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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΣΕΝΟΥ, ιατρός
DERMAe -

Skin Cancer Foundation
http://www.skincancer.org

The Centre of Evidence Based Dermatology
http://www.nottingham.ac.uk/
dermatology

Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του “Skin Cancer 
Foundation” έχει ως σκοπό να ενημερώσει και να 
ευαισθητοποιήσει το κοινό, αλλά και τους επαγγελ-

ματίες υγείας, για τους κακοήθεις όγκους του δέρματος.
Το γεγονός ότι κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες διαγιγνώσκο-
νται ένα εκατομμύριο νέα περιστατικά καρκίνου του δέρματος, αλ-
λά και το ότι η επίπτωση του κακοήθους μελανώματος αυξάνει 
γρηγορότερα από κάθε άλλο τύπο καρκίνου, αποτέλεσαν το κίνη-
τρο του Ιδρύματος για να εντείνει την εκστρατεία ενημέρωσης του 
κοινού σχετικά με την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση. Η ιστοσε-
λίδα απευθύνεται και στους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι μπο-
ρούν να βρουν τις πλέον πρόσφατες μελέτες και άρθρα για την α-
ποτελεσματικότερη πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των όγκων 
του δέρματος, μαζί με πληροφορίες για συνέδρια, σεμινάρια και 
τις τρέχουσες έρευνες σε αυτό τον τομέα.
Το “Skin Cancer Foundation” εκδίδει και δημοσιεύει στο διαδί-
κτυο και το “The Melanoma Letter”, περιοδικό που ασχολείται 
αποκλειστικά με τα τελευταία νέα πάνω στο κακόηθες μελάνω-
μα, καθώς και το “The Skin Cancer Foundation Journal”, το ο-
ποίο αποτελεί χρήσιμη πηγή πληροφοριών για δερματολόγους 
από το 1979.

Το Κέντρο Τεκμηριωμένης Δερματολογίας (Centre of 
Evidence Based Dermatology) του Πανεπιστημίου 
του Nottingham, έχει ως σκοπό να συνοψίσει τις υ-

πάρχουσες γνώσεις πάνω στις θεραπείες των δερματικών 
νοσημάτων και, μέσω κλινικών μελετών, να ελέγξει την α-
κρίβεια και την εγκυρότητά τους.
Στο διαδικτυακό αυτό τόπο, ο δερματολόγος μπορεί να παρακο-
λουθεί τις τρέχουσες κλινικές μελέτες, που ασχολούνται κυρίως, 
αλλά όχι αποκλειστικά, με την ατοπική δερματίτιδα. Μπορεί επί-
σης, μέσω ενός από τα πολλά link που παρέχονται, να μεταφερθεί 
στον ιστότοπο ebDerm.org, όπου υπάρχει πρόσβαση σε μια ποι-
κιλία βοηθημάτων που έχουν ως σκοπό να διδάξουν στους δερ-
ματολόγους την τεκμηριωμένη (evidence-based) ιατρική.


