ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Αξιότιμα μέλη της Ορθοπαιδικής Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης.
Εκ μέρους του ΔΣ και του προέδρου, οι ευχές για υγεία, ατομική και οικογενειακή ευτυχία
και εκπλήρωση όλων των στόχων που έχει ο καθένας μας.
Με αφορμή την συγκέντρωση των μελών σήμερα, είναι ευκαιρία για τον μερικό
απολογισμό των δραστηριοτήτων μας, στο διάστημα από το τελευταίο ετήσιο συνέδριο της
εταιρείας έως σήμερα.
Έχει σημαντικά αναβαθμισθεί το site της εταιρείας, που καθιερώθηκε από τον απελθόντα
πρόεδρο κ Ε Καλύβα. Υπάρχει ενημέρωση για όλες τις εκδηλώσεις, τόσο της εταιρείας όσο
και άλλων επιστημονικών φορέων που αφορούν τους Ορθοπαιδικούς.
Επανεκδόθηκε το περιοδικό ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ, με μερική επιτυχία ως προς την μορφή του,
αποτελώντας το βήμα για την παρουσίαση των επιστημονικών εργασιών των μελών μας. Το
περιοδικό με νέα εκδοτική ομάδα, με την συνεχή υποστήριξη από τον εκδότη κ. Ι.
Μπισχινιώτη, μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω, εφόσον έχει την ενεργό υποστήριξη των
μελών της εταιρείας.
Έχει γίνει καταγραφή όλων των Ορθοπαιδικών της Βορείου Ελλάδος και της Θράκης,
ανεξάρτητα αν είναι μέλη της εταιρείας μας. Στην προσπάθεια μας να έχουμε σαν ΕΝΕΡΓΑ
μέλη μας, όλους τους συναδέλφους, έχει αποσταλεί πρόσκληση και ενημέρωση για τις
δραστηριότητες της ΟΤΕΜΑΘ.
Ένα σημαντικό πρόβλημα που αφορά το σύνολο των επιστημονικών εταιρειών είναι οι
οικονομικές εκκρεμότητες των μελών. Με βάση την τελευταία απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης, έχει σταλεί ειδοποίηση στα μέλη για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων. Στο
επόμενο ετήσιο συνέδριο της εταιρείας στην Καβάλα, θα υπάρχει άλλη οικονομική
συμμετοχή για τα τακτοποιημένα οικονομικά μέλη μας.
Στα γραφεία της εταιρείας μας, έγινε εκπαιδευτική εκδήλωση για τις παθήσεις του ποδιού,
που απευθύνθηκε σε νέους ειδικούς και ειδικευόμενους, με την συμμετοχή εξαιρετικά
έμπειρων ομιλητών. Οι εκδηλώσεις θα συνεχίσουν με το νέο σεμινάριο για τις παθήσεις της
σπονδυλικής στήλης. Η συμμετοχή των νέων συναδέλφων ήταν απλώς ικανοποιητική, στα
πλαίσια της γενικότερης συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Στο διάστημα αυτό η ΟΤΕΜΑΘ συνδιοργάνωσε και έδωσε την επιστημονική αιγίδα σε σειρά
συνεδρίων.
Συνδιοργανώσαμε το 10ο Διαπανεπιστημιακό Ελληνοτουρκικό Ορθοπαιδικό Συνέδριο
στην Καβάλα, με ιδιαίτερη επιτυχία.
Την 18η Ημερίδα ΣΕΔΚΑ, στην Δράμα.

Το Διανοσοκομειακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Αλεξανδρούπολη
Το Σεμινάριο Παθήσεων άνω και κάτω άκρων με το τμήμα φυσικοθεραπείας των ΤΕΙ .
Το Διαβαλκανικό Αρθροσκοπικό Συνέδριο, στη Θεσσαλονίκη.
Το 2ο Σεμινάριο Χειρουργικής Άνω Άκρου.
Το 3ο Masterclass in Αrthroplasty Surgery.
Το Σεμινάριο ΕΛΙΟΣ για τον μηχανικό παράγοντα στην οστεοπόρωση.
Έγινε σε συνεργασία με τις Ορθοπαιδικές κλινικές Πτολεμαΐδας και Κιλκίς, η διοργάνωση
του σεμιναρίου της Δυτικής Μακεδονίας, με συμμετοχή του συνόλου των συναδέλφων των
αντίστοιχων Νομών.
Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα, αναφορικά με τον αριθμό των εκδηλώσεων που μπορεί να
διοργανώσει η ΟΤΕΜΑΘ, μετά τα μέτρα του ΕΟΦ, για τον περιορισμό του αριθμού των
εκδηλώσεων.
Υπήρξε άριστη συνεργασία με την ΕΕΧΟΤ και τον πρόεδρο κ. Π. Ευσταθίου. Μετά από
πολλές συνεδριάσεις του απελθόντος ΔΣ, η συμμετοχή της εταιρείας στις εκδηλώσεις
Απόλλων κρίνεται επιτυχής για τους στόχους που είχαν τεθεί.
Καθιερώθηκε η αντίστοιχη συμμετοχή της κάθε εταιρείας στο Ετήσιο Συνέδριο της άλλης
και στην Αθήνα είχαμε, ως ΟΤΕΜΑΘ, αυτόνομη παρουσία στο Συνέδριο, με ιδιαίτερη
επιτυχία.
Ο κύριος πλέον στόχος είναι η ολοκλήρωση της διοργάνωσης του συνεδρίου της ΟΤΕΜΑΘ
στην Καβάλα.
Στον τυχερό της κοπής της πίτας, Καθηγητή κ. Γ. Καπετάνο, που έτυχε το νόμισμα, οι ευχές
μας για ένα νέο χρόνο με υγεία και οικογενειακή ευτυχία.
Ο κ. Γ. Καπετάνος δώρισε το αντίστοιχο δώρο για τον νέο ειδικευόμενο που θα πρωτεύσει
στις εξετάσεις στην Εταιρεία.
Ο πρόεδρος της ΟΤΕΜΑΘ
Νικόλαος Λαλιώτης

