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ειδήσεις

Το ΧΧΙ Παγκόσμιο Συνέδριο 
Δερ  ματολογίας διεξήχθη στο 
Μπουένος Άιρες από τις 30 

Σεπτεμβρίου μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 
του 2007. Στο συνέδριο συμμετείχαν 
περισσότεροι από 14.000 δερματολόγοι 
από διαφορετικά μέρη του κόσμου. 
Είναι η πρώτη φορά που έγινε στην 
Αργεντινή ένα τόσο μεγάλο επιστημο
νικό γεγονός με πολυάριθμες συμμε
τοχές. Το Συνέδριο έλαβε χώρα στο La 
Rural εκθεσιακό κέντρο στη λεωφό
ρο Sarmiento. Η οργανωτική επιτρο
πή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο 
του συνεδρίου Ricardo Galimberti, το 
Γ.Γ. Andrian Pierini, τον Πρόεδρο της 
ΛατινοΑμερικανικής Εταιρείας Carlos 
Gatti και τον Πρόεδρο της επιστημονικής 
επιτροπής Fernando Srengel.

Ο καθηγητής Αντριάν-Μαρτίν Πιερίνι 
εξέφρασε τα συναισθήματά του, συνο-
ψίζοντας τις προσπάθειες και τις ιδιαιτε-
ρότητες του συνεδρίου αυτού, γεγονός 
που το ανέδειξε σε ιδιαίτερο επιστημο-
νικό γεγονός.

Το 21ο Παγκόσμιο Συνέδριο Δερ μα-
τολογίας είναι η πρώτη συνάντηση στην 
ειδικότητά μας που πραγματοποιήθηκε 
στην Κεντρική Αμερική και η δεύτερη στη 
λατινική Αμερική, κάτω από την προεδρία 
του καθηγητή ρικάρδο Γκαλιμπέρτι.

Τον Ιούλιο 2002, στο Παρίσι, εκλέχθηκε 
η Αργεντινή ως τόπος για το Παγκόσμιο 
Συνέδριο Δερματολογίας, όπου η συνέλευ-
ση των εκπροσώπων της Διεθνούς Ένωσης 
Δερματολόγων διάλεξε το Μπουένος 
Άιρες από το Βανκούβερ του Καναδά. Η 
Διεθνή Ένωση λατινο-Αμερικανών Δερμα-
τολόγων είναι ο σημαντικότερος φορέ-
ας πραγματοποίησης και αναγνώρισης 
στην υποστήριξη στη λατινο-Αμερικανική 
Συμβουλευτική Επιτροπή, με πρόεδρο τον 
καθηγητή Φερνάδο Γκάτι. Κατά τη διάρ-
κεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε 
μεγάλη επίδειξη φαρμάκων με το όνομα 
«βιολογικοί παράγοντες». Επίσης, παρου-
σιάστηκαν μηχανήματα, τεχνικές λέιζερ και 
διάφορες επιλογές για την αισθητική δερ-
ματολογία.  Όλοι εργάστηκαν με ενθου-
σιασμό για να έχουμε μεγάλη συμμετοχή 
από συνάδελφους δερματολόγους χρησι-
μοποιώντας παγκοσμίως μεγάλη πολιτική 
προώθησης, με ειδικά κίνητρα όπως προ-
σιτές τιμές εγγραφής, χορήγηση περίπου 
300 υποτροφιών, διορισμό ομιλητών και 
προέδρων από όλο τον κόσμο.

Ο στόχος ήταν να οργανωθεί ένα πα 
γκόσμιο συνέδριο, όχι μόνο σχετικά με το 

επιστημονικό πρόγραμμα, αλλά και με τη 
συμμετοχή των δερματολόγων από όλο 
τον κόσμο, κάτι που επιβεβαιώθηκε από 
τη μεγάλη συμμετοχή επιστημόνων από 
τη λατινική Αμερική και Ασία, συγκεκρι-
μένα από Ινδία, Κίνα και Κορέα.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συ-
νεδρίου σχεδιάστηκε από την επιτροπή 
ILDs με παρουσίαση της Αργεντινής από 
τον Πρόεδρο του Συνεδρίου και το Γενικό 
Γραμματέα. Επιμέναμε στην ανάγκη της 
πραγματοποίησης αλλαγής ως κύριο ση-
μείο σε αυτή τη διεθνή συνάντηση και 
τις επιδράσεις στην υγεία του δέρματος 
και, επομένως, στην επιλογή πρόληψης 
μέτρων και θεραπειών στις συνδεδεμέ-
νες θεραπείες.

Περαιτέρω κύρια θέματα είναι οι πρό-
οδοι στη βασική ανοσολογία που εφαρ-
μόζεται στη δερματολογία, η θεραπευτική 
«δερματο-οικονομία» και η παρούσα κα-
τάσταση της αισθητικής δερματολογίας. Οι 
δραστηριότητες διεξήχθησαν ταυτόχρονα 
σε 22 αίθουσες περισσότερο από πέντε 
ημέρες και με συνολικές περίπου 1.100 
διαλέξεις. Τα περιεχόμενα αφορούσαν ε-
πιπλέον στις τροπικές δερματολογικές α-
σθένειες ή σε εκείνες που προκλήθηκαν 
από τη μόλυνση ύδατος, καθώς επίσης 
και σε χαρακτηριστικές συνθήκες που ε-
ξετάζονται στην καθημερινή κλινική πρα-
κτική, όπως εκζέματα ή λοιμώξεις.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε από την 
οργανωτική επιτροπή στην παρουσία-
ση των πόστερ. Υποσχεθήκαμε ότι η έκ-
θεση θα παραμένει σε όλη τη διάρκεια 
του συνεδρίου, κάτι που χρόνια δεν τη-
ρήθηκε λόγω του χώρου που απαιτείται. 
Κρατήσαμε την υπόσχεση και πάνω από 
3.000 πόστερ εκτέθηκαν στις αίθουσες 
Ocre και Frers, με σύνολο πάνω από 3χλ 
με επιστημονικό υλικό.
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