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ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ON LINE

επιμέλεια: σοφία Φελώνη, Ιατρός

Ο μεγάλος αριθμός των πληροφοριών που προστίθενται καθημερινά στις ήδη υπάρχουσες ανα-
δεικνύει την ανάγκη για διαρκή ενημέρωση του ιατρού με τα μέσα που του παρέχει η τεχνολογία. 
Το κυριότερο εργαλείο στην προσπάθεια αυτή είναι το διαδίκτυο, με άπειρες δυνατότητες ενημέ-
ρωσης, προώθησης της έρευνας και επικοινωνίας μεταξύ των μελών της επιστημονικής κοινότητας. 
Την εύκολη πρόσβαση στον πλούτο πληροφοριών που παρέχει το internet εκμεταλλεύεται και 
το ευρύ κοινό για την κατανόηση της λειτουργίας του σώματος και των προβλημάτων υγείας που 
πιθανόν αντιμετωπίζει. Παρακάτω, αναφέρονται τα κυριότερα site δερματοχειρουργικής, που είναι 
χρήσιμα σε ειδικούς και μη.

Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής  www.hsds.gr

Η ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής προσφέρει λεπτομερή ενημέρωση για θέματα 
που αφορούν τους ειδικευμένους στο χώρο ιατρούς, αλλά και το ευρύτερο κοινό. Παρουσιάζονται τα σεμι-
νάρια που διοργανώνει η εταιρεία και γενικά οι προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με το 
αντικείμενο. Αναφέρονται οι υποτροφίες που χορηγούνται σε δερματοχειρουργούς και τα προβλήματα του 
κλάδου. Επιπλέον, παρέχονται πληροφορίες που συμβάλλουν στην ενημέρωση του κοινού, όπως αυτές για 
τη λιποαναρρόφηση, την περιποίηση του δέρματος, την κρυοχειρουργική κ.λπ. και γενικές γνώσεις σχετικά 
με τα πιο κοινά δερματολογικά προβλήματα σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης 
στο περιοδικό της εταιρείας και άμεσης επικοινωνίας με τα μέλη αυτής.
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International Society for Dermatologic Surgery www.isdsworld.com

Πρόκειται για το επίσημο site της Αμερικανικής 
Εταιρείας Δερματοχειρουργικής, πλούσιο σε πλη-
ροφορίες για ειδικούς και μη. Ένα σημαντικό τμήμα 
του διαδικτυακού τόπου είναι αφιερωμένο στην πα-
ρουσίαση των νέων δεδομένων στο χώρο. Επιπλέον, 
παρέχεται πρόσβαση στο αρχείο με ειδήσεις που 
έχουν κατά καιρούς δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα. 
Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης 
σχετικά με τα μέσα που είναι διαθέσιμα για την ά-
σκηση της ειδικότητας, όπως είναι η υγρή ενέσιμη 
σιλικόνη και η τοπική φωτοδυναμική θεραπεία. Σε 
ξεχωριστό τμήμα προβάλλονται οι απόψεις μελών 
της εταιρείας σχετικά με γενικά θέματα, όπως είναι η 

άσκηση της ιατρικής ή πιο ειδικά, όπως η χρήση των 
LASER. Το ημερολόγιο εκδηλώσεων καθιστά δυνατή 
την ενημέρωση για τις συναντήσεις, τα σεμινάρια 
και τις υπόλοιπες δραστηριότητες που μπορεί να 
ενδιαφέρουν το δερματοχειρουργό. Τέλος, παρου-
σιάζονται πληροφορίες για το κοινό, οι οποίες αφο-
ρούν στην προστασία και στην υγεία του δέρματος, 
στους παράγοντες που ενοχοποιούνται για διάφορα 
δερματολογικά προβλήματα, στις επεμβάσεις που 
πραγματοποιούνται στο δέρμα κ.ά. Ξεχωριστή μέ-
ριμνα λαμβάνεται για την προστασία του κοινού, με 
παρουσίαση περιστατικών, κατευθυντήριων οδηγιών 
και ερωτηματολογίων.

Ο διαδικτυακός τόπος της Διεθνούς Εταιρείας Δερματοχειρουργικής. Ενημερώνει για τα συνέδρια που 
έχουν προγραμματιστεί και κυρίως για την επικείμενη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 
2008 στις Φιλιππίνες. Από τα ενδιαφέροντα σημεία του site είναι η παρουσίαση των υποτροφιών και των 
βραβείων που χορηγεί η εταιρεία.

American Society for Dermatologic Surgery  www.asds.net
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Είναι το site της διεθνούς εταιρείας χειρουργικής 
αποκατάστασης μαλλιών. Ενημερώνει για τις εκδηλώ-
σεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν και ιδιαίτερα 
για την επικείμενη ετήσια συνάντηση. Παρουσιάζονται 
επίσης τα εκπαιδευτικά προγράμματα και το βασικό 
πρόγραμμα σπουδών που υιοθετεί η εταιρεία. Προ-
βάλλονται νέα άρθρα για την αποκατάσταση των 

μαλλιών και θέσεις για ποικίλα θέματα, όπως για τη 

σχέση ανάμεσα στον επαγγελματισμό και το internet. 

Αναφορικά με την ενημέρωση του κοινού, παρέχονται 

γενικές πληροφορίες για τις διάφορες καταστάσεις 

που συνοδεύονται από απώλεια μαλλιών και τις 

θεραπευτικές δυνατότητες που υπάρχουν.

International society for hair restoration surgery www.ishrs.org


