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SAVE the DATE



Aγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ με χαρά σάς καλωσορίζουμε στις Εαρινές
Ημέρες Ρευματολογίας 2020 που διεξάγονται στην ιστορική πόλη της Αλεξαν-
δρούπολης (4-6 Σεπτεμβρίου 2020, Ξενοδοχείο Ramada) που φέτος γιορτάζει
τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης. 
Οι Εαρινές Ημέρες Ρευματολογίας συνεχίζουν την παράδοση της παροχής
πρακτικών και χρηστικών γνώσεων για την καθημερινή κλινική πρακτική
στους νεότερους και παλαιότερους Έλληνες Ρευματολόγους. Αυτό επιτυγχά-
νεται μέσω της παρουσίασης διδακτικών περιπτώσεων ασθενών από το σύ-
νολο των Κλινικών και Τμημάτων που διαθέτουν Ρευματολόγο από όλη την
Ελλάδα. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν από νέους εκπαιδευόμενους ιατρούς με
σύντομο σχολιασμό από εκπαιδευτές της αντίστοιχης Κλινικής ή Τμήματος.
Η φετινή θεματολογία περιλαμβάνει την ερμηνεία των διαγνωστικών εξετά-
σεων στη Ρευματολογία (με βάση περιπτώσεις ασθενών), τις πρόσφατες Διε-
θνείς Συστάσεις και Οδηγίες για τα Ρευματικά Νοσήματα (2019 - 2020), τη
διάγνωση και αντιμετώπιση συχνών παθολογικών παθήσεων που εμφανίζουν
οι ασθενείς με Ρευματικά Νοσήματα, τα νεότερα δεδομένα για την πρόληψη
στη Ρευματολογία, την καθιερωμένη ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογρα-
φίας για τη χρονιά που πέρασε στη βασική και κλινική έρευνα, τη διεπιστη-
μονική αντιμετώπιση ασθενών με αρθρίτιδα και ΙΦΝΕ ή ψωρίαση, τα διλήμ-
ματα της καθημερινής κλινικής πρακτικής καθώς και τις τελευταίες θεραπευ-
τικές εξελίξεις στα Ρευματικά Νοσήματα.
Επιπλέον θα υπάρξει ξεχωριστό Τραπέζι για τα Αυτοφλεγμονώδη Νοσήματα
από έμπειρους συναδέλφους της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της
Θράκης που έχουν συμβάλλει με αυτόνομη, διεθνούς αναγνωρισιμότητας,
ερευνητική δραστηριότητα στην καλύτερη κατανόηση της παθογένειας και
της αντιμετώπισής τους.
Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, είμαστε σίγουροι ότι οι Εαρινές Ημέρες
Ρευματολογίας θα διεξαχθούν σε ένα φιλικό και διαδραστικό κλίμα με την
ενεργό συμμετοχή όλων σας. Το ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και εγώ προσωπικά σας
προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην καθιερωμένη Εαρινή συνάντησή μας.

Με εκτίμηση,

Δημήτριος Βασιλόπουλος
Πρόεδρος ΔΣ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕSA
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Χαιρετισμός



• Ερμηνεία διαγνωστικών εξετάσεων στη Ρευματολογία 
(με βάση περιπτώσεις ασθενών)

• Πρόσφατες διεθνείς Συστάσεις- 
Οδηγίες στα ρευματολογικά νοσήματα  (2019-2020)

• Συχνές παθολογικές παθήσεις σε ασθενείς με ρευματικά 
νοσήματα

• Πρόληψη στη ρευματολογία: Ποιά τα νεότερα δεδομένα;

• Αυτοφλεγμονώδη σύνδρομα: Από την παθοφυσιολογία  στην 
καθημερινή κλινική πρακτική

• Πρόσφατες δημοσιεύσεις στη Ρευματολογία: 
Βασική και κλινική έρευνα

• Θρομβοεμβολική νόσος: Νεότερα δεδομένα – 
Πρακτικές γνώσεις για τον Ρευματολόγο

• Διλήμματα στην καθημερινή κλινική πρακτική

• Μύθοι και αλήθειες για συχνές ρευματικές παθήσεις

• Διεπιστημονική αντιμετώπιση ασθενών με αρθρίτιδα 
και ΙΦΝΕ ή ψωρίαση

• Θεραπευτικές εξελίξεις στα ρευματικά νοσήματα

• Παρουσίαση – συζήτηση περιπτώσεων ασθενών

Εαρινές Ημέρες
Ρευματολογίας 
2020

Θεματικές Ενότητες



Οργάνωση

Τόπος Διεξαγωγής:
Ramada Plaza Hotel, Αλεξανδρούπολη

Ημερομηνία Διεξαγωγής:
4-6 Σεπτεμβρίου 2020

Εγγραφές-πιστοποίηση παρακολούθησης
Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα
υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου
παρακολούθησης. Με τη λήξη του συνεδρίου θα
δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όσους
έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των
συνολικών ωρών του προγράμματος. Ο αριθμός των
Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-
CPD) που θα χορηγηθεί στον κάθε σύνεδρο, θα
υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης.

Γραμματεία

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.
Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210-98 80 032, Φαξ: 210-98 81 303
E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr
Website: www.events.gr
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