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                                      Υπεύθυνη:  Καθηγήτρια Α. Κατσαρού - Κάτσαρη 

                                         ΤΗΛ. 210 7211512, 210 7265256, FAX 210 7235553 
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  Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο 

 
 

'' Παιδο-δερματολογίας'' 
 

 

Νοσοκομείο «Α.Συγγρός» 10-14 Φεβρουαρίου 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Α’ ΚΛΙΝΙΚΗ  ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ» Διευθύντρια: Καθηγήτρια Χ.Αντωνίου 
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Εισαγωγή       

 

 

 

      Η διάγνωση των δερματικών νόσων στα παιδιά παρουσιάζει αρκετές 

ιδιαιτερότητες τόσο λόγω της δυσκολίας λήψης ιστορικού και 

συμπτωματολογίας, όσο και λόγω εσφαλμένης συχνά αξιολόγησης των 

συμπτωμάτων από τους γονείς. 

Παράλληλα ορισμένες παθήσεις του δέρματος απαντώνται μόνο στην 

παιδική ηλικία ή έχουν διαφορετική κλινική εικόνα και εξέλιξη από αυτή 

των ενηλίκων 

 

      Σκοπός του «Σεμιναρίου Παιδο-δερματολογία» είναι να 

ξαναθυμήσει στον δερματολόγο το ιδιαίτερο αυτό αντικείμενο της 

Δερματολογίας  και να ενημερώσει για τις πρόσφατες εξελίξεις σε τομείς 

όπως η ατοπική δερματίτιδα, αγγειακές διαταραχές, κληρονομικά σπάνια 

νοσήματα κ.α. 

Πρόκειται για ένα πρακτικό σεμινάριο που θα  εξεταστούν και συζητηθούν 

οι βασικές παθήσεις του παιδικού δέρματος. 

 

 
Υπεύθυνη του μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι η Καθηγήτρια 

Α.Κατσαρού και θα συμμετέχουν δερματολόγοι του παιδο-

δερματολογικού τμήματος και του νοσοκομείου «Α.Συγγρός» 

Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στη Α’Δερματολογική Κλινική Δερματικών 

  και Αφροδισίων Νόσων, του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθύντρια η 

Καθηγήτρια κ. Χ Αντωνίου, στο Νοσοκομείο «Α.Συγγρός», Παιδο-

δερματολογικό τμήμα.  

  To Σεμινάριο γίνεται υπο την αιγίδα της Ελληνικής Δερματολογικής και 

Αφροδισιολογικής Εταιρείας. 
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  Θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες  μόρια Σ.Ι.Ε 

  

 

 

Στο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο συμμετέχουν  : 

 

 Χ.Αντωνίου                Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών  

 Α.Κατσαρού               Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών 

 Α. Στρατηγός             Καθηγητής   Πανεπιστημίου Αθηνών 

 M. Παπαγεωργίου     Διευθύντρια  Δερματολογικής κλινικής ΕΣΥ 

 Γ. Κοντοχριστόπουλος Διευθυντής Δερματολογικής κλινικής ΕΣΥ 

 Α.Χατζηιωάννου       Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών 

 Η. Νικολαίδου           Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών 

 Α. Τάγκα,                   Επιμελητρια Α’ Νοσοκομείου «Α.Συγγρός»   

 Χ. Βαβούλη                Επιμελητρια Β’ Νοσοκομείου «Α.Συγγρός»   

 Β. Βοσυνιώτη            Πανεπιστημιακός συνεργάτης Νοσοκ.«ΑΣυγγρός»         

Χ. Στεφανάκη             Πανεπιστημιακός συνεργάτης Νοσοκ.«ΑΣυγγρός» 

 E. Λαγογιάννη           Πανεπιστημιακός συνεργάτης Νοσοκ.«ΑΣυγγρός» 

 Ε.Τσαγκρώνη            Πανεπιστημιακός συνεργάτης Νοσοκ.«ΑΣυγγρός» 

 

 Κ. Καλεντζή               Νοσηλεύτρια  Παιδο-δερματολογικού  

 Ι.  Κατσιρέα               Κοινωνική  λειτουργός  Παιδο-δερματολογικού 
 Μ. Πεσλή                   Νοσηλεύτρια Τμήματος Επιδερμικών δοκιμασιών                                                                          

 Π.Λαγιόκαππα           Νοσηλεύτρια  Τμήματος Επιδερμικών δοκιμασιών                                                                                                           

 

 

 
Η δυνατότητα  παρακολούθησης του σεμιναρίου είναι για 15 

Δερματολόγους.   

 

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στα τηλέφωνα:     

210 7265113   (κ.Πεσλή, κ.Λαγιόκαππα) ώρες 8,30-2,30, καθημερινές 
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
                             

 

 

Δευτέρα  10/02/2014,   ώρα   8,45:00-14.30:00 

 
        08.45-9.00: Υποδοχή–Πρόλογος από Δ/τρια της Δερματολογικής 

Πανεπιστημιακής Κλινικής  Καθηγήτρια    κ. Χρ. Αντωνίου και από την 

υπεύθυνη του Σεμιναρίου  Καθηγήτρια κ. Α. Κατσαρού 

 

         09.00-12.30 :  Εξωτερικό ιατρείο Παιδο-δερματολογικού τμήματος.            

Ιστορικό, κλινικη εξεταση  ασθενών, διερεύνηση και θεραπευτική 

αντιμετώπιση.  (Χ.Στεφανάκη)                                                                                                  

     Τμήμα ειδικών θεραπειών παιδιών (παιδο-ΤΕΘ), βιοψιες ειδικές 

θεραπείες. (Μ.Παπαγεωργίου) 

     Εφαρμογή πρωτοκόλλων για ειδικές παθήσεις (ατοπική δερματιτιδα,    

 ψωριαση, γυροειδή αλωπεκία, σπάνια νοσήματα κ.α) 

 

 

          12.45-14,30: Θεωρητική ανάπτυξη του θέματος                                 

                       Νεογνική δερματολογία  ( Α.Κατσαρού)                                                

                       Ιογενείς λοιμώξεις δέρματος (Η. Νικολαΐδου)                                                
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Τρίτη  11/02/2014,   ώρα   8,45:00-14.30 
  

                   

          9.00-12.00 :  Εξωτερικό ιατρείο παιδο-δερματολογικού τμήματος.            

Ιστορικό, κλινικη εξεταση  ασθενων, διερεύνηση και θεραπευτική 

αντιμετώπιση.   ( Α.Κατσαρού -Ε.Λαγογιάννη)                                                                                                                                            

Τμήμα ειδικών θεραπειών παιδιών (παιδο-ΤΕΘ), βιοψιες ειδικές θεραπείες. 

Εφαρμογή πρωτοκόλλων για ειδικές παθήσεις (ατοπική δερματιτιδα, 

ψωριαση, γυροειδή αλωπεκία, σπάνια νοσήματα κ.α) 

 

          12.00-12,45:  Επιδερμικές δοκιμασίες  σε παιδιά με ατοπική 

δερματίτιδα και δερματίτιδα εξ επαφής ( Α.Κατσαρού, Μ. Πεσλή, 

Π.Λαγιόκαππα)                                                

 

          13.00-14,30: Θεωρητική ανάπτυξη του θέματος :                                 

                              -Βακτηριακές λοιμώξεις (Α.Τάγκα)                                                                                          

                              -Επιπολής μυκητιάσεις   ( Α.Χατζηιωάννου) 

                              - Ακμή                              (Χ.Αντωνίου) 
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 Τετάρτη  12/02/2014,   ώρα   8,45:00-14.30 
 

 

         9.00-11.30 :  Εξωτερικό ιατρείο παιδο-δερματολογικού τμήματος.            

Ιστορικό, κλινικη εξεταση  ασθενων, διερεύνηση και θεραπευτική 

αντιμετώπιση. (Α.Κατσαρού-Ε.Τσαγκρώνη)                                                                                               

Τμήμα ειδικών θεραπειών παιδιών (παιδο-ΤΕΘ), βιοψιες ειδικές θεραπείες. 

Εφαρμογή πρωτοκόλλων για ειδικές παθήσεις (ατοπική δερματιτιδα, 

ψωριαση, γυροειδή αλωπεκία, σπάνια νοσήματα κ.α) 

 

          11.30-13.00 : Ιατρείο Σπανίων Νόσων   

  Εξέταση ασθενών που πάσχουν από ιχθυάσεις,  πομφολυγώδη     

  επιδερμόλυση, εξωδερματική δυσπλασία , νευροινωμάτωση,   

  υπερκερατώσεις παλαμών πελμάτων κ.α (Α.Κατσαρού-Β.Βοσυνιώτη-  

  Χ.Βαβούλη)                                                                                                

    Η εξέταση περιλαμβάνει συμπλήρωση ειδικού αναλυτικού ιστορικού 

για κάθε νόσο, εργαστηριακή διερεύνηση, εξετάσεις από άλλες 

ειδικότητες, γενετικός έλεγχος σε ειδικά κέντρα εσωτερικού-εξωτερικού. 

     Παρακολούθηση ασθενών σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

        13.00-14,30: Θεωρητική ανάπτυξη του θέματος :                                 

-Δερματίτιδα/ έκζεμα  (Α.Κατσαρού- Ε.Λαγογιάννη) 

(ατοπική δερματίτιδα, δερματίτιδα εξ επαφής,  δερματίτιδα σπαργάνων, 

σμηγματορροική δερματίτιδα, επιδερμιδίτιδα κ.α) 

 

 

 

 

 



 7 

 

Πέμπτη  13/02/2014,     ώρα   9:00-12:0   

 
 

        9.00-12.00 :  Εξωτερικό ιατρείο παιδο-δερματολογικού τμήματος.            

Ιστορικό, κλινικη εξεταση  ασθενων, διερεύνηση και θεραπευτική 

αντιμετώπιση.  (Γ.Κοντοχριστόπουλος)                                                                                              

Τμήμα ειδικών θεραπειών παιδιών (παιδο-ΤΕΘ), βιοψιες ειδικές θεραπείες. 

Εφαρμογή πρωτοκόλλων για ειδικές παθήσεις (ατοπική δερματιτιδα, 

ψωριαση, γυροειδή αλωπεκία, σπάνια νοσήματα κ.α) 

 

 

         12.0-14.30   Θεωρητική ανάπτυξη του θέματος:   

 

                     -Aγγειακές διαταραχές (Χ.Στεφανάκη) 

                     -Σπίλοι  (Χ.Στεφανάκη) 

                     -Παρασιτώσεις δέρματος (Χ. Βαβούλη) 

                     -Διαταραχές μελάγχρωσης (Γ.Κοντοχριστόπουλος) 
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Παρασκεύη   14/02/2014,  ώρα    9:00-14:00 
 

 

8.00-9.0 Θεωρητική ανάπτυξη του θέματος:   

                        Ερυθηματολεπιδώδη εξανθήματα-ψωρίαση, λειχήνας            

                                                                         (Α.Στρατηγός) 

Συνήθεις παθήσεις τριχών    (Β.Χασάπη) 

 

         9.00-11.30 :  Εξωτερικό ιατρείο παιδο-δερματολογικού τμήματος.            

Ιστορικό, κλινικη εξεταση  ασθενων, διερεύνηση και θεραπευτική 

αντιμετώπιση.                                                                                                

Τμήμα ειδικών θεραπειών παιδιών (παιδο-ΤΕΘ), βιοψιες ειδικές θεραπείες. 

Εφαρμογή πρωτοκόλλων για ειδικές παθήσεις (ατοπική δερματιτιδα, 

ψωριαση, γυροειδή αλωπεκία, σπάνια νοσήματα κ.α) 

 

        12.00- 14.00: Πρόγραμμα θεραπευτικής εκπαίδευσης παιδιών που 

πάσχουν από ατοπική δερματιτιδα. (Α.Κατσαρού- Β.Βοσυνιώτη) 

  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:   

1. Θεωρητική ενημέρωση σχετικά με την νόσο της ατοπικής 

δερματίτιδας στους γονείς ή ενηλίκους ασθενείς (Α.Κατσαρού) 

2. Οδηγίες μέσω εικόνων και παιχνιδιών, ανάλογα με την ηλικιακή 

ομάδα των ασθενών,  σχετικά με την νόσο και πως θα 

προλαμβάνουν και βελτιώνουν την κατάστασή τους (Β.Βοσυνιώτη) 

3. Πρακτικές οδηγίες και επίδειξη από εξειδικευμένο προσωπικό για 

την περιποίηση του ατοπικού δέρματος ( λουτρό, επάληψη 

σκευασμάτων , μασσάζ) 

 


