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Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται ένα από τα πιο σημα-
ντικά γνωστικά αντικείμενα στο χώρο της διαρκώς 

εξελισσόμενης Δερματολογίας. Ο συγγραφέας παραθέτει 
διεξοδικά τις βασικές αλλά και τις πλέον σύγχρονες από-
ψεις από εκτεταμένη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και την 
προσωπική του εμπειρία σε αυτό το πεδίο.

Ακολουθώντας την κλασική δομή περιγραφής των διαφόρων 
μορφών της εξωγενούς δερματίτιδας (επιδημιολογία, αιτιοπα-
θογένεια, κλινική εικόνα, διάγνωση, διαφορική διάγνωση, αντι-
μετώπιση) και συμπληρώνοντας το κείμενο με 318 εικόνες και 
επιπλέον 7 σχέδια και πίνακες, προσφέρει στον αναγνώστη μια 
πλούσια πηγή άντλησης γνώσης σε αυτό το αντικείμενο. Ιδιαί-
τερη έμφαση δίνεται στην περιγραφή των δερματικών δοκιμα-
σιών (patch tests και άλλων) με τις οποίες τεκμηριώνεται η δι-
άγνωση των δερματιτίδων εξ επαφής, καθώς και στα φύλλα 
οδηγιών των αλλεργιογόνων της στάνταρ Ευρωπαϊκής σειράς 

(handouts), τα οποία είναι πολύ χρή-
σιμα για τους ασθενείς αλλά και τους 
γιατρούς. Σκοπός αυτού του πονήμα-
τος είναι αφενός να δώσει τη θεωρητι-
κή βάση αυτών των παθήσεων στους 
Δερματολόγους, τους Αλλεργιολό-
γους, τους Ιατρούς Εργασίας, τους 
Γενικούς Ιατρούς, τους Παιδιάτρους 
τους ιατρούς των άλλων συναφών ει-
δικοτήτων ως και τους φοιτητές και 
αφετέρου να ωθήσει τους πλέον ειδικούς από αυτούς να εφαρ-
μόσουν τις μεθόδους των δερματικών δοκιμασιών, σε πρακτι-
κό αλλά και ερευνητικό επίπεδο, για την επίλυση καθημερινών 
διαφοροδιαγνωστικών προβλημάτων, με στόχο την καλύτερη 
ποιότητα ζωής των πασχόντων αλλά και την εξύψωση γενικότε-
ρα της Δερματολογίας σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο.

Oμαστός, αυτό το όμορ-
φο σύμβολο της θηλυ-

κότητας που ανατέλλει από 
τα εφηβικά χρόνια, αγαπη-
μένος των ζωγράφων, των 
γλυπτών, των φωτογράφων, 
των σκηνοθετών και όλων 
των ανδρών, αποτελεί συγ-
χρόνως το στόχο πολλών κα-
λοήθων παθήσεων αλλά και 
του συχνότερου γυναικείου 
καρκίνου. 

Και ενώ κυκλοφορούν πολλά 
ξενόγλωσσα επιστημονικά συγ-

γράμματα γραμμένα για τους γι-
ατρούς, η ενημέρωση του γυ-
ναικείου πληθυσμού, ιδιαίτερα 
στην Ελλάδα, αφήνεται σε πε-
ριστασιακά άρθρα εφημερίδων 
και περιοδικών που αδυνατούν 
να είναι πλήρη γιατί φωτίζουν 
ένα μικρό μέρος του όλου θέ-
ματος κάθε φορά. 

Το βιβλίο αυτό είναι ένα εξαι-
ρετικά καλογραμμένο και μονα-
δικό στο είδος του βιβλίο εκλα-
ϊκευμένης Ιατρικής που αφορά 
στις παθήσεις του μαστού. Γραμ-
μένο με ερωτήσεις και απαντή-
σεις, απαντά στα συχνότερα ερω-
τήματα που θέτουν οι γυναίκες 
στο γιατρό. Καλύπτει όλο το φά-
σμα από την απλή ανατομία του 
μαστού, τη λειτουργία, την εξέ-
ταση, την πρόληψη, τα συμπτώ-
ματα όλων των παθήσεων, μέ-
χρι τη διάγνωση και τη θεραπεία 
με ό,τι νεότερο υπάρχει στην Ια-

τρική μέχρι σήμερα. Είναι ένας 
οδηγός για όλες τις γυναίκες εί-
τε έχουν κάποια πάθηση είτε 
απλώς θέλουν να ενημερωθούν 
ώστε να αναγνωρίζουν τα πρώ-
ιμα συμπτώματα, υπακούοντας 
στο παλιό ρητό: «η γνώση σώ-
ζει ζωές». Σίγουρα όμως ενδι-
αφέρει και όλους τους άνδρες, 
γιατί δεν υπάρχει σπίτι χωρίς γυ-
ναίκα, μάνα, γιαγιά, αδερφή και 
κόρη, αλλά και όλους τους γε-
νικούς γιατρούς στην πανελλή-
νια μάχη κατά του καρκίνου του 
μαστού. Περιλαμβάνει επίσης και 
ένα κεφάλαιο για όλες τις αισθη-
τικές και επανορθωτικές επεμβά-
σεις της Πλαστικής Χειρουργικής 
που άπτονται των μαστών, επεμ-
βάσεις που γίνονται όλο και πιο 
συχνά καθώς περνούν τα χρόνια. 
Ο συγγραφέας, Γιάννης Φύσσας, 
ζει και εργάζεται στην Αθήνα, είναι 
έμπειρος χειρουργός, απόφοιτος 

και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, μετεκπαιδευμένος στη 
Μαστολογία στο Λονδίνο, δίπλα 
σε ένα από τα μεγαλύτερα ονό-
ματα παγκοσμίως, τον καθηγητή 
Michael Baum. Κινείται με ιδιαί-
τερη επιτυχία ανάμεσα στην επι-
στημονική πληρότητα και στην 
απλούστευση, έτσι ώστε το βι-
βλίο αυτό να είναι ένας εύκολα 
κατανοητός, πλήρης οδηγός και 
μια μεγάλη ανθρωπιστική προ-
σφορά προς όλες τις Ελληνίδες 
αλλά και τους Έλληνες. 

Συμμετέχουν συμπράττοντας 
ο καθένας σε ένα κεφάλαιο της 
ειδικότητός του: Η κ. Αθηνά 
Βούρτση, ακτινολόγος του μα-
στού, o κ. Πάρις Κοσμίδης, κα-
θηγητής Ογκολογίας, o κ. Ευάγ-
γελος Μπελλώνιας, πλαστικός 
χειρουργός, και ο κ. Κωνσταντί-
νος Παπαβασιλείου, καθηγητής 
Ακτινοθεραπευτικής.
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