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Mήνυμα του Προέδρου
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η

παράταση της πανδημίας μάς οδήγησε στη δημιουργία ενός ακόμη Τεύχους αφιερωμένου στην
Covid-19. Εξάλλου, η τήρηση των μέτρων ενδείκνυται απαραίτητη από όλους, ώστε να ανακόψουμε την εξάπλωση του Sars-Cov-2.

Στο πλαίσιο αυτό, και με την αμέριστη συμβολή εξαίρετων Συναδέλφων – Μελών της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας, προχωρήσαμε τόσο στην επικαιροποίηση των οδηγιών όσο
και στη σύνταξη νέων άρθρων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριότητας των Δερματολόγων
στην Αθήνα και την Επαρχία, σχετικά με την Covid-19. Η αρθρογραφία θα ανανεώνεται συνεχώς στο
www.edae.gr.
Σκοπός μας παραμένει πάντα, η έγκυρη και ολιστική ενημέρωση των Μελών μας, καθώς και η στήριξη της Ειδικότητάς μας με κάθε δυνατό τρόπο. Για αυτόν τον λόγο, το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας 2020 θα πραγματοποιηθεί κανονικά αλλά διαδικτυακά από τις
17 έως τις 20 Δεκεμβρίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΑΕ και εγώ προσωπικά θα θέλαμε να σας ευχηθούμε Καλή Χρονιά με την προσδοκία να επιστρέψουμε όλοι το συντομότερο στην ομαλότητα!
Ο Πρόεδρος,
Δημήτρης Ρηγόπουλος

www.edae.gr.
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ΑΡΘΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

COVID-19: Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην Ειδικότητα της Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας

Η πανδημία της COVID-19
δεν άφησε ανεπηρέαστη
την καθημερινότητα κανενός.
Η εκπαίδευση φοιτητών
και ειδικευόμενων χρειάστηκε
να προσαρμοστεί κατά τρόπο
που να εξασφαλίζει
την μικρότερη δυνατή
απώλεια ποιότητας.

Οι επιπτώσεις της
πανδημίας στην πρακτική
εκπαίδευση ειδικευομένων
και φοιτητών Ιατρικής
Σταμάτης Γρηγορίου
Επίκουρος καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός

Ο

ι από αμφιθεάτρου παρουσιάσεις έγιναν διαδικτυακές και σχεδιάστηκαν
με έναν τρόπο ώστε να αποφεύγεται
η κόπωση που συνοδεύει την πολύωρη παρακολούθηση. Οι κλινικές ασκήσεις έγιναν
και αυτές διαδικτυακά.
Ευτυχώς η δερματολογία λόγω της εύκολης φωτογράφησης του εξανθήματος και της
δερματοσκοπικής εικόνας, αποτελούν μαζί
με την ακτινολογία τα γνωστικά αντικείμενα
που προσαρμόστηκαν ευκολότερα στις κλινικές διαδικτυακές ασκήσεις. Δεν παραγνωρίζεται βέβαια ότι η δια ζώσης κλινική εξέταση. λήψη ιστορικού και συζήτηση της δι-

αφορικής διάγνωσης δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τη διαδικτυακή.
Ωστόσο ειδικότητες όπως η καρδιολογία
ή η πνευμονολογία έχουν πολύ δυσκολότερη αποστολή και δημιουργούν έναν έντονο προβληματισμό για το γεγονός ότι θα ολοκληρώσουν την εκπαίδευση τους φοιτητές, χωρίς να ακροασθούν τους καρδιακούς
ή τους πνευμονικούς ήχους. Η συνέχιση της
δια ζώσης εκπαίδευσης στα τρίμηνα του 6ου
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έτους είναι δυνατόν να αναπληρώσει εν μέρει την απώλεια.
Οι εξετάσεις άρχισαν να γίνονται διαδικτυακά με τροποποίηση των ερωτήσεων και αυτόματη διόρθωση των απαντήσεων από τις
ηλεκτρονικές πλατφόρμες και υποθέτω και
αντίστοιχη προσαρμογή διαδικασιών αντιγραφής από τους εξεταζόμενους.
Οι ειδικευόμενοι που μετά από πολυετή
αναμονή άρχισαν την εκπαίδευση τους στη
Δερματολογία-Αφροδισιολογία είδαν να μειώνονται τα ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία
και τα εξειδικευμένα τμήματα καθώς και να
περιορίζονται τα χειρουργεία με αντίστοιχο
αποτέλεσμα στην εκπαίδευση τους. Τα μαθήματα συνεχίστηκαν βέβαια διαδικτυακά
αντί από αμφιθεάτρου χωρίς να μειωθεί η
ποιότητα, όμως με την αναμενόμενη μικρότερη διάδραση.
Η τροποποίηση του συστήματος διαλογής,
επέτρεψε περισσότερα ενδιαφέροντα και επείγοντα περιστατικά να φτάνουν στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, συγκριτικά με την αποκλειστική πρόσβαση μέσω ραντεβού.
Θεωρώ ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η
εκπαίδευση πρό πανδημίας υπερτερούσε της
τωρινής. Αν θα έπρεπε να επισημάνω κάτι
αισιόδοξο θα έλεγα ότι όλοι προσαρμοστήκαμε σε μορφές επικοινωνίας με τις οποίες ήμασταν λιγότερο εξοικειωμένοι όπως τηλεδιασκέψεις και βιντετοσκοπήσεις παρουσιάσεων. Οι γνώσεις που αποκτήσαμε θα μας συνοδεύουν, η επιθυμία όλων μας όμως είναι
η προσαρμογή μας να είναι προσωρινή και
με το εμβόλιο και τις νέες θεραπείες, να επιστρέψουμε στις πρότερες γνώριμες συνθήκες εκπαίδευσης. Όπως έλεγε και ο Τζωρτζ
Μπέρναρντ Σω: «Ο λογικός άνθρωπος προσαρμόζεται στον κόσμο, ο παράλογος επιμένει να προσπαθεί να προσαρμόσει τον κόσμο στα μέτρα του. Επομένως, κάθε πρόοδος εξαρτάται από τον παράλογο άνθρωπο“.

ΑΡΘΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

COVID-19: Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην Ειδικότητα της Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας
Εννέα μήνες. Τόσοι είναι ακριβώς. Οι
μήνες που πολλοί από μας, δυστυχώς
όχι όλοι, αναθεωρήσαμε πολλά στη
ζωή μας. Μήνες που σκεφτήκαμε τι
δεν πράξαμε σωστά ατομικά αλλά και
συλλογικά. Τι θα έπρεπε να είχαμε
κάνει διαφορετικά. Τι οδήγησε σ’
αυτόν τον εφιάλτη που όλοι βιώνουμε.

H παρακολούθηση
του χρόνιου
δερματολογικού ασθενή
σε καιρό πανδημίας
Θεόδωρος Σιδηρόπουλος
Διευθυντής Δερματολογικού Τμήματος ΕΣΥ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο - ΝΑΔΝΘ

Ό

ποια όμως και να είναι η απάντηση που δώσαμε, αυτή δεν αλλάζει
και δεν ανατρέπει την αναπόδραστη
πραγματικότητα. Βιώνουμε πλέον όλοι συνθήκες εγκλεισμού, αυτοπεριορισμού, στέρησης ελευθερίας. Αυτές οι συνθήκες επηρέασαν αναντίρρητα και την επαγγελματική μας
δραστηριότητα.
Οι περισσότεροι από μας δεχόμαστε καθημερινά κλήσεις από ασθενείς μας με ερωτήματα και αιτήματα. Ερωτήσεις που συχνά έχουν να κάνουν με τον προβληματισμό
τους για τις ανοσοτροποποιητικές θεραπείες
που ακολουθούν και αιτήματα για τον τρόπο συνέχισης αυτών των θεραπειών σε συνθήκες lockdown.
Και κάπου εδώ αρχίζουν για μας τα διλήμματα και οι δυσκολίες. Οι συνάδελφοι
όλων των ειδικοτήτων αναγκάστηκαν σε κάποιο βαθμό να δώσουν οδηγίες τηλεφωνικές.
Στη δική μας ειδικότητα αυτό συνέβη σε υπερθετικό βαθμό. Η τηλεδερματολογία άνθισε, τα κινητά πήραν φωτιά, οι φωτογραφίες -συνήθως κάκιστης ποιότητας- «απαιτού-

σαν» λύση στο πρόβλημα και ο επιστήμονας υγείας πάντα μπροστά στο δίλημμα «τηλεφωνική απάντηση ή φυσική εξέταση;».
Στην περίπτωση των ασθενών μας σε βιολογικούς παράγοντες η παρακολούθησή τους
την περίοδο της καραντίνας υπήρξε προβληματική. Πολλοί ήταν αυτοί που αυτόκλητα ή
με την παραίνεση του περιβάλλοντός τους
και χωρίς ενημέρωση του θεράποντος ιατρού τους διέκοψαν τη θεραπεία.
Αποτέλεσμα αυτής της πράξης ήταν η υποτροπή της νόσου τους και η εκ των υστέρων προσπάθεια να επιστρέψουν σε έλεγχο
της νόσου. Άλλοι επέλεξαν πάλι αυτόκλητα να μειώσουν δόση ή να αυξήσουν μεσοδιάστημα χορήγησης. Και σ’ αυτήν την περίπτωση προέκυψαν προβλήματα στον αποτελεσματικό έλεγχο την νόσου.
Οι περισσότεροι όμως ευτυχώς συνέχισαν
κανονικά τη θεραπεία τους. Η άυλη συνταγογράφηση στο πρώτο κύμα της πανδημίας
χρησιμοποιήθηκε καταχρηστικά αλλά αναγκαστικά για την εξυπηρέτηση των ασθενών
και την απρόσκοπτη συνέχιση της θεραπεί-

ας τους, όμως δεν έλυσε το πρόβλημα της
εργαστηριακής παρακολούθησης των ασθενών αυτών.
Η προσθήκη της δυνατότητας αυτής σε μεταγενέστερο στάδιο έλυσε εν μέρει το πρόβλημα της παρακολούθησης αλλά και πάλι
η φυσική εξέταση από τον ειδικό δεν μπορεί να αντικατασταθεί από την αυτοεξέταση
και την αναφορά των αποτελεσμάτων αυτής στον ειδικό.
Η παράταση των περιορισμών κίνησης των
ασθενών μας και πρόσβασης στις νοσοκομειακές δομές ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσει σε ιατρικά λάθη λόγω πλημμελούς ελέγχου. Η φυσική εξέταση ενός ασθενή εξακολουθεί να αποτελεί τον πυρήνα της ιατρικής πράξης.
«Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαµβάνειν», υποστήριζε ο Ιπποκράτης, και στην περίπτωσή μας η έγκαιρη αναγνώριση ανεπιθύμητων ενεργειών των θεραπειών μας θα
μειώσει τη νοσηρότητα και θα βελτιώσει την
ποιότητα ζωής των ασθενών μας, που είναι
πάντα το ζητούμενο.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

COVID-19: Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην Ειδικότητα της Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας

Διανύοντας το δέκατο μήνα
αδιάλειπτης ιατρικής άσκησης,
εν μέσω των νέων συνθηκών ,
από την έναρξη της Πανδημίας
που πυροδότησε σε παγκόσμια
κλίμακα ο ιός SARS-CoV-2,
μπορούμε να κάνουμε έναν
απολογισμό και να πούμε με
βεβαιότητα ότι επηρεάστηκαν σε
πολύ μεγάλο βαθμό όλοι οι τομείς
της Κλινικής, Χειρουργικής και
Αισθητικής Δερματολογίας, τόσο
στην καθημερινή λειτουργικότητα
των Μονάδων Υγείας, όσο και στα
πλαίσια του προγραμματισμού, των
μέτρων υγειονομικής προστασίας,
αλλά και της επικοινωνίας
Ιατρού - Ασθενούς.

COVID-19 και
επεμβατικές πράξεις μη
αισθητικού χαρακτήρα
Δρ. Κορίνα Τζίμα
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Μαρούσι

Π

ιο συγκεκριμένα στον τομέα της Επεμβατικής, μη αισθητικής Δερματολογίας, στο χώρο του Ιδιωτικού Ιατρείου
καταγράφονται μεγάλες αλλαγές, καθώς παρότι το σύνολο του Δερματολογικού Σώματος τηρεί με απόλυτη ευλάβεια Μέτρα Αυξημένης Προστασίας, με στόχο την αναχαίτιση της διασποράς του ιού και τη διασφάλιση συνθηκών απόλυτης αντισηψίας στο χώρο άσκησης της ιατρικής πράξης, ο φόβος
των ασθενών, ειδικά όσων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ως προς την προσέλευση για
το δερματοσκοπικό τους έλεγχο και τη χειρουργική αντιμετώπιση, παραμένει μεγάλος.
Αυτό έχει ως συνέπεια, ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών να αναβάλλει ή ακόμα και να
ακυρώνει τα προγραμματισμένα ραντεβού
κλινικού και δερματοσκοπικού ελέγχου ύποπτων μελανοκυτταρικών και μη μελανοκυτταρικών βλαβών, ενώ το ίδιο συμβαίνει
και στην περίπτωση των προγραμματισμένων μετεγχειρητικών follow up, με αποτέλεσμα να αυξάνει σημαντικά πλέον ο κίνδυνος κακοήθεις δερματικές βλάβες να διαφεύγουν του ελέγχου και να παραμένουν αδιάγνωστες. Εξάλλου παρατηρείται σε αρκετές περιπτώσεις και το φαινόμενο αναβολής
προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων, κυρίως στις περιπτώσεις μη μελανοκυτταρικών δερματικών καρκινικών βλαβών
(NMSCs), με επακόλουθο την επιδείνωση
της βαρύτητας της νόσου και την ανάγκη ευρύτερων χειρουργικών εκτομών.

8

Προκειμένου λοιπόν να αποφύγουμε τον
κίνδυνο επιδείνωσης της επίπτωσης των δερματικών καρκίνων στον Ελληνικό πληθυσμό, λόγω φόβου και ανασφάλειας απέναντι στη νόσο Covid-19 , είναι απαραίτητο να
ξεκινήσει μια συνεχής προσπάθεια ενημέρωσης των δερματολογικών ασθενών, με
εκπαιδευτικό υλικό για την πληροφόρηση
τους ως προς την ασφάλεια διενέργειας της
κλινικής και δερματοσκοπικής εξέτασης, την
απόλυτη τήρηση όλων των μέτρων προστασίας στα πλαίσια των υγειονομικών δομών,
αλλά και τον κίνδυνο εξάπλωσης και επιδείνωσης της νόσου που επιφέρουν οι ανωτέρω αναβολές στον κλινικό έλεγχο και τη δι-

ενέργεια χειρουργικής αφαίρεσης των ύποπτων βλαβών.
Συμπληρωματικά και ειδικά για τις περιπτώσεις ευπαθών ομάδων, νοσούντων , αλλά και ασθενών που στα πλαίσια μέτρων απαγόρευσης μετακίνησης, στερούνται δερματολογικής υγειονομικής περίθαλψης (πχ.
κάτοικοι νησιών), θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας και κλινικού, τηλεδερματολογικού ελέγχου, προκειμένου να αποφύγουμε μακροπρόθεσμα το θλιβερό φαινόμενο αύξησης της νοσηρότητας από δερματικούς καρκίνους, μελανοκυτταρικούς και μη, στον Ελληνικό πληθυσμό.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

COVID-19: Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην Ειδικότητα της Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας
Το ερώτημα του αναγνώστη είναι
εύλογο. Yπάρχουν ιατρεία που δεν
ασκουν αισθητική δερματολογία;
Υπάρχουν, αλλά δεν είναι πολλά.
Αυτά σαφώς έχουν πληγεί σημαντικά
λιγότερο από την πανδημία. Όλοι οι
υπόλοιποι έχουμε βασίσει ένα σημαντικό
ποσοστό της δραστηριότητάς μας σε
αυτόν τον τομέα.

Έ

χουμε επενδύσει και στην ατομική μας
μετεκπαίδευση πάνω στο αντικέιμενο αυτό, αλλά και σε έναν χώρο με την κατάλληλη αισθητική ώστε να μπορεί να στεγάσει
αυτές τις υπηρεσίες. Έχουμε προσλάβει προσωπικό εξειδικευμένο για να παρέχει αυτές τις
υπηρεσίες και έχουμε επενδύσει και στην επικοινωνία αυτών των υπηρεσιών στο δυνητικό
διαδικτυακό πελατιακό φάσμα στο οποίο απευθυνόμαστε (δημιουργία ιστοσελίδας, παρουσία σε facebook, Instagram κτλ).
Ένα παλιό μεγάλο τέτοιο ιατρείο- κέντρο αισθητικής δερματολογίας αντιμετωπίζει διαφορετικό πρόβλημα από ένα μικρό ιατρείο που
βρίσκεται στα πρώτα του βήματα. Το μεγάλο
ιατρείο έχει το πλεονέκτημα ότι αν είναι ένα ιατρείο που χρονολογείται άνωθεν της πενταετίας ίσως δεν αντιμετωπίζει κόστη αποπληρωμής μηχανήματων (leasing, επαγγελματικά δάνεια) αλλά από την άλλη έχει μεγάλα και ανελαστικά λειτουργικά κόστη (ένα μεγάλο ενοίκιο
ακόμα και με την μείωση του 40% παραμένει
ένα σημαντικό ποσοστό). Το ίδιο ισχύει και με
πάγια λογαριασμών , θέρμανσης (αν είναι κεντρική), μισθολογικό κόστος (ακόμα και αν έχουν βγει όλοι ή οι περισσότεροι υπάλληλοι
σε αναστολή παραμένουν πάγια κόστη όπως
οι εργοδοτικές εισφορές, τα «δωρα»). Ένα νέο
ιατρείο εχει να αντιμετωπίσει τις περισσότερες
φορές ένα leasing ή επαγγελματικό δάνειο το
οποίο ασκεί σημαντική πίεση στον νέο ιατρό ο
οποίος κατά κανόνα δεν διαθέτει τα απαιτούμενα αποθεματικά για να στηρίξει μια περίοδο σημαντικά μειωμένου κύκλου εργασιών.
Το πρώτο lockdown είχε διαφορετικό προσανατολισμό από το δεύτερο. Στο πρώτο είχαμε σαφή εντολή να δεχόμαστε μόνο επείγοντα περιστατικά ακόμα και στην κλινική δερματολογία, ενώ ο ΚΑΔ με το ΦΠΑ που περιλαμβάνει τις υπηρεσίες αισθητικής ήταν σε αναστολή. Ο κόσμος ήταν πιο ανέμελος, υπήρχε μια σημαντική αμφισβήτηση της σοβαρότητας της κατάστασης από πολλούς, παρ όλα αυτά στα ιατρεία μας δεν υπήρχε ζήτηση
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Οι επιπτώσεις της
πανδημίας στην Αισθητική
Δερματολογία: Η περίπτωση
του ιδιωτικού ιατρείου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΣΙΔΗΣ
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Θεσσαλονίκη

για αυτές τις υπηρεσίες. Και οι περισσότεροι
από εμάς είχαμε μια απροθυμία να παρέχουμε τέτοιες υπηρεσίες ακόμα και σε γνωστούς
και παλιούς ασθενείς μας (οπου θεωρητικά
δεν ενέχεται ο κίνδυνος της στημένης καταγγελίας). Όσον αφορά τα ενέσιμα (τοξίνη , υαλουρονικά, νήματα) επιβάλλεται να δουλεύουμε από πολύ κοντινή απόσταση με τον ασθενή να μην μπορεί να φέρει τα απαραίτητα
μέτρα προφύλαξης. Αυτό αυξάνει κατά πολύ
τον κίνδυνο για εμάς.
Όσον αφορά την αποτρίχωση με laser υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να διαρρεύσει ότι παρέχουμε την υπηρεσία και να ενοχληθούν κέντρα αισθητικής τα οποία θίγονται με
την έννοια του αθέμιτου ανταγωνισμού. Άρα
οι περισσότεροι απείχαμε από όλο το κομμάτι της αισθητικής δερματολογίας χάνοντας μια
σημαντική περίοδο της χρονιάς (την περίοδο
του Πάσχα). Στο δεύτερο lockdown ο κόσμος
, αλλά και εμείς, είμαστε δικαιολογημένα περισσότερο φοβισμένοι γιατί όλοι έχουμε κάποιον γνωστό-φίλο-συγγενή που έχει νοσήσει
ακόμα και νοσηλευτεί ή που να έχει χάσει την
μάχη με τον κορωνοιο. Όμως εχουμε και μια
συσσωρευμένη κόπωση έως εξάντληση ψυχολογικά αλλά και κοινωνικά και οικονομικά
από το πρώτο lockdown. Δεν υπάρχει ρητή
εντολή να ασχολούμαστε μόνο με επείγοντα
και νομίζω ότι και η ενασχόληση μας με ενέσιμα δεν θα ενοχλούσε κανέναν. Αλλά υπάρχει ο φόβος ένθεν και ένθεν (αν και πιστευω
ότι πολλοί από εμας αν δεχθούν ένα αιτημα
για εφαρμογή μποτουλινικής τοξίνης από παλιό και ασφαλή ασθενή μας δυσκολα θα αρνηθούν). Όμως και η ζήτηση για καλλωπισμό
του προσώπου είναι πολύ ελαττωμένη. Ίσως
φταίει η οικονομική εξάντληση και ανασφάλεια του κόσμου για το αύριο, γιατί όσον αφορά την ψυχολογική κατάσταση νομίζω ότι καλό θα της έκανε μια ένεση αυτοπεποίθησης. Laser αποτρίχωση νομίζω ότι ελάχιστοι
παρέχουν (ναι υπάρχουν και αυτοί σε μεγάλες πόλεις όπου χάνονται αλλά έχω ακούσει

και ονόματα συναδέλφων σε μικρότερες επαρχιακές πόλεις) γιατί ο φόβος της καταγγελίας από τους νεοαποκτηθέντες ανταγωνιστές
μας είναι υπαρκτός. Και το νομικό πλαισιο είναι εξαιρετικά ασαφές. Ναι μεν είναι μια υπηρεσία που παρέχεται σε ιατρείο και μάλιστα
αρκετές φορές για ιατρικούς λόγους (δασυτριχισμός, υποτροπιαζουσες θυλακίτιδες), αλλά
από την άλλη τις περισσότερες φορές την παρέχουν οι αισθητικοί μας , με δική μας βέβαια
επιβλεψη και ευθυνη. Επίσης η σύσταση που
ειχαμε από τους λογιστες μας ήταν μέχρι πρότινος να κόβουμε παραστατικά αποδείξεων με
ΦΠΑ (τα οποία εντάσσονται στον κοινό ΚΑΔ
που εχουμε με τους αισθητικούς των ΤΕΙ, ο οποίος βρίσκεται σε αναστολή).
Φοβούμενος το επερχόμενο τρίτο κύμα της
πανδημίας και περιμένοντας το λυτρωτικό εμβολιασμό , εύχομαι σε όλους σας καλά Χριστούγεννα και ελπίζω από αυτήν την δύσκολη
κατάσταση να προκύψει κάτι καλό για τον κλάδο της αισθητικής δερματολογίας. Προσωπικά
χαιρετίζω την εγγραφη προσπάθεια της ΕΔΑΕ
να ξεκαθαρίσει το δικαίωμα μας να κάνουμε
πράξεις αισθητικής δερματολογίας όπως ενέσιμα και αποτρίχωση με laser. Περιμένω μια
θετική απάντηση από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Σε επόμενη φάση ίσως προκύψει ένας καινούριος ΚΑΔ αισθητικής δερματολογίας με καθεστώς ΦΠΑ ο οποίος θα στεγάσει αυτές τις υπηρεσίες και θα μας διαφοροποιήσει και φορολογικά από τους αισθητικούς. Και επειδή η περίοδος των Χριστουγέννων προσφέρεται και για όνειρα-δώρα αλλά
και στοχοθεσία για την νέα χρονιά ελπίζω να
αποκατασταθεί σύντομα η αδικία που παρέχει την δυνατότητα σε μη γιατρούς να χειρίζονται ένα laser medical device.
Υ.Γ.: Στην Γερμανία από το 2021 οι αισθητικοί
δεν μπορούν να παρέχουν αποτρίχωση με laser ,
αλλα ουτε κρυολιπόλυση, HIFU, microneedling
γενικά ό,τι προκαλεί λύση της συνέχειας του δέρματος ή επενεργεί σε βαθύτερους από το δερμα ιστούς (λίπος, smas).

ΑΡΘΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

COVID-19: Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην Ειδικότητα της Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας

Και τα ιδιωτικά ιατρεία της
επαρχίας , ως λογικό και
αναμενόμενο έχουν επηρεαστεί
από την δυστοπική καθημερινότητα
της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι επιπτώσεις της
πανδημίας στα ιδιωτικά
ιατρεία της περιφέρειας
Πολύδερας Γιώργος
Ιδιώτης Δερματολόγος- Αφροδισιολόγος, Τρίπολη

Α
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νεξάρτητα της ηλικίας του ιατρείου,
του μεγέθους της πόλης, του πλήθους των ασθενών, του είδους των
ιατρικών πράξεων και τον αριθμό αυτών, όλοι έχουν επηρεαστεί.
Από την προσωπική εμπειρία της λειτουρ-

νια ή απλά θέματα υγείας που τους απασχολούν, αλλά και από την πλευρά του ιατρού, ιατρικές πράξεις μη επείγουσες και υψηλού κινδύνου μεταδοτικότητας αναβάλλονται ή ακυρώνονται. Επιπροσθέτως, στην
προσπάθεια προστασίας και μείωσης του

αλλά και του προσώπου πιθανώς να μη γίνεται ενδελεχώς ή ακόμα και να αποφεύγεται.
Ο συνολικός χρόνος κλινικής εξέτασης μειώνεται στον απαραίτητο. Τα ανωτέρω μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε λάθος διάγνωση ή πλημμελή θεραπεία.

γίας ενός νέου ιατρείου της περιφέρειας , η
πανδημία την έχει επηρεάσει αρνητικά. Έχοντας ως κύριο μέλημα την προστασία του
προσωπικού και των ασθενών και προσπαθώντας για λειτουργία σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας βάσει των προδιαγραφών που
έχουν δοθεί από τον Ε.Ο.Δ.Υ , αυξήθηκαν
τα έξοδα καθαρισμού και αποστείρωσης.Επιπλέον μολονότι τα ιατρεία έχουν επανέλθει
στη λειτουργία τους και δε λειτουργούν μόνο με επείγοντα περιστατικά, τα έσοδά τους
είναι μειωμένα.
Παρατηρείται λοιπόν αρχικά πως οι ασθενείς πλέον αποφεύγουν να έρθουν για χρό-

κινδύνου μετάδοσης του ιού η εξέταση των
ασθενών γίνεται προγραμματίζοντας πιο αραιά τα ραντεβού τους ώστε να μη συμπέσουν περισσότεροι του ενός στην αίθουσα
αναμονής και επίσης ο προγραμματισμένος
χρόνος εξέτασης ανά ασθενή αυξάνεται ,συνθήκες που οδηγούν σε μείωση της δυναμικής ενός ιατρείου.
Ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι που επηρεάζεται από την πανδημία είναι δυστυχώς και
η ποιότητα των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών. Γυαλιά προστασίας ή προμετωπίδες
συχνά θαμπώνουν επηρεάζοντας την όραση.
Η εξέταση της στοματικής κοιλότητας κυρίως

Τέλος, η μη πλήρης εναρμόνιση της συμπεριφοράς των ασθενών με τους κανόνες
λειτουργίας των ιατρείων της περιόδου αυτής , συχνά οδηγεί σε προστριβές ή εντάσεις
με το προσωπικό του ιατρείου , αλλά και με
άλλους ασθενείς.
Στα ιατρεία της περιφέρειας λόγω της ιδιαιτερότητας της ταχύτητας εξάπλωσης της
πληροφορίας( αληθούς ή ψευδούς), η ανάγκη για αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας γίνεται επιτακτική.
Υ.Γ.Καλή δύναμη σε όλους ιδιώς στους συναδελφους στις ορεινές περιοχές που επιλέγουν φυσικό εξαερισμό!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

COVID-19: Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην Ειδικότητα της Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας

Από την προηγούμενη
άνοιξη έχουμε αναγκαστεί να
αναπροσαρμόσουμε τον τρόπο
λειτουργίας των ιατρείων μας
ως προς την προστασία του
προσωπικού και των ασθενών μας.
Και ενώ φαντάζει απλό στη σκέψη,
στην πράξη ήρθα αντιμέτωπος
με διάφορα προβλήματα: Το
κυριότερο από όλα η ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
του προσωπικού του ιατρείου.

Σ

το ιατρείο απασχολώ 2 άτομα. Η μια
υπάλληλος ανταποκρίθηκε άμεσα στη
νέα λειτουργία ενώ η άλλη υπάλληλος
δυσανασχετούσε και “ξεχνούσε” συχνά τις
οδηγίες περί χρήσης μάσκας σε όλους τους
χώρους και καθόλο το ωράριο λειτουργίας.
Καταλαβαίνω πως είναι δύσκολο να φοράς
συνεχώς τη μάσκα για 9-10 ώρες, να σφουγγαρίζεις πρωί- βράδυ με χλωρίνη και να καθαρίζεις με αντισηπτικό όλα τα πόμολα, τους
διακόπτες και τις επιφάνειες που αγγίζει ο κόσμος αλλά από την άλλη αυτά είναι πράγματα που θα πρέπει να εμπεδώσουμε όλοι
από εδώ και στο εξής και η μη τήρησή τους
εκθέτει το ιατρείο.
Πέρα από το προσωπικό όμως, υπήρξαν
προβλήματα και με ορισμένους ασθενείς. Υπήρξαν αντιρρησίες και αρνητές της μάσκας,
ειδικά αμέσως μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας και πιθανώς “χάσαμε” μερικούς από αυτούς καθώς η χρήση μάσκας δεν είναι
υπό διαπραγμάτευση...
Σίγουρα, όμως, κερδίσαμε αυτούς που τηρούν τα μέτρα προστασίας. Φροντίζουμε πά-
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Μέτρα προστασίας
στο ιατρείο εν μέσω
πανδημίας
Δρίτσας Ιωάννης
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Πειραιάς

ντα να υπενθυμίζουμε στο τηλέφωνο την υποχρεωτική χρήση μάσκας και σε περίπτωση πρόσφατης ιογενούς λοίμωξης τα ραντεβού ακυρώνονται.
Ο κάθε ασθενής προσέρχεται μόνος του
στο ραντεβού, χωρίς συνοδό, εκτός από τα
ανήλικα τέκνα ή τους ασθενείς που δεν αυτοεξυπηρετούνται.
Παρατήρησα ότι τα περισσότερα προβλήματα προήλθαν από ραντεβού για αισθητικές πράξεις παρά για ιατρική εξέταση και μάλιστα σε αναλογία 4:1!
Ποια μέτρα προστασίας έχω λάβει εγώ
στο ιατρείο μου:
• Αυτοκόλλητα φύλλα χαλκού στο πόμολο
του ανελκυστήρα και της πόρτας.
• Αυτοκόλλητος αντιμικροβιακός τάπητας
στην είσοδο του ιατρείου.
• Αντλία αντισηπτικού διαλύματος με αισθητήρα κίνησης για ανέπαφη χρήση.
• Μηχανήματα φιλτραρίσματος του αέρα
με φίλτρα Hepa/Ulpa σε κάθε δωμάτιο
και τοποθέτησή τους όσο γίνεται πιο κο-

ντά στον ασθενή.
• Πλέξιγκλας περιμετρικά της υποδοχής/
γραμματείας
• Προσωπίδες ασφαλείας για όλο το προσωπικό και πάντα σε συνδυασμό με τη μάσκα.
• Μ άσκες τύπου ffp2 & ffp3 χωρίς βαλβίδα. Σε περίπτωση βαλβίδας τότε χρησιμοποιώ επιπρόσθετα απλή χειρουργική μάσκα. Καλύτερα οι αγορές να γίνονται σε περιόδους ύφεσης της πανδημίας ώστε να υπάρχει απόθεμα και
χαμηλή τιμή.
•Κ
 λίβανος UV για ήπια αποστείρωση των
μασκών και έως 2-3 χρήσεις.
• Τ α κλιματιστικά δεν τα λειτουργώ, ανοίγω
πάντα τα παράθυρα.
• Ε πόμενη αγορά θα είναι ένα σύστημα εξαερισμού του χώρου με ανάκτηση θερμότητας ώστε να ανακυκλώνεται ο αέρας
χωρίς απώλειες θερμοκρασίας. Εύχομαι
να περάσει, όσο το δυνατό πιο ανώδυνα,
αυτή η δύσκολη περίοδος που βιώνουμε
και να έχουμε κοντά μας τους αγαπημένους μας ανθρώπους!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

COV

Οδηγίες ΕΔΑΕ
για τη λειτουργία
των Ιδιωτικών Ιατρείων
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28/04/2020
Προς ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΔΑΕ

Αγαπητά μέλη,
Λαμβάνοντας υπ’όψιν τις δημοσιευμένες εθνικές οδηγίες (ΕΟΔΥ,
ΠΙΣ, κατά τόπους ιατρικοί σύλλογοι) καθώς επίσης και τις αντίστοιχες
διεθνείς συστάσεις (EADV , AAD, BAD, WHO, CDC κ.λπ.) η Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία προτείνει
τα εξής βήματα για την ορθή διαχείριση των ασθενών μας:

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

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ
ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
•Ο
 χώρος αναμονής πρέπει να έχει ιδανικά έως 1 (ένα) άτομο
μεταξύ των ραντεβού. Κατόπιν αυτού προτείνεται η επισήμανση στον ασθενή κατά τον προγραμματισμό της επίσκεψης να
προσέρχεται στην ακριβή ώρα του ραντεβού (όχι νωρίτερα ή
καθυστερημένα).
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• Περιοδικά, εφημερίδες, φυλλάδια κ.λπ. πρέπει να έχουν απομακρυνθεί από το χώρο.
• Μεταξύ των ραντεβού πρέπει να γίνεται κατάλληλος αερισμός των
χώρων και απολύμανση των επιφανειών με εγκεκριμένα διαλύματα
ή υγρά μαντίλια επιφανειών (αλκοολούχα >70%, χλωρίνη κ.λπ.).
Ενδεικτικά ακολουθεί μια λίστα από προτεινόμενες ουσίες από την
Αμερικάνικη Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος (ΕΡΑ) www.epa.
gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
• Στο WC των ασθενών προτείνεται η απομάκρυνση οικιακών πετσετών και η αντικατάσταση τους με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης.
• Ιδιαίτερη βάση δίνεται και στον τακτικό, συνήθη καθαρισμό των
χώρων του ιατρείου.
• Η ΕΔΑΕ εκφράζει επιφύλαξη για άλλα μέσα απολύμανσης και προστασίας στους χώρους των ιατρείων (π.χ. χρήση λαμπτήρων υπεριώδους ακτινοβολίας) καθώς η χρήση αυτών δεν είναι επίσημα
εγκεκριμένη ακόμα για την καθημερινή λειτουργία των ιατρείων
και μπορεί να ενέχονται κίνδυνοι σχετιζόμενοι με την ασφάλεια ιατρικού και βοηθητικού προσωπικού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
• Υποχρεωτικά ιατροί και λοιπό προσωπικό (νοσηλεύτριες, αισθητικοί, γραμματείς) πρέπει να φέρουν χειρουργική μάσκα σε όλο
το ωράριο εργασίας. Με την παρέλευση του χρόνου εργασίας και
μετά την αποχώρηση από το ιατρείο η μάσκα πρέπει να απορρίπτεται σε κάδο απορριμάτων.
• Η χρήση κοινής χειρουργικής μάσκας κρίνεται επαρκής κατά την
απλή ιατρική εξέταση από το Δερματολόγο. Ωστόσο, για ιατρικές πράξεις που απαιτούν πολύ στενή επαφή με τον ασθενή (π.χ.
Laserεφαρμογές, ενέσιμες θεραπείες κ.λπ.) ο ιατρός μπορεί να χρησιμοποεί και επιπλέον μέτρα προστασίας κρίνοντας κατά περίπτωση (μάσκες FFP2, ασπίδα-κάλυπτρο προσώπου κ.λπ.).
• Σε περίπτωση εξέτασης άλλης ανατομικής περιοχής εκτός προσώπου
ο ασθενής οφείλει να φορά σταθερά τη μάσκα του. Αν εξετάζεται το
δέρμα του πρόσωπου ή γίνεται άλλη ιατρική πράξη σε αυτή τη θέση, τότε μόνο ο ασθενής μπορεί να αφαιρεί για λίγο τη μάσκα του.
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•Κ
 άθε ιατρικό, εξεταστικό εργαλείο πρέπει να απολυμαίνεται μεταξύ της εξέτασης των ασθενών, π.χ. δερματοσκόπια, εξεταστικοί φακοί κ.ο.κ.
•Ο
 Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος οφείλει να φορά γάντια κατά
την εξέταση του κάθε ασθενούς.
• Ιατροί και προσωπικό πρέπει να μην φέρουν δακτυλίδια, βραχιόλια κ.λπ. κατά τις ώρες εργασίας στο ιατρείο.
• Σ ύμφωνα με τη γνωστή μέχρι σήμερα βιβλιογραφία οι εφαρμογές ιατρικών Laser και άλλων πηγών φωτός (π.χ. αλεξανδρίτης,
CO2, IPL κ.λπ.) δεν αυξάνουν τη μεταδοτικότητα ιών του αναπνευστικού ή άλλων λοιμωδών παραγόντων, όταν εφαρμόζονται οι
κατάλληλοι κανόνες (βλ. εξαερισμός χώρου, σωλήνες εξαερισμού, αντισηψία δέρματος και επιφανειών κ.ο.κ). www.eadv.org/
cms-admin/showfile/5_Office-based%20operation%20during%20
COVID-19%20pandemic.pdf
• Σ το χώρου του γραφείου πρέπει να διατηρείται η απόσταση των
2 μέτρων μεταξύ ιατρού και ασθενών.
•Α
 ποτελεί υποχρέωση της/του ιατρού να εκπαιδεύσει το προσωπικό στην ορθή χρήση μάσκας, στον κατάλληλο τρόπο απολύμανσης επιφανειών και στην τήρηση του μέτρου για τον αερισμό του
χώρου και των λοιπών κανόνων.
Οι παραπάνω οδηγίες είναι ενδεικτικές για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των ιατρείων μας κατά το πρώτο διάστημα
αυτής της φάσης της πανδημίας COVID-19.
Ανάλογα με τις εξελίξεις οι οδηγίες αυτές θα επικαιροποιούνται.
H ΕΔΑΕ συνιστά επιμέλεια, ψυχραιμία, μέτρο και καθαρή κλινική σκέψη στους Δερματολόγους – Αφροδισιολόγους για την εφαρμογή και
τήρηση των μέτρων προστασίας.
Δεν ξεχνάμε να δίνουμε οδηγίες για κατάλληλη φροντίδα του δέρματος στους ασθενείς μας και στο προσωπικό μας.
Με εκτίμηση,
Δ.Σ. ΕΔΑΕ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Επαγγελματική Ενωση Παθολόγων Ελλάδος
Συντάκτες
Πυρπασόπουλος Μάριος Παθολόγος Μέλος
Εκτελεστικής Επιτροπής Ε.Ε.Π.Ε. Πρόεδρος Ιατρικού
συλλόγου Χαλκιδικής, Αντωνιάδης Αντώνιος,
Παθολόγος Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ε.Ε.Π.Ε.,
Χαλβατσιώτης Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής
Παθολόγος Ε.Κ.Π.Α. Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής
Ε.Ε.Π.Ε., Τούλης Ευάγγελος Παθολόγος, Πρόεδρος
Ε.Ε.Π.Ε Υπεύθυνος Παθολογικής Κλινικής Euromedica.
1. Δ
 ιαχείριση υπόπτου κρούσματος
COVID 19
2. Δ
 ιαχείριση επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID19
3. Διαχείριση επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID19
4. Διαχείριση επαφής υγειονομικού
με επιβεβαιωμένο κρούσμα
1. Διαχείριση υπόπτου κρούσματος COVID
19 Αναγνώριση -Εκτίμηση
Συμπτωματολογία
Κλινική εικόνα
Η παρουσίαση κλινικών σημείων και συμπτωμάτων του COVID-19 ποικίλλει. Τα περισσότερα άτομα παρουσιάζουν
Πυρετό (83–99%), Βήχα (59–82%), Κόπωση (44–70%)
Ανορεξία (40–84%), Δύσπνοια (31–40%), Μυαλγίες (11–35 %).
σε μικρότερα ποσοστά μη ειδικά συμπτώματα,
πονόλαιμος, Ρινική συμφόρηση, Κεφαλαλγία, Διάρροια,
Ναυτία και έμετος

Οδηγίες διαχείρισης
COVID-19
στην πρωτοβάθμια
περίθαλψη
Έχει επίσης αναφερθεί ανοσμία ή απώλεια
γεύσης πριν από την έναρξη αναπνευστικών συμπτωμάτων σε ποσοστά 34%. Οι ηλικιωμένοι
και ιδιαίτερα οι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς
ενδέχεται να παρουσιάσουν άτυπα συμπτώματα όπως κόπωση, μειωμένη εγρήγορση, μειωμένη κινητικότητα, διάρροια, απώλεια όρεξης,
παραλήρημα και απουσία πυρετού.
Τα παιδιά μπορεί να μην εμφανίσουν πυρετό
ή βήχα τόσο συχνά όσο οι ενήλικες
Clinical management of COVID-19: interim
guidance, 27 May 2020 WHO
Επιδημιολογικό ιστορικό
Σκοπός η συλλογή στοιχείων που θα βοηθήσουν στην διάγνωση
• Διερεύνηση για επαφή με επιβεβαιωμένο
κρούσμα
• Πρόσφατο ταξίδι σε επιβαρυμένη επιδημιολογικά περιοχή.
Επαγγελματικό ιστορικό
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε προσωπικό υπηρεσιών υγείας, κλειστών δομών χρό-

Επαγγελματική Ενωση
Παθολόγων Ελλάδος
www.internists.gr

νιων παθήσεων, οίκων ευγηρίας, εκπαιδευτικών, προσωπικό εργοστασίων και οποιουδήποτε κλειστού πληθυσμού.
Κλινική Εκτίμηση
• Αιμοδυναμική και αναπνευστική εκτίμηση
• Αξιολόγηση συνοσηροτήτων
Προσοχή αποκλεισμός - έλεγχος εναλλακτικών διαγνώσεων
Η φυσική εξέταση υπόπτων περιστατικών
για COVID 19 συνιστάται κυρίως σε οργανωμένες δομές (δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες ,πολυιατρεία) μόνο και εφόσον υπάρχει
η δυνατότητα λήψης μέτρων ασφαλείας όπως αναφέρονται παρακάτω. Σε άλλη περίπτωση θα πρέπει μέσω τηλεφωνικής επαφής
ή άλλου είδους ψηφιακής επικοινωνίας ο ασθενής να κατευθύνεται αν πληροί τα κριτήρια σε ειδική μονάδα
Μέτρα Προφύλαξης για την εξέταση του ασθενούς
•Χ
 ορήγηση απλής χειρουργικής μάσκας στον
ασθενή

4.Διαχειριση επαφής υγειονομικού με επιβεβαιωμένο κρούσμα
Παράγοντες κινδύνου για το Κατηγορία προσωπικό υπηρεσιών
Κατηγορία κινδύνου Παρακολούθηση υγείας για 14
Απομάκρυνση από την εργασία ασυμπτωματικού
υγείας κινδύνου έκθεσης
έκθεσης
ημέρες μετά την τελευταία επαφή προσωπικού υπηρεσιών υγεία
ΣΤΕΝΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ COVID-19 ΠΟΥ ΦΟΡΟΥΣΕ ΜΑΣΚΑ
Εφαρμογή Εξοπλισμού Ατομικής Προστασίας: ΟΧΙ
ΜΕΤΡΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χωρίς απλή χειρουργική μάσκα ή μάσκα υψηλής αναπνευστικής
ΜΕΤΡΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
προστασίας
Χωρίς οφθαλμική προστασία
ΧΑΜΗΛΗ
ΑΥΤΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χωρίς γάντια ή προστατευτική ποδιά (1)
ΧΑΜΗΛΗ
ΑΥΤΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εφαρμογή όλου του εξοπλισμού ατομικής προστασίας ΑΛΛΑ
ΧΑΜΗΛΗ
ΑΥΤΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
χρήση απλής χειρουργικής μάσκας αντί μάσκας υψηλής
αναπνευστικής προστασίας
ΣΤΕΝΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ COVID-19 ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΥΣΕ ΜΑΣΚΑ
Εφαρμογή Εξοπλισμού Ατομικής Προστασίας: ΟΧΙ
ΥΨΗΛΗ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ 7
ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΦΗ
Χωρίς απλή χειρουργική μάσκα ή μάσκα υψηλής αναπνευστικής
ΥΨΗΛΗ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ 7
προστασίας
ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΦΗ
Χωρίς οφθαλμική προστασία (2)
ΜΕΤΡΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χωρίς γάντια ή προστατευτική ποδιά (1,2)
ΧΑΜΗΛΗ
ΑΥΤΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εφαρμογή όλου του εξοπλισμού ατομικής προστασίας ΑΛΛΑ
ΧΑΜΗΛΗ
ΑΥΤΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
χρήση απλής χειρουργικής μάσκας αντί μάσκας υψηλής
αναπνευστικής προστασίας
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• Εξέταση σε ξεχωριστό θάλαμο (σε περίπτωση που δεν υπάρχει, απολύμανση και αερισμός του χώρου και δεκάλεπτο διάλειμμα)
• Ατομικός εξοπλισμός προστασίας: μάσκα FFP2,
αδιάβροχη ρόμπα με μακριά μανίκια, γάντια,
οφθαλμική προστασία (γυαλιά)
https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-giaidiotes-iatroys, https://eody.gov.gr/wp-content/
uploads/2020/08/ efarmogi-metron-atomikisprostasias-aug-2020.pdf
Απόφαση για διενέργεια μοριακού ελέγχου ή
τεστ ανίχνευσης αντιγόνου για SARS -CoV-2
Οι ενδείξεις για διενέργεια μοριακού ελέγχου σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ με οδηγίες από
16/3/2020 σε συνδυασμό πάντα με την κρίση
του θεράποντα ιατρού είναι οι εξής
1. Ασθενείς με Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη του Αναπνευστικού (Severe Acute Respiratory Illness)
που χρειάζονται νοσηλεία ή που νοσηλεύονται
2. Νοσηλευόμενοι ή φιλοξενούμενοι σε μονάδες ηλικιωμένων ή χρονίως πασχόντων
που εκδηλώνουν οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού με πυρετό και βήχα ή δύσπνοια
3. Προσωπικό υπηρεσιών υγείας που εκδηλώνουν οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού
με πυρετό
4. Ηλικιωμένοι (> 70 έτη) ή άτομα με σοβαρή
χρόνια υποκείμενη νόσο (π.χ. χρόνια πνευμονοπάθεια, χρόνια καρδιαγγειακό νόσημα, σακχαρώδης διαβήτης, σοβαρή ανοσοκαταστολή) που εκδηλώνουν οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού με πυρετό και βήχα ή δύσπνοια
5. Μαθητές σχολείων ανάλογα με την εκτίμηση του ιατρού
6. Δημόσιους υπάλληλους σύμφωνα με την
εκτίμηση του ιατρού
7. Αλλοδαπούς ταξιδιώτες που παραθερίζουν
στην Ελλάδα
8. Ταξιδιώτες με προορισμό χώρες που απαιτούν τεστ για την είσοδο
9. Νεφροπαθείς υπό αιμοκάρθαση σύμφωνα
με την εκτίμηση του ιατρού
10. Νέοι φιλοξενούμενοι σε κλειστές δομές
φιλοξενίας και μονάδες φροντίδας υγείας
11. Προεχειρητικός έλεχος ασθενών που θα υποβληθούν σε πλήρη νάρκωση .
Απο την στιγμή που αποφασίζεται η διενέργεια μοριακού ελέγχου θα πρέπει να γίνεται καταχώρηση του ιατρικού αιτήματος προς εξέταση στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID 19
Μέθοδοι διάγνωσης
Μέθοδοι ανίχνευσης RNA του ιου rRTPCR(Μοριακή μέθοδος)
Οι στόχοι των προσδιορισμών περιλαμβάνουν περιοχές στα γονίδια E, RdRP, N και S.
Μέχρι τώρα στον αλγόριθμο του ΕΟΔΥ αποτελεί την μόνη εξέταση διάγνωσης.
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Ταχείες διαγνωστικές τεχνικές με βάση την ανίχνευση αντιγόνου (Ag RDT)
Το τελευταίο διάστημα έχουν εμφανιστεί ταχείες διαγνωστικές τεχνικές που ανιχνεύουν την
παρουσία ιικών πρωτεϊνών SARS-CoV-2 (αντιγόνα) σε δείγματα αναπνευστικής οδού .Οι περισσότερες από αυτές είναι ανοσολογικές δοκιμασίες , οι οποίες συνήθως ολοκληρώνονται εντός 30 λεπτών. Η ευαισθησία των RDT σε σύγκριση με το rRT-PCR σε δείγματα από το ανώτερο αναπνευστικό (ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα) φαίνεται να παρουσιάζει μεγάλη μεταβλητότα
αλλά η ειδικότητα τους παρμένει σταθερά είναι
υψηλή. Επί του παρόντος, τα δεδομένα σχετικά
με το ποια αντιγόνα είναι κατάλληλα προς ανίχνευση είναι υπό έρευνα και για αυτό δεν έχουν
μπει επίσημα στους θεραπευτικούς αλγορίθμους.
Τα υψηλότερα ιικά φορτία συνδέονται με βελτιωμένη απόδοση δοκιμής αντιγόνου. Επομένως, η απόδοση αυτών των δοκιμών αναμένεται να είναι καλύτερη στην έναρξη των συμπτωμάτων της λοίμωξης.
1 .Diagnostic testing for SARS-CoV-2 Interim
guidance 11 September 2020 WHO
2. Antigen-detection in the diagnosis of SARSCoV-2 infection using rapid immunoassays:
interim guidance, 11 September 2020 WHO
Διαδικασία λήψης δείγματος για εξέταση
Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ από
13/3/2020 τα λαμβανόμενα δείγματα είναι
• Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα
• Ρινικό επίχρισμα ή ρινικό έκπλυμα και υλικό
ρινικής αναρρόφησης
• Συνδυασμός ρινοφαρυγγικού ή ρινικού επιχρίσματος με στοματοφαρυγγικό επίχρισμα
Υλικό μεταφοράς
Αποστειρωμένο φιαλίδιο που περιέχει 1-3
ml ειδικού υλικού μεταφοράς ιών , το οποίο
παρέχεται από το εργαστήριο
Προσοχή: Στυλεός με άξονα από αλουμίνιο ή πλαστικό και βύσμα από συνθετικό υλικό (π.χ. πολυεστέρα ή Dacron). Όχι βαμβακοφόροι στυλεοί
Περιορισμός ύποπτων περιστατικών που δεν
έχουν ένδειξη για εξέταση με μοριακή μέθοδο
Συμφωνα με τα παρακάτω δεδομένα έχει διαπιστωθεί ότι
• Οι ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις του SARSCoV-2 RNA στο ανώτερο αναπνευστικο μειώνονται σταδιακά μετά την έναρξη των συμπτωμάτων (CDC, μη δημοσιευμένα δεδομένα, 2020; Midgley et al., 2020; Young et
al., 2020; Zou et al., 2020; Wölfel et al. .,
2020; van Kampen et al., 2020).
• Για ασθενείς με ήπιο έως μέτριο COVID-19,
δεν έχει διαπιστωθεί πως ο ιός είναι ικανός
για αναπαραγωγή μετά από 10 ημέρες μετά

την έναρξη των συμπτωμάτων (CDC, μη δημοσιευμένα δεδομένα, 2020; Wölfel et al.,
2020; Arons et al., 2020; Bullard et al. , 2020;
Lu et al., 2020; προσωπική επικοινωνία με
τους Young et al., 2020; Korea CDC, 2020).
συστήνεται απομόνωση επί 10ήμερο από
την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του
Προκύπτει λοιπόν ότι στην περίπτωση μη ένδειξης διενέργειας ελέγχου και για περιστατικά που
δεν νοσηλεύτηκαν, (σε περίπτωση ασθενών με
πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί
το διάστημα του 10ημέρου να είναι μεγαλύτερο,
σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού).
2. Δ
 ιαχείριση επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID19
1) Δ
 ήλωση στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών με
COVID 19
2) Εκτίμηση σοβαρότητας της νόσου
Χαμηλού Κινδύνου
Ασυμπτωματικοί ή Ήπια συμπτώματα (Πυρετός <38.50 C, βήχας, φαρυγγαλγία) Άνευ υποκειμένων νοσημάτων Ηλικία <65 Αναπνοές
≤ 16/min ή SaO2 >94%
Αντιμετώπιση
Παρακολούθηση κατ’οίκον Επί μη βελτίωσης ή επιδείνωσης των συμπτωμάτων, εισαγωγή στο νοσοκομείο.
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Επαγγελματική Ενωση Παθολόγων Ελλάδος
Ενδιάμεσου κινδύνου
Πυρετός <38.50 C, βήχας, φαρυγγαλγία
+ Υποκείμενο νόσημα ή
Ηλικία > 65 ετών ή Ακτινογραφία θώρακα ή CT (+)
Αναπνοές ≤ 16/min ή SaO2 >94%
Αντιμετώπιση
Παραπομπή σε νοσοκομείο αναφοράς για εκτίμηση και πιθανή εισαγωγή Υψηλού κινδύνου
Πυρετός ≥38.50 C, βήχας, εύκολη κόπωση, δύσπνοια
+ Υποκείμενο νόσημα ή Ηλικία > 65 ετών +
Ακτινογραφία θώρακα ή CT (+)
Αντιμετώπιση
Εισαγωγή στο νοσοκομείο
Εαν ο ασθενής εμφανίζει κορεσμό <94%ή
αναπνευστική δυσχέρεια ανεξαρτήτως ομάδας
κινδύνου εισάγεται στο νοσοκομείο.
Υποκείμενα νοσήματα
• Χρόνιες παθήσεις των πνευμόνων,
• Σοβαρές καρδιακές παθήσεις,
• Ανοσοκαταστολή (καρκίνοι υπό ενεργό θεραπεία, μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων
ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, ανοσοανεπάρκειες, μη καλώς ελεγχόμενη HIV
λοίμωξη, κορτικοστεροειδή ή αλλά ανοσοκατασταλτικά φάρμακα)
• Σακχαρώδης διαβήτης,
• Νεφρική ανεπάρκεια,
• Ηπατική ανεπάρκεια,
• Νοσογόνος παχυσαρκία (ΒΜΙ >40).
Οι παρούσες οδηγίες επικαιροποιήθηκαν από την Εταιρία Λοιμώξεων από τον Αυγουστο
27/8/2020 .Αναμένεται επικαιροποίηση των οδηγιών στον ιστότοπο του ΕΟΔΥ.
Διάρκεια απομόνωσης και προφυλάξεων
Για τα περισσότερα άτομα με νόσο COVID-19,
η απομόνωση και οι προφυλάξεις μπορούν γενικά να διακοπούν 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων και την λύση του πυρετού για τουλάχιστον 24 ώρες, χωρίς τη χρήση
αντιπυρετικών φαρμάκων. Για ασυμπτωματικούς η απομόνωση και προφυλάξεις μπορεί να διακοπούν 10 ημέρες μετά την ημερομηνία του πρώτου θετικού τεστ RT-PCR για
SARS-CoV-2 RNA.
Δεν συνιστάται διενέργεια μοριακού ελέγχου
για τη διακοπή της απομόνωσης ή των προφυλάξεων τόσο των ασυμπτωματικών όσο και των
ήπια συμπτωματικών .
1. Αντιμετώπιση επιβεβαιωμένου κρούσματος εκτός νοσοκομείου ΕΟΔΥ 30/4/2020
3. Διαχείριση επαφής με επιβεβαιωμένο
κρούσμα COVID19
Ορισμός στενής επαφής
Η στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα
λοίμωξης COVID-19 οριοθετείται στις 48 ωρες
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πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του ασθενούς και ορίζεται ως εξής
•ά
 τομο που ζει στην ίδια οικία με τον ασθενή
με λοίμωξη COVID-19
•ά
 τομο που είχε άμεση σωματική επαφή με
ασθενή με COVID-19 (π.χ. χειραψία) άτομο
με απροφύλακτη επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19
• άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση <2
μέτρα και για ≥ 15 λεπτά
• άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ.
αίθουσα διδασκαλίας ή συσκέψεων, χώροαναμονής νοσοκομείου, κλπ.) με ασθενή με
COVID-19 σε απόσταση <2 μέτρα και για ≥
15λεπτά
• επαγγελματίας υγείας ή άλλο άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19ή
εργαζόμενος σε εργαστήριο που χειρίστηκε
κλινικό δείγμα ασθενούς με COVID-19,χωρίς
λήψη ή επί αστοχίας των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας
• συνταξιδιώτης στο ίδιο αεροσκάφος, ο οποίος καθόταν σε απόσταση δύο σειρών θέσεων (προς κάθε κατεύθυνση) από τον ασθενή με λοίμωξη COVID-19 ,
• άτομα που ταξίδευαν μαζί ή φρόντισαν τον
ασθενή και μέλη του πληρώματος που εξυπηρέτησαν το συγκεκριμένο τμήμα του αεροσκάφους όπου καθόταν ο ασθενής (επί
ύπαρξης σοβαρών συμπτωμάτων ή μετακινήσεων του ασθενούς εντός του αεροσκάφους, που ενδέχεται να συνεπάγονται περισσότερο εκτεταμένη έκθεση, οι επιβάτες
που κάθονταν στο ίδιο τμήμα.
Διαχείριση στενής επαφής
Συστήνεται απομόνωση και αποφυγή κάθε
κοινωνικής επαφής για 14 ημέρες απο την τελευταία ημερομηνία έκθεσης. Καθημερινή παρακολούθηση για εμφάνιση συμπτωμάτων λοίμωξης COVID-19 (περιλαμβανομένου πυρετού οποιουδήποτε ύψους, βήχα ή δύσπνοιας)
Σε περίπτωση διενέργειας τεστ σε ασυμπτωματικούς το αρνητικό αποτέλεσμα δεν αποτελεί αίτιο αρσης της απομόνωσης
Περιστασιακές επαφές “(έκθεση χαμηλού κινδύνου)
Ως περιστασιακή επαφή πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 ορίζεται:
•ά
 τομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο με τον
ασθενή με COVID-19 για διάστημα < 15 λεπτά ή σε απόσταση > 2 μέτρα.
•ά
 τομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 για διάστημα<15
λεπτά και σε απόσταση <2 μέτρα
•ά
 τομο που ταξίδεψε μαζί με τον ασθενή με
COVID-19 σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο.

Διαχειριση περιστασιακής επαφής
Επαγρύπνηση του ατόμου για εμφάνιση συμπτωμάτων COVID-19 για διάστημα 14 ημερών από την τελευταία έκθεση.Δεν προβλεπεται απομόνωση. Επίσης επαγρύπνιση συνιστάται και σε άτομα που ήρθαν σε οποιάδήποτε
επαφή με τις στενές επαφές των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
Οδηγίες προς ασθενείς για τις διαδικασίες απομόνωσης
Εχει φανεί πως ενδοικογενειακή μετάδοση
είναι η κυρίαρχη οδός εξάπλωσης ασθενειών
ανεξάρτητα από την καραντίνα .Οι επαφές των
ατόμων είναι συχνά χωρίς προληπτικά μέτρα.
Η πρόληψη της μετάδοσης των νοικοκυριών
είναι δύσκολη, ειδικά όταν τα μολυσμένα άτομα βρίσκονται σε λανθάνουσα περίοδο ή έχουν ασυμπτωματική λοίμωξη.
Η ενημέρωση για την διδικασία της απομόνωσης είναι εξίσου σημαντική με τις κλινικές οδηγίες προκειμένου να σπάσει η αλυσίδα μετάδοσης της επιδημίας.
Στον ιστότοπο του ΕΟΔΥ υπάρχουν επαρκές υλικό για του ασθενείς οι οποίες υπάρχουν
στους παρκάτω συνδέμους.
1. Οδηγίες για φροντίδα πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σπίτι, https://eody.
gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigiesgia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/
2. Οδηγίες για απομόνωση επαφών στο σπίτι,
https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosiepafon-sto-spiti/
Mingwang Shen, Assessing the effects of
metropolitan-wide quarantine on the spread
of COVID-19 in public space and households
Int J Infect Dis. 2020 Jul; 96: 503–505
1. Η κατηγορία κινδύνου έκθεσης σε αυτές
τις περιπτώσεις αυξάνεται εάν ο επαγγελματίας υγείας είχε άμεση σωματική επαφή με τον
ασθενή (π.χ μετακίνηση θέσης)
2. Η κατηγορία κινδύνου έκθεσης σε αυτές τις περιπτώσεις αυξάνεται εάν ο επαγγελματίας υγείας διενήργησε ή παρευρισκόταν
σε χειρισμούς που είτε μπορεί να προκαλέσουν αερόλυμα είτε συμβάλλουν στην ανεξέλεγκτη εκτίναξη μολυσματικών αναπνευστικών εκκρίσεων (π.χ καρδιοαναπνευστική
αναζωογόνηση, διασωλήνωση, αποσωλήνωση, βρογχοσκόπηση, νεφελοποίηση, πρόκληση απόχρεμψης). Για παράδειγμα εάν ο
επαγγελματίας υγείας κατά τη διάρκεια χειρισμών που μπορεί να προκαλέσουν αερόλυμα εφάρμοσε το σύνολο του εξοπλισμού
ατομικής προστασίας ΑΛΛΑ χρησιμοποίησε
απλή χειρουργική μάσκα αντί μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας, η επαφή θεωρείται μέτριου κινδύνου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
www.loimoxeis.gr

Επιμέλεια κειμένου:
Παναγιώτης Γαργαλιάνος, Δαΐκος Γεώργιος

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΥ
Ήπια: Ασυμπτωματικοί ή συμπτωματικοί
ασθενείς άνευ κλινικών ή απεικονιστικών
ευρημάτων πνευμονίας και SpO2 >94% σε
FiO2 21%
Μέτρια: Ασθενείς με κλινικά ή απεικονιστικά ευρήματα πνευμονίας και SpO2 >94%
σε FiO2 21%.
Σοβαρή: Ασθενείς με κλινικά ή απεικονιστικά ευρήματα πνευμονίας και ένα από τα
παρακάτω
• SpO2<94% σε FiO2 21%
• PO2/FiO2<300
• Αναπνοές >30/min
•Δ
 ιηθήματα >50% του πνευμονικού παρεγχύματος
Κρίσιμη: ARDS, σήψη ή σηπτικό shock
Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα όπως:
Χρόνιες παθήσεις των πνευμόνων, σοβαρές
καρδιακές παθήσεις συμπεριλαμβανόμενης
της υπέρτασης, ανοσοκαταστολή (καρκίνοι υπό ενεργό θεραπεία, μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών
κυττάρων, ανοσοανεπάρκειες, μη καλώς ελεγχόμενη HIV λοίμωξη, κορτικοστεροειδή
ή άλλα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα), σακχαρώδης διαβήτης, νεφρική ανεπάρκεια, ηπατική ανεπάρκεια, νοσογόνος παχυσαρκία (ΒΜΙ >40) είναι αυξημένου κινδύνου για
επιδείνωση και πρέπει να παρακολουθούνται στενά μέχρι να αναρρώσουν.
Ήπιας βαρύτητας νόσος
Μετρίας βαρύητητας νόσος άνευ
υποκείμενων νοσημάτων

Παρακολούθηση οίκοι

Μετρίας βαρύτητας νόσος με υποκείμενα
νοσήματα
Εισαγωγή
Σοβαρή νόσος
στο Νοσοκομείο
Κρίσιμη
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Αντιμετώπιση των
ασθενών με λοίμωξη
COVID-19. Αρχική
εκτίμηση των ασθενών
στα τεπ ή κπυ
• Γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη,
ηπατική βιοχημεία, LDH, CK, CRP, τροπονίνη, φερριτίνη, έλεγχος πήξης, D-dimers,
παλμική οξυμετρία ή αέρια αίματος, HIV,
HCV, HBV.
• Απλή CXR ή CT, ΗΚΓ 12 απαγωγών και
προσδιορισμός QT
• Περαιτέρω εξετάσεις κατά περίπτωση.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
(Τμήμα Αιμόστασης Αιματολογικής εταιρείας)
Όλοι οι νοσηλευόμενοι ασθενείς με
COVID-19 προφυλάσσονται με LMWH (π.χ.
enoxaparin) στις συνιστώμενες δόσεις σύμφωνα με το σωματικό βάρος και τη νεφρική
λειτουργία. Σε ασθενείς της ΜΕΘ οι οποίοι δεν
έχουν υψηλό αιμορραγικό κίνδυνο και σημαντική παράταση ΡΤ, ΑΡΤΤ ή βαρειά θρομβοπενία (<25Κ), αλλά εμφανίζουν υψηλούς
δείκτες φλεγμονής όπως ενδεικτικά υψηλές
τιμές Ινωδογόνου, D-Dimers, CRP προτείνεται η αύξηση της θρομβοπροφύλαξης σε ενδιάμεση δόση (βλ. πίνακα). Σε ασθενείς που
ελάμβαναν από του στόματος αντιπηκτική αγωγή (DOACs ή κουμαρινικά) κατά την νοσηλεία τους συνιστάται μετατροπή της αντιπηκτικής αγωγής σε LMWH.
Διάρκεια θρομβοπροφύλαξης
Προτείνεται να παρατείνεται τουλάχιστον
για μια βδομάδα μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. Σε ασθενείς υψηλού θρομβωτικού
κινδύνου (παρατεταμένη ακινητοποίηση, ιστορικό VTE, γνωστή θρομβοφιλία, παχυσαρκία, αυτοάνοσα νοσήματα, ιστορικό Ca,
παρατεταμένη νοσηλεία σε ΜΕΘ ή σε ασθενείς με υψηλούς δείκτες φλεγμονής) πιθανώς
να χρειάζονται προφύλαξη για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα (απο 15-45 ήμερες) υπό
την προϋπόθεση οτι έχουν χαμηλό αιμορραγικό κίνδυνο.

Δοσολογικά Σχήματα θρομβοπροφύλαξης
Νοσηλευόμενοι σε κλινικές
Βάρος
< 50 kg
50-79 kg
80-120 Kg
>120 kg

CrCl > 30 ml/min
Enoxaparin 30 mg q 24h
Enoxaparin 40 mg q 24h
Enoxaparin 60 mg q 24h
Enoxaparin 40-60 mg q
12h

CrCl < 30 ml/min
Ηπαρίνη 5000 U BID
Ηπαρίνη 5000 U TID
Ηπαρίνη 7500 U TID

Νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ
Βάρος
< 50 kg
50-79 kg
80-120 Kg
>120 kg

CrCl > 30 ml/min
Enoxaparin 30 mg q 12h
Enoxaparin 40 mg q 12h
Enoxaparin 60 mg q 12h
Enoxaparin 0.5-0.6mg/
kg q 12 h

CrCl < 30 ml/min
Ηπαρίνη 7500 U BID
Ηπαρίνη 7500 U TID
Ηπαρίνη 10000 U
q 8h

Οι δόσεις είναι ενδεικτικές και απαιτείται
προσαρμογή βάσει του θρομβωτικού και
αιμορραγικού κινδύνου.
H Enoxaparin αναφέρεται σαν παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε ηπαρίνη LMWH. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας-Τμήμα Αιμόστασης (www.eae.gr).
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ
ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι βακτηριακές επιλοιμώξεις πριν από την εισαγωγή στη
ΜΕΘ δεν είναι συχνές. Εάν ο θεράπων ιατρός κρίνει ότι ο ασθενής έχει επιπλακεί με
βακτηριακή λοίμωξη χορηγεί αντιμικροβιακή αγωγή ανάλογα με το είδος της πνευμονίας (εκ της κοινότητας, HAP/VAP) λαμβάνοτας υπόψη τις οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων και της Ελληνικής Εταιρείας
Αντιμικροβιακής Θεραπείας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ COVID-19
Οι κάτωθι συστάσεις βασίζονται στα υπάρχοντα δεδομένα από κλινικές μελέτες
και στην αδειοδότηση της Remdesivir από
FDA και EMA
Βαρύτητα νόσου
Δεν απαιτείται χορήγηση Ο2
Απαιτείται χορήγηση Ο2
Σε ασθενείς με:
1. SΟ2 ≤ 94% και
2. Πνευμονικά διηθήματα
στον απεικονιστικό έλεγχο
Eξαιρούνται οι ασθενείς που
απαιτείται υψηλή ροή Ο2,
μη επεμβατικός μηχανικός
αερισμός, μηχανικός
αερισμός ή ECMO

Απαιτείται χορήγηση Ο2
Περιλαμβάνονται οι
ασθενείς που απαιτείται
υψηλή ροή Ο2, μη
επεμβατικός μηχανικός
αερισμός ή μηχανικός
αερισμός ή ECMO

Θεραπεία
Υποστηρικτική
Υποστηρικτική θεραπεία+
Remdesivir
200 mg IV δόση φόρτισης
την πρώτη
ημέρα, ακολούθως 100 mg
IV άπαξ
ημερησίως για 4 επιπλέον
ημέρες
+
Dexamethasone
6 mg PO or IV άπαξ
ημερησίως για 10
ημέρες ή μέχρι το εξιτήριο
Υποστηρικτική θεραπεία +
Dexamethasone στη
δόση και τη διάρκεια που
προαναφέρθηκε
Με τα υπάρχοντα
επιστημονικά δεδομένα,
η αποτελεσματικότητα της
Remdesivir στην ομάδα αυτή
είναι αμφίβολη. Ωστόσο,
η ομάδα των ασθενών
που χρήζουν μηχανικής
υποστήριξης της αναπνοής
περιλαμβάνεται στην
αδειοδότηση του φαρμάκου
από τον FDA
Εάν ο ασθενής είχε τεθεί
σε Remdesivir ή/και
Dexamethasone πριν
επδεινωθεί, ολοκληρώνει
τη θεραπεία με τα εν λόγω
φάρμακα (συνολική διάρκεια
θεραπείας 5 ημέρες για τη
Remdesivir και 10 για την
Dexamethasone )

• Σε ασθενείς που λαμβάνουν Remdesivir
συνιστάται καθημερινή παρακολούθηση
της ηπατικής βιοχημείας
• CrCl<30ml/min: Δεν αποτελεί αντένδειξη για τη χορήγηση Remdesivir, ο κίνδυνος τοξικότητας λόγω άθροισης του εκδόχου cyclodextrin είναι αμελητέος καθώς
η διάρκεια χορήγησης του φαρμάκου είναι βραχεία
• Η Remdesivir μπορεί να χορηγηθεί σε εγκύους εάν το προσδοκώμενο όφελος για
τη μητέρα δικαιολογεί τον πιθανό κίνδυνο
για το έμβρυο.
• Ισοδύναμα των 6 mg Dexamethasone είναι: 32 mg Methylprednisolone ή 40 mg
Prednisone
• Δεν συνιστάται η χορήγηση χλωροκίνης ή
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υδρόξυ χλωροκίνης με ή άνευ χορήγησης
αζιθρομυκίνης
• Δ εν συνιστάται η χορήγηση Lopinavir/
ritonavir
ΑΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Interferon alfa or beta
Παράγωγα αίματος (πλάσμα από αναρρώσαντες ασθενείς)
Από τα υπάρχοντα δεδομένα φαίνεται οτι το μεγαλύτερο όφελος από τη χορήγηση πλάσματος το είχαν οι μη διασωληνωμένοι ασθενείς, ηλικίας <80 ετών που έλαβαν πλάσμα με υψηλό τίτλο αντισωμάτων
(anti-spike protein receptor binding domain
titer ≥1:1350) εντός 72 ωρών από τη διάγνωση της λοίμωξης.
Υπεράνοσος γ-σφαιρίνη
Μονοκλωνικά αντισώματα έναντι πρωτεϊνών SARS-CoV-2
Ανοσοτροποιητικοί παράγοντες
•A
 nakinra (αναστολέας IL-1): Σε προοπτική μελέτη παρατήρησης 130 COVID-19 ασθενείς με πνευμονικά διηθήματα, sUPAR
≥6ng/ml και PO2/FiO2 > 150mmHg που
έλαβαν Anakinra (100mg υποδορίως qd
X 10 ημέρες) ήταν λιγότερο πιθανόν να αναπτύξουν σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια και να χρειaστoύν μηχανική ή μη μηχανική υποστήριξη της αναπνοής συγκριτικά με 130 ασθενείς-μάρτυρες με τους ίδιους δείκτες βαρύτητος που δεν έλαβαν
(22.3% vs 59.2%, p<0.001). Επίσης, η
θνητότητα στις 30 ημέρες ήταν σημαντικά
χαμηλότερη στους ασθενείς που έλαβαν
Anakinra συκριτικά με αυτούς που δεν έλαβαν (11.5 vs 22.3% p=0.005) [Μελέτη
SAVE, αριθμός EudraCT: 2020-001466-11,
υπό δημοσίευση].
Τα ως άνω ευρήματα υποστηρίζονται και από παρόμοιες μελέτες παρατήρησης (Lancet
Rheumatology. 2020;2(7):e393-e400, Lancet
Rheumatology. 2020;2(6): e325-e331)
• Tocilizumab, sarilumab (mAb έναντι IL-6 υποδοχέα). Πέντε τυχαιοποιημένες μελέτες
κατέληξαν σε αντικρουόμενα αποτελέσματα. Oι 2 έδειξαν βελτίωση στην επιβίωση
και στην αποφυγή μηχανικής υποστήριξης
της αναπνοής ενώ σε 3 δεν παρατηρήθηκε όφελος. (1. Salvarani C, doi:10. 1001/
jamainternmed.2020.6615, 2. Hermine O,

doi:10.1001/ jamainternmed.2020.6820,
3. COVACTA trial, 4. EMPACTA. Study, 5.
Stone JH DOI:10.1056/NEJMoa2028836)
• Ibrutinib, acalabrutinib (αναστολείς τυροσινικής κινάσης)
• Baricitinib, roxutinib (αναστολείς Janus
κινάσης)
• Colchicine
Τα υπάρχοντα κλινικά δεδομένα για τους
προαναφερθέντες παράγοντες δεν είναι επαρκή και οι παράγοντες αυτοί συνιστάται να
χορηγούνται στο πλαίσιο κλινικών μελετών
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΘ
Αιμοδυναμική υποστήριξη:
• Ως αγγειοσυσπαστικό πρώτης επιλογής συνιστάται νορεπινεφρίνη.
• Για ενήλικες με COVID-19, οι οποίοι δεν
λαμβάνουν κορτικοστεροειδή για την θεραπεία του COVID-19 και είναι σε σηπτική καταπληξία που δεν ανταποκρίνεται, συνιστάται χορήγηση θεραπείας με κορτικοστεροειδή σε χαμηλές δόσεις (“shock-reversal”).
Αναπνευστική υποστήριξη:
• Για ασθενείς με COVID-19 και οξεία υποξαιμική αναπνευστική ανεπάρκεια παρά τη
χορήγηση συμβατικής οξυγονοθεραπείας,
συνιστάται χορήγηση οξυγόνου με ρινικό
καθετήρα υψηλής ροής (HFNC).
• Σε ασθενείς με COVID-19 και οξεία υποξαιμική αναπνευστική ανεπάρκεια για τους οποίους δεν υπάρχει ένδειξη για διασωλήνωση και δεν υπάρχει δυνατότητα HFNC συνιστάται μη επεμβατικός αερισμός με θετική
πίεση (NIPPV) υπό στενή παρακολούθηση.
• Για ασθενείς με επιμένουσα υποξαιμία παρά την αύξηση του χορηγούμενου οξυγόνου, οι οποίοι δεν έχουν ενδείξεις για διασωλήνωση, συνιστάται δοκιμαστική τοποθέτηση σε πρηνή θέση χωρίς καταστολή.
• Για ασθενείς με σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS) που απαιτείται
διασωλήνωση και υποστήριξη με μηχανικό αερισμό συνιστάται αερισμός με χαμηλό αναπνεόμενο όγκο (VT 6 mL/kg of
predicted body weight).
• Για ασθενείς με COVID-19 και επιμένουσα
υποξαιμία υπό μηχανικό αερισμό, συνιστάται μηχανικός αερισμός με τον ασθενή σε
πρηνή θέση για 12 ως 16 ώρες την ημέρα.
• Για ασθενείς με COVID-19 και επιμένουσα
υποξαιμία παρά τις προαναφερθείσες πα-
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
ρεμβάσεις τα δεδομένα είναι ανεπαρκή ώστε να συσταθεί ή όχι η υποστήριξη με εξωσωματική μεμβρανική οξυγόνωση (ECMO).
Οξεία Νεφρική Βλάβη και υποκατάσταση
νεφρικής λειτουργίας.
• Για βαρέως πάσχοντες ασθενείς με COVID-19
που έχουν οξεία νεφρική βλάβη και έχουν ενδείξεις για αιμοκάθαρση, συνιστάται continuous renal replacement therapy
(CRRT).
• Αν η CRRT δεν είναι διαθέσιμη, συνιστάται
παρατεταμένη διακοπτόμενη υποκατάσταση νεφρικής λειτουργίας.
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οι ασθενείς έχουν την επιλογή να συμμετέχουν σε μία από τις κάτωθι κλινικές μελέτες που διεξάγονται στη χώρα μας
Λίστα Κλινικών μελετών
1. Τίτλος Κλινικής Δοκιμής «Προσωποποιημένη ανοσοθεραπεία στην αποτελεσματική αντιμε-τώπιση της οργανικής δυσπραγίας που συνδέεται με λοίμωξη από
τον νέο ιό SARS-CoV-2 (COVID-19): Η μελέτη ESCAPE»
Κωδικός πρωτοκόλλου: ESCAPE, Κωδικός
ΕΕΔ : 30/20
EudraCT: 2020-001039-29, Χορηγός: Ελληνικό Ινστιτούτο Μελέτης της Σήψης / Ελλάδα
2. Τίτλος Κλινικής Δοκιμής: «Μια Πολυκεντρική, Προσαρμοστική, Τυχαιοποιημένη Τυφλή Ελεγχόμενη Δοκιμή ασφάλειας
και αποτελεσματικότητας των ερευνητικών
θεραπειών για τη θεραπεία του COVID-19
σε νοσηλευόμενους ενήλικες»
Κωδικός πρωτοκόλλου: DMID-20-0006/
INSIGHT 010
Κωδικός ΕΕΔ : 31/20, EudraCT: 2020001052-18
Χορηγός: Regents of the University of
Minnesota, U.S.A
3. Τίτλος Κλινικής Δοκιμής: «Η ΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΧΛΩΡΟΚΙΝΗ ΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΝΕΟ ΚΟΡΟΝΟΪΟ SARS-CoV-2: Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ-ΤΥΠΟΥ, ΜΗ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΜΕΛΕΤΗ HOPE»

Κωδικός πρωτοκόλλου: UNIKINON-01/HOPE
Κωδικός ΕΕΔ : 32/20, EudraCT: 2020001345-38
Χορηγός: UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
4. Τίτλος Κλινικής Δοκιμής: «Αξιολόγηση
του κινδύνου από τον βιοδείκτη suPAR και
πρώιμη αντιμετώπιση της σοβαρής αναπνευστικής ανεπάρκειας της νόσου COVID-19 με
την χορήγηση anakinra: Η ανοικτού-τύπου,
μη τυχαιοποιημένη μελέτη SAVE»
Κωδικός πρωτοκόλλου: SAVE, Κωδικός ΕΕΔ : 38/20
EudraCT: 2020-001466-11
Χορηγός: Ελληνικό Ινστιτούτο Μελέτης της
Σήψης / Ελλάδα
5. Τίτλος Κλινικής Δοκιμής: «Η τριϊωδοθυρονίνη για την θεραπεία των σοβαρά νοσούντων ασθενών με λοίμωξη από COVID-19
(μελέτη Thy-Support)»
Κωδικός πρωτοκόλλου: T3inj-02/Thy-Support
Κωδικός ΕΕΔ : 41/20, EudraCT: 2020001623-13
Χορηγός: UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε/ Ελλάδα
6. Τίτλος Κλινικής Δοκιμής: «Αξιολόγηση της
αντιφλεγμονώδους δράσης της κλαριθρομυκίνης στην πρώιμη βελτίωση της λοίμωξης
από τον ιό SARS-CoV-2 (COVID-19): Η ανοικτή, μη-τυχαιοποιημένη μελέτη ACHIEVE»
Κωδικός πρωτοκόλλου: ACHIEVE, Κωδικός ΕΕΔ : 45/20
EudraCT: 2020-001882-36
Χορηγός: Ελληνικό Ινστιτούτο Μελέτης της
Σήψης / Ελλάδα
7. Τίτλος Κλινικής Δοκιμής: «Προοπτική,
Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Διπλή – Τυφλή
Μελέτη, για την αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας, της Ασφάλειας και της Ανεκτικότητας του IMU-838, ως Επιπρόσθετης
Θεραπείας στην Καθιερωμένη Θεραπεία Εκλογής από τον Ερευνητή, σε Ασθενείς με
Νόσο από Κοροναϊό 19 (COVID-19)»

Κωδικός πρωτοκόλλου: P2-IMU-838 COV
Κωδικός ΕΕΔ : 50/20, EudraCT: 2020001264-28
Χορηγός: Immunic AG, Γερμανία
8. Τίτλος Κλινικής Δοκιμής: «Μία τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη για την ενίσχυση της
εκπαιδευμένης ανοσιακής απόκρισης μέσω
εμβολιασμού με Bacillus Calmette-Guérin
με σκοπό την πρόληψη της COVID-19 λοίμωξης: Μελέτη ACTIVATE II»
Κωδικός πρωτοκόλλου: ACTIVATE II, Κωδικός ΕΕΔ : 52/20
EudraCT: 2020-002448-21
Χορηγός: Ελληνικό Ινστιτούτο Μελέτης της
Σήψης / Ελλάδα
9. Τίτλος Κλινικής Δοκιμής: «Μια Διεθνής
Πολυκεντρική, Προσαρμοστική, Τυχαιοποιημένη Διπλά-Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Δοκιμή Ασφάλειας, Ανεκτικότητας και Αποτελεσματικότητας της Έναντι-Κορονοΐού Υπεράνοσης Ενδοφλέβιας
Ανοσοσφαιρίνης για τη Θεραπεία Ενηλίκων Νοσηλευομένων Ασθενών κατά την
έναρξη Κλινικής Εξέλιξης της COVID-19,
INSIGHT 013, ITAC»
Κωδικός πρωτοκόλλου: INSIGHT 013, ITAC
Κωδικός ΕΕΔ: 103/20, EudraCT: 2020002542-16
Χορηγός: Regents of the University of
Minnesota, USA
10. Mελέτη του NIH (University of Minnesota,
Remdesivir vs Remdesivir + mAb)
11. Υπό Έγκριση η καναδέζικη μελέτη
COLCORONA (Colchicine vs placebo
σε εξωνοσοκομειακούς ασθενείς)
12. Υπό κατάθεση, μελέτη μονοκλωνικών
αντισωμάτων της εταιρείας Regeneron
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Θεματολογία: COVID-19
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
• Οδηγίες - Συστάσεις σε ασθενείς με
Δερματολογικά Νοσήματα υπό συστηματική αγωγή
www.edae.gr/newsslidefull.php?id=230

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.edae.gr
Υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες για τον COVID-19 για πληρέστερη ενημέρωση
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Προσφορά της ΕΔΑΕ προς τα μέλη της

ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Τα παραπάνω βιβλία βρίσκονται στο site της ΕΔΑΕ
www.edae.gr
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Η ΕΔΑΕ ΕΛΑΒΕ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Επιστολή ΙΣΑ
προς ΕΔΑΕ

Απάντηση ΕΔΑΕ
προς ΙΣΑ

Προς τον
κ. Δημήτριο Ρηγόπουλο
Πρόεδρο της Ελληνικής Δερματολογικής
και ΑΦροδισιολογικής Εταιρίας
Μιχαλακοπούλου 36, 11528 Αθήνα
edae@edae.gr

Προς τον
Τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
κον Γεώργιο Πατούλη

Κοινοποίηση:
(1) ΕΟΔΥ
(2) Υπουργείο Υγείας, Δ/ση ΠΦΥ
Αθήvα, 10/11/2020
Κύριε Πρόεδρε,
Ενόψει πλήθους ερωτημάτων από ιατρούς μέλη μας,
θα παρακαλούσαμε vα έχουμε τις απόψεις σας αναφορικά με την δυvατότητα συvέχισης τέλεσης ιατρικών
αισθητικών πράξεων από τους ιατρούς εντός των ιατρείωv τους, δεδομένων των νέων έκτακτωv μέτρων
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυvο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ο Πρόεδρος
Γ. Πατούλης
Ο Γενικός Γραμματέας
Ε. Τσούκαλος

Κοιν.: ΕΟΔΥ, Υπουργείο Υγείας, Δ/νση Π.Φ.Υ.
Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2020
Αρ. πρωτ. 124

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Σε απάντηση του ερωτήματος που μας θέσατε για την δυνατότητα συνέχισης τέλεσης ιατρικών αισθητικών πράξεων στα δερματολογικά ιατρεία για
το διάστημα 7/11-30/11/2020, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:
Όλες οι ιατρικές πράξεις που τελούνται στα δερματολογικά ιατρεία, ανάμεσα στις οποίες είναι η αποτρίχωση με laser, η χρήση βοτουλινικής τοξίνης
και υαλουρονικού οξέος, γίνονται κάτω από τις αυστηρές συνθήκες που
ορίζουν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού. Από τον Μάρτιο 2020, που η χώρα
μπήκε για πρώτη φορά σε καθολική καραντίνα, μέχρι και σήμερα, τα μέτρα αυτά τηρούνται απαρέγκλιτα από όλη την δερματολογική κοινότητα.
Προς ενημέρωσή σας, η αποτρίχωση με laser είναι ιατρική πράξη και έχει πληθώρα ιατρικών ενδείξεων. Επί παραδείγματι, η αποτρίχωση με laser
είναι μία από τις βασικότερες ιατρικές πράξεις αντιμετώπισης του δασυτριχισμού, της υποτροπιάζουσας θυλακίτιδας, της ιδρωταδενίτιδας και πολλών άλλων. Ο δερματολόγος-αφροδισιολόγος είναι εκείνος ο οποίος θα
αναγνωρίσει την ανάγκη διαχωρισμού της ιατρικής από την αισθητική ένδειξη των ιατρικών πράξεων laser.
H βοτουλινική τοξίνη (botox) έχει ως ιατρικές ενδείξεις την υπεριδρωσία, τον μυϊκό σπασμό, τη νόσο Darrier, ενώ το υαλουρονικό οξύ (fillers) ενδείκνυται για αποκαταστάσεις ουλών, για δυσμορφίες προσώπου με σοβαρές ψυχιατρικές προεκτάσεις, οι οποίες επηρεάζουν δραστικά την ποιότητα ζωής των ασθενών.
Εξ όσων γνωρίζουμε, ο ΚΑΔ των δερματολογικών ιατρείων είναι εν ισχύ
και επομένως, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την τέλεση
όλων των προαναφερόμενων ιατρικών πράξεων.
Μετά τιμής,
Το ΔΣ της Ε.Δ.Α.Ε.
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Παγκόσμια Ημέρα
Ψωρίασης 2020: «Ώρα
να το ξεκαθαρίσουμε».
Η πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης
«Ώρα να το ξεκαθαρίσουμε»
υπό την αιγίδα της ΕΔΑΕ έλαβε τέλος
με μεγάλη επιτυχία!
Η 29η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης που καθιερώθηκε από την
Παγκόσμια Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών
με Ψωρίαση (IFPA) και είναι αφιερωμένη στα
άτομα που ζουν με ψωρίαση ή ψωριασική
αρθρίτιδα. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 125 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως
ζουν με ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα.
«Ώρα να το ξεκαθαρίσουμε»
Η πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης υπό την αιγίδα της ΕΔΑΕ συνεχίστηκε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο 2020 με μεγάλη
επιτυχία! Είναι άλλωστε μια ιδιαίτερη περίοδος, που κρίνεται αναγκαίο οι ασθενείς με
ψωρίαση να επισκεφθούν και να εμπιστευτούν τον Δερματολόγο τους, ώστε σε συνεργασία μαζί του να βρουν τη θεραπεία που
τους ταιριάζει.
Το επικοινωνιακό όχημα της εκστρατείας
ήταν ένα spot διάρκειας 40’’, το οποίο προβλήθηκε εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας ως
κοινωνικό μήνυμα μετά από έγκριση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ),
με πρωταγωνιστή τον γνωστό ηθοποιό Αντώνη Λουδάρο.
Η εκστρατεία ταξίδεψε ψηφιακά στο Διαδίκτυο και τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης. Την
ειδικά διαμορφωμένη σελίδα https://psoriasis.
myderma.info/xekathariseto , με χρήσιμο ε-

νημερωτικό υλικό αλλά και συμβουλές αναφορικά με την ψωρίαση, και τον σημαντικό
ρόλο του Δερματολόγου στην αντιμετώπιση της νόσου, έχουν επισκεφθεί περισσότεροι από 17.000 χρήστες μέχρι σήμερα.
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας, κ. Δημήτρης Ρηγόπουλος, αναφερόμενος στην
ενημερωτική εκστρατεία και την Παγκόσμια Ημέρα τόνισε: «Η ψωρίαση είναι μία χρόνια, μη
μεταδοτική φλεγμονώδης νόσος που επηρεάζει
όχι μόνο το δέρμα αλλά και σε μεγάλο βαθμό
την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Προσβάλλει
κατά μέσο όρο το 1,5%-3% του παγκόσμιου
πληθυσμού. Τα 2/3 των ασθενών πάσχουν από
ήπια μορφή και το 1/3 από μέτρια έως σοβαρή
μορφή της νόσου. Η νόσος μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Στο 75% των
περιπτώσεων παρουσιάζεται πριν από την ηλικία των 40 ετών ενώ στις γυναίκες εμφανίζεται
νωρίτερα από τους άνδρες. Στόχος μας, μέσω
της εκστρατείας, είναι να παρακινήσουμε τους
ασθενείς να επισκεφθούν και να εμπιστευτούν
τον Δερματολόγο τους και να αναζητήσουν την
κατάλληλη ιατρική βοήθεια Είναι σημαντικό να
αναφέρουμε ότι η επιστήμη εξελίσσεται και υπάρχουν διαθέσιμες νέες στοχευμένες θεραπείες με μακροχρόνια αποτελέσματα για τη βέλτιστη δυνατή αντιμετώπισή της».
Σχετικά με την ψωρίαση
Υπολογίζεται ότι 125 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με ψωρίαση, [i] συμπε-

ριλαμβανομένων 14 περίπου εκατομμυρίων
Ευρωπαίων. [ii] Πρόκειται για μια κοινή, χρόνια, φλεγμονώδη νόσο που προσβάλλει κυρίως το δέρμα. [iii] Τα πιο συχνά αναφερόμενα συμπτώματα περιλαμβάνουν πάχυνση και
απολέπιση του δέρματος, κνησμό και ερύθημα (επιφανειακή ερυθρότητα του δέρματος). iii
Η ψωρίαση μπορεί να εξελιχθεί σε μια επώδυνη νόσο που προκαλεί σοβαρά προβλήματα και κοινωνικό στίγμα, ενώ έχει σημαντικό κοινωνικό και ψυχολογικό αντίκτυπο στη ζωή του ατόμου.iii Άτομα με ψωρίαση, ειδικά όσα εμφανίζουν πιο σοβαρά συμπτώματα, διατρέχουν επίσης αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης άλλων σοβαρών συσχετιζόμενων νόσων, [iv] όπως καρδιακά νοσήματα [v] , [vi] , [vii] και μεταβολικά νοσήματα (συνδυασμός διαβήτη, υψηλής αρτηριακής πίεσης και παχυσαρκίας). [viii] Επιπλοκές
ψυχικής υγείας, όπως κατάθλιψη και άγχος,
είναι επίσης πιο συχνές στα άτομα με ψωρίαση. [ix] Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι επιπτώσεις της ψωρίασης υποτιμώνται και ο Οργανισμός προτρέπει σε
δράση για την καταπολέμηση του στίγματος
και τη βελτίωση των θεραπειών.iii
Σχετικά με την ΕΔΑΕ
Σκοπός της ΕΔΑΕ είναι η προώθηση της επιστήμης της Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας στους Έλληνες ιατρούς, διατηρώντας την άσκηση και επεκτείνοντας τη γνώση της Δερματολογίας, της Αφροδισιολογίας και σχετικών διαταραχών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.edae.gr
[i] The International Federation of Psoriasis
Associations. Available at: https://ifpa-pso.com/
(Accessed March 2019).
[ii] Ortonne J, et al. Eur J Dermatol 2004;14:41–45.
[iii] World Health Organization (WHO). Global Report
on Psoriasis. Available at: http://apps.who.int/iris/bit
stream/10665/204417/1/9789241565189_eng.pdf
(Accessed March 2019).
[iv] Reich K. Eur Acad Dermatol Venereol
2012;26(2):3–11.
[v] Gelfand JM, et al. JAMA 2006;296:1735–41.
[vi] Ahlehoff O, et al. Eur Heart J 2012;33:2054–64.
[vii] Lowes MA, et al. Ann Rev Immunol 2014;32:227–35.
[viii] Langan SM, et al. J Invest Dermatol 2012;132(3
Pt 1):556–562.
[ix] Dalgard F, et al. JID 2015;135(4):984 –991.
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16o Πανελλήνιο Συνέδριο
Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας
Χαιρετισμός Δημήτρη Ρηγόπουλου - Πρόεδρου ΕΔΑΕ
Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για εμάς, σε μια εξαιρετικά δύσκολη
χρονιά, να σας καλωσορίσουμε στο 16o Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 17 έως 20 Δεκεμβρίου 2020 σε εξολοκλήρου διαδικτυακή μορφή (Virtual).

Ο

ι πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούν, λόγω της πανδημίας, επέβαλαν την προσαρμογή στα νέα δεδομένα, με αποτέλεσμα να αποφασισθεί η διαδικτυακή πραγματοποίηση του
16ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΔΑΕ, αξιοποιώντας τα σύγχρονα διαδικτυακά μέσα. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε την ασφάλεια όλων μας, η οποία και αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της
ΕΔΑΕ απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε να εμμένουμε στο όραμα και στόχο της εταιρείας μας να προάγει
την περεταίρω εκπαίδευση της κοινότητας των Δερματολόγων πάνω

στα νέα επιστημονικά επιτεύγματα και τις εξελίξεις της ειδικότητάς μας.
Έτσι, πιστοί στο ετήσιο ραντεβού μας και με τον ίδιο πάντα ενθουσιασμό, το Δ.Σ. της ΕΔΑΕ υπόσχεται να συγκροτήσει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον Επιστημονικό Πρόγραμμα, μέσω ενός ευρέως φάσματος θεματολογίας, όπου έγκριτοι Έλληνες και Ξένοι ομιλητές, με σημαντική
εμπειρία στο αντικείμενό τους, έχουν προσκληθεί για να καταθέσουν
την γνώση και εμπειρία τους και να μας ενημερώσουν για όλα τα νεότερα δεδομένα σε παθήσεις όπως η Ψωρίαση, η Ακμή, το Μελάνωμα,
οι Παθήσεις του Συνδετικού Ιστού, οι Παθήσεις των Ονύχων και των
Τριχών, η Αισθητική Δερματολογία, η Παιδοδερματολογία, η Ογκολογία, η Δερματοσκόπηση, κλπ.
Σε πείσμα των καιρών, είμαστε βέβαιοι ότι η παρουσία σας και η ενεργός συμμετοχή σας θα αποτελέσει βασικό στοιχείο για την επιτυχία αυτής της επιστημονικής εκδήλωσης.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Δημήτριος Ρηγόπουλος, Πρόεδρος ΕΔΑΕ

Ε π ι σ τ ημονικ ό
Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020

Π ρό γραμμα
17:00-17:05

Διάλειμμα

ΩΡΕΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ Α (Stream 1)

17:05-18:35

14.00 - 15.30

Φροντιστήριο 1:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASERS
Προεδρείο: Παναγιώτης Κωστάκης

Συνεδρία 1:
AIDS ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Προεδρείο: Βασίλειος Παπαρίζος - Δωροθέα Πολυδώρου

17:05-17:20

Ευάγγελος Δασκαλάκης: STD σε HIV ασθενείς

14:00-14:15

Σωτήριος Θεοχάρης: Βασικές αρχές των Lasers

17:20-17:35

Βαρβάρα Βασάλου: Σύγχρονη θεραπευτική σύφιλης

14:15-14:40

Κωνσταντίνος Νεαμονιτός: Αντιμετώπιση αγγειακών βλαβών

17:35-17:50

Στυλιανός Χαραλαμπίδης: Μη γονοκοκκικές ουρηθρίτιδες

14:40-15:05

Ευγενία Δρεκόλια: Αντιμετώπιση μελαγχρωματικών βλαβών και
Tattoo

17:50-18:05

Ηλέκτρα Νικολαΐδου: Οξυτενή κονδυλώματα; Τι να πω στον ασθενή μου;

18:05-18:20

Αναστάσιος Γιαννούκος: Εμβόλιο HPV: παρελθόν, παρόν, μέλλον

18:20-18:35

Συζήτηση

18:35-18:40

Διάλειμμα

18:40-19:40

Δορυφορικό Συμπόσιο 1

19:40-19:45

Διάλειμμα

19:45-20:45

Δορυφορικό Συμπόσιο 2

15:05-15:30

Κωνσταντίνος Καλοκασίδης: Αποτρίχωση

15:30-15:55

Ζώης Πολυζώης: Κλασματική φωτοθερμόλυση, ανάπλαση δέρματος

15:55-16:20

Παναγιώτης Παπαγιάννης: Ασφαλής χρήση των Lasers

16:20-16:45

Κωνσταντίνος Δημητρίου: Κριτήρια επιλογής συσκευής Laser

16:45-17:00

Συζήτηση

Η χρήση των lasers έχει καταλάβει, ήδη, δεσπόζουσα θέση στη φαρέτρα του Δερματολόγου,
τόσο στην θεραπευτική αντιμετώπιση δερματικών νοσημάτων, όσο και στον τομέα της
αισθητικής. Το παρόν φροντιστήριο μοριοδοτείται με 6 μόρια από την ΕΔΑΕ (εκτός εκείνων
του Συνεδρίου) και απευθύνεται σε όλους τους Δερματολόγους Αφροδισιολόγους
(Ειδικευμένους/Ειδικευόμενους).
Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Η περιγραφή των αρχών παραγωγής των lasers και των μηχανισμών δράσης στους
ιστούς. Η παρουσίαση των συσκευών laser (ιδιότητες, παράμετροι), που χρησιμοποιούνται
για τις αγγειακές ή μελαγχρωματικές βλάβες, την αποτρίχωση και την κλασματική
φωτοθερμόλυση. Η πρόληψη ή ελαχιστοποίηση της εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών
και η αντιμετώπισή τους.
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Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020
08:30-10:00

Συνεδρία 2:
ΨΩΡΙΑΣΗ
Προεδρείο: Μάρκος Παπακωνσταντής - Μαρίνα Παπουτσάκη

08:30-08:45

Κερασιά Πλαχούρη: Συννοσηρότητες: τι να προσέχω;

08:45-09:00

Χριστίνα Φωτιάδου: Ακροφλυκταίνωση: τι κάνω;

09:00-09:15

Ναταλία Ρομποτή: Τοπική θεραπεία: ποια, πότε;

09:15-09:30

Ελευθερία Ταμπουρατζή: Πότε και πως διακόπτω την συστηματική
θεραπεία;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

09:30-09:45

Μαρία Κυριαζοπούλου: Θεραπεία ψωρίασης στην κύηση

09:45-10:00

Συζήτηση

10:00-10:05

Διάλειμμα

10:05-11:35

Συνεδρία 3:
ΔΕΡΜΑΤΟΒΛΕΝΟΓΟΝΝΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ
Προεδρείο: Ευστράτιος Βακιρλής - Θεοφάνης Σπηλιόπουλος

ΑΙΘΟΥΣΑ Α (Stream 1)
15:55-17:55

Φροντιστήριο 2:
PEELING ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΥ
Προεδρείο: Χαριτωμένη Βαβούλη - Γεώργιος Κοντοχριστόπουλος

15:55-16:10

Βασιλική Καραμποΐκη: Βασικές αρχές

16:10-16:25

Ευτυχία Πλατσιδάκη: Επιφανειακά και μεσαία peelings

Κυπαρίσσης Μπάτσιος: Το κλινικό φάσμα και η σύγχρονη
ταξινόμηση

16:25-16:40

Χαριτωμένη Βαβούλη: Προ-Μετά θεραπευτική φροντίδα

10:20-10:35

Σεβαστή Αφαντενού: Λοιμώξεις στοματικής κοιλότητας

16:40-16:55

Γεώργιος Κοντοχριστόπουλος: Επιπλοκές: πρόληψη, αντιμετώπιση

10:35-10:50

Ευδοκία Βασιλοπούλου: Εκδηλώσεις φαρμακευτικών αντιδράσεων
στο στοματικό βλεννογόνο

16:55-17:15

Marina Landau: Peeling φαινόλης

17:15-17:30

Φωτεινή Μπαγεώργου: Συνδυασμός με άλλες μεθόδους

10:50-11:05

Ουρανία Ζώη-Τόλη: Αντιδράσεις από σύγχρονα αντινεοπλασματικά
φάρμακα

17:30-17:55

Συζήτηση

11:05-11:35

Συζήτηση

11:35-11:40

Διάλειμμα

11:40-13:10

Συνεδρία 4:
ΑΚΜΗ ΡΟΔΟΧΡΟΥΣ ΝΟΣΟΣ ΙΔΡΩΤΑΔΕΝΙΤΙΣ
Προεδρείο: Ιωάννης Μπάρκης - Ελένη Σωτηρίου

10:05-10:20

Το χημικό peeling είναι μια ελάχιστα επεμβατική και δοκιμασμένη στο χρόνο, μέθοδος
που χρησιμοποιείται για ιατρικούς και κοσμητικούς σκοπούς. Το παρόν Φροντιστήριο
μοριοδοτείται από την ΕΔΑΕ με 4 επιπλέον μόρια (πέραν εκείνων του Συνεδρίου)
και απευθύνεται σε όλους τους Δερματολόγους - Αφροδισιολόγους (Ειδικευμένους /
Ειδικευόμενους).

11:40-11:55

Αναστασία Τριγώνη: Σύγχρονη παθοφυσιολογία ιδρωταδενίτιδας

11:55-12:10

Αικατερίνη Λιάκου: Επίδραση ιδρωταδενίτιδας στην ποιότητα ζωής
των ασθενών

12:10-12:25

Ελισάβετ Λαζαρίδου: Ροδόχρους νόσος: είναι συστηματική νόσος;

12:25-12:40

Κανέλλα Καλαποθάκου: Άτυπες μορφές ροδοχρόου νόσου

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα και γνώση της μεθόδου του χημικού peeling
από το Α μέχρι το Ω. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο peeling φαινόλης και τις εφαρμογές του.
Να είναι ικανοί να εφαρμόζουν το χημικό peeling σε συνήθη ιατρικά ή αισθητικά
προβλήματα και να τα συνδυάζουν με άλλες μεθόδους. Να μπορούν να προλαβαίνουν,
να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν έγκαιρα οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια
εμφανιστεί. Για την καλύτερη εκπαίδευση των Δερματολόγων, θα χρησιμοποιηθούν
video από τους ομιλητές

12:40-12:55

Κλειώ Δεσινιώτη: Ισοτρετινοίνη: σύγχρονες απόψεις

17:55-18:00

Διάλειμμα

12:55-13:10

Συζήτηση

18:00-19:30

13:10-13:15

Διάλειμμα

13:15-14:15

Δορυφορικό Συμπόσιο 3

Συνεδρία 7:
ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ-ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ (BCC - SCC)
Προεδρείο: Ζωή Απάλλα - Κωνσταντίνος Κρασαγάκης

14:15-14:20

Διάλειμμα

18:00-18:15

Ουρανία Κοτσαύτη: BCC τοπικές θεραπείες: που βρισκόμαστε;

14:20-15:50

Συνεδρία 5:
ΔΕΡΜΑΤΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (ΕΚΤΟΣ BCC & SCC)
Προεδρείο: Ευαγγελία Παπαδαυίδ - Αλέξανδρος Στρατηγός

18:15-18:30

Ιωάννης Μπασούκας: >Το φορτίο νοσηρότητας του
κερατινοκυτταρικού καρκίνου του δέρματος

18:30-18:45

Γρηγόριος Χάμψας : Χειρουργική αντιμετώπιση BCC-SCC σε ειδικές
θέσεις

18:45-19:00

Γεώργιος Σγούρος: Καινοτόμα εφαρμογή τριπλού προωθητικού
κρημνού

19:00-19:15

Δέσποινα Εξαδάκτυλου: Mohs χειρουργική ποια η σύγχρονη θέση
στην αντιμετώπιση των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων

19:15-19:30

Συζήτηση

14:20-14:35

Βασιλική Νικολάου: Λεμφωματοειδής βλατίδωση

14:35-14:50

Ευθυμία Σουρά: Μελάνωμα στα παιδιά

14:50-15:05

Ειρήνη Στεφανάκη: Ασυνήθιστες μορφές μελανώματος

15:05-15:20

Ζωή Απάλλα: Δερματικές τοξικότητες ανοσοθεραπείας

15:20-15:35

Γεώργιος Ευαγγέλου: Merkel καρκίνωμα: τι νεότερο;

15:35-15:50

Συζήτηση

15:50-15:55

Διάλειμμα

ΑΙΘΟΥΣΑ B (Stream 2)
18:00-19:30

Συνεδρία 8:
ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ
Προεδρείο: Κωνσταντίνος Κουσκούκης - Άννα Μαραγκάκη

ΑΙΘΟΥΣΑ B (Stream 2)
13:15-14:15

Δορυφορικό Συμπόσιο 4

18:00-18:15

Αννα Παγούνη: Επίδραση καπνίσματος και ατμοσφαιρικής μόλυνσης

14:15-14:20

Διάλειμμα

18:15-18:30

Μαρία Καρδάση: Δίαιτα και γήρανση

14:20-15:50

Συνεδρία 6:
ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΣ
Προεδρείο: Αννα Τάγκα

18:30-18:45

Αθηνά Ματέκοβιτς: Υπεριώδης Υπέρυθρη ακτινοβολία

18:45-19:00

Μαρίτα Κοσμαδάκη: Φαινότυπος και γήρανση

19:00-19:15

Ελένη Χατζηδημητρίου: Πρόληψη: βοηθούν τα αντηλιακά;

19:15-19:30

Συζήτηση
Διάλειμμα

14:20-14:35

Αναστασία Θεριανού: Παθογένεια ΑΔ: ο ρόλος του μικροβιώματος

14:35-14:50

Ευστράτιος Βακιρλής: Τοπική θεραπεία

14:50-15:05

Γεωργία Κυριάκου: Συστηματική θεραπεία: Κλασική αγωγή έχει
ρόλο;

19:30-19:35

15:05-15:20

Σταμάτιος Γρηγορίου: Συστηματική θεραπεία: τι νεότερο;

19:35-20:35

15:35-15:50

Συζήτηση

15:50-15:55

Διάλειμμα

ΑΙΘΟΥΣΑ Α (Stream 1)
Δορυφορικό Συμπόσιο 5
ΑΙΘΟΥΣΑ B (Stream 2)
19:35-20:35

Δορυφορικό Συμπόσιο 6
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ΑΙΘΟΥΣΑ B (Stream 2)

ΑΙΘΟΥΣΑ Α (Stream 1)

10:05-11:35

08:30-10:00

Συνεδρία 9:
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Προεδρείο: Μάρκος Μιχελάκης - Παντελής Παναγάκης

Συνεδρία 12:
ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΓΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Προεδρείο: Γεωργία Αυγερινού - Μαρία Πολίτου

10:05-10:20

08:30-08:45

Δημήτριος Σγούρος: Τεχνητή νοημοσύνη: έχει ρόλο στην διάγνωση
του μελανώματος

Παναγιώτης Σταυρόπουλος: Ερπητοείδες δερματίτις: πού
βρισκόμαστε;

10:20-10:35

Μαρία Πολίτου: Προ-πομφολυγώδης δερματίτιδα

08:45-09:00

Αλέξιος Ζάρρας: Εφαρμογές smartphone: πρόληψη καρκίνου
δέρματος

10:35-10:50

Φλωρεντίνα Δελλή: Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές σε νεογνά και
παιδιά

09:00-09:15

Γεώργιος Λάριος: Εφαρμογές smartphone: βελτίωση συμμόρφωσης
ασθενών

10:50-11:05

Ανδριανή Τσιάκου: Πομφολυγώδη νοσήματα οφειλόμενα σε
φάρμακα

09:15-09:30

Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: τι
θέση έχουν στη δερματολογία

11:05-11:20

Αικατερίνη Πατσατσή: Νέες θεραπείες για πομφολυγώδη νοσήματα

09:30-09:45

Αντώνιος Παναγιωτόπουλος: Καινοτόμα αντιμετώπιση χηλοειδών

11:20-11:35

Συζήτηση

09:45-10:00

Συζήτηση

11:35-11:40

Διάλειμμα

ΑΙΘΟΥΣΑ B (Stream 2)
08:30-10:00

Συνεδρία 10:
ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Προεδρείο: Παντελής Αρώνης Ελένη Πολυχρονάκη

ΑΙΘΟΥΣΑ Α (Stream 1)
11:40-12:40

Δορυφορικό Συμπόσιο 7
ΑΙΘΟΥΣΑ B (Stream 2)

Χρήστος Στάμου: Ψώρα

11:40-12:40

Δορυφορικό Συμπόσιο 8

08:45-09:00

Νικόλαος Ρωτσιάμης: Λεϊσμανίαση: επιδημιολογία μορφές
διάγνωση

12:40-12:45

Διάλειμμα

09:00-09:15

Σοφία Κουρκουντή: Λεϊσμανίαση: προσβολή συστηματικών
οργάνων

09:15-09:30

Σοφία Θεοτόκογλου: Φθειριασείς: σύγχρονες απόψεις

09:30-09:45

Ευστάθιος Ράλλης: Δήγματα από αραχνοειδή

09:45-10:00

Συζήτηση

10:00-10:05

Διάλειμμα

08:30-08:45

ΑΙΘΟΥΣΑ Α (Stream 1)
12:45-13:45

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Προεδρείο: Δημήτριος Ιωαννίδης - Δημήτριος Ρηγόπουλος

12:45-13:15

Uwe Wollina (Germany): Challenges of COVID-19 Pandemic for
Dermatology

13:15-13:45

George Sorin Tiplica (Romania): Genital Molluscum Contagiosum

13:45-13:50

Διάλειμμα

ΑΙΘΟΥΣΑ Α (Stream 1)
10:05-11:35

Συνεδρία 11:
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΝΥΧΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Προεδρείο: Σουλτάνα Βλαδένη - Βασιλική Χασάπη

10:05-10:20

Ελενα Μπελιάεβα: Επεμβατικές πράξεις ονύχων στο ιατρείο μου

10:20-10:35

Μυρτώ Τρακατέλλη: Τοπικές διηθήσεις ονυχοφόρου μονάδας

10:35-10:50

Βασιλική Μαρκαντώνη: Γυροειδής αλωπεκία: τι κάνω στο ιατρείο μου;

10:50-11:05

Ειρήνη Κυρμανίδου: Διερεύνηση δασυτριχισμού

11:05-11:20

Ανάργυρος Κουρής: Συστηματική θεραπεία στην γυναικείου τύπου
αλωπεκία: έχει θέση;

11:20-11:35
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ΑΙΘΟΥΣΑ Α (Stream 1)
13:50-14:50

Δορυφορικό Συμπόσιο 9
ΑΙΘΟΥΣΑ B (Stream 2)

13:50-14:50

Δορυφορικό Συμπόσιο 10

14:50-14:55

Διάλειμμα
ΑΙΘΟΥΣΑ Α (Stream 1)

14:55-16:25

Συνεδρία 13:
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Προεδρείο: Χαράλαμπος Αγγελακόπουλος - Γεώργιος Αναστασιάδης

14:55-15:10

Ελένη Ρεμουντάκη: Ατοπική Δερματίτιδα: πως την διαχειρίζομαι

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

15:10-15:25

Κωνσταντίνα Μπάρκα: Συνήθη ιογενή εξανθήματα

15:25-15:40

Βασιλική Βοσυνιώτη: Γενετικά νοσήματα

15:40-15:55

Θεοδώρα Δούβαλη: Ερυθηματώδης λύκος Δερματομυοσίτιδα

15:55-16:10

Θεόδωρος Σιδηρόπουλος: Μελαγχρωματικές βλάβες στα παιδιά

16:10-16:25

Συζήτηση
ΑΙΘΟΥΣΑ B (Stream 2)

08:30-10:00

Συνεδρία 14:
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
Προεδρείο: Αργυρώ Χατζηιωάννου

14:55-15:05

Αικατερίνη Τσιόγκα: Ρόλος των ανθελονοσιακών στην
Δερματολογία σήμερα

15:05-15:15

Ιωάννης Δημητριάδης: Σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση
γαγγραινώδους πυοδέρματος

15:15-15:25

Εφη Αγιασοφίτου: Νεότερες παρεμβάσεις στην υπεριδρωσία

15:25-15:35

Χαράλαμπος Μπόκοτας: Αντιμετώπιση μεταφλεγμονώδους
μελάγχρωσης

15:35-15:45

Μαρίνα Παπουτσάκη: Ψωρίαση σε παιδιά

15:45-15:55

Ναταλία Ρομποτή: Διαχείριση περιστατικούΨωρίασης με ηπατίτιδα

15:55-16:05

Γεώργιος Τύρος:Αντιμετώπιση σκληρού ατροφικού λειχήνα πέους

16:05-16:25

Συζήτηση

16:25-16:30

17:45-18:00

Σταυρούλα Πισσαλίδου: Επιπλοκές των ενέσιμων εμφυτευμάτων
και η αντιμετώπισή τους

18:00-18:15

Συντονισμός: Μαρία Μαυρίδου: Ρωτήστε των ειδικό: Ανάλυση του
προσώπου και πως σχεδιάζω την θεραπεία μου

18:15-18:30

Συζήτηση

Το φροντιστήριο μοριοδοτείται με 4 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από την ΕΔΑΕ (εκτός
εκείνων του Συνεδρίου) και απευθύνεται σε όλους τους Δερματολόγους Αφροδισιολόγους
(Ειδικευμένους/Ειδικευόμενους).
ΑΙΘΟΥΣΑ Α (Stream 1)
18:05-19:05

Δορυφορικό Συμπόσιο 11
ΑΙΘΟΥΣΑ B (Stream 2)

18:35-19:05

Δορυφορική Διάλεξη 1
Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2020
ΑΙΘΟΥΣΑ Α (Stream 1)

09:00-10:30

Συνεδρία 16:
ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Προεδρείο: Ιωάννης Κατσαντώνης

09:00-09:12

Δημήτριος Καπετανάκης: Αντιμετώπιση καλοήθων
μελαγχρωματικών αλλοιώσεων, ο αλγόριθμος που ακολουθώ για
το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα

Διάλειμμα

09:12-09:24

Τηλέμαχος Ανθόπουλος: Μύτη και υαλουρονικό οξύ: όσα πρέπει να
γνωρίζει ο Δερματολόγος

ΑΙΘΟΥΣΑ Α (Stream 1)

09:24-09:36

Ασπα Ζαχαρή: State of the Art: Υαλουρονικό - Χείλη

16:30-18:00

Συνεδρία 15:
ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ
Προεδρείο: Αλέξανδρος Κατούλης - Αιμίλιος Λάλλας

09:36-09:48

Ιωάννης Πέρος: Λιπομεταφορά: μια απλή και αποτελεσματική
ιατρική πράξη στην υπηρεσία της αισθητικής δερματολογίας

09:48-10:00

16:30-16:45

Κωνσταντίνος Λιοπύρης: Τα βασικά δερματοσκοπικά κριτήρια του
μελανώματος

Σωτήριος Θεοχάρης: PRP: εφαρμογές στην αισθητική δερματολογία
- Ερωτήματα

10:00-10:12

16:45-17:00

Αλέξανδρος Κατούλης: Διαγνωστικά δύσκολοι τύποι μελανώματος

17:00-17:15

Αλέξιος Ζάρρας: Δερματοσκοπική διάγνωση της κακοήθους φακής

Νικόλαος Αποστολάκης: Επεμβατική αντιμετώπιση καλοήθων
δερματικών αλλοιώσεων, διαφορετικές επιλογές για την καλύτερη
αισθητική αποκατάσταση

17:15-17:30

Γεώργιος Χαϊδεμένος: Ψηφιακή απεικόνιση και παρακολούθηση:
ενδείξεις και πρακτικές οδηγίες

10:12-10:30

Συζήτηση

10:30-10:35

Διάλειμμα

17:30-17:45

Αιμίλιος Λάλλας: Μελάνωμα στην παιδική ηλικία και την εγκυμοσύνη

10:35-12:05

17:45-18:00

Συζήτηση

18:00-18:05

Διάλειμμα

Συνεδρία 17:
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Προεδρείο: Ευτυχία Ζουριδάκη - Ευφροσύνη Τσελέ

10:35-10:50

Μιχαήλ Αραμπατζής: Ονυχομυκητιάσεις τι νεότερο στην θεραπεία

10:50-11:05

Ευτυχία Ζουριδάκη: Σωστή διαχείριση αντιβιοτικών στην εποχή της
πολυανθεκτικότητας

Φροντιστήριο 3:
ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (FILLER). ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Προεδρείο: Μαρία Μαυρίδου - Ιωάννης Μπάρκης

11:05-11:20

Ειρήνη Καπνιάρη: Ομαλές και κοινές μυρμηκίες: πως τις διαχειρίζομαι;

11:20-11:35

Ελένη Λάζου: Επείγουσες λοιμώξεις μαλακών μορίων

11:35-12:05

Συζήτηση

Ιωάννα Τριανταφυλλοπούλου: Ενέσιμα εμφυτεύματα Κατηγορίες Τρόπος δράσης και νέα προϊόντα

12:05-12:10

Διάλειμμα

12:10-13:30

ΑΙΘΟΥΣΑ B (Stream 2)
16:30-18:30

16:30-16:45
16:45-17:00

Νικόλαος Καλογερόπουλος: Βελόνα vs Κάνουλα: ποιο από τα δύο
και σε ποιες περιπτώσεις;

17:00-17:15

Αργυρή Καπελλάρη: Άνω τριτημόριο του προσώπου:
προσεγγίζοντάς το με ασφάλεια

12:10-12:25

Συνεδρία 18:
ΤΙ ΝΕOΤΕΡΟ ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Προεδρείο: Σοφία Γεωργίου - Αθανάσιος Πετρίδης
Αγγελική Μπεφόν: Δερματο-ογκολογία

12:25-12:40

Κωνσταντίνος Κρασαγάκης: Κλινική Δερματολογία

17:15-17:30

Παναγιώτα Ρήγα: Μέσω τριτημόριο του προσώπου:
αποκαθιστώντας τους χαμένους όγκους

12:40-12:55

Χριστίνα Στεφανάκη: Παιδιατρική Δερματολογία

Αννα-Μαρία Τωμαδάκη: Κάτω τριτημόριο του προσώπου:
αναδιαμορφώνοντας το περίγραμμα του προσώπου

12:55-13:10

Δημήτριος Σωτηρίαδης: Θεραπευτική Δερματολογία

13:10-13:30

Συζήτηση

17:30-17:45

Ημερομηνία καταχώρησης από το website του Συνεδρίου, 11/12/20
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Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν

Σύγχρονη Διαγνωστική στη
Δερματολογία & Αλλεργιολογία
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ
στη «Σύγχρονη Διαγνωστική
στη Δερματολογία
και Αλλεργιολογία»
είναι να στοχεύσει
στην παροχή
υψηλού επιπέδου
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης
στις σύγχρονες κλινικές
και εργαστηριακές διαγνωστικές
μεθόδους της Δερματολογίας
και Αλλεργιολογίας.
Σκοπός του ΠΜΣ «Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία και Αλλεργιολογία» είναι
να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύτατο πεδίο της διαγνωστικής προσπέλασης των
δερματικών και αλλεργικών νοσημάτων με την χρήση τόσο κλινικών όσο και εργαστηριακών τεχνικών.
Επιπρόσθετος σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν πλήρως στην πρακτική εφαρμογή των διαγνωστικών τεχνικών και στην ορθολογική ερμηνεία των εργαστηριακών
μεθόδων ώστε να εφαρμόζουν ορθολογικά και έγκυρα διαγνωστικούς αλγόριθμους στην
Δερματολογία και Αλλεργιολογία. Η χρήση νέων διαγνωστικών μεθόδων που απαιτούν
θεωρητική κατάρτιση στις αρχές τους, εξοικείωση στην πρακτική εφαρμογή τους και γνώση
των ειδικών παθοφυσιολογικών μηχανισμών.
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να στελεχώσουν Κλινικές και Μονάδες Δερματολογίας και Αλλεργιολογίας τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού τομέα, που εφαρμόζουν σύγχρονες διαγνωστικές τεχνικές, να διδάσκουν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ το συναφές γνωστικό αντικείμενο και να απασχοληθούν σε θέσεις (π.χ. της φαρμακευτικής βιομηχανίας και εφαρμοσμένης ιατρικής τεχνολογίας) που απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση και γνώση στην διαγνωστική προσπέλαση δερματικών ή και αλλεργικών παθήσεων και στις ειδικές μεθόδους
που εφαρμόζονται.
Δημήτρης Ρηγόπουλος, Διοικητής - Διευθυντής
Σοκολάκη Ρένα, Γραμματέας Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Α΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική
Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός»
Τηλ.: 210.72.65.209
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Η Ελληνική εφαρμογή
για την υπεριώδη ακτινοβολία
από την Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

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

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

QR Code:
Εναλλακτικά, κατεβάστε την εφαρμογή εδώ: https://apps.apple.com/us/app/uv-shield/id1518480824?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ifactortech.uvsafe
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Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο
σχετικά με τα «Nέα της ΕΔΑΕ»
1.	Διαβάζετε τα «Νέα της ΕΔΑΕ» όταν τα λαμβάνετε;
Nαι

Όχι

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

Όχι

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

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

Ηλεκτρονική (on line)

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

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

16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
& ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
3-6 Δεκεμβρίου 2020
Ξενοδοχείο Hilton
Αθήνα, www.dermatology2020.gr
CONGRESS OF THE
EUROPEAN SOCIETY
OF PATHOLOGY
AND INTERNATIONAL
CONGRESS
OF THE INTERNATIONAL
ACADEMY
OF PATHOLOGY
December 5-9, 2020
Glasgow, UK
esp-congress.org
10th WORLD CONGRESS
OF MELANOMA
IN CONJUNCTION
WITH 17th EADO
CONGRESS

62

April 14-17, 2021
Rome, Italy
worldmelanoma2021.com
ΕΑΡΙΝΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ
& ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
23-24 Απριλίου 2021
Αθήνα, www.edae.gr
16th EADV SYMPOSIYM
May 05,2021
Porto, Portygal
www.eadv.org
AAD Summer Meeting
July 29-Aug 1 2021
New York, N.Y.
www.aad.org
30th EADV CONGRESS
29/09-2/10, 2021
Vienna, Austria
www.eadv.org

17ο Πανελλήνιο
Συνέδριο
Δερματολογίας Αφροδισιολογίας
2021
4 - 7 Νοεμβρίου 2021
«Μακεδονία Palace»
Θεσσαλονίκη
www.edae.gr
INTERNATIONAL
CONGRESS
OF DERMATOLOGY
2021
November 10-13, 2021
Melbourne, Australia
Icd2021.com.au
20η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
17 & 18 Δεκεμβρίου 2021
Αθήνα,
www.20 dermameetingsyggros.gr,
Τηλ. 2107265191
κα Δαμπολιά Δήμητρα

