14 Σεπτεμβρίου: η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα Ατοπικής Δερματίτιδας
Στις 14 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται για πρώτη φορά η Παγκόσμια Ημέρα Ατοπικής
Δερματίτδας και αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ενημέρωση του κοινού και
την καλύτερη κατανόηση του πως είναι να ζει κανείς με Ατοπική Δερματίτιδα (ΑΔ). Η
Ατοπική Δερματίτιδα είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό «δερματικό εξάνθημα».
Είναι μία χρόνια, πολύπλοκη, συστηματική νόσος που έχει σημαντικές σωματικές και
ψυχολογικές επιπτώσεις και προκαλείται, εν μέρει, από μία υποκείμενη φλεγμονή στο
σώμα, η οποία θεωρείται ότι οφείλεται σε ένα υπερβολικά ενεργό ανοσοποιητικό
σύστημα. 1,2
Η Sanofi και η Regeneron, δύο εταιρίες που επενδύουν συνεχώς στην έρευνα και
τις κλινικές μελέτες, με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων που ζουν με
Ατοπική Δερματίτιδα, γιορτάζουν αυτή τη σημαντική ημέρα και μοιράζονται με το
ευρύ κοινό ένα εκπαιδευτικό βίντεο στο www.sanofi.gr το οποίο αναδεικνύει τη
δύσκολη καθημερινότητα των ανθρώπων με Ατοπική Δερματίτιδα, και ειδικότερα των
ασθενών που ζουν με ανεπαρκώς ελεγχόμενα συμπτώματα (όπως βλάβες στο
δέρμα, έντονο κνησμό, διαταραχές στον ύπνο και άλλες επιπτώσεις που επηρεάζουν
το βιοτικό επίπεδο).
Σχετικά με την Ατοπική Δερματίτιδα
Η Ατοπική Δερματίτιδα, μία μορφή εκζέματος, αποτελεί μία χρόνια φλεγμονώδη νόσο
με συμπτώματα που συχνά παρουσιάζονται ως εξάνθημα στην επιφάνεια του
δέρματος. 3,4,5,6 Η μέτρια έως σοβαρή Ατοπική Δερματίτιδα χαρακτηρίζεται από
εξανθήματα, που συχνά καλύπτουν μεγάλο τμήμα του σώματος, και είναι δυνατό να
συνοδεύεται από έντονο, συνεχή κνησμό και ξηρότητα, σκάσιμο, ερυθρότητα,
δημιουργία εφελκίδων και εξιδρώματος.7 Ο κνησμός είναι ένα από τα πιο δύσκολα
συμπτώματα των ασθενών που ενδέχεται να καταστεί εξουθενωτικός.8 Επιπλέον, οι
ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή Ατοπική Δερματίτιδα βιώνουν τη σημαντική
επιβάρυνση της νόσου, η οποία περιλαμβάνει επώδυνες δερματικές βλάβες έντονο
κνησμό και επιπτώσεις σε θέματα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, όπως ο ύπνος
και συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης.8,9
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