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Eπιμέλεια:
Δ. ΝΤΑΣΙΟΥ-ΠΛΑΚΙΔΑ
Μέλος του ΔΣ της ISDS, Επιστημονικός 
συνεργάτης, Υπεύθυνη εκπαιδευτικού 
προγράμματος Δερματοχειρουργικού 
Τμήματος Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»

Το ετήσιο Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Δερματοχειρουργικής (ISDS) 
πραγματοποιήθηκε τέλος Σεπτεμβρίου στο Λας Βέγκας των ΗΠΑ. Κατά 
την εναρκτήρια τελετή, προσκλήθηκε η υπογράφουσα και παρουσίασε 
την ιστορία της δερματοχειρουργικής στην Ελλάδα. 

Αφορμή για την πρόσκληση αυτή αποτέλεσε η ίδρυση του πρώτου 
ανεξάρτητου Τμήματος Δερματοχειρουργικής στο Νοσοκομείο «Ευαγγε-
λισμός» των Αθηνών, με πρωτοβουλία του διευθυντή του Δερματολο-
γικού Τμήματος του νοσοκομείου Κ. Νούτση και μέλους της Ελληνικής 
Εταιρείας Δερματοχειρουργικής. Μετά την ομιλία απονεμήθηκαν δύο 
τιμητικές πλακέτες. Η μία απευθύνεται στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» 
και η δεύτερη στην Ελληνική Εταιρία Δερματοχειρουργικής. 

Την απονομή έκανε ο καθηγητής Lawrence Field, ιδρυτής της International 
Traveling Chair της ISDS και επίτιμος πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Δερματοχειρουργικής, ο οποίος συνέβαλε ουσιαστικά στη δημιουργία 
του πιο πάνω τμήματος, που είναι το πρώτο που ιδρύεται όχι μόνο στην 
Ελλάδα, αλλά ίσως και σε όλη την Ευρώπη. Αυτό ήταν αποτέλεσμα 
προσπαθειών Ελλήνων Δερματολόγων, οι οποίοι από 20ετίας, με τη 
βοήθεια της Εθνικής και της Διεθνούς Εταιρίας Δερματοχειρουργικής, 
κατάφεραν να προωθήσουν στη χώρα μας το παραμελημένο κομμάτι 
της ειδικότητάς μας, την επεμβατική Δερματολογία. 

Τα νέα της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής



443Τα νέα Της έλληνικης έΤαιρέιας ΔέρμαΤοχέιρουργικης

Τα επιτυχημένα, υψηλής ποιότητας τακτικά σεμινάρια 
της ΕΕΔΧ συνέβαλαν πολύ στη συνεχή εκπαίδευση 
των δερματολόγων στη χώρα μας στο αντικείμενο της 
δερματοχειρουργικής, ενώ το νεοϊδρυθέν τμήμα του 
Ευαγγελισμού έρχεται να προσφέρει ολοκληρωμένη 
εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της ειδικότητας. 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στο Νοσοκομείο «Ευ-
αγγελισμός» ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2007 με σειρά 
δίωρων εβδομαδιαίων μαθημάτων. Το πρόγραμμα 
εστιάζει στην επανορθωτική δερματική χειρουργική, 
τα laser, την αισθητική και κοσμητική δερματοχειρουρ-
γική. Η συνεργασία με άλλες ειδικότητες, όπως την 
Οφθαλμολογία, την ΩΡΛ και άλλες, κρίνεται πολλές 
φορές απαραίτητη. 

Η εκπαίδευση αφορά τους ειδικευόμενους του 
Δερματολογικού Τμήματος του νοσοκομείου, αλλά 
υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσει το εκ-

παιδευτικό πρόγραμμα στη Δερματοχειρουργική και 
ένας περιορισμένος αριθμός ειδικών δερματολόγων. 
Η εκπαίδευση στην επεμβατική Δερματολογία είναι 
προοδευτική και συστηματική. Η πρακτική άσκηση 
των εκπαιδευόμενων στο χειρουργείο του Δερματο-
λογικού Τμήματος του νοσοκομείου συμπληρώνει τα 
θεωρητικά μαθήματα.

Ήδη καταρτίστηκε το πρόγραμμα του δεύτερου α-
καδημαϊκού έτους, το οποίο αρχίζει στις 7 Νοεμβρίου 
2008 με θέμα του πρώτου μαθήματος τις βασικές 
γνώσεις χειρουργικής. Το μάθημα θα είναι θεωρητικό 
και πρακτικό με άσκηση σε πόδι χοίρου.

Ελπίζουμε το παράδειγμα του Ευαγγελισμού να 
ακολουθήσουν κι άλλα ακαδημαϊκά κέντρα στη χώρα 
μας, ώστε ο Έλληνας Δερματολόγος να αποκτά ολο-
κληρωμένη εκπαίδευση και στον τομέα της επεμβατικής 
Δερματολογίας.

Eικόνα 1. Ο καθηγητής 
Lawrence Field, η Lis Su
rachmiati Suseno από την 
Ινδονησία και η Δήμητρα 
Ντάσιου με το μετάλλια που 
απονεμήθηκαν στις δύο χώρες 
για τις επιτυχίες στο χώρο της 
Δερματοχειρουργικής, κατά την 
εναρκτήρια τελετή του Συνε
δρίου της Διεθνούς Εταιρείας 
Δερματοχειρουργικής στο Λας 
Βέγκας των ΗΠΑ.

E ι κ ό ν α  2 . 
Από αριστερά: 
Ν ί κο ς  Καλο
γ ερόπουλος , 
Δήμητρα Ντά
σιου, Lawrence 
Field, Πόπη Κα
ραμανωλάκη και 
Γιάννης Πέρος 
στο γκαλά του 
συνεδρίου της 
ISDS.


