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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Μ

ήνυμα
του Προέδρου
Αγαπητοί μου συνάδελφοι,
Καλή Χρονιά με υγεία, αισιοδοξία και δύναμη!
Αναλαμβάνοντας μαζί με τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας μας, και τυπικά τα καθήκοντα της εκπροσώπησης των Ελλήνων Δερματολόγων-Αφροδισιολόγων, θέλω να σας
ευχαριστήσω θερμά, εκ μέρους όλων, για την τιμητική επιλογή σας.
Πιστεύω ότι με τη βοήθειά σας θα καταφέρουμε να συνεχίσουμε και αυτή τη διετία
την ανοδική πορεία της Ε.Δ.Α.Ε.
Οι στόχοι είναι πολλοί, τα μέτωπα ανοικτά, οι προκλήσεις συνεχείς και η δυνατότητα
εφησυχασμού ανύπαρκτη.
Θεωρώ, λοιπόν, καθήκον μου να σας ενημερώσω, με την ευκαιρία αυτής της πρώτης
επικοινωνίας μας, για το ποιοι θα είναι οι βασικοί μας στόχοι για την πραγματοποίηση
των οποίων θα πρέπει άμεσα και συντονισμένα όλοι να κινηθούμε.
Πρώτα και κύρια πρέπει να πετύχουμε την αύξηση των ετών που απαιτούνται για τη
λήψη της ειδικότητάς μας, ώστε να μην υστερούμε έναντι των υπολοίπων συναδέλφων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία είχε κινηθεί και στο παρελθόν, αλλά δυστυχώς
δεν είχαμε αποτέλεσμα. Τώρα, όμως, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια.
Μια δεύτερη επιδίωξή μας θα είναι η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των Ημερίδων και των Μετεκπαιδευτικών Σεμιναρίων που οργανώνουμε. Είναι απόλυτα παραδεκτό ότι μόνον με τη σύγχρονη και κατά το δυνατόν πλήρη γνώση του αντικειμένου μας,
θα πετύχουμε να ισχυροποιήσουμε τη θέση της ειδικότητάς μας, ως ειδικότητας πρώτης γραμμής. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν όλοι
οι υψηλού κύρους, γνώσεων και εμπειρίας συνάδελφοι που πρέπει να συμμετέχουν στις
επιστημονικές μας εκδηλώσεις.
Φυσικά θα συνεχισθεί η προσπάθεια αναγνώρισης της Παιδοδερματολογίας ως υποειδικότητας της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας. Έχει γίνει σημαντική προεργασία από
το προηγούμενο Δ.Σ. και εμείς θα κινηθούμε στα πλαίσια που ήδη έχουν χαραχθεί.
Ο θεσμός των μετεκπαιδευτικών υποτροφιών που είναι εξαιρετικά σημαντικός, θα στηριχθεί φυσικά και από το παρόν Δ.Σ. Έγκαιρα θα γίνουν γνωστά τα γνωστικά αντικείμενα, στα οποία θα προκηρυχθούν οι υποτροφίες, τα ποσά που θα χορηγηθούν και φυσικά, ο τρόπος υποβολής των υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Ελπίζω ότι με σταθερά βήματα θα προχωρήσουμε και θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τα όποια εμπόδια προκύπτουν για την πραγματοποίηση των σκοπών μας, από
την οικονομική κατάσταση στη χώρα μας και – ιδίως – από τη ρευστότητα που επικρατεί στον χώρο της Υγείας.
Κλείνοντας, ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας
όλα αυτά τα χρόνια.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Δημήτριος Κ. Σωτηριάδης

4

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο
σχετικά με τα «Nέα της ΕΔΑΕ»
1.

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

2.

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

3.

Όχι

Όχι

Ποιο από τα παρακάτω θέματα της τωρινής ύλης των «Νέων της ΕΔΑΕ» σας ενδιαφέρει πιο πολύ;
Nέα για τη Δράση της ΕΔΑΕ
Νέα που αφορούν την επαγγελματική κατοχύρωση των Δερματολόγων – 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);
Θέματα που αφορούν συνταγογράφηση, θεραπευτικά πρωτόκολλα, κατευθυντήριες οδηγίες, και
Θέματα που αφορούν οργάνωση ιατρείου και «τεχνική κατάρτιση»
Επιστημονικά θέματα
Άρθρα – γνώμες από ειδικούς πάνω σε επίκαιρα θέματα ή ιδιαίτερα γνωστικά
αντικείμενα

5.

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

Ηλεκτρονική (on line)

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

Παρακαλώ επιστρέψτε το συμπληρωμένο έντυπο στην επομένη συνεδρία της ΕΔΑΕ ή απαντήστε στο ερωτηματολόγιο, που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.edae.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση edae@edae.gr.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Αθήνα, 20 Μαίου 2013
Προς
Τον Πρόεδρο της
Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Δερματολογίας
Καθηγητή κ. Νικόλαο Σταυριανέα
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
Με έκπληξη διαπίστωσα μόλις σήμερα, ότι το όνομα μου αναγραφεται στα Τακτικά Μέλη της
Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Δερματολογίας. Προφανώς θα πρόκειται για κάποια παρανόηση την οποία και σπεύδω να διορθώσω διότι:
1. Ουδέποτε υπέγραψα καποια αίτηση για να γίνω Τακτικό Μέλος.
2. Ουδέποτε πλήρωσα καποια συνδρομή στην Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Δερματολογίας.
3. Δεν έχω συμμετάσχει ως σύνεδρος ή ομιλητής σε συνεδριο που έχει οργανώσει η Ελληνική
Εταιρεία Παιδιατρικής Δερματολογίας.
4. Δεν πληρώ τις προϋποθέσεις του Άρθρου 2 του Καταστατικού της εν λόγω εταιρείας.
Με την παρούσα επιστολή αιτούμαι:
1) Να διαγραφεί ΑΜΕΣΑ το όνομα μου από τα Τακτικά Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής
Δερματολογίας.
2) Να μην αναφέρεται το όνομα μου ως Τακτικό Μέλος σε κανένα από τα επίσημα έγγραφα της
εταιρείας αυτής συμπεριλαμβανομένων και των αναρτήσεων στο διαδίκτυο, αλλα ούτε και ως
ιδρυτικό Μέλος, διότι πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής
Δερματολογίας παρεξέκλινε των στόχων και σκοπών που συνόδευαν την τότε υπογραφή μου.
Παρακαλώ να γίνουν αυτα αμεσα αποδεκτά.
Με τιμή
Δ. Ρηγόπουλος
Πρόεδρος ΕΔΑΕ

Προς τον κ. Σταυριανέα Νικόλαο,
Καθηγητή Πανεπιστημίου
Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρίας Παιδιατρικής
Δερματολογίας
Αθήνα
Αξιότιμε κε Πρόεδρε,
Όπως ενθυμείστε διότι συμμετείχαμε και οι δύο
στο τότε Δ.Σ. της Ελληνικής Δερματολογικής
και Αφροδισιολογικής Εταιρίας (ΕΔΑΕ), προ
15 ετίας περίπου, μετά από πρόταση των
δύο Προέδρων, της ΕΔΑΕ υπό τον αείμνηστο Καθηγητή κ. Ιωάννη Στρατηγό και τον
τότε Πρόεδρο της Ελληνικής Παιδιατρικής
Εταιρίας, τα τότε Δ.Σ. των δύο Εταιριών αποφάσισαν να δημιουργήσουν την Ελληνική Εταιρία
Παιδιατρικής Δερματολογίας με Ιδρυτικά μέλη
τα τότε μέλη των δύο «μητρικών» Εταιριών.
Έκτοτε, ούτε εκλήθην επίσημα ούτε συμμετείχα σε καμία από τις συνεδριάσεις της Εταιρίας
της οποίας σήμερα Προεδρεύετε.
Δεδομένου ότι μετά παρέλευση τόσων ετών
πληροφορήθηκα πως εξακολουθεί να αναφέρεται ο Όνομά μου ως μέλους της Εταιρίας αυτής και εδραιώθηκε η διαπίστωσή μου πως η
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Ελληνική Εταιρία Παιδιατρικής Δερματολογίας
εξακολουθεί να μη μπορεί να ανταποκριθεί
στις ανάγκες και τις προσδοκίες των Ελλήνων
Δερματολόγων - Αφροδισιολόγων,
Με το παρόν έγγραφό μου,
Αιτούμαι
1. να διαγραφώ από μέλος της Ελληνικής
Εταιρίας Παιδιατρικής Δερματολογίας,
2. να μην αναφέρεται το όνομά μου σε κανένα
από τα επίσημα έγγραφα της Εταιρίας αυτής,
συμπεριλαμβανομένων των Διαδικτυακών, ούτε ακόμη και ως Ιδρυτικού μέλους, διότι παρεξέκλινε των στόχων και σκοπών που συνόδευαν την τότε Υπογραφή μου
Και παρακαλώ να γίνουν αυτά αποδεκτά
Με τιμή
Γιώργος Χρήστου Χαϊδεμένος Θεσσαλονίκη
20.5.13
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος
Γεν. Γραμματέας της ΕΔΑΕ
Τηλ. +30 6944379660
e-mail: cgiorgos@otenet.gr

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Αθήνα, 3 Απριλίου 2014
Αρ. πρωτ. 216
Προς τον
κ. Σπυρίδωνα - Άδωνι Γεωργιάδη
Υπουργό Υγείας
Αριστοτέλους 17
Αθήνα
Θέμα: Η από 24-3-2014 με αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.26079 απόφασή σας, με θέμα
«Συγκρότηση Επιτροπής Παιδιατρικών Εξειδικεύσεων».
Αξιότιμε κυριε Υπουργέ,
Με την παραπάνω απόΦασή σας συγκροτήθηκε επιτροπή έργο της οποίας θα είναι
η γνωμοδότηση αναφορικά με το γνωστικό και εκπαιδευτικό αντικείμενο και τον χρόνο κάθε παιδιατρικής εξειδίκευσης, μεταξύ των οποίων προψανώς και η εξειδίκευση
στην Παιδιατρική Δερματολογία, καθώς και η διαδικασία και ο τρόπος επιλογής των
υποψηφίων ιατρών για εξειδίκευση και άλλα συναφή ζητήματα συμπεριλαμβανομένων των σχετικών μεταβατικών διατάξεων.
Προκαλεί εντύπωση καταρχάς το γεγονός ότι μέλη της Επιτροπής αυτής είναι μονομερώς
παιδίατροι και όχι και ιατροί των άλλων εμπλεκομένων κύριων ειδικοτήτων, ώστε το ζήτημα να θεσμοθετηθεί με βάση τη γνώμη και συναίνεση όλης της ιατρικής κοινότητας.
Επιπλέον, σημειώνουμε το γεγονός ότι αν και αντικείμενο της επιτροπής αυτής είναι
κυρίως το εκπαιδευτικό αντικείμενο των εξειδικεύσεων, παρά ταύτα κατά τρόπο αντιφατικό, ελλείπει η συμμετοχή οποιουδήποτε εν ενεργεία μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Τέλος, επιτρέψτε μας να διαμαρτυρηθούμε για τη συμμετοχή ως μέλους της επιτροπής της συναδέλψου κ. Μανθσύλας Βάλαρη, η οποία είναι Παιδίατρος, και παρά ταύτα αναφέρεται ακόμα και στην απόφασή σας ως
«Παιδοδερματολόγος», τίτλος ο οποίος είναι ανύπαρκτος, εφόσον δεν υπάρχει μέχρι
σήμερα η υποειδικότητα αυτή επισήμως στη χώρα μας (βλ. συνημμένο 1).
Κύριε Υπουργέ, η εταιρεία μας θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπαθεια του Υπουργείου
σας για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης. ειδίκευσης ή εξειδίκευσης των ιατρών,
προσβλέπει όμως αμεσα στις δικές σας ενέργειες ώστε το έργο της επιτροπής να είναι
ουσιώδες και να ερείδεται σε αμιγώς επιστημονικά δεδομένα και κριτήρια. Άλλως το
έργο κινδυνεύει να αμφισβητηθεί με συνέπεια οι άμεσα θιγόμενοι να κινήσουν διαδικασίες ακύρωσης της όποιας απόφασης, η οποία καίρια τους θίγει.
Με τιμή.
Για την Ελληνικη Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία

ο Γεν. Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Α. Στρατηγός

Δ. Σωτηριάδης

Κοινοποίηση:
- κ. Στέφανο Μιχαλάκο, Πρόεδρο της Επιτροπής Παιδιατρικών Εξειδικεύσεων
- Καθηγητή, κ. Παναγιώτη Σκανδαλάκη, Πρόεδρο Κεντρικού Συμδουλίου Υγείας
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3/5/2014
ANAKOIINΩΣΗ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Στη χθεσινή προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι
Γεωργιάδη, η ΕΔΑΕ εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο, κ. Δημήτρη
Σωτηριάδη και τον Γενικό Γραμματέα,
κ. Αλέξανδρο Στρατηγό, εξέθεσε τις επιφυλάξεις, ανησυχίες και έντονες διαμαρτυρίες της δερματολογικής κοινότητας σχετικά με την απόφασή του για τη
δημιουργία Επιτροπής Εξειδικεύσεων
της Παιδιατρικής, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Παιδοδερματολογία.
Ο υπουργός δήλωσε ότι δεν είναι στις
προθέσεις του και στις αρμοδιότητές
του να επέμβει σε ένα καθαρά ιατρικό
ζήτημα όπως είναι οι ειδικότητες και οι
εξειδικεύσεις της Ιατρικής και ότι η υπογραφή της όποιας υπουργικής απόφασης θα βασίζεται αποκλειστικά στη σχετική γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ. Κατόπιν
τούτου, η ΕΔΑΕ επικοινώνησε με τον
Πρόεδρο του ΚΕΣΥ, κ. Σκανδαλάκη, ο
οποίος για μία ακόμη φορά δήλωσε
κατηγορηματικά ότι από πλευράς του
δεν θα προχωρήσει κανένα θέμα σχετικό με την εξειδίκευση της παιδοδερματολογίας αν δεν υπάρξει διαβούλευση με τις δύο εμπλεκόμενες ειδικότητες.
Εντός των επόμενων ημερών, η ΕΔΑΕ
σκοπεύει να στείλει κείμενο παράστασης στο ΚΕΣΥ σχετικά με τον ρόλο της επιτροπής εξειδικεύσεων της
Παιδιατρικής ενώ θα στείλει και 2η
επιστολή στον υπουργό σχετικά με
τα συμπεράσματα της συνάντησης
και τις προφορικές του δεσμεύσεις.
Παράλληλα, βρίσκεται σε επικοινωνία
με άλλες ειδικότητες που έχουν σχέση
με το θέμα των εξειδικεύσεων για τον
καθορισμό κοινής δράσης καθώς και με
τη νομική σύμβουλο της Εταιρείας για
την εμπρόθεσμη προώθηση κάθε ένδικου μέσου προκειμένου να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά μας στο φλέγον αυτό θέμα.
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Αθηνα, 15 Απριλίου 2014

Αθηνα. 15 Απριλίου 2014

Αρ. πρωτ. 219

Δρ. πρωτ. 220

Προς
Τον Πρόεδρο του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Κον. Γ. Πατούλη

Προς
Τον Πρόεδρο του
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
Κον. Μ. Βλασταρακο

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της επιστολής μας προς
τον Υπουργό Υγείας, με την οποία διαμαρτυρόμαστε
για τη συγκρότηση επιτροπής παιδιατρικών εξειδικεύσεων, στην οποία δεν συμμετέχουν εκπρόσωποι των
κυρίως ειδικοτήτων αλλά ως επί το πλείστον παιδίατροι.

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της επιστολής μας προς
τον Υπουργό Υγείας, με την οποία διαμαρτυρόμαστε
για τη συγκρότηση επιτροπής παιδιατρικών εξειδικεύσεων, στην οποία δεν συμμετέχουν εκπρόσωποι των
κυρίως ειδικοτήτων αλλά ως επί το πλείστον παιδίατροι.

Πιο συγκεκριμένα, για την ειδικότητα της
Δερματολογίας-Αφροδιολογίας, χρησιμοποιείται όπως θα δείτε ο αδόκιμος και ανύπαρκτος όρος «Παιδοδερματολόγος» για την Παιδίατρο κα
Μανθούλα Βάλαρη, η οποία και ορίζεται από τον
Υπουργό Υγείας ως αρμόδια να εκπροσωπήσει στην
επιτροπή την ειδικότητά μας, ορίζοντας το εκπαιδευτικό πλαίσιο της εξειδίκευσης της Παιδοδερματολογίας.

Πιο συγκεκριμενα, για την ειδικότητα της
Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, χρησιμοποιείται όπως θα δείτε ο αδόκιμος και ανύπαρκτος όρος «Παιδοδερματολόγος» για την Παιδίατρο κα
Μανθούλα Βάλαρη, η οποία και ορίζεται από τον
Υπουργό Υγείας ως αρμόδια να εκπροσωπήσει στην
επιτροπή την ειδικότητα μας, ορίζοντας το εκπαιδευτικό πλαίσιο της εξειδίκευσης της Παιδοδερματσλογίας.

Παρακαλούμε για τη συμπόρευσή σας στο δίκαιο αίτημα μας να εκπροσωπηθούμε στην ανωτέρω επιτροπή
από ειδικό Δερματολόγο-Αφροδισιολόγο που θα έχει
τουλαχιστον επίγνωση της ειδικότητας μας.

Παρακαλούμε για τη συμπόρευσή σας στο δίκαιο αίτημα μας να εκπροσωπηθούμε στην ανωτέρω επιτροπή
από ειδικό Δερματολόγο-ΑΦροδισιολόγο που θα έχει
τουλάχιστον επίγνωση της ειδικότητας μας.

Με τιμή,

Με τιμή,

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ

Ο Γεν. Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Δ. Στρατηγός

Δ. Σωτηριάδης

Δ. Στρατηγός

Δ. Σωτηριάδης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014
Αρ. πρωτ. 211
Προς
Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ.)
ΑΝΑΦΟΡΑ
Του σωματείου με την επωνυμία «Ελληνική
Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία»
που εδρεύει στην Αθήνα (οδος Μιχαλακοπούλου
αρ.155) και εκπροσωπείται νόμιμα.
Εις απάντηση του υπ© αριθμ. πρωτ. δΟ857/2θ13
εγγράφου σας με θέμα: «Χρήση της συσκευής
ΑΡL (Aesthetic Light)», έχομε την τιμή να σας αναφέρομε τα ακόλουθα:
Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ.
361/1969 περί «ασκήσεως επαγγέλματος αισθητικού» ορίζεται ότι: «Το έργον του αισθητικού συνίσταται εις την περιποίησιν και διατήρησιν εις καλαίσθητον κατάστασιν και εμφάνισην του υγιούς
ανθρωπίνου σώματος, δια της εφαρμογής, εξωτερικώς πάντοτε, των ενδεδειγμένων προς τούτο Φυσικών και τεχνικών μέσων και μεθόδων,
ως κάτωθι:
α. Περιποίησις προσώπου και δέρματος εν γένει
(καθαρισμός, καταπολέμησις ρυτίδων, βαφή κλπ)
δια της χρησιμοποιήσεως μυραλοιφών (κρεμών),
γαλακτωμάτων, βαφών και λοιπών καλλυντικών
σκευασμάτων, εγκεκριμένων υπό του Ανωτάτου
Υγειονομικού Συμβουλίου.
β. Μάλαξις προσώπου, λαιμού και σώματος δια
χειρός ή τη βοηθεία των ηλεκτρικών συσκευών,
ειδ© όσον δι© αυτών δεν προκαλείται βλάβη του
κυττάρου της επιδερμίδος.
γ. Ψεκασμοί του δέρματος, ψυχροί ή θερμοί, δια
ψεκαστήρος.
δ. Προσωπίδες (μάσκαι ομορφιάς) δι© αβλαβών
ουσιών.
ε. Αισθητική περιποίησις στήθους δι© ειδικών συσκευών, μαλάξεων, υδροθεραπείας και παρασκευασμάτων νομίμως εγκεκριμένων, εφ© όσον
δι© αυτών δεν προκαλείται βλάβη επί του μαζικού αδένος, και κατόπιν ιατρικής γνωματεύσεως.
ζ. Ψιμυθίωσις (καλλωπισμός) προσώπου και σώματος.
η. Ατμόλουτρα δια την περιποίησιν του προσώπου.
θ. Αποψίλωσις του δέρματος του προσώπου δια
λαβίδος, δια συστήματος χαλάουα (xalaoua) δια
κυρού ή Φαρμάκων εγκεκριμένων ειδικώς υπό
του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου ή δι©
ηλεκτρικού μηχανήματος, εφ© όσον ο αισθητικός
έχει υποστή ειδικήν προς τούτο εκπαίδευσιν επί
εξάμηνον, κατά τα δι© αποφάσεως του Υπουργού
Κοινωνικών Υπηρεσιών οριζόμενα.
ι. Περιποίησις τριχών κεφαλής και βαφής αυτών.
ια. Περιποίησις βλεφαρίδων.»
Εις δε το άρθρο 3 της Υ.Α. Κοιν. Υπηρεσιών
Αριθμ. Φ.Γ4ε/5258 της 20 Μαίου/17 Ιουνίου
1970 (ΦΕΚ Β© 426) καθορίζονται οι όροι εκπαιδεύσεως αισθητικών εις την αποτρίχωσιν δι© ηλεκτρικού μηχανήματος (περίπτωση της παρ.θ
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του άρθρου 4 του ανωτέρω Νομοθετικού
Διατάγματος).
Περαιτέρω με την υπ© αριθμ. 14 απόΦαση της
153ης/4.10.1999 Ολομελείας του ΚΕΣΥ αποφασίστηκε ότι «το μηχάνημα αποτρίχωσης με laser
πρέπει να χρησιμοποιείται με την ευθύνη ιατρού
δερματολόγου και οι χειριστές της συσκευής δύναται να είναι άλλα εκπαιδευμένα πρόσωπα (αισθητικοί - τεχνολόγοι κλπ.) αλλά η ευθύνη και η
επίβλεψη πρέπει να γίνονται από Δερματολόγο».
Σύμφωνα δε με τη μεταγενέστερη υπ© αριθμ. 16
της 212ης Ολομ./6.7.2007 απόφαση του Κ.Ε.Σ.Υ.
ο ανωτέρω όρος «μηχανημα αποτρίχωσης με
laser», αφορά σε κάθε μηχανημα αποτρίχωσης με
laser, το οποίο χρησιμοποιείται αποδεδειγμένα για
αποτρίχωση, εκτός από τα συγκεκριμένου τύπου
που αναφέρονται στην υπ© αριθμ. 14 απόφαση
της 153ης/14.10.99 Ολομελείας του Κ.Ε.Σ.Υ., μετα, όμως, απο σχετική έγκριση του Κ.Ε.ΣΥ., την
ευθυνη δε της χρησιμοποίησής του μπορεί να έχει πέραν του ιατρού Δερματολόγου και Ιατρός
Πλαστικός Χειρουργός.
Ωσαύτως με την υπ© αριθμ. 4 απόφαση της
218ης/6.11.2008 Ολομελείας του ΚΕΣΥ, απεφασίσθη ότι η μέθοδος της αποτρίχωσης μέσω
μηχανημάτων laser και πηγών έντονου παλμικού Φωτός είναι ασφαλής εφ© όσον διενεργείται από εξειδικευμένους γιατρούς ειδικότητας
Δερματολογίας και Πλαστικής Χειρουργικής.
Β. Πέραν των ανωτέρω ετέθη υπ© όψιν μας η από
7-5-2007 Βεβαίωση της αντιπροσωπευούσης τον
οίκο «Βios s.r.l» στην Ελλάδα Ανώνυμης Εταιρίας
«ΒIODOMUS» που εδρεύει στο Μαρκόπουλο
Αττικής, σύμψωνα με την οποία η συσκευή με
την εμπορική ονομασία ΑFL(Αesthetic Pulsed
Light) και αριθμό σειράς IPL 05 Α 0209 του οίκου
«Βios s.r.l» που εδρεύει στο Cologno Μonzese
της Ιταλίας, προορίζεται για αισθητική χρήση.
Εξ όλων των προεκτεθέντων προκύπτει ότι ο χειρισμός της άνω συσκευής δύναται να πραγματοποιείται από διπλωματούχο αισθητικό υπό την εποπτεία ιατρού δερματολόγου ή πλαστικού χειρουργού, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη της πράξεως.
Με τιμή,
Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ
Ο Γεν. Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Α. Στρατηγός

Δ. Σωτηριάδης

ΗΕ
ΑΤΙΚ ΝΩΣΗ
Ε
ΛΜ

ΛΛ

ΟΓΩ
ΟΛ

ΩΝ ΔΕΡΜΑ
ΤΟ

Ν

ΗΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ε ΠΑ
ΓΓ
Ε

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΕΕΔΑ

ΑΦΡΟΔ
ΓΩΝ
ΙΣΙ
ΛΟ

Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την 14η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Σάββατο στο ξενοδοχείο
Divani Caravel, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Επαγγελματικής Ένωσης Ελλήνων Δερματολόγων-Αφροδισιολόγων έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Ανθόπουλος Τηλέμαχος
Αντιπρόεδρος: Φαρμάκης Ευάγγελος
Γεν. Γραμματέας: Κιμπούρη Κωνσταντίνα
Ειδικός Γραμματέας: Βουτσάκης Νικόλαος
Ταμίας: Μιχελάκης Μάρκος
Μέλος: Βλαδένη Σουλτάνα
Μέλος: Μπαλαμπάνος Παναγιώτης
.

Ολοκληρώθηκε η Δερματολογική Έρευνα που διεξήχθη μέσα
από το site της Επαγγελματικής Ένωσης Ελλήνων ΔερματολόγωνΑφροδισιολόγων (Ε.Ε.Ε.Δ.Α)
Τα αποτελέσματα είναι τα εξής:
Συμμετείχαν: 1270 άτομα (536 άνδρες / 734 γυναίκες)
100 άτομα ηλικίας 15-20
471 άτομα ηλικίας 21-30
449 άτομα ηλικίας 31-40
170 άτομα ηλικίας 41-50
80 άτομα ηλικίας 51 και άνω
Πιο αναλυτικά ακολουθούν οι απαντήσεις σε σημαντικές ερωτήσεις:
Αποφασίζετε να επισκεφθείτε έναν δερματολόγο:
Μετά από σύσταση φίλου 549
Μετά από σύσταση γιατρού άλλης ειδικότητας 291
Επειδή ακούσατε ότι εργάζεται σε Νοσοκομείο 39
Επειδή είναι πανεπιστημιακός καθηγητής 162
Επειδή είναι ο γιατρός του ταμείου σας 229
Για ένα δερματολογικό πρόβλημα που θεωρείται σοβαρό απευθύνεστε άμεσα:
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Στο νοσοκομείο 360
Σε ιδιωτικό ιατρείο 910
Για να διαπιστώσετε αν μία «ελιά» έχει κάποια κακοήθεια θ’ απευθυνθείτε:
Σε δερματολόγο 1122
Σε παθολόγο 21
Σε χειρουργό 57
Σε ογκολόγο 70
Για ν’ αφαιρέσετε μία «ελιά» θ’ απευθυνθείτε:
Σε δερματολόγο 747
Σε πλαστικό χειρουργό 250
Σε γενικό χειρουργό 273
Για αποτρίχωση με Laser επιλέγετε:
Δερματολόγο 746
Πλαστικό χειρουργό 93
Αισθητικό 395
Γιατρό άλλης ειδικότητας 36

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

54ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
12 & 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
Λίπος σε κοσμητικές εφαρμογές και νήματα
στην ανόρθωση του προσώπου
Νοσοκομείο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», Αθήνα
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πλήθος Επωνύμων
Φωτογραφήθηκαν για την
καμπάνια «ΑΠΟΚΑΛΥΨΤΕ
ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΣΑΣ» Εγκαίνια
της Έκθεσης Φωτογραφίας
στο Gazarte

Μ

ία πρωτότυπη έκθεση φωτογραφίας με
έντονο κοινωνικό αποτύπωμα φιλοξενήθηκε στο Gazarte από την Παρασκευή 9
έως την Κυριακή 11 Μαΐου. Με το μήνυμα «Αποκαλύψτε το Δέρμα σας» γνωστές προσωπικότητες
του καλλιτεχνικού, αθλητικού και δημοσιογραφικού
κόσμου φωτογραφήθηκαν σε απλές, καθημερινές
στιγμές, μαζί με ασθενείς που πάσχουν από ψωρίαση και κνίδωση, μπροστά στον φακό της καταξιωμένης φωτογράφου Ρούλας Ρέβη.
Στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας παραβρέθηκαν οι επώνυμοι συμμετέχοντες στην εκστρατεία, με αλφαβητική σειρά: Νίκος Αγγελήςηθοποιός, Εύα Αντωνοπούλου-δημοσιογράφος,
Αλεξάνδρα Ασημάκη-παγκόσμια πρωταθλήτρια
Εθνικής Ομάδας Πόλο Γυναικών, Αγγελική Γερόλιμου-παγκόσμια πρωταθλήτρια Εθνικής Ομάδας Πόλο Γυναικών, Λεωνίδας Καλφαγιάννηςηθοποιός, Κατερίνα Καραβάτου-παρουσιάστρια,
Κρατερός Κατσούλης-ηθοποιός, Νάντια Κοντογιώργη-ηθοποιός, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου-ηθοποιός,
Πέτρος Λαγούτης-ηθοποιός, Ελένη Πετρουλά-

κη-γυμνάστρια, Νατάσα Ράγιου-δημοσιογράφος,
Ευδοκία Ρουμελιώτη-ηθοποιός, Αντιγόνη Ρουμπέση-παγκόσμια πρωταθλήτρια Εθνικής Ομάδας Πόλο Γυναικών, Σταύρος Σβίγγος-ηθοποιός,
Γιάννης Στάνκογλου-ηθοποιός, Έφη Σφυρήπρωταθλήτρια beach volley, Δημοσθένης Ταμπάκος-Χρυσός Ολυμπιονίκης Γυμναστικής, Πέγκυ Τρικαλιώτη-ηθοποιός, Αποστόλης Τότσικας-ηθοποιός
και Γιώργος Χρανιώτης-ηθοποιός.
Η έκθεση φωτογραφίας πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο της Εκστρατείας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του Κοινού για Σοβαρές Παθήσεις του
Δέρματος, όπως η Ψωρίαση και η Κνίδωση, μια
σημαντική πρωτοβουλία από τη Novartis Hellas.
Στόχος της εκστρατείας είναι η αποστιγματοποίηση των σοβαρών παθήσεων του δέρματος, καθώς πρόκειται για νοσήματα μη μεταδοτικά που
όμως λόγω της λανθασμένης ή ελλιπούς ενημέρωσης, μπορεί να οδηγήσουν στην απομόνωση και

στον κοινωνικό αποκλεισμό. Κεντρικό μήνυμα της
εκστρατείας είναι: «Όλοι αξίζουν να νιώθουν άνετα με το δέρμα τους, να δημιουργούν και να αποκαλύπτουν τον πραγματικό τους εαυτό μέσα από
αυτό!» Η Ψωρίαση προσβάλλει περίπου το 2% του
παγκόσμιου πληθυσμού, ποσοστό που αντιστοιχεί
σε 200.000 περίπου Έλληνες, ενώ η Χρόνια Αυθόρμητη Κνίδωση αγγίζει έως και το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού, επηρεάζοντας τη ζωή περίπου
100.000 ασθενών στην Ελλάδα. Η εν λόγω εκστρατεία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και
Κλινικής Ανοσολογίας και τη στήριξη του Σωματείου Υποστήριξης Ασθενών με Ψωρίαση «ΚΑΛΥΨΩ».
Επισκεφθείτε το www.skintolivein.gr για να επιλέξτε την αγαπημένη σας φωτογραφία από την έκθεση και να «αποκαλύψετε» τη δημοφιλέστερη εικόνα της καμπάνιας!
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Αγαπητoί Συνάδελφοι,
Έχω την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσω να συμμετάσχετε στο
«Συνέδριο Παθήσεων Εξαρτημάτων Δέρματος – Πρόληψη &
Θεραπεία».
Το Συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από την Επιστημονική
Εταιρεία Επιδημιολογίας,Βιοστατιστικής & Προληπτικής Ιατρικής
με τη συνεργασία της Β’ Πανεπιστημιακής Κλινικής Αφροδισίων
και Δερματικών Νόσων του Π.Γ.Ν. «Αττικόν», πρόκειται να
πραγματοποιηθεί 5 – 7 Σεπτεμβρίου 2014, στην Αθήνα, στο
ξενοδοχείο Divani Caravel.
Με τη βεβαιότητα ότι η ενεργός συμμετοχή σας αποτελεί την
καλύτερη εγγύηση για την επιτυχία του Συνεδρίου μας,θα χαρούμε
να σας καλωσορίσουμε και να γνωρίσουμε μαζί τις νεότερες
εξελίξεις στο χώρο της Δερματολογίας.
Με εκτίμηση,
Δημήτριος Ρηγόπουλος
Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου
Καθηγητής Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας,
Διευθυντής Β’ Πανεπιστημιακής Κλινικής Αφροδισίων και
Δερματικών Νόσων, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Επιστημονικό Πρόγραμμα
Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014
11.00 - 12.00 Προσέλευση - Εγγραφές
12.00 - 14.00 Συζήτηση με τους Ειδικούς
14.00 - 15.30 Workshop: ΥΠΕΡΙΔΡΩΣΙΑ
Συντονιστές: Γ. Κοντοχριστόπουλος, Σ. Γρηγορίου
• Βρωμιδρωσία, Χ. Μπόκοτας
• Θεραπεία υπεριδρωσίας με αλλαντική τοξίνη, Σ. Γρηγορίου
Πρακτική εφαρμογή σε ασθενείς
15.30 - 17.00 Στρογγυλό Τραπέζι: ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ
Προεδρείο: Ε. Κουμαντάκη, Δ. Ρηγόπουλος
• Επιδημιολογία, Σ. Αραμπατζής
• Επεμβατική προσέγγιση, Χ. Πρέβεζας
• Τι κάνω στα δύσκολα, Σ. Γρηγορίου
• Laser και ονυχομυκητίαση, αλήθεια ή μύθος; Ν. Καλογερόπουλος
• Να περιμένω κάτι καινούργιο στο μέλλον; Χ. Πρέβεζας
17.00 - 17.30 Δ ι ά λ ε ι μ μ α
17.30 - 19.00 Workshop: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΡΙΧΩΝ
Προεδρείο: Α. Κατούλης, Χ. Ναούμ
• Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με αλωπεκία, Ν. Χριστόπουλος
• Τριχοσκόπηση, Δ. Σγούρος
• Τριχοριζόγραμμα, Α. Καπελλάρη
• Διερεύνηση ασθενούς με υπερτρίχωση - δασυτριχισμό, Α.
Γραφάκος
19.00 - 19.30 Δορυφορική Διάλεξη
με την ευγενική χορηγία της εταιρίας Pfizer
Ψωρίαση και βιολογικοί παράγοντες. Έμφαση στις πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Προεδρείο: Α. Πετρίδης
Ομιλητής: Δ. Ιωαννίδης
19.30 - 20.30 Διάλεξη: Mohs micrographic surgery of appendageal
tumors
and tumors of the appendages
Προεδρείο: Δ. Ρηγόπουλος, Ι. Μπάρκης
Ομιλητής: Δ. Παπαδόπουλος
20.30 - 21.00 Τελετή Έναρξης
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014
09.00 - 10.30 Στρογγυλό Τραπέζι: ΔΙΑΠΥΗΤΙΚΗ ΙΔΡΩΤΑΔΕΝΙΤΙΔΑ
Προεδρείο: Α. Στρατηγός, Μ. Παπακωνσταντής
• Κλινικά και επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, Α. Λιάκου
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• Τι νεότερο στην παθογένεια, Α. Κατούλης
• Φαρμακευτική θεραπεία, Ε. Γιαμαρέλλος - Μπουρμπούλης
• Χειρουργική θεραπεία, Κ. Τζίμα
10.30 - 12.00 Δορυφορικό Συμπόσιο
με την ευγενική χορηγία της εταιρίας Galderma
Ροδόχρους Νόσος. Τι νεότερο
Προεδρείο: Δ. Ρηγόπουλος, Α. Ασβέστη
• Αιτιοπαθογένεια της νόσου - Κλινική εικόνα, Α. Ασβέστη
• Συστηματική θεραπευτική αντιμετώπιση. Σύγχρονα δεδομένα,
Δ. Ρηγόπουλος
12.00 - 12.15 Δ ι ά λ ε ι μ μ α
12.15 - 13.45 Στρογγυλό Τραπέζι: ΟΝΥΧΙΕΣ
Προεδρείο: Α. Πετρίδης, Π. Κωστάκης
• Σύνδρομο εύθραυστων νυχιών, Ε. Μπελιάεβα
• Αλλοίωση νυχιών σε ειδικές ηλικιακές ομάδες, Α. Πατσατσή
• Κακοήθεις όγκοι ονυχαίας μονάδας, Σ. Γρηγορίου
• Ψωρίαση ονύχων και αρθρίτιδα, Δ. Ρηγόπουλος
• Καλλυντικά ονύχων: τι πρέπει να γνωρίζω, Ε. Μπελιάεβα
13.45 - 15.15 Δορυφορικό Συμπόσιο
με την ευγενική χορηγία της εταιρίας Janssen
Ψωριασική Ονυχία: Μια διαγνωστική και θεραπευτική πρόκληση
Προεδρείο: Δ. Ρηγόπουλος
• Όταν η ψωρίαση προσβάλει τα νύχια, Σ. Γρηγορίου
• Ustekinumab: υπάρχει κλινική εμπειρία στην ψωριασική ονυχία;
Α. Πατσατσή
• Ψωρίαση Ονύχων: από τις δερματικές εκδηλώσεις στην ψωριασική
αρθρίτιδα, Δ. Πατρίκος
15.15 - 16.00 Μ ε σ η μ ε ρ ι α ν ή Δ ι α κ ο π ή
16.00 - 17.30 Στρογγυλό Τραπέζι: ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΡΙΧΩΝ
Προεδρείο: Σ. Γεωργάλα - Ζερβογιάννη, Ε. Ράλλης, Χ. Πουρνάρας
• Γυροειδής αλωπεκία, Φ. Κούστα
• Διάχυτη αλωπεκία, Χ. Κορφίτης
• Ανδρογενετική αλωπεκία, Α. Κατούλης
• Ουλωτικές αλωπεκίες - λεμφοκυτταρικές, Α. Μπεφόν
• Ουλωτικές αλωπεκίες - ουδετεροφιλικές, Γ. Λιόσης
17.30 - 18.00 Δορυφορική Διάλεξη
με την ευγενική χορηγία της εταιρίας GlaxoSmithKline
Χρόνιο, βαρύ έκζεμα χεριών: αποκατάσταση «εκ των έσω»
Προεδρείο: Δ. Ρηγόπουλος
Ομιλητής: Α. Κατούλης

18.00 - 19.30 Στρογγυλό Τραπέζι: ΥΠΕΡΙΔΡΩΣΙΑ
Προεδρείο: Γ. Κοντοχριστόπουλος, Σ. Γρηγορίου
• Αιτιοπαθογένεια, επιδημιολογία και ποιότητα ζωής, Ε. Αγιασοφίτου
• Υπεριδρωσία στην παιδική και εφηβική ηλικία, Χ. Βαβούλη
• Ποιά είναι η ιδανική θεραπεία για την υπεριδρωσία,
Γ. Κοντοχριστόπουλος
• Επεμβατικές τεχνικές στην υπεριδρωσία, Χ. Ζωγραφάκης
19.30 - 20.00 Διάλεξη: Μοριακή επιδημιολογία της HIV λοίμωξης
στην Ελλάδα
Προεδρείο: Δ. Ιωαννίδης, Δ. Ρηγόπουλος
Ομιλητής: Δ. Παρασκευής
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014
10.00 - 12.00 Στρογγυλό Τραπέζι: ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΡΙΧΩΝ
Προεδρείο: Ζ. Πολυζώης, Χ. Αγγελακόπουλος
• Χειρουργική θεραπεία ανδρογενετικής αλωπεκίας, Κ. Νεαμονιτός
• Χειρουργική θεραπεία ανδρογενετικής αλωπεκίας. Επιπλοκές,
Α. Καραλέξης
• Αντιμετώπιση δασυτριχισμού με πηγές φωτός, Τ. Ανθόπουλος
• Αντιμετώπιση δασυτριχισμού με πηγές φωτός. Επιπλοκές,
Σ. Θεοχάρης
• Μεσοθεραπεία στο τριχωτό: υπάρχει θέση; Ι. Κατσαντώνης
12.00 - 12.30 Δορυφορική Διάλεξη
με την ευγενική χορηγία της εταιρίας Libytec
Τοπική θεραπεία ροδοχρόου νόσου. Μια πρόκληση για το δερματολόγο
Προεδρείο: Ν. Σταυριανέας
Ομιλητής: Δ. Ρηγόπουλος
12.30 - 12.45 Δ ι ά λ ε ι μ μ α
12.45 - 14.30 Στρογγυλό Τραπέζι: ΑΚΜΗ
Προεδρείο: Χ. Αντωνίου, Μ. Λουκάτου
• Τι νεότερο στην επιδημιολογία και την παθογένεια, Ε. Ράλλης
• Τοπική θεραπεία της ακμής, Ε. Νικήτα
• Συστηματική θεραπεία: αντιβιοτικά, Κ. Θεοδωρόπουλος
• Συστηματική θεραπεία: ορμονικές θεραπείες, Α. Ασβέστη
• Συστηματική θεραπεία: ισοτρετινοϊνη, Ε. Μούστου
• Καλλυντικά και ακμή, Μ. Παναγιώτου
• Διατροφή και ακμή, Δ. Κοντογιώργη
14.30 ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΘΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΑΕ
21 Ιουνίου 2014
Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα
Website: www.edae.gr
94th ANNUAL MEETING 2014 OF
THE BRITISH ASSOCIATION OF
DERMATOLOGISTS
1-3 July 2014
Glasgow, United Kingdom
ANNUAL PARIS MELANOMA
CONFERENCE 2014
4-5 July 2014
Paris, France
Website: http://www.primeoncology.org/
parismelanoma2014
1η

XV WORLD CONGRESS ON CANCERS OF
THE SKIN
3-6 September 2014
Edinburgh International Conference Centre, UK
Website: http://www.wccs2014.org/
22nd INTERNATIONAL PIGMENT CELL
RESEARCH CONGRESS 2014 (ASPCR 2014)
4-7 September 2014
Singapore
Website: http://ipcc2014.org/

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
«WORKSHOP ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ»
Σάββατο 5 Ιουλίου 2014
ΓΠΝ «Αττικόν», Αθήνα
Ελληνική Εταιρεία Δερματοσκόπησης
Τηλ: 2310827350, 6944379660
e-mail: cgiorgos@otenet.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ
5-7 Σεπτεμβρίου 2014
Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel
Τηλ: 210 6827405
Fax: 210 6827409
Website: http://www.tmg.gr/SPEDPTH

54ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
12-13 Ιουλίου 2014
Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα
Τηλ: 6936 735272
Fax: 22610 89321
Email: hellenicsds@gmail.com

87th ANNUAL MEETING OF THE NORTH
GERMAN DERMATOLOGICAL SOCIETY IN
COOPERATION WITH THE BVDD 2014
5-7 September 2014
Göttingen, Germany
Website: http://www.norddeutschedermatologen.de/

10th WORLD CONGRESS OF
THE INTERNATIONAL ACADEMY OF
COSMETIC DERMATOLOGY (IACD 2014)
18-20 July 2014
Rio de Janeiro, Brasil
Website: www.iacdrio2014.com.br/
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IMCAS ASIA 2014
1-3 August 2014
Hong Kong
Website: http://www.imcas.com/en/asia2014/
congress

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
«ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ»
12-14 Σεπτεμβρίου 2014
Βόλος
Τηλ: 2103634944
email: info@era.gr
1st EURO-ASIAN MELANOMA CONGRESS
18-21 September 2014
Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
Email: dr.hana_helppikangas@yahoo.com
Website: http://melanoma.ba/congress/
PERSPECTIVES IN MELANOMA XVIII
19-20 September 2014
Dublin, Ireland
Email: registration@imedex.com
Website: http://imedex.com/perspectivesmelanoma-conference/
23rd EADV CONGRESS
8-12 October 2014
Amsterdam, The Netherlands
Website: http://www.eadvamsterdam2014.org/
IMCAS INDIA 2014
14-16 November 2014-06-02
Goa, India
Website: http://www.imcas.com/en/
india2014/congress

