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Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία 
Δερματολογίας 
και Αφροδισιο

λογίας (EADV) από το 
έτος 2000 έχει αναλάβει 
την οργάνωση της Ευ
ρωπαϊκής Ημέρας Μελα
νώματος σε πολλές χώ
ρες της Ευρώπης. 

Η εκδήλωση αυτή πραγμα
τοποιείται κάθε χρόνο στην Ελλά
δα με τη βοήθεια της Ελληνικής 
Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής 
Εταιρείας. Για το έτος 2006 ως Ευρωπαϊκή 
Ημέρα Μελανώματος ορίσθηκε η 15η 
Μαΐου.Είναι το τέταρτο έτος που η Ελλη
νική Δερματολογική και Αφροδισιολογική 
Εταιρεία προωθεί στο κοινό μέσω των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης την 
Ελληνική Εβδομάδα κατά του Καρκίνου 
του Δέρματος, η οποία αρχίζει με αιχμή 
την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μελανώματος, 
που φέτος ορίσθηκε στις 15 Μαΐου, και 
θα διαρκέσει έως τις 19 Μαΐου. Η όλη 
κινητοποίηση (τηλεόραση Τύπος) θα 
επικεντρωθεί στην κοινωνική προσφορά 
των Ελλήνων δερματολόγων, δηλαδή 
στη δωρεάν εξέταση ασθενών κατόπιν 
ραντεβού, με σκοπό την ανίχνευση 
ύποπτων βλαβών. 

Ωστόσο, η επίσκεψη αυτή δεν θα 
περιλαμβάνει άλλες ιατρικές πράξεις 
(συνταγογράφηση, άλλες δερματολογικές 
εξετάσεις). Τέλος, θα υπάρχει και 
δωρεάν ανοιχτή γραμμή για το κοινό, 
που θα δίνει πληροφορίες για αυτή την 

τόσο σημαντική εκστρατεία 
πρόληψης. Ο σκοπός της 

πρωτοβουλίας αυτής είναι 
διπλός:

α) να ευαισθητοποιήσει 
το κοινό σχετικά με 
τους κινδύνους της υπε
ριώδους ακτινοβολίας, 

με τη βοήθεια των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης και

β) να ενθαρρύνει τόσο το 
κοινό όσο και τους ιατρούς άλλων 

ειδικοτήτων να ζητήσουν την εξέταση 
του δέρματος από τους δερματολόγους, 
καθιερώνοντάς τους ως τους κατεξοχήν 
ειδικούς για τη διαφορική διάγνωση των 
καλοήθων και των πιθανών κακοήθων 
μελαγχρωματικών βλαβών του δέρματος, 
χάρη στην κλινική εμπειρία και τις γνώσεις 
που διαθέτουν.

Η καμπάνια αυτή θα ανακοινωθεί 
επίσης από τον Τύπο και θα εστιάσει 
την προσοχή της σε ορισμένες ομάδες 
υψηλού κινδύνου, έτσι ώστε όσοι ανήκουν 
στις ομάδες αυτές να συμβουλευτούν 
κάποιο δερματολόγο για την εξέταση 
των σπίλων τους (ως ομάδες υψηλού 
κινδύνου χαρακτηρίζονται τα άτομα με 
φωτότυπους Ι και ΙΙ, τα άτομα που έχουν 
πολλούς μελαγχρωματικούς σπίλους, 
συγγενείς ασθενών με μελάνωμα 
κ.λπ.).

Τα Δερματολογικά Εργαστήρια Avène 
θα είναι και φέτος οι χορηγοί της Ελ
ληνικής Εβδομάδας κατά του Καρκίνου 
του Δέρματος.
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