
ΣΕΛΙΔΑ 60

DERMAe -
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ιατρός

Πληκτρολογώντας www.clubdermaweb.com εμφανίζεται 
στην οθόνη η αρχική σελίδα του site αυτού. Στην αριστε-
ρή στήλη φαίνεται ο αριθμός των μελών κι ακριβώς από 

κάτω τα στοιχεία επιβεβαίωσης κάποιου ήδη υπάρχοντος μέλους 
ή πατώντας την εντολή register δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη 
να γίνει μέλος συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής που παρου-
σιάζεται.

Στη συνέχεια της ίδιας στήλης, υπάρχει η κατηγορία ‘’training’’ 

που περιλαμβάνει υποκατηγορίες, όπως εξειδικευμένα μαθήματα, 

περιπτώσεις αναφοράς, μαθήματα, δερματολογικά πρακτικά δελ-

τία, βάσεις δεδομένων (με τις δερματικές αντιδράσεις των φαρμά-

κων και θεραπευτική βιβλιογραφία), βιβλιογραφική επισκόπηση, 

σύνδεσμοι (με χρήσιμα sites και ανασκοπήσεις), τύπος (με περιο-

δικά και εφημερίδες) και συνέδρια/συμπόσια.

Το τρίτο πεδίο της αριστερής στήλης λέγεται “community” και 

περιλαμβάνει υποκατηγορίες όπως, forum (για ανταλλαγή πληρο-

φοριών), quiz, τηλεφωνικούς καταλόγους, εταιρείες και dermanews 

(κάθε εβδομάδα ανακοινώνεται μια ανασκόπηση από τον τύπο). 

Το τέταρτο πεδίο ονομάζεται “culture” και περιλαμβάνει την τέχνη 

και την ιστορία (μικρές δερματολογικές ιστορίες). Για όλες αυτές τις 

υποκατηγορίες εμφανίζονται παραδείγματα στο booklet.

Στη δεξιά πλευρά της αρχικής σελίδας εμφανίζεται η παρουσίαση 

του dermaweb σε booklet το οποίο ο αναγνώστης μπορεί να «ξε-

φυλλίσει» για να πάρει μια ιδέα από το περιεχόμενο του site. Ξεκι-

νώντας από την εισαγωγή, ο αναγνώστης μαθαίνει ότι το dermaweb 

είναι μία ιστοσελίδα που παρέχει πληροφορίες και μαθήματα εκ-

παίδευσης στη δερματολογία, έχει πάνω από 10 χρόνια στο χώ-

ρο, είναι αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο, το περιεχόμενό του 

επικυρωμένο από επιστημονική επιτροπή και έχει σχεδιαστεί από 

τα εργαστήρια του Pierre Fabre.

Στο κέντρο της σελίδας υπάρχουν δείγματα από κάποιες κατη-

γορίες, όπου ο αναγνώστης μπορεί να δει τα τελευταία νέα από τα 

dermanews, τα μελλοντικά συνέδρια, τα εβδομαδιαία δερματο-

λογικά νέα, περιπτώσεις αναφοράς και τις πιστοποιήσεις που έχει 

λάβει το site. Για όσους θέλουν να έρθουν σε επαφή και να ενη-

μερωθούν καλύτερα, στο πάνω μέρος του site υπάρχει εντολή 

“contact”, όπου πατώντας ο χρήστης εμφανίζονται όλες οι απα-

ραίτητες πληροφορίες με τηλέφωνα και email.

www.clubdermaweb.com

Το club dermaweb:

•  αποτελεί μία μοναδική ιστοσελίδα αφιερωμένη 
στους δερματολόγους και σε άλλους επαγγελμα-
τίες υγείας,

•  έχει πλούσιο κι ενημερωμένο περιεχόμενο που 
απαντά στις ανάγκες σας για πληροφορίες στη 
δερματολογία,

•  είναι μία διεύθυνση στο internet για να απλοποιή-
σει τις αναζητήσεις σας στη δερματολογία,

•  είναι ένα διεθνές θεματολογικό forum κινούμενο 
από εμπειρογνώμονες του επαγγέλματος,

• έχει πάνω από 6.500 μέλη σ΄ όλο τον κόσμο,

•  είναι μία ιστοσελίδα σε 3 γλώσσες: γαλλικά, αγ-
γλικά και ισπανικά.
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