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ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ

Αρχικά παρακολουθήσαμε ένα 
Επίκαιρο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα 
τις αλλαγές που επέφερε η λοίμωξη λοίμωξη 
COVID-19 σε ασθενείς με ρευματικά COVID-19 σε ασθενείς με ρευματικά 
νοσήματα νοσήματα τόσο στην χώρα μας, όσο 

και διεθνώς, από τους Καθηγητές 
Αναστασία Αντωνιάδου και Παναγιώτη 
Σκένδρο, καθώς και την Πρόεδρο 
της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος κα 
Αικατερίνη Κουτσογιάννη.

  Επιπλέον είχαμε 
Ειδικά Τραπέζια 
για τις νεότερες  νεότερες 
ελπιδοφόρες ελπιδοφόρες 
θεραπείες θεραπείες 
για σοβαρά 
συστηματικά 
ρευματικά 
νοσήματα όπως η 
γιγαντοκυτταρική 
αρτηρίτιδα, το 
αντιφωσφολιπιδικό 
σύνδρομο, ο 
Συστηματικός 
Ερυθηματώδης 
Λύκος, η πνευμονική 
υπέρταση και 
οι διάμεσες 
πνευμονοπάθειες 
που σχετίζονται 
με ρευματικά 
νοσήματα.



ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ
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Ακόμη τονίσθηκε ο καίριος ρόλος που παίζει η  
απεικόνισηαπεικόνιση (απλές ακτινογραφίες, μαγνητική 
τομογραφία καρδιάς, σπονδυλικής στήλης) 
στην διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενών με 
ρευματικά νοσήματα.

Στο Κλινικό Φροντιστήριο για τις Διάμεσες 
Πνευμονοπάθειες και την Πνευμονική Υπέρταση 
στα ρευματικά νοσήματα τονίσθηκε η σημασία 
της έγκαιρης διάγνωσης, διεπιστημονικής 
προσέγγισης και συνδυασμένης θεραπευτικής 
αγωγής για την καλύτερη αντιμετώπισή τους.

 

Αθανάσιος Τζιούφας
Καθηγητής, Διευθυντής 
Παθολογικής Φυσιολογίας, 
Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα

  Συζητήθηκε ο σημαντικός 

ρόλος της σωστής διαχείρισης σωστής διαχείρισης 

και αντιμετώπισης συχνών και αντιμετώπισης συχνών 

συννοσηροτήτωνσυννοσηροτήτων όπως οι 

λοιμώξεις, τα καρδιαγγειακά 

νοσήματα και η κατάθλιψη 

σε ασθενείς με ρευματικά 

νοσήματα. 

Στο κλείσιμο της ημέρας, ο Καθηγητής 
της Ιατρικής Σχολής Αθηνών κος 
Aθανάσιος Τζιούφας παρουσίασε τις 
αναδυόμενες θεραπευτικές επιλογές στο 
Σύνδρομο Sjögren.
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Η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία, 
πάντα ανοιχτή σε καινοτόμες 
ιδέες και θέλοντας να προβάλλει 
τη συνεισφορά των χορηγών της, 
προχώρησε σε συνεργασία με την 
Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου, 
CONVIN Α.Ε, στη δημιουργία 3D 
έκθεσης, επιδιώκοντας να δώσει μία 
νότα κίνησης και ζωής στο φετινό 
διαδικτυακό συνέδριο. 
Οι σύνεδροι έχουν τη δυνατότητα να 
περιηγηθούν στο διαδικτυακό χώρο, 
να ενημερωθούν από τα περίπτερα 
των χορηγών/εκθετών καθώς και 
να συνομιλήσουν ζωντανά μέσω 
μηνυμάτων ή βιντεοκλήσεων με τους 
εκπροσώπους των εταιρειών.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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Mediterranean Journal of Mediterranean Journal of 
Rheumatology (MJR)Rheumatology (MJR)
Το Mediterranean Journal of Rheumatology 
(MJR) ακολουθεί την «Ελληνική Ρευματολογία», 
που ιδρύθηκε αρχικά το 1989, ως το επίσημο 
περιοδικό της Ελληνικής Ρευματολογικής 
Εταιρείας-Επαγγελματικής Ένωσης 
Ρευματολόγων Ελλάδας. 

Με σκοπό την αναγνώρισή του από 
διεθνείς οργανισμούς και βάσεις δεδομένων, 
μετονομάστηκε σε MJR και άλλαξε σε 
αγγλόφωνη, διαδικτυακή έκδοση. Το 
αποτέλεσμα ήταν η διεθνής επισκεψιμότητα 
και αναγνωσιμότητα καθώς και η αποδοχή 
του από τα μεγαλύτερα ευρετήρια και βάσεις 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατα 
και του PubMed Central, του Scopus και του 
Google Scholar (μεταξύ άλλων 10).

Το σώμα σου μιλάει, άκουσέ τοΤο σώμα σου μιλάει, άκουσέ το
Η καμπάνια της Ελληνικής Ρευματολογικής 
Εταιρείας για 6 συνεχόμενη χρονιά δίνει 
δυναμικά το παρών με δράσεις για την 
ενημέρωση του κοινού, αλλά και των λοιπών 
επαγγελματιών υγείας, σχετικά με τις 
ρευματικές παθήσεις, τη πρόληψη αλλά και την 
αντιμετώπισή τους.

Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν εκδηλώσεις 
για το κοινό και τη Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, ειδικά 
αφιερώματα, συνεντεύξεις κτλ. Επιπλέον, μέσα 
από την ιστοσελίδα www.tosomasoumi-
laei.gr και τα social media, το κοινό έχει τη 
δυνατότητα να λαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες 
για τα ρευματικά νοσήματα.

Π Ε Ρ Ι Π Τ Ε Ρ Α   ΜJR - ΚΑΜΠΑΝΙΑ

Εικονικά Περίπτερα MJR – Καμπάνια «Το σώμα σου  μιλάει, άκουσέ το», 
κατά την διάρκεια της Διαδικτυακής Έκθεσης του Συνεδρίου
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Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού 
Αγώνα (ΕΛ. Ε. ΑΝ. Α.)Αγώνα (ΕΛ. Ε. ΑΝ. Α.)
Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα 
(ΕΛ. Ε. ΑΝ. Α.) είναι ένας κοινωφελής, μη 
κερδοσκοπικός, οργανισμός αναγνωρισμένος 
από το κράτος. Ιδρύθηκε το 1978 στην Αθήνα. 
Μέλη της ΕΛ. Ε. ΑΝ. Α. είναι κυρίως άτομα 
που πάσχουν από Αρθρίτιδα/Ρευματισμό, 
Ρευματολόγοι και άτομα που ενδιαφέρονται 
να συμπαρασταθούν σε αυτούς που πάσχουν 
από ρευματικές παθήσεις. Στόχοι της είναι η 
ενημέρωση του ελληνικού πληθυσμού σχετικά 
με τη σοβαρότητα και τις διαστάσεις της 
αρθρίτιδας-ρευματισμού, η παροχή της 
κατάλληλης υποστήριξης στους ρευματοπαθείς, 
και η οργάνωση του αντιρευματικού αγώνα, 
σε συνεργασία με κρατικούς φορείς υγείας και 
μέλη της ελληνικής κοινωνίας.

ΡευΜΑζηνΡευΜΑζην
Η σύσταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Ασθενών, Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων 
Παιδιών με Ρευματικά Νοσήματα «ΡΕΥΜΑΖΗΝ» 
έρχεται να καλύψει μία ανάγκη ετών για τη 
δημιουργία ενός ενιαίου οργάνου που θα 
συγκεντρώνει και θα εκπροσωπεί τη «φωνή» των 
Ελλήνων ρευματοπαθών απέναντι στην Πολιτεία.  
Οι σκοποί της ομοσπονδίας είναι μεταξύ 
άλλων η συνένωση των Συλλόγων ασθενών με 
ρευματοπάθειες σε ενιαίο νομικό πρόσωπο και 
ο συντονισμός της δράσης των μελών της, η 
υποβολή προτάσεων για νομοθετικές αλλαγές, 
η προάσπιση των συμφερόντων των ασθενών 
και των οικογενειών τους και η συνεργασία της 
Ομοσπονδίας με γιατρούς και επαγγελματίες 
του χώρου της υγείας, οι οποίοι επιθυμούν να 
συνεισφέρουν εθελοντικά για την πραγμάτωση 
των σκοπών της.
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Π Ε Ρ Ι Π Τ Ε Ρ Α   ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ

Εικονικά Περίπτερα Συλλόγων Ασθενών (ΡευΜΑζήν 

& ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α), κατά την διάρκεια της Διαδικτυακής Έκθεσης του Συνεδρίου
Λίγα λόγια  Λίγα λόγια  
για τους Συλλόγους Ασθενώνγια τους Συλλόγους Ασθενών
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Σε μία συνεδρία αποκλειστικά αφιερωμένη 
στο ηλεκτρονικό περιοδικό της Ε.Ρ.Ε, το MJR 
(Mediterranean Journal of Rheumatology), 
η ομάδα Σύνταξης προσκάλεσε 
τους υπευθύνους των υποστηρικτών 
φαρμακευτικών εταιρειών προκειμένου 
να τους παρουσιάσει την πορεία και τα 
επιτεύγματα της τελευταίας 2ετίας και τους 
στόχους της επόμενης, θέλοντας ταυτόχρονα 
τις δικές του παρατηρήσεις και προτάσεις για 
ανανέωση και βελτίωση.  

Ο διάλογος αποδείχτηκε ιδιαίτερα χρήσιμος 
κι εποικοδομητικός για την πορεία των 
εκδόσεων του MJR.
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Το Σάββατο 12/12/2020, κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίας για την Έκθεση Πεπραγμένων, που θα 
πραγματοποιηθεί μεταξύ 14:10 – 16:10, θα έχετε την ευκαιρία - 
μέσω live δημοσκόπησης -  να συμμετάσχετε, απαντώντας 
σε ερωτήσεις για επίκαιρα θέματα του κλάδου μας αλλά 
και γενικότερου ενδιαφέροντος.

Τα τελευταία νέα από το κέντρο ελέγχου, 
επιβεβαιώνουν την άριστη έκβαση της δεύτερης 
ημέρας του 27ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
Ρευματολογίας
Όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις στη γραμματεία 
του συνεδρίου και οι ερωτήσεις στην υπηρεσία 
Ζωντανής Υποστήριξης, διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 
και… με απόλυτη ψυχραιμία, με τους συνέδρους 
να απολαμβάνουν μία απρόσκοπτη και χωρίς 
προβλήματα διεξαγωγή.

Ευχάριστα & Απρόοπτα….
Διαδικτυακής φύσεως…

Live Polling
Καινοτόμα ιδέα για διαδραστική 
παρακολούθηση

MEETING 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ


