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ΠΡΟΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, ΑΘΗΝΑ
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ΠΡΩΤΟ MΕΡΟΣ
15:00-18:30

FΟRUM για τη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης για τις
Ρευματικές Παθήσεις
Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, των Ενώσεων
Ασθενών και άλλων επιστημόνων και θεσμικών παραγόντων

18:30-19:00

Διάλειμμα καφέ

ΔΕΥΤΕΡΟ MΕΡΟΣ
19:00-21:00

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

2014
Αλεξανδρούπολη
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

1. Σχέδιο δράσης και ενημερωτική εκστρατεία κοινού
για τις Ρευματικές Παθήσεις
ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ
2. Προσαρμογές των επιστημονικών κοινοτήτων στο νέο
οικονομικό περιβάλλον της υγείας στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου
Με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εθνικών επιστημονικών
ρευματολογικών εταιρειών της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας
και της Ελλάδας

E-mail: anastasiadis@deltasky.gr
Τηλ.: 210 68 50 550

Ξενοδοχείο «Thraki Palace»
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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
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το ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στο Ετήσιο
Συμπόσιο «ΕΑΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2014», που
θα γίνει από 29 Mαΐου έως 1 Ιουνίου στην Αλεξανδρούπολη.
Στη διάρκεια του Συμποσίου θα υπάρχουν διαλέξεις, στρογγυλά
τραπέζια και δορυφορικές εκδηλώσεις. Καταξιωμένοι συνάδελφοι,
ρευματολόγοι και μη, με ιδιαίτερη εμπειρία και γνώση στα επιμέρους
επιστημονικά πεδία, μαζί με νεότερους ρευματολόγους θα
πραγματευθούν θέματα που είναι σημαντικά για την ανανέωση των
γνώσεών μας και τον προγραμματισμό των αναγκαίων προσαρμογών
-θεσμικών και μη- στη νέα πραγματικότητα.
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης στρογγυλό τραπέζι με θέμα τα
προβλήματα που προκαλεί η παρατεινόμενη οινομική κρίση και
τρόπους αντιμετώπισής τους. Θα συμμετέχουν προσκεκλημένοι, μέλη
των ΔΣ των αντίστοιχων Επιστημονικών Εταιρειών των χωρών του
Ευρωπαϊκού Νότου. Το τραπέζι αυτό θα αποτελέσει συνέχεια της
προσυνεδριακής εκδήλωσης που προγραμματίζεται για τις 28 Μαΐου
στην Αθήνα. Την ίδια μέρα προγραμματίζεται και η διεξαγωγή του
Forum για τη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης για τις Ρευματικές
Παθήσεις.
Σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στις ΕΑΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
όπου θα έχουμε την ευκαιρία αφενός να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας
αφετέρου να συζητήσουμε τα γενικότερα θέματα της κοινότητας μας.

• Φλεγμονή και αυτοανοσία
• Προσαρμογές στο νέο οικονομικό περιβάλλον της υγείας στις χώρες
του Ευρωπαϊκού Νότου
• Αποστάγματα από το τελευταίο ACR
• Βιβλιογραφική ανασκόπηση του τελευταίου έτους (Υear in review)
• Θεραπευτικές κατευθύνσεις στην οστεοαρθρίτιδα
• Θεραπευτικά ζητήματα στην οστεοπόρωση
• Φλεγμονώδεις μυοσίτιδες
• Σύνδρομο Behcet: διάγνωση και θεραπεία
• Σύνδρομο Cogan
• Τι νεότερο στη διαχείριση του Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου
• Τι νεότερο στις Συστηματικές Αγγειίτιδες
• Τι νεότερο στη θεραπεία της Ψωριασικής Αρθρίτιδας
• Τι νεότερο στη θεραπεία της ν. Still και της Συστηματικής
Νεανικής Αρθρίτιδας
• Θεραπευτικά ζητήματα στη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα και
τις Σπονδυλαρθρίτιδες
• Συγκριτική ανασκόπηση των δεδομένων των αντί-TNF παραγόντων
• Διαγνωστικός αλγόριθμος για την πνευμονική υπέρταση
• Οικονομικά της υγείας στη Ρευματολογία

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Σπύρος Ασλανίδης

• Ο Ρευματολόγος και η χρήση των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων
• Συζήτηση περιστατικών
• Ομάδες εργασίας: ερευνητικά ρευματολογικά πρωτόκολλα
• Ανοιχτή συζήτηση για τις αναγκαίες προσαρμογές της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ

