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Σημείωμα Σύνταξης

Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στο 45ο Σεμινάριο της ΕΕΔΧ που είχε θέμα τις εφαρμογές laser.
H ανάγκη να δημοσιευθούν στο περιοδικό μας διαλέξεις επιστημονικού ενδιαφέροντος αλλά και πρακτικής 

χρησιμότητας, αποτελεί άποψη της συντακτικής επιτροπής και είναι αίτημα συναδέλφων, που παρακολούθησαν 
αυτό το σεμινάριο.

Στα άρθρα των Α. Στρατηγού, L. Marini, K. Nεαμονιτού αναφέρονται με άριστη φωτογραφική τεκμηρίωση 
επεμβάσεις, με τη χρήση laser, που ανήκουν στο αντικείμενο του σύγχρονου δερματολόγου. Με αυτά τα άρθρα, 
έχουμε την ευχέρεια να ενημερωθούμε για συνδυασμούς διαφόρων πηγών φωτός και ραδιοσυχνοτήτων. 
Έχουν στόχο την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων, παρόλο που βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο 
εφαρμογής.

Από τον Π. Κωστάκη στο άρθρο του, «Πηγές φωτός στην επεμβατική δερματολογία», δίνεται εμπεριστατωμένα 
η απαραίτητη εισαγωγή στις αρχές και στην εξέλιξη της χρήσης φωτός, σε αυτές τις σύγχρονες συσκευές, που 
ραγδαία αποτελούν αντικείμενο του δερματολόγου. 

“Πλήθος laser και άλλων εφαρμογών βγαίνουν στην αγορά με συνεχείς βελτιώσεις. Οι σύγχρονοι δερματολόγοι 
πρέπει να κατέχουν τις ανάλογες γνώσεις και εμπειρία για να εντοπίσουν τα υπέρ και τα κατά αυτής της νέας 
τεχνολογίας, έτσι ώστε να μπορέσουν να την εφαρμόσουν στους ασθενείς τους. Τέλος, οι παλιές παραδοσιακές 
μέθοδοι δεν πρέπει να παραγκωνιστούν, αλλά αντίθετα να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τις σύγχρονες, 
για την εξαγωγή όσο το δυνατόν καλύτερων αποτελεσμάτων”.

Η προηγούμενη παράγραφος ανήκει στο συμπέρασμα της ομιλίας του επιτίμου πρόεδρου της ΕΕΔΧ Leonardo 
Marini, στο 45ο Σεμινάριο.

  Θέλω εκ μέρους της σύνταξης να ευχαριστήσω το Νίκο Καλογερόπουλο και την Ε. Τουμπή για την εύστοχη 
και ενδιαφέρουσα επιλογή αλλά και την άρτια επεξεργασία των άρθρων που συνοδεύουν τα τεύχη του 
περιοδικού μας με τη βιβλιογραφική ενημέρωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία του επόμενου σεμιναρίου που θα πραγματοποιηθεί 
στις 13 και 14 Μαρτίου στο «Νοσ. Ερρύκος Ντυνάν» με θέμα την «Κοσμητική Δερματολογία και Ευρειαγγείες-
Σκληροθεραπεία».

Ευχόμαστε στο νέο Δ.Σ. της ΕΔΑΕ και στο νέο πρόεδρο Δημήτρη Ρηγόπουλο καλή επιτυχία στο δύσκολο 
έργο και προσφέρουμε φυσικά την συμπαράστασή μας.

 Τις ευχές μας επίσης και την ενεργό συμπαράσταση στο νέο εκλεγέν Δ.Σ. της Επαγγελματικής Ένωσης 
Δερματολόγων Αφροδισιολόγων.  

Εκ μέρους της συντακτικής επιτροπής
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