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Αγαπητέ συνάδελφε,
Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας 

(EADV) από το έτος 2000 έχει αναλάβει την οργάνωση της 
«Ευρωπαϊκής Ημέρας Μελανώματος» σε πολλές χώρες 
της Ευρώπης. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται κά-
θε χρόνο στην Ελλάδα με τη βοήθεια της Ελληνικής 
Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας. Για το έ-
τος 2008 ως «Ευρωπαϊκή Ημέρα Μελανώματος» έχει ο-
ρισθεί η Δευτέρα, 12η Μαΐου.
Με αιχμή την ημέρα αυτή, η ΕΔΑΕ οργανώνει κάθε χρόνο 

την «Ελληνική Εβδομάδα κατά του Καρκίνου του Δέρματος», 
η οποία ξεκινά στις 12 Μαΐου με την «Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Μελανώματος» και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ε-
βδομάδας, έως την Παρασκευή 16 Μαΐου.
Κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών, οι συμμετέχοντες 

Δερματολόγοι θα εξετάσουν δωρεάν ασθενείς με σπίλους ή ύ-
ποπτες δερματικές βλάβες, οι οποίες θα πρέπει να ελεγχθούν περαι-
τέρω. Η εξέταση αυτή θα πραγματοποιηθεί δωρεάν και μόνο κατόπιν ραντε-
βού από 10:00 πμ έως 1:00 μμ ή/και από 5:00 μμ έως 8:00 μμ. Ωστόσο, η ε-
πίσκεψη αυτή δε θα περιλαμβάνει άλλες ιατρικές πράξεις (συνταγογράφηση, 
άλλες δερματολογικές εξετάσεις).
Ο σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής, όπως γνωρίζετε, είναι διπλός:
α) να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τους κινδύνους της UV ακτινοβο-

λίας με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και
β) να ενθαρρύνει τόσο το κοινό όσο και τους γιατρούς άλλων ειδικοτήτων να 

ζητήσουν την εξέταση του δέρματος από τους δερματολόγους, καθιερώνοντάς 
τους ως τους κατεξοχήν ειδικούς για τη διαφορική διάγνωση των καλοηθών και 
των πιθανών κακοηθών μελαγχρωματικών βλαβών του δέρματος, χάρη στην 
κλινική εμπειρία και τις γνώσεις που διαθέτουν.
Η ενέργεια αυτή θα ανακοινωθεί επίσης από τον τύπο και θα εστιάσει την προ-

σοχή της σε ορισμένες ομάδες υψηλού κινδύνου, ούτως ώστε όσοι ανήκουν 
στις ομάδες αυτές να συμβουλευτούν κάποιο δερματολόγο τη συγκεκριμένη 
εβδομάδα για την εξέταση των σπίλων και ύποπτων δερματικών βλαβών (ως 

ομάδες υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται τα άτομα με φωτότυπους Ι 
και ΙΙ, τα άτομα που έχουν πολλούς μελαγχρωματικούς σπίλους, συγ-

γενείς ασθενών με μελάνωμα κ.λπ.). Επίσης, θα υπάρχει και δωρε-
άν ανοιχτή γραμμή για το κοινό η οποία θα δίνει πληροφορίες για 
αυτήν την τόσο σημαντική εκστρατεία πρόληψης.

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην εν λόγω ενέργεια, θα παρα-
λάβετε ένα πακέτο λίγες εβδομάδες πριν από τη 12η Μαΐου 2008, 
το οποίο θα περιέχει αφίσες με το λογότυπο της «Ευρωπαϊκής 
Ημέρας Μελανώματος» για το χώρο αναμονής του ιατρείου σας, 
τους φακέλους ασθενών για τους οποίους έγινε λόγος προηγου-
μένως, καθώς και φυλλάδια για την ενημέρωση των ασθενών σας 

σχετικά με το μελάνωμα.
Η «Ευρωπαϊκή Ημέρα Μελανώματος» και η «Ελληνική Εβδομάδα 

Καρκίνου Δέρματος» δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν χωρίς 
την ενεργό συμμετοχή όλων μας. Η συμμετοχή μας αυτή θα αποφέ-

ρει αποκλειστικά και μόνο οφέλη για τον κλάδο μας και θα ενισχύσει την 
κοινωνική προσφορά των Ελλήνων Δερματολόγων στην πρόληψη και αντιμε-
τώπιση των δερματικών κακοηθειών.
Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να μας στείλετε με φαξ ή με ταχυ-

δρομείο την απάντηση η οποία επισυνάπτεται.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στη σημαντική αυτή εκδή-

λωση.

Πρόσκληση προς τους συναδέλφους Δερματολόγους για συμμετοχή 
στην «Ελληνική Ευρωπαϊκή Εβδομάδα κατά του καρκίνου του Δέρματος»
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