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Mήνυμα του Προέδρου
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Π

λησιάζοντας στο τέλος αυτού του δύσκολου χρόνου, με την πανδημία να παραμένει ζωντανή
απειλή δίπλα μας, είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που τα καταφέραμε να βγούμε
υγιείς και πιο δυνατοί τόσο ατομικά όσο και κοινωνικά.

Η Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία στάθηκε αντάξια των περιστάσεων,
σημειώνοντας πρόοδο και ανάπτυξη στην επίτευξη των σκοπών και των στόχων της. Με έγκυρη
και πολύπλευρη ενημέρωση για τα θέματα της Ειδικότητάς μας, καθώς και τις εξελίξεις για την
Covid-19 και τους δερματολογικούς ασθενείς, η Ε.Δ.Α.Ε. στήριξε ενεργά τον Έλληνα ΔερματολόγοΑφροδισιολόγο.
Καθώς η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου για την τριετία 2019–2021 φτάνει στο τέλος της,
αυτό το Τεύχος αποτελεί μια ειδική έκδοση για τις επερχόμενες εκλογές. Έτσι, θα έχετε την ευκαιρία
να διαβάσετε τον Απολογισμό του Έργου του Δ.Σ., ενώ θα βρείτε επίσης τον Κατάλογο με τις
Υποψηφιότητες για τα θεσμικά όργανα της Ε.Δ.Α.Ε., και τις επιστολές των υποψηφίων, προκειμένου
να έχετε στη διάθεσή σας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
Θεωρώ ότι το παρόν Δ.Σ. εργάσθηκε σκληρά προκειμένου να προασπίσει και να προβάλλει
την ειδικότητά μας. Παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω της πανδημίας, συνεχίσαμε δυναμικά την
ανοδική πορεία προς τη δόμηση ενός καλύτερου γενικού πλαισίου δραστηριότητας του Έλληνα
Δερματολόγου – Αφροδισιολόγου. Είμαστε περήφανοι και θερμά ευγνώμονες που σταθήκατε
όλοι αρωγοί αυτής της προσπάθειας. Εύχομαι να συνεχίσουμε με επιτυχία το χτίσιμο ενός ακόμα
πιο ελπιδοφόρου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές των Δερματολόγων–Αφροδισιολόγων.
Τέλος, με χαρά σας προσκαλώ στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας
της Ε.Δ.Α.Ε., το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 4-7 Νοεμβρίου 2021 στο ξενοδοχείο «Makedonia
Palace» στη Θεσσαλονίκη (σε υβριδική μορφή). Το πρόγραμμα του συνεδρίου που δημοσιεύεται
στο υπάρχον τεύχος, είναι εξαιρετικά ελκυστικό, με πλήθος στρογγυλών τραπεζιών, συμποσίων
και ομιλιών από έγκριτους συναδέλφους, που νομίζω ότι θα σας κινητοποιήσουν ανάλογα,
εξασφαλίζοντας την ενεργό συμμετοχή σας.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Στο τελευταίο μου αυτό μήνυμα ως Πρόεδρος της Ε.Δ.Α.Ε., θα ήθελα να σας ευχαριστήσω
από καρδιάς για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε όλα αυτά τα χρόνια και να σας ευχηθώ υγεία,
δύναμη και κάθε επιτυχία στις επιδιώξεις και τους στόχους σας!
Με εκτίμηση
Καθ. Δημήτριος Ρηγόπουλος
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eκλογεσ εδαε 2021

Επιστολή Εφορευτικής Επιτροπής
Διαδικασία Ψηφοφορίας
Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2021
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ της ΕΔΑΕ την 6-11-2021
Προς τα Τακτικά Μέλη της ΕΔΑΕ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Εφορευτική Επιτροπή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Συμβουλίου Ηθικής και Δεοντολογίας της ΕΔΑΕ σας ενημερώνει ότι:
Οι εκλογές θα διεξαχθούν το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 στο Ξενοδοχείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE στην Θεσσαλονίκη. Ώρα προσέλευσης
στην κάλπη 10:00-16:00, παράλληλα με την Επιστημονική Συνεδρία της ίδιας ημέρας. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη και για το τρέχον έτος 2021.
Οι οικονομικές εκκρεμότητες μπορούν να διευθετηθούν μέχρι και την ημέρα των εκλογών, με κατάθεση στον λογαριασμό της ΕΔΑΕ στην
Τράπεζα Πειραιώς: IBAN: GR 080 1720 79000 5079 06310 8107 ή με καταβολή προς την Γραμματέα της ΕΔΑΕ, κα Δήμητρα Σπυροπούλου,
τηλ. 210-7295606. Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΔΑΕ (το οποίο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της), τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν:
α) είτε αυτοπροσώπως (άρθρο 27 παραγρ. 1 και 2 του Καταστατικού),
β) είτε ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβουν όσοι έχουν γνωστοποιήσει στην ΕΔΑΕ το email τους (άρθρο 27 παραγρ. 4
του Καταστατικού),
γ) είτε ταχυδρομικώς, αποστέλλοντας με συστημένη επιστολή τον σφραγισμένο με την σφραγίδα της ΕΔΑΕ λευκό φάκελο της ψηφοφορίας, που εντός του θα έχει τα σταυροδοτημένα ψηφοδέλτια (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Καταστατικού).
Κάθε μέλος μπορεί να ψηφίσει μόνον μία φορά, όταν δε λάβει μέρος στην εκλογική διαδικασία οριστικοποιείται η επιλογή του και δεν
έχει δυνατότητα ανακτήσεως χάριν διορθώσεως (άρθρο 27 παραγρ. 5 του Καταστατικού). Για όσους προτιμήσουν την δια αλληλογραφίας ψηφοφορία, σας αποστέλλουμε τον σφραγισμένο λευκό φάκελο, καθώς και τα ψηφοδέλτια.
Μέσα στον σφραγισμένο λευκό φάκελο (που πρέπει να παραμείνει λευκός – ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΓΡΑΦΕΙ ΟΝΟΜΑ), θα βάλετε τα ψηφοδέλτια σταυροδοτημένα και θα κλείσετε τον φάκελο, ώστε να ριχθεί (χωρίς να εμφαίνεται το όνομά σας) στην κάλπη την ημέρα της ψηφοφορίας.
Στη συνέχεια, σε δικό σας δεύτερο και ξεχωριστό, εξωτερικό φάκελο, θα γράψετε το όνομα και τα λοιπά στοιχεία σας και θα τον στείλετε συστημένο (όχι με courier διότι το ταχυδρομείο δεν τα παραλαμβάνει), στη διεύθυνση:
Παντελής Σουβατζίδης, Τ.Θ. 12166, 54101 Θεσσαλονίκη
Συνημμένα, σας αποστέλλονται ο Κατάλογος των Υποψηφίων, καθώς και τα ψηφοδέλτια και ο σφραγισμένος με την σφραγίδα της ΕΔΑΕ λευκός φάκελος, που θα χρησιμοποιηθούν στην δι’ αλληλογραφίας ψηφοφορία, όπως περιγράφεται παραπάνω.
• Στο ψηφοδέλτιο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να σημειωθεί 1 σταυρός, έστω και αν ο υποψήφιος είναι ένας.
• Στο ψηφοδέλτιο για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να σημειωθούν μέχρι και 8 σταυροί.
• Στο ψηφοδέλτιο του Προέδρου του Συμβουλίου Ηθικής και Δεοντολογίας θα πρέπει να σημειωθεί 1 σταυρός, έστω και αν ο υποψήφιος είναι ένας.
• Στο ψηφοδέλτιο για τα Μέλη του Συμβουλίου Ηθικής και Δεοντολογίας θα πρέπει να σημειωθούν μέχρι και 2 σταυροί.
• Στο ψηφοδέλτιο για την Εξελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει να σημειωθούν μέχρι και 3 σταυροί.
Μετά τιμής,
Η Εφορευτική Επιτροπή
Κλεάνθης Βαλαρούτσος
Ειρήνη Λαγογιάννη
Παντελής Σουβατζίδης
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2021
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μπάρκης Ν. Ιωάννης
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ανθόπουλος Τηλέμαχος
Απάλλα Ζωή
Ζαραφωνίτης Γεώργιος
Ζωγραφάκης Χαράλαμπος
Θεοχάρης Σωτήριος
Ιωαννίδης Δημήτριος
Καλογερόπουλος Νικόλαος
Κατούλης Αλέξανδρος
Κοντοχριστόπουλος Γεώργιος
Νικολαΐδου Ηλέκτρα
Παναγάκης Παντελής
Παπαδαυίδ Ευαγγελία
Παπουτσάκη Μαρίνα
Πολίτου Μαρία
Σγούρος Ν. Γεώργιος
Σγούρος Κ. Δημήτριος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Βακιρλής Ευστράτιος
Ιωαννίδου Δέσποινα
Παπακωνσταντής Μάρκος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Χαϊδεμένος Γεώργιος
ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Κατσαντώνης Ιωάννης
Κουσκούκης Κωνσταντίνος
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Προεκλογικές Επιστολές Υποψηφίων
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
Αγαπητή συναδέλφισσα, αγαπητέ συνάδελφε,
Έχω κάποιους προβληματισμούς που με ώθησαν να θέσω υποψηφιότητα στις εκλογές της ΕΔΑΕ και επιθυμώ να τους μοιραστώ και να
δεσμευτώ απέναντί σας για την επίλυση τους, εφόσον, με τιμήσετε με
την εμπιστοσύνη σας και εκλεγώ ως μέλος του νέου ΔΣ της ΕΔΑΕ.
Σημαντικό ζήτημα σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες ( Πανεπιστήμιο, ΕΣΥ, Ιδιώτες) αποτελεί, η μη κάλυψη πολλών υπηρεσιών
μας, από την αστική ευθύνη που πληρώνουμε. Είναι κάτι πολύ σοβαρό και πρέπει να επιλυθεί. Οι περισσότεροι από εμάς διατηρούμε ιατρεία στελεχωμένα από αξιόλογους συνεργάτες και οφείλουμε να τους προστατεύουμε αλλά πολύ περισσότερο να προωθούμε την εξέλιξη στο γνωστικό τους αντικείμενο παρέχοντας στο πελατολόγιό μας, με αυτό τον τρόπο, άριστες υπηρεσίες.
Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αφορά ενδεχομένως, κάποιες εμπορικές εταιρείες που μας προμηθεύουν από
γάζες μέχρι και μηχανήματα αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ και η εξυπηρέτηση αυτών προς εμάς μετά την πώληση των προϊόντων τους
είναι κάκιστη. Η περίοδος που ζούμε είναι κρίσιμη με πολλές ιατρικές
ειδικότητες αλλά δυστυχώς και παραϊατρικά επαγγέλματα, να «παρεισφρέουν» σε τομείς της ειδικότητάς μας όπως η Αφροδισιολογία, η
Ογκολογία Δέρματος, η Χαρτογράφηση σπίλων και φυσικά η Αισθητική Δερματολογία. Δυστυχώς η αντιμετώπιση αυτού το προβλήματος είναι δύσκολη και μακροχρόνια.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Επιθυμώ να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στην δερματολογική κοινότητα ως νέο μέλος του ΔΣ της ΕΔΑΕ καταθέτοντας συγκεκριμένες
προτάσεις για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων.
1) Για την αστική ευθύνη και πόσες δερματολογικές πράξεις καλύπτει
προτείνω τη σύσταση επιτροπής που θα ασχοληθεί με αυτό ξεκινώντας από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τον σύλλογο των ασφαλιστικών εταιρειών. Είναι αδιανόητο πως ενώ με ΦΕΚ έχουν προστεθεί
6 μήνες χειρουργικής στην ειδικότητά μας οι ασφαλιστικές εταιρείες να μην καλύπτουν τις χειρουργικές πράξεις των δερματολόγων.
2) Τη θέσπιση σεμιναρίου / συνεδρίου που θα αφορά την ενημέρωση των συνεργατών μας σε νέες θεραπείες, τεχνολογίες & τεχνικές
3) Τη θέσπιση επιτροπής που θα αξιολογεί τις εμπορικές εταιρείες
και το «after sale service” τους.
4) Για την προάσπιση των συμφερόντων μας ιδιαίτερα στον τομέα της
Αισθητικής Δερματολογίας την προσπάθεια θέσπισης επιτροπής από την Πολιτεία που θα απαρτίζεται αποκλειστικά από Δερματολόγους και Πλαστικούς Χειρουργούς και η οποία θα αδειοδοτεί, κατόπιν εξετάσεων και προσκόμισης συγκεκριμένων δικαιολογητικών, όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο αντικείμενο.
Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και την εμπιστοσύνη σας!
Με εκτίμηση,
Τηλέμαχος Ανθόπουλος

ΑΠΑΛΛΑ ΖΩΗ
Αγαπημένοι μου συνάδελφοι,
Μετά από αρκετά χρόνια στον επαγγελματικό στίβο και έχοντας υπηρετήσει την ειδικότητα της Δερματολογίας από διαφορετικές θέσεις, αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για το Δ.Σ της Εταιρείας μας.
Θα αποφύγω την καθιερωμένη απαρίθμηση προσωπικών προσόντων και εμπειρίας, καθώς τη θεωρώ τετριμμένη και κάπως άχαρη (εξάλλου το βιογραφικό μου είναι ανοιχτό για όποιον επιθυμεί
να το δει στο διαδίκτυο).
Αντίθετα, θέλω να τονίσω πως με γέμισε αισιοδοξία ο μεγάλος αριθμός των πολύ αξιόλογων συνυποψηφίων μου, γιατί εκφράζει τη
διάθεση όλων για δουλειά, προσφορά και συνεργασία, με μοναδικό στόχο το κοινό καλό.
Ως δερματολογική οικογένεια, έχουμε πλέον κατανοήσει ότι αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν και πως η στέγη αυτής της διευρυμένης οικογένειας, καθώς

και το εφαλτήριο των διεκδικήσεών της, δεν μπορεί να είναι άλλο
από την Ε.Δ.Α.Ε.
Κοινή επιδίωξη όλων μας είναι η προαγωγή των συμφερόντων
της ειδικότητας, οι ευκαιρίες εκπαίδευσης και συνεχούς αυτοβελτίωσης, η προσαρμογή στις εξελίξεις με διορατικότητα κι ευελιξία κι
όλα αυτά σε ένα πλαίσιο αλληλοσεβασμού, αμοιβαίας εκτίμησης
και υποστήριξης μεταξύ των μελών.
Με την ευχή και την πεποίθηση ότι ο νέος Πρόεδρος και το νέο Συμβούλιο της Ε.Δ.Α.Ε θα σταθούν αντάξιοι των προσδοκιών όλων μας/σας, ζητώ την υποστήριξη με τη θετική σας ψήφο στην υποψηφιότητά μου!
Με εκτίμηση
και συναδελφική αλληλεγγύη,
Ζωή Απάλλα
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος

ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Υποβάλλω την υποψηφιότητά μου για μέλος του Δ.Σ. της ΕΔΑΕ.
Πιστεύω ότι λόγω της εμπειρίας μου ως Μέλος και Γεν. Γραμματέας
της Επαγγελματικής Ένωσης σε προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια
και έχοντας ήδη διατελέσει μέλος Δ.Σ. γνωστού Νοσοκομείου της
Αθήνας και από την πρόσφατη απόκτηση μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Υγείας, θα είμαι σε θέση να υποστηρίξω τα συμφέροντα της

10

Δερματολογικής Κοινότητας.
Ελπίζω ότι θα με τιμήσετε με την ψήφο σας, ώστε να σταθώ με την
σειρά μου άοκνος υποστηρικτής των θεμάτων που αντιμετωπίζουμε
οι Δερματολόγοι στο σύνολό μας.
Με εκτίμηση
Γιώργος Ζαραφωνίτης
Δ/ντής ΕΣΥ Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Προεκλογικές Επιστολές Υποψηφίων
Ζ ωγραφάκης Χ αράλαμπος
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι.
Η Ειδικότητα μας έχει τρομερή δυναμική χρειάζεται δουλειά
και εξωστρέφεια για να συνεχίσει να αναδεικνύει την αξία και
σημασία της.
Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες με Πρόεδρο τον Καθηγητή Ρηγόπουλο απέδωσε τα μάλα σε
όλα τα επίπεδα αφήνοντας έργο αλλά και πεδίο δράσης για τους επόμενους.
Ζητώ την ψήφο σας για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας για μια δεύτερη θητεία.
Άξονες εργασίας πιστεύω ότι θα είναι για ακόμη μια φορά:
• Η υψηλού επιπέδου συνεχιζόμενη εκπαίδευση με ταυτόχρονη πιστοποίηση για την περιχαράκωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων μας. Όλοι το κάνουν αλλά εμείς το κάνουμε με ασφάλεια και καλύτερα.
• Η συνεχής ανάδειξη της Επεμβατικής και Αισθητικής Δερματολο-

γίας και η κατά τον καλύτερο τρόπο συνεχιζόμενη ενσωμάτωση
τους στην βασική εκπαίδευση της Ειδικότητας.
• Η σύνθεση διαφορετικών απόψεων και τάσεων που διακρίνονται
στο σώμα των Δερματολόγων με τελικό όφελος την συνολική προώθηση της Ειδικότητας.
• Η σχέση μας με τις άλλες ειδικότητες σχέση συνεργασίας αλλά και
δημιουργικής αντιπαράθεσης όταν απαιτείται.
• Η ιστοσελίδα μας ζωντανή όσο ποτέ και το περιοδικό μας ενδιαφέρον και σύγχρονο θα συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικότατες προτεραιότητες.
• Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και τα παραδοσιακά ΜΜΕ
να αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο το εύρος της Δερματολογίας Αφροδισιολογίας και την δουλειά μας.
Καλή επιτυχία σε όλες και όλους.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Χαράλαμπος Ζωγραφάκης

Θ εοχάρης Σ ωτήριος
Αγαπητή - αγαπητέ συνάδελφε,
Εύχομαι από καρδιάς, υγεία σε εσάς και στους οικείους σας, στη
δύσκολη περίοδο που διανύουμε, ψυχική δύναμη, ευημερία και υπομονή για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται εξαιτίας της πανδημίας.
Με την παρούσα δηλώνω την υποψηφιότητά μου, ως μέλους του
διοικητικού συμβουλίου της ΕΔΑΕ στις εκλογές του Νοεμβρίου 2021
και θέτω τον εαυτό μου στην κρίση σας.
Η εμπειρία μου, μετά από 28 χρόνια, άσκησης ιδιωτικού ιατρείου
αλλά και ως τέως επιμελητής και διευθυντής της Δερματολογικής
του 251 ΓΝΑ, ως στρατιωτικός ιατρός, μου επιτρέπουν να σας κοιτάξω στα μάτια και να ζητήσω την στήριξή σας, έχοντας βαθιά επίγνωση της πολύπλευρης άσκησης της ειδικότητας μας.
Η ενεργός και σταθερή συμμετοχή μου, όλα αυτά τα χρόνια, στα
δρώμενα της εταιρείας μας, αλλά και στις άλλες δερματολογικές εταιρείες της χώρας, την ΕΕΔΧ (της οποίας έχω την τιμή να είμαι αντιπρόεδρος στην παρούσα περίοδο) και την ΕΛΕΔΕ, καταδεικνύει την
διάθεση μου για προσφορά στην ειδικότητά μας.
Σκοπός της καθόδου μου είναι να συνεχιστεί το ήδη επιτυχημένο
έργο των προκατόχων συναδέλφων, μελών του ΔΣ, να βοηθήσω
το νέο πρόεδρο στο έργο του και όλοι μαζί να εργαστούμε απρόσκοπτα για την προάσπιση και περαιτέρω προαγωγή της ειδικότητας μας, σύμφωνα με το καταστατικό. Η σχέση εμπιστοσύνης που
έχει αναπτυχθεί μεταξύ μας, όλα αυτά τα χρόνια, είμαι σίγουρος ότι θα αποτελέσει τη βάση για την πρόοδο του έργου της εταιρείας.
Οι στόχοι της παρουσίας μου στο κορυφαίο συλλογικό επιστημονικό όργανό μας, εάν και εφόσον εκλεγώ, θα είναι:
1. Η αέναη προσπάθεια για συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των συναδέλφων, ανά την επικράτεια, στις επιστημονικές εξελίξεις της ειδικότητας
2. Η προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων του ιδιώτη δερματολόγου
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3. Η βελτίωση των συνθήκων άσκησης της ειδικότητας των συναδέλφων που εργάζονται στον δημόσιο τομέα
4. Η προώθηση των νέων και ικανότατων συναδέλφων στα δρώμενα της εταιρείας, ούτως ώστε να χτίζεται προοδευτικά και η επόμενη μέρα της εταιρείας
5. Η επικοινωνία και η ενημέρωση του ευρέος κοινού για τη σπουδαιότητας του να επιλέγει ειδικούς δερματολόγους για ό,τι σχετικό με το δέρμα
6. Η υποστήριξη και η συνδρομή της εταιρεία στα ερευνητικά προγράμματα των πανεπιστημιακών μας κλινικών
7. Η διατήρηση της ενότητας και του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των μελών της ΕΔΑΕ
8. Η ενίσχυση του ρόλου της εταιρείας στην επιστημονική κοινότητα
9. Και γενικά θα στηρίζω, θα επικροτώ και θα ενισχύω οτιδήποτε
το δημιουργικό ήθελε προταθεί από άλλο μέλος του διοικητικού
συμβουλίου, προς όφελος της εταιρείας και της ειδικότητας μας
Με σύμμαχο τη δική σας συμπαράσταση και όλοι μαζί, θα χαράξουμε μια νέα πορεία για την ΕΔΑΕ. Θα ήταν, λοιπόν, μεγάλη τιμή
και χαρά για μένα η στήριξή σας.
Εύχομαι καλή επιτυχία στους άλλους συναδέλφους συνυποψηφίους!
Δεν ξεχνάμε ο στόχος είναι κοινός:
• Προάσπιση των συμφερόντων των μελών μας, από οποιοδήποτε
μετερίζι ασκούν την ειδικότητα
• Συνεχής εξέλιξη της ειδικότητας μας
Με απόλυτη εκτίμηση και σεβασμό στα πρόσωπά σας,
Σωτήρης Θεοχάρης
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος
Αντιπρόεδρος ΕΕΔΧ
Μέλος ΕΔΑΕ, ΕΛ.Ε.ΔΕ
Μember of IDS , ISHRS και ASDS

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Προεκλογικές Επιστολές Υποψηφίων
Ι ωαννίδης Δ ημήτρης
Αγαπημένοι μου συνάδελφοι και φίλοι,
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών είχαμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της πανδημίας, οι οποίες μας αποξένωσαν και
δεν επέτρεψαν την άμεση και αυθόρμητη επικοινωνία μας, προκειμένου να συζητήσουμε τα θέματα που μας απασχόλησαν όλους, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις μου που απορρέουν από την εμπιστοσύνη που μου δείξατε με την ψήφο σας στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία. Η άριστη συνεργασία μας, από τα χρόνια ακόμη της
ειδίκευσής μας, με τον Πρόεδρο Δημήτρη Ρηγόπουλο, με τον υποψήφιο πρόεδρο Γιάννη Μπάρκη, αλλά και με όλα τα μέλη του Δ.Σ.,
καθώς και η ευθύνη η οποία προκύπτει από το ρόλο μου στη Κλινική, στην οποία εργάζομαι, με βοήθησαν να συνεισφέρω στην αντιμετώπιση όλων των επιστημονικών, εκπαιδευτικών, και επαγγελματικών θεμάτων που προέκυψαν αυτό το διάστημα.
Παρά την απαγόρευση διενέργειας εκδηλώσεων, συνεχίσθηκε η
οργάνωση, με υβριδικό τρόπο, του πανελληνίου συνεδρίου και, με
διαδικτυακό τρόπο, διημερίδων και περιφερικών συμποσίων, για όλες τις θεματικές ενότητες της ειδικότητάς μας, συμβάλλοντας στη διατήρηση και επαύξηση της συνεχούς ενημέρωσής μας. Η συμμετοχή
μου στην ομάδα εργασίας για τις ειδικότητες που σύστησε το Υπουργείο βοήθησε στην επίλυση πάγιων αιτημάτων της Εταιρείας μας, όπως ο πενταετής καθορισμός του χρόνου ειδίκευσης μαζί με το εξάμηνο χειρουργικής, και η περιγραφή των γνωστικών αντικειμένων,
συμπεριλαμβανομένων των επεμβατικών και αισθητικών πράξεων,
οι οποίες έχουν κατοχυρωθεί με νομοθετική ρύθμιση.
Η προώθηση των αντικειμένων ενασχόλησης της ειδικότητάς μας
δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και δικτύωσης, με τη βοήθεια
ειδικού ατόμου που προσελήφθη με αυτό το αντικείμενο, ενίσχυσε

την κοινωνική διείσδυση της ειδικότητας και φαίνεται να διευκόλυνε την καθημερινή άσκησή της. Η απόλυτη συμπαράστασή μας και
η από κοινού δράση μας με την Επαγγελματική Ένωση συνέβαλε
στην επίλυση πολλών σημαντικών επαγγελματικών θεμάτων (σχέσεις με αισθητικούς, αδειοδοτήσεις, διενέργεια ιατρικών πράξεων σε
χώρους χωρίς σχετική άδεια, κ.α.). Η προσπάθειά μου αντιμετώπισης των καθημερινών επαγγελματικών προβλημάτων, όπως η χρήση των Laser από μη δερματολόγους, θα συνεχισθεί με όλους τους
δυνατούς τρόπους. Από τη θέση του Ταμία, στην οποία υπηρέτησα, προχώρησα σε κάποιες μεταβολές, κυρίως όσον αφορά στην ενημέρωση για τη σύνταξη του προϋπολογισμού των συνεδρίων, τα
οποία παραμένουν το σημαντικότερο έσοδο της Εταιρείας μας, καθώς και στην επίλυση φορολογικών θεμάτων και πιθανών υποχρεώσεων. Η συνετή διαχείριση οδήγησε στη διατήρηση του αποθεματικού της Ε.Δ.Α.Ε. σε αξιοπρεπή επίπεδα, παρά τα έξοδα, κυρίως για την αγορά και εξοπλισμό της νέας στέγης μας.
Στόχος μου είναι να συνεχισθεί η συζήτηση μαζί σας και μετά τις
εκλογές με τη χρήση όλων των μεθόδων που διευκολύνουν την επικοινωνία, έτσι ώστε να υπάρχει η συνεχής ανατροφοδότηση σχετικά με τα θέματα που μας απασχολούν.
Η δραστηριοποίησή μου στα θέματα που προανέφερα, σε αγαστή συνεργασία με όλους, και οι γνώσεις που έχω αποκτήσει και από τη διεθνή εμπλοκή μου στη διοίκηση της EADV επί σειρά ετών,
πιστεύω ότι δικαιολογούν την εκ νέου υποψηφιότητά μου για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Δ.Α.Ε.
Η ψήφος σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για μένα.
Με φιλικούς και εγκάρδιους χαιρετισμούς,
Δημήτρης Ιωαννίδης

Κ αλογερόπουλος Ν ικόλαος
Αγαπητοί συνάδελφοι, και φίλοι
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την στήριξη σας στις προηγούμενες εκλογές της ΕΔΑΕ, για τρεις συνεχείς θητείες και να σας ζητήσω
να με εμπιστευτείτε και πάλι με την ψήφο σας, πού βάση καταστατικού
θα είναι και η τελευταία. Οι περισσότεροι με γνωρίζετε από την ενεργή μου ενασχόληση με τα κοινά αρκετά χρόνια είτε ως μέλος του ΔΣ
της Δερματοχειρουργικής Εταιρείας είτε ως μέλος του Δ.Σ. της Επαγγελματικής Ένωσης αλλά και τα τελευταία χρόνια ως μέλος του Δ.Σ.
της ΕΔΑΕ. Εργάζομαι αμιγώς ως ιδιώτης δερματολόγος και καθημερινά βρίσκομαι αντιμέτωπος με τις ανησυχίες και τα προβλήματα της ειδικότητας μας αλλά και το μέλλον αυτής. Θεωρώ ότι τόσο στο απερχόμενο Δ.Σ. όσο και στα Δ.Σ. της τελευταίας 10ετίας προσπαθήσαμε
για πολλά πράγματα και καταφέραμε αρκετά, τα οποία θα διαβάσετε
αναλυτικά στον απολογισμό. Ενδεικτικά θα αναφέρω:
• Προσθήκη χειρουργικής (κατοχυρώνοντας έτσι τις χειρουργικές
πράξεις από Δερματολόγους)
• Κατοχύρωση επεμβατικών πράξεων στις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας από Δερματολόγους.
• Κατοχύρωση της Παιδιατρικής Δερματολογίας στους Δερματολόγους με απόφαση του ΣτΕ
• Συνεχιζόμενη προσπάθεια ελέγχου λειτουργίας χώρων αισθητικής
με αδειοδότηση από ιατρούς δερματολόγους η μη χωρίς την φυ-
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σική παρουσία αυτών καθώς και τον έλεγχο διενέργειας ιατρικών
πράξεων στους χώρους αυτούς από μη ιατρούς.
• Συνεχιζόμενη προσπάθεια ελέγχου εκπαιδευτικών σεμιναρίων από
εμπορικές εταιρείες που εκπαιδεύουν ιατρούς άλλων ειδικοτήτων .
• Περιφρούρηση της ειδικότητας από ιατρούς και μη, άλλων ειδικοτήτων
ή επαγγελματικών κλάδων, οι οποίοι παρεισφρύουν και εποφθαλμιούν το γνωστικό μας αντικείμενο με την ανύπαρκτη ειδικότητα Ιατρικής
Αισθητικής καθώς και από το νέο μέτωπο των επιχειρηματιών υγείας.
• Ισχυρή παρουσία της ΕΔΑΕ στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και ΜΜΕ
• Υποτροφίες σε νέους συναδέλφους για μετεκπαίδευση σε κέντρα
του εξωτερικού
Φυσικά τα θέματα που απασχολούν την ειδικότητα είναι πολλά, όμως για μένα προτεραιότητα θα είναι τα θέματα των ελεύθερων επαγγελματιών που αποτελούν περίπου το 80 % των μελών ώστε να
πρωτοστατούν στις προσπάθειες επίλυσης τους. Η άριστη συνεργασία με την Επαγγελματική Ένωση, τη Δερματοχειρουργική Εταιρεία και
την Εταιρεία Δερματοσκόπησης θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα στις
προσπάθειες μας. Προτεραιότητά μου είναι να βοηθήσω τον Πρόεδρο
και το ΔΣ που θα εκλεγεί προς τα συμφέροντα της ειδικότητάς μας.
Με εκτίμηση, και συναδελφικούς χαιρετισμούς
Νικόλαος Καλογερόπουλος

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Προεκλογικές Επιστολές Υποψηφίων
Κ ατούλης Α λέξανδρος
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά από 25 χρόνια ενεργού παρουσίας και συμμετοχής στην Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία και στα δρώμενα της ειδικότητάς μας γενικότερα, αποφάσισα να διεκδικήσω, με
την ψήφο σας, την εκλογή μου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΑΕ.
Η πρόθεση μου είναι μονάχα να προσφέρω, στο μέτρο των δυνάμεων και των δυνατοτήτων μου, στην προαγωγή της ειδικότητάς μας και στην πρόοδο και την ευημερία της Ελληνικής Δερματολογικής Κοινότητας. Είμαστε λειτουργοί μιας από τις πιο προβεβλημένες ιατρικές ειδικότητες παγκοσμίως, με την Ελληνική
Δερματολογία-Αφροδισιολογία να κατέχει μια περίοπτη θέση σε
διεθνές επίπεδο.
Πιστεύω ότι πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την κληρονομιά, όχι με αλαζονεία και μεμψιμοιρία, αλλά με την διάθεση να αποδεικνύουμε συνεχώς την αξία μας και να γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι. Η ΕΔΑΕ είναι μια ιατρική επιστημονική εταιρεία που παράλληλα διαχειρίζεται και ποικίλα επαγγελματικά ζητήματα που αφορούν τα μέλη της.
Ο επιστημονικός της ρόλος αναλύεται στους τομείς της άσκησης
του κλινικού έργου, στην συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και στην
έρευνα. Όμως και η κατοχύρωση και η προστασία των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων δεν πρέπει να βασίζεται τόσο στην ένταση
της φωνής μας, όσο στη δύναμη των επιχειρημάτων μας όταν πηγάζουν από την επιστημονική γνώση.

Αφροδισιολογίας, στην Νοσοκομειακή Δερματολογία-Αφροδισιολογία
κυρίως στο ΠΓΝ «Αττικόν» και στον ιδιωτικό τομέα. Έχω μακρά προϋπηρεσία και εμπειρία στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Έχω θητεύσει σε ποικίλες διοικητικές θέσεις ευθύνης και ειδικές επιτροπές, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2020, είμαι Διευθυντής της Β΄ Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων του ΕΚΠΑ.
Είμαι εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας ως αντιπρόσωπος της Χώρας μας και μέλος της Επιτροπής Καταστατικού και Ανάπτυξης της EADV. Είμαι ιδρυτικό μέλος και σήμερα Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
Δερματοσκόπησης.
Από το 2014, είμαι υπεύθυνος της οργάνωσης της Εκστρατείας
«Ευρωπαϊκή Ημέρα Μελανώματος και Ελληνική Εβδομάδα Καρκίνου του Δέρματος» που οργανώνεται από την ΕΔΑΕ σε συνεργασία με το Euromelanoma, συμβάλλοντας στην προβολή και την ανάδειξη του ιατροκοινωνικού ρόλου της ειδικότητας μας.
Είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες Δερματολόγοι και είναι γνωστά σε όλους μας. Δικαίως απευθύνονται
και ζητούν την συνδρομή της ΕΔΑΕ σε αυτά. Πιστεύω ότι μπορώ να
βοηθήσω σε αυτό και θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις,
αν με τιμήσετε με την ψήφο σας.
Φιλοδοξία μου είναι να εκλεγώ, όχι σαν εκπρόσωπος των Πανεπιστημιακών ή των Νοσοκομειακών Δερματολόγων, αλλά σαν εκπρόσωπος όλων σας. Πιστεύω και ελπίζω με τις γνώσεις και την εμπειρία μου, αλλά κυρίως με την διάθεση ανιδιοτελούς προσφοράς,
να μπορέσω να συμβάλω στην επίτευξη των κοινών μας στόχων.

Για όσους δεν με γνωρίζουν, θα ήθελα να πω ότι η πόρτα μου είναι πάντοτε ανοιχτή για όλους. Οι περισσότεροι όμως από εσάς με
γνωρίζουν καλά.

Με θερμούς συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Αλέξανδρος Κατούλης
Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας,
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Β’ Κλινικής Αφροδισίων
και Δερματικών Νόσων Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Από την μακρόχρονη, γόνιμη, θέλω να πιστεύω, παρουσία μου
στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ ως Καθηγητής Δερματολογίας-

Κ οντοχριστόπουλος Γ εώργιος
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,
Πριν από τρία χρόνια με τιμήσατε με την ψήφο σας με την εκλογή μου στην θέση του Αντιπροέδρου της ΕΔΑΕ. Κατά το διάστημα αυτό και υπό τη συνετή Προεδρία του Καθηγητή Δημήτρη Ρηγόπουλου υπηρέτησα με συνέπεια, εντιμότητα και σταθερότητα τους στόχους της ΕΔΑΕ και τα συμφέροντα των Ελλήνων
Δερματολόγων.
Η ανύψωση του επιστημονικού επιπέδου και η συνεχής διεύρυνση των γνώσεων τόσο των νέων τόσο και των παλαιότερων συναδέλφων με ποικίλες επιστημονικές εκδηλώσεις, όπως Πανελλήνια
και Περιφερειακά Συνέδρια, Ημερίδες και Συμπόσια με συνεχώς ανανεούμενα θέματα, η ενσωμάτωση Πρακτικής Εξάσκησης (Hands
on) σε νέες επεμβατικές τεχνικές, η είσοδος στην ψηφιακή εποχή και

η διαρκής ενημέρωση των Δερματολόγων σε όλες τις νεότερες εξελίξεις, η παροχή υποτροφιών, ήταν αρκετές από τις επιτυχημένες
δράσεις του προηγούμενου Δ.Σ., όπου όλα τα μέλη του συνεργάστηκαν για το κοινό καλό.
Ιδιαίτερα, στις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώθηκαν τον τελευταίο χρόνο με την επέλαση του κορωνοϊού, η ΕΔΑΕ βρέθηκε κοντά στους Δερματολόγους παρέχοντας συνεχή στήριξη και συμπαράσταση σε αυτούς με διαρκή ενημέρωση και οδηγίες για την αντιμετώπιση της δυσάρεστης αυτής κατάστασης.
Στο διάστημα αυτό υπήρξαν συνεχείς καμπάνιες για ενημέρωση σε τρέχοντα θέματα, όπως η ακμή, η ψωρίαση, το μελάνωμα
κ.λπ. με όλα τα διαθέσιμα σύγχρονα έντυπα και ηλεκτρονικά μέ-

16

KTX

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Προεκλογικές Επιστολές Υποψηφίων
σα, όπου συμμετείχαν όσοι δερματολόγοι εξέφρασαν την επιθυμία να λάβουν μέρος και είχαν μεγάλη ανταπόκριση και επιτυχία στο ευρύ κοινό.
Η συνεργασία με τις Εταιρείες Δερματοσκόπησης και Δερματοχειρουργικής υπήρξε αγαστή, με σκοπό την καλύτερη επιστημονική ενημέρωση των Δερματολόγων της χώρας, στα ξεχωριστά αυτά αντικείμενα της ειδικότητάς μας.
Από την άλλη πλευρά, η ανταπόκριση στα καλέσματα και καταγγελίες των συναδέλφων Δερματολόγων ήταν άμεση, παρέχοντας
στήριξη και αποτελεσματική απάντηση στις εχθρικές επιθέσεις από
άλλες ειδικότητες ή «Κέντρα» που αντιποιούνται την ειδικότητά μας.
Βασικός μας σκοπός η επαγγελματική κατοχύρωση των Δερματολόγων και το κλείσιμο κάθε στεγανού.
Η περιφρούρηση της Παιδιατρικής Δερματολογίας υπήρξε πρωταρχικός μας στόχος που στέφθηκε με επιτυχία, ενώ η πρόσφατη απόφασή μας για δημιουργία Εταιρείας Δερματολογίας Παίδων και
Δερματο-ογκολογίας θα ισχυροποιήσει τη θέση των Ελλήνων Δερματολόγων και θα συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωσή τους στα
ειδικά αυτά αντικείμενα που, θεωρούμε ότι μας ανήκουν.

Αγαπητοί φίλοι,
Με την επιστολή μου αυτή τίθεμαι πάλι στην κρίση σας για εκλογή και ως μέλος στο επόμενο Δ.Σ. της ΕΔΑΕ. Όπως και στο προηγούμενο Συμβούλιο πρόκειται να συνεργαστώ αρμονικά με όλα τα
μέλη της ΕΔΑΕ και το μελλοντικό Πρόεδρο για τον κοινό σκοπό.
Επιπλέον, η διάθεση για συνεργασία και κοινή δράση με όλα τα
μέλη της ΕΔΑΕ και ιδιαίτερα τους νέους πρέπει να θεωρείται δεδομένη, κάθε πρόταση και προσφορά είναι δεκτή με ευχαρίστηση, ενώ κάθε αίτημα θα μεταφέρεται άμεσα στο Δ.Σ. της ΕΔΑΕ, η πόρτα
της οποίας θα είναι πάντα ανοιχτή, όπως μέχρι τώρα. Η όλη δράση
μου και οι προσπάθειές μου για τους κοινούς σκοπούς των Δερματολόγων είναι γνωστές από τη μέχρι τώρα πορεία μου. Έτσι λοιπόν,
προτίθεμαι να συνεχίσω με βάση την εντιμότητα, την αλήθεια, τη
δουλειά και τη διάθεση για αγώνα, για την αποτελεσματική προάσπιση της ειδικότητάς μας και την εξασφάλιση ενός καλύτερου αύριο στους νεότερους συναδέλφους.
Ευελπιστώ για τη θετική σας κρίση.
Με τιμή
Γιώργος Κοντοχριστόπουλος
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Διευθυντής ΕΣΥ, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»
C

M

Ν ικολα ΐ δου Η λέκτρα
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,
Μετά από πολλή σκέψη, αποφάσισα να θέσω για πρώτη φορά
υποψηφιότητα για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΑΕ.
Η 20ετής και πλέον δραστηριοποίησή μου στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία τόσο από το χώρο του νοσοκομείου και του πανεπιστημίου όσο και από το χώρο του ιδιωτικού ιατρείου μού παρέχει, νομίζω, το υπόβαθρο και τις δυνατότητες να προσφέρω στην
ειδικότητά μας και από αυτή τη θέση.
Η ΕΔΑΕ είναι μία εύρωστη εταιρεία που έχει δείξει ότι μπορεί να
ανταποκρίνεται στις προκλήσεις, κάτι που έγινε και πρόσφατα με την
πανδημία COVID-19 και όχι μόνο.
Έχει, επίσης, συμβάλλει στην προώθηση της ειδικότητάς μας (ενημερωτικές καμπάνιες), στην προάσπιση των δικαιωμάτων μας (Παιδιατρική Δερματολογία, παράνομες αισθητικές πράξεις) και στη διαρκή εκπαίδευση όλων μας (συνέδρια και ημερίδες).
Αναγνωρίζοντας το έργο των προηγούμενων ΔΣ, το νέο ΔΣ της ΕΔΑΕ νομίζω ότι θα πρέπει:
1) Να αποτελείται από μέλη από διαφορετικούς χώρους της ειδικότητας (ιδιωτικό ιατρείο, νοσοκομείο, πανεπιστημιακές κλινικές
κλπ) και με διαφορετικές ηλικίες, ώστε να αφουγκράζεται άμεσα
τα προβλήματα όλων των συναδέλφων
2) Να χρησιμοποιήσει στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για την τεκμηριωμένη
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προβολή της ειδικότητάς μας
3) Να απαντά άμεσα και σύμφωνα με τα μέσα και τις αρμοδιότητες
που διαθέτει σε οποιαδήποτε ενέργεια καταστρατηγεί τα δικαιώματα του κλάδου μας
4) Να συνεργάζεται αρμονικά με τα άλλα όργανα της ειδικότητας για
την προώθηση των κοινών μας στόχων
5) Να συμβάλει στη δια βίου εκπαίδευση όλων μας
Αγαπητοί συνάδελφοι, το ΔΣ της ΕΔΑΕ είναι για μένα ένας χώρος
πολλής δουλειάς και όχι προσωπικής προβολής. Γι’ αυτό και αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα όταν αισθάνθηκα ότι μπορώ να προσφέρω στην ειδικότητά μας.
Να προσφέρω με βάση την εμπειρία μου τόσο από την άσκηση
της κλινικής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας και από την έρευνα
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όσο και από την επαφή μου με δεκάδες νεαρούς συναδέλφους, φοιτητές και ειδικευόμενους, που είχα την τύχη να συμβάλω στην εκπαίδευσή τους.
Αν με τιμήσετε με την ψήφο σας, υπόσχομαι να εργαστώ με ήθος
και αποτελεσματικότητα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και
για την προβολή του χώρου μας.
Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,
Ηλέκτρα Νικολαΐδου
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,
Α’ Κλινική Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Νοσ. «Ανδρέας Συγγρός»
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Προεκλογικές Επιστολές Υποψηφίων
Π αναγάκης Π αντελής
Αγαπητέ/ή Συνάδελφε,
Με την επιστολή αυτή, θα ήθελα να σας ενημερώσω για την
πρόθεσή μου να θέσω υποψηφιότητα για θέση μέλους, στις επερχόμενες εκλογές για την ανάδειξη του καινούργιου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας.
Η Δερματολογία στην πατρίδα μας συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά κάτω από δύσκολες συνθήκες. Η υψηλών προδιαγραφών περίθαλψη που παρέχεται στους Έλληνες ασθενείς, αλλά και η σημαντική παρουσία και αναγνώριση των Ελλήνων Δερματολόγων στους
διεθνείς επιστημονικούς φορείς και οργανώσεις, είναι η καλύτερη απόδειξη του επιπέδου μας.

Παρά τη σημαντική αυτή πρόοδο, είναι απαραίτητη η συνεχής επαγρύπνηση και εξέλιξη. Η άρτια εκπαίδευση όλων των νέων συναδέλφων, η διαρκής μετεκπαίδευση των παλαιοτέρων, αλλά και η
στιβαρή εκπροσώπησή μας στην Πολιτεία, είναι τα ζητούμενα που
πιστεύω όλοι αναγνωρίζουμε και επιζητούμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΑΕ, ενός εκ των σημαντικότερων επιστημονικών φορέων της χώρας μας.Έτσι λοιπόν, με όραμα, προσδοκίες και κυρίως
ενέργεια, ζητώ ευγενικά την στήριξη της υποψηφιότητάς μου, για να
μπορέσουμε όλοι μαζί να συνεχίσουμε το έργο των προκατόχων μας.
Με εκτίμηση,
Παντελής Παναγάκης
Διευθυντής ΕΣΥ, Κρατική Δερματολογική Κλινική Νοσ. «Α. Συγγρός»

Π απαδαυίδ Ε υαγγελία
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Υπέβαλα την υποψηφιότητά μου ως μέλος στο ΔΣ της ΕΔΑΕ και
θα ήθελα πολύ ενδεικτικά να αναφερθώ στην εμπειρία μου και
στους στόχους.
Είμαι καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας στην Ιατρική
Σχολή του ΕΚΠΑ με μεγάλο κλινικό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό, καθώς και κλινικό έργο το οποίο ασκώ επί σχεδόν 30 ετία. Είχα την τιμή να διατελέσω Διευθύντρια της Β Κλινικής Δερματικών Νόσων του
Πανεπιστημίου στο Νοσ. Αττικό επί 3 έτη (2017-2020).
Επιγραμματικά να αναφέρω μία μεγάλη κατάκτηση της πορείας μου στο Πανεπιστήμιο και Νοσ Αττικο και κατάκτηση της ειδικότητας μας που είναι το Εθνικό Κέντρο εμπειρογνωμοσύνης
για τα Δερματικά Λεμφώματα που έχει τη βάση του στο Νοσ.
Αττικό στη Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών Νόσων. Αποτελεί ένα απο τα λίγα κέντρα εμπειρογνωμοσύνης στην Ελλάδα, και το μοναδικό κέντρο με συντονιστή δερματολόγο σε
συνεργασία με άλλες ειδικότητες και νοσοκομεία στην Αττική
και όλη την Ελλαδα.

Με πολύχρονη επίμονη προσπάθεια και εργασία δημιουργήσαμε
όλες τις προυποθέσεις για θεραπεία όπως τα ολόσωμα ηλεκτρόνια, και την εξωσωματική φωταφαίρεση και άλλες συνθήκες σε διαγνωστικό και επιμορφωτικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών σε όλους
τους έλληνες πολίτες παρόμοιες με τα διεθνή πρότυπα και για αυτό έχουμε σημαντική ευρωπαική αναγνώριση ως κέντρο ERN. Επιθυμώ να συμμετάσχω και να προσφέρω ως μέλος του ΔΣ της ΕΔΑΕ με βάση την εμπειρία μου στο Πανεπιστήμιο και Νοσοκομείο αλλά και σε διοικητικές θέσεις. Η προσφορά μου προσβλέπει στην διατήρηση και προαγωγή όλων των στόχων των προηγούμενων ΔΣ
που βοήθησαν την ειδικότητά μας και να διασφαλιστεί η καλή πρακτική, καθώς και η εφαρμογή νέων στόχων για την εκπαίδευση και
έρευνα σε συνεργασία όλων και πάντα με συλλογική συμμετοχή.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα την εμπιστοσύνη σας για προσπαθήσω να βοηθήσω με την εμπειρία μου την προαγωγή της ειδικότητάς μας μέσα από το ΔΣ της ΕΔΑΕ την επόμενη τριετία
Με εκτίμηση
Λία Παπαδαυίδ
Καθηγήτρια Δερματολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Π απουτσάκη Μ αρίνα
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Θα ήθελα με την παρούσα επιστολή, να σας ενημερώσω για την υποψηφιότητά μου για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας (ΕΔΑΕ).
Πιστεύω ότι ο ρόλος της επιστημονικής μας εταιρείας ήταν και παραμένει πολύ σημαντικός, τόσο για την επιστημονική μας κατάρτιση
όσο και για την διαφύλαξη των χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων
της ειδικότητάς μας. Από την θέση μου ως Διευθύντρια ΕΣΥ στο Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”, έρχομαι καθημερινά σε επαφή με τα θέματα που απασχολούν την ειδικότητά μας. Επιπλέον, ως μέλος της Επιτροπής των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων για την Ψωρίαση, συμμετείχα στην συγγραφή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων για την ψωρί-
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αση και ως εκ τούτου, ανταποκρίθηκα και στο κάλεσμα της ΕΔΑΕ για
την ενημέρωση και την εκπαίδευση όλων των συναδέλφων δερματολόγων που το επιθυμούσαν.
Η ενημέρωση αυτή έλαβε χώρα με την μορφή σεμιναρίων, τόσο
δια ζώσης όσο και διαδικτυακά, ώστε να εξοικειωθούν με το νέο αυτό εργαλείο. Μέχρι σήμερα, δεν είχα τη δυνατότητα να συμμετέχω ενεργά σε πρώτο πρόσωπο στο έργο της εταιρείας, κάτι όμως που θα
επιθυμούσα και ως εκ τούτου, ζητώ την υποστήριξή σας.
Με εκτίμηση,
Μαρίνα Παπουτσάκη
Διευθύντρια ΕΣΥ Νοσ.«Ανδρέας Συγγρός»

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Προεκλογικές Επιστολές Υποψηφίων
Π ολίτου Μ αρία
Πτυχιούχος της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ. Ειδικευθείσα στη δερματολογία –Αφροδισιολογία στο νοσοκομείο Α.Συγγρός. Επιμελήτρια A’ Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας στην Α’ Πανεπιστημιακή
Κλινική Νοσ. «Ανδρέας Συγγρός».
Στέλεχος του Ιατρείου Ψωρίασης της Πανεπιστημιακής Κλινικής,
υπεύθυνη στους θαλάμους νοσηλευομένων στην πανεπιστημιακή κλινική, στέλεχος του ιατρείου peeling του νοσοκομείου Α.Συγγρός, στέλεχος της μονάδος ημερήσιας νοσηλείας του νοσοκομείου Α. Συγγρός.
Στο ερευνητικό μου έργο περιλαμβάνεται η συμμετοχή σε σημαντικό αριθμό κλινικών μελετών και η συλλογή real world evidence.
Όσον αφορά στο συγγραφικό μου έργο, αυτό περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε σημαντικά ελληνικά και διεθνή περιοδικά, συμμετοχή
στη συγγραφή ιατρικών συγγραμμάτων καθώς και πλήθος ανακοινώσεων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Έχω συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε σημαντικό αριθμό επιστημονικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συμμετέχω στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ με παράδοση μαθημάτων.
Από ειδικευόμενη ακόμη είχα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το καλό
του κλάδου μας και υπήρξα μεταξύ άλλων μέλος της τριμελούς επιτροπής των ειδικευομένων ιατρών του νοσοκομείου Α.Συγγρός την
περίοδο 2008-2011, μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του νοσοκομείου Α.Συγγρός.
Αποτελεί στόχο μου ο σθεναρός αγώνας υπερ πάγιων ‘αγκαθιών’
του κλάδου μας όπως αυτό της παιδοδερματολογίας, αισθητικής ιατρικής κ.α καθώς και η ανάδειξη της ειδικότητάς μας ως μιας εξαιρετικά σημαντικής και υψηλού επιστημονικού επιπέδου ειδικότητα.
Μότο μου « το συμφέρον όλων των δερματολόγων-Αφροδισιολόγων
είναι ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟ» ανεξάρτητα αν πρόκειται για νοσοκομειακό γιατρό, ιδιώτη, πανεπιστημιακό κτλ
Πολίτου Μαρία
Επιμελήτρια A’ Πανεπιστημιακή Κλινική Νοσ. «Ανδρέας Συγγρός»

Σ γούρος Ν . Γ εώργιος
Aξιότιμοι συνάδελφοι,
Έχω την τιμή, λόγω της υποψηφιότητός μου στο ΔΣ της ΕΔΑΕ, να
σας αποστείλω ένα σύντομο βιογραφικό μου σημείωμα προς ενημέρωσή σας.
• Εκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Νοσοκομείο «A.
Συγγρός», όπου εκπόνησε και την Διδακτορική Διατριβή.
• Μετεκπαιδεύτηκε επί διετία στις ΗΠΑ, με τους Καθηγητές:
α) F. Mohs,(στη Χειρουργική αντιμετώπιση του Δερματικού Καρκίνου με την ομώνυμη μέθοδο Mohs), και
β) B. Ackerman, (στην Δερματική Ιστοπαθολογία)
• Διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας της ΕΔΑΕ την περίοδο 1991-1993,
και Πρόεδρος της Δερματοχειρουργικής Εταιρείας μεταξύ 19951999 (Εξασφάλιση του Παγκοσμίου Συνεδρίου 1999 στην Αθήνα,
και προβολή στα μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Ενημέρωσης, μέσω έντυπης και τηλεοπτικής ενημέρωσης για τον Δερματικό Καρκίνο για τα έτη 1996-1997)

• Συνέγραψε τα βιβλία:
1) ‘’Εισαγωγή στη Δερματική Χειρουργική”, και «3 νέοι Νησιδιακοί Δερματικοί Κρημνοί’’, το 2020, και τελούν εγκεκριμένοι υπό δημοσίευση 4 επιπλέον νέοι Δερματικοί Κρημνοί.
2) ‘’Φιλική Εταιρεία’’ (Θεατρικό έργο με Ιστορικό παράρτημα),
το 2021.
• Διετέλεσε Δήμαρχος στην Ανδρίτσαινα Ηλείας, από όπου κατάγεται.
Στόχοι, βάσει της ανωτέρω εμπειρίας, είναι η συμβολή στη συνέχιση του επιτυχημένου έργου της ΕΔΑΕ, και η προάσπιση του γνωστικού αντικειμένου της Δερματολογίας στους Επιστημονικούς και
Κρατικούς φορείς.
Πάντα στη διάθεσή σας.
Με εκτίμηση,
Γεώργιος Ν. Σγούρος
Συντονιστής Διευθυντής Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά,
Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου

Σ γούρος Κ . Δ ημήτριος
Αγαπητές/-οι συνάδελφοι,
Η στήριξη σας στο πρόσωπο μου ήταν εξόχως τιμητική στις τελευταίες εκλογές και μέσα από αυτή την επιστολή νιώθω την ανάγκη
καταρχήν να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου.
Έχω την τιμή να ζητήσω εκ νέου την υποστήριξή σας για την ερχόμενη εκλογική διαδικασία ως υποψήφιος για το ΔΣ και μαζί με αυτή την περισσότερο ενεργό συμμετοχή σας στα τεκταινόμενα της επιστημονικής μας εταιρείας.
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Η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔAΕ)
επιτελεί πολύπλευρο και σύνθετο έργο.
Τα ζητήματα από τη φύση τους απαιτούν αφενός διατήρηση του
ακαδημαϊκού χαρακτήρα και κύρους της ειδικότητας μας αφετέρου
δε επιβάλλουν ισχυρή στάση για τη διαφύλαξη των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Ωστόσο τίποτα δεν κερδίζεται μόνο με αμυντικά μέσα, αν δεν υπάρχει όραμα προόδου και εξέλιξης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Προεκλογικές Επιστολές Υποψηφίων
Σε αυτή την τριετία είχα την τιμή να υπηρετήσω της ΕΔΑΕ ως ειδικός γραμματέας και θεωρώ πως συνεισέφερα συνολικά στο θετικό
μας έργο συνεργαζόμενος με ένα ΔΣ εξαιρετικής σύνθεσης.
Συγκεκριμένα:
1. Αναβαθμίσαμε και αναπροσαρμόσαμε το σχεδιασμό των «Νέων
της ΕΔΑΕ». Ως υπεύθυνος της ομάδας έκδοσης εκτιμώ πως συνολικά προσπαθήσαμε σε κάθε τεύχος να υπάρχει κεντρικό θέμα
λίγο διαφοροποιημένο σε σχέση με τα συνήθη, στενά επαγγελματικά μας πλαίσια και η ελεύθερη αρθρογραφία να είναι κατά
κανόνα από συναδέλφους Δερματολόγους. Θεωρώ πως έχουμε ακόμα δρόμο για να βελτιώσουμε κι άλλο την ποιότητα της
έκδοσης αυτής.
2. Στα επιστημονικά μας συνέδρια και εκδηλώσεις καταγράψαμε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό νέων ομιλητών έχοντας και ως επιπλέον κριτήριο την ερευνητική δραστηριότητα του καθενός. Η «φρέσκια εικόνα» των συνεδρίων μας είναι αξιοζήλευτη από άλλες επιστημονικές εταιρείες. Οφείλουμε να στηρίξουμε αυτό το «στάτους κβο ανοιχτών θυρών».
3. Στην εποχή μας η επικοινωνία του έργου ακόμα και μιας επιστημονικής εταιρείας είναι εκ των ων ουκ άνευ. Σθεναρά υποστήριξα την εξωστρέφεια της ΕΔΑΕ μέσα από ένα πολύπλευρο πλαίσιο δράσεων του απερχόμενου ΔΣ με σημαντική απήχηση στο κοινό. Ενδεικτικά αναφέρω την ψηφιοποίηση της εβδομάδας μελανώματος και τις καμπάνιες για το δερματικό καρκίνο, την ψωρίαση, την ακμή και την – υπό σχεδιασμό – αισθητική δερματολογία.
Επιπλέον δράσεις όπως «η αρχαία ελιά» στην περιοχή του Χίλτον, η επίσκεψη μελών μας σε μικρά νησιά του Αιγαίου για εξέταση του πληθυσμού παράλληλα με την εβδομάδα μελανώματος
και η ενημέρωση μικρών μαθητών για τη σχέση μας με τον ήλιο
έχουν τη δική τους ιδιαίτερη αξία. Η νέα σελίδα μας στο facebook
αποτελεί μια ξεχωριστή ενέργεια ως ένα ακόμα ποιοτικό και άμεσο κανάλι επικοινωνίας μεταξύ μας. Εκτιμώ πως το νέο ΔΣ πρέπει
να ενισχύσει την επικοινωνία αυτών των δράσεων προς τα μέλη
μας ώστε όλοι να γίνονται κοινωνοί και συμμέτοχοι.
4. Επαγγελματικά ζητήματα. Μετά την ατυχή εξέλιξη με την ΕΕΕΔΑ
η ΕΔΑΕ οφείλει να εστιάσει ακόμη περισσότερο πάνω στα σύνθετα επαγγελματικά μας προβλήματα.
Η προσωπική μου εμπειρία μετά από έντονη ενασχόληση τριών
ετών με οδηγεί στην άποψη πως η πολυνομία και το δαιδαλώδες πλαίσιο κανονισμών για το επαγγελματικό γίγνεσθαι των επαγγελμάτων υγείας δημιουργούν το πρόβλημα. Από την πλευρά μας καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες να «ξεμπλέξουμε
το κουβάρι» δίχως οι συσχετισμοί να είναι πάντα υπέρ ημών. Ενδεικτικά ως απερχόμενο ΔΣ:
• ήμασταν παρόντες μπλοκάροντας στο ΣτΕ την κίνηση Πλαστικών Χειρουργών για τις επεμβατικές πράξεις των Δερματολογικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας,
• νιώσαμε ικανοποίηση με την οριστική απόφαση του ΣτΕ για την
Παιδιατρική Δερματολογία ορίζοντας ως προαπαιτούμενη την ειδικότητα του Δερματολόγου για την άσκησή της μετά από 10ετή δικαστική διαμάχη,
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• λάβαμε ξεκάθαρη επίσημη απάντηση της ΑΑΔΕ πως ο κύριος
ΚΑΔ της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας μας καλύπτει πλήρως και για τις αισθητικές ή/και επεμβατικές πράξεις ανοίγοντας
παράθυρο για μη απόδοση ΦΠΑ με νόμιμο και καθαρό τρόπο,
• πετύχαμε την αρχική κινητοποίηση διαδικασιών των ιατρικών
συλλόγων για νομικό ξεκαθάρισμα του τοπίου σε σχέση με την
εκπαίδευση μη ιατρών ή/και ιατρών άλλων ειδικοτήτων σε πράξεις της επεμβατικής Δερματολογίας και αναμένουμε περισσότερα σε αυτό το κομμάτι
• τέλος, φέραμε μικρότερες «νίκες» σχετικά με ιδιώτες ή/και εταιρείες που πρόσβαλλαν το κύρος μας ή επαγγελματικά εισήλθαν λάθρα στο γνωστικό μας αντικείμενο.
Με απόλυτη ειλικρίνεια εκφράζω συγκρατημένη αισιοδοξία για
αυτό το αντικείμενο. Ακόμα και ο πρόσφατος νόμος περί προσωπικών δεδομένων συχνά διακόπτει την απρόσκοπτη ενημέρωση των
μελών μας για την εξέλιξη τρεχόντων ζητημάτων.
Προσωπική μου υπόσχεση και ευχή είναι το νέο ΔΣ να έχει ακόμα περισσότερες πνευματικές εφεδρείες για αυτό το ακανθώδες ζήτημα των επαγγελματικών θεμάτων.
5. Όλα τα προηγούμενα βρήκαν εφαρμογή στην ιδιαίτερη περίοδο
της πανδημίας. Μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες και μετά από
πολύ προσωπικό κόπο και φθορά καταφέραμε να διατηρήσουμε
ένα επίπεδο αυτοτέλειας ως ιατρική ειδικότητα και να επικοινωνήσουμε με τη δέουσα σοβαρότητα την αυτονόητη διαφοροποίησή μας από φαινομενικά παρεμφερείς επαγγελματικούς κλάδους.
Οφείλουμε να ομολογήσουμε πως είμαστε μια από τις ελάχιστες επιστημονικές εταιρείες με γρήγορα αντανακλαστικά ανάρτησης οδηγιών για τη διαχείριση ασθενών με διάφορες δερματολογικές παθήσεις όπως και οδηγιών για το κοινό μέσα στη δίνη της COVID-19.
Τέλος, αναδείχθηκε ο κοινωνικός ρόλος της ΕΔΑΕ μέσα από τη
δωρεά ιατροτεχνολογικού υλικού στα νοσοκομεία πρώτης γραμμής και την αποστολή υλικού προστασίας σε μέλη μας. Για τα παραπάνω αν και λάβαμε εύφημο μνεία, εύχομαι να μην χρειαστεί
να τα ξαναζήσουμε.
6. Η αξιοποίηση των νέων ιδιόκτητων γραφείων μας, η συνεχιζόμενη
εκπαίδευση μέσα από φροντιστήρια της ΕΔΑΕ (βλ. φροντιστήριο για τα Lasers), η συνέχιση των υποτροφιών των νέων συναδέλφων και το όραμα ενός διεθνώς αναγνωρισμένου επιστημονικού
περιοδικού αποτελούν επιπλέον στοχεύσεις μας.
Το μέλλον προδιαγράφεται δύσκολο, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον και με πεδίο δόξης λαμπρό για την εταιρεία μας. Ειλικρινά δεσμεύομαι να συμβάλλω στο διττό ρόλο της ΕΔΑΕ· τη διατήρηση
του ακαδημαϊκού της προφίλ και τη διασφάλιση της επαγγελματικής μας ισχύος.
Με εκτίμηση,
Δημήτρης Κ Σγούρος
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος
Ειδικός Γραμματέας ΔΣ ΕΔΑΕ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Απολογισμός έργου Διοικητικού
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣυμβουλίουΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
Ελληνικής
δερματολογικής
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
& αφροδισιολογικής εταιρείας
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2021περιόδου
2019-2021
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2021

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2019-2021______

Δ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος

Γ. ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπρόεδρος

Ι. ΜΠΑΡΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Γεν. Γραμματέας
2019-2021
Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Δ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ταμίας
Πρόεδρος
Δ. ΣΓΟΥΡΟΣ
Γ. ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ειδ. Γραμματέας
Αντιπρόεδρος
Χ. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ
Μέλος Ι. ΜΠΑΡΚΗΣ
Γεν. Γραμματέας
Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ταμίας
Μέλος

Δ. ΣΓΟΥΡΟΣ
Π. ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Ειδ.
Γραμματέας
Μέλος
Χ. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ
Π.Γ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος
Μέλος
Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος
Π. ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Μέλος
Π.Γ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος

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 11/1/2019 και πραγματοποίησε μέχρι τώρα 15
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 : 115
 Πρόσεδρα μέλη : 109
Έτσι, η εταιρεία μας αριθμεί σήμερα συνολικά 1.356 μέλη, ήτοι 1.122 τακτικά μέλη,
234 πρόσεδρα μέλη (ειδικευόμενοι).
Με την παρούσα επιστολή, θα επιθυμούσαμε ως ΔΣ της Ελληνικής
Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας (Ε.Δ.Α.Ε.), να εκφράσουμε τις
ευχαριστίες μας για τη στήριξή σας στις δράσεις και το δύσκολο έργο που έχουμε
επωμιστεί!
Η σύνταξη με τους σκοπούς και τους στόχους της ΕΔΑΕ για κάθε Δερματολόγο –
Αφροδισιολόγο που δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια ή ακόμα και
Ελλήνων συναδέλφων στο εξωτερικό για εμάς είναι αυτονόητη. Ωστόσο, στο
καθημερινό γίγνεσθαι αυτή η πρακτική δεν είναι δεδομένη. Γι’ αυτόν τον λόγο,
θέλουμε να πούμε ένα ειλικρινές «ευχαριστώ» σε όσους είναι κοντά μας εδώ και
πολλά χρόνια ως τακτικά μέλη μέσω της ηθικής και υλικής τους στήριξης.
Περαιτέρω, απευθύνουμε ένα κάλεσμα σε όσους δεν είναι κοντά μας. Η πρόσκληση
αφορά αφενός τα μέλη που δεν είναι πλέον ενεργά και βρίσκονται
αποστασιοποιημένα από τα κοινά της επιστημονικής μας κοινότητας και αφετέρου,
τους ειδικευμένους συναδέλφους που έχουν αμελήσει να εγγραφούν στην εταιρεία
μας με τον τίτλο του τακτικού μέλους.
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Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 36, 11528 Αθήνα, Τηλ. 210 7295606
Email: edae@edae.gr, edaegr@hotmail.com  http://www.edae.gr

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Σε κάθε περίπτωση, το ΔΣ της ΕΔΑΕ δεν αποτελεί ελεγκτικό μηχανισμό και επίσης
δεν απαρτίζεται από επαγγελματίες, έμμισθους συνδικαλιστές. Κατά συνέπεια, η
στήριξη κάθε συναδέλφου στο έργο μας έχει μεγάλη σημασία για εμάς και μας
εφοδιάζει με ακόμα περισσότερη ενέργεια για την επίτευξη των στόχων μας. Τα
Μέλη της ΕΔΑΕ αποτέλεσαν και θα συνεχίσουν να αποτελούν νευραλγικό κομμάτι
και κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη της Εταιρείας. Σας χρειαζόμαστε!
Κατά καιρούς δεχόμαστε κριτική και εκφράζονται απορίες για τα οφέλη ενός
Δερματολόγου – Αφροδισιολόγου να είναι μέλος της ΕΔΑΕ. Όσο και να φαντάζει
αυτονόητη για εμάς η απάντηση «η ισχύς εν τη ενώσει» για μια μη κερδοσκοπική,
επιστημονική εταιρεία, θα θέλαμε εν συντομία να δηλώσουμε το ομολογουμένως
σημαντικό μας έργο ως απάντηση και κίνητρο ταυτόχρονα για όλους μας, ενεργά και
λιγότερα ενεργά μέλη της ΕΔΑΕ. Με κάθε θητεία προχωράμε μπροστά,
αναπτυσσόμαστε, και θέτουμε όλο και μεγαλύτερους στόχους προς την εξυγίανση
και υποστήριξη της Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας Πανελλαδικά.
Οι εξελίξεις τρέχουν ταχύτατα, κοινωνικά και τεχνολογικά. Ειδικά τα τελευταία χρόνια
με την νέα απειλή της πανδημίας Covid-19, κληθήκαμε να αναπροσαρμόσουμε τις
τακτικές και τις πρακτικές μας. Μειώσαμε τις δια ζώσης δραστηριότητές μας χωρίς
όμως να υποβαθμίσουμε στο ελάχιστο την ενημέρωση του κοινού και των
Συναδέλφων μας. Αντιθέτως, συνεχίσαμε δυναμικά την αποστολή της ΕΔΑΕ
προσαρμόζοντας την ενημέρωσή μας στην επικαιρότητα της χώρας. Τελικός στόχος
παρέμενε πάντα η διαφύλαξη της Ειδικότητας και η υποστήριξη του Δερματολόγου –
Αφροδισιολόγου.
Η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ) επιτελεί
πολύπλευρο έργο. Τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί και να επιλύσει
απαιτούν διατήρηση του ακαδημαϊκού χαρακτήρα και της σοβαρότητας της
ειδικότητάς μας, και ταυτόχρονα ανοιχτό μυαλό και προοδευτική ματιά προς τις
εξελίξεις παγκοσμίως. Κατά τη διάρκεια αυτής της τριετίας θεωρούμε ως ΔΣ ότι
υπηρετήσαμε στο μέγιστο δυνατό τους σκοπούς της ΕΔΑΕ τιμώντας καθένα από
εσάς ξεχωριστά, με προσοχή και σεβασμό στην ψήφο και την εμπιστοσύνη σας.
Για την τριετία 2019–2021 το ΔΣ της ΕΔΑΕ εργάστηκε σκληρά ακόμα και μέσα στις
δύσκολες συνθήκες της άγνωστης μέχρι τώρα πανδημίας, και εν συντομία πέτυχε τα
εξής:
1. Αλλάξαμε το σχεδιασμό του περιοδικού «Τα Νέα της ΕΔΑΕ». Δουλέψαμε κάθε
τεύχος ώστε να υπάρχει κεντρικό θέμα και η ελεύθερη αρθρογραφία να είναι κατά
κανόνα από συναδέλφους Δερματολόγους. Αυτή η αναβάθμιση αποτελεί μόνο τις
βάσεις για τη δημιουργία μιας σύγχρονης περιοδικής έκδοσης, που να
ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες των Συναδέλφων Δερματολόγων –
Αφροδισιολόγων, και στις διεθνείς εξελίξεις της Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας.
Επιδιώκουμε τη συμμετοχή όλο και περσότερων συνάδελφων από όλη την Ελλάδα
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στη μετάδοση της γνώσης και της εξειδίκευσής τους μέσα από την αρθρογραφία στα
«Νέα της ΕΔΑΕ».

Δ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος 2. Στα επιστημονικά συνέδρια και τις εκδηλώσεις της ΕΔΑΕ καταγράψαμε αυξημένο
Γ. ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπρόεδρος
Ι. ΜΠΑΡΚΗΣ
Γεν. Γραμματέας
Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Ταμίας
Δ. ΣΓΟΥΡΟΣ
Ειδ. Γραμματέας

αριθμό νέων ομιλητών έχοντας και ως επιπλέον κριτήριο την ερευνητική τους
δραστηριότητα. Η πανδημία δε μας πτόησε! Συνεχίσαμε τα Συνέδρια και τις
Ημερίδες της ΕΔΑΕ υβριδικά και θα συνεχίσουμε να προσαρμοζόμαστε στις νέες
συνθήκες χωρίς εκπτώσεις. Η ανανεωμένη, πιο ζωντανή, πιο «φρέσκια εικόνα» των
συνεδρίων μας, με τη συμμετοχή νέων επιστημόνων – συναδέλφων που προοδεύουν
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αποτέλεσε βασικό πυλώνα αναβάθμισης,
και κύριο στόχο για τα επόμενα συνέδρια της ΕΔΑΕ. Επιδιώκουμε να συντηρήσουμε
τις βάσεις και να αναδημιουργήσουμε τις συνθήκες για Συνέδρια και Εκδηλώσεις
διεθνών προδιαγραφών.

Χ. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ
Μέλος 3. Η ΕΔΑΕ κάλυψε επιστημονικά και έδωσε την αιγίδα της σε σημαντικό αριθμό
Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Επιστημονικών Συμποσίων και Μετεκπαιδευτικών Σεμιναρίων, στο πλαίσιο της
Μέλος
Συνεχούς Ιατρικής Εκπαίδευσης των συναδέλφων μας.
Π. ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Μέλος
Π.Γ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος 4. Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ιστοσελίδας μας συνεχίζει να εμπλουτίζεται,

προσφέροντας σημαντική βοήθεια σε όσους διεξάγουν επιστημονική έρευνα και
μελέτη, αποκλειστικά με την οικονομική στήριξη της ΕΔΑΕ.
5. Η ιστοσελίδα της ΕΔΑΕ, ανανεώθηκε με βάση όλες τις σύγχρονες τεχνολογικές
εξελίξεις, ενώ αποτέλεσε το κύριο μέσο ενημέρωσης των μελών μας και σημείωσε
πρωτοφανή αύξηση επισκεψιμότητας. Οι νέες εφαρμογές για Android & iOS
συνέβαλαν κατά πολύ στη νέα εξελιγμένη εικόνα της εταιρείας. Όλες οι ενέργειες
του ΔΣ (επιστολές, διαμαρτυρίες, δελτία τύπου, εκστρατείες, αγγελίες, αρθρογραφία,
βιβλιογραφία, διεθνείς εκδηλώσεις , εξελίξεις 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 από
κάθε μέλος. Σε συνδυασμό με τα push notifications κατευθείαν στα κινητά και τα
desktop των Μελών, και με τη συνδρομή περιοδικών newsletter, μπορούμε με
περηφάνια να αναφέρουμε ότι μέσα στην τελευταία τριετία, έχουμε θέσει γερές
βάσεις για μια Εταιρεία με διεθνείς προδιαγραφές και όραμα εκτός ελληνικών
συνόρων, επιστημονικά.
6. Στην εποχή μας, η επικοινωνία του έργου μιας επιστημονικής εταιρείας καθίσταται
απαραίτητη, και απαιτητική. Υποστηρίξαμε με διάφορους τρόπους την εξωστρέφεια
της ΕΔΑΕ με μακροπρόθεσμο σκοπό να διευρύνουμε το πλαίσιο στο μέλλον με
οδηγό και τελικό προορισμό την έγκυρη ενημέρωση του κοινού και των Συναδέλφων
Δερματολόγων – Αφροδισιολόγων.
Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τα
παρακάτω:

28

______________________________________________________________________________________________
Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 36, 11528 Αθήνα, Τηλ. 210 7295606
Email: edae@edae.gr, edaegr@hotmail.com  http://www.edae.gr

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Απολογισμός έργου Διοικητικού Συμβουλίου EΔAE 2019-2021
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2019-2021
Δ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος
Γ. ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπρόεδρος
Ι. ΜΠΑΡΚΗΣ
Γεν. Γραμματέας
Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Ταμίας
Δ. ΣΓΟΥΡΟΣ
Ειδ. Γραμματέας
Χ. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ
Μέλος
Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος
Π. ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Μέλος
Π.Γ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος

7.

30

6.1. Ψηφιοποίηση της Εβδομάδας Μελανώματος με δύο πολύ επιτυχημένες
digital εκστρατείες πανελλαδικής εμβέλειας.
6.2. Υποστήριξη Εκστρατειών για την ψωρίαση με προβολή σε παραδοσιακά και
digital μέσα και «Silver Βραβείο» στα Patient Partnerships Awards, του
Prevention and Disease Awareness Campaigns Award στην υποκατηγορία
Autoimmune Diseases.
6.3. Νέα digital καμπάνια για την Ακμή με τεράστια απήχηση στα νεανικά κοινά.
6.4. Σχεδιασμός για τη μεγάλη εκστρατεία της ΕΔΑΕ για την Αισθητική
Δερματολογία.
6.5. Βραβευμένη καμπάνια για τον καρκίνο του δέρματος με επικοινωνιακό
μέσο την υπεραιωνόβια Αρχαία Ελιά, μήνυμα «Είναι σίγουρα ελιά; Κοίταξέ
την καλύτερα» και την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
6.6. Νέα εκστρατεία πανελλαδικής εμβέλειας στα Media για τον Εμβολιασμό
ενάντια στην πανδημία Covid-19, με τίτλο «ΜΗΝ ΠΙΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
ΚΥΜΑ… ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥ!». Μια πρωτοβουλία της ΕΔΑΕ υπέρ της Υγείας στο
πλαίσιο ενός σχεδίου στήριξης της κοινωνίας και της ιατρικής κοινότητας.
6.7. Επίσκεψη μελών μας σε μικρά νησιά του Αιγαίου για εξέταση του
πληθυσμού παράλληλα με την εβδομάδα μελανώματος.
6.8. Ενημέρωση μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου για την προστασία τους
από τον ήλιο μέσα από ειδικά σχεδιασμένα φυλλάδια, οπτικοακουστικό υλικό
και αφίσες!
6.9. Ενημέρωση μαθητών Λυκείου για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα
Νοσήματα και την προστασία τους.
6.10. Η νέα σελίδα μας Dermalogos, μαζί με την αντίστοιχη ισχυρή παρουσία
της στο Facebook αποτελεί μια ξεχωριστή ενέργεια ως ένα ακόμα ποιοτικό
και άμεσο κανάλι επικοινωνίας μεταξύ μας και με το κοινό. Συνεχής
αρθρογραφία για τις παθήσεις του Δέρματος και ενημέρωση για τις
δραστηριότητές μας, έχουν αποδεδειγμένα αποτελέσει πυρήνα συσπείρωσης
για τους Συναδέλφους, αλλά και έγκυρης πληροφόρησης των ασθενών!
Νέα σειρά βίντεο «Ρώτα τον Δερματολόγο σου»: Εκμεταλλευόμενοι τις
δυνατότητες που μας προσφέρουν τα νέα μέσα συνεχώς, δημιουργήσαμε μια νέα
ελπιδοφόρα σειρά βίντεο εμπλουτίζοντας το YouTube κανάλι μας. Απλές,
κατανοητές συμβουλές, και πάντα επιστημονικά έγκυρες, καθώς προέρχονται από
εξειδικευμένους γιατρούς, Δερματολόγους, μέλη της Ελληνικής Δερματολογικής και
Αφροδισιολογικής Εταιρείας, με σκοπό τη σωστή ενημέρωση του κοινού πάνω σε
θέματα για τις παθήσεις του Δέρματος. Ξεκινήσαμε με Ψωρίαση, Διαπυητική
Ιδρωταδενίτιδα, Ακμή, Τριχόπτωση, Σπίλοι – Μελάνωμα – Αντηλιακή Προστασία,
Αποτρίχωση Laser, Βοτουλινική Τοξίνη, Αυτοάνοσα Νοσήματα, και ευελπιστούμε ότι
θα μας δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξουμε την φρέσκια αυτή πρωτοβουλία που ήδη
χαίρει μεγάλης αποδοχής και ανταπόκρισης.
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8.

Επαγγελματικά ζητήματα. Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις με την Επαγγελματική
Ένωση, η ΕΔΑΕ σκοπεύει να εστιάσει στα επαγγελματικά δικαιώματα των
Δερματολόγων - Αφροδισιολόγων. Η πολυνομία και το σύνθετο πλαίσιο
κανονισμών για τους επαγγελματίες υγείας δημιουργούν σαφή προβλήματα. Το
ΔΣ αγωνίστηκε με κάθε μέσο προς την κατεύθυνση της επίλυσης αυτών των
προβλημάτων:

 Σταματήσαμε στο ΣτΕ την κίνηση Πλαστικών Χειρουργών για τις επεμβατικές
πράξεις των Δερματολογικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας.
 Οριστική απόφαση του ΣτΕ για την Παιδιατρική Δερματολογία, ορίζοντας ως
προαπαιτούμενη την ειδικότητα του Δερματολόγου για την άσκησή της μετά από
10ετή δικαστική διαμάχη.
 Επιτυχία στην ΑΑΔΕ για τον κύριο ΚΑΔ της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας
που θα μας καλύπτει πλήρως και για τις αισθητικές ή/και επεμβατικές πράξεις
ανοίγοντας παράθυρο για μη απόδοση ΦΠΑ με νόμιμο και καθαρό τρόπο,
 Νομικό ξεκαθάρισμα του τοπίου σε σχέση με την εκπαίδευση μη ιατρών ή/και
ιατρών άλλων ειδικοτήτων σε πράξεις της επεμβατικής Δερματολογίας και
αναμένουμε περισσότερα.
 «Νίκες» έναντι ελευθέρων επαγγελματιών ή/και εταιρειών που πρόσβαλλαν το
κύρος των Δερματολόγων – Αφροδισιολόγων ή παράνομα εισήλθαν λάθρα στο
γνωστικό αντικείμενο της Ειδικότητάς μας.

9. Η περίοδος της πανδημίας έκανε όλα τα παραπάνω ακόμα πιο δύσκολα.
Μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες, με κόπο και πολλή δουλειά, η ΕΔΑΕ ξεχώρισε
ανάμεσα στις επιστημονικές εταιρείες σχετικά με την άμεση, γρήγορη, και έγκυρη
ανάρτηση οδηγιών για τη διαχείριση ασθενών με διάφορες δερματολογικές
παθήσεις, καθώς και οδηγιών για το κοινό. Επιπρόσθετα, δε ξεχάσαμε τον πολύ
σημαντικό κοινωνικό ρόλο της ΕΔΑΕ. Προχωρήσαμε – χωρίς δεύτερη σκέψη – σε
σημαντικές δωρεές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία πρώτης
γραμμής και υλικού προστασίας από την COVID-19 σε μέλη μας.
Συμπερασματικά, βρισκόμασταν και εμείς στην πρώτη γραμμή της ελληνικής
κοινωνίας και της ιατρικής κοινότητας μέσα στις αναπάντεχες αυτές συνθήκες για
την παγκόσμια υγεία.

10. Η αξιοποίηση των νέων ιδιόκτητων γραφείων μας, ως μια νέα σύγχρονη
κοιτίδα για τη δυναμική παρουσία της Ελληνικής Δερματολογικής &
Αφροδισιολογικής κοινότητας, και επομένως όλων των Μελών της ΕΔΑΕ, αποτελεί
καμάρι του απερχομένου ΔΣ.
11. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση μέσα από φροντιστήρια της ΕΔΑΕ (φροντιστήριο
για τα Lasers), και οι υποτροφίες προς νέους συναδέλφους.
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12. Τέλος, η κοινωνική μέριμνα, η φροντίδα των δερματολογικών ασθενών και η
ανακούφιση του πόνου – σωματικού και ψυχικού – όταν αυτό είναι δυνατό,
αποτελεί μέρος της ιατρικής υπευθυνότητας, ευαισθησίας και αποστολής των
Ελλήνων Δερματολόγων – Αφροδισιολόγων. Μεταξύ των στόχων της
Δερματολογικής κοινότητας είναι η προάσπιση των αξιών για την υγεία, η
έρευνα και ο αγώνας για τη θεραπεία των ασθενειών του δέρματος, η έγκυρη
ενημέρωση του κοινού, η βοήθεια και η στήριξη των ασθενών. Με αυτές τις
αξίες ως οδηγό, το ΔΣ της ΕΔΑΕ αποφάσισε να προχωρήσει σε οικονομική
δωρεά προς την Ιωάννα Παλιοσπύρου, θύμα επίθεσης με βιτριόλι. Οι
Έλληνες Δερματολόγοι – Αφροδισιολόγοι συμμεριζόμαστε όλοι τον Γολγοθά
του θύματος αυτής της πρωτοφανούς βιαιότητας, και στεκόμαστε στο πλευρό της
ως μία συμβολική πράξη στήριξης κάθε γυναίκας, και κάθε ανθρώπου που έχει
πέσει θύμα κακοποίησης.

Θεωρούμε ότι το παρόν Δ.Σ. εργάσθηκε σκληρά προκειμένου να προασπίσει και να
προβάλλει την ειδικότητά μας. Παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω της πανδημίας,
συνεχίσαμε δυναμικά την ανοδική πορεία προς τη δόμηση ενός καλύτερου γενικού
πλαισίου δραστηριότητας του Έλληνα Δερματολόγου – Αφροδισιολόγου. Είμαστε
περήφανοι και θερμά ευγνώμονες που σταθήκατε όλοι αρωγοί αυτής της
προσπάθειας. Ευχόμαστε να συνεχίσουμε με επιτυχία το χτίσιμο ενός ακόμα πιο
ελπιδοφόρου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές των Δερματολόγων –
Αφροδισιολόγων.

Μετά τιμής,
Το ΔΣ της Ε.Δ.Α.Ε.
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Νέοι Κ.Α.Δ στη Δερματολογία
Αφροδισιολογία
Επιστολές ΑΑΔΕ για νέους Κ.Α.Δ.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στις επιστολές που ακολουθούν, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το αίτημα
της ΕΔΑΕ προς την ΑΑΔΕ και αντίστοιχα την απάντηση της ΑΑΔΕ προς την
ΕΔΑΕ σχετικά με τη δημιουργία δύο ξεχωριστών Κ.Α.Δ. με ενδεικτικούς
τίτλους «Ιατρικές υπηρεσίες και πράξεις επεμβατικής δερματολογίαςαφροδισιολογίας για την αντιμετώπιση νοσημάτων κλινικής και αισθητικής
δερματολογίας και αφροδισιολογίας» και «Ιατρικές αισθητικές υπηρεσίες
ειδικότητας δερματολογίας-αφροδισιολογίας για τη βελτίωση των αισθητικών
προβλημάτων του δέρματος».
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2019-2021
Δ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος
Γ. ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπρόεδρος
Ι. ΜΠΑΡΚΗΣ
Γεν. Γραμματέας
Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Ταμίας
Δ. ΣΓΟΥΡΟΣ
Ειδ. Γραμματέας
Χ. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ
Μέλος
Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος
Π. ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Μέλος
Π.Γ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος

Επιστολή EΔΑΕ α.π. 164 18052021
Αθήνα, 18 Μαΐου 2021
Αρ. πρωτ. 164
Αξιότιμοι Κύριοι,
Ως εκπρόσωποι της δερματολογικής κοινότητας, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε τη δημιουργία ενός πρόσθετου ΚΑΔ, με σκοπό την πληρέστερη περιγραφή των υπηρεσιών που
παρέχονται από τους γιατρούς της ειδικότητάς μας.
Μέχρι σήμερα, οι Δερματολόγοι-Αφροδισιολόγοι, εκτός του κλασσικού ΚΑΔ 86221908
«Ιατρικές υπηρεσίες Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας», που χρησιμοποιούν με την έναρξη του επαγγέλματός τους, ήταν συχνά υποχρεωμένοι, στην προσπάθειά τους να περιγράψουν πλήρως το γνωστικό τους αντικείμενο, να ενεργοποιούν άτυπα ορισμένα ΚΑΔ από
αλλότρια επαγγέλματα.
Για την οριστική επίλυση του θέματος αυτού, δηλαδή της χρήσης άλλων ΚΑΔ, που ουδεμία σχέση έχουν με το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς μας και μόνο προβλήματα
και σύγχυση δημιουργούν, προβλήματα που μεγεθύνθηκαν ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας, προτείνουμε τη διεύρυνση του ΚΑΔ 86221908 με τελική διαμόρφωση ως εξής:
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.
Προτείνουμε επίσης τη δημιουργία ενός νέου δερματολογικού ΚΑΔ που να αφορά τις καθαρά αισθητικές πράξεις της ειδικότητάς μας με την ονομασία:
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.
Με τους νέους αυτούς ΚΑΔ, αφενός γίνεται περισσότερο σαφές το αντικείμενο εργασίας
μας και περιγράφονται πλέον ορθά πρόσθετες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
που μόνο ιατροί Δερματολόγοι-Αφροδισιολόγοι είναι σε θέση να τις παρέχουν και αφετέρου, τους συγκεκριμένους ΚΑΔ δεν θα μπορούν να τους χρησιμοποιούν άλλοι κλάδοι που
ουδεμία σχέση έχουν με το ιατρικό επάγγελμα και με την ειδικότητά μας.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
Στη διάθεσή σας για παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων.
Μετά τιμής,
Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ
Ο Γεν. Γραμματέας
Ι. Μπάρκης
Ο Πρόεδρος
Δ. Ρηγόπουλος
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Απάντηση ΑΑΔΕ για νέο ΚΑΔ α.π.188
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΑ΄ - ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ ΙΑ 1052780 ΕΞ 2021
ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
e-mail: edae@edae.gr
Θέμα: Αίτημα σχετικό με Κ.Α.Δ.
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 177/03.06.2021 (αρ. εισερχ. πρωτ. 145606/07.06.2021 & 1047895/08.06.2021) έγγραφό σας

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 177/03.06.2021 (αρ. εισερχ. πρωτ.
145606/07.06.2021 & 1047895/08.06.2021) εγγράφου που μας αποστείλατε αναφορικά με το αίτημά σας για δημιουργία δύο ξεχωριστών Κ.Α.Δ. με ενδεικτικούς τίτλους «Ιατρικές υπηρεσίες και πράξεις
επεμβατικής δερματολογίας-αφροδισιολογίας για την αντιμετώπιση
νοσημάτων κλινικής και αισθητικής δερματολογίας και αφροδισιολογίας» και «Ιατρικές αισθητικές υπηρεσίες ειδικότητας δερματολογίας-αφροδισιολογίας για τη βελτίωση των αισθητικών προβλημάτων του δέρματος» και ως προς τα διαλαμβανόμενα σε αυτό θέματα αρμοδιότητάς μας, σας ενημερώνουμε τα εξής:
Με την υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06.10.2008
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων
(Κ.Α.Δ. 2008)» (Β΄2149), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθορίστηκαν οι νέοι Κ.Α.Δ..
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Οικονομίας & Οικονομικών (έκδοση Ιουνίου 2009), διευκρινίστηκε
πως για την αποομαδοποίηση της NACE αναθεώρησης 2 σε κατώτερα επίπεδα αξιοποιήθηκε η “συναρτώμενη με τις δραστηριότητες
στατιστικής ταξινόμησης των προϊόντων” της Eurostat, γνωστής ως
CPA 2008 (Κανονισμός 451/23.4.2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου).
Κατόπιν των ανωτέρω, τόσο η δημιουργία και ένταξη ενός Κ.Α.Δ.
σε κάποια κατηγορία της NACE και της CPA, όσο και κατ’ επέκταση
η επιλογή αυτού του Κ.Α.Δ. από τους φορολογούμενους, πρέπει
να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις ερμηνευτικές σημειώσεις των συγκεκριμένων ταξινομήσεων.
Για αυτό το λόγο η Υπηρεσία μας θεωρεί πως ο Κ.Α.Δ. 86.22.19.08
«Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας δερματολογίας-αφροδισιολογίας»
καλύπτει το αντικείμενο των ζητούμενων δραστηριοτήτων.

Με την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1157/26.11.2008 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Μητρώου «Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της
1100330/1954/ΔΜ/06.10.2008 (Β’2149) απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών ‘’Καθορισμός Νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008)’’» διευκρινίστηκε πως οι νέοι Κ.Α.Δ. προσαρμόζονται πλήρως στη NACE αναθεώρηση 2 (Κανονισμός 1893/20.12.2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου).

Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε πως τα δικαιολογητικά για την
επιλογή Κ.Α.Δ. κατά την έναρξη και μεταβολή επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και Δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β΄19/2014).

Στην ενότητα 2 «Ανάπτυξη (Διάρθρωση) – Μεθοδολογία της Κωδικοποίησης» του κεφαλαίου Α’ «Εισαγωγή» του Τόμου Ι’ της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων του Υπουργείου

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

ΙΣΑ: Παραπομπή 20 καταγγελιών της ΕΔΑΕ
για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών,
παρέπεμψε 20 δικές μας καταγγελίες για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος από διάφορους επαγγελματίες,
στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, καθώς
και στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, για περαιτέρω ενέργειες.
Με εκτίμηση,
Το ΔΣ της Ε.Δ.Α.Ε.

Επιστολή Υπουργείου Υγείας προς Εθνική Αρχή Διαφάνειας
με διαβίβαση των καταγγελιών της ΕΔΑΕ

Ημερομηνία: 09/07/2021
Aγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι λάβαμε επιστολή του Υπουργείου Υγείας
(δείτε την επιστολή στη διπλανή στήλη), με την οποία κοινοποιείται η επιστολή μας με τις 51 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις
που αφορούν τη διενέργεια ιατρικών αισθητικών πράξεων από μη
ιατρούς ή ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τις δικές της ενέργειες.
Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί το Υπουργείο Υγείας ανέλαβε δράση για το συγκεκριμένο φλέγον ζήτημα της ειδικότητάς μας, και αναμένουμε θετικά αποτελέσματα που θα συνδράμουν στη δικαίωση των στόχων μας.
Με εκτίμηση,
Το ΔΣ της Ε.Δ.Α.Ε.
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Επικαιροποίηση Νομοθετικού Πλαισίου
λειτουργίας Ιατρείων, Διαγνωστικών
Εργαστηρίων, Πολυιατρείων, που
λειτουργούν είτε με τη μορφή ατομικής
επιχείρησης είτε με τη μορφή εταιρείας
παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας
Με αφορμή τη δημοσίευση του ν. 4771/2021 και συγκεκριμένατων όσων προβλέπονται στο άρθρο 38 (Ζητήματα
λειτουργίας Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας) σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 84/2001
(όροι, προϋποθέσεις διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα στο άρθρο 11 για κάθε παροχή υπηρεσίας Π.Φ.Υ.
ορίζεται ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός
εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας. Σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπεύθυνου κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Μονάδας ή λόγω άδειας ή ασθένειας ορίζεται ως αντικαταστάτης του αναπληρωτής αντίστοιχων προσόντων, ο οποίος περιλαμβάνεται στην κατάσταση επιστημονικού προσωπικού, που υποβάλλεται για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ή ορίζεται μεταγενέστερα με έγγραφη δήλωση του φορέα Π.Φ.Υ. στην αρμόδια υπηρεσία. Η για οποιοδήποτε λόγο αποχώρηση επιστημονικά υπεύθυνου συνοδεύεται, ταυτόχρονα με τον ορισμό του αντικαταστάτη του και την υποβολή εντός 15 ημερών αίτησης για την τροποποίηση της βεβαίωσης λειτουργίας στον Ιατρικό Σύλλογο.
Σε διαφορετική περίπτωση διακόπτεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38
του ν. 4771/2021 η παρουσία του επιστημονικά υπεύθυνου ή του νόμιμου αντικαταστάτη του κάθε φορέα ή τμήματος φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι υποχρεωτική καθ’ όλο το ωράριο λειτουργίας του.
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Εξάλλου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4771/2021 η χορήγηση κοινής βεβαίωσης λειτουργίας είναι δυνατή και
στην περίπτωση ιατρών διαφορετικής ειδικότητας. Με την με αριθμ Γ1β/Γ.Π./οικ.
29297/19-5-2021 Υπουργική απόφαση ορίζεται, ότι η δυνατότητα χορήγησης κοινής
βεβαίωσης λειτουργίας αφορά μόνο τις κλινικές ειδικότητες εξαιρουμένων των εργαστηριακών. Η περίπτωση χρήσης ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού ρυθμίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. Γ.Π./
οικ.72218/27-8-2014. Ο επιστημονικός εξοπλισμός θα πρέπει να τοποθετείται σε διακριτό χώρο και ο χώρος του ιατρείου να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα που προβλέπει η κατασκευάστρια
εταιρεία του επιστημονικού εξοπλισμού σε
ότι αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία του.
Η παρ. 4 του αρ. 38 του ν. 4771/2021
προβλέπει, πως ο Ιατρικός Σύλλογος οφείλει κατ’ έτος να ελέγχει δειγματοληπτικά το
10% των φορέων Π.Φ.Υ. στην περιοχή της
χωρικής του αρμοδιότητας. Όλοι οι φορείς
που διαθέτουν βεβαίωση λειτουργίας θα
πρέπει να ελεγχθούν τουλάχιστον μία φορά
εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του
νόμου ήτοι από 1-2-2021.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 319
του ν. 4512/2018 ο επιστημονικά υπεύθυνος ιατρός, εταιρείας παροχής ιατρικών υπηρεσιών, οφείλει να τηρεί τους κανόνες ιατρικής δεοντολογίας και είναι πειθαρχικά υπόλογος με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, εξ

ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας.
Σύμφωνα δε με τα προβλεπόμενα στην
παρ. 5 του άρθρου 17 του Π.Δ.84/2001 κάθε παράβαση εταιρείας παροχής Π.Φ.Υ. σχετικά με τη νόμιμη λειτουργία του φορέα ή την
παροχή υπηρεσιών υγείας από αυτόν πέραν
της παράβασης των ειδικών προβλέψεων των
άρθρων 14 και 15 του ανωτέρω Π.Δ. τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας
από 1 μέχρι 6 μήνες και με πρόστιμο ύψους
14.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται οριστικά η βεβαίωση λειτουργίας
και επιβάλλεται πρόστιμο 70.000 ευρώ. Σε
περίπτωση παράβασης των ειδικών απαγορεύσεων του αρ. 14 του Π.Δ.84/2001διατάσσεται η άμεση και οριστική διακοπή της
λειτουργίας του φορέα και ανακαλείται η αντίστοιχη βεβαίωση λειτουργίας. Επιπλέον με
την ίδια απόφαση επιβάλλεται σε βάρος του
παραβάτη και πρόστιμο ύψους από 14.000
ευρώ μέχρι 70.000 ευρώ.
Επιπλέον η βεβαίωση λειτουργίας του φορέα ανακαλείται και στις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 13 του Π.Δ.84/2001.
Ο Ιατρικός Σύλλογος είναι ο αρμόδιος φορέας διοικητικής εποπτείας και ελέγχου όλων των ιδιωτικών φορέων παροχής Π.Φ.Υ
και διαθέτει τη δυνατότητα επιβολής των
προβλεπόμενων κατά τα άρθρα 13 και 17
του Π.Δ.84/2001 διοικητικών κυρώσεων και
προστίμων, όπως κάθε φορά ισχύουν. (Ν.
4772/19-5-2017 άρθρο 85).
Νομική Υπηρεσία
του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
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Μην πιάσεις το επόμενο κύμα…

εμβολιάσου!

Καθώς βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός τέταρτου «κύματος» έξαρσης της πανδημίας COVID-19, η βασική γραμμή άμυνας που έχουμε στη
διάθεσή μας είναι το χτίσιμο ενός τείχους ανοσίας. Ο μόνος ασφαλής τρόπος για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, αλλά και να αποφύγουμε
μελλοντικές εξάρσεις που θα θέσουν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο, είναι μέσα από τον μαζικό εμβολιασμό όλων μας.
Η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία, εκπροσωπώντας επιστήμονες και ιατρούς, αποφάσισε να στηρίξει
την προσπάθεια για αύξηση των εμβολιασμών στην Ελλάδα μέσα από μία διαφημιστική καμπάνια με την επιμέλεια της day6.
Αξιοποιώντας τη διττή έννοια του κύματος και την εικόνα του σέρφερ, τονίζεται άμεσα και δυναμικά το εμβόλιο
ως ο μοναδικός αποτελεσματικός τρόπος «να μην πιάσουμε το επόμενο κύμα».
Έτσι, η ΕΔΑΕ αναδεικνύει μέσα από έναν δημιουργικό και φιλικό τρόπο την ανάγκη προστασίας από τον COVID-19
μέσω εμβολιασμού, τόσο για εμάς τους ίδιους, όσο και για τους αγαπημένους και τους συνανθρώπους μας.
Άλλωστε, η υγεία μας είναι μεταδοτική!
www.edae.gr
www.facebook.com/dermalogos
www.youtube.com/channel/UCN1Awuzk3YrtAuFipM4evew
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Ορισμός
Η Ψωρίαση αποτελεί μια συχνή,
χρόνια δερματοπάθεια, με εξάρσεις
και υφέσεις. Συχνά υπάρχει
οικογενής προδιάθεση για την
εμφάνισή της. Προσβάλλει εξίσου
και τα δυο φύλα και η έναρξή της
μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε
ηλικία. Κατά προσέγγιση το 2-3%
του ελληνικού πληθυσμού πάσχει
από κάποιας μορφής ψωρίαση.
Θεωρείται νόσος με ανοσολογικό
υπόστρωμα. Εκλυτικός παράγοντας
μπορεί να είναι ο τραυματισμός
κάθε είδους με χαρακτηριστική
εμφάνιση ψωριασικής πλάκας
στο σημείο τραυματισμού του
δέρματος (φαινόμενο Kobner) ή
και μια στρεπτοκοκκική λοίμωξη του
αναπνευστικού στις νεαρές ηλικίες.
Ταξινόμηση
Υπάρχουν διαφορετικές μορφές ψωρίασης
που όμως δεν είναι σταθερες καθόλη την διαρκεια της νόσου. Οι κύριες μορφές της νόσου είναι οι εξής:
1. Κοινή κατά πλάκας ψωρίαση
Η πλέον συνηθισμένη μορφή εκδήλωσης
της νόσου είναι η οποία χαρακτηρίζεται από
ερυθηματώδεις πλάκες με στέρεα προσκολλημένα αργυρόχροα λέπια. Οι βλάβες εντοπίζονται κυρίως σε αγκώνες, γόνατα, κνήμες
καθώς και στην οσφυική χώρα και το τριχωτό της κεφαλής. Οι βλάβες μπορεί να είναι
ήπια κνησμώδεις.
2. Σταγονοειδής ψωρίαση
Απαντάται σε ποσοστό μικρότερο του 10%
των περιπτώσεων, είναι συχνότερη σε παιδιά
και νεαρούς ενήλικους και εμφανίζεται συνήθως μετά από μία οξεία στρεπτοκοκκική λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού. Χαρακτηρίζεται από πολλαπλές, διάσπαρτες, ρόδινες «σταγονοειδείς» βλατίδες και πλάκες,
μεγέθους έως 1,5 cm με γενικευμένη κατανομή αφήνωντας συνήθως ελεύθερες τις παλάμες και τα πέλματα.
3. Ερυθροδερμική ψωρίαση ή ψωριασική
ερυθροδερμία
Αποτελεί σπάνια μορφή ψωρίασης, με πο-
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Μ. Παπουτσάκη

σοστό εμφάνισης μικρότερο του 2% των περιστατικών. Αποτελεί την πιο σοβαρή μορφή
ψωρίασης και χαρακτηρίζεται από την καθολική φλεγμονή του δέρματος, ερυθρότητα
και ποικίλου βαθμού απολέπιση, ενώ συχνά
μπορεί να συνοδεύεται και από συστηματική
συμμετοχή (πυρετός, ρίγος, κακουχία κλπ).
4. Φλυκταινώδης ψωρίαση
Εμφανίζεται σε ποσοστό μικρότερο του
5% και χαρακτηρίζεται από τον σχηματισμό
φλυκταινών λόγω συνάθροισης πολυμορφοπύρηνων στην επιδερμίδα. Διακρίνεται
στην εντοπισμένη (παλαμών πελμάτων) και
στην γενικευμένη φλυκαταινώδη ψωρίαση
(Von Zumbush).
Επιπλέον ανάλογα με την εντόπιση της
νόσου διακρίνονται οι ακόλουθες μορφές:
1. Ψωρίαση του τριχωτού
2. Ψωρίαση των πτυχών ή ανάστροφη ψωρίαση
3. Ψωριασική ονυχία
4. Ψωρίαση παλαμών πελμάτων
5. Ψωρίαση των γεννητικών οργάνων και
των βλεννογόνων
Διάγνωση
Η διάγνωση της ψωρίασης είναι κατά κύριο
λόγο κλινική εξαιτίας της τυπικής κλινικής της
εικόνας. Σε αμφίβολες περιπτώσεις η βιοψία του δέρματος επιβεβαιώνει την διάγνωση.

Αναλυτικότερα στην ιστολογική εξέταση
παρατηρείται υπερκεράτωση, παρακεράτωση και ακάνθωση της επιδερμίδας με επίταση των επιδερμιδικών καταδύσεων,μείωση
ή εξαφάνιση της κοκκιώδους στιβάδας κατά θέσεις, λέπτυνση της επιδερμίδας πάνω
από τις θηλές του χορίου. Επιπλέον, λόγω
της συλλογής πολυμορφοπύρηνων στην κερατίνη στοιβάδα παρατηρούνται τα μικροαποστημάτια του Munro και στην ακανθωτή
στιβάδα οι σπογγειόμορφες φλύκταινες του
Kojol, κυρίως στις φλυκταινώδεις μορφές
ψωρίασης. Στο χόριο παρατηρείται φλεγμονώδης διήθηση από λεμφοκύτταρα και μονοπύρηνα, επιμήκυνση των θηλών, αυξημένες μιτώσεις ινοβλαστών και ενδοθηλιακών
κυττάρων, αγγειοδιαστολή και υπερπλασία
των μετατριχοειδικών κυρίως φλεβιδίων του
επιπολής χορίου.
5. Επιδημιολογία, αιτιοπαθογένεια και παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της
ψωρίασης
Επιδημιολογία
Η ψωρίαση είναι μία χρόνια, μη μεταδοτική, φλεγμονώδης δερματοπάθεια που χαρακτηρίζεται από τον ανώμαλο πολλαπλασιασμό και ωρίμανση των κερατινοκυττάρωνμε αποτέλεσμα την εμφάνιση των χαρακτηριστικών ψωριασικών βλαβών.
Είναι συχνή νόσος και προσβάλλει κατά μέ-
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σο όρο το 1,5%-3% του παγκόσμιου πληθυσμού. Είναι συχνότερη στην Καυκάσια φυλή
με μέσο όρο εμφάνισης 2%-3% στις χώρες
του λεγόμενου δυτικού κόσμου
(Ευρώπη και Βόρεια Αμερική).Αντίθετα είναι σπάνια στους Ασιάτεες (0,4%) ενώ προσσεγγιζει το 0% στους Εσκιμώους και στους ιθαγενείς της Νοτίου Αμερικής.
Προσβάλλει εξίσου και τα δύο φύλα. Τα
2/3 των ασθενών πάσχουν από ήπια μορφή και το 1/3 από μέτρια έως σοβαρή μορφή της νόσου.
Η έναρξη της νόσου μπορεί να συμβεί σε
οποιαδήποτε ηλικία, από την παιδική ως την
γεροντική. Στο 75% των περιπτώσεων η έναρξη της νόσου είναι πριν από την ηλικία
των 40 ετών, ενώ στις γυναίκες εμφανίζεται
νωρίτερα απ’ότι στους άνδρες. Ωστόσο, η ηλικία έναρξης εμφανίζει δύο ηλικιακές αιχμές: η πρώτη τη 2η -3η δεκαετία και η δεύτερη μετά την 5η δεκαετία ζωής.
Αιτιοπαθογένεια
Η ψωρίαση είναι πολυπαραγοντική νόσος.
Η εμφάνισή της αποτελεί συνάρτηση γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων και
μίας ιδιαίτερης ανοσολογικής απάντησης του
οργανισμού, σε γενετικώς προδιατεθιμένα άτομα, η οποία οδηγει σε αύξηση του ρυθμού πολλαπλασιασμού και ατελή ωρίμανση των κερατινοκυττάρων στην επιδερμίδα,
καθώς και υπερπλασία των τριχοειδών και
φλεγμονώδη διήθηση στο χόριο.
Εκλυτικοί παράγοντες για την εμφάνιση, συντήρηση ή υποτροπή της νόσου αποτελούν:
1. Το τραύμα
2. Οι λοιμώξεις
3. Τα φάρμακα
4. Ο ήλιος
5. Μεταβολικοί παράγοντες
6. Ορμονικοί παράγοντες
7. Το στρές
8. Το αλκοόλ
9. Το κάπνισμα
6. Θεραπεία της ψωρίασης
Η θεραπευτική προσέγγιση της ψωρίασης
εξαρτάται από την κλινική μορφή της, την βαρύτητα της (PASI), την έκταση του σώματος
που προσβάλλει (BSA), την επίδραση στην
ποιότητα ζωής του ασθενούς (DLQI), τις συννοσηρότητες που παρουσιάζει ο ασθενής και
τα συνχορηγούμενα φάρμακα.
Έτσι, ΗΠΙΑ θεωρείται η νόσος που παρουσιάζει : PASI ≤ 10 ή PGA < 3 ή BSA ≤10 και

ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ
Ήπια ψωρίαση

Μέτρια – Σοβαρή ψωρίαση

PASI ≤10 ή PGA<3 ή BSA ≤10% και DLQI ≤10 PASI >10 ή PGA ≥3 ή BSA>10% και DLQI >10
ή

ή

PASI >10 ή PGA≥3 ή BSA>10% και DLQI <10 PASI ≤10 ή PGA<3 ή BSA ≤10% και DLQI >10
Στην κατηγορία αυτή, ανεξαρτήτως PASI, PGA
και BSA ανήκουν και οι ασθενείς με ψωρίαση
και συμπτώματα στις εξής περιοχές:
• Τριχωτό κεφαλής και/ή πρόσωπο
• Γεννητικά όργανα
• Παλάμες και/ή πέλματα
• Ονυχόλυση ή ονυχοδυστροφία τουλάχιστον 2 ονύχων των άκρων χειρών
• Έντονο κνησμό
• Παρουσία επίμονων πλακών
• Ψωρίαση σε ορατές, εμφανείς περιοχές
Όλα τα παραπάνω σχετίζονται με τον ορισμό
της μέτριας και σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας. Λόγω βαρύτητας, στην συγκεκριμένη
κατηγορία εντάσσονται και οι εξής μορφές:
• Ερυθροδερμική ψωρίαση
• Γενικευμένη φλυκταινώδης ψωρίαση
• Ψωρίαση με συνοδό ψωριασική αρθρίτιδα
DLQI ≤ 10 ή PASI >10 ή PGA ≥ 3 ή BSA>10
και DLQI <10, ενώ ΜΕΤΡΙΑ και ΣΟΒΑΡΗ η
νόσος που παρουσιάζει: PASI>10 ή PGA ≥3
ή BSA >10 και DLQI>10 ή PASI ≤ 10 ή PGA
< 3 ή BSA ≤10 και DLQI>10.
Η ήπια μορφή αποτελεί ένδειξη ΤΟΠΙΚΗΣ
θεραπείας και φωτοθεραπείας, ενώ η μέτρια-σοβαρή, ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ θεραπείας. Η τοπική θεραπεία και η φωτοθεραπεία, μπορούν να συνδυαστούν και με την
συστηματική.
Ειδικότερες Οδηγίες:
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΗΠΙΑΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ
1ης επιλογής:
ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
• Κορτικοστεροειδή (corticosteroids)
• Ανάλογα βιταμίνης D3 (καλσιποτριόλη:
calcipotriol, καλσιτριόλη: calcitriol)
• Έ τοιμο, σταθερό σκεύασμα γέλης/αφρού καλσιποτριόλης (ανάλογο βιταμίνης D) και διπροπιονικής βηταμεθαζόνης (κορτικοστεροειδές): calcipotriol
monohydrate+betamethasone dipropionate)
• Ρετινοειδή (Ταζαροτένη: tazarotene)
• Πίσσα (tar)
• Διθρανόλη (dithranol)
• Αναστολείς καλσινευρίνης: pimecrolimus,

tacrolimus (οι παράγοντες αυτοί, αν και δεν
έχουν επίσημη ένδειξη, έχουν δείξει καλή
αποτελεσματικότητα σε σημαντικό αριθμό
κλινικών μελετών και στη κλινική πρακτική
χορηγούνται κυρίως για τις βλάβες που εντοπίζονται στο πρόσωπο, στις παρατριμματικές περιοχές καθώς και για τη ψωρίαση στην παιδική ηλικία)
• Κερατολυτικά (σαλικυλικό οξύ: salicilique
acid – ουρία: urea)
Τα παραπάνω τοπικά σκευάσματα μπορούν
να δοθούν σε κυκλικό σχήμα θεραπείας, ως
μονοθεραπεία ή συνδυαστικά.
2ης επιλογής:
• Φωτοθεραπεία (τοπική PUVA, UVB-nb)
• Excimer laser
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΡΙΑΣ – ΣΟΒΑΡΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ
1ης επιλογής:
• Φωτοθεραπεία (Phototherapy): (UVB-nb,
UVB ευρέος φάσματος, PUVA, excimer laser)
• Κυκλοσπορίνη (Ciclosporin): (2,5 – 5 mgr/
kgr ΒΣ/ημέρα, από το στόμα). Σε περίπτωση συνεχούς χορήγησης, συνιστάται να μην
ξεπεραστούν τα 2 έτη.
• Μεθοτρεξάτη (Methotrexate): (5 - 30 mgr/
εβδομάδα, από το στόμα ή ενδομυικά ή
υποδορίως – συγχορήγηση φυλλικού ο-

47

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Ψωρίαση. Ορισμός, ταξινόμηση και διάγνωση
ξέος 1-5 mgr συνιστάται)
• Ασιτρετίνη (Acitretin): {ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με PUVA (Re-PUVA) ή
σε συνδυασμό με UVB(Re-UVB)} (0,3 – 1
mgr/kgr ΒΣ/ημέρα, από το στόμα)
• Εστέρες φουμαρικού οξέος (fumaric acid
esters): (δεν διατίθενται στην Ελλάδα)
2ης επιλογής:
• Ανταλιμουμάμπη (Adalimumab)
- Humira: υποδόρια χορήγηση, (δόση εφόδου 80 mgr εφάπαξ την εβδομάδα 0, ακολουθούμενα από 40 mg εφάπαξ την εβδομάδα 1, κατόπιν δόση συντήρησης: 40 mg κάθε δεύτερη εβδομάδα αρχίζοντας δύο εβδομάδες μετά τη δόση εφόδου (40 mg εφάπαξ
την εβδομάδα 3 και 40 mg κάθε 2 εβδομάδες στη συνέχεια). Μετά τις 16 εβδομάδες, οι
ασθενείς με ανεπαρκή ανταπόκριση μπορεί
να ωφεληθούν από μια αύξηση της συχνότητας σε 40 mg κάθε εβδομάδα. Τα οφέλη
και οι κίνδυνοι της συνεχιζόμενης εβδομαδιαίας θεραπείας με adalimumab πρέπει να επανεξετάζονται προσεκτικά σε ασθενή με ανεπαρκή ανταπόκριση, μετά την αύξηση του
δοσολογικού σχήματος. Σε περίπτωση που
επιτευχθεί επαρκής ανταπόκριση με μια αυξημένη συχνότητα δοσολογικού σχήματος,
η δόση μπορεί στη συνέχεια να μειωθεί σε
40 mgr κάθε δεύτερη εβδομάδα. Συνιστώμενο σχήμα χορήγησης: συνεχές.
- Hulio, Imraldi και Xyrimose: αποτελούν
τα βιοομοειδή (biosimilar) της ανταλιμουμάμπης και χορηγούνται με το ίδιο δοσολογικό σχήμα με το Humira .
• Γκουζελκουμάμπη (Guselkumab)
- Tremfya: υποδόρια χορήγηση, (δόση εφόδου 100 mg τις εβδομάδες 0 και 4. Δόση συντήρησης: 100 mg κάθε 8 εβδομάδες). Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας σε ασθενείς που
δεν έχουν εμφανίσει ανταπόκριση μετά από
16 εβδομάδες θεραπείας.
• Ετανερσέπτη (Etanercept)
- Enbrel: υποδόρια χορήγηση, (δόση εφόδου 25 mg δύο φορές εβδομαδιαίως ή
50 mg μία φορά εβδομαδιαίως ή εναλλακτικά 50 mg δύο φορές εβδομαδιαίως, μέχρι και για 12 εβδομάδες). Τα δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία συνηγορούν υπέρ του δοσολογικού σχήματος 50 mg δύο φορές εβδομαδιαίως για τις πρώτες 12 εβδομάδες (δόση εφόδου), διότι προκύπτει
από τα αποτελέσματα των διαφόρων μελετών ότι επιτυγχάνεται καλύτερη και κυρίως

48

ταχύτερη ανταπόκριση. (δόση συντήρησης:
25 mg δύο φορές εβδομαδιαίως ή 50 mg
μία φορά εβδομαδιαίως, μετά την 12η εβδομάδα). Συνιστώμενο σχήμα χορήγησης: συνεχές ή διακοπτόμενο, βάσει των αναγκών
του εκάστοτε ασθενούς.
- Benepali: αποτελεί το βιοομοειδές
(biosimilar) της ετανερσέπτης και χορηγείται
με το ίδιο δοσολογικό σχήμα με το Enbrel .
• Ινφλιξιμάμπη
- Remicade: ενδοφλέβια χορήγηση, (δόση εφόδου, 5 mg/kg ΒΣ χορηγούμενα ως μία ενδοφλέβια έγχυση, ακολουθούμενα από
επιπρόσθετες δόσεις έγχυσης 5 mg/kg ΒΣ σε
2 και 6 εβδομάδες, αντίστοιχα, από την πρώτη έγχυση. Δόση συντήρησης: 5 mg/kg ΒΣ
κάθε 8 εβδομάδες). Συνιστώμενο σχήμα χορήγησης: συνεχές.
- Inflectra και Zessly: αποτελούν το βιοομοειδή (biosimilar) της ινφλιξιμάμπης και
χορηγούνται με το ίδιο δοσολογικό σχήμα
με το Remicade.
• Ιξεκιζουμάμπη (Ixekizumab)
- Talz: υποδόρια χορήγηση, (δόση εφόδου, 160mg την εβδομάδα 0, ακολουθούμενη από 80mg κάθε 2 εβδομάδες για 12
εβδομάδες , δόση συντήρησης, 80 mg κάθε 4 εβδομάδες).
• Μπρονταλουμάμπη ( Brodalumab):
- Kyntheum: υποδόρια χορήγηση, (δόση
εφόδου, 210 mg, τις εβδομάδες 0, 1 και 2,
δόση συντήρησης 210 mg κάθε 2 εβδομάδες). Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας σε ασθενείς που
δεν έχουν παρουσιάσει ανταπόκριση μετά από 12 έως 16 εβδομάδες θεραπείας. Κάποιοι
ασθενείς που αρχικά παρουσιάζουν μερική
ανταπόκριση μπορεί στη συνέχεια να εμφανίσουν βελτίωση με συνέχιση της θεραπείας πέραν των 16 εβδομάδων.
• Ουστεκινουμάμπη (Ustekinumab)
- Stelara: υποδόρια χορήγηση, (ασθενείς
με ΒΣ <100 kg, δόση εφόδου 45 mg, ακολουθούμενη από μία δόση των 45 mg μετά από 4 εβδομάδες. Δόση συντήρησης: 45
mg κάθε 12 εβδομάδες, ενώ σε ασθενείς με
ΒΣ≥ 100 kg, δόση εφόδου 90 mg, ακολουθούμενη από μία δόση των 90 mg μετά από 4 εβδομάδες. Δόση συντήρησης: 90 mg
κάθε 12 εβδομάδες).
• Ριζανκιζουμάμπη (Risankizumab)
- Skyrisi: υποδόρια χορήγηση, (δόση εφόδου, 150 mg, δύο ενέσεις των 75 mg την εβδομάδα 0, την εβδομάδα 4, δόση συντήρησης, 150 mg, δύο ενέσεις των 75 mg κά-

θε 12 εβδομάδες). Η διακοπή της θεραπείας
θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ασθενείς που δεν
έχουν δείξει ανταπόκριση μετά από 16 εβδομάδες θεραπείας. Ορισμένοι ασθενείς με αρχική μερική ανταπόκριση ενδέχεται να εμφανίσουν στη συνέχεια βελτίωση με τη συνέχιση της θεραπείας πέραν των 16 εβδομάδων.
• Σεκουκινουμάμπη (Secukinumab)
- Cosentyx: υποδόρια χορήγηση, (δόση
εφόδου, 300 mg, δύο ενέσεις των 150 mg,
τις εβδομάδες 0, 1, 2, 3 και 4, δόση συντήρησης, 300 mg, δύο ενέσεις των 150 mg,
μία φορά τον μήνα).
• Σερτολιζουμάμπη πεγκόλ (Certolizumab
pegol)
- Cimzia: υποδόρια χορήγηση, (δόση εφόδου, 400 mg, 2 ενέσεις των 200 mg, τις εβδομάδες 0, 2 και 4, δόση συντήρησης, 200
mg κάθε 2 εβδομάδες). Μπορεί να εξεταστεί
η χορήγηση 400 mg κάθε 2 εβδομάδες σε
ασθενείς με ανεπαρκή ανταπόκριση. Τα διαθέσιμα δεδομένα σε ενήλικες με ψωρίαση
κατά πλάκας υποδεικνύουν ότι κλινική ανταπόκριση επιτυγχάνεται συνήθως εντός 16 εβδομάδων θεραπείας. Η συνέχιση της θεραπείας πρέπει να επανεξετάζεται προσεκτικά σε ασθενείς που δεν επιδεικνύουν θεραπευτικό όφελος εντός των πρώτων 16 εβδομάδων θεραπείας. Η κατάσταση μερικών ασθενών που επιδεικνύουν αρχικά μερική ανταπόκριση ενδέχεται, στη συνέχεια, να παρουσιάσει βελτίωση με τη συνέχιση της θεραπείας πέραν των 16 εβδομάδων.
• Σημείωση:
1. Σε πρωτο-θεραπευόμενους με βιολογικό
παράγοντα (naïve) ασθενείς, η θεραπευτική επιλογή μεταξύ των βιολογικών φαρμάκων - πρωτότυπων και βιοομοειδών- δεν
πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά σε οικονομικές παραμέτρους αλλά να εξατομικεύεται για κάθε ασθενή.
2. Δεν είναι αποδεκτή η αυτόματη υποκατάσταση (automatic substitution) από τον φαρμακοποιό ενός πρωτότυπου βιολογικού παράγοντα με το βιοομοειδές του -και το αντίστροφο (αλλαγή του βιοομοειδούς με τον
πρωτότυπο βιολογικό παράγοντα)- χωρίς
την εντολή ή τη γνώση και συναίνεση του
θεράποντος (βλ. και επόμενο) αλλά και χωρίς τη γνώση και συναίνεση του ασθενούς.
3. Η πρακτική της ανταλλαξιμότητας
(interchangeability) μεταξύ του πρωτότυπου μορίου και των βιοομοειδών, μεταξύ
του βιομοειδούς και του πρωτότυπου μορίου, καθώς και μεταξύ βιοομοειδών του ί-
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διου πρωτότυπου μορίου σε ασθενείς που
βρίσκονται ήδη σε θεραπεία με ικανοποιητική αποτελεσματικότητα και ανεκτικότητα
οφείλει να ακολουθεί όσα ισχύουν και για
τους πρωτο-θεραπευόμενους με βιολογικό
παράγοντα (naïve) ασθενείς, ήτοι την εξατομίκευση της επιλογής, χωρίς το κόστος να
αποτελεί τη μοναδική παράμετρο που λαμβάνεται υπόψη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
χρήση των βιοομοειδών φαρμάκων, ανατρέξτε στην σχετική γνωμοδότηση (Position paper)
της Ελληνικής Εταιρίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας (ΕΔΑΕ).
• Η απρεμιλάστη (apremilast)
- Otezla: Η συνιστώμενη δόση του
apremilast είναι 30 mg δύο φορές ημερησίως από του στόματος, πρωί και βράδυ,
με διαφορά περίπου 12 ώρες, χωρίς περιορισμούς στη λήψη τροφής. Απαιτείται αρχικό σχήμα τιτλοποίησης, όπως παρατίθεται
στον παρακάτω πίνακα. Δεν απαιτείται επανατιτλοποίηση μετά την αρχική τιτλοποίηση.
Σχόλια-διευκρυνήσεις
1. Οι κλασικές θεραπείες της ψωρίασης, ΜΤΧ,
Κυκλοσπορίνη, Ρετινοειδή και Φωτοθεραπεία μπορούν να χορηγηθούν είτε σαν μονοθεραπεία, είτε σε συνδυασμό με τοπική θεραπεία ή και με βιολογικούς παράγοντες, εξατομικευμένα και με βάση τις ανάγκες των ασθενών και τα ισχύοντα στην διεθνή βιβλιογραφία.
2. Οι εγκεκριμένοι βιολογικοί παράγοντες για
την θεραπεία της ψωρίασης, είναι: οι antiTNF παράγοντες (Infliximab, Etanercept,
Adalimumab, Certolizumab pegol), ο παράγοντας anti IL12/23 (Ustekinumab), οι παράγοντες anti IL-17a (Ixekizumab, Brodalumab,
Secukinumab) και οι anti IL-23 παράγοντες
(Guselkumab, Risankizumab).
3. Το νέο από του στόματος χορηγούμενο
φάρμακο, είναι o αναστολέας της PDE-4
το Apremilast.
4. Κριτήρια για την έναρξη θεραπείας της ψωρίασης με βιολογικούς παράγοντες ή με το
νέο από του στόματος χορηγούμενο φάρμακο, είναι: ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται επαρκώς ή έχουν αντένδειξη ή δυσανεξία στις λοιπές κλασικές συστηματικώς
χορηγούμενες θεραπείες.
5. Ως αποτυχία ανταπόκρισης στις κλασικές θεραπείες της ψωρίασης ( ΜΤΧ, Κυκλοσπορίνη, Ρετινοειδή, Φωτοθεραπεία), σύμφω-
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να με τα ισχύοντα στην διεθνή βιβλιογραφία ορίζεται: ΔPASI <50 και DLQI >5 ή 50
≤ ΔPASI <75 και DLQI >5
6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είτε λόγω της
βαρύτητας και της έκτασης της νόσου και της
επίδρασης στην ποιότητα ζωής σε μεμονωμένο ασθενή, είτε της εντόπισης της νόσου
σε περιοχές θεραπευτικά ανθεκτικές και επίμονες, η προσέγγιση θα μπορούσε να είναι
με βιολογικούς παράγοντες ΠΡΩΤΗΣ γραμμής, όπως Adalimumab, Secukinumab και
όποιον άλλον παράγοντα λάβει ανάλογη
ένδειξη στο μέλλον.
7. Η ανταπόκριση στις θεραπείες θα πρέπει να
εκτιμάται μετά τις 12-16 εβδομάδες από την
έναρξη, ανάλογα με τις οδηγίες χορήγησης
του φαρμάκου οπότε και θα πρέπει να ποσοτικοποιείται το αποτέλεσμα με αντικειμενικούς δείκτες (πχ. PASI, BSA, DLQI).
8. Επί αποτυχίας ενός βιολογικού παράγοντα,
είναι αποδεκτή πρακτική η αλλαγή σε 2ο ή
3ο βιολογικό παράγοντα.
9. Σε ασθενείς οι οποίοι θεραπεύονται για

πρώτη φορά με βιολογικό παράγοντα, η επιλογή μεταξύ βιολογικού και βιοομοειδούς
παράγοντα, δεν πρέπει να στηρίζεται σε οικονομικά κριτήρια αποκλειστικά, αλλά θα
πρέπει να εξατομικεύεται για κάθε ασθενή.
10. Η υποκατάσταση από τον φαρμακοποιό των βιολογικών παραγόντων, με άλλο
βιολογικό παράγοντα ή βιοομοειδές, δεν
επιτρέπεται.
11. Η ανταλλαξιμότητα μεταξύ βιολογικού
παράγοντα και βιοομοειδούς σε ασθενείς
που βρίσκονται ήδη σε θεραπεία με καλά αποτελέσματα και καλή ανεκτικότητα,
εξατομικεύεται, χωρίς το κόστος να αποτελεί την μοναδική παράμετρο που λαμβάνεται υπόψη.
12. Οι βιολογικοί παράγοντες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με ταυτόχρονη τοπική
θεραπεία, ενώ ακόμη εξατομικευμένα, μπορούν να συνδυασθούν ταυτόχρονα και με
φωτοθεραπεία, ρετινοειδή η ΜΤΧ, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα ισχύοντα στην διεθνή βιβλιογραφία, όπου αυτή υπάρχει.

DLQI: Dermatology Life Quality Index, PASI: Psoriasis Area and Severity Index Προσαρμοσμένο από: Mrowietz U
et al. Arch Dermatol Res 2011; 303:1-10
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13. Ο ι βιολογικοί παράγοντες Infliximab,
Etanercept, Adalimumab και Certolizumab
pegol ή τα βιοομοειδή τους, αν κριθεί απαραίτητο, μπορούν να συνχορηγούνται
με κυκλοσπορίνη με προσοχή και για περιορισμένο διάστημα μια και μπορεί να
αυξηθεί ο κίνδυνος ανοσοκαταστολής,
ενώ με τους παράγοντες Ustekinumab,
Secukinumab, Brodalumab, Ixekizumab,
Guselkumab, Risankizumab δεν υπάρχουν στοιχεία στην διεθνή βιβλιογραφία.
Μπορεί να υπάρξει μόνον μικρό διάστημα
(2-8 εβδομάδες) συνχορήγησης το οποίο
θα πρέπει να μειωθεί το ταχύτερο δυνατό.
14. Επί αποτυχίας των βιολογικών παραγόντων
(βλέπε 5), μπορεί να γίνει αύξηση της δόσης του φαρμάκου, αλλαγή του διαστήματος χορήγησης, συνδυασμός με κλασική αγωγή ή διακοπή του φαρμάκου, πάντα εξατομικευμένα και με βάση τις ανάγκες του ασθενούς.
15. Οι αναστολείς καλσινευρίνης, Pimecrolimus
και Tacrolimus, δεν έχουν επίσημη ένδειξη την ψωρίαση αλλά έχουν δείξει καλή
αποτελεσματικότητα σε σημαντικό αριθμό
κλινικών μελετών και στην κλινική πρακτική για ψωριασικές βλάβες που εντοπίζονται στο πρόσωπο, σε παρατριμματικές περιοχές καθώς και στην ψωρίαση της παιδικής ηλικίας.
16. O σ υ ν δ υ α σ μ ό ς C A L C I P O T R I O L
MONOHYDRATE+BETAMETHASONE
DIPROPIONATE καθώς επίσης και όλες οι
υπόλοιπες τοπικές θεραπείες, μπορούν
να συνχορηγηθούν με όλες τις συστηματικές θεραπείες.
17. Οι εστέρες του φουμαρικού οξέος όπως
και η ταζαροτένη, δεν κυκλοφορούν
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1. Εγκυμοσύνη
• 1ης γραμμής
Τοπικά κορτικοστεροειδή (χαμηλής έως
μέτριας ισχύος). Αν χρειαστούν ισχυρά, μόνο στο 2ο και 3ο τρίμηνο (corticosteroids)
Ενυδατικά – Μαλακτικά
• 2ης γραμμής
Φωτοθεραπεία: Nb-UVB ή Bb-UVB (ασφαλέστερη η χορήγηση μετά το 1ο τρίμηνο)
• 3ης γραμμής
Anti-TNFα (adalimumab, etanercept,
infliximab, certolizumab pegol), anti-IL12/23
(ustekinumab), anti-IL17 (brodalumab,
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ixekizumab, secukinumab) και anti-IL23
(guselkumab, risankizumab)– Category B*
Κυκλοσπορίνη (ciclosporin): (category
C)* *
Συστηματικά κορτικοστεροειδή κυρίως στη
φλυκταινώδη μορφή (μόνο για 2ο και 3ο
τρίμηνο )
2. Θηλασμός
• 1ης γραμμής
Τοπικά κορτικοστεροειδή (χαμηλής έως μέτριας ισχύος), μόνο για μικρή επιφάνεια χρήσης και λίγες μέρες (corticosteroids)
Ενυδατικά – Μαλακτικά
• 2ης γραμμής
Φωτοθεραπεία: Nb-UVB ή bb-UVB
• 3ης γραμμής
Anti-TNFα (adalimumab, etanercept,
infliximab, certolizumab pegol), anti-IL12/23
(ustekinumab), anti-IL17 (brodalumab,
ixekizumab, secukinumab) και anti-IL23
(guselkumab, risankizumab)– Category B*
Συστηματικώς χορηγούμενα κορτικοστεροειδή (Category C) **: 4 ώρες πριν το θηλασμό
Κυκλοσπορίνη (ciclosporin): (Category
C**), ανιχνεύεται ελάχιστα στο μητρικό γάλα, χορηγείται με προσοχή αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα
*Κατηγορία Β (Category B): σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα φάρμακα για τα οποία είτε
οι μελέτες σε πειραματόζωα δεν έχουν δείξει
αυξημένο κίνδυνο για το κύημα αλλά δεν υπάρχουν ελεγχόμενες μελέτες σε εγκύους γυναίκες, είτε οι μελέτες σε πειραματόζωα έχουν
δείξει κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια αλλά αυτή δεν έχει αποδειχτεί σε ελεγχόμενες κλινικές μελέτες σε εγκύους κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.
** Κατηγορία C (Category C): είτε δεν υπάρχουν ελεγχόμενες κλινικές μελέτες σε ανθρώπους και οι κλινικές μελέτες στα πειραματόζωα έχουν δείξει ανεπιθύμητες ενέργειες, είτε δεν υπάρχουν διαθέσιμες κλινικές μελέτες
τόσο σε ζώα όσο και σε ανθρώπους. Τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας χορηγούνται μόνο
όταν το επικείμενο όφελος είναι μεγαλύτερο
σε σχέση με τον επικείμενο κίνδυνο.
Σημείωση: Από τους άνω βιολογικούς παράγοντες το certolizumab pegol λόγω της πεγκιλίωσης που έχει υποστεί στερείται το Fc τμήμα
του αντισώματος και ως εκ τούτου η μεταφορά
του δια μέσω του πλακούντα είναι μηδαμινή
ή αμελητέα. Επιπλέον είναι ο μόνος βιολογικός παράγοντας που έχει διενεργήσει κλινικές

μελέτες κατά την διάρκεια της κύησης και του
θηλασμού. Επιπλέον, επειδή το certolizumab
pegol είναι μια πρωτεΐνη που αποικοδομείται
στον γαστρεντερικό σωλήνα μετά την από του
στόματος χορήγηση, η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα αναμένεται να είναι πολύ χαμηλή σε ένα
βρέφος που θηλάζει. Συνεπώς certolizumab
pegol, το μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την
διάρκεια του θηλασμού.
3. Παιδική ηλικία
• 1ης γραμμής
ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
• Κορτικοστεροειδή: corticosteroids (χαμηλής έως μέτριας ισχύος)
• Ανάλογα βιταμίνης D (καλσιποτριόλη:
calcipotriol, καλσιτριόλη: calcitriol)
• Έτοιμο, σταθερό σκεύασμα γέλης καλσιποτριόλης (ανάλογο βιταμίνης D) και διπροπιονικής βηταμεθαζόνης (κορτικοστεροειδές):
calcipotriol monohydrate+betamethasone
dipropionate)
• Ρετινοειδή (ταζαροτένη: tazarotene)
• Διθρανόλη (dithranol)
• Πίσσα (tar)
• Αναστολείς καλσινευρίνης: pimecrolimus,
tacrolimus (οι παράγοντες αυτοί, αν και δεν
έχουν επίσημη ένδειξη, έχουν δείξει καλή αποτελεσματικότητα σε σημαντικό αριθμό κλινικών μελετών και στη κλινική πρακτική χορηγούνται κυρίως για τις βλάβες που εντοπίζονται στο πρόσωπο, στις παρατριμματικές περιοχές καθώς και για τη ψωρίαση στην
παιδική ηλικία)
Κερατολυτικά (σαλικυλικό οξύ: salicilique
acid – ουρία: urea)
Ενυδατικά – Μαλακτικά
Τα παραπάνω τοπικά σκευάσματα μπορούν
να δοθούν σε κυκλικό σχήμα θεραπείας, ως
μονοθεραπεία ή συνδυστικά.
• 2ης γραμμής
Φωτοθεραπεία: Nb-UVB ή bb-UVB
• 3ης γραμμής
- Κυκλοσπορίνη (ciclosporin): (2.5-3 mg/
Κg ΒΣ την ημέρα)
- Μεθοτρεξάτη (methotrexate): (0.2-0,4
mg/Kg ΒΣ, μία φορά την εβδομάδα)
- Ασιτρετίνη (acitretin): (0.2-0,6 mg/Kg
ΒΣ ημερησίως)
- Ετανερσέπτη (etanercept)
Το etanercept έχει ένδειξη για τη θεραπεία της παιδιατρικής κατά πλάκας ψωρίασης (ηλικίας 6 ετών και άνω). Συγκεκριμένα,
ενδείκνειται για τη θεραπεία της χρόνιας σοβαρής κατά πλάκας ψωρίασης σε παιδιά και

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Ψωρίαση. Ορισμός, ταξινόμηση και διάγνωση
εφήβους από την ηλικία των 6 ετών, των οποίων η νόσος είναι ανεπαρκώς ελεγχόμενη από, ή έχουν μη ανεκτικότητα σε, άλλες
συστηματικές θεραπείες ή φωτοθεραπείες.
Η δοσολογία του etanercept εξαρτάται
από το σωματικό βάρος στους παιδιατρικούς ασθενείς.
Η συνιστώμενη δόση είναι 0,8 mg/kg ΒΣ
(έως το μέγιστο των 50 mg ανά δόση) χορηγούμενα μία φορά εβδομαδιαίως μέχρι και
για 24 εβδομάδες (διακοπτόμενο σχήμα).
Σε περίπτωση επαναχορήγησης της θεραπείας μετά από διακοπή, ισχύει το σχήμα που
αναφέρεται παραπάνω.
Η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται σε ασθενείς που δεν έχουν ανταπόκριση μετά από 12 εβδομάδες.
Το etanercept ενδείκνυται επίσης για τη
θεραπεία της ψωριασικής αρθρίτιδας σε εφήβους από την ηλικία των 12 ετών που είχαν μη επαρκή ανταπόκριση, ή έδειξαν μη
ανεκτικότητα στη μεθοτρεξάτη και τη θεραπεία της αρθρίτιδας σχετιζόμενη με ενθεσίτιδα σε εφήβους από την ηλικία των 12 ετών
που είχαν μη επαρκή ανταπόκριση, ή έδειξαν μη ανεκτικότητα στη συμβατική θεραπεία.
- Ανταλιμουμάμπη (adalimumab)
Το adalimumab (Humira) ενδείκνυται για
την θεραπεία της σοβαρής χρόνιας ψωρίασης κατά πλάκας σε παιδιά και εφήβους από την ηλικία των 4 ετών οι οποίοι εμφάνισαν ανεπαρκή ανταπόκριση ή είναι ακατάλληλοι υποψήφιοι για τοπική θεραπεία και
φωτοθεραπείες.
Η συνιστώμενη δόση για ασθενείς με ψωρίαση κατά πλάκας, ηλικίας 4 - 17 ετών, επιλέγεται βάσει του βάρους σώματος του ασθενούς. Το Humira χορηγείται μέσω υποδόριας έγχυσης.
Η συνέχιση της θεραπείας μετά την 16η εβδομάδα πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά
σε όποιον ασθενή δεν ανταποκρίνεται μέσα
σε αυτήν τη χρονική περίοδο.
Σε περίπτωση που ενδείκνυται επανάληψη της θεραπείας με Humira, πρέπει να ακολουθούνται οι ανωτέρω συστάσεις σχετικά με τη δοσολογία και τη διάρκεια της θεραπείας. Η ασφάλεια του Humira σε παιδιατρικούς ασθενείς με ψωρίαση κατά πλάκας έχει αξιολογηθεί για ένα μέσο διάστημα 13 μηνών.
Δεν υπάρχει σχετική χρήση του Humira σε
παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών.
Τα παραπάνω ισχύουν και για τα βιοομοειδή της ανταλιμουμάμπης Hulio, Imraldi
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Βάρος Σώματος Ασθενούς

Δοσολογικό Σχήμα

15 kg μέχρι < 30 kg

Αρχική δόση 20 mg, ακολουθούμενη από
20 mg κάθε δεύτερη εβδομάδα ξεκινώντας
μία βδομάδα μετά την αρχική δόση

≥ 30 kg

Αρχική δόση 40 mg, ακολουθούμενη από
40 mg κάθε δεύτερη εβδομάδα ξεκινώντας
μία βδομάδα μετά την αρχική δόση

και Xyrimose:
• Ιξεκιζουμάμπη (Ixekizumab)
Το Ixekizumab (Talz) ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης
κατά πλάκας σε παιδιά από την ηλικία των
6 ετών και άνω και με σωματικό βάρος τουλάχιστον 25 kg και σε εφήβους που είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία.
• Ουστεκινουμάμπη (Ustekinumab)
Το ustekinumab (Stelara) ενδείκνυται για
τη θεραπεία της μέτριας ως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε παιδιά ασθενείς από την ηλικία των 6 ετών και άνω, οι οποίοι δεν ελέγχονται επαρκώς με, ή έχουν δυσανεξία σε άλλες συστηματικές θεραπείες ή
φωτοθεραπείες.
Σημείωση: στην παρούσα φάση, στην Ελλάδα, το ustekinumab αποζημιώνεται μόνο
σε εφήβους από 12 ετών και άνω, υπάρχει
όμως η δυνατότητα συνταγογράφησής του
σε παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών μέσω
της χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής
προέγκρισης φαρμάκων.

Η συνιστώμενη δόση του ustekinumab
βάσει του σωματικού βάρους φαίνεται στους
παραπάνω πίνακες.
Το ustekinumab πρέπει να χορηγείται στις
Εβδομάδες 0 και 4, και στη συνέχεια κάθε
12 εβδομάδες.
Οι παραπάνω θεραπείες, για τον παιδιατρικό πληθυσμό, τόσο τοπικές όσο και συστηματικές, (κυκλοσπορίνη, μεθοτρεξάτη,
ασιτρετίνη), είναι αυτές που εφαρμόζονται
στη καθημερινή κλινική πρακτική και με βάση την διεθνή ομοφωνία, χωρίς όμως να έχουν λάβει επίσημη ένδειξη για την παιδιατρική ψωρίαση.
Επίσημη ένδειξη για τη χρήση στον παιδιατρικό πληθυσμό έχουν μόνο η ετανερσέπτη,
η ανταλιμουμάμπη, η ουστεκινουμάμπη και
η ιξεκιζουμάμπη. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται χρήσιμος ο επαναπροσδιορισμός της θεραπευτικής ανάγκης ανά εξάμηνο.
www.edae.gr

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Μην παίζεις κρυφτό με το δέρμα σου. Η λύση
κρύβεται μπροστά σου. Mίλα σήμερα με τον
Δερματολόγο σου. #ΦτουΞελευθερία
Η LEO Pharma Hellas υλοποιεί για τρίτη
συνεχή χρονιά Εκστρατεία Ενημέρωσης για
την Ψωρίαση υπό την αιγίδα της Ελληνικής
Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής
Εταιρείας (ΕΔΑΕ)
«Μην παίζεις κρυφτό με το δέρμα
σου» είναι το κεντρικό μήνυμα της πανελλαδικής εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που υλοποιεί η LEO Pharma
Hellas υπό την αιγίδα της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας – ΕΔΑΕ. Στόχος της εκστρατείας είναι
να παροτρύνει τους ασθενείς με Ψωρίαση
να απευθυνθούν στον Δερματολόγο τους,
ώστε σε συνεργασία μαζί του να βρουν τη
λύση που θα τους βοηθήσει να απελευθερωθούν από τα συμπτώματα της ψωρίασης.
Βασικό επικοινωνιακό όχημα της εκστρατείας
είναι ένα spot διάρκειας 40’’ που θα προβληθεί στα ραδιοτηλεοπτικά Μέσα, ως κοινωνικό
μήνυμα με την έγκριση του Εθνικού Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ). Εμπνευσμένο από το παιδικό ομαδικό παιχνίδι «κρυφτό», ο
πρωταγωνιστής απευθύνεται στους ασθενείς
με ψωρίαση και τους ενθαρρύνει να παίξουν
με τους κανόνες και να επιμείνουν προκειμένου να κερδίσουν το «παιχνίδι» με την ψωρίαση, καθώς η λύση κρύβεται μπροστά τους.
Η επικοινωνία με τον Δερματολόγο θα τους
βοηθήσει να αντιμετωπίσουν αποτελεσματι-
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Ενημερωτική εκστρατεία για την Ψωρίαση

Μην παίζεις κρυφτό

με το δέρμα σου
κά τη νόσο με την κατάλληλη θεραπεία και
να φωνάξουν #ΦτουΞελευθερία!
Με στόχο τη διάδοση του μηνύματος σε
όλη την Ελλάδα, η εκστρατεία θα «ταξιδέψει» ψηφιακά στο Διαδίκτυο και τα κανάλια
κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από την ειδικά διαμορφωμένη σελίδα www.psoriasis.
myderma.info/ftouxeleftheria, οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για την ψωρίαση, το ρόλο του Δερματολόγου που αποτελεί έγκυρη πηγή ενημέρωσης στην αντιμετώπιση της νόσου αλλά και να συμμετέχουν σε σύντομα quiz για την ψωρίαση και
τον τρόπο που επηρεάζει τη ζωή τους. Παράλληλα τους προσφέρετε η δυνατότητα να
αναζητήσουν τον Δερματολόγο στην περιοχή
που τους εξυπηρετεί, με ένα απλό κλικ στο
εικονίδιο «Βρες Δερματολόγο».
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας, κ. Δημήτρης Ρηγόπουλος, αναφερόμενος στην
ενημερωτική εκστρατεία τόνισε
«Πάνω από 125 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με αυτή την χρόνια δερματική

πάθηση, η καθημερινότητά των οποίων επηρεάζεται όχι μόνο σωματικά, αλλά και κοινωνικά και ψυχολογικά.
Λόγω της πληθώρας πληροφορίων που υπάρχουν διαθέσιμες στο διαδίκτυο αλλά και
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι λογικό
ο ασθενής με ψωρίαση να μπερδεύεται αλλά
και να απογοητεύεται.
Στόχος μας είναι μέσω της ενημερωτικής εκστρατείας να παρακινήσουμε τους ασθενείς να
αναζητήσουν την υποστήριξη και τις πληροφορίες που χρειάζονται από τον Δερματολόγο τους, ώστε μαζί να διαχειριστούν τη νόσο
αποτελεσματικά και να ζήσουν μια ζωή χωρίς
τους περιορισμούς».
Ο Γενικός Διευθυντής της LEO Pharma Hellas
κ. Νίκος Ραγκούσης αναφερόμενος στην εκστρατεία σημειώνει
«η υλοποίηση ενημερωτικών δράσεων όπως η εκστρατεία «Μην παίζεις κρυφτό με το
δέρμα σου”, αποτυπώνει την φιλοσοφία της
LEO Pharma:
Φροντίζουμε για τους ασθενείς με δερματικές παθήσεις και την ποιότητα ζωής τους καθώς αποτελούν για εμάς σημείο αναφοράς.
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Στόχος μας είναι η υπεύθυνη ενημέρωσή τους
ώστε να αναζητήσουν την θεραπευτική επιλογή που τους ταιριάζει και να την ακολουθήσουν
ώστε να απελευθερωθούν από τους περιορισμούς που τους επιβάλει η νόσος. Δεν «παίζουμε κρυφτό με το δέρμα» αλλά αναζητούμε την κατάλληλη λύση στον ειδικό για τις παθήσεις του δέρματος που δεν είναι άλλος, από τον Δερματολόγο».
Σχετικά με την ψωρίαση
Υπολογίζεται ότι 125 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με ψωρίαση, [i] συμπεριλαμβανομένων 14 περίπου εκατομμυρίων Ευρωπαίων. [ii] Πρόκειται για μια
κοινή, χρόνια, φλεγμονώδη νόσο που προσβάλλει κυρίως το δέρμα. [iii] Τα πιο συχνά αναφερόμενα συμπτώματα περιλαμβάνουν πάχυνση και απολέπιση του δέρματος, κνησμό και ερύθημα (επιφανειακή ε-

ρυθρότητα του δέρματος). [iii] Η ψωρίαση
μπορεί να εξελιχθεί σε μια επώδυνη νόσο
που προκαλεί σοβαρά προβλήματα και κοινωνικό στίγμα, ενώ έχει σημαντικό κοινωνικό και ψυχολογικό αντίκτυπο στη ζωή του
ατόμου. [iii]Άτομα με ψωρίαση, ειδικά όσα
εμφανίζουν πιο σοβαρά συμπτώματα, διατρέχουν επίσης αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης άλλων σοβαρών συσχετιζόμενων νόσων,[iv] όπως καρδιακά νοσήματα[v],[vi],
[vii] και μεταβολικά νοσήματα (συνδυασμός
διαβήτη, υψηλής αρτηριακής πίεσης και παχυσαρκίας).[viii] Επιπλοκές ψυχικής υγείας,
όπως κατάθλιψη και άγχος, είναι επίσης πιο
συχνές στα άτομα με ψωρίαση.[ix] Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι
επιπτώσεις της ψωρίασης υποτιμώνται και
ο Οργανισμός προτρέπει σε δράση για την
καταπολέμηση του στίγματος και τη βελτίωση των θεραπειών.[iii]

[i] The International Federation of Psoriasis
Associations. Available at: https://ifpa-pso.
com/ (Accessed March 2019).
[ii] Ortonne J, et al. Eur J Dermatol 2004;14:41–
45.
[iii] W orld Health Organization (WHO).
Global Report on Psoriasis. Available
at: http://apps.who.int/iris/bitstrea
m/10665/204417/1/9789241565189_eng.
pdf (Accessed March 2019).
[iv] R eich K. Eur Acad Dermatol Venereol
2012;26(2):3–11.
[v] Gelfand JM, et al. JAMA 2006;296:1735–41.
[vi] Ahlehoff O, et al. Eur Heart J 2012; 33:
2054–64.
[vii] L owes MA, et al. Ann Rev Immunol
2014;32:227–35.
[viii] L angan SM, et al. J Invest Dermatol
2012;132(3 Pt 1):556–562.
[ix] Dalgard F, et al. JID 2015;135(4):984 –991.
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ΠΕΜΠΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΩΡΕΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ Ι

12:00-19:00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΙ
Προσέλευση - Εγγραφές

14:00-15:30

Συνεδρία 1: Κύηση και Δέρμα, Π. Κωστάκης- Ε. Ράλλης
• Φυσιολογικές αλλαγές - κοινές δερματοπάθειες κύησης,
Σ. Θεοτοκόγλου
• Ειδικές δερματοπάθειες κύησης, Ε. Λάζου
• Ανεμοβλογιά και έρπητας ζωστήρας, Α. Κατσαβού
• Σπίλοι - μελάνωμα στην κύηση, Α. Μπεφόν
• Ασφάλεια κοινών δερματολογικών φαρμάκων στην
κύηση, Θ. Κάννη

Συνεδρία 2: Ροδόχρους Νόσος, Ε. Λαζαρίδου
Μ. Παπακωνσταντής
• Διάγνωση - ταξινόμηση: τι νεότερο, Ο. Λαζάρου
• Επιδημιολογικά δεδομένα, Φ. Τσάτσου
• Συν-νοσηρότητες: είναι συστηματική νόσος τελικά;
Χ. Φωτιάδου
• Διατροφή: τι ρόλο διαδραματίζει; Ο. Κοτσαύτη
• Ποιές οι νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις; Ε. Λαζαρίδου

15:30-17:00

Συνεδρία 3: Ακμή-Ιδρωταδενίτις, Δ. Ιωαννίδης - Ι. Μπάρκης
• Το εκθεσίωμα στην ακμή και πώς επηρεάζει; Δ. Σγούρος
• Περιστοματική δερματίτις: τι είναι; Α. Κατούλης
• Ακμοειδή εξανθήματα και φάρμακα, Α. Κουρουκλίδου
• Τι νεότερο στην παθογένεια της ιδρωταδενίτιδας; Α. Τριγώνη
• Θεραπευτικός αλγόριθμος ιδρωταδενίτιδας, Α. Λιάκου
• Να περιμένω κάτι καινούργιο στην θεραπεία της
ιδρωταδενίτιδας; Γ. Κοκολάκης

Συνεδρία 4: Λοιμώξεις Δέρματος, Ε. Δασκαλάκης, Δ.
Ιωαννίδου-Ροβίθη, Α. Παναγιωτόπουλος
• Ψώρα: υπάρχει κάτι νεότερο; Ν. Φέκκας
• Υποτροπιάζον μολυσματικό κηρίο: τι κάνω; Β. Παπαγεωργίου
• Οζώδες ερύθημα: Τι να θυμάμαι; Κ. Καλαποθάκου
• Φυματίωση δέρματος: υπάρχει; τι να γνωρίζω;
Θ. Σιδηρόπουλος
• Προφύλαξη από την HPV λοίμωξη γεννητικής περιοχής,
Α. Κανελλέας

17:00-17:30

Διάλειμμα - Καφές

17:30-19:00

Συνεδρία 5: Μελάνωμα, Α. Κατούλης - Α. Στρατηγός
• UV ακτινοβολία και Μελάνωμα: ποια η σχέση;
προστατεύουν τα αντηλιακά; Α. Ματέκοβιτς
• Κλινικά και μοριακά χαρακτηριστικά του υπονύχιου
μελανώματος, Α. Τσιόγκα
• Τα πολλά πρόσωπα του αμελανωτικού μελανώματος,
Ε. Στεφανάκη
• Νεότερες από του στόματος θεραπείες, Α. Στρατηγός
• Δυσπλαστικοί σπίλοι: πώς διαχειρίζομαι τον ασθενή;
Χ. Στεφανάκη

Συνεδρία 6: Διαταραχές Μελάγχρωσης, Κ. Κρασαγάκης
Η. Νικολαΐδου - Ε. Σωτηρίου
• Μελανοκύτταρο και μελανινογένεσις, Κ. Κρασαγάκης
• Μέλασμα: τι νεότερο στην αιτιοπαθογένεια, Κ. Δεσινιώτη
• Υπάρχει ιδανική θεραπεία για το μέλασμα; Γ. Κοντοχριστόπουλος
• Λεύκη σε παιδιά: τι θεραπεία επιλέγω από την εμπειρία
μου; Η. Νικολαΐδου
• Λεύκη στον ενήλικα: γενικές οδηγίες και θεραπεία,
Μ. Δελλήβεης-Δομένικος

19:00-20:00

Δορυφορικό Συμπόσιο 1

Δορυφορικό Συμπόσιο 2

20:00

Τελετή Έναρξης

21:00

Δεξίωση Υποδοχής
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

08:30-09:00
09:00-10:30
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - Καφές
Συνεδρία 7: Βασική Δερματοσκόπηση, Δ. Ανανιάδης
Γ. Ευαγγέλου - Γ. Χαϊδεμένος

Συνεδρία 8: Ατοπική Δερματίτις, Ε. Βακιρλής - Σ. Γρηγορίου

• Αρχές και συσκευές, Γ. Παππά
• Ορολογία, Χ. Παπαγεωργίου
• Συσχέτιση με την Ιστοπαθολογία, Κ. Λιοπύρης
• Δερματοσκόπηση στο BCC, Μ. Μανώλη
• Δερματοσκόπηση στις ακτινικές κερατιάσεις και στο SCC,
Μ. Θεοφίλη

• Παθογένεια Ατοπικής Δερματίτιδας, Κ. Γραφανάκη
• Ο ρόλος του μικροβιώματος στην Ατοπική Δερματίτιδα,
Μ. Κυριαζοπούλου
• Νεότερες τοπικές θεραπείες για την Ατοπική Δερματίτιδα,
Ε. Βακιρλής
• Νεότερες συστηματικές θεραπείες για την Ατοπική Δερματίτιδα,
Σ. Γρηγορίου
• Νεότερα δεδομένα για τα παιδιά, Γ. Κυριάκου

10:30-12:00

Συνεδρία 9: Covid 19 και Δέρμα, Ι. Κατσαντώνης - Ι. Μπάρκης
Τ. Παπασπύρου
• Τι άλλαξε στην λειτουργία του ιατρείου μου, Π. Σουβατζίδης
• Αισθητικές επεμβάσεις: τι τροποποιήσεις πρέπει να κάνω;
Μ. Κοσμαδάκη
• Δέρμα και εκδηλώσεις νόσου Covid-19, Ε. Ράλλης
• Δερματολογικά νοσήματα και Covid-19: τι πρέπει να ξέρω;
Γ. Χαϊδεμένος
• Ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων στο δέρμα,
Ν. Μαλτέζος

Συνεδρία 10: Κολλαγονώσεις, Γ. Αυγερινού - Κ. Σκρεπετού
Ε. Τσελέ
• Morphea και Σκληρωτικός Λειχήνας: Διάγνωση - θεραπεία,
Ε. Ταμπουρατζή
• Σαρκοείδωση: πού βρισκόμαστε, Δ. Εξαδακτύλου
• DLE: τι νεότερο, Γ. Λεωτσάκος
• Δερματομυοσίτιδα: κλινικές εκδηλώσεις και θεραπεία,
Μ. Γεροχρήστου
• Μικτή νόσος κολλαγόνου: είναι ειδική οντότητα; Μ.Α. Γκίνη

12:00-12:30

Δορυφορική Διάλεξη 1

Δορυφορική Διάλεξη 2

12:30-13:00

Δορυφορική Διάλεξη 3

Δορυφορική Διάλεξη 4

13:00-14:00

Διάλειμμα - Ελαφρύ Γεύμα

14:00-15:30

Συνεδρία 11: Παθήσεις Τριχών, Δ. Ιωαννίδης - Β. Χασάπη
• PRP και Ανδρογενετική Aλωπεκία: τι συμβαίνει; Α. Κουρής
• Γυροειδής Αλωπεκία: θεραπείες σήμερα και στο μέλλον,
Φ. Κούστα
• Πρόσθια ινωτική αλωπεκία: πού βρισκόμαστε; Σ. Παπανίκου
• Post-Finasteride Σύνδρομο: Μύθος ή Αλήθεια; Α. Τσιμπιδάκης
• Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία Δασυτριχισμού,
Β. Χασάπη

Συνεδρία 12: Ψωρίαση και Θεραπεία (10’), Π. Παναγάκης
Δ. Ρηγόπουλος
• Στον ασθενή που βιάζεται, Μ. Πολίτου
• Στον ασθενή που θα ταξιδέψει, Π. Κωστάκης
• Στα παιδιά, Μ. Παπουτσάκη
• Στη γυναίκα που θα μείνει έγκυος, Ν. Ρομποτή
• Στον ασθενή με αρθρίτιδα, Δ. Βασιλόπουλος
• Στον ασθενή με προσβολή ονύχων, Π. Παναγάκης
• Στον ασθενή με προσβολή τριχωτού κεφαλής, Σ.-Ε. ΚρύγκερΚρασαγάκη
• Στον ασθενή με Ηπατίτιδα/Καρδιαγγειακά, Ε. Σωτηρίου
• Στον ασθενή που έχει πάρει όλα, Σ. Γκαλπακιώτης

15:30-17:00

Συνεδρία 13: Πομφολυγώδη Νοσήματα, Ε. Γιαλελή
Α. Πατσατσή
• Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές: διαγνωστικός αλγόριθμος,
Μ. Κοκολιός
• Συννοσηρότητες Πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς, Φ-Σ. Δελλή
• Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές: Νεότερες θεραπείες στον
ορίζοντα, Α. Τσιάκου
• Σύγχρονη διαγνωστική προσπέλαση ασθενούς με πέμφιγα,
Γ. Ευαγγέλου
• Νεότερες θεραπείες στην πέμφιγα, Α. Πατσατσή

Συνεδρία 14: Υπεριδρωσία, Γ. Κοντοχριστόπουλος - Θ.
Σπηλιόπουλος
• Επιδημιολογία - παθογένεια πρωτοπαθούς υπεριδρωσίας,
Ε. Κυρμανίδου
• Φαρμακευτική παρέμβαση, Ε. Αγιασοφίτου
• Είναι συστηματική νόσος; Χ. Μπόκοτας
• Νεότερες εξελίξεις στις θεραπείες, Κ.-Μ. Πλαχούρη
• Χειρουργική αντιμετώπιση: έχει θέση; Ι. Κατσαντώνης

17:00-17:30

Διάλειμμα - Καφές
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Ε πιστ η μ ο ν ικό

Π ρό γ ρα μ μ α

17:30-18:30

Δορυφορικό Συμπόσιο 3

Δορυφορικό Συμπόσιο 4

18:30-20:00

Συνεδρία 15: Αισθητική Δερματολογία Ι, Χ. Ζωγραφάκης
Ν. Καλογερόπουλος - Κ. Κουσκούκης
• Κυτταρίτιδα: τι νεότερο, Φ. Μπαγεώργου
• Αντιγηραντικές τοπικές θεραπείες: πού βρισκόμαστε;
Μ. Καρδάση
• Κολλαγόνου Ετερόλογο Τύπου Ι στη θεραπεία του
Σκληροατροφικού Λειχήνα, Αικ. Γκούβη
• Υαλουρονικό οξύ: τι να ξέρω; Σ. Πισσαλίδου
• PRP: έχει θέση στην αντιγήρανση; Κ. Καλοκασίδης

Συνεδρία 16: Δερματικά Λεμφώματα, Ζ. Απάλλα
Ι. Μπασούκας - Ε. Παπαδαυίδ
• Έχει η δερματοσκόπηση ρόλο στη διαγνωστική προσέγγιση
των δερματικών λεμφωμάτων; Ζ. Απάλλα
• MF: χειρισμός στα αρχικά στάδια, Δ. Παπαθεμελή
• Λεμφωματοειδής Βλατίδωση, Ε. Σουρά
• Πρωτοπαθή δερματικά λεμφώματα: κλινικά χαρακτηριστικά,
Ε. Παπαδαυίδ
• Δερματικά Β-Λεμφώματα: τι πρέπει να ξέρω, Β. Νικολάου

20:00-20:30

Δορυφορικό Συμπόσιο

Δορυφορική Διάλεξη 6

20:30-21:00

Δορυφορική Διάλεξη
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

08:30-10:00

Συνεδρία 17: Νεότερες Διαγνωστικές Τεχνολογίες,
Γ. Ζαραφωνίτης, S. E. Kruger - Krasagakis - Α. Λάλλας
• OCT στην Δερματολογία, Μ. Μπακιρτζή
• Υπέρηχος: έχει αξία; Σ. Βλαδένη
• Confocal Microscopy, Α. Ζάρρας
• Sequential Digital Dermatoscopic Imaging, Α. Θεριανού
• 3D total Photography, Γ. Λάριος

Συνεδρία 18: Ψυχοδερματολογία, Δ. Καπετανάκης
Α. Πραντσίδης
• Υπάρχει ανάγκη συνεργασίας Ψυχίατρου και Δερματολόγου;
Χ. Βαβούλη
• Δυσμορφικές διαταραχές δέρματος-ψευδοπαρασιτώσεις,
Ι. Μαλογιάννης
• Προκλητές δερματοπάθειες τριχών, Δ. Καπετανάκης
• Ασθενής με ψυχογενή κνησμό: Ποια η προσέγγιση;
Κ. Θεοδωρόπουλος
• Acne excoriée: Πώς προσεγγίζω; Α. Πραντσίδης

10:00-11:30

Συνεδρία 19: Παθήσεις νυχιών, Χ. Ζωγραφάκης
Δ. Πολυδώρου
• Νύχια και Ανεπιθύμητες Ενέργειες από καλλυντικά,
Ι. Τριανταφυλλοπούλου
• Ενδιαφέροντα περιστατικά από το Ιατρείο, Ε. Μπελιάεβα
• Χρόνια παρονυχία: αίτια - αντιμετώπιση, Δ. Πολυδώρου
• Ψωρίαση ονύχων: τι νεότερο; Δ. Ρηγόπουλος
• Διαγνωστική βιοψία στα νύχια: πότε και πώς, Χ. Ζωγραφάκης

Συνεδρία 20: STD - AIDS, Β. Παπαρίζος - Θ. Σιδηρόπουλος
• ΣΜΝ: πώς χειρίζομαι τις απορίες του ασθενούς μου,
Α. Γιαννούκος
• Μ.Γ.Ο: πρακτικές συμβουλές, Σ. Χαραλαμπίδης
• Έρπης γεννητικών οργάνων: τι να πω στον ασθενή;
Ε. Δασκαλάκης
• Μέσα πρόληψης και προφύλαξης από τα ΣΜΝ: πού
βρισκόμαστε σήμερα, Β. Παπαρίζος
• PrEP: Υπέρ και Κατά, Γ. Τύρος

11:30-12:00

Διάλειμμα - Καφές

12:00-13:00

Δορυφορικό Συμπόσιο 5

Δορυφορικό Συμπόσιο 6

13:00-14:30

Συνεδρία 21: Δερματοχειρουργική (12’), Σ. Θεοχάρης
Ζ. Πολυζώης - Γ. Σγούρος
• Μη αισθητικές εφαρμογές της λιποαναρρόφησης, Ι. Πέρος
• Λιπώματα και η επεμβατική αντιμετώπισή τους, Κ. Νεαμονιτός
• Πώς να αντιμετωπίσω πριν, κατά τη διάρκεια και μετά πιθανές
αιμορραγίες; Ν. Αποστολάκης

Συνεδρία 22: Μυκητιασικές Λοιμώξεις, Ε. - Μ. Κουμαντάκη
Κ. Νούτσης
• Ονυχομυκητίαση: τοπική θεραπεία, Μ. Αραμπατζής
• Ονυχομυκητίαση: συστηματική θεραπεία, Ε.-Μ. Κουμαντάκη
• Ονυχομυκητίαση: θεραπεία με πηγές φωτός. Έχει βάση;
Α. Παναγοπούλου
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14:30-15:00

• Ισχαιμία – Νέκρωση δέρματος από εφαρμογή δερματικού
εμφυτεύματος, Σ. Θεοχάρης
• Επιμόλυνση στην πληγή: τι κάνω; Τ. Ανθόπουλος
• Νέοι Δερματικοί κρημνοί, Γ. Σγούρος

• Tinea pedis: κλινικά χαρακτηριστικά και θεραπεία,
Δ. Ξεκαρδάκης
• Μυκητίαση μηρογεννητικών πτυχών: Δ/Δ, Ε. Τσελέ

Δορυφορική Διάλεξη 7

Δορυφορική Διάλεξη 8

15:00-16:00

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΕΚΛΟΓΕΣ

16:00-17:00

Διάλειμμα – Ελαφρύ Γεύμα

17:00-18:30

Συνεδρία 23: Επούλωση Ελκών και Αγγειακές Παθήσεις,
Σ. Γεωργίου - Ε. Ζουριδάκη - Α. Πατσατσή
• Αντιδιαβητικά και αντιυπερτασικά φάρμακα και η επίδρασή
τους στην επούλωση, Ε. Ζουριδάκη
• Γαγγραινώδες πυόδερμα: πώς το χειρίζομαι; Ε. Ζαφειρίου
• Νόσος Αδαμαντιάδη - Behçet: εκδήλωση από τους
βλεννογόνους και θεραπεία, Σ. Αφαντενού
• Σύνδρομο Sweet, Σ. Γεωργίου
• Αγγειίτιδες: πώς θα φθάσω στην διάγνωση; Θ. Σγόντζου

Συνεδρία 24: Κνίδωση - Έκζεμα, Σ. Γρηγορίου - Σ. Κεδίκογλου
Ι. Μπάρκης
• Νεότερα στην Ταξινόμηση και παθογένεια της Κνίδωσης,
Μ. Μακρής
• Χρόνια Αυθόρμητη Κνίδωση: τι νεότερο; Σ. Γρηγορίου
• Χρόνια Επαγόμενη Κνίδωση: πού είμαστε; Α. Τάγκα
• Τριχοβαφές: συμβουλές στον ασθενή, Σ. Παπανικολάου
• Δερματίτις χεριών στον επαγγελματικό χώρο,
Ε. Χατζηδημητρίου

18:30-19:30

Δορυφορικό Συμπόσιο 7

Δορυφορικό Συμπόσιο 8
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

09:00-10:30

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

12:30-13:00

Συνεδρία 25: Αισθητική Δερματολογία ΙΙ, Ε. Κυριαζή
Α. Παγούνη
• Χημικά peeling, Ε. Πλατσιδάκη
• Τοξίνες: έχουν ακόμη θέση; Α. Καπελλάρη
• Αντιμετώπιση ευρυαγγειών στο πρόσωπο, Ε. Δρεκόλια
• Microneedling: πού και πώς, Α. Μαραγκάκη
• Διεγέρτες παραγωγής κολλαγόνου: η νέα γενιά ενέσιμων
δερματικών εμφυτευμάτων, Μ. Μαυρίδου

Συνεδρία 26: Δερματοσκόπηση για Ειδικούς, Δ. Ιωαννίδης
Α. Λάλλας
• Σπάνια Νεοπλάσματα: Δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά,
Α. Λάλλας
• Δερματοσκόπηση στα παιδιά: έχει θέση; Γ. Χαϊδεμένος
• Δερματοσκόπηση και θεραπευτικές επιλογές, Χ. Οικονόμου
• Χαρτογράφηση σπίλων: ΝΑΙ και ΠΟΤΕ; Ο. Ζώη-Τόλη
• Ενημερωτικές εκστρατείες: ΥΠΕΡ Α. Ελευθεριάδη, ΚΑΤΑ
Δ. Ιωαννίδης

Διάλειμμα - Καφές
Συνεδρία 27: Τι νεότερο, Α. Πετρίδης - Δ. Σωτηριάδης
• Στην Παιδοδερματολογία, Ε. Ρεμουντάκη
• Στην Δερματο-ογκολογία, Κ. Κρασαγάκης
• Στην Θεραπευτική, Δ. Σωτηριάδης
• Στην Αισθητική Δερματολογία, Π. Ρήγα
Λήξη Συνεδρίου – Συμπεράσματα
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Αγαπητές/οι Συνάδελφοι,
Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για την διοργάνωση του 1ου Διαδικτυακού Φροντιστηρίου με θέμα: «Εφαρμογές των lasers & άλλων πηγών ενέργειας στην Δερματολογία».
Το Φροντιστήριο, που απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στα Μέλη της Ε.Δ.Α.Ε (Ειδικευμένους & Ειδικευομένους), θα πραγματοποιηθεί σε μορφή μαγνητοσκοπημένων εισηγήσεων, οι οποίες θα αναρτηθούν σε ειδική πλατφόρμα αρχές Οκτωβρίου 2021 και θα
είναι διαθέσιμες για 2 μήνες (1/10/2021 – 30/11/2021).
Η παρακολούθηση του Φροντιστηρίου για τα μέλη της ΕΔΑΕ είναι Δωρεάν, ενώ απαιτείται η εγγραφή σας, προκειμένου να αποκτήσετε τους κωδικούς πρόσβασης, οι οποίοι και θα σταλούν στα εγγεγραμμένα μέλη έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2021.
Τα εγγεγραμμένα μέλη στο Φροντιστήριο θα έχουν τις κάτωθι δυνατότητες:
α) Να παρακολουθούν δωρεάν και στο χρόνο που επιθυμούν (on demand), μεταξύ του διαστήματος 1 Οκτωβρίου – 30 Νοεμβρίου 2021,
τις διαλέξεις μέσω της ειδικής πλατφόρμας (για την είσοδό σας θα σας αποσταλούν ο σύνδεσμος & κωδικός πρόσβασης).
β) Μεταξύ 1/10/2021 – 30/11/2021 να υποβάλλουν γραπτώς τις ερωτήσεις τους προς τους εισηγητές, ενώ οι σχετικές απαντήσεις θα κοινοποιηθούν σε σχετικό link ώστε να γίνουν κτήμα όλων των μελών της ΕΔΑΕ.
γ) Να λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης, αφού αποστείλουν συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο (τύπου Multiple choice) αυτοαξιολόγησης, ΜΕΧΡΙ την 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, που θα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία Οργάνωσης του Φροντιστηρίου:
Erasmus Conferences & Events Α.Ε
T: 210 7414713
M: register@erasmus.gr
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Φροντιστηρίου
αποσκοπεί στο να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας,
επικεντρωμένο στα νεότερα δεδομένα
και εξελίξεις της ειδικότητας.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
& ΛΙΣΤΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

(παράθεση με αλφαβητική σειρά)
Leonardo Marini

Future Directions in Lasers and Lights

Leonardo Marini

Organization and safety in the Laser Therapy Clinic

Τηλέμαχος Ανθόπουλος

Lasers και συνδυαστικές θεραπείες

Χαριτωμένη Βαβούλη

Η θέση της Η/Μ ακτινοβολίας στην Δερματολογία

Ιωάννης Βενετσάνος

Αντιμετώπιση αγγειακών βλαβών

Δημήτριος Βραχνός

Βασικές αρχές Marketing ενός ιδιωτικού ιατρείου

Σπυρέττα Γολεμάτη

Βασικές αρχές διαγνωστικών και θεραπευτικών
εφαρμογών υπερήχων

Αικατερίνη Γυφτάκη

Εφαρμογές lasers: Ιατρονομικά ζητήματα

Ευγενία Δρεκόλια

Τεχνολογία εστιασμένου Η/Μ πεδίου (HIFEM) και
εστιασμένων υπερήχων (HIFU)

Γεώργιος Ευαγγέλου

Η θέση των lasers στην ακμή

Αλέξιος Ζάρρας

Διαγνωστικές τεχνικές για την πρώιμη ανίχνευση
του καρκίνου του δέρματος

Ειρήνη Λαγογιάννη

Τεχνολογία Plasma εφαρμογές και
αποτελεσματικότητα

Έλενα Λάζου

Eφαρμογή Lasers σε σπάνιες δερματολογικές
παθήσεις

Γεώργιος Λάριος

Βιβλιογραφικές πηγές πληροφόρησης

Κωνσταντίνος Λουκάς

Εισαγωγή στην κλινική φωτογραφία

Mαρία Μαυρίδου

Επιλογή κατάλληλου ασθενούς: Προεπεμβατική
μετεπεμβατική φροντίδα

Φωτεινή Μπαγεώργου

Η θέση των Lasers σε παθήσεις των γεννητικών
οργάνων

Έλενα Μπελιάεβα

Ραδιοσυχνότητες

Χαράλαμπος Μπόκοτας

Αντιμετώπιση Tattoo

Κωνσταντίνος Νεαμονιτός
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Παναγιώτης Παπαγιάννης

Η Φυσική της αλληλεπίδρασης Laser-Iστού

Παναγιώτης Παπαγιάννης

Πρόγραμμα διαχείρισης ασφάλειας δερματολογικών
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Μάρκος Παπακωνσταντής

Αντιμετώπιση καλοήθων μελαγχρωματικών
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Καλλιόπη Παππά

Lasers και Εγκυμοσύνη

Σταυρούλα Πισσαλίδου

Αποτρίχωση με lasers

Παναγιώτης Πολυζώης

Αναισθησία

Ζώης Πολυζώης

Χρήση των lasers στην επούλωση

Δημήτριος Ρηγόπουλος

Lasers και ονυχομυκητιάσεις

Ναταλία Ρομποτή

Φωτοδυναμική θεραπεία - Ενδείξεις, αντενδείξεις Πρακτικές συμβουλές κατά την εφαρμογή

Ευτυχία Ζουριδάκη

Η θέση των υπερήχων και των ενδοαυλικών lasers
σε άτονα έλκη

Χαράλαμπος Ζωγραφάκης

Ανάπλαση - Resurfacing

Σωτήριος Θεοχάρης

Αιτιολογία, πρόληψη και αντιμετώπιση επιπλοκών

Δημήτριος Ιωαννίδης:

Δερματοσκόπηση

Νικόλαος Καλογερόπουλος

Έντονο παλμι κό φως

Κωνσταντίνος Καλοκασίδης

Η θέση των lasers στην αντιμετώπιση των
ραβδώσεων: Σύγκριση με άλλες θεραπευτικές
αγωγές

Γεωργία Κανελλοπούλου

Συσκευές μη επεμβατικής μείωσης του λιπώδους
ιστού

Δημήτρης Καπετανάκης

Κριτήρια αγοράς συσκευής Laser

Απόστολος Καραλέξης

Η θέση των πηγών φωτός στην ανάπτυξη των
τριχών και της μεταμόσχευσης

Δημήτριος Σγούρος

Η θέση των lasers στην αντιμετώπιση των ακτινικών
υπερκερατώσεων

Ιωάννης Κατσαντώνης

Lasers εξάχνωσης - Βασικές αρχές

Χριστίνα Στεφανάκη

Εφαρμογές laser στα παιδιά

Χριστόφορος Τζερμιάς

Από την γνώση στην εμπειρία

Αικατερίνη Τυλιγάδα

Laser-Assisted Drug Delivery

Γιώργος Κοντοχριστόπουλος Η θέση των lasers στην αντιμετώπιση του
μελάσματος

Εγγραφές
Το φροντιστήριο απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε Δερματολόγους μέλη της
Ε.Δ.Ε.Α. και η παρακολούθηση είναι ΔΩΡΕΑΝ. Ωστόσο, για να μπορέσετε να λάβετε τον
προσωποποιημένο κωδικό εισόδου σας και να να έχετε πρόσβαση στις ομιλίες προαπαιτείται η Εγγραφή σας.
Τα εγγεγραμμένα μέλη στο Φροντιστήριο θα έχουν τις κάτωθι δυνατότητες:
• Να παρακολουθούν δωρεάν και στο χρόνο που επιθυμούν (on demand), μεταξύ του
διαστήματος 1 Οκτωβρίου – 30 Νοεμβρίου 2021, τις διαλέξεις μέσω της ειδικής πλατφόρμας (για την είσοδό σας θα σας αποσταλούν ο σύνδεσμος & κωδικός πρόσβασης).
• Μεταξύ 1/10/2021 – 30/11/2021 να υποβάλλουν γραπτώς τις ερωτήσεις τους προς

τους εισηγητές, ενώ οι σχετικές απαντήσεις θα κοινοποιηθούν σε σχετικό link ώστε
να γίνουν κτήμα όλων των μελών της Ε.Δ.Α.Ε.
• Όσες/οι εγγεγραμμένοι επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ερωτηματολόγιο ομιλιών σε μορφή εξέτασης, με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (Multiple choice),
όπου κατόπιν συμπλήρωσης και αποστολής των απαντήσεων θα μπορούν να λάβουν
σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Για περισσότερες πληροφορίες/ διευκρινήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Οργάνωσης, Erasmus Conferences & Events, και στην κα. Πηνελόπη Μητρογιάννη, 210 7414713, register@erasmus.gr
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

-19
D
I
V
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Θεματολογία: COVID-19
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
• Οδηγίες - Συστάσεις σε ασθενείς με
Δερματολογικά Νοσήματα υπό συστηματική αγωγή
www.edae.gr/newsslidefull.php?id=230

AAD: Guidance on the use of biologic
agents during COVID-19 outbreak
www.edae.gr/pdf/Biologics_and_COVID_19.
pdf

• Ενημέρωση για το προϊόν Plaquenil
(θειϊκή υδροξυχλωροκίνη).
Ενημέρωση για την εκτός ένδειξης χρήση της
θειϊκής υδροξυχλωροκίνης [Plaquenil®] στα
πλαίσια της COVID-19 και τους σχετικούς κινδύνους. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ TOY
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
www.edae.gr/newsslidefull.php?id=275

• Ομάδες πληθυσμού με αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση με Covid-19.

• COVID-19:
Μύθοι & Αλήθειες.
www.edae.gr/newsslidefull.php?id=262

• Οι 12 μύθοι του Κορωναϊού
(COVID-19).
www.edae.gr/dermalogos/?p=895

• Ενημέρωση Π.Ι.Σ.
προς Ιατρικές Εταιρείες
& Επαγγελματικές Ενώσεις.
www.edae.gr/newsslidefull.php?id=273
- Διευκρινιστικές Οδηγίες περί της συμπλήρωσης του εντύπου «Ιατρικό Ιστορικό για
αθλητές/ τριες, αθλούμενους/ες και τεχνικό
προσωπικό πριν την έναρξη των προπονήσεων σε οργανωμένες δημόσιες και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις.
- έντυπο_ιατρικού_ιστορικού_αθλούμενου_
ης_και_τεχνικού_προσωπικού
- ΙΑΤΡΙΚΗ_ΒΕΒΑΙΩΣΗ_v5

www.edae.gr/newsslidefull.php?id=256

EOΔΥ: Οδηγίες για επαγγελματίες υγείας και χώρους παροχής
υπηρεσιών υγείας
• Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου
για σοβαρή λοίμωξη COVID 19
• Διαχείριση ασθενών με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS–CoV-2 (COVID-19)
• Θεραπευτικός αλγόριθμος για λοίμωξη
COVID-19
• Άρση απομόνωσης και προφυλάξεων για
επιστροφή στην εργασία προσωπικού υπηρεσιών υγείας που νόσησε ή εκτέθηκε στο
νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2-03.04.2020
• Οδηγίες για την έξοδο από το νοσοκομείο και για τη διακοπή των προφυλάξεων έναντι μετάδοσης ασθενειών με COVID-19
που νοσηλεύονται ή παραμένουν για φροντίδα κατ΄ οίκον- 30.03.2020
• Κ ριτήρια για εργαστηριακό έλεγχο16.03.2020

• Εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση προσωπικού υπηρεσιών υγείας με πιθανή έκθεση σε επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης
COVID-19 σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας- 13.02.2020
• Αντιιϊκά φάρμακα και θεραπεία ασθενών
με λοίμωξη από το νέο κορωνοϊο SARSCoV-2 – 14.003.2020
• Συστηνόμενος Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας
COVID-19, ανάλογα με το χώρο, την κατηγορία του προσωπικού και τον τύπο της
δραστηριότητας- 22.04.2020
• Συστηνόμενος Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας
COVID-19, ανάλογα με το χώρο παροχής
υγείας και το πλαίσιο εργασίας- 21.04.2020
• COVID-19 –Εξοπλισμός Ατομικής Προστα-

Για αναλυτικές οδηγίες δείτε εδώ: https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/

σίας (ΕΑΠ)- Αφίσα – 21.04.2020
• Οδηγίες εφαρμογής απλής χειρουργικής
μάσκας- 14.03.2020
• Οδηγίες ένδυσης και αφαίρεσης ατομικού εξοπλισμού προστασίας- 21.03.2020
• Οδηγίες για τη ορθολογική χρήση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας σε περίπτωση ανεπαρκούς διάθεσης στην παγκόσμια αγορά 08.04.2020
• Εκτίμηση αναγκών σε εξοπλισμό ατομικής
προστασίας των χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας για τη φροντίδα ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού- 12.02.2020
• Ο δηγίες για την εργαστηριακή διερεύνηση για το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2
-13.03.2020
Τηλέφωνο ΕΟΔΥ: 1135

www.edae.gr
Υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες για την COVID-19 για πληρέστερη ενημέρωση
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ΑΡΘΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Το παράτριμμα είναι μία μη
ειδική, επιπολής φλεγμονώδης
δερματοπάθεια που εκδηλώνεται
στις πτυχές του σώματος, σε
έδαφος μηχανικής τριβής μεταξύ
των εφαπτόμενων επιφανειών και
παγίδευσης υγρασίας εντός αυτών.
Οι ίδιες συνθήκες ευνοούν την
εμφάνιση δευτερογενών λοιμώξεων,
που συχνά επιπλέκουν την νόσο.

Παράτριμμα:
Μια σύντομη ανασκόπηση

ΚΑΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Διευθυντής Β’ Κλινικής Δερματικών &
Αφροδισίων Νόσων Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν»

Π

ροσβάλλει συνηθέστερα τις υπομαζικές και μηροβουβωνικές περιοχές
και την μεσογλουτιαία πτυχή και λιγότερα συχνά τις μασχάλες, τον ομφαλό,
την οπισθοωτιαία περιοχή, τις πτυχές των άνω βλεφάρων ή του τραχήλου, την πρόσθια αγκωνιαία και ιγνυακή χώρα, τις άκρες των
χειλέων του στόματος και τα μεσοδακτύλια διαστήματα.

ξένη δημοσίευση

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Προσβάλλονται εξίσου και τα δύο φύλα,
ανεξαρτήτως εθνικότητας και ηλικίας. Η αυξημένη συχνότητα της νόσου στα βρέφη και
στους ηλικιωμένους απορρέει από την ύπαρξη ατελώς ανεπτυγμένου ή κατεσταλμένου ανοσοποιητικού συστήματος, την περιορισμένη κινητικότητα και την ακράτεια ούρων ή/και κοπράνων σε αυτές τις ηλικίες,
που συμβάλλουν στην εκδήλωσή της. Από
τους ενήλικες, υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου διατρέχουν οι παχύσαρκοι
σακχαροδιαβητικοί.
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ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
Πρωταρχικό αίτιο εμφάνισης παρατρίμματος είναι η τριβή που δημιουργείται μεταξύ
παρακείμενων περιοχών του δέρματος που
επικαλύπτονται. Επιπλέον, η παρουσία υγρασίας, από τη συσσώρευση και κατακράτηση
ιδρώτα, ούρων, κοπράνων ή άλλων εκκριμάτων, σε συνδυασμό με την μειωμένη ροή αέρα στις περιοχές αυτές, οδηγούν στη διαβροχή της κεράτινης στιβάδας της επιδερμίδας, με άμεσο αποτέλεσμα την διαταραχή
του επιδερμιδικού φραγμού, ευνοώντας την
είσοδο παθογόνων μικροοργανισμών και την
δημιουργία φλεγμονής.
ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ
ΚΑΙ ΕΚΛΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
• Παράγοντες που συνδέονται με αυξημέ-

νη τριβή μεταξύ των εφαπτόμενων περιοχών του δέρματος
- Παχυσαρκία. Υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ βαρύτητας της νόσου και σωματικού βάρους (BMI > 30 kg/m2) που
δικαιολογείται από την τριβή και την εφίδρωση που δημιουργούνται στις δερματικές πτυχές των παχύσαρκων ασθενών, και οι οποίες πυροδοτούν την νόσο.
- Στενά ρούχα και υποδήματα
- Κατάκλιση ή περιορισμένη κινητικότητα
- Επαγγελματικές, αθλητικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες που επάγουν την τριβή των δερματικών πτυχών.
• Παράγοντες που συνδέονται με αυξημένη υγρασία
- Ακράτεια ούρων ή/και κοπράνων, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με στενά εσώρουχα
ή πάνες, με συνέπεια αυξημένη υγρασί-

α και ερεθισμό του δέρματος λόγω παρατεταμένης έκθεσης σε υποπροϊόντα
του μεταβολισμού (αμμωνία, πρωτεολυτικά ένζυμα)
- Ανεπαρκές στέγνωμα των πτυχών του
δέρματος μετά το λουτρό
- Υπεριδρωσία
- Δερματικά παροχετεύοντα συρίγγια
- Σιελλόροια, σε συνδυασμό με την σωματοδομή των βρεφών (βραχύς λαιμός)
παγίδευση σάλιου στις πτυχώσεις του
τραχήλου των βρεφών
- Κακή υγιεινή
- Θερμό και υγρό κλίμα
• Παράγοντες με επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα
- Σακχαρώδης διαβήτης
- Μακροχρόνια λήψη αντιβιοτικών ή κορτικοστεροειδών

ΑΡΘΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ξένη δημοσίευση

- Κάπνισμα
- Αλκοόλ
- Ανοσοτροποποιητικές/ανοσοκατασταλτικές αγωγές για αυτοάνοσα νοσήματα
- HIV λοίμωξη
- Κακοήθειες
- Χημειοθεραπεία
- Μεταμόσχευση οργάνων
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Η κλινική εικόνα εξαρτάται από την περιοχή του σώματος που προσβάλλεται, τη διάρκεια της φλεγμονής και την ενδεχόμενη
συνύπαρξη επιμόλυνσης.
Συνήθως, εκδηλώνεται στις υπομαζικές
και μηροβουβωνικές περιοχές, στο περίνεο και στη μεσογλουτιαία πτυχή, ενώ λιγότερο συχνά μπορεί να εμπλέκονται και οι μασχάλες, ο ομφαλός, η οπισθοωτιαία περιοχή, οι πτυχές των άνω βλεφάρων ή του τραχήλου, η πρόσθια αγκωνιαία και η ιγνυακή
χώρα, οι άκρες των χειλέων του στόματος
(γωνιακή χειλίτιδα), καθώς και τα μεσοδακτύλια διαστήματα.
Το παράτριμμα μπορεί να είναι ασυμπτωματικό ή να συνοδεύεται από αίσθημα άλγους, καύσου και κνησμού.
Η αρχική βλάβη είναι μια σαφώς αφοριζόμενη ερυθηματώδης πλάκα, η οποία κατανέμεται ισότιμα στις εφαπτόμενες πλευρές της
κάθε πτυχής, δίνοντας την εικόνα κατόπτρου.
Το ερύθημα μπορεί να εξελιχθεί σε εντονότερη φλεγμονή με την παρουσία διαβροχής,
διάβρωσης, ρωγμών, ελκώσεων, εκκρίματος και εφελκιδοποίησης, που σηματοδοτούν την ύπαρξη δευτερογενούς λοίμωξης.
Ειδικές κλινικές μορφές παρατρίμματος:
• Καντιντιασικό παράτριμμα: συνυπάρχουν ερυθηματολεπιδώδεις βλατίδες, δορυφόρα
φλυκταινίδια και συχνά δυσοσμία
• Παράτριμμα επιπλεγμένο με λοίμωξη από σταφυλόκοκκο ή στρεπτόκοκκο (συνηθέστερα GABHS): το ερύθημα είναι έντονο και συνοδεύεται από δύσοσμο, πυώδες έκκριμα και άλγος
• Παράτριμμα επιπλεγμένο με λοίμωξη από
ψευδομονάδα: εμφανίζεται μπλε/πράσινος
αποχρωματισμός στο σημείο της μόλυνσης
• Παράτριμμα επιπλεγμένο με λοίμωξη από κορυνοβακτηρίδιο το ελαχιστότατο (ερύθρασμα): η παρατριμματική βλάβη είναι μία μονήρης καστανέρυθρη ή ερυθρόφαια πλάκα με «γεωγραφικά» όρια και ήπια απολέπιση, που καταλαμβάνει συνήθως τις μασχάλες και τις μηροβουβωνικές

περιοχές. Μπορεί να συνοδεύεται από ήπιο κνησμό ή δερματική δυσφορία.
• Παράτριμμα μεσοδακτύλιων περιοχών: οι
συνηθέστερα εμπλεκόμενοι μικροοργανισμοί είναι δερματόφυτα (Trichophyton
rubrum, Trichophyton mentagrophytes,
Epidermophyton floccosum). Kλινικά, μπορεί να εκδηλώνεται σαν ασυμπτωματικό, ήπιο ερύθημα ή σαν έντονο ερύθημα, με πιτυρώδη απολέπιση, διαβροχή και παρουσία δύσοσμου πυώδους εκκρίματος.
• Παράτριμμα βρεφών: αποτελεί μορφή δερματίτιδας εκ σπαργάνων και χαρακτηρίζεται από την παρουσία εντοπισμένης, ασυμπτωματικής, ερυθηματώδους και υγρώσουσας βλάβης, η οποία μπορεί προοδευτικά να μετατραπεί σε επώδυνο, διάχυτο ερύθημα με συνοδή απολέπιση. Προσβάλλει κυρίως τις περιοχές του σώματος που
έρχονται σε στενή επαφή με την πάνα, ενώ συνήθως οι πτυχές του δέρματος δεν
συμμετέχουν.
• Γωνιακή χειλίτιδα (perlèche): χαρακτηρίζεται από ερύθημα με ήπια απολέπιση και
εγκάρσιες ρωγμές, (με ή χωρίς εφελκίδες), οι οποίες μπορεί να είναι είτε μονήρεις, αβαθείς περιοριζόμενες στις γωνίες
του στόματος, είτε πολλαπλές και βαθύτερες με ακτινωτή επέκταση στο δέρμα της
περιοχής. Ο ασθενής συχνά παραπονείται για ξηρότητα στα χείλη, πόνο, αίσθημα καύσου, και ευαισθησία κατά τη διάνοιξη του στόματος. Οι κύριοι ενοχοποιητικοί παράγοντες είναι η συχνή λείξη των
χειλέων (διαβροχή από σάλιο), η χρήση
κραγιόν, η έλλειψη βιταμινών και μετάλλων (Β2, Β6, Β9, Β12, σίδηρος), η ελαττωμένη κάθετη διάσταση σύγκλεισης σε
ασθενείς με κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις και η ελλιπής υποστήριξη των
χειλέων και των παρειών στους νωδούς
ασθενείς. Οι ανωτέρω συνθήκες ευνοούν
και την επιμόλυνση από μύκητες (Candida
albicans), χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο και
στρεπτόκοκκους.
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η διάγνωση της νόσου στηρίζεται στο ιστορικό (αναζήτηση των προδιαθεσικών και εκλυτικών παραγόντων) και στην κλινική εικόνα του ασθενούς. Συμπληρωματικά, σε
περίπτωση υποψίας επιμολύνσης μπορεί να
χρειαστεί:
• μικροσκοπική εξέταση νωπού παρασκευάσματος με διάλυμα KOH 10% (βιοπτικό

υλικό: λέπια ή ξέσματα δέρματος από ενεργή βλάβη) για την ανίχνευση μυκήτων.
H παρουσία υφών επιβεβαιώνει την λοίμωξη από δερματόφυτα, ενώ η παρουσία ψευδοϋφών, την καντιντιασική λοίμωξη.
• λήψη δείγματος για καλλιέργεια (μυκήτων
ή βακτηρίων)
• εξέταση με λυχνία Wood: εκπομπή ερυθρο-κοραλλί φθορισμού στο ερύθρασμα
και ωχρού πράσινου φθορισμού στη λοίμωξη από ψευδομονάδα
• η ιστοπαθολογική εξέταση δεν κρίνεται σκόπιμη για τη διάγνωση του παρατρίμματος.
Tα ευρήματα είναι μη ειδικά και η πιο συχνή εικόνα είναι αυτής της δερματίτιδας με
επιδερμιδική σπογγίωση. Η βιοψία μπορεί
να είναι χρήσιμη σε επίμονες ή αμφίβολες
περιπτώσεις για τον αποκλεισμό καρκινικών βλαβών, όπως νόσος Bowen, νόσος
Paget ή μεταστατικό καρκίνωμα.
ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Η πρόγνωση της νόσου είναι πολύ καλή
σε υγιή, ανοσοεπαρκή άτομα, χωρίς συννοσηρότητες και με την κατάλληλη θεραπεία
επιτυγχάνεται πλήρης ίαση των συμπτωμάτων. Σε ασθενείς με παχυσαρκία ή/και διαβήτη και σε ανοσοκατεσταλμένους, η νόσος
ακολουθεί μια βαρύτερη πορεία, με επιμολύνσεις, ενδεχόμενη εμφάνιση ερυσιπέλατος, κυτταρίτιδας, αποστημάτων ή ελκώσεων, ακόμα και συστηματικές εκδηλώσεις,
όπως φρίκια ή πυρετός. Στους ίδιους ασθενείς συχνότερες είναι και οι επιπλοκές, όπως
ο περιορισμός της κινητικότητας, λόγω έντονου άλγους ή η εμφάνιση σήψης, αλλά και
οι υποτροπές.
ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Δερματίτιδα εξ’ επαφής (ερεθιστική ή αλλεργική)
• Ατοπική δερματίτιδα
• Ανάστροφη ψωρίαση
• Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα
• Κοινή πέμφιγα
• Διαπυητική ιδρωταδενίτιδα
• Ερύθρασμα
• Πυόδερμα
• Ψώρα
• Μελανίζουσα ακάνθωση
• Νόσος Hailey Hailey
• Νόσος Bowen
• Νόσος Paget
• Μεταστατικό καρκίνωμα

ΑΡΘΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Για αποφυγή εμφάνισης ή υποτροπής της
νόσου:
• Σωστή περιποίηση και καλή υγιεινή, με έμφαση στο καλό στέγνωμα και αερισμό των
πτυχώσεων του δέρματος
• Συχνή αλλαγή πάνας στα βρέφη ή εσώρουχων στους ηλικιωμένος, καλό πλύσιμο της περιοχής με ήπιο καθαριστικό και
νερό και καλό στέγνωμα
• Μείωση βάρους στους παχύσαρκους ασθενείς
• Έλεγχος των επιπέδων σακχάρου σε σακχαροδιαβητικούς ασθενείς
• Αποφυγή στενών ρούχων, εσωρούχων και
υποδημάτων - προτίμηση άνετων, φαρδιών,
βαμβακερών ρούχων και εσωρούχων και
ανοιχτών παπουτσιών ή σανδαλιών, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες
• Διαχωρισμός των πτυχών με απορροφητικές γάζες
• Αποφυγή επαφής ερεθιστικών ουσιών με το
πάσχον δέρμα (πχ. χρήση μωρομάντηλων)
• Χρήση αντιιδρωτικών σε περιπτώσεις υπεριδρωσίας
• Προληπτική εφαρμογή κρέμας φραγμού
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η θεραπεία του παρατρίμματος εξαρτάται από την αιτία αυτού και εξατομικεύεται.
• Μη επιπλεγμένο παράτριμμα: Συνήθως
υποχωρεί με την διατήρηση στεγνών και
καθαρών των προσβαλλόμενων περιοχών
του δέρματος και τον διαχωρισμό των πτυχών με απορροφητικές γάζες ή επιθέματα από βαμβάκι. Ενίοτε, μπορεί να κριθεί
αναγκαία η τοπική εφαρμογή κρέμας με
οξείδιο του ψευδαργύρου ή βαζελίνη, για
προστασία του επιδερμιδικού φραγμού ή/
και η τοπική εφαρμογή σκευασμάτων με
θειικό αργίλιο, οξικά άλατα ασβεστίου ή
πούδρα talc, που διαθέτουν αντισηπτική
και αδιαβροχοποιητική δράση, θωρακίζοντας το πάσχον δέρμα από την υγρασία. Τα τοπικά κορτικοστεροειδή και οι αναστολείς καλσινευρίνης (κρέμα τακρόλιμους ή πιμεκρόλιμους) μπορούν επίσης
να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό
της φλεγμονής.
• Παράτριμμα βρεφών: απαραίτητη είναι η
συχνή αλλαγή πάνας, το πλύσιμο με ήπιο καθαριστικό και το καλό στέγνωμα της
περιοχής (η οποία ιδανικά πρέπει να παραμείνει για λίγο ακάλυπτη, πριν την τοποθέτηση νέας πάνας, με σκοπό τον καλύ-

τερο αερισμό της). Συστήνεται η αποφυγή
χρήσης μωρομάντηλων, καθώς τα συστατικά τους μπορεί να προκαλέσουν περαιτέρω ερεθισμό στο ήδη διαταραγμένο δέρμα της περιοχής, ενώ συστήνεται η χρήση
πάνας με επικάλυψη από βαμβάκι. Η χρήση κρέμας φραγμού με οξείδιο ψευδαργύρου ενδείκνυται στα βρέφη, με σκοπό την
μείωση της φλεγμονής και την καταπράυνση του δέρματος. Σε περίπτωση, επιμόλυνσης, χορηγείται παρασκεύασμα που στοχεύει τον εκάστοτε εμπλεκόμενο παθογόνο παράγοντα.
• Παράτριμμα λοιμώδους αιτιολογίας (μυκητιασική ή βακτηριακή): συνήθως η διάγνωση τίθεται κλινικά, χωρίς να συνοδεύεται από μικροβιολογική επιβεβαίωση, οπότε η χορήγηση συνδυασμών, ιδίως τριπλού συνδυασμού τοπικού αντιβιοτικού,
τοπικού αντιμυκητιασικού και τοπικού κορτικοστεροειδούς, όπως ο συνδυασμός θεϊκής νεομυκίνης, νυστατίνης και ακετονιδίου της τριαμσινολόνης, θεωρείται ιδιαίτερα εύχρηστη και αποτελεσματική.
- Βακτηριακό παράτριμμα: Σε ήπιες περιπτώσεις, αρκεί η τοπική εφαρμογή κρέμας μουπιροσίνης 2%, 2 φορές ημερησίως για 10-14 ημέρες, ενώ σε σοβαρότερες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί η
από του στόματος χορήγηση του κατάλληλου αντιβιοτικού, ανάλογα με το βακτήριο που έχει ταυτοποιηθεί από την διενεργηθείσα καλλιέργεια. Σε επιμόλυνση από ψευδομονάδα, η θεραπεία είναι
η χορήγηση από του στόματος σιπροφλοξασίνης 500mg, 2 φορές ημερησίως για 7-14 ημέρες, με ή χωρίς την τοπική εφαρμογή γέλης αμικασίνης 5%. Στην
περίπτωση ερυθράσματος, πρώτης γραμμής θεραπεία είναι η χορήγηση από του
στόματος ερυθρομυκίνης 250mg ανά 6
ώρες για 7-14 μέρες, αλλά αποτελεσματική είναι και η τοπική αγωγή με εφαρμογή γέλης ερυθρομυκίνης 2%, διαλύματος
κλινδαμυκίνης 1% ή αλοιφής Whitfield
(συνιστάμενη από 6% βενζοϊκό οξύ και
3% σαλικυλικό οξύ).
- Μυκητιασικό παράτριμμα: σε ήπιες περιπτώσεις λοίμωξης από Candida, συστήνεται η τοπική εφαρμογή αλοιφής νυστατίνης ή κρέμας αζόλης (κετοκοναζόλη 1%, κλοτριμαζόλη 1% ή μικοναζόλη 2%), 2 φορές ημερησίως για 2 εβδομάδες. Tο διάλυμα Burrow και η βαφή
Castellani, εφαρμοζόμενα 2 φορές ημε-

ρησίως για 5-10 λεπτά στην πάσχουσα
περιοχή, μπορεί να είναι επίσης αποτελεσματικά, λόγω της αντισηπτικής, βακτηριοστατικής και αντιμυκητιασικής τους
δράσης. Σε περιπτώσεις σοβαρoύ ή επίμονου καντιντιασικού παρατρίμματος, με
εκτεταμένη προσβολή δέρματος, μπορεί να κριθεί αναγκαία η λήψη συστηματικής θεραπείας, με από του στόματος ιτρακοναζόλη 200mg, ημερησίως ή
φλουκοναζόλη 100-200 ημερησίως για
7 ημέρες. Στους παιδιατρικούς ασθενείς
οι συνιστώμενες δόσεις είναι 5–10 mg/
kg ιτρακοναζόλης ημερησίως και 6 mg/
kg φλουκοναζόλης ημερησίως. Σε περιπτώσεις λοίμωξης από δερματόφυτα, εκτός από τις προαναφερθείσες θεραπευτικές επιλογές, πολύ καλά αποτελέσματα έχει η χρήση τοπικής ή συστηματικής
τερμπιναφίνης (λήψη από του στόματος
250 mg ημερησίως, για 2 εβδομάδες).
• Γωνιακή χειλίτιδα: H θεραπεία αποσκοπεί
στην άρση του υπεύθυνου αιτίου. Απαραίτητη κρίνεται η διατήρηση καλής στοματικής
υγιεινής, η επιδιόρθωση τυχόν προβλημάτων στις κινητές προσθετικές εργασίες, οι
τακτικές οδοντιατρικές εξετάσεις στους νωδούς ασθενείς και η αποκατάσταση τυχόν
ελλείψεων βιταμινών και μετάλλων. Λόγω της συχνής συνύπαρξης βακτηριακής
και μυκητιασικής επιμόλυνσης, ιδιαίτερα
αποτελεσματική είναι η χορήγηση συνδυασμών τοπικού αντιβιοτικού, τοπικού αντιμυκητιασικού και τοπικού κορτικοστεροειδούς, όπως ο συνδυασμός θεϊκής νεομυκίνης, νυστατίνης και ακετονιδίου της τριαμσινολόνης.
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Η πανδημία έχει οδηγήσει σε
πρωτόγνωρες προκλήσεις στο σύνολο του
πληθυσμού αλλά και όλη την επιστημονική
κοινότητα αλλά και τις δομές υγείας. Παρά
το γεγονός ότι οι περισσότεροι ασθενείς
με COVID-19 παρουσιάζουν ελαφρά
συμπτώματα, ένα περίπου 5% εξελίσσουν
ένα συστημικό υπερφλεγμονώδες
σύνδρομο οξείας αναπνευστικής
δυσχέρειας το οποίο χρήζει αντιμετώπισης
σε ΜΕΘ, με κίνδυνο σηπτικού σοκ,
πολυοργανικής ανεπάρκειας και θανάτου.1

Κ

ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

άτω από το πρίσμα λοιπόν των ενδεχόμενων
επιπλοκών από τον COVID-19 οι ασθενείς υπο ανοσοκατασταλτικές ή ανοσοτροποποιητικτές θεραπείες, βρέθηκαν στο επίκεντρο της διερεύνησης και έγιναν πολλές προσπάθειες ώστε να
αξιολογηθεί η πορεία του COVID-19 σε ασθενείς
με ψωρίαση υπο βιολογική θεραπεία και να αξιολογηθούν τυχόν επιβαρυντικοί προγνωστικοί παρά-
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Η IL-17 συμβάλλει στην καταιγίδα απελευθέρωσης κυτοκινών διεγείροντας την υπερβολική και ανεξέλεγκτη
παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών (π.χ. IL-1β,
IL-6 και IL-8), παράγοντα νέκρωσης όγκων-άλφα (TNF-a),
παραγόντων διέγερσης χημειοκινών. Η σεκουκινουμάμπη και η ιξεκιζουμάμπη είναι ανοσορυθμιστικοί αναστολείς της IL-17A και θα μπορούσαν να είναι ευεργετικοί παράγοντες στη θεραπεία σοβαρού COVID-19. Η
μπρονταλουμάμπη δρά έναντι του υποδοχέα Α της ιντερλευκίνης-17 (IL-17RA), ενός άλλου πιθανού μορίου-στόχου στη θεραπεία της σοβαρής νόσου COVID-19.

Ο ρόλος των βιολογικών
θεραπειών και οι συστάσεις
για εμβολιασμό κατά του SARS-

CoV-2 σε ασθενείς υπό βιολογική θεραπεία

Πολίτου Μαρία
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α’, Α’ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών
Νόσων Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας
Συγγρός», Αθήνα
γοντες. Πρόσφατα παρουσιάστηκαν δεδομένα από
την πρώτη και μεγαλύτερη παγκόσμια καταγραφή
περιστατικών COVID-19 σε ασθενείς με ψωρίαση,
εστιάζοντας στην διερεύνηση επιβαρυντικών παραγόντων που συσχετίστηκαν με μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας, όπως η αυξημένη ηλικία, το ανδρικό
φύλο, η μη καυκάσια φυλή και οι συννοσηρότητες.
Η χρήση των βιολογικών παραγόντων φάνηκε
να σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο νοσηλείας
συγκριτικά με μη-βιολογικές συστηματικές θεραπείες αν και τα ευρήματα χρήζουν περαιτέρω επιβεβαίωσης2. Αυτό το εύρημα μπορεί να εξηγείται
από το γεγονός ότι ανοσολογικά μονοπάτια που εμπλέκονται στην παθογένεια της ψωρίασης καθώς
και οι θεραπείες που χρησιμοποιούνται για να τα
καταστείλουν, πιθανά επιδρούν και στην πορεία
του COVID-192.
Σύμφωνα με ευρήματα άλλων μελετών οι ανταγωνιστές της IL-17 ίσως έχουν ευεργετικές δράσεις
αναφορικά με το σχετιζόμενο με τα Th17 σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών, που συνδέεται
με κακή πρόγνωση της νόσου COVID-19, δεδομένου ότι μπορούν να καταστείλουν την παραγωγή πολλών κυτταροκινών της μοριακής οδού σηματοδότησης Th17 (συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης των IL-6 και TNF-α σε άλλους τύπους
κυττάρων)2. Σε άλλη δημοσιευμένη μελέτη του
2021, τα δεδομένα φαίνεται ότι συνηγορούν για
την ευεργετική δράση των βιολογικών θεραπειών για την ψωρίαση στη λοίμωξη COVID-19. Καθώς αναπτύσσονται και διατίθενται εμβόλια κατά
του SARS-CoV-2, η αξιολόγηση της αναμενόμενης
ασφάλειας και αποτελεσματικότητας σε ασθενείς
οι οποίοι χρήζουν θεραπείας με ανοσοκατασταλτικά και/ή ανοσοτροποποιητικά φάρμακα, είναι ιδι-

αίτερα σημαντική4. Τα εμβόλια τεχνολογίας mRNA
φαίνεται να προλαμβάνουν την έναρξη και την έξαρση των λοιμώξεων COVID-193.
Εμβόλια με μη-ζώντα στελέχη SARS- CoV- 2
μπορούν να ληφθούν πριν, κατά τη διάρκεια, ή
μετά από την ημέρα χορήγησης της βιολογικής
θεραπείας, χωρίς σημαντική τροποποίηση των
θεραπειών. Εν κατακλείδι τα εγκεκριμένα και διαθέσιμα εμβόλια έναντι του ιού SARS-CoV-2 αναμένεται και φαίνεται μέχρι στιγμής να είναι ασφαλή για ασθενείς υπό βιολογική θεραπεία με
κάποιες διαφορές στην αποτελεσματικότητα, αναλόγως του βαθμού ανοσοκαταστολής και του τύπου του χορηγούμενου εμβολίου4.
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Βιολογικά σκευάσματα για την ψωρίαση και τη νόσο COVID-19. Οι αναστολείς του παράγοντα νέκρωσης των όγκων (tumor necrosis factor - TNF) και οι αναστολείς της ιντερλευκίνης 17 (IL-17) δύνανται να συνεισφέρουν στην
πρόλήψη έναντι της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 και την καταιγίδα κυτταροκινών από την COVID-19. (Kamiya
K, et al. J Clin Med. 2021)

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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Η Ελληνική εφαρμογή
για την υπεριώδη ακτινοβολία
από την Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Ρηγόπουλος Δημήτρης
Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Διευθυντής Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής, Νοσοκομείο «Α.Συγγρός»

H Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, σε συνεργασία
με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει αναπτύξει εφαρμογή για τους χρήστες
iphone και android συσκευών, η οποία παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ.
Η εφαρμογή έχει σαν σκοπό να ενημερώνει τους επισκέπτες, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε πραγματικό χρόνο, για την ένταση της υπεριώδους
ακτινοβολίας (UV) στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο.
Η τιμή αυτού του δείκτη κυμαίνεται από 0-10+ και παρατίθεται, για εύκολη ανάγνωση, χρωματικά από πράσινο έως μωβ στον χάρτη της χώρας. Συνοδεύεται δε από χρήσιμες πληροφορίες σωστής συμπεριφοράς στον ήλιο.
Επιπλέον, στην εφαρμογή υπάρχουν ενότητες με χρήσιμες πληροφορίες για το κοινό αλλά και απαντήσεις σε συνηθισμένα ερωτήματα. Επειδή πρόκειται για μια δυναμική εφαρμογή, η ροή των πληροφοριών μπορεί να αλλάζει διαρκώς, εφόσον αυτό απαιτείται.

QR Code:
Εναλλακτικά, κατεβάστε την εφαρμογή εδώ: https://apps.apple.com/us/app/uv-shield/id1518480824?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ifactortech.uvsafe
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Δερματοσκόπηση

Θεωρητικά στοιχεία και εφαρμογή στην κλινική πράξη
Γεώργιος Χαϊδεμένος
τ. Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη

Εάν είστε βιαστικός αναγνώστης, μπορείτε να περιηγηθείτε στις περιλήψεις που
υπάρχουν στο τέλος των σημαντικών
κεφαλαίων και να αποκτήσετε τις βασικές δερματοσκοπικές γνώσεις, μελετώντας τις λεζάντες των άνω των 210 φωτογραφιών του κειμένου.
Αλλά και οι προσδοκίες των δύσκολων
μελετητών πιστεύω πως θα βρουν ανταπόκριση, με τα αναλυτικά και κατά Τομείς Κεφάλαια, τα οποία υποστηρίζονται από βιβλιογραφία. Επιπρόσθετα,
οι Πίνακες με κωδικοποιημένα τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά των παθήσεων και το Παράρτημα στο τέλος
του βιβλίου, αποτελούν μια συνοπτική
αλλ’ ουσιαστική μέθοδο αναγνωστικής
προσπέλασης.
Υπενθυμίζεται πως με τη δερματοσκόπηση παρέχονται τρεις σημαντικές δυνατότητες στον Κλινικό γιατρό. Επιβεβαιώνεται η κλινική του υποψία. Μειώνεται ο αριθμός των μη απαραίτητων βιοψιών και χειρουργικών εξαιρέσεων. Επιτρέπεται η αναγνώριση των επικίνδυνων ή αμφίβολων για κακοήθεια περιπτώσεων που θα επανεξετασθούν ή θα
οδηγηθούν στο χειρουργείο.
ISBN: 978-618-5288-18-1

ΤΙΜΗ: 50€

ETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλ.: 210-6538508
e-mail: info@doctorsmedia.gr
www.doctorsmedia.gr

KYKΛOΦOΡEI

Ιαματική
Ιατρική
Συμπληρωματικές
Θεραπείες
Kουσκούκης E. Κωνσταντίνος
Καθηγητής Δερματολογίας - Νομικός
Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής
Πρόεδρος Παγκόσμιας Ακαδημίας
Κινεζικής και Συμπληρωματικής Ιατρικής

ETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλ.: 210-6538508
e-mail: info@doctorsmedia.gr
www.doctorsmedia.gr

ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ
...από το Α ώς το Ω
Αιμίλιος Λάλλας
Ζωή Απάλλα
Δημήτριος Ιωανίδης
Με τη μέθοδο αυτή δεν αναγνωρίζονται μόνο τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά μίας αλλοίωσης, όπως το σχήμα, το μέγεθος το χρώμα και η ηλικία του «ζωγραφικού πίνακα», αλλά και
μικροσκοπικά χαρακτηριστικά, οι «πινελιές» που αναβιώνουν τις λεπτομέρειες
των δομών που απεικονίζονται και οι
οποίες οδηγούν με υψηλότερο ποσοστό ασφαλείας στην ορθή αναγνώριση
των αλλοιώσεων και των εξανθημάτων.
Με τον τρόπο αυτό η μοναδική «μαγεία» της ειδικότητας του δερματολόγου,
να καταλήγει, δηλαδή, στη διάγνωση
μόνος του, με τις αισθήσεις του, χωρίς
τη βοήθεια ειδικών μικροβιολογικών,
ακτινολογικών, κ.ά. εξετάσεων διευκολύνεται και επιτείνεται.
Το μόνο που απαιτείται είναι η απλή εξ
επαφής μεγέθυνση με το δερματοσκόπιο στο χέρι του ιατρού.

Βιβλιοπωλείο «Ιπποκράτης- Εκδόσεις Ροτόντα»

Καμβουνίων 5, ΤΚ 54621 Τηλ. 2310 212 212, Θεσσαλονίκη
email : ipokratis@ipokratis.gr, www.ipokratis.gr
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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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Προσεχή συνέδρια
13th International
Congress of
Dermatology
10 -13 November 2021
Melbourne - Australia
www.icd2021.com.au/
20η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
17 & 18 Δεκεμβρίου
2021, Αθήνα,
www.20 dermameetingsyggros.gr,
Τηλ. 2107265191
κα Δαμπολιά Δήμητρα

1ο Διαδικτυακό Φροντιστήριο - Εφαρμογές των lasers & άλλων πηγών ενέργειας
στην Δερματολογία
1 Οκτωβρίου - 30 Νοεμβρίου 2021, www.edae.gr

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας
- Αφροδισιολογίας 2021
4- 7 Νοεμβρίου 2021
Ξενοδοχείο “Μακεδονία
Palace”, Θεσσαλονίκη.
www.edae.gr

AAD 2022 American
Academy of
Dermatology Annual
Meeting – Boston
25 - 29 March, 2022
Boston Convention
Center and Exhibition
Center, 415 Summer St,
Boston, MA 02210, USA
www.aad.org

2o ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
8-10 Οκτωβρίου Hotel
GALINI, Καμένα Βούρλα
www.thermalmedicineacademy.gr

9Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑΣ
19-21/11/2021, DIVANI
PALACE ACROPOLIS
www.hsomm.gr

2nd Biennial
Meeting BALKAN
FUNGUS
13 - 15 Οκτωβρίου 2022,
Θεσσαλονίκη
www.balkanfungus2020.
com

94

23rd WORLD
CONGRESS
International

MAT-GR-2100605, v1.0, 10/2021

23rd WORLD
CONGRESS
International
Master Course on
Aging Science IMCAS
27-29 January 2022
Paris and online
www.imcas.com

