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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Σύλλογος «Επιδέρμια» 

Ενημερωτική Εκδήλωση «Ψωρίαση εφ’ όλης της Ύλης» 

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016 

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών με Ψωρίαση και Ψωριασική Αρθρίτιδα 

«Επιδέρμια» πραγματοποιεί ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Ψωρίαση εφ’ όλης της 

Ύλης» την Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016, στο πλαίσιο των δράσεών του για την 

πληροφόρηση των ασθενών, του οικογενειακού τους περιβάλλοντος αλλά και του 

ευρύτερου κοινού σχετικά με τη νόσο. 

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «Τιτάνια» [Αίθουσα «Ουρανός», 

Πανεπιστημίου 52, Αθήνα] με ομιλητή τον κ. Δημήτρη Ρηγόπουλο, Καθηγητή 

Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρο της Ελληνικής 

Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρίας, ενώ θα προλογίσει ο Αντιπρόεδρος 

του Συλλόγου «Επιδέρμια», κ. Ρένος Βαμβακούσης. 

Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με τον Καθηγητή κ. Ρηγόπουλο, 

όπου το κοινό θα μπορεί να θέσει ερωτήματα για θέματα που τους απασχολούν, όπως 

οι επιπτώσεις της νόσου στους ασθενείς,  οι νεότερες εξελίξεις στην αντιμετώπισή της 

κ.α. 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της βιοφαρμακευτικής 

εταιρείας AbbVie.  

Είσοδος Ελεύθερη για το Κοινό 

Ώρα Έναρξης: 20.00 μ.μ  - Ώρα Προσέλευσης: 19:30 

Λίγα λόγια για το «Επιδέρμια  
 
Ο Σύλλογος «Επιδέρμια» είναι ένας νεοσύστατος πανελλήνιος σύλλογος ασθενών με ψωρίαση και 
ψωριασική αρθρίτιδα. Δημιουργήθηκε το 2014, αποκλειστικά από ασθενείς, με πρωταρχικό στόχο τη 
διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ασθενών με ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα και την υποστήριξή 
τους με κάθε δυνατό τρόπο και μέσο, καθώς και την εκπροσώπησή τους στις αρμόδιες αρχές και φορείς 
τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Η υλοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την αποστιγματοποίηση της νόσου αποτελεί έναν από τους 
κύριους σκοπούς του συλλόγου «Επιδέρμια», ενώ μέσα από ενημερωτικές ημερίδες και εκδηλώσεις 
στοχεύει στην πληροφόρηση και ενημέρωση των ασθενών και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, 
καθώς και οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου, για οτιδήποτε νεότερο σχετικά με την ψωρίαση και την 
ψωριασική αρθρίτιδα. 
Ο σύλλογος «Επιδέρμια» είναι ο μοναδικός ελληνικός σύλλογος που εκπροσωπεί την Ελλάδα στην 
Παγκόσμια Ομοσπονδία Ενώσεων Ασθενών με Ψωρίαση, IFPA. Περισσότερες πληροφορίες για τις 
δράσεις του συλλόγου βρίσκονται στην ιστοσελίδα αυτού www.epidermia.gr 

http://www.epidermia.gr/
http://www.epidermia.gr/

