
Το διαδίκτυο αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα χρησιμότατο εργαλείο πληροφόρησης, το οποίο προωθεί την 

επιστημονική σκέψη και συμβάλλει στη διάδοση της γνώσης. Οι ιατρικές ειδικότητες επωφελούνται σε 

μεγάλο βαθμό από την ψηφιακή τεχνολογία και ανάμεσά τους η δερματολογία, που έχει να επιδείξει μια 

πληθώρα διαδικτυακών τόπων, οι οποίοι προσφέρουν εύκολη πρόσβαση στις παρεχόμενες πληροφορίες, 

διαρκή ενημέρωση των ιατρών και δυνατότητες επικοινωνίας τόσο με το κοινό, όσο και ανάμεσα σε 

δερματολόγους από όλο τον κόσμο. Παρακάτω, παρουσιάζονται ορισμένα ιατρικά sites εξειδικευμένα στη 

δερματολογία, χρήσιμα σε ειδικούς και μη.

Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία

http://www.edae.gr

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ της Ελληνικής Δερματολογικής και 
Αφροδισιολογικής Εταιρείας. Ενημερώνει για όλα τα προσεχή συνέ-
δρια και ημερίδες που ενδιαφέρουν τους Έλληνες δερματολόγους, ενώ 
καθιστά προσιτή την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, παρουσιάζοντας 
τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο. Επιπλέον, παρέχονται πληροφορίες σε 
ασθενείς και κοινό σχετικές με κλινικές, δερματολόγους Αθήνας και πε-
ριφέρειας και απαντήσεις σε παθήσεις ή προβλήματα του δέρματος που 
τους απασχολούν. Ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο συνιστά ο άτλαντας δερ-
ματολογίας, οργανωμένος σε κατηγορίες δερματικών εκδηλώσεων και 
σε παθήσεις, που με τον πλούτο του βοηθά κάθε ιατρό. Επίσης, παρέ-
χεται πρόσβαση στην Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας και σε χρή-
σιμους διαδικτυακούς τόπους σχετικούς με εκπαίδευση, ιατρικές πηγές, 
ενδιαφέροντα περιστατικά, μυκητολογία – μικροβιολογία κ.λπ.

British Association of Dermatologists 

http://www.bad.org.uk

Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚOΣ ΤOΠΟΣ της Βρετανικής Εταιρείας Δερματολόγων. Στο site αυτό, παρέχονται πληροφορίες σχετικές με δερματολογικά νο-
σήματα, γραμμένες και επιβεβαιωμένες από τους δερματολόγους – μέλη της εταιρείας. Επιπλέον, είναι δυνατή η πρόσβαση σε γενικές γνώ-
σεις που αφορούν στο δέρμα και στη δερματολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι δερματολόγοι που επισκέπτονται το site μπορούν να ενημερώ-
νονται εγκαίρως για συνέδρια, σεμινάρια και συμπόσια ανά τον κόσμο. Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει η παράθεση guidelines που υιοθετεί η 
Εταιρεία για ένα σημαντικό αριθμό δερματολογικών παθήσεων. Σε άλλο τμήμα συναντούμε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που τίθενται 
από ασθενείς σε δερματολόγους και οι οποίες καταλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα της ειδικότητας. Τέλος, οι χρήστες του site μπορούν να επισκε-
πτούν και το αντίστοιχο του Βρετανικού Ιδρύματος για το Δέρμα (British Skin Foundation), το οποίο χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα για 
δερματολογικά νοσήματα.
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