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Η Συνάντηση αυτή έγινε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευ-
νητικού Προγράμματος (Public Health Executive Agency, 
agreement number-2007 335), για την αντιμετώπιση των κλη-

ρονομικών δερματοπαθειών, στο οποίο συμμετέχει η Ελλάδα μαζί με 
30 άλλες χώρες.

Με τη βοήθεια του προγράμματος αυτού θα πραγματοποιηθούν οι παρα-
κάτω στόχοι:

•  Προώθηση προγραμμάτων για τη βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης και 
κοινωνικής υποστήριξης των ασθενών και των οικογενειών τους που έχουν 
προσβληθεί από σοβαρές κληρονομικές δερματοπάθειες.

•  Προαγωγή προγραμμάτων κλινικής έρευνας αφιερωμένων στην ενημέ-
ρωση και πρόληψη των γενοδερματοπαθειών, στον προγενετικό έλεγ-
χο ομάδων υψηλού κινδύνου, καθώς και στην εκτίμηση και εκπλήρω-
ση αναγκών των ασθενών. Όλα αυτά σεβόμενοι τα τοπικά ήθη και έθιμα 
των χωρών.

•  Ανάπτυξη δικτύου φιλίας και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ χωρών της 
Μεσογείου, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης.

Το 2003, με πρωτοβουλία του Γάλλου Καθηγητού κ. L. Dubertret και με 
τη βοήθεια του Ιδρύματος René Touraine, έγινε στο Παρίσι η 1η συνάντη-
ση καθηγητών από Τυνησία, Αλγερία και Γαλλία, για την «Έναρξη του Προ-
γράμματος Υποστήριξης και Ανάπτυξης δικτύου».

Από το 2003, κάθε χρόνο πραγματοποιείται μία συνάντηση με τη βοήθεια 
της οργάνωσης Orphanet. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα άλλες 5 συ-
ναντήσεις στην Αλγερία, στο Λίβανο, στην Αλεξάνδρεια, στην Τυνησία και 
στο Μαρόκο.

Αυτή τη χρονιά, η Συνάντηση έγινε στην Ελλάδα, στο υπερπολυτελές κρου-
αζιερόπλοιο Aegean Pearl της εταιρείας Navi Hellas και διήρκησε 3 ημέρες.

Τη Συνάντηση αυτή οργάνωσε η Αν. Καθηγήτρια κ. Α. Κατσαρού - Κάτσαρη 
που ήταν Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, με τους συμμετέχοντες επί-
σης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, συναδέλφους κ. Τάγκα και κ. Βοσυνιώτη.

Συμμετείχαν Καθηγητές Δερματολόγοι, εκπρόσωποι Μεσογειακών και άλ-
λων χωρών, συνολικά από 17 χώρες, καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων 
ασθενών. Από την Ελλάδα συμμετείχαν οι Καθηγητές και Δερματολόγοι:
 -  Α. Κατσαρού - Κάτσαρη, Αναπλ. Καθηγήτρια Δερ ματολογίας Παν/μίου 

Αθηνών και Πρό εδρος Οργανωτικής Επιτροπής.
-  Α. Μαύρου, Καθηγήτρια Γενετικής Παν/μίου Αθηνών.
 -  Α. Ρουσσάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια Δερ ματολογίας Παν/μίου Λάρισας.
 -  Α. Τάγκα, Επιμελήτρια Νοσ. «Α. Συγγρός».
 -  Ε. Λαγογιάννη, Δερματολόγος. Επιστ. Συνεργάτης Νοσ. «Α.Συγγρός».
 -  Β. Βοσυνιώτη, Δερματολόγος Νοσ. «Α. Συγ γρός».

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούν την επιδημιολογία, τα διαθέσιμα μέ-
σα ενημέρωσης, την πρόληψη, καθώς και τον προγεννητικό έλεγχο των πα-
θήσεων αυτών, σε κάθε μία χώρα χωριστά.

Έγινε σύσταση διεθνών ομάδων εργασίας για 6 κατηγορίες γενοδερματο-
παθειών. 

Οι 6 ομάδες εργασίες είναι οι ακόλουθες:
1. Epidermolysis bullosa group.
2. Ichthyosis group.
3. Palmoplantarkeratoderma group.
4. Neurofibromatosis group.
5. Xeroderma Pigmentosum group.
6. Άλλες γενοδερματοπάθειες.
Οι συμετέχοντες στις ομάδες εργασίας θα συνεργάζονται σε 3 working 

sessions (2009, 2010, 2011) για την επίτευξη των στόχων της δημόσιας περί-
θαλψης και κοινωνικής υποστήριξης των ασθενών και των οικογενειών τους, 
τη δόμηση στρατηγικής για καλύτερη πρόληψη, διάγνωση, προγεννητικό 
έλεγχο, ιατρική και κοινωνική περίθαλψη, ανταλλαγή πληροφοριών, συνεν-
νόηση με φαρμακευτικές εταιρείες για ευκολότερη πρόσβαση σε φάρμακα, 
καλλυντικά και ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη ομάδων ασθενών. 

Αυτή η κίνηση γίνεται στα πλαίσια υποστήριξης από δερματολόγους, δερ-
ματολογικές και παιδιατρικές εταιρείες , υπουργεία και οργανισμούς δημό-
σιας υγείας για την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών και των οικογενει-
ών τους.

6η Διεθνής Συνάντηση
Κληρονομικών Δερματοπαθειών στην Ελλάδα 

Στις 22-25 Μαΐου 2009 έλαβε χώρα στην Ελλάδα, η 6η Συνάντηση για τις 

Κληρονομικές δερματοπάθειες στη Μεσόγειο. Η συνάντηση τελούσε υπό την αιγίδα 

της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας, του Υπουργείου Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
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