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Mήνυμα του Προέδρου
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
α ήθελα να εκφράσω τη χαρά
μου για την αγορά του νέου διαμερίσματος της Ελληνικής
Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας. Πρόκειται για μια κίνηση
στρατηγικής σημασίας που σκοπό έχει,
μέσα από καινοτόμες δράσεις να αποδώσει τα μέγιστα στα Μέλη μας καθώς
και στις επόμενες γενιές προς όφελος
της Ειδικότητάς μας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα
στοιχεία σχετικά με την πώληση του παλιού διαμερίσματος και την αγορά του
νέου, που έχουν ως εξής:
Πώληση διαμερίσματος 3ου ορόφου, 77 τ.μ. στην οδό Μιχαλακοπούλου 155, Αθήνα

Θ

Γνωμοδότηση American Appraisal 78.000€
Αντικειμενική Αξία - 66.000€
Τελική τιμή πώλησης - 80.000€ &
6 μήνες δωρεάν (επιπλέον όφελος
3.600€)
Η πώληση έγινε σε τιμή 26% πάνω
από την αντικειμενική αξία.
Αγορά νέου διαμερίσματος 3ου ορόφου 190 τ.μ. στην οδό Μιχαλακοπούλου 36, Αθήνα
Γνωμοδότηση American Appraisal 210.000€
Αντικειμενική Αξία - 261.000€
Τελική τιμή αγοράς - 200.000€
Η αγορά έγινε σε τιμή 23% κάτω από
την αντικειμενική αξία.

Η συνεχής ανανέωση του προφίλ της
ΕΔΑΕ συνεχίζεται, γεγονός που διαφαίνεται και στο συγκεκριμένο τεύχος, με
τις νέες ενότητες και την πλούσια αρθρογραφία από Έλληνες ειδικούς αλλά
και τον διεθνή Τύπο για καίρια θέματα
που απασχολούν τους Δερματολόγους.
Αυτή τη φορά επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στην ψηφιακή εποχή και τις
νέες τεχνολογίες που δεν έχουν αφήσει
ανεπηρέαστο τον κλάδο της Δερματολογίας – Aφροδισιολογίας.
Τέλος, για ακόμη μια χρονιά, το Δ.Σ.
της ΕΔΑΕ υπόσχεται να συγκροτήσει
ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα στο πλαίσιο του 15oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου ΔερματολογίαςΑφροδισιολογίας που πραγματοποιείται μεταξύ 31 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου 2019 στο Ξενοδοχείο Makedonia
Palace στη Θεσσαλονίκη. Εκτιμούμε και
αναγνωρίζουμε ιδιαιτέρως τη συμμετοχή και την παρουσίας σας και φέτος.
Για όλες τις εξελίξεις και τις ενέργειες της Ελληνικής Δερματολογικής &
Αφροδισιολογικής Εταιρείας, μπορείτε να ενημερώνεστε συνεχώς μέσα
από την ανανεωμένη ιστοσελίδα www.
edae.gr.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΑΕ
και εγώ προσωπικά θα συνεχίσουμε να
βρισκόμαστε στο πλευρό του Έλληνα
Δερματολόγου, προασπίζοντας δυναμικά τα Δικαιώματα και τη Θέση του
στη δύσκολη ελληνική πραγματικότητα.
Ο Πρόεδρος,
Δημήτρης Ρηγόπουλος
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η ψωρίαση είναι μια
φλεγμονώδης δερματοπάθεια,
με κλινική ετερογένεια, ισότιμη
κατανομή στα δύο φύλα
και χρόνια κλινική πορεία,
η οποία συχνά εμφανίζει
εξάρσεις και υφέσεις.

Τ

α τελευταία χρόνια γίνεται μέσω των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων στην ιατρική, μια προσπάθεια διασφάλισης τόσο της αποτελεσματικότερης παρακολούθησης των ασθενών όσο
και της βέλτιστης θεραπείας με γνώμονα τη
θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή βάσει
κοινώς αποδεκτών κατευθυντήριων οδηγιών, αλλά και την αποδοτικότερη διαχείριση
των πόρων για την υγεία.
Στη δερματολογία το πρώτο θεραπευτικό
πρωτόκολλο το οποίο μπαίνει σε ισχύ στο
άμεσο μέλλον στη χώρα μας είναι αυτό της
ψωρίασης.
Η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας για
την ψωρίαση εξαρτάται από τη βαρύτητα της
ψωριασικής νόσου και το προφίλ του εκάστοτε ασθενή (ατομικό ιστορικό ψωρίασης,
συννοσηρότητες, ικανότητα συμμόρφωσης
με τη θεραπεία κλπ.).
Η βαρύτητα της ψωρίασης μπορεί να εκτιμηθεί μεταξύ άλλων από το δείκτη αξιολόγησης της βαρύτητας της ψωρίασης PASI
(Psoriasis Area Severity Index), την έκταση
των ψωριασικών βλαβών (επιφάνεια έκτασης της νόσου, Body Surface Area; BSA),
τη συνολική εκτίμηση του ιατρού (physician
global assessment; PGA) και την επίδραση
του δερματολογικού αυτού νοσήματος στην
ποιότητα ζωής του ασθενή (Dermatology Life
Quality Index; DLQI).
Έτσι, στα πλαίσια του θεραπευτικού πρωτοκόλλου, ήπια θεωρείται η ψωρίαση που
παρουσίαζει PASI ≤ 10 ή BSA ≤10% ή PGA <
3 ΚΑΙ DLQI ≤ 10. Εναλλακτικά, αν η επίπτωση στην ποιότητα ζωής του ασθενή δεν είναι
σημαντική, με ένα PASI > 10 ή BSA >10%
ή PGA ≥ 3 ΚΑΙ ένα DLQI < 10, τότε η νόσος
θεωρείται επίσης ήπια. Η ήπια μορφή ψωρίασης αποτελεί ένδειξη τοπικής θεραπείας
και φωτοθεραπείας.
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Θεραπευτικό
πρωτόκολλο
ψωρίασης
Ναταλία Ρομποτή
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής
Νοσοκομείου Δερματολογικών Παθήσεων, «Ανδρέας Συγγρός»

Αντίθετα, ως μέτρια και σοβαρή χαρακτηρίζεται η νόσος με PASI > 10 ή BSA>10% ή
PGA ≥3 ΚΑΙ DLQI > 10.
Εναλλακτικά, αν η επίπτωση στην ποιότητα
ζωής του ασθενή είναι σημαντική, δηλαδή
παρουσιάζεται ένα PASI ≤ 10 ή BSA ≤ 10% ή
PGA < 3 και ένα DLQI > 10 τότε η νόσος θεωρείται επίσης μέτριας-σοβαρής βαρύτητας.
Στην ίδια κατηγορία ασθενών (με μέτριασοβαρή ψωρίαση) ανήκουν και οι ασθενείς
με ψωρίαση κατά πλάκας σε εμφανή σημεία, στο τριχωτό κεφαλής ή και το πρόσωπο,
στις παλάμες ή και τα πέλματα, στα γεννητικά όργανα και στους όνυχες επί προσβολής
τουλάχιστον δύο ονύχων των άκρων χειρών
με ονυχόλυση ή ονυχοδυστροφία.
Επιπρόσθετα, η παρουσία έντονου κνησμού ή επίμονων πλακών μπορεί να οδηγήσει στο χαρακτηρισμό της νόσου ως μέτριας-σοβαρής.
Τέλος, η ερυθροδερμική, η γενικευμένη
φλυκταινώδης ψωρίαση και η δερματική νόσος με συνοδό ψωριασική αρθρίτιδα θεωρούνται εξ ορισμού μέτριας-σοβαρής μορφής. Η ψωρίαση αυτής της βαρύτητας μπορεί να αντιμετωπιστεί τόσο με τοπική θεραπεία και φωτοθεραπεία όσο και με συστηματική αγωγή.
Στα πλαίσια της υποχρεωτικής εφαρμογής του θεραπευτικού πρωτοκόλλου, θα
ζητείται η ένταξη κάθε ασθενή με ψωρίαση
στο πρωτόκολλο ανεξαρτήτως της βαρύτητας της νόσου.
Όταν η νόσος αξιολογείται από τον θεράποντα ιατρό ως ήπια, δεν θα απαιτείται η καταγραφή των δεικτών βαρύτητας νόσου (PASI,
BSA, PGA, DLQI) και με την ολοκλήρωση
της διαδικασίας καταγραφής θα είναι δυνατή η συνταγογράφηση όλων των εγκεκριμένων τοπικών σκευασμάτων για την ψωρίαση. Στην ίδια συνταγή θα επιτρέπεται η συ-

νταγογράφηση άλλων σκευασμάτων εκτός
θεραπευτικού πρωτοκόλλου με τη χρήση
του κωδικού ICD-10 που τους αντιστοιχεί
(π.χ. συνταγογράφηση ενός αντισταμινικού
με χρήση κωδικού ICD-10 L29 «κνησμός»).
Σε περίπτωση αξιολόγησης της νόσου ως
μέτριας-σοβαρής, απαιτείται επί του παρόντος η καταγραφή της τιμής του δείκτη DLQI
και τουλάχιστον 2 εκ των εξής παραμέτρων:
PASI, BSA, PGA.
Οι τιμές των παραμέτρων αυτών θα πρέπει να είναι συμβατές με τον ορισμό της μέτριας-σοβαρής ψωρίασης στα πλαίσια του
θεραπευτικού πρωτοκόλλου.
Εναλλακτικά, αν: 1. ο ασθενής λαμβάνει
ήδη κάποιας μορφής συστηματική θεραπεία ή 2. η νόσος του κατατάσσεται στην ψωρίαση μέτριας-σοβαρής βαρύτητας λόγω ειδικής εντόπισης ή λόγω της βαρύτητας ή και
της έκτασης της νόσου και της σημαντικής επίδρασης στην ποιότητα ζωής του, τότε θα
είναι επίσης δυνατή η συνέχιση ή έναρξη συστηματικής αγωγής (συμπεριλαμβανομένου
και βιολογικού παράγοντα πρώτης γραμμής) στα πλαίσια του πρωτοκόλλου (ακόμα και αν το PASI είναι ≤ 10, το BSA ≤10%
και το PGA < 3).
Η επαναξιολόγηση της ψωριασικής νόσου
μέσω του θεραπευτικού πρωτοκόλλου προβλέπεται να πραγματοποιείται κάθε 6 μήνες, η τροποποίηση όμως του πρωτοκόλλου είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή ανάλογα
με την κλινική εικόνα και τις ανάγκες του εκάστοτε ασθενή.
Η χρήση του θεραπευτικού πρωτόκολλου
ψωρίασης από τον κλινικό δερματολόγο ακολουθώντας τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες μπορεί να συμβάλλει στην αξιολόγηση της ψωριασικής νόσου σε μια ενιαία βάση
και την καλύτερη δυνατή θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή με ψωρίαση.

ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Ελληνική Δερματολογική
και Αφροδισιολογική Εταιρεία ΕΔΑΕ,
ηγήθηκε της εκστρατείας ενημέρωσης
για την Υπεύθυνη Συμπεριφορά
απέναντι στον Ήλιο με τίτλο «Έξυπνοι
στον Ήλιο» για τα παιδιά
της Α’, B’ και Γ’ τάξης του Δημοτικού
και του Γυμνασίου.

Σ

το πλαίσιο της καμπάνιας, δημιουργήθηκαν και τυπώθηκαν ειδικά φυλλάδια με οδηγίες για την ενημέρωση των
μαθητών υπό τη μορφή δύο εύληπτων και
χαρούμενων ιστοριών, με την αρωγή του Υπουργείου Υγείας.
Τα Ιδιωτικά Σχολεία (Δημοτικά & Γυμνάσια) σε όλη την Ελλάδα, ανταποκρίθηκαν με

Για τους μαθητές του Δημοτικού,
«Η κουκουβάγια που αγαπούσε τον
ήλιο» ξετυλίγει την ιστορία της,
δείχνοντάς τους τον τρόπο
να απολαμβάνουν τον ήλιο αλλά πώς και
να προστατεύονται από αυτόν.

Για τους μαθητές του Γυμνασίου,
«Ο Φοίβος μαθαίνει για τον ήλιο»
και τους δίνει τις οδηγίες που χρειάζονται
για να απολαμβάνουν τον ήλιο
όλον τον χρόνο υπεύθυνα.

8

Εκστρατεία Ενημέρωσης

Έξυπνοι στον Ήλιο
με Ασφάλεια
ενθουσιασμό, όπως επίσης και οι μαθητές
τους, που διάβασαν και άκουσαν τις οδηγίες από τους δασκάλους τους με προσοχή.
Η εκστρατεία συνεχιστεί με σκοπό να έχουμε πρόσβαση σε όσα περισσότερα Ιδιωτικά
Σχολεία μπορούμε!
Όσοι Συνάδελφοι και Μέλη της ΕΔΑΕ επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ενημέρωση

συγκεκριμένων Σχολείων, παρακαλούμε όπως δηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους στη
Γραμματεία της ΕΔΑΕ.
Καλό καλοκαίρι με υπεύθυνη συμπεριφορά
απέναντι στον ήλιο!
Από την Ελληνική Δερματολογική &
Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ).
www.edae.gr

ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Καμπάνια με τον Δήμο Αθηναίων
Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα
υπάρχει αυξητική τάση στα κρούσματα
μελανώματος, τα οποία συχνά
“καμουφλάρονται” με την μορφή
κοινών ελιών στο σώμα μας.

Θ

έλοντας να ευαισθητοποιήσει σχετικά τον κόσμο, η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ) σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία Day6 και σε συνεννόηση με τον
Δήμο Αθηναίων τοποθέτησε στις υπεραιωνόβιες ελιές που εκτίθενται σε σημεία μεγάλης επισκεψιμότητας στην Αθήνα, σήμανση
με το εξής μήνυμα:
«Είναι σίγουρα ελιά;
Κοίταξέ την καλύτερα.»

Με αυτόν τον δημιουργικό τρόπο υπενθυμίζεται στους περαστικούς η ανάγκη για τακτικό έλεγχο των ελιών στο σώμα μας.
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Είναι σίγουρα ελιά;
Κοίταξέ την καλύτερα

ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Καμπάνια EΔΑΕ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΜΕ ΤΗΝ AVENE

Γνωρίζετε ότι
ο καρκίνος του δέρματος
είναι ο πιο κοινός καρκίνος;
Τα τελευταία χρόνια μάλιστα
παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση
των κρουσμάτων.
Η κατάχρηση του ήλιου
είναι μια από τις βασικές αιτίες
καρκίνου του δέρματος.

Εβδομάδα
Υπεύθυνης
Συμπεριφοράς
Απέναντι Στον Ήλιο

Ο

Ο πιο πολύτιμος σύμμαχος που έχουμε είναι η πρόληψη και η προστασία. Για το
λόγο αυτό, η ΕΔΑΕ (Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία) με
χορηγό και υποστηρικτή τα Δερματολογικά Εργαστήρια της Avène, διοργάνωσε για
ακόμη μία χρονιά την εκστρατεία πρόληψης κατά του καρκίνου του δέρματος, την ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ.
Από τις 3 έως τις 7 Ιουνίου, 220 εθελοντές Δερματολόγοι και μέλη της ΕΔΑΕ σε όλη
την Ελλάδα, εξέτασαν δωρεάν 5.000 Ασθενείς και τους παρείχαν χρήσιμες συμβουλές.
Τι γίνεται όμως με την πρόληψη για όλους;
Υπάρχουν πολλές περιοχές στην Ελλάδα όπου οι κάτοικοι δεν έχουν πρόσβαση σε Δερματολόγο. Τέτοιες περιοχές είναι και πολλά Ελληνικά νησιά.
Για να μπορέσουν λοιπόν όλοι να έχουν την πρόληψη που τους αξίζει, η ΕΔΑΕ έστειλε ειδική ομάδα 3 Δερματολόγων, στα Κουφονήσια, τη Σχοινούσα και την Ηρακλειά, με σκοπό να εξετάσει στα δημοτικά ιατρεία των νησιών τους κατοίκους τους.
Οι εθελοντές Δερματολόγοι εξέτασαν 120 ασθενείς και τους μαθητές δύο Δημοτικών
Σχολείων. Παρατηρήθηκαν 4 ύποπτες βλάβες, οι οποίες και παραπέμφθηκαν για περαιτέρω
αντιμετώπιση.

Προσεχείς Ε κ δηλώσεις της Ε . Δ . Α . Ε .
• 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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Από τις 25 Μαΐου 2018
έχει τεθεί σε εφαρμογή
ο Γενικός Κανονισμός
Προστασίας Δεδομένων
της Ε.Ε. (GDPR),
ενώ πρόσφατα ψηφίστηκε
από το ελληνικό κοινοβούλιο
και ο ν. 4624/2019
που ενσωματώνει
και προσαρμόζει τον Κανονισμό
στα ελληνικά δεδομένα.

Π

άντως, το προηγούμενο χρονικό διάστημα- και εν αναμονή του νόμου- αρκετοί φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα έσπευσαν να «συμμορφωθούν»
προς τις επιταγές του Κανονισμού ακολουθώντας τις συμβουλές μεγάλων δικηγορικών
γραφείων και πολυεθνικών συμβουλευτικών
εταιρειών. Ωστόσο, τέλος Ιουλίου, σε μια εξ
αυτών επιβλήθηκε και το πρώτο μεγάλο πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ. Αυτό φαίνεται
να είναι και το καμπανάκι που δείχνει πώς η
περίοδος χάριτος βαίνει προς το τέλος της.
Στο στόχαστρο εγκληματιών του κυβερνοχώρου αλλά και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βρίσκονται – για διαφορετικούς λόγους - τα νοσοκομεία (δημόσια και ιδιωτικά), μονάδες υγείας αλλά και ιατρεία. Τα δεδομένα υγείας πάντα έχουν μεγάλη ζήτηση. Ως εκ τούτου χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και ασφάλειας και
ανάλογα με το μέγεθος των μονάδων άρα
και τον όγκο των δεδομένων που διαχειρίζονται, υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται. Για παράδειγμα, σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και
μονάδες υγείας, όπως και στα μεγάλα ιδιωτι-
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Προστασία
Δεδομένων

στο χώρο της Υγείας
Δημήτρης Μπούκας
Δικηγόρος - Διαμεσολαβητής, Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα συμμόρφωσης με τον
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR Compliance) και Πιστοποιημένος Υπεύθυνος
Προστασίας Δεδομένων (Certified DPO Executive).

κά θεραπευτήρια θα πρέπει να υπάρχει Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων ή DPO (Data
Protection Officer), ένας νέος θεσμός που εισάγει ο GDPR στο άρθρο 37.
Την ίδια ώρα όμως, τι γίνεται με τα ιδιωτικά ιατρεία; Μπορεί να μην βρίσκονται στο άμεσο στόχαστρο της Αρχής και να μην κινδυνεύουν από πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ
που προβλέπονται στον Κανονισμό, ωστόσο,
ο κίνδυνος που διατρέχουν αν διαρρεύσουν
τα ευαίσθητα δεδομένα ή αν υπάρξει κάποια
καταγγελία από ανταγωνιστή ή δυσαρεστημένο πελάτη είναι υπαρκτός. Ως εκ τούτου, θα
πρέπει να προχωρήσουν σε κάποια συγκεκριμένα βήματα για να περιορίσουν το ρίσκο.
Για παράδειγμα θα πρέπει να τηρούν Αρχείο Επεξεργασίας και να διαθέτουν έντυπο
ενημέρωσης και λήψης συναίνεσης των ασθενών αν προβαίνουν σε χρήση των δεδομένων και για άλλους σκοπούς πέραν της τήρησης ιατρικού αρχείου όπως για αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή τηλεφωνικών
κλήσεων για υπενθύμιση επανελέγχου κλπ.
Δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής
μας ότι για κάθε διαφορετική χρήση των δεδομένων, άρα ξεχωριστό σκοπό, απαιτείται

συγκεκριμένη συναίνεση και όχι γενική και
αφηρημένη. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματα που έχουν όπως: πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων του, περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων και
δικαίωμα στη φορητότητα, πχ στην αποστολή
των δεδομένων του σε άλλο ιατρό.
Την ίδια ώρα, ο κάθε ιατρός θα πρέπει να
λαμβάνει τα «κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας των δεδομένων» που
κατέχει και επεξεργάζεται. Ενδεικτικά, να γίνεται χρήση ασφαλών κωδικών και μοντέρνων
λειτουργικών συστημάτων με συνεχόμενη ενημέρωσή τους, να υπάρχει προστασία από
κακόβουλο λογισμικό, να γίνεται λήψη back
up σε τακτά χρονικά διαστήματα, να υπάρχει
τυχόν κρυπτογράφηση φορητών μονάδων
αποθήκευσης δεδομένων, να καταρτίζονται
συμφωνίες εμπιστευτικότητας με συνεργάτες που λαμβάνουν ευαίσθητα δεδομένα, η
ιστοσελίδα του ιατρείου να διαθέτει πολιτική
προστασίας δεδομένων, να υπάρχει πολιτική ασφαλούς καταστροφής εγγράφων κά.
Με βάση τα παραπάνω, γίνεται εύκολα
αντιληπτό πώς επί της ουσίας δεν υπάρχει
ουσιαστική διαφοροποίηση στις υποχρεώσεις του κάθε ιατρού όπως αυτές απορρέουν από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας
για τη διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου
και της προστασίας των στοιχείων του κάθε
ασθενή. Αντιθέτως, μέσω του Κανονισμού
και του νόμου, δίνεται μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να εξειδικευθούν και να ρυθμιστούν με συστηματικό τρόπο όλα τα παραπάνω. Αντί λοιπόν της δαιμονοποίησης των
υποχρεώσεων του νομικού πλαισίου, η καλύτερη λύση είναι αυτό- συμμόρφωση, ως
μέσο για την επίτευξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας του ιατρείου.
Εκ Μέρους της Ελληνικής Δερματολογικής
& Αφροδισιολογικής Εταιρείας.
www.edae.gr

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ DIGITAL ΕΠΟΧΗ

Η ραγδαία αύξηση της χρήσης
ηλεκτρονικών συσκευών σε συνδυασμό
με τεχνολογίες και application που
εξυπηρετούν εργασιακούς σκοπούς,
όπως tablets, smartphones,
έχουν δημιουργήσει το ιδανικό πλαίσιο
για τη διάσπαση της προσοχής
σε κάθε εργαζόμενο. Οι παρατηρήσεις
των ειδικών προειδοποιούν
πως η ενασχόληση με περισσότερα
από ένα πράγματα ταυτόχρονα
επιδεινώνει την κατάσταση.

Σ

τη σημερινή εποχή, οι γιατροί αντιμετωπίζουν μεγάλη πίεση για να ανταπεξέλθουν
σε περισσότερα και διαφορετικά πράγματα μέσα σε λιγότερο χρόνο. Η διάσπαση προσοχής εξελίσσεται σε κοινωνικό πρόβλημα και
ο κλάδος της Υγείας δε μπορεί να αντισταθεί.
Ο Peter J. Papadakos, MD, συγγραφέας του
“Distracting Doctoring: Returning to Patient
Centered Care in the Digital Age”, πιστεύει πως το ζωτικής σημασίας γεγονός που έφερε το θέμα στο προσκήνιο του κλάδου της υγείας, ήταν το περαστικό που συνέβη το 2014
με τον αναισθησιολόγο του Ντάλας, ο όποιος
χρησιμοποιούσε το iPad κατά τη διάρκεια χειρουργικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα να μη
συνειδητοποιήσει ότι τα επίπεδα του οξυγόνου
στo αίμα του ασθενή είχαν πέσει επικίνδυνα,
μέχρι που ήταν πολύ αργά πια.
Η Jennifer Gardner, MD, επίκουρος καθηγήτρια Ιατρικής και Δερματολογίας, στο University
of Washington School of Medicine με τη σειρά της εξηγεί: «Επικρατεί η εντύπωση ότι πρέπει να είμαστε διαθέσιμοι 24/7, επειδή έχουμε την ικανότητα να απαντούμε σε οποιοδήποτε ζήτημα, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, τόσο
μέσω email όσο και μέσω γραπτών μηνυμάτων. Αυτή είναι μια άποψη που προωθείται από τους εργοδότες. Στην ουσία, κάτι τέτοιο μάς
απορροφά όλη την ενέργεια και την ικανότητα να συγκεντρωθούμε». Επιπρόσθετα, οι γιατροί είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν τις
ηλεκτρονικές συσκευές για να πάρουν πληροφορίες για το ιστορικό του ασθενή, αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, να δουν ακόμα και εικόνες και σημειώσεις ασθενών. Τέλος, αποτελεί μεγάλη διαφοροποίηση, το γεγονός ότι στο παρελθόν υπήρχε ένα όριο μεταξύ ανθρώπου και τεχνολογίας. Σήμερα, πρακτικά όλοι έχουν μαζί τους ένα smartphone όλη την ημέρα.
Οι ηλεκτρονικές συσκευές είναι εθιστικές
«Η τεχνολογία εκβιάζει το σύστημα της ντοπαμίνης μας», αναφέρει η Δόκτωρ Gardner. Γι΄
αυτόν το λόγο νιώθουμε ευάλωτοι όταν δεν απαντούμε στο κινητό ή σε ένα μήνυμα. Η τεχνολογία λειτουργεί στο υποσυνείδητο.
Η ντοπαμίνη ευθύνεται για το ότι ζητάμε και
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Η απόσπαση
προσοχής
στη σημερινή ιατρική
καθημερινότητα
Πηγή: Dermatology World | Ιούλιος 2019
θέλουμε να τσεκάρουμε συνεχώς email και social
media. «Δεν είμαστε ποτέ αρκετά σίγουροι για
το πότε και από ποιον θα λάβουμε κάποιο μήνυμα, γι’ αυτό και συνεχίζουμε να τσεκάρουμε», δηλώνει ο Shelley Rizzo (MSN, CPHRM,
υπεύθυνος για την ασφάλεια των ασθενών, ο
οποίος εκπροσωπεί την Doctors Company σε
θέματα διάσπασης της ιατρικής προσοχής. Όταν η συσκευή μας χτυπήσει, ξέρουμε ότι μας
περιμένει επιβράβευση. Η προσμονή μάλιστα,
είναι πολλές φορές ισχυρότερη και από την επιβράβευση. Η στιγμιαία ευχαρίστηση που λαμβάνει κάποιος από το μήνυμα ή το email οδηγεί στη συνεχόμενη συμπεριφορά της ζήτησης.
Και τελικά αυτό αποτελεί το φαύλο κύκλο της
ντομαμίνης. Η συνεχής διέγερση της ντοπαμίνης βέβαια, μπορεί να είναι εξουθενωτική και
να προκαλέσει απώλεια συγκέντρωσης.
Οι συνέπειες της απόσπασης της προσοχής
Σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό να
αναφέρουμε ότι η ικανοποίηση του ασθενή
συνδέεται άμεσα με την ποιότητα της διάδρασης μεταξύ του ίδιου και του γιατρού. Δυστυχώς όμως, το ηλεκτρονικό αρχείο υγείας δε
βοηθάει πάντα στη συγκέντρωση του γιατρού,
καθώς δημιουργεί τον «ηλεκτρονικό ασθενή»
(e-patient), εκείνον δηλαδή που υπάρχει ηλεκτρονικά και όχι ζωντανά μπροστά στο γιατρό.
Ο Δόκτωρ Papadakos αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αντί να υπάρχει απευθείας επικοινωνία και
ουσιαστική ανθρώπινη αλληλεπίδραση με τον
ασθενή, ο γιατρός ασχολείται με το να τσεκάρει αυτοματοποιημένα κουτάκια online και να
πληκτρολογεί σημειώσεις». Αυτό αποτελεί μια
μεγάλη βλάβη στη σχέση γιατρού και ασθενή.
Η ενασχόληση με περισσότερα από ένα
πράγματα τη φορά είναι μύθος
Οι άνθρωποι πολλές φορές καυχιούνται για
το ότι μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα
ταυτόχρονα αλλά μελέτες αποδεικνύουν ότι
αυτό δεν είναι καλό, τελικά. Το multitasking
οδηγεί τους ανθρώπους σε περισσότερα λάθη και στην όλο και μικρότερη απορρόφηση
πληροφορίας, κάτι που παρεμποδίζει την ικανότητα του ανθρώπου να λύσει τα προβλήματα ή να είναι δημιουργικός. Μελέτες δείχνουν

ότι μπορεί να χρειαστεί παραπάνω από 30 και
40 λεπτά για να επιστρέψεις σε αυτό που είχες
ξεκινήσει όταν απέσπασαν την προσοχή σου.
Η συνεχής διάσπαση της προσοχής οδηγεί
στην υπερκόπωση και το burnout
«Συμφωνά με μελέτες, η διάσπαση της προσοχής ενδέχεται να συνδέεται με την ένταση της
δουλειάς που απαιτείται από τους γιατρούς, γεγονός που οδηγεί στην εξουθένωσή τους και
το burnout», αναφέρει ο Steven Chinn, DPM,
MS. MBA, διοικητικός διευθυντής στο Stanford
Health Care και κλινικός αναπληρωτής καθηγητής στο Stanford School of Medicine. «Όταν
στιγμιαία αποσπάται η προσοχή σου αλλοιώνεται ταυτόχρονα και η ικανότητά σου στη λήψη
σωστών αποφάσεων, στο να είσαι δημιουργικός, στο να βρίσκεις νόημα και χαρά σε αυτό
που κάνεις, να έχεις ενσυναίσθηση και τελικά καταλήγεις στο burnout», δηλώνει η Dr Gardner.
Kaiser Permanente’s
Κατευθυντήριες Οδηγίες
Ο μεγαλύτερος φορέας πρωτοβάθμιας περίθαλψης στις ΗΠΑ “Kaiser Permanente” ανέπτυξε τις κατευθυντήριες οδηγίες για την κλινική επικοινωνία μεταξύ ιατρού και ασθενή ως εξής:
• Δώστε τη δυνατότητα στον ασθενή να κοιτάξει μαζί σας. Τοποθετήστε την οθόνη του υπολογιστή με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί
να βλέπει και ο ασθενής. Προσκαλέστε τον
να δει ο ίδιος τις πληροφορίες, και να τις επιβεβαιώσει κατά την εισαγωγή.
• Οπτική επαφή. Υποδεχτείτε τον ασθενή και
συνεχίστε να έχετε οπτική επαφή μαζί του.
• Αξιολογήστε τον υπολογιστή ως εργαλείο. Επιτρέψτε στον ασθενή να γνωρίζει τον τρόπο
που ο υπολογιστής μπορεί να βελτιώσει την
ιατρική φροντίδα.
• Εξηγήστε τι ακριβώς κάνετε. Ενημερώστε τον
ασθενή για ενέργειες και αποφάσεις, όπως για
εργαστηριακές εξετάσεις.
• Πραγματοποιήστε αποσύνδεση και ενημερώστε τον ασθενή για να γνωρίζει ότι προστατεύονται οι πληροφορίες του.
Κλείνοντας, θα προσθέταμε με τη σειρά μας
«κρατήστε τη σωστή απόσταση από το κινητό
ή τον υπολογιστή σας όταν ασκείτε ιατρική».

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ DIGITAL ΕΠΟΧΗ

Οι σημερινές γενιές των
Δερματολόγων-Αφροδισιολόγων
έχουμε την τύχη να βιώνουμε την
εποχή της ταχείας
και εύκολης διακίνησης
της ιατρικής πληροφορίας.
Τα οφέλη από την εξέλιξη
της ψηφιακής εποχής είναι
προφανή. Μέσα από το διαδίκτυο
ενημερωνόμαστε «άμα τη εκδόσει»
για οποιαδήποτε επικαιροποίηση
θεραπευτικών οδηγιών (guidelines),
για τυχόν νέα φάρμακα και πάσης
φύσεως αλλαγές.

Κ

άθε νόσημα σπάνιο ή κάθε επιμέρους
λησμονημένη πληροφορία για κλινικές εικόνες, αίτια ή θεραπείες απέχουν
μόλις ένα πάτημα λίγων πλήκτρων από τον
υπολογιστή ή ακόμα και το τηλέφωνό μας.
Αυτή η θεμελιώδης και επι τα βελτίω αλλαγή στη σχέση Δερματολόγου και ιατρικής
γνώσης δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει με διάφορους τρόπους και τη σχέση ιατρού και ασθενούς. Πέρα από τις θετικές επιπτώσεις (αμεσότερη επικοινωνία, ευκολότερη πρόσβαση στον ειδικό ιατρό κλπ.), αναδεικνύονται και ορισμένα σημεία προβληματισμού μέσα από την επαγγελματική μας
καθημερινότητα.
Η ειδικότητα της ΔερματολογίαςΑφροδισιολογίας αναμφίβολα είναι η ειδικότητα της εικόνας και συχνά έχει το χαρακτηριστικό της άμεσης διάγνωσης (blink
diagnosis). Μοιραία κάπου εδώ παραβιάζεται η κόκκινη γραμμή μεταξύ εκτίμησης μιας
κλινικής εικόνας και ενός ασθενούς «εν συνόλω» με την αναζήτηση διάγνωσης μέσω
μιας ψηφιακής εικόνας σε μια οθόνη χωρίς
λοιπές κλινικές πληροφορίες. Πόσο συχνά
δεν συμβαίνει στον καθένα από εμάς να μας
αποστέλλεται φωτογραφικό υλικό μέσω email
ή ακόμη και μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να μας ζητείται «έστω μια γνώμη»;
Εδώ ζούμε τη μετάβαση από τη χρόνια παθογένεια ορισμένων ασθενών και το «να έρθω
να μου ρίξεις μια ματιά» στο «είμαι εκτός και
σε παρακαλώ πες μου τι είναι αυτά τα σπυράκια». Η παρερμηνεία δε της κοινής κλινικής λογικής συναντάται και σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, όπως και σε μέλη της οικογένειας ή του στενού περιβάλλοντος του
κάθε Δερματολόγου. Συχνά ζούμε το «δεν
είναι σωστό, αλλά πες μας μια γνώμη μέχρι
να έρθουμε να μας δεις» ακόμα και από ά-
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Η ψηφιακή εποχή
στην καθημερινή σχέση
Δερματολόγου
& ασθενούς

στην ελληνική πραγματικότητα
Δημήτρης Κ. Σγούρος
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,
Νοσοκομείο Α. Συγγρός

τομα που γνωρίζουν πως πρέπει να γίνεται
μια κλινική εξέταση.
Η καθολική επικράτηση της δύναμης του
ψηφιακού κόσμου λαμβάνει και διαστάσεις
γραφικότητας, όταν ο ίδιος ο ασθενής κατά
την εξέταση στο ιατρείο επιμένει να «δείξει
τις φωτογραφίες του εξανθήματος» πριν καν
εξεταστεί από το Δερματολόγο. Ενώ δηλαδή
ο ασθενής ορισμένες φορές βρίσκεται μαζί
με τον ιατρό του προκρίνει την ψηφιακή επικοινωνία με τον “e-doctor”, ξεχνώντας πως
τον έχει απέναντι του και πλήρως διαθέσιμο για την επίλυση του δικού του ιατρικού
θέματος. Περιττό δε να αναφερθεί το πόσο
πλέον υποτιμάται η λεκτική περιγραφή συμπτωμάτων ή πορείας του εξανθήματος – ιδιαίτερα από τους νεότερους – σε σχέση με
την επίδειξη της «εικόνας». «Τι να σου λέω τώρα γιατρέ, δες τη φωτογραφία και θα
καταλάβεις».
Οι προεκτάσεις αυτής της παρερμηνείας
δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, δεν αποτελούν «προνόμιο» μόνο των ασθενών
μας και έχουν ασφαλώς αντίκτυπο στην επαγγελματική καθημερινότητα μας. Μέσα
στο φόρτο εργασίας μας, πιεζόμενοι από τον
ανταγωνισμό και παρασυρόμενοι από δυσκολίες στην επικοινωνία με ορισμένους ασθενείς μας συχνά και εμείς είτε υποκύπτουμε σε αυτό το πρότυπο επικοινωνίας είτε ακόμα ζητάμε και να «μας στείλουν μια φωτογραφία». Αυτό μοιραία έχει σαν αποτέλεσμα να είμαστε «ελεύθερα διαθέσιμοι» μέσω του κινητού μας και τηλεφωνικά και ψηφιακά 24/7 προς επίλυση αποριών και έτοιμοι να δώσουμε λύση στο πρόβλημα. Πέρα
από την επιστημονική μας υποβάθμιση, τίθεται σοβαρά και ένα ζήτημα που σε χώρες
του εξωτερικού είναι ξεκάθαρο. Ποιο είναι
το κόστος για την παροχή της ιατρικής συμ-

βουλής ή οδηγίας; Αν μιλάμε για κάποιο επείγον ζήτημα, δεν τίθεται καν θέμα προφανώς. Ωστόσο, πόσες φορές έχουμε κληθεί να
αντιμετωπίσουμε οξεία ζητήματα μέσω του
viber ή του messenger; Τέλος, πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει για εμάς και τους ασθενείς η έγγραφη αποτύπωση οδηγιών μας μέσω ψηφιακών μέσων σε περίπτωση παρερμηνείας, παραπλάνησης, σφάλματος ή ακόμη και κακοβουλίας;
Όλα τα παραπάνω ζητήματα αποτελούν
πλέον μια καθημερινή συζήτηση προβληματισμού μεταξύ συναδέλφων. Άλλωστε σε
χώρες του εξωτερικού καταγράφονται νομικά συμβάντα για περιστατικά «άστοχης ψηφιακής επικοινωνίας». Ιδιαίτερα σήμερα με
τις αυστηρές νομοθεσίες του GDPR για τα
προσωπικά δεδομένα πρέπει ίσως να είμαστε διπλά προσεκτικοί.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα νομικό
πλαίσιο που έστω να αναφέρει απλά αυτή
την υπαρκτή νέα καθημερινότητα. Ο κάθε
Δερματολόγος πρέπει να προασπιστεί την επιστημονική του αξία και να μην ευτελίζει την
παροχή βοήθειας προς τους ασθενείς του σε
επίπεδο συνομιλιών φίλων μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το όριο οφείλουμε να
το θέτουμε εμείς και στους ασθενείς μας και
στους εαυτούς μας.
Η καλή και ευγενική επικοινωνία πάντα
θα βοηθά τη μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών να αντιλαμβάνεται τα όρια της σχέσης
αυτής πάντα όμως με γνώμονα τη δική τους
ασφάλεια και το μέγιστο θεραπευτικό όφελος. Ίσως μια στο τόσο να πρέπει και εμείς
ως ιατροί να επιστρέφουμε στις βασικές αρχές της ιατρικής επιστήμης. Έχουμε εκπαιδευτεί να πιάνουμε το χέρι του ασθενή και
να τον ακούμε και όχι να διαβάζουμε το κινητό του τηλέφωνο.

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ DIGITAL ΕΠΟΧΗ

Ο όρος
κοινωνικά δίκτυα
στις ημέρες μας
χρησιμοποιείται για να περιγράψει
ιστότοπους (websites)
ή ηλεκτρονικές εφαρμογές (apps)
που επιτρέπουν την επικοινωνία
ανάμεσα στους χρήστες
π.χ. με ανάρτηση πληροφοριών,
σχολίων, μηνυμάτων,
φωτογραφιών κ.α.

Η Θετική Πλευρά
της Κοινωνικής
Δικτύωσης

στην Καθημερινότητα
του Δερματολόγου
Γιώργος Λάριος
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Msc in Ηealth Informatics

Η

κοινωνική δικτύωση φαίνεται πως έχει ήδη ξεπεράσει την παροδική διάσταση μιας μόδας και τείνει να εδραιωθεί σαν ένα νέο κοινωνικό φαινόμενο, το
οποίο όμως βρίσκεται ακόμα σε φάση δυναμικής εξέλιξης.
Όπως κάθε πρωτόγνωρο κοινωνικό φαινόμενο, με προεκτάσεις οικονομικές, πολιτικές, προσωπικές, η ηλεκτρονική κοινωνική
δικτύωση εγείρει απορίες και διλήμματα και
ως εκ τούτου έχει γίνει αντικείμενο έντονης
συζήτησης από την Επιστημονική Κοινότητα.
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Τι είναι τα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης (Social Media);
Τα Social Media δεν είναι τίποτα παραπάνω
όμως από την φυσική μετεξέλιξη των παραδοσιακών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, τα οποία υιοθετήθηκαν από την
τεχνολογική πρόοδο.
Τα Social Media κατάφεραν να μετατρέψουν
τον «μονόλογο» των παραδοσιακών μέσων
ενημέρωσης και επικοινωνίας σε έναν ευρύτερο «διάλογο», προσφέροντας διαδραστικότητα και άμεση αλληλεπίδραση, ενώ πα-

ράλληλα μείωσαν τις γεωγραφικές αποστάσεις κάνοντας τον κόσμο να φαντάζει μικρότερος και φέρνοντας τους ανθρώπους πιο
κοντά από ποτέ.
Αποτελούν πηγές πληροφόρησης για τους
χρήστες και συνδέονται με ένα ευρύ φάσμα
θετικών επιρροών όπως η ενθάρρυνση της
συζήτησης, των σχολίων, της ανταλλαγής
και της διάχυσης πληροφοριών από όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη.
Είναι ενδιαφέρον να γνωρίζει κάνεις ότι το
23% του χρόνου που ο μέσος χρήστης βρί-

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ DIGITAL ΕΠΟΧΗ

Ο ολοένα και αυξανόμενος ρόλος των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην
καθημερινότητα των ασθενών
Σε μια μεγάλη πρόσφατη διαδικτυακή έρευνα στις ΗΠΑ, το 41% των χρηστών ανέφεραν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
τους επηρέασαν να επιλέξουν συγκεκριμένο
ιατρό και μέθοδο θεραπείας. Ενδιαφέρον αποτελεί ότι το φαινόμενο πλέον δεν αφορά
μόνο τους νέους, στατιστικές δείχνουν ότι η
δραστηριότητα των ανθρώπων άνω των 50
κλιμακώνεται με γοργούς ρυθμούς.
Ανταποκρινόμενοι σε αυτή τη συμπεριφορά οι ιατροί ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώνουν τους ασθενείς για τις υπηρεσίες που
προσφέρουν, να προσελκύουν νέους ασθενείς, να κρατούν επαφή με τους υπάρχοντες
και να αποτελούν μία αξιόπιστη πηγή ιατρικών πληροφοριών σε μία πληθώρα διαδικτυακής παραπληροφόρησης.
Είναι σε όλους μας γνωστό πλέον ότι μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook,
Twitter, Instagram έχουν γίνει επίσης και ένα πολύ ισχυρό μέσο προβολή για τους ιατρούς που θέλουν να παρουσιάσουν τις προσωπικές τους δεξιότητες σε νέους ασθενείς.
H εταιρεία A.C. Nielsen αναφέρει ότι περισσότερο από το 80% των ενήλικων Αμερικανών χρησιμοποιούν κάποιο κοινωνικό
δίκτυο. Το Facebook κατέχει τη μερίδα του
λέοντος με τους χρήστες του να περνούν περισσότερο χρόνο σε αυτό συγκρινόμενο με
άλλα κοινωνικά δίκτυα. Ειδικότερα έχει 2,4
δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες ενώ στο
πρώτο τετράμηνο του 2019 αυξήθηκαν κατά 30 εκατομμύρια. Στις Η.Π.Α το 53% των
ιατρών διατηρούν σελίδα στο Facebook.
Άμεση διάδοση πληροφοριών σε ένα
ευρύ κοινό
Άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα που μπορούν
να πραγματοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ιατρούς είναι η άμεση διάδοση των ιατρικών πληροφοριών. Τα κοινωνικά
δίκτυα προσφέρουν στους ιατρούς τη δυνατότητα να φτάσουν στο μέγιστο αριθμό ασθενών με ελάχιστο κόστος. Η εκπληκτική δύναμη των κοινωνικών δικτύων πηγάζει από το
ότι ο κάθε ακόλουθος (follower) έχει το δικό
του κοινό από “ακόλουθους”. Με άλλα λόγια, αν ένας ακόλουθος στο twitter κοινοποιήσει ένα ενδιαφέρον tweet περί δερματολο-

γίας, αυτομάτως θα φτάσει 100 ακόλουθους,
υποθέτοντας ότι ο μέσος ενεργός χρήστης του
Twitter έχει 100 ακόλουθους. Αν ένας από
τους εκατό ακόλουθους κάνει retweet το ίδιο tweet, η προβολή θα αυξηθεί εκθετικά.
Για παράδειγμα, η κοινοποίηση μέσω Twitter
της εκστρατείας «Don’t Fry Day», μίας ετήσιας καμπάνιας του «National Council on Skin
Cancer Prevention» των ΗΠΑ για να προωθήσει τους τρόπους προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία. Σε πρόσφατη έρευνα αναρτήθηκε στο twitter το hastag #DontFryDay
και υπολογίστηκε η προβολή της καμπάνιας.

Βρέθηκε ότι η εκστρατεία έφτασε περίπου τους
1.200 συμμετέχοντες με τελικό αποτέλεσμα
να υπάρξουν 16,5 εκατομμύρια θετικές αντιδράσεις. Είναι δε ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι οι
8.735.549 αντιδράσεις οφείλονται μόνο σε 18
διάσημους (από τους 1200 συμμετέχοντες).
Εν κατακλείδι, οι αναδυόμενοι ρόλοι των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη δερματολογία έχουν αποδείξει ότι έχουν έρθει για
να μείνουν, παρέχοντας νέες ευκαιρίες στους
δερματολόγους για πρόσβαση στο διαδίκτυο, την ανάρτηση πληροφοριών για την υγεία, τη διάδοση και τη προβολή τους.

Πανελλήνιο Συνέδριο
Δερματοχειρουργικής,
Αισθητικής
Δερματολογίας
και Laser

16 -18
Ιανουαρίου 2020

Μέγαρο Διεθνές
Συνεδριακό
Κέντρο Αθηνών
(MAICC)
Ιανουαρίου
15
2020
Hands-on

WORKSHOPS

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

•1 9 9 1 •

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
LASER & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Γραμματεία Συνεδρίου: ERA ΕΠΕ
Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα
Τηλ.: 210 3634 944
Fax: 210 3631 690
E-mail: info@era.gr
Web: www.era.gr

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ:

www.derma-surgery2020.gr

σκεται στο διαδίκτυο είναι σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
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Η διάγνωση και θεραπευτική
αντιμετώπιση του καρκίνου
του δέρματος αποκτά όλο
και μεγαλύτερη σημασία καθώς
η επίπτωση της νόσου
εμφανίζει ταχεία αύξηση.
Οι δερματολόγοι-αφροδισιολόγοι,
ως εξειδικευμένοι ιατροί
στις παθήσεις του δέρματος,
έχουν αυξημένο και πολυδιάστατο
ρόλο στην αντιμετώπιση
των ασθενών του μελανώματος
και στην ορθή πρακτική
της Δερματο-Ογκολογίας.

O ρόλος
του ΔερματολόγουΑφροδισιολόγου
στην σύγχρονη
Δερματο-Ογκολογία
Aλέξανδρος Ι. Στρατηγός
Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας
Υπεύθυνος Κέντρου Μελανώματος και Καρκίνου Δέρματος, Νοσοκομείο Α. Συγγρός

Ο

ι σύγχρονες διαγνωστικές τεχνικές, ειδικά στο τομέα της απεικόνισης, και οι
καινοτόμες θεραπευτικές εφαρμογές
της εξατομικευκένης ιατρικής (ή «ιατρικής ακρίβειας») δημιουργούν εξαιρετικές ευκαιρίες αλλά και σημαντικές προκλήσεις. Στο τομέα της διάγνωσης, οι δερματολόγοι αποτελούν την «αιχμή του δόρατος», συμβάλλοντας ουσιαστικά στην έγκαιρη διάγνωση του
μελανώματος, ειδικά με τη χρήση της δερματοσκόπησης και των άλλων τεχνικών διαγνωστικής ακρίβειας.
Παρά την επιδημική έξαρση της νόσου, η
διάγνωση κυρίως λεπτών μελανωμάτων και
ο περιορισμός της θνησιμότητας της νόσου
αποτελούν – μεταξύ άλλων - καρπούς της
αυξημένης διαγνωστικής ευχέρειας και της
έγκαιρης παρέμβασης που επιφέρει η δερματολογική διάγνωση. Η αντιμετώπιση του
καρκίνου του δέρματος, με κύριο πυλώνα
την χειρουργική αφαίρεση, εμπλουτίζεται από ένα ευρύ φάσμα επεμβατικών ή τοπικών
θεραπειών για προκαρκινικές και καρκινικές
βλάβες, που εφαρμόζονται από δερματολόγους με αξιόλογα θεραπευτικά αποτελέσματα. Προυπόθεση είναι η συνετή χρήση και η
εφαρμογή τους σε ασθενείς με αυστηρά κριτήρια θεραπευτικής επιλογής και με βάση τις
κατευθυντήριες οδηγίες.
Η εξέταση μελαγχρωματικών βλαβών του
δέρματος, καθημερινή πρακτική των δερματολόγων, θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα
την ορθή τεκμηριωμένη διάγνωση. Η χρήση κανόνων (καταγραφή, φωτογράφιση, αποστολή βιοπτικού υλικού) μας προφυλλάσει από μία επισφαλή διάγνωση και από τη
χρήση μίας λανθασμένης επεμβατικής μεθόδου με δυσμενείς επιπτώσεις στην εξέλιξη της
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νόσου. Στον θεραπευτικό τομέα, οι εξελίξεις
στη συστηματική θεραπεία του μελανώματος
(ανοσοθεραπεία, στοχευμένες θεραπείες) είναι ραγδαίες και η συμμετοχή των δερματολόγων είτε ως θεράποντες ιατροί, όπως συμβαίνει σε ορισμένες ευρωπαικές χώρες (με αναγνωρισμένα προγράμματα εκπαίδευσης), ή
ως ενεργά μέλη μίας πολυσυλλεκτικής ομάδας ειδικοτήτων είναι καθοριστική.
Καθώς η εφαρμογή των θεραπείων αυτών
διευρύνεται από τους ασθενείς με μεταστατικό στάδιο σε ασθενείς υψηλού κινδύνου η
με προχωρημένες μορφές καρκίνου δέρματος (BCC, SCC) ο ρόλος τους δερματολόγου ισχυροποιείται, ειδικά στα εξειδικευμένα
νοσοκομειακά κέντρα και στα διεπιστημονικά ογκολογικά συμβούλια (multidisciplinary
tumor boards).
Η ανίχνευση πιθανών υποτροπών ή νέων
μελανωμάτων στα πλαίσια της παρακολούθησης των ασθενών αποτελούν επίσης σημαντικό έργο των δερματολόγων, ενώ η αντιμετώπιση δερματικών ανεπιθύμητων ενεργειών από τις σύγχρονες αντινεοπλασματικές
θεραπείες βελτιώνουν σημαντικά τη ποιότη-

τα ζωής των ασθενών και αυξάνουν τη συμμόρφωσή τους στις θεραπείες αυτές. Τέλος, οι
δερματολόγοι έχουν καίριο ρόλο στην πρωτογενή πρόληψη του καρκίνου του δέρματος
και την ενημέρωση του πληθυσμού με λογικές και εφαρμόσιμες συμβουλές.
Η προώθηση της Δερματο-Ογκολογίας ως
εξειδίκευση της Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας θα πρέπει να αποτελέσει σημαντική
προτεραιότητα της ειδικότητας μας, με τη πεποίθηση ότι η εξειδικευμένη δερματολογική
προσέγγιση, είτε στα νοσοκομεία ή στα ιδιωτικά ιατρεία - ωφελεί πραγματικά τους ασθενείς, σώζοντας ζωές και παρέχοντας ολοκληρωμένη φροντίδα με σωστές προυποθέσεις
κόστους-όφελους για τα σύγχρονα συστήματα υγείας. Μία ποιοτική περίθαλψη που
βασίζεται σε τεκμηριωμένη και πιστοποιημένη εκπαίδευση, με πνεύμα σεβασμού και
συνεργασίας με τις άλλες ειδικότητες και με
επίκεντρο το όφελος του αρρώστου αποτελούν ασφαλείς πυξίδες ώστε η Δερματολογία - Αφροδισιολογία να έχει ουσιαστική, ενεργό και πρωτοποριακή προσφορά στο χώρο της Δερματο - Ογκολογίας.

ΟΙ EXPERTS ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ

Στο νου μου φαντάζει για χτες,
αλλά έχουν περάσει 15 χρόνια
από τότε που μαζεύοντας υλικό για
το γραπτό μου πόνημα πάνω στη
Δερματοσκόπηση, συμμετείχα σε
όσο το δυνατόν περισσότερα σχετικά
συνέδρια. Είχα εντυπωσιασθεί από
τη θέρμη που έδειχναν οι Κεντροευρωπαίοι Δερματολόγοι.

Πώς άλλαξε
η κλινική μας
αντίληψη μετά τη
Δερματοσκόπηση;
Γιώργος Χρ. Χαϊδεμένος
MD, PhD, τ. Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων
Επίτιμος Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Δερματοσκόπησης

Σ

ε μια εποχή που δίπλα στο ABCD της
κλινικής διάγνωσης του Μελανώματος,
δειλά αλλά με σιγουριά έμπαινε το ABCD
της Δερματοσκόπησης, έβλεπα νέους συναδέλφους π.χ. από την Πολωνία να οργανώνουν ημερίδες και έπαιρνα κουράγιο ότι είμαι σε καλό δρόμο. Υπήρχαν βέβαια και στην
Ελλάδα συνάδελφοι που κοιτούσαν με θετικό μάτι τη διαδικασία της Δερματοσκόπησης
στη διάγνωση του Καρκίνου του Δέρματος,
αλλά οι ψίθυροι ή οι φωνές της αμφισβήτησης ήταν εμφανείς.
«Μα ποιος είναι ο σκοπός της μεθόδου αφού στο τέλος θα αφαιρέσεις τον όγκο και
θα τον στείλεις για βιοψία;» με προκάλεσε ένας φημισμένος Πλαστικός Χειρουργός που
ήταν κι αυτός επίσημος προσκεκλημένος σε
ένα διεθνές συνέδριο, από αυτά που συνήθιζε ο αγαπητός Nikolai Tsankov στη Σόφια.
«Μα, δεν χρειάζονται όλες οι βλάβες του
δέρματος να αφαιρούνται» αντέτεινα, χωρίς βέβαια να τον μεταπείσω. Πήρα όμως
το… αίμα μου πίσω, όταν αργότερα με ρωτούσαν οι Έλληνες Χειρουργοί πώς θα προμηθευτούν το βιβλίο μου για να διακρίνουν
τις… επικίνδυνες βλάβες! Αλλοίμονο! Δεν
γνώριζαν πως η Δερματοσκόπηση είχε εξελιχθεί σε κλάδο της Ιατρικής επιστήμης τόσο
δεμένο με τη Δερματολογία που, αν δεν είχες καλή γνώση της τελευταίας, τότε σίγουρα θα μπερδευόσουν. Γι’ αυτό και στα πρώτα στάδια της εφαρμογής της μεθόδου, αυξήθηκε ο αριθμός των βιοψιών που γίνονταν!
Σήμερα, όμως, με τη χρήση της δερματοσκόπησης, της μεθόδου δηλ. που απεικονίζει χωρίς επέμβαση και ζωντανά (in vivo) τα
στοιχεία που είναι μέσα στην επιδερμίδα, στο
δερματοεπιδερμιδικό σύνδεσμο και στο θηλώδες χόριο, αποφεύγονται περιττές αιματηρές επεμβάσεις και έξοδα, ενώ μειώθηκε
κατά πολύ ο αριθμός των βιοψιών. Έτσι, αυ-
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ξήθηκε η ικανότητα να εντοπίζουμε τις επικίνδυνες βλάβες, αυτό που αποκαλείται «Ευαισθησία», κατά 25-30% χωρίς να μειωθεί ανάλογα η «Ειδικότητα».
Με τη βοήθειά του Δερματοσκοπίου, μπορεί να αναγνωρισθεί το είδος της βλάβης στο
Ιατρείο και να προχωρήσει άμεσα η θεραπεία. Επιτρέπει να παρακολουθούνται στην εξέλιξή τους οι σπίλοι και να ανιχνεύεται σε αρχικό στάδιο εκείνος που είναι Μελάνωμα. Ο
αριθμός των παραπομπών ανάλογων ασθενών από συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων,
ζητώντας «Χαρτογράφηση» σπίλων, δείχνει

δικά του μάτια πως αυτό που του προκαλεί
π.χ. φαγούρα είναι το παράσιτο και το αυλάκι που χαράσσει στην επιδερμίδα του ή για
τη τριχόπτωση, είναι το λέπι που περιβάλλει
την τρίχα στην έκφυσή της.
Κι όλ’ αυτά τα βλέπει μέσω των βιντεοδερματοσκοπίων ή των εφαρμογών στα έξυπνα κινητά. Προσωπικά, την καλύτερη επένδυση που έχω κάνει στο Ιατρείο μου είναι η αγορά δερματοσκοπίων χειρός και βιντεοδερματοσκοπίου.
Αναλογιζόμενος τα επιτεύγματα που έχει
αναδείξει η Ιατρική Επιστήμη στη Νοσολο-

ότι η εμπιστοσύνη στη μέθοδο έχει εμπεδωθεί σε ευρύτερο Ιατρικό φάσμα.
Το δυσάρεστο είναι ότι όταν μου λείπει το
δερματοσκόπιο, νοιώθω ανασφαλής στην
κλινική διάγνωση όλου του φάσματος της
Δερματολογίας, κι όχι μόνο της ογκολογικής της πλευράς. Αυτή η «εξάρτηση» είναι
θετική. Δεν παραλείπω να το έχω πάντα μαζί
μου ώστε να δείχνω στον ασθενή την πρόοδο της Ειδικότητάς μας. Βλέπει δηλ. πως δεν
έχουμε μόνο τον παλαιό μεγεθυντικό φακό
για τη διάγνωση του προβλήματός του. Συμμετέχει ακόμη ενεργότερα: διαπιστώνει με τα

γική Κλινική διάγνωση κατά τη διάρκεια της
γενιάς μου, ο νους μου ανατρέχει στη Μαγνητική τομογραφία.
Όσον αφορά στη διαγνωστική Δερματική
Ογκολογία και γενικότερα Δερματολογία, δεν
μπορώ να σκεφθώ άλλο ανάλογο επίτευγμα
πέραν της Δερματοσκόπησης.
Ευχαριστώ την Τύχη μου ή/και τον Άγιό
μου, που μαζί με τόσους άλλους συναδέλφους, δεν έχασα το Τρένο της εξέλιξης της Επιστήμης μας. Ναι! Ήμουν παρών μαζί σας
στη θαυμαστή ιστορία της εξέλιξης της Δερματολογίας.

ΟΙ EXPERTS ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ

Τα τελευταία 1-2 χρόνια,
το πιο δημοφιλές θέμα συζήτησης
σε συνέδρια, συναντήσεις
αλλά ακόμη και παρέες
δερματολόγων ανά τον κόσμο
είναι η “άφιξη” της τεχνητής
νοημοσύνης στην ειδικότητά μας.
Προσωπικά, δεν υπάρχει θέμα
για το οποίο να ερωτώμαι
συχνότερα είτε “επίσημα”
είτε “ανεπίσημα”.

Η τεχνητή
νοημοσύνη

στη Δερματική Ογκολογία
ΑιμίλιοΣ ΛάλλαΣ
Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α.Π.Θ., Γενικός Γραμματέας International Dermoscopy Society

Ι

διαίτερα ενδιαφέρον μου προκαλούν οι συζητήσεις που γίνονται σε προσωπικό επίπεδο, γιατί συνήθως αυτές αποκαλύπτουν και
τα συναισθήματα των συμμετεχόντων στη συζήτηση ως προς την αναμενόμενη είσοδο της
τεχνητής νοημοσύνης στη δουλειά μας. Ενθουσιασμό και προσδοκία συναντώ κάποιες
φορές, απορία και φόβο πολύ περισσότερες, εχθρικότητα και άρνηση κάποιες άλλες.
Η σκέψη ότι ένας αλγόριθμος μπορεί να
κάνει διάγνωση εξίσου καλά ή καλύτερα από εμάς είναι νομίζω λογικό να προκαλεί τα
παραπάνω ανάμεικτα συναισθήματα. Χωρίς
να έχω καμία μαντική ικανότητα, παραθέτω
παρακάτω δυο-τρεις απλές σκέψεις ως προς
το τι μας επιφυλάσσει το μέλλον:
Η τεχνητή νοημοσύνη δε θα έρθει στην Ιατρική εν γένει και στη Δερματολογία ειδικότερα, ήρθε ήδη. Η ανάπτυξη λογισμικών
που αναγνωρίζουν με θαυμαστή ακρίβεια όχι μόνο όγκους, αλλά και εξανθήματα, είναι
μια πραγματικότητα του παρόντος.
Η περεταίρω βελτίωσή τους μένει να συμβεί στο μέλλον, αλλά συνυπολογίζοντας το
πλήθος των ερευνητών που δουλεύουν στο
αντικείμενο, προβλέπω το μέλλον αυτό κοντινό. Με δεδομένο το παραπάνω, πολλοί
θεωρούν πως το μόνο ερώτημα που μένει να
απαντηθεί είναι πόσος χρόνος απομένει μέχρι να μας αντικαταστήσουν οι μηχανές κατά
τον ίδιο τρόπο που αντικατέστησαν τα γεωργικά μηχανήματα τους χειρώνακτες εργάτες.
Την παραπάνω πρόβλεψη μπορώ να την
κατανοήσω αν προέρχεται από κάποιον επιστήμονα της -συναρπαστικής πρέπει να πω- επιστήμης των υπολογιστών.
Οι επιστήμονες αυτοί πιστεύουν ακράδαντα -και πιθανόν να έχουν δίκιο- ότι δεν υπάρχει τίποτα απολύτως που μπορεί να κάνει
καλά ένας διαγνωστής και να μην γίνεται να
το κάνει καλύτερα ένα σύγχρονο νευρωνικό
δίκτυο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να “ταϊστεί” με πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων-τα
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λεγόμενα big data…
Αδυνατώ όμως να παρακολουθήσω την
πρόβλεψη αυτή όταν προέρχεται από δικούς
μου συναδέλφους, πράγμα που δε συμβαίνει σπάνια τις μέρες αυτές. Αδυνατώ να κατανοήσω πως κάποιος που ασκεί το ίδιο καθήκον με εμένα, δε συνειδητοποιεί ότι ο ρόλος που παίζει απέχει πολύ από αυτόν του
“αξιολογητή εικόνων”.
Πρώτον, η διάγνωση είναι, κάποιες φορές, πολύ πιο πολύπλοκη διαδικασία από
την αξιολόγηση μιας εικόνας. Η μορφολογία έχει αναμφίβολα τεράστια σημασία, αλλά
έχει και περιορισμούς. Υπάρχουν ψωριάσεις
που μοιάζουν τέλεια με δερματίτιδα. Υπάρχουν σπίλοι που μοιάζουν τέλεια με μελάνωμα. Και το αντίστροφο φυσικά.
Οι ιατροί γνωρίζουμε ή μαθαίνουμε αυτούς
τους περιορισμούς και τον τρόπο να ανταπεξέλθουμε. Για τον αλγόριθμο, όμως, η βλάβη
που μοιάζει με σπίλο είναι σπίλος. Δε δύναται
να αντιληφθεί πώς γίνεται να μην είναι έτσι.
Δεύτερον, το να λειτουργούμε ως ιατροί
είναι μια πολύ πιο πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία που χρειάζεται όχι μόνο υψηλή κατάρτιση και αυξημένες δεξιότητες, αλλά και καλλιεργημένη κριτική σκέψη και συ-

ναισθηματική νοημοσύνη.
Η διάγνωση αυτή καθ’ αυτή αποτελεί, φυσικά, τον πρωταρχικό στόχο κάθε κλινικού ιατρού, αλλά όχι τον μόνο. Για παράδειγμα, οι
περισσότεροι ασθενείς μας που έχουν ακμή,
ξέρουν ότι έχουν ακμή πριν έρθουν σε εμάς.
Ακόμη και πολλοί από αυτούς που έχουν μελάνωμα το ξέρουν πριν έρθουν.
Κι όμως έρχονται, και δεν έρχονται μόνο
για την επιβεβαίωση της διάγνωσης αλλά
για την ερμηνεία της, τη συζήτηση της πορείας της και των θεραπευτικών επιλογών.
Αλλά και αυτές όλες τις πληροφορίες μπορούν να τις βρουν εύκολα σήμερα. Κι όμως
έρχονται. Γιατί;
Κατά τη γνώμη μου, η απάντηση δεν κρύβεται στα μυστικά της γνώσης, αλλά στα μυστικά της ανθρώπινης φύσης. Είμαι άνθρωπος και θέλω να αλληλοεπιδρώ με ανθρώπους… Άρα στο ερώτημα που τίθεται, η απάντησή μου είναι ότι δε φοβάμαι καθόλου. Αντιθέτως, περιμένω με ανυπομονησία τα πολύτιμα εργαλεία υποβοηθούμενης και αυτόματης διάγνωσης που πιθανότατα θα διευκολύνουν και θα βελτιώσουν την υπηρεσία
που με αφοσίωση παρέχουμε στους συνανθρώπους μας.

Επιστημονικό Πρόγραμμα

15o Πανελλήνιο Συνέδριο
Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας
Χαιρετισμός Δημήτρη Ρηγόπουλου - Πρόεδρου ΕΔΑΕ
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο
15o Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας
που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 31 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου 2019 στο Ξενοδοχείο Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη

Τ

ο Συνέδριο, στο οποίο έχουν προσκληθεί
να συμμετάσχουν εκλεκτοί και διακεκριμένοι συνάδελφοι, στοχεύει στην πληρέστερη ενημέρωση της κοινότητας των Δερματολόγων πάνω στα νέα επιστημονικά επι-

τεύγματα και τις εξελίξεις της ειδικότητάς μας.
Το Επιστημονικό Πρόγραμμα, μέσα από μια
σειρά Ειδικών Διαλέξεων, Στρογγυλών Τραπεζών, Δορυφορικών Συμποσίων καθώς και
Αναρτημένων Ανακοινώσεων, αποσκοπεί στο
να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας, η
οποία επικεντρώνεται σε όλα τα νεότερα δεδομένα σε παθήσεις όπως η Ψωρίαση, η Ακμή, το Μελάνωμα, οι Παθήσεις του Συνδετικού Ιστού, οι Παθήσεις των Ονύχων και των
Τριχών, η Κοσμετολογία, η Παιδοδερματολογία, η Ογκολογία, η Δερματοσκόπηση, κλπ.
Για ακόμη μια χρονιά, το Δ.Σ. της ΕΔΑΕ υ-

Ε π ι στημονικ ό

πόσχεται να συγκροτήσει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα, στο οποίο σας καλεί ολόθερμα να συμμετάσχετε ενεργά με εργασίες,
ερωτήσεις και κυρίως με την παρουσία σας.
Αγαπητοί Συνάδελφοι, η θετική σας ανταπόκριση και η συμμετοχή σας στο Συνέδριο, που αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για
την επιτυχία του, θα τύχουν από εμάς ιδιαίτερης εκτίμησης και αναγνώρισης.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Δημήτριος Ρηγόπουλος
Πρόεδρος ΕΔΑΕ

Πρόγ ραμμα

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019
ΩΡΕΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ Α (Αλέξανδρος ΙΙ)

ΑΙΘΟΥΣΑ Β (Αλέξανδρος Ι)

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ (Αμφιτρύων ΙΙ)

14:00-15:30

Συνεδρία 1: Hot line

Συνεδρία 2: Ο Δερματολόγος στην πρώτη γραμμή της διάγνωσης

Προεδρείο: Π. Αρώνης - Α. Παναγιωτόπουλος - Χ. Στάμου

Προεδρείο: Γ. Κοντοχριστόπουλος - Κ. Παλάσκας Μ. Παπακωνσταντής

Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο 1:
Μικροχειρουργική αντιμετώπιση
κυτταρίτιδας και τοπική λιπόλυση

Γ. Κόκκαλης: Δίαιτα και ακμή: Ακόμη συζητείται
Α. Κατσαβού: Vit. D: Αλήθειες και υπερβολές
Α. Κουρής: Ανδρογενετική αλωπεκία: Είναι λύση τα σαμπουάν;
Χ. Στάμου: Κυτταρίτιδα: Υπάρχει πραγματική αντιμετώπιση;
Ν. Κούνα: Λεύκη: Τι νεότερο;
15:30-17:00

17:00-18:30

18:30-19:30
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Μ. Πολίτου: Σακχαρώδης διαβήτης και δέρμα
Ε. Χατζηδημητρίου: Νεφρά και δέρμα
Γ. Ευαγγέλου: Πνευμονοπάθειες και δέρμα
Κ. Θεοδωρόπουλος: Αλκοολισμός - Χρήση ουσιών

Συνεδρία 3: Οργάνωση Γραφείου

Συνεδρία 4: Κοσμητική Δερματολογία

Προεδρείο: Δ. Ανανιάδης - Μ. Μιχελάκης - Γ. Λάριος

Προεδρείο: Αικ. Ασβέστη - Α. Παγούνη - Σ. Πισσαλίδου

Δ. Ανανιάδης: Δεοντολογία και ιατρική ευθύνη στο Ιδιωτικό
Ιατρείο
Γ. Λάριος: Μηχανοργάνωση και ηλεκτρονική διαχείριση στο
Ιατρείο
Μ. Καλαϊτζή: Προσωπικά δεδομένα και τι πρέπει να γνωρίζει ο
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος
Μ. Μιχελάκης: Αντλώντας ιατρικές πληροφορίες από πηγές
του Internet

Φ. Μπαγεώργου: Ανάπλαση κόλπου
Χ. Ζωγραφάκης: Επιπλοκές από την εφαρμογή δερματικών εμφυτευμάτων
υαλουρονικού οξέος
Χ. Μπόκοτας: LLLT-Εφαρμογές στην κοσμητική δερματολογία
Γ. Κανελλοπούλου: Θεραπείες σώματος: Νεότερα δεδομένα στην
αντιμετώπιση του τοπικού πάχους μέσω κρυολιπόλυσης
Ε. Κυριαζή-Τάχου: Απλές αλλά σημαντικές στρατηγικές για επιτυχημένη
ανανέωση του προσώπου με εμφυτεύματα

Συνεδρία 5:
Επείγουσες καταστάσεις στη Δερματολογία

Συνεδρία 6:
Αρχές Δερματοχειρουργικής

Προεδρείο: Κ. Βαλαρούτσος - Α. Πετρίδης - Ε. Πολυχρονάκη

Προεδρείο: Γ. Αναστασιάδης - Ν. Καλογερόπουλος - Δ. Ντάσιου

Θ. Σιδηρόπουλος: Ερυθροδερμίες
Φ. Χατζηνάσιου: Τοξική επιδερμιδική νεκρόλυση
Ε. Καπνιάρη: Νεκρωτική κυτταρίτιδα
Μ. Μακρής: Αναφυλακτικό shock
Π. Σουβατζίδης: AGEP-DRESS

Γ. Σγούρος: Χειρουργική δέρματος σε δύσκολες ανατομικές περιοχές
Σ. Θεοχάρης: Η δερματοχειρουργική στην καθ’ ημέρα δερματολογική
πράξη
Ζ. Πολυζώης: Διαθερμοπηξία,Laser και κρυοχειρουργική στο
Δερματολογικό Ιατρείο
Ι. Φραγκάκης: Απλήεκτομή, τεχνικές συρραφής και επιπλοκές αυτών
Ν. Αποστολάκης: Η σημασία της αναισθησίας και της αιμόστασης στην
επεμβατική Δερματολογία

Δορυφορικό Συμπόσιο 1

Δορυφορική Διάλεξη 1

Συντονίστρια:
Σ. Πισσαλίδου
Εκπαιδευτές:
Κ. Γκριτζάλας - Δ. Αρναούτογλου

Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο 2:
Βασικές αρχές Δερματοχειρουργικής
(τοπική αναισθησία, εκτομές, τεχνικές
συρραφής)
Συντονίστρια:
E. Κυριαζή- Τάχου
Εκπαιδευτές:
Κ. Νεαμονιτός – Τ. Ανθόπουλος

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019
ΩΡΕΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ Α (Αλέξανδρος ΙΙ)

ΑΙΘΟΥΣΑ Β (Αλέξανδρος Ι)

09:00-10:30

Συνεδρία 7: Νοσήματα στόματος
Προεδρείο: Ε. Γκάγκαρη - Κ. Νούτσης - Σ. Βουδούρης

Συνεδρία 8: Κύηση και δέρμα
Προεδρείο: Ε. Κουμαντάκη - Ν. Μαλτέζος - Ε. Ράλλης

Βασιλική Λασηθιωτάκη: Λευκές αλλοιώσεις γλώσσας
Αργυρώ Παπαδοπούλου:
Μελαγχρωματικές αλλοιώσεις στοματικού βλεννογόνου
Σεβαστή Αφαντενού: Ομαλός λειχήνας στόματος
Ελένη Γκάγκαρη: Διαβρώσεις και ελκώσεις: Tι κάνω;
Κυπαρίσσης Μπάτσιος: Οξυτενή κονδυλώματα γλώσσας

Μ. Κυριαζοπούλου: Δερματολογικά νοσήματα και φάρμακα που έχουν
ένδειξη για διακοπή της εγκυμοσύνης
Α. Κυριακού: Θεραπεία αυτοάνοσων πομφολυγωδών νοσημάτων στην
εγκυμοσύνη
Ε. Ράλλης:
Προκαλούν τα τοπικά ρετινοειδή τερατογένεση;
Μ. Δελλήβεης - Δομένικος:
Τοπικά στεροειδή στην εγκυμοσύνη - Πόσο υπαρκτός είναι ο κίνδυνος
απορρόφησης;
Χ. Τσαμάκης: Παθογένεια της ενδοηπατικής χολόστασης της εγκυμοσύνης

Συνεδρία 9: Πως προσεγγίζω;
Προεδρείο: Σ. Γεωργίου - Ε. Ζουριδάκη – Π. Χριστοφορίδης

Συνεδρία 10: Αυτοάνοσα νοσήματα
Προεδρείο: Γ. Αυγερινού - Ι. Κατσαντώνης Π. Σταυρόπουλος
Π. Σταυρόπουλος: Ερυθηματώδης Λύκος: Ερμηνεία εργαστηριακής
διάγνωσης
Β. Μαρκαντώνη: Δερματομυίτιδα: Ευρήματα από το δέρμα, συσχέτιση με
κακοήθειες
Ν. Μαλτέζος: Εντοπισμένη σκληροδερμία: Τι νεότερο;
Ι. Δημητριάδης:
Γαγγραινώδες πυόδερμα: Που βρισκόμαστε;
Ε. Πλατσιδάκη: Σκληροίδημα - Σκληροµυξοίδηµα: Πως τα αναγνωρίζω;

10:30-12:00

Σ. Παπανίκου: Τις απώλειες μαλλιών
Φ. Κούστα: Το κόκκινο πρόσωπο
Κ.- Μ. Πλαχούρη: Το φλυκτανώδες εξάνθημα παλαμών πελμάτων
Θ. Αλέστας: Τις λευκές ή μελαγχρωματικές κηλίδες των άκρων
Θ. Σγόντζου: Το πορφυρικό ή πετεχειώδες εξάνθημα
Ε. Ζουριδάκη: Τα άτονα έλκη των κάτω άκρων
Ν. Ρομποτή: Τον επίμονο κνησμό των ηλικιωμένων
12:30-13:00

Δορυφορική Διάλεξη 2

Δορυφορική Διάλεξη 3

13:00-14:30

Συνεδρία 11: Δερματο-ογκολογία
Προεδρείο: Σ. Θεοχάρης - Ι. Μπασούκας – Γ. Σγούρος

Συνεδρία 12: Λοιμώξεις δέρματος
Προεδρείο: Χ. Αγγελακόπουλος - Μ. Παπουτσάκη Θ. Σπηλιόπουλος

Δ. Σγούρος: Δύσκολα στη διάγνωση BCC
Ε. Σουρά: Μελάνωμα στα παιδιά
Κ. Κρασαγάκης: Νεότερα στο καρκίνωμα Merkel
Ζ. Απάλλα: Όγκοι των εξαρτημάτων του δέρματος
Μ. Ρόπα:
Η χρήση των υπερήχων ως διαγνωστικό εργαλείο στη
δερματολογική ογκολογία
Συνεδρία 13: Δερματοσκόπηση
Προεδρείο: Ε. Λαζαρίδου - A. Λάλλας - Z. Απάλλα
Δ. Λέκκας: Στο Ιατρείο με το Διονύσιο Λέκκα
Μ. Πλάκα: Στο Ιατρείο με τη Μιχαέλα Πλάκα
Γ. Χαϊδεμένο: Στο Ιατρείο με τον Γεώργιο Χαϊδεμένο
Π. Ρήγα: Στο Ιατρείο με την Παναγιώτα Ρήγα
Α. Λάλλας: Στο Ιατρείο με τον Αιμίλιο Λάλλα
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Συντονιστής:
X. Ζωγραφάκης
Εκπαιδευτές:
Κ. Καλοκασίδης - Β. Παπαδοπούλου

Μ. Αραμπατζής: Μυκοβακτηριδιακές λοιμώξεις (εκτός Hansen)
Μ. Χατζησωτηρίου: Υποτροπιάζουσα κολπική καντιντίαση: Ποιος ο ρόλος
του Δερματολόγου;
Ν. Φέκκας: Λεϊσμανίαση: Που βρισκόμαστε;
Γ. Κυριάκου: Παρασιτώσεις δέρματος: Τι νεότερο;
E. Μαθιουδάκη-Κουμαντάκη: Tips από τον ειδικό στις
δερματομυκητιάσεις
Συνεδρία 14: Παθήσεις γεννητικών οργάνων και πτυχών
Προεδρείο: Μ. Γεροδήμου - Ε. Ζαφειρίου Γ. Μαυρουδής
Σ. Χαραλαμπίδης: Υποτροπιάζουσα Βαλανίτιδα: Ποιος ο ρόλος του
Δερματολόγου
Ε. Ταμπουρατζή: Διαβρωτικές βλάβες γεννητικών οργάνων
Δ. Εξαδακτύλου: Επεμβατικές τεχνικές σε παθήσεις γεννητικών οργάνων
Μ. Παπουτσάκη: Ανάστροφη ψωρίαση
Θ. Μίκος: Αιδοιοδυνία

12:30-14:00
Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο 4:
Αυτόλογος μεσοθεραπεία PRP.
Εφαρμογές σε πρόσωπο και τριχωτό
Συντονιστής:
Ζ. Πολυζώης
Εκπαιδευτές:
N. Kαλογερόπουλος - Κ. Σταματόπουλος

Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο 5:
Νήματα, PDO και COG
Συντονιστής:
Σ. Θεοχάρης
Εκπαιδευτές:
Ι. Κατσαντώνης - Μ. Κακριδά

Διάλειμμα καφέ

16:00-16:30
16:30-18:00

Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο 3:
Εφαρμογές υαλουρονικού οξέος στο
μέσο πρόσωπο και στην ρινοδακρυική
αύλακα

Διάλειμμα καφέ

12:00-12:30

14:30-16:00

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ (Αμφιτρύων ΙΙ)

Συνεδρία 15:
Δερματικά λεμφώματα

Συνεδρία 16:
Φωτοδερματολογία

Προεδρείο: Χ. Αντωνίου – Ε. Βακιρλής - Ε. Παπαδαυίδ

Προεδρείο: Δ. Σγούρος - Χ. Ναούμ - Ε. Σωτηρίου

Β. Νικολάου: Τ-δερματικά λεμφώματα: Πρώιμη διάγνωση και
διαφορική διάγνωση
Λ. Μαρίνος: Β-δερματικά λεμφώματα: Σύγχρονη κατάταξη
και διάγνωση
O. Πίκου: Ψευδολεμφώματα: Πως θα τα διαγνώσουμε και θα
τα αντιμετωπίσουμε;
Ε. Γεωργίου: Ο ρόλος του Αιματολόγου στα δερματικά
λεμφώματα
Ε. Παπαδαυίδ:Αντιμετώπιση των Τ και Β δερματικών
λεμφωμάτων

Χ. Βαβούλη:
Φωτοτοξικές και φωτό-αλλεργικές αντιδράσεις
Α. Ματέκοβιτς: Δερματικά νοσήματα που επηρεάζονται από την έκθεση
στον ήλιο
Φ. Βράνη: Φωτοδυναμική: Ενδείξεις και αντενδείξεις
Μ. Κοσμαδάκη: Φωτογήρανση - Ποιος ο ρόλος της φωτοπροφύλαξης
Ε. Σωτηρίου: Φωτοθεραπεία και ατοπική δερματίτιδα

Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο 6: Mesolift
(Νέες τεχνικές και συνδυασμοί) MM
technique και skinboosters
Συντονιστής:
Ι. Μπάρκης
Εκπαιδευτές:
Μ. Μαυρίδου-Α. Παγούνη

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

18:00-18:30

Δορυφορική Διάλεξη 4

Δορυφορική Διάλεξη 5

18:30-19:30

Δορυφορικό Συμπόσιο 2

Δορυφορικό Συμπόσιο 3

19:30

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ
Τέχνη και Ιατρική
Βάσια Χατζή

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019
ΩΡΕΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ Α (Αλέξανδρος ΙΙ)

ΑΙΘΟΥΣΑ Β (Αλέξανδρος Ι)

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ (Αμφιτρύων ΙΙ)

08:30-10:00

Συνεδρία 17:
Παιδοδερματολογία Α (νεογνά-βρέφη)

Συνεδρία 18:
Εφαρμογές Laser στη Δερματολογία

Προεδρείο: Ε. Βρυζάκη - Γ. Ζαραφωνίτης - Α. Πραντσίδης

Προεδρείο: Κ. Δημητρίου - Δ. Καπετανάκης Π. Κωστάκης

09:00-10:30
Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο 7:
Σύγχρονες τεχνικές βοτουλινικής
τοξίνης στο πάνω και κάτω πρόσωπο

Γ. Ξηροτάγαρος:
Μελαγχρωματικές - Αχρωμικές βλάβες
Χ. Στεφανάκη:
Αγγειακές βλάβες
Ε. Ζαφειρίου:
Συχνά φυσαλιδο-πομφολυγώδη εξανθήματα
Α. Κατσαρού-Κάτσαρη:
Σμηγματορροϊκό και ατοπικό έκζεμα
Γ. Ζαραφωνίτης:
Δερματικά νοσήματα της περιοχής των σπαργάνων στα νεογνά

Δ. Καπετανάκης:
Χρήση Laser σε ουλές ακμής
Κ. Καλοκασίδης:
Αντιμετώπιση δυσχρωμιών με Laser
Ε. Δρεκόλια:
Συσκευές εστιασμένων υπερήχων (HIFU) και εστιασμένου
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου (HIFEM), αρχές λειτουργίας και μηχανισμός
δράσης
Χ. Τζερμιάς:
Συνήθη διαγνωστικά λάθη και αντιμετώπιση Συγγενών Αγγειακών
Δερματικών Βλαβών με LASER
Κ. Δημητρίου:
Πώς επιλέγω το Laser που θα αγοράσω

Συνεδρία 19:
Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Συνεδρία 20:
Έκζεμα - Δερματίτιδα - Κνίδωση

Προεδρείο: Ε. Δασκαλάκης – Α. Κατσαρού-Κάτσαρη – Β.
Παπαρίζος

Προεδρείο: Σ. Γρηγορίου - Κ. Σκρεπετού Α. Χατζηιωάννου

Η. Νικολαΐδου:
Η «εξατομικευμένη θεραπεία» στην αντιμετώπιση των ασθενών
με κονδυλώματα
Β. Βασάλου:
Σύφιλη: Όσα δεν πρέπει να ξεχνάμε για τη διάγνωση, τη
θεραπεία και την παρακολούθηση
Ο. Ευθυμίου:
Αιδοιοκολπίτιδες: Κλινική εικόνα και αντιμετώπιση
Β. Παπαρίζος:
AIDS: Tι νεότερο;
Χ. Φωτιάδου:
Έρπητας γεννητικών οργάνων: Τι νεότερο;

Ε. Ρεμουντάκη: Ατοπική δερματίτιδα:
Παγίδες στη διαφορική διάγνωση
Σ. Γρηγορίου:
Ατοπική δερματίτιδα: Κλασική και σύγχρονη αντιμετώπιση - Τι έρχεται να
προστεθεί;
Χ. Κεμανετζή:
Χρόνια, επίμονα εκζέματα: Αντιμετώπιση
Ε. Βακιρλής:
Κνίδωση: Τι ισχύει για την αιτιολογική διάγνωσή της;
Α. Τάγκα:
Κνίδωση: Θεραπευτικός αλγόριθμος

12:00-13:00

Δορυφορικό Συμπόσιο 4

Δορυφορικό Συμπόσιο 5

13:00-14:00

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

10:00-11:30

Διάλειμμα καφέ

11:30-12:00

Προεδρείο: Δ. Ρηγόπουλος – Α. Στρατηγός
Christopher Griffiths (United Kingdom): Psoriasis lessons:
History, science and geography
Jean Kanitakis (France):
The 2018 WHO Classification of Skin
Tumors:
Spotlights on the latest edition
14:00-15:00

Δορυφορικό Συμπόσιο 6

15:00-16:00

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

16:00-16:30
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Δορυφορικό Συμπόσιο 7
Διάλειμμα καφέ

Συντονιστής: Α. Κατσάμπας
Εκπαιδεύτρια: M. Landau

11:00-12:30
Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο 8:
Τοποθέτηση εμφυτευμάτων στο κάτω
πρόσωπο
Συντονιστής: Σ. Θεοχάρης
Εκπαιδευτές: Π. Ρήγα - Κ. Οικονομίδης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Συνεδρία 21: Μελανοκυτταρικοί Σπίλοι

Συνεδρία 22: Ιδρωταδενίτιδα

Προεδρείο: Ι. Λεφάκη - Ε. Στεφανάκη - Α. Στρατηγός

Προεδρείο: Κ. Νεαμονιτός - Δ. Ρηγόπουλος - Ε. Τσελέ

Α. Στρατηγός:
Κατάταξη και παθογένεια
Ε. Στεφανάκη:
Σύνδρομο δυσπλαστικών σπίλων: υπάρχει;
Α. Παπακωνσταντίνου:
Συγγενείς μελανοκυτταρικοί σπίλοι: Αφαίρεση ή
παρακολούθηση;
Μ. Κωστάκη:
O ασθενής μας έχει άτυπο σπίλο οριακής ταξινόμησης: και
τώρα;
Α. Παναγοπούλου:
Σπίλοι της Spitz: Ποιά η βέλτιστη αντιμετώπιση;
Α. Ζάρρας:
Χαρτογράφηση: Οδηγίες και συστάσεις για τον Δερματολόγο

Φ. Τσάτσου:
Νεότερα στοιχεία παθοφυσιολογίας
Ν. Ρωτσιάμης:
Συννοσηρότητες - ποιότητα ζωής: Πόσο επηρεάζει;
Α. Λιάκου:
Θεραπευτικές επιλογές (εκτός βιολογικών)
Α. Τριγώνη:
Θεραπευτικές επιλογές (με βιολογικές)
Κ. Νεαμονιτός:
Χειρουργική αντιμετώπιση: Έχει θέση;

18:00-18:30

Δορυφορική Διάλεξη 6

Δορυφορική Διάλεξη 7

18:30-19:30

Δορυφορικό Συμπόσιο 8

Δορυφορικό Συμπόσιο 9

ΩΡΕΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ Α (Αλέξανδρος ΙΙ)

ΑΙΘΟΥΣΑ Β (Αλέξανδρος Ι)

09:00-10:30

Συνεδρία 23: Παθήσεις τριχών και ονύχων

Συνεδρία 24: Ακμή - Ροδόχρους νόσος

Προεδρείο: Χ. Ζωγραφάκης - Δ. Πολυδώρου – Β. Χασάπη

Προεδρείο: Δ. Ιωαννίδης - Α. Κατσάμπας – Ε. Λαζαρίδου

Α. Θεριανού:
Μη ουλωτικές αλωπεκίες (εκτός γυροειδούς): Ότι νεότερο στην
αντιμετώπιση
Ε. Κυρμανίδου:
Γυροειδής αλωπεκία: Nεότερα στην αντιμετώπιση
Ε. Χοβαρδά:
Ουλωτικές αλωπεκίες: Nεότερη κατάταξη και διάγνωση
Μ. Τρακατέλλη:
Καλοήθεις όγκοι της «μονάδας όνυχα»
Δ. Παπαθεμελή:
Υπερηχογραφικός έλεγχος και βιοψία όνυχα: Πότε, πως και γιατί

Α. Κατούλης:
Ο ρόλος του εκθεσιώματος στην ακμή: Τι νεότερο;
Κ. Καλαποθάκου:
Ακμή: Παγίδες στη διαφορική διάγνωση
Α.-Ε. Μούστου:
Ακμή: Αντιμετώπιση - υπάρχουν νεότερα;
Ε. Λαζαρίδου:
Πως αξιολογώ την ανεύρεση Demodex στη Ροδόχρους νόσο και πόσο
επηρεάζει τις θεραπευτικές επιλογές μου;
Δ. Ιωαννίδης:
Ροδόχρους νόσος: Ειδικές εντοπίσεις και σύγχρονη αντιμετώπιση

16:30-18:00

Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο 9:
Νήματα LIFTING APTOS (3ης γενιάς).
Εφαρμογές σε μέσο και κάτω πρόσωπο
Συντονιστής: Ν. Καλογερόπουλος
Εκπαιδεύτρια: Α. Ζαχαρή

Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2019

Διάλειμμα καφέ

10:30-11:00
11:00-12:30

12:30-14:00

Συνεδρία 25: Παιδοδερματολογία Β (Παιδιά)

Συνεδρία 26: Πομφολυγώδη νοσήματα

Προεδρείο: Π. Κωνσταντίνου – Ι. Μπάρκης – Δ. Σωτηριάδης

Προεδρείο: Ο. Ζώη-Τόλη - Α. Κατούλης - Αικ. Πατσατσή

Κ. Παπαγιαννάκη:
Ιογενείς λοιμώξεις
Π. Γιδαροκώστα:
Μυκητιάσεις - Παρασιτώσεις
Π. Κωνσταντίνου:
Ενδιαφέροντα κλινικά περιστατικά παιδοδερματολογίας και
τρόπος αντιμετώπισης τους στο ιδιωτικό ιατρείο
Κ. Γκολάμ:
Παθήσεις γεννητικών οργάνων παιδιών και κακοποίηση
Β. Βοσυνιώτη:
Ιστιοκυτταρώσεις - Μαστοκυττάρωση

Μ. Γεροχρήστου:
Η «ομάδα» της πέμφιγος: Μορφές - εργαστηριακή διάγνωση
Θ. Δούβαλη:
Η «ομάδα» του πεμφιγοειδούς: Μορφές - εργαστηριακή διάγνωση
Μ. Κοκολιός:
IgA πομφολυγώδης δερματοπάθεια και αυτοάνοσα πομφολυγώδη στα
παιδιά
Α. Πατσατσή:
Αντιμετώπιση των πομφολυγωδών νοσημάτων: Νέες προτάσεις

Συνεδρία 27: Τι νεότερο στη Δερματολογία;
Προεδρείο: Δ. Ιωαννίδης – Γ. Κοντοχριστόπουλος
Γ. Κοντοχριστόπουλος:
Tι νεότερο στη Παιδοδερματολογία;
Α. Κατούλης:
Τι νεότερο στη Δερματο-Ογκολογία;
Δ. Σωτηριάδης:
Τι νεότερο στη θεραπευτική Δερματολογία;

*TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 24/10/2019
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ΑΙΘΟΥΣΑ Γ (Αμφιτρύων ΙΙ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

IN MEMORIAL
Παναγιώτης Βενετσάνος - 14.12.2017

Σ

ήμερα στις πινακίδες των δερματολόγων,
αναγράφεται και η λέξη Δερματοχειρουργική, όπως και στις συνταγές. Ένας από τους εισηγητές της εν λόγω λέξης το 1991, εν σπαργάνοις ούσας της συγκεκριμένης εξειδίκευσης,
ήταν και ο Παναγιώτης Βενετσάνος.
Σκεπτόμενοι την αρχή των γεγονότων και Αριστοτέλη, οφείλουμε να αποδώσουμε τις δέουσες τιμές στον εκλιπόντα συνάδελφο, που ήταν μέλος της βασικής ενδεκάδας κατά τον αθλητικό όρο της λέξης ομάδα.
Τότε που έγινε η επέκταση από το στυλό στο
νυστέρι, το οποίο αποτυπώθηκε στην σφραγίδα της νεογεννητικής επιστημονικής εταιρείας.
Ο Παναγιώτης Βενετσάνος μου έκανε τότε σημαντικές υποδείξεις επί του αρχικού σχεδίου.
Εμπνεόμενος και από τον τότε Διευθυντή μας
στο Νοσοκομείο Λοιμωδών, Νίκο Παρίση, πνεύμα ευρύ που από το 1983 έριξε το σπόρο της
περαιτέρω εξειδίκευσης. Ο έτερος της ομάδας
ήταν ο Κώστας Νούτσης, Διευθυντής του Ευαγγελισμού, με λαμπρές σπουδές στην Αμερική, με τον οποίο συνυπογράψαμε την αίτηση
προς τη Διεθνή Εταιρεία, για την εξασφάλιση
του πρώτου και μοναδικού συνεδρίου που έγινε το 1999 στην Ελλάδα.
Ο Παναγιώτης γεννήθηκε στο Σοφικό Κορινθίας, από αγρότες γονείς και φοίτησε στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Κορίνθου. Εργαζόταν ως νυκτερινός υπάλληλος κατά τη διάρκεια της φοίτησης στην Ιατρική Αθηνών και ήταν ο πρώτος
εσωτερικός βοηθός κατά την ειδικότητα στο Νοσοκομείο Συγγρός.
Η σημερινή αναφορά δεν είναι μόνο ανάμνηση των παλαιότερων αλλά και υπόμνηση
των επερχομένων διότι η αμνησία ισοδυναμεί
με αγνωμοσύνη. Σαν ειδικευμένος Δερματολόγος στο Νοσοκομείο Λοιμωδών, εκπαίδευσε πολλούς συναδέλφους όπως τον καθηγητή
Δημήτρη Ρηγόπουλο και τους Διευθυντές Μίντζια, Κοντοχριστόπουλο, Κωστάκη και τον υποφαινόμενο. Δημιούργησε όχι μόνο επιστημονική αλλά και κοινωνική ομάδα μεταξύ μας.
Όμως πέρα από την εκπαίδευση ήταν και η άσκηση της Ιατρικής στην Κλινική Χανσενικών.
Κάποτε είπε ο Νεύτων, ότι ανέβηκε σε ώμους
άλλων για να δει λίγο πιο μακριά. Ο Βενετσάνος είχε μονίμως ελευθερίους τους ώμους του
για να δούμε λίγο πιο πέρα από την τρέχουσα Δερματολογία, προς την κοινότητα της νόσου του Χάνσεν.
Στο γνωστό βιογραφικό έργο ο Πεταλούδας ο
πρωταγωνιστής παρ’ ότι εξαρτάται από αυτούς,
δεν τους κοιτάζει στα μάτια. Όμως ο Βενετσά-
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νος τους χαιρετούσε χωρίς να φορά γάντια, και
κοινωνούσε στην Εκκλησία μετά από αυτούς.
Πέρα από κάθε περιγραφή ανθρωπισμού είναι η ακόλουθη επιστολή ενός Χανσενικού, σε
ένα χειρόγραφο διακοσμημένο με ένα λουλούδι και την ευαγγελική περικοπή «Ο θεός αγάπη
εστί, και ο μένων εν τη αγάπη εν θεώ μένει. Η
τέλεια αγάπη έξω βάζει τον φόβον».
Αγαπητέ κύριε Βενετσιάνε
Θερμά σας ευχαριστώ γα το αμέριστο ενδιαφέρον και την προθυμία που δείξατε για την
επιλύσει των προβλημάτων των ασθενών. Υπέροχος ιερουργός στο χώρο του πόνου, τελεσιουργείτε το μυστήριο της αγάπης με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και πλήρη αυταπάρνηση.
Είναι κοινά παραδεκτό από όλους τους ασθενείς ότι αποτελείται προσωποποίηση της καλοσύνης και της υπομονής σαν δόκιμος εργάτης
του καθήκοντος. Στην ιερή αποστολή σας θυσιάζετε τα πάντα. Στ’ αλήθεια θα μπορούσατε να πείτε τα λόγια του μεγάλου συγγραφέα
«Το έργο της ζωής μου έχει σημασία γιατί είμαι αδελφός και συμπαραστάτης των αναξιοπαθούντων αυτών ανθρώπων».
Με θερμές ευχαριστίες και αγάπη Α.Σ. Νοσοκομείο Λοιμωδών-Ενταύθα.
Δηλαδή επιστολή - διαβατήριο για τον Παράδεισο.
Μας υπενθύμιζε ότι βασική ιδιότης του δέρματος είναι η ελαστικότης, η οποία επιτρέπει
κρημνούς κάλυψη δερματικών ελλειμμάτων
μετά την αφαίρεση δερματικών όγκων, ή μοσχευμάτων κατόπιν εγκαυμάτων- «Skin is our
fild» όπως είχε πει και ο Ρόμπινς, πρόεδρος της
Διεθνούς Εταιρείας, και ιδρυτής του αντίστοιχου
περιοδικού Dermatologic Surgery.
Αδαμάντινος χαρακτήρας δεν δέχθηκε τη Διεύθυνση του τμήματος όταν το 1983 διεκόπη η
σύμβαση του Διευθυντή και διδασκάλου του,
ενώ μπορούσε όχι μόνο για λόγους επιστημονικούς αλλά και πολιτικούς. Όμως αποχώρησε στρεφόμενος στον ιδιωτικό τομέα εξειδικεύθηκε στη μεταμόσχευση μαλλιών στις ΗΠΑ υπό τον Norwood, γνωστό από την ομώνυμη
κλίμακα της αλωπεκίας. Με τη συμπαράσταση της εξαιρετικής συζύγου του Σίτσας, ίδρυσε
και λειτούργησε με επιτυχία αξιόλογη ιδιωτική
Δερματοχειρουργική μονάδα όπου και εκεί εκπαίδευσε νεαρούς συναδέλφους.
Οι Δερματολόγοι τον τίμησαν εκλέγοντας τον
κατ’ επανάληψη στο Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΔΑΕ και της Δερματοχειρουργικής.
Βαθιά ανθρώπινη ήταν η συμπεριφορά του
ως αγροτικού ιατρού, με δείγμα γραφής την ο-

μοθυμαδόν προσέλευση κατοίκων του Αγίου
Βασιλείου Ρεθύμνου μετά 40 χρόνια. Στην ομιλία του ο Δήμαρχος εξαίροντας την προσφορά
του ανέφερε «Από την αρχή της σταδιοδρομίας
του ξεχώρισε για το ήθος του, την εντιμότητα
και τη μεγάλη αγάπη του για τον άνθρωπο, τον
συνάνθρωπο. Απλός, σεμνός, ευγενής και πολύ ζωντανός. Η ακεραιότητά του ακλόνητη και
η αξιοπρέπειά του υπόδειγμα και στάση ζωής.
Η έγνοια του για τον ασθενή γνήσια, με σπουδαίο εύρος επιστημονικής κατάρτισης και διάθεση να ενημερώνεται διαρκώς. Οι αρετές του
και οι ανθρώπινες αξίες που υπηρετούσε με πάθος, άξιζαν το θαυμασμό μας. Άφησε ευπρέπεια και κοινωνική προσφορά μέσα από το ιατρικό λειτούργημα. Η προσφορά του συνεχίστηκε και στην άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος στις Αχαρνές που κατοικούσε και όπου σύσσωμη η πόλη με δάκρυα και χειροκροτήματα τον αποχαιρέτησε.
Υπήρξε άριστος οικογενειάρχης, σε μια συμπαγή με περισσή ηθική και πλήρη υπευθυνότητας οικογένεια. Η σύζυγός του Σίτσα και τα
τρία του παιδιά, ο δερματολόγος Γιάννης Βενετσάνος, ο αρχιτέκτων Δημήτρης και η Οικονομολόγος Μαρία ασφαλώς νοιώθουν περήφανοι για τον απλό σύζυγο και πατέρα.
Και οι δερματολόγοι που τον γνώρισαν, για
τον εξαίρετο διδάσκαλο και φίλο
Ας είναι ανάμεσά μας διαρκής η μνήμη του
Γ.Ν.Σ.
42΄-49΄
Αξίζει να θεωρείται ευδαίμων αφού κέρδισε
όλες τις μάχες της ζωής με προσωπικές και συνειδητές επιλογές. Δεν γύρισε την πλάτη στις δυσκολίες, πολέμησα και εκπαιδεύτηκε δια βίου.
Το πένθος για τον Βενετσάνο εμπεριέχει και
τον έπαινο, διότι η πραγματική αρετή κατακτάται με κόπο και θάρρος. Χαρακτηριστικά όλης
της ζωής του αγαπητού Παναγιώτη.
Καταξιώθηκε επιστημονικά και κοινωνικά χωρίς να επιδιώκει την προβολή, η οποία όμως ήταν ορατή από τον ανθρωπισμό και το έργο του.
Απέδιδε σεβασμό σε διδάσκοντες και διδασκόμενους και δίδασκε με το παράδειγμα, την
υπομονή και την καλοσύνη, αλλά και την προθυμία σε κάθε αίτημα. Για όλους είχε μόνο θετική σχόλια. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ήταν το
ελατήριο απορρόφησης κραδασμών και παραγωγής ομοφωνίας.
Ο πανδαμάτωρ χρόνος δύσκολα θα σβήσει
την ανάμνηση της ευρυμάθειας της προσφοράς και της συμβολής του στους νέους δρόμους προς τις Δυτικές Ινδίες της Δερματολογίας.
Η οικογένειά του έγραψε στο αγγελτήριο «Αν
πεθάνει η λάμψη στα μάτια τότε ο Πάνος δεν
είναι πια εδώ.
Όταν σβήσει η καλοσύνη και ο αλτρουϊσμός
ο γιατρός-άνθρωπος έσβησε. Αν πεθάνει η αγάπη ο Πάνος αποχώρησε. Η μνήμη του θα ζει.
Πάντα. Εφυγε για το φως του Θεού»

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

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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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Προσεχή συνέδρια
15
Πανελλήνιο
o

Συνέδριο
Δερματολογίας &
Αφροδισιολογίας

31 03
Οκτωβρίου Νοεμβρίου
2019

Ξενοδοχείο Makedonia Palace
Θεσσαλονίκη

15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
31 Οκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου 2019
Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
www.dermatology2019.gr
5ο Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο
Μελάνωμα - Όγκοι Δέρματος
Διαφωνίες & Συμφωνίες
6-7 Δεκεμβρίου 2019
Ξενοδοχείο Hilton Athens, Αθήνα
19η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ 2ΗΜΕΡΙΔΑ
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

Οργάνωση:

Γραμματεία Οργάνωσης

CONFERENCES & EVENTS

ERASMUS CONFERENCES & EVENTS A.E.
Δροσίνη 6, Τ.Κ. 16673, Βούλα
Τηλ.: 210 7414700
E-mail: info@dermatology2019.gr
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΟΥΣ ΤΩΝ
ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV), ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ 2019
21 Δεκεμβρίου 2019, Ξενοδοχείο Athens Hilton
Αθήνα, www.mdcongress.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ LASER
15-18 Ιανουαρίου 2020, Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα
www.derma-surgerycosmetics.gr
IMCAS YOUTH & AGE IN PLASTIC SURGERY,
DERMATOLOGY AND AESTHETIC SCIENCE IN 2020
January 30 – February 1, 2020
Paris, France, www.imcas.com
9th CONFERENCE OF THE EUROPEAN
HIDRADENITIS SUPPURATIVA FOUNDATION
5-7 February 2020, Athens
DIVANI CARAVEL HOTEL
2020 ANNUAL MEETING OF AMERICAN
ACADEMY OF DERMATOLOGY
March 20-24, 2020, Denver, Colorado, www.aad.org
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SKIN
CARE & AGING
March 25-26, 2020, Montreal, Canada
www. dermatology-aging.conferenceseries.com

9th CONFERENCE OF THE EUROPEAN HIDRADENITIS SUPPURATIVA FOUNDATION

2nd GLOBAL SUMMIT ON SKINCARE AND
PLASTIC AESTHETIC
March 25-26, 2020, Madrid, Spain
www. dermatology-aging.conferenceseries.com
22nd WORLD DERMATOLOGY AND
AESTHETIC CONGRESS
March 26-27, 2020, Abu Dhabi, UAE
www. aesthetic.dermatologymeeting.com
ΕΑΡΙΝΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΑΕ
10-11 Απριλίου 2020, Θεσσαλονίκη, www.edae.gr
16th EADV SYMPOSIUM
April 30 – May 2, 2020, Porto, Portugal
eadvporto2020.org
15th WORLD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL
ACADEMY OF COSMETIC DERMATOLOGY
June 18-20, 2020, Dresden, Germany
www.iacd2020.com
IMCAS ASIA 2020
June 19-21, 2020
The Athenee Hotel, Bangkok
www.imcas.com
CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY
OF PATHOLOGY AND INTERNATIONAL
CONGRESS OF THE INTERNATIONAL
ACADEMY OF PATHOLOGY
August 29 – September 2, 2020
Glasgow, UK
esp-congress.org
29th EADV CONGRESS
September 23-27, 2020
Vienna, Austria, www.eadv.org
16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
5-8 Νοεμβρίου 2020, Αθήνα, www.edae.gr

54

