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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Νέες διεθνείς συστάσεις (Recommendations 2015-2016)
• Θεραπεία της ψωριασικής αρθρίτιδας (EULAR και GRAPPA)
• Θεραπεία και παρακολούθηση του FMF (EULAR)
• Θεραπεία της ρευματικής πολυμυαλγίας (ACR/EULAR)
• Θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ACR)
• Χρήση αντιρευματικών φαρμάκων στην κύηση και τη γαλουχία (EULAR/BSR)
Διαλέξεις
• Από την ποίηση στη ζωή - Πτυχές του ιδεολογικού και κοσμολογικού πλαισίου
του επτανησιακού πολιτισμού
• Από τη συμμόρφωση στη θεραπεία, στη συμφωνία του ρευματοπαθούς για τη
θεραπεία
• Σύνδρομο Sjögren: Kλινική προσέγγιση
• Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας: Η προσέγγιση του Ρευματολόγου
• Διάμεση πνευμονική νόσος και ρευματικά νοσήματα
• Ρευματικά νοσήματα και εκδηλώσεις από το δέρμα
Ανασκόπηση (Υear in review)
• Συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα
• Μεταβολισμός των οστών και οστεοαρθρίτιδα
• Βιολογικοί παράγοντες
Τι νεότερο στη διάγνωση και θεραπεία
• Ρευματοειδής αρθρίτιδα
• Οροαρνητικές σπονδυλαρθρίτιδες
Σύνδρομα χρόνιου πόνου
• Κεντρικός νευροπαθητικός πόνος - Ινομυαλγία
• Περιφερικός νευροπαθητικός πόνος - Χρόνια οσφυαλγία
• Μεικτός νευροπαθητικός πόνος - Χρόνια οστεοαρθρίτιδα γονάτων
Οστικός μεταβολισμός
• Οστεοπόρωση και οστεοαρθρίτιδα: Ομοιότητες και διαφορές
• Σαρκοπενία: Αιτιοπαθογένεση, κλινική εκτίμηση και αντιμετώπιση

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Κλινικό Σεμινάριο
Δακτυλικά έλκη: Διαφορική διάγνωση και αντιμετώπιση
Λοιμώξεις σε Ρευματικές Παθήσεις
• Κοινές λοιμώξεις σε ρευματικούς ασθενείς: Διερεύνηση και αντιμετώπιση
• Διαχείριση ρευματικών ασθενών με λοίμωξη HBV-HCV
• Λοιμώδεις σπονδυλίτιδες
Κλινικό Φρονιστήριο
Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
Πολυθεματικές δορυφορικές διαλέξεις
• Μακροχρόνια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του Ustekinumab σε ασθενείς
με ψωριασική αρθρίτιδα
• Η ουρική νόσος και οι προεκτάσεις της
• Αποκρυπτογραφώντας τις επιπτώσεις των κακών προγνωστικών παραγόντων επί
των θεραπευτικών εκβάσεων στη ΡΑ
• Ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωαρθρικών εκδηλώσεων στις οροαρνητικές
σπονδυλαρθρίτιδες
• Apremilast: Νέα θεραπευτική πρόταση στην χωριασική αρθρίτιδα
• Η εξέλιξη στους ενδοφλέβιους αντι-TNF παράγοντες: Το παράδειγμα του 1ου
βιο-ομοειδούς
• Διαφέρουν οι ασθενείς με μη ακτινολογικά επιβεβαιωμένη SpA από αυτούς με
αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα;
Δορυφορικά Συμπόσια
• Τεριπαρατίδη, η θεραπεία επιλογής σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για κάταγμα
• H καθημερινή χρήση του Tocilizumab στη θεραπεία των ασθενών με ΡΑ
• Εξελίξεις στο θεραπευτικό μονοπάτι της IL-1β
Αναθεώρηση του κώδικα και εισηγητικός φάκελος αναπηρίας
Παρουσίαση και συζήτηση κλινικών περιστατικών
Πανεπιστημιακά Κέντρα και Κλινικές ΕΣΥ

