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AΠΟ Τα νέα Της έυρωΠαϊκης ακαδημίας δέρμαΤΟλΟγίας καί αφρΟδίςίΟλΟγίας (EADV)

Mετά από λίγους μόνο μήνες στη θητεία μου 
ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας 

Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, είμαι εξαιρε-
τικά ευχαριστημένος από την εικόνα της Ακαδημίας. 
Για αρχή, ο διαδικτυακός χώρος της Ακαδημίας έ-
χει αλλάξει με ένα καινούριο ‘πρόσωπο’, πράγ-
μα που αποτελεί ξεκάθαρα μια θετική μελλοντική 
προοπτική.

Επίσης, με το καθεστώς της μη φορολόγησης στην 
Ελβετία, έχω την πεποίθηση ότι η Ακαδημία έχει κάνει 
ένα σημαντικό βήμα μπροστά, το οποίο θα επιφέρει ση-
μαντικό όφελος στο μέλλον.

Παρά το γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομία μαστίζε-
ται από σημαντική κρίση, οι συνδρομές στην Ακαδημία 
συνεχίζουν να αυξάνονται και μέσα στο 2008 παρατη-
ρήθηκε αύξηση ρεκόρ, του ύψους του 13%, σε σχέση 
με το 2007. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι ένα μεγά-
λο επίτευγμα, στο οποίο έχει αδιαμφισβήτητα συμβάλει 
η Ελβετική Εταιρεία Ομαδικών Συνδρομών, με 23 εθνικές 
εταιρείες να έχουν κάνει αίτηση μέχρι τώρα.

Τα συνέδρια και τα συμπόσια της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας 
Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας εξακολουθούν να 
ελκύουν όλο και περισσότερους συμμετέχοντες σε κάθε 
εκδήλωση. Το 17ο Συνέδριο της EADV στο Παρίσι πραγ-
ματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, με περίπου 8.000 εγ-
γεγραμμένους συμμετέχοντες και πάνω από 2.000 εκθέ-
τες, ανεβάζοντας το σύνολο των συμμετεχόντων σε πάνω 
από 10.000 άτομα. Αληθινά συγχαρητήρια σε όλους τους 
συμμετέχοντες, οι οποίοι κατέστησαν το Συνέδριο ένα τό-
σο επιτυχημένο γεγονός. Περιμένουμε με ανυπομονησία 
το επερχόμενο Εαρινό Συμπόσιο στο Βουκουρέστι το ο-
ποίο επίσης φαίνεται να εξελίσσεται πολύ καλά.

Σε μια προσπάθεια να υιοθετήσουμε μια πιο πρακτική 
τοποθέτηση απέναντι στην οργάνωση των ετήσιων συνε-
δρίων, έχει αποφασιστεί ότι από το 2011 και μετά, και συ-
γκεκριμένα, από το 20ο Συνέδριο της EADV στη Λισσαβόνα 
και μετά, οι ημερομηνίες των συνεδρίων θα τοποθετού-
νται από το Σάββατο έως τη Δευτέρα, αντίθετα με το ισχύ-
ον πρόγραμμα από Τετάρτη έως Σάββατο. Ελπίζεται ότι η 
συμπερίληψη του σαββατοκύριακου στις κύριες συνεδρι-

ακές μέρες, θα αποτρέψει τη διακοπή των επαγγελματικών 
υποχρεώσεων των συνέδρων μέσα στη βδομάδα, γεγο-
νός που έχει αποδειχθεί δύσκολο για πολλούς επαγγελ-
ματίες με ‘φορτωμένα’ προγράμματα.

Στο εκπαιδευτικό μέτωπο, τα Ειδικά Εκπαιδευτικά 
Μαθήματα, όπως και άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα 
για δερματολόγους, είναι πολύ επιτυχημένα – τόσο για 
τους ειδικευόμενους όσο και για ειδικούς. Σε ένα από τα 
Ειδικά Μαθήματα που προγραμματίστηκαν για το 2009, έ-
χει ήδη παρατηρηθεί μεγάλη ανταπόκριση, με μερικά από 
αυτά να έχουν υπερβεί τον αριθμό των εγγεγραμμένων 
συμμετεχόντων. Ένα παράλληλο βήμα με τα Μαθήματα 
αυτά είναι τα Προγράμματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για 
γιατρούς, τα Μαθήματα σε επίπεδο Νομού και Επισκέψεις 
σε Πρότυπα Κέντρα, ενέργειες που αντικατοπτρίζουν την 
αυξανόμενη δύναμη της ευρωπαϊκής δερματολογίας, 
όχι μόνο μέσα στα όρια της Ευρώπης αλλά σε παγκό-
σμιο επίπεδο.

Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η EADV και οι δι-
εθνείς της συνεργασίες ανεβαίνουν συνέχεια σε κλίμακα. 
Έχοντας ήδη αναπτύξει δυνατές σχέσεις με την Αμερικανική 
Ακαδημία Δερματολογίας (AAD), αυτές αναμένεται να ε-
νισχυθούν από επερχόμενα γεγονότα, όπως το Review 
Course τον Ιούνιο του 2009 στο Μόναχο, που αποτελεί 
συνδυασμένη προσπάθεια και των δύο Ακαδημιών.

Οι δεσμοί μας με την Κίνα προχωρούν μπροστά στον 
τρίτο χρόνο της συνεργασίας και κάθε εκδήλωση αποδει-
κνύεται όλο και πιο επιτυχημένη, καθιερώνοντας, έτσι, δυ-
νατότερους δεσμούς. Μέσα στα ίδια πλαίσια, ευχόμαστε 
να αναπτύξουμε συνεργασία με δερματολογικές εταιρεί-
ες στην Ινδία, που θα τονίσει τα καίρια σημεία της EADV. 
Και οι δύο απόπειρες φωτίζουν τις ολοένα και καλύτερες 
σχέσεις της Ακαδημίας με συναδέλφους από όλο τον κό-
σμο, γεγονός που είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό.

Εύχομαι σε όλους να έχουν μια επιτυχημένη και παραγω-
γική χρονιά και προσδοκώ πολλές ακόμα καινούριες δρά-
σεις στην Ακαδημία κατά τη διάρκεια της θητείας μου.

Καθ. Ανδρέας Κατσάμπας
Πρόεδρος της EADV
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Το όραμα του Προέδρου της EADV
καθηγητή ανδρέα κατσάμπα για διεθνή δράση

Η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την Υγεία, κ. Βασιλείου, ανα-

φέρει ότι οι ασθένειες του δέρματος 
θέτουν ένα σημαντικό βάρος για τη 
δημόσια υγεία στην Ευρώπη. 

Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον το ένα τέ-
ταρτο του πληθυσμού θα αποκτήσει μια 
νόσο του δέρματος σε κάποια περίοδο 
της ζωής του. Οι καταστάσεις αυτές ποικί-
λουν, από φλεγμονώδεις και μεταδοτικές 
νόσους μέχρι καρκίνο, όπως το κακόηθες 

μελάνωμα. Η επίπτωση και ο επιπολασμός 
αυτών των καταστάσεων αλλάζουν συνε-
χώς, αντανακλώντας την ύπαρξη πολλών 
μεταβλητών.

Έτσι, η κατανόηση της επιδημιολογί-
ας αυτών των διαταραχών είναι ουσια-
στική για την πιο αποδοτική πρόληψη και 
το χειρισμό των ασθενειών του δέρματος 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υποστηρίζει δύο εκστρατείες 
που σχετίζονται με ασθένειες του δέρμα-

τος μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Δημόσιας Υγείας: η ποσοτικοποίηση της έκ-
θεσης στον ήλιο στην Ευρώπη και των επι-
πτώσεών της στην Υγεία (EUROSUN) και το 
Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο Πρόληψης για τις 
Δερματολογικές Κακοήθειες (EPIDERM). 

Ο ρόλος σας, αναφέρει η Επίτροπος, εί-
ναι ζωτικής σημασίας στην πρόληψη των 
δερματικών και σεξουαλικώς μεταδιδόμε-
νων παθήσεων, όπως το να φέρετε πίσω 
στη χώρα σας και στον ευρωπαίο πολίτη 

το μήνυμα για τον Ευρωπαϊκό Κώδικα ε-
νάντια στον Καρκίνο, καθώς επίσης και τις 
γνώσεις και τις συστάσεις για την πρόληψη 
των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημά-
των. Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε 
στη μείωση της επίπτωσης των δερματικών 
και αφροδίσιων νοσημάτων στις ζωές των 
πολιτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ανδρούλα Βασιλείου
Ευρωπαϊκή Επίτροπος για την Υγεία
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η δράση της έυρωπαϊκής Ένωσης για τις ασθένειες του δέρματος
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Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας 
Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, 
Καθηγητής κ. Ανδρέας Κατσάμπας (2008-
2010) αναφέρεται με ιδιαίτερη ικανοποίηση 
στην εξαιρετική εικόνα της Ακαδημίας και στις 
πολυάριθμες δράσεις που έχει αναπτύξει στον 
τομέα της εκπαίδευσης, στη βελτίωση των 
συνεδρίων και στους δυνατότερους δεσμούς 
της με συναδέλφους από όλο τον κόσμο.
Ταυτόχρονα, η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Υγεία, κ. Ανδρούλα Βασιλείου 
αναφέρεται στη δράση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τις ασθένειες του δέρματος, οι 
οποίες επηρεάζουν το επίπεδο της δημόσιας 
υγείας στην Ευρώπη. Οι κυριότερες πολιτικές 
πρόληψης αποτελούν στόχο αναφοράς της 
Επιτρόπου στα θέματα των φλεγμονωδών 
παθήσεων του δέρματος, των μεταδοτικών 
νόσων, της ηλιακής έκθεσης και του καρκίνου.


