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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

  Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να 
αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλέπε παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Ξεκινήστε με ΤREMFYA®1

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το JMC (https://www.janssenmedicalcloud.gr/).

Κάθαρση δέρματος 
που αντέχει στο χρόνο.1-4

ΝΕΑ
1ης γραμμής θεραπεία

για την αντιμετώπιση 

της ψωρίασης κατά πλάκας1

Βιβλιογραφία: 1. TREMFYA®, Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 2. Blauvelt A et al. J Am Acad Dermatol 2017;76(3):405-417. 3. Reich K et al. J Am Acad Dermatol 2017;76(3):418-431. 4. Reich K, et al. Lancet 2019;394(10201):831-9.
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Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Το BRIVIR® και η 5-φθοριοουρακίλη συμπεριλαμβανομένων και των σκευασμάτων τοπικής χρήσης ή των προφαρμάκων τα οποία μεταβολίζονται σε 5-φθοριοουρακίλη (π.χ. καπεσιταβίνη, φλουξουριδίνη και
τεγαφούρη) ή προϊόντων που περιέχουν συνδυασμό αυτών των δραστικών ουσιών και άλλων 5-φθοριοπυριμιδίνων π.χ. φλουκυτοσίνη δεν πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα, και πρέπει να παρεμβάλλεται
διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων πριν αρχίσει η θεραπεία με φάρμακα της ομάδας 5-φθοριοπυριμιδίνης. Ως μία επιπλέον προφύλαξη, πρέπει να ελέγχεται η δραστικότητα του ενζύμου DPD (αφυδρογονάση
της διϋδροπυριμιδίνης) πριν αρχίσει οποιαδήποτε θεραπεία με φάρμακα της ομάδας της 5-φθοριοπυριμιδίνης σε ασθενείς που προσφάτως έπαιρναν BRIVIR®.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλων μορφών αλληλεπιδράσεις

Αντενδείκνυται η ταυτόχρονη χορήγηση με 5-φθοριοουρακίλη (συμπεριλαμβανομένων των σκευασμάτων τοπικής χρήσης και προφαρμάκων π.χ. καπεσιταβίνη, φλουξουριδίνη, τεγαφούρη) ή άλλες 5-φθο-
ριοπυριμιδίνες, όπως η φλουκυτοσίνη. Η αλληλεπίδραση αυτή η οποία επαυξάνει την τοξικότητα των φθοριοπυριμιδίνων είναι δυνητικώς θανατηφόρα.
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Βιβλιογραφία: 1. Smpc Brivir®.

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε δισκίο περιέχει 125mg βριβουδίνης. Έκδοχο(α) με γνωστή δράση: μονοϋδρική λακτόζη.
Κάθε δισκίο περιέχει 37mg μονοϋδρικής λακτόζης. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1. 4.3. Αντενδείξεις:
Το BRIVIR δεν πρέπει να χορηγείται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται
στην παράγραφο 6.1. Ασθενείς υπό αντικαρκινική χημειοθεραπεία: Η χρήση του BRIVIR αντενδείκνυται σε ασθενείς υπό αντικαρκινική
χημειοθεραπεία, ειδικά εάν λαμβάνουν 5-φθοριοουρακίλη (5-FU), συμπεριλαμβανομένων και των σκευασμάτων τοπικής χρήσης, των
προφαρμάκων τα οποία μεταβολίζονται σε 5-φθοριοουρακίλη (π.χ. καπεσιταβίνη, φλουξουριδίνη, ταγαφούρη) και προϊόντων που πε-
ριέχουν συνδυασμό αυτών των δραστικών ουσιών ή άλλων 5-φθοριοπυριμιδινών (βλέπε επίσης παρ. 4.4.και 4.5). Ασθενείς υπό αντι-
μυκητιασική θεραπεία με φλυκυτοσίνη: Η χρήση του Brivir αντεδείκνυται σε ασθενείς υπό αντιμυκητιασική θεραπεία με φλυκυτοσίνη
επειδή αυτή είναι προ-φάρμακο της 5-fluorouracil(5-FU). Ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια: Η χρήση του BRIVIR αντεδείκνυται σε  ασθενείς
με ανοσοανεπάρκεια όπως π.χ. αυτούς υπό αντικαρκινική χημειοθεραπεία, άλλη ανοσοκατασταλτική αγωγή. Παιδιά: Η ασφάλεια και
η αποτελεσματικότητα του BRIVIR σε παιδιά δεν έχουν τεκμηριωθεί 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:
Η βριβουδίνη 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
βριβουδίνη 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  αν-
τιδράσεων συμφωνούν σε αυτές που εμφανίζονται σε άλλα αντιϊκά νουκλεοζίδια της ιδίας κατηγορίας. Πίνακας των ανεπιθύμητων
ενεργειών: Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις της βριβουδίνης ανάλογα με το οργανικό σύστημα κατά
φθίνουσα σειρά συχνότητας. Διαταραχές του αίμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος: Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Ακοκ-
κιοκυτταραιμία, ηωσινοφιλία, αναιμία, λεμφοκυττάρωση, μονοκυττάρωση. Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000): Θρομβοπενία. Διατα-
ραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): αλλεργικές/αντιδράσεις υπερευαισθησίας(περιφερικό
οίδημα και οίδημα της γλώσσας, χειλιών, βλεφάρων, λάρυγγα και προσώπου, κνησμός, εξάνθημα, αυξημένη εφίδρωση, βήχας, δύ-
σπνοια, βρογχόσπασμος. Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης: Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): ανορεξία. Ψυχιατρικές
διαταραχές: Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Αϋπνία, αγχώδη διαταραχή. Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000): Παραισθήσεις,
συγχυτική κατάσταση. Διαταραχές του νευρικού συστήματος: Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): κεφαλαλγία,  ζάλη, ίλιγγος, υπνηλία,
παραισθησία. Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000): Δυσγευσία, τρόμος. Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα
δεδομένα): Διαταραχή ισορροπίας. Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου: Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000): Πόνος στο αυτί.
Αγγειακές διαταραχές: Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Υπέρταση. Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000): Υπόταση. Μη γνωστές
(δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα): Αγγειϊτιδα. Διαταραχές γαστρεντερικού συστήματος: Συχνές (≥1/100
έως <1/10): Ναυτία. Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Δυσπεψία, έμμετος, κοιλιακό άλγος, διάρροια, τυμπανισμό, δυσκοιλιότητα.
Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων: Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Λιπώδες ήπαρ, αυξημένα ηπατικά ένζυμα. Σπάνιες
(≥1/10.000 έως <1/1.000): Hπατίτιδα, αύξηση της χολερυθρίνης στο αίμα. Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα δια-
θέσιμα δεδομένα): Οξεία ηπατική ανεπάρκεια. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτι-
μηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα): Εξάνθημα σταθερής έκθυσης, απολεπιστική δερματίτιδα, πολύμορφο ερύθημα, σύνδρομο
StevensJohnson. Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος: Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000): Οστικά άλγη. Γενικές διαταραχές
και καταστάσεις της οδού χορήγησης: Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100): Εξασθένηση, κόπωση, γριππώδης συνδρομή (αίσθημα
κακουχίας, πυρετός, πόνος, ρίγη).

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Για την έγκαιρη ΘΕΡΑΠΕΙΑ του ΟΞΕΟΣ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ

σε ενήλικες ανοσοεπαρκείς ασθενείς1
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Mήνυμα του Προέδρου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η χώρα μας όπως και ολόκληρος ο κόσμος δοκιμάστηκαν σκληρά λόγω της πανδημίας από τον κορωνο-
ϊό SARS-CoV-2. Μετά από μια δύσκολη περίοδο με περιορισμένη δραστηριότητα καλούμαστε να επα-
νέλθουμε 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

Αγαπητά μέλη, 
Μετά από μια δύσκολη περίοδο με περιορισμένη δραστηριότη-

τα 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 Ελλη-
νική 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 ύ-

παρξη σημείων ή συμπτωμάτων ιογενούς συνδρομής (π.χ. πυρε-
τός, βήχας, καταρροή κ.λπ.). Σε αυτή την περίπτωση συστήνεται η 
παραπομπή του ασθενούς σε ιατρό άλλης ειδικότητας (βλ. παθο-
λόγο, Γενικό Ιατρό κ.λπ.). 

• Προτείνεται ο προγραμματισμός των ιατρικών επισκέψεων (ρα-
ντεβού) ανά 30 λεπτά. 

• Ο ασθενής ιδανικά θα πρέπει να προσέρχεται χωρίς συνοδό, ώ-

στε να μη δημιουργείται συνωστισμός στο χώρο αναμονής. Σε πε-
ρίπτωση ανάγκης (παιδί, ηλικιωμένος κ.λπ.) προτείνεται η συνοδεί-
α ενός μόνο ατόμου. 

• Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την προσέλευση ασθε-
νών 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 χρή-
ση απολυμαντικού διαλύματος ή γέλης χεριών που θα βρίσκεται σε 
ορατό σημείο στην είσοδο του ιατρείου. Εξυπακούεται πως η εφαρ-
μογή πρέπει να επαναλάμβανεται και μετά την εξέταση ή την ιατρι-
κή 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 γίνε-
ται απολύμανση χεριών. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ 
ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

• Ο χώρος αναμονής πρέπει να έχει ιδανικά έως 1 (ένα) άτομο με-
ταξύ των ραντεβού. κατόπιν αυτού προτείνεται η επισήμανση στον 

Οδηγίες ΕΔΑΕ 
για τη λειτουργία 

των Ιδιωτικών Ιατρείων
28/04/2020

προς ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΔΑΕ

COVID-19
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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 απο-
μακρυνθεί 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 πετσε-
τών και η αντικατάσταση τους με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης. 

• Ιδιαίτερη βάση δίνεται και στον τακτικό, συνήθη καθαρισμό των 
χώρων του ιατρείου. 

• Η ΕΔΑΕ εκφράζει επιφύλαξη για άλλα μέσα απολύμανσης και 
προστασίας στους χώρους των ιατρείων (π.χ. χρήση λαμπτήρων υ-
περιώδους 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. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
• Υποχρεωτικά ιατροί και λοιπό προσωπικό (νοσηλεύτριες, αισθη-

τικοί, γραμματείς) πρέπει να φέρουν χειρουργική μάσκα σε όλο το 
ωράριο εργασίας. Με την παρέλευση του χρόνου εργασίας και με-
τά 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 ιατρι-
κές πράξεις που απαιτούν πολύ στενή επαφή με τον ασθενή (π.χ. 
Laserεφαρμογές, ενέσιμες θεραπείες κ.λπ.) ο ιατρός μπορεί να χρη-
σιμοποεί και επιπλέον μέτρα προστασίας κρίνοντας κατά περίπτωση 
(μάσκες FFP2, ασπίδα-κάλυπτρο προσώπου κ.λπ.). 

• Σε περίπτωση εξέτασης άλλης ανατομικής περιοχής εκτός προσώ-

που ο ασθενής οφείλει να φορά σταθερά τη μάσκα του. Αν εξετάζε-
ται 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 με-
ταξύ της εξέτασης των ασθενών, π.χ. δερματοσκόπια, εξεταστικοί 
φακοί κ.ο.κ. 

• Ο Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος οφείλει να φορά γάντια κα-
τά την εξέταση του κάθε ασθενούς. 

• Ιατροί και προσωπικό πρέπει να μην φέρουν δακτυλίδια, βρα-
χιόλια κ.λπ. κατά τις ώρες εργασίας στο ιατρείο. 

• Σύμφωνα με τη γνωστή μέχρι σήμερα βιβλιογραφία οι εφαρ-
μογές ιατρικών Laser και άλλων πηγών φωτός (π.χ. αλεξανδρίτης, 
Co2, IPL κ.λπ.) δεν αυξάνουν τη μεταδοτικότητα ιών του αναπνευστι-
κού ή άλλων λοιμωδών παραγόντων, όταν εφαρμόζονται οι κατάλ-

ληλοι κανόνες (βλ. εξαερισμός χώρου, σωλήνες εξαερισμού, αντι-
σηψία 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 προσω-
πικό στην ορθή χρήση μάσκας, στον κατάλληλο τρόπο απολύμαν-
σης επιφανειών και στην τήρηση του μέτρου για τον αερισμό του 
χώρου και των λοιπών κανόνων. 

Οι παραπάνω οδηγίες είναι ενδεικτικές για την ασφαλή και αποτε-
λεσματική λειτουργία των ιατρείων μας κατά το πρώτο διάστημα αυ-
τής της φάσης της πανδημίας CoVID-19. Ανάλογα με τις εξελίξεις οι 
οδηγίες αυτές θα επικαιροποιούνται. H ΕΔΑΕ συνιστά επιμέλεια, ψυ-
χραιμία, μέτρο και καθαρή κλινική σκέψη στους Δερματολόγους – Α-
φροδισιολόγους για την εφαρμογή και τήρηση των μέτρων προστασί-
ας. Δεν ξεχνάμε να δίνουμε οδηγίες για κατάλληλη φροντίδα του δέρ-
ματος στους ασθενείς μας και στο προσωπικό μας. 

Με εκτίμηση, 
Δ.Σ. ΕΔΑΕ
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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 αποφά-
σισε ομόφωνα να δωρίσει στο Υπουργείο Υγείας, τρεις τροχήλα-
τους 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 Δερματολογι-
κή κοινότητα στέκεται αρωγός και συμπάσχει με όλη την Ελληνι-
κή κοινωνία στις κρίσιμες αυτές στιγμές που περνάει η χώρα μας.

Θα είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη βοήθει-
α χρειαστείτε.

Μετά τιμής,
Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ

Ο πρόεδρος 
Δ. Ρηγόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας 
Ι. Μπάρκης

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:

Επιστολή αποδοχής δωρεάς 
από το Υπουργείο Υγείας

Η επιστολή 
προς τον Υφυπουργό Υγείας

Δωρεά ΕΔΑΕ 
ενάντια στην 

πανδημία του κορωνοϊούCOVID-19

Advantan®

0.1 % methylprednisolone aceponate

• Ιδιαίτερα λιπόφιλο μόριο, που επιτρέπει
 γρήγορη διείσδυση της κεράτινης στιβάδας1,2

• Βιοενεργοποίηση μέσω εστερασών του δέρματος
 μετατρέπει την MPA στην ακόμη πιο ισχυρή MPP1

• Ο ισχυρός μεταβολίτης MPP απενεργοποιείται
 γρήγορα στην κυκλοφορία, και έτσι ελαχιστοποιείται
 η πιθανότητα συστημικών ανεπιθύμητων ενεργειών2

1. Luger TA. J Eur Acad Dermatol Venereol 2011;25(3):251–8.
2. Ruzicka T. Int J Clin Pract 2006;60(1):85–92. 

Μεγάλη ποικιλία μορφών

Το έξυπνο στεροειδές
που εμπιστεύεστε
για ταχεία ανακούφιση
και εξατομικευμένη θεραπεία1 

© LEO Pharma copyright ADVANTAN AD MARCH 2020 MAT-32854
ALL TRADEMARKS MENTIONED ARE REGISTERED TRADEMARKS OWNED BY LEO Pharma GROUP

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρµακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύµητες ενέργειες για

ΟΛΑ τα φάρµακα Συµπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

LEO Pharmaceutical S.A.  
Λεωφόρος Κύμης και Σενέκα 10, 14564 Κηφισιά, Τηλ.: 212 222 5000, Fax: 2106834342 

Γραφείο Βορείου Ελλάδος: 10ο  χλμ Θεσσαλονίκης - Θέρμης, Balkan Center
57001 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 989221, Fax: 2310 989236, http://leo-pharma.gr

50ml

Διάλυμα

50gr

Γαλάκτ
ωμα

15gr 60gr

Κρέμα

15gr 60gr

Αλοιφή

leo_advantan_print ad_1p+spc_tiger_24X30.indd   1 11-Mar-20   4:46:27 PM
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COVID-19
Δερματολογικές Κλινικές 

που έλαβαν ΔΩΡΕΑ ασπίδες 
προστασίας από την ΕΔΑΕ

www.edae.gr

ΔΩΡΕΑ ΑΣΠΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - Ε.Δ.Α.Ε.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Τεμάχια

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 238
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την “ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ”

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Otezla 10 mg, 20 mg και 30 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg, 20 mg και 30 mg απρεμιλάστης. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Amgen 
Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Ολλανδία

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη GENESIS Pharma.

Λ. Κηφισίας 270, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918
e-mail: info@genesispharma.com
www.genesispharma.com
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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 Υ-
γειονομική περιφέρεια πειραιώς και Αιγαίου, οι οποίοι θα αξιο-
ποιηθούν άμεσα για την κάλυψη αναγκών κλινών ΜΕΘ των νο-
σοκομείων μας.

Είναι πολύ σημαvnκές για εμάς ανιδιοτελείς δράσεις αλληλεγ-
γύης, όπως η δική σας, που ενισχύουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας 
στην αντιμετώπιση της μεγάλης κρίσης Δημόσιας Υγείας που βι-
ώνουμε στη χώρα μας.

Με εκτίμηση
Ο ΔΙΟΙκΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΪΛΟΣ

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 Υ-

γείας 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

Ευχαριστήρια επιστολή 
από τη Διοίκηση της 

2ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Πειραιώς & Αιγαίου

Ευχαριστήρια επιστολή 
Π.Ι.Σ.

Ευχαριστήρια επιστολή από τη Διοίκηση 
της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου 

προς την ΕΔΑΕ, σχετικά με την πρόσφατη Δωρεά 
τριών τροχήλατων αναπνευστήρων

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. 

COVID-19
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜβΟΥΛΙΟ
2019-2021 
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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 αισθητι-
κής δερματολογίας, που απαιτούν πέρα από την απασχόληση του ιατρού και την απασχό-
ληση βοηθητικού προσωπικού, όπως αισθητικών και νοσηλευτών, καθώς και την απόκτη-
ση 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 α-
νταπεξέλθουν 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 δυνατό-

τητα 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 συναλ-
λαγές 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 οι-
κονομικής 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 ι-
ατρικών εταιρειών, για 4 μήνες.

6)  Για την απόκτηση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται στα δερμα-
τολογικά 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 δραστη-
ριότητες του κΑΔ 86.22.19.08 που αφορούν τις ιατρικές δραστηριότητες Δερματολογί-
ας-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 Δερματο-

λόγοι- Αφροδισιολόγοι θα είμαστε παρόντες, σε οποιαδήποτε στιγμή ζητηθεί από την πολι-
τεία 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

COVID-19
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ 
& ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019- 2020

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2020
Αρ. πρωτ. 93
προς
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΔΑΕ

Αγαπητή/-ε συνάδελφε,
Με την παρούσα επιστολή θα επιθυμού-

σαμε ως ΔΣ της Ελληνικής Δερματολο-
γικής και Αφροδισιολογικής Εταιρεί-
ας (ΕΔΑΕ) να εκφράσουμε τις ευχαριστί-
ες μας για τη στήριξή σας στις δράσεις και 
το γενικότερο έργο μας. 

Η σύνταξη με τους σκοπούς και τους 
στόχους της ΕΔΑΕ για κάθε Δερματολό-
γο – Αφροδισιολόγο που δραστηριοποι-
είται στην ελληνική επικράτεια ή ακόμα και 
Ελλήνων συναδέλφων στο εξωτερικό για 
εμάς είναι αυτονόητη. Ωστόσο, στο καθη-
μερινό γίγνεσθαι αυτή η πρακτική δεν εί-
ναι δεδομένη. Για αυτό το λόγο θέλουμε 
να πούμε ένα ειλικρινές «ευχαριστώ» σε 
όσους είναι κοντά μας εδώ και πολλά χρό-
νια ως τακτικά μέλη μέσω της ηθικής και 
υλικής τους στήριξης. 

περαιτέρω απευθύνουμε ένα κάλεσμα 
σε όσους δεν είναι κοντά μας για κάθε δι-
κό τους λόγο. Η πρόσκληση αφορά αφε-
νός 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 μέ-
λους. Σε κάθε περίπτωση το ΔΣ της ΕΔΑΕ 
δεν αποτελεί ελεγκτικό μηχανισμό και ε-
πίσης δεν απαρτίζεται από επαγγελματίες, 
έμμισθους συνδικαλιστές. κατά συνέπει-
α 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-

φράζονται απορίες για τα οφέλη ενός Δερ-
ματολόγου – Αφροδισιολόγου να είναι μέ-
λος της ΕΔΑΕ. Όσο και να φαντάζει αυτο-
νόητη για εμάς η απάντηση «η ισχύς εν τη 
ενώσει» για μια μη κερδοσκοπική, επιστη-
μονική εταιρεία θα θέλαμε εν συντομία να 
δηλώσουμε το ομολογουμένως θετικό μας 
έργο ως απάντηση και κίνητρο ταυτόχρο-
να για όλους μας, ενεργά και λιγότερα ε-
νεργά μέλη της ΕΔΑΕ. 

•  Υπεράσπιση επαγγελματικών δικαι-
ωμάτων. Αναφορικά σημειώνουμε τη 
μεγάλη επιτυχία με την απόφαση του 
ΣΤΕ για την κατοχύρωση της παιδιατρι-
κής Δερματολογίας στους Δερματολό-
γους, όπως επίσης και άλλες μικρότε-
ρου βεληνεκούς «νίκες» (πχ θέμα με α-
σφαλιστική εταιρεία, ποινές σε άτομα ε-
κτός ειδικότητας που σφετερίζονταν την 
ιατρική, δερματολογική πράξη κ.ά.). Ε-
δώ ας σημειωθεί πως η εν λόγω επιτυ-
χία οφείλεται στη δραστηριοποίηση ε-
πί 10ετία όλων των προηγούμενων ΔΣ. 
Επίσης λόγω των σύνθετων νόμων για 
τα προσωπικά δεδομένα είναι εξαιρετι-
κά δύσκολο νομικά να δημοσιοποιείται 
η κάθε κίνηση εις βάρος άλλων επαγγελ-
ματιών. 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 – Α-
φροδισιολογίας. Σε αυτό το κομμά-
τι ο αγώνας είναι συνεχής και πολυεπί-
πεδος. Εκπαιδευτικά τα συνέδρια της Ε-
ΔΑΕ χαρακτηρίζονται από μεγάλη συμ-
μετοχή σε επίπεδο εγγραφών, αλλά και 
ενεργού παρακολούθησης. Στα πλαίσι-
α των συνεδρίων – αλλά και εκτός – δι-
αρκώς κερδίζουν σε ενδιαφέρον, αλλά 
και επαίνους, τα πρακτικά εκπαιδευτικά 
σεμινάρια και δεν θα μπορούσαμε να 
μην αναφέρουμε τη σπουδαία βοήθεια 

Isotretinoin

®

10mg 20mg 40mg

Για συνταγογραφικές πληροφορίες 
συμβουλευθείτε την Περίληψη 

Χαρακτηριστ ικών του Προϊόντος

IASIS PHARMA HELLAS ABEE
BΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ | PHARMACEUTICAL & COSMETICS INDUSTRY

Γραφεία Επιστημονικής Ενημέρωσης: 
Λ. Καματερού 2-4, 134 51 Καματερό Αττικής
Τηλ.: 210 2311031, Fax: 210 2315889, e-mail: iasis@iasispharma.gr
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και συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας 
Δερματοχειρουργικής, Laser και Αισθητι-
κής Δερματολογίας. Σε ατομικό επίπεδο 
προσφέρεται δωρεάν πρόσβαση σε διε-
θνείς 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 Μελα-
νώματος», τη δράση της ΕΔΑΕ στα σχο-
λεία για τον ήλιο και το δέρμα, τις κα-
μπάνιες για την ψωρίαση, την ακμή κ.ά 
νοσήματα, τη συνεργασία με σωματεία 
ασθενών (πχ Αγκαλιάζω) και πολλά α-
κόμα τα οποία σταθερά επικοινωνούνται 
μέσω της ιστοσελίδας μας. Τέλος, είναι 
διαρκής η προκήρυξη υποτροφιών για 
ειδικούς και ειδικευόμενους με γνωστικό 
αντικείμενο είτε μετεκπαιδεύσεις – σεμι-
νάρια σε κέντρα του εξωτερικού είτε α-
κόμη και για συμμετοχή σε διεθνή συ-
νέδρια (ειδικευόμενοι). 

•  Εκσυγχρονισμός και ψηφιακή επικοι-
νωνία της ΕΔΑΕ. Η ιστοσελίδα μας εί-
ναι πλέον αναβαθμισμένη και διαρκώς 
ανανεώνεται προς μια πιο λειτουργική 
κατεύθυνση, www.edae.gr. Τα μέλη έ-
χουν δυνατότητα πρόσβασης στην «πε-
ριοχή των μελών» μέσω των κωδικών 
τους απολαμβάνοντας δυνατότητες όπως 
την ανάγνωση διεθνών επιθεωρήσεων έ-
ως και την ενημέρωση/τακτοποίηση των 
οικονομικών τους οφειλών. πλέον είναι 
διαθέσιμες και οι νέες εφαρμογές για κι-
νητά και tablets androids & IoS. Εδώ και 
λίγους μήνες έχει εγκαινιαστεί και μια σε-
λίδα Facebook με τα νέα της ΕΔΑΕ. Στα-
θερά, επίσης, αναρτώνται άρθρα με ε-
κλαϊκευμένη γλώσσα προς τους ασθε-
νείς μας για ποικίλα δερματολογικά θέ-
ματα στη σελίδα «ΔέρμαΛόγος», www.
edae.gr/dermalogos. Τέλος δε το πε-

ριοδικό «Τα νέα της ΕΔΑΕ» έχει ανανε-
ωθεί σε επίπεδο ύλης και θεματολογίας. 

•  Αξιοποίηση νέων γραφείων ΕΔΑΕ. 
Εδώ και λίγους μήνες η εταιρεία στεγά-
ζεται σε νέα, ιδιόκτητα γραφεία 190τμ 
στην οδό Μιχαλακοπούλου 36 στο κέ-
ντρο της Αθήνας, όπου φιλοξενείται και 
η Εταιρεία Δερματοχειρουργικής.  Απο-
τελεί ισχυρή επιθυμία και στόχο μας η 
διαρκής αξιοποίηση αυτών των γραφεί-
ων μέσα από τη διοργάνωση εκπαιδευ-
τικών μαθημάτων για ειδικευόμενους 
και ειδικούς Δερματολόγους – Αφρο-
δισιολόγους με δωρεάν συμμετοχή για 
όλους. Συγκεκριμένα είχαν οριστεί για 
αυτή την ακαδημαϊκή περίοδο 2 μαθή-
ματα στις 11/5/2020 και 3/6/2020, ω-
στόσο αναβλήθηκαν λόγω της πανδη-
μίας και θα προγραμματιστούν σε νεό-
τερη ημερομηνία. Η υλικοτεχνική υπο-
δομή του χώρου προσφέρει τη δυνατό-
τητα για διαδραστική παρακολούθηση 
μέσω διαδικτύου για κάθε τακτικό μέ-
λος μέσω της ιστοσελίδας (webinar). Ε-
πομένως τα νέα γραφεία θα ωφελήσουν 
άμεσα κάθε μέλος της ΕΔΑΕ και όχι μό-
νο τους εν Αθήναις. 

Το μακροσκελές της επιστολής δεν έχει 
στόχο ούτε να κουράσει ούτε να μεταφέ-
ρει άλλα μηνύματα πλην του προφανούς 
για την επιστημονική μας κοινότητα. κάθε 
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος πρέπει 
να αγκαλιάσει την ΕΔΑΕ και να δει τα δι-
κά του επιστημονικά και επαγγελματικά 
συμφέροντα μέσα από αυτήν. Δεν περισ-
σεύει κανείς.

Μετά τιμής, Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ

Ο πρόεδρος 
Δ. Ρηγόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας 
Ι. Μπάρκης
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Α)  ΒΕΒΑΙοσ ΥΨηΛοτΕΡοσ κΙΝδΥΝοσ – Ι-
διαίτερη προσοχή και λήψη αυστηρών 
μέτρων πρόληψης – άμεση επικοινω-
νία με θεράποντα ιατρό σε περίπτω-
ση 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 ε-
βδομάδες ή συνδυασμό κορτιζόνης πάνω 
από 5mg/24h, για πάνω από 4 εβδομά-
δες κΑΙ ενός τουλάχιστον ανοσοκατασταλ-
τικού φαρμάκου ή βιολογικού/μονοκλω-
νικού παράγοντα (εκτός ινφλιξιμάμπης).

β)  Συνδυασμoύ οποιωνδήποτε ΔΥΟ παρα-
γόντων: ανοσοκατασταλτικά (AZA, CyA, 
ΜΤΧ, Μυκοφαινολάτη), βιολογικοί/μο-
νοκλωνικά (εκτός ινφλιξιμάμπης).

γ) κυκλοφωσφαμίδης
δ)  Rituximab ή Ινφλιξιμάμπης με κύρια έν-

δειξη Δερματολογική.

Β)  ΓΕΝΙκΕσ οδηΓΙΕσ ΓΙΑ ΠΡοστΑσΙΑ – ΑΥ-
ΞηΜΕΝη ΕΠΑΓΡΥΠΝηση ΜοΝοΝ σΕ 
ΠΕΡΙΠτΩση σΥΝΘηκΩΝ ΥΨηΛοΥ κΙΝ-
δΥΝοΥ - ηΛΙκΙΑ > 60 ετών και σΥΝ-
ΝοσηΡοτητΕσ (κΑτΑ ΠΕΡΙΠτΩση)

Σε περίπτωση καλά ρυθμιζόμενου ασθε-
νή χωρίς συν-νοσηρότητες με λήψη:
α)  ΕΝΟΣ παράγοντα από του στόματος (α-

νοσοκατασταλτικό, βιολογικό/μονοκλω-
νικό ή νέο).

β)  ENoΣ βιολογικού/μονοκλωνικού (εκτός ιν-
φλιξιμάμπης) κΑΙ MTX σε συνήθη δόση.

Γ)  τηΡηση τΩΝ ΓΕΝΙκΩΝ ΜΕτΡΩΝ ΠοΥ 
ΙσΧΥοΥΝ ΑΠο τοΝ ΕοδΥ χωρίς ανά-
γκη 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 ανοσοκατα-
σταλτικό παράγοντα. παρά το ότι δεν υπάρ-
χουν ενδείξεις αν η θεραπεία επηρεάζει την 
εξέλιξη της λοίμωξης Covid-19, η σύσταση 
συνέχισης της θεραπείας υπό παρακολού-
θηση των ασθενών από τον θεράποντα ια-
τρό παραμένει. Συστήνεται επίσης η αναβολή 

των εργαστηριακών εξετάσεων παρακολού-
θησης, εκτός αν συντρέχουν κλινικοί λόγοι.

Τι κάνω σε περίπτωση ασθενούς με χρό-
νια κνίδωση;

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για διακοπή της 
omalizumab ή αντιισταμινικών σε ασθενείς 
με άσθμα ή κνίδωση.
Οι παραπάνω απόψεις στηρίζονται σε περι-
ορισμένα βιβλιογραφικά δεδομένα και εί-
ναι πιθανόν να τροποποιηθούν.

Σε κάθε περίπτωση, δεν συνιστάται διακο-
πή 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 

Οδηγίες- ςΥςΤΑςείς ςε

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:

COVID-19
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Συγκεκριμένα: 
• Ασθενείς που λαμβάνουν συστηματι-

κή ανοσοκατασταλτική θεραπεία και δεν εί-
ναι θετικοί για CoVID-19: Δεν υπάρχουν α-
ποδείξεις 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 θετι-
κοί για CoVID-19: Συστήνεται η διακοπή της 
ανοσοκατασταλτικής θεραπείας μέχρι πλή-
ρους ανάρρωσης από την λοίμωξη. Ισχύουν 
οι οδηγίες για τη χορήγηση βιολογικών πα-
ραγόντων σε ασθενείς με ενεργό λοίμωξη. 

• Ασθενείς που διέκοψαν την ανοσοκα-
τασταλτική θεραπεία εξαιτίας λοίμωξης με 
CoVID-19. Συνιστάται η επανέναρξη της θε-
ραπείας με την προϋπόθεση ότι έχουν αναρ-
ρώσει πλήρως. 

• Ασθενείς που αξιολογούνται για έναρ-
ξη ανοσοκατασταλτικής θεραπείας: Επαφί-
εται στην κρίση του θεράποντος ιατρού να 
σταθμίσει το όφελος συγκριτικά με τον κίν-
δυνο σε εξατομικευμένη βάση αναγνωρίζο-
ντας τις σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να ε-
πιφέρει 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 μέ-
τρια/σοβαρή ατοπική δερματίτιδα δεν σχε-
τίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο λοίμωξης α-
πό CoVID-19. 

• H λήψη Ciclosporin και azathioprine εί-
ναι δυνατόν να σχετίζονται με ελαφρώς αυ-
ξημένο κίνδυνο για λοίμωξη από ιογενείς 
λοιμώξεις. 

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

Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία (ΕΓΕ)
Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιο-

λογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ),
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ)
Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία (ΕΝΕ)
Ελληνική Ομάδα Μελέτης Ιδιοπαθών φλεγ-

μονωδών Νόσων του Εντέρου (ΕΟΜΙφΝΕ)
Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία & Επαγ-

γελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος
(ΕΡΕ-ΕπΕΡΕ)

ΣΥΝΤΑκΤΙκΗ ΟΜΑΔΑ (αλφαβητικά)
Θεοφάνης Αποστόλου, πρόεδρος ΕΝΕ
καθ. Δημήτριος Βασιλόπουλος, πρόε-

δρος 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 πα-

θήσεις του γαστρεντερικού, δέρματος, ή-
πατος, νεφρών και μυοσκελετικού συστή-
ματος – συνδετικού ιστού, συχνά υποβάλ-
λονται σε ανοσοκατασταλτική/τροποποιητι-
κή αγωγή για την διατήρηση της ύφεσης και 
της αποφυγής σοβαρών ή/και απειλητικών 

Xειρισμός 
των ασθενών με 

ατοπική δερματίτιδα 

Κοινό κείμενο θέσεων: Οδηγίες 
διαχείρισης και αντιμετώπισης ασθενών 
με φλεγμονώδεις παθήσεις που 
υποβάλλονται  σε ανοσοκατασταλτική/
τροποποιητική αγωγή κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας COVID19

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. 
ίσχύουν οι συστάσεις για όλους τους δερματολογικούς ασθενείς.

COVID-19
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για τη ζωή επιπλοκών των παθήσεων αυ-
τών. Τα μέχρι τώρα δεδομένα, δείχνουν μια 
αυξημένη συχνότητα νοσηλειών για την νό-
σο 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 α-
νοσοκατασταλτική/τροποποιητική αγωγή να 
χαρακτηρίζονται ως «ευπαθής ομάδα» και 
να λαμβάνονται τα ανάλογα μέτρα προφύ-
λαξης και απομόνωσης τους.

• Η έναρξη ανοσοκατασταλτικής/τροπο-
ποιητικής αγωγής σε νέους ασθενείς να γί-
νεται με προσοχή λαμβάνοντας υπόψιν την 
βαρύτητα της υποκείμενης φλεγμονώδους 
νόσου, το είδος της αγωγής και την πιθανό-
τητα έκθεσης στον ιο SARS-CoV-2

• Nα μην διακόπτεται η ανοσοκατασταλτι-
κή/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/τροποποι-
ητική αγωγή να διακόπτεται, εκτός ειδικών 
περιπτώσεων

• Στην Διεπιστημονική Ομάδα Αντιμετώ-
πισης των ασθενών με CoVID19 και φλεγ-
μονώδεις παθήσεις, να συμμετέχουν ενεργά 
και οι ειδικοί θεράποντες ιατροί.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΕΩΝ
Η πανδημία από τον νέο κορωνοϊό SARS-

CoV-2 έχει δημιουργήσει μια σειρά από πρα-
κτικά καθημερινά προβλήματα σε ασθενείς με 
φλεγμονώδεις παθήσεις που υποβάλλονται 
σε ανοσοκατασταλτική/τροποποιητική αγωγή.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται ασθενείς με 
ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις παθήσεις του γα-
στρεντερικού συστήματος (ιδιοπαθείς φλεγ-
μονώδεις νόσοι του εντέρου-ΙφΝΕ), ήπατος 
(αυτοάνοση ηπατίτιδα), δέρματος (ψωρίαση, 
πομφολυγώδεις δερματοπάθειες), νεφρών 
(σπειραματονεφρίτιδες, σπειραματοπάθει-
ες) και μυοσκελετικού συστήματος – συνδε-
τικού ιστού (ρευματοειδής αρθρίτιδα, σπον-
δυλαρθρίτιδες, συστηματικές ρευματικές πα-
θήσεις όπως Συστηματικός Ερυθηματώδης 
Λύκος, αγγειίτιδες, μυοσίτιδες, σκληρόδερ-
μα, Σ. Sjögren κλπ.).

Σκοπός του κοινού αυτού κειμένου θέσεων 
είναι να παράσχει επίκαιρες οδηγίες για την 
καλύτερη διαχείριση και αντιμετώπιση των α-
σθενών με φλεγμονώδεις παθήσεις κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας CoVID19. Στο κεί-
μενο αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οδηγί-
ες για μεταμοσχευμένους ασθενείς (νεφρού, 
ήπατος) για τους οποίους υπάρχουν ειδικές 
οδηγίες από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσι-
ας Υγείας (ΕΟΔΥ).1

Για τη συγγραφή τους ελήφθησαν υπόψιν 
οι γενικές οδηγίες του ΕΟΔΥ1 καθώς και οι 
πιο πρόσφατες Εξειδικευμένες Συστάσεις/Ο-
δηγίες των αντίστοιχων Ελληνικών2-4 και Διε-
θνών5-15 Επιστημονικών Εταιρειών.

Οι οδηγίες αυτές δεν υποκαθιστούν τις ε-
ξατομικευμένες διαγνωστικές και θεραπευτι-
κές αποφάσεις των θεραπόντων ιατρών και 
ενδέχεται να τροποποιηθούν με την πάρο-
δο του χρόνου και την ανάδειξη νέων επι-
στημονικών δεδομένων.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Οι ασθενείς με φλεγμονώδεις παθήσεις 

(που λαμβάνουν ή όχι ανοσοκατασταλτική/
τροποποιητική αγωγή) θα πρέπει να ακολου-
θούν τις γενικές οδηγίες προστασίας για τον 
κορωνοϊό του ΕΟΔΥ

2. Τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν έχουν δεί-
ξει ότι οι ασθενείς με φλεγμονώδεις παθή-
σεις διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο λοίμω-
ξης 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, πρόσφα-
τα δεδομένα από το κέντρο Ελέγχου Λοιμώ-
ξεων των ΗπΑ (Centers for Disease Control 
– CDC)16 καθώς και από διεθνείς βάσεις δε-
δομένων ασθενών με ΙφΝΕ17 και ρευματι-
κά18 νοσήματα δείχνουν αυξημένο ποσοστό 

νοσηλείας αυτών των ασθενών (30-35%).
Με βάση τα δεδομένα αυτά και σε συνδυ-

ασμό με πρόσφατες Οδηγίες Διεθνών Οργα-
νισμών Υγείας19-20 και Νοσηλευτικών Ιδρυμά-
των21, προτείνεται οι ασθενείς με φλεγμονώ-
δεις παθήσεις υπό μετρίου-υψηλού κινδύνου 
ανοσοκατασταλτική αγωγή

(βλ. παράρτημα) να κατατάσσονται στις 
«ευπαθείς ομάδες πληθυσμού» για σοβα-
ρή έκβαση της λοίμωξης CoVID19

4. Στις αποφάσεις για:
Α.  Την απομόνωση ή όχι των εργαζομένων 

ασθενών και
Β.  Την συνέχιση, προσωρινή ή μόνιμη διακο-

πή της ανοσοκατασταλτικής/τροποποιητι-
κής τους αγωγής, πρέπει να συνεκτιμώνται:
-  η βαρύτητα της υποκείμενης φλεγμονώ-

δους νόσου (ήπια, μέτρια,σοβαρή, απει-
λητική για ζωτικά όργανα ή την ζωή του 
ασθενούς νόσος)

-  οι συννοσηρότητες του ασθενούς (ηλικία 
> 65 χρ., χρονία αναπνευστική ή καρδιαγ-
γειακή νόσος, υπέρταση, χρονία νεφρική 
νόσος, σακχαρώδης διαβήτης)

-  η πιθανότητα έκθεσης στον SARS-CoV-2 
(εργασιακό – οικογενειακό περιβάλλον, 
χορήγηση IV θεραπειών σε νοσοκομει-
ακό περιβάλλον)

-  το είδος της ανοσοκατασταλτικής/τροπο-
ποιητικής αγωγής

(βλ. Γ και Δ, παράρτημα)
5. Στην Διεπιστημονική Ομάδα Αντιμε-

τώπισης των νοσηλευομένων ασθενών με 
CoVID19 και φλεγμονώδεις παθήσεις (που 
λαμβάνουν ή όχι ανοσοκατασταλτική/τροπο-
ποιητική αγωγή), η ενεργός συμμετοχή των 
ειδικών ιατρών (γαστρεντερολόγων, δερμα-
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+ AQUA POSAE FILIFORMIS
+ MICRORESYL
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ  
ΤΟΥ ΒΙΟΦΙΛΜ ΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΕΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

+ [ ΕΚΧΥΛΊΣΜΑ ΒΟΥΤΥΡΟΣΠΕΡΜΟΥ ]
+ [ ΓΛΥΚΕΡΊΝΗ ]
ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΙΚΟ ΦΡΑΓΜΟ

+ [ ΝΊΑΣΊΝΑΜΊΔΗ ]
+ [ ΊΑΜΑΤΊΚΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ LA ROCHE-POSAY ]
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ

TΟ 1O ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΊ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΊΣΜΟ  
ΤΟΥ ΒΙΟΦΙΛΜ ΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ ΓΊΑ ΝΑ ΕΞΊΣΟΡΡΟΠΗΣΕΊ  
ΠΊΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΊΚΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

LA ROCHE-POSAY. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΊΑΣ

LIPIKAR BAUME AP+M
[AQUA POSAE FILIFORMIS] + [MICRORESYL]

ΝΕΟ  
AP+M ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ

3x ΟΦΕΛΗ  
ΓΊΑ ΤΗΝ ΑΤΟΠΊΚΗ 
ΔΕΡΜΑΤΊΤΊΔΑ

- ΜΕΊΩΝΕΊ ΤΟΝ ΚΝΗΣΜΟ

- ΜΕΊΩΝΕΊ ΤΟΝ ΠΟΝΟ

- ΑΠΟΤΡΕΠΕΊ ΤΊΣ ΥΠΟΤΡΟΠΕΣ

NEO

+ AQUA POSAE FILIFORMIS
+ MICRORESYL
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ  
ΤΟΥ ΒΙΟΦΙΛΜ ΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΕΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

+ [ ΕΚΧΥΛΊΣΜΑ ΒΟΥΤΥΡΟΣΠΕΡΜΟΥ ]
+ [ ΓΛΥΚΕΡΊΝΗ ]
ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΙΚΟ ΦΡΑΓΜΟ

+ [ ΝΊΑΣΊΝΑΜΊΔΗ ]
+ [ ΊΑΜΑΤΊΚΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ LA ROCHE-POSAY ]
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ

TΟ 1O ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΊ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΊΣΜΟ  
ΤΟΥ ΒΙΟΦΙΛΜ ΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ ΓΊΑ ΝΑ ΕΞΊΣΟΡΡΟΠΗΣΕΊ  
ΠΊΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΊΚΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
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τολόγων, ηπατολόγων, νεφρολόγων, ρευ-
ματολόγων) 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 επιλο-
γή της αρχικής ανοσοκατασταλτικής/ τροπο-
ποιητικής αγωγής πρέπει να βασίζεται κυρί-
ως στην βαρύτητα της υποκείμενης νόσου 
(ήπια, μέτρια, σοβαρή, απειλητική για ζωτι-
κά όργανα ή την ζωή του ασθενούς νόσος).

2. Στις θεραπευτικές αποφάσεις πρέπει να 
συνεκτιμώνται:

-  ο τύπος της ανοσοκατασταλτικής/τροπο-
ποιητικής αγωγής (χαμηλού vs. μετρίου- υ-
ψηλού κινδύνου, βλ. παράρτημα) και

-  η πιθανότητα έκθεσης στον ιο των ασθε-
νών κατά την χορήγηση της θεραπευτικής 
αγωγής (ΙV αγωγή σε νοσοκομειακό πε-
ριβάλλον 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 SArS-
COV-2

1. Γλυκοκορτικοειδή
Δεν συστήνεται η απότομη διακοπή τους 

αλλά η σταδιακή μείωση τους στην ελάχι-
στη δυνατή δόση που απαιτείται για τον έ-
λεγχο της ενεργότητας της υποκείμενης φλεγ-
μονώδους νόσου

2. Μη βιολογικοί/βιολογικοί/στοχευμέ-
νοι-συνθετικοί παράγοντες

Σε ασθενείς που λαμβάνουν μη βιο-
λογικούς, βιολογικούς ή στοχευμένους-
συνθετικούς παράγοντες (βλ. παράρτημα) 
δεν συστήνεται η διακοπή τους σε απουσί-
α 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 συστηματι-

κά γλυκοκορτικοειδή, συστήνεται η στα-
διακή μείωση τους στην ελάχιστη δυνα-
τή δόση που απαιτείται για τον έλεγχο 
της ενεργότητας της υποκείμενης φλεγ-
μονώδους νόσου

β.  Σε ειδικές περιπτώσεις, μετά από απόφα-
ση της διεπιστημονικής ομάδας αντιμε-

τώπισης αυτών των ασθενών, μπορεί να 
συζητηθεί η συνέχιση τους για την θερα-
πεία της νόσου CoVID19 (εφόσον πλη-
ρούνται τα κριτήρια χορήγησης τους με 
βάση τον πρόσφατο Θεραπευτικό Αλ-
γόριθμο 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 φλεγμονώ-
δους νόσου.

2. Μη βιολογικοί παράγοντες
α.  Συστήνεται η διακοπή ή αναβολή χορή-

γησης τους έως την πλήρη εξαφάνιση 
των συμπτωμάτων της νόσου CoVID19 
και την αρνητικοποίηση του ελέγχου α-
νίχνευσης του ιου

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)
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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 ασφάλει-
α, εαν είναι απαραίτητο, στη μέγιστη ε-
πιτρεπόμενη δόση και σε όλες τις μορ-
φές (από το στόμα ή/και από το ορθό)

γ.  Σε ειδικές περιπτώσεις, μετά από από-
φαση της διεπιστημονικής ομάδας αντι-
μετώπισης αυτών των ασθενών, μπορεί 
να συζητηθεί η συνέχιση:

- Υδροξυχλωροκίνης (ασθενείς με ΣΕΛ, 
ΡΑ) για τον έλεγχο της υποκείμενης φλεγ-
μονώδους νόσου ή/και θεραπεία της νόσου 
CoVID19 (εφόσον πληρούνται τα κριτήρια 
χορήγησης της με βάση τον πρόσφατο Θε-
ραπευτικό Αλγόριθμο του ΕΟΔΥ)

3. Βιολογικοί/στοχευμένοι-συνθετικοί πα-
ράγοντες

α.  Συστήνεται η διακοπή ή αναβολή χορή-
γησης τους έως την πλήρη εξαφάνιση 
των συμπτωμάτων της νόσου CoVID19 
και την αρνητικοποίηση του ελέγχου α-
νίχνευσης του ιου

β.  Σε ειδικές περιπτώσεις, μετά από από-
φαση της διεπιστημονικής ομάδας αντι-
μετώπισης αυτών των ασθενών, μπορεί 
να συζητηθεί η συνέχιση:

-  Vedolizumab (σε ασθενείς με ενεργό 
ΙφΝΕ) για τον έλεγχο της υποκείμενης 
φλεγμονώδους νόσου και εφόσον εί-
ναι απαραίτητο

-  Τocilizumab (σε ασθενείς με ρευματο-
ειδή αρθρίτιδα/γιγαντοκυτταρική αρτη-
ρίτιδα), για τον έλεγχο της υποκείμενης 
φλεγμονώδους νόσου ή/και θεραπεία 
της νόσου CoVID19 (εφόσον πληρού-
νται τα κριτήρια χορήγησης του με βά-
ση τον πρόσφατο Θεραπευτικό Αλγό-
ριθμο του ΕΟΔΥ)
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Διαγνωστική προσέγγιση:
• Σε περίπτωση ύποπτης δερματικής βλά-

βης, γίνεται άμεση βιοψία με σκοπό την ολι-
κή εξαίρεση της βλάβης και την ιστολογική 
εξέταση του όγκου.

• Εντοπισμένη βιοψία (shave ή punch) θα 
πρέπει να διενεργείται σε μεγαλύτερα ύπο-
πτα 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 μελανώ-
ματα οποιουδήποτε ιστολογικού βάθους, 
για τα οποία η προηγηθείσα βιοψία έχει δεί-
ξει καθαρά ιστολογικά όρια ή μόνο περιφε-
ρική διατομή του in situ μέρους, μπορεί να 
αναβληθεί έως και 3 μήνες.

• Αν υπάρχει σημαντική κλινική υπολειμ-
ματική 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 έ-
χει προτεραιότητα έναντι των Τ1 / Τ2 μελα-
νωμάτων (πάχος ≤ 2 mm).

• Η βιοψία φρουρού λεμφαδένα (SLNB) 
για μελάνωμα ιστολογικού πάχους > 0,8 
mm μπορεί να καθυστερήσει έως και 3 μή-
νες, εκτός αν έχει προγραμματιστεί η ευρεία 
εκτομή, οπότε SLNB και ευρεία διενεργού-
νται ταυτόχρονα.

Μελάνωμα Σταδίου Ι-ΙΙ:
• Οι επισκέψεις παρακολουθήσεις των α-

συμπτωματικών ασθενών με χειρουργηθέν 
μελάνωμα σταδίων 0, I, II μπορούν να ανα-
βληθούν για τουλάχιστον 3-6 μήνες.

• Για τις επισκέψεις follow up μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί τηλεϊατρική πλατφόρμα ή 
φωτογραφικό υλικό, για μία αρχική εκτίμη-
ση/ διαλογή σχετικά με το ποιος ασθενής 
χρήζει άμεσης κλινικής εξέτασης.*

• Ο απεικονιστικός έλεγχος (π.χ. α/α θώ-
ρακα, CT, FDG PET /CT) σε ασυμπτωματι-
κούς ασθενείς σταδίου ΙΙΒ / ΙΙC για τουλάχι-
στον 3 μήνες.
* Η εφαρμογή της τηλειατρικής στο τομέα της 
διάγνωσης των μελαγχρωματικών βλαβών του 
δέρματος δεν έχει δοκιμαστεί ευρέως στην Ελ-
λάδα, ούτε υπάρχει εμπειρία όπως σε άλλες 
χώρες, ενώ ενέχει αυξημένο κίνδυνο λανθα-
σμένης διάγνωσης με δεοντολογικές και νο-
μικές συνέπειες. Θα πρέπει να χρησιμοποιεί-
ται ως μέσο διαλογής από άτομο με σχετι-
κή εμπειρία στη διάγνωση μελαγχρωματικών 
βλαβών και αφού εξασφαλιστεί μία ικανοποι-
ητική και στανταροποιημένη απεικόνιση ενώ 

σε οποιαδήποτε αμφιβολία να γίνεται σύστα-
ση δια ζώσης κλινικής εξέτασης για αποφυγή 
ιατρικού λάθους.

Mελάνωμα Σταδίου III
• Σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήρι-

ες οδηγίες, η ριζική λεμφαδενεκτομή (CLND) 
μετά από ανεύρεση θετικού λεμφαδένα φρου-
ρού (μικρομεταστάσεων) δεν συστήνεται και 
ο ασθενής τίθεται σε υπερηχογραφική παρα-
κολούθηση των περιοχικών λεμφαδένων ή 
άλλον απεικονιστικό έλεγχο (CT, FDG PET / 
CT, MRI) και επικουρική θεραπεία, κατά πε-
ρίπτωση.

• Εξαίρεση στη παραπάνω σύσταση αποτε-
λούν ασθενείς με θετικό φρουρό-λεμφαδένα 
και κριτήρια αυξημένης επικινδυνότητας υ-
ποτροπής (εξωκαψική επέκταση, > 3 μετα-
στατικοί λεμφαδένες, μικροδορυφόρες εστί-
ες και ανοσοκαταστολή), αν η εκτίμηση για 
τη πραγματοποίηση της επέμβασης θα πρέ-
πει να εξατομικεύεται.

• Η μετεγχειρητική επικουρική θεραπεία 
μπορεί να ξεκινήσει έως 12 εβδομάδες από 
την ολική χειρουργική αφαίρεση του μελα-
νώματος. Η επικουρική θεραπεία μπορεί να 
αναβληθεί εν μέσω της πανδημίας για τους 
ασθενείς με <50% πιθανότητα για υποτρο-
πή της νόσου.

• Η θεραπευτική λεμφαδενεκτομή των κλι-
νικά ψηλαφητών λεμφαδένων μπορεί να α-
ναβληθεί και, αντ’ αυτής, μπορεί να επιλε-

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 ιατρο-

νοσηλευτικού προσωπικού.

Από την Eλληνικη ΕτΑιρΕιΑ ΜΕλΕτης ΜΕλΑνώΜΑτός – Ελ.Ε.Μ.MΕλ. 
Aλέξανδρος Ι. Στρατηγός, Δημήτρης Μπαφαλούκος, Κωνσταντίνα Φραγκιά, Έλενα Γκόγκα, 
Βασιλική Χασάπη, Δώρα Πετρακοπούλου, Νίκος Κολιαράκης, Απόστολος Λασκαράκης, 
Γρηγόριος Χάμψας)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕξΕρΓΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓρΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ:
Αλέξανδρος Ι. Στρατηγός, Eιρήνη Βελισσαρίου, Ιωάννης Ταλαγάνης

Οδηγίες για τη διαχείριση 
ασθενών με δερματικό 
μελάνωμα κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας 
του COVID-19

COVID-19
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χθεί προεγχειρητική επικουρική θεραπεία 
(neoadjuvant therapy) με αναστολείς ανο-
σολογικών σημείων ελέγχου (checkpoint 
inhibitors) ή αναστολείς BRAF / MEK, με βά-
ση τις συστάσεις των παθολόγων/Ογκολό-
γων. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις: α) 
όπου μεταστατικοί λεμφαδένες ανευρίσκονται 
πάνω σε ζωτικές δομές (π.χ. καρωτίδα ή βά-
ση κρανίου), οπότε η καθυστερημένη εκτο-
μή μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά αυξη-
μένη νοσηρότητα, β) όταν δεν είναι δυνατή 
η επικουρική θεραπεία και γ) όταν έχει ήδη 
αποτύχει η συστηματική θεραπεία.

• Η κλινική εξέταση στα πλαίσια της πα-
ρακολούθησης και ο απεικονιστικός έλεγ-
χος (US, CT, FDG PET / CT, MRI) σε ασθενείς 
οι οποίοι δεν έχουν κλινική ένδειξη νόσου ή 
αντιμετωπίζουν ανεπιθύμητες ενέργειες λό-
γω της επικουρικής θεραπείας μπορεί να α-
ναβληθεί για 3 μήνες.

Μελάνωμα σταδίου IV
• Η απόφαση για το εκάστοτε θεραπευτι-

κό 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 πρέ-
πει να συστήνεται για κάθε ασθενή σταδί-
ου ΙV που δεν έχει εγκεφαλικές μεταστάσεις.

• Σε ασθενείς με εγκεφαλικές μεταστάσεις:
-  ο συνδυασμός nivolumab/ipilimumab 

παρουσιάζει υψηλά ποσοστά ανταπό-
κρισης ενδοκρανιακά (55%), συγκρινό-
μενα με τα αντίστοιχα των εξωκρανια-
κών εστιών. Ο κίνδυνος για ανεπιθύμη-
τα συμβάντα σχετιζόμενα με το ανοσο-
ποιητικό είναι ο ίδιος με εκείνον των α-
σθενών χωρίς εγκεφαλικές μεταστάσεις 
και μπορεί να μειωθεί με το εναλλακτι-
κό δοσολογικό σχήμα ipilimumab 1 mg/
kg και nivolumab 3 mg/kg για τους 4 κύ-
κλους της θεραπείας έναρξης.

-  Ασθενείς με μεγαλύτερες, συμπτωματι-
κές, και/ή κορτικο-εξαρτώμενες εγκεφα-
λικές μεταστάσεις θα πρέπει να υποβλη-
θούν σε στερεοτακτική ακτινοχειρουργική

-  Για ασθενείς με V600 BRAF μελάνωμα 
και εγκεφαλικές μεταστάσεις, θα πρέ-

πει να εξεταστεί η χορήγηση αναστολέ-
ων BRAF/MEK, αν και η διάρκεια της α-
πάντησης είναι περιορισμένη.

• Για εντοπισμένες μεταστατικές εστίες (στά-
δια III και IV):

-  θα πρέπει να αναβάλλεται η χειρουργι-
κή εκτομή (εκτός εάν ο ασθενής είναι συ-
μπτωματικός) και θα πρέπει να συνεχίζε-
ται η συστηματική θεραπεία.

-  Η χρήση του talimogene laherparepvec 
(TVEC) για δερματικές / λεμφαδενικές / in 
transit μεταστάσεις θα πρέπει να εξετάζε-
ται προσεκτικά και, αν είναι δυνατόν, να 
αναβάλλεται μέχρι να περιοριστεί η κρί-
ση CoVID-19.

-  Για μεγαλύτερη / συμπτωματική μεταστα-
τική εστία συζητήστε τη περίπτωση πα-
ρηγορητικής 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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ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ 
ΜΕΛΑΝΩΜΑ (CM)- ΣΤΑΔΙΟ Ι-ΙΙ 
(αρχικά στάδια):
Διαγνωστική βιοψία:

• Σε περίπτωση ύποπτης δερματικής βλά-
βης, επιχειρήστε αφαιρετική βιοψία, όπου εί-
ναι δυνατόν, με σκοπό την ολική εξαίρεση 
της βλάβης.

• Πιο εντοπισμένη βιοψία (shave ή punch) 
θα πρέπει να διενεργείται σε μεγαλύτερα ύ-
ποπτα in situμελανώματα και σε βλάβες τύ-
που 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 απο-
μάκρυνε το μεγαλύτερο μέρος της βλάβης. 
Αν υπάρχει σημαντική κλινική υπολειμματι-
κή βλάβη (συμπεριλαμβανομένης της ανη-
συχίας 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 οποιου-
δήποτε βάθους, για τα οποία η προηγηθεί-
σα βιοψία είχε καθαρά ιστολογικά όρια ή μό-
νο περιφερική διατομή του in situ στοιχείου.

• Η χειρουργική αντιμετώπιση των Τ3 / Τ4 
μελανωμάτων (πάχος > 2 mm) πρέπει να έ-
χει προτεραιότητα έναντι των Τ1 / Τ2 μελα-
νωμάτων (πάχος ≤ 2 mm). Όπως παραπά-
νω, εξαίρεση αποτελεί οποιοδήποτε μελά-
νωμα έχει υποστεί μερική / ατελή βιοψία, 
στο οποίο είναι εμφανής κλινικά μεγάλη υ-
πολειμματική νόσος. Σε αυτήν την περίπτω-
ση συνιστάται ολική εκτομή.

• Ανάλογα με τις δυνατότητες της χειρουρ-
γικής αίθουσας, συζητήστε για βιοψία φρου-
ρού λεμφαδένα (SLNB) για CM> πάχους 0,8 
mm (σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδη-
γίες του National Comprehensive Cancer 

Network - NCCN για το δερματικό μελάνω-
μα). Η βιοψία φρουρού λεμφαδένα μπορεί 
να καθυστερήσει έως και 3 μήνες, εκτός αν 
έχει προγραμματιστεί η ευρεία εκτομή, οπό-
τε SLNB και ΕΕ διενεργούνται ταυτόχρονα.

• Αναβάλλετε τις επισκέψεις follow up 
των ασυμπτωματικών ασθενών με χειρουρ-
γηθέν μελάνωμα σταδίων 0, I, II για τουλά-
χιστον 3-6 μήνες.

• Για τις επισκέψεις follow up χρησιμοποι-
ήστε τηλεϊατρική πλατφόρμα ή φωτογραφι-
κό υλικό, για μία αρχική εκτίμηση/ διαλογή 
σχετικά με το ποιος ασθενής χρήζει άμεσης 
κλινικής εξέτασης.

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.

ΒρΑχυπρόθΕςΜΕς ςυςτΑςΕις γιΑ τη διΑχΕιριςη τόυ δΕρΜΑτικόυ ΜΕλΑνώΜΑτός 
κΑι Μη-ΜΕλΑνώΜΑτικών κΑρκινών τόυ δΕρΜΑτός κΑτΑ τη διΑρκΕιΑ της 
πΑνδηΜιΑς τόυ 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 Δερματολογίας- 
Αφροδισιολογίας Νοσοκομείου Ανδρεάς Συγγρός, επιμέλεια και προσαρμογή για Δερματολόγους-
Αφροδισιολόγους: Καθηγητής Αλέξανδρος Στρατηγός)

Μελάνωμα & COVID-19: 
Βραχυπρόθεσμες 
ΣυστάσειςCOVID-19
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• Αναβάλλετε τον απεικονιστικό έλεγχο 
(π.χ. α/α θώρακα, CT, FDG PET /CT) σε ασυ-
μπτωματικούς ασθενείς σταδίου ΙΙΒ / ΙΙC για 
τουλάχιστον 3-6 μήνες.

Για ασθενείς με μελάνωμα σταδίου ΙΙ-
Ι-ΙV, η θεραπευτική αντιμετώπιση και πα-
ρακολούθηση θα πρέπει να γίνεται σε 
συνεκτίμηση από χειρουργό και παθο-
λόγο-ογκολόγο 

• Για την κλινική παρακολούθηση ασθε-
νών σταδίου ΙΙΙ, που δε λαμβάνουν θερα-
πεία, ο θεράπων ιατρός μπορεί να καθυστε-
ρήσει την επίσκεψη follow up έως 3 μήνες 
ή να τη διεξάγει με φωτογραφίες/ τηλεϊατρι-
κή πλατφόρμα, ανάλογα με την κρίση του.

• Για τη δερματολογική εκτίμηση ασθενών 
με δερματολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες, 
θα πρέπει να γίνεται εξατομίκευση της προ-
σέγγισης ανάλογα με τη σοβαρότητα του ε-
ξανθήματος, και άμεση φυσική εξέταση εφ’ 
όσον συντρέχουν λόγοι. Σε ήπιες περιπτώ-
σεις, μπορούν να χρησιμοποιούνται φωτο-
γραφίες και τηλειατική πλατφόρμα ως μία αρ-
χική εκτίμηση και να χορηγείται ανάλογη θε-
ραπεία για περιορισμένο χρονικό διάστημα 
με επανεκτίμηση μετά από 1-3 εβδομάδες.

ΜΗ-ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΙ 
ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (NMSCs):

Σχετικά με την εκτίμηση μικρών αλλά ύπο-
πτων βλαβών του δέρματος για NMSC, σκε-
φτείτε τη δυνατότητα εκτίμησης και περιοδι-
κών follow-up με φωτογραφίες, επιφυλάσ-
σοντας τη λήψη βιοψίας για βλάβες αυξανό-
μενες σε μέγεθος ή πολύ ύποπτες.

Γενικά, η εκτομή των NMSC (εξαιρουμέ-
νου του καρκινώματος κυττάρων Merkel, 
που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης λόγω της 
επιθετικής βιολογικής του συμπεριφοράς), 
συμπεριλαμβανομένων του βασικοκυττα-
ρικού και ακανθοκυτταρικού καρκινώμα-
τος, του επηρμένου δερματοϊνοσάρκωμα-
τος (DFSP) και σπανίων όγκων, μπορεί να 
αναβληθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
από CoVID-19. 

Ωστόσο, ένας NMSC θα πρέπει να λη-
φθεί υπόψη για εκτομή εάν ενέχει κίνδυνο 
μετάστασης ή δυσμενούς εξέλιξης μέσα σε 
3 μήνες, όπως εκτιμάται από τον θεράποντα 
ιατρό, ειδικά σε περιπτώσεις ταχείας αύξη-
σης του όγκου. 

Οι εκτιμήσεις του κινδύνου που ενέχει ο 
όγκος, θα πρέπει να υπολογιστούν έναντι 

του κινδύνου μόλυνσης από CoVID-19 ή 
ασυμπτωματικής μετάδοσης του CoVID-19 
στους επαγγελματίες υγείας κατά τη διάρκει-
α της θεραπείας.

Επικουρική θεραπεία μετά τη χειρουργική 
αντιμετώπιση της τοπικής νόσου σε NMSC 
αυξημένης επικινδυνότητας θα πρέπει γενι-
κά να μην πραγματοποιείται, δεδομένου των 
πολλαπλών απαιτούμενων επισκέψεων και 
του πιθανώς αυξημένου κινδύνου μετάδο-
σης του CoVID-19. Εξαιρέσεις μπορεί να πε-
ριλαμβάνουν 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 πολ-
λών λεμφαδένων, εξωλεμφαδενική εντό-
πιση, εστιακή λεμφαδενική προσβολή πά-
νω από 3cm).

Η χρήση της στοχευμένης ακτινοβολίας 
για μη εγχειρήσιμους καρκίνους, πρέπει να 
αποφασιστεί κατά περίπτωση, μέσω συζή-
τησης επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων.

Τηλεδιασκέψεις διαφόρων επιστημόνων 
πολλαπλών ειδικοτήτων θα πρέπει να λαμ-
βάνουν χώρα, όποτε είναι δυνατό, για να 
σχεδιάζουν πλάνα θεραπείας για το καρ-
κίνωμα κυττάρων Merkel και τους άλλους 
μη-μελανοκυτταρικούς καρκίνους υψηλού 
κινδύνου (NMSCs) που απαιτούν θεραπεία 
πέρα από την καθιερωμένη εκτομή της το-
πικής νόσου.

Επισημαίνεται ότι ασθενείς που αναπτύσ-
σουν λοιμώξεις από CoVID-19 περιεγχειρη-
τικά μπορεί να παρουσιάσουν μη αναμενό-
μενες μετεγχειρητικές επιπλοκές. 

Αυτο-περιορισμός πριν και μετά το χειρουρ-
γείο μπορεί να μειώσει αυτό τον κίνδυνο. Συ-
νιστάται αναθεώρηση του σχεδίου θεραπεί-
ας με τους ασθενείς εκ των προτέρων (επι-
κοινωνία με τον οικογενειακό ιατρό, τοπική 
ΜΕΘ κλπ), σε περίπτωση που εμφανίζουν 
συμπτώματα και σημεία συμβατά με μετεγ-
χειρητική 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 ε-
πιφανειών στην αίθουσα αναμονής με αντι-
σηπτικό μετά την αναχώρηση κάθε ατόμου.

• Παραμονή των ασθενών στις χειρουρ-
γικές 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 άλ-
λων αντικειμένων που αγγίζουν οι ασθενείς 
με αλκοολούχο αντιϊκό αντισηπτικό ή σα-
πούνι και νερό για 20 δευτερόλεπτα αμέ-
σως πριν και μετά την επαφή τους με κάθε 
αντικείμενο. Το προσωπικό πρέπει να φορά-
ει γάντια όταν χειρίζεται αυτά τα αντικείμενα 
με τους ασθενείς.

• Παρουσία μόνο του απαραίτητου προ-
σωπικού 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 επα-
φές με τους ασθενείς. Μάσκες πρέπει να ε-
φαρμόζονται συνεχώς στους κλινικούς χώ-
ρους ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ του 
προσωπικού είναι στα 2 μέτρα.

• Για περιστατικά που αφορούν το πρόσω-
πο και απαιτείται εκτεταμένη εκτομή ή αποκα-
τάσταση, ειδικά στη μύτη ή τα χείλη, οι χει-
ρουργοί 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. Δεί-
τε 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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Ιδιαιτέρως για τους ασθενείς με λεμφώμα-
τα χαμηλής κακοήθειας (π.χ. πρώιμο στά-
διο σπογγοειδούς μυκητίασης, λεμφωμα-

τοειδής βλατίδωση) δεν θεωρούνται ανοσο-
κατεσταλμένοι οπότε εμπίπτουν στις γενικές 
οδηγίες προφύλαξης από τον SARS-Cov-2. 

Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσιευμένες συ-
στάσεις του USCLC (United States Cutaneous 
LymphomaConsortium) και αναφορικά με την 
τρέχουσα πανδημία, οι θεραπείες που χρη-
σιμοποιούνται στην αντιμετώπιση των δερ-
ματικών λεμφωμάτων κατατάσσονται στις ε-
ξής ομάδες, αναλόγως με τον πιθανολογού-
μενο βαθμό ανοσοκαταστολής που δύναται 
να επιφέρουν: 

ΧΑΜΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ
Τοπικά κορτικοειδή, γέλη 
Μεχλωραιθαμίνης, τοπικά Ρετινοειδή, 
Ιμικουιμόδη, Αντιϊσταμινικά 

Οι ασθενείς που λαμβάνουν μόνο τοπικές 
θεραπείες θα πρέπει να ακολουθούν τις συ-
στάσεις προφύλαξης από τον SARS-Cov-2 
που εφαρμόζονται στο γενικό πληθυσμό. 
Δεν συστήνεται μεταβολή της θεραπείας. 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΡΙΣΚΟΥ 
Συστηματικά Ρετινοειδή (Μπεξαροτένη, 
Ασιτρετίνη), Μεθοτρεξάτη, Ιντερφερόνη-
α, Βορινοστάτη, συστηματικά 
Κορτικοστεροειδή 

Για τους ασθενείς που έχουν κάνει ήδη έ-
ναρξη της αγωγής συστήνεται συνέχιση αυ-
τής. Για τους ασθενείς στους οποίους δεν έ-
χει γίνει έναρξη τέτοιων θεραπειών δύναται 
να μετατεθεί σε μελλοντικό χρόνο και αντι-
κατασταθούν από τοπικές θεραπείες, εφόσον 
αυτό δεν θα επηρεάσει σημαντικά τη θερα-
πευτική έκβαση και με τη σύμφωνη πάντα 
γνώμη του θεράποντος ιατρού. Τέλος, κατά 
την εφαρμογή τέτοιων θεραπειών προτείνε-
ται η ελάχιστη δυνατή εργαστηριακή παρα-
κολούθηση των ασθενών προκειμένου να 
αποφεύγεται η άσκοπη έκθεσή τους σε πι-
θανές εστίες μετάδοσης του ιού. 

ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ: 
Φωτοθεραπεία , Ακτινοθεραπεία, Τ SEB 

πρόκειται για θεραπείες με μικρή μεν επί-
δραση στο ανοσολογικό προφίλ των ασθε-
νών αλλά ιδιαιτέρως απαιτητικές λόγω του 
μεγάλου αριθμού συνεδριών και την ανά-
γκη διενέργειάς τους σε οργανωμένη μονά-
δα υγείας που αυξάνουν τη συνολική πιθα-
νότητα προσβολής από τον ιό. Ειδικά για την 
φωτοθεραπεία προτείνεται η αντικατάσταση 
με άλλες τοπικές θεραπείες όποτε αυτό εί-
ναι κλινικά αποδεκτό. 

Μogamulizumab, Β rentuximab, 
Ρομιδεψίνη, Πραλατεξάτη, Γεμσιταμπίνη, 
άλλες χημειοθεραπείες. 

πρόκειται για θεραπείες κατεξοχήν ανο-
σοκατασταλτικές 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 πιθα-
νότητα προβολής από τον ιό. 

Συστήνονται παράταση των μεσοδια-
στημάτων της θεραπείας ή μείωση της δό-
σης σύμφωνα με τη σύσταση του θεράπο-
ντος ιατρού. 

Αλλογενής μεταμόσχευση, 
πολύχημειοθεραπείες (π.χ. CHOP), Α 
lemtuzumab, Φλουνταραμπίνη 

Οι θεραπείες αυτές θα πρέπει να αποφεύ-
γονται όποτε αυτό είναι εφικτό καθώς δύνα-
ται να προκαλέσουν σοβαρή κυτταροπενί-
α, επομένως αύξηση της πιθανότητας σο-
βαρών επιπλοκών μετά από προσβολή α-
πό τον CoVID 19. 

για όλους τους ασθενείς με δερματικό 
λέμφωμα συστήνεται η επικοινωνία τον 
θεράποντα ιατρό τους προκειμένου να ε-
νημερωθεί για τα παραπάνω. 

Η οποιαδήποτε τροποποίηση της θεραπευ-
τικής αγωγής είναι αποκλειστική ευθύνη του 
ιατρού και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει 
να γίνεται από τον ίδιο τον ασθενή χωρίς προ-
ηγούμενη συνεννόηση. 

βΙβΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Zic JA, Ai W, Akilov OE et al. United States 

Cutaneous Lymphoma Consortium recom-
mednations for treatment of cutaneous lym-
phomas during the COVID-19 pandemic. J 
Am Acad Dermatol 2020 

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. 
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Συστάσεις σε ασθενείς 
με δερματικό λέμφωμαCOVID-19

Τι σημαίνει το PASI 100 για τον Νίκο;*

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Kyntheum® Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
2. Lebwohl M, et al. N Engl J Med 2015;373:1318-28. 
3.   Yao CJ, et al. J Drugs Dermatol. 2019;18(3):229-233. 
4.  Puig L, et al. J Am Acad Dermatol 2019; doi: 10.1016/j.jaad.2019.05.095. [Epub ahead of print].

*  PASI 100 στις 12 εβδομάδες: 44% στην AMAGINE-2 και 37% στην AMAGINE-3.2

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό 
νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε 
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Η εμπιστοσύνη ξεκινά  

με τη δερματική κάθαρση

Το Kyntheum® (brodalumab) 

ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας 

έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας 

σε ενήλικες ασθενείς, οι οποίοι είναι 

υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία.1

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Λ. Κύμης & Σενέκα 10, 145 64 Κηφισιά, Τηλ. +30 212 222 5000, Fax +30 210 68 34 342, www.leo-pharma.gr

© LEO Pharma copyright - Kyntheum MAT-32014 Ad Feb 2020. All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group.

Με το Kyntheum® διπλάσιος αριθμός ασθενών επιτυγχάνει PASI 100 τη 12η εβδομάδα συγκριτικά με το 
ustekinumab (44% vs 22% αντιστοίχως) με 56% των ασθενών να επιτυγχάνει PASI 100 την 52 εβδομάδα2

Υψηλά επίπεδα δερματικής κάθαρσης

Με το Kyntheum® επιτυγχάνεται η συντομότερη έναρξη δράσης με 1 στους 4 ασθενείς να πετυχαίνουν 
εμφανή αποτελέσματα PASI 75 από τη 2η εβδομάδα3

Ταχεία έναρξη δράσης

2 χρόνια μετά την έναρξη θεραπείας με Kyntheum® πάνω από 60% των ασθενών επιτυγχάνει PASI 1004

Παρατεταμένη ανταπόκριση

Το Kyntheum® διαφέροντας από άλλες θεραπείες δεσμεύει την υπομονάδα Α του υποδοχέα της IL-17  
και αναστέλλει τη δράση πολλαπλών προφλεγμονωδών κυτταροκινών της οικογένειας του ετεροδιμερούς  
IL-17, όπως την IL-17A, IL-17F, ετεροδιμερούς IL-17A/F, IL-17C και IL-E(25), με αποτέλεσμα την αναστολή 
της φλεγμονής και των κλινικών συμπτωμάτων που σχετίζονται με την ψωρίαση1

Καινοτόμος μηχανισμός δράσης
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•  Για την εξέταση ασθενούς με πιθανό σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα (ΣΜΝ) ακολου-
θούνται 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 κε-
φάλι 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, εναλ-
λακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί τοπική αγωγή με ποδοφυλλοτοξίνη, ιμικουιμόδη, σι-
νεκατεχίνες. Στην περίπτωση αυτή, δεν ξεχνάμε να ενημερώνουμε τον ασθενή για την το-
πική αντίδραση που μπορεί να προκύψει από τις αγωγές αυτές. 
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Οδηγίες για την 
αντιμετώπιση 
ασθενών με ΣΜΝ

COVID-19

ηλΕκτρΑ νικόλΑΐδόυ 
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 ίατρείο 
κατά την περίοδο 

της σταδιακής επιστροφής 
στην κανονική λειτουργία

 των ιατρείων μας 
και της κοινωνίας. 
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•  Οδηγίες - Συστάσεις σε ασθενείς με 
Δερματολογικά Νοσήματα υπό συ-
στηματική 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 κιν-
δύνους. ΠΕρΙΛΗΨΗ ΧΑρΑΚΤΗρΙΣΤΙΚΩΝ TOY 
ΠρΟΪΟΝΤΟΣ 
www.edae.gr/newsslidefull.php?id=275

•  Ομάδες πληθυσμού με αυξημένο κίν-
δυνο για σοβαρή νόσηση με Covid-19.
www.edae.gr/newsslidefull.php?id=256

•  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 συμπλή-

ρωσης του εντύπου «Ιατρικό Ιστορικό για 
αθλητές/ τριες, αθλούμενους/ες και τεχνικό 
προσωπικό πριν την έναρξη των προπονή-
σεων σε οργανωμένες δημόσιες και ιδιωτι-
κές αθλητικές εγκαταστάσεις.

-  έντυπο_ιατρικού_ιστορικού_αθλούμενου_
ης_και_τεχνικού_προσωπικού

- ΙΑΤΡΙΚΗ_ΒΕΒΑΙΩΣΗ_v5

•  Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου 
για σοβαρή λοίμωξη CoVID 19

•  Διαχείριση ασθενών με πιθανή ή επιβε-
βαιωμένη λοίμωξη  από το νέο κορωνοϊ-
ό SARS–CoV-2 (CoVID-19)

•  Θεραπευτικός αλγόριθμος για λοίμωξη 
CoVID-19

•  Άρση απομόνωσης και προφυλάξεων για 
επιστροφή στην εργασία προσωπικού υπη-
ρεσιών υγείας που νόσησε ή εκτέθηκε στο 
νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2-03.04.2020

•  Οδηγίες για την έξοδο από το νοσοκομεί-
ο και για τη διακοπή των προφυλάξεων έ-
ναντι μετάδοσης ασθενειών με CoVID-19 
που νοσηλεύονται ή παραμένουν για φρο-
ντίδα κατ΄ οίκον- 30.03.2020

•  Κριτήρια για εργαστηριακό έλεγχο- 
16.03.2020

•  Εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση προσω-
πικού υπηρεσιών υγείας με πιθανή έκθε-
ση σε επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης 
CoVID-19 σε χώρους παροχής υπηρεσι-
ών υγείας- 13.02.2020

•  Αντιιϊκά φάρμακα και θεραπεία ασθενών 
με λοίμωξη από το νέο κορωνοϊο SARS-
CoV-2 – 14.003.2020

•  Συστηνόμενος Εξοπλισμός Ατομικής Προ-
στασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
CoVID-19, ανάλογα με το χώρο, την κα-
τηγορία του προσωπικού και τον τύπο της 
δραστηριότητας- 22.04.2020

•  Συστηνόμενος Εξοπλισμός Ατομικής Προ-
στασίας 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-

σίας (ΕΑπ)- Αφίσα – 21.04.2020
• Οδηγίες εφαρμογής απλής χειρουργικής 
μάσκας- 14.03.2020
•  Οδηγίες ένδυσης και αφαίρεσης ατομι-

κού εξοπλισμού προστασίας- 21.03.2020
•  Οδηγίες για τη ορθολογική χρήση του ε-

ξοπλισμού ατομικής προστασίας σε περί-
πτωση ανεπαρκούς διάθεσης στην παγκό-
σμια αγορά 08.04.2020

•  Εκτίμηση αναγκών σε εξοπλισμό ατομικής 
προστασίας των χώρων παροχής υπηρε-
σιών υγείας για τη φροντίδα ύποπτων ή ε-
πιβεβαιωμένων κρουσμάτων του νέου κο-
ρωνοϊού- 12.02.2020

•  Οδηγίες για την εργαστηριακή διερεύ-
νηση για το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 
-13.03.2020

Θεματολογία: COVID-19
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

EOΔΥ: Οδηγίες για επαγγελματίες υγείας και χώρους παροχής 
υπηρεσιών υγείας

COVID-19

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

www.edae.gr 
Υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες για τον COVID-19 για πληρέστερη ενημέρωση

τηλέφωνο ΕοδΥ: 1135

Boηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο
ασφαλή και Αναφέρετε:

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα Φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



38

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Λόγω των λιπιδίων, το έλυτρο διαλύ-
εται εύκολα από το σαπούνι και το 
χλιαρό νερό και ο κορωνοϊός πεθαί-

νει. Ωστόσο το σαπούνι και το νερό δεν εί-
ναι πάντοτε εύκαιρα, ενώ το σαπούνισμα δεν 
σκοτώνει απαραιτήτως όλους τους άλλους 
παθογόνους μικροοργανισμούς. Έτσι ανα-
λόγως με την περίσταση μπορεί να χρειάζε-
ται απολύμανση.

Τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούμε 
στα χέρια και στις επιφάνειες συνήθως περι-
έχουν οινόπνευμα (αιθανόλη ή αλκοόλ) σε 
διάφορες πυκνότητες, διάφορες άλλες αλκο-
όλες, χλώριο σε ποικίλες μορφές και συγκε-
ντρώσεις ή διάφορα άλλα χημικά συστατικά.

Τον κορωνοϊό CoVID-19 εκτιμάται ότι κα-
ταπολεμούν αποτελεσματικότερα ορισμέ-
να από αυτά. 

Μελέτες που είχαν γίνει  με τους πα-
λαιότερους λοιμογόνους κορωνοϊ-
ούς SARS και MERS, είχαν δείξει ότι αποτε-
λεσματικά εναντίον  τους ήταν τα απολυμα-
ντικά που περιέχουν: 

α) αλκοόλ σε περιεκτικότητα 62-71%, β) 

χλώριο (υποχλωριώδες νάτριο) σε συγκέ-
ντρωση 0,1%, ή γ) υπεροξείδιο του υδρο-
γόνου 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 ερεθιστι-
κά για το δέρμα, ενώ το υπεροξείδιο του υ-
δρογόνου (οξυζενέ) χρησιμοποιείται κυρίως 
ως απολυμαντικό πληγών και επιφανειών.  

Επιπτώσεις στο δέρμα από την χρήση 
αντισηπτικών

Με τα αλκοολούχα αντισηπτικά των χε-
ριών μία πιθανή επίπτωση μπορεί να είναι 
η ξηροδερμία, η οποία συνήθως παρα-
τηρείται είτε με κακής ποιότητας αντισηπτι-
κά είτε σε άτομα με ευαισθησία στο δέρμα. 

Τα καλής ποιότητας αλκοολούχα αντι-
σηπτικά συνήθως δεν προκαλούν ξηρο-
δερμία, διότι περιέχουν μαλακτικούς πα-
ράγοντες 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 ακό-
μα 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 ξηρό-
τητα, ερεθισμό, κνησμό, απολέπιση, «σκα-
σίματα» στο δέρμα, ρωγμές ή ακόμα και αι-
μορραγία και πόνο.

Μία άλλη πιθανή επίπτωση είναι η αλ-
λεργική δερματίτιδα εξ επαφής, η οποί-
α οφείλεται στα λοιπά συστατικά των αντι-
σηπτικών, αλλά είναι σπάνια. Στις πιο σοβα-
ρές μορφές της, οι οποίες είναι ακόμα σπα-
νιότερες, η αλλεργική δερματίτιδα εξ επα-
φής μπορεί να συνοδεύεται από συμπτώ-
ματα αναφυλαξίας (π.χ. δυσκολία στην α-
ναπνοή, πρήξιμο στο πρόσωπο, στα χείλη, 

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. 

Τα αντισηπτικά, 
τα απολυμαντικά και 
η φροντίδα του ΔέρματοςCOVID-19

A p a i -
ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

Μία θεραπευτική προσέγγιση από τους ειδικούς στα μαλλιά

ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ

Η ζωή σας, προτεραιότητά μας

Androxil 
2% - 5%

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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τη γλώσσα κ.λπ.). 
Εκτός από την ευαισθησία και την προδιά-

θεση, άλλοι παράγοντες που αυξάνουν τον 
κίνδυνο δερματίτιδας κατά την συνεχή χρή-
ση των αντισηπτικών χεριών, είναι τα αρώ-
ματα και τα συντηρητικά που ενδέχεται να 
περιέχουν, το συνεχές πλύσιμο των χεριών 

με σαπούνι και νερό μετά τη χρήση του αντι-
σηπτικού (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 συ-
νεχές στέγνωμα είτε στον καυτό αέρα είτε με 
κακής ποιότητας υφασμάτινες ή χάρτινες πε-
τσέτες. Η δερματίτιδα είναι επίσης πιθανότερη 
σε όσους δεν χρησιμοποιούν τακτικά ενυδατι-
κές κρέμες χεριών.

Τα απολυμαντικά επιφανειών με χλώριο 
είναι ισχυρά και αποτελεσματικά, αλλά εί-
ναι ερεθιστικά όχι μόνο για το δέρμα, αλ-
λά και για τους βλεννογόνους των αεραγω-
γών. Όταν το χλώριο έρχεται σε επαφή με 
το δέρμα, μπορεί να  προκαλέσει τοξικές ή 
αλλεργικές αντιδράσεις που μπορεί να οδη-
γήσουν ακόμα και στην ανάπτυξη δερματι-
κού εγκαύματος. 

Όσον αφορά το υπεροξείδιο του υδρο-
γόνου, τα απολυμαντικά επιφανειών που το 
περιέχουν, δεν πρέπει να έρχονται σε επα-
φή με το δέρμα διότι μπορεί να προκαλέ-

σουν αντιδράσεις όπως έγκαυμα, δερματι-
κό ερεθισμό, φλύκταινες, κνησμό, δερματί-
τιδα. Το ιατρικό οξυζενέ είναι ειδικό διάλυ-
μα, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται μό-
νο για την απολύμανση των πληγών, κατ’ ε-
πέκταση δεν πρέπει να χρησιμοποείται ως α-
ντισηπτικό των χεριών. 

Τι μπορείτε να κάνετε:
•  Μην χρησιμοποιείτε τα απολυμαντικά 

και τα αντισηπτικά ως εναλλακτική λύ-
ση στο σαπούνισμα. Το πρώτο και κυ-
ριότερο μέσον καθαρισμού και απολύ-
μανσης των χεριών και των επιφανειών 
είναι το πλύσιμο με σαπούνι και νερό. 

•  Να διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες χρή-
σης των απολυμαντικών και των αντι-
σηπτικών και να τις ακολουθείτε πιστά.

•  Να φυλάτε τα προϊόντα αυτά σε θερμο-
κρασία δωματίου, μακριά από την υγρα-
σία και τη ζέστη.

•  Να διατηρείτε σφικτά κλειστά τα μπουκά-
λια όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

•  Μην αφήνετε τα προϊόντα αυτά εκτεθει-
μένα στα μικρά παιδιά. Μπορεί κατά λά-
θος να τα καταπιούν και να κινδυνέψει 
η υγεία τους.

•  Μην εκθέτετε μεγάλες επιφάνειες του 
σώματός σας στα αλκοολούχα αντιση-
πτικά. Ούτε να χρησιμοποιείτε φωτιστι-
κό οινόπνευμα ως αντισηπτικό χεριών, ε-
πειδή δεν βρήκατε αντισηπτικό ή λοσιόν 

οινοπνεύματος (και αυτή περιέχει μαλα-
κτικούς παράγοντες). Με το φωτιστικό 
οινόπνευμα υπάρχει κίνδυνος σοβαρού 
δερματικού ερεθισμού και εγκαύματος.

•  Να θυμάστε ότι τα αλκοολούχα αντιση-
πτικά είναι εύφλεκτα. Επομένως μην τα 
χρησιμοποιείτε δίπλα σε φωτιά, ούτε να 

ανάβετε τσιγάρο πριν στεγνώσουν εντε-
λώς στο δέρμα σας. 

•  Να φοράτε ελαστικά γάντια και να έχε-
τε ανοιχτά όλα τα παράθυρα όταν χρη-
σιμοποιείτε χλωρίνη. Ιδανικά πρέπει να 
φοράτε και μάσκα και ειδικά προστατευ-
τικά ματιών. Επειδή όμως οι περισσότε-
ροι 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, α-
κολουθώντας τις οδηγίες χρήσης. Να θυ-
μάστε ότι το ζεστό νερό διαλύει το δρα-
στικό συστατικό της χλωρίνης και την κα-
θιστά 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 α-
πό κάθε πλύσιμο ή χρήση αντισηπτικού.



Κανόνες υγιεινής για τα παιδιά
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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 η-
μέρας Μελανώματος και της Ελληνικής Εβδομάδας καρκίνου του δέρματος. Ο θε-
σμός αυτός συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια επιτυχημένων διοργανώσεων , χάρις στις προ-
σπάθειες 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 α-
κόμη 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 ε-
πόμενη χρονιά. 

Όμως ο στόχος της πρόληψης του μελανώματος και του καρκίνου του δέρματος παραμένει 
σημαντικός εν μέσω άλλων ιατρικών και κοινωνικών προβλημάτων, και κορυφαία προτεραιό-
τητα της Δερματολογικής Κοινότητας. Για αυτό η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδι-
σιολογική Εταιρεία αποφάσισε να διοργανώσει μέσα στον Ιούνιο μια εκστρατεία 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσω των ΜΜΕ και των μέσων κοινωνικής δι-
κτύωσης, που να επισημαίνει την σημασία και τους τρόπους πρόληψης και έγκαι-
ρης διάγνωσης του καρκίνου του δέρματος και, ιδιαίτερα, τον κεντρικό και καθο-
ριστικό ρόλο του Δερματολόγου σε αυτό. Θα ενημερωθείτε σχετικά από τα κανάλια ε-
πικοινωνίας της ΕΔΑΕ. 

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και την συμμετοχή σας στις κοινές μας προσπάθει-
ες για την ανάδειξη και αναβάθμιση του ρόλου των Ελλήνων Δερματολόγων σε εθνικό και δι-
εθνές επίπεδο. 

Με θερμούς 
συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Ημερομηνία 1 / 06 / 2020 
Συντονιστής Ευρωμελανώματος 

Ελλάδος 
Α. Κατούλης 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος: Δ. Ρηγόπουλος 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

Ελληνική Εβδομάδα 
Μελανώματος 2020
ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

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

COVID-19
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Η τάση μας να ελέγχουμε τα πάντα γύ-
ρω μας σε συνδυασμό με το περιβάλ-
λον των καλοκαιρινών διακοπών α-

ξιοποιούνται με ιδιαίτερα εύστοχο και άμε-
σο τρόπο για να μεταδώσουν το μήνυμα της 
φετινής καμπάνιας της ΕΔΑΕ: ότι, για να χα-
ρούμε πραγματικά το καλοκαίρι, δεν φτά-
νει να ελέγχουμε, αλλά πρέπει και να ε-
λεγχόμαστε!

Στόχος της καμπάνιας είναι να μας παρο-
τρύνει να ελέγχουμε με προσοχή το δέρμα 
μας για κάποια καινούργια ελιά ή άλλη αλ-
λοίωση ή για κάποια ελιά που αλλάζει και 
μπορεί να κρύβει κάτι σοβαρό για την υγεί-
α μας. Να υιοθετήσουμε δηλαδή την πιο α-
πλή, 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 συνέ-
χεια, που περιλαμβάνει και την πιο σημαντι-
κή 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 προ-
σφέρει μεγάλο πλεονέκτημα στην αποτελε-
σματική αντιμετώπισή του. Ειδικά το πρώιμο 
μελάνωμα είναι ιάσιμο σε ποσοστό μεγαλύ-
τερο του 90%, ενώ οι νεότερες θεραπείες έ-
χουν βελτιώσει την επιβίωση ακόμη και για 
την προχωρημένη και μεταστατική μορφή του. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε δυο στοιχεία 
που δίνουν τη σημερινή εικόνα και τις προ-
βλέψεις για την επιδημιολογία του μελανώ-
ματος και την στάση των ανθρώπων απένα-
ντι σε αυτό:
•  Μέχρι το 2040, τα κρούσματα μελανωμά-

των παγκοσμίως, θα αγγίξουν περίπου το 

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

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 προκαλέ-
σει προβλήματα υγείας, αλλά το 61% πι-
στεύουν ότι το μαυρισμένο από τον ήλιο 
δέρμα είναι ελκυστικό
Είναι γενικά γνωστό ότι ο καρκίνος του δέρ-

ματος είναι ο πιο κοινός καρκίνος. Έχει ανα-
φερθεί από τους ειδικούς ότι η εμφάνισή του 
έχει λάβει πλέον τις διαστάσεις επιδημικού 
φαινομένου, ενώ κάθε χρόνο, οι νέες περι-
πτώσεις καρκίνου του δέρματος είναι περισ-
σότερες από τις περιπτώσεις καρκίνου μα-
στού, προστάτη, πνεύμονα και εντέρου μα-
ζί! κύρια αιτία είναι η κατάχρηση του ήλιου 
και η ελλιπής προστασία μας από αυτόν.

Όσο λοιπόν απολαμβάνουμε το καλο-
καίρι και τον ευλογημένο ήλιο της πατρίδας 

μας, που είναι ηλιόλουστη ακόμη και το χει-
μώνα, ας έχουμε την προσοχή μας τεταμέ-
νη και ας ελέγχουμε αυτά που έχουν πραγ-
ματική σημασία: 
•  Την προστασία από τον ήλιο, βάσει των ο-

δηγιών 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 παί-
ζουμε 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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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

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 χώ-
ρας. 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. Επει-
δή 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

Η Ελληνική εφαρμογή 
για την υπεριώδη ακτινοβολία 

από την α’ πανεπιστημιακη κλινικη νόσόκόμειό «α. συγγρόσ»

Ρηγόπουλος Δημήτρης
Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Διευθυντής Α’ Πανεπιστημιακής Κλινικής, Νοσοκομείο «Α.Συγγρός»
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Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

13.00 - 14.00 Προσέλευση – Εγγραφές

14.00 - 15.30 Στρογγυλό Τραπέζι 1 
«Aπό τη διάγνωση στη θεραπεία»
Προεδρείο: Κ. Βαλαρούτσος, Τ. Παπασπύρου

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

16.00 - 17.30 Workshop 1 
«Φάρμακα που πρέπει να γνωρίζει ο Δερματολόγος»
Προεδρείο: Γ. Κοντοχριστόπουλος, Β. - Α. Ρουσσάκη - Σούλτσε

16.00 - 16.15 Γκαμπαπεντίνη και πρεγκαμπαλίνη, Ε. Ζαφειρίου

16.15 - 16.30 Μετφορμίνη, Μ. Αραμπατζής

16.30 - 16.45 Δαψόνη Φ., Σ. Δελλή

16.45 - 17.00 Τρανεξαμικό οξύ, Χ. Βαβούλη

17.00 - 17.15 Σπιρονολακτόνη, Χ. Κεμανετζή

17.15 - 17.30 Συζήτηση

17.30 - 18.00 Δορυφορική Διάλεξη 1

18.00 - 19.30 Στρογγυλό Τραπέζι 2 
«Παθήσεις αιδοίου»
Προεδρείο: Σ. Γρηγορίου, Φ. Σούρλη, Π. Χριστοφορίδης

18.00 - 18.15 Σκληροατροφικός λειχήνας, Αικ. Τσιόγκα

18.15 - 18.30 Οξυτενή κονδυλώματα, Ε. Κυρμανίδου

18.30 - 18.45 Διαπυητική Ιδρωταδενίτιδα, Φ. Τσάτσου

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

21.00 Κοκτέιλ Υποδοχής

Σάββατο 18 Ιουλίου 2020

07.30 - 09.00 Πρόγευμα με τους Ειδικούς 
Προεδρείο - Συντονισμός: ΔΣ της ΕΔΑΕ

09.00 - 10.30 Workshop 2 
«Lasers αποτρίχωσης»*
Προεδρείο: Κ. Καλοκασίδης, Π. Κωστάκης

09.00 - 09.15 Βιολογία της τρίχας. Ενδείξεις θεραπείας, Σ. Παπανίκου

09.15 - 09.30 Βασικές αρχές laser, Π. Κωστάκης

09.30 - 09.50 Συσκευές laser: είδη, εφαρμογές, Κ. Καλοκασίδης

09.50 - 10.10 Διαχείριση ιατρείου, Π. Σουβατζίδης

10.10 - 10.30 Συζήτηση

*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.

ΕΑΡΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 2020
Χαιρετισμός Δημήτρη Ρηγόπουλου - Πρόεδρου ΕΔΑΕ
Για άλλη μια χρονιά, η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδι-
σιολογική Εταιρεία διοργανώνει το 2020 την - θεσμοθετημένη, 
πλέον - Εαρινή Εκδήλωση της. Προορισμός μας αυτήν τη φορά 
η πανέμορφη Θεσσαλονίκη και το Makedonia Palace, το ξενο-
δοχείο - έμβλημα της συμπρωτεύουσας.

Το επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, η οποία θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 17-19 Ιουλίου 2020, βασίζεται σε δύο άξο-
νες: αφενός, να προσφέρει απαντήσεις και λύσεις σε ερωτήμα-

τα και προβληματισμούς των συναδέλφων, τόσο σε ότι αφορά την 
καθ’ ημέρα κλινική πράξη όσο και την εξελικτική πορεία της Δερμα-
τολογίας - Αφροδισιολογίας στο προσεχές μέλλον και αφετέρου, να 

αποτελέσει φόρουμ ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και προτάσεων με-
ταξύ των συναδέλφων για τα θέματα που απασχολούν όλους μας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η θεματολογία της εκδήλωσης αποσκο-
πεί στην κάλυψη ενός ευρέος φάσματος θεμάτων, τα οποία θα παρου-
σιάσουν διακεκριμένοι συνάδελφοι. Και βέβαια, καθοριστικής σημασί-
ας 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 σ τ η μ ο ν ι κ ο  π ρ ο γ ρ α μ μ α
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10.30 - 11.30 Δορυφορικό Συμπόσιο 1

11.30 - 12.00 Διάλειμμα καφέ

12.00 - 13.15 Στρογγυλό Τραπέζι 3 
«Πώς προσεγγίζουμε στα παιδιά: »
Προεδρείο: Ε. Παπαδαυίδ, Π. Σταυρόπουλος

12.00 - 12.15 Τις μελαγχρωματικές βλάβες, Α. Λάλλας

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

Κυριακή 19 Ιουλίου 2020

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

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

12.45 - 13.00 Είσφρυση όνυχος: φαινόλη ή χειρουργική εκτομή; Ε. Ζουριδάκη

13.00 - 13.15 Καλοήθεις βλάβες περιοφθαλμικά: πως τις αντιμετωπίζω; 
Σ. Σταματόπουλος

13.15 - 13.30 Συζήτηση

13.30 - 14.30 Συμπεράσματα-Λήξη Επιστημονικής Εκδήλωσης

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

Ημερομηνία καταχώρησης από το website του Συνεδρίου, 08/07/20

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Προσφορά της ΕΔΑΕ προς τα μέλη της

Τα παραπάνω βιβλία βρίσκονται στο site της ΕΔΑΕ
www.edae.gr

ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 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 ενδια-
φέρει πιο πολύ;

  Nέα για τη Δράση της ΕΔΑΕ

   Νέα που αφορούν την επαγγελματική κατοχύρωση των  Δερματολόγων – 
Αφροδισιολόγων

  Επιστημονικά νέα

  Ανασκόπηση επιστημονικών θεμάτων

  Θέματα που αφορούν την ιατρική γενικότερα

4.  Ποιο από τα παρακάτω θα ήταν χρήσιμη προσθήκη στα «Νέα της ΕΔΑΕ» (παραπά-
νω από μία απαντήσεις);

   Θέματα που αφορούν συνταγογράφηση, θεραπευτικά πρωτόκολλα, κατευθυ-
ντήριες οδηγίες, και

   Θέματα που αφορούν  οργάνωση ιατρείου και «τεχνική κατάρτιση» 

  Επιστημονικά θέματα 

   Άρθρα – γνώμες  από ειδικούς πάνω σε επίκαιρα θέματα ή ιδιαίτερα γνωστικά 
αντικείμενα

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

  Έντυπη  Ηλεκτρονική (on line)

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

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

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




