
Ιδρυμα για την Ατοπική Δερματίτιδα
Ερευνα και Εκπαίδευση

Ενα ίδρυμα για τους επαγγελματίες υγείας
Ενα ίδρυμα για τους ασθενείς που πάσχουν από ατοπική δερματίτιδα

Ενα ίδρυμα που δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο

ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΠΙΚΉ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Hôtel-Dieu Saint Jacques - 2, rue Viguerie - 31025 TOULOUSE - ΓΑΛΛΙΑ - Tél : 33 (5) 63 58 98 10 

www.fondation-dermatite-atopique.org 

Επικοινωνήστε μαζί μας :
fondationdermatiteatopique@pierre-fabre.com



Η αποστολή του

Ιδρυτικά Μέλη

Pierre Fabre Dermocosmétique
Laboratoires A-Derma 
Laboratoires Dermatologiques Avène
Pierre Fabre Dermatologie
Laboratoires Dermatologiques Ducray
Laboratoires Klorane 
Pierre Fabre Médicament

Διοικητικό Συμβούλιο
Κολλέγιο Καθηγητών

Καθηγητής Yves De Prost 

(Παρίσι)

Καθηγητής Francois Bernard Michel

(Μονπελιέ)

Καθηγητής Jean Revuz

(Παρίσι)

Επιστημονικό Συμβούλιο

Καθηγητής Carle Paul

(Νοσοκομείο Purpan - Τουλούζη)

Καθηγητής  Jean-François Nicolas

(Νοσοκομειακό κέντρο - Λυών Sud)

Καθηγητής Jean-François Stalder

(Νοσοκομείο Hôtel Dieu - Nάντη)

Το Ιδρυμα για την Ατοπική Δερματίτιδα είναι ένα ίδρυμα 

του Ομίλου Pierre Fabre, αποκλειστικά αφιερωμένο στο 

ατοπικό έκζεμα

Τα προγράμματα φαρμακολογικής ή κλινικής έρευνας μπορούν 
να λάβουν οικονομική υποστήριξη από το Ιδρυμα,  μετά την 
αξιολόγησή τους από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Οπως όλες οι χρόνιες παθήσεις, έτσι και η ατοπική δερματίτιδα 
αντιμετωπίζεται δύσκολα. Τα παιδιά και οι γονείς τους συχνά 
αποθαρρύνονται, με αποτέλεσμα να μην κατανοούν πάντα το 
πως θα επωφεληθούν καλύτερα από τις υπάρχουσες θεραπείες. Η 
θεραπευτική εκπαίδευση αναπτύσσει τα κατάλληλα μέσα ώστε να 
προσφέρει τις αναγκαίες γνώσεις στους ασθενείς αυτούς, ως προς το 
τι πρέπει να κάνουν και πως να βιώσουν καλύτερα την πάθησή τους 
σε καθημερινή βάση.

Το Ιδρυμα για την Ατοπική Δερματίτιδα βοηθά στην ανάπτυξη και 
λειτουργία κέντρων θεραπευτικής εκπαίδευσης.

Ενα ίδρυμα για την έρευνα

Ενα ίδρυμα για τη θεραπευτική εκπαίδευση 

Βοήθεια στην έρευνα
στον τομέα της ατοπικής δερματίτιδας

PO SCORAD Μελέτη για τους υποδοχείς της 
ισταμίνης

Μελέτη για το  
φόβο της κορτιζόνης

Μελέτη για  
τη φιλαγγρίνη

Διεθνείς 
Κατευθυντήριες 
Οδηγίες



Ανάπτυξη της θεραπευτικής εκπαίδευσης
στην ατοπική δερματίτιδα

Συνεργασία με περισσότερα από  
35 κέντρα σε όλο τον κόσμο

Τα εργαλεία της θεραπευτικής εκπαίδευσης

Οι φάκελλοι  
εκπαίδευσης

Οι κάρτες
PO SCORAD

Πολυάριθμα 
εκπαιδευτικά βιβλία

Εκπαιδευτικό
 βιβλιαράκι για  
την ατοπική 
δερματίτιδα

ΠαιχνίδιαΠόστερ και φυλλάδια :
«Πως εφαρμόζω 
την κρέμα μου, σε εικόνες»

ΤΟ PO SCORAD
Ιατρική εφαρμογή
σε 18 γλώσσες
για δωρεάν εκτύπωση

Αγγλική 
έκδοση

Ελληνική 
έκδοση



Ιστότοπος

Οι επαιδευτικές ημερίδες ETP DAY

Εκδοση σε χαρτί

ΤΟ PO SCORAD

Οι ειδικοί σας ενημερώνουν

Η θεραπευτική εκπαίδευση

Για τους επαγγελματίες υγείας Για τους ασθενείς

Διαθέσιμες εκδόσεις:

Ιστότοπος

Ενημέρωση

Αξιολόγηση  
του εκζέματος

Ελληνική 
έκδοση

Εκμάθηση με διασκεδαστικό τρόπο

που οργανώθηκαν στην Ιταλία, Γαλλία και Βέλγιο

Αγγλική 
έκδοση


