
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.
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Ένας πρωτότυπος διαδικτυακός τόπος, φτιαγμένος από δερματολόγους 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου John Hopkins, με σκοπό την 
εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, αλλά και την ενημέρωση ασθενών. 
Με τη χρήση αυτού του site, ο δερματολόγος έχει στη διάθεσή του ένα 
πλούσιο αρχείο φωτογραφιών από ενδιαφέροντα περιστατικά και ιστο-
λογικές μελέτες. Περιέχει μια εκτεταμένη λίστα νοσημάτων, με βάση την 
οποία είναι οργανωμένος ο μεγάλος αριθμός εικόνων. Επιπλέον, υπάρ-
χει η δυνατότητα εύρεσης της ζητούμενης εικόνας, έχοντας ως δεδομέ-
να το νόσημα, τα χαρακτηριστικά της δερματικής βλάβης, την εντόπισή 
της στο σώμα ή ακόμα και το όνομα του δερματολόγου που τη διέθεσε 
και το φύλο και την ηλικία του ασθενή. Παράλληλα, κάθε ιατρός μπο-
ρεί να συμβάλει στον εμπλουτισμό του site, προσθέτοντας δικά του πε-
ριστατικά, για την παρουσίαση των οποίων, όμως, προαπαιτείται η συ-
γκατάθεση του κάθε ασθενή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τμή-
μα της διαφορικής διάγνωσης, όπου με επιλογή της μορφολογίας, του 
χρώματος, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της εντόπισης της βλά-
βης, προβάλλονται τα πιθανά νοσήματα. Το site περιέχει quiz, με βά-
ση εικόνες που περιέχονται στον άτλαντα και παρουσίαση περιστατικών, 
συνοδευόμενα από αναλυτικό ιστορικό, πάνω στα οποία γίνεται συζήτη-
ση για τη διαφορική διάγνωση, τις εργαστηριακές εξετάσεις και την εν-
δεικνυόμενη αγωγή.

Πρόκειται για το site της Εταιρείας Δερματολογίας του Καναδά, αφιερω-
μένο στην ενημέρωση ειδικών και στην πληροφόρηση του ευρύτερου 
κοινού γύρω από σχετικά θέματα. Αναφορικά με τους δερματολόγους, 
ο διαδικτυακός αυτός τόπος παρέχει ενημέρωση για εκδηλώσεις και γε-
γονότα που τους αφορούν και πληροφορίες για δυνατότητες εκπαίδευ-
σης. Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός συνδέσμων με άλλες δερματο-
λογικές εταιρείες του Καναδά και σχετικά site, καθιστά προσβάσιμη την 
πολύπλευρη και ολοκληρωμένη γνώση. Παράλληλα, διατίθενται άρ-
θρα και γενικές πληροφορίες, που σκοπό έχουν να λύσουν απορίες α-
σθενών και κοινού γύρω από δερματολογικά θέματα. Ξεχωριστή ανα-
φορά γίνεται στο θέμα της προστασίας από τον ήλιο και ιδιαίτερα των 
εργαζομένων σε εξωτερικούς χώρους, γεγονός που αντανακλά τη ση-
μασία που δίδεται στο θέμα.
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