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Το βιβλίο «Διαφορική Διάγνωση στη Δερματολογία» έχει στόχο να βοηθήσει τον κλινικό 
γιατρό στη διαδικασία της διάγνωσης των δερματικών παθήσεων. ξεκινώντας από τις δερ-
ματικές στοιχειώδεις βλάβες, ο αναγνώστης καθοδηγείται μέσα από πολλές εικόνες στις 

πιθανές διαγνώσεις ή στις πιθανές αιτίες εμφάνισης του εξανθήματος. 
Επιπλέον, σε αντίθεση με άλλους άτλαντες δερματολογίας, στους οποίους αναγράφεται μόνο η διάγνωση 

σε κάθε εικόνα, στο παρόν βιβλίο οι συχνότερες ή σοβαρότερες διαγνώσεις αναπτύσσονται συνοπτικά ώστε 
ο αναγνώστης να κατατοπίζεται για τα βασικά χαρακτηριστικά και τους κυριότερους τρόπους αντιμετώπισης 
των νοσημάτων που προσεγγίζει. Το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα για όλους 
τους δερματολόγους, για τους γιατρούς άλλων ειδικοτήτων που αντιμετωπίζουν δερματικές παθήσεις (πα-
θολόγους, παιδιάτρους, γενικούς γιατρούς κ.λπ.) καθώς και για τους φοιτητές της ιατρικής.
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...Στο παρόν σύγγραμμα επιχειρείται να περιγραφούν 
και να αναπτυχθούν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, λε-
πτομερώς και με άρτια επιστημονική μεθοδολογία, όχι 
μόνον οι τεχνικές αλλά και το σύνολο εκείνων των γνώ-
σεων που αφορούν σε ό,τι προσδιορίζεται με το γενικό-
τερο όρο: δερματικά εμφυτεύματα [...].

Η δομή του παρόντος συγγράμματος καλύπτει τα α-
νωτέρω, επιχειρώντας να περιγράψει αρχικώς τον τρό-
πο δημιουργίας των ρυτίδων και στη συνέχεια τις στρα-
τηγικές θεραπευτικής αντιμετώπισης της γήρανσης με τη 
χρήση εμφυτευμάτων, περιγράφοντας παράλληλα και 
λεπτομερώς τόσο τις γενικές αρχές όσο και τις τεχνικές 
των ενέσεων [...].

Δε θα ήταν υπερβολή να σημειώσουμε ότι η εμπνευσμένη 
συμβολή του εξαίρετου συναδέλφου κ. Χρήστου Ναούμ 
στην ειδικότητα της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας με 
την παρούσα εργασία είναι σημαντική, αφού επιτρέπει 
στο χώρο μας να συστηματοποιήσει ένα σύνολο επίκαι-
ρων και απαραίτητων γνώσεων για τη χρήση αυτών των 
ουσιών και των τεχνικών εφαρμογής τους.
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Τ o σύγγραμμα αυτό απευθύνεται κυρί ως 
σε άτoμα πoυ πάσχoυν από ψωρίαση. 
Oι συγγραφείς Α. Παναγιωτόπoυλoς 

και Π. Σταυρόπoυλoς, έμπειρoι και καταξιω-
μένoι δερματoλόγoι, περιγράφoυν με απλό 
και κατανoητό τρόπo τα συμπτώματα και τις 
δυνατότητες θεραπείας της νόσoυ.

Καταρχήν δίνoνται βασικά στoιχεία για την αι-
τιoπαθoγένεια της ψωρίασης, έτσι ώστε να κα-
τανoήσει o ασθενής τo ρόλo τoυ ανoσoπoιητικoύ 
συστήματoς και των γενετικών παραγόντων. 

Παρατίθενται τα κλινικά χαρακτηριστικά και oι 
κλινικές μoρφές της νόσoυ και η περιγραφή συ-
μπληρώνεται από έγχρωμες φωτoγραφίες πoυ 

απoδίδoυν παραστατικά την παθoλoγία και της 
επι πτώσεις της ψωρίασης. Εξάλλoυ μεγάλo μέρoς 
τoυ βιβλίoυ είναι αφιερωμένo στη θεραπεία της 
ψωρίασης, φλέγoν ζήτημα για τoυς πάσχoντες. 
Παρoυσιάζoνται όλες oι υπάρχoυσες θεραπευ-
τικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανoμέ  νων των 
τoπικών παραγόντων, της φωτoθεραπείας, της 
συστηματικής θεραπείας, ενώ γίνεται ειδική α-
ναφoρά στα νέα βιoλoγικά φάρμακα. Επιπλέoν 
δίνoνται oδηγίες για την πρόληψη των υπoτρoπών. 
Τέλoς, παρoυσιάζoνται σύντoμες ερω ταπoκρίσεις 
πoυ συνoψίζoυν τα βασικά σημεία της πάθησης.
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