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Αγαπητοί/ές Συνάδελφοι 
 
Με τη Χειμερινή συνεδρία στις 14 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται η θητεία των Δ.Σ της ΕΔΑΕ 

και της ΕΕΕΔΑ, που οι απολογισμοί τους επικυρώθηκαν τον Οκτώβριο. Ευχόμαστε στα νέα 
ανανεωμένα όργανα των Εταιρειών μας να συνεχίσουν τις προσπάθειες, αφ΄ ενός για τη συ-
νεχή ενημέρωση στις σύγχρονες εξελίξεις της ιατρικής, αφ΄ ετέρου για την προάσπιση και 
κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Δερματολόγων  -  Αφροδισιολόγων. 

Με ιδιαίτερη συγκίνηση δημοσιεύουμε την ευχαριστήρια επιστολή του συναδέλφου  
Γιώργου Χαϊδεμένου. Ο Γιώργος υπηρέτησε την ΕΔΑΕ από σημαντικές θέσεις: ως Πρόεδρος 
ή ως Γενικός Γραμματέας και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην καταξίωση της ειδικότη-
τάς μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Η συντακτική επιτροπή του περιοδικού εύχεται σε εσάς και τις οικογένειές σας χαρούμενες 
γιορτές και ευτυχισμένο το νέο Έτος.

Σημείωμα Συντακτικής Επιτροπής
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

1.  η νέα ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί με βάση τα σύγχρονα 
πρότυπα σχεδιασμού ιστοσελίδων τα οποία προσφέ-
ρουν πρόσβαση χωρίς προβλήματα προβολής από 
διαφόρων τύπων συσκευές όπως desktops,  laptops, 
tables και smartphones.

2.  σε σχέση με την προηγούμενη έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφα-
ση στους χρωματικούς συνδυασμούς ώστε να υπάρχει 
ομοιομορφία για να γίνεται πιο ευχάριστη η περιήγηση

3.  Έχει καταργηθεί μεγάλο μέρος από εικόνες που υπήρ-
χαν πριν και «βάραιναν» την ιστοσελίδα χωρίς να προ-
σφέρουν κάτι ουσιαστικό.

4.  Έχει αναβαθμιστεί η ασφάλεια της ιστοσελίδας και έ-
χει διευκολυνθεί αρκετά η είσοδος μελών. τώρα πια η 
πρόσβαση στην περιοχή μελών είναι ευκολότερη και 
ακόμα και οι πιο άπειροι χρήστες δεν θα έχουν προ-
βλήματα εισόδου.

5.  Έχει γίνει ανακατανομή του υλικού. οι θεματικές ενό-
τητες είναι πιο συνεπτυγμένες και έτσι η περιήγηση εί-
ναι ευκολότερη.

6.  Έχει προστεθεί η δυνατότητα παρακολούθησης αλλά 
και εξόφλησης της συνδρομής των μελών με πολύ α-
πλά βήματα χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις. 
η πληρωμή μέσω πιστωτικών καρτών είναι απόλυτα 
ασφαλής. ο χρήστης ανακατευθύνεται σε μία σελίδα 
όπου εισαγάγει τα στοιχεία της κάρτας του και καταβά-
λει τη συνδρομή. Επισημαίνεται ότι η ιστοσελίδα της 
ΕδάΕ δεν κρατάει κανένα στοιχείο της κάρτας του μέ-
λους και έτσι η πληρωμή γίνεται ακόμα πιο ασφαλής. 

7. τα νέα μέλη που θα θελήσουν να εγγραφούν θα βρουν 
τη διαδικασία πιο κατανοητή από την προηγούμενη ι-
στοσελίδα και πιο εύκολη.

Νέα Ιστοσελίδα Ε.Δ.Α.Ε.

EDAE 42.indd   6 5/12/2013   12:40:17 µµ



8

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Προς 
Τα Τακτικά Μέλη 
Της Ε.Δ.Α.Ε.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Εφορευτική Επιτροπή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής 
Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΔΑΕ σας ενημερώνει ότι:

Οι εκλογές θα διεξαχθούν τo Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013, στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα. 

Ώρα προσέλευσης στην κάλπη 10:00-15:00 σε ξεχωριστή αίθουσα, παράλληλα με την Επιστημονική 
Συνεδρία της ίδιας ημέρας.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα και για το τρέχον έτος μέλη. 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 αντιπρόσωπο προς 
την Γραμματέα της ΕΔΑΕ στην Αθήνα, κα Δήμητρα Σπυροπούλου, τηλ. 210-7295606, κινητό: 6985-670330.

Τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αποστολή του σφραγισμένου λευκού φακέ-
λου που θα περιέχει τα σταυροδοτημένα ψηφοδέλτια, με συστημένη επιστολή, όπως αναφέρεται στο άρ-
θρο 27 του καταστατικού που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΔΑΕ.

Για όσους προτιμήσουν τη δια αλληλογραφίας ψηφοφορία, εσωκλείουμε τον ήδη σφραγισμένο, λευκό 
φάκελο και τα ψηφοδέλτια. Μέσα στον ήδη σφραγισμένο, λευκό φάκελο (που πρέπει να παραμείνει λευ-
κός – ΠρΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΓρΑφΕΙ ΟΝΟΜΑ), θα βάλετε τα ψηφοδέλτια σταυροδοτημένα και θα κλείσετε 
τον φάκελο, ώστε να ριχθεί στην κάλπη την ημέρα της ψηφοφορίας.  Στη συνέχεια σε δικό σας δεύτερο και  
ξεχωριστό, εξωτερικό φάκελο, θα γράψετε τα στοιχεία σας και θα τον στείλετε συστημένο στη διεύθυνση:

"κ. Γεώργιο Σγούρο - Post Restante 10300,  Ταχυδρομείο Συντάγματος ΑΘΗΝΑ" 

Οι συστημένες επιστολές πρέπει να ταχυδρομηθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 
2013, ώστε να φθάσουν έγκαιρα στο Ταχυδρομείο Συντάγματος, όπου θα γίνει η παραλαβή τους από τον 
Πρόεδρο και τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

Συνημμένα, σας αποστέλλονται κατάλογος υποψηφίων, ψηφοδέλτια, λευκός- σφραγισμένος φάκελος και 
επιστολές υποψηφίων, σύμφωνα με τη σειρά που αυτοί αναγράφονται στον κατάλογο.

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 μέχρι και 6 σταυροί.

Στο ψηφοδέλτιο του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου θα πρέπει να σημειωθεί 1 σταυρός, έστω 
και αν ο υποψήφιος είναι ένας.

Στο ψηφοδέλτιο για τα Μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου μέχρι και 2 σταυροί.

Στο ψηφοδέλτιο για την Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι και 3 σταυροί.

Μετά τιμής, 
Η Εφορευτική Επιτροπή

Σγούρος Γεώργιος 
Ζαραφωνίτης Γεώργιος 

Λαγογιάννη Ειρήνη

Αθήνα, 1η Νοεμβρίου 2013 
Αρ. Πρωτ.139
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σωτηριάδης Δημήτριος

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ζωγραφάκης Χαράλαμπος

Ιωαννίδης Δημήτριος
Καλογερόπουλος Νικόλαος

Κωστάκης Παναγιώτης
Λάριος Γεώργιος
Λουκάτου Μαρία

Μπαλαμπάνος Παναγιώτης
Σταυρόπουλος Παναγιώτης

Στρατηγός Αλέξανδρος
Τζερμιάς Χριστόφορος

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Βαλαρούτσος Κλεάνθης
Παναγάκης Παντελής
Πραντσίδης Ανέστης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Χρυσομάλλης Φώτιος

ΜΕΛΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κουμαντάκη Μαρία-Ελευθερία

Μίντζιας Παναγιώτης

ΕΚΛΟΓΕΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ & 
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι εκλογές της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας  
θα διεξαχθούν το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013,  

στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

χωρί  φωτοευαισθησία

Skinoren 24x30cm.indd   1 12/4/13   3:34 PM

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ του κ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Ê

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι, Ê

ΟΧΙ, δεν απευθύνομαι ζητώντας σας την ψήφο για τις επερχόμενες εκλογές του ΔΣ 
της ΕΔΑΕ. Μου την προσφέρατε αφειδώς όλα τα προηγούμενα 25 χρόνια! Τώρα 
ήρθε ο καιρός να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για όλο αυτό το ταξίδι που κάναμε 
μαζί, υπηρετώντας τους σκοπούς της Εταιρίας μας. Η συνεχής επανεκλογή μου όλα 
τα προηγούμενα χρόνια έδειξε, αν μη τι άλλο,  πως ανταποκρίθηκα τουλάχιστον στο 
μέσο όρο των προσδοκιών σας.  Για να γίνει αυτό δυνατό, θέλω να γνωρίζετε πως 
πάσχιζα πάντα για το άριστο. Κι αν μερικές φορές οι περιρρέουσες συνθήκες δεν 
μου επέτρεπαν τον άριστο στόχο, ένοιωθα βαθειά μέσα μου πως τουλάχιστον 
προσπάθησα και πως αυτό το καταλαβαίνατε … Ê

Αυτά όμως είναι παρελθόν. Ê Η απουσία μου από τα Διοικητικά της ΕΔΑΕ δεν 
σημαίνει πως θα πάψω να πασχίζω για την Ειδικότητά μας να κατέχει τις 
υψηλότερες θέσεις αναγνωρισιμότητας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο 
Εξωτερικό. Και τούτο γιατί εσείς μου χαρίσατε ένα μεγάλο όπλο με την προτίμησή 
σας στο πρόσωπό μου όλα Ê αυτά τα χρόνια: την Εμπειρία. Αυτή μαζί με την θέλησή 
μου θα μπορούν να αποτελούν ένα στήριγμα για τους Συναδέλφους που θα 
αναλάβουν τις τύχες της Εταιρίας. Και βέβαια αυτή η κίνηση δεν αποτελεί 
προσφορά από μέρους μου αλλά Ê υποχρέωσή μου Ê γιατί με ταλανίζει η σκέψη του 
Σεφέρη πως «όλοι σ’ αυτόν τον τόπο είμαστε τραγικά αυτοδίδακτοι». Ê

Παρότι επομένως δεν θα πάψετε να με βρίσκετε μπροστά σας με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο, δεν μπορώ να μην υποκύψω στον πειρασμό  να προσθέσω μερικές σκέψεις 
για τους νέους συναδέλφους που με τα νέα τεχνολογικά μέσα δουλειάς και 
επικοινωνίας κυνηγούν άμεσες αλλαγές και αυτόματες λύσεις, θυμίζοντας  το πώς 
ήμουν κι εγώ στην ηλικία τους.Ê

Ê Κι όμως φίλοι μου, η εναλλαγή από μόνη της δεν γεννά ελπίδα! Χωρίς υπεύθυνη 
στάση, δηλ. να αντέχουμε να βλέπουμε και τις αλήθειες των άλλων, δεν πρόκειται 
να έχουμε πραγματικά καλύτερες μέρες τόσο για την ΕΔΑΕ όσο και για τους 
εαυτούς μας. Μεταφέροντας μάλιστα τις θέσεις του Σοπενχάουερ, εύχομαι να 
μπορούσα να σας μπολιάσω την εμπειρία και γνώση πως η ζωή τόσο στον 
προσωπικό σας δρόμο όσο και στην πορεία σας στην ΕΔΑΕ (μέσα ή έξω από τα 
διοικητικά της ΕΔΑΕ) έχει πάρα πολλά να σας προσφέρει οπότε αξίζει να γίνετε 
περισσότερο ανθεκτικοί στις αναποδιές. Ê

Ευχαριστώ και πάλι Όλους Σας από Καρδιάς Ê

Ê

Ê

Γιώργος Χρ. Χαϊδεμένος Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Θεσσαλονίκη 1.11.13Ê
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Προς 
Τα Μέλη της Ε.Δ.Α.Ε.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 Μετά από δύο χρόνια θητείας και μέσα σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον οικονομικής κρίσης αλλά και 
ανταγωνιστικότητας, το παρόν διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεσή σας τον απολογισμό για το έργο που 
επιτελέστηκε κατά το διάστημα της θητείας του.

το δ.σ. συστήθηκε σε σώμα στις 4/1/2012 και πραγματοποίησε μέχρι τώρα 10 τακτικές συνεδριάσεις με πλή-
ρη απαρτία τις περισσότερες φορές, ενώ η απασχόληση με τα θέματα που αφορούν την ειδικότητά μας ή-
ταν σε καθημερινή βάση.

 κατά την διάρκεια της θητείας του παρόντος διοικητικού συμβουλίου εξελέγησαν:

Nέα τακτικά μέλη: 46

νέα πρόσεδρα μέλη : 59

 Έτσι, η εταιρεία μας αριθμεί σήμερα 1.222 μέλη συνολικά, 1025 τακτικά μέλη, (544 μέλη ταμειακώς ενερ-
γά μέχρι και το 2011, 213 μέλη ταμειακώς ενεργά μέχρι και το 2012 και τέλος, 268 μέλη ταμειακώς ενεργά 
μέχρι και το 2013) και 197 πρόσεδρα μέλη. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη μας για τη μαζική και 
ενεργό συμμετοχή τους σε όλες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν, γιατί η επιτυχία των συνεδρίων, 
ημερίδων και κλινικών φροντιστηρίων, οφείλεται πάνω από όλα στη συμμετοχή και την δραστηριοποίηση 
των μελών της ΕδάΕ.

1.  το παρόν δ.σ. ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την αλλαγή και τον εκσυγχρονισμό του καταστατικού, ένα έργο 
πολύ κοπιαστικό και χρονοβόρο, που αντικατοπτρίζει τις θέσεις και απόψεις της πλειοψηφίας των μελών της 
ΕδάΕ και θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη και την εξέλιξη της εταιρείας στο μέλλον.

2.  το μείζον ζήτημα της Παιδοδερματολογίας μας απασχόλησε εκ νέου και στη διάρκεια αυτής της θητεί-
ας του δ.σ., το οποίο έδωσε μεγάλο αγώνα με κάθε ένδικο μέσο ενάντια στην τακτική της παιδιατρικής 
Εταιρείας που κινούμενη εν κρυπτώ, προσπάθησε να κάνει την παιδοδερματολογία κομμάτι της δικής της 
ειδικότητας χωρίς φυσικά να το καταφέρει. κερδίσαμε την υπόθεση «Μυριδάκη» χρησιμοποιώντας πλή-
θος ένδικων μέσων και καταφέραμε να δώσουμε τη διεύθυνση του παιδοδερματολογικού τμήματος στο 
νοσοκομείο «παίδων» σε δερματολόγο και όχι σε παιδίατρο όπως είχε παράνομα αποφασίσει η διεύθυνση 
του νοσοκομείου, παραβλέποντας δικαστικές αποφάσεις και νόμους του κράτους.

3.   κατά τη διάρκεια της θητείας μας, η ΕδάΕ άνοιξε τις πόρτες της σε νέους συναδέλφους, δίνοντας το βήμα και προ-
βάλλοντας το έργο και τη συνεισφορά τους. Έτσι, νέοι ομιλητές συνέβαλαν στην ανανέωση των επιστημονικών μας 
προγραμμάτων, δίνοντας το κίνητρο και σε άλλους να συμμετέχουν πιο ενεργά και να δραστηριοποιηθούν στο 
θέμα της συνεχούς εκπαίδευσης, με θετικά αποτελέσματα τόσο για τους ίδιους όσο και για το σώμα των Ελλήνων 
δερματολόγων-άφροδισιολόγων στο σύνολό τους.

4.  η διεύθυνση της εταιρείας άλλαξε και μεταφέρθηκε στην έδρα της ΕδάΕ στην οδό Μιχαλακοπούλου 155 
στην άθήνα. το ακίνητο, που είναι ιδιοκτησία της ΕδάΕ από το 1987 και είχε παραχωρηθεί για δωρεάν 
χρήση στην Επαγγελματική Ένωση και την Ελληνική δερματοχειρουργική Εταιρεία ανακαινίστηκε και συ-
στεγάζει πλέον και τις τρεις εταιρείες. Έτσι αξιοποιήσαμε την περιουσία της εταιρείας που διαφορετικά θα 
παρέπεε ανεκμετάλλευτη και μειώσαμε το λειτουργικό κόστος των συμβουλίων και για τις 3 εταιρείες.

Αθήνα, 24/9/2013 
Αρ. Πρωτ.112

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013
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5.  στο διάστημα 2012-2013, εκταμιεύτηκαν από την ΕδάΕ  
υποτροφίες αξίας 24.000 ευρώ. κατά τη διάρκεια της θη-
τείας μας, 1 συνάδελφός μας πήρε υποτροφία από την 
ΕδάΕ στην παιδοδερματολογία, 1 στη δερματοχειρουργική 
και 2 συνάδελφοί μας πήραν υποτροφία από την ΕδάΕ στη 
δερματοσκόπηση, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις στο ε-
ξωτερικό για το επίπεδο και την κατάρτιση των Ελλήνων 
δερματολόγων-άφροδισιολόγων. Επίσης, δόθηκαν οικονομικές 
ενισχύσεις ύψους συνολικά 4.500 ευρώ σε 3 συναδέλφους που 
αιτήθηκαν την οικονομική μας αρωγή προκειμένου να συμμετά-
σχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα στο εξωτερικό.

6.  το σύγγραμμα του Andrews που σταμάτησε λόγω κόστους 
να δίνεται δωρεάν στα νέα πρόσεδρα μέλη-ειδικευόμενους 
δερματολόγους-άφροδισιολόγους, με καταληκτική όμως συ-
νεδρία την Εαρινή ημερίδα 2013, στοίχισε 7.550 ευρώ περί-
που έως τότε.

7.  συνεχίσαμε να παρέχουμε τη δωρεάν συνδρομή στην EADV 
για ένα χρόνο σε όλα τα νέα τακτικά μέλη της ΕδάΕ. οι συνδρο-
μές μας στα περιοδικά της δερματολογίας μέσω της ιστοσελίδας 
μας ανήλθαν σε 11.370 ευρώ περίπου. Oι συνδρομές μας στην 
EADV ανήλθαν σε 6.930 ευρώ και στην UEMS στα 2.414 ευρώ.

8.  κατά τη διάρκεια της θητείας μας, διοργανώθηκαν συνολικά δέ-
κα Επιστημονικές συνεδρίες από τις οποίες ξεχώρισαν για τη με-
γάλη επιτυχία τους, με την πληθώρα των επιφανών επιστημόνων 
που συγκέντρωσαν σε διεθνές επίπεδο, το Κυπρο-Ελλαδικό 
Συνέδριο Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας που έγινε στην 
πάφο της κύπρου στα τέλη Ιουνίου 2012 και η φθινοπωρινή 
Ημερίδα 2012 της ΕδάΕ που έγινε στην πύλο Μεσσηνίας στις 
αρχές σεπτεμβρίου 2012.

9.  κατά τη διάρκεια της θητείας μας, διοργανώθηκαν με επιτυχία 
σε πόλεις της επαρχίας τρία κλινικά φροντιστήρια, ένα για την 
Ψωρίαση και δύο για την άκμή, σε μια προσπάθεια προσέγγι-
σης των συναδέλφων μας που βρίσκονται μακριά από τα μεγά-
λα αστικά κέντρα.

10.  η ΕδάΕ κάλυψε επιστημονικά και έδωσε την αιγίδα της σε σημα-
ντικό αριθμό Επιστημονικών συμποσίων και Μετεκπαιδευτικών 
σεμιναρίων στα πλαίσια της συνεχούς Ιατρικής Εκπαίδευσης 
των συναδέλφων μας, με σημαντικότερο το 9ο Παγκόσμιο 
Συνέδριο Κοσμητικής Δερματολογίας.

11.  Ύστερα από παράδοση πολλών ετών, η ΕδάΕ συμμετείχε και τα 
δύο τελευταία χρόνια, στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Μελανώματος, 
οργανώνοντας την Ελληνική Εβδομάδα κατά του καρκίνου του 
δέρματος και αναδεικνύοντας το κοινωνικό προφίλ της εταιρεί-
ας μας. η ανταπόκριση του κόσμου ήταν θεαματική, με αριθ-
μό ρεκόρ (περίπου 7.500 άτομα), παρότι ο αριθμός των συμ-
μετεχόντων γιατρών ήταν μικρότερος από πέρυσι.

12.  στα πλαίσια προβολής της ειδικότητάς μας, η ΕδάΕ έδωσε την 
αιγίδα της στη διαφημιστική καμπάνια «υγεία επί κεφαλής» 
που οργάνωσε η εταιρεία Procter & gamble, προκειμένου να 

πείσει τον κόσμο ότι για οποιαδήποτε ασθένεια του δέρματος 
της κεφαλής, υπεύθυνος να δώσει λύση είναι ο δερματολόγος.

13.  Επίσης, η ΕδάΕ έδωσε την αιγίδα της στη δημιουργία διαφημι-
στικών φυλλαδίων που μοιράστηκαν στα ιατρεία, διαφημίζοντας 
το εμβόλιο κατά του ιού ηPV, για τη χορήγηση του οποίου θα 
έπρεπε να συμβουλευθούν έναν δερματολόγο-άφροδισιολόγο.

14.  συνεχίσαμε την αναβάθμιση της ιστοσελίδας της ΕδάΕ, προ-
σθέτοντας ένα νέο εργαλείο, το Forum, δηλαδή την άμεση δι-
αδικτυακή συζήτηση των μελών μας. συνεχίσαμε να παρέχου-
με προς τα μέλη μας πρόσβαση σε τέσσερα περιοδικά ενώ α-
νοίξαμε έναν νέο λογαριασμό στην τράπεζα πειραιώς, προκει-
μένου να ενεργοποιήσουμε μία νέα, πολύ χρήσιμη εφαρμογή, 
αυτή της ηλεκτρονικής πληρωμής της ετήσιας συνδρομής μέ-
σω της ιστοσελίδας. το κόστος διατήρησης και ανανέωσης της 
ιστοσελίδας ανήλθε σε 7.830 ευρώ.

15.  το παρόν δ.σ. συνέχισε την αμέριστη υποστήριξή του 
στην Επαγγελματική Ένωση Ελλήνων δερματολόγων-
άφροδισιολόγων (ΕΕΕδά), παρέχοντας την ετήσια συνδρομή 
της των 20.000 ευρώ και τη νομική κάλυψη σε όποιο ζήτημα 
προέκυψε. άκόμη, συνεχίσαμε να παραχωρούμε στην ΕΕΕδά 
ίσο χρόνο με την ΕδάΕ κατά τις συνεδριάσεις μας, ώστε να ε-
πικοινωνεί άμεσα με τα μέλη μας και να αναγνωρισθεί ο ση-
μαντικός της ρόλος καθώς και η ανάγκη ενότητας των Ελλήνων 
δερματολόγων-άφροδισιολόγων απέναντι στα πολυποίκιλα 
προβλήματα του κλάδου.

16.  στα πλαίσια της άριστης συνεργασίας και ενότητας όλων μας, 
σταθερά χαρακτηριστικά της Εταιρείας μας, προωθήθηκε η συ-
νεργασία με τη Δερματοχειρουργική Εταιρεία στην οποία συ-
νεχίσαμε να δίνουμε τη δυνατότητα να εκπροσωπείται πάντα με 
ένα στρογγυλό τραπέζι σε κάθε συνεδρία της ΕδάΕ. 

Είναι φανερό ότι το παρόν δ.σ. απασχολήθηκε με πολλά ζητήμα-
τα, δίνοντας για άλλη μια φορά σημαντικές μάχες στον αγώνα για 
την προάσπιση των συμφερόντων της ειδικότητάς μας και εδραιώ-
νοντας τη στροφή της ΕδάΕ προς τον εκσυγχρονισμό και την ανα-
νέωση βάσει του νέου της καταστατικού.

Με αυτά τα δεδομένα, το παρόν δ.σ. πιστεύει ότι επιτέλεσε κατά 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο το έργο του, τιμώντας την ψήφο των 
μελών της ΕδάΕ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Με Τιμή

      Ο Γεν. Γραμματέας           Ο Πρόεδρος 
      

    

      Γ. Χαϊδεμένος                      Δ. Ρηγόπουλος
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ανθόπουλος Τηλέμαχος

Βλαδένη Σουλτάνα
Βουτσάκης Νικόλαος
Καραλή Ελένη-Άννα

Κιμπούρη Κωνσταντίνα
Κούτης Ευάγγελος
Μιχελάκης Μάρκος

 Μπαλαμπάνος Παναγιώτης
Ντίτσος Ηλίας 

Παπαγγελόπουλος Ιωάννης
Φαρμάκης Ευάγγελος

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ασβέστη Αικατερίνη 

Ζαραφωνίτης Γεώργιος
Μπάρκης Ιωάννης

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γρηγοράκος Δημήτριος

Λαγογιάννη Ειρήνη
Παπακωνσταντής Μάρκος

Οι εκλογές της Επαγγελματικής Ένωσης Ελλήνων Δερματολόγων - 
Αφροδισιολόγων θα διεξαχθούν το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013,  

στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα

ΕΚΛΟΓΕΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΩΝ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΩΝ 

EDAE 42.indd   16 5/12/2013   12:40:28 µµ



17

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΕΕΔΑ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ  2012 - 2013
ΕΠ

ΑΓ
ΓΕ

ΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝ
Ω

Ν
 Δ

ΕΡΜ
ΑΤΟΛΟΓΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟ

ΛΟ
ΓΩ

Ν
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Αγαπητοί συνάδελφοι,

η ΕΕδΧ δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της (τακτικά και πρόσεδρα) να έχουν ο-
ρισμένα προνόμια κατά την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας.

τα προνόμια αυτά περιλαμβάνουν 
1.τη συμμετοχή στο φόρουμ επικοινωνίας των μελών
2.την πρόσβαση στο περιοδικό Dermatologic Surgery και 
3.την αναπαραγωγή βίντεο με αποσπάσματα από τα σεμινάρια της εταιρείας.

σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του δ.σ, οι ειδικευόμενοι ιατροί και οι 
ιατροί εν αναμονή για έναρξη ειδικότητας στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία 
μπορούν, εγγραφόμενοι ως πρόσεδρα μέλη, να αποκτήσουν πρόσβαση στις α-
νωτέρω υπηρεσίες της ιστοσελίδας. 

η ετήσια συνδρομή ορίζεται 
για τα τακτικά μέλη: στα 30 ευρώ
για τα πρόσεδρα μέλη: στα 20 ευρώ

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή επικοινωνήστε με τη γραμματεία της 
εταιρείας κα γκουνταρά κατερίνα 
-  μέσω mail info@hsds.gr
-  μέσω τηλ.: 210 7751236
-  μέσω FAX: 210 7751236 

*Δυνατότητα καταβολής της συνδρομής σε τραπεζικό λογαριαμό:

Τράπεζα: Alpha Bank
Αριθμός λογαρισμού: 230002101144861 
IBAN : gr7601402300230002101144861 
Δικαιούχοι :  1)  πολυζώης Ζώης και

2) κυριαζή τάχου - Ευρυδίκη

Σημ:  Το αποδεικτικό της κατάθεσης μπορεί να σταλεί μέσω mail ή fax μετά από  
ενημέρωση της γραμματείας

Χρήστος Πρέβεζας
Υπεύθυνος ιστοσελίδας ΕΕΔΧ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 Διοικητικό 
Συμβούλιο 
2013-2014

 

Πολυζώης ζώης
Πρόεδρος
 

ΝαοYM χρηςτος
αντιπρόεδρος
 

ζώγραφακης χαραλαμΠος
γενικός γραμματέας
 

αΝθοΠουλος τηλεμαχος
ειδικος γραμματέας
 

κυριαζη-ταχου ευρυδικη
ταμίας
 

KατςαΝτώΝης ιώαΝΝης
μέλος 

ΝεαμοΝιτος κώΝςταΝτιΝος
μέλος
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10 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Σάββατο 11 και Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014

Επιστολή του Leonardo Marini (που είναι εδώ και πολλά χρόνια επίτιμος πρόεδρος της Εταιρείας μας) προς 
τους Έλληνες  Δερματολόγους.

 
It is a pleasure to invite all my greek colleagues and friends to the next meeting of our Society. The 

Meeting will be focused on the latest advances in Anti-Aging strategies proposed by Dermatologic 
Surgery. We have been lucky that Prof. Anthony (Nino) Benedetto from Philadelphia (PA, USA) accepted 
our invitation to attend our meeting sharing with us all his experience in the field of lasers and energy 
sources, botulinum toxin, fillers and other innovative anti-aging procedures. It will be a fantastic 
opportunity to exchange our knowledge and experience in one of the most active field of Dermatology. 
Proper diagnosis, patient selection, technical choices, sequential combinations of different treatments, 
post-operative care are of fundamental importance in every field of Medicine, and anti-aging dermatology 
is no exception. I am sure we will all have a high level of learning experience seasoned with an excellent, 
friendly  “greek” atmosphere. Looking forward to welcoming you in Athens…

 Leonardo Marini
Honorary President HSDS
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ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ

AXMANT XAλENT

άΒΡάΜοπουλοσ άνδΡΕάσ

άγάλου ΜάΡΙά

άΘάνάσΙου ΘΕάνΩ

άλΕξάκησ ΕυάγγΕλοσ

άλΕστάσ ΘΕοδοσΙοσ

άνάγνΩστοπουλου ΕυάγγΕλΙά

άνάνΙάδησ δΙονυσΙοσ

άνδΡΕοπουλου ΧΡΙστΙνά

άνδΡΙάνου ΕλΕνη

άντΩνΙάδησ ΧάΡάλάΜποσ

άΡκουΜάνη άΒντΕΕΒά ΕΙΡηνη-ΕΙΡηνά

ΒάλάΡουτσοσ κλΕάνΘησ

ΒάΜΒάκά Εφη

ΒάΡΕλάσ νΙκολάοσ

ΒΕνΕτσάνοσ πάνάγΙΩτησ

ΒΕΡγου ΘΕογνΩσΙά

ΒΕΡΡά πΡοκοπΙά

ΒλάδΕνη σουλτάνά

ΒλάΧάκη ΧάΡΙκλΕΙά

Βογκά Μάγδάληνη

ΒοντΕτσΙάνου ΕλΕνη

ΒοσυνΙΩτη ΒάσΙλΙκη

ΒΡάνου άγλάϊά

γάλάνη γΕΩΡγΙά

γΕΡάΖουνησ σΙΜοσ

γΕΩΡγάκησ λάΖάΡοσ

γΕΩΡγάντΖοπουλοσ σΩκΡάτησ

γΕΩΡγΙου ΙΩάννά

γΕΩΡγοπουλου άΙκάτΕΡΙνη

γΙάννάκοπουλου-
τσΙπουΡΙδου

ΕλΕνη

γΙάννουλη γΕΩΡγΙά

γΙάννουλησ ΒάσΙλΕΙοσ

γκΕτΕλΜάν-κάΒουΡΙδη ΧΡΙστΙνά

γκουΡλΙά κΩνστάντΙνά

γουΡγΙΩτη σάπφΩ

γΡάφάκοσ άγΙσ

δάΡάΒΕλΙά άγγΕλΙκη

δΕλΙΜπάλτά ΕλΕνη

δΕΜΙΡτΖογλου άνδΡοΜάΧη

δηΜητΡοπουλοσ γΕΩΡγΙοσ

δηΜοπουλου-ΜουσουΡου ΕλΕνη

δουλάΒΕΡη τΖΕοΡτΖΕτά

δΡάκοπουλοσ δΙονυσΙοσ

δΡΙΜουΡά γΕΩΡγΙά

ΕΜΜάνουηλ πΕννυ

ΕΜΜάνουηλΙδη σΜάΡΩ

ΖολΩτάσ γΕΩΡγΙοσ

ΖΩγΡάφάκησ ΧάΡάλάΜποσ

ΖΩη-τολη ουΡάνΙά

ΘΕοδοσησ ΙΩάννησ

ΘΩΜάσ ΘΩΜάσ

ΙδΙΩτΙκο ΘΕΡάπΕυτηΡΙο υγΕΙά

ΙΩάννΙδου δΙκάΙά

κάΖάκοσ ΧάΡάλάΜποσ

κάκάτσΙδησ ΒάσΙλΕΙοσ

κάκΕπησ ΜΙΧάηλ

κάκΕπησ ΜΙΧάηλ

κάκου ΘΕοδοσΙά

κάκουλΙδησ δηΜητΡΙοσ

κάλάΜπάλΙκησ δηΜητΡΙοσ

κάλογΕΡοπουλοσ νΙκολάοσ

κάλογΕΡοπουλου ΕυγΕνΙά

κάλτσουλά ΕλπΙδά

κάνΕλλΕάσ άντΩνΙοσ

κάντουνησ κΩνστάντΙνοσ

κάΡάδάκησ φΩτΙοσ

κάΡάδηΜά σπυΡΙδουλά

κάΡάΜποΙκη ΒάσΙλΙκη

κάΡάτολΙάσ άΘάνάσΙοσ

κάΡδάση ΜάΡΙά

κάΡτΕΡΙδου άνάτολη

κάστοΡΙδου ΧΙονουλά

κάτΖουΡάκησ στάυΡοσ

ΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ
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κάτουλησ άλΕξάνδΡοσ

κάτσάΜπάσ άνδΡΕάσ

κάτσΙΜπουλάσ ΒάσΙλΕΙοσ

κΕτάνη ΕλΕνη

κΕτάνησ γΕΩΡγΙοσ

κΕτάνησ ΙΩάννησ

κληΜη ΕλΕνη

κοΖΙάκά άΙκάτΕΡΙνη

κοκκΙδου ΜάΡΙά

κοντοΧΡΙστοπουλοσ γΕΩΡγΙοσ

κοΡφΙά κάλοτΙνά

κουνάσ άλΕξησ

κουΡάκου ΜάΡΙά-σοφΙά

κουΡησ ΕΜΜάνουηλ

κουσκουκησ κΩνστάντΙνοσ

κουτησ ΕυάγγΕλοσ

κυΡΙάΖη-τάΧου ΕυΡΙδΙκη

κΩστά-ΜπουσδΕκη άννά

κΩστοπουλου-άΡάΒάντΙνου ΜάΡΙά

κΩστΡάκη ολυΜπΙά

λάγογΙάννη ΕΙΡηνη

λάΖάΡΙδου ΕλΙσάΒΕτ

λΙοσησ γΕΩΡγΙοσ

λουκάτου ΜάΡΙά

λουτσου ΧΡΙστΙνά

ΜάκΡη-λΙοπυΡη άνάστάσΙά

ΜάκΡΙδου πάΡΘΕνά

ΜάκΡυΩνΙτου λουΙΖά-ΜάΡΙά

Μάντάσ άΘάνάσΙοσ

ΜάνΩλάκου πάνάγΙΩτά

ΜάΡγΕτη ΧάΡουλά

ΜάΡκάκησ κΩνστάντΙνοσ

ΜάΡοπουλου ΒάσΙλΕΙά-άΙκάτΕΡΙνη

ΜάτσΙΡάσ κοσΜάσ

Μάτσουκάσ άΘάνάσΙοσ

Μάτσουκάσ γΕΩΡγΙοσ

ΜάυΡοφοΡου ολγά

ΜΕγγου ΜάΡΙά

ΜΕλΕτη ΕυΘυΜΙά

ΜΕτάξά ΕλΕνη

ΜΙΖΙοσ πάνάγΙΩτησ

ΜΙΧάηλΙδου-γΕΩΡγΙάδου ΕλΕνη

ΜΙΧάσ τΙΜοΘΕοσ

ΜΙΧάσ νΙκολάοσ

ΜΙΧΕλάκησ ΜάΡκοσ

ΜουΖΙουΡά ΧάΡουλά     

Μουστάκάσ δηΜητΡΙοσ

ΜπάγΕτάκου ΖΩη

ΜπάϊΖάνοΒά Ράουσάν-ΡΩξάνη

ΜπάλάΜΩτη ΕυγΕνΙά

ΜπάΡκάσ γΕΩΡγΙοσ

ΜπάΡκησ ΙΩάννησ

ΜπλΙάΜπτη ΒΕνΕτΙά

Μπουκησ σπυΡΙδΩν

ΜπουκΙου ΕυστάΘΙά

ΜπουΜπουκά ΧΡΙστΙνά

ΜποΧΩΡη άΘηνά

ΜυλΩνάκησ γΕΩΡγΙοσ

νάσΡ ΜάΡγάΡΙτά-άΜπΙΡ

νάτσουκη ΒάλΕντΙά

νΕάΜονΙτοσ κΩνστάντΙνοσ

νΕλουδη γΕΩΡγΙά

νΙκηφοΡοσ άντΩνΙοσ

νΙκολάϊδου ηλΕκτΡά

νΙκολάου ΒάσΙλΙκη

ντάσΙου δηΜητΡά

ντΙτσοσ HλΙάσ

ντουφάσ γΕΩΡγΙοσ

ξάνΘοπουλου άνάστάσΙά

οΙκονοΜΙδη άφΡοδΙτη

οΡφάνΙδου άνάστάσΙά

ουΖουνΙδησ άνΕστησ

kΡάσάγάκησ κΩνστάντΙνοσ

πάλάσκάσ ΒυΡΩν

πάλτάτΖΙδου κυΡΙάκη

πάνδη κΩνστάντΙνά

πάξΙΜάδάκη ΧάΡά

πάπάδάκησ ΜάτΘάΙοσ

πάπάδάκησ γΕΩΡγΙοσ

πάπάδάΜ στΕφάνΙά

πάπάδάντΩνάκησ πάυλοσ

πάπάδάυϊδ ΕυάγγΕλΙά

πάπάδηΜητΡάκη ΕλΕνη

πάπάδοπουλου άσηΜΙνά

πάπάκΩνστάντΙνου ΕυάγγΕλΙά

πάπάκΩνστάντΙνου ΕυάγγΕλΙά

πάπάκΩστά δηΜητΡά

πάπάκΩστάσ δηΜητΡΙοσ
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πάπάλάΜπΡου ΒάσΙλΕΙά

πάπάΜΙΧΕλάκησ ηλΙάσ

πάπάποστολου άποστολοσ

πάπάσπυΡου τηλΕΜάΧοσ

πάπάσΩτηΡΙου-ΜπΕΧΡάκη ΒάσΙλΙκη

πάπουτσάκη ΕυάγγΕλΙά

πάππά ΜάΡγάΡΙτά

πάΡάσκΕυοπουλοσ γΕΩΡγΙοσ

πάΡάστάτΙδησ ΕυάγγΕλοσ

πΕΡογΙάννη κΩνστάντΙνά

πΕΡοσ ΙΩάννησ

πΕτΡάσ δηΜητΡΙοσ

πΙττάΡάσ νΙκηφοΡοσ

πολυΖΩησ ΖΩησ

πουΡνάΡάσ ΧΡηστοσ

πΡΕΒΕΖάσ ΧΡηστοσ

πΡΩτοπάπά άνάστάσΙά

ΡάγΙάδάκου δηΜητΡά

ΡάντουλοΒΙτσ ΙΡΙνά-σΙλΒΙά

ΡάφάηλΙδου ΕλΕνη

Ρηγοπουλοσ δηΜητΡΙοσ

ΡοΜποτη ΜάΡΙά

Ρουσσάκη άγγΕλΙκη-ΒΙκτΩΡΙά

σάΒΒά ΜυΡσΙνη

σάλΙ Ράντουάν

σάΜάνη άσπάσΙά

σάΜάΡά ΜάΡγάΡΙτά

σγουΡοσ γΕΩΡγΙοσ

σγουΡοσ δηΜητΡΙοσ

σΕΒάστου ΜάΡΙά

σΕϊΡΕκά ΘΕοδοσΙά

σΙδΕΡΙδου ΕΙΡηνη

σκάφΙδά σοφΙά

σκυλάκη ΜάΡουσά

σουλτάνοσ σπυΡοσ

σουΜάλΕυΡησ δηΜητΡΙοσ

σουΡλη-ΧάσΙΩτη φάνη

σπάνοπουλοσ κΩν/νοσ

σπάνου πάνάγΙΩτά

σπυΡοΒά-ντοΜάΡη ΜάΡΙνά

στάΜάτοπουλοσ στάυΡοσ

στάΜου ΧΡηστοσ

στάΜουδησ ΜΙΧάηλ

στάυΡΙάνΕάσ νΙκολάοσ

στΡάτηγοσ άλΕξάνδΡοσ

στυλΙάΡάσ γΕΩΡγΙοσ

συΜΕΩνΙδου σοφΙά

συντΖΕΡΜά ΒάσΙλΙκη

σΩφΡονάσ δηΜητΙοσ

τάντΡοσ άλΙν

τάΧΙάσ γΕΩΡγΙοσ

τΖΕΡΜΙάσ ΧΡΙστοφοΡοσ

τΙΜπλάλΕξη ΜάΡΙά

τσάτσάΡησ κΩνστάντΙνοσ

τσάτσου φΡάγκΙσκη

τσΕλΕ ΕυφΡοσυνη

τσΙάτουΡά άΜάλΙά

τσΙλΙκάσ ΧΡΙστοσ

τσΙουΜά ΖΩγΡάφΩ

τσΙτση ΕλΙσσάΒΕτ

τσογκάσ πάνάγΙΩτησ

τσογκάσ πάνάγΙΩτησ

τσολάκΙδησ γΕΩΡγΙοσ

τσοΡοΒά ΧΡΙστΙνά

τσουτσησ άγγΕλοσ

υφάντη άουΡά

υφάντησ άνδΡΕάσ-ΙΩάννησ

φάΡΜάκησ ΕυάγγΕλοσ

φάσουλάκη ΧάΡΙκλΕΙά

φλΩΡΕντΙνά δΕλλη

φΡΙγκά ΒάσΙλΙκη

φΩτοσ ΕυάγγΕλοσ

ΧάϊδΕΜΕνοσ γΕΩΡγΙοσ

ΧάΡάλάΜπάκησ ΕλΕυΘΕΡΙοσ

ΧάΡάλάΜπΙδου ΘΕοδΩΡά

ΧάΡΙση ΧΡΙστΙνά

ΧάτΖηάντΩνΙου ΜάτΘάΙοσ

ΧάτΖησΩτηΡΙου ΜάΡΙά

ΧΕπη ΘΕοδΩΡά

Χηνου γΕΩΡγΙά

ΧΙου πΕΡΜάνΘουλά

ΧοΡοΖΙδησ ΙΩάννησ

XΡΙστοφοΡΙδησ Μάκησ

ΧΡονάκη ΕΙΡηνη

ΨυΡΡΙδησ πάνάγΙΩτησ
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11th INTERNATIoNAL CoNGRESS oF 
DERMAToLoGY
4-8 December 2013, India Expo Center, 
greater Noida, Delhi NCr, India
Website: www.icd2013.com
E-mail: secretariat@icd2013.com

ΧΕΙΜΕρΙΝΗ ΗΜΕρΙΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΕρΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ & 
ΑφρΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙρΕΙΑΣ
ΕκλογΕσ
14 δεκεμβρίου 2013 
DIVANI CArAVEL, άθήνα
Website: www.edae.gr

ΠρΩΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑρΙΟ 
ΑΝΤΙΓΗρΑΝΣΗΣ ΕΕΔΧ
11-12 Ιανουαρίου 2014
πγν άττικόν,Χαιδάρι άττικής
τηλ: 6936 735272 (γκουνταρά κατερίνα)
Email:hellenicsds@gmail.com

13th ANNUAL CARIBBEAN 
DERMAToLoGY SYMPoSIUM 2014
21-25 January 2013
Aruba
Website: http://www.caribederm.org/

IMCAS ANNUAL MEETING 2014
30 January – 2 February 2014
Paris, France
Website: www.imcas.com

1ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑρΙΟ 
ΠΑΙΔΟ-ΔΕρΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
νοσοκομείο «ά. συγγρός», άθήνα
10-14 φεβρουαρίου 2014
τηλ: 2107211512, 2107265256
Fax: 2107235553

SKIN DISEASE EDUCATIoN FoUNDATIoN  
38th ANNUAL HAWAII DERMAToLoGY 
SEMINAR 2014 (SDEF 2014)
16-21 February 2013
Waikoloa Village, Hi 
Website: http://www.globalacademycme.
com/conferences/38th-hawaii-dermatology-
seminar/conference-overview.html

5ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑρΙΟ 
ΔΕρΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
8 Μαρτίου 2014
Θεσσαλονίκη, ά΄ πανεπιστημιακή 
δερματολογική κλινική ά.π.Θ.
τηλ: 2310 992262, 2313308822

1o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔρΙΟ ΔΑΕΚ
15-16 Μαρτίου 2014
λεμεσός, κύπρος
Website: http://cubix.com.cy/csdv2014/

72nd ANNUAL MEETING oF 
THE AMERICAN ACADEMY oF 
DERMAToLoGY
21-25 March 2014
Denver, CO, United States
Website: http://www.aad.org/meetings/ 
2014-annual-meeting

39th ANNUAL MEETING 2014
(DST 2014)
21-25 March 2014
Bangkok, Thailande
Website: http://www.dst.or.th/

Προςεχη ςυΝεδρια
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Skinoren γέλη 15%
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
1g γέλης  Skinoren περιέχει 150 mg (15%) αζελαϊκού οξέος.
Έκδοχα με γνωστή επίδραση:
1 mg βενζοϊκό οξύ/ g γέλης
0, 12 g Προπυλενογλυκόλη / g γέλης
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Γέλη
Λευκή έως υποκίτρινη αδιαφανής γέλη.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
· Για την ανακούφιση από την ήπια έως μέτριας βαρύτητας βλατιδο-φλυκταινώδη ακμή της περιοχής του προσώπου.
· Για την τοπική θεραπεία της βλατιδο-φλυκταινώδους ροδόχρου ακμής.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Η γέλη Skinoren 15% ενδείκνυται μόνο για δερματική χρήση.
Δοσολογία
Η γέλη Skinoren πρέπει να εφαρμόζεται με φειδώ στις προσβεβλημένες περιοχές του δέρματος δύο φορές την ημέρα (το πρωί 
και το βράδυ) και να εντρίβεται απαλά. Περίπου 0,5 g = 2,5 cm γέλης είναι επαρκής ποσότητα για όλη την περιοχή του προσώπου.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Χρήση σε εφήβους ( ηλικίας 12-18 ετών) για τη θεραπεία της κοινής ακμής:   Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης όταν η γέλη 
Skinoren χορηγείται σε εφήβους ηλικίας 12-18 ετών.
Για τη θεραπεία της ακμής με γέλη Skinoren σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών, δεν έχει τεκμηριωθεί η ασφάλεια και η 
αποτελεσματικότητα.
Για τη θεραπεία της βλατιδο-φλυκταινώδους ροδόχρους ακμής με γέλη Skinoren σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών, δεν έχει 
τεκμηριωθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα. 
Τρόπος χορήγησης
Πριν την εφαρμογή της γέλης Skinoren το δέρμα πρέπει να καθαρίζεται καλά με νερό και να στεγνώνεται. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ένα ήπιο καθαριστικό δέρματος.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στεγανή κάλυψη ή επικάλυψη με γάζα και τα χέρια πρέπει να πλένονται μετά την εφαρμογή της 
γέλης.
Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος (δείτε παράγραφο 4.8 «Ανεπιθύμητες ενέργειες»), πρέπει να μειώνεται η ποσότητα της 
γέλης ανά εφαρμογή ή να μειώνεται η συχνότητα χρήσης της γέλης Skinoren σε μία φορά την ημέρα μέχρι να υποχωρήσει ο 
ερεθισμός. Αν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να διακοπεί προσωρινά η θεραπεία για λίγες ημέρες.
Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τη γέλη Skinoren χωρίς διακοπή κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου θεραπείας. Η διάρκεια 
χρήσης της γέλης Skinoren  ενδέχεται να ποικίλλει από άτομο σε άτομο και εξαρτάται επίσης από τη σοβαρότητα της δερματικής 
βλάβης.
Ακμή: Γενικά, μία σαφής βελτίωση γίνεται ορατή μετά από 4 εβδομάδες. Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, η γέλη 
Skinoren  μπορεί να χρησιμοποιηθεί επί αρκετούς μήνες, σύμφωνα με το κλινικό αποτέλεσμα. Εάν δεν παρουσιαστεί βελτίωση 
μετά από 1 μήνα ή εάν εμφανιστεί επιδείνωση της ακμής, η χρήση της γέλης Skinoren  πρέπει να διακόπτεται και να λαμβάνονται 
υπόψη άλλες θεραπευτικές μέθοδοι.
Ροδόχρους ακμή:  Γενικά, γίνεται εμφανής μια σημαντική βελτίωση μετά από 4 εβδομάδες θεραπείας.  Για να έχετε τα καλύτερα 
δυνατά αποτελέσματα, η γέλη Skinoren  μπορεί να χρησιμοποιηθεί επί αρκετούς μήνες, σύμφωνα με το κλινικό αποτέλεσμα. Εάν 
δεν παρουσιαστεί βελτίωση μετά από 2 μήνες ή εάν εμφανιστεί επιδείνωση της ροδόχρους  ακμής, η χρήση της γέλης Skinoren  
πρέπει να διακόπτεται και να λαμβάνονται υπόψη άλλες θεραπευτικές μέθοδοι.
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα αναγράφεται στην παράγραφο 6.1.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Για εξωτερική χρήση μόνο.
Η γέλη Skinoren  περιέχει βενζοϊκό οξύ το οποίο είναι ελαφρώς ερεθιστικό για το δέρμα, τα μάτια και τους βλεννογόνους, καθώς 
και προπυλενογλυκόλη η οποία μπορεί να προκαλέσει δερματικό ερεθισμό. Πρέπει να δίνεται προσοχή, ώστε να αποφεύγεται 
η επαφή με τα μάτια, το στόμα και άλλους βλεννογόνους και πρέπει να δίνονται στους ασθενείς οι αντίστοιχες οδηγίες (βλέπε 
παράγραφο 5.3, προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια). Σε περίπτωση τυχαίας επαφής, τα μάτια, το στόμα και/ή οι προσβεβλημένοι 
βλεννογόνοι πρέπει να ξεπλένονται με άφθονη ποσότητα νερού. Εάν ο ερεθισμός των ματιών επιμένει, οι ασθενείς πρέπει να 
αναζητούν ιατρική συμβουλή. Τα χέρια πρέπει να πλένονται μετά από κάθε εφαρμογή της γέλης Skinoren.
Συνιστάται σε ασθενείς που χρησιμοποιούν τη γέλη Skinoren για τη θεραπεία της ροδόχρους ακμής, να αποφεύγουν την 
ταυτόχρονη χρήση με τα καθαριστικά με αλκοόλη, τα βάμματα,τις στυπτικές ουσίες, και τους απολεπιστικούς παράγοντες.
Σε παρακολούθηση μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου, σπάνια έχει αναφερθεί επιδείνωση του άσθματος σε ασθενείς που 
θεραπεύονταν με αζελαϊκό οξύ.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις της γέλης Skinoren . Με βάση τη σύνθεση της γέλης Skinoren  δεν 
αναμένονται οποιεσδήποτε αλληλεπιδράσεις από τα επί μέρους συστατικά, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς 
την ασφάλεια του προϊόντος. Σε καμία από τις ελεγχόμενες κλινικές μελέτες δεν παρατηρήθηκαν αλληλεπιδράσεις, ειδικές για 
το φάρμακο αυτό.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Kύηση
Δεν υπάρχουν επαρκείς και καλά ελεγχόμενες μελέτες  για την τοπική χορήγηση του αζελαϊκού οξέως σε γυναίκες εγκύους. 
Μελέτες σε ζώα δεν υποδεικνύουν άμεσες ή έμμεσες βλαβερές επιδράσεις στην κύηση, στην ανάπτυξη του εμβρύου, στον τοκετό 
ή τη μεταγεννητική ανάπτυξη (δείτε παράγραφο 5.3 Προκλινικά δεδομένα ασφάλειας).
Θα πρέπει να δίνεται προσοχή, όταν συνταγογραφείται το αζελαϊκό οξύ σε εγκύους γυναίκες.
Γαλουχία
Δεν είναι γνωστό εάν το αζελαϊκό οξύ εκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα in vivo. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί σε ένα in vitro πείραμα 
ισορροπίας διάχυσης ότι μπορεί να προκύψει δίοδος του φαρμάκου στο μητρικό γάλα. Η κατανομή όμως του αζελαϊκού οξέος 
στο μητρικό γάλα δεν αναμένεται να προκαλεί σημαντική μεταβολή από τα βασικά επίπεδα του αζελαϊκού οξέος στο γάλα. Το 
αζελαϊκό οξύ δεν συγκεντρώνεται στο γάλα και λιγότερο από το 4% του αζελαϊκού οξέος που εφαρμόζεται τοπικά απορροφάται 
συστηματικά χωρίς να αυξάνει την έκθεση του ενδογενούς αζελαϊκού οξέος πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Ωστόσο, η 
χορήγηση της γέλης Skinoren σε γυναίκες που θηλάζουν θα πρέπει να γίνεται με προσοχή.
Τα βρέφη δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το δέρμα / τους μαστούς που έχει εφαρμοστεί το αζελαϊκό οξύ.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Η γέλη Skinoren δεν έχει καμία επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Από κλινικές μελέτες και από παρακολούθηση μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες 
που παρατηρήθηκαν συμπεριλαμβάνουν κνησμό στο σημείο εφαρμογής, καύσο στο σημείο εφαρμογής και άλγος στο σημείο 
εφαρμογής.
Οι συχνότητες που παρατηρήθηκαν σε κλινικές μελέτες και σε παρακολούθηση μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου και 
αποδίδονται στον παρακάτω πίνακα έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με την κατάταξη κατά συχνότητα MedDRA:
Πολύ συχνές ( ≥1/10),
Συχνές ( ≥1/100 , < 1/10),
Όχι Συχνές ( ≥ 1/1.000 , < 1/100),
Σπάνιες (≥ 1/10.000 , < 1/1.000)
Πολύ σπάνιες (< 1/10.000),
Όχι γνωστές  (δεν μπορούν να εκτιμηθούν από τα διαθέσιμα δεδομένα).

Κατηγορία οργάνου 
συστήματος 

Πολύ συχνές Συχνές Όχι Συχνές Σπάνιες

Διαταραχές του 
ανοσοποιητικού συστήματος

υπερευαισθησία στο φάρμακο, 
επιδείνωση του άσθματος 
(δείτε παράγραφο 4.4)

Διαταραχές του δέρματος 
και του υποδόριου ιστού

Δερματίτιδα εξ’επαφής, 
ακμή*

Γενικές διαταραχές και 
καταστάσεις της οδού 
χορήγησης

Αίσθημα καύσου στο 
σημείο εφαρμογής
Άλγος στο σημείο 
εφαρμογής
Κνησμός στο σημείο 
εφαρμογής

Εξάνθημα στο σημείο 
εφαρμογής
Παραισθησία στο σημείο 
εφαρμογής
Ξηρότητα στο σημείο 
εφαρμογής, 
Οίδημα στο σημείο 
εφαρμογής* 

Ερύθημα στο σημείο 
εφαρμογής
Αποφολίδωση στο σημείο 
εφαρμογής
Αίσθημα θερμότητας στο 
σημείο εφαρμογής 
Αποχρωματισμός στο σημείο 
χορήγησης**, 
Δυσφορία στο σημείο 
εφαρμογής*, 
Κνίδωση στο σημείο 
εφαρμογής*

*   για την ένδειξη της ροδόχρους ακμής
** για την ένδειξη της ακμής

Γενικώς, τοπικός ερεθισμός του δέρματος υποχωρεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Παιδιατρικός πληθυσμός
Θεραπεία στης ακμής σε εφήβους ηλικίας 12-18 ετών:
Σε 4 κλινικές μελέτες φάσης ΙΙ και ΙΙ/ΙΙΙ που συμπεριλάμβαναν εφήβους ηλικίας 12-17 ετών (120/383: 31%), η συνολική επίπτωση 
των ανεπιθύμητων ενεργειών για τη γέλη Skinoren ήταν παρόμοια για τις ομάδες ηλικίας 12- 17 ετών (40%), ηλικίας ≥ ηλικίας 18 
ετών (37%) και για ολόκληρο τον πληθυσμό ασθενών (38%). Αυτή η ομοιότητα ισχύει επίσης και στην ομάδα ηλικίας 12-20 ετών 
(40%). 
4.9 Υπερδοσολογία
Λόγω της πολύ μικρής τοπικής και συστηματικής τοξικότητας του αζελαϊκού οξέος, είναι απίθανο να συμβεί τοξίκωση.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αλλα σκευάσματα κατά της ακμής για τοπική χρήση
Κωδικός ATC: D10A X03
Ακμή:
Η αντιμικροβιακή δράση και η άμεση επίδραση στη θυλακιώδη υπερκεράτωση θεωρούνται πως αποτελούν τη βάση της 
θεραπευτικής αποτελεσματικότητας του αζελαϊκού οξέος στην ακμή.
In vitro και in vivo το αζελαϊκό οξύ αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων της κερατίνης στιβάδας και επαναφέρει στο 
φυσιολογικό τις διαδικασίες της τελικής διαφοροποίησης της επιδερμίδας, οι οποίες έχουν διαταραχθεί λόγω της ακμής.
Κλινικά, η γέλη Skinoren  επιφέρει σημαντική μείωση στη συγκέντρωση του Propionibacterium acnes, καθώς και μία σημαντική 
μείωση του κλάσματος των ελεύθερων λιπαρών οξέων στα λιπίδια της επιδερμίδας.
Σε δύο διπλά-τυφλές τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, η γέλη Skinoren  ήταν σημαντικά καλύτερη από τον φορέα της στη μέση 
μείωση του συνόλου των βλατίδων και των φλυκταινών και ήταν επίσης κατά 6% λιγότερο αποτελεσματική από το υπεροξείδιο 
του βενζοϋλίου 5% (p = 0,056).  
Σε αυτές τις μελέτες, η αποτελεσματικότητα της γέλης Skinoren στους φαγέσωρες αξιολογήθηκε ως δευτερεύουσα 
παράμετρος. Η γέλη Skinoren  ήταν πιο αποτελεσματική από τον φορέα της στη μέση σχετική μείωση των φαγεσώρων και ήταν 
λιγότερο αποτελεσματική σε σύγκριση με το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου 5%.
Ροδόχρους ακμή:
Ο μηχανισμός, μέσω του οποίου το αζελαϊκό οξύ επεμβαίνει στα παθογενετικά γεγονότα της ροδόχρους ακμής δεν είναι γνωστός.  
Ορισμένες in vitro και ex vivo έρευνες δείχνουν ότι το αζελαϊκό οξύ ασκεί μία αντιφλεγμονώδη δράση μειώνοντας το σχηματισμό 
προφλεγμονωδών, ελεύθερων ριζών.
Στις δύο ελεγχόμενες με συγκριτική αγωγή το φορέα κλινικές μελέτες σε βλατιδοφλυκταινώδη ροδόχρου ακμή διάρκειας 12 
εβδομάδων, η γέλη Skinoren  ήταν στατιστικά σημαντικά καλύτερη από τον φορέα της όσον αφορά στη μείωση των φλεγμονωδών 
αλλοιώσεων, στη σφαιρική αξιολόγηση των ερευνητών, στον συνολικό ρυθμό βελτίωσης και στη βελτίωση του ερυθήματος.
Στην κλινική μελέτη με την συγκριτική δραστική ουσία metronidazole 0,75% σε μορφή γέλης σε βλατιδοφλυκταινώδη ροδόχρου 
ακμή, η γέλη Skinoren  έδειξε σημαντική ανωτερότητα στη μείωση του αριθμού των αλλοιώσεων (72,7% έναντι 55,8%), στον 
συνολικό ρυθμό βελτίωσης και στη βελτίωση του ερυθήματος (56% έναντι 42%).  Η συχνότητα των δερματικών ανεπιθύμητων 
ενεργειών, οι οποίες ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις ήπιας έως μέτριας σοβαρότητας, ήταν 25,8% με τη γέλη Skinoren  και 
7,1% με τη γέλη metronidazole 0,75%.  Στις τρεις κλινικές μελέτες δεν υπήρξε αξιοσημείωτη επίδραση στις τηλεαγγειεκτασίες.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Το αζελαϊκό οξύ διεισδύει σε όλες τις στιβάδες του δέρματος μετά από τοπική εφαρμογή της γέλης. Η διείσδυση είναι πιο ταχεία 
σε δέρμα με βλάβη από ότι σε ακέραιο δέρμα. Συνολικά 3,6% της χορηγούμενης δόσης απορροφήθηκε διαδερμικά μετά από 
εφάπαξ τοπική εφαρμογή 1 g αζελαϊκού οξέος (που χορηγήθηκε ως 5 g κρέμας Skinoren 20%). Κλινικές μελέτες σε ασθενείς με 
ακμή υποδηλώνουν όμοιους ρυθμούς απορρόφησης του αζελαϊκού οξέος από τη γέλη Skinoren  και την κρέμα Skinoren.
Ένα μέρος του αζελαϊκού οξέος που απορροφάται μέσω του δέρματος αποβάλλεται σε αναλλοίωτη μορφή στα ούρα. Το 
υπόλοιπο μέρος διασπάται μέσω ß-οξείδωσης σε βραχείας αλύσου δικαρβοξυλικά οξέα (C7, C5), τα οποία έχουν επίσης βρεθεί 
στα ούρα.
Tα επίπεδα του αζελαϊκού οξέος σε σταθεροποιημένη κατάσταση στο πλάσμα, σε ασθενείς με ροδόχρου ακμή, οι οποίοι έλαβαν 
8 εβδομάδες θεραπεία δύο φορές ημερησίως με γέλη Skinoren  ήταν εντός των ορίων που παρατηρήθηκαν σε εθελοντές και 
ασθενείς με ακμή με φυσιολογική διατροφή.  Αυτό δείχνει ότι η έκταση της διαδερμικής απορρόφησης του αζελαϊκού οξέος μετά 
από εφαρμογή της γέλης Skinoren  δύο φορές ημερησίως δεν μεταβάλλει την συστηματική έκθεση στο αζελαϊκό οξύ, η οποία 
προέρχεται από διατροφικές και ενδογενείς πηγές.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Τα προκλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής 
ασφάλειας, τοξικότητας μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση, γονοτοξικότητας και τοξικότητας της αναπαραγωγικής 
ικανότητας και ανάπτυξης.
Όταν το αζελαϊκό οξύ ήρθε σε επαφή με τα μάτια πιθήκων και κουνελιών, εμφανίστηκαν σημεία μέτριου έως σοβαρού βαθμού 
ερεθισμού. Για αυτό το λόγο, πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Λεκιθίνη
Τριγλυκερίδια (μέσης αλύσου)
Πολυσορβικό 80 
Προπυλενογλυκόλη
Καρβομερή 980
Νατρίου υδροξείδιο
Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό δινάτριο άλας
Υδωρ κεκαθαρμένο 
Βενζοϊκό οξύ (E210)
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής
3 χρόνια.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Σωληνάριο από αλουμίνιο με εσωτερική επικάλυψη από εποξείδιο, και με βιδωτό καπάκι από πολυαιθυλένιο.
Σωληνάρια των 5, 30, 50,  2 x 50 g
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
Καμία ειδική υποχρέωση.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ
INTENDIS GmbH
Max –Dohrn Strasse 10
10589 Berlin 
Γερμανία
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
82044/26-11-2011
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 9-11-2003 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

χωρί  φωτοευαισθησία

1g γέλης SKINOREN περιέχει 150mg (15%) αζελαϊκού οξέος. 

Γέλη 15%
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CAIRo DERMA VI 
THE MANY FACES oF DERMAToLoGY
26-29 April 2014
Cairo, Egupt
Website: http://www.cairoderma.com/

14η ΔΕρΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕρΙΔΑ 
ΤΗΣ ΔΕρΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  
ΕΣΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ   
«Α. ΣΥΓΓρΟΣ»
9-11 Μαΐου 2014
κέντρο πολιτισμού «Ελληνικός κόσμος»
Website: http://www.3dermasyggros.gr/

11th EADV SPRING SYMPoSIUM “TRADITIoN & INNoVATIoN”
22-25 May 2014
Belgrade, Serbia
Website: http://www.eadvbelgrade2014.org/

JAPANESE SoCIETY oF INVESTIGATIVE DERMAToLoGY 39th 
ANNUAL MEETING 2014 (JSID 2014)
12-14 December 2014
Osaka Prefecture 
Website: http://www.jsid.org/english/index. 
html

4th WoRLD CoNGRESS oF DERMoSCoPY 2015
16-18 April 2015
Vienna
Website: http://www.dermoscopy-congress2015.com/

11th WoRLD CoNGRESS oG CoSMETIC DERMAToLoGY
5-8 November 2015
Singapore
Website: http://www.wcocd2015.com/

Προςεχη ςυΝεδρια

 Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 
2013, ο Μακαριότατος Πάπας 
και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και 
πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄ 
τίμησε τον Συντονιστή-Διευθυντή 
της Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ του 
Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός» 
Δρ. Αθανάσιο Πετρίδη με τον τίτλο 
του «Άρχοντα Ακτουαρίου του 
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και 
Οφφικίαλου του Θρόνου του Αγίου 
Μάρκου».
 Στην προσφώνησή του ο Πατριάρ-
χης αναφέρθηκε στην προσφορά 
του Δρ. Αθανασίου Πετρίδη στην 
ιατρική επιστήμη και στην σε πολλά 
επίπεδα ανθρωπιστική δράση του 
στην Αφρικανική Ήπειρο.

Τιμητική διάκριση του Δρ. Αθανασίου Πετρίδη
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