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Μ

ήνυμα
του Προέδρου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θ

α ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προέκυψε
από τις εκλογές του 2018, και ταυτόχρονα να καλωσορίσω τα νέα Μέλη στο Δ.Σ. της ΕΔΑΕ.
Στη σελίδα 10, μπορείτε να διαβάσετε τον Απολογισμό Έργου του απερχόμενου Δ.Σ. για την περίοδο 2016 - 2018, που θα αποτελέσει τη βάση για να πορευτούμε στη νέα εποχή της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας, με δύναμη, καινοτόμες προτάσεις και δράσεις με σκοπό την προάσπιση
της Ειδικότητας και των Δικαιωμάτων μας.
Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της ΕΔΑΕ, δημιουργήθηκε μια νέα ιστοσελίδα στο www.edae.gr, μια σελίδα πιο φιλική προς τον χρήστη, ώστε να ενημερώνεστε άμεσα και αποτελεσματικά για τις εξελίξεις. Παράλληλα ανανεώνεται, εκσυγχρονίζεται και εμπλουτίζεται και το ομώνυμο περιοδικό «Τα Νέα της ΕΔΑΕ».
Ξεκινάμε στο συγκεκριμένο τεύχος, με μια νέα ενότητα που θα περιλαμβάνει την αναδημοσίευση ενός άρθρου
από το Διεθνή Τύπο για καίρια θέματα που απασχολούν τους Δερματολόγους, υπό την επιμέλεια του κ. Δ. Σγούρου, με σκοπό να ξεφύγουμε από την επιδερμική ενημέρωση για τα τεκταινόμενα, δημιουργώντας το πλαίσιο
για ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών στον κλάδο, όπως εξελίσσεται ο τελευταίος τόσο στην Ελλάδα όσο και
στον κόσμο. Το πρώτο άρθρο έχει θέμα «Εργαστηριακός έλεγχος σε ασθενείς υπό ισοτρετινοΐνη», όπως δημοσιεύθηκε στα περιοδικά Dermatology World και Journal of The American Academy of Dermatology (JAAD) της
American Academy of Dermatology.
Στο επόμενο τεύχος θα εγκαινιάσουμε και τη δεύτερη νέα ενότητα, εξαιρετικά αφιερωμένη σε σημαντικά πρόσωπα και προσωπικότητες της Δερματολογίας, που έχουν επιτελέσει σημαντικό έργο, καινοτομούν ή δραστηριοποιούνται καλλιτεχνικά και κοινωνικά.
Τέλος, η Προκήρυξη των Υποτροφιών της ΕΔΑΕ για το 2019 είναι γεγονός, καθώς επίσης και η πολυαναμενόμενη Εαρινή Διημερίδα της ΕΔΑΕ, που θα διεξαχθεί στις 19 & 20 Απριλίου 2019, όπου και θέλουμε
να σας έχουμε όλους στο πλευρό μας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΑΕ και εγώ προσωπικά θα θέλαμε να σας ευχηθούμε ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!
Ο Πρόεδρος,
Δημήτρης Ρηγόπουλος

Πρ ο σ εχείς Ε κ δ η λώ σ εις τ η ς Ε . Δ . Α . Ε .

• ΕΑΡΙΝΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΑΕ
19-20 Απριλίου 2019, Ξενοδοχείο Grand Hyatt, Αθήνα, Οργάνωση: ERA Ltd., τηλ. 210 3634944
• 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας
31 Οκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου 2019, Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
• Εαρινή Διημερίδα ΕΔΑΕ
10-11 Απριλίου 2020, Θεσσαλονίκη
• 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας
5-8 Νοεμβρίου 2020, Αθήνα

www.edae.gr

Η επίσημη ιστοσελίδα ενημέρωσης για την Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

ΕΚΛΟΓΕΣ
ΕΔΑΕ

Ανάδειξη νέου
Διοικητικού
Συμβουλίου,
Εξελεγκτικής Επιτροπής
και Συμβουλίου Ηθικής
και Δεοντολογίας
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

632 ψήφους

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΣΓΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΜΠΑΡΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

310 ψήφους
297 ψήφους
281 ψήφους
277 ψήφους
265 ψήφους
213 ψήφους
205 ψήφους
192 ψήφους

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

456 ψήφους
280 ψήφους
248 ψήφους

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

595 ψήφους

ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

591 ψήφους
209 ψήφους

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 2019-2021
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες
της 3ης Νοεμβρίου 2018, έχει την παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος
Δημήτριος Ρηγόπουλος
Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Κοντοχριστόπουλος
Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Μπάρκης
Ειδ. Γραμματέας
Δημήτριος Σγούρος
Ταμίας
Δημήτριος Ιωαννίδης
Μέλη
Χαράλαμπος
Ζωγραφάκης

Νικόλαος
Καλογερόπουλος

Παναγιώτης
Κωστάκης

Παναγιώτης
Γ. Σταυρόπουλος
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ
& ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 - 2018
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2016-2018
Πρόεδρος
Δ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπρόεδρος
Γ. ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Γεν. Γραμματέας
Ι. ΜΠΑΡΚΗΣ
Ταμίας
Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Ειδ. Γραμματέας
Π. ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Μέλη
Ν. Καλογερόπουλος
Μ. Λουκάτου
Π. Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
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Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Φτάνοντας στο τέλος της τριετούς θητείας
μας, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο θέτει
στη διάθεσή σας τον απολογισμό για το έργο που επιτελέστηκε, κατά το διάστημα που
είχε την ευθύνη της διοίκησης της εταιρείας.
Το Δ.Σ. συστήθηκε σε σώμα στις 13/1/2016
και πραγματοποίησε μέχρι τώρα 14 τακτικές
συνεδριάσεις, ενώ η απασχόληση με τα θέματα που αφορούν την ειδικότητά μας ήταν
σε καθημερινή βάση.
Κατά την διάρκεια της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν
τα εξής νέα μέλη:
• Τακτικά μέλη: 73
• Πρόσεδρα μέλη: 80
• Συνδεδεμένα μέλη: 25 (η κατηγορία αυτή έπαψε να υφίσταται με την τροποποίηση του καταστατικού).
Έτσι, η εταιρεία μας αριθμεί σήμερα συνολικά 1.454 μέλη, ήτοι 1.214 τακτικά μέλη, 185 πρόσεδρα μέλη (ειδικευόμενοι) και
55 μέλη άλλων κατηγοριών (συνδεδεμένα
& αντεπιστέλλοντα μέλη). Οι τελευταίες δύο κατηγορίες μελών έπαψαν να υφίστανται
με την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού, που ενεκρίθη από τις δικαστικές αρχές και ετέθη σε ισχύ από τον Ιούλιο 2017.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη μας
για τη μαζική και ενεργό συμμετοχή τους σε
όλες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, γιατί η επιτυχία των Πανελληνίων Συνεδρίων και των Ημερίδων, οφείλεται πάνω
από όλα στη συμμετοχή και την δραστηριοποίηση των μελών της ΕΔΑΕ.
Το παρόν Δ.Σ. ασχολήθηκε αρχικά με την
αλλαγή του Καταστατικού, η οποία ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση τον Μάρτιο 2017 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο 2017.
Με την αλλαγή αυτή, καταργήθηκαν τα συνδεδεμένα και αντεπιστέλλοντα μέλη, δηλαδή η δυνατότητα σε ιατρούς που ήταν σε αναμονή της ειδικότητας στην Ελλάδα να γίνονται μέλη της ΕΔΑΕ.
Επίσης, λόγω της απόφασης του ΔΣ για αναβάθμιση των συνεδρίων σε ένα Πανελλή-

νιο Συνέδριο και μία Επιστημονική Διημερίδα ετησίως, καταργήθηκε η εκλογοαπολογιστική συνέλευση και η ανάγνωση των πεπραγμένων γίνεται πλέον ταυτόχρονα με τις
αρχαιρεσίες.
Κατά τη διάρκεια της θητείας μας, διοργανώθηκαν συνολικά 3 Πανελλήνια Συνέδρια, 3 Επιστημονικές Συνεδρίες και ένα Κλινικό
Φροντιστήριο. Όλες οι επιστημονικές εκδηλώσεις της ΕΔΑΕ σημείωσαν μεγάλη επιτυχία
και διακρίθηκαν για το υψηλό επιστημονικό
επίπεδο και τον αυξημένο αριθμό συμμετοχών. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά
όλα τα μέλη της ΕΔΑΕ που μας βοήθησαν
να σημειώσουμε την αξιόλογη αυτή επιτυχία, προσδίδοντας ιδιαίτερο κύρος στην εταιρεία μας και στην ειδικότητά μας.
Είμαστε ευτυχείς που επί των ημερών μας
διευθετήθηκε το μείζον θέμα της αύξησης
του χρόνου ειδίκευσης κατά ένα έτος, με
προσθήκη άσκησης 6 μηνών στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία και 6 μηνών στη Χειρουργική Δέρματος, με τη νομοθέτηση ανάλογης υπουργικής απόφασης. Αισθανόμαστε
δικαιωμένοι γιατί επιτέλους ευοδώθηκαν οι
προσπάθειες πολλών ετών.
Παράλληλα, έγιναν παρεμβάσεις στους αρμόδιους φορείς, όσον αφορά τα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα, τις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) και τα Κοινά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ). Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η απόφαση του Υπουργείου Υγείας
για τις Μ.Η.Ν., η οποία έδωσε τη δυνατότητα
στην ειδικότητά μας να εκτελεί πράξεις επεμβατικής δερματολογίας-δερματοχειρουργικής
στις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας.
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και
στα πλαίσια των παρεμβάσεων αγωγής υγείας στον μαθητικό πληθυσμό, ετοιμάσαμε από εξαμήνου παρουσιάσεις με τίτλο «Έξυπνοι
στον Ήλιο με Ασφάλεια», για την προστασία των παιδιών και εφήβων από την ηλιακή ακτινοβολία, οι οποίες έλαβαν πρόσφατα την έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας. Οι παρουσιάσεις αυτές προορίζονται
για τις τάξεις Α’-Γ’ Δημοτικού, Δ’-Στ’ Δημοτι-

Δ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2016-2018
Πρόεδρος
Δ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπρόεδρος
Γ. ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Γεν. Γραμματέας
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κού και Α’-Γ’ Γυμνασίου και θα διατεθούν από το Υπουργείο Παιδείας για προβολή και
διδασκαλία σε όλα τα σχολεία της χώρας, από τον Μάρτιο του 2019. Επίσης, για τον ίδιο
σκοπό έχουμε ετοιμάσει και ανάλογο φυλλάδιο, την εκτύπωση του οποίου έχει αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας για να διανεμηθεί στους μαθητές Δημοτικών και Γυμνασίων
όλης της χώρας. Φυσικά, το υλικό αυτό είναι στη διάθεσή σας, εφόσον είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΕΔΑΕ και προτιθέμεθα να
εκτυπώσουμε φυλλάδια για να τα διανείμετε
στους μικρούς σας ασθενείς. Θα θέλαμε επίσης να προσθέσουμε ότι έχει προκριθεί ήδη
από το Υπουργείο Υγείας, αντίστοιχη ενημερωτική δραστηριότητα της ΕΔΑΕ στα παιδιά
του Γυμνασίου, σχετικά με την Ακμή.
Στη διάρκεια της θητείας μας εκταμιεύτηκαν από την ΕΔΑΕ 47.251€ για την επικοινωνιακή εκστρατεία που οργανώσαμε,
με τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, δελτία τύπου, ραδιοφωνικές συνεντεύξεις καθώς και τη δημιουργία της σελίδας «Δέρμα Λόγος» στο Facebook, προβάλλοντας
την ειδικότητά μας στο ευρύ κοινό και αναδεικνύοντας ότι εφόσον είμαστε οι μόνοι ειδικοί στο δέρμα, δεν θα πρέπει ο κόσμος να
εμπιστεύεται τους διάφορους που λυμαίνονται συστηματικά τον χώρο μας και κερδοσκοπούν εις βάρος μας.
Στο διάστημα 2016-2018, εκταμιεύτηκαν
από την ΕΔΑΕ υποτροφίες αξίας 34.210€,
που αφορούσαν κυρίως την παρακολούθηση διεθνών συνεδρίων από ειδικευόμενους.
Στον αγώνα προάσπισης της ειδικότητάς
μας, το παρόν ΔΣ προχώρησε σε πλήθος εξωδίκων και μηνύσεων, για αντιποίηση ειδικότητας, παράνομη δραστηριότητα και για
χρήση ανύπαρκτων τίτλων ειδικότητας, ενώ
παρέπεμψε στο Συμβούλιο Ηθικής και Δεοντολογίας ένα τακτικό μέλος της ΕΔΑΕ, διότι
επέλεξε να μη συμμορφωθεί με τις οδηγίες
τόσο του ΔΣ όσο και του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών, προχωρώντας στη διενέργεια ιατρικών πράξεων σε δημόσιο χώρο και προκαλώντας έτσι την οργή των συναδέλφων μας.
Η ΕΔΑΕ κάλυψε επιστημονικά και έδωσε
την αιγίδα της σε σημαντικό αριθμό Επιστημονικών Συμποσίων και Μετεκπαιδευτικών
Σεμιναρίων στα πλαίσια της Συνεχούς Ιατρικής
Εκπαίδευσης των συναδέλφων μας. Συνεχίζοντας την μακρά παράδοση, η ΕΔΑΕ συμμετείχε και τα τελευταία χρόνια στην Ευρω-

παϊκή Ημέρα Μελανώματος και διοργάνωσε την Ελληνική Εβδομάδα κατά του
Καρκίνου του Δέρματος με μεγάλη συμμετοχή από όλα τα μέλη μας.
Η ιστοσελίδα της ΕΔΑΕ, αποτέλεσε το κύριο μέσο ενημέρωσης των μελών μας και σημείωσε σημαντική αύξηση επισκεψιμότητας. Όλες οι ενέργειες του ΔΣ (επιστολές, διαμαρτυρίες, δελτία τύπου, κλπ) καθώς και οι αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας σε κρίσιμα θέματα
που μας αφορούν, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας www.edae.gr, για να μπορούν
να είναι εύκολα προσβάσιμες στο κάθε μέλος.
Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ιστοσελίδας μας εμπλουτίσθηκε και προσφέρει σημαντική βοήθεια σε όσους διεξάγουν επιστημονική έρευνα και μελέτη. Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Janssen, για τη δωρεά του ποσού των 7.165,60€, που αποτελεί το ετήσιο κόστος στήριξης της ηλεκτρονικής μας βιβλιοθήκης.
Το παρόν Δ.Σ. συνέχισε την αμέριστη υποστήριξή του στην Επαγγελματική Ένωση
Ελλήνων Δερματολόγων-Αφροδισιολόγων
(ΕΕΕΔΑ), καλύπτοντας πλήρως όλα τα έξοδά της από τον προϋπολογισμό της ΕΔΑΕ.
Παράλληλα, ενισχύθηκε η ανανέωση των
προσώπων είτε ως εισηγητών, είτε ως προέδρων συνεδριών, αποσκοπώντας στη δημιουργία κινήτρων για μεθοδική έρευνα και
μελέτη από τους νεότερους συναδέλφους
των πιο πρόσφατων επιστημονικών μεθόδων και πρακτικών.
Η συνεργασία μας με την Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής υπήρξε απρόσκοπτη και επιτυχής, με την πρόσκλησή τους
σε όλες τις επιστημονικές εκδηλώσεις της ΕΔΑΕ και την αφιέρωση χρόνου για την προβολή δικών τους θεμάτων.
Θεωρούμε ότι το παρόν Δ.Σ. εργάσθηκε
σκληρά προκειμένου να προασπίσει και να
προβάλλει την ειδικότητά μας και ευχόμαστε η προσπάθεια να συνεχισθεί με την ίδια
επιτυχία και στο μέλλον.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Με Τιμή,
Ο Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Μπάρκης
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ρηγόπουλος
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1. Την τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 3457/16-1-2014
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
ΩΝ 1. Τις δι ς υπόψη:
ατάξεις
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την (ΦΕΚ Β΄ 64) υπουργικής απόφασης» ως ακολούθως:
του άρ
θρου 50
Στο άρθρο 11 της υπ' αρ. οικ. 3457/16-01-2014 υπουρΚυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με
του ν.
γικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 64), όπως έχει τροποποιηθεί
2413/1
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
996 (Φ
ΕΚ
5. Τον ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄31) με θέμα «Διαρθρωτικές και ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος υπ' αριθμ. 3
αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως με αντίστοιχη αναρίθμηση των υφιστάμενων επόμενων
ισχύει, ιδίως το άρθρο 40.
παραγράφων, ως εξής:
6. Το άρθρο 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6) με θέμα «Επανει«3. Προκειμένου να αποζημιώνεται από τους ΦΚΑ η
σαγωγή καταλόγου συνταγογραφούμένων φαρμακευ- χορήγηση των φαρμάκων
του πρώτου και του δεύτερου
τικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμός πλαισίου μέρους του
καταλόγου, η πρώτη συνταγή τους πρέπει
χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες»,
να συνοδεύεται από βεβαίωση ιατρού του ΕΣΥ ή ιατρού
όπως ισχύει.
ιδιωτικής γενικής κλινικής, στην οποία βεβαιώνεται ότι
7. Το άρθρο 11 της με αριθμ. οικ. 3457/14-01-2014
(Β΄ 64) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Ρύθ- η χορήγηση φαρμάκου του πρώτου μέρους του καταλόγου ή η πρώτη χορήγηση φαρμάκου του δεύτερου
μιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», όπως ισχύει.
8. Την αριθμ. Φ80000/ΟΙΚ.22101/2493/27-8-2010 (ΦΕΚ μέρους του καταλόγου θα γίνεται εντός του νοσοκομείου
Β΄1326) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση ή της ιδιωτικής κλινικής ή Κέντρου Υγείας το οποίο διαθέκαταλόγου χορηγούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευα- τει κλίνες βραχείας νοσηλείας και πιστοποίηση από την
σμάτων βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 12 αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση η
του ν. 3816/2010 (Α΄ 6)».
βεβαίωση έχει ισχύ για όλο το διάστημα της θεραπείας
9. Την Α1α/89772/07-12-2016 κοινή απόφαση του και επιδεικνύεται από τον ασθενή με κάθε
συνταγή».
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, με θέμα
2. Την κατάργηση του τρίτου εδαφίου της παρα«Διορισμός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας» γράφου 3 της
υπ' αριθμ. Φ80000/ΟΙΚ.22101/2493/
(Υ.Ο.Δ.Δ. 685).
27-08-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1326) υπουργικής απόφασης.
10. Την A1β/Γ.Π. οικ. 3899/19-01-2017 απόφαση του
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Υπουργού Υγείας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων "Με εντολή Κυβερνήσεως.
Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου ΥγείΑθήνα, 19 Οκτωβρίου 2018
ας» (Β΄ 94, ΑΔΑ: 6ΠΓΤ465ΦΥΟ-ΣΨΕ), όπως ισχύει.
Ο Υπουργός
11. Το με αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ.79735/17-10-2018 έγγραφο της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Υγείας από το οποίο προΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
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Τα πλήρη κείμενα
& το ΦΕΚ μπορείτε
να τα δείτε ηλεκτρονικά
& να τα τυπώσετε στο site
της ΕΔΑΕ: www.edae.gr
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02047782510180004*

Isotroin Ad
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Μ.Η.Ν.)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Η.Ν.

Τα πλήρη στοιχεία & το ΦΕΚ μπορείτε να τα δείτε
ηλεκτρονικά & να τα τυπώσετε στο site της ΕΔΑΕ:
www.edae.gr
16
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Μ.Η.Ν.)
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Μ.Η.Ν.
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Μ.Η.Ν.)
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Μ.Η.Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 104 33
Πληροφορίες: Ε. Σαμικού
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2132161160
Fax: 2132161919
E-mail: pfy2@moh.gov.gr
ΘΕΜΑ:
Κατάρτιση λεπτομερούς καταλόγου ιατρικών πράξεων οι οποίες επιτρέπεται
να εκτελούνται σε Αυτοτελείς Ιδιωτικές
Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν)
ειδικότητας α.) ωτορινολαρυγγολογίας
και β.) δερματολογίας/αφροδισιολογίας
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτ. 4, υποπαρ. Ι.1 της
παρ. Ι του άρθρου 1 του ν. 4254/2014(ΦΕΚ
85 Α’), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει
με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30
του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115 Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45
Α’) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
3.Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98
Α’) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116
Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις του π.δ 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148,
τ. Α), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 1278/1982 « Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ
105,τ. Α΄), όπως ισχύει.
7. Την αριθμ. 1 απόφαση της 269ης/264-2018 Ολομέλειας του Κ.Ε.Σ.Υ.
8.Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ως Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν)
ορίζεται η υγειονομική μονάδα στην οποία
εκτελούνται ιατρικές πράξεις, σύμφωνα με
τις παραγράφους 3,4,5 και 6 του άρθρου
30 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115, τ. Α΄) και
παρέχεται νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση.
Στις αυτοτελείς Μ.Η.Ν. επιτρέπεται η εκτέλεση ιατρικών πράξεων μόνο με τοπική αναισθησία, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.
Θεσμοθετείται η λειτουργία αυτοτελών
Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν)
για τις ειδικότητες:
α). Ωτορινολαρυγγολογίας και
β.) Δερματολογίας/Αφροδισιολογίας
Α.) Οι ιατρικές, θεραπευτικές και χειρουργικές πράξεις ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας που δύνανται να διενεργούνται σε
αυτοτελείς Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας
(Μ.Η.Ν) με τοπική αναισθησία, σε ασθενείς
άνω των 16 ετών και δεν χρήζουν νοσηλείας είναι οι εξής:
Ωτολογία
1. Μυριγγοτομή/Τοποθέτηση σωλινίσκων
αερισμού.
2. Επεμβάσεις επί του τυμπανικού υμένος ή του μέσου ωτός (τυμπανοπλαστικήμυριγγοπλαστική, ερευνητική τυμπανοτομή, κτλ).
3. Ενδοτυμπανικές εγχύσεις.
4. Αφαιρέσεις βλαβών ή ογκιδίων δέρματος έξω ακουστικού πόρου, πτερυγίου
ωτός και αποκατάσταση με ή χωρίς τη χρήση κρημνών.
5. Κένωση ωταιματώματος.
Ρινολογία
1. Αφαίρεση ή βιοψίες ογκιδίων ρινός και
ρινοφάρυγγος.
2. Αφαίρεση πολυπόδων ρινόςπαραρρινίων.
3. Καυτηρίαση κάτω ρινικών κογχών με
ραδιοσυχνότητες, διαθερμία, κρυοπηξία, υπερήχους laser κτλ.
4. Αντιμετώπιση ρινορραγίας με καυτηρίαση αιμορραγούντων αγγείων, πρόσθιο ή οπίσθιο πωματισμό.
5. Επεμβάσεις επί του ρινικού διαφράγματος.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 5 / 06
Αρ. πρωτ. : Γ1β/ΓΠ/οικ.43245

6. Διαστολή στομίων παραρρινίων κόλπων με μπαλόνι.
7. Παρακέντηση παραρρινίων κόλπων.
8. Παροχέτευση αποστήματος ή αιματώματος.
Στοματική κοιλότηταΣτοματοφάρυγγας
1. Αφαίρεση ογκιδίων στόματος, εδάφους,
παρειάς, γλώσσας ή στοματοφάρυγγα.
2. Καυτηρίαση αγγείων ή μορφωμάτων
με διαθερμία, ραδιοσυχνότητες, Laser κτλ
3. Αφαίρεση σιελολίθων.
4. Βιοψία ελάσσονων σιελογόνων ή άλλων ανατομικών στοιχείων του στόματος ή
του στοματοφάρυγγα.
5. Διαγνωστική ή επεμβατική ενδοσκόπηση σιελογόνων αδένων (Σιαλενδοσκόπηση).
6. Παροχέτευση αποστημάτων (εδάφους
στόματος, περιαμυγδαλικού, γλώσσας κτλ).
7. Εκτομή σταφυλής ή/και υπερωιοπλαστική με ραδιοσυχνότητες, απλή χειρουργική, laser κτλ.
Λάρυγγας-Κεφαλή-Τράχηλος
1. Βιοψία λάρυγγα.
2. Έγχυση διογκωτικού υλικού στις φωνητικές χορδές ή άλλων φαρμάκων.
3. Τραχειοστομία/κρικοθυρεοτομία.
4. Αφαίρεση βλαβών, ογκιδίων, κύστεων
κτλ του δέρματος ή του υποδορίου και αποκατάσταση.
5. Αποκατάσταση ελλειμμάτων δέρματος.
6. Αφαίρεση λεμφαδένος.
7. Βιοψία μορφώματος τραχήλου.
8. Παρακεντήσεις.
9. Παροχέτευση αποστήματος.
10. Τοποθέτηση καθετήρων έγχυσης φαρμάκων (port).
Β.) Οι ιατρικές, θεραπευτικές, χειρουργικές πράξεις ειδικότητας δερματολογίας-αφροδισιολογίας που δύνανται να
διενεργούνται σε αυτοτελείς Μονάδες
Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν) με τοπική αναισθησία και δεν χρήζουν νοσηλείας είναι οι εξής:
1. Αφαίρεση καλοήθων ή κακοήθων
όγκων του δέρματος.
2. Χειρουργικός καθαρισμός μικρών
κατακλίσεων που δεν απαιτούν ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή.
3. Εφαρμογές Laser για αντιμετώπιση
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αγγειακών βλαβών (αιμαγγειωμάτων,
ευρυαγγειών,), μελαγχρωματικών βλαβών (συγγενών και καλοήθων σπίλων),
ανεπιθύμητης-παθολογικής τριχοφυΐας και αποκατάστασης βλαβών δέρματος τριχωτού, κορμού, άκρων, ουλών,
φωτογήρανσης, αφαίρεση δερματοστιξίας (τατουάζ), αφαίρεση καλοήθων νεοπλασιών του δέρματος (μυρμηκίες, ξανθελάσματα, επιδερμικών σπίλων, σμηγματογόνων κύστεων κτλ).
4. Διάνοιξη-Παροχέτευση ή Αφαίρεση κύστεων φαγεσώρων, φλυκταινών,
αποστημάτων, δοθιήνων.
5. Χειρουργική αντιμετώπιση βλαβών
ακμής και επιπλοκών της.
6. Χειρουργική αντιμετώπιση ιδρωταδενίτιδας.
7. Διόρθωση υπερτροφικών ουλών

με έγχυση στεροειδών.
8. Χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων ονύχων.
9. Δερμοαπόξεση και χημειοαποφολίδωση βλαβών προσώπου ή εκτός αυτού.
10. Μικρογραφική τεχνική (MOHS) αφαίρεσης όγκων του δέρματος.
11. Χειρουργική αφαίρεση ή καταστροφή με LASER, βλαβών γεννητικών οργάνων και πρωκτού.
12. Καταστροφή με LASER ή κρυοχειρουργική προκαρκινικών και καρκινικών βλαβών του δέρματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ(για δημοσίευση)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Υγείας
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
5. Γραφείο Αναπλ. Γεν.Γραμματέα Υπουργείου Υγείας
6. Κε.Σ.Υ. (για την υπ’αριθμ. 1 Απόφαση της
269ης/26-4-2018 Ολομέλειας)
7. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων
Φορέων
8. Δ/νση ΠΦΥ (5)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Eπιστολή ΕΔΑΕ προς Υπουργείο Υγείας
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2018
Αρ. πρωτ. 315

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2016-2018
Πρόεδρος
Δ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπρόεδρος
Γ. ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Γεν. Γραμματέας
Ι. ΜΠΑΡΚΗΣ
Ταμίας
Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Ειδ. Γραμματέας
Π. ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Μέλη
Ν. Καλογερόπουλος
Μ. Λουκάτου
Π. Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
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Προς
Τον Υπουργό Υγείας
κ. Ανδρέα Ξανθό
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Περιήλθε σε γνώση μας, η από κοινού αίτηση της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας
και της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, που
κατατέθηκε σε Εσάς στις 6 Σεπτεμβρίου 2018,
με θέμα την τροποποίηση της Υπουργικής
Απόφασης Γ1βΓΠ/OΙK.43245/5-6-2018
για τις Μ.Η.Ν. (ΦΕΚ Β ‘ 2179/12-6-2018),
όσον αφορά την ειδικότητά μας.
Πριν παραθέσουμε τις απόψεις μας, για την
αδικαιολόγητη αντίδραση των Συναδέλφων
Χειρουργών, επιθυμούμε να εκφράσουμε την
οδυνηρή έκπληξη του Σώματος των Δερματολόγων-Αφροδισιολόγων, για την μεθοδολογία που ακολούθησαν και τα έωλα επιχειρήματα που επικαλούνται.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Στην υπουργική απόφαση Γ1 β/ΓΠ/οικ.
43245/5-6-2018 για τις Μ.Η.Ν. (Δερματολογίας , κλπ.) (ΦΕΚ Β’ 2179/12-6-2018), σύμφωνα με τους ιδίους τους Συναδέλφους
Χειρουργούς:
«...σε κάθε ΜΗΝ επιτρέπονται, ανεξαρτήτως

ειδικότητας μόνο ιατρικές πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία, αλλά και - κυρίως - για την διενέργειά τους απαιτείται μόνο
τοπική αναισθησία».
Από μέρους μας τίθεται το ερώτημα:
ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΠΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ Μ.Η.Ν. ΔΕΡΜΑΤOΛOΓlAΣ
- AΦPOΔIΣIOΛOΓlAΣ, ΑΠΑΙΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ Ή ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΘΗΣΙΑ;
2. Θεωρούμε ανιστόρητη (αν όχι κακοπροαίρετη) την αναφορά τους στο άρθρο 7
του Ν.Δ. 3366 της 20/23-9-55 (ΦΕΚ Α 258)
για την αναγνώριση της Δερματολογίας ως
κύριας ειδικότητας, ισχυριζόμενοι ότι δήθεν:
«εκ του περιεχομένου της εκπαίδευσης σε
αυτήν προκύπτει ότι η Δερματολογία είναι παθολογική ειδικότητα με τετραετή εκπαίδευση
και ότι οι Δερματολόγοι δεν εκπαιδεύονται
στην χειρουργική».
Το προεκτεθέν Νομοθετικό Διάταγμα εξεδόθη το έτος 1955 και έκτοτε μέχρι σήμερα, οι αλλαγές που έχουν συμβεί στην ιατρική εκπαίδευση παγκοσμίως είναι αναμφίβολα ριζικές. Υπάρχει άραγε εν ενεργεία συνάδελφος χειρουργός στις τάξεις τους , που
διακατέχεται από το πνεύμα του Ν.Δ. αυτού;
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Η ελληνική έννομη τάξη κατά το διανύσαν
χρονικό διάστημα είχε συμπεριλάβει με το
άρθρο 1 περι. 9 του Π . Δ . 415/1994 « Περί του χρόνου ειδίκευσης για απόκτηση ειδικότητας » (ΦΕΚ 236/Α’) την επεμβατική
δερματολογία στην εκπαίδευση της ειδικότητας των Δερματολόγων. Ακολουθώντας
τα διεθνή δεδομένα, όπως την γνωμοδότηση , ήδη από το 2001 της UEMS (European
Union of Medical Specialists), όπου αναφέρεται ότι στην ειδικότητά μας εμπίπτει η διενέργεια πράξεων χειρουργικών, εκθέτοντας επί λέξει:
«Dermatology:
The skin should be looked at as an organ,
with αll sorts of functions. The speciality
that occupies itself with the diseased skin is
defιned as fοllows: Dermatology is an organ
speciality that inνolνes the diagnosis, treatment
(both medical and surgical) and prevention of
diseases of the skin and subcutis, adjacent
mucosae, cutaneous appendages as well as
skin manifestations of systemic disease. It
also encompasses the promotion of good skin
health» (UEMS Training Charter for Medical
Specialists, UEMS, 2001).»
και εν συνεχεία:
• «Aesthetic and cosmetic dermatology
in particular focuses on proνen concepts οf
the scientifιc background of skin biology and
medical cosmetology, the maintenance of
beauty, an area with many aspects aesthetic
skin corrections and proven cosmetic
procedures included.
• DermaIology investigates skin biopsies
and material from (dermato-) surgery, for
diagnostic and research purposes.
• TreaIment prοcedures include the
phamacology of topical and systemic
preparations, but also dermatοΙοgίcαΙ surgery,
eIecIrosurgery, cryotherapy, lasertherapy,
radiotherapy and phototherapy».
3. Επί πλέον, με το Προεδρικό Διάταγμα
υπ‘ αριθ’ 157 (ΦΕΚ 62/30 Απριλίου 1991),
αναγνωρίζεται η δυνατότητα του Δερματολόγου - Αφροδισιολόγου να προβαίνει σε «αφαίρεση κακοήθων επεξεργασιών του δέρματος χωρίς πλαστική» πράξη που αποζημιώνεται από τους Κρατικούς
παρόχους υγείας.
4. Η χειρουργική δέρματος διδάσκεται στην
χώρα μας εδώ και αρκετά χρόνια σε όλα τα
κέντρα ειδίκευσης στην Δερματολογία (Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Π.Γ.Ν. Αττικό, Γ.ΝΑ
«Ευαγγελισμός», Γ.Ν.Π. Τζάννειο, Νοσοκ.
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ΠΑΓΝΗ κ.α.) από Δερματολόγους με εξειδικευμένες γνώσεις στην Δερματοχειρουργική.
Κατόπιν τούτων, τα διαλαμβανόμενα στην
προκειμένη κοινή Αίτηση επιχειρήματα των
ανωτέρω Εταιρειών περί «τετραετούς εκπαίδευσης της ειδικότητας των Δερματολόγων»
και περί «έλλειψης εκπαίδευσης των Δερματολόγων στην χειρουργική», είναι πλέον και
ουσία και νόμω αβάσιμα, και το εις αυτήν
αίτημά τους να τροποποιηθεί η επίμαχη Υπουργική Απόφαση της 5.6.2018, προκειμένου να αφαιρεθεί η δυνατότητα εκτελέσεως
των εις την απόφαση αυτήν αναφερομένων
χειρουργικών σχετικών με το δέρμα πράξεων από τους Δερματολόγους, είναι όχι μόνον απαράδεκτο και αντίθετο προς τα ιατρικώς κρατούντα διεθνώς, αλλά είναι και πασιφανές ότι τούτο, δεν μπορεί παρά να έχει
ως απώτερο και μοναδικό σκοπό την περιχάραξη των επαγγελματικών τους συμφερόντων, εις βάρος του εκσυγχρονισμού της ιατρικής επιστήμης στην χώρα μας.
Ο Δερματολόγος γνωρίζει το δέρμα καλύτερα από κάθε άλλη ειδικότητα καθώς αποτελεί το γνωστικό του αντικείμενο.
Γι ‘ αυτόν τον λόγο άλλωστε, σε παγκόσμιο
επίπεδο οι Δερματολόγοι έχουν πρωτοστατήσει στην ανάπτυξη και εξέλιξη πρωτοποριακών θεραπειών που αφορούν στο δέρμα.
Αναφέρεται ενδεικτικά, η περίπτωση του
δερματολόγου R. R. Anderson, χωρίς την
αποφασιστικής σημασίας έρευνα και συμβολή του οποίου, τα Laser δεν θα είχαν
το επίπεδο εξέλιξης που εμφανίζουν σήμερα. Είναι ως εκ τούτου πρόδηλο, πως
αν οι λοιπές ειδικότητες Ιατρικής και μη,
χρησιμοποιούν LASER σήμερα, το οφείλουν στην πρωτότυπη και επαναστατική έρευνα των Δερματολόγων.
Υπάρχουν πολυάριθμα παραδείγματα που
θα μπορούσαν να αναφερθούν, για την συμβολή των Δερματολόγων στην επεμβατική
θεραπεία παθήσεων δέρματος, και είναι δημοσιευμένα στην ιατρική βιβλιογραφία και εξ
αυτής γνωστά στην επιστημονική κοινότητα.
Η προσπάθεια των συναδέλφων της Χειρουργικής και της Πλαστικής Χειρουργικής εν
προκειμένω, να απαγορεύσουν στους Δερματολόγους την εφαρμογή επεμβατικών θεραπειών τις οποίες οι ίδιοι ανακάλυψαν και
εξέλιξαν, μόνο σαν θλιβερή προσπάθεια εκ
μέρους τους αναχαίτισης της χώρας μας να
αποκτήσει ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο
για την ιατρική εκπαίδευση και συνεχιζόμενη δια βίου εκπαίδευση των γιατρών μπορεί να εκτιμηθεί. Και τούτο, ενώ οι συνάδελφοί μας αυτοί κάλλιστα γνωρίζουν, αφενός

μεν, πως ο Δερματολόγος δεν συνταγογραφεί μόνον φάρμακα και ...κρέμες, αλλά αντιμετωπίζει τις παθήσεις του δέρματος, τους
όγκους του και την αισθητική του και έχει την
δυνατότητα της λήψης βιοψιών και αποκατάστασης των βλαβών του, αφετέρου δε, ότι η
μέχρι τούδε τυπική κατηγοριοποίηση της ειδικότητος του Δερματολόγου στον παθολογικό τομέα, δεν του προσδίδει σε καμία περίπτωση την ειδικότητα του ...παθολόγου, όπως προσπαθούν με το περιεχόμενο της επίμαχης κοινής Αίτησής τους να αποδώσουν
εις εμάς, καθώς την γνώση της χειρουργικής
δέρματος που εμπίπτει στο αντικείμενο της
ειδικότητάς μας, την αποκτούμε όλοι οι Δερματολόγοι κατά την βασική μας εκπαίδευση,
αλλά έτι περαιτέρω και ως μετεκπαιδευόμενοι, καταναλώνοντας συχνάκις χρόνο, κόπο
και οικονομίες μας, προκειμένου η παροχή
προς το κοινό των ιατρικών μας υπηρεσιών
να είναι lege artis και η ιατρική επιστήμη να
προάγεται στην χώρα μας. Λεκτέον μάλιστα
ότι στο Πανεπιστήμιο Θράκης, ήδη προ πολλών ετών, η Δερματολογία δεν ανήκει στον
Παθολογικό Τομέα.
[Σημειώνεται δε, ότι με στόχο την ανάπτυξη της χειρουργικής του δέρματος στη χώρα μας, συνεστήθη το έτος 1991 η «Ελληνική Εταιρία Δερματοχειρουργικής», που είναι επιστημονικό σωματείο έχον ως τακτικά μέλη Δερματολόγους-Αφροδισιολόγους
με πιστοποιημένη εμπειρία στην Δερματοχειρουργική, και ως σκοπούς (μεταξύ άλλων): να προάγει, υποστηρίζει και αναmύσσει την επιστημονική έρευνα στον τομέα της
Δερματοχειρουργικής, να φροντίζει για την
συνεχή θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των μελών της στην Δερματοχειρουργική, να έχει άμεση και συνεχή επαφή με τις
αvτίστoιxες εταιρίες του εξωτερικού, ώστε
να υπάρχει συνεχής ενημέρωση στις επιστημονικές εξελίξεις και εναρμόνιση όλων
των ενεργειών που αφορούν στα συμφέροντα των μελών της, και να μεριμνά για την
παροχή σωστών ιατρικών υπηρεσιών και
φροντίδας στον ασθενή. Προς επίτευξη δε
των άνω σκοπών της, η εταιρία αυτή, σύμφωνα με το Καταστατικό της, διοργανώνει
ή συμμετέχει σε σχετικά με το αντικείμενό
της συνέδρια, συνεργάζεται με αvτίστοιχες
Εταιρίες άλλων χωρών και με τη Διεθνή Εταιρία Δερματοχειρουργικής (I.S.D.S.), που
εδρεύει στο Oarmstadt της Γερμανίας, έρχεται σε επαφή με Ελληνικές Επιστημονικές
Εταιρίες και Οργανισμούς, και επιμορφώνει
συνεχώς τα μέλη της με συνέδρια, μετεκπαιδευτικά μαθήματα, διαλέξεις Ελλήνων και
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ξένων ειδικών επιστημόνων, κλινικά φροντιστήρια κ.λπ. Επίσης, τυγχάνει μέλος πολλών Παγκοσμίων Οργανώσεων (ISDS, ILDS,
ESCAD, DASIL, ΑΑD, ΑΑDS) και από της ιδρύσεώς της το 1991 μέχρι σήμερα, έχει
επιδείξει μεγάλο επιστημονικό, ερευνητικό
και εκπαιδευτικό έργο και έχει διοργανώσει
και πραγματοποιήσει περίπου 60 Σεμινάρια
στην Ελλάδα καθώς και το 20o Παγκόσμιο Συνέδριο Δερματοχειρουργικής, με απόλυτη επιτυχία].
Βάσει όλων των ανωτέρω , έχουμε την πεποίθηση ότι η επίμαχη Υπουργική Απόφαση,
της οποίας όλως αβασίμως, καταχρηστικώς
και κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών, ζητούν
την τροποποίηση με την προκειμένη Αίτησή
τους οι άνω Εταιρείες, έχει ορθώς και νομίμως
εκδοθεί, και είναι σύμφωνη με τις αρχές της
χρηστής διοικήσεως και της δεδικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών, καλύπτει
δε πλήρως το νομοθετικό κενό που υπήρχε
στην χώρα μας, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ιατρικής παγκοσμίως και η εφαρμογή της οδηγεί στην εναρμόνιση της άσκησης

της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας στην
Ελλάδα προς τα διεθνή δεδομένα.
Με τιμή,
Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ρηγόπουλος
Υ.Γ.: Η οδυνηρή έκπληξη που νοιώσαμε με
την παραπάνω επιστολή μεγεθύνθηκε όταν
διαπιστώσαμε:
α. Την άνιση μεταχείριση που επιφύλαξαν
οι υπηρεσίες του Υπουργείου σας στην πλειοψηφία των ιατρικών ειδικοτήτων σε σύγκριση
με την ειδικότητα της Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής. Ενώ στην
συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών, δίδεται
το περίγραμμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (σύμφωνα με τις οδηγίες που λάβαμε από το ΚΕΣΥ) στο ΦΕΚ 4138-20/9/2018, στην
τελευταία χορηγήθηκαν οι δυνατότητες και το
προνόμιο της αναλυτικής περιγραφής του περιεχομένου της εκπαίδευσης, στους ειδικευομένους της. Όπως επισημάναμε ήδη στον κ.
Πρόεδρο του ΚΕΣΥ, το γεγονός αυτό, προκάλεσε αλγεινή εντύπωση, δεν αποδίδει τη

σημασία του έργου της ΟΕΕ Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, υποβιβάζει την
λειτουργία της και μας εκθέτει στους Συναδέλφους μας.
β. Στην προαναφερθείσα περιγραφή, συμπεριλαμβάνεται όλως παραδόξως, η διάγνωση
και η φαρμακευτική αντιμετώπιση του κακοήθους μελανώματος που παγκόσμια αποτελούν
αντικείμενο των Δερματολόγων - Αφροδισιολόγων και των Ογκολόγων, αντίστοιχα. Ενώ η
αναφορά σε άλλα κακοήθη νεοπλάσματα είναι γενική και αόριστη, παρ‘ όλο ότι απαντούν
συχνότερα στον πληθυσμό (π.χ. βασικοκυτταρικό επιθηλίωμα) και η διάγνωσή τους απαιτεί
εκπαίδευση και τριβή, υπάρχει δε και φαρμακευτική αντιμετώπιση, πέραν της χειρουργικής.
Κοινοποίηση: Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας. Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Υγείας.
Πρόεδρο Κε.Σ.Υ., Πρόεδρο ΠΙΣ, Πρόεδρο
Ι.ΣΑ., Πρόεδρο Ι.Σ.Θ., Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής

International Congress on Vascular Anomalies
Στις 7 και 8 Ιουνίου 2019
θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα
Διεθνές Συνέδριο με θέμα την σύγχρονη
αντιμετώπιση των Αιμαγγειωμάτων
και των Αγγειακών Δυσπλασιών.
Έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν ως
ομιλητές 20 διεθνώς καταξιωμένοι επιστήμονες από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει την ενημέρωση
και ανάλυση των διαγνωστικών μεθόδων και
θεραπευτικών πρωτοκόλλων που σχετίζονται
με όλες τις εμπλεκόμενες ιατρικές ειδικότητες.
Θα λάβουν χώρα παρουσιάσεις σε θέματα που
αφορούν τις χειρουργικές μεθόδους αντιμετώπισης , την παιδιατρική αξιολόγηση, την δερματολογική θεραπεία, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα των Lasers, την φαρμακολογική αντιμετώπιση, την επεμβατική ακτινολογία, την γενετική ανάλυση, την παθολογοανατομική διάγνωση, την
ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών και την
σύγχρονη επιστημονική έρευνα στο πεδίο της
αιτιοπαθογένειας των αγγειακών ανωμαλιών.
Η παρακολούθηση του συνέδριου αποτελεί
μια μοναδική ευκαιρία για πολυεπίδεδη ενημέρωση των Ελλήνων Ιατρών από εξειδικευμένους ομιλητές για τις παθήσεις αυτές.
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Πληροφορίες-εγγραφή
www.vbfgreece2019.gr
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Επιστολή Εδαε προς Ισα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2016-2018
Πρόεδρος
Δ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπρόεδρος
Γ. ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Γεν. Γραμματέας
Ι. ΜΠΑΡΚΗΣ
Ταμίας
Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Ειδ. Γραμματέας
Π. ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Μέλη
Ν. Καλογερόπουλος
Μ. Λουκάτου
Π. Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ

Προς
Τον Πρόεδρο του ΙΣΑ, κ. Γεώργιο Πατούλη
Σεβαστουπόλεως 113, Αθήνα

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2018
Αρ. πρωτ. 314

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Προφανώς εκ παραδρομής δικής σας και των μελών του ΔΣ, εκχωρήσατε την αιγίδα του
Ι.ΣΑ σε ένα πρόγραμμα σπουδών που παρέχει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «UniversaI
Τraining», στο οποίο όπως θα δείτε, διδάσκουν το αντικείμενο της Ιατρικής Αισθητικής.
Παρακαλούμε επιλέξτε στο διαδίκτυο
τον σύνδεσμο:
http://IfVININ.universaItraining.edu.gr/spoydes/aisthitiki·spa/iatriki-aisthitiki
για να διαπιστώσετε του λόγου το αληθές.
Θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι:
α) Ανάλογη ειδικότητα δεν υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά ούτε βρίσκεται και στις
αναγνωρισμένες ιατρικές ειδικότητες στην Ελλάδα (βλ. ΦΕΚ 4138-2019/2018)
β) Εκ των διδασκόντων, τρεις μόνον έχουν πτυχίο Ιατρικής. Ως εκ τούτου, δεν αντιλαμβανόμαστε από που προκύmει η νομιμοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος σπουδών, το οποίο
προσβάλλει το σύνολο των δερματολόγων-αφροδισιολόγων της χώρας, εκχωρώντας επαγγελματικά δικαιώματα που κατέχουν οι ίδιοι, σε άλλους επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων.
Εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε
άμεσα στο δίκαιο αίτημά μας και θα αποσύρετε την αιγίδα του Ι.ΣΑ από το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών, αποκαθιστώντας την τάξη.
Μετά τιμής,
Το ΔΣ της ΔΑΕ

Δ
Α

ENHMEΡΩTIKO ΔΕΛΤΙΟ

Αξιοποιώντας την μακρά κληρονομιά της στην ποιότητα, την επιστήμη
και την καινοτομία, η ανάπτυξη των προϊόντων Juvéderm στηρίζεται
στη χρήση των πλέον προηγμένων τεχνολογιών, με αναγνωρισμένο
προφίλ ασφάλειας, εξασφαλίζοντας φυσικά αποτελέσματα που
διαρκούν μέχρι και για 24 μήνες αναλόγως της εκάστοτε θεραπείας.
Η φιλοσοφία της Allergan είναι απλή: να παρέχει κλινικώς
αποδεδειγμένες και υψηλής ποιότητας θεραπείες προσώπου
οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ασθενών πελατών σας και τις οποίες θα μπορείτε να εμπιστευθείτε.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η κληρονομιά της Allergan
στις αισθητικές θεραπείες υποστηρίζεται από πάνω από 32,7
εκατομμύρια θεραπείες Juvéderm, το κορυφαίο brand υαλουρονικού
οξέος στον κόσμο.
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H παγκόσμια ιατροφαρμακευτική εταιρία Allergan
παρουσιάζει τη σειρά Juvéderm

Γρ

ER
Δρ
Τη
E-

add 24x30

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΔΑΕ 2019
1. Δύο (2) «μετεκπαιδευτικές» υποτροφίες έως 6.000€ έκαστη, για μετεκπαίδευση ειδικευμένων δερματολόγων - αφροδισιολόγων σε αναγνωρισμένο κέντρο του
εξωτερικού πάνω σε γνωστικό αντικείμενο
που αφορά: Κλινική Δερματολογία, Επιδημιολογία Δερματικών Νόσων, Παιδιατρική Δερματολογία, Επεμβατική Δερματολογία, Ερευνητική Δερματολογία, Δερματο-ογκολογία ή Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα/Αφροδισιολογία. Η υποτροφία χορηγείται μετά από συνεννόηση και αποδοχή του υποψηφίου από το
κέντρο του εξωτερικού.
2. Πέντε (5) «βραχείας μετεκπαίδευσης»
υποτροφίες έως 2.000€ έκαστη, για
βραχεία μετεκπαίδευση ή παρακολούθηση σε αναγνωρισμένο κέντρο του εξωτερικού ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικό σεμινάριο (course) με συγκεκριμένο γνωστικό
αντικείμενο (για ειδικευμένους ιατρούς).
3. Πέντε (5) «συνεδριακές» υποτροφίες
έως 1.500€ έκαστη, για παρακολούθηση ευρωπαϊκού δερματολογικού συνεδρίου (π.χ. EADV, ESDR, άλλο διεθνές δερ-

ματολογικό συνέδριο με μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης) σε ειδικευόμενους ιατρούς.
• Δικαίωμα αίτησης για συνεδριακή υποτροφία έχουν μόνο οι ειδικευόμενοι από το 2ο
έτος και πάνω.
• Κάθε υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει
μαζί με την αίτησή του, το πιστοποιητικό
παρακολούθησης τουλάχιστον ενός συνεδρίου της ΕΔΑΕ της προηγούμενης χρονιάς.
• Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι έως 45
ετών και εν ενεργεία Μέλη της ΕΔΑΕ.
• Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων
για όλες τις κατηγορίες υποτροφιών,
έως 31/5/2019
Απαραίτητα στοιχεία υποβολής υποψηφιότητας:
- Επιστολή προς το ΔΣ της ΕΔΑΕ με τους
λόγους υποβολής της αίτησης για υποτροφία
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
- Εκκαθαριστικό σημείωμα από την εφορία
- Γράμμα αποδοχής από κέντρο εξωτερικού για μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα
- Για συνεδριακές υποτροφίες ειδικευομένων: συστατική επιστολή από Διευθυντή Κλινι-

κής ή Υπεύθυνο Προγράμματος Εκπαίδευσης
Η υποβολή των στοιχείων μπορεί να γίνει
είτε ταχυδρομικά, στη διεύθυνση της ΕΔΑΕ
(Μιχαλακοπούλου 155, 11527 Αθήνα)
ή με fax: 210-7470014
ή με email: edae@edae.gr
Οι υποψήφιοι δύναται να υποβληθούν σε
προφορική συνέντευξη από το ΔΣ της ΕΔΑΕ με την κατάθεση των στοιχείων τους, ενώ
όσοι επιλεγούν, υποχρεούνται στη σύναψη
σύμβασης με την ΕΔΑΕ, ώστε σε περίπτωση
αδυναμίας εκπλήρωσης της μετεκπαίδευσης,
να δεσμεύονται από το νόμο ότι θα επιστρέψουν το ποσό της υποτροφίας.
*Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η άριστη
γνώση της γλώσσας στο κέντρο μετεκπαίδευσης των υποψηφίων.
**Προηγούμενη εκπαίδευση, κλινική ή ερευνητική ενασχόληση ή δημοσιευμένο έργο πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της υποτροφίας
θα αξιολογηθεί θετικά από το ΔΣ.
*** Προτεραιότητα δίδεται στα άτομα που δεν
έχουν λάβει στο παρελθόν υποτροφία της ΕΔΑΕ (για οποιοδήποτε τύπο υποτροφίας).

1o πανελληνιο συνεδριο EΛΛHNIKHΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑς ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
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Επιστημονικό Πρόγραμμα
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12.00-13.00

Προσέλευση - Εγγραφές

13.00-13.15

Στρογγυλό Τραπέζι 1
Προεδρείο: Γεώργιος Χαϊδεμένος - Κωνσταντίνος Νεαμονιτός

16:00-17:30

Πρόσθια Ινωτική Αλωπεκία
Ευφροσύνη Τσελέ

13.15-13.30

Ανάπλαση Κόλπου: Πώς μπορεί να βοηθήσει ο Δερματολόγος;
Φωτεινή Μπαγεώργου

13.30-13.45

Ανεπιθύμητες Ενέργειες από Fillers: τι να προσέξω;
Τηλέμαχος Ανθόπουλος

13.45-14.00

09.15-09.30

Υπεριδρωσία και τοπική θεραπεία
Σταμάτης Γρηγορίου

09.30-09.45

Φλεγμονώδεις παθήσεις εντέρου και δέρμα: τι να ξέρω;
Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος

09.45-10.00

Είναι η Ψωρίαση μια ασθένεια του εντέρου;
S. Kruger-Krasagakis

10.00-10.20

Συζήτηση

10.20-10.30

e-posters

10.30-11.30

Στρογγυλό Τραπέζι 3
Προεδρείο: Βασιλική Χασάπη - Χαράλαμπος Ζωγραφάκης

Μικροβελονισμός στο μέλασμα: έχει θέση;
Γεώργιος Κοντοχριστόπουλος

10.30-10.45

Καλλυντικά και ακμή
Αικατερίνη Ασβέστη

14.00-14.20

Συζήτηση

10.45-11.00

14.20-14.45

Διάλειμμα - Καφές - Παρουσίαση e-posters

Τριχοβαφές: τι κίνδυνοι κρύβονται
Άουρα Υφαντή

14.45-16.00

Workshop 1
Προεδρείο: Ιωάννης Μπάρκης - Ηλέκτρα Νικολαΐδου

11.00-11.15

Σαμπουάν και conditioner: ερωτήματα και απαντήσεις Έλενα Μπελιάεβα

11.15-11.30

Συζήτηση

14.45-15.00

Ορολογικός έλεγχος σύφιλης: ερμηνεία
Βασίλειος Παπαρίζος

11.30-12.00

Διάλειμμα – Καφές

12.00-13.00

Δορυφορικό Συμπόσιο 1 - GENESIS
Προεδρείο:
Ομιλητής 1:
Ομιλητής 2:

15.00-15.15

Οξυτενή Κονδυλώματα και κύηση: τι κάνω;
Μαρία Κυριαζοπούλου

15.15-15.30

Ουρηθρίτιδες Μ.Γ., θεραπεία: τι νεότερο
Κανέλλα Καλαποθάκου

13.00-14.20

15.30-15.45

Σύφιλη: νεότερα δεδομένα
Χριστίνα Στεφανάκη

Στρογγυλό Τραπέζι 4
Προεδρείο: Κωνσταντίνος Κρασαγάκης – Ελισάβετ Λαζαρίδου

13.00-13.15

Λεύκη: τι κάνω; Ηλέκτρα Νικολαΐδου

15.45-16.00

Συζήτηση

13.15-13.30

Γυροειδής Αλωπεκία: πότε και πώς; Βασιλική Χασάπη

16.00-16.30

Διάλειμμα - Καφές - Παρουσίαση e-posters

13.30-13.45

Κνίδωση: δίαιτα ή όχι; Αικατερίνη Χλίβα

16.30-17.00

Δορυφορική Διάλεξη 1 - ABBVIE
Προεδρείο:
Ομιλητής:

13.45-14.00

Μαστοκυττάρωση Βασιλική Βοσυνιώτη

14.00-14.20

Συζήτηση

17.00-17.30

Δορυφορική Διάλεξη 2 - IPSEN
Προεδρείο:
Ομιλητής:

14.20-16.00

17.30-18.45

Στρογγυλό Τραπέζι 2
Προεδρείο: Αγγελική-Βικτωρία Ρουσσάκη, Νικόλαος Καλογερόπουλος

Εκδήλωση στη μνήμη των συναδέλφων Εμμανουήλ Αρώνη και Παναγιώτη
Βενετσάνου
Πρόεδρος: Γεώργιος Κοντοχριστόπουλος
Ομιλητές: Απόστολος Μπραζιώτης - Γεώργιος Σγούρος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ε.Δ.Α.Ε. - Εκλογή Νέων Μελών
Ελαφρύ Γεύμα

17.30-17.45

Εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές στην ψωρίαση (βότανα, σαπούνια,
συμπληρώματα κ.α.) έχουν θέση;
Έφη Ζαφειρίου

16.00-17.20

Workshop 3
Προεδρείο: Παναγιώτης Σταυρόπουλος - Ευαγγελία Παπαδαυΐδ

17.45-18.00

Ψωρίαση στο τριχωτό της κεφαλής: αντιμετώπιση
Ελευθερία Ταμπουρατζή

16.00-16.15

Πομφολυγώδες Πεμφιγοειδές: τι νεότερo; Αικατερίνη Πατσατσή

16.15-16.30

Stress και Δέρμα: τελικά συνδέονται και πώς; Δημήτρης Σγούρος

18.00-18.15

Ψωρίαση στην παιδική ηλικία: σύγχρονη αντιμετώπιση
Φωτεινή Χατζηνάσιου

16.30-16.45

Δερματικές ανεπιθύμητες ενέργειες από χημειοθεραπευτικά: τι κάνω;
Ανδριανή Τσάκου

18.15-18.30

Εμβόλια και ψωρίαση
Κερασία Πλαχούρη

16.45-17.00

Τελογενής Τριχόρροια: τι πρέπει να ξέρω Σοφία Παπανίκου

17.00-17.20

Συζήτηση

18.30-18.45

Συζήτηση

17.20-18.00

Διάλειμμα – Καφές

19.00-19.30

Δορυφορική Διάλεξη 3 - JANSSEN
Προεδρείο:
Ομιλητής:

18.00-19.00

19.30-20.00

Δορυφορική Διάλεξη 4 - NOVARTIS
Προεδρείο:
Ομιλητής:

Δορυφορικό Συμπόσιο 2 - LILLY
Προεδρείο:
Ομιλητής 1:
Ομιλητής 2:

19.00-20.20

Στρογγυλό Τραπέζι 5
Προεδρείο: Δημήτρης Ιωαννίδης - Σοφία Γεωργίου

Δορυφορική Διάλεξη 5 - LEO
Προεδρείο:
Ομιλητής:

19.00-19.15

Ισοτρετινοΐνη: τα ΝΑΙ και τα ΟΧΙ Δημήτρης Ιωαννίδης

19.15-19.30

Τοπική θεραπεία Ακμής: πού βρισκόμαστε; Ζωή Απάλλα

ΩΡΕΣ

Σάββατο 20 Απριλίου 2019

19.30-19.45

Demodex και Ροδόχρους Nόσος: αλήθεια ή μύθος Μαρίτα Κοσμαδάκη

07.00-09.00

Πρόγευμα με τους Ειδικούς
Προεδρείο Συντονισμός: Δ.Σ. της ΕΔΑΕ

19.45-20.00

Αντιμετώπιση συστηματικής Ροδόχροης νόσου Αλέξανδρος Κατούλης

09.00-10.20

Workshop 2
Προεδρείο: Δημήτριος Σωτηριάδης - Αλέξανδρος Στρατηγός

20.00-20.20

Συζήτηση

20.20-21.00

e-posters

09.00-09.15

Ατοπική Δερματίτιδα: τι νεότερο στη συστηματική θεραπεία
Ευστράτιος Βακιρλής

21.00-22.00

Συζήτηση με Ειδικούς – Συμπεράσματα - Λήξη

20.00-20.30
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Ο κόσμος των
δερματολόγων
από τη θεωρία στην πράξη
Πόσο
αναγκαίος είναι
ο εργαστηριακός
έλεγχος ρουτίνας
για τους ασθενείς
υπό ισοτρετινοΐνη;

Σ

ύμφωνα με ένα πρόσφατα δημοσιευθέν άρθρο στο περιοδικό της Αμερικάνικης Ακαδημίας Δερματολογίας (JAAD) ο μηνιαίος έλεγχος για τους ασθενείς με ακμή, που λαμβάνουν ισοτρετινοΐνη, όχι μόνο δεν είναι αναγκαίος, αλλά καθίσταται και φορτικός.
Η αναδρομική μελέτη συμπεριέλαβε 903 ασθενείς με ακμή υπό ισοτρετινοΐνη. Οι ασθενείς
λάμβαναν κάψουλες ισοτρετινοΐνης δύο φορές ημερησίως, ξεκινώντας με δόσεις 10mg ή 20mg
και αύξαναν σε μέγιστη δόση των 40mg και 80mg για συνολική διάρκεια από 4 έως 9 μήνες.
Σε γενικές γραμμές δεν διαπιστώθηκε αξιοσημείωτη αναιμία, λευκοπενία ή θρομβοπενία. Οποιαδήποτε αύξηση στις τιμές των τριγλυκεριδίων και των ηπατικών ενζύμων (SGOT-SGPT)
υποχώρησε με την ολοκλήρωση της θεραπείας. Δεδομένων την κλινικά μη σημαντικών διαταραχών των τιμών των λιπιδίων και των τρανσαμινασών, οι συγγραφείς προτείνουν την αποφυγή των πολύ συχνών εργαστηριακών ελέγχων των ατόμων που λαμβάνουν ισοτρετινοΐνη.
Συγκεκριμένα, προτείνεται έλεγχος κατά την έναρξη – στους 2 ή 3 μήνες επανεξέτασης – και
με την ολοκλήρωση της θεραπείας. Συστήνεται έλεγχος σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα μόνο κατά περίπτωση και όταν επιτάσσεται από το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς.
Τέλος, στη μελέτη οι συγγραφείς αναφέρονται και στο οικονομικό κόστος – πέραν του ψυχολογικού – που συνοδεύουν οι πολύ συχνοί εργαστηριακοί έλεγχοι.
Βιβλιογραφία
1. Shah R et al. Re-evaluating the need for routing laboratory monitoring in isotretinoin patients: a
retrospective analysis. J Am Acad Dermatol 2019. Doi: 10.1016/j.jaad.2018.10.005 (article in press)
2. Dermatology World – Weekly insights in Dermatology. Available at: https://www.aad.org/dw/
dw-weekly/2019/march-13?utm_term=View%20the%20full%20story.&utm_campaign=Is%20
routine%20laboratory%20monitoring%20for%20isotretinoin%20patients%20necessary&utm_
content=email
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Προσφορά της ΕΔΑΕ προς τα μέλη της

ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Τα παραπάνω βιβλία βρίσκονται στο site της ΕΔΑΕ
www.edae.gr
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Επιστολή ΕΔΑΕ προς MSD
Προς MSD
Τμήμα Εμβολίων
Αγ. Δημητρίου 63,
17456 Άλιμος
Αξιότιμοι Κύριοι,
Με βαθιά λύπη είδαμε την καμπάνια που
διεξάγεται για την προώθηση του εμβολιασμού ενάντια στον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), στην οποία αναφέρετε λανθασμένα ότι, για τον εμβολιασμό θα πρέπει το κοινό να απευθύνεται σε γυναικολόγο ή παιδίατρο, παραλείποντας την κυρίαρχη ειδικότητα που αντιμετωπίζει τη λοίμωξη
και που είναι φυσικά η δική μας ειδικότητα,
στο κομμάτι της Αφροδισιολογίας.
Αυτή η διαμαρτυρία μας έρχεται να προστεθεί σε παλαιότερη διαμαρτυρία για το ίδιο θέμα, (βλ. επιστολή από 29/ 1/2018-α.π.
228), όπου πάλι αγνοούσατε επιδεικτικά την

ειδικότητά μας, σε τηλεοπτικό σποτ που είχατε ετοιμάσει για να προωθήσετε το εμβόλιο της εταιρείας σας ενάντια στον ιό HPV.
Η συνεχιζόμενη αυτή τακτική της εταιρείας
σας, να παραπληροφορεί το κοινό ότι με τα
κονδυλώματα ασχολούνται μόνο οι γυναικολόγοι και οι παιδίατροι, ενώ γνωρίζετε πολύ
καλά πως η Αφροδισιολογία, κομμάτι αναπόσπαστο της ειδικότητάς μας, ασχολείται
κυρίαρχα με την αντιμετώπιση των σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων,
στα οποία ανήκει και ο ιός των ανθρωπίνων
θηλωμάτων (HPV), βάζει τη σχέση των δύο
μερών σε μεγάλη δοκιμασία και εξαιρετική
επιφυλακτικότητα όσον αφορά τη συμπεριφορά μας απέναντί σας.
Αδιαμφισβήτητα, η απροθυμία σας να αναδείξετε τα ορθώς κείμενα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου και τις υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας, αλλά να στηρίζετε μονο-

Απάντηση MSD προς ΕΔΑΕ
ΜSD ΑΦΒΕΕ
Αγίου Δημητρίου 63,
17456 Άλιμος , Αθήνα
Τ +302109897300
F +302109897444
msd.gr
Προς Eλληνική Δερματολογική
και Αφροδισιολογική Εταιρεία
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Αξιότιμε κ. Γεν. Γραμματέα,
Σε απάντηση της επιστολής σας με αρ.
πρωτ. 320 και ημερομηνία 23 Οκτωβρίου
2018, θα θέλαμε να σας επικοινωνήσουμε τα κάτωθι:
Η καμπάνια στην οποία αναφέρεστε αποτελεί την ετήσια εγκεκριμένη από τον ΕΟΦ
(αρ. πρωτ. 74065/31.07.2018) εκστρατεία ενημέρωσης κοινού της MSD για τον εμβολιασμό έναντι του ιού των ανθρώπινων
θηλωμάτων HPV, με κυρίαρχη επικέντρωση στην πρό ληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, χωρίς την παραμικρή αναφορά στα γεννητικά κονδυλώματα. Για το
λόγο αυτό απευθυνθήκαμε για παροχή αιγίδας σε Επιστημονικές Εταιρείες Παιδιατρικές και Γυναικολογικές. Το μήνυμα για παροχή συμβουλής από «Παιδίατρο ή Γυναικολόγο» αναφέρεται αποκλειστικά στη συζήτηση για εμβολιασμό, ο οποίος σύμφω-
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να με την εμπειρία των πάνω από 10 ετών
διεξάγεται κατεξοχήν από αυτές τις δύο ειδικότητες. Άλλωστε σύμφωνα με το ισχύον Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών &
Εφήβων (Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας, Αριθ. Πρωτ. ΓΙα/Γ.Π. οικ.38867, 23 /5/ 17) από το 2017 ο εμβολιασμός έναντι του HPV
πλέον συστήνεται (αποζημιώνεται) μόνο σε
κορίτσια 11-18 ετών, όπου ο Δερματολόγος
δε διατηρεί δικαίωμα συνταγογράφησης, ενώ
η πο λύ πρόσφατη αναθεώρηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού Ενηλίκων
(Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας, Αριθ. Πρωτ.
ΓΙα/Γ.Π. 66202, 5-9-2018), όπου το εμβόλιο συστήνεται (αποζημιώνεται) και σε ενήλικους ανοσοκατασταλμένους και των δύο
φύλων ή άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες
δεν έχει πρακτικά εφαρμoστεί αφού δεν το επιτρέπει μέχρι τώρα η συνταγογραφική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ.
Σε καμία περίπτωση, η εκστρατεία για τον
HPV, όπως και οι υπόλοιπες ενέργειες μας,
δεν είχε σκοπό να αγνοήσει την ειδικότητα
των Δερματολόγων-Αφροδισιολόγων, όπως
και καμία άλλη ομάδα Επαγγελματιών Υγείας και λυπούμαστε αν δόθηκε τέτοια εντύπωση. Αναγνωρίζοντας τον κυρίαρχο ρόλο
του Δερματολόγου στην ενημέρωση για τα
γεννητικά κονδυλώματα και τον τρόπο πρό-

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2018
Αρ. πρωτ. 320
μερώς τις άλλες δύο ειδικότητες που ασχολούνται με το θέμα, οδήγησε στην επιφυλακτικότητά μας και στην απόρριψη της προηγούμενης καμπάνιας για τον εμβολιασμό ενάντια στον έρπητα ζωστήρα, την οποία συνεχίσατε με την αιγίδα μόνο της Ελληνικής
Εταιρείας Αλγολογίας.
Η νέα αυτή καμπάνια για τον εμβολιασμό
ενάντια στον ιό HPV, επιτείνει το πρόβλημα
και μεγαλώνει την απόσταση μεταξύ μας .
Για τον λόγο αυτό, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να βρείτε κάποιο τρόπο να επανορθώσετε και να αποκαταστήσετε το κύρος της ειδικότητάς μας.
Με τιμή,
Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ
Ο Γεν . Γραμματέας
Ι. Μπάρκης
ο Πρόεδρος
Δ. Ρηγόπουλος

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2018
ληψης τους μέσω εμβολιασμού, όπως και τη
μελλοντική του δυνατότητα συνταγογράφησης του εμβολίου HPV στις παραπάνω περιγραφείσες ενήλικες ομάδες πληθυσμού, αποφασίσαμε την άμεση αλλαγή του επίμαχου μηνύματος σε όλα μας τα υλικά, το οποίο εφεξής θα αναφέρεται ως «Συμβουλεύσου τον ιατρό σου».
Η MSD Ελλάδος προσβλέπει στη συνέχιση
της αγαστής συνεργασίας με την ΕΔΑΕ αλλά
και με όλους τους Δερματολόγους, περιλαμβανομένων των Επαγγελματικών τους Ενώσεων, προς όφελος των ασθενών και της Δημόσιας Υγείας γενικότερα. Πρόσφατα, όπως
και εσείς επισημαίνετε, σας προτείναμε συνεργασία (παροχή αιγίδας) για την σε εξέλιξη ενημερωτική μας εκστρατεία για την πρόληψη του έρπητα ζωστήρα, η οποία δυστυχώς δεν τελεσφόρησε. Επιδιώκουμε τη στενή συνεργασία με την ΕΔΑΕ στην αποστολή
ενημέρωσης του κοινού για προ λαμβανόμενα μέσω εμβολιασμού νοσήματα που άπτονται της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας
και θα επανέλθουμε σύντομα.
Με εκτίμηση,
Γ. Τρίμης-Παιδίατρος
Medical Lead Vaccines
Medical Affairs Dept, MSD Greece
georgios.trimis@merck.com
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Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο
σχετικά με τα «Nέα της ΕΔΑΕ»
1.

Διαβάζετε τα «Νέα της ΕΔΑΕ» όταν τα λαμβάνετε;
Nαι

Όχι

2.	Πιστεύετε ότι στην παρούσα μορφή, τα «Νέα της ΕΔΑΕ» έχουν χρήσιμη ύλη για
τους δερματολόγους – αφροδισιολόγους;
Nαι

Όχι

3.	Ποιο από τα παρακάτω θέματα της τωρινής ύλης των «Νέων της ΕΔΑΕ» σας ενδιαφέρει πιο πολύ;
Nέα για τη Δράση της ΕΔΑΕ
 έα που αφορούν την επαγγελματική κατοχύρωση των Δερματολόγων –
Ν
Αφροδισιολόγων
Επιστημονικά νέα
Ανασκόπηση επιστημονικών θεμάτων
Θέματα που αφορούν την ιατρική γενικότερα
4.	Ποιο από τα παρακάτω θα ήταν χρήσιμη προσθήκη στα «Νέα της ΕΔΑΕ» (παραπάνω από μία απαντήσεις);
 έματα που αφορούν συνταγογράφηση, θεραπευτικά πρωτόκολλα, κατευθυΘ
ντήριες οδηγίες, και
Θέματα που αφορούν οργάνωση ιατρείου και «τεχνική κατάρτιση»
Επιστημονικά θέματα
 ρθρα – γνώμες από ειδικούς πάνω σε επίκαιρα θέματα ή ιδιαίτερα γνωστικά
Ά
αντικείμενα
5.

Ποια μορφή των «Νέων της ΕΔΑΕ» είναι προτιμότερη κατά τη γνώμη σας;
Έντυπη

Ηλεκτρονική (on line)

Άλλα σχόλια για το πώς μπορεί να βελτιωθούν τα «Νέα της ΕΔΑΕ»:

Παρακαλώ επιστρέψτε το συμπληρωμένο έντυπο στην επομένη συνεδρία της ΕΔΑΕ
ή απαντήστε στο ερωτηματολόγιο, που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.edae.gr,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση edae@edae.gr.
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ΗΕ
ΑΤΙΚ ΝΩΣΗ
Μ
Ε
Λ

ΛΛ

ΟΓΩ
Λ
Ο

ΑΦΡ
Ο
Δ
ΓΩΝ
ΙΣΙ
ΛΟ

Τ

ο παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της
Επαγγελματικής Ένωσης Δερματολόγων-Αφροδισιολόγων (ΕΕΕΔΑ) συγκροτήθηκε σε σώμα στις 17-2-18 και
απαρτίζεται από:

Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τοποθέτηση νημάτων σε περίπτερο του DYOFORUM,
καθώς είναι παράνομη οποιαδήποτε ιατρική
πράξη σε χώρους εκτός ιατρείων και κλινικών.

Συναντήσεις με ΠΟΣΚΕ: Κος Τηλέμαχος Ανθόπουλος και Κα Δέσποινα Αρναούτογλου

2. Συνεργασία με την εταιρεία SevenCells
Συνεργασία με την εταιρεία Seven Cells
σχετικά με τον Ευρωπαικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
Διασφάλιση χαμηλότερης τιμής αποκλειστικά για τα μέλη της ΕΕΕΔΑ

Ανθόπουλος
Τηλέμαχος

Αντιπρόεδρος

Καλοκασίδης
Κωνσταντίνος

Ομάδα Ιστοσελίδας ΕΕΕΔΑ και Facebook:
Κος Δαράβαλης Γεώργιος και Κα Τσιατούρα Αμαλία

Γενικός
Γραμματέας

Αρναούτογλου
Δέσποινα

Τρόπους αύξησης εσόδων: Κα Κωνσταντίνα Καραδήμα

Ειδικός
Γραμματέας:

Δαράβαλης
Γεώργιος

Δράσεις ΕΕΕΔΑ

Ταμίας:

Καραδήμα
Κωνσταντίνα

Μέλη

Mhaidat Mohammad
Τσιατούρα Αμαλία

Ομάδα επικοινωνίας με τα μέλη: κος Τηλέμαχος Ανθόπουλος και κα Δέσποινα Αρναούτογλου
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Ομάδα καταγγελιών: Κος Κων/νος Καλοκασίδης και Κος Γιώργος Πούλος που αντικαταστάθηκε μετά την παραίτηση του τελευταίου από τον Κο Μωχάμετ Μειντάτ

Πρόεδρος

Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος
2018, αρχής γενομένης από την σύσταση
ομάδων εργασίας, ώστε το έργο της ΕΕΕΔΑ
να είναι πιο αποδοτικό. Έστι καθορίστηκαν
οι παρακάτω ομάδες:

Ω Ν ΔΕ Ρ
Μ
Α
ΤΟ

Ν

ΗΝ

Ε ΠΑ
ΓΓ
Ε

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΩΝ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΩΝ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

1. Συμμετοχή με περίπτερο στο Forum Υγείας ( DyoForum 2018 )
Για τις ανάγκες του περιπτέρου δημιουργήθηκαν ενημερωτικά έντυπα για το κοινό
τα οποία στην συνέχεια δώθηκαν στην διάθεση των συναδέλφων μελών της ένωσης
που αιτήθηκαν να τα χρησιμοποιήσουν στα
ιατρεία τους.
Για την ενημέρωση του κοινού στο περίπτερο δημιουργήθηκαν ομάδες εθελοντών
συναδέλφων που στήριξαν αυτή την πρωτότυπη δράση της ΕΕΕΔΑ.
Σε συνεννόηση με τους διοργανωτές έγινε αντικατάσταση ομιλητών άλλων ειδικοτήτων σε θέματα που άπτονται στο γνωστικό
αντικείμενο της Δερματολογίας, με ομιλητές
Δερματολόγους-Αφροδισιολόγους

3. Φόρμες συγκατάθεσης ασθενούς
Μετά από νομική επεξεργασία, δημιουργήθηκαν φόρμες συγκατάθεσης ασθενούς για :
• Τα προσωπικά δεδομένα
• Την Laser αποτρίχωση (Αλεξανδρίτη/Διοδικό Laser)
• Την Βοτουλινική τοξίνη (ΒΟΤΟΧ)
• Το Υαλουρονικό οξύ
• Την Μεσοθεραπεία
• Την Κρυολιπόλυση
Βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας οι
φόρμες συγκατάθεσης για το PRP, τα νήματα,
τις χειρουργικές επεμβάσεις και τα Peelings.
4. Δημιουργία λίστας εθελοντών
Λίστα εθελοντών συναδέλφων, μελών της
Ένωσης, για δράση σε μελλοντικές καταστάσεις φυσικών καταστροφών. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε έρανος για την ενίσχυση των πληγέντων από την πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου στην Αττική.
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5. Επικοινωνία με το Χαμόγελο του Παιδιού
Επικοινωνία με το Χαμόγελο του Παιδιού
για δράση της Ένωσης μέσω των εθελοντών,
για προσφορά εγρασίας. Θεωρούμε ότι είναι
σημαντικό βήμα το να αναλάβουμε δράση
στα πλαίσια συνεργασίας με το Χαμόγελο
του Παιδιού, πεδίο δράσης που μέχρι τώρα
κάλυπταν οι Παιδίατροι.
6. Καταγγελίες που έγιναν μέσα στο 2018
• Προς την γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για Κέντρο Ποδολογίας, Αισθητικό και
Ποδολόγο που συμβουλεύουν ασθενείς
για παθήσεις ονύχων, μυρμηγκιές, διαβητικό πόδι κ.α.
• Μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης κατά κέντρου Ποδολογίας το οποίο εφαρμόζει πράξεις του αντικειμένου της
Δερματολογίας.
• Καταγγελία σε κέντρο δερματοστιξίας όπου ο αποχρωματισμός τατουάζ γινόταν
από μη γιατρό, αν και το κέντρο διέθετε επιστημονικά υπεύθυνο Δερματολόγο-Αφροδισιολόγο.
• Ασφαλιστικά μέτρα και μήνυση κατά κέντρου αισθητικής στην Θεσσαλονίκη, το
οποίο διαφημίζει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ιατρικές πράξεις οι οποίες εμπίπτουν στην Δερματολογία.
• Μηνυτήρια αναφορά σε κέντρο δερματοστιξίας του νομού Θεσσαλονίκης για την
διενέργεια πράξεων αφαίρεσης τατουάζ .
• Καταγγελία σε Ενδοκρινολόγο στον νομό
Θεσσαλονίκης για δημοσίευμα ιατρικών
πράξεων της ειδικότητας της Δερματολογίας σε ιστοσελίδα της περιοχής.
• Καταγγελία σε Ουρολόγο στον νομό Αττικής για την εφαρμογή ιατρικών πράξεων οι οποίες ανήκουν στο αντικείμενο της
Δερματολογίας.
• Μήνυση κατά κέντρου Αισθητικής στην
Γλυφάδα για την διοργάνωση παράνομων σεμιναρίων.
• Μηνυτήρια αναφορά και ασφαλιστικά μέτρα κατά κέντρου αισθητικής στην Θεσσαλονίκη, το οποίο διαφημίζει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης fractional laser και άλλες
υπηρεσίες οι οποίες εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της Δερματολογίας.
• Καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Ευβοίας
για Μοριακό Βιολόγο ο οποίος εφαρμόζει
πράξεις αισθητικής ιατρικής.
• Καταγγελία προς «ιατρό» ο οποίος πα-

ρουσιάζεται ως «Ιατρός κοσμητικής Ιατρικής και αντιγήρανσης» και παραπομπή στο
πειθαρχικό συμβούλιο.
• Καταγγελία προς τον ΙΣΑ για εταιρεία η οποία διοργανώνει σεμινάρια αισθητικής ιατρικής για τον επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό της και για το εάν οι πράξεις εφαρμόζονται σε αδειοδοτημένο χώρο.
• Καταγγελία προς τον ΙΣΘ για Γεν. Ιατρό η
οποία διαφημίζει και εφαρμόζει πράξεις αισθητικής ιατρικής.
• Μηνυτήρια αναφορά σε μαία η οποία έδινε συμβουλές σε ερωτοαπαντήσεις για την
τριχόπτωση, σε φυλλάδιο το οποίο έλαβε
μέλος του Δ.Σ. στο ιατρείο του από τα «Ιατρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια».
• Εξώδικο σε κέντρο αισθητικής που διαφημιζε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης υπηρεσίες αντιμετώπισης ευρειαγγιών με Laser.
• Εξώδικο σε τηλεοπτικό σταθμό, όπου καλεσμένη σε εκπομπή του σταθμού, έκανε
σχόλια που πλήττουν το κύρος του Δερματολόγου.
7. Επιστολή στον ΕΟΦ
Συνυπογραφή όλων των εταιρείων( ΕΔΑΕ,
ΕΕΔΧ, ΕΕΕΔΑ) επιστολής προς τον ΕΟΦ για
ενημερωτικά σεμινάρια από ιδιωτικές εμπορικές εταιρίες- πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων σε μη αδειοδοτημένους φορείς ΠΦΥ.
8. Επιστολή για τα φάρμακα χωρίς συνταγή
Επιστολή προς το Υπουργό Υγείας με κοινοποίηση: στον Υφυπουργό Υγείας, τον Γενικό Γραμματέα του Υ.Υ., το ΚΕΣΥ, τον ΠΙΣ,
τον ΕΟΦ, όλους του Ιατρικού Συλλόγους, την
ΕΔΑΕ, την ΠΟΣΚΕ και όλες τις επιστημονικές
εταιρείες, για τους φαρμακοποιούς που χορηγούν φάρμακα άνευ συνταγής.

Κε.Σ.Υ. και τον Π.Ι.Σ. για τους Ποδολόγους
με αίτημα συνάντησης.
12. Επιστολή προς SRD
Ξενόγλωσση επιστολή προς την SRD για ιατρό η οποία εκπαίδευε αισθητικούς.
13. Έλεγχος οφειλών
Έλεγχος οφειλών μελών προς την Ένωση
και σε μεγάλο ποσοστό επιτυχής επικοιωνία για την εξόφλησή τους. Κατόπιν αιτήματος
αρκετών μελών, η Ένωση αποφάσισε να αποστέλλει υπενθυμιστικές επιστολές για την
ανανέωση της συνδρομής των μελών της.
14. Συμμετοχή του προέδρου και της Γ.
Γραμματέως σε συνεδριάσεις της ΠΟΣΚΕ
(Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων)
15. Υποθέσεις οι οποίες βρίσκονται στο νομικό τμήμα
• Διαφήμιση ιατρού άνευ ειδικότητας στο
διαδίκτυο για την μυκητίαση των ποδιών
και των νυχιών και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.
• Διαφήμιση κέντρου αισθητικής σε μέσο
κοινωνικής δικτύωσης το οποίο προωθεί
μέσω διαγωνισμού το «καλοσχηματισμένο περίγραμμα χειλιών».
• Διαφήμιση ιστοσελίδας στο Facebook, το
οποίο κάνει διαγωνισμούς για δωρεάν δερματολογικές εξετάσεις και θεραπείες.
16. Τροποποίηση καταστατικού της Ένωσης
17. Οριοθέτηση πλαισίων ιατρικής δεοντολογίας και ιατρικής διαφήμισης

9. Eρώτημα στην UEMS
Ξενόγλωσσο ερώτημα στην UEMS για το
νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τους αισθητικούς και το τι δικαιούνται να πράττουν ανά την Ευρώπη.

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια για την προάσπιση
των δικαιωμάτων όλης της δερματολογικής
κοινότητας και ευχαριστούμε τους συναδέλφους, μέλη μας και μη, που με τις παρεμβάσεις τους βοήθησαν το έργο μας.

10. Επιστολή σε φαρμακευτική εταιρεία
Επιστολή σε φαρμακευτική εταιρεία του
νομού Αττικής, για την διαφήμιση εμβολίου
κατά του ιού HPV, στην οποία προωθούνται
άλλες ειδικότητες πλην της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας.

Συνεχίζουμε την νέα χρονιά, με σκοπό
την αλλαγή του καταστατικού μας, γεγονός
που θα βοηθήσει να εκσυχρονιστούμε, ώστε να διαευκολύνεται το έργο μας και να
είναι πιο άμεση η προσφορά μας απέναντι
στα μέλη μας.

11. Επιστολή για τους Ποδολόγους
Επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας, το

Γ. Γραμματέας
Δέσποινα Αρναούτογλου
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Προσεχή συνέδρια

AMWC 2019 - 17th AESTHETIC & ANTI AGING MEDICINE WORLD CONGRESS
April 4-5-6 2019, Monte Carlo, Monaco
www.euromedicom.com

IMCAS ASIA 2019
July 5-7, Bali, Westin Resort Nusa Dua
- Bali International Convention Centre,
www.imcas.com

INTERNATIONAL CONFERENCE ON
DERMATOLOGY AND COSMETIC MEDICINE
April 18-19, 2019, Rome, Italy
www.cosmeticdermatology.conferenceseries.com

2019 AAD SUMMER MEETING
July 25-29, 2019, New York, www.aad.org

19th EUROPEAN DERMATOLOGY
CONGRESS
April 18-19, 2019, Amsterdam, Netherlands
ΕΑΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΑE
19-20 Απριλίου 2019, Ξενοδοχείο Grand
Hyatt, Αθήνα, www.edaespringsession2019.gr
15th EUROPEAN ASSOCIATION OF
DERMATO-ONCOLOGY (EADO) CONGRESS
April 24-27, 2019, Maison de la Chimie, Paris,
www.eadoparis2019.com
6th CONGRESS OF THE SPIN (SKIN
INFLAMMATION & PSORIASIS
INTERNATIONAL NETWORK)
April 25-27, 2019, Paris, France
www.spin2019.com
International Congress on
Vascular Anomalies
7 και 8 Ιουνίου 2019, Royal Olympic Hotel
Πληροφορίες-εγγραφή: www.vbfgreece2019.gr
24th WORLD CONGRESS OF DERMATOLOGY
June 10-15, 2019, Milan, Italy
www.wcd2019milan.org
25th INTERNATIONAL CONFERENCE OF
DERMATOLOGY
June 17-18, 2019, Osaka, Japan
dermatology.annualcongress.com/
18th ESDaP CONGRESS «THE SKIN PATIENT - A
MULTIDISCIPLINARY CHALLENGE»
June 20-22, 2019, Giessen, Germany
www.med.uni-giessen.de

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών
της Ακαδημίας Αθηνών

31 Oκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου 2019
Ξενοδοχείο Makedonia Palace
Θεσσαλονίκη
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1o πανελληνιο συνεδριο EΛΛHNIKHΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑς ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (ελ.ε.δε.)
4-7 Ιουλίου 2019, Ηράκλειο Κρήτης
Hotel Aquila Atlantis, www.hds-dermatoscopy.gr

IMCAS AMERICAS 2019
August 1-3, Cartagena de Indias,
Colombia, Cartagena de Indias Convention
Center - Julio Cesar Turbay Ayala
www.imcas.com
ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 2019:
ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
5-8 Σεπτεμβρίου 2019
Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα, www.free-spirit.gr
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ «EORTC
CLTF 2019: INSIGHTS IN RESEARCH AND
PATIENT CARE»
26-28 Σεπτεμβρίου 2019
Ζάππειον Μέγαρον, Αθήνα
www.eortccltf2019.com
15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
31 Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου 2019
Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
www.dermatology2019.gr
19η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
13-14 Δεκεμβρίου 2019, Ίδρυμα
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών, Επιστημονική Οργάνωση
Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ Νοσ. «Α. Συγγρός»
Γραμματεία Διημερίδας: ERA Τηλ: 2103634944
Δαμπολιά Δήμητρα, Νοσ. «Α. Συγγρός»
Τηλ: 2107265191
ΕΑΡΙΝΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΑΕ
10-11 Απριλίου 2020, Θεσ/νίκη
www.edae.gr
16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ -ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
5-8 Νοεμβρίου 2020, Αθήνα
www.edae.gr

