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9 Ιανουαρίου 2023 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Αρχικά να ευχηθούμε σε όλους μια Καλή Χρονιά με υγεία, ευτυχία, όμορφες στιγμές με 
τους αγαπημένους σας και επαγγελματική επιτυχία! 

Το ΔΣ της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας παρακολουθεί από 
κοντά όλες τις εξελίξεις που αφορούν στην ειδικότητά μας και δρα άμεσα, όπου κρίνει ότι 
χρειάζεται να παρέμβει για το όφελος πρωτίστως των ασθενών μας αλλά και όλων μας. 

Έχετε ενημερωθεί, στις πρόσφατες επικοινωνίες που είχαμε μαζί σας, για τα τεκταινόμενα 
στο χώρο της Αισθητικής Δερματολογίας, έναν εκ των βασικών πυλώνων της ειδικότητας 
μας. Όπως έχουμε επανειλημμένως αναφέρει ο συγκεκριμένος χώρος αντιμετωπίζει 
σοβαρά προβλήματα και στον οποίο δυστυχώς επικρατεί  αναρχία, αυθαιρεσία και 
ιδιαίτερη κερδοσκοπία λόγω της αυξανόμενης ενασχόλησης με το αντικείμενο αυτό μη 
ιατρών αλλά και ιατρών άνευ ειδικότητας, ή ακόμα και ιατρών με ειδικότητες που δεν 
έχουν την ανάλογη εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο της Δερματολογίας και της 
Πλαστικής Χειρουργικής, με πληθώρα περιστατικών παραπλάνησης και εκμετάλλευσης 
ασθενών όπως βλέπουμε σχεδόν καθημερινά σε πρόσφατα δημοσιεύματα στα ΜΜΕ. 

Παράλληλα με τις νεοθεσπιθείσες με το άρθρο 82 του Ν. 5007/2022 (ΦΕΚ Α’ 
241/23.12.2022) διατάξεις για τη συστέγαση ιδιωτικών φορέων Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, όπως σας ενημερώσαμε με την τελευταία επιστολή μας, δίνεται η 
δυνατότητα σε γιατρούς με παρεμφερές αντικείμενο να συστεγάζονται ΕΑΝ ΤΟ 
ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ με συναφή παραϊατρικά επαγγέλματα, π.χ. Δερματολόγοι – Πλαστικοί με 
Αισθητικούς, Οφθαλμίατροι με Οπτικούς, κ.λπ. 

‘Όλα τα παραπάνω, μας καταδεικνύουν έναν δρόμο, προκειμένου να προασπίσουμε την 
ειδικότητά μας και συγκεκριμένα την αδιαμφισβήτητη προτεραιότητά μας στην εφαρμογή 
πράξεων Αισθητικής Δερματολογίας, ο οποίος είναι μονόδρομος. Ως ΔΣ της ΕΔΑΕ, συνεπώς, 
χαράξαμε την στρατηγική μας με αιχμή του δόρατος την έντονη και συστηματική 
προσπάθεια να ακουστεί η φωνή μας, να παρουσιαστούν οι θέσεις μας και να 
προασπίσουμε τη Δημόσια Υγεία αλλά και την επαγγελματική μας υπόσταση, είτε μέσω 
Συναντήσεων με τους σχετικούς Φορείς είτε μέσω ενημέρωσης με άρθρα, συνεντεύξεις και 
τοποθετήσεις στα ΜΜΕ είτε τέλος με καμπάνιες ενημέρωσης του Κοινού και των Ασθενών. 
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Είμαστε, λοιπόν, στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε πως από τις 14 Ιανουαρίου 
2023 και για διάστημα 3 μηνών θα λάβει χώρα καμπάνια ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και των ασθενών, με υπαίθρια διαφήμιση σε 
στάσεις λεωφορείων και με παράλληλη καμπάνια στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, 
Facebook και Instagram, με κεντρικό μήνυμα  “Tο δέρμα μας είναι πολύτιμο. Για 
οτιδήποτε αφορά στο δέρμα σου εμπιστεύσου τον δερματολόγο σου.” 

Κλείνοντας, θα θέλαμε να σημειώσουμε τη σημασία του να είμαστε όλοι οι συνάδελφοι 
συστρατευμένοι σε αυτή την προσπάθεια εξυγίανσης του χώρου της Αισθητικής 
Δερματολογίας, προάσπισης της Δημόσιας Υγείας αλλά και της Ειδικότητάς μας και να σας 
καλέσουμε να μοιράζεστε την καμπάνια μας μέσω των δικών σας Μέσων Κοινωνικής 
Δικτύωσης και site. 

 

Μετά τιμής,  

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ 

Ο Γεν. Γραμματέας       Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Δημήτριος Σγούρος              Ιωάννης Μπάρκης 

 


