Κάλυψη συμμετοχής έως 5 ειδικευομένων και νέων ρευματολόγων
στο Συνέδριο της EULAR (Φραγκφούρτη 3-6 Ιουνίου 2020)

Μετά από πρόσφατη επιστολή που λάβαμε από την EULAR, σας
ενημερώνουμε ότι η EULAR προτίθεται να καλύψει την εγγραφή στο επόμενο
συνέδριο της EULAR (3-6 Ιουνίου 2020, Φραγκφούρτη) έως 5 ειδικευομένων και
νέων Ρευματολόγων από κάθε χώρα-μέλος της.
Η επιλογή αυτών των 5 ειδικευόμενων και νέων Ρευματολόγων (έως και 1
έτος μετά το τέλος της ειδικότητας), θα γίνει από την Εθνική Ρευματολογική
Επιστημονική Εταιρεία κάθε χώρας, δηλαδή από την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ για την Ελλάδα.
Για να είναι κάποιος υποψήφιος/α για αυτή την κάλυψη πρέπει να ισχύουν
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:




Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι εκπαιδευόμενος/η στην
Ρευματολογία ή να έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του/της τους
προηγούμενους 12 μήνες πριν το συνέδριο
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει υποβάλει μια περίληψη (abstract) στο
συνέδριο EULAR (η έκβαση αυτής της υποβολής δεν παίζει ρόλο στην
επιλογή)

Η Εθνική Ρευματολογική Εταιρεία (ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ) μπορεί να αναθέσει μια ή
περισσότερες από αυτές τις θέσεις σε έναν εκπαιδευόμενο επαγγελματία υγείας
που έχει υποβάλει περίληψη στο συνέδριο EULAR.
Το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων-εγκρίσεων είναι το ακόλουθο:
Έως 31/1/2020: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν στην ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ τα
κάτωθι:
- Όνομα και ηλεκτρονική διεύθυνση του/της υποψηφίου/ας
- Βεβαίωση από τον Δ/ντή/ντρια της Κλινικής ότι ο/η υποψήφιος/α είναι
εκπαιδευόμενος/η στην Ρευματολογία ή ότι έχει ολοκληρώσει την
εκπαίδευσή του/της τους τελευταίους 12 μήνες πριν το συνέδριο (μετά την
1/5/2019)
- Αντίγραφο της υποβληθείσας περίληψης στην EULAR (όπου ο/η
υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι 1ος, 2ος ή τελευταίος συγγραφέας)
- Αριθμό υποβολής της περίληψης στην EULAR
Φεβρουάριος-Μάρτιος 2020: H ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ θα προχωρήσει στη διαδικασία
επιλογής και ανακοίνωσης των ονομάτων των 5 υποψηφίων (μέγιστος αριθμός)
1η Απριλίου 2020: Η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ θα αποστείλει τη λίστα των 5 υποψηφίων στη
EULAR.

Στα πλαίσια της διαχρονικής στήριξης της έρευνας στις ρευματικέςμυοσκελετικές παθήσεις, ιδιαίτερα από εκπαιδευόμενους και νέους
Ρευματολόγους, το ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ ομόφωνα αποφάσισε να καλύψει το
υπόλοιπο των εξόδων (ταξίδι, διαμονή κλπ.) των 5 υποψηφίων που θα εγκριθεί η
συμμετοχή τους στο Συνέδριο της EULAR.
Το απαιτούμενο ποσό για αυτό το σκοπό θα προέλθει είτε από
χορηγίες/δωρεές (μετά από ανοικτή πρόσκληση στις φαρμακευτικές εταιρείες του
χώρου) ή από άλλα έσοδα της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ.

