Κυρίες και κύριοι
Η Ελλην ική Ρευματολογική Εταιρεία (ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ) προαν αγγέλλει τη διεξαγωγή του 25ου Παν ελλην ίου Ρευματολογικού Συν εδρίου, το
οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, 8-11 Δεκεμβρίου 2016, στο Ξεν οδοχείο Hilton. Το Συν έδριο απευθύνεται στους Έλλην ες Ι ατρούς και σε
άλλους επιστήμον ες υγείας που ασχολούν ται με τις ρευματικές παθήσεις εν ώ έχουν προσκληθεί ως εμπειρογν ώμον ες ομιλητές
επιστήμον ες διεθν ούς κύρους.
Το επιστημον ικό πρόγραμμα περιλαμβάν ει «Διαλέξεις» και «Στρογγυλά Τραπέζια», στα οποία θα παρουσιασθούν οι ν έες γν ώσεις
στη διάγν ωση και τη θεραπεία της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας, της Νεαν ικής Χρον ίας Αρθρίτιδας, της Αγκυλοποιητικής
Σπον δυλαρθρίτιδας, της Ψωριασικής Αρθρίτιδας και των Αυτοαν όσων Συστηματικών Ρευματικών Νοσημάτων .
Ακόμα προγραμματίζεται η διεξαγωγή «Κλιν ικών Φρον τιστηρίων » για το Μεταβολισμό των Οστών , την Οστεοαρθρίτιδα και την
Ουρική αρθρίτιδα, τον Καρδιαγγειακό κίνδυνο, την Πνευμονική υπέρταση και την Αντιπηκτική θεραπεία στους ρευματοπαθείς και τέλος
για το ρόλο του Αν οσολογικού εργαστηρίου και της Απλής ακτιν ογραφίας στη διάγν ωση και παρακολούθηση των ρευματικών
παθήσεων .
Περιλαμβάν ον ται ακόμα «Συν αν τήσεις με τον Ειδικό», σε μικρές ομάδες συν έδρων με προεγγραφές, σχετικά με τη Διαχείριση του
χρόν ιου πόν ου, τη Χρήση της MRI στη διάγν ωση και παρακολούθηση ρευματικών ν οσημάτων , τη Συστηματική Σκληροδερμία, το
Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο καθώς και «Σεμιν άρια» για τη χρήση των Υπερήχων στο μυοσκελετικό σύστημα και την εκμάθηση
τεχν ικών των αρθρικών και περιαρθρικών Εγχύσεων .

Προβλέπον ται επίσης δορυφορικές εκδηλώσεις που εστιάζονται κυρίως στις ν έες στοχευμέν ες αν οσοστροποποιητικές θεραπείες για
τα ρευματικά ν οσήματα.
Το Συν έδριο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας των Ελλήνων ερευνητών στις ρευματικές παθήσεις με
την παρουσίαση προφορικών αν ακοιν ώσεων σε ειδική συν εδρία καθώς και με την οργαν ωμέν η περιήγηση στα posters, εν ώ
πρόκειται ν α βραβευθούν με χρηματικά ποσά οι καλύτερες εργασίες. Στην ιστοσελίδα w w w .ere.gr είν αι διαθέσιμη η Α΄ αν ακοίν ωση
για την υποβολή των εργασιών μέχρι την 15/10/2016.
Πριν την επίσημη έν αρξη του Συν εδρίου πρόκειται ν α διεξαχθεί το 2ο Forum των Stakeholders για τη «Βελτιστοποίηση της
αν τιμετώπισης των ρευματικών παθήσεων ». Στο Forum συμμετέχουν εκτός από την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, όλες οι Εν ώσεις και οι Σύλλογοι
ασθεν ών με ρευματικές παθήσεις καθώς και άλλοι επαγγελματίες υγείας (ν οσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, ψυχοθεραπευτές κ.α.)
καθώς και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων . Το Forum έχει στο κέν τρο του εν διαφέρον τος την καταγραφή των προβλημάτων των
ρευματοπαθών και τον προγραμματισμό της υλοποίησης του «Εθν ικού Σχεδίου Δράσης για τις ρευματικές παθήσεις» για την
αν τιμετώπισή τους.
Τέλος κατά τη διάρκεια του Συν εδρίου προγραμματίζεται η 1η Συν άντηση της Διεθν ούς Εκδοτικής Ομάδας του επίσημου επιστημονικού
περιοδικού της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ «Mediterranean Journal of Rheumatology» με σκοπό την αν αβάθμιση και την ένταξη του σε διεθνείς βάσεις
δεδομέν ων.
Το 25ο Παν ελλήν ιο Ρευματολογικό Συνέδριο προσκαλούνται να το παρακολουθήσουν οι ιατροί και οι επιστήμονες υγείας όλων των
ειδικοτήτων. Η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ προσφέρει δωρεάν εγγραφή και παρακολούθηση του Συνεδρίου σε όλους τους ειδικευόμενους ιατρούς.
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