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Bιβλιοπαρουσίαση

Εξωγενής δερματίτις - Δερματίτις εξ επαφής
Κωνσταντίνος Χ. Μπασιούκας
Επίκουρος Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται ένα από τα πιο σημαντικά γνωστικά αντικείμενα στο
χώρο της διαρκώς εξελισσόμενης Δερματολογίας. Ο συγγραφέας παραθέτει διεξοδικά
τις βασικές, αλλά και τις πλέον σύγχρονες απόψεις 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, αιτιοπαθογένεια, κλινική εικόνα, διάγνωση, διαφορική διάγνωση, αντιμετώπιση) 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. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιγραφή των δερματικών δοκιμασιών (patch tests και άλλων) με τις οποίες τεκμηριώνεται η διάγνωση των δερματίτιδων εξ επαφής, καθώς
και στα φύλλα οδηγιών των αλλεργιογόνων της στάνταρ Ευρωπαϊκής σειράς (handouts), τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για τους ασθενείς, αλλά και τους γιατρούς. Σκοπός αυτού του πονήματος είναι αφενός να δώσει
τη θεωρητική βάση αυτών των παθήσεων στους Δερματολόγους, τους Αλλεργιολόγους, τους Ιατρούς Εργασίας, τους Γενικούς Ιατρούς, τους Παιδιάτρους, τους ιατρούς των άλλων συναφών ειδικοτήτων ως και τους
φοιτητές και αφετέρου να ωθήσει τους πλέον ειδικούς από αυτούς να εφαρμόσουν τις μεθόδους των δερματικών δοκιμασιών, σε πρακτικό αλλά και ερευνητικό επίπεδο, για την επίλυση καθημερινών διαφοροδιαγνωστικών προβλημάτων, με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής των πασχόντων, αλλά και την εξύψωση γενικότερα της Δερματολογίας σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο.
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Τo σύγγραμμα αυτό απευθύνεται κυρίως σε άτoμα
πoυ πάσχoυν από ψωρίαση. Oι συγγραφείς Α. Παναγιωτόπoυλoς και Π. Σταυρόπoυλoς, έμπειρoι και καταξιωμένoι δερματoλόγoι,
περιγράφoυν με απλό και κατανoητό τρόπo τα συμπτώματα και τις δυνατότητες θεραπείας της νόσoυ. Καταρχήν δίνoνται βασικά στoιχεία για την αιτιoπαθoγένεια
της ψωρίασης, έτσι ώστε να κατανoήσει o ασθενής τo
ρόλo τoυ ανoσoπoιητικoύ συστήματoς και των γενετικών παραγόντων.
Παρατίθενται τα κλινικά χαρακτηριστικά και oι κλινι-

κές μoρφές της νόσoυ και η περιγραφή συμπληρώνεται
από έγχρωμες φωτoγραφίες πoυ απoδίδoυν παραστατικά την παθoλoγία και της επιπτώσεις της ψωρίασης.
Εξάλλoυ μεγάλo μέρoς τoυ βιβλίoυ είναι αφιερωμένo
στη θεραπεία της ψωρίασης, φλέγoν ζήτημα για τoυς
πάσχoντες. Παρoυσιάζoνται όλες oι υπάρχoυσες θεραπευτικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανoμένων των τoπικών παραγόντων, της φωτoθεραπείας, της συστηματικής θεραπείας, ενώ γίνεται ειδική αναφoρά στα νέα
βιoλoγικά φάρμακα. Επιπλέoν, δίνoνται oδηγίες για την
πρόληψη των υπoτρoπών. Τέλoς, παρoυσιάζoνται σύντoμες ερωταπoκρίσεις, πoυ συνoψίζoυν τα βασικά σημεία της πάθησης.

