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Τα νέα της Ελληνικής Εταιρίας
Δερματοχειρουργικής
Ένα ακόμη επιτυχημένο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποίησε η Ελληνική
Εταιρία Δερματοχειρουργικής την 1η & 2η Απριλίου 2006. Το θέμα ήταν: «Λιπογλυπτική
σώματος και προσώπου και εφαρμογές της αλλαντοτοξίνης τύπου Α στη Δερματολογία».
Τελούσε υπό την αιγίδα της ISDS (International Society for Dermatologic Surgery) με
επικεφαλής το διάσημο William P. Coleman, καθηγητή Δερματοχειρουργικής του Tulane
University, πολυγραφότατο συγγραφέα και αρχισυντάκτη του περιοδικού Journal of
Dermatologic Surgery και υπό την αιγίδα της Società Italiana di Flebologia (Ιταλικής
Εταιρείας Φλεβολογίας). Ήταν μεγάλη τιμή για την Εταιρία η πρόθυμη αποδοχή της
πρόσκλησής μας από τον Dr. Coleman να αφιερώσει τον πολύτιμο χρόνο του και να
ταξιδέψει από τη μακρινή και δοκιμασμένη από τις πλημμύρες Νέα Ορλεάνη για να
στηρίξει το σεμινάριό μας.
Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η σφαιρική εκπαίδευση των δερματολόγων στη θεραπεία των λιποδυστροφιών
του σώματος με την εκλεπτυσμένη μέθοδο λιποαναρρόφησης με την εξοιδηματική τοπική αναισθησία και την
εμφύτευση αυτόλογου λίπους, καθώς και στις εφαρμογές της αλλαντοτοξίνης τύπου Α στη Δερματολογία.
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις φιλόξενες εγκαταστάσεις του νοσοκομείου «Ε. Ντυνάν» με τη συμμετοχή
150 δερματολόγων. H πρώτη ημέρα του σεμιναρίου περιλάμβανε το θεωρητικό μέρος, κατά το οποίο ο Dr.
William P. Coleman και έμπειροι και καταξιωμένοι Δερματολόγοι ανέπτυξαν τα επί μέρους θέματα με σαφήνεια,
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μεταδοτικότητα και υψηλό επιστημονικό επίπεδο. Ομιλητές ήταν οι: Ι. Πέρρος, Μ. Αϊβαλιώτης, Ζ. Πολυζώης,
Ν. Γιαννόπουλος, Δ. Ντάσιου-Πλακίδα, Ο. Λαζάρου, Ε. Κυριαζή-Τάχου, Μ. Ρομποτή.
Τη δεύτερη ημέρα πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις στα σύγχρονα χειρουργεία του νοσοκομείου «Ε.
Ντυνάν», τις οποίες παρακολούθησαν οι συμμετέχοντες από το αμφιθέατρο του νοσοκομείου και οι οποίες
αφορούσαν περιπτώσεις λιποαναρρόφησης σε πολλαπλά λιπώματα, σε λιποδυστροφία κοιλίας, μηρών,
πηγουνιού και σε λιποενέσεις για ανανέωση προσώπου. Σε δύο ασθενείς έγιναν ενέσεις αλλαντοτοξίνης τύπου
Α. Κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο έκαναν ερωτήσεις από το αμφιθέατρο
και οι εκπαιδευτές απαντούσαν από τα χειρουργεία. Καινοτομία στη μέθοδο της λιποαναρρόφησης υπήρξε
η εφαρμογή νέας τεχνολογίας με το σύστημα Liposat, κατά το οποίο το τοπικό αναισθητικό διοχετευόταν
αυτόματα με ελεγχόμενο ηλεκτρονικό τρόπο και η κάνουλα της λιποαναρρόφησης διέλυε και ρευστοποιούσε
τα λόβια του λίπους με παλίνδρομες κινήσεις και συγχρόνως αναρροφούσε.
Οι λιποενέσεις έγιναν με τη μέθοδο της αναρρόφησης λίπους με σύριγγα, επεξεργασία του λίπους μέσα
στις σύριγγες και εμφύτευση σε πολλές περιοχές του προσώπου με λεπτή βελόνη.
Σημαντικοί παράγοντες στην επιτυχία αυτού του σεμιναρίου υπήρξαν η μεγάλη συμμετοχή των δερματολόγων,
η αποτελεσματική οργανωτική βοήθεια από τους δερματολόγους του νοσοκομείου «Ε. Ντυνάν» κ.κ. Μ.
Κακέπη, Ν. Πουλατζά, με επικεφαλής τη διευθύντρια κα Α. Βαγενά, και ο άψογος συντονισμός από τους κ.κ.
Ζ. Πολυζώη, Α. Ματσούκα, Α. Στρατηγό, Κ. Νεαμονιτό, Π. Βενετσάνο, Π. Εμμανουήλ, καθώς και η στήριξη
από τις φαρμακευτικές και παραφαρμακευτικές εταιρίες.
Τέλος, εντυπωσιακό ήταν το ενδιαφέρον πολλών νέων δερματολόγων και ειδικευόμενων να εγγραφούν
ως μέλη στην εταιρία.
Οι εργασίες που παρουσιάσθηκαν στο θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου θα δημοσιευθούν στα επόμενα τεύχη
του περιοδικού. Το επεμβατικό μέρος βιντεοσκοπήθηκε και θα διανεμηθεί σε DVD σε όσους παρακολούθησαν
το σεμινάριο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της εταιρίας (τηλ. 210 7751236,
κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, ώρες 4-8 μ.μ. ή στο e-mail: hellenicsds@gmail.com).
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