
Bilang pangunahing samahan ng mga 
dalubhasa sa larangan ng dermatolohiya 
sa Pilipinas, ang Philippine Dermatological 

Society (PDS) ay dumalo at nakipulong sa 2nd 
World Skin Summit ng International League of 
Dermatological Societies (ILDS) na mayroong 
adhikaing “Skin Health for the World.” Ito 
ay idinaos noong ika-10 hanggang ika-12 ng 
Hunyo, 2018 sa Ho Chi Minh, Vietnam.  
     
Ang ILDS ang tinaguriang “United Nations of 
Dermatology”. Mahigit 150 na kasaping mga 
samahan sa dermatolohiya ang sakop nito. 
Kasama sa mga paksang tinalakay sa pulong 
na ito ay ang  mga makabagong kaisipan at 
teknolohiya tulad ng artificial intelligence at 
skin ultrasonography, pati na rin ang sagagsag 
na social media platforms. Ang mga hamon 
at suliranin na hinaharap ng mga samahan ay 
pinagtuunan ng pansin, tulad ng pagsasanay at 
edukasyon sa dermatolohiya, ang  pagtatamo 
ng pangkalahatang kalusugan ng balat, at ang 
volunteerism. Sa masusing talakayan sa mga 
inihaing workshops, napagtanto ng mga kasapi 
ng ILDS na ang mga hinaharap nilang mga 
suliranin at mga pinagtutuuan ng panahon ay 
magkakawangis.  

Pagtatamo sa Pangkalahatang Kalusugan ng Balat 
     
Kinilala ng pagpupulong ang kakulangan ng mga 
dermatologists sa maraming panig ng mundo, 
mapa-bulubunduking bansa ng Nepal, Aprika o 
maging sa mga inner cities ng mga progresibong 
rehiyon. Sa Asya, hindi pa rin sapat ang bilang 
ng mga dermatologists kung ihahambing sa 
mga naglolobong populasyon ng mga bansa 
dito. Ang Tsina ay mayroong naitalang 22,000 
dermatologists; ang Japan: 10,000; ang India: 
10,000; ang Iran: 1000; ang Pakistan: 420 at 
ang Israel: 370. Subali’t, karamihan ng mga 
dalubhasang ito ay nasa lungsod at kabayanan; 
madalang ang nasa bukid at mga nayon, kung 
saan mas higit ang pangangailangan sa mga 
dalubhasa. Nararamdaman din ang ganitong 
sitwasyon sa ating bansang Pilipinas.  

Paano mapaaabot ang kalusugan sa balat sa mga 
tunay na nangangailangan ng tulong? Sa puntong 
ito, tinalakay ang halaga ng teledermatology sa 
pagpapalaganap ng kalusugan sa balat, lalo na 
sa mga lalawigan at bayan na kapos sa gamit 
at mga espesyalista, ang kakulangan ng mga 
dermatology training programs sa mga liblib 
na lugar, at ang di-maikakailang kahalagahan 

ng pakikipagtulungan 
sa pamahalaan at 
pamunuang pambansa 
at lokal. 

Edukasyon at Pagsasanay 
sa Dermatolohiya
     
Sa buong mundo, ang 
pambalanang karanasan 
ay ang kakulangan 

alituntunin batay sa sariling kalagayan o 
sitwasyon. Mahalaga ang koordinasyon ng 
dalawang panig na ito .
    
Binigyang halaga rin ang pagtatala ng mga 
rehistro ng mga sakit sa balat sa bawa’t bansa, 
lalo na ang mga di-pangkaraniwang sakit.

Pangkalahatang Kalusugang Balat - Internasyonal  
at Nasyonal  
     
Ang pag-aaral at pagsasanay sa dermatolohiya 
ay kailangang magkaroon ng pandaigdigang 
pananaw upang higit na mapalawak 
ang pagtugon sa mga pangangailangang 
pangkalusugan ng balat. Ito ay higit na  mahalaga 
sa usaping ukol sa mga mandarayuhan at mga 
biktima ng karahasan.   
     
Ang mga bansa o grupong nangangailangan ay 
dapat maitala upang ang mga manggagamot 
na ibig tumulong sa sariling kusa ay makaalam 
at makatugon. Ang ILDS ay may kakayahang 
pagparis-parisin and mga nangangailangan at 
ang mga may kakayahang magbigay-tulong. Ang 
‘volunteerism’ ay isang paraan ng pagkalinga 
at pag-aaruga na maaaring tangkilikin ng mga 
kasapi ng ILDS.  

Sa mga talakayan sa 2nd ILDS Skin Summit, 
ating natunghayan na ang mga hamon na 
hinaharap ng PDS ay hinaharap din ng mundong 
dermatolohiya. Ang mga ito ay:

• Ang pagsulong ng pangkalahatang kalusugan ng 
balat

• Ang edukasyon at pagsasanay sa dermatolohiya- 
ang pagsulong sa malawakang kaalaman ukol sa 
halaga ng mga espesyalista at ang pamamahagi ng 
kaalaman sa mga karaniwang mangagamot ukol 
sa dermatolohiya  

• Ang saysay ng kaalaman sa dermatolohiya batay 
sa ebidensiya at ang pagpapalaganap  nito, at

• Ang kubuluhan ng ‘volunteerism’ sa pag-usad ng 
pagbuti ng mundo.

     
Ang PDS ay hindi nag-iisa. Kaakibat natin ang  
ILDS. 
     
Subali’t, ang pagpapatupad ng pangkalahatang 
kalusugan sa balat  ay nakatuon sa ating 
samahang PDS. Tanging pusong PDS, diwang PDS 
at mga kamay ng PDS ang makapagpapatupad 
ng adhikaing ito. Kaya’t dulog ko sa lahat – tuloy-
tuloy nating harapin ang ating nasimulan…para 
sa Inang Bayan!!

Mula sa panulat ni Dr. Ma. Angela T. Medina-Lavadia, FPDS

ng pagsasanay at dalubhasang edukasyon 
ukol sa dermatolohiya. Maraming samahan 
ang nababahala dahil sa paglaganap ng 
mga pagamutang hindi naman ‘certified’ o 
walang tunay na kaalamang dalubhasa sa 
dermatolohiya. Sa kaganapang ito, maraming 
pasyenteng nalilinlang at hindi nabibigyan ng 
kaukulang lunas sa kanilang mga sakit sa balat.
     
‘Patient education’ o ang pagsulong ng 
kaalaman ng mga mamamayan ukol sa halaga ng 
pagsangguni sa isang ‘certified dermatologist’ 
ay ang pangunahing iminungkahi. Ang paggamit 
ng mga propesyonal na “PR campaigns” 
ukol dito ay tinalakay. Ang pagsulong ng mga 
programang pangkalahatang edukasyon ng mga 
samahang dermatolohiya ay binigyang halaga.
     
Sa kabilang dako, napagtuunan din ng pansin 
ang pagtutulungan at pagbibigay edukasyon 
sa mga “general practitioners” sa mga nayon 
at lalawigan, paukol sa dermatolohiya, dahil 
sila ang nasa mga liblib na pook na higit na 
nangangailangan ng paghahasa sa larangan 
ng sakit sa balat. Sila ang mas nakakaabot sa 
sangkatauhang hindi nakatatamo ng pagtingin 
ng espesiyalista. Ang kilalang dermatology 
educator na si Dr. Jean Bolognia ay nagwika:  
                                    

“Quit complaining. Put the patient first.
Whoever is looking after that patient needs 

to be empowered with the knowledge to help 
that patient. So educate!”

Ang Lawak at Hamon ng Pangangalagang 
Pang-kalusugan Batay sa Ebidensiya 
     
Ang pangangailangan ng mga patnubay ukol sa 
paggamot ng mga sakit sa balat ay tinalakay. 
Iminungkahi ng ILDS na magtatag ng mga lupon 
ng mga dalubhasa  upang maghubog ng mga ito 
para sa buong mundo. Ang bawa’t pambansang  
samahang dermatolohiya ay naatasang 
magtalaga ng kani-kanilang natatanging 

Dr. Ma. Angela T.
Medina-Lavadia



Sa paghahangad na matugunan ang hamon ng 
pangkalahatang kalusugan ng balat, matagumpay 
na nagpulong-pulong ang mga pinuno at 

dalubhasa sa larangan ng dermatologiya mula sa iba’t 
ibang panig ng mundo noong ika-10-13 ng Hunyo, 
2018 sa Le Meridien, Ho Chi Minh City, Vietnam. Ang 
Philippine Dermatological Society (PDS) ay isa sa mga 
samahang nagsilahok, sa panguguna ng ating pangulo 
na si Dr. Ma. Angela M. Lavadia, ating kalihim na si 
Dr. Cecilia R. Rosete at isa sa mga direktor na si Dr. 
Francisco Rivera IV. Naimbitahang magsalita si Dr. 

Kasama nina Drs. Ma. Angela Lavadia 
at Cecilia Rosete si Dr. Harvey Lui, 

ang Pangulo ng ILDS

Nagtipon-tipon ang dalawampu’t apat na kasapi 
ng PDS PHILHEATH TEAM sa isang mahalagang 
pagpupulong, sa pangunguna nina Dr. Ma. 

Angela M. Lavadia, Pangulo ng PDS at Dr. Ma. Luisa 
T. Puyat, kinatawan ng PDS sa Philhealth. Sa tulong 
ng GSK, ito ay ginanap noong ika-20 ng Hulyo, 2018 
sa Alex III, San Juan, Greenhills. Bakit kailangang 
bisitahin at repasuhin ang Philhealth disease and 
procedure case rate coverage for dermatology? Sa 
tinagal-tagal ng panahon, nangangailangan na ng mga 
naaakmang pagbabago sa revised value scale  (RVS) 
paukol sa mga Philhealth accredited dermatological 
procedures. Magkakaroon tayo ng mas pinahusay 
na pamantayan ng bayaran sa mga isasagawang 
dermatologic procedure at sa mga sakit sa balat na 
gagamutin. 

Ang walumpung pahinang procedure case rates ay 
pinaghati-hati sa mga kasapi. Kinilatis ang halaga 
ng bawa’t isang dermatologic procedure batay sa 
gamit na anesthesia at mga materyales, sa tagal ng 
paggawa at antas ng kasalimuutan ng proseso. Sa 
pagbibigay halaga sa mga karaniwan at di-karaniwang 
ginagawa ng isang dermatologist, may mga inalis 
din ang pangkat sa listahan tulad ng pagtatanggal 
ng verruca plana, sa kadahilanang ito ay nahihilig sa 
pang-aabuso ng paniningil. 

Sa loob ng halos limang oras, matiyagang tinapos ng 
pangkat ang mahirap na tungkuling ito. Inipon ni Dr. 
Puyat ang lahat ng mga panukala at sa pagtatapos ng 
buwan ng Hulyo, ang mga mungkahing pagbabago 
ng PDS ay idudulog niya sa Philhealth, kasama ng iba 
pang mga specialty societies.

Drs. Pilar Leuenberger, Luisa Puyat, Jonathan Dizon 
at Ma. Angela Lavadia

2018 World Skin Summit ng International League of 
Dermatological Societies (ILDS): Pagsagot sa Hamon 

ng Pandaigdigang Kalusugan ng Balat

Lavadia at buong husay niyang binalangkas ang social 
media platforms ng ating samahan. 

Dinaluhan din ng ating mahal na Pangulo ng 
PDS ang isang pagpupulong ng Asian League of 
Dermatological Societies (ALDS). Ito ay pinangunahan 
ng Asian Dermatological Association (ADA) Council, 
kung saan ang PDS ay isa mga haliging tapapagtatag 
nito. Ang PDS ay kabilang sa Executive Board na 
naatasang magbuo ng mga kasulatang kakailanganin 
para sa pagpaparehistro at pagsasaayos ng saligang 
batas ng organisasyon.

The Dermauthorities and Philhealth
Mula sa panulat ni Dr. Wilsie Salas-Walinsundin, DPDS

Makikita ang ilang mga kasapi ng PDS Philheath Team 
sa mga sumusunod na larawan:

Ang ating Pangulo na si Dr. Ma. Angela M. Lavadia (pangalawa sa mga nakatayo 
mula sa kaliwa) kasama ang mga pinuno ng iba’t-ibang samahan na kabilang sa ALDS 

at ADA. Ang PDS ay kabilang sa Founding Members at Executive Board ng ALDS.

Kasama ni Dr. Ma. Angela Lavadia sina 
Drs. Charlene Ang-Tiu, Teresita Ferrariz, 

Carla Perlas at Wilsie Walinsundin

Ilan sa mga PDS Philhealth Team: Drs. Lyra Tumalad, Martha 
Tapales, Alma Gaye Amado, Ma. Angela Lavadia, Allan 

Alejo, Gaile Robredo at Ana Aureli Santos.

Kasama din ni Dr. 
Lavadia sina Drs. 
Deanna Ramiscal, 
Cecilia Rosete (Kalihim 
ng PDS), Jay Nunez at 
Cristina Puyat
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Mula sa PaMunuan

Ang PDS at ang National Privacy 
Commission (NPC)

Nakipagpulong ang PDS sa NPC noong ika-27 ng 
Hunyo, 2018 upang talakayin ang privacy issues paukol 

sa PDS bilang isang organisasyon at paukol na rin sa 
pagtatala ng mga sakit sa balat gamit ang Health 

Information and Disease Registry System (HIS). Kasama 
ni Dr. Lavadia, Pangulo ng PDS, mula sa kaliwa: PDS HIS 

TEAM na sina Drs. Vanessa Carpio, Jose Dumagay at 
Lyra Tumalad at NPC STAFF na sina Atty. Mike Santos at 

Commissioner Atty. Dr. Ivy Patdu.

Pakikipagpulong sa PHILHEALTH
Consultative Workshop paukol sa Streamlining of All Case Rates Library sa Philhealth noong ika-30 ng Hulyo, 2018. Nagsilbing 
kinatawan ng PDS sina Drs. Francisco Rivera IV at Alma Amado. 

Mula sa panulat ni Dr. Maria Angela M. Lavadia, FPDS



Hindi nawawalan ng puwang ang mga 
bagong kaalaman, pagdating sa paksang 
ACNE – kaya naman noon ika-10 ng Mayo, 

2018, isa na namang ACNE SUMMIT ang naganap 
na dinaluhan ng maraming mga Dermauthorities 
mula sa Philippine Dermatological Society, sa 
tulong ng Galderma Philippines. 

Totoo namang bawa’t dalubhasa sa balat ay 
dapat ding maging dalubhasa sa ACNE. Dapat 
tayong magkaroon ng tama at mga bagong 
kaalaman na maibabahagi natin sa ating 
mga pasyente. Dapat lamang na tayo ang 
may awtoridad na magpayo kung ano ang 
makakabuti sa kanila.   

Pinagtuunan ng pansin sa pagpupulong na 
ito ang mga makabagong pamamahala ng 
Moderate to Severe Acne at Acne Scars. Sa 
panguguna ni Dr. Dela Paz, isang mainam 
at natatanging pandirigma laban sa mga 
tigyawat ang kanyang iniulat, mula sa 2018 
na palaurian ng acne at napagkaisahang 
mungkahi sa pamamahala ng iba’t ibang uri 
ng acne. Ibinahagi rin niya ang mga maaaring 
kadahilanan ng mahirap na paggaling ng ibang 
mga pasyente, tulad ng: pagsulong ng sakit, 
mga dahilang kaugnay o hindi kaugnay sa gamot 
na gamit, pagsunod ng pasyente sa gamutan at 
mga salungat na pangyayari na makababahala 
sa pagtutuloy ng gamutan. Naipakita rin sa 
araw na ito ang bisa ng bagong Adapalene 
0.3%/Benzoyl Peroxide 2.5% (Epiduo forte™) gel, 
laban sa moderate at severe acne, gamit lamang 
ang gamot na ito. Matagumpay na naipakita ang 
paggaling ng acne sa pamamagitan ng 2-gradong 
pagbuti mula umpisa hanggang sa pagtatapos ng 
gamutan.

Sinundan ito ng Personal Experience Program 
monotherapy trial, gamit ang nasabing mas 
malakas na fixed dose combination gel. Sa 
ginawang pagsubok sa mga pasyenteng Pilipino 
na may moderate o severe acne, ibinahagi ni 
Dr. Macarayo ang makabuluhang pagbabago 
sa pamamagitan ng pagbaba ng acne grade 

Ginanap noong ika -10 ng Mayo, 2018 sa EDSA 
Shangri-la Hotel
Pambungad na Pananalita - Drs. Ma. Flordeliz 
Casintahan at Purita Paz Lao
Mga Tagapagsalita - Drs. Ana Lucia Dela Paz, Maria 
Juliet Macarayo, Ma. Flordeliz Casintahan, Marie 
Socouer Oblepias, Maria Jennina Francisco-Diaz, 
Evangeline Handog, Ma. Luisa Venida at, Imelda Villar
Mga Panamtam - Drs. Aileen Montero, Leilani 
Senador, Maria Juliet Macarayo
Mga Nagsidalo – 311

Mula sa Panulat ni Dr. Maria Juliet E. Macarayo, FPDS

mula sa paumpisang IGA 3 o 4, patungong IGA 
2 o 1 sa ika-12 na linggo. Ayon din sa pagsubok 
na ito, may mainam na pagbabagong nakita sa 
ibang mga pasyente sa loob ng isa o dalawang 
linggo pa lamang. Mayroon mang panunuyo, 
pangangaliskis, pamumula o paninibo, ang mga 
ito ay hindi matindi at nakayanang bigyang 
lunas ng moisturizers at sunscreens. Ang mga 
inilahad na resulta ay alinsunod sa pananaliksik 
sa ibang bansa.  
 
Nagtapos ang umaga at unang bahagi sa 
dalawang nakakalulugod pang mga panayam. 
Hindi madaling harapin ang mga pilat na dala 
ng acne. Kaya naman, napapanahon ang pag-
uulat na ginawa ni Dr. Casintahan paukol 
sa mga makabagong kaalaman, mula sa 
pathogenesis hanggang sa naaakma at praktikal 
na pamamahala sa iba’t ibang uri ng acne 
scars. Sinundan ito ni Dr. Oblepias ng naiibang 
pananaw, ang non-procedural approach, sa 
pagpuksa ng mga pilat mula sa acne. Dapat 
nating maipaalam sa ating mga pasyente ang 
halaga nang maaga at tamang paggagamot 
ng acne upang maiwasan ang pagkakaroon 

ng mga pilat at ang halaga ng tuluy-tuloy na 
paggagamot, kahit gumaling na ang acne, 
upang maiwasan ang pagbalik nito.  

Sa pangalawang bahagi ng Acne Summit, 
bungad na tagapagsalita si Dr. Francisco-Diaz. 
Ipinahayag niya ang mga iba’t-ibang indikasyon 
ng stabilized hyaluronic acid (Skinbooster 
Restylane™), magmula sa panunumbalik ng 
dating sigla ng balat hanggang sa bisa nito sa 
mga maliliit na depressed scars sa mukha. Ang 
pinakahihintay na Expert Panelists Session na 
tumalakay sa iba’t ibang mahihirap na kaso ng 
acne at acne marks/scars ay tunay na naging 
kaaya-aya. Walang pagdaramot na nagbigay 
ng sari-sarili nilang kuru-kuro mula sa paraan 
ng tamang pagsusuri ng mga kaso hanggang 
sa iba’t ibang paraan ng paggagamot sa mga 
ito. Bagama’t mahalaga ang mga kaalamang 
mapupulot sa sesyon na ito, ibig iparating ng 
mga kinauukulan na dapat isaalang-alang ng mga 
nagsidalo ang kani-kanilang sariling pagsusuri sa 
mga dapat nilang piliing gamitin at sundin. 

Sa pagtatapos ng maghapong talakayan, 
napatunayang muli na ang ACNE ay tunay na 
dapat bigyang-pansin. Isa ito sa mga sakit sa 
balat na labis na bumabagabag at umaabala 
sa kalidad ng buhay ng bawa’t pasyente. Sa 
pagtitipon na ito, ang pagbabahagi ng mga 
makabago’t makabuluhang kaalaman at ng 
mga iba’t ibang paraan ng paggagamot paukol 
sa ACNE, ay isang patunay na ang PAG-ASA 
ay nananatili, hangga’t bukal sa ating mga 
kalooban ang pagnanasang makatulong sa 
ating mga mahal na pasyente!
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Pambungad 
na Salita mula 
kay Dr. Purita 
Paz-Lao

Si Dr. Anna Lucia Dela Paz habang nagbabahagi ng kaalaman sa mga PDS Dermauthorities

Mga Tagapagsalita sa ACNE SUMMIT 2018, 
kasama ang Galderma Philippines

DagDag KaalaMan



Ang unang bahagi ng palatuntunan ay isang 
panayam mula kay Dr. Patrick Gerard 
Moral tungkol sa mga professional issues 

sa dermatology. Nagbanggit si Dr. Moral ng 
ilang practical tips hinggil sa pakikitungo sa mga 
pasyente at kapwa manggagamot kaugnay ang 
mga hindi maiiwasang usaping etika.

Sinundan ito ng paglalahad ng isang kaso ng 
alopecia totalis. Nagbigay ng mga dagdag na 
kaalaman ukol sa kalagayang ito sina Dr. Melinda 
Atienza, dalubhasa sa pediatric endocrinology 
at Puno ng Department of Pediatrics, UST 
Faculty of Medicine & Surgery, at Dr. Jennifer 
Aileen Ang-Tangtatco, DPDS mula sa Southern 
Philippines Medical Center. Ibinahagi ni Dr. 
Atienza ang kanyang pamamaraan sa pagtalakay 
ng alopecia totalis, mula sa diagnostic work-ups 
hanggang sa tamang pangangasiwa ng suliranin 
na ito. Karagdagan dito ay ang pagbibigay-
linaw ni Dr. Tangtatco ukol sa pamamahala ng 
alopecia totalis, gamit ang mga well-appraised 
journals.

Nakalulugod na mapakinggan ang isang paksang 
hindi madalas na matampok sa larangan ng 
Pediatric Dermatology. Ito ay ang pediatric 
anesthesia sa outpatient setting. Buong galing 
na ipinaliwanag ni Dr. Grace Catalan, isang 
pediatric anesthesiologist mula sa Philippine 
General Hospital, ang mga karaniwang isyu 
sa pediatric sedation, pati na rin ang mga 
mahahalagang kaalaman tungkol sa infiltration 
anesthesia tulad ng epekto, pakinabang at mga 
panganib ng pamamaraan na ito.

Si Dr. Melinda Atienza 
habang nagbabahagi 
ng kanyang 
kadalubhasaan sa 
alopecia totalis

CME hatid ng University of Santo Tomas Hospital 
(USTH) Department of Dermatology at Pediatric 
Dermatology Subspecialty Core Group ng Philippine 
Dermatological Society (PDS) • Ika-30 ng Mayo 2018. 
Wack-Wack Golf and Country Club, Mandaluyong City

Panamtam: Dr. Bernardita Policarpio

Nagbigay ng mga Mensahe: Dr. Maria Victoria Dizon, 
Puno ng Pediatric Dermatology Section ng USTH at Dr. 
Ma. Angela Lavadia, Pangulo ng PDS

Case Presenter: Dr. Abigail Siggaoat

Mula sa panulat ni Dr. Irene B. Cua

SKINTEGRITY: Perfecting the Art of 
Dermatology with Professionalism and 

Communication Skills

Nagtapos ang hapon sa pagtalakay ni Atty. 
Liwayway Chato paukol sa Tax Reform for 
Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law para 
sa mga health professionals at ang mga isyu na 
pumapalibot sa susog nito.

Ilan sa mga tipak na karunungang naibahagi 
sa makabuluhang kaganapan ay ang mga 
sumusunod: (1) ang kabatiran ng lawak at 
hangganang nasasakupan ng ating pagiging 
manggagamot at kapanig sa larangan ng 
ating kadalubhasaan ay napakahalaga upang 
mapanatili ang pagkakaisa at pagkakasundo-
sundo sa ating propesyon; (2) ang mahusay 
na pakikitungo at pakikipagtalastasang 
may pakundangan sa bawa’t isa ay 
makapagdudulot ng pagbubuklod sa ating 
propesyon bilang mga dermatologists; 
makapagtitibay din ito ng paggalang mula sa 
ating mga pasyente at mga kasamahan (3) 
ang mga batang pasyente, lalo na na ang mga 
may dermatologic at endocrinologic diseases, 
tulad ng alopecia, ay nangangailangan ng 
gamutang pangkabuuan, di lamang sa aspeto 
ng balat; (4) ang pagsasagawa ng pediatric 
sedation sa ating kadulabhasaan ay di biro-
biro; dapat isaalang-alang ang pagsangguni 
sa mga pediatric anesthesiologists, kung 
kinakailangan; (5) ang TRAIN Law ay nilikha 
bilang isang payak, makatarungan at mabisang 
paraan ng pangongolekta ng buwis; maaari 
itong maging kapaki-pakinabang sa lahat, pati 
na sa mga manggagamot na tulad natin.

Ginawaran ni Dr. Ma. Angela Cumagun ng Certificate of 
Appreciation si Dr. Patrick Moral

Paggawad ng Certificate of Appreciation sa mga tagapagsalita: Dr. Jennifer Aileen 
Ang-Tangtatco at  Dr. Grace G. Catalan

Unang hanay: Mga Kasangguni: Drs. Eleanor L. Letran, Ma. Victoria C. Dizon, Ma. Angela T. 
Cumagun,. Arnelfa C. Paliza, Ma. Rosario G. Aguila at Bernardita O. Policarpio. Pangalawang 

hanay: USTH Department of Dermatology Residents.
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Pinagtuunan ng CME para sa buwan ng 
Hunyo ang mga sumusunod: toxic epidermal 
necrolysis (TEN) na maituturing isang 

dermatologic emergency, teledermatology at 
ang mga pakinabang nito, at ang gamit ng laser 
parameters tulad ng wavelength at pulse width. 

Isinalaysay ang pinagdaan ng isang labing-apat 
na taong gulang na binata na naghirap dahil 
sa TEN, bunga ng pag-inom ng antibayotikong 
cefalexin. Bilang isang dermatologic emergency, 
ang TEN ay nagdidikta nang maliksi at masusing 
pagsusuri ng mga palatandaan at sintomas nito 
para sa mas mabilis na paglalapat ng lunas. 
Ano ang mga dapat gawin kapag ang kaso ay 
TEN? (1) dapat kilalanin agad-agad at matanggal 
ang maaaring pinagmulan ng TEN; (2) dapat 
mailipat agad ang pasyente sa isang intensive 
care/burn unit/specialty care facility at (3) dapat 
mabigyan agad ng supportive treatments tulad 
ng fluids at electrolytes. Sa populasyon ng mga 
bata, ang mga gamot na maaaring pagmulan 
ng TEN ay ang mga anti-epileptics at anti-
infectives. Maaaring kontrobersiyal pa rin ang 
gamutan ng TEN sa nakababatang populasyon 
subali’t napag-alaman na tuloy pa rin ang 
pagbibigay ng Intravenous Immune Globulin 
(IVIG) o kaya’y systemic corticosteroids sa mga 
ito. Isang mahalagang kaalaman na naihatid 
ay ang katuturan ng paggamit ng Score of TEN 
(SCORTEN) sa pagbibigay ng tamang prediksiyon 
sa kalalabasan ng kalagayan ng pasyenteng may 
TEN. Mabisa ito sa mga mas nakatatandang 
pasyente nguni’t hindi sa mga nakababata.   

The East Avenue Medical Center (EAMC) Department 
of Dermatology’s Continuing Medical Education 
(CME) ay ginanap noong Ika-27 ng Hunyo, 2018 sa 
Dr. Enrique M. Garcia Auditorium, Lung Center of the 
Philippines, Quezon City.

Mga Nagsidalo: 205 on-site, 255 online

Mga Panamtam: Drs. Carla Perlas-Pagtakhan at Ma. 
Pilar L. Leuenberger

Pambungad na Pananalita: Dr. Ma. Angela M. 
Lavadia, Pangulo ng PDS at Puno ng EAMC 
Department of Dermatology

Mga Residenteng naglahad ng mga kaso: Drs. Ruby 
Ann B. Imson, Monique Lianne C. Lim-Ang, Danielle 
Nicole Mejia, Katrina Kashmyr B. Kua at Reagan Grey 
T. Reyes

Mga Reaktor: Dr. Ruby Carmen Nagtalon-Foronda 
(Pediatric Allergologist), Dr. Wilsie Salas-Walinsundin 
(Pediatric Dermatologist), Dr. Belen Veloso Lardizabal
-Dofitas (UP-PGH Dermatology Consultant) 
Mga Tagapagsalita mula sa Laser Subspecialty Core 
Group: Drs. Ma. Pilar L. Leuenberger at Mariecon O. 
Escuadro-Chin

Mula sa panulat ni Dr. Katrina April M. David

Detecting Early Signs of Trouble”

Dr. Danielle Nicole 
Mejia

Dr. Katrina Kashmyr. 
B. Kua

Dr. Monique Lianne 
C. Lim-Ang

Dr. Reagan Grey T. 
Reyes

Dr. Ruby Ann B. 
Imson

Umuusbong na ngayon ang halaga ng 
telemedicine. Nagpahayag ang ilan ng kanilang 
karanasan sa larangang ito, at kung paano nito 
nababago ang health care delivery system. 
Ilan sa mga institusyong may pasilidad sa 
teledermatology ay ang mga sumusunod: UP-
PGH, EAMC at Rizal Medical Center.

Sa larangan naman ng lasers, isang 
napapanahong pagtalakay ang inihatid ng PDS 
Laser Subspecialty Core Group. Ito ay paukol 
sa tamang pang-unawa at paggamit ng laser 
parameters tulad ng wavelength at pulse 
width. Sinundan ito mga kapansin-pansing 
kaso na matagumpay na ginagamitan ng iba’t 
ibang lasers: lymphangioma circumscriptum, 
acne scars, vascular and pigmented lesions, 
at tattoo removal. Nagtapos ang bahaging ito 
sa kaalamang: The appropriate wavelength 
employed should be absorbed preferentially 
by the targeted tissue chromophore and 
the laser’s pulse duration must be shorter 
or equal to the chromophore’s thermal 
relaxation time. 
. 
Tunay ngang naging matagumpay ang 
maghapong talakayan dahil sa nag-uumapaw 
na karunungan at kaalaman mula sa mga 
pili at subok na mga mananalita. Ang 
online attendance nito ang maituturing na 
pinakamataas sa bilang ng 255; may mga 50 
mula sa labas ng Metro Manila, kabilang na ang 
2 mula sa Estados Unidos at 1 mula sa United 
Arab of Emirates.

Ang mga kasapi ng 
EAMC Department of 
Dermatology

Ang mga tagapagsalita na sina Drs. Belen Veloso Lardizabal-Dofitas, 
Ruby Carmen Nagtalon-Foronda, Wilsie Salas- Walinsundin at 

Francisco C. Rivera IV, kasama sina Drs. Ma. Angela M. Lavadia at 
Elizabeth P. Prieto ng EAMC

Dr. Ma. Angela M. Lavadia kasama ang mga tagapagsalita 
mula sa PDS Laser Subspecialty Core Group na sina 

Drs.  Mariecon Escuadro-Chin at Ma. Pilar L. Leuenberger at 
mga residente na sina Drs. Katrina Kashmyr B. Kua 

at Reagan Grey T. Reyes
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Tunay na ganap at kahanga-hanga ang 
pagmumula ng programa. Mabusising 
tinukoy ang mahahalagang aspeto ng 

paglalapat ng toxins, mula sa human anatomy, 
history, pharmacology, physiology hanggang sa 
mga kaalamang salig sa ebidensiya. Isinaalang-
alang ang pagkakaiba-iba ng mga toxins at 
ipinaliwanag ang tamang paghahalo, pag-
iimbak at pag-iingat sa bawa’t toxin. Tinalakay 
din ang mga ibang indikasyon ng toxins bukod 
sa kosmetikong gamit nito at ang posibilidad 
ng paggamit ng mga bagong topical type ng 
botulinum toxins. Napag-alaman di umano na 
ang toxins ay maari ring gamitin kasabay ng 
ibang devices at anti-aging modalities. 

Nagpaunlak ng isang napakahusay na panayam 
ang panauhing pandangal na si Dr. Matt 
Stefanelli, isang French plastic surgeon at 
anatomist. Ibinahagi niya ang kahalagahan ng 
pagkilala ng muscle orientation upang malaman 
ang tamang antas kung saan ituturok ang toxins. 

Sinundan ito ng pagbabahagi ni Dr. Rosalina 
Nadela ng kahalagahan ng kaalaman ng facial 
muscle movements. Ang pagkakaiba-iba ng 
mga kalamnan ng bawa’t tao ay maaaring 
makagawa ng sari-saring line patterns na 
ating makikita sa ating glabellar lines (anyong 
U, V, omega, converging, anti-omega at 
centrifugal). Binigyang-diin din ni Dr. Nadela 
ang pangangailangan ng masusing pag-iingat sa 
pagtuturok ng toxins upang maiwasan ang mga 
kumplikasyon.  

Itinuon naman ni Dr. Jonathan Yu ang kanyang 
panayam sa paghawak ng toxin, pagbubuo, pag-
iimbak at pagdadala nito. Ang toxin dosing ay 

Mula sa panulat ni Dr. Jocelyn Theresa P. Navalta, FPDS

PDS Dermsurgery Core Group’s Neurotoxin 
Workshop • Ginanap noong ika-18 ng 

Hulyo, 2018, sa UNILAB Hall A, Pasig City

Pagbati: Dr. Ma. Angela Lavadia, 
Pangulo ng PDS

Pagsasaad ng Layunin ng Pagpupulong: 
Dr. Agnes Thaebtharm

Mga Panamtam: Drs. Jocelyn Theresa Navalta 
at Krisinda Dim-Jamora
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natatangi, batay sa uri ng produktong gamit. 
Bagama’t payo ng mga manufacturers ang 
paggamit ng non-preserved saline, pinatuyan 
naman ng mga pag-aaral na ang preserved saline 
ay mas nakababawas ng sakit ng pagturok. Sa 
mga pasyenteng labis ang pagpapawis sa kili-
kili, ang lidocaine ay maaari ring gamitin bilang 
diluent ng botulinum toxin upang mabawasan 
ang sakit ng pagturok. 

Ang parmakolohiya, pamamaraan ng aksyon, 
mga indikasyon at kontraindikasyon ng 
botulinum toxins, pati na rin ang paghahambing 
ng iba’t ibang mga produkto ng toxins ay 
sinuring maigi ni Dr. Claudia Samonte sa 
kanyang panayam. 

Napag-alaman sa pananaliksik at karanasan 
ni Dr. Noemie Ramos na ang pagsasama ng 
pagturok ng toxin at iba pang pamamaraan 
tulad ng diode laser hair removal ay maaaring 
maisagawa na hindi mababawasan ang bisa 
ng toxin. Kailangan lamang na unahin ang 
pagsasagawa ng energy-based procedures bago 
ang pagturok ng toxin.  

Mga makabagong gamit ng toxins ang 
ipinahayag ni Dr. Agnes Thaebtharm. Maaari 
na itong gamitin sa keloids, hypertrophic scars 
at lichen simplex chronicus. Makatutulong din 

ito sa pagsugpo ng facial flushing, rosacea, oily 
skin at androgenetic alopecia.  Mayroon na 
ring pinag-aaralang topical type ng botulinum 
toxin na maaaring makapagpabago sa ating 
dermatology practice.   

Ang huling bahagi ng palatuntunan ay itunuon 
sa aktuwal na pagpapamalas ng pagturok ng 
toxin sa iba’t iba bahagi ng mukha, leeg at  pati 
kalamnan ng binti. Ito ay isinagawa nina Drs. 
Isabel Mangubat, Stephen Lacson, Purita Paz- 
Lao at Teresita Ferrariz.

Nagtapos ang pagtitipon na punung-puno ng 
uwing kaalaman ang mga nagsidalo. Sa kabila 
ng makulimlim na panahon at malakas na 
pagbuhos ng ulan, naging matagumpay ang 
maghapong talakayan.

Si Dr. Matt Stefanelli, isang batikang 
plastic surgeon at anatomist mula sa 
Pransya, ang panauhing pandangal 
sa pagtitipong naganap

Kasama ni Dr. Ma. Angela 
Lavadia, Pangulo ng PDS, ang 
mga dalubhasang tagapagsalita 
sa matagumpay na pagpupulong 
ukol sa botulinum toxin: (mula sa 
kaliwa) Drs. Krisinda Jamora, 
Noemie Ramos, Claudia Samonte, 
Jonathan Yu, Rosalina Nadela at 
Agnes Thaebtharm

Pinangunahan ng PDS Dermatologic Surgery Subspecialty Core Group, kasama ang PDS Officers and Board Members, 
ang pagpupulong na pinamagatang  “All about Toxins”. Ang mga nasa larawan (mula sa kaliwa) ay sina Drs.Claudia 
Samonte, Blossom Chan, Agnes Thaebtarm, Ma.Angela Lavadia, Matt Stefanelli( panauhing pangdangal), Teresita 

Ferrariz, Krisinda Jamora, Jasmin Jamora at Stephen Lacson
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Sa pangunguna ng MMC Department of 
Dermatology at ng PDS Dermatologic 
Surgery Subspecialty Core Group, 

naisakatuparan ang isa na namang 
makahulugang CME sa buwan ng Hulyo na may 
temang “Dermatologic Surgery: From the Table 
to Beyond”. 

Sinimulan ang malawakang pagtalakay sa 
dermatologic surgery sa dalawang panayam ni 
Dr. Lacson, ang Puno ng MMC Dermatologic 
Surgery Section. Naging paksa niya ang “Pre-
operative Planning in Dermatologic Surgery” 
at ang “Medical Photography in Dermatology 
using Smart Phones”. Binigyang-diin nya na 
bahagi ng matagumpay na paninistis ang 
malawakan at wastong pagsusuri ng pasyente 
bago pa man ma-operahan. Itinuro din niya ang 
paggamit ng smart phones upang maitala nang 
husto ang clinical photos.    

Inilarawan naman ni Dr. Grey ang isang 
pasyenteng mayroong xeroderma pigmentosum 
na may mga basal cell carcinomas. Sa panayam 
ni Dr. Dim-Jamora, ang kauna-unahang 
Pilipinong kasapi ng American College of Mohs 
Surgery, ibinahagi niya ang kanyang pananaw sa 
pamamahala ng ganitong kaso at tinalakay din 
niya ang kahalagahan ng Mohs Micrographic 
Surgery. Nagbigay din siya ng mga kaalaman 
paukol sa panggagamot ng non-melanoma skin 
cancers, gamit ang iba-ibang topical at systemic 
treatments. 

Sinundan ito ng isang panayam paukol sa mga 
makabagong pamamaraan sa dermatologic 
surgery. Buong husay na tinalakay ni Dr. Dizon 
ang  mga bagong kaalaman ukol sa cryolipolysis, 
dermal fillers, non-surgical nose lift, axillary 

CME hatid ng Makati Medical Center Department of 
Dermatology at PDS Dermatologic Surgery Subspecialty 
Core Group • Ginanap noong ika-25 ng Hulyo 2018 sa 
Makati Medical Center (MMC)

Panamtam: Dr. Sherwin A. Llego

Pambungad na Pananalita: Dr. Esther C. Leynes, Puno ng 
CME Committee ng MMC Department of Dermatology 

Nagbigay ng Mensahe: Dr. Valerie Floro-Herbosa, Puno 
ng MMC Department of Dermatology 

Mga Tagapagsalita: Drs. Ma. Angela M. Lavadia, Stephen 
Thomas F. Lacson, Krisinda Clare C. Dim-Jamora, Jonathan 
Feliciano A. Dizon, Mary Anne Rose P. Rueda, at Ms. 
Anna Marie T. Anastacio

Case Presenter: Dr. Giannina Grace D. Grey

Industry-sponsored lecture: “Shifting Trends in Atopic 
Dermatitis”, mula kay Dr. Ma. Angela M. Lavadia

Mga Nagsidalo: 172

Webcast Viewers: 170

Mula sa Panulat ni Dr. Joshua A. Arcaira

hyperhidrosis’ topical treatment, mga gamit 
ng platelet rich plasma at non-surgical face-
lift gamit ang threads. Nagtapos siya sa 
paglalarawan ng isang kaso ng matagumpay 
na face transplant sa isang pasyenteng may 
neurofibromatosis type 1. 

Ibinahagi naman ni Dr. Rueda ang mga 
natutunan niya paukol sa post-operative wound 
care at dressings mula sa kanyang pagsasanay 
sa St. John’s Institute of Dermatology, London. 
Sa tamang paghihilom ng sugat, nararapat na sa 
umpisa pa lamang ay naaakma na ang dressing 
para sa uri ng sugat at dapat maisagawa ang 
istrikto at tamang aseptic technique. Higit sa 
lahat, ang tamang paghahatid ng mga kaalaman 
na ito sa mga pasyente ay makatutulong 
sa maigting na pagsunod ng mga ito sa 

pamamaraan ng paghilom ng kani-kanilang 
mga post-operative wounds.

Naging dagdag-kaalaman naman ang pagtalakay 
ni Ms. Anastacio ng Medical Economics  
kabilang na ang consumerism ng mga namimili 
online, mga mekanismo ng online marketing 
pati ang paggamit ng FDA E-Commerce at 
Digital Marketing Guidelines.
 
Nagtapos ang pagpupulong na ito sa taos-
pusong pasasalamat ng bagong itinalagang 
Puno ng Makati Medical Center Dermatology 
Department na si Dr. Valerie Floro-Herbosa, 
sa pagkilala niya sa panahong iniukol ng mga 
nagsidalo, ng mga kasangguni at residente 
ng MMC at higit sa lahat, sa walang sawang 
pagsubaybay ng Immediate Past Chair ng 
departamento na si Dr. Purita Paz-Lao. 

Ilan sa mga naiuwing hiyas ng kaalaman ay ang 
mga sumusunod: (1) Magiging mababa ang 
panganib ng kumplikasyon mula sa operasyon at 
magiging madali ang paggaling kapag nasundan 
ang mga gabay sa tamang pamamaraan at 
kapag handa ang kalooban at pangangatawan 
ng mga pasyente; (2)  ang Mohs Micrographic 
Surgery ang pinaka-angkop na pamamaraan 
ng paggamot ng basal cell carcinoma sa mga 
pasyenteng may xeroderma pigmentosum; (3) 
Mula 2015-2017, ang tatlong pinakasikat na 
minimally invasive cosmetic procedures ay ang 
paggamit ng Onabotulinumtoxin A, soft tissue 
fillers at chemical peels; (4) ang Pilipinas ay isa 
mga nangungunang bansa na may pinakamataas 
na bilang ng social media users; dahil dito, 
lubhang naiimpluwensiyahan ang consumerism 
at nagsisilbing hamon ito sa branding ng 
kosmetiko at iba pang mga produkto.
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A laser device is a powerful tool used across 
the different fields of patient care. The 
various dermatologic indications for laser 

treatment reflect its precise technology which 
allows targeted destruction of skin compo-
nents. Crafting the appropriate basic laser pa-
rameters is essential to a good clinical outcome 
with simultaneous risk reduction of unwanted 
adverse effects. 

1)  PDS CLE 2018: Laser Basics Part One 
 27 June 2018, Dr. Enrique M. Garcia 
 Auditorium Lung Center of the Philippines 
 Didactic lecture: Understanding 
 Wavelength and Pulse Duration 
 Speaker: Dr. Mariecon Escuadro-Chin, FPDS 

Case presentation:  
Dr. Katrina Kua (Resident, East Avenue Medical
Center Department of Dermatology)

Hemolymphatic malformation in a 17/F  
•  Carbon dioxide laser 10600nm in 
 continuous wave mode 
 - bulk ablation with symptomatic relief of 

spontaneous bleeding, pruritus and 
 discharge with trauma 
• Long pulsed Neodymium: yttrium-
 aluminum-garnet (NdYAG) laser 1064nm 
 - destruction of deeper vessels 

Dr. Reagan Reyes (Resident, Makati Medical Center 
Department of Dermatology) 

• Q switched NdYAG laser 1064nm - 
 melasma, tattoo removal, nevus of Ota 
• Long pulsed NdYAG laser 1064nm - 
 onychomycosis 
• Long pulsed Pulsed dye laser 595nm - 
 spider veins 
• Carbon dioxide laser 10600nm - fractional 

ablative resurfacing of acne scars 

 

PDS Continuing Laser Education (CLE) 2018 Series: Laser Basics*
Mula sa Panulat ni Dr. Ma. Pilar L. Leuenberger, FPDS

• Q-switched NdYAG laser 532nm & 
• Q-switched Alexandrite laser 755nm 
 - tattoo (cosmetic & multi-colored), 

CALM, nevus of Ota 
• Long pulsed Alexandrite laser 755nm - re-

moval of unwanted hair 
• Erb ium:ytt r ium-a luminum-garnet 

(ErYAG) laser 2940nm 
 - fractional ablative resurfacing of atrophic 

facial scars 

Dr. Riza Milante (Resident, Jose R. Reyes Memorial 
Medical Center Department of Dermatology) 

• Long pulsed NdYAG laser 1064nm 
 - hemangioma, hypertrophic; hemangioma, 

congenital non-involuting; onychomycosis, 
severe; hair removal 

• Erbium:yttrium-scandium-gallium-garnet 
(Er:YSGG) laser 2790nm 

 - fractional ablative resurfacing of acne scars 

Mula sa may-akda: “On behalf of the PDS Laser 
Working Group 2017-2018, I would like to extend 
our sincerest thanks and appreciation to the 
PDS leadership, EAMC, MMC, JRRMMC & SLMC 
Department of Dermatology administrative 
heads, consultant staff and resident doctors 
and Dr. Escuadro-Chin for the active and warm 
support of our PDS Continuing Laser Education 
(CLE) 2018 series. May your wavelength for 
laser learning remain bright, coherent and 
collimated!”

Citation: Farkas JP, Hoopman JE, Kenkel JM. Five Parameters 
You Must Understand to Master Control of Your Laser/Light-
Based Devices. Aesth Surg J 2013;33(7):1059-64.

PDS CLE 2018 Part Two: Mga tagapagsalita (mula sa kaliwa) 
Drs. Riza Milante, Reagan Reyes, Marian Caligayahan at 

Ma. Pilar Leuenberger kasama ang working group na sina 
Drs. Datuin-De Leon at Madulid-Luna

PDS CLE 2018 Part Two: Kasama ng PDS Laser Group ang mga kasangguni at mga 
residente ng MMC at ng iba pang mga PDS accredited training institutions

* Paunawa: Minabuti ng mga patnugot na panatilihin sa wikang Ingles ang artikulong ito, upang hindi magambala ang mga pantiyakang katagang siyentipikong nalalaan sa larangan ng laser. 

PDS CLE 2018 Part One: Mga Tagapagsalita kasama 
ang Pangulo ng PDS; mula sa kaliwa: Drs. Angela Lavadia, 
Mariecon Escuadro-Chin, Ma. Pilar Leuenberger, Katrina 

Kua at Reagan Reyes

PDS CLE 2018 Part One PDS Laser Subspecialty Working 
Group: Kasama ng tagapagsalita na si Dr. Escuadro-Chin 

sina Drs. Jacqueline Madulid-Luna, Pilar Leuenberger, 
at Suzanne Datuin-De Leon

2)  PDS CLE 2018: Laser Basics Part Two 
 25 July 2018 Hall C Auditorium Tower 2 

Makati Medical Center 
 Didactic lecture: Understanding Spot Size, 

Fluence and Cooling 
 Speaker: Dr. Ma. Pilar L. Leuenberger FPDS 

Case presentation: 
Dr. Marian Caligayahan (Resident, St. Luke’s 
Medical Center Department of Dermatology) 

• Long pulsed Pulsed dye laser 595nm - 
telangiectasia (facial, leg), hemangioma 
superficial (ulcerated) 

SPOT SIZE: mathematical measurement of the 
diameter of a laser beam 
A bigger spot size allows better light penetration 
to deeper target structures. ex. 7-10mm spot size 
delivers energy up to mid-dermis level 
A smaller spot size allows higher power density 
but at a decreased depth of penetration due to 
increased scattering of photons. 

FLUENCE: optical energy delivered per unit area 
measured in J / cm2 (joules per square centimeter) 
over a period of time 
The lower the energy, the lower the complication risk. 

COOLING: reduces risk of nonspecific thermal 
injury to the epidermis via downward heat 
transfer to the desired treatment zone 
Contact cooling ex. sapphire plate contact cooling, 
temperature-controlled metal plate 
Non contact cooling ex. cryogen spray, forced 
refrigerated air

WAVELENGTH: depth of light penetration 
determined by absorption of targeted 
chromophore 

 Shorter wavelengths have more superficial 
penetration due to their absorption pattern. 

PULSE DURATION: exposure time of the selected 
energy delivered to the target tissue 

 A smaller target structure will require a 
shorter exposure time. 

 Thermal relaxation time (TRT) is the time 
for a target structure to release more than 
half of its temperature rise. Hence, the pulse 
duration should be shorter than the TRT 
to contain the energy in the target without 
“losing” the heat into the surrounding tissue.
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Naaakma ang temang “SOAR: Continuing 
the Excellence in Medical Dermatology” 
sa katatapos na ika-24th Postgraduate 

Course ng Dermatology Section ng UP-PGH. 
Nabigyang halaga sa kursong ito ang pagiging 
dalubhasa ng seksiyon sa medical dermatology. 
Kasama sa mga tinalakay ay ang mga paksang 
paukol sa general medicine, dermatologic 
oncology, dermatopharmacology, neuro-
dermatology, psychodermatology at mahusay 
na pamumuno. 

Ilan sa mga mga mahahalagang aral na naging 
pabaon sa lahat ng mga nagsidalo ay ang mga 
sumusunod:
 
1. Hindi karaniwan ang allergy sa pagkain. Ang 

pagkakaroon ng allergy sa manok ay isang 
maling paniniwala ng mga Pilipino.

2.  Ang gene editing ay maaaring gamitin sa 
paggamot ng epidermolysis bullosa.

3.  Lahat ng tao ay may sexual orientation, 
gender identity, at expression. Dapat itong 
unawain ng bawa’t isa.

 
4.  “What we eat affects how our genes are 

expressed”, kaya’t pati ang pamamaraan ng 
ating pagtanda ay apektado rin ng ating mga 
kinakain.

5. Dapat nating iwasan ang mga negatibong 
tao sa ating mga buhay. 
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Ika-24 na Postgraduate Course ng UP-PGH Section of Dermatology • Ika-16 ng Mayo, 2018. Legazpi Ballroom, Makati Diamond Residences. Mga nagsidalo – 250.

Mula sa panulat ni Dr.  Winlove P.Mojica, FPDS, FPSVI

Ang buong araw ay matagumpay na nagbuklod sa 
mga dermatologists mula sa iba’t ibang lalawigan 
ng Pilipinas tulad ng Baguio, Pampanga, Bicol at 
Quirino. Naging masigasig ang kanilang pakikinig 
hindi lamang sa mga batikang tagapagsalita 
sa genetics, allergy, research ethics at 
developmental organization, kundi pati na rin sa  
mga bago nguni’t mahuhusay na tagapagsalita 
paukol sa cutaneous oncology, radiation 
dermatology, bullous disorders, at aesthetics. 
Nagdala ng karagdagang sabik at saya ang 
bagong lugar kung saan idinaos ang kurso at 
ang kakaibang konsepto ng breakout sessions.  

Sa pagtatapos ng araw, may mapapalad na 
nagsidalo ang nagwagi ng wrist watches at 
detachable phone lens set.

KARANGALAN at KAHUSAYAN. Mga sagisag 
ng Unibersidad ng Pilipinas. Ito ay patuloy 
na itinataguyod ng UP-PGH Section of 
Dermatology. Sa nalalapit na sentenaryo ng 
seksyon sa taong 2022, nananatili itong matatag 
sa layunin nitong humasa ng mga mararangal at 
mahuhusay na mga dermatologists at lumikha 
ng mga programang napapanahon at may 
kaugnayan sa pangangailangan ng lipunan.

Mga Kasangguni ng UP-PGH Section of Dermatology: (Unang hanay mula sa kaliwa) Drs. Evelyn 
Gonzaga, Georgina Pastorfide, Clarita Maano, Francisa Roa, Ma. Lorna Frez, Eileen Liesl Cubillan, Maria 

Christina Filomena Batac. (Ikalawang hanay mula sa kaliwa): Drs. Mae Ramirez-Quizon, 
Cynthia Ciriaco-Tan, Claudine Yap-Silva, Arunee Siriponvarapon at Winlove Mojica

Maririlag at makikisig na 
staff at alumni ng UP-PGH 

Section of Dermatology

Ang mga nagsidalo sa naturang postgraduate course na 
umabot sa bilang ng 250

Nasa larawan sina Dr. Winlove Mojica (Puno ng Postgraduate Course), Mrs. Rhodora Palomar-Fresnedi 
(mula sa Except One), Prof. Edlyn Jimenez (mula sa The National Institutes of Health), Dr. Ma. Lorna Frez 
(Puno ng UP-PGH Section of Dermatology) at Dr. Belen Dofitas (Panamtam ng pang-umagang sesyon)
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COMPLEXE CUTIS: Finding Simplicity 
Amidst Complexities in Skin Science

INTEGRIDAD, KAHUSAYAN at PROPESYONA-
LISMO. Ito ang mga katangian na 
pinahahalagahan at itinataguyod ng JRRMMC 

Dermatology. Sa kadahilanang ang balat ay isang 
masalimuot na sistema, dinamiko at patuloy na 
nagbabago, napakaraming mga natutuklasang 
paukol sa larangan ng dermatology. Sa 
karamihan, ito ay nagdudulot ng pagkalula, 
pagkalito, at pag-aalinlangan. Naitatanong 
natin tuloy kung ano nga ba ang tunay na 
nararapat gamitin at ipataw sa mga iba’t ibang 
kundisyon sa balat. Kaya naman minabuti ng 
aming kagawaran na bigyang-pansin ang aspeto 
na ito: gawing payak ang masalimuot  upang 
mas maunawaan ng nakararami. 

Ang Medical Dermatology ay lubos nating 
pinapahalagahan bilang dermatologists. Dahil 
dito, ang mga sumusunod na panayam ay 
masugid na tinalakay ng ating mga magagaling 
na tagapagsalita: mga bagong panggagamot sa 
non-melanoma skin cancers, evidence-based 
appraisal ng mga nauusong pamamaraan at 
kagamitan para sa pangangalaga ng balat, at 
ang paglapat ng mga alituntunin ng functional 
medicine sa larangan ng dermatology. Ang 
Aesthetic Medicine ay hindi na maikakailang 
mahalagang bahagi ng ating kinagagalawang 
kadalubhasaan. Kaya’t ikinatuwa ng 
marami ang mahusay na pagtalakay ng mga 
tagapagsalita sa mga paksang facial contouring 
na hindi gumagamit ng operasyon, mga iba’t 
ibang paraan ng skin rejuvenation ng kamay at 
leeg, at ang paggamit ng platelet rich plasma 
para sa skin and tissue regeneration, acne 
scars, scar revision at alopecia. Ang larangan ng 
Dermatologic Surgery ay binigyang-pansin din sa 
pamamagitan ng pagpapakita ng mga iba’t ibang 
kaso kung saan ang mahihirap na operasyon sa 
balat ay nagkaroon ng magagandang paghilom 
ng mga sugat. Kaantabay nito ay ang pagtalakay 
sa karampatang anesthetic techniques na 
naaakma sa bawa’t kaso sa loob ng operating 
room o ng mga klinika. Tugon sa patuloy na 
pagpapahalaga at pag-unlad ng ating specialty 
ay ang pagtalakay sa dermatologic photography 
at mga paraan kung paano natin maisusulong 

COMPLEXE CUTIS: Finding Simplicity 
Amidst Complexities in Skin Science

Mula sa panulat ni Dr. Kei George J. Rebolledo

Ika-16 na Postgraduate Course ng Jose R. Reyes 
Memorial Medical Center (JRRMMC) Department 
of Dermatology katuwang ang Skin Research 
Foundation of the Philippines • Ginanap noong ika-
22 ng Hunyo 2018 sa  Crowne Plaza Manila Galleria

Emcee: Dr. Kara Melissa Torres

Mga Panamtam: Drs. Elizabeth Amelia V. Tianco, 
Melanie Joy Doria-Ruiz, Abelaine Venida-Tablizo, 
Zharlah Gulmatico-Flores

Naghatid ng mga mensahe: Drs. Flordeliz Abad- 
Casintahan (Chairman and Over-all Head of the 
Organizing Committee) at Daisy King-Ismael (Vice-
Chair of the Dermatology Department)

Mga Tagapagsalita: Drs. Stanley Chua, Johannes 
Dayrit, Teresita Ferrariz, Maria Therese Evangelista-
Huber, Maria Jasmin Jamora, Krisinda Dim-Jamora, 
Ma. Cristina Puyat, Jim Sanchez, Irene Gaile 
Robredo-Vitas at Mr. Mondo Castro

ang ating propesyon sa panahon ng digital age 
at social media. 

Mula sa mga paksang tinalakay, ilan sa mga 
makabuluhang punto na dapat tandaan at 
gamitin ay ang mga sumusunod: [1] kahit wala 
pang klinikal na katibayan na nakabubuti ang 
mga nauusong produkto para sa balat, gaya 
ng micellar water, home-based LED masks at 
oral sunscreen, wala rin namang nasaad na 
panganib sa paggamit ng mga produktong 
ito; [2] ang paglalapat ng yelong nakapaloob 
sa gwantes, sa ooperahang bahagi ng balat, 
bago magturok ng lokal na pampamanhid ay 
maaaring isang lumang pamamaraan; nguni’t 
ito ay kapakipakinabang pa rin at maaaring 
maihantulad sa bisa ng liquid nitrogen spray; [3] 
may mga makabagong paraan upang mabigyang 
lunas ang mga non-melanoma skin cancer 
tulad ng biological na cetuximab, programmed 
death 1 (PD1) inhibitors, chemoprevention na 
may kasamang adjuvant radiation therapy at 
chemotherapy; [4] wala pang mga naitalang 
patnubay para sa medical photography;  

Ang mga dumalo habang nakikinig nang mabuti sa mga 
tinatalakay ng mga tagapagsalita

10

Pagbibigay ng parangal at sertipiko sa mga panauhing tag-
apagsalita. Mula kaliwa: Drs. Elizabeth Amelia V. Tianco, 

Melissa Joy Doria-Ruiz, Flordeliz Abad-Casintahan, 
Ma. Cristina Puyat, Johannes F. Dayrit, Maria Jasmin 

Jamora, at Daisy King-Ismael

mahalaga ang pagkuha ng documented 
informed consent mula sa pasyente bago sila 
kunan ng lawaran; parating pahalagahan ang 
pagiging kumpidensyal at pribado ng mga 
pasyente; [5] at tungkol naman sa kagalingan, 
karakter at koneksiyon ng  personal branding ng 
ating propesyon sa digital age- kailangan nating 
alalahanin na kahit na mas marami tayong 
nakakasalamuhang tao dahil sa teknolohiya at 
social media, ang pagpapakatao ay nakasalalay 
pa rin sa pagiging makatotohanan at personal 
na pakikihalubilo upang makabuo ng mga 
pangmatagalang ugnayan. 

Ang medisina ay isang pabago-bagong 
larangan. Ang mga pinakabagong gabay sa 
paggamot ng mga sakit ay dapat palagiang 
sinusuri at pinag-aaralan. Kami ay umaasa 
na ang lahat ng nagsidalo sa aming ika-labing 
anim  na  postgraduate course ay umuwing mas 
mahusay, mas dalubhasa, at mas may malasakit 
na mga manggagamot. Higit sa lahat, kami 
ay nananalig na ang lahat ng mga dumalo ay 
napaalalahanan sa Hippocratic Oath na kanilang 
sinumpaan nang sila ay naging manggagamot 
– sa paglalapat ng lunas sa karamdaman, 
mahalagang pagtuunan ng pansin di lamang 
ang sakit kundi ang mismong taong maysakit.

Mga Nagtapos, mga Kasangguni at mga Residente 
Jose R. Reyes Memorial Medical Center Department of Dermatology

Ang mga Kasangguni at Residente ng Jose R. Reyes Memorial Medical Center 
Department of Dermatology

DagDag KaalaMan
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Mula sa panulat nina Dr. Patricia Alessandra V. Cabral at Dr. Raphaela Martina C. Pineda

Sinimulan ng Skin and Cancer Foundation ang 
kanilang post graduate course sa paglilingkod sa mga 
mamamayan ng Mariveles, Bataan sa pamamagitan ng 

isang dermatological mission sa mahigit kumulang na 250 na 

sa hair loss at acne scars ang sumunod, kasama 
ang mga pananaw kung paano makakamtan ang 
aesthetic preference ng mga Pilipino. Kapansin-
pansin ang pagtalakay sa kahulugan ng alindog 
o kariktan ng mga Pilipino at kung paano ito 
nagbabago sa bawa’t henerasyon. Sa kabilang 
dako, dahil ang ating bansa ay mayaman sa 
mga halaman at herbal remedies, napagtuunan 
ng panahon ang kahalagahan ng mga herbal 
medicines sa ating kadalubhasaan. Binigyang 
pansin din ang distribusyon ng mga sakit sa balat 
sa iba’t ibang rehiyon ng bansa. 

Natutunan sa talakayang ito ang mga sumusunod: 
[1] bilang mga dermatologists, isang hamon ang 
pagkakaroon ng pagpapahalaga sa pagkakaiba-
iba ng kulay ng ating mga balat; [2] bilang mga 
makabayang mamamayan, tayo ay hinihikayat 

pasyente. Kinabukasan, nagkaroon ng 
maigting na talakayan sa mga  bagong 
saloobin tungkol sa kasalukuyang 
paninindigan ng dermatology kaug-

nay ang social media. 
Isang masiyasat na 
pagsulyap paukol sa mga 

na manatili sa ating bansa 
upang maglingkod sa ating mga 
kapuwa Pilipino; mayroong 
matinding pangangailangan 

ng ating kadalubhasaan sa mga malalayong rehiyon ng 
ating bansa; [3] tayo ay hinihimok na suriing muli ang ating 
tungkulin bilang matatalinong tagapamagitan at [4] laging 
tatandaan ang tatlong R’s: Read, Research and Relate sa 
ating  pagharap sa kinabukasan ng Dermatology. 

Ang huling araw ay inilaan sa pagbisita sa Las Casas Filipinas 
de Acuzar, kung saan makikita ang mga panandaan ng ating 
kasaysayan. Ang mga dumalo ay nabigyan ng pagkakataong 
makapaglakad-lakad sa mga mga makasaysayang arkitektura 
na mistulang naghatid sa kanila sa sinaunang panahon. 

Nakatutuwang isipin na bagama’t ang ating lipunan 
ay naglalaro sa pagsasama-sama ng magkakasalungat 
nguni’t magkakaugnay na puwersa, tulad ng tradisyon at 
pagbabago, kultura at teknolohiya, taglay pa rin natin ang 
pagtanggap sa kaunlaran nang may paglingon sa ating 
pinagmulan. Kaya naman, ang pagpupulong na naganap 
ay patunay sa pagbibigay-pugay sa ating pagkakakilanlan 
at kultura, kaugnay sa larangan ng ating kadalubhasaan. 
Natupad ang layuning malagpasan ang maaghaming aspeto 
ng Dermatology at patunayang ang ating larangan ay mas 
malalim pa sa panlabas na kaanyuan lamang.

m a ka b a go n g 
panggagamot 

Ang mga nagsipagdalo sa Post Graduate Course ng SCFI na idinaos sa The Oriental, Mariveles, Bataan

Ang mga Kasangguni at Residente ng Skin and Cancer Foundation Inc. (SCFI), kasama ang mga boluntaryo sa 
medical mission na ginanap sa Mariveles Municipal Compound sa Mariveles, Bataan

Ang Heritage Tour sa Las Casas Filipinas de AcuzarIka-8 Post Graduate 
Course ng Skin and 
Cancer Foundation 

(SCF) na ginanap 
mula Hunyo 6-9, 2018 

sa Oriental Hotel, 
Mariveles, Bataan

DagDag KaalaMan
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Ang unang kaso ng HIV sa Pilipinas ay 
iniulat noong 1984. Mula Hunyo 2016, 
ang ating bansa ay may naitalang  

kabuuang kaso ng HIV sa bilang na 34,999.8. 
Magmula 1984 hanggang 2007, bagama’t 
may epidemya ang Pilipinas, ito ay mababa at 
mabagal; subali’t sa pagtuntong ng taong 2008, 
naging mabilis at laganap ang pagkalat nito at 
magpahanggang ngayon, walang pahiwatig na 
ang pagdami ng mga kaso ng HIV ay bababa. 
Mula sa balasak na isang bagong kaso bawa’t 
araw noong 2008, ang ating bansa ay nagtatala 
ngayon ng 26 na mga bagong kaso bawa’t araw. 
Ang walang humpay na pagdami ng mga kaso ng 
HIV ay nag-udyok sa Kagawaran ng Kalusugan 
(DOH) na kilalanin ang mga pamamaraan 
upang maiwasan at masugpo ang HIV sa 
mga pangunahing populasyon na malamang 
na tamaan nito. Sa ilalim ng kasalukuyang 
pamahalaang Duterte, isinama ng DOH ang 
HIV sa loob ng 12 Legacy Agenda upang ito ay 
mabigyan ng prayoridad.

Ang HIV ay higit pa sa isyung pangkalusugan. 
Hindi lamang ang DOH o pamahalaan ang 
makapipigil sa paglala nito. Nangangailangan 
ng masigasig na pagtutulungan ng maraming 
sektor sa ating bansa. Ang pangangailangan 
na ito ang nag-unsad sa Philippine Society of 
Venereology (PSV) at Philippine Dermatological 
Society (PDS) na maging kaagapay ng DOH 
sa pagtulong sa pamahalaan na maabot ang 
medium-term plan ng pag-iwas at pagsugpo sa 
HIV/AIDS sa ating bansa.

Ang Republic Act No. 8504 “The AIDS Prevention 

HIV Counseling and Testing (HCT)

Mula kaliwa hanggang kanan: Master HCT training team nina Bro. Lito Cruz, 
Bro. Yomi, Bro. Jess, na pinamumunuan nina Dr. Cherry Abrenica (Pinuno ng 

H4 San Lazaro Hospital, Nakaraang Pangulo ng PSV), Dr. Roberto Pascual 
(Kasalukuyang Pangulo ng PSV), Dr. Angela Lavadia (Pangulo ng PDS), Dr. Dianna 

Mendoza (Manila Health Office) and Ms. Joy Morin (DOH- DPCB-NASPCP)

and Control Act of 1998” ay nag-uutos ng 
paglalaan ng counseling bago at pagkatapos 
ng HIV testing. Sa Sixth AIDS Medium Term 
Plan (2017-2022), kinikilala ang HIV counseling 
at testing (HCT) bilang isa sa mga preventive 
interventions para sa mga key populations at 
risk. Sa pamamagitan ng interbensyong ito, 
ang mga grupong may panganib na magka-
HIV ay mabibigyan ng pagkakataong malaman 
ang kanilang HIV status. Kasabayan nito, 
mapagkakalooban sila ng kaalaman ukol sa risk 
reduction strategies at maitutukoy ang mga 
support facilities na makatutulong sa kanila.

Pinangunahan ng PSV at PDS, kasama ang 
DOH (sa pamamagitan ng Disease Prevention 
and Control Bureau – National HIV, AIDS 
and STI Prevention and Control Program 
(DPCB-NASPCP) at Global Fund HIV Project sa 
pamamagitan ng Save the Children Philippines, 
Inc.), ang pagbuo ng kauna-unahang proyektong 
nagbubuklod sa tatlong institusyon upang 
makatulong sa pagpigil at pagsugpo ng HIV/
AIDS sa bansa. Ang unang hakbang tungo sa 
adhikain na ito ay ang pagbibigay edukasyon at 
pagsasanay sa mg kasapi ng tatlong institusyon. 
Nabuo ang proyektong HIV Counseling and 
Testing (HCT) Training at ito ay ginanap noong 
ika-4 hanggang ika-6 ng Hulyo, 2018 sa Quirino 
Memorial Medical Center sa Quezon City.

Ang kahalagahan ng HIV Counseling and Testing 
(HCT) ay ang mga sumusunod:
1.  Nakatutulong ang HCT sa sangkatauhan na 

malaman ang kanilang HIV status, kung sila 
ay positibo o negatibo.

Mula sa panulat ni Dr. Roberto Antonio Pascual, FPDS, FPSV

2.  Natutulungan ng HCT ang pagpigil ng 
pagkalat ng HIV.

3.  Ang HCT ay nagbibigay daan sa madla na 
magkaroon ng pangangalagang medikal 
kapag positibo ang pagsusuri. 

4.  Ang negatibong pagsusuri ay makapag-
uunsad ng pagyakap sa mga pamamaraan 
upang manatiling negatibo. Ang positibong 
pagsusuri naman ay makatutulong sa 
paghahanda ng kalooban, sa pagtanggap 
ng kalagayan at sa pamumuhay nang mas 
maigi at hindi  nakakaapekto sa kapwa. 

5.  Nagbibigay ang HCT ng mga kritikal na 
kaalaman tungkol sa HIV at ang proseso ng 
eksaminasyon.

6.  Naipapaalam din ng HCT ang kaalaman 
tungkol sa pagsasalin-salin ng HIV at kung 
paano mapoprotektahan ng madla ang 
kanilang mga sari-sarili laban sa impeksiyon.

7.  Ipinaaalam ng HCT sa publiko na ang 
pagsusuri sa HIV ay dapat na regular na 
ginagawa. 

Naniniwala ang PSV at PDS na ang pagsusuri 
para sa HIV ay ang napakahalagang paraan 
sa pag-iwas, pangangalaga at paggagamot. 
Naniniwala kami na ang HIV counseling and 
testing ay dapat na regular na gawin upang 
makamit ang adhikaing magkaroon ng 
henerasyong malaya sa HIV.

Umaasa kami na makapagturo pa sa mas 
maraming kasapi ng mga institusyon. Ang mga 
pag-uusap ay nagaganap na ngayon para sa 
ikalawang bahagi ng programa.

Ang mga bagong DOH trained HIV Counselors kasama ang training team

Training Workshop for
PDS and PSV members

DagDag KaalaMan



Ang EAMC Department of Dermatology ay may taunang 
pagbabalik-aral paukol sa mga sakit sa balat, buhok at 
kuko, laan para sa mga nagtapos ng medisina. Adhikain 

nito ang makapagbigay ng sapat na kaalaman sa dermatology 
para sa kanilang paghahanda sa darating na Physician Licensure 
Examination. Kabilang sa mga paksang tinalakay ay ang tamang 
pakikipanayam at pagsusuri, mga karaniwang impeksyon 
sa balat, eczema at  mga malubhang sakit sa balat na dapat 
pagtuunan agad ng pansin. Ibig ding itaguyod ng pagbabalik-aral 
na ito ang pagmumulat sa mga kabataang manggagamot ng mga 
mahahalagang kaalaman tungkol sa Hansen’s Disease mula sa 
mga sintomas hanggang sa stigma na dulot ng sakit na ito.
 

Ang mga Medical Interns kasama ang mga 
residente ng EAMC Department of Dermatology

Mula sa panulat ni Dr. Monique Lianne C. Lim

Ginanap noong ika-16 ng Hulyo, 2018 sa Feliciano Belmonte Auditorium, EAMC

The East Avenue Medical Center (EAMC)

and

Department of Dermatology’s 
Dermatology Review 

 
Hansen’s Disease Awareness 

Campaign for Medical Graduates

Sa mga nakibahagi sa pagpupulong na ito, mga nagtapos mula 
sa Department of Health Philippine Centers for Specialized 
Health Care, Far Eastern University Nicanor Reyes Medical 
Foundation, University of the East Ramon Magsaysay 
Memorial Medical Center at Xavier University, tunay na naging 
makatuturan ang pagbabahagi ng kaalaman mula sa EAMC 
Department of Dermatology. Nagsilbing pagbibigay-pugay na 
rin ang pagbabalik-aral na ito sa mga medical interns na walang 
pagod na tumulong at nag-aruga sa kani-kanilang lipon ng mga 
pasyente. Harinawa’y maging matagumpay ang lahat sa darating 
na pagsusulit upang maging ganap na mangagamot.

ERRATUM
Aming paumanhin paukol sa panulat na DERMAUTHORITIES GO GREEN…PDS KAAGAPAY NG SINING AT KALIKASAN na nalathala sa pangalawang isyu ng 
Skin Contact (pp 4-6, Vol 15 No 19, May 2018)
Ang tumpak na pangalan ni Dr. Madrina Tamayo-Zafaralla ay Dr. Macrina Tamayo-Zafaralla at ang sumulat ng artikulo ay si Dr Mariliza Javalera-
Echivarre, FPDS para sa PDS Southern Luzon Chapter Group
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Ika-6 ng Mayo– Palazzo Antonio Lipa Batangas SLPDS Ika-10 ng Hunyo – Park Inn Clark CLPDS

Ika-4 ng Hulyo – Café 1771 El Pueblo, Ortigas, Pasig City

DagDag KaalaMan



Hindi naging hadlang sa pagpapalawak ng kaalamang pang-dermatolohiya ang pagkakalayo-layo ng mga pulong bumubuo sa 
ating bansa. Katuwang ang Galderma Philippines, inihatid ng PDS ang programang Mini-LEAP mula Luzon hanggang Visayas at 
Mindanao. Nagbigay panayam sina Dr. Marie Socouer M. Oblepias paukol sa napapanahong acne management at Dr. Maria 

Teresita G. Gabriel naman sa mahahalagang tips in handling dermatoses. Kasamang nagsagawa ng nakatutuwang professional 
networking si Dr. Noemie S. Ramos at nagtapos ang bawa’t pagtitipon sa paglalahad ng Hot PDS Issue Updates mula sa PDS Board. 
Matutunghayan sa mga sumusunod na larawan ang mga iba’t ibang pagtitipon sa buong kapuluan ng ating bansa.

Ika-17 ng Mayo sa Omakase Restaurant, Madrigal Avenue, Muntinlupa City

Ika-7 ng Hunyo sa Pasay City Ika-21 ng Hunyo sa Iloilo City 

Ika-6 ng Hulyo sa Tiny Kitchen Restaurant, Davao City

15
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Pinagtipon-tipon nina Dr. Maricarr Pamela Lacuesta-Gutierrez, FPDS at Dr. Bernadette Lou G. Caluya, FPDS 

PANGKAT NG ACNE MANAGEMENT MINI-LEAP
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Ika-31 ng Mayo sa Cebu City Ika-14 ng Hunyo sa Luxent Hotel, Quezon City 

Ika-28 ng Hunyo sa Balai Serafin, Malolos, Bulacan 

Ika-26 ng Hulyo sa Haru Restaurant, Pasig City Ika-12 ng Hulyo sa Makati

DagDag KaalaMan

PANGKAT NG HANDLING DERMATOSES MINI-LEAP



Ang BIOLOGICS MASTERCLASS ay isang 
proyektong pinagsisikapang ipatupad 
ng Philippine Dermatological Society 

(PDS) at Novartis Philippines. Sa ngayon, hindi 
maikakaila na ang sakit na psoriasis ay madalas 
nating makadaupang-palad sa ating mga klinika, 
bilang mga dermatologists. Dahil dito, dapat 
lamang na paigtarin natin ang ating kaalaman 
paukol sa lahat ng maaaring maibigay o maipayo 
sa ating mga pasyente bilang panglapat-lunas sa 
sakit na ito. Ang pagnanasang ito ang nagbungad 
upang ang proyektong ito ay maisakatuparan. 

Mula sa panulat ni Dr. Maria Juliet Macarayo, FPDS

Adhikain ng Biologics Masterclass na talakayin 
ang kasaluyukang katayuan ng panggagamot sa 
psoriasis, sa pamamagitan ng pagpapakita ng 
mga iba’t ibang kaso kung saan mabibigyang 
liwanag ang mga pamamaraan ng pamamahala 
ng psoriasis. Pagtutuunan din ng pansin ang 
pangkasalukuyang gabay sa panggagamot 
ng sakit na ito, kasama ng kahalagahan at 
ginagampanang bahagi ng biologics sa psoriasis.

May tatlong matatagumpay na pagpupulong na 
ang naisagawa noong ika-6 at ika-21 ng Hulyo, 

2018, sa pangunguna na mga tagapagsalita 
na sina Drs. Belen Dofitas at Emerson Vista. 
Ito ay ginanap sa Davao, Bacolod at La Union. 
Dinaluhan ito nang mahigit kumulang na 44 
na mga dermauthorities mula sa Mindanao, 
Visayas at Hilagang Luzon.

Bago magtapos ang taong 2018, may 11 pang 
nakalaang pagtitipon sa loob at labas ng Metro 
Manila. Marami pang pagkakataon upang ang 
bawa’t isang kasapi ng PDS ay mataguriang 
MASTER ng BIOLOGICS!

17
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Hindi maipagkakaila ang panghalina 
ng SKIN MUSEUM sa madla. Dahil ito 
ay SKINteractive at maituturing na 

isang contemporary art, maraming natuwa 
sa kanilang karanasang makita, mabasa at 
mahawakan ang museo na ito. Sa ganitong 
kaparaanan, naipabatid ng PDS-SLC Batangas 
ang mga kaalamang paukol sa balat, buhok 
at kuko. Napag-alaman din ng madla ang 
serbisyong dulot ng Philippine Dermatological 
Society!

Ang maghapong pagtitipon noong ika-6 ng 
Mayo, 2018 ay nagtampok sa makasalamuhang 
panayam mula sa mga kasapi ng PDSSLC 
paukol sa iba’t ibang aspeto ng eczema at 
mga kundisyon ng balat: Drs. Lizelle Buenafe 
(tamang pangangala ng ating balat), Kathleen 
May Eusebio-Alpapara (pangangalaga sa balat 
laban sa araw), Andrea Mendoza (mga dapat 
malaman ukol sa acne) at Cheryl Dizon (mga 
dapat tandaan ukol sa eczema). 

Mula sa panulat ni Dr. Florence Ruiz-Buenaventura, DPDS

PDS SKIN HEALTH & ECZEMA FAIR CARAVAN
Ginanap magmula ika-4-6 ng Mayo, 2018 sa Robinson’s Mall Lipa City, Batangas

Ito as sinundan ng libreng gamutan sa balat 
na pinamahalaanan ng mga kasapi mula sa 
Batangas, Laguna, Cavite at Quezon. Nabigyan 
ng serbisyo at mga gamot ang mahigit 
kumulang na 185 na katao. Ang pakikibahagi 
ng mga pharmaceutical companies (Karihome, 
Bayer, Galderma, Brady, Eiskin, Creative Skin, 
Dermskin, Leo, Holistix, Dygen, GSK, D’Mark 
at Glenmark) na may kani-kanilang booths 

at give-aways ay nakatulong nang malaki sa 
pagdiriwang. 

Ang tagapangasiwa ng naganap na Skin 
Health & Eczema Fair sa Lipa, Batangas ay si 
Dr. Florence Ruiz-Buenaventura, sa gabay at 
tulong ni Dr. Michelle Gatchalian, Pangulo ng 
PDS Southern Luzon Chapter. Dinaluhan ang 
pagtitipon ng Pangulo ng PDS na si Dr. Ma. 
Angela Lavadia, Pangalawang Pangulo ng PMA 
na si Dr. Benito Atienza, Red Cross Team at ABS-
CBN media coverage team. 

Tunay na nanguna ang kaganapang ito sa 
pagpapatuloy ng masayang pagsasama-sama 
ng mga kasapi ng PDS-SLC. Patunay din ito 
ng buong-pusong pagbibigay-serbisyo sa 
sangkatauhan ng mga DERMAUTHORITIES. 
Harinawa’y magtuluy-tuloy ang kapaki-
pakinabang na proyektong ito. Huwag sana 
tayong magsawa na itaguyod ang ating pagiging 
DERMAUTHORITY !!!

travels to Batangas !!!

PagsasaMa-saMa sa Pagtulong sa saMbayanan



Ang World Skin Health Day ay patuloy 
na ipinagdiriwang ng Philippine 
Dermatological Society (PDS), sa pama-

magitan ng Skin Health and Eczema Fair na 
idinaraos sa iba’t ibang dako ng Pilipinas. Sa 
pakikipag-ugnayan sa International League of 
Dermatological Societies (ILDS) at International 
Society of Dermatology (ISD), layunin ng 
proyektong ito na pagtibayin ang pagpapahalaga 
sa kalusugan ng balat. Maraming paraan upang 
makamit ang adhikain na ito. Nguni’t ang 
pagsasabay-sabay ng mga pamamaraan na ito, 
sa loob ng iilang oras sa isang maghapon, ay hindi 
madali at magaang na trabaho. Kailangan ang 
maisagasig na pagpaplano, ang pagtutulungan 
ng mga kapulungan ng dermatologists sa bawa’t 
rehiyon at ang gabay at tulong ng mga Pinuno 
ng PDS.

Sa isang samahan na ang mga kaanib 
ay tunay na nagkaka-isa, tunay namang 
walang hindi matutupad. Kapag taos sa 
puso ang pagtutulungan, walang hirap na 
maisasakatuparan ang lahat ng layunin. Ito ang 
PDS Central Luzon Chapter. Animnapu’t siyam 
na dalubhasa sa kalagayan ng balat. Pinagbuklod 
ng makatotohanang pagpapahalaga, pag-
mamahal at paggalang sa isa’t isa.
 
Kaya naman, noong ika-20 ng Mayo 2018 
(Robinson’s Place Malolos City, Bulacan) at ika-22 
ng Hulyo 2018 (Robinson’s Starmills, Pampanga), 
tunay na naging matagumpay ang ginanap na 
Skin Health and Eczema Fairs. Ang pagdalo ng 
Pamunuan ng PDS (Drs. Ma. Angela Lavadia, 
Purita Paz Lao, Julie Pabico, Blossom Chan, Ma. 
Lourdes Palmero, Krisinda Jamora at Arnold 
Yu) ay nagpatibay sa kanilang pagpapahalaga 
sa pagsisikap ng CLPDS na tugunan ang 

Mula sa Panulat nina Dr. Asuncion Mendoza, FPDS, Dr. Roberto Manlapig, FPDS, Dr. Maria Juliet Macarayo, FPDS

Dobleng-saya ang Pagdiriwang ng 
Skin Health and Eczema Fairs!

pagsasakatuparan ng proyektong ito. Dinagsa 
ang dalawang pagdiriwang ng napakaraming tao 
(486 sa Malolos at 746 sa Pampanga). Habang 
maraming nagpapatangin ng kanilang mga sakit 
sa balat, may mga umiikot sa iba’t ibang kubol 
ng mga pharmaceutical companies at may 
mga umiikot din sa Skin Museum at naaaliw na 
binabasa ang mga kaalaman na malamang ay 
ngayon lang nila nakita. Kasabayan din nito ang 
programang pagbibigay ng karunungan paukol sa 
common skin disorders, photoprotection, acne, 
melasma, eczema at basic skin care. Buong galing 
itong tinalakay ng ilan sa mga dermauthorities ng 
CLPDS: Drs. Roberto Manlapig, Marisel Abejo, 

Central Luzon Chapter ng Philippine Dermatological Society
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Christina Javier, Kara Melissa Torres, Marilyn 
Punzal, Melody Ong, Suzanne Manalo, Ailynne 
Wijangco, Wilsie Walinsundin, Asuncion 
Mendoza at Aenelle Dizon.

Ang mga palaro na sinalihan ng mga 
nagsipagdalo ay tunay na ikinatuwa ng marami. 
Nag-uwi sila ng mga papremyong gift certificates 
na hatid ng mga CLPDS dermatologists at mga 
give-aways mula sa mga drug companies. Ang 
pinananabikang Grand Prize Raffles na Vivo at 
Oppo cellphones at ang hiyawan ng lahat ng mga 
nagsipagdalo, ang siyang naging pangwakas sa 
kabuuan ng programa.

Ang mga pagdiriwang na ito ay ginanap sa 
araw ng Linggo. Dahil sa pagmamalasakit 
at pagmamahal sa kapwa, buong pusong 
isinakripisyo ng mga kasapi ng PDS ang araw 
ng pamilya. Buong katatagan ding sinuong ang 
ulan at baha, makapagsilbi lamang sa ating 
mga mamamayang nangangailangan ng dagdag 
kaalaman at pagtingin sa mga sakit sa balat.

PagsasaMa-saMa sa Pagtulong sa saMbayanan
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Idinaos ng mga Negros Occidental 
DermAuthorities ng PDS Southern 
Philippines Chapter (PDS-SPC) ang kanilang 

bersiyon ng Skin Health and Eczema Fair sa 
Robinson’s Place Mall, Bacolod City noong 
ika-20 hanggang ika-22 ng Hulyo, 2018. Ang 
kawili-wiling Skin Museum ay nagpamalas 
ng mahahalagang kaalaman paukol sa balat, 
buhok at kuko. Malugod itong pinuntahan ng 

Mula sa kaliwa: Kasama ng Pangulo ng PDS-SPC na si Dr. Marilou Ong ang pangkat-Negros Occidental na sina 
Drs. Debbie Villanueva, Charisse Eusebio, Nonette Cabahug, Remelee Escalante, Ninay Ledesma, Charissa Sason, 

Angelina Montilla, Fema Hipe at Rhea Serondo.

Mula sa Panulat ni Dr. Therese Giannine Ledesma, DPDS

Libreng konsultasyon at mga panayam na naganap sa Bacolod Skin Health at Eczema Fair

maraming may mapang-usisang pag-iisip. Ang 
pambungad na seremonya ay pinangunahan 
nina Drs. Marilyn Maranon, Fema Hipe, at 
Marilou Ong, Pangulo ng PDS-SPC. Sinundan 
ito ng mga talakayan tungkol sa eczema, 
psoriasis at  proteksyon ng balat mula sa araw 
mula sa mga tagapagsalita na sina Drs. Maria 
Rhea Serondo, Angelina Montilla at Charisse 
Eusebio.
 

Ribbon cutting sa pangunguna nina Dr. Marilyn Maranon 
kasama sina Drs. Debbie Villanueva at Marilou Ong

Karamihan sa mga nagsidalo ay mga Barangay 
Health Workers na tuwang-tuwa sa pakikinig sa 
mga panayam at pakikilahok sa mga palarong 
inihanda ng pangkat. May mga nagpatingin 
din ng kani-kanilang mga sakit sa balat. Ang 
libreng consultasyon ay pinangunahan ng 
mga Bacolod PDS dermatologists na sina 
Drs. Debbie Villanueva, Angelina Montilla, 
Charisse Eusebio, Remelee Escalante, Fema 
Hipe, Rhea Serondo at Ninay Ledesma, kasama 
si Dr. Charissa Sason, isang kasapi din ng PDS na 
naninirahan na sa New York, USA.

Nagtapos ang pagdiriwang sa pasasalamat 
mula kay Dr. Debbie Villanueva. Pinaalalahan 
din ni Dr. Villanueva na sa mga sakit sa balat, 
mahalang kumunsulta lamang sa mga tunay na 
eksperto ng Philippine Dermatological Society.  

Ang pagdiriwang na ito ay tunay na nagbigay ng 
pagkakataon sa pangkat-Negros Occidental na 
maipalaganap ang kahalagahan ng kalusugan 
ng balat, sa tulong ng PDS-SPC, Robinson’s 
Mall, Kagawaran ng Kalusugan, ABS-CBN at mga 
kaanib na pharmaceutical companies.

Mga nagsidalo sa pagtitipon, sa pangunguna ng mga Barangay Health Workers

PagsasaMa-saMa sa Pagtulong sa saMbayanan
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Noong nakaraang ika-14 ng Hunyo, 
2018, ang mga lalawigan ng Ilocos ay 
nakaranas ng hindi pangkaraniwang 

malalakas na pag-ulan; nguni’t hindi ito naging 
hadlang para sa mga kasapi ng PDS-Northern 
Luzon Chapter (PDSNLC) sa pagdaraos ng Skin 
Health and Eczema Fair sa Robinson’s Place, 
San Nicolas, Ilocos Norte. 

Nagsimula ang palatuntunan sa pagbibigay-
pugay ni Dr. Liza Marie Paz-Tan, Pangulo ng 
PDSNLC. Sinundan ito ng mga pagbati mula 
kina Dr. Florina Q. Conde-Corpuz, Pangulo ng 
Ilocos Norte Medical Society, at Dr. Alfredo P. 
Valdez Jr., Alkalde ng Munisipalidad ng San 
Nicolas. 

Ang mga panayam ay dinaluhan ng 130 na 
barangay health workers. Nagpaunlak ang 

Mula sa panulat nina Dr. Eugenio R. Pipo III, FPDS at Dr. Liza Marie Paz-Tan, FPDS

mga kasapi ng PDSNLC na sina Drs. Geraldine 
Ruth Cadacio, Merely Melba Naidas, Marietta 
Naraval at Liza Marie Paz-Tan na magbigay ng 
mga napapanahong kaalaman paukol sa basic 
skin care, eczema control and management at 
photoprotection. Mahalaga sa mga nagsidalo 
ang mga naibahagi ng pangkat dahil ang 
eczema ay laganap na nakikita at nararanasan 
ng marami sa rehiyon ng Ilocos. Bukod sa 

natutunan ng madla, nakapag-uwi pa ang 
ilan ng mga gantimpala mula sa mga palarong 
isinagawa ng PDSNLC. 

Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa lokal 
na pamahalaan, mga pharmaceutical partners, 
at mga medical society chapters ng Ilocos Norte 
at Ilocos Sur, ang nasabing pagdiriwang ay 
tunay na naging matagumpay!

PagsasaMa-saMa sa Pagtulong sa saMbayanan



Sa pangalawang pagkakataon, naging 
matagumpay ang pagdaraos ng National 
Eczema Fair, alinsunod sa pagdiriwang 

ng World Skin Health Day. Napakaraming 
nagsidalo, mula sa mga kasapi ng Philippine 
Dermatological Society (PDS) at mga kaagapay 
nitong mga pharmaceutical companies, pati 
na rin mga  karaniwang mamamayan mula sa 
Maynila at mga karatig- pook nito.

Nanguna sa pagsisimula ng programa sina Drs. 
Purita Paz-Lao, Pangawalang Pangulo ng PDS, 
Blossom Chan at Irene Gaile Robredo-Vitas. 
Malugod na inanyayahan ni Dr. Paz-Lao ang 
lahat upang makiisa sa pagdiriwang inilaan ng 
PDS para sa sambayanang Pilipino.    

Sa tulong ng Bayer Philippines, itinanghal ang 
mga naggagandahang alagad ng sining na 
sina Guila Alvarez, Chesca Garcia-Kramer at 
Scarlet Kramer. Masayang tinanggap ng mga 
manonood ang kanilang mga salaysay bilang 
mga taong may eczema. Makatotohanan 
din nilang ibinahagi sa lahat kung paano nila 
nahaharap at nasusugpo ang kanilang mga 
eczema flares. 

Dahil sa kagiliw-giliw na kaganapan sa Atrium, 
maraming mga ordinaryong namamasyal 
lamang sa Robinson’s Place Ermita ang naakit 

at nakiisa na rin sa pagdiriwang. Nakipila ang 
marami sa mga booths kung saan namimigay 
ng mga libreng samples at ang iba’y nanood 
at nakinig sa mga makabuluhang panayam 
at pagtatanghal. Ang mga sumusunod ay 
nagpaunlak na magbigay ng mga kaalaamang 
paukol sa balat: Dr. Bernadette Lou Faundo 
(mga dapat malaman ukol sa eczema), Christina 
Filomena Batac (kahalagahan ng proteksyon sa 
araw), Nino Catambay (mga dapat malaman 
sa pangangalaga ng buhok at ang katotohan 
paukol sa mga produktong pampaputi), 
Criselda Rescober (bakit may acne at paano 
ito masusugpo), Marlon Aljama (mga dapat 
tandaan upang ang balat ay di-agad tumanda) at 
Arunee Siripunyarapon (tamang pangangalaga 
ng balat ng mga bata). Sa kasagsagan ng mga 
panayam at ilang palarong nag-eenganyo sa 
mga manonood, nagaganap na rin ang libreng 
konsultasyon para sa mga sakit sa balat, buhok, 
at kuko na pinangunahan ng mga residente 
mula sa iba’t ibang insitusyon ng PDS. 
  
Sa pagtatapos ng Eczema Fair, umuwi ang mga 
nagsidalo, di  lamang bitbit ang mga napagwagian, 
kundi pati na rin ang mga natutunang kaalaman 
ukol sa tamang pangangalaga ng balat. Dala rin 
nila ang mahalagang paalala na ang Philippine 
Dermatological Society ay kanilang kaagapay sa 
mga suliraning paukol sa balat.

Mula sa Panulat ni Dr. Crystal Karen Go-Retuya

PagsasaMa-saMa sa Pagtulong sa saMbayanan



Mula sa panulat ni Dr. Maria Juliet Macarayo, FPDS

Mula sa East Avenue Medical Center
Dr. Camille Ann L. Asuncion

Dr. Marie Antonette D. Dumlao
Dr. Alexis Paula D. Ibanez

Dr. Barbara Ellen T. Marcelo
Dr. Cyryl Rae Benjamine S. Rejuso-Kalbit

Dr. Mary Renebe R. Tugon

Mula sa Jose R. Reyes Memorial 
Medical Center

Dr. Ron Michael P. Dagala
Dr. Karel Helden C. Dator
Dr. Edessah S. Dipasupil

Dr. Karla Isabel B. Ligeralde-Bascones
Dr. Dianne Christine C. Sia
Dr. Erica Whitney R. Tan

Mula sa Makati Medical Center
Dr. Maria Lira Paula P. Mendoza

Dr. Julie Anne Patricia M. Songco

Mula sa Ospital ng Maynila Medical Center
Dr. Judith Dominee K. Ang

Dr. Lesley Anne N. Chua
Dr. Paula Monica O. Detabali
Dr. Nikki Eleanor P. Paderna

Mula sa Research Institute of 
Tropical Medicine

Dr. Kristy Elleza R. Evangelista
Dr. Grace Monica P. Ibaviosa

Dr. Catherine G. Teodosio

Ang 2018 PDS Diplomate Examinations ay ginaganap noong ika-24 ng Hunyo at ika-1 ng Hulyo sa 
Ateneo School of Medicine and Public Health. Ang lahat ng apatnapung nagsikuha ng pagsusuri 
ay matagumpay na nakapasa at ngayo’y matatawag ng PDS DIPLOMATES! 

Dr. Pauline Consuelo R. Velasco
Dr. Abigael T. Villanueva

Dr. Carmelie Marisse A. Villespin

Mula sa St. Luke’s Medical Center
Dr. Maria Victoria Rosabelle M. Rovira

Dr. Krizzia Camille O. Ty

Mula sa Skin & Cancer Foundation Inc.
Dr. Corrine S. De Jesus

Dr. John Michael F. Dellariarte
Dr. Francine Beatriz C. Lu-Echiverri

Dr. Kathleen Camille G. Sanares

Mula sa Southern Philippines Medical Center
Dr. Elisa Rae L. Coo

Dr. Friend Philemon M. Liwanag
Dr. Janice Natasha C. Ng

Mula sa University of the East- Ramon 
Magsaysay Memorial Medical Center

Dr. Crista Bernadette C. Baclagan

Mula sa University of the Philippines- 
Philippine General Hospital

Dr. Jolene Kristine G. Dumlao
Dr. Maria Elinor Grace Q. Sison

Dr. Francesca Mari S. Sy-Alvarado
Dr. Joyce Ann S. Tan

Mula sa University of Sto. Tomas Hospital
Dr. Angelica I. Guzman

Dr. Maria Angela M. Santos

At higit na ikinalulugod ng lipon na 
ipakilala ang SAMPUNG NANGUNA 

sa pagsusuring ito:

Mula sa inyong bagong pamilya, ang Philip-
pine Dermatological Society, ay taos-pusong 
bumabati sa inyong tagumpay! Harinawa, ang 
unang hakbang na ito ay hindi makapagbago sa 
inyong kapakumbabaan at katatagan ng loob. 
Sana’y maging bukal sa inyong mga kalooban 
ang pagmamalasakit at pagmamahal sa PDS.
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Sa taong ito, ang Lipon ng PDS Board Examiners ay ang mga sumusunod:

Dr. Alexander Castillo
Puno

Dr. Roberto Antonio Pascual, Dr. Georgina Pastorfide,
Dr. Assumpta Cecilia Serrano, Dr. Cindy Jao-Tan

Dr. Milali Torres, Dr. Ma. May Jasmin Yason
Mga Kasapi

Buong pagmamalaki na ipinakikila ng 2018 PDS Board of Examiners ang mga 2018 PDS 
Diplomates:

0%  - Ayaw ko / Hindi ko gagawin
10%  - Hindi ko magagawa
20%  - Hindi ko alam kung paano
30%  - Sana magawa ko
40%  - Gusto ko
50%  - Sa tingin ko ay maaring kong magawa

ANG MGA BAHAGDAN NG TAGUMPAY:

(Hango sa Chances of Success. webneel.com)

60%  - Baka kaya ko
70%  - Sa tingin ko, kaya ko
80%  - Kaya ko
90%  - Ako na
100% - NAGAWA KO!

PagKilala at PagPaParangal

Top 1    Dr. Catherine G. Teodosio
              RITM

Top 2 Dr. Edessah S. Dipasupil
  JRRMMC

Top 3 Dr. Lesley Anne N. Chua
  OMMC

Top 4 Dr. Pauline Consuelo R. 
  Velasco
  RITM

Top 5 Dr. Alexis Paula D. Ibañez
  EAMC

Top 6 Dr. Karel Helden C. Dator
  JRRMMC

Top 7 Dr. Kristy Elleza R. Evangelista
  RITM

Top 8 Dr. Mary Renebe R. Tugon
  EAMC

Top 9 Dr. Paula Monica O. Detabali
  OMMC

Top 10 Dr. Cyril Rae Benjamine S.   
 Rejuso-Kalbit

  EAMC



Changing the Mindset in Charting the Future”. Ang kinabukasan ay 
mahuhubog sa pagharap at pagtanggap ng mga pagbabago. Mga 
pagbabagong napapaloob sa sari-sarili nating mga buhay, sa ating 

mga ginagalawan at mga nasasakupan. Ipinakita at ipinaramdam ng PDS 
ang tapat na pagpapahalaga sa inang samahang PMA sa pamamagitan ng 
pagdalo sa pagdiriwang mula sa Opening Ceremonies hanggang sa mga 
Scientific Sessions kung saan marami sa ating mga kasapi ang napisil na 
magbigay-panayam sa mga makabuluhang talakayan. Naging kapansin-
pansin din ang parangal na natanggap ng ilan sa ating mga kasapi. 
Makikita sa mga sumusunod na larawan ang naging bahagi ng PDS sa 
naturang pantaunang pagpupulong ng PMA.

Mula sa panulat at pagtitipon ni Dr. Bernadette Lou Caluya, FPDS

Ginanap mula ika-15 hanggang ika-18 ng Mayo, 2018 sa Philippine International Convention Center

Nasa larawan mula sa kaliwa: Drs. Roberto Pascual, Purita Paz-Lao, Francisco Rivera IV, 
Ma. Angela Lavadia, Cecilia Rosete, Blossom Chan at Jasmin Jamora

PMA Resident’s Research Forum. Nagkamit ng pangalawang gantimpala sa Research Paper 
Category si Dr. Andrea Montelibano (pangatlo mula sa kaliwa) at pangatlong gantimpala 

para sa Case Report Category naman si Dr. Ruby Ann Imson (panglima mula sa kaliwa). Sila 
ay mga dermatology residents ng East Avenue Medical Center. Kasama sa larawan sina 

Dr. Dee Jay Arcega, EAMC Research Adviser (gitna) at mga kasamahang residente sa EAMC

Si Dr. Teresita 
S. Ferrariz ay 
pinangaralan 
bilang isa sa 

mga PMA’s Most 
Outstanding 

Physician
Natamo ni Dr. Geraldine Ruth Cadacio, 
Immediate Past President ng Southern 
Ilocos Sur Medical Society (SISMS), ang 

napakahalagang PMA Icasiano Award for 
Outstanding Leadership. Nagkamit ang 
SISMS, sa pamumuno ni Dr. Cadacio, ng 
limang natatanging parangal na nag-

lunsad sa lipon na taguriang may pinaka-
maraming natanggap na parangal mula 

sa PMA sa taong 2017-2018. Kasama ni Dr. 
Cadacio sa larawan si Dr. Arnold Yu, isa sa 

mga PDS Board Directors Nagbigay-panayam 
din si Dr. Vermen M. 
Verallo-Rowell paukol 
sa “Biologics for the 
Inflammatory 
Dermatoses in the 
Philippines”

Sa PMA Scientific Session na pinamagatang “Aesthetics: The Art and Science of Beauty and 
Wellness”, ilan sa mga kasapi ng PDS ang mga nagsilbing mga panauhing tagapagsalita. 

Nasa larawan sina Drs. Irene Gale C. Robredo-Vitas, Maria Cristina A. Puyat,  
Ma. Encarnacion R. Legaspi at Stephen Thomas F. Lacson

Dr. Emerson Vista (pang-apat mula sa kaliwa) bilang isa sa mga panelists sa Scientific 
Session paukol sa “Combating Antimicrobial Resistance through a Collaborative Antibacterial 

Stewardship Program”

“
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Upang makiisa at magbigay taguyod sa Phillipine College of Physicians 
(PCP), ang Philippine Dermatological Society (PDS) ay dumalo sa 48th 
PCP Annual Convention Fellowship Night’s “Fiesta sa PCP” na ginanap 

noong ika-1 ng Mayo, 2018  sa SMX Mall of Asia. Ang marilag na si 
Dr. Ma. Teresita Gabriel at ang makisig na si Dr. Maximin Navarro 

ang naging kinatawan ng PDS sa naturang pagtitipon.

Kinatawan ng PDS sina Drs. Marilou Sarmiento at Mary Jane Uy sa 
82nd Camarines Sur Medical Society Convention noong ika 29-30 ng 

Hunyo, 2018 sa Villa Caceres Hotel, Naga City.

Sa Cavite Medical Society Induction na ginaganap sa Fernwood, Tagaytay noong ika-30 ng Hunyo, 2018, itinalaga Si Dr. Analou Diaz ng 
PDSSLC (pangatlo mula sa kaliwa) bilang PRO ng lipon.

Kinatawan sina Drs. Marietta Naraval and Merely Naidas-Matias ng PDSNLC (pang-anim at pito mula sa kanan) sa Ilocos Norte Medical 
Society Induction na ginanap noong ika-18 ng Hulyo, 2018 sa Sierra Madre Ballroom, Fort Ilocandia Hotel.

Kinatawan ng PDS sina Drs. Roberto Manlapig at Asuncion 
Mendoza sa Induction and Turnover Ceremonies ng Bulacan 

Medical Society noong ika-21 ng Hulyo, 2018 sa 8 Waves Hotel 
and Resort sa San Rafael, Bulacan. 

Makikita sa larawan sina Drs. Marie Antoinette Cabahug, 
Marilou Ong, Divina Go at Armand Merton bilang kinatawan 

ng PDSSPC sa Cebu Medical Society General Assembly and 
Induction of Officers na ginanap noong ika-23 ng Hulyo, 2018.

Si Dr. Ann Mitzel Ocampo ng PDS CLC ay itinalaga bilang Assistant 
Secretary ng Angeles City  Medical Society (ACMS)  noong ika-26 
ng Hulyo, 2018 sa 46th ACMS General Assembly and Induction 

Ceremonies sa Villa Teresa, Angeles City, Pampanga.

Noong ika-25 ng Hulyo, 2018 sa Induction of Officers and Members ng Bataan Medical Society, itinalaga bilang bagong Kalihim ng samahan 
si Dr. Cecilia Banzon mula sa PDS CLC (ika-anim mula sa kaliwa)

Papuri para kay Dr. Miriam Emily Piansay-Soriano sa pagkakatalaga 
sa kanya bilang Pangalawang Pangulo ng International Society for 
Dermatologic Surgery (ISDS), ginanap noong ika-39 na ISDS Annual 
Meeting, ika-7-9 ng Hunyo, 2018, sa Angelicum Pontifical University 
of St. Thomas Aquinas, Rome, Italy. Siya ang kauna-unahang Pilipino 

at mula sa Asya na maging isa sa mga pangunahing opisyal ng 
organisasyon. Kasama ni Dr. Piansay-Soriano sa larawan, sina Dr. Bill 
Hanke (kaliwa), ISDS Executive Director at si Dr. Perry Robins (kanan), 

ISDS Founder-President 

Papuri para kay Dr. Maria Crisitina A. Puyat sa parangal na 
kanyang tinanggap mula sa ISDS para sa kanyang Outstanding 

Service and Dedication bilang miyembro ng ISDS Board sa 
taong 2014 - 2018. Kasama ni Dr. Puyat sa larawan si 

Dr. Neil Saddick, Dating Pangulo ng ISDS.

PagKilala at PagPaParangal
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03 (Biyernes)
 

05 (Linggo) 
07 (Martes)

09 (Huwebes)

14 (Martes)

16 (Huwebes)

19 (Linggo)

23 (Huwebes)

23-24 (Huwebes at Biyernes)

24 (Biyernes)

25 (Sabado)

29 (Miyerkules)

30 (Huwebes)

EAMC Postgraduate Course “Tabula Rasa: Evaluation, Aesthetics, Medical 
and Career in Dermatology” – Luxent Hotel, Quezon City

Skin Health and Eczema Congress and Fair – Gen. Trias, Cavite – SLPDS

LEAP “Phototherapy”   – Gen Trias Cavite - SLPDS

LEAP “Phototherapy” – Joy Nostalg, ADB Ave., Pasig City

Mini LEAP “Tips in Handling Dermatosis” – Alabang

LEAP “Acne Scarring” – Luxent Hotel, Timog, Quezon City

Mini LEAP “Current Challenges in the Management of Acne”  – CDO

LEAP “Phototherapy”  – Quest Hotel and Conference Center Clark - CLPDS

Mini LEAP “Current Challenges in the Management of Acne”  – Bacolod

RITM Postgraduate Course “Dermatology Essentials” – Bellevue Hotel, 
Muntinlupa City

Skin Health and Eczema Congress and Fair – Engineer’s Hill Covered Court, 
Baguio - NLPDS

Skin Health and Eczema Congress and Fair – Tuguegarao - NLPDS

CME by JRRMMC/STD – Wack-Wack GCC

Mini LEAP “Tips in Handling Dermatosis” – Marikina/Antipolo

LEAP “Acne Scarring”  – Baguipo City - NLPDS

Skin Health and Eczema Congress and Fair – CDO - SPPDS

CME by SCFI / Immunodermatology – Wack-Wack GCC
2018 PDS Quiz Bee – Wack-Wack GCC

OMMC Postgraduate Course “Wellness in Dermatology” – Bayleaf Hotel, 
Intramuros, Manila

01 (Sabado)

02 (Linggo)

26 (Miyerkules) 

27 (Huwebes)

12 (Biyernes)

24 (Miyerkules)

Dermsurgery Workshop “Jumpstart your practice through Chemical Peels”
JY Campos Hall B, Unilab Bayanihan Center, Pasig

CME by UP-PGH/Contact Dermatology – Henry Sy Sr. Auditorium, 5/F SLMC, 
Global City, Taguig

7, 8 & 9 
(Miyerkules hanggang 
Biyernes)

PDS 41st Annual Convention with the International Society of Dermatology 
“Conquering Diversity, Joining Forces in the Advancement of Dermatology” 
EDSA Shangri-la Plaza

Talakdaan ng mga Kapulungan sa loob ng bansa Talakdaan ng mga Kapulungan sa labas ng bansa

8-11
  

16-17

23rd Regional Congress of Dermatology 
(Asian-Australasian), Grand City Convex, Surabaya, Indonesia

Asia-Pacific Dermatology & Cosmetology Conference, 
Tokyo, Japan

AGOSTO 2018 AGOSTO 2018

SETYEMBRE 2018

16-17

16-18

Asia-Pacific Conference on Dermatology and 
Cosmetology • Tokyo, Japan 

6th Continental Congress of Dermatology 
Taipei, International Convention Center, Taipei

OKTUBRE 2018
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Isang hamon muli ang hinarap ng pangkat ng mga patnugot upang 
makapagtahid ng isa na namang edisyon ng Skin Contact gamit ang ating 
sariling wika. Ang mapangahas na hakbanging Ito ay pinatotohan ng pangkat 
sa pagsisikap na parangalan ang wikang Pilipino, sa abot ng makakaya ng 
bawa’t isa.

Sana’y makapagbigay kami ng kakaibang kulay sa pagbabahagi ng 
napakaraming magagandang gawain ng ating mahal na Philippine 
Dermatological Society. Sana’y maibigan din ninyo ang mga larawang tigib 
ng ligaya at pagpapahalaga sa mga gawain at mga kasapi ng PDS.

Sangkatlong bahagi na ng huling taon ng panunungkulan ng pangkat ni 
Dr. Ma. Angela M. Lavadia, nguni’t walang humpay ang pagdagsa ng mga 
papuring nakakamit mula sa iba’t ibang sangay ng pamahalaan, mula sa 
iba’t ibang samahang lokal at pandaigdigan at mula mismo sa mga kasapi ng 
PDS. Isang patunay ang Skin Contact sa pagpapakita ng wagas na hangarin 
ng mga nanunungkulan na palaguin ang pagkilala sa ating samahan bilang 
tunay na DERMAUTHORITIES. Sa isip. Sa salita. At sa gawa.

- Maria Juliet Enriquez-Macarayo, Punong-patnugot

Tunay na masasabi at makikita na napakaraming programa ang PDS noong 
mga nakaraang buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo, mula sa buwanang 
pagpupulong, workshops, postgraduate courses at marami pang iba. Sa isyu 
na ito, masasaksihan natin ang oras na ginugugol ng isang kasapi ng PDS, 
pagpapatunay na isa siyang tunay na Dermauthority.  At sa lahat ng ito, ako 
ay nagpapasalamat na ako ay kabilang sa PDS dahil nadagdagan ako ng mga 
kapatid na handang tumulong at umalalay sa akin sa lahat ng pagkakataon. 
Kaya’t nais kong simulan ng pasasalamat sa aking mga kasama sa isyu na ito. 
Salamat Drs. Juliet, Carol, Mimi at Berna!

- Maria Carla C. Perlas, Kasamang-patnugot

Buong gulat na nakahiligan ko ang pagsusulat at pagsasalin ng mga artikulo 
sa sariling wika mula sa wikang Ingles. Mapanghamong gawain nguni’t 
maganda ang bunga. Maituturing kong isang karangalan ang makasama at 
makatrabaho sa edisyong ito ng Skin Contact sina Carla at Berna sa ilalim 
ng magiliw at mapagmahal na pamamatnubay ng aming Punong-patnugot.  
Ang karanasang ito ay yugto ng pagtuklas ng yaman ng pagkakaisa dahil 
ang mga bumubuo ng aming pangkat ay mula Luzon hanggang Mindanao. 
Ang pagdiriwang ng pagkakaisa sa pagkakaiba-iba (“unity in diversity”) ay 
makikita rin sa edisyong ito sa pamamagitan ng pagtatanghal ng makukulay 
na tagumpay ng PDS! Mabuhay po ang ating samahan!  

- Maricarr Pamela Lacuesta-Gutierrez, Kasamang-patnugot

Maligayang pagbati sa lahat ng mambabasa ng isyung ito ng Skin Contact! 
Ang lathalang ito ay tunay na punong-puno ng magagandang balita, 
pagpaparangal sa mga mahuhusay na kasapi at mga proyekto ng ating 
kapulungan. Sana ay madama ng lahat na maipagmamalaki natin ang isa’t 
isa bilang mga kasapi ng PDS dahil sa ating dedikasyon upang itaguyod ang 
kalusugan ng balat ng ating mga kapuwa Pilipino. Ako ay lubos na nasisiyahan 
na maging bahagi ng lipon ng mga bumuo ng isang lathalaing isinulat sa 
ating sariling wika. Harinawa’y maging isang kaaya-ayang karanasan din 
para sa inyo ang pagbabasa ng isyung ito. Maraming salamat po!

- Bernadette Lou G. Caluya, Kasamang-patnugot
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