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Πρόκειται για το site του University of British Columbia του Καναδά, σχεδι-
ασμένο τόσο για την ενημέρωση των δερματολόγων όσο και για την πλη-
ροφόρηση του ευρύτερου κοινού γύρω από δερματολογικά προβλήματα. 
Ιδιαίτερη αναφορά δίνεται σε δεκαπέντε από τις πιο κοινές δερματολογικές 
παθήσεις, όπως είναι η ακμή, το έκζεμα, η ψωρίαση κ.α. Παράλληλα μια 
μεγάλη ποικιλία εικόνων, καθώς και χρήσιμα links με άλλους διαδικτυα-
κούς τόπους δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια ευρεία πηγή πλη-
ροφοριών. Κλινικές δοκιμές, εκπαιδευτικά παραδείγματα, συνέδρια, quiz, 
ακόμη και θέματα όπως η δερματολογία στο σινεμά είναι μερικές μόνο α-
ναφορές για το τι μπορεί ο ιατρός ή ο μη ειδικός να ανακαλύψει με την πε-
ριήγησή του στο site αυτό και στους συνδέσμους του.

To Dermnet είναι μια ιστοσελίδα με πάνω από 23.000 εικόνες δερματι-
κών παθήσεων, ενώ επίσης, περιέχει συνδέσμους με διάφορες άλλες ε-
φημερίδες, περιοδικά, οργανισμούς, πανεπιστήμια και ιδρύματα. Είναι έ-
νας σύγχρονος διαδικτυακός τόπος, ο οποίος μέσα από το εύχρηστο ευρε-
τήριό του προσφέρει σε καθένα που τον επισκέπτεται τη δυνατότητα γρή-
γορης αναζήτησης και εύρεσης εικόνων όλων των κατηγοριών και υποκα-
τηγοριών των δερματικών παθήσεων, ενώ ταυτόχρονα του παρέχει τη δυ-
νατότητα περιήγησής του και σε άλλα sites που είναι χρήσιμα για την πλη-
ροφόρησή του.

H Eυρωπαϊκή Ακαδημία Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας δημιούργη-
σε ένα διαδικτυακό τόπο όπου ο κάθε δερματολόγος αρχικά μπορεί να ε-
νημερωθεί για το προφίλ της εταιρείας, την ιστορία της, το σκοπό και την 
αποστολή της. Παράλληλα μπορεί να ενημερωθεί και για διάφορα εκπαι-
δευτικά μαθήματα, υποτροφίες, εκδηλώσεις, συνέδρια, ακόμη και για ευ-
καιρίες εργασίας στην ευρώπη. Μεγάλη ποικιλία άρθρων, συνδέσεις με άλ-
λα sites, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης στη βιβλιοθήκη της εταιρείας 
καθιστούν την ιστοσελίδα αυτή ένα χρήσιμο εργαλείο για ειδικούς, κυρίως, 
που θέλουν να πληροφορηθούν για θέματα που τους ενδιαφέρουν.

Eυρωπαϊκή Ακαδημία Δερματολογίας 
και Αφροδισιολογίας
http://www.eadv.org

University of British Columbia του καναδά
http://www.dermatology.org

Skin disease image atlas
http://www.dermnet.com




