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ИНФОРМАЦИЯ

Жінки змінюють світ навколо

Саме цей вислів є лейтмотивом діяльності 
Women’s Dermatology Society (WDS), ство-

реної у США 35 років тому з метою – допомагати 
жінкам-дерматологам сповна реалізувати їх ве-
личезний потенціал. Серед шляхів розв’язання 
цього завдання, насамперед, – підтримка та за-
охочення жінок-фахівців, а також:

- сприяння максимальному розкриттю їх 
особистісного та професійного потенціалу;

- зростання їхнього внеску у розвиток спе-
ціальності та суспільства загалом;

- впровадження найвищих світових стандар-
тів медичної етики;

- підтримка перспективних наукових розро-
бок, сучасного менеджменту пацієнтів;

- створення освітніх програм для дерматоло-
гічних хворих.

Роботу цієї організації координує центр 
WDS, розташований у Сан-Франциско (Калі-
форнія, США). Товариство постійно поповню-
ють нові члени з різних країн світу. Неможли-
во переоцінити роль WDS у визначенні жінок- 
лідерів у сфері дерматології з метою їх всебічній 
підтримки, зокрема, шляхом надання їм премій 
та грантів, що відбувається щорічно; до таких 
належать:

- студенти медичних закладів, зацікавлені у 
більш глибокому вивченні дерматології;

- молоді науковці, які проводять досліджен-
ня в галузі дерматології;

- жінки-дерматологи, які вирушають на все-
світні наукові форуми з актуальних проблем  
дерматології. 

Найпрестижнішою нагородою WDS є щоріч-
не присудження премії ім. Рози Гіршлер – пер-
шої у США жінки-дерматолога. Отримання 
такої нагороди – це визнання значного внеску 
одержувача у розвиток світової дерматологіч-
ної науки ї практики та ствердження ролі жінки 
у дерматології. Приємно дізнатися, що у 1992 
р. цієї премії була удостоєна проф. Стефанія  
Яблонська (Польща). Спонсорами діяльності 
WDS є світові лідери виробництва препаратів 
для дерматології:

- Ортонейтродженіа;
- Дерміка;
- лабораторія Стайфел;
- корпорація Джонсон & Джонсон та ін.
Особливої уваги заслуговує плідна волон-

терська діяльність членів товариства, яка вже 
давно вийшла за межі США. Зокрема, до на-
прямків такої роботи належать розробка та ак-
тивне впровадження «сонцезахисних програм» 
для дорослих и дітей з метою попередження 
раку шкіри та формування в суспільства усві-

домленої домінанти адекватної поведінки під 
час перебування на сонці.

Крім цього, проводиться надзвичайно актив-
на робота щодо створення та розповсюдження 
інформаційних матеріалів для осіб, що стражда-
ють на захворювання шкіри. Поінформованість 
таких хворих, на сьогодні, можна вважати 
своєрідним критерієм діяльності лікарів-дерма-
тологів. Загалом, це сприяє значному підвищен-
ню якості життя не лише пацієнтів, а й членів 
їх родин. Переглянувши освітні наочні засоби 
, слід визнати оригінальність та винахідливість 
у розв’язанні такої складної проблеми, як про-
філактична робота з населенням щодо поперед-
ження дерматологічної патології. Так, у якості 
прикладу, можна назвати виробництво одягу з 
написом «У кожної людини є 1000 причин звер-
нутися до дерматолога. Яка у Вас?» 

Завжди у центрі уваги членів WDS – діти; 
тому створення дитячих таборів для дітей, які 
страждають на хронічні дерматози, робота с 
дітками на пляжах, навчання батьків щодо по-
передження розвитку сонячних опіків у дітей, 
що в майбутньому дозволить уникнути розвит-
ку меланом в дорослому віці, – усе це важливі 
та багатогранні види діяльності жінок-дермато-
логів.

Поза сумнівом, подією року для членів WDS 
можна вважати щорічну зустріч членів товарис-
тва в рамках роботи Американської Академії 
дерматології. Цьогоріч церемонія відбулася  
8 березня 2009 р. у Сан-Франциско, у при-
міщенні готелю «Сан-Франціско Маріотт». На-
городження одержувачів премій та грантів, зу-
стрічі друзів, спілкування жінок-дерматологів з 
усього світу, – усе це проходило у надзвичайно 
урочистій та вишуканій обстановці й було зігрі-
то сонячними посмішками чарівних жінок , які 
присвятили своє життя дерматології.

Окрасою зустрічі можна вважати участь у 
ній відомої американської письменниці Londa 
Schiebinger , яка презентувала присутнім свою 
нову книгу “Success Has No Gender”. Яскравий, 
емоційний виступ авторки бестселера надовго 
залишився у спогадах присутніх .

Також надовго запам’ятаються цікаві дис-
кусії щодо питань дерматології, мастер-класи 
найсучасніших методик лікування патології 
шкіри, блискучі виступи провідних фахівців 
світу з певних проблем. Проте, усе це – лише 
поштовх до наполегливої праці й усвідомлення 
ролі жінки, як провідної творчої сили суспіль-
ства, джерело натхнення задля реалізації твор-
чих задумів.
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