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Πέμπηε  23/6/11 

Μπαναιηάθμξ: MRI ζημοξ με αδηαθμνμπμίεηε 
ΠΑ γηα πνώημε δηάγκςζε θαη έγθαηνε ζεναπεία 
(50) 

 

Σνόκηδαξ: Σέιμξ (73%) 

 

Αζθεηήξ: Ε γθνίκηα ηεξ γοκαίθαξ είκαη δηαπνμκηθή 
θαη ημ θιείζημμ ηςκ αοηηώκ ημο άκηνα βειηηώκεη 
ηεκ πμηόηεηα ηεξ ζελμοαιηθήξ δςήξ ημο (>73%) 

 

’ αοημύ ημο είδμοξ ηηξ εθδειώζεηξ 



Παναζθεοή 24/6/11 

Ειηόπμοιμξ θαη μη 8 ήηακ οπένμπμη: Ε 
θανμαθμθηκεηηθή ηςκ βημιμγηθώκ δεκ θαίκεηαη κα 
επενεάδεη ζεμακηηθά ηεκ απμηειεζμαηηθόηεηα θαη 
ηεκ αζθάιεηά  ημοξ (85,71%) 

 

Βμζβμηέθαξ -Σειερεθμθμνία: Δηαθμνμπμίεζε ημο 
αθνμαηενίμο ζηε πνήζε ηςκ βημιμγηθώκ (85,71%) 

 

Αζακαζίμο: θανίθεμα αζζεκώκ θαηάιιειςκ γηα 
ημκ θάζε βημιμγηθό πανάγμκηα (~82,35%) 

 



Παναζθεοή 24/6/11 

Μπμύκαξ: Ε ακζεθηηθή ζηα ζοκήζε θάνμαθα θνίζε 
μονηθήξ ανζνίηηδαξ πιέμκ ακηημεηςπίδεηαη με 
ακαζημιή ηεξ IL-1 (70,4%)   

 

Αζακαζόπμοιμξ: Τπενδναζηήνηα θύζηε 
Ακηημεηώπηζε (60%) 

 

Πα-Σα-Γμξ: Καιά ηα δηθςζθμκηθά αιιά θαη ημ 
denosumab  θαιύηενμ (70,4%) 

 
Πα-Σα-Γμξ:  Παηνίθμξ - Σαθεξ Σνόκηδαξ - Γεςνγηάδεξ Απηιιεάθμξ  
 



Παναζθεοή 24/6/11 

7 εθπαηδεοηηθά ζεμηκάνηα: 
  Καζθάκε Λάγημξ: οκηενεηηθή θαη πεηνμονγηθή 

ζεναπεία ηεξ ΟΑ 

  Δηθαίμο  Πνςημγένμο: Δηάθνηζε θαη δηαπείνηζε πόκμο  

  Υενμοβείμ Υεηιάθμξ: Ακηημεηώπηζε ηςκ ΑΓ ηςκ 
κεονμροπηαηνηθώκ θανμάθςκ 

  Καηζηθήξ: Ακμζμιμγηθόξ έιεγπμξ Πόηε Πςξ Πμύ? 

  Δαπανημοδάθε Ραπηάθεξ Κακέιμξ:ΚΑΡΠΑ 

  ηάγθνε Νίθαξ Κανόθεξ: Ε πνήζε ηςκ οπενήπςκ 
αολάκεη ηε δηαγκςζηηθή αθνίβεηα ημο νεομαημιόγμο 

  Πονπαζμπμύιμο ανηθμύδεξ: Πανμοζίαζε 
πενηζηαηηθώκ  

85,71% 



Παναζθεοή 24/6/11 

Πακηαδή- Μπμθή: Βηβιημγναθηθή ηεθμενίςζε ηεξ 
πνήζεξ ηςκ DMARDs ή ηςκ βημιμγηθώκ ζηε ΡΑ 

 

Πάθαξ Αζιακίδεξ:Βηβιημγναθηθή ηεθμενίςζε ηεξ 
πνήζεξ ηςκ DMARDs ή ηςκ βημιμγηθώκ ζηηξ 
Οπα 

 

Γεςνγακάξ: Ε ιεθιμοκμμίδε απμηειεί θαιή ιύζε 
ζηε ζεναπεία ηεξ ΡΑ 

 

78,00% 



άββαημ 25/6/11 

 Ρόθαξ, Βιαπόπμοιμξ, Αζθεηήξ: ηοηηθή 
δοζιεηημονγία. (66,66 %) 

Σαμπαθόπμοιμξ Μανθμμηπειάθεξ: Σμ έκηενμ θαη μ 
μθζαιμόξ ζηε νεομαημιμγία  (62,5%) 

Μπενμπενίδεξ: Μεηώζηε ημ μονηθό ζαξ 
απμηειεζμαηηθόηενα με Φεβμολμζηάηε (62,5%) 

Βηδαιάθε, Λάδανμξ, Γεςνγηάδεξ: Ο αζζεκήξ με ΡΑ 
έπεη αγγεία θαη θανδηά   (62,5%) 



άββαημ 25/6/11 

Γεςνγμύκηδμξ Νίθαξ: Μήπςξ πνέπεη κ’ 
αζπμιεζμύμε θαη με ηεκ πμηόηεηα δςήξ ηςκ 
αζζεκώκ θη όπη μόκμ με ημ DAS ?  Πανάδεηγμα 
Remicade, symponi (50) 

 

Βμοθύδεξ: Αηζζεηηθή πεηνμονγηθή θαη δενμαηηθά, 
νεομαηηθά κμζήμαηα. ηα μήια ηα βιαζημθύηηανα 
? (90) 

Γανύθαιιμξ: Σαλίδη ζημκ θόζμμ ηςκ πανηώκ (90) 



Κονηαθή 26/6/11 

Καηαλάθε, Δνεηηάθεξ, θονόενα, Μάθναξ: Καη μη 
άκηνεξ ζπάκε……….. (55 ) 

 

 Ρόθθαξ, Βιαπόπμοιμξ, Σεμεθμκίδεξ: Δηθαίςμα ζημ 
ελ γηα όιμοξ (μεηαβμιηθμί & νεομαημπαζείξ) (25) 

 

Αζθεηήξ: Δμκήζεηξ απ ημ ΔΝΣ Κμηκςκηθή 
ακηίδναζε θαη θαηάζιηρε απ ηεκ μηθμκμμηθή θνίζε 
(90) 

 

  Σδημύθαξ: Πανόκ θαη μέιιμκ ζηε ζεναπεία ηςκ 
ζοζηεμαηηθώκ αοημάκμζςκ κμζεμάηςκ (90) 

 

 



Μ’ όι’ αοηά πηζηεύμομε όηη: 

• Πνμζθέναμε : 
– Γκώζε 

– Γοθαηνία 

– Δηάιμγμ 

– Υαιάνςζε 

– Γοθαηνία επίζθερεξ 
μμκαδηθμύ πνμμνηζμμύ 

 

• Δώζαμε γηα μηα αθόμε 
θμνά ημ ενέζηζμα θαη 
ημ μήκομα γηα 
ακάιερε 
δναζηενηόηεηαξ από 
ζεζμηθμύξ θμνείξ 
ανμόδημοξ γηα όια 
αοηά  















Ε ζθεκή 

Ε αίζμοζα 

Δελίςζε οπμδμπήξ 



 



 



 



Ε ζθεκή 

Ε αίζμοζα 

Δελίςζε οπμδμπήξ 



Δε βάδεηξ έκα 
πενάθη γηα ημο 

πνόκμο? 

Γηαηί γηα κα γίκς 
ζακ εζέκα?  

Ση ιεξ ηώνα !!!!!!!!!! 

Γηδηθή ζοκάκηεζε γηαηνώκ αζζεκώκ 

Βανθάδα ζηε πηκαιόγθα 



 Σνίγςκμ = μιμθιήνςζε ?? 
Σοπαίμ ημ ηέιμξ ?  





Ε αίζμοζα 

Δελίςζε οπμδμπήξ 

Ε ζθεκή 





Γοπανηζηώ 

• Σμοξ ζοκεπείξ 
ζοκέδνμοξ γηα: 
– οκέπεηα 
– Τπμμμκή 
– Καηακόεζε 
– Γκενγό ζομμεημπή 
– Γκδηαθένμκ (πνμ αιιά 

θαη θαηά ηε δηάνθεηα 
ημο ζοκεδνίμο) 

– Ακμπή θαη ακημπή 
ζηεκ πίεζε 

 

• Σμοξ αζοκεπείξ 
ζοκέδνμοξ γηαηί: 
– Δεκ μαξ θμύναζακ κα 

πνμζζέζμομε 
θανέθιεξ ζηεκ 
αίζμοζα 

– Δεκ λμδέραμε πανηί 
γηα ηα έκηοπα 
αλημιόγεζεξ 

– Μάζαμε ημ μάζεμά 
μαξ 

 



Γοπανηζηώ 

 Σμοξ ζοκαδέιθμοξ ηεξ μνγακςηηθήξ γηα ηε βμήζεηα 
πμο πνμζέθενακ 
 

 Σμ γναθείμ μνγάκςζεξ ημο ζοκεδνίμο Delta Sky  
 

 Σμοξ οπεύζοκμοξ πανμοζηάζεςκ θςηηζμμύ 
μηθνμθώκςκ 
 

 Σηξ θανμαθεοηηθέξ εηαηνείεξ πμο ζομμεηείπακ θαη 
βμήζεζακ κα οιμπμηεζεί αοηή ε εθδήιςζε  



Γοπανηζηώ 

• Σμκ ΣΣ: 
– πμο μ’ επέιελε κα δμοιέρς μαδί ημο 

– πμο μ’ ακέπηεθε 

– γηα όηη μμύμαζε (ειπίδς κα πήνε θαη θάηη από 
μέκα) 

 

 

 

 

 







Οδοζζέαξ θαη Ναοζηθά, 1619 
 Christoph Amberger  
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