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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

ήνυμα 
του Προέδρου

Αγαπητοί μου Συνάδελφοι και Φίλοι,

Λίγες μέρες πριν αποχαιρετίσουμε τη χρονιά, είναι καλό να κάνουμε ένα μικρό 
απολογισμό των όσων έγιναν κατά το 2014.

Ήταν μια χρονιά γεμάτη επιστημονικές εκδηλώσεις από την ΕΔΑΕ αλλά και από 
όλους τους άλλους φορείς – Εταιρείες και Κλινικές – που προσέφεραν σημαντικά 
στην επιμόρφωσή μας. Ωστόσο, προσωπική μου άποψη είναι – και οφείλω δημό-
σια να την εκφράσω – ότι υπάρχει ανάγκη συνδιοργάνωσης και όχι πολυδιάσπα-
σης των εκδηλώσεων, γιατί έτσι θα έχουμε περισσότερο όφελος από κάθε πλευρά.

Φυσικά, δεν έλλειψαν και τα προβλήματα.  Η εκκρεμότητα της αύξησης των ετών 
της Ειδικότητάς μας από 4 σε 5 – παρά τις υποσχέσεις των υπευθύνων για άμεση 
επίλυση – το θέμα της Δερματολογίας των παιδιών, για το οποίο όλοι διαμαρτύρο-
νται όταν επανέρχεται από τους Παιδιάτρους, αλλά ελάχιστοι προσέρχονται στις 
Γενικές Συνελεύσεις ώστε να συνεισφέρουν με τις ιδέες και τις προτάσεις τους, η 
προσπάθεια «αρπαγής» γνωστικών αντικειμένων της Δερματολογίας από άλλες ει-
δικότητες, το «πλαφόν» συνταγογράφησης, είναι λίγα απ’ όσα μας απασχόλησαν 
και θα μας απασχολήσουν.

Για όλα αυτά απαιτείται συντονισμός των ενεργειών μας, σταθερότητα σε όσα 
πιστεύουμε αλλά και νηφαλιότητα και ψυχραιμία, που είναι δείγματα ωριμότητας 
και πολιτισμού.

Με τις σκέψεις αυτές, που είμαι πρόθυμος να τις συζητήσω μαζί σας, σας εύ-
χομαι – εκ μέρους όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – να περάσετε με 
υγεία και χαρά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

                                                                              Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Κ. Σωτηριάδης

Μ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

1. Διαβάζετε τα «Νέα της ΕΔΑΕ» όταν τα λαμβάνετε;

  Nαί  Όχι

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

  Nαί  Όχι

3.  Ποιο από τα παρακάτω θέματα της τωρινής ύλης των «Νέων της ΕΔΑΕ» σας ενδιαφέ-
ρει πιο πολύ;

  Nέα για τη Δράση της ΕΔΑΕ

   Νέα που αφορούν την επαγγελματική κατοχύρωση των  Δερματολόγων – Αφρο-
δισιολόγων

  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, κατευθυντή-
ριες 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 απα-
ντήστε στο ερωτηματολόγιο, που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.edae.gr, στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση edae@edae.gr.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο  
σχετικά με τα «Nέα της ΕΔΑΕ»
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Σ κοπός της Ελληνικής Δερματολογι-
κής & Αφροδισιολογικής Εταιρίας 
είναι η προώθηση της επιστήμης 

της Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας 
στους Έλληνες ιατρούς, διατηρώντας την 
άσκηση και επεκτείνοντας τη γνώση της 
Δερματολογίας, της Αφροδισιολογίας και 
σχετικών διαταραχών. Η ΕΔΑΕ βοηθά στην 
επεξεργασία, διεξαγωγή και επίβλεψη των 
προγραμμάτων της Συνεχούς Ελληνικής Ια-
τρικής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα της 
Δερματολογίας- Αφροδισιολογίας και σχε-
τικών επιστημονικών θεμάτων.

Στην εποχή του διαδικτύου η ΕΔΑΕ προ-
σεγγίζει τα μέλη της μέσα από την ανα-
νεωμένη της ιστοσελίδα, με συνεχή ροή 
αναρτήσεων νέων που αφορούν ανακοι-
νώσεις με τις δράσεις της εταιρείας όσον 
αφορά την προστασία των δικαιωμάτων 
των επαγγελματιών μελών της, προσεχείς 
επιστημονικές εκδηλώσεις, διεθνή συνέ-
δρια, σεμινάρια, ημερίδες και θεματικά 
κλινικά φροντιστήρια.

Η ανανεωμένη ιστοσελίδα περιέχει ακό-
μα περισσότερες συνδέσεις με διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά, ξένη και εγχώρια 
βιβλιογραφία, ανηρτημένες επιστημονικές 
ομιλίες των μελών της σε ημερίδες και συ-
νέδρια, χρήσιμες γενικές πληροφορίες για 
επισκέπτες, καθώς και γρήγορη πρόσβαση 
στην ιστοσελίδα του φόρουμ της ΕΔΑΕ.

Tο ανανεωμένο 
site της ΕΔΑΕ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

το σάββατο 27/9/2014 και ώρα 11πμ. στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική 
συνέλευση της ΕδΑΕ με βασικό θέμα τις εξελίξεις στο θέμα της εξειδίκευσης στην Παιδοδερματολογία.

Πρόεδρος της Γ. σ. εξελέγη ο κ. Ι. κατσαντώνης.

Έγινε κατ’ αρχήν ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΕδΑΕ, κ. δ. σωτηριάδη και τον Γενικό Γραμματέα, κ. Α. στρατηγό, 
για τις ενέργειες των τελευταίων 4 μηνών και τις συναντήσεις με τον Υφυπουργό Υγείας κ. Γρηγοράκο και τον Υπουργό 
Υγείας κ. Βορίδη.

Επίσης, ενημερώθηκε το σώμα για τις επιστολές που απέστειλαν προς το δσ οι καθηγητές και διευθυντές ΕσΥ 
δερματολογικών κλινικών, σύμφωνα με τις οποίες το σχέδιο της Επιτροπής Μιχαλάκου απορρίπτεται στο σύνολό 
του. κατόπιν έγιναν ερωτήσεις, τοποθετήσεις και προτάσεις μελών της Γ.σ. οι οποίες συνοψίζονται στα εξής:

1. Ένδικα μέτρα με ισχυρή νομική στήριξη εναντίον κάθε υπουργικής απόφασης η οποία θα παρακάμπτει τη νόμιμη 
διαδικασία μέσω του κΕσΥ.

2. δημιουργία πλήρους φακέλου και παραπομπή του όλου θέματος στην επιτροπή υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ο 
φάκελος αυτός πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που υπάρχουν σε ευρωπαϊκές χώρες και στις ηΠΑ, ώστε να καταφανεί 
η μεροληπτική και αυθαίρετη τοποθέτηση της επιτροπής.

3. Ενίσχυση των προσπαθειών σχετικά με την προσφυγή της ΕδΑΕ στο στΕ για ακύρωση της απόφασης της ολομέλειας 
του κΕσΥ (2009) που θεωρεί την Παιδοδερματολογία ως εξειδίκευση της Παιδιατρικής.

4. Ενέργειες για παραπομπή στο Πειθαρχικό του ΙσΑ των παιδιάτρων που χρησιμοποιούν το τίτλο του παιδοδερμα-
τολόγου.

5. Εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού μέσω φυλλαδίων, σποτ στο διαδίκτυο και τα ΜΜΕ και επισκέψεων στα σχο-
λεία. στις ενέργειες αυτές θα τονίζεται ότι ο ειδικός δερματολόγος είναι ο μόνος εκπαιδευμένος στη διάγνωση και 
θεραπεία παθήσεων του δέρματος σε κάθε ηλικία.

6. καταγραφή του αριθμού των περιστατικών από τα Παιδοδερματολογικά Ιατρεία και δημιουργία τέτοιων ιατρείων 
σε όσα Νοσοκομεία υπάρχουν δερματολόγοι. Παράλληλα, ενίσχυση των συναδέλφων μας δερματολόγων στα 
Νοσοκομεία Παίδων, της κας Εμμανουήλ και του κου Μυριδάκη, με την αποστολή ειδικευομένων για βραχεία 
εκπαίδευση στα ειδικά ιατρεία των Νοσοκομείων που υπηρετούν οι δύο συνάδελφοι.

7. Εντατικοποίηση της εκπαίδευσης των δερματολόγων στα οργανωμένα Παιδοδερματολογικά ιατρεία και οργάνωση 
σεμιναρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων με θέματα που αφορούν τα δερματολογικά προβλήματα των παιδιών.

8. καθορισμός των εξειδικεύσεων στη δερματολογία-Αφροδισιολογία και υποβολή προτάσεων στο Υπουργείο Υγείας.

9. καθιέρωση «ημέρας Υγείας του δέρματος του Παιδιού» κατά το πρότυπο της ημέρας Μελανώματος με την 
προτροπή για μαζική συμμετοχή όλων των συναδέλφων.

τέλος, η Γενική συνέλευση αποφάσισε την απόρριψη οποιασδήποτε πρότασης για τις παιδιατρικές εξειδικεύσεις 
που δεν πρόερχεται ή δεν έχει γνωμοδότηση από το κΕσΥ. Επαναεπιβεβαίωσε δε, την πάγια θέση της ΕδΑΕ ότι η 
εξειδίκευση στην παιδοδερματολογία προϋποθέτει την πλήρη άσκηση στη δερματολογία- Αφροδισιολογία, όπως 
αυτή έχει διατυπωθεί από την ΕδΑΕ στην επίσημη κατάθεση της πρότασής της στο κΕσΥ το 2013.

o Πρόεδρος της Γ.σ.

Ιωάννης κατσαντώνης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
27/9/2014  ΑΘΗΝΑ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2014

Αρ. πρωτ. 288

Προς

Ε.ο.Π.Υ.Υ.

κ. Ιωάννη Βαφειάδη

διευθυντή σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΕοΠΥΥ

κηφισίας 39

15123 Μαρούσι

aξιότιμε κύριε Βαφειάδη,

σας ευχαριστώ θερμά για τη συνάντηση που εί-
χαμε στο γραφείο σας και για την εποικοδομητική 
συζήτηση σχετικά με την ένταξη της δερματολο-
γικής εξέτασης στο πλαίσιο προληπτικών εξετά-
σεων που παρέχει ο ΕοΠΥΥ. θα ήθελα να επαναλάβω τη σημασία 
της εξέτασης αυτής για την έγκαιρη διάγνωση του μελανώματος, η συ-
χνότητα του οποίου ολοένα και αυξάνει στον πληθυσμό μας. Πλείστες 
ενδείξεις από τη διεθνή βιβλιογραφία και εμπειρία κλίνουν υπέρ του 
ρόλου της πλήρους εξέτασης του δέρματος από εξειδικευμένο ιατρό 
στην πρόληψη της νόσου.

Χάρηκα ιδιαίτερα για το ενδιαφέρον σας να προ-
ωθήσετε το ζήτημα αυτό ως οδηγία προς τους 
ασφαλισμένους του ΕοΠΥΥ αλλά και ως πιθα-
νή επίσημη ένταξη στον κανονισμό του ΕοΠΥΥ 
μετά από συζήτηση με τους οικονομοτεχνικούς 
και νομικούς σας συμβούλους. Αντιλαμβάνομαι 
απόλυτα τις δυσκολίες, καθώς ο αριθμός των 
επίσημα συμβεβλημένων δερματολόγων εί-
ναι δυσανάλογα μικρός σχετικά με τον αριθμό 
των ασφαλισμένων για την διεκπεραίωση του 
προληπτικού ελέγχου. θέλω να πιστεύω ω-
στόσο ότι οι δυσκολίες αυτές θα ξεπεραστούν 
μακροπρόθεσμα, ενώ η επίσημη υιοθέτηση της 
προληπτικής δερματολογικής εξέτασης από τον 
ΕοΠΥΥ θα αποτελεί πρότυπο για άλλους φορείς 
που συμβάλλουν στον προληπτικό έλεγχο του 
πληθυσμού ή χαράζουν στρατηγικές πρόληψης 
στο χώρο της δημόσιας υγείας.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη 
διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε.

Με τιμή,

Αλέξανδρος στρατηγός
καθηγητής δερματολογίας-Αφροδισιολογίας
Γενικός Γραμματέας ΕδΑΕ

Αθήνα, 31 οκτωβρίου 2014 Αρ. πρωτ. 286

Προς

κον Εμμανουήλ Παπασάββα,

διοικητή Νοσοκομείου Παίδων «H Αγία σοφία»

Αξιότιμε κύριε Παπασάββα,

θα θέλαμε αρχικά να σας συγχαρούμε για το 
έργο σας και για την πραγματικά αξιοσημείωτη 
συμβολή σας στην εύρυθμη και αποτελεσματική 
λειτουργία του Νοσοκομείου Παίδων «H Αγία 
σοφία» του οποίου έχετε αναλάβει την διοίκηση.

Με αφορμή την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 
Παίδων «Αγία σοφία», θα θέλαμε να παρατη-
ρήσουμε πως παρά τις φιλότιμες προσπάθειες 
να παρουσιαστούν όλα τα τμήματα και το προ-
σωπικό του νοσοκομείου, απουσιάζει εντούτοις 
το όνομα του συναδέλφου μας δερματολόγου-

Αφροδισιολόγου, κου κωνσταντίνου Μυριδάκη 
που έχει επίσημα διοριστεί διευθυντής του 
δερματολογικού τμήματος του νοσοκομείου.

Είμαστε σίγουροι πως αυτή η παράλειψη έχει γί-
νει εν αγνοία σας και γι’ αυτό θα παρακαλούσα-
με να φροντίσετε ώστε το όνομα του αξιοσέβα-
στου συναδέλφου μας να εμφανίζεται κανονικά 
στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου, σύμφωνα 
με τη θέση που νόμιμα κατέχει.

Αναμένοντας τις ενέργειές σας.

Με τιμή,

Εκ μέρους του δσ της ΕδΑΕ

ο Γεν. Γραμματέας       ο Πρόεδρος
  Α. στρατηγός            δ. σωτηριάδης

 

                                      
 

                                              Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2014 
         Αρ. πρωτ. 288 

Προς 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
κ. Ιωάννη Βαφειάδη 
Διευθυντή Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ 
Κηφισίας 39 
15123 Μαρούσι 
 
 
Aξιότιμε Κύριε Βαφειάδη, 
 
Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνάντηση που είχαμε στο γραφείο σας και για την 
εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με την ένταξη της δερματολογικής εξέτασης 
στο πλαίσιο προληπτικών εξετάσεων που παρέχει ο ΕΟΠΥΥ. Θα ήθελα να 
επαναλάβω τη σημασία της εξέτασης αυτής για την έγκαιρη διάγνωση του 
μελανώματος, η συχνότητα του οποίου ολοένα και αυξάνει στον πληθυσμό μας. 
Πλείστες ενδείξεις από τη διεθνή βιβλιογραφία και εμπειρία κλίνουν υπέρ του 
ρόλου της πλήρους εξέτασης του δέρματος από εξειδικευμένο ιατρό στην 
πρόληψη της νόσου.  
 
Χάρηκα ιδιαίτερα για το ενδιαφέρον σας να προωθήσετε το ζήτημα αυτό ως 
Οδηγία προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ αλλά και ως πιθανή επίσημη 
ένταξη στον Κανονισμό του ΕΟΠΥΥ μετά από συζήτηση με τους 
οικονομοτεχνικούς και νομικούς σας συμβούλους. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα τις 
δυσκολίες, καθώς ο αριθμός των επίσημα συμβεβλημένων δερματολόγων είναι 
δυσανάλογα μικρός σχετικά με τον αριθμό των ασφαλισμένων για την 
διεκπεραίωση του προληπτικού ελέγχου. Θέλω να πιστεύω ωστόσο ότι οι 
δυσκολίες αυτές θα ξεπεραστούν μακροπρόθεσμα, ενώ η επίσημη υιοθέτηση 
της προληπτικής δερματολογικής εξέτασης από τον ΕΟΠΥΥ θα αποτελεί πρότυπο 
για άλλους φορείς που συμβάλλουν στον προληπτικό έλεγχο του πληθυσμού ή 
χαράζουν στρατηγικές πρόληψης στο χώρο της δημόσιας υγείας. 
 
Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση ή πληροφορία 
χρειαστείτε. 
 
                                    Με Τιμή, 
 
 
 
  
  
                     Αλέξανδρος Στρατηγός 

Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας 
                Γενικός Γραμματέας ΕΔΑΕ 

 

                                      
 
                                                 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014

        Αρ. πρωτ. 286 
 

Προς 
Κον Εμμανουήλ Παπασάββα, 
Διοικητή Νοσοκομείου Παίδων «H Αγία Σοφία» 

 
 
 

Αξιότιμε κύριε Παπασάββα, 
 
Θα θέλαμε αρχικά να σας συγχαρούμε για το έργο σας και για την πραγματικά 
αξιοσημείωτη συμβολή σας στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του 
Νοσοκομείου Παίδων «H Αγία Σοφία» του οποίου έχετε αναλάβει την διοίκηση. 
 
Με αφορμή την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», θα θέλαμε 
να παρατηρήσουμε πως παρά τις φιλότιμες προσπάθειες να παρουσιαστούν 
όλα τα τμήματα και το προσωπικό του νοσοκομείου, απουσιάζει εντούτοις το 
όνομα του συναδέλφου μας Δερματολόγου-Αφροδισιολόγου, κου Κωνσταντίνου 
Μυριδάκη που έχει επίσημα διοριστεί Διευθυντής του Δερματολογικού 
Τμήματος του νοσοκομείου. 
 
Είμαστε σίγουροι πως αυτή η παράλειψη έχει γίνει εν αγνοία σας και γι’ αυτό θα 
παρακαλούσαμε να φροντίσετε ώστε το όνομα του αξιοσέβαστου συναδέλφου 
μας να εμφανίζεται κανονικά στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου, σύμφωνα με 
τη θέση που νόμιμα κατέχει. 
 
Αναμένοντας τις ενέργειές σας. 

 
    Με τιμή, 

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ 
   Ο Γεν. Γραμματέας                                                                         Ο Πρόεδρος      

                                      
         Α. Στρατηγός                                                                              Δ. Σωτηριάδης  

ΔΙΣΚΙΟ
την ημέρα1

Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Το BRIVIR® και η 5-fluorouracil συμπεριλαμβανομένων και των σκευασμάτων τοπικής χρήσης ή των προφαρμάκων τα οποία μεταβολίζονται σε 5-fluorouracil (π.χ. capecitabine, floxuridine
και tegafur) ή προϊόντων που περιέχουν συνδυασμό αυτών των δραστικών ουσιών και άλλων 5-fluoropyrimidines π.χ. flucytosine δεν πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα και πρέπει να πα-
ρεμβάλλεται διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων πριν αρχίσει η θεραπεία με φάρμακα της ομάδας 5-fluoropyrimidine. Ως μια επιπλέον προφύλαξη, πρέπει να ελέγχεται η δραστικότητα του
ενζύμου DPD πριν αρχίσει οποιαδήποτε θεραπεία με φάρμακα της ομάδας της 5-fluoropyrimidine σε ασθενείς που προσφάτως έπαιρναν BRIVIR®.

Για περισσότερες συνταγογραφικές πληροφορίες απευθυνθείτε στη Menarini Hellas.

ΜΕNARINI HELLAS A.E.
Aν. Δαμβέργη 7, 104 45 Αθήνα, Τηλ.: 210 8316111 - 3, Fax: 210 8317 343, e - mail: menarini@otenet.gr
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132. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά: Κάθε δισκίο περιέχει 125mg brivudin. Για τα έκδοχα, βλέπε παρ. 6.1. 4.3. Αντενδείξεις: Το BRIVIR® δεν πρέπει να χορηγείται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από

τα άλλα συστατικά του. Ασθενείς υπό αντικαρκινική χημειοθεραπεία: Η χρήση του BRIVIR®  αντενδείκνυται σε ασθενείς υπό αντικαρκινική χημειοθεραπεία, ειδικά εάν λαμβάνουν 5-fluorouracil (5-FU), συμπεριλαμβανομένων και των σκευασμάτων τοπικής χρήσης,
των προφαρμάκων τα οποία μεταβολίζονται σε 5-fluorouracil (π.χ. capecitabine, floxuridine, tegafur) και προϊόντων που περιέχουν συνδυασμό αυτών των δραστικών ουσιών ή άλλων 5-fluoropyrimidines (βλέπε επίσης παρ. 4.4.και 4.5). Ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια
: Η χρήση του BRIVIR® αντενδείκνυται σε  ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια όπως π.χ. αυτούς υπό αντικαρκινική χημειοθεραπεία, άλλη ανοσοκατασταλτική αγωγή ή υπό θεραπεία με flucytosine για σοβαρές συστηματικές μυκητιάσεις. Παιδιά: Η ασφάλεια και η αποτε-
λεσματικότητα του BRIVIR® σε παιδιά δεν έχουν τεκμηριωθεί ικανοποιητικά και ως εκ τούτου δεν ενδείκνυται η χρήση του. Κύηση και γαλουχία: Το BRIVIR® αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας (βλέπε επίσης παρ. 4.6.). 4.8.
Ανεπιθύμητες ενέργειες: H brivudin χορηγήθηκε σε περισσότερους από 3900 ασθενείς σε κλινικές μελέτες. Η πιο σοβαρή αντίδραση, που σπανίως συμβαίνει, ήταν η ηπατίτιδα. Επίσης, αυτή η αντίδραση έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια ερευνών μετά την
κυκλοφορία. Η μόνη συχνή ανεπιθύμητη αντίδραση ήταν η ναυτία (2,1%). Οι επόμενες συχνές ανεπιθύμητες αντιδράσεις (ασυνήθιστες και σπάνιες) ήταν εκείνες που σχετίζονται με το νευρικό σύστημα και τις ψυχιατρικές διαταραχές SOCs. Eίναι επίσης φανερό από
τα στοιχεία έρευνας μετά την κυκλοφορία ότι η brivudin επιδρά στο ΚΝΣ. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού ήταν οι αντίστοιχες κατά τη διάρκεια της κλινικής χρήσης του προϊόντος, όπως είναι φανερό και από τα στοιχεία έρευνας μετά την κυκλοφορία.
Η συχνότητα και το είδος των ανεπιθυμήτων αντιδράσεων συμφωνούν σε αυτές που εμφανίζονται σε άλλα αντιϊκά νουκλεοζίδια της ιδίας κατηγορίας. Πίνακας των ανεπιθύμητων ενεργειών: Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις της
brivudin ανάλογα με το οργανικό σύστημα κατά φθίνουσα σειρά συχνότητας. Διαταραχές αίματος και λεμφικού συστήματος : Ασυνήθεις (0,1-1%): Ακοκκιοκυτταραιμία, ηωσινοφιλία, αναιμία, λεμφοκυττάρωση, μονοκυττάρωση. Σπάνιες (0,01-0,1%): Θρομ-
βοπενία. Διαταραχές ανοσοποιητικού συστήματος: Ασυνήθεις (0,1-1%): Aλλεργικές/αντιδράσεις υπερευαισθησίας (περιφερικό οίδημα και οίδημα της γλώσσας, χειλιών, βλεφάρων, λάρυγγα και προσώπου, κνησμός, εξάνθημα, αυξημένη εφίδρωση, βήχας,
δύσπνοια, βρογχόσπασμος.  Διαταραχές μεταβολισμού και θρέψης: Ασυνήθεις (0,1-1%): Aνορεξία. Ψυχιατρικές διαταραχές: Ασυνήθεις (0,1-1%): Αϋπνία, αγχώδη διαταραχή. Σπάνιες (0,01-0,1%): Παραισθήσεις, συγχυτική κατάσταση. Διαταραχές
νευρικού συστήματος: Ασυνήθεις (0,1-1%): Kεφαλαλγία, ζάλη, ίλιγγος, υπνηλία, παραισθησία. Σπάνιες (0,01-0,1%): Δυσγευσία, τρόμος. Άγνωστες: Διαταραχή ισορροπίας. Διαταραχές ωτών και λαβυρίνθου: Σπάνιες (0,01-0,1%): Πόνος στο αυτί. Αγ-
γειακές διαταραχές: Ασυνήθεις (0,1-1%): Υπέρταση. Σπάνιες (0,01-0,1%): Υπόταση. Άγνωστες: Αγγειϊτιδα. Διαταραχές γαστρεντερικού συστήματος: Συνήθεις (1-10%): Ναυτία. Ασυνήθεις (0,1-1%): Δυσπεψία, έμμετος, κοιλιακό άλγος, διάρροια,
τυμπανισμό, δυσκοιλιότητα. Ηπατοχολικές διαταραχές: Ασυνήθεις (0,1-1%): Λιπώδες ήπαρ, αυξημένα ηπατικά ένζυμα. Σπάνιες (0,01-0,1%): Hπατίτιδα, αύξηση της χολερυθρίνης στο αίμα. Άγνωστες: Οξεία ηπατική ανεπάρκεια. Διαταραχές δέρματος
και υποδορίων ιστών: Άγνωστες: Εξάνθημα σταθερής έκθυσης, απολεπιστική δερματίτιδα, πολύμορφο ερύθημα, σύνδρομο Stevens Johnson. Μυοσκελετικές διαταραχές: Σπάνιες (0,01-0,1%): Οστικά άλγη . Γενικές διαταραχές και συνθήκες χορήγησης:
Ασυνήθεις (0,1-1%): Εξασθένηση, κόπωση, γριππώδης συνδρομή  (αίσθημα κακουχίας, πυρετός, πόνος, ρίγη).
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Αθήνα, 30 οκτωβρίου 2014

Αρ. πρωτ. 282

Προς

Ε.ο.Π.Υ.Υ.

κηφισίας 39

15123 Μαρούσι

Υπόψη: κου Mενεγάκη, Επιτροπή Αξιολόγησης ορίων 
συνταγογράφησης

κοινοποίηση:

Υπουργό Υγείας, κ. Μ. Βορίδη,

Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Λ. Γρηγοράκο &

Πρόεδρο ΕοΠΥΥ, κ. δ. κοντό

θέμα: Όρια δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων σε 
δερματολόγους - Αφροδισιολόγους, σχετ.: Υ9/οικ.53768 (φΕκ 
1796/Β/2014)

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε την άμε-
ση εξαίρεση των ασθενών με Ψωρίαση και Χρόνια κνίδωση από το 
μέτρο των ορίων δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων που έχει ε-
πιβληθεί στους γιατρούς, με την απόφαση υπ. αριθμ. Υ9/οικ.53768 
(φΕκ Β’1796/1-7-2014).

οι ασθενείς αυτοί αποτελούν μία ειδική και ευαίσθητη ομάδα ασθε-
νών και για την διαχείριση της ασθένειάς τους απαιτούνται φάρμα-
κα που ανήκουν στον κατάλογο της παρ.2, άρθρο 12 του Νόμου 
3816/2010 τα οποία είναι εξειδικευμένα φάρμακα και υψηλού κό-
στους, η χορήγηση των οποίων είναι κρίσιμη για την υγεία των α-
σθενών. Ως εκ τούτου, το όριο συνταγογράφησης που έχει τεθεί ανά 
ασθενή στην ειδικότητα των δερματολόγων-Αφροδισιολόγων κάνει 
απαγορευτική τη συνταγογράφηση οποιασδήποτε τέτοιας θεραπείας.

η παραμονή του υπάρχοντος ορίου ανά ασθενή στην ειδικότητα των 
δερματολόγων-αφροδισιολόγων, μπορεί να οδηγήσει τους γιατρούς 
σε άρνηση συνταγογράφησης των προ-αναφερθέντων εξειδικευμέ-
νων αυτών φαρμάκων στους ασθενείς με ψωρίαση και χρόνια κνί-
δωση, δεδομένων των πιθανών συνεπειών / κυρώσεων.

Από την άλλη πλευρά, ως γιατροί οφείλουμε να συνεχίσουμε να συ-
νταγογραφούμε τις θεραπείες αυτές σύμφωνα με τους διεθνείς κα-
νόνες και τις κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπευτική αντιμετώ-
πιση της ψωρίασης και της χρόνιας κνίδωσης, με συνέπεια, σύμφω-
να με τη σχετική νομοθεσία, τη συνεχή υπέρβαση των ορίων συντα-

γογράφησης και την εξ΄αυτής ανάγκη απολογίας για το προφανές.

θεωρούμε λοιπόν ότι άμεσα πρέπει να εξαιρεθούν οι ασθενείς με 
Ψωρίαση και Χρόνια κνίδωση από το μέτρο των ορίων δαπάνης συ-
νταγογράφησης φαρμάκων, ούτως ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα 
η αγωγή των ασθενών αυτών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με τιμή,

Εκ μέρους του δσ της ΕδΑΕ

ο Γεν. Γραμματέας          ο Πρόεδρος

    Α. στρατηγός             δ. σωτηριάδης
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Αθήνα, 30 σεπτεμβρίου 2014

Αρ. πρωτ. 275

Προς Ε.ο.Π.Υ.Υ.

κηφισίας 39 15123 Μαρούσι

Υπόψη: Προέδρου, κου δημητρίου κοντού

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

στα πλαίσια της ανοιχτής διαβούλευσης για την 
Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας και της αναμόρ-
φωσης του Ενιαίου κανονισμού Παροχών Υγείας 
(ΕκΠΥ), θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής:

το μελάνωμα αποτελεί έναν κακοήθη όγκο που 
προέρχεται από τα μελανοκύτταρα του δέρματος. 
η διάγνωση του μελανώματος σε πρώιμη φάση 
μπορεί να οδηγήσει σε ίαση, ενώ αντίθετα η καθυ-
στερημένη διάγνωσή του μπορεί να αποβεί μοιραία 
για τον ασθενή, λόγω της επιθετικής βιολογικής συ-
μπεριφοράς του όγκου.

η σχετικά εύκολη αναγνώριση του μελανώματος 
λόγω της εμφάνισής του στο δέρμα, η ύπαρξη 
συγκεκριμένων και απλών μεθόδων κλινικής του 
αναγνώρισης καθώς και η συχνότερη εκδήλωσή 
του σε άτομα υψηλού κινδύνου, στοιχειοθετούν 
τους λόγους για τους οποίους μία περιοδική πλή-
ρης δερματολογική εξέταση μπορεί να συμβάλλει 
αποφασιστικά στην έγκαιρη διάγνωσή του.

Αν και η δερματολογική εξέταση δεν έχει καθιερω-
θεί ως προληπτική πληθυσμιακή εξέταση (mass 
screening), λόγω έλλειψης μεγάλων τυχαιοποι-
ημένων μελετών, υπάρχουν αυξημένες ενδείξεις 
από πληθυσμιακές μελέτες στην Αυστραλία και στις ηΠΑ ότι μία πλήρης 
εξέταση του δέρματος μειώνει τον κίνδυνο διάγνωσης ενός προχωρημένου 
μελανώματος.1,2

στοιχεία από ένα οργανωμένο πρόγραμμα μαζικής εξέτασης του πληθυσμού 
από εκπαιδευμένους ιατρούς και δερματολόγους στο κρατίδιο της Γερμανίας 
Schleswig–Holstein το 2003-04, έδειξε μία σημαντική μείωση της θνησιμότη-
τας κατά 40% τα έτη αμέσως μετά την εκτέλεση του προγράμματος.3

Μετά τα επιτυχή αυτά αποτελέσματα, η διεύρυνση του προγράμματος σε 
όλο τον ενήλικο πληθυσμό της Γερμανίας (άνω των 35 ετών), με την καθιέ-
ρωση δερματολογικής εξέτασης που υποστηρίζεται οικονομικά από το γερ-
μανικό κράτος είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να δώσει τα αποτελέσματά 
της σε λίγα έτη.

Υποστηρίζουμε ότι μία αντίστοιχη εξέταση θα πρέπει να παρέχεται και στους 

ασφαλισμένους του ΕοΠΥΥ για τους εξής λόγους:

1. to μελάνωμα και ο καρκίνος του δέρματος αυξάνονται σε συχνότητα τις 
τελευταίες δεκαετίες και στη χώρα μας.

2. Παρά τις νέες θεραπείες για το μεταστατικό μελάνωμα, η νόσος εξακολου-
θεί να έχει δυσμενή πρόγνωση, ενώ προσβάλλει σχετικά νέα άτομα στην πα-
ραγωγική φάση της ζωής τους.

3. η περίθαλψη των ασθενών με προχωρημένο μελάνωμα έχει σημαντικό 
κόστος και επιβαρύνει τα οικονομικά της υγείας.

4. η διαγνωστική εξέταση προϋποθέτει την απλή 
κλινική εξέταση από ειδικευμένο δερματολόγο με 
ή χωρίς τη χρήση ενός φορητού δερματοσκοπίου 
και χωρίς άλλη πολυδάπανη εργαστηριακή ή α-
πεικονιστική εξέταση.

5. η καθιέρωση της προληπτικής εξέτασης συμ-
βάλλει στην αναγνώριση ατόμων υψηλού κινδύνου 
που έχουν αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης με-
λανώματος και τα οποία με την κατάλληλη παρα-
κολούθηση μπορούν να διαγνωστούν έγκαιρα σε 
περίπτωση που εκδηλώσουν τη νόσο. η εξέταση 
επίσης βοηθάει στην έγκαιρη αναγνώριση προκαρ-
κινικών βλαβών (ακτινικών υπερκερατώσεων) και 
επιθηλιακών νεοπλασμάτων του δέρματος (βασι-
κοκυτταρικά και ακανθοκυτταρικά καρκινώματα) 
που είναι συχνότερα και αποτελούν σημαντικό αίτιο 
νοσηρότητας για τον πληθυσμό μας.

6. η χώρα μας θα είναι μία από τις πρώτες που 
θα ενσωματώσει την πλήρη δερματολογική εξέ-
ταση στις γενικές εξετάσεις πρόληψης έναντι του 
καρκίνου, σε μία εποχή που όλα τα επιστημονικά 
στοιχεία συγκλίνουν υπέρ της αξιοποίησής της για 
την πρώιμη διάγνωση του μελανώματος.

Με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε για την ηλικιακή κατανομή των περι-
πτώσεων μελανώματος και την αντίστοιχη πρόγνωσή τους, προτείνουμε την 
ανά διετία πλήρη δερματολογική εξέταση από την ηλικία των 35 και άνω για 
άνδρες και γυναίκες, και την ετήσια δερματολογική εξέταση από την ηλικία 
των 60 και άνω για άνδρες και γυναίκες.

eίμαστε στη διάθεσή σας για όποια επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση 
χρειαστείτε.

Με τιμή,

Εκ μέρους του δσ της ΕδΑΕ

ο Γεν. Γραμματέας                    ο Πρόεδρος

    Α. στρατηγός                      δ. σωτηριάδης

 

                                      
 

                                              Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014 
         Αρ. πρωτ. 275 

Προς 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
Κηφισίας 39 
15123 Μαρούσι 
Υπόψη: Προέδρου, κου Δημητρίου Κοντού 

 
 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
 
Στα πλαίσια της ανοιχτής διαβούλευσης για την Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας και 
της αναμόρφωσης του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), θα θέλαμε να 
σας επισημάνουμε τα εξής: 
 
Το μελάνωμα αποτελεί έναν κακοήθη όγκο που προέρχεται από τα μελανοκύτταρα 
του δέρματος. Η διάγνωση του μελανώματος σε πρώιμη φάση μπορεί να οδηγήσει 
σε ίαση, ενώ αντίθετα η καθυστερημένη διάγνωσή του μπορεί να αποβεί μοιραία 
για τον ασθενή, λόγω της επιθετικής βιολογικής συμπεριφοράς του όγκου. 
 
Η σχετικά εύκολη αναγνώριση του μελανώματος λόγω της εμφάνισής του στο 
δέρμα, η ύπαρξη συγκεκριμένων και απλών μεθόδων κλινικής του αναγνώρισης 
καθώς και η συχνότερη εκδήλωσή του σε άτομα υψηλού κινδύνου, στοιχειοθετούν 
τους λόγους για τους οποίους μία περιοδική πλήρης δερματολογική εξέταση 
μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην έγκαιρη διάγνωσή του.  
 
Αν και η δερματολογική εξέταση δεν έχει καθιερωθεί ως προληπτική πληθυσμιακή 
εξέταση (mass screening), λόγω έλλειψης μεγάλων τυχαιοποιημένων μελετών, 
υπάρχουν αυξημένες ενδείξεις από πληθυσμιακές μελέτες στην Αυστραλία και στις 
ΗΠΑ ότι μία πλήρης εξέταση του δέρματος μειώνει τον κίνδυνο διάγνωσης ενός 
προχωρημένου μελανώματος.1,2  
 
Στοιχεία από ένα οργανωμένο πρόγραμμα μαζικής εξέτασης του πληθυσμού από 
εκπαιδευμένους ιατρούς και δερματολόγους στο κρατίδιο της Γερμανίας 
Schleswig–Holstein το 2003-04, έδειξε μία σημαντική μείωση της θνησιμότητας 
κατά 40% τα έτη αμέσως μετά την εκτέλεση του προγράμματος.3  

                     
1 Aitken JF et al. Clinical whole-body skin examination reduces the incidence of thick melanomas. Int J Cancer 
2010; 126:450–8. 
2 Swetter SM, et al. Behavioral determinants of successful early melanoma detection: role of self and physician 
skin examination. Cancer 2012; 118:3725–34. 
3 Katalinic A, Waldmann A, Weinstock MA et al. Does skin cancer screening save lives? An observational study 
comparing trends in melanoma mortality in regions with and without screening. Cancer 2012; 118:5395–402. 

1 aitken JF et al. Clinical whole-body skin examination reduces the incidence of thick melanomas. int J Cancer 2010; 126:450–8.

2 Swetter SM, et al. Behavioral determinants of successful early melanoma detection: role of self and physician skin examination. Cancer 2012; 118:3725–34.

3 katalinic a, Waldmann a, Weinstock Ma et al. Does skin cancer screening save lives? an observational study comparing trends in melanoma mortality in regions with and 
without screening. Cancer 2012; 118:5395–402.
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Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Αρ. πρωτ. 274

Προς κ. Μαυρουδή Βορίδη

Υπουργό Υγείας

Αριστοτέλους 17 Αθήνα

Θέμα: «Αύξηση χρόνου ειδίκευσης»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συνάντηση που είχαμε 
την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 στο γραφείο σας και για την 
εποικοδομητική συζήτηση πάνω στα θέματα που αφορούν την ει-
δικότητά μας.

Όπως μας ζητήσατε, επισυνάπτουμε ένα κείμενο με το επείγον 
θέμα της αύξησης του χρόνου ειδίκευσης στην ειδικότητα της 
Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, σε συνολικά 5 έτη, ώστε να ε-
ναρμονιστούμε το συντομότερο δυνατόν με τις ευρωπαϊκές προδι-
αγραφές.

Εκτιμούμε ιδιαίτερα την πρωτοβουλία σας να συμπεριλάβετε το θέμα 
αυτό στο νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή δι-
ευκρίνιση χρειάζεστε.

Με τιμή,

Εκ μέρους του ΔΣ της Ελληνικής Δερματολογικής &

Αφροδισιολογικής Εταιρείας

       Ο Γεν. Γραμματέας                  Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Α. Στρατηγός       Καθηγητής Δ. Σωτηριάδης

 

                                      
                                              Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2014 
         Αρ. πρωτ. 274 

Προς  
κ. Μαυρουδή Βορίδη 
Υπουργό Υγείας  
Αριστοτέλους 17 
Αθήνα  

 
Θέμα: «Αύξηση χρόνου ειδίκευσης»  

 
 
 
 
 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
 
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συνάντηση που είχαμε την 
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 στο γραφείο σας και για την εποικοδομητική 
συζήτηση πάνω στα θέματα που αφορούν την ειδικότητά μας.  

 Όπως μας ζητήσατε, επισυνάπτουμε ένα κείμενο με το επείγον θέμα της 
αύξησης του χρόνου ειδίκευσης στην ειδικότητα της Δερματολογίας-
Αφροδισιολογίας, σε συνολικά 5 έτη, ώστε να εναρμονιστούμε το 
συντομότερο δυνατόν με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  

Εκτιμούμε ιδιαίτερα την πρωτοβουλία σας να συμπεριλάβετε το θέμα αυτό 
στο νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση 
χρειάζεστε. 

      Με τιμή, 
Εκ μέρους του ΔΣ της Ελληνικής Δερματολογικής & 

Αφροδισιολογικής Εταιρείας 
 

   Ο Γεν. Γραμματέας                                                                          Ο Πρόεδρος      

                                      
   Καθηγητής Α. Στρατηγός                                                         Καθηγητής Δ. Σωτηριάδης  
 
 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ

•	 O χρόνος ειδίκευσης στη Δερματολογία – Αφροδισιολογία αυ-
ξάνεται στα πέντε (5) χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

•	 Βασικός κορμός: Εσωτερική Παθολογία: 12 μήνες

•	 Ειδική εκπαίδευση:

- Χειρουργική: 6 μήνες

- Δερματολογία-Αφροδισιολογία: 42 μήνες

•	 Αντικείμενο εκπαίδευσης

H ειδικότητα της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας περιλαμβά-
νει την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων ώστε ο ειδικευμένος 
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος να είναι σε θέση να αναγνωρίζει 

και να θεραπεύει τις συνήθεις αλλά και σπανιότερες πρωτοπαθείς 
και δευτεροπαθείς παθήσεις:

α) του δέρματος και των εξαρτημάτων του, β) των ορατών βλεννο-
γόνων, γ) της πρωκτογεννητικής περιοχής, δ) του επιπολής κυκλο-
φορικού συστήματος.

Πρέπει, επίσης, να μπορεί να διαγιγνώσκει και να αντιμετωπίζει τα 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Eπιπλέον, πρέπει να μπορεί να αφαιρεί χειρουργικά καλοήθεις και 
κακοήθεις βλάβες του δέρματος, των ορατών βλεννογόνων και των 
εξαρτημάτων τους. Ακόμη δε, να είναι σε θέση να εφαρμόσει νεό-
τερες διαγνωστικές μεθόδους και θεραπευτικές τεχνικές που έχουν 
σχέση με τη σύγχρονη τεχνολογία και εφαρμόζονται για την αντιμε-
τώπιση των δερματικών και σεξουαλικώς μεταδιδομένων νόσων.
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Σημαντική διάκριση για την Ελληνική 

δερματολογική οικογένεια αποτέλεσε η 

κατάκτηση του τίτλου "lecturer of the year" 

από τον δερματολόγο Αιμίλιο Λάλλα που 

πρώτευσε μεταξύ των άλλων συνυποψηφί-

ων του της EADV. 

Στιγμιότυπο από την απονομή που διενερ-

γήθηκε από τον πρόεδρο της επιτροπής 

υποτροφιών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας 

Δερματολογίας, Καθηγητή κύριο Χρήστο 

Ζουμπούλη, στα πλαίσια του ετήσιου συνε-

δρίου της Ακαδημίας στο Άμστερνταμ.

Σημαντική  
διάκριση

Χειμερινή Ημερίδα ΕΔΑΕ
Αθήνα, Ξενοδοχείο Ledra Marriott

13 Δεκεμβρίου 2014
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ. 273

Προς

Κον Στέφανο Μιχαλάκο,

Πρόεδρο Επιτροπής Παιδιατρικών Εξειδικεύσεων

Αξιότιμε κύριε Μιχαλάκο,

Σε απάντηση των προτάσεων για 
την εξειδίκευση στην Παιδιατρική 
Δερματολογία τις οποίες μας απο-
στείλατε ως πρόεδρος της Επιτροπής 
Παιδιατρικών Εξειδικεύσεων, σας γνω-
στοποιούμε τα εξής:

1. Kρίνουμε απαράδεκτο το κείμενο των 
προτάσεων της Επιτροπής, το οποίο όχι 
μόνο απροκάλυπτα προσπαθεί να “α-
λώσει” ένα μέρος της ειδικότητάς μας 
(Παιδιατρική Δερματολογία), αλλά μετά 
λύπης μας βλέπουμε να επεκτείνεται και 
στην «Εφηβική Δερματολογία».

2. Το κείμενο των προτάσεών σας είναι 
ξεκάθαρο ότι δημιουργεί ένα πλαίσιο ευ-
νοϊκών διατάξεων για την εξυπηρέτηση 
συμφερόντων μιας μερίδας παιδιάτρων 
που έχουν χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποι-
ούν ανύπαρκτους τίτλους εξειδίκευσης.

3. Η Παιδοδερματολογία αποτελεί α-
ναπόσπαστο μέρος της Δερματολογίας 
– Αφροδισιολογίας και εμπίπτει στο γνω-
στικό αντικείμενο της ειδικότητάς μας, στο 
οποίο εκπαιδεύεται κανείς προκειμένου 
να αποκτήσει το τίτλο του Δερματολόγου 
- Αφροδισιολόγου. Το οποιοδήποτε 
πρόγραμμα εξειδίκευσης Παιδιάτρων στην Παιδοδερματολογία θα 
πρέπει να σέβεται την βασική αυτή αρχή και να προϋποθέτει την πλήρη 
εκπαίδευση στη Δερματολογία – Αφροδισιολογία.

4. Οι βασικές αρχές και το πλαίσιο για την ορθή διαμόρφωση εκπαί-
δευσης στην Παιδοδερματολογία ως εξειδίκευση ή υποειδικότητα 
της Δερματολογίας, έχουν ήδη κατατεθεί από την ΕΔΑΕ το 2013 στο 
ΚΕΣΥ (επισυνάπτεται για την ενημέρωσή σας).

5. Στις περισσότερες χώρες του κόσμου, τα τμήματα 
Παιδοδερματολογίας αποτελούν τμήματα Δερματολογικών Κλινικών, 
ενώ οι Παιδοδερματολόγοι είναι κατ’εξοχήν Δερματολόγοι με ή χωρίς 
εκπαίδευση στην Παιδιατρική. Στις ΗΠΑ, που είναι η μόνη χώρα στην 
οποία η Παιδοδερματολογία είναι κατοχυρωμένη εξειδίκευση με 
πρόγραμμα σπουδών και εξετάσεις για απόκτηση τίτλου, η πρότερη 

πλήρης άσκηση στην Δερματολογία – Αφροδισιολογία αποτελεί 
βασική προϋπόθεση.

6. Η οποιαδήποτε συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων θα πρέπει να 
γίνει με γνώμονα τον αμοιβαίο σεβασμό και διάλογο και πάντα στα 
πλαίσια των αρμόδιων θεσμικών οργάνων (ΚΕΣΥ). Η δερματολογική 
κοινότητα είναι ανοιχτή σε θέματα επιστημονικής και κλινικής συνερ-
γασίας με άλλες ειδικότητες, προκειμένου να επιλυθούν δύσκολα 

διαγνωστικά και θεραπευτικά ζητήματα. 
Μονομερείς κατοχυρώσεις εξειδικεύ-
σεων και τίτλων εξειδίκευσης από μία 
ειδικότητα χωρίς την σύμφωνη γνώμη 
της κυρίας ειδικότητας στην οποία υπά-
γεται το συγκεκριμένο γνωστικό αντικεί-
μενο, αντιβαίνουν τους κανόνες ιατρικής 
δεοντολογίας και δεν εξυπηρετούν τον 
στόχο της ποιοτικής περίθαλψης και 
φροντίδας των ασθενών.

Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας 
ότι οι απόψεις αυτές έχουν συζητη-
θεί εκτενώς μεταξύ των μελών του 
ΔΣ της Ελληνικής Δερματολογικής & 
Αφροδισιολογικής Εταιρείας (ΕΔΑΕ), 
ενώ εκφράζουν συνολικά την ά-
ποψη όλων των Δερματολογικών 
Εταιρειών (Επαγγελματική Ένωση 
Ε λ λ ή ν ω ν  Δ ε ρ μ α τ ο λ ό γ ω ν –
Αφροδισιολόγων, Ελληνική Εταιρεία 
Δερματοχειρουργικής) καθώς και 
των Καθηγητών /  Διευθυντών 
Πανεπιστημιακών Κλινικών και 
Κλινικών ΕΣΥ που παρέχουν ειδικότη-
τα Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας.

Η θέση της ΕΔΑΕ, εκπεφρασμένη από 
το 2013, όπως ήδη σημειώσαμε, έχει 

κοινοποιηθεί και στον Υπουργό Υγείας. Ασφαλώς επιφυλασσόμαστε 
για κάθε νόμιμη ενέργεια από μέρους της Εταιρείας μας, σχετικά με 
την στελέχωση της «Επιτροπής Παιδιατρικών Εξειδικεύσεων», του-
λάχιστον σε ό,τι αφορά το θέμα της εκπροσώπησης από Παιδίατρο-
Παιδοδερματολόγο, ιδιότητα την οποία δεν κατέχει επισήμως κανείς, 
εφ’ όσον δεν υπάρχει πιστοποιημένη τέτοια εξειδίκευση στην Ελλάδα 
και – κατά συνέπεια – των αποφάσεων της Επιτροπής.

Με τιμή,

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ

Ο Γεν. Γραμματέας                Ο Πρόεδρος

   Α. Στρατηγός                   Δ. Σωτηριάδης
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Αρ. πρωτ. 272

Προς

κ. Μαυρουδή Βορίδη

Υπουργό Υγείας

Αριστοτέλους 17

Αθήνα

Θέμα: «Επιτροπή Παιδιατρικών 
Εξειδικεύσεων»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Απευθυνόμαστε σε σας, προκειμένου 
να σας ενημερώσουμε για ένα θέμα 
το οποίο προέκυψε από υπουργική α-
πόφαση του προκατόχου σας, με την 
οποία συγκροτήθηκε επιτροπή που θα 
εισηγείτο τις διαδικασίες πιστοποίησης 
εξειδικεύσεων ιατρικής, και συγκεκρι-
μένα εξειδικεύσεων σε παθήσεις της 
παιδικής ηλικίας.

Στην επιτροπή αυτή, διορίστηκαν 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Παιδίατροι, 
οι οποίοι κατείχαν – ή δήλωναν ότι κα-
τείχαν – την αντίστοιχη εξειδίκευση, με 
πρόεδρο της επιτροπής, τον επίσης παι-
δίατρο, κ. Μιχαλάκο.

Η Ελληνική Δερματολογική & 
Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ), 
η οποία εκπροσωπεί το σύνολο των 
Δερματολόγων-Αφροδισιολόγων της 
Ελλάδας, προέβη άμεσα σε διαμαρτυρία για τη σύνθεση της επι-
τροπής, καθώς στα μέλη της περιλαμβανόταν Παιδίατρος που ανα-
φερόταν ως Παιδοδερματολόγος, ειδικότητα η οποία ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
στην Ελλάδα.

Στις 2/5/2014, αντιπροσωπεία της ΕΔΑΕ αποτελούμενη από τον 
Πρόεδρο της εταιρείας, Καθηγητή κ. Δ. Σωτηριάδη και τον Γενικό 
Γραμματέα, Καθηγητή κ. Α. Στρατηγό, συναντήθηκε για το θέμα των 
υποειδικοτήτων με τον τότε Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη, 
ο οποίος απερίφραστα δήλωσε ότι ως υπουργός θα υπέγραφε ό-
ποια εισήγηση του κατέθετε το αρμόδιο όργανο για τα θέματα αυ-
τά που είναι το ΚΕ.Σ.Υ. Μας προέτρεψε μάλιστα να απευθυνθούμε 
στον Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ., Καθηγητή κ. Π. Σκανδαλάκη, ο οποίος 
θα καθόριζε τη νόμιμη διαδικασία.

Πρέπει να σας τονίσουμε ότι οι απόψεις της ΕΔΑΕ για το θέμα της ε-
ξειδίκευσης στη Δερματολογία των παιδιών είναι κατατεθειμένες στο 
ΚΕ.Σ.Υ. από το 2013. Το κείμενο αυτής της εισήγησης επισυνάπτεται.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Δυστυχώς, η επιτροπή των Παιδιάτρων που ορίστηκε προ εξαμή-
νου δεν έλαβε ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ υπόψη της τις προτάσεις της 

ΕΔΑΕ. Αντίθετα, μας απέστειλε – χωρίς 
ημερομηνία αποστολής – μία πρόταση 
που απέχει αντιδιαμετρικά από τις δικές 
μας θέσεις, και είναι ουσιαστικά εντελώς 
μεροληπτική υπέρ των Παιδιάτρων.

Ζητούν, μάλιστα, την άμεση συναίνεσή 
μας στην πρόταση που μας απέστειλαν, 
χωρίς καμία επίσημη διαπραγμάτευση.

κ. Υπουργέ,

Επειδή σε καμία προηγμένη χώρα 
του κόσμου (π.χ. Αγγλία, Γερμανία, 
Αυστραλία, Καναδάς) δεν θα δείτε 
την Παιδοδερματολογία ως υποει-
δίκευση της Παιδιατρικής, (ενώ στις 
ΗΠΑ η εξειδίκευση αυτή έχει ξεκάθα-
ρα θεσμοθετηθεί ως υποειδικότητα 
της Δερματολογίας), γιατί παγκοσμί-
ως είναι αντικείμενο εκπαίδευσης της 
Δερματολογίας και επειδή μόνο αρμό-
διο και υπεύθυνο όργανο καθορισμού 
ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων είναι το 
ΚΕ.Σ.Υ., σας παρακαλούμε να δεχθείτε 
αντιπροσωπεία της εταιρείας μας για να 
σας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια 
για τα παραπάνω και αν υπάρχει πολι-
τική βούληση του Υπουργείου για επί-
λυση του θέματος των υποειδικοτήτων 

της Ιατρικής, αυτό να υλοποιηθεί με τη συνεργασία των επίσημων 
επιστημονικών εταιρειών υπό τη σκέπη του ΚΕ.Σ.Υ.

Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι με το πνεύμα δικαιοσύνης και προ-
σήλωσης στη νομιμότητα που σας διακρίνει, θα ανταποκριθείτε ά-
μεσα στο δίκαιο αίτημά μας.

Με τιμή,

Για την Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία

    Ο Γεν. Γραμματέας                       Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Α. Στρατηγός         Καθηγητής Δ. Σωτηριάδης
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕEEΔΑ

Aθήνα, 13 Νοεμβρίου, 2014

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για το διάστημα Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 
του 2014, το  Δ.Σ της ΕΕΕΔΑ έχει προβεί σε εξώδικες δηλώσεις-διαμαρτυρί-
ες-προσκλήσεις προς συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων και Δερματολογικού 
Κέντρου για αντιποίηση επαγγέλματος και αθέμιτο ανταγωνισμό μέσω της δι-
αφήμισης Ιατρικών Δερματολογικών Πράξεων σε εκπτωτικά site. Οι υποθέσεις 
αυτές έχουν παραπεμφθεί επίσης στο αρμόδιο όργανο του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι Δερματολόγοι όπως καταγγέλλουν στη 
Γραμματεία της Ένωσης παρόμοια περιστατικά στο email: info@enosiderma.gr .

              

H Γεν.Γραμματέας                             Ο Πρόεδρος

 Κιμπούρη Κων/να        Ανθόπουλος Τηλέμαχος

Α πό καταβολής κόσμου, η υγεία, η ευεξία, η δύναμη και η ομορφιά συγκαταλέγονται, μεταξύ των 
πολυτιμότερων αγαθών της ζωής. Ειδικά στην αρχαία Ελλάδα, η φροντίδα της υγείας, όχι μόνο του 
σώματος αλλά και της ψυχής και του πνεύματος, αποτέλεσε σημαντικό τμήμα του αρχαίου ελληνικού 

πολιτισμού. Χωρίς αμφιβολία, ένας υγιεινός τρόπος ζωής με τη βοήθεια και της προληπτικής ιατρικής μπορεί 
να αποτρέψει πλήθος προβλημάτων που αφορούν όχι μόνο στην υγεία του ατόμου που νοσεί, αλλά και στην 
οικονομία της χώρας του που επιβαρύνεται με τη δαπάνη για την αποκατάσταση της υγείας του. 

O Ιαματικός Τουρισμός – Θερμαλισμός, ως κυρίαρχη μορφή του εναλλακτικού τουρισμού υγείας, 
είναι ιδιαίτερα σημαντικός όχι μόνο για την πρόληψη, διατήρηση και βελτίωση της υγείας, αλλά και 
για την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων, ενώ δρα και συμπληρωματικά στην ιατρική καθώς και 
στις θεραπείες με φάρμακα.  H ύπαρξη σημαντικών ιαματικών πηγών στον ελλαδικό χώρο μαζί με το 
εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και κλίμα, παρέχει μεγάλες δυνατότητες ώστε, με την αξιοποίησή τους, 
να εξελιχτούν από θεραπευτικά κέντρα που είναι σήμερα σε παραθεριστικά κέντρα υγείας κατά το πρότυπο των 
μεγάλων κέντρων τουρισμού υγείας της Κεντρικής Ευρώπης, δηλαδή κέντρα υποδοχής λουομένων όλων των 
ηλικιών για θεραπεία, πρόληψη, ξεκούραση και αναψυχή. 

Χωρίς αμφιβολία, η ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας στην Ελλάδα, μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στην 
αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού γενικότερα βελτιώνοντας την εικόνα μας στο εξωτερικό, παρατείνοντας την 
τουριστική περίοδο, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας μέσω νέων επενδύσεων που θα δρομολογηθούν, με 
απώτερο στόχο την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία των πολιτών.

Προοπτικές του Θερμαλισμού στην Ελλάδα
ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΣ

Τουρισμοσ υγειασ

Kουσκούκης Κωνσταντίνος
Καθηγητής Δερματολογίας - π. Αντιπρύτανης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Aγ. Γεωργίου 4, 
153 42 Αγ. Παρασκευή
Τηλ/Fax: 210 6777590
 Website:  
www.kafkas-publications.com
E-mail: kafkas@otenet.gr
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ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Αντιμετώπιση Γονοκοκκικής Λοίμωξης
Ηλέκτρα Νικολαΐδου

Επ. Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας

Τμήμα Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων και HIV Λοίμωξης

Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Οι θεραπευτικές επιλογές για τη γονοκοκκική λοίμωξη περιορίζονται συνεχώς εξαιτίας της ικανότητας της Neisseria gonorrhoeae 

να αναπτύσσει ανθεκτικότητα στα αντιμικροβιακά]. Στελέχη ανθεκτικά στις κινολόνες είναι πλέον ευρέως διαδεδομένα στις ΗΠΑ 

αλλά και παγκοσμίως , ενώ από τον Απρίλιο του 2007 οι κινολόνες σταμάτησαν να συμπεριλαμβάνονται στα προτεινόμενα 

θεραπευτικά σχήματα για τη γονόρροια. Ανθεκτικότητα στις κεφαλοσπορίνες ευρέος φάσματος (κεφτριαξόνη και κεφιξίμη) έχει, 

επίσης, διαπιστωθεί τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα, η κεφιξίμη δεν αποτελεί, πλέον, αγωγή πρώτης 

επιλογής για την αντιμετώπιση της νόσου και οι τελευταίες ευρωπαϊκές οδηγίες συνιστούν ένα νέο θεραπευτικό σχήμα με στόχο 

την επιβράδυνση της ανάπτυξης αντίστασης στα αντιμικροβιακά. Στην Ελλάδα δεν έχουν ανιχνευθεί ακόμη στελέχη γονόκοκκου 

ανθεκτικά στην κεφτριαξόνη.

Πίνακας 1. Προτεινόμενα θεραπευτικά σχήματα για την αντιμετώπιση της γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας, τραχηλίτιδας και 
πρωκτίτιδας σε εφήβους και ενήλικες με βάση τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες

Προτεινόμενο σχήμα
Κεφτριαξόνη 500mg ενδομυϊκώς, εφάπαξ 
ΜΑΖΙ ΜΕ
Αζιθρομυκίνη 2gr από του στόματος, εφάπαξ

Εάν δεν είναι διαθέσιμη η κεφτριαξόνη ή ο ασθενής αρνείται την 
παρεντερική θεραπεία

Κεφιξίμη 400mg από του στόματος, εφάπαξ
ΜΑΖΙ ΜΕ
Αζιθρομυκίνη 2gr από του στόματος, εφάπαξ

Σε ασθενείς με αλλεργία στις κεφαλοσπορίνες ή στην πενικιλλίνη
Σπεκτινομυκίνη 2gr ενδομυϊκώς, εφάπαξ
ΜΑΖΙ ΜΕ
Αζιθρομυκίνη 2gr από του στόματος, εφάπαξ

Σχήματα που μπορούν να δοθούν μόνο αν έχει επιβεβαιωθεί 
εργαστηριακά  η ευαισθησία του γονόκοκκου σε αυτά

Σιπροφλοξασίνη 500mg από του στόματος, εφάπαξ
ή
Οφλοξασίνη 400mg από του στόματος, εφάπαξ
ή
Αζιθρομυκίνη 2gr από του στόματος, εφάπαξ

Σε εγκυμοσύνη

Κεφτριαξόνη 500mg ενδομυϊκώς, εφάπαξ
Εναλλακτικά
Σπεκτινομυκίνη 2gr ενδομυϊκώς, εφάπαξ
(η σπεκτινομυκίνη έχει χαμηλή αποτελεσματικότητα στην εκρίζωση της 
φαρυγγικής λοίμωξης)

Πίνακας 2. Προτεινόμενα θεραπευτικά σχήματα για την αντιμετώπιση της γονοκοκκικής φαρυγγικής λοίμωξης σε εφήβους 
και ενήλικες με βάση τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες 

Σε ασθενείς με αλλεργία στις κεφαλοσπορίνες ή στην πενικιλλίνη 
και εφ’ όσον έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά  η ευαισθησία του 
γονόκοκκου

Κεφτριαξόνη 500mg ενδομυϊκώς, εφάπαξ
ΜΑΖΙ ΜΕ
Αζιθρομυκίνη 2gr από του στόματος, εφάπαξ

Σιπροφλοξασίνη 500mg από του στόματος, εφάπαξ
ή
Οφλοξασίνη 400mg από του στόματος, εφάπαξ
ή
Αζιθρομυκίνη 2gr από του στόματος, εφάπαξ
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ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΑΕ 
13 Δεκεμβρίου 2014 
Αθήνα, Ξενοδοχείο Ledra Marriott 
Τηλ: 210 3634944 

TOXINS 2015: BASIC SCIENCE AND 
CLINICAL ASPECTS OF BOTULINUM AND 
OTHER NEUROTOXINS 
14-17 January 2015 
Lisbon, Portugal
Website: https://www.neurotoxins.org/index.
php/toxins-2015

THIRD EUROPEAN SCHOOL OF DERMATO-
ONCOLOGY: UPDATE ON CUTANEOUS 
ONCOLOGY
29-31 January 2015, Berlin, Germany
NH BERLIN FRIEDRICHSTRASSE
www.dermato-oncology2015.org

IMCAS  ANNUAL WORLD CONGRESS 2015
29 January - 1 February 2015
Paris, France
Website: http://www.imcas.com/en/
imcas2015/congress

12TH SPRING SYMPOSIUM OF 
THE EUROPEAN ACADEMY OF 
DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY
5-8 March 2015 

Valencia, Spain
Website: http://www.eadvvalencia2015.org/

73RD ANNUAL MEETING OF 
THE AMERICAN ACADEMY OF 
DERMATOLOGY 
20-24 March 2015 
San Francisco, United States
Website: https://www.aad.org/
meetings/2015-annual-meeting

ΕΑΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΑΕ 2015
4 Απριλίου 2015
Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο Μακεδονία Palace
http://www.edae.gr/

IMCAS CHINA 2015
10-12 April 2015
Shanghai, China
Website: http://www.imcas.com/en/
china2015/congress

4TH WORLD CONGRESS  
OF DERMOSCOPY 2015
16-18 April 2015
Hofburg Vienna, Austria
Tel: +49 (0)30 / 20 45 90
Fax: +49 (0)30 / 20 45 950
Email: dermoscopy2015@mci-group.com

Website: http://www.dermoscopy-
congress2015.com/

7TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM  
ON THE DIABETIC FOOT 
20-23 May 2015 
The Hague, Netherlands
Email: isdf@congressbydesign.com
Website: Http://diabeticfoot.nl/

15Η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
29 Μαίου-01 Ιουνίου 2015, Δράμα
www.3dermasyggros.gr

11Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΔΑΕ
25-28 Ιουνίου 2015
Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο Hyatt Regency
http://www.edae.gr/

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΑΕ 2015
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
26 Σεπτεμβρίου 2015, Aθήνα
http://www.edae.gr/

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΑΕ 2015
ΕΚΛΟΓΕΣ
19 Δεκεμβρίου 2015
Aθήνα, Ξενοδοχείο Caravel
http://www.edae.gr/

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ




