Αγαπητέ Συνάδελφε,
Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Παίδων (ΕΕΧΠ), διάδοχος της άλλοτε “Ελληνικής
Παιδοχειρουργικής Εταιρείας” ιδρύθηκε το 1975. Η εταιρεία έχει έδρα την Αθήνα και
εκπροσωπεί σήμερα 160 περίπου παιδοχειρουργούς, ενώ έχει και δόκιμα μέλη, που είναι
ειδικευόμενοι παιδοχειρουργοί και πάρεδρα μέλη από άλλες συναφείς ειδικότητες.
Ο κύριος σκοπός της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων (ΕΕΧΠ), όπως αναφέρεται και
στο καταστατικό της, είναι η προαγωγή της Χειρουργικής των Παίδων στην Ελλάδα και η
αξιοποίηση του επιτελούμενου από τους Έλληνες Χειρουργούς Παίδων έργου, προς όφελος του
κοινωνικού συνόλου και της επιστημονικής υπόστασης των ιδίων.
Ο Σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με τη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, συμποσίων σε
τακτά διαστήματα και ένα συνέδριο ανά διετία, που αποτελεί το αποκορύφωμα των
επιστημονικών εκδηλώσεων της Εταιρείας με συμμετοχή διακεκριμένων Παιδοχειρουργών, που
δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Ελλάδος. Στο συνέδριο αυτό συμμετέχουν επίσης γιατροί
άλλων ειδικοτήτων με κοινά ενδιαφέροντα. Η Εταιρεία με την παρουσία της σε πόλεις εκτός των
μεγάλων αστικών κέντρων βοηθά στην βελτίωση της αντιμετωπίσεως παιδοχειρουργικών
προβλημάτων, όπου η δυνατότητα πρόσβασης στο κέντρο δεν είναι εύκολη.
Θα ήταν λοιπόν ιδιαίτερη η χαρά μας, να σας έχουμε σαν ενεργό μέλος σε μία τόσο σημαντική
επιστημονική εταιρεία όπως είναι αυτή της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων (ΕΕΧΠ).
Τα βασικά πλεονεκτήματα για τα μέλη μπορούμε να τα συνοψίσουμε ως ακολούθως:
✓ Άμεση πληροφόρηση σχετικά με τις προειδοποιήσεις ασφαλείας στις συσκευές, τα
εργαλεία, τα φάρμακα και τις θεραπείες
✓ Πληροφορίες σχετικά με την ορθή χρήση υλικών, ουσιών και τεχνικών που σχετίζονται
με την Παιδοχειρουργική
✓ Προστασία της ειδικότητας και προώθηση της σε όλο τον κόσμο
✓ Προώθηση των φυσικών προσώπων μελών της ΕΕΧΠ, ανεβάζοντας το επιστημονικό
προφίλ τους στην ιστοσελίδα της ΕΕΧΠ.
✓ Τακτικές ενημερώσεις σχετικά με τις απαραίτητες πληροφορίες και το δικαίωμα να
συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τις Εθνικές Επιστημονικές
Εταιρείες και την ΕΕΧΠ.
✓ Ενίσχυση των δεσμών της επαγγελματικής συνεργασίας και φιλίας με τους συναδέλφους,
πέραν των εθνικών συνόρων σε όλο τον κόσμο
✓ Εκπτώσεις σε συνέδρια, ημερίδες, events που διοργανώνονται από την ΕΕΧΠ.

Προτεραιότητα σε δραστηριότητες της ΕΕΧΠ.
Συμμετοχή σε δραστηριότητες με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των μελών.
Δυνατότητα υποτροφιών και οικονομικής ενίσχυσης
Πρόσβαση σε ειδικές ενημερώσεις της εταιρείας, στο newsletter, σε μαθήματα εξ
αποστάσεως, live συνέδρια, ομιλίες κλπ
✓ Υποστήριξη σε θέματα νομικά και δεοντολογίας
✓ Χαμηλή ετήσια συνδρομή σε σχέση με άλλες ιατρικές εταιρείες
✓ Επιστημονική και νομική αντιμετώπιση σε περίπτωση προβλήματος (management crisis)
συνολικά για τον κλάδο μας καθώς και επαφή με τους επίσημους κρατικούς φορείς για
επίλυση θεμάτων της ειδικότητας
✓
✓
✓
✓

Με δεδομένο ότι η ετήσια συνδρομή ανέρχεται μόνο σε 25 €, θεωρούμε ότι η συμμετοχή σας
σαν τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων (ΕΕΧΠ), αφενός μεν θα
συμβάλει αποφασιστικά στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας, αφετέρου προσφέρει και σε
εσάς σημαντικά οφέλη, μερικά εκ των οποίων αναφέραμε παραπάνω.
Για λόγους καλύτερης διαχείρισης και αποτελεσματικότητας, αναθέσαμε τα θέματα επικοινωνίας
και διαχείρισης στην έμπειρη εταιρεία ΖIΤΑ Medical Management, η οποία εδρεύει στην Παιανία.
Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Παίδων (ΕΕΧΠ), διαθέτει ήδη site (http://gaps.gr/), στο οποίο
μπορείτε μεταξύ των άλλων να ενημερώνεστε για θέματα καταστατικού, επιστημονικών
εκδηλώσεων, κ.α. Επιπλέον, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο info@gaps.gr ή να επισκεφθείτε
και την σελίδα της ΕΕΧΠ στο facebook (https://www.facebook.com/paediatricsurgeons/).
Αναμένοντας την θετική σας ανταπόκριση στην πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου, να
συμμετάσχετε ως ενεργό μέλος στην Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Παίδων (ΕΕΧΠ),
Με εκτίμηση,
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