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Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2020 
       Αρ. πρωτ. 124 

Προς 

Τον Πρόεδρο του Ι.Σ.Α., κ. Γ. Πατούλη 

Κοιν.: - ΕΟΔΥ 

- Υπουργείο Υγείας, Δ/νση Π.Φ.Υ. 

 

 

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.                                 


