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Mήνυμα του Προέδρου
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η

χώρα μας όπως και ολόκληρος ο κόσμος δοκιμάστηκαν σκληρά λόγω της πανδημίας από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2. Μετά από μια δύσκολη περίοδο με περιορισμένη δραστηριότητα καλούμαστε να επανέλθουμε σταδιακά και με προσοχή στην κανονική λειτουργία της επαγγελματικής μας δραστηριότητας.

Όλο αυτό το διάστημα η Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία ανέλαβε το έργο της έγκυρης
ενημέρωσης των Μελών της μέσα από τη σελίδα www.edae.gr και τα social media, σχετικά με όλα τα τρέχοντα
ζητήματα της Ειδικότητά μας στην εποχή του COVID-19.
Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΑΕ προχώρησε σε πολύ σημαντικές δωρεές για την στήριξη του
Συστήματος υγείας της χώρας, στην προσπάθειά μας να συνδράμουμε την πολιτεία στον αγώνα ενάντια στην
πανδημία του κορωνοϊού.
Είμαστε χαρούμενοι που η Δερματολογική Κοινότητα δεν αντιμετώπισε κάποιο σοβαρό κρούσμα.
Η ΕΔΑΕ στέκεται αρωγός και συμπάσχει με όλη την Ελληνική κοινωνία ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο και εγώ
προσωπικά θα είναι πάντα στο πλευρό των Ελλήνων Δερματολόγων.
Καλή δύναμη & Υγεία σε όλους μας!
Ο Πρόεδρος,
Δημήτρης Ρηγόπουλος
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Οδηγίες
ΕΔΑΕ
-19
D
I
V
για τη λειτουργία
CO
των Ιδιωτικών Ιατρείων
28/04/2020
Προς ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΔΑΕ

Αγαπητά μέλη,
Μετά από μια δύσκολη περίοδο με περιορισμένη δραστηριότητα καλούμαστε να επανέλθουμε σταδιακά και με προσοχή στην
κανονική λειτουργία των ιατρείων μας.
Λαμβάνοντας υπ’όψιν τις δημοσιευμένες εθνικές οδηγίες (ΕΟΔΥ,
ΠΙΣ, κατά τόπους ιατρικοί σύλλογοι) καθώς επίσης και τις αντίστοιχες
διεθνείς συστάσεις (EADV , AAD, BAD, WHO, CDC κ.λπ.) η Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία προτείνει
τα εξής βήματα για την ορθή διαχείριση των ασθενών μας:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ
• Κρίνεται απαραίτητη η λήψη σύντομου ιστορικού για τυχόν ύπαρξη σημείων ή συμπτωμάτων ιογενούς συνδρομής (π.χ. πυρετός, βήχας, καταρροή κ.λπ.). Σε αυτή την περίπτωση συστήνεται η
παραπομπή του ασθενούς σε ιατρό άλλης ειδικότητας (βλ. Παθολόγο, Γενικό Ιατρό κ.λπ.).
• Προτείνεται ο προγραμματισμός των ιατρικών επισκέψεων (ραντεβού) ανά 30 λεπτά.
• Ο ασθενής ιδανικά θα πρέπει να προσέρχεται χωρίς συνοδό, ώ-
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στε να μη δημιουργείται συνωστισμός στο χώρο αναμονής. Σε περίπτωση ανάγκης (παιδί, ηλικιωμένος κ.λπ.) προτείνεται η συνοδεία ενός μόνο ατόμου.
• Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την προσέλευση ασθενών και συνοδών. Σε περίπτωση που ο ασθενής και ο συνοδός του
δεν φέρουν, τότε πρέπει το ιατρείο να τους προμηθεύσει μάσκα για
τη μέγιστη ασφάλεια όλων (ιατρού, προσωπικού, ασθενών).
• Κάθε άτομο που εισέρχεται στο ιατρείο θα πρέπει να κάνει χρήση απολυμαντικού διαλύματος ή γέλης χεριών που θα βρίσκεται σε
ορατό σημείο στην είσοδο του ιατρείου. Εξυπακούεται πως η εφαρμογή πρέπει να επαναλάμβανεται και μετά την εξέταση ή την ιατρική πράξη (επεμβατική, αισθητική κ.ο.κ).
• Σε περίπτωση που ο ασθενής προσέλθει με γάντια, τότε αυτά
καλό θα είναι να απορρίπτονται σε κάδο απορριμάτων και να γίνεται απολύμανση χεριών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ
ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
• Ο χώρος αναμονής πρέπει να έχει ιδανικά έως 1 (ένα) άτομο μεταξύ των ραντεβού. Κατόπιν αυτού προτείνεται η επισήμανση στον
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ασθενή κατά τον προγραμματισμό της επίσκεψης να προσέρχεται
στην ακριβή ώρα του ραντεβού (όχι νωρίτερα ή καθυστερημένα).
• Περιοδικά, εφημερίδες, φυλλάδια κ.λπ. πρέπει να έχουν απομακρυνθεί από το χώρο.
• Μεταξύ των ραντεβού πρέπει να γίνεται κατάλληλος αερισμός των
χώρων και απολύμανση των επιφανειών με εγκεκριμένα διαλύματα
ή υγρά μαντίλια επιφανειών (αλκοολούχα >70%, χλωρίνη κ.λπ.).
Ενδεικτικά ακολουθεί μια λίστα από προτεινόμενες ουσίες από την
Αμερικάνικη Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος (ΕΡΑ) www.epa.
gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
• Στο WC των ασθενών προτείνεται η απομάκρυνση οικιακών πετσετών και η αντικατάσταση τους με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης.
• Ιδιαίτερη βάση δίνεται και στον τακτικό, συνήθη καθαρισμό των
χώρων του ιατρείου.

που ο ασθενής οφείλει να φορά σταθερά τη μάσκα του. Αν εξετάζεται το δέρμα του πρόσωπου ή γίνεται άλλη ιατρική πράξη σε αυτή τη
θέση, τότε μόνο ο ασθενής μπορεί να αφαιρεί για λίγο τη μάσκα του.
• Κάθε ιατρικό, εξεταστικό εργαλείο πρέπει να απολυμαίνεται μεταξύ της εξέτασης των ασθενών, π.χ. δερματοσκόπια, εξεταστικοί
φακοί κ.ο.κ.
• Ο Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος οφείλει να φορά γάντια κατά την εξέταση του κάθε ασθενούς.
• Ιατροί και προσωπικό πρέπει να μην φέρουν δακτυλίδια, βραχιόλια κ.λπ. κατά τις ώρες εργασίας στο ιατρείο.
• Σύμφωνα με τη γνωστή μέχρι σήμερα βιβλιογραφία οι εφαρμογές ιατρικών Laser και άλλων πηγών φωτός (π.χ. αλεξανδρίτης,
CO2, IPL κ.λπ.) δεν αυξάνουν τη μεταδοτικότητα ιών του αναπνευστικού ή άλλων λοιμωδών παραγόντων, όταν εφαρμόζονται οι κατάλ-

• Η ΕΔΑΕ εκφράζει επιφύλαξη για άλλα μέσα απολύμανσης και
προστασίας στους χώρους των ιατρείων (π.χ. χρήση λαμπτήρων υπεριώδους ακτινοβολίας) καθώς η χρήση αυτών δεν είναι επίσημα
εγκεκριμένη ακόμα για την καθημερινή λειτουργία των ιατρείων και
μπορεί να ενέχονται κίνδυνοι σχετιζόμενοι με την ασφάλεια ιατρικού
και βοηθητικού προσωπικού.

ληλοι κανόνες (βλ. εξαερισμός χώρου, σωλήνες εξαερισμού, αντισηψία δέρματος και επιφανειών κ.ο.κ). www.eadv.org/cms-admin/
showfile/5_Office-based%20operation%20during%20COVID-19%20
pandemic.pdf
• Στο χώρου του γραφείου πρέπει να διατηρείται η απόσταση των
2 μέτρων μεταξύ ιατρού και ασθενών.
• Αποτελεί υποχρέωση της/του ιατρού να εκπαιδεύσει το προσωπικό στην ορθή χρήση μάσκας, στον κατάλληλο τρόπο απολύμανσης επιφανειών και στην τήρηση του μέτρου για τον αερισμό του
χώρου και των λοιπών κανόνων.
Οι παραπάνω οδηγίες είναι ενδεικτικές για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των ιατρείων μας κατά το πρώτο διάστημα αυτής της φάσης της πανδημίας COVID-19. Ανάλογα με τις εξελίξεις οι
οδηγίες αυτές θα επικαιροποιούνται. H ΕΔΑΕ συνιστά επιμέλεια, ψυχραιμία, μέτρο και καθαρή κλινική σκέψη στους Δερματολόγους – Αφροδισιολόγους για την εφαρμογή και τήρηση των μέτρων προστασίας. Δεν ξεχνάμε να δίνουμε οδηγίες για κατάλληλη φροντίδα του δέρματος στους ασθενείς μας και στο προσωπικό μας.
Με εκτίμηση,
Δ.Σ. ΕΔΑΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
• Υποχρεωτικά ιατροί και λοιπό προσωπικό (νοσηλεύτριες, αισθητικοί, γραμματείς) πρέπει να φέρουν χειρουργική μάσκα σε όλο το
ωράριο εργασίας. Με την παρέλευση του χρόνου εργασίας και μετά την αποχώρηση από το ιατρείο η μάσκα πρέπει να απορρίπτεται
σε κάδο απορριμάτων.
• Η χρήση κοινής χειρουργικής μάσκας κρίνεται επαρκής κατά
την απλή ιατρική εξέταση από το Δερματολόγο. Ωστόσο, για ιατρικές πράξεις που απαιτούν πολύ στενή επαφή με τον ασθενή (π.χ.
Laserεφαρμογές, ενέσιμες θεραπείες κ.λπ.) ο ιατρός μπορεί να χρησιμοποεί και επιπλέον μέτρα προστασίας κρίνοντας κατά περίπτωση
(μάσκες FFP2, ασπίδα-κάλυπτρο προσώπου κ.λπ.).
• Σε περίπτωση εξέτασης άλλης ανατομικής περιοχής εκτός προσώ-
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Δωρεά ΕΔΑΕ
-19
ενάντια στην
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πανδημία του κορωνοϊού
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η χώρα μας όπως και ολόκληρος ο κόσμος δοκιμάζονται σκληρά.
Στην προσπάθειά μας να συνδράμουμε την πολιτεία στον αγώνα ενάντια στην πανδημία
του κορωνοϊού, το ΔΣ της ΕΔΑΕ αποφάσισε ομόφωνα να δωρίσει στο Υπουργείο Υγείας,
τρεις τροχήλατους αναπνευστήρες, οι οποίοι και διατέθηκαν στην Β’ ΥΠΕ.
Η Δερματολογική Κοινότητα στέκεται αρωγός και συμπάσχει
με όλη την Ελληνική κοινωνία στις κρίσιμες αυτές στιγμές.
Αναλυτικά ακολουθούν:

Η επιστολή
προς τον Υφυπουργό Υγείας

Επιστολή αποδοχής δωρεάς
από το Υπουργείο Υγείας

Προς τον Υφυπουργό Υγείας
κ. Β. Κοντοζαμάνη
Κοιν.: Υπουργό Υγείας, κ. Β. Κικίλια
Διοικητή 1ης ΥΠΕ, κ. Π. Στάθη
Πρόεδρο και Μέλη ΔΣ του Π.Ι.Σ.
Πρόεδρο και Μέλη ΔΣ του Ι.Σ.Α.
Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,
Στην προσπάθειά μας να συνδράμουμε την πολιτεία στον αγώνα
ενάντια στην πανδημία του κορωνοϊού, το ΔΣ της ΕΔΑΕ αποφάσισε ομόφωνα να δωρίσει στο Υπουργείο Υγείας, τρεις τροχήλατους αναπνευστήρες (εκ των οποίων ο ένας είναι μεταχειρισμένος),
τους μοναδικούς που βρήκε διαθέσιμους στην Ελληνική αγορά.
Με τον τρόπο αυτό, θα θέλαμε να δείξουμε ότι η Δερματολογική Κοινότητα στέκεται αρωγός και συμπάσχει με όλη την Ελληνική κοινωνία στις κρίσιμες αυτές στιγμές που περνάει η χώρα μας.
Θα είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειαστείτε.
Μετά τιμής,
Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ
Ο Πρόεδρος
Δ. Ρηγόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας
Ι. Μπάρκης

8

leo_

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Δερματολογικές Κλινικές
που έλαβαν ΔΩΡΕΑ ασπίδες
προστασίας από την ΕΔΑΕ
www.edae.gr
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ΔΩΡΕΑ ΑΣΠΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - Ε.Δ.Α.Ε.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Α' Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική Νοσοκομείο "Α. ΣΥΓΓΡΟΣ"

31

B' Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ"-ΧΑΪΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

30

Α' Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική Γ.Ν."ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" Θεσσαλονίκης

10

Β' Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική Γεν. Νοσοκομείου "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" Θεσσαλονίκης

30

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΤΡΩΝ-ΡΙΟ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ"

20

Πανεπιστημιακό Γεν. Νοσοκομείο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

10

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ΚΡΗΤΗΣ (ΠΑΓΝΗ)

10

Γενικό Νοσοκομείο "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" Αθήνα

30

Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής "ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ"-ΝΙΚΑΙΑ

12

Γεν. Στρατιωτικό Νοσοκομείο 401

13

Στρατιωτικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ

4

"ΜΕΤΑΞΑ" Αντικαρκινικό Νοσοκομείο ΠΕΙΡΑΙΑ

3

Γενικό Νοσοκομείο ΞΑΝΘΗΣ

10

Γενικό Νοσοκομείο ΕΔΕΣΣΑΣ

2

Γενικό Νοσοκομείο ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2

Γενικό Νοσοκομείο ΣΕΡΡΩΝ

2

Γενικό Νοσοκομείο ΛΗΜΝΟΥ

3

Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο ΤΡΙΠΟΛΗΣ

4

Γενικό Νοσοκομείο ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

2

Νοσοκομείο ΠΑΙΔΩΝ, "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"

6

Γενικό Νοσοκομείο ΣΥΡΟΥ

2

Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

2

ΣΥΝΟΛΟ

10

Τεμάχια

238

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

-19
D
I
V
CO
Ευχαριστήρια επιστολή
από τη Διοίκηση της
2ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Πειραιώς & Αιγαίου
Ευχαριστήρια επιστολή από τη Διοίκηση
της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου
προς την ΕΔΑΕ, σχετικά με την πρόσφατη Δωρεά
τριών τροχήλατων αναπνευστήρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙ Κ ΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔIOlΚHΤH
Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 03-04-2020, Αρ. Πρωτ: 82
Προς: Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία
Υπόψη Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δ. Ρηγόπουλου
Θέμα: Ευχαριστήρια επιστολή
Αξιότιμε Κ. Πρόεδρε.
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στην
Ελληνική Δερματολσγική και Αφροδισιολογική Εταιρία για την
ευγενική δωρεά τριών τροχήλατων αναπνευστήρ ων στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν άμεσα για την κάλυψη αναγκών κλινών ΜΕΘ των νοσοκομείων μας.
Είναι πολύ σημαvnκές για εμάς ανιδιοτελείς δράσεις αλληλεγγύης, όπως η δική σας, που ενισχύουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας
στην αντιμετώπιση της μεγάλης κρίσης Δημόσιας Υγείας που βιώνουμε στη χώρα μας.
Με εκτίμηση
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΪΛΟΣ
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Ευχαριστήρια επιστολή
Π.Ι.Σ.
Ευχαριστήρια επιστολή του Π.Ι.Σ. έπειτα από τη δωρεά
της ΕΔΑΕ στο Υπουργείο Υγείας [τρεις τροχήλατους
αναπνευστήρες, οι οποίοι και διατέθηκαν στην Β' ΥΠΕ.

Προς
Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία
Κοινοποίηση
- Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας
- Ιατρικές εταιρείες της χώρας
Αθήνα, 27/03/2020
Α. Π.: 5202
Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,
Σας ευχαριστούμε θερμά και σας συγχαίρουμε για τη δωρεά σας
που συμβάλει στην αντιμετώπιση της πανδημίας του cονΙD-19.
Την επιστολή σας προωθήσαμε αρμοδίως στον Υπουργείο Υγείας και ελπίζουμε να αποτελέσει παράδειγμα και νια άλλους.
Με τα ειλικρινά μας συγχαρητήρια για ακόμα μία φορά.
Για το Δ.Σ. του ΠΙΣ
Ο Πρόεδρος
Δρ. Αθανάσιος Α. Εξαδάχτυλος
Πλαστικός Χειρούργος
Ο Γενικός Γραμματέας
Δρ. Γεώργιος Ι. Ελευθερίου
Αγγειοχειρούργος
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2019-2021
Δ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος
Γ. ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπρόεδρος
Ι. ΜΠΑΡΚΗΣ
Γεν. Γραμματέας
Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Ταμίας
Δ. ΣΓΟΥΡΟΣ
Ειδ. Γραμματέας
Χ. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ
Μέλος
Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος
Π. ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Μέλος
Π.Γ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος

Επιστολή ΕΔΑΕ προς υπουργούς
Οικονομικών, Υγείας & Ανάπτυξης
Προς
Υπουργό Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα
Κοιν.: Υπουργό Υγείας, κ. Β. Κικίλια, Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Α. Γεωργιάδη
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020, Αρ. πρωτ. 103
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ ,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα ιδιωτικά δερματολογικά ιατρεία διενεργούν ένα
πολύ μεγάλο εύρος ιατρικών πράξεων, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι πράξεις αισθητικής δερματολογίας, που απαιτούν πέρα από την απασχόληση του ιατρού και την απασχόληση βοηθητικού προσωπικού, όπως αισθητικών και νοσηλευτών, καθώς και την απόκτηση και συντήρηση πανάκριβου τεχνολογικού εξοπλισμού.
Η απόφαση της κυβέρνησης να αναστείλει τη λειτουργία των αισθητικών κέντρων λόγω
της πανδημίας, με ταυτόχρονη κάλυψη της ζημίας που θα υποστούν, αφήνει ακάλυπτα τα
δερματολογικά ιατρεία που ασχολούνται με πράξεις αισθητικής δερματολογίας, παρότι η
ζημία που θα υποστούν είναι αντίστοιχη, αν όχι και μεγαλύτερη από εκείνη των αισθητικών
κέντρων, εφόσον η κίνηση των ιατρείων θα είναι ανύπαρκτη, ενώ θα είναι αδύνατον να ανταπεξέλθουν στις υπέρογκες υποχρεώσεις τους, που αφορούν όχι μόνο τις μισθολογικές
και φορολογικές, αλλά και τις δανειακές τους υποχρεώσεις.
Για τους λόγους αυτούς και επειδή οι ιδιωτικές μονάδες υγείας και τα ιατρεία θα πρέπει
να παραμείνουν ενεργές και μάχιμες, σας ζητάμε επειγόντως:
1) Αναστολή των Φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για 4 μήνες, με δυνατότητα παράτασης ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες .
2) Αναστολή όλων των δανειακών υποχρεώσεων, στο σύνολο των δόσεων και μείωση
των χρεώσεων και των προμηθειών των τραπεζών για συγκεκριμένες εμπορικές συναλλαγές μέχρι 30/9/2020.
3) Άμεση εξόΦληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου και των ασφαλιστικών
ταμείων προς τους ιατρούς και τις ιατρικές εταιρείες για την παροχή της απαραίτητης οικονομικής ρευστότητας.
4) Αναστολή παρακράτησης δόσεων οφειλόμενου cIaw back παλαιοτέρων ετών από τον
Ε.ο.Π.Υ.Υ. για 4 μήνες.
5) Επιδότηση μισθολογικού κόστους ιατρικού και διοικητικού προσωπικού, ιατρείων και ιατρικών εταιρειών, για 4 μήνες.
6) Για την απόκτηση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται στα δερματολογικά ιατρεία, οι περισσότεροι συνάδελΦοί μας έχουν λάβει δάνεια ή leasing. Για τον
λόγο αυτό, θα θέλαμε επειγόντως και εμείς να υπαχθούμε σε σχετικές ρυθμίσεις .
7) Προς αποΦυγή σύγχυσης και για την προστασία της δημόσιας υγείας, ζητάμε οι δραστηριότητες του ΚΑΔ 86.22.19.08 που αφορούν τις ιατρικές δραστηριότητες Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, να εξαιρεθούν στο σύνολό τους και να ενταχθούν και αυτές στους
ΚΑΔ Αναστολής Λειτουργίας.
Με δεδομένη την κρισιμότητα των στιγμών, σας διαβεβαιώνουμε ότι οι Έλληνες Δερματολόγοι- ΑΦροδισιολόγοι θα είμαστε παρόντες, σε οποιαδήποτε στιγμή ζητηθεί από την πολιτεία η συμβολή μας στην προστασία της δημόσιας υγείας. Σε αναμονή των ενεργειών σας.
Μετά τιμής,
Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ
Ο Πρόεδρος
Δ. Ρηγόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας
Ι. Μπάρκης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ
& ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019- 2020
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2019-2021
Δ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος
Γ. ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπρόεδρος
Ι. ΜΠΑΡΚΗΣ
Γεν. Γραμματέας
Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Ταμίας
Δ. ΣΓΟΥΡΟΣ
Ειδ. Γραμματέας
Χ. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ
Μέλος
Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος
Π. ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Μέλος
Π.Γ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2020
Αρ. πρωτ. 93
Προς
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΔΑΕ
Αγαπητή/-ε συνάδελφε,
Με την παρούσα επιστολή θα επιθυμούσαμε ως ΔΣ της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας (ΕΔΑΕ) να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για τη στήριξή σας στις δράσεις και
το γενικότερο έργο μας.
Η σύνταξη με τους σκοπούς και τους
στόχους της ΕΔΑΕ για κάθε Δερματολόγο – Αφροδισιολόγο που δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια ή ακόμα και
Ελλήνων συναδέλφων στο εξωτερικό για
εμάς είναι αυτονόητη. Ωστόσο, στο καθημερινό γίγνεσθαι αυτή η πρακτική δεν είναι δεδομένη. Για αυτό το λόγο θέλουμε
να πούμε ένα ειλικρινές «ευχαριστώ» σε
όσους είναι κοντά μας εδώ και πολλά χρόνια ως τακτικά μέλη μέσω της ηθικής και
υλικής τους στήριξης.
Περαιτέρω απευθύνουμε ένα κάλεσμα
σε όσους δεν είναι κοντά μας για κάθε δικό τους λόγο. Η πρόσκληση αφορά αφενός τα μέλη που δεν είναι πλέον ενεργά
και βρίσκονται αποστασιοποιημένα από τα
κοινά της επιστημονικής μας κοινότητας και
αφετέρου τους ειδικευμένους συναδέλφους
που έχουν αμελήσει να εγγραφούν στην
εταιρεία μας με τον τίτλο του τακτικού μέλους. Σε κάθε περίπτωση το ΔΣ της ΕΔΑΕ
δεν αποτελεί ελεγκτικό μηχανισμό και επίσης δεν απαρτίζεται από επαγγελματίες,
έμμισθους συνδικαλιστές. Κατά συνέπεια η στήριξη κάθε συναδέλφου στο έργο
μας έχει μεγάλη σημασία για εμάς και μας
εφοδιάζει με ακόμα περισσότερη ενέργεια
για την επίτευξη των στόχων μας.
Κατά καιρούς δεχόμαστε κριτική και εκ-
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φράζονται απορίες για τα οφέλη ενός Δερματολόγου – Αφροδισιολόγου να είναι μέλος της ΕΔΑΕ. Όσο και να φαντάζει αυτονόητη για εμάς η απάντηση «η ισχύς εν τη
ενώσει» για μια μη κερδοσκοπική, επιστημονική εταιρεία θα θέλαμε εν συντομία να
δηλώσουμε το ομολογουμένως θετικό μας
έργο ως απάντηση και κίνητρο ταυτόχρονα για όλους μας, ενεργά και λιγότερα ενεργά μέλη της ΕΔΑΕ.
• Υπεράσπιση επαγγελματικών δικαιωμάτων. Αναφορικά σημειώνουμε τη
μεγάλη επιτυχία με την απόφαση του
ΣΤΕ για την κατοχύρωση της Παιδιατρικής Δερματολογίας στους Δερματολόγους, όπως επίσης και άλλες μικρότερου βεληνεκούς «νίκες» (πχ θέμα με ασφαλιστική εταιρεία, ποινές σε άτομα εκτός ειδικότητας που σφετερίζονταν την
ιατρική, δερματολογική πράξη κ.ά.). Εδώ ας σημειωθεί πως η εν λόγω επιτυχία οφείλεται στη δραστηριοποίηση επί 10ετία όλων των προηγούμενων ΔΣ.
Επίσης λόγω των σύνθετων νόμων για
τα προσωπικά δεδομένα είναι εξαιρετικά δύσκολο νομικά να δημοσιοποιείται
η κάθε κίνηση εις βάρος άλλων επαγγελματιών. Παρ’ όλα αυτά, στην ιστοσελίδα
μας www.edae.gr μπορείτε να βρίσκετε
τα νέα που αφορούν αυτά τα ζητήματα.
• Ανάδειξη επιστημονικού έργου της
ειδικότητας της Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας. Σε αυτό το κομμάτι ο αγώνας είναι συνεχής και πολυεπίπεδος. Εκπαιδευτικά τα συνέδρια της ΕΔΑΕ χαρακτηρίζονται από μεγάλη συμμετοχή σε επίπεδο εγγραφών, αλλά και
ενεργού παρακολούθησης. Στα πλαίσια των συνεδρίων – αλλά και εκτός – διαρκώς κερδίζουν σε ενδιαφέρον, αλλά
και επαίνους, τα πρακτικά εκπαιδευτικά
σεμινάρια και δεν θα μπορούσαμε να
μην αναφέρουμε τη σπουδαία βοήθεια
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ
& ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019- 2020
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2019-2021
Δ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος
Γ. ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπρόεδρος
Ι. ΜΠΑΡΚΗΣ
Γεν. Γραμματέας
Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Ταμίας
Δ. ΣΓΟΥΡΟΣ
Ειδ. Γραμματέας
Χ. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ
Μέλος
Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος
Π. ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Μέλος
Π.Γ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος

και συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας
Δερματοχειρουργικής, Laser και Αισθητικής Δερματολογίας. Σε ατομικό επίπεδο
προσφέρεται δωρεάν πρόσβαση σε διεθνείς δερματολογικές επιθεωρήσεις μέσα
από το site μας για κάθε ενεργό μέλος.
Επίσης, είναι συνεχής η επικοινωνία της
ΕΔΑΕ με την ευρύτερη κοινότητα για την
ανάδειξη και προβολή του ρόλου μας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε την επί συναπτά
έτη διοργάνωση της «Εβδομάδας Μελανώματος», τη δράση της ΕΔΑΕ στα σχολεία για τον ήλιο και το δέρμα, τις καμπάνιες για την ψωρίαση, την ακμή κ.ά
νοσήματα, τη συνεργασία με σωματεία
ασθενών (πχ Αγκαλιάζω) και πολλά ακόμα τα οποία σταθερά επικοινωνούνται
μέσω της ιστοσελίδας μας. Τέλος, είναι
διαρκής η προκήρυξη υποτροφιών για
ειδικούς και ειδικευόμενους με γνωστικό
αντικείμενο είτε μετεκπαιδεύσεις – σεμινάρια σε κέντρα του εξωτερικού είτε ακόμη και για συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια (ειδικευόμενοι).
• Εκσυγχρονισμός και ψηφιακή επικοινωνία της ΕΔΑΕ. Η ιστοσελίδα μας είναι πλέον αναβαθμισμένη και διαρκώς
ανανεώνεται προς μια πιο λειτουργική
κατεύθυνση, www.edae.gr. Τα μέλη έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην «περιοχή των μελών» μέσω των κωδικών
τους απολαμβάνοντας δυνατότητες όπως
την ανάγνωση διεθνών επιθεωρήσεων έως και την ενημέρωση/τακτοποίηση των
οικονομικών τους οφειλών. Πλέον είναι
διαθέσιμες και οι νέες εφαρμογές για κινητά και tablets androids & IOS. Εδώ και
λίγους μήνες έχει εγκαινιαστεί και μια σελίδα Facebook με τα νέα της ΕΔΑΕ. Σταθερά, επίσης, αναρτώνται άρθρα με εκλαϊκευμένη γλώσσα προς τους ασθενείς μας για ποικίλα δερματολογικά θέματα στη σελίδα «ΔέρμαΛόγος», www.
edae.gr/dermalogos. Τέλος δε το πε-

18

ριοδικό «Τα νέα της ΕΔΑΕ» έχει ανανεωθεί σε επίπεδο ύλης και θεματολογίας.
• Αξιοποίηση νέων γραφείων ΕΔΑΕ.
Εδώ και λίγους μήνες η εταιρεία στεγάζεται σε νέα, ιδιόκτητα γραφεία 190τμ
στην οδό Μιχαλακοπούλου 36 στο κέντρο της Αθήνας, όπου φιλοξενείται και
η Εταιρεία Δερματοχειρουργικής. Αποτελεί ισχυρή επιθυμία και στόχο μας η
διαρκής αξιοποίηση αυτών των γραφείων μέσα από τη διοργάνωση εκπαιδευτικών μαθημάτων για ειδικευόμενους
και ειδικούς Δερματολόγους – Αφροδισιολόγους με δωρεάν συμμετοχή για
όλους. Συγκεκριμένα είχαν οριστεί για
αυτή την ακαδημαϊκή περίοδο 2 μαθήματα στις 11/5/2020 και 3/6/2020, ωστόσο αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας και θα προγραμματιστούν σε νεότερη ημερομηνία. Η υλικοτεχνική υποδομή του χώρου προσφέρει τη δυνατότητα για διαδραστική παρακολούθηση
μέσω διαδικτύου για κάθε τακτικό μέλος μέσω της ιστοσελίδας (webinar). Επομένως τα νέα γραφεία θα ωφελήσουν
άμεσα κάθε μέλος της ΕΔΑΕ και όχι μόνο τους εν Αθήναις.
Το μακροσκελές της επιστολής δεν έχει
στόχο ούτε να κουράσει ούτε να μεταφέρει άλλα μηνύματα πλην του προφανούς
για την επιστημονική μας κοινότητα. Κάθε
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος πρέπει
να αγκαλιάσει την ΕΔΑΕ και να δει τα δικά του επιστημονικά και επαγγελματικά
συμφέροντα μέσα από αυτήν. Δεν περισσεύει κανείς.
Μετά τιμής, Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ
Ο Πρόεδρος
Δ. Ρηγόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας
Ι. Μπάρκης
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Οδηγίες- ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ

-19
D
I
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CO

Ασθενείς με
δερματολογικά νοσήματα
υπό συστηματική αγωγή

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στο πλαίσιο ενημέρωσης των
μελών της ΕΔΑΕ για τους ασθενείς
με Δερματολογικά Νοσήματα υπό
συστηματική αγωγή, το ΔΣ της ΕΔΑΕ
συνιστά να ακολουθήσετε προσεκτικά
τις οδηγίες που ακολουθούν:
Α) ΒΕΒΑΙΟΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Ιδιαίτερη προσοχή και λήψη αυστηρών
μέτρων πρόληψης – άμεση επικοινωνία με θεράποντα ιατρό σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ύποπτων
για Covid-19
Σε περίπτωση ασθενούς με λήψη:
α) Κορτιζόνης πάνω από 20mg/24h για το
δερματικό νόσημά του για πάνω από 4 εβδομάδες ή συνδυασμό κορτιζόνης πάνω
από 5mg/24h, για πάνω από 4 εβδομάδες ΚΑΙ ενός τουλάχιστον ανοσοκατασταλτικού φαρμάκου ή βιολογικού/μονοκλωνικού παράγοντα (εκτός ινφλιξιμάμπης).
β) Συνδυασμoύ οποιωνδήποτε ΔΥΟ παραγόντων: ανοσοκατασταλτικά (AZA, CyA,
ΜΤΧ, Μυκοφαινολάτη), βιολογικοί/μονοκλωνικά (εκτός ινφλιξιμάμπης).
γ) Κυκλοφωσφαμίδης
δ) Rituximab ή Ινφλιξιμάμπης με κύρια ένδειξη Δερματολογική.
Β) ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΜΟΝΟΝ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΗΛΙΚΙΑ > 60 ετών και ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)
Σε περίπτωση καλά ρυθμιζόμενου ασθενή χωρίς συν-νοσηρότητες με λήψη:
α) ΕΝΟΣ παράγοντα από του στόματος (ανοσοκατασταλτικό, βιολογικό/μονοκλωνικό ή νέο).
β) ENOΣ βιολογικού/μονοκλωνικού (εκτός ινφλιξιμάμπης) ΚΑΙ MTX σε συνήθη δόση.

Γ) ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ
ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΔΥ χωρίς ανάγκη διακοπής της θεραπείας
Σε περίπτωση ασθενούς που λαμβάνει:
• Τοπικές κρέμες κορτιζόνης
• Hydroxychloroquine
• Ασιτρετίνη
• Αλιτρετινοΐνη
• Ισοτρετινοΐνη
• Δαψόνη
• Κολχικίνη
Tι κάνω σε περίπτωση ασθενών σε χρόνια
θεραπεία με Ισοτρετινοΐνη:
Η ισοτρετινοΐνη δεν αποτελεί ανοσοκατασταλτικό παράγοντα. Παρά το ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις αν η θεραπεία επηρεάζει την
εξέλιξη της λοίμωξης Covid-19, η σύσταση
συνέχισης της θεραπείας υπό παρακολούθηση των ασθενών από τον θεράποντα ιατρό παραμένει. Συστήνεται επίσης η αναβολή

των εργαστηριακών εξετάσεων παρακολούθησης, εκτός αν συντρέχουν κλινικοί λόγοι.
Τι κάνω σε περίπτωση ασθενούς με χρόνια κνίδωση;
Δεν υπάρχουν ενδείξεις για διακοπή της
omalizumab ή αντιισταμινικών σε ασθενείς
με άσθμα ή κνίδωση.
Οι παραπάνω απόψεις στηρίζονται σε περιορισμένα βιβλιογραφικά δεδομένα και είναι πιθανόν να τροποποιηθούν.
Σε κάθε περίπτωση, δεν συνιστάται διακοπή της θεραπείας από τον ίδιο τον ασθενή,
χωρίς οδηγία από τον θεράποντα ιατρό του.
www.edae.gr/pdf/Biologics_
and_COVID_19.pdf
Πηγές 2020:
British Association of Dermatology,
Deutsche Dermatologische Gesellschaft, Société
Française de Dermatologie, American Academy of
Dermatology
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Xειρισμός
-19 των ασθενών με
D
I
V
CO
ατοπική δερματίτιδα
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες από την American Academy
of Dermatology ή την European Academy of Dermatology
and Venereology για τον χειρισμό των ασθενών με ατοπική δερματίτιδα.
Ισχύουν οι συστάσεις για όλους τους δερματολογικούς ασθενείς.
Συγκεκριμένα:
• Ασθενείς που λαμβάνουν συστηματική ανοσοκατασταλτική θεραπεία και δεν είναι θετικοί για COVID-19: Δεν υπάρχουν αποδείξεις για διακοπή της θεραπείας στους
ασθενείς αυτούς. Επαφίεται στην κρίση του
θεράποντος ιατρού να σταθμίσει το όφελος
συγκριτικά με τον κίνδυνο.
• Ασθενείς που λαμβάνουν συστηματική
ανοσοκατασταλτική θεραπεία και είναι θετικοί για COVID-19: Συστήνεται η διακοπή της
ανοσοκατασταλτικής θεραπείας μέχρι πλήρους ανάρρωσης από την λοίμωξη. Ισχύουν
οι οδηγίες για τη χορήγηση βιολογικών παραγόντων σε ασθενείς με ενεργό λοίμωξη.

• Ασθενείς που διέκοψαν την ανοσοκατασταλτική θεραπεία εξαιτίας λοίμωξης με
COVID-19. Συνιστάται η επανέναρξη της θεραπείας με την προϋπόθεση ότι έχουν αναρρώσει πλήρως.
• Ασθενείς που αξιολογούνται για έναρξη ανοσοκατασταλτικής θεραπείας: Επαφίεται στην κρίση του θεράποντος ιατρού να
σταθμίσει το όφελος συγκριτικά με τον κίνδυνο σε εξατομικευμένη βάση αναγνωρίζοντας τις σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να επιφέρει μια λοίμωξη από COVID-19.
H International League of Dermatological
Societies παρέχει επιπλέον οδηγίες για τους
ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα.

• Τα μέχρι τώρα δεδομένα συνηγορούν ότι
η χορήγηση dupilumab (IL-4/13 antagonist)
στην εγκεκριμένη δόση σε ασθενείς με μέτρια/σοβαρή ατοπική δερματίτιδα δεν σχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο λοίμωξης από COVID-19.
• H λήψη Ciclosporin και azathioprine είναι δυνατόν να σχετίζονται με ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο για λοίμωξη από ιογενείς
λοιμώξεις.

C

M

• Η λήψη prednisolone σε δόση >20mgs
ημέρα σχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο για
ιογενείς λοιμώξεις.

Y

CM

MY

CY

Κοινό κείμενο θέσεων: Οδηγίες
διαχείρισης και αντιμετώπισης ασθενών
με φλεγμονώδεις παθήσεις που
υποβάλλονται σε ανοσοκατασταλτική/
τροποποιητική αγωγή κατά τη διάρκεια
της πανδημίας COVID19
Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία (ΕΓΕ)
Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ),
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ)
Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία (ΕΝΕ)
Ελληνική Ομάδα Μελέτης Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου (ΕΟΜΙΦΝΕ)
Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία & Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος
(ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ)
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ (αλφαβητικά)
Θεοφάνης Αποστόλου, Πρόεδρος ΕΝΕ
Καθ. Δημήτριος Βασιλόπουλος, Πρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
Καθ. Ιωάννης Κουτρουμπάκης, Πρόεδρος
ΕΟΜΙΦΝΕ
Γεράσιμος Μάντζαρης, Μέλος ΔΣ ΕΟΜΙΦΝΕ
Αναπλ. Καθ. Σπήλιος Μανωλακόπουλος,
Πρόεδρος ΕΕΜΗ
Καθ. Δημήτριος Ρηγόπουλος, Πρόεδρος
ΕΔΑΕ

Αναπλ. Καθ. Κων/νος Τριανταφύλλου,
Πρόεδρος ΕΓΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ
Ασθενείς με ποικίλες φλεγμονώδεις παθήσεις του γαστρεντερικού, δέρματος, ήπατος, νεφρών και μυοσκελετικού συστήματος – συνδετικού ιστού, συχνά υποβάλλονται σε ανοσοκατασταλτική/τροποποιητική αγωγή για την διατήρηση της ύφεσης και
της αποφυγής σοβαρών ή/και απειλητικών
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K
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για τη ζωή επιπλοκών των παθήσεων αυτών. Τα μέχρι τώρα δεδομένα, δείχνουν μια
αυξημένη συχνότητα νοσηλειών για την νόσο COVID19 σε αυτή την ομάδα ασθενών
σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.
Κατά την διάρκεια της πανδημίας
COVID19, προτείνεται:
• Aσθενείς με φλεγμονώδεις παθήσεις που
λαμβάνουν μετρίου ή υψηλού κινδύνου ανοσοκατασταλτική/τροποποιητική αγωγή να
χαρακτηρίζονται ως «ευπαθής ομάδα» και
να λαμβάνονται τα ανάλογα μέτρα προφύλαξης και απομόνωσης τους.
• Η έναρξη ανοσοκατασταλτικής/τροποποιητικής αγωγής σε νέους ασθενείς να γίνεται με προσοχή λαμβάνοντας υπόψιν την
βαρύτητα της υποκείμενης φλεγμονώδους
νόσου, το είδος της αγωγής και την πιθανότητα έκθεσης στον ιο SARS-CoV-2
• Nα μην διακόπτεται η ανοσοκατασταλτική/τροποποιητική αγωγή σε ασθενείς που δεν
έχουν εκτεθεί στον ιο ή νοσήσει από COVID19
• Σε ασθενείς που έχουν εκτεθεί στον ιο ή
νοσήσει, η ανοσο- κατασταλτική/τροποποιητική αγωγή να διακόπτεται, εκτός ειδικών
περιπτώσεων
• Στην Διεπιστημονική Ομάδα Αντιμετώπισης των ασθενών με COVID19 και φλεγμονώδεις παθήσεις, να συμμετέχουν ενεργά
και οι ειδικοί θεράποντες ιατροί.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΕΩΝ
Η πανδημία από τον νέο κορωνοϊό SARSCOV-2 έχει δημιουργήσει μια σειρά από πρακτικά καθημερινά προβλήματα σε ασθενείς με
φλεγμονώδεις παθήσεις που υποβάλλονται
σε ανοσοκατασταλτική/τροποποιητική αγωγή.
Σε αυτούς περιλαμβάνονται ασθενείς με
ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος (ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου-ΙΦΝΕ), ήπατος
(αυτοάνοση ηπατίτιδα), δέρματος (ψωρίαση,
πομφολυγώδεις δερματοπάθειες), νεφρών
(σπειραματονεφρίτιδες, σπειραματοπάθειες) και μυοσκελετικού συστήματος – συνδετικού ιστού (ρευματοειδής αρθρίτιδα, σπονδυλαρθρίτιδες, συστηματικές ρευματικές παθήσεις όπως Συστηματικός Ερυθηματώδης
Λύκος, αγγειίτιδες, μυοσίτιδες, σκληρόδερμα, Σ. Sjögren κλπ.).
Σκοπός του κοινού αυτού κειμένου θέσεων
είναι να παράσχει επίκαιρες οδηγίες για την
καλύτερη διαχείριση και αντιμετώπιση των ασθενών με φλεγμονώδεις παθήσεις κατά τη
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διάρκεια της πανδημίας COVID19. Στο κείμενο αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οδηγίες για μεταμοσχευμένους ασθενείς (νεφρού,
ήπατος) για τους οποίους υπάρχουν ειδικές
οδηγίες από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).1
Για τη συγγραφή τους ελήφθησαν υπόψιν
οι γενικές οδηγίες του ΕΟΔΥ1 καθώς και οι
πιο πρόσφατες Εξειδικευμένες Συστάσεις/Οδηγίες των αντίστοιχων Ελληνικών2-4 και Διεθνών5-15 Επιστημονικών Εταιρειών.
Οι οδηγίες αυτές δεν υποκαθιστούν τις εξατομικευμένες διαγνωστικές και θεραπευτικές αποφάσεις των θεραπόντων ιατρών και
ενδέχεται να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου και την ανάδειξη νέων επιστημονικών δεδομένων.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Οι ασθενείς με φλεγμονώδεις παθήσεις
(που λαμβάνουν ή όχι ανοσοκατασταλτική/
τροποποιητική αγωγή) θα πρέπει να ακολουθούν τις γενικές οδηγίες προστασίας για τον
κορωνοϊό του ΕΟΔΥ
2. Τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν έχουν δείξει ότι οι ασθενείς με φλεγμονώδεις παθήσεις διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο λοίμωξης από τον SARS-COV-2 σε σύγκριση με τον
γενικό πληθυσμό
3. Αν και τα δεδομένα για την πορεία της
νόσου COVID19 σε ανοσοκατεσταλμένους
ασθενείς είναι ακόμη περιορισμένα, πρόσφατα δεδομένα από το Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων των ΗΠΑ (Centers for Disease Control
– CDC)16 καθώς και από διεθνείς βάσεις δεδομένων ασθενών με ΙΦΝΕ17 και ρευματικά18 νοσήματα δείχνουν αυξημένο ποσοστό

νοσηλείας αυτών των ασθενών (30-35%).
Με βάση τα δεδομένα αυτά και σε συνδυασμό με πρόσφατες Οδηγίες Διεθνών Οργανισμών Υγείας19-20 και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων21, προτείνεται οι ασθενείς με φλεγμονώδεις παθήσεις υπό μετρίου-υψηλού κινδύνου
ανοσοκατασταλτική αγωγή
(βλ. Παράρτημα) να κατατάσσονται στις
«ευπαθείς ομάδες πληθυσμού» για σοβαρή έκβαση της λοίμωξης COVID19
4. Στις αποφάσεις για:
Α. Την απομόνωση ή όχι των εργαζομένων
ασθενών και
Β. Την συνέχιση, προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της ανοσοκατασταλτικής/τροποποιητικής τους αγωγής, πρέπει να συνεκτιμώνται:
- η βαρύτητα της υποκείμενης φλεγμονώδους νόσου (ήπια, μέτρια,σοβαρή, απειλητική για ζωτικά όργανα ή την ζωή του
ασθενούς νόσος)
- οι συννοσηρότητες του ασθενούς (ηλικία
> 65 χρ., χρονία αναπνευστική ή καρδιαγγειακή νόσος, υπέρταση, χρονία νεφρική
νόσος, σακχαρώδης διαβήτης)
- η πιθανότητα έκθεσης στον SARS-COV-2
(εργασιακό – οικογενειακό περιβάλλον,
χορήγηση IV θεραπειών σε νοσοκομειακό περιβάλλον)
- το είδος της ανοσοκατασταλτικής/τροποποιητικής αγωγής
(βλ. Γ και Δ, Παράρτημα)
5. Στην Διεπιστημονική Ομάδα Αντιμετώπισης των νοσηλευομένων ασθενών με
COVID19 και φλεγμονώδεις παθήσεις (που
λαμβάνουν ή όχι ανοσοκατασταλτική/τροποποιητική αγωγή), η ενεργός συμμετοχή των
ειδικών ιατρών (γαστρεντερολόγων, δερμα-
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τολόγων, ηπατολόγων, νεφρολόγων, ρευματολόγων) είναι επιβεβλημένη.

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΝΟΣΟ ΠΟΥ
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΟΣΗΣΕΙ Ή ΕΚΤΕΘΕΙ
ΣΤΟΝ SARS-COV-2
1. Για ασθενείς με ενεργό νόσο, η επιλογή της αρχικής ανοσοκατασταλτικής/ τροποποιητικής αγωγής πρέπει να βασίζεται κυρίως στην βαρύτητα της υποκείμενης νόσου
(ήπια, μέτρια, σοβαρή, απειλητική για ζωτικά όργανα ή την ζωή του ασθενούς νόσος).
2. Στις θεραπευτικές αποφάσεις πρέπει να
συνεκτιμώνται:
- ο τύπος της ανοσοκατασταλτικής/τροποποιητικής αγωγής (χαμηλού vs. μετρίου- υψηλού κινδύνου, βλ. Παράρτημα) και
- η πιθανότητα έκθεσης στον ιο των ασθενών κατά την χορήγηση της θεραπευτικής
αγωγής (ΙV αγωγή σε νοσοκομειακό περιβάλλον vs. pos/υποδόρια αγωγή στο
σπίτι, έκθεση στο οικογενειακό-εργασιακό
πριβάλλον)

Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΓΗ
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ
ΝΟΣΗΣΕΙ Ή ΕΚΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ SARSCOV-2
1. Γλυκοκορτικοειδή
Δεν συστήνεται η απότομη διακοπή τους
αλλά η σταδιακή μείωση τους στην ελάχιστη δυνατή δόση που απαιτείται για τον έλεγχο της ενεργότητας της υποκείμενης φλεγμονώδους νόσου
2. Μη βιολογικοί/βιολογικοί/στοχευμένοι-συνθετικοί παράγοντες
Σε ασθενείς που λαμβάνουν μη βιολογικούς, βιολογικούς ή στοχευμένουςσυνθετικούς παράγοντες (βλ. Παράρτημα)
δεν συστήνεται η διακοπή τους σε απουσία έκθεσης ή νόσησης από τον SARS-COV-2

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΓΗ
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΝΟΣΗΣΕΙ
Ή ΕΚΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ SARS-COV-2
1. Γλυκοκορτικοειδή
α. Σε ασθενείς που λαμβάνουν συστηματικά γλυκοκορτικοειδή, συστήνεται η σταδιακή μείωση τους στην ελάχιστη δυνατή δόση που απαιτείται για τον έλεγχο
της ενεργότητας της υποκείμενης φλεγμονώδους νόσου
β. Σε ειδικές περιπτώσεις, μετά από απόφαση της διεπιστημονικής ομάδας αντιμε-
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ANOΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Κατηγοροποίηση κινδύνου ανοσο-κατασταλτικής/τροποποιητικής αγωγής
για σοβαρή έκβαση της νόσου COVID19

ANOΣΟ-ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Xαμηλού - Υψηλού κινδύνου
Γλυκοκορτικοειδή
Βudenoside (pos/από το ορθό)
Μη βιολογικοί παράγοντες
Colchicine
Hydroxychloroquine (HCQ)
5-Aminosalicylic acid (5-ASA)
Sulfasalazine (SSZ)
Bιολογικοί παράγοντες
Anti-integrin (Vedolizumab)
Μετρίου - Υψηλού κινδύνου
Γλυκοκορτικοειδή
Πρεδνιζολόνη – Μεθυλπρεδνιζολόνη (pos/IV)
Μη βιολογικοί παράγοντες
Azathioprine (AZA)
Cyclophosphamide (CYC)
Cyclosporine (CsA)
Leflunomide (LEF)
Methotrexate (MTX)
6-mercaptopurine (6-MP)
Mycophenolate acid (MPA)
Mycophenolate mofetil (MMF)
Tacrolimus
Βιολογικοί παράγοντες
Abatacept
Anti-IL1 (Anakinra, Canakinumab)
Anti-IL5 (Mepolizumab)
Anti-IL6 (Tocilizumab)
Anti-IL12/23 (Ustekinumab)
Anti-IL17 (Brodalumab, Secukinumab)
Anti-TNFs (Adalimumab, Certolizumab pegol, Etanercept, Golimumab, Infliximab)
Belimumab
Αnti- B cell (Rituximab)
Στοχευμένοι συνθετικοί παράγοντες
Apremilast
Αναστολείς JAK (Τofacitinib)

τώπισης αυτών των ασθενών, μπορεί να
συζητηθεί η συνέχιση τους για την θεραπεία της νόσου COVID19 (εφόσον πληρούνται τα κριτήρια χορήγησης τους με
βάση τον Πρόσφατο Θεραπευτικό Αλγόριθμο του ΕΟΔΥ)
γ. Σε ασθενείς με ήπια-μέτριας βαρύτητας
ΙΦΝΕ, τα συστηματικώς χορηγούμενα
γλυκοκορτικοειδή μπορούν να αντικατα-

σταθούν από βουδεζονίδη (Budesonide)
για έλεγχο της υποκείμενης φλεγμονώδους νόσου.
2. Μη βιολογικοί παράγοντες
α. Συστήνεται η διακοπή ή αναβολή χορήγησης τους έως την πλήρη εξαφάνιση
των συμπτωμάτων της νόσου COVID19
και την αρνητικοποίηση του ελέγχου ανίχνευσης του ιου
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β. Εξαίρεση αποτελεί η χορήγηση 5-ASA
(σε ασθενείς με ΙΦΝΕ) για τον έλεγχο της
υποκείμενης φλεγμονώδους νόσου που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια, εαν είναι απαραίτητο, στη μέγιστη επιτρεπόμενη δόση και σε όλες τις μορφές (από το στόμα ή/και από το ορθό)
γ. Σε ειδικές περιπτώσεις, μετά από απόφαση της διεπιστημονικής ομάδας αντιμετώπισης αυτών των ασθενών, μπορεί
να συζητηθεί η συνέχιση:
- Υδροξυχλωροκίνης (ασθενείς με ΣΕΛ,
ΡΑ) για τον έλεγχο της υποκείμενης φλεγμονώδους νόσου ή/και θεραπεία της νόσου
COVID19 (εφόσον πληρούνται τα κριτήρια
χορήγησης της με βάση τον Πρόσφατο Θεραπευτικό Αλγόριθμο του ΕΟΔΥ)
3. Βιολογικοί/στοχευμένοι-συνθετικοί παράγοντες
α. Συστήνεται η διακοπή ή αναβολή χορήγησης τους έως την πλήρη εξαφάνιση
των συμπτωμάτων της νόσου COVID19
και την αρνητικοποίηση του ελέγχου ανίχνευσης του ιου
β. Σε ειδικές περιπτώσεις, μετά από απόφαση της διεπιστημονικής ομάδας αντιμετώπισης αυτών των ασθενών, μπορεί
να συζητηθεί η συνέχιση:
- Vedolizumab (σε ασθενείς με ενεργό
ΙΦΝΕ) για τον έλεγχο της υποκείμενης
φλεγμονώδους νόσου και εφόσον είναι απαραίτητο
- Τocilizumab (σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα/γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα), για τον έλεγχο της υποκείμενης
φλεγμονώδους νόσου ή/και θεραπεία
της νόσου COVID19 (εφόσον πληρούνται τα κριτήρια χορήγησης του με βάση τον Πρόσφατο Θεραπευτικό Αλγόριθμο του ΕΟΔΥ)
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Οι οδηγίες προσαρμόζονται με βάση
τα υφιστάμενα θεραπευτικά δεδομένα
και τον επιπολασμό της λοίμωξης
COVID-19. Η αντιμετώπιση του κάθε
ασθενούς εξατομικεύεται με βάση το
στάδιο της νόσου, τη πρόγνωση και
συν-νοσηρότητες ενώ λαμβάνονται
υπόψη η επικινδυνότητα της μόλυνσης
από ιό COVID-19 και η πιθανότητα
σοβαρής νόσου ειδικά σε ευπαθή
άτομα καθώς και η εν γένει διαφύλαξη
της υγείας των ασθενών και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.
Διαγνωστική προσέγγιση:
• Σε περίπτωση ύποπτης δερματικής βλάβης, γίνεται άμεση βιοψία με σκοπό την ολική εξαίρεση της βλάβης και την ιστολογική
εξέταση του όγκου.
• Εντοπισμένη βιοψία (shave ή punch) θα
πρέπει να διενεργείται σε μεγαλύτερα ύποπτα in situ μελανώματα και σε ευμεγέθεις
βλάβες τύπου κακοήθους φακής.

Ευρεία εκτομή και βιοψία λεμφαδένα/
φρουρού σε in situ και διηθητικό
μελάνωμα:
• Η ευρεία εκτομή σε in situ μελάνωμα
μπορεί να αναβληθεί έως 3 μήνες.
• Η ευρεία εκτομή σε διηθητικά μελανώματα οποιουδήποτε ιστολογικού βάθους,
για τα οποία η προηγηθείσα βιοψία έχει δείξει καθαρά ιστολογικά όρια ή μόνο περιφερική διατομή του in situ μέρους, μπορεί να
αναβληθεί έως και 3 μήνες.
• Αν υπάρχει σημαντική κλινική υπολειμματική βλάβη που ενδεχομένως να αφορά
μεγαλύτερο πάχος μελανώματος σχετικά με
την εκτίμηση της αρχικής βιοψίας, θα πρέπει
να διενεργείται πλήρης αφαιρετική βιοψία με
στενά χειρουργικά όρια ή ελλειπτική εκτομή
με χειρουργικά όρια 1 cm.
• Η χειρουργική αντιμετώπιση των Τ3 / Τ4
μελανωμάτων (πάχος > 2 mm) πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των Τ1 / Τ2 μελανωμάτων (πάχος ≤ 2 mm).
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• Η βιοψία φρουρού λεμφαδένα (SLNB)
για μελάνωμα ιστολογικού πάχους > 0,8
mm μπορεί να καθυστερήσει έως και 3 μήνες, εκτός αν έχει προγραμματιστεί η ευρεία
εκτομή, οπότε SLNB και ευρεία διενεργούνται ταυτόχρονα.

Μελάνωμα Σταδίου Ι-ΙΙ:
• Οι επισκέψεις παρακολουθήσεις των ασυμπτωματικών ασθενών με χειρουργηθέν
μελάνωμα σταδίων 0, I, II μπορούν να αναβληθούν για τουλάχιστον 3-6 μήνες.
• Για τις επισκέψεις follow up μπορεί να
χρησιμοποιηθεί τηλεϊατρική πλατφόρμα ή
φωτογραφικό υλικό, για μία αρχική εκτίμηση/ διαλογή σχετικά με το ποιος ασθενής
χρήζει άμεσης κλινικής εξέτασης.*
• Ο απεικονιστικός έλεγχος (π.χ. α/α θώρακα, CT, FDG PET /CT) σε ασυμπτωματικούς ασθενείς σταδίου ΙΙΒ / ΙΙC για τουλάχιστον 3 μήνες.
* Η εφαρμογή της τηλειατρικής στο τομέα της
διάγνωσης των μελαγχρωματικών βλαβών του
δέρματος δεν έχει δοκιμαστεί ευρέως στην Ελλάδα, ούτε υπάρχει εμπειρία όπως σε άλλες
χώρες, ενώ ενέχει αυξημένο κίνδυνο λανθασμένης διάγνωσης με δεοντολογικές και νομικές συνέπειες. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο διαλογής από άτομο με σχετική εμπειρία στη διάγνωση μελαγχρωματικών
βλαβών και αφού εξασφαλιστεί μία ικανοποιητική και στανταροποιημένη απεικόνιση ενώ

σε οποιαδήποτε αμφιβολία να γίνεται σύσταση δια ζώσης κλινικής εξέτασης για αποφυγή
ιατρικού λάθους.

Mελάνωμα Σταδίου III
• Σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες, η ριζική λεμφαδενεκτομή (CLND)
μετά από ανεύρεση θετικού λεμφαδένα φρουρού (μικρομεταστάσεων) δεν συστήνεται και
ο ασθενής τίθεται σε υπερηχογραφική παρακολούθηση των περιοχικών λεμφαδένων ή
άλλον απεικονιστικό έλεγχο (CT, FDG PET /
CT, MRI) και επικουρική θεραπεία, κατά περίπτωση.
• Εξαίρεση στη παραπάνω σύσταση αποτελούν ασθενείς με θετικό φρουρό-λεμφαδένα
και κριτήρια αυξημένης επικινδυνότητας υποτροπής (εξωκαψική επέκταση, > 3 μεταστατικοί λεμφαδένες, μικροδορυφόρες εστίες και ανοσοκαταστολή), αν η εκτίμηση για
τη πραγματοποίηση της επέμβασης θα πρέπει να εξατομικεύεται.
• Η μετεγχειρητική επικουρική θεραπεία
μπορεί να ξεκινήσει έως 12 εβδομάδες από
την ολική χειρουργική αφαίρεση του μελανώματος. Η επικουρική θεραπεία μπορεί να
αναβληθεί εν μέσω της πανδημίας για τους
ασθενείς με <50% πιθανότητα για υποτροπή της νόσου.
• Η θεραπευτική λεμφαδενεκτομή των κλινικά ψηλαφητών λεμφαδένων μπορεί να αναβληθεί και, αντ’ αυτής, μπορεί να επιλε-
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χθεί προεγχειρητική επικουρική θεραπεία
(neoadjuvant therapy) με αναστολείς ανοσολογικών σημείων ελέγχου (checkpoint
inhibitors) ή αναστολείς BRAF / MEK, με βάση τις συστάσεις των Παθολόγων/Ογκολόγων. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις: α)
όπου μεταστατικοί λεμφαδένες ανευρίσκονται
πάνω σε ζωτικές δομές (π.χ. καρωτίδα ή βάση κρανίου), οπότε η καθυστερημένη εκτομή μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά αυξημένη νοσηρότητα, β) όταν δεν είναι δυνατή
η επικουρική θεραπεία και γ) όταν έχει ήδη
αποτύχει η συστηματική θεραπεία.
• Η κλινική εξέταση στα πλαίσια της παρακολούθησης και ο απεικονιστικός έλεγχος (US, CT, FDG PET / CT, MRI) σε ασθενείς
οι οποίοι δεν έχουν κλινική ένδειξη νόσου ή
αντιμετωπίζουν ανεπιθύμητες ενέργειες λόγω της επικουρικής θεραπείας μπορεί να αναβληθεί για 3 μήνες.

Μελάνωμα σταδίου IV
• Η απόφαση για το εκάστοτε θεραπευτικό σχήμα που θα επιλεγεί, θα πρέπει να ε-

ξατομικεύεται και να προτιμάται εκείνο με το
χαμηλότερο προφίλ τοξικότητας.
• Η μονοθεραπεία με anti-PD-1 θα πρέπει να συστήνεται για κάθε ασθενή σταδίου ΙV που δεν έχει εγκεφαλικές μεταστάσεις.
• Σε ασθενείς με εγκεφαλικές μεταστάσεις:
- ο συνδυασμός nivolumab/ipilimumab
παρουσιάζει υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης ενδοκρανιακά (55%), συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα των εξωκρανιακών εστιών. Ο κίνδυνος για ανεπιθύμητα συμβάντα σχετιζόμενα με το ανοσοποιητικό είναι ο ίδιος με εκείνον των ασθενών χωρίς εγκεφαλικές μεταστάσεις
και μπορεί να μειωθεί με το εναλλακτικό δοσολογικό σχήμα ipilimumab 1 mg/
kg και nivolumab 3 mg/kg για τους 4 κύκλους της θεραπείας έναρξης.
- Ασθενείς με μεγαλύτερες, συμπτωματικές, και/ή κορτικο-εξαρτώμενες εγκεφαλικές μεταστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε στερεοτακτική ακτινοχειρουργική
- Για ασθενείς με V600 BRAF μελάνωμα
και εγκεφαλικές μεταστάσεις, θα πρέ-

πει να εξεταστεί η χορήγηση αναστολέων BRAF/MEK, αν και η διάρκεια της απάντησης είναι περιορισμένη.
• Για εντοπισμένες μεταστατικές εστίες (στάδια III και IV):
- θα πρέπει να αναβάλλεται η χειρουργική εκτομή (εκτός εάν ο ασθενής είναι συμπτωματικός) και θα πρέπει να συνεχίζεται η συστηματική θεραπεία.
- Η χρήση του talimogene laherparepvec
(TVEC) για δερματικές / λεμφαδενικές / in
transit μεταστάσεις θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά και, αν είναι δυνατόν, να
αναβάλλεται μέχρι να περιοριστεί η κρίση COVID-19.
- Για μεγαλύτερη / συμπτωματική μεταστατική εστία συζητήστε τη περίπτωση παρηγορητικής ακτινοθεραπείας.

Βιβλιογραφία
https://www.nccn.org/covid-19/pdf/
Melanoma.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/
article/PIIS1470-2045(20)30217-5/fulltext
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ακόλουθες
βραχυπρόθεσμες οδηγίες
εξαρτώνται από τον επιπολασμό
του COVID-19 στην εκάστοτε
περιοχή. Ωστόσο, πρέπει να
δοθεί μεγάλη προσοχή για να
περιοριστούν η μετάδοση και οι
επιπτώσεις της πανδημίας.

Μελάνωμα & COVID-19:
Βραχυπρόθεσμες
Συστάσεις
Βραχυπρόθεσμες συστάσεις για τη διαχείριση του δερματικού μελανώματος
και μη-μελανωματικών καρκίνων του δέρματος κατά τη διάρκεια της
πανδημίας του COVID-19
από το National Comprehensive Cancer Cancer, 2020
(Συνεισφορά των City of Hope National Medical Center, Cleveland Clinic Taussig Cancer
Institute, Fred Hutchinson Cancer Research Center/Seattle Cancer Care Alliance, Moffitt Cancer
Center, Huntsman Cancer Institute, Massachusetts General Hospital Cancer Center, Memorial
Sloan Kettering Cancer Center, MD Anderson Cancer Center, and Stanford Cancer Institute)
Μετάφραση: Eιρήνη Βελισσαρίου, Ιωάννης Ταλαγάνης (ειδικευόμενοι ΔερματολογίαςΑφροδισιολογίας Νοσοκομείου Ανδρεάς Συγγρός, επιμέλεια και προσαρμογή για ΔερματολόγουςΑφροδισιολόγους: Καθηγητής Αλέξανδρος Στρατηγός)

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ
ΜΕΛΑΝΩΜΑ (CM)- ΣΤΑΔΙΟ Ι-ΙΙ
(αρχικά στάδια):
Διαγνωστική βιοψία:
• Σε περίπτωση ύποπτης δερματικής βλάβης, επιχειρήστε αφαιρετική βιοψία, όπου είναι δυνατόν, με σκοπό την ολική εξαίρεση
της βλάβης.
• Πιο εντοπισμένη βιοψία (shave ή punch)
θα πρέπει να διενεργείται σε μεγαλύτερα ύποπτα in situμελανώματα και σε βλάβες τύπου κακοήθους φακής (δηλ. μελάνωμα σε
χρονίως ηλιο-εκτεθειμένο δέρμα)
Ευρεία εκτομή σε in situ και διηθητικό
μελάνωμα:
• Καθυστερήστε την ευρεία εκτομή σε in
situ μελάνωμα έως 3 μήνες.
• Καθυστερήστε την ευρεία εκτομή για Τ1
μελάνωμα (πάχος Breslow ≤ 1 mm) έως και
3 μήνες, ακόμη και επί θετικού ορίου στη
βιοψία, εφόσον η λήψη της βιοψίας απομάκρυνε το μεγαλύτερο μέρος της βλάβης.
Αν υπάρχει σημαντική κλινική υπολειμματική βλάβη (συμπεριλαμβανομένης της ανησυχίας για παχύτερο μελάνωμα), εκτελέστε
μια πλήρη αφαιρετική βιοψία στο ιατρείο με
στενά χειρουργικά όρια ή ελλειπτική εκτομή
με χειρουργικά όρια 1 cm.
• Καθυστερήστε την ευρεία εκτομή έως και
3 μήνες για διηθητικά μελανώματα οποιουδήποτε βάθους, για τα οποία η προηγηθείσα βιοψία είχε καθαρά ιστολογικά όρια ή μόνο περιφερική διατομή του in situ στοιχείου.
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• Η χειρουργική αντιμετώπιση των Τ3 / Τ4
μελανωμάτων (πάχος > 2 mm) πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των Τ1 / Τ2 μελανωμάτων (πάχος ≤ 2 mm). Όπως παραπάνω, εξαίρεση αποτελεί οποιοδήποτε μελάνωμα έχει υποστεί μερική / ατελή βιοψία,
στο οποίο είναι εμφανής κλινικά μεγάλη υπολειμματική νόσος. Σε αυτήν την περίπτωση συνιστάται ολική εκτομή.
• Ανάλογα με τις δυνατότητες της χειρουργικής αίθουσας, συζητήστε για βιοψία φρουρού λεμφαδένα (SLNB) για CM> πάχους 0,8
mm (σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του National Comprehensive Cancer

Network - NCCN για το δερματικό μελάνωμα). Η βιοψία φρουρού λεμφαδένα μπορεί
να καθυστερήσει έως και 3 μήνες, εκτός αν
έχει προγραμματιστεί η ευρεία εκτομή, οπότε SLNB και ΕΕ διενεργούνται ταυτόχρονα.
• Αναβάλλετε τις επισκέψεις follow up
των ασυμπτωματικών ασθενών με χειρουργηθέν μελάνωμα σταδίων 0, I, II για τουλάχιστον 3-6 μήνες.
• Για τις επισκέψεις follow up χρησιμοποιήστε τηλεϊατρική πλατφόρμα ή φωτογραφικό υλικό, για μία αρχική εκτίμηση/ διαλογή
σχετικά με το ποιος ασθενής χρήζει άμεσης
κλινικής εξέτασης.
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• Αναβάλλετε τον απεικονιστικό έλεγχο
(π.χ. α/α θώρακα, CT, FDG PET /CT) σε ασυμπτωματικούς ασθενείς σταδίου ΙΙΒ / ΙΙC για
τουλάχιστον 3-6 μήνες.
Για ασθενείς με μελάνωμα σταδίου ΙΙΙ-ΙV, η θεραπευτική αντιμετώπιση και παρακολούθηση θα πρέπει να γίνεται σε
συνεκτίμηση από χειρουργό και παθολόγο-ογκολόγο
• Για την κλινική παρακολούθηση ασθενών σταδίου ΙΙΙ, που δε λαμβάνουν θεραπεία, ο θεράπων ιατρός μπορεί να καθυστερήσει την επίσκεψη follow up έως 3 μήνες
ή να τη διεξάγει με φωτογραφίες/ τηλεϊατρική πλατφόρμα, ανάλογα με την κρίση του.
• Για τη δερματολογική εκτίμηση ασθενών
με δερματολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες,
θα πρέπει να γίνεται εξατομίκευση της προσέγγισης ανάλογα με τη σοβαρότητα του εξανθήματος, και άμεση φυσική εξέταση εφ’
όσον συντρέχουν λόγοι. Σε ήπιες περιπτώσεις, μπορούν να χρησιμοποιούνται φωτογραφίες και τηλειατική πλατφόρμα ως μία αρχική εκτίμηση και να χορηγείται ανάλογη θεραπεία για περιορισμένο χρονικό διάστημα
με επανεκτίμηση μετά από 1-3 εβδομάδες.

ΜΗ-ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΙ
ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (NMSCs):
Σχετικά με την εκτίμηση μικρών αλλά ύποπτων βλαβών του δέρματος για NMSC, σκεφτείτε τη δυνατότητα εκτίμησης και περιοδικών follow-up με φωτογραφίες, επιφυλάσσοντας τη λήψη βιοψίας για βλάβες αυξανόμενες σε μέγεθος ή πολύ ύποπτες.
Γενικά, η εκτομή των NMSC (εξαιρουμένου του καρκινώματος κυττάρων Merkel,
που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης λόγω της
επιθετικής βιολογικής του συμπεριφοράς),
συμπεριλαμβανομένων του βασικοκυτταρικού και ακανθοκυτταρικού καρκινώματος, του επηρμένου δερματοϊνοσάρκωματος (DFSP) και σπανίων όγκων, μπορεί να
αναβληθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας
από COVID-19.
Ωστόσο, ένας NMSC θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για εκτομή εάν ενέχει κίνδυνο
μετάστασης ή δυσμενούς εξέλιξης μέσα σε
3 μήνες, όπως εκτιμάται από τον θεράποντα
ιατρό, ειδικά σε περιπτώσεις ταχείας αύξησης του όγκου.
Οι εκτιμήσεις του κινδύνου που ενέχει ο
όγκος, θα πρέπει να υπολογιστούν έναντι
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του κινδύνου μόλυνσης από COVID-19 ή
ασυμπτωματικής μετάδοσης του COVID-19
στους επαγγελματίες υγείας κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
Επικουρική θεραπεία μετά τη χειρουργική
αντιμετώπιση της τοπικής νόσου σε NMSC
αυξημένης επικινδυνότητας θα πρέπει γενικά να μην πραγματοποιείται, δεδομένου των
πολλαπλών απαιτούμενων επισκέψεων και
του πιθανώς αυξημένου κινδύνου μετάδοσης του COVID-19. Εξαιρέσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την εκτεταμένη ή πολυεστιακή
προσβολή νεύρων μεγάλης διαμέτρου, τις
κλινικές δοκιμές (όπου πραγματοποιούνται),
και σε νόσο N2 κατά AJCC Cancer Staging
Manual, Eighth Edition (πχ προσβολή πολλών λεμφαδένων, εξωλεμφαδενική εντόπιση, εστιακή λεμφαδενική προσβολή πάνω από 3cm).
Η χρήση της στοχευμένης ακτινοβολίας
για μη εγχειρήσιμους καρκίνους, πρέπει να
αποφασιστεί κατά περίπτωση, μέσω συζήτησης επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων.
Τηλεδιασκέψεις διαφόρων επιστημόνων
πολλαπλών ειδικοτήτων θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα, όποτε είναι δυνατό, για να
σχεδιάζουν πλάνα θεραπείας για το καρκίνωμα κυττάρων Merkel και τους άλλους
μη-μελανοκυτταρικούς καρκίνους υψηλού
κινδύνου (NMSCs) που απαιτούν θεραπεία
πέρα από την καθιερωμένη εκτομή της τοπικής νόσου.
Επισημαίνεται ότι ασθενείς που αναπτύσσουν λοιμώξεις από COVID-19 περιεγχειρητικά μπορεί να παρουσιάσουν μη αναμενόμενες μετεγχειρητικές επιπλοκές.
Αυτο-περιορισμός πριν και μετά το χειρουργείο μπορεί να μειώσει αυτό τον κίνδυνο. Συνιστάται αναθεώρηση του σχεδίου θεραπείας με τους ασθενείς εκ των προτέρων (επικοινωνία με τον οικογενειακό ιατρό, τοπική
ΜΕΘ κλπ), σε περίπτωση που εμφανίζουν
συμπτώματα και σημεία συμβατά με μετεγχειρητική λοίμωξη αναπνευστικού.

Μέθοδοι περιορισμού της εξάπλωσης
του COVID-19 κατά τη διάρκεια
χειρουργικών εκτομών:
• ‘Ελεγχος ασθενών και προσωπικού για
πυρετό, βήχα και άλλα συμπτώματα που
προκαλούνται από COVID-19, σύμφωνα με
τις τοπικές οδηγίες και πριν την είσοδό τους
στο χώρο θεραπείας.
• Αποτροπή των ασθενών να αγγίζουν τα

κουμπιά στον ανελκυστήρα, στυλό, πάγκους,
ή άλλα αντικείμενα του χώρου θεραπείας
μέχρι να εισέλθουν στην αίθουσα, όπου θα
πραγματοποιηθεί η επέμβαση.
• Απαγόρευση της εισόδου σε πάνω από
ένα συνοδό για κάθε ασθενή στα ραντεβού.
• Απόσταση πάνω από 2 μέτρα μεταξύ
των ασθενών στην αίθουσα αναμονής ανά
πάσα στιγμή.
• Καθαρισμός των καθισμάτων και των επιφανειών στην αίθουσα αναμονής με αντισηπτικό μετά την αναχώρηση κάθε ατόμου.
• Παραμονή των ασθενών στις χειρουργικές αίθουσες αφού εισέλθουν στο ιατρείο
και δώσουν τα στοιχεία τους.
• Οι ασθενείς πρέπει να φέρουν το δικό
τους φαγητό ή σνακ.
• Καθαρισμός στυλό, καθρεφτών και άλλων αντικειμένων που αγγίζουν οι ασθενείς
με αλκοολούχο αντιϊκό αντισηπτικό ή σαπούνι και νερό για 20 δευτερόλεπτα αμέσως πριν και μετά την επαφή τους με κάθε
αντικείμενο. Το προσωπικό πρέπει να φοράει γάντια όταν χειρίζεται αυτά τα αντικείμενα
με τους ασθενείς.
• Παρουσία μόνο του απαραίτητου προσωπικού που χρειάζεται για τη διεκπεραίωση
της θεραπείας (πχ 1 χειρουργός, 1 βοηθός ).
• Οι γιατροί και οι νοσοκόμες πρέπει να
φορούν μάσκες και γάντια σε όλες τις επαφές με τους ασθενείς. Μάσκες πρέπει να εφαρμόζονται συνεχώς στους κλινικούς χώρους ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ του
προσωπικού είναι στα 2 μέτρα.
• Για περιστατικά που αφορούν το πρόσωπο και απαιτείται εκτεταμένη εκτομή ή αποκατάσταση, ειδικά στη μύτη ή τα χείλη, οι χειρουργοί ενδέχεται να βρίσκονται σε αυξημένο
κίνδυνο μόλυνσης ή μετάδοσης COVID-19.
Χρησιμοποιείτε κατάλληλα τοποθετημένες
μάσκες N95 και προσωπίδες για προστασία
των ματιών και της μάσκας. Οι μάσκες N95
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά από το
ίδιο άτομο και να αποθηκευτούν σε χάρτινες
σακούλες όταν δεν χρησιμοποιούνται. Δείτε παρακάτω τη σχετική βιβλιογραφία και
τους συνδέσμους για πληροφορίες σχετικά
με την επαναχρησιμοποίηση και τις τεχνικές
απολύμανσης.

Βιβλιογραφία
www.nccn.org/covid-19/pdf/Melanoma.pdf
www.nccn.org/covid-19/pdf/NCCN-NMSC.
pdf
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Συστάσεις σε ασθενείς
με δερματικό λέμφωμα
Οι ασθενείς με δερματικό λέμφωμα είναι σε μεγάλο ποσοστό
ανοσοκατασταλμένοι είτε λόγω του ίδιου του νοσήματος είτε λόγω των
συστηματικών θεραπειών που ενδεχομένως λαμβάνουν. Πέραν αυτού
πρόκειται συχνά για άτομα τρίτης ηλικίας και με άλλα συνοδά νοσήματα.

Ι

διαιτέρως για τους ασθενείς με λεμφώματα χαμηλής κακοήθειας (π.χ. πρώιμο στάδιο σπογγοειδούς μυκητίασης, λεμφωματοειδής βλατίδωση) δεν θεωρούνται ανοσοκατεσταλμένοι οπότε εμπίπτουν στις γενικές
οδηγίες προφύλαξης από τον SARS-Cov-2.
Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσιευμένες συστάσεις του USCLC (United States Cutaneous
LymphomaConsortium) και αναφορικά με την
τρέχουσα πανδημία, οι θεραπείες που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση των δερματικών λεμφωμάτων κατατάσσονται στις εξής ομάδες, αναλόγως με τον πιθανολογούμενο βαθμό ανοσοκαταστολής που δύναται
να επιφέρουν:

Χαμηλού ρίσκου
Τοπικά κορτικοειδή, γέλη
Μεχλωραιθαμίνης, τοπικά Ρετινοειδή,
Ιμικουιμόδη, Αντιϊσταμινικά
Οι ασθενείς που λαμβάνουν μόνο τοπικές
θεραπείες θα πρέπει να ακολουθούν τις συστάσεις προφύλαξης από τον SARS-Cov-2
που εφαρμόζονται στο γενικό πληθυσμό.
Δεν συστήνεται μεταβολή της θεραπείας.

Ενδιάμεσου ρίσκου
Συστηματικά Ρετινοειδή (Μπεξαροτένη,
Ασιτρετίνη), Μεθοτρεξάτη, Ιντερφερόνηα, Βορινοστάτη, συστηματικά
Κορτικοστεροειδή
Για τους ασθενείς που έχουν κάνει ήδη έναρξη της αγωγής συστήνεται συνέχιση αυτής. Για τους ασθενείς στους οποίους δεν έχει γίνει έναρξη τέτοιων θεραπειών δύναται
να μετατεθεί σε μελλοντικό χρόνο και αντικατασταθούν από τοπικές θεραπείες, εφόσον
αυτό δεν θα επηρεάσει σημαντικά τη θεραπευτική έκβαση και με τη σύμφωνη πάντα
γνώμη του θεράποντος ιατρού. Τέλος, κατά
την εφαρμογή τέτοιων θεραπειών προτείνεται η ελάχιστη δυνατή εργαστηριακή παρακολούθηση των ασθενών προκειμένου να
αποφεύγεται η άσκοπη έκθεσή τους σε πιθανές εστίες μετάδοσης του ιού.

Υψηλού ρίσκου:
Φωτοθεραπεία , Ακτινοθεραπεία, Τ SEB
Πρόκειται για θεραπείες με μικρή μεν επίδραση στο ανοσολογικό προφίλ των ασθενών αλλά ιδιαιτέρως απαιτητικές λόγω του
μεγάλου αριθμού συνεδριών και την ανάγκη διενέργειάς τους σε οργανωμένη μονάδα υγείας που αυξάνουν τη συνολική πιθανότητα προσβολής από τον ιό. Ειδικά για την
φωτοθεραπεία προτείνεται η αντικατάσταση
με άλλες τοπικές θεραπείες όποτε αυτό είναι κλινικά αποδεκτό.
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Μogamulizumab, Β rentuximab,
Ρομιδεψίνη, Πραλατεξάτη, Γεμσιταμπίνη,
άλλες χημειοθεραπείες.
Πρόκειται για θεραπείες κατεξοχήν ανοσοκατασταλτικές λόγω της βιολογικής τους
δράσης.
Απαιτείται συνήθως σημαντικός αριθμός
συνεδριών οι οποίες θα πρέπει να γίνονται
σε οργανωμένο νοσοκομειακό περιβάλλον,
στοιχεία που αυξάνουν περεταίρω την πιθανότητα προβολής από τον ιό.
Συστήνονται παράταση των μεσοδιαστημάτων της θεραπείας ή μείωση της δόσης σύμφωνα με τη σύσταση του θεράποντος ιατρού.
Αλλογενής μεταμόσχευση,
πολύχημειοθεραπείες (π.χ. CHOP), Α
lemtuzumab, Φλουνταραμπίνη
Οι θεραπείες αυτές θα πρέπει να αποφεύγονται όποτε αυτό είναι εφικτό καθώς δύναται να προκαλέσουν σοβαρή κυτταροπενία, επομένως αύξηση της πιθανότητας σοβαρών επιπλοκών μετά από προσβολή από τον COVID 19.
Για όλους τους ασθενείς με δερματικό
λέμφωμα συστήνεται η επικοινωνία τον
θεράποντα ιατρό τους προκειμένου να ενημερωθεί για τα παραπάνω.
Η οποιαδήποτε τροποποίηση της θεραπευτικής αγωγής είναι αποκλειστική ευθύνη του
ιατρού και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει
να γίνεται από τον ίδιο τον ασθενή χωρίς προηγούμενη συνεννόηση.

Βιβλιογραφία
Zic JA, Ai W, Akilov OE et al. United States
Cutaneous Lymphoma Consortium recommednations for treatment of cutaneous lymphomas during the COVID-19 pandemic. J
Am Acad Dermatol 2020
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Οδηγίες για την
αντιμετώπιση
ασθενών με ΣΜΝ
Ηλέκτρα Νικολαΐδου
Αν. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ, Νοσ. «Α. Συγγρός»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ακολουθούν κάποιες
πολύ σημαντικές οδηγίες
για την αντιμετώπιση ασθενών
με σεξουαλικώς
μεταδιδόμενα νοσήματα
(εκτός HIV Λοίμωξης)
στο Δερματολογικό Αφροδισιολογικό Ιατρείο
κατά την περίοδο
της σταδιακής επιστροφής
στην κανονική λειτουργία
των ιατρείων μας
και της κοινωνίας.

• Για την εξέταση ασθενούς με πιθανό σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα (ΣΜΝ) ακολουθούνται όλοι οι κανόνες για την εξέταση των ασθενών με λοιπά δερματολογικά νοσήματα.
• Τα ΣΜΝ (εκτός της HIV λοίμωξης) δεν καθιστούν τους ασθενείς ευπαθείς ομάδες για
COVID-19.
• Για την εξέταση της πρωκτογεννητικής περιοχής, ζητούμε από τον ασθενή να γυρίσει το κεφάλι του μακριά από εμάς και να μη μιλάει για όσο χρόνο διαρκεί η εξέταση.
• Για τις ενδομυικές ενέσεις πενικιλλίνης, ζητούμε από τον ασθενή να ξαπλώσει μπρούμυτα
με το κεφάλι του στραμμένο αντίθετα από τη δική μας θέση και να μη μιλάει.
• Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για πιθανή διασπορά του SARS-CoV-2 από επεμβάσεις
(κρυοθεραπεία, διαθερμοπηξία, laser) για την αντιμετώπιση των κονδυλωμάτων.
• Επειδή οι ανωτέρω επεμβάσεις προϋποθέτουν μικρή απόσταση από τον ασθενή, εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί τοπική αγωγή με ποδοφυλλοτοξίνη, ιμικουιμόδη, σινεκατεχίνες. Στην περίπτωση αυτή, δεν ξεχνάμε να ενημερώνουμε τον ασθενή για την τοπική αντίδραση που μπορεί να προκύψει από τις αγωγές αυτές.
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Θεματολογία: COVID-19
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
• Οδηγίες - Συστάσεις σε ασθενείς με
Δερματολογικά Νοσήματα υπό συστηματική αγωγή
www.edae.gr/newsslidefull.php?id=230

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.edae.gr
Υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες για τον COVID-19 για πληρέστερη ενημέρωση
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Τα αντισηπτικά,
τα απολυμαντικά και
η φροντίδα του Δέρματος

Τα απολυμαντικά αποτελούν
ένα χρήσιμο συμπλήρωμα
στο πλύσιμο με χλιαρό νερό
και σαπούνι για την
αντιμετώπιση των παθογόνων
μικροοργανισμών,
όπως ο νέος κορωνοϊός.
Ο ιός αυτός, όπως και πολλά
άλλα παθογόνα, δομικά διαθέτει
ένα εξωτερικό περίβλημα
που λέγεται έλυτρο
και αποτελείται από λιπίδια
και πρωτεΐνες.

Λ

όγω των λιπιδίων, το έλυτρο διαλύεται εύκολα από το σαπούνι και το
χλιαρό νερό και ο κορωνοϊός πεθαίνει. Ωστόσο το σαπούνι και το νερό δεν είναι πάντοτε εύκαιρα, ενώ το σαπούνισμα δεν
σκοτώνει απαραιτήτως όλους τους άλλους
παθογόνους μικροοργανισμούς. Έτσι αναλόγως με την περίσταση μπορεί να χρειάζεται απολύμανση.
Τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούμε
στα χέρια και στις επιφάνειες συνήθως περιέχουν οινόπνευμα (αιθανόλη ή αλκοόλ) σε
διάφορες πυκνότητες, διάφορες άλλες αλκοόλες, χλώριο σε ποικίλες μορφές και συγκεντρώσεις ή διάφορα άλλα χημικά συστατικά.
Τον κορωνοϊό COVID-19 εκτιμάται ότι καταπολεμούν αποτελεσματικότερα ορισμένα από αυτά.
Μελέτες που είχαν γίνει με τους παλαιότερους λοιμογόνους κορωνοϊούς SARS και MERS, είχαν δείξει ότι αποτελεσματικά εναντίον τους ήταν τα απολυμαντικά που περιέχουν:
α) αλκοόλ σε περιεκτικότητα 62-71%, β)
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χλώριο (υποχλωριώδες νάτριο) σε συγκέντρωση 0,1%, ή γ) υπεροξείδιο του υδρογόνου σε περιεκτικότητα 0,5%.
Τα αντισηπτικά χεριών με
περιεκτικότητα σε οινόπνευμα πάνω
από 70% θεωρούνται αποτελεσματικά
και εναντίον του νέου ιού.
Τα προϊόντα με χλώριο ενδείκνυνται μόνο
για τις επιφάνειες, γιατί είναι πολύ ερεθιστικά για το δέρμα, ενώ το υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυζενέ) χρησιμοποιείται κυρίως
ως απολυμαντικό πληγών και επιφανειών.
Επιπτώσεις στο Δέρμα από την χρήση
αντισηπτικών
Με τα αλκοολούχα αντισηπτικά των χεριών μία πιθανή επίπτωση μπορεί να είναι
η ξηροδερμία, η οποία συνήθως παρατηρείται είτε με κακής ποιότητας αντισηπτικά είτε σε άτομα με ευαισθησία στο δέρμα.
Τα καλής ποιότητας αλκοολούχα αντισηπτικά συνήθως δεν προκαλούν ξηροδερμία, διότι περιέχουν μαλακτικούς παράγοντες που τα καθιστούν πιο «φιλικά»

προς το δέρμα.
Αν, όμως, ένα άτομο έχει προδιάθεση και
ευαισθησία στο δέρμα όχι μόνο μπορεί να
εκδηλώσει ξηροδερμία με αυτά, αλλά ακόμα και δερματίτιδα εξ επαφής.
Τα προβλήματα αυτά μπορεί
να εμφανιστούν κυρίως με την
επαναλαμβανόμενη, συχνή χρήση.
Η δερματίτιδα εξ επαφής εκδηλώνεται με
συμπτώματα που κυμαίνονται από ήπια έως
πολύ σοβαρά, και συμπεριλαμβάνουν ξηρότητα, ερεθισμό, κνησμό, απολέπιση, «σκασίματα» στο δέρμα, ρωγμές ή ακόμα και αιμορραγία και πόνο.
Μία άλλη πιθανή επίπτωση είναι η αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής, η οποία οφείλεται στα λοιπά συστατικά των αντισηπτικών, αλλά είναι σπάνια. Στις πιο σοβαρές μορφές της, οι οποίες είναι ακόμα σπανιότερες, η αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής μπορεί να συνοδεύεται από συμπτώματα αναφυλαξίας (π.χ. δυσκολία στην αναπνοή, πρήξιμο στο πρόσωπο, στα χείλη,
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τη γλώσσα κ.λπ.).
Εκτός από την ευαισθησία και την προδιάθεση, άλλοι παράγοντες που αυξάνουν τον
κίνδυνο δερματίτιδας κατά την συνεχή χρήση των αντισηπτικών χεριών, είναι τα αρώματα και τα συντηρητικά που ενδέχεται να
περιέχουν, το συνεχές πλύσιμο των χεριών

σουν αντιδράσεις όπως έγκαυμα, δερματικό ερεθισμό, φλύκταινες, κνησμό, δερματίτιδα. Το ιατρικό οξυζενέ είναι ειδικό διάλυμα, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την απολύμανση των πληγών, κατ’ επέκταση δεν πρέπει να χρησιμοποείται ως αντισηπτικό των χεριών.

οινοπνεύματος (και αυτή περιέχει μαλακτικούς παράγοντες). Με το φωτιστικό
οινόπνευμα υπάρχει κίνδυνος σοβαρού
δερματικού ερεθισμού και εγκαύματος.
• Να θυμάστε ότι τα αλκοολούχα αντισηπτικά είναι εύφλεκτα. Επομένως μην τα
χρησιμοποιείτε δίπλα σε φωτιά, ούτε να

με σαπούνι και νερό μετά τη χρήση του αντισηπτικού (αυτό δεν πρέπει να γίνεται) και η
χρήση γαντιών ενόσω τα χέρια είναι ακόμα
υγρά από το αντισηπτικό ή από το πλύσιμο.
Άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες είναι το
πλύσιμο των χεριών με καυτό νερό και το συνεχές στέγνωμα είτε στον καυτό αέρα είτε με
κακής ποιότητας υφασμάτινες ή χάρτινες πετσέτες. Η δερματίτιδα είναι επίσης πιθανότερη
σε όσους δεν χρησιμοποιούν τακτικά ενυδατικές κρέμες χεριών.
Τα απολυμαντικά επιφανειών με χλώριο
είναι ισχυρά και αποτελεσματικά, αλλά είναι ερεθιστικά όχι μόνο για το δέρμα, αλλά και για τους βλεννογόνους των αεραγωγών. Όταν το χλώριο έρχεται σε επαφή με
το δέρμα, μπορεί να προκαλέσει τοξικές ή
αλλεργικές αντιδράσεις που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στην ανάπτυξη δερματικού εγκαύματος.
Όσον αφορά το υπεροξείδιο του υδρογόνου, τα απολυμαντικά επιφανειών που το
περιέχουν, δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το δέρμα διότι μπορεί να προκαλέ-

Τι μπορείτε να κάνετε:

ανάβετε τσιγάρο πριν στεγνώσουν εντελώς στο δέρμα σας.
• Να φοράτε ελαστικά γάντια και να έχετε ανοιχτά όλα τα παράθυρα όταν χρησιμοποιείτε χλωρίνη. Ιδανικά πρέπει να
φοράτε και μάσκα και ειδικά προστατευτικά ματιών. Επειδή όμως οι περισσότεροι δεν το κάνουν αυτό, φροντίστε έστω
να την μεταχειρίζεστε πολύ προσεκτικά,
για να μην πεταχτούν σταγόνες προς το
πρόσωπό σας.
• Μην αναμιγνύετε την χλωρίνη με άλλα
καθαριστικά, ούτε με οινόπνευμα. Να
την αναμιγνύετε μόνο με κρύο νερό, ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης. Να θυμάστε ότι το ζεστό νερό διαλύει το δραστικό συστατικό της χλωρίνης και την καθιστά αναποτελεσματική.
• Μην κάνετε κατάχρηση στο οξυζενέ και
μην το χρησιμοποιείτε ως αντισηπτικό
χεριών.
• Μη ξεχνάτε να ενυδατώνετε συχνά τα
χέρια σας και αν είναι δυνατόν μετά από κάθε πλύσιμο ή χρήση αντισηπτικού.

• Μην χρησιμοποιείτε τα απολυμαντικά
και τα αντισηπτικά ως εναλλακτική λύση στο σαπούνισμα. Το πρώτο και κυριότερο μέσον καθαρισμού και απολύμανσης των χεριών και των επιφανειών
είναι το πλύσιμο με σαπούνι και νερό.
• Να διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης των απολυμαντικών και των αντισηπτικών και να τις ακολουθείτε πιστά.
• Να φυλάτε τα προϊόντα αυτά σε θερμοκρασία δωματίου, μακριά από την υγρασία και τη ζέστη.
• Να διατηρείτε σφικτά κλειστά τα μπουκάλια όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.
• Μην αφήνετε τα προϊόντα αυτά εκτεθειμένα στα μικρά παιδιά. Μπορεί κατά λάθος να τα καταπιούν και να κινδυνέψει
η υγεία τους.
• Μην εκθέτετε μεγάλες επιφάνειες του
σώματός σας στα αλκοολούχα αντισηπτικά. Ούτε να χρησιμοποιείτε φωτιστικό οινόπνευμα ως αντισηπτικό χεριών, επειδή δεν βρήκατε αντισηπτικό ή λοσιόν

Κανόνες υγιεινής για τα παιδιά
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Χ. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ
Μέλος
Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος
Π. ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Μέλος
Π.Γ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η πανδημία του COVID-19 άλλαξε τα δεδομένα σε όλους τους τομείς της ζωής μας και
δεν ήταν δυνατόν να αφήσει ανεπηρέαστη και την διοργάνωση της φετινής Ευρωπαϊκής Ημέρας Μελανώματος και της Ελληνικής Εβδομάδας Καρκίνου του Δέρματος. Ο θεσμός αυτός συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια επιτυχημένων διοργανώσεων , χάρις στις προσπάθειες όλων μας, και έχει καταξιωθεί στην συνείδηση της κοινής γνώμης στη Χώρα μας.
Δυστυχώς όμως οι ειδικές συνθήκες λόγω της πανδημίας και κυρίως η αβεβαιότητα που ακόμη επικρατεί, δεν επέτρεψαν την συνέχιση και ολοκλήρωση της οργανωτικής προσπάθειας
που είχε ξεκινήσει και οδήγησαν τελικά, με λύπη μας, στην ακύρωση της φετινής εκστρατείας.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και
δήλωσαν συμμετοχή και να ανανεώσουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού για την επόμενη χρονιά.
Όμως ο στόχος της πρόληψης του μελανώματος και του καρκίνου του δέρματος παραμένει
σημαντικός εν μέσω άλλων ιατρικών και κοινωνικών προβλημάτων, και κορυφαία προτεραιότητα της Δερματολογικής Κοινότητας. Για αυτό η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία αποφάσισε να διοργανώσει μέσα στον Ιούνιο μια εκστρατεία
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσω των ΜΜΕ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που να επισημαίνει την σημασία και τους τρόπους πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του δέρματος και, ιδιαίτερα, τον κεντρικό και καθοριστικό ρόλο του Δερματολόγου σε αυτό. Θα ενημερωθείτε σχετικά από τα κανάλια επικοινωνίας της ΕΔΑΕ.
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και την συμμετοχή σας στις κοινές μας προσπάθειες για την ανάδειξη και αναβάθμιση του ρόλου των Ελλήνων Δερματολόγων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Με θερμούς
συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ημερομηνία 1 / 06 / 2020
Συντονιστής Ευρωμελανώματος
Ελλάδος
Α. Κατούλης
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος: Δ. Ρηγόπουλος
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Η Ελληνική Δερματολογική και
Αφροδισιολογική Εταιρεία αποφάσισε να
διοργανώσει εκστρατεία ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης μέσω των ΜΜΕ και
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που να
επισημαίνει την σημασία και τους τρόπους
πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του
καρκίνου του δέρματος και, ιδιαίτερα,
τον κεντρικό και καθοριστικό ρόλο του
Δερματολόγου σε αυτό.

Νέα ενημερωτική
καμπάνια για τον καρκίνο
του δέρματος από
την ΕΔΑΕ

Η

τάση μας να ελέγχουμε τα πάντα γύρω μας σε συνδυασμό με το περιβάλλον των καλοκαιρινών διακοπών αξιοποιούνται με ιδιαίτερα εύστοχο και άμεσο τρόπο για να μεταδώσουν το μήνυμα της
φετινής καμπάνιας της ΕΔΑΕ: ότι, για να χαρούμε πραγματικά το καλοκαίρι, δεν φτάνει να ελέγχουμε, αλλά πρέπει και να ελεγχόμαστε!
Στόχος της καμπάνιας είναι να μας παροτρύνει να ελέγχουμε με προσοχή το δέρμα
μας για κάποια καινούργια ελιά ή άλλη αλλοίωση ή για κάποια ελιά που αλλάζει και
μπορεί να κρύβει κάτι σοβαρό για την υγεία μας. Να υιοθετήσουμε δηλαδή την πιο απλή, εύκολη και ανώδυνη διαδικασία για
την προστασία μας από το μελάνωμα και τις
άλλες μορφές καρκίνου του δέρματος, που
είναι η τακτική ανά μήνα αυτοεξέταση και
η ανά έτος εξέταση από τον Δερματολόγο.
Το μελάνωμα είναι η συχνότερη μορφή
καρκίνου στην λευκή φυλή και μια από
τις πιο απειλητικές για τη ζωή. Συνήθως,
στο άκουσμα της λέξης ‘καρκίνος’ το μυαλό
μας παγώνει και δεν δίνει σημασία στη συνέχεια, που περιλαμβάνει και την πιο σημαντική πληροφορία – κι ας ακούγεται ‘κλισέ’: ότι
ο καρκίνος του δέρματος -και όχι μόνο- είναι
μια νόσος που μπορεί να προληφθεί, αλλά
και να διαγνωστεί έγκαιρα, γεγονός που προσφέρει μεγάλο πλεονέκτημα στην αποτελεσματική αντιμετώπισή του. Ειδικά το πρώιμο
μελάνωμα είναι ιάσιμο σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90%, ενώ οι νεότερες θεραπείες έχουν βελτιώσει την επιβίωση ακόμη και για
την προχωρημένη και μεταστατική μορφή του.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε δυο στοιχεία
που δίνουν τη σημερινή εικόνα και τις προβλέψεις για την επιδημιολογία του μελανώματος και την στάση των ανθρώπων απέναντι σε αυτό:
• Μέχρι το 2040, τα κρούσματα μελανωμάτων παγκοσμίως, θα αγγίξουν περίπου το

μισό εκατομμύριο, σημειώνοντας αύξηση
62% σε σχέση με τις νέες περιπτώσεις που
καταγράφηκαν το 2018
• Το 92% των ανθρώπων αναγνωρίζουν ότι
η έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας, αλλά το 61% πιστεύουν ότι το μαυρισμένο από τον ήλιο
δέρμα είναι ελκυστικό
Είναι γενικά γνωστό ότι ο καρκίνος του δέρματος είναι ο πιο κοινός καρκίνος. Έχει αναφερθεί από τους ειδικούς ότι η εμφάνισή του
έχει λάβει πλέον τις διαστάσεις επιδημικού
φαινομένου, ενώ κάθε χρόνο, οι νέες περιπτώσεις καρκίνου του δέρματος είναι περισσότερες από τις περιπτώσεις καρκίνου μαστού, προστάτη, πνεύμονα και εντέρου μαζί! Κύρια αιτία είναι η κατάχρηση του ήλιου
και η ελλιπής προστασία μας από αυτόν.
Όσο λοιπόν απολαμβάνουμε το καλοκαίρι και τον ευλογημένο ήλιο της πατρίδας

μας, που είναι ηλιόλουστη ακόμη και το χειμώνα, ας έχουμε την προσοχή μας τεταμένη και ας ελέγχουμε αυτά που έχουν πραγματική σημασία:
• Την προστασία από τον ήλιο, βάσει των οδηγιών από τους ειδικούς
• Την αυτοεξέταση σε όλη την επιφάνεια του
δέρματός μας, κάθε μήνα
• Την τακτική επίσκεψη στο Δερματολόγο
μας μια φορά το χρόνο.
Παίζουμε με τον ήλιο αλλά δεν παίζουμε με το δέρμα μας. #SkinCheck
Μάθε περισσότερα στο
dermalogos.gr/melanoma
Συντονιστής Ευρωμελανώματος Ελλάδος
Α. Κατούλης
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος: Δ. Ρηγόπουλος
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Η Ελληνική εφαρμογή
για την υπεριώδη ακτινοβολία
από την Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

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

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

QR Code:
Εναλλακτικά, κατεβάστε την εφαρμογή εδώ: https://apps.apple.com/us/app/uv-shield/id1518480824?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ifactortech.uvsafe
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ΕΑΡΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 2020
Χαιρετισμός Δημήτρη Ρηγόπουλου - Πρόεδρου ΕΔΑΕ
Για άλλη μια χρονιά, η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία διοργανώνει το 2020 την - θεσμοθετημένη,
πλέον - Εαρινή Εκδήλωση της. Προορισμός μας αυτήν τη φορά
η πανέμορφη Θεσσαλονίκη και το Makedonia Palace, το ξενοδοχείο - έμβλημα της συμπρωτεύουσας.

Τ

ο επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17-19 Ιουλίου 2020, βασίζεται σε δύο άξονες: αφενός, να προσφέρει απαντήσεις και λύσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς των συναδέλφων, τόσο σε ότι αφορά την
καθ’ ημέρα κλινική πράξη όσο και την εξελικτική πορεία της Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας στο προσεχές μέλλον και αφετέρου, να

αποτελέσει φόρουμ ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και προτάσεων μεταξύ των συναδέλφων για τα θέματα που απασχολούν όλους μας.
Προς την κατεύθυνση αυτή, η θεματολογία της εκδήλωσης αποσκοπεί στην κάλυψη ενός ευρέος φάσματος θεμάτων, τα οποία θα παρουσιάσουν διακεκριμένοι συνάδελφοι. Και βέβαια, καθοριστικής σημασίας θα είναι η δική σας ενεργή συμμετοχή, στην οποία προσβλέπουμε
και για την οποία είμαστε σίγουροι, έχοντας ως επιπλέον εχέγγυο την
εαρινή σαγήνη της διαχρονικά ελκυστικής Θεσσαλονίκης.
Σας περιμένουμε όλους στη Θεσσαλονίκη.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Δημήτριος Ρηγόπουλος
Πρόεδρος ΕΔΑΕ

Ε π ι στημονικ ό
Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Π ρό γραμμα
18.15 - 18.30

Οξυτενή κονδυλώματα, Ε. Κυρμανίδου

13.00 - 14.00

Προσέλευση – Εγγραφές

18.30 - 18.45

Διαπυητική Ιδρωταδενίτιδα, Φ. Τσάτσου

14.00 - 15.30

Στρογγυλό Τραπέζι 1
«Aπό τη διάγνωση στη θεραπεία»
Προεδρείο: Κ. Βαλαρούτσος, Τ. Παπασπύρου

18.45 - 19.00

Νόσος Paget, Αικ. Κυριακού

19.00 - 19.15

Mελαγχρωματικές βλάβες, Δ. Σγούρος

19.15 - 19.30

Συζήτηση

19.30 - 20.00

Δορυφορική Διάλεξη 2

20.00 - 20.30

Δορυφορική Διάλεξη 3

20.30 - 21.00

Διάλεξη
«Θεραπεία ψωρίασης: όσο περισσότερη η γνώση, τόσο περισσότερες
οι απορίες»
Προεδρείο: Δ. Ρηγόπουλος, Ομιλητής: Γ. Χαϊδεμένος

14.00 - 14.20

Λειχηνοειδής πιτυρίαση, Ο. Πίκου

14.20 - 14.40

Όψιμη δερματική πορφυρία, Κ. Θεοδωρόπουλος

14.40 - 15.00

Μελανίζουσα ακάνθωση, Φ. - Σ. Δελλή

14.45 - 15.00

Αμυλοείδωση, Σ. Χαραλαμπίδης

15.00 - 15.20

Σαρκοείδωση, Δ. Εξαδακτύλου

15.20 - 15.30

Συζήτηση

15.30 - 16.00

Διάλειμμα καφέ

21.00

Κοκτέιλ Υποδοχής

16.00 - 17.30

Workshop 1
«Φάρμακα που πρέπει να γνωρίζει ο Δερματολόγος»
Προεδρείο: Γ. Κοντοχριστόπουλος, Β. - Α. Ρουσσάκη - Σούλτσε

07.30 - 09.00

Πρόγευμα με τους Ειδικούς
Προεδρείο - Συντονισμός: ΔΣ της ΕΔΑΕ

16.00 - 16.15

Γκαμπαπεντίνη και πρεγκαμπαλίνη, Ε. Ζαφειρίου

09.00 - 10.30

16.15 - 16.30

Μετφορμίνη, Μ. Αραμπατζής

16.30 - 16.45

Δαψόνη Φ., Σ. Δελλή

Workshop 2
«Lasers αποτρίχωσης»*
Προεδρείο: Κ. Καλοκασίδης, Π. Κωστάκης

16.45 - 17.00

Τρανεξαμικό οξύ, Χ. Βαβούλη

09.00 - 09.15

Βιολογία της τρίχας. Ενδείξεις θεραπείας, Σ. Παπανίκου

17.00 - 17.15

Σπιρονολακτόνη, Χ. Κεμανετζή

09.15 - 09.30

Βασικές αρχές laser, Π. Κωστάκης

17.15 - 17.30

Συζήτηση

09.30 - 09.50

Συσκευές laser: είδη, εφαρμογές, Κ. Καλοκασίδης

17.30 - 18.00

Δορυφορική Διάλεξη 1

09.50 - 10.10

Διαχείριση ιατρείου, Π. Σουβατζίδης

18.00 - 19.30

Στρογγυλό Τραπέζι 2
«Παθήσεις αιδοίου»
Προεδρείο: Σ. Γρηγορίου, Φ. Σούρλη, Π. Χριστοφορίδης

10.10 - 10.30

Συζήτηση

18.00 - 18.15

Σκληροατροφικός λειχήνας, Αικ. Τσιόγκα
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*Οι συμμετέχοντες θα μοριοδοτηθούν επιπλέον με απόφαση του ΔΣ της Ε.Δ.Α.Ε., σε
συνδυασμό με το πρακτικό μέρος που θα λάβει χώρα στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο που
θα γίνει στις 3-6 Δεκεμβρίου 2020 στην Αθήνα.
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10.30 - 11.30

Δορυφορικό Συμπόσιο 1

12.45 - 13.00

Είσφρυση όνυχος: φαινόλη ή χειρουργική εκτομή; Ε. Ζουριδάκη

11.30 - 12.00

Διάλειμμα καφέ

13.00 - 13.15

12.00 - 13.15

Στρογγυλό Τραπέζι 3
«Πώς προσεγγίζουμε στα παιδιά: »
Προεδρείο: Ε. Παπαδαυίδ, Π. Σταυρόπουλος

Καλοήθεις βλάβες περιοφθαλμικά: πως τις αντιμετωπίζω;
Σ. Σταματόπουλος

13.15 - 13.30

Συζήτηση

Τις μελαγχρωματικές βλάβες, Α. Λάλλας

13.30 - 14.30

Συμπεράσματα-Λήξη Επιστημονικής Εκδήλωσης

12.00 - 12.15
12.15 - 12.30

Τη γυροειδή αλωπεκία, Χ. Φωτιάδου

12.30 - 12.45

Την Ψωρίαση, Ο. Ζώη - Τόλη

12.45 - 13.00

Την εντοπισμένη σκληροδερμία και τον ερυθηματώδη λύκο, Μ.-Σ.
Μανώλη

13.00 - 13.15

Συζήτηση

13.15 - 14.15

Δορυφορικό Συμπόσιο 2

14.15 - 15.15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ε.Δ.Α.Ε. - ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

15.15 - 16.45

Στρογγυλό Τραπέζι 4
«Δύσκολες περιπτώσεις-πώς τις αντιμετωπίζω»
Προεδρείο: Δ. Ιωαννίδης, Δ. Σωτηριάδης

15.15 - 15.30

Ατοπική δερματίτιδα, Ε. Βακιρλής

15.30 - 15.45

Ψώρα / Φθειρίαση, Ν. Φέκκας

15.45 - 16.00

Ιδρωταδενίτιδα, Α. Παναγοπούλου

16.00 - 16.15

Πέμφιγα, Α. Πατσατσή

16.15 - 16.30

Μέλασμα, Γ. Κοντοχριστόπουλος

16.30 - 16.45

Συζήτηση

16.45 - 17.45

Δορυφορικό Συμπόσιο 3

17.45 - 18.15

Διάλειμμα καφέ

18.15 - 18.45

Δορυφορική Διάλεξη 4

18.45 - 20.00

Στρογγυλό Τραπέζι 5
«Ενδιαφέροντα θέματα στη Δερματολογία»
Προεδρείο: Χ. Ζωγραφάκης, Β. Παπαρίζος

18.45 - 19.05

Ψευδαισθητική παρασίτωση, Α. Κουρής

19.05 - 19.25

Σύφιλη στην κύηση, Β. Παπαρίζος

19.25 - 19.45

Θάλασσα και δέρμα, Θ. Σιδηρόπουλος

19.45 - 20.00

Συζήτηση

20.00 - 21.00

Δορυφορικό Συμπόσιο 4

10.00 - 11.30

Workshop 3
«Λύσεις σε δύσκολα προβλήματα»
Προεδρείο: Δ. Ιωαννίδης, Ι. Κατσαντώνης, Α. Κατούλης

10.00 - 10.15

Δερματολογική τοξικότητα νεότερων ογκολογικών φαρμάκων, Ζ.
Απάλλα

10.15 - 10.30

Διαφορική διάγνωση δακτυλιοειδών βλαβών, Κ. Κρασαγάκης

10.30 - 10.45

Ροδόχρους νόσος. Είναι συστηματική νόσος; Ε. Λαζαρίδου

10.45 - 11.00

Το τριχοριζόγραμμα στην καθημερινή πράξη, Β. Χασάπη

11.00 - 11.15

Γυναίκα με έντονη τριχόπτωση, Φ. Κούστα

11.15 - 11.30

Συζήτηση

11.30 - 12.00

Διάλειμμα καφέ

12.00 - 13.30

Στρογγυλό Τραπέζι 6
“Pearls and tips στη Δερματοχειρουργική”
Προεδρείο: Ν. Καλογερόπουλος, Ι. Μπάρκης

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ
Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020
17.30 - 18.00

Δορυφορική Διάλεξη ΑBBVIE
«Νέοι ορίζοντες στη διαχείριση της ψωρίασης»
Προεδρείο: Δ. Ρηγόπουλος, Γ. Χαϊδεμένος
• Η εξέλιξη των θεραπευτικών στόχων: Γ. Χαϊδεμένος
• Η εξέλιξη των θεραπευτικών επιλογών: Μ. Παπουτσάκη

19.30 - 20.00

Δορυφορική Διάλεξη UCB
«Υπάρχει ανάγκη για διαφορετική αντιμετώπιση των γυναικών με
ψωρίαση;»
Προεδρείο: Δ. Ρηγόπουλος, Ομιλήτρια: Ε. Σωτηρίου

20.00 - 20.30

Δορυφορική Διάλεξη FARAN
«Νεότερα δεδομένα & προκλήσεις στην ψωρίαση»
Προεδρείο: Ε. Λαζαρίδου, Ομιλήτρια: Ν. Ρομποτή
Σάββατο 18 Ιουλίου 2020

10.30 - 11.30

Δορυφορικό Συμπόσιο JANSSEN
«Η αναστολή της IL-23 στο επίκεντρο»
Προεδρείο/Συντονισμός: Δ. Ιωαννίδης
• Τι λένε τα νεότερα κλινικά δεδομένα για τη θεραπευτική προσέγγιση
του ασθενή με Ψωρίαση, Σ. Γρηγορίου
• Επιλέγοντας εργαλεία: βελτιστοποιώντας τη θεραπευτική
προσέγγιση, Ζ. Απάλλα
Συνοψίζοντας: Η αναστολή της IL-23, Δ. Ιωαννίδης

13.15 - 14.15

Δορυφορικό Συμπόσιο SANOFI GENZYME
«Νέα εποχή στην Ατοπική Δερματίτιδα»
Προεδρείο: Ε. Παπαδαυίδ
• Η παθοφυσιολογία της Ατοπικής Δερματίτιδας: κοιτώντας κάτω από
το δέρμα, Σ. Γρηγορίου
• Το dupilumab στη θεραπεία της Ατοπικής Δερματίτιδας,
Κ. Θεοδωρόπουλος

16.45 - 17.45

Δορυφορικό Συμπόσιο GENESIS PHARMA
«Θεραπευτικές επιλογές προσανατολισμένες στις ανάγκες των
ασθενών με φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα»
Προεδρείο: Δ.Ιωαννίδης
• Η απρεμιλάστη για τους ασθενείς με μέτριας βαρύτητας ψωρίαση:
Θ. Σιδηρόπουλος
• Επιλέγοντας το βιοομοειδές της ανταλιμουμάμπης SB5 για τη
διαχείριση της ψωρίασης και της διαπυητικής ιδρωταδενίτιδας:
Μ. Πολίτου

18.15 - 18.45

Δορυφορική Διάλεξη NOVARTIS
«Αναπροσδιορίζοντας τη Θεραπευτική Προσέγγιση με την IL-17A
στην Ψωριασική Νόσο»
Προεδρείο: Ε. Λαζαρίδου
• Η ανοσολογία της ψωρίασης και πάλι στο προσκήνιο: Α. Πατσατσή
• Μεταβαίνοντας από τις κλινικές μελέτες στις προκλήσεις της
καθημερινής κλινικής πράξης: Ε. Ζαφειρίου

20.00 - 21.00

Δορυφορικό Συμπόσιο ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ LILLY
«Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις στους ασθενείς με χρόνια
δερματικά νοσήματα»
Προεδρείο: E. Λαζαρίδου
• Ixekizumab (αναστολέας IL-17A): Επαναπροσδιορίζοντας τη
θεραπευτική προσέγγιση της ψωριασικής νόσου: Π. Παναγάκης
• Ανταπαλένη 0,3%/BPO 2,5%: Η νέα θεραπευτική τοπική εναλλακτική
στην αντιμετώπιση της μέτριας - σοβαρής ακμής: Ζ. Απάλλα

Κυριακή 19 Ιουλίου 2020

12.00- 12.15

Ελαχιστοποίηση του πόνου σε παιδιά και ενήλικες, Γ. Σγούρος

12.15 - 12.30

Μεσοθεραπεία με βοτουλινική τοξίνη, E. Λάζου

12.30 - 12.45

Υαλουρονιδάση: πότε και πώς; Σ. Θεοχάρης

Ημερομηνία καταχώρησης από το website του Συνεδρίου, 08/07/20
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Προσφορά της ΕΔΑΕ προς τα μέλη της

ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Τα παραπάνω βιβλία βρίσκονται στο site της ΕΔΑΕ
www.edae.gr
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

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

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

Όχι

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

Όχι

3.	Ποιο από τα παρακάτω θέματα της τωρινής ύλης των «Νέων της ΕΔΑΕ» σας ενδιαφέρει πιο πολύ;
Nέα για τη Δράση της ΕΔΑΕ
 έα που αφορούν την επαγγελματική κατοχύρωση των Δερματολόγων –
Ν
Αφροδισιολόγων
Επιστημονικά νέα
Ανασκόπηση επιστημονικών θεμάτων
Θέματα που αφορούν την ιατρική γενικότερα
4.	Ποιο από τα παρακάτω θα ήταν χρήσιμη προσθήκη στα «Νέα της ΕΔΑΕ» (παραπάνω από μία απαντήσεις);
 έματα που αφορούν συνταγογράφηση, θεραπευτικά πρωτόκολλα, κατευθυΘ
ντήριες οδηγίες, και
Θέματα που αφορούν οργάνωση ιατρείου και «τεχνική κατάρτιση»
Επιστημονικά θέματα
 ρθρα – γνώμες από ειδικούς πάνω σε επίκαιρα θέματα ή ιδιαίτερα γνωστικά
Ά
αντικείμενα
5.

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

Ηλεκτρονική (on line)

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

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