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Σημείωμα Συντακτικής Επιτροπής

Αγαπητοί/ές Συνάδελφοι

Από το παρόν τεύχος καταβάλλεται προσπάθεια να δίδονται σε μορφή περίληψης χρήσιμες πληροφορίες για προβλήματα της καθ’ ημέρα πράξης, στην άσκηση του κλινικού έργου μας.
Η πρώτη ενημέρωση περιλαμβάνει οδηγίες για:
• την προφυλακτική θεραπεία σε επαγγελματική και μη επαγγελματική έκθεση στον HIV και
• τον εργαστηριακό έλεγχο για τη διερεύνηση της χρόνιας κνίδωσης.
Το Δ.Σ. ελπίζει και εύχεται τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Μελανώματος και την Ελληνική Εβδομάδα κατά του Καρκίνου του Δέρματος από 27-31
Μαΐου 2013, που αναδεικνύει την προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο και μας κατοχυρώνει ως
τους κατεξοχήν ειδικούς στις παθήσεις του δέρματος.
Η επόμενη εαρινή συνεδρία της ΕΔΑΕ θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 27 Απριλίου,
όπου θα διεξαχθεί και η συζήτηση για την τροποποίηση του καταστατικού της ΕΔΑΕ.
Η συντακτική επιτροπή του περιοδικού εύχεται σε εσάς και τις οικογένειές σας καλή Ανάσταση
και καλό Πάσχα.

ΕΑΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
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ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ
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ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
(19 Οκτωβρίου 2013 - Αθήνα)

ΕΚΛΟΓΕΣ
(14 Δεκεμβρίου 2013 - Αθήνα)
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Το νέο forum της ΕΔΑΕ

σας ενημερώνουμε για το νέο εγχείρημα της Ελληνικής
δερματολογικής και άφροδισιολογικής Εταιρείας.
Ένα νέο Forum που μπορείτε να επισκεφτείτε στην
ιστοσελίδα: http://forum.edae.gr
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας
Ν. 3418/2005
Άρθρο 15
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ο ιατρός που βρίσκεται μπροστά σε σύγκρουση καθηκόντων αντιμετωπίζει τη σύγκρουση αυτή με βάση την επιστημονική του γνώση,
τη σύγκριση των έννομων αγαθών που διακυβεύονται, τον απόλυτο
σεβασμό της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας και τη συνείδησή του
στο πλαίσιο των αρχών του άρθρου 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άρθρο 16
Ο ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ

1. ο ιατρός οφείλει να γνωρίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα του λειτουργήματός του και έχει την υποχρέωση, με βάση τις γνώσεις του, τις
δεξιότητες και την πείρα που έχει αποκτήσει, να εφιστά την προσοχή της
κοινότητας, στην οποία ανήκει, σε θέματα που έχουν σχέση με τη δημόσια υγεία και τη βελτίωση της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών.
2. ο ιατρός συμμετέχει σε επαγγελματικές ή και επιστημονικές οργανώσεις που έχουν ως σκοπό την προστασία των συλλογικών συμφερόντων της ιατρικής κοινότητας, καθώς και τη μελέτη, επεξεργασία,
πρόταση και εφαρμογή συλλογικών μέτρων, που συμβάλλουν στη
βελτίωση της δημόσιας υγείας.
3. ο ιατρός έχει δικαίωμα στο σεβασμό της προσωπικότητάς του και
της ιδιωτικής του ζωής από τον τύπο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
κατά την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος.
4. ο ιατρός απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να
οδηγήσει στον κοινωνικό αποκλεισμό ή στη διακριτική μεταχείριση
ασθενών ή ατόμων που είναι φορείς νόσων, οι οποίες ενδέχεται να
προκαλέσουν κοινωνικό στίγμα.
άντίθετα, μεριμνά για το σεβασμό της αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων τους, παρέχοντας παράλληλα την καλύτερη δυνατή
επιστημονική αντιμετώπισή τους.
5. ο ιατρός δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην παροχή φροντίδας σε άτομα
τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως γυναίκες που ζουν σε
ελλειμματικές συνθήκες ασφάλειας, παιδιά προβληματικών οικογενειών, νεαρά άτομα που διαβιώνουν σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου,
άτομα με χρόνια νοσήματα ή άτομα της τρίτης ηλικίας.
6. ο ιατρός παρέχει σε άτομα που ζουν σε φυλακές και στα παιδιά
τους, που ζουν σε ιδρύματα, εξίσου καλή φροντίδα με εκείνη που
παρέχεται στους υπόλοιπους πολίτες.
7. στην περίπτωση παροχής φροντίδας σε λιγότερο προνομιούχες
ομάδες ατόμων, όπως οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, ο ιατρός λαμβάνει υπόψη ιδιαιτέρως την πολιτισμική διάσταση της υγείας.
Άρθρο 17
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑζΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσωπική διαφήμιση ή συστηματική δημόσια παρουσία ή αναφορά του ονόματος του
ιατρού, άμεσα ή έμμεσα, η οποία είτε προέρχεται από αυτόν
είτε διενεργείται με δική του υποκίνηση.
2. Απαγορεύεται η ανάρτηση σε δημόσιο χώρο διαφημιστικών
πινακίδων ή επιγραφών, η διανομή φυλλαδίων, αγγελιών, δημοσιευμάτων ή ποιασδήποτε φύσης διαφημιστικών εντύπων ή
άλλων ανακοινώσεων στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο.
ΚατÁ εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση των ανωτέρω μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8.
3. Απαγορεύεται η εντοίχιση επιγραφών ή πινακίδων με εμπορικό ή κερδοσκοπικό περιεχόμενο, καθώς και η ανάρτηση
πινακίδων σε εξώστες, παράθυρα ή άλλα σημεία εκτός από την
κύρια είσοδο του τόπου της κατοικίας και της επαγγελματικής
εγκατάστασης του ιατρού και την πρόσοψη του κτιρίου. Οι διαστάσεις των πινακίδων οι οποίες επιτρέπεται να αναρτηθούν
στην κύρια είσοδο της επαγγελματικής έδρας του ιατρού δεν
είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερες των 0,25 Χ 0,30 εκατοστών
και περιέχουν υποχρεωτικά και μόνον το όνομα, το επώνυμο,
τον αριθμό μητρώου του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, τους
μόνιμους τίτλους που έχουν αναγνωρισθεί στην Ελλάδα, την
ειδικότητα και τις ημέρες και ώρες των επισκέψεων. Απαγορεύεται
η επιδεικτική διακόσμηση και ο φωτισμός των πινακίδων.
4. Οι πινακίδες είναι ομοιόμορφες. Ο ιατρός οφείλει, πριν
από την ανάρτηση, να υποβάλει την πινακίδα, που προτίθεται
να αναρτήσει, προς έγκριση στον οικείο Σύλλογο, ο οποίος
αποφαίνεται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, άλλως
θεωρείται ότι την εγκρίνει.
5. Οποιαδήποτε χρησιμοποίηση των ανωτέρω ή παρεμφερών
στοιχείων από τρίτους, οι οποίοι έχουν σχέσεις συγγένειας, συνεργασίας ή εξάρτησης από τον ιατρό, με έμμεσο ή άμεσο σκοπό
τη διαφήμισή του, συνεπάγεται τις ίδιες Κυρώσεις σε βάρος του
ιατρού, τις οποίες προβλέπει ο νόμος, εφόσον αποδεικνύεται
ότι ο ιατρός γνώριζε τις ενέργειες των προσώπων αυτών.
6. Η δημοσίευση εν γνώσει του ιατρού αγγελιών, επιστολών
ή δηλώσεων με μορφή ευχαριστηρίων ή συγχαρητηρίων και
πραγματικών ή υποθετικών διαγνωστικών ή θεραπευτικών
επιτυχιών και ικανοτήτων του, η οποία στοχεύει στην επαγγελματική διαφήμιση, συνεπάγεται τις ίδιες Κυρώσεις
7. Οποιαδήποτε επιτρεπόμενη παροχή πληροφοριών δεν
πρέπει, σε καμία περίπτωση, να οδηγεί σε κατάχρηση της εμπιστοσύνης των ασθενών και σε εκμετάλλευση της έλλειψης
ειδικών ιατρικών γνώσεων από πλευράς του κοινού.
8. δεν συνιστούν ανεπίτρεπτη διαφήμιση:
α) οι δημόσιες ανακοινώσεις για ιατρικά θέματα, εφόσον γίνονται
από ειδικούς σε θέματα της ειδικότητάς τους και με γνώμονα την ενημέρωση των συναδέλφων ιατρών ή της κοινής γνώμης,
β) η συμμετοχή σε δημόσιες συζητήσεις, στο γραπτό ή ηλεκτρονικό
τύπο, με σκοπό την ενημέρωση της κοινής γνώμης γύρω από θέματα
αρμοδιότητας ή ειδικότητας του ιατρού ή του πεδίου ευθύνης του,
επίκαιρα ή μη, που την απασχολούν, εφόσον βεβαίως τηρούνται οι
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αρχές της αβρότητας, της έντιμης εκφοράς κρίσεων και επιχειρημάτων
και του σεβασμού της άλλης άποψης, που διατυπώνεται με τους ίδιους
κανόνες.
γ. η ενημερωτική καταχώριση στα έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης
του ονοματεπώνυμου του ιατρού, της ειδικότητας του, της διευθύνσεως
και των ωρών λειτουργίας του ιατρείου του."
*** η περ.γ΄προστέθηκε με το άρθρο 31 ν.3599/2007,ΦΕκ ά
176/1.8.2007.
9. η ενημέρωση του κοινού από τους ιατρούς σε θέματα της ειδικότητας ή του γνωστικού τους αντικειμένου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με
τις αρχές και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την άσκηση του ιατρικού
επαγγέλματος και την Ιατρική δεοντολογία. η ενημέρωση πρέπει να
στηρίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία απόλυτα τεκμηριωμένα και διεθνώς παραδεδεγμένα. η παρουσία του ιατρού πρέπει να περιορίζεται
στα αναγκαία για την ενημέρωση πλαίσια και σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει να υποκρύπτεται σκοπός διαφήμισης.
10. δεν επιτρέπεται η δια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης έκφραση
απόψεων που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση ή παραπλάνηση
του κοινού για θέματα υγείας. ο περιορισμός αυτός ισχύει ιδιαίτερα
σε περιπτώσεις υποθέσεων οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον δικαστικών
ή διοικητικών αρχών.
Άρθρο 18
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Οι ιατροί μπορούν να διατηρούν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο
στην οποία αναφέρονται ιδίως τα οριζόμενα στην παράγραφο
3 του άρθρου 17.
2. Το όνομα, η επωνυμία ή ο τίτλος που επιλέγει ο ιατρός για
την ιστοσελίδα του ή την ηλεκτρονική του διεύθυνση πρέπει να
συνάδουν με την επαγγελματική του ευπρέπεια και αξιοπρέπεια
και να ανταποκρίνονται στις πραγματικά παρεχόμενες υπηρεσίες.
Η ιστοσελίδα πρέπει να αναφέρει το χρόνο της τελευταίας της
ενημέρωσης.
Πρέπει, επίσης, να αναφέρει οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση
συμφερόντων.
3. Η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά
με τις συμβάσεις ή τη με οποιονδήποτε τρόπο συνεργασία του
ιατρού με το Δημόσιο, τα ταμεία ασθενείας και τους ασφαλιστικούς φορείς.
4. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα πρέπει
να είναι ακριβείς, αντικειμενικές, κατανοητές και σύμφωνες με
τον παρόντα Κώδικα.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγούν σε παραπλάνηση του κοινού ή σε έμμεση συγκριτική εκτίμηση προσόντων
ή πτυχίων.
Άρθρο 19
ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ

1. ο ιατρός παρέχει τις υπηρεσίες του με αμοιβή και χειρίζεται το
θέμα αυτό με λεπτότητα, διακριτικότητα και χωρίς πρόθεση εκμετάλλευσης του ασθενή. η διεκδίκηση της νόμιμης αμοιβής ή κάθε άλλο
θέμα σχετικό με αυτήν πρέπει να διενεργείται με τρόπο ο οποίος να
μην απάδει προς την αξιοπρέπεια και τον κατεξοχήν ανθρωπιστικό
χαρακτήρα του ιατρικού επαγγέλματος.
2. ο ιατρός μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή ή με

μειωμένη αμοιβή σε ειδικές κατηγορίες ασθενών, με βάση κριτήρια, που
είναι κοινωνικώς πρόσφορα, παραδεκτά και σύμφωνα με το βαθύτερο
ανθρωπιστικό χαρακτήρα του ιατρικού επαγγέλματος.
3. Ο ιατρός παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή στους
συναδέλφους του και στους συγγενείς προς τους οποίους
αυτοί έχουν νόμιμη υποχρέωση, καθώς και στους φοιτητές
της ιατρικής.
4. ο ιατρός έχει δικαίωμα να απαιτήσει την αμοιβή του είτε από τον
εργοδότη, ως εργαζόμενος, είτε από τον ασθενή, ως ελεύθερος επαγγελματίας, με την απαιτούμενη όμως ευπρέπεια. παρέχει τα νόμιμα
παραστατικά τα οποία αφορούν στην κατάσταση υγείας του ασθενή
και στις οικονομικές συναλλαγές σχετικά με τις παρασχεθείσες ιατρικές
υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το αν αυτό του ζητηθεί ή όχι από τον ασθενή. κάθε ιατρός ως εξωνοσοκομειακός - ελεύθερος επαγγελματίας
έχει δικαίωμα να καθορίσει, εκτός εάν υπόκειται σε ειδικό καθεστώς,
το επίπεδο αμοιβής του, ανάλογα με τις ικανότητές του. σε επείγουσες
περιπτώσεις, η αμοιβή από τους ασθενείς αναζητείται αφού παρασχεθεί
η ενδεικνυόμενη ιατρική συνδρομή.
5. ο ιατρός που προσφέρει τις υπηρεσίες του στο δημόσιο τομέα
ή σε οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης απαγορεύεται να αξιώνει, να
συμφωνεί ή να εισπράττει από τον ασθενή οποιοδήποτε οικονομικό
αντάλλαγμα ή άλλο ωφέλημα οποιασδήποτε φύσης ή να δέχεται
υπόσχεση τούτου πέρα από τη μηνιαία ή άλλη αποζημίωση ή αμοιβή
του, όπως ορίζονται στο νόμο ή στη σύμβασή του.
6. οποιαδήποτε συναλλαγή που αφορά στη λήψη αμοιβής από
ασθενή μεταξύ ιατρών και οποιουδήποτε άλλου λειτουργού υγείας
απαγορεύεται.
7. άπαγορεύεται στον ιατρό να χρησιμοποιεί εικονικούς μεσάζοντες πελάτες ή άλλους με σκοπό την προμήθεια πελατών με ποσοστά, καθώς και να λαμβάνει ποσοστά επί της ιατρικής αμοιβής.
Άρθρο 20
ΑΣΚΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1. ο ιατρός που προσφέρει τις υπηρεσίες του σε οργανισμό κοινωνικής
ασφάλισης του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα έχει όλα τα καθήκοντα
και τις υποχρεώσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο προηγούμενο
άρθρο. Ιδίως, δίνειπροτεραιότητα στην αποτελεσματική θεραπεία του
ασθενή και στη διατήρηση ή και βελτίωση της υγείας του.
2. ο ιατρός οφείλει να ενεργεί με κύριο γνώμονα το συμφέρον των
ασθενών ασφαλισμένων, πάντα όμως στο πλαίσιο του κανονισμού
υγειονομικής περίθαλψης του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
3. οι σχέσεις ιατρών και ασφαλιστικών οργανισμών διέπονται από
το γενικό πλαίσιο δεοντολογίας και τις συμβάσεις που ισχύουν μεταξύ
τους.
4. Ιατρός των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του ν. 3850/2010
(άÁ 84), ο οποίος έχει σύμβαση ή άλλη σχέση εργασίας με οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, υποχρεούται να προσκομίζει στην υπηρεσία
της παραγράφου 2ά του άρθρου 16 του ν. 3850/2010 έγγραφη άδεια
της διοίκησης του ασφαλιστικού φορέα, με την οποία θα επιτρέπεται
σε αυτόν η άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας σε συγκεκριμένη
επιχείρηση. ο ιατρός του πρώτου εδαφίου εξαιρείται, κατά την άσκηση
των καθηκόντων του στον ασφαλιστικό φορέα, από την οποιαδήποτε
παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς ασφαλισμένο σε αυτόν, εφόσον
ο ασφαλισμένος εργάζεται σε επιχείρηση στην οποία ο ιατρός ασκεί
καθήκοντα ιατρού εργασίας.
* * * η π α ρ ά γρ α φ ο ς 4 π ρ ο σ τ έ θ η κ ε μ ε τ η ν π α ρ ά γρ α φο 3 άρθρου 29 ν.3996/2011,ΦΕκ ά 170/5.8.2011.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
Άρθρο 21
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1. ο ιατρός πρέπει να έχει επαγγελματική συνείδηση, να διατηρεί
καλές επαγγελματικές σχέσεις με τους συναδέλφους του, να βοηθά
αυτούς πρόθυμα και να σέβεται τη διαφορετική τους άποψη σε επαγγελματικά και επιστημονικά θέματα. σε καμία περίπτωση δεν πρέπει
να επικρίνει δημοσίως τους συναδέλφους του ούτε να υπαινίσσεται
οποιαδήποτε υπεροχή έναντι αυτών. η συμπεριφορά αυτή δεν θα
πρέπει να εξαρτάται από την τυχόν διαφορά των χρόνων άσκησης
επαγγέλματος, το οικονομικό επίπεδο των συναδέλφων, τη διαφορά
ιεραρχίας ή τίτλων σπουδών που έχουν μεταξύ τους.
2. ο ιατρός αποφεύγει οποιαδήποτε πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού
με τους συναδέλφους του. Ως τέτοια πράξη θεωρείται ιδίως:
α) η χρήση επιστημονικών, επαγγελματικών ή ακαδημαϊκών
τίτλων που δεν κατέχει ή δεν έχουν αποκτηθεί νόμιμα ή δεν
έχουν αναγνωρισθεί στην Ελλάδα,
β) η επαγγελία θεραπείας με μεθόδους, φάρμακα και άλλα
θεραπευτικά μέσα που δεν έχουν αναγνωρισθεί και καθιερωθεί
επιστημονικά ή και νομότυπα, καθώς και η χρήση οργάνων,
μηχανημάτων ή πειραμάτων, όταν εφαρμόζονται με σκοπό την
προσέλκυση πελατείας ή τη διαφήμιση,
γ) η εκχώρηση μέρους της ιατρικής αμοιβής ή η παροχή
ποσοστών αυτής σε πρόσωπα που μεσολαβούν για την προσέλκυση πελατείας.
3. ο ιατρός που καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ασθενή
που παρακολουθείται από άλλον συνάδελφό του πρέπει, προς το
συμφέρον του ασθενή, να επιδιώξει να έλθει σε επαφή με τον τελευταίο
θεράποντα ιατρό, εκτός αν ο ασθενής δηλώσει ανεπιφύλακτα στον
ιατρό την αντίθεσή του σε μία τέτοια ενέργεια.
4.ο ιατρός οφείλει να σέβεται, να διατηρεί άριστες σχέσεις και να
συνεργάζεται αρμονικά με τους νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, παραμερίζοντας οποιαδήποτε
τυχόν διαφορά, με γνώμονα το συμφέρον του ασθενή και την εύρυθμη
λειτουργία του φορέα παροχής υπηρεσιών.
5. ο ιατρός μπορεί να αναθέτει φροντίδα στο νοσηλευτικό προσωπικό
εάν κρίνει ότι αυτό είναι προς όφελος του ασθενή. πρέπει όμως να
είναι βέβαιος ότι το πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται ένα συγκεκριμένο
καθήκον είναι ικανό να το αναλάβει. στην περίπτωση αυτή πρέπει να
δώσει όλες τις απαραίτητες για τη διεκπεραίωση του καθήκοντος πληροφορίες σχετικά με τον ασθενή και τη συγκεκριμένη διαδικασία.
ο ιατρός παραμένει υπεύθυνος για τη διαχείριση της φροντίδας του
ασθενή.
6. η προσφυγή του ιατρού στα αρμόδια επαγγελματικά και ελεγκτικά
όργανα σχετικά με θέματα αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς, παράνομης ή πλημμελούς άσκησης της ιατρικής από συναδέλφους του δεν
αποτελεί παράβαση του καθήκοντος συναδελφικότητας.
Άρθρο 22
ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

1. άν ο ιατρός, ο ασθενής ή οι οικείοι του κρίνουν σκόπιμη τη συγκρότηση ιατρικού συμβουλίου, ο θεράπων ιατρός μπορεί να υποδείξει
σύμβουλο της επιλογής του. Είναι όμως υποχρεωμένος να αφήσει στην
οικογένεια ελευθερία επιλογής με βάση το συμφέρον του αρρώστου
και τις μεταξύ τους σχέσεις εμπιστοσύνης.
2. Εάν ο ασθενής ή οι οικείοι του επιλέξουν ως σύμβουλο ιατρό
με τον οποίο ο θεράπων ιατρός δεν διατηρεί αγαθές επαγγελματικές

σχέσεις, ο τελευταίος μπορεί να αποσύρεται χωρίς δικαιολογία. το ίδιο
ισχύει προκειμένου για την εκλογή ειδικού ιατρού, εργαστηριακού ή
κλινικού.
3.ο θεράπων ιατρός οφείλει να πληροφορεί τον ασθενή ή τους οικείους του για κάθε λεπτομέρεια που αφορά στο ιατρικό συμβούλιο,
καθώς και για την οφειλόμενη αμοιβή.
4. ο θεράπων ιατρός καλεί το σύμβουλο ιατρό, ορίζει την ημέρα,
την ώρα και το χώρο που θα συνέλθει το συμβούλιο και συντονίζει τη
διαδικασία. η διεξαγωγή του ιατρικού συμβουλίου περιλαμβάνει:
α) σύντομη προεισηγητική διάσκεψη κατά την οποία την εισήγηση
διατυπώνει ο θεράπων ιατρός,
β) εξέταση του ασθενή από καθέναν από τους συμβούλους,
γ) ιδιαίτερη διάσκεψη των ιατρών η οποία ακολουθεί την εξέταση
και
δ) ανακοίνωση προς την οικογένεια του πορίσματος του συμβουλίου
από εκείνον που το διηύθυνε.
Εάν προκύψει διαφορά γνωμών, ο θεράπων ιατρός μπορεί είτε να
αποδεχθεί τη γνώμη του συμβούλου ιατρού είτε, εφόσον την κρίνει
άστοχη ή επιζήμια, να αποποιηθεί την ευθύνη. στην περίπτωση αυτή
γνωστοποιεί τη διαφωνία του στον ασθενή ή στην οικογένειά του και
ζητεί τη συγκρότηση άλλου συμβουλίου, εάν το κρίνει σκόπιμο και
προς το συμφέρον του ασθενή. Εφόσον η οικογένεια προτιμήσει τη
γνώμη του συμβούλου ή αποκρούσει τη σύσταση νέου συμβουλίου,
ο θεράπων ιατρός δικαιούται να αποσυρθεί.
5. ο σύμβουλος ιατρός δεν μπορεί να γίνει θεράπων ιατρός του
ασθενή, παρά μόνον στην περίπτωση που ο θεράπων ιατρός, ο οποίος
τον κάλεσε, τον εξουσιοδοτεί ρητά ως προς αυτό ή εάν διαφωνήσει
και αποχωρήσει, εφόσον ληφθεί πάντοτε υπόψη η προτίμηση του
ασθενή.
6. Όταν παρουσιάζεται ανάγκη πρόσκλησης ειδικού ιατρού ή χειρουργού, ο θεράπων ιατρός μπορεί να υποδείξει τους καταλληλότερους
κατά την κρίση του, δεν επιτρέπεται όμως να παραβλέψει τις προτιμήσεις του ασθενή, παρά μόνον σε περίπτωση προσωπικής διάστασης
ή αδυναμίας να συνεργασθεί με τον ειδικό ιατρό ή τον χειρουργό που
προτιμά ο ασθενής. το ίδιο ισχύει και προκειμένου για την εκλογή
θεραπευτηρίου, εργαστηρίου και νοσηλευτικού ιδρύματος.
7. οι χειρουργοί, οι ειδικοί ιατροί και οι εργαστηριακοί ιατροί,
προς τους οποίους παραπέμπεται ο ασθενής από τον θεράποντα
ιατρό του, είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν στον τελευταίο
το πόρισμα της εξέτασης. άφού εκπληρώσουν αυτήν την εντολή,
δεν επιτρέπεται να διατηρούν περαιτέρω σχέσεις ιατρικής φύσεως
με τον ασθενή και ιδιαίτερα για θέματα εκτός της ειδικότητάς τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 23
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. ο ιατρός πρέπει να συμβάλλει στην εκπαίδευση άλλων ιατρών,
φοιτητών της ιατρικής και λοιπών συναδέλφων του.
2. κάθε ιατρός πρέπει να είναι προετοιμασμένος να επιβλέπει λιγότερο
έμπειρους συναδέλφους του.
3. ο ιατρός ο οποίος έχει ιδιαίτερες εκπαιδευτικές υποχρεώσεις πρέπει
να αναπτύσσει τις διδακτικές του ικανότητες. Εάν είναι υπεύθυνος για
την εκπαίδευση νεότερων συναδέλφων του, πρέπει να είναι βέβαιος
ότι αυτοί εποπτεύονται κατάλληλα.
4.ο ιατρός αναγνωρίζει τη σημασία και συμβάλλει στην εκπαίδευση
των ασθενών που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, καθώς και των
μελών της οικογένειάς τους.
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ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑφΟΥΜΕΝωΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚωΝ φΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚωΝ ΠΡΟϊΟΝΤωΝ
ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝωΝΙΚΗ ΑΣφΑΛΙΣΗ
ΑΠΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Επιστολή και κάλεσμα σε Γενική Συνέλευση
προς τα μέλη και τους συναδέλφους που πληρούν
τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να γίνουν μέλη.

Το ΝΕΟ
Διοικητικό
Συμβούλιο
2013-2014
Στα πλαίσια του 50ου σεμιναρίου της ΕΕΔΧ που έγινε
στις 15 Δεκεμβρίου 2013
πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο.

Πολυζώης ζώης
Πρόεδρος

ΝεαμοΝιτος ΚώΝςταΝτιΝος
αντιπρόεδρος

ζώγραφαΚης ΧαραλαμΠος
γενικός γραμματέας

Πρεβεζας Χρηςτος
ειδικος γραμματέας

Κυριαζη-ταΧου ευρυδιΚη
ταμίας

αΝθοΠουλος τηλεμαΧος
μέλος

ΚαλογεροΠουλος ΝιΚολαος
μέλος

άγαπητέ συνάδελφε,
Με τη σύσταση του νέου δ.σ της Εταιρείας μας θελήσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σου
κάνοντας μία σύντομη αναφορά στους στόχους μας, τον προγραμματισμό των καθιερωμένων
εκπαιδευτικών σεμιναρίων της εταιρείας μας, αλλά και της διάθεσης συζήτησης και αναζήτησης
λύσεων στα ολοένα και αυξανόμενα προβλήματα του χώρου μας.
για το 2013 έχουμε προγραμματίσει:
• Σεμινάριο με αντικείμενο τις ευρυαγγείες των κάτω άκρων και την αντιμετώπιση τους με σκληροθεραπεία ή laser, με καλεσμένο τον καθ. Genovese στο τέλος Μαΐου.
• Σεμινάριο χειρουργικής δέρματος με τον καθ. Τάσο Παπαδόπουλο στις αρχές του καλοκαιριού
και σεμινάριο κρυοθεραπείας-κρυοχειρουργικής στο τέλος σεπτεμβρίου.
Επιπλέον, η Εταιρεία μας θα συμμετάσχει σε όλα τα συνέδρια και ημερίδες που θα γίνουν στην
Ελλάδα από την ΕδάΕ αλλά και από άλλους δερματολόγους διοργανωτές.
πιστεύουμε ότι η παρέμβαση μας στον χώρο των Ελλήνων δερματολόγων πρέπει να είναι
ενεργή και παραγωγική, αντιλαμβάνεσθε όμως, ότι το κύρος μιας επιστημονικής εταιρείας, εξαρτάται βεβαίως από τη σοβαρότητα, το ήθος και το επιστημονικό επίπεδο που έχει, αλλά κυρίως
εξαρτάται από τη συμμετοχή των μελών της.
Ζητάμε λοιπόν την ενεργή συμμετοχή σας.
Έχουμε ανάγκη τις απόψεις και τις προτάσεις σας σε όλα τα θέματα, είτε επιστημονικά, είτε τακτικής
που πρέπει να ακολουθήσει η Εταιρείας μας στα μεγάλα προβλήματα που συνεχώς ανακύπτουν
και μας απασχολούν όλους.
συγκαλούμε λοιπόν το σάββατο 11 Μαΐου 2013, γενική συνέλευση στο Μουσείο της άκρόπολης
στην κεντρική συνεδριακή αίθουσα στις 10:00 το πρωί (στον χώρο που θα διεξαχθεί η 13η
δερματολογική διημερίδα), με θέματα:
1. συζήτηση της παρούσας κατάστασης των προβλημάτων του χώρου, ανταλλαγή απόψεων
και προγραμματισμός δράσεων.
2. Εγγραφή νέων Μελών (Θα πρέπει να παρευρίσκονται την ημέρα της συνέλευσης τόσο οι
συνάδελφοι που έχουν κάνει αίτηση, αλλά και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις και θελήσουν να
κάνουν αίτηση την ημέρα της συνέλευσης. προϋποθέσεις αποτελούν να έχουν παρακολουθήσει
τουλάχιστον 2 σεμινάρια της εταιρείας μας, ή αντίστοιχες επιστημονικές εκδηλώσεις, όπως φροντιστήρια της ΕδάΕ με δερματοχειρουργικό αντικείμενο).
πολλά είναι τα μέλη μας που δεν έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους για κάποια χρόνια και
συμφώνα με το καταστατικό έχουν μεταπέσει σε πρόσεδρα μέλη. το δ.σ αποφάσισε να προτείνει
στους συναδέλφους αυτούς (άσχετα από τα χρόνια οφειλών) να πληρώσουν τη συνδρομή τους
για το 2012 ώστε να ξαναγίνουν ενεργά μέλη.
Επιπλέον, αποφασίσαμε τα ενεργά μέλη της ΕΕδΧ να έχουν έκπτωση στο ποσό εγγραφής στα
σεμινάρια μας, πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας καθώς και άλλα προνόμια.
για την τακτοποίηση των συνδρομών τηλεφωνήστε στην γραμματέα μας κα κατερίνα γκουντάρα
τηλ: 6936735272.
υ.γ. για τυπικούς λόγους πρώτη ημέρα γ.σ ορίζεται η 11η άπριλίου 2013 και επί μη απαρτίας
δεύτερη ημερομηνία η 11η Μαΐου 2013.
Ο Πρόεδρος
Ζώης πολυζώης

Ο Γεν.Γραμματέας
Χαράλαμπος Ζωγραφάκης
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕEΕΔΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΩΝ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΩΝ

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2013
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος:
Μ. Λουκάτου
Αντιπρόεδρος:
Χ. Τζερμιάς
Γεν.Γραμματέας:
Γ. Ζαραφωνίτης
Ειδ.Γραμματέας:
Β. Χατζάκης
Ταμίας:
Τ. Ανθόπουλος
Μέλος:
Μ. Γούλα
Μέλος:
Ν.Καλογερόπουλος

Προς: Πρόεδρο και μέλη Δ.Σ. ΕΔΑΕ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η κυριαρχία του lifestyle, η οποία εκφράζεται μέσα από το κυνήγι της νεότητας και
της ομορφιάς, έχει προκαλέσει τον αποσυσχετισμό της ομορφιάς από την υγεία.
Έτσι, οι καταστάσεις που αφορούν στην αισθητική χαρακτηρίζονται ως «μη
ιατρικής σημασίας». Αυτό έχει επιτρέψει σε μια σειρά από επαγγελματίες στο χώρο
της αισθητικής να αυτοανακηρυχθούν σε «ειδικούς» και να επεκτείνουν τις
δραστηριότητές τους σε πεδία με σαφώς θεραπευτικό χαρακτήρα.
Πιστεύουμε, όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, ότι υπάρχει έντονη ανάγκη σωστής
και ουσιαστικής ενημέρωσης του κοινού για τη σημασία του ρόλου του
δερματολόγου και την ανάδειξη του ολιστικού χαρακτήρα και των πλεονεκτημάτων
της εξειδικευμένης ιατρικής γνώσης του δέρματος, καθώς και το διαχωρισμό της
από προσεγγίσεις με αποκλειστικά αισθητικό περιεχόμενο που δεν λαμβάνουν
υπόψη τη σχέση αισθητικής-υγείας.
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΕΔΑ υλοποιεί μια πολυεπίπεδη εκστρατεία ενημέρωσης του
κοινού για το ρόλο του δερματολόγου στην επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος
αφορά το δέρμα, ανεξαρτήτως σοβαρότητας.
Θεωρούμε ότι τόσο η ΕΔΑΕ όσο και η ΕΕΕΔΑ έχουν σαν βασικό σκοπό την
προστασία της ειδικότητας του Δερματολόγου – Αφροδισιολόγου και την
προαγωγή και αναβάθμιση του επαγγέλματος. Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι
είσαστε ο καταλληλότερος φορέας για να θέσει τη συγκεκριμένη καμπάνια υπό την
αιγίδα της, έτσι ώστε η «φωνή» μας να αποκτήσει το εύρος και τη δυναμική που
χρειάζεται.
Ευελπιστούμε να στηρίξετε το έργο μας.
Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. της ΕΕΕΔΑ

Μιχαλακοπούλου 155
Αθήνα
Τ.Κ.11527
Τηλ-Φαξ:2107711386
e-mail:
info@enosiderma.gr

Η Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Μ. Λουκάτου

Γ. Ζαραφωνίτης
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EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV –
XΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟφΥΛΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ., ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ A. ΣΥΓΓΡΟΣ
«ΕΚΘΕΣΗ» ΣΤΟΝ HIV ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΜΝ:

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ: Επαγγελματίες Υγείας (και συναφείς κλάδοι) κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους
• ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ: Σεξ. επαφή χωρίς προφυλακτικό, ρήξη ή
διολίσθηση του προφυλακτικού, άλλες καταστάσεις
o ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ:

• Από τη λοιμογόνο ισχύ του παθογόνου
• Από τον επιπολασμό του στον (γενικό ή ειδικό) πληθυσμό
• Το είδος και την επικινδυνότητα της επαφής
• Τη συγκέντρωση («φορτίο») του παθογόνου στα μολυσματικά
υλικά
• Την ανοσολογική κατάσταση του δέκτη
• Την παρουσία διαβρώσεων, ελκώσεων κλπ
• Την παρουσία άλλου ΣΜΝ
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙ HIV:

• Η προφυλακτική θεραπεία έναντι του κινδύνου για μόλυνση από
HIV χορηγείται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία
• Η χορήγησή της γίνεται μέσα σε 72 ώρες το πολύ από «ατύχημα»
(σπάσιμο προφυλακτικού κλπ)
• Η απόφαση χορήγησης είναι αρμοδιότητα του εξειδικευμένου ιατρού – στην εφημερία καλύπτονται πιθανές άμεσες ανάγκες για 1-2
24ωρα (σαββατοκύριακα, αργίες κλπ), για να μη χαθεί το περιθώριο
των 72 ωρών
• Η διάρκειά της είναι 4 εβδομάδες
• Έχει υψηλή, αλλά όχι 100% αποτελεσματικότητα
• Είναι υψηλού κόστους και δεν στερείται παρενεργειών
• ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ τις άλλες μεθόδους προφύλαξης
Σχήμα (τριπλό):

- Zidovudine + Lamivudine + Lopinavir/r (σκευάσματα: Combivir
και Kaletra) ή
- Emticitabrine + Tenofovir + Lopinavir/r (Truvada και Kaletra)
[σημ: το επιπλέον “r” στο Lopinavir (Lopinavir/r) σημαίνει “ritonavir”
– μικρή ποσότητα από αυτό προστίθεται ως “booster”, για να ανεβάζει
δηλαδή τα επίπεδα του Lopinavir]
To σχήμα αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, εξαρτώμενο από μεταβολές στις
κατευθυντήριες οδηγίες, από το αν ο δότης είναι γνωστός οροθετικός με
ανθεκτικό στέλεχος κλπ
Δοσολογία: Tabl Combivir 1X2, tabl Kaletra 2X2 ή Τabl Truvada 1X1, tabl
Kaletra 2X2
Παρενέργειες: γαστρεντερικό (κυρίως: μετεωρισμός, αίσθημα βάρους, ήπιες
διάρροιες), ήπαρ, μυελός
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ HIV:

• Παθητική πρωκτική επαφή: ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ
• Ενεργητική πρωκτική επαφή: ΙΣΩΣ
• Ενεργητική ή παθητική κολπική επαφή: ΙΣΩΣ

• Παθητική στοματική επαφή με εκσπερμάτιση: ΙΣΩΣ
• Παθητική στοματική επαφή χωρίς εκσπερμάτιση: ΝΑ
άποΘάΡΡυνΕτάΙ
• Πιτσίλισμα σπέρματος στα μάτια: ΝΑ ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΕΤΑΙ
• Ομοφυλοφιλική επαφή μεταξύ γυναικών: ΝΑ ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΕΤΑΙ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΣΤΑ «ΙΣΩΣ») ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΠΩΣ:

• Η συμπεριφορά κινδύνου του ατόμου
• Η (πιθανή) οροθετικότητα του «δότη» – επί αγνώστου: προέλευση
από περιοχή υψηλού επιπολασμού (πχ άφρική, νά άσία), συνήθειες
(πχ χρήση iv ουσιών), αν είναι εκδιδόμενο άτομο (νόμιμα εκδιδόμενο = ελεγχόμενο - μικρός κίνδυνος ή παράνομα εκδιδόμενο = μη
ελεγχόμενο - μεγάλος κίνδυνος) κλπ
• Είδος «γνωριμίας» (πρόσφατη γνωριμία, σε μπαρ, από αγγελίες,
μέσω internet κλπ)
• Είδος και διάρκεια επαφής
• Παρουσία άλλων ΣΜΝ
• Παρουσία ελκώσεων, πιθανή πρόσμειξη αίματος
• Ανοσολογική κατάσταση «δέκτη»
• Πιθανότητα κύησης (επί γυναικών)
• Ιϊκό φορτίο «δότη»
• Χρόνος από το «ατύχημα»
TΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
(Σε γνωστό HIV άτομο)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Τρύπημα βελόνας
Έκθεση βλεννογόνου
Παθητική στοματική επαφή
Ενεργητική κολπική επαφή (ά)
Παθητική κολπική επαφή (Γ)
Ενεργητική πρωκτική επαφή
Παθητική πρωκτική επαφή
Κοινή χρήση βελόνας
Μετάγγιση

0,2-0,4 %
0,1 %
0-6,6 %
≤ 0,1 %
0,01-0,15 %
≤ 0,1 %
0,3-10 %
0,7 %
90-100%

ΕΜΒολΙάσΜοσ
πάΘοντοσ

Κατάσταση «πηγής»
HBsAg (+)
ή πιθανώς (+)

HBsAg (-)

Άγνωστο

Εμβόλιο (-)

HBIG + Εμβόλιο

Εμβόλιο

Εμβόλιο

Εμβόλιο (+)
με καλή
ανταπόκριση

καμμία
ενέργεια

καμμία
ενέργεια

καμμία
ενέργεια

Άγνωστο

Έλεγχος anti-Hbs
και αναλόγως

καμμία
ενέργεια

Έλεγχος
anti-Hbs
και αναλόγως
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ”
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘYΝΤΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Χ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΝΙΔΩΣΕΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α. ΚΑΤΣΑΡΟΥ-ΚΑΤΣΑΡΗ
ΤΗΛ: 210 7265113

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΝΙΔωΣΗΣ

1. γενική αίματος
2. τ.κ.Ε.
3. ASTO
4. Ra TEST
5. CRP
6. τρανσαμινάσες
7. άλκαλική Φωσφατάση
8. σάκχαρο
9. παρασιτολογική κοπράνων
10. Εξέταση κολπικού εκκρίματος (μύκητες, τριχομονάδες)
11. γενική ούρων
12. Hbs Ag
13. άντιεχινοκοκκικά αντισώματα
14. ποσοτικός προσδιορισμός IgE
15. C3, C4
16. άντιπυρηνικά αντισώματα
17. α/α θώρακος (F,Pr), α/α ιγμορείων (με διάγνωση)
18. T3, T4, TSH
19. n DNA
Επιπλέον εξετάσεις για διερεύνηση:
Κνίδωσης εκ ψύχους: Κρυοσφαιρίνες, Ψυχροσυγκολιτίνες
Αυτοάνοσης κνίδωσης: Αντιθυροειδικά αντισώματα, Αντιμιτοχονδριακά, Αντιτοιχωματικά στομάχου
Αγγειοοιδήματος: Αναστολέας C1 Εστεράσης

23

EDAE 41.indd 23

15/4/2013 11:38:21 πµ

24

EDAE 41.indd 24

15/4/2013 11:38:24 πµ

ΠροςεΧη ςυΝεδρια
ΕΑΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
27 άπριλίου 2013
Θεσσαλονίκη
Website: www.edae.gr
13η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ
ΔΕΡΜΑ ΕΞ ΑΠΑΛΩΝ ΟΝΥΧΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ
ΕΦΗΒΕΙΑ»
10-11 Μαΐου 2013
νέο Μουσείο άκρόπολης, άθήνα
τηλ:210 6850550
Fax:210 6834333
E-mail: 3derma-symposio2013@deltasky.gr
ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ
ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Η lAsEr ΦΛΕΒΙΚΑ ΕΛΚΗ
ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
18-19 Μαΐου 2013
άμφιθέατρο νοσοκομείου άττικόν
10th EADV sPrING sYMPosIUM
23-26 May 2013
Cracow, Poland
Tel: +41 91 973 4520
Fax: +41 91 973 4530
Website: www.eadv.org
E-mail: info@eadvcracow2013.org
ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
1 Ιουνίου 2013
άμφιθέατρο νοσοκομείου άττικόν
4th CATFAs (CoNTroVErsIEs, ArT &
TECHNoloGY IN FACIAl AEsTHETIC
sUrGErY)
7-9 June 2013
Gent, Belgium
Website:http://www.coupureseminars.
com/p_159.htm
Η ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

σάββατο 15 Ιουνίου 2013, ώρα 09:15 π.μ.–
14:45 μ.μ.
Ξενοδοχείο Caravel, άθήνα
9th WorlD CoNGrEss oF CosMETIC
DErMAToloGY
27-30 Ιουνίου 2013, άθήνα
Tel: 210-7414700
Fax: 210-7257532
Website: www.wcocd2013.com
E-mail: indo@wcocd2013.com
4th INTErNATIoNAl CoNGrEss oF
PsorIAsIs 2013
4-6 July 2013
Paris, France
Website: http://www.pso2013.com/
E-mail: pso2013@mci-group.com
BrITIsH AssoCIATIoN oF
DErMAToloGIsTs
93rd ANNUAl MEETING 2013 (BAD 2013)
9-11 July 2013
Liverpool, United Kingdom
Website: http://www.bad.org.uk/site/1005/
default.aspx
sTI WorlD CoNGrEss 14th IUsTI & 20th
IssTDr MEETING
14-17 July 2013
Vienna, Austria
Hofburg Vienna Congress Center
Tel: +43 1 405 13 83 11
Website: www.STIvienna2013.com
8th WorlD CoNGrEss oF MElANoMA
18-20 July 2013
Hamburg, Germany
Website: www.worldmelanoma2013.com
3rd INTErNATIoNAl sUMMEr ACADEMY oF
PrACTICAl DErMAToloGY
21-26 July 2013
Munich, Germany
Tel: +49 89 54 82 34-779
Fax: +49 89 54 82 34 45
Website: www.isa2013.com
E-mail: s.spethling@interplan.de

DErMAToloGY For PrIMArY CArE
24-28 July 2013
Hyatt Regency, Sarasota, Florida
Website:http://www.ams4cme.com/www/
LiveSeminars/SEMLA-2720130624.aspx
Email: mail@ams4cme.com
IMCAs (INTErNATIoNAl MAsTEr CoUrsE
oN AGING sKIN) AsIA
27-29 July 2013
Singapore
Website:http://www.imcas.com/en/asia2013/
congress
2013 sUMMEr (ACADEMY) MEETING
oF THE AMErICAN ACADEMY oF
DErMAToloGY
30 July -3 August 2013
New York, United States
Website: www.aad.org
Email: registration@aad.org
AMErICAN ACADEMY oF DErMAToloGY–
sKINCArE PHYsICIANs 2013
CoNTroVErsIEs & CoNVErsATIoNs IN
CosMETIC AND lAsEr sUrGErY
9-11 August 2013
St. Regis Monarch Beach, Dana Point, CA
Website: http://www.skincarephysicians.net
Email: controversies@skincarephysicians.net
3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
6-8 σεπτεμβρίου 2013
ηράκλειο κρήτης
Tηλ: 210 3634944
Fax: 210 3631690
Email: info@era.gr
Website: www.era.gr
3rd 5-CoNTINENT-CoNGrEss oF lAsErs
AND AEsTHETIC MEDICINE
18-21 September 2013
Cannes, France
Website: www.5-cc.com
12th WorlD CoNGrEss oF PAEDIATrIC
DErMAToloGY
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ΠροςεΧη ςυΝεδρια
25-27 September 2013
Madrid, Spain
Website: www.wcpd2013.com
22nd EADV CoNGrEss
2-6 October 2013
Istanbul, Turkey
Website: http://istanbul2013.eadv.org/information/
E-mail: info@eadvistanbul2013.org
2013 AsDs (AMErICAN soCIETY For DErMAToloGIC sUrGErY)
ANNUAl MEETING
3-6 October 2013
Chicago
Website: http://www.asds.net/_EducationPage.aspx?id=1628
AMErICAN soCIETY oF PlAsTIC sUrGEoNs MEETING
11-15 October 2013
San Diego, CA
Website: http://www.plasticsurgery.org/
Email: registration@plasticsurgery.org
ITAlIAN AssoCIATIoN oF NoN INVAsIVE DIAGNosTICs IN
DErMAToloGY 2013 (AIDNID 2013)
17-19 October 2013
Cervia Ravenna, Italy
Website: http://www.theoffice.it/itcongressi/
story$data=congressi&num=1269
11th CoNGrEss oF THE BAlTIC AssoCIATIoN oF
DErMAToVENErEoloGIsTs
17-19 October 2013
Kaunas, Lithuania
Tel: +370 5 212 00 03
Fax: +370 5 212 00 13
Website: www.badv2013.com
E-mail: info@badv2013.com

άίγλη Ζαππείου, άθήνα
Tηλ: 210 6833600
Fax: 210 6847700
E-mail: congress@pco-convin.gr
Website: www.10hespras2013.gr
2nd INTErNATIoNAl CoNFErENCE AND EXHIBITIoN oN
CosMEToloGY & TrICHoloGY
12-14 November 2013
Chicago-Northshore, USA
Website: http://www.omicsgroup.com/conferences/
cosmetology-trichology-2013/
11th INTErNATIoNAl CoNGrEss oF DErMAToloGY
4-8 December 2013, India Expo Center,
Greater Noida, Delhi NCR, India
Website: www.icd2013.com
E-mail: secretariat@icd2013.com
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ &
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ
14 δεκεμβρίου 2013
άθήνα
Website: www.edae.gr
72nd ANNUAl MEETING oF THE AMErICAN ACADEMY oF
DErMAToloGY
21-25 March 2014, Denver, CO
United States

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ &
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
19 οκτωβρίου 2013
άθήνα
Website:www.edae.gr
10o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ &
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
31 οκτωβρίου – 2 νοεμβρίου 2013
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Τίτλος:

Παιδοδερματολογία
Συγγραφέας:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ-ΚΑΤΣΑΡΗ,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ
Κατηγορία:
Δερματολογία - Αφροδισιολογία / Παιδιατρική
ISBN:
978-960-394-856-8
Διαστάσεις:
19,5x25
Σελίδες:
700
Έτος έκδοσης:
2012
Τιμή:
85,00 €
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Η έκδοση του βιβλίου Παιδοδερματολογία, σε επιμέλεια της Αλεξάνδρας ΚατσαρούΚάτσαρη και του Ανδρέα Κατσάμπα, αποτελεί σημαντικό γεγονός για την ειδικότητα της
Δερματολογίας και δη τον κλάδο της Παιδοδερματολογίας.
Στις 670 σελίδες του βιβλίου δίδονται οι αρχές για τη διάγνωση των δερματοπαθειών
στα παιδιά, και εξετάζονται σε εκτενή κεφάλαια όλες οι δερματικές νόσοι από τις απλές
δερματίτιδες και τα εξανθήματα μέχρι τις λοιμώξεις του δέρματος, τα αυτοάνοσα
νοσήματα, τους καλοήθεις και κακοήθεις όγκους του δέρματος, τις κληρονομικές
δερματοπάθειες, τις παθήσεις των τριχών και των ονύχων κ.ά., ενώ ένα ξεχωριστό
κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στη νεογνική δερματολογία.

ε
Δ

Το κείμενο, γραμμένο από μια ομάδα έγκριτων επιστημόνων, συνοδεύεται από 750
έγχρωμες κλινικές εικόνες, ενώ η διάταξή του επιτρέπει στον αναγνώστη να ανατρέχει
εύκολα και γρήγορα στο θέμα που τον ενδιαφέρει. Πρόκειται για ένα βιβλίο αναφοράς
πάνω στην παιδοδερματολογία.

Έδρα κατάστηµα
"Μαρία Γ. Παρισιάνου"

Υποκατάστηµα
Θεσσαλονίκης

Υποκατάστηµα
"Γρηγόριος Κ. Παρισιάνος"

ΔιεύθυνσηΓραφικές Τέχνες

Ναυαρίνου 20
106 81 Αθήνα

Παναγιάς ∆έξιας 5
546 35 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 200 717
Fax: 2310 200 767

Μικράς Ασίας 76
115 27 Γουδί

Ιωάννου Ράλλη 21
144 52 Μεταµόρφωση

Τηλ.: 210 74 75 275
Fax: 210 74 75 275

Τηλ.: 210 28 55 183
210 28 15 902
Fax: 210 28 17 264

Τηλ.: 210 36 10 519
210 33 06 880
Fax: 210 38 21 411

w w w.parisianou.gr • w w w.parisianoupress.gr
e-mail: medbooks@parisianou.gr
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