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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης σας προσκαλούμε να
δηλώσετε συμμετοχή μέχρι της 31/8/2016, για να συγκροτηθούν ομάδες ανά
ειδικότητα, ώστε να οργανώνονται από την Εταιρεία μας ημερίδες και διαλέξεις
ανάλογα με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα της κάθε ειδικότητας.
Πιστεύουμε στη συνεργασία όλων των μελών της Ιατροχειρουργικής, αλλά και
όλων των μελών του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας, στον οποίο ανήκουμε όλοι μας,
ώστε να υπάρχει μία γενικότερη συμμετοχή και συνεργασία, με στόχο την προαγωγή
της ιατρικής επιστήμης, που είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς της
Ιατροχειρουργικής Εταιρείας, αλλά και τη δυνατότητα να δίνεται βήμα στους
συναδέλφους, να γίνεται ανταλλαγή απόψεων και σύσφιξη των μεταξύ μας σχέσεων.
Η Ιατροχειρουργική είναι ανοικτή προς όλο τον ιατρικό κόσμο του τόπου μας και
ζητάμε την ενεργό συμμετοχή και την παρουσία όλων σας.
Μόνο έτσι θα μπορούμε να προχωράμε μπροστά, μόνο έτσι θα μπορούμε να
εναντιωνόμαστε στην κρίση, κυρίως των αξιών, που μαστίζει την εποχή μας, μόνο έτσι
θα μένουμε πιστοί στο όραμα των ιδρυτών της Εταιρείας μας και σ’ αυτά που έχουμε
ταχθεί να υπηρετήσουμε!
Σας προσκαλούμε επίσης να συμμετέχετε ενεργά και ως συγγραφείς στο περιοδικό
της Εταιρείας μας, τα «Ιατρικά Χρονικά Β.Δ. Ελλάδας», το οποίο είναι πιστοποιημένο
και η δημοσίευση σ’ αυτό ενός επιστημονικού άρθρου σας σας παρέχει μόρια, χρήσιμα
για την επιστημονική σας εξέλιξη και την επαγγελματική σας αποκατάσταση.

Η Ιατροχειρουργική δεν αποτελείται μόνο από το Διοικητικό της Συμβούλιο. Είναι
ανοικτή προς όλους σας! Μπορείτε να μας κάνετε προτάσεις και να τις υλοποιούμε,
έχοντάς σας συνεργάτες και συνοδοιπόρους. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά
για το καλό όλων μας, αλλά και της κοινωνίας που έχουμε κληθεί να υπηρετήσουμε.
Περιμένοντας για τη συμμετοχή σας, σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, να έχετε υγεία
και πρόοδο.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
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