
Κωνςταντίνοσ  αρόπουλοσ 
Ορκοπαιδικόσ Χειρουργόσ 

Μζλοσ Δ ΕΠΕΜΤ 



Προςκεκλθμζνοσ ομιλθτισ 
Εμμανουιλ Φουκαράκθσ 

«Μείωςθ των λιπιδίων το 2016:  

Πόςο χαμθλά πρζπει να φτάςουμε;» 

Ο ςφγχρονοσ ςτόχοσ είναι 
θ ελαχιςτοποίθςθ των παραγόντων κινδφνου 
 και  θ τιμι τθσ LDL  



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΘ ΑΝΑΚΟΠΘΘ 

υηιτθςθ 6 abstracts από το τελευταίο ACR 

Ευριπίδθσ Καλτςονοφδθσ  
Νικόλαοσ Κοφγκασ 

οφία πυρίδων  

Αικατερίνθ Σηαναβάρθ 

Θεοφάνθσ Καράγεωργασ 



ΤΝΕΔΡΙΑ ΑΚΡΟΤ ΠΟΔΟ  

Αντιμετωπίηοντασ τον αςκενι με προβλιματα του άκρου ποδόσ 

Δθμιτριοσ Καραμιτςοσ  

Γεϊργιοσ Καμπάκθσ 

Παναγιϊτθσ υμεωνίδθσ 

Ιωάννθσ Διονυςιϊτθσ Οφείλουμε να ςυνδυάηουμε τθ 
ςυντθρθτικι (φ/πεία, πζλματα, ορκϊςεισ 
κλπ) με τθ χειρουργικι αγωγι. 
Εξατομικευμζνεσ επεμβάςεισ κι αυτζσ όςο 
γίνεται μικρότερθσ επεμβατικότθτασ με 
ζμφαςθ ςτθν ςφγχρονθ αναιςκθςία και τθν 
πρϊιμθ κινθτοποίθςθ, ξαλαφρωμζνοι πια 
από το φόβο του «επϊδυνου 
χειρουργείου» και απομυκοποιϊντασ τθν 
φιμθ των laser κά εμπορικϊν 
παραπλθροφοριϊν. 



ΤΝΕΔΡΙΑ ΟΣΕΟΠΟΡΩΗ  

• Ο ρόλοσ τθσ βιταμίνθσ D 

 

• Ο Θεραπευτικόσ κφκλοσ των διφωςφονικϊν 

 Σθλζμαχοσ φζτςιοσ  
 Ευαγγελία Καςκάνθ  

Βαςίλειοσ Μποτηϊρθσ 

Αλζξθσ Θλιόπουλοσ 



• Denosumab, νεότερα δεδομζνα 
μακροχρόνιασ χοριγθςθσ 

 

• υηιτθςθ περιςτατικϊν 

 

• Σεριπαρατίδθ, κλινικι εμπειρία  

     13 ετϊν 

 

Χάρθσ Βαβουρανάκθσ 

Αχιλλζασ Γεωργιάδθσ 

ΔιμοσΠατρίκοσ 

Ευαγγελία Καςκάνθ  

Αλζξθσ Θλιόπουλοσ 



Φεφγοντασ από το περςινό ςυμπόςιο τθσ 
οςτεοπόρωςθσ πιραμε μαηί μασ ζνα δφςκολο 

ερϊτθμα: «…και μετά το denosumab  τι;» 

ΤΝΕΔΡΙΑ ΟΣΕΟΠΟΡΩΗ  

Φζτοσ παίρνουνε μαηί μασ ακόμα πιο πολλά ερωτιματα 

Σα Διφωςφονικά ςυνεχίηουν τθν προςτατευτικι 
τουσ δράςθ και μετά τθ διακοπι τουσ. 
Drugs holidays, λοιπόν, ι ςυνεχιηόμενθ κεραπεία; 
 
Πότε ξεκινάμε ι διακόπτουμε το αποτελεςματικό 
denosumab και πότε ξεκινάμε Αλεδρονάτθ για να 
αποφφγουμε το rebound τθσ νόςου; 



Σεριπαρατίδθ: μειϊνει τον καταγματικό κίνδυνο ςτθ 
μετεμμθνοπαυςιακι, αλλά και ςτθν αντρικι και τθν 
οςτεοπόρωςθ από ςτεροειδι και επίςθσ χριςιμθ (?) 
ςε βραχφχρονεσ δόςεισ ςτθν εποφλωςθ των άτυπων 
καταγμάτων, τθσ οςτεονζκρωςθσ τθσ κάτω γνάκου 

και ςτο πρόςφατο κάταγμα 



Σα Παράλλθλα εμινάρια ςε μπλε, κόκκινεσ                    
και πράςινεσ αποχρϊςεισ,                                                         

ζνασ νεωτεριςμόσ που παγιϊκθκε ςτθν ΕΠΕΜΤ, 
εφζτοσ πλαιςιϊκθκε και με «γιινα» χρϊματα.. 

 



Θ αντιμετϊπιςθ των ρευματικϊν νοςθμάτων με βάςθ 
τα χαρακτθριςτικά τθσ νόςου και του αςκενι 

 

 
Γκίκασ Κατςιφισ, Κλειϊ Μαυραγάνθ,  

Παναγιϊτα Σςατςάνθ, Διμοσ Πατρίκοσ 



Βιο-ομοειδι ςτθ ρευματολογία 
 

Κυριακι Μποκι 
Θεόδωροσ Δθμθτροφλασ 
Λουκία Κουτςογεωργοποφλου 
Κωνςταντίνοσ Ακαναςάκθσ 



Βιο-ομοειδείσ βιολογικοί 
παράγοντεσ ςτθ κεραπεία τθσ 

ψωρίαςθσ 

 
Μιχάλθσ Κακζπθσ 

Η Κυκλοςπορίνθ                        
ςτθ  Δερματολογία   

   

Μαρίνα Παπουτςάκθ, Ευαγγελία Μοφςτου  



Ευαγγελία Καταξάκθ 

Κωνςταντίνοσ αρόπουλοσ 



Αίτια και διαφορικι διάγνωςθ τθσ Μυϊκισ Αδυναμίασ 

Θεόδωροσ Δθμθτροφλασ Γεωργία Γκόνθ Χριςτοσ Γκαμαλοφτςοσ 

Μυοςκελετικζσ Εκδθλϊςεισ ςτο ςακχαρϊδθ διαβιτθ 

Ιφιγζνεια Κϊςτογλου, Παναγιϊτθσ Ακαναςίου 

Μυοςκελετικζσ εκδθλϊςεισ ςε αιματολογικά νοςιματα 

 Κυριακι Μποκι  

Ευαγγελία Αργυρίου 

Αντϊνθσ Φανουριάκθσ 

Ιωάννθσ Καλλιτςάκθσ 



Η κακθμερινι πρακτικι ςτα αυτάνοςα νοςιματα  

Χριςιμεσ αναφορζσ ςτθ κεραπεία τθσ Ψωριαςικισ 
Αρκρίτιδασ & τθσ πονδυλίτιδασ 

Μορφζσ αρκρίτιδασ που πάςχουν από αναγνωριςιμότθτα και  
είναι πολφ ςθμαντικι θ πρϊιμθ διάγνωςθ και ζγκαιρθ παρζμβαςθ  



Secukinumab, ο  αναςτολζασ τθσ IL-17 ςε Αγκυλοποιθτικι και 
Ψωριαςικι Αρκρίτιδα 

Νζεσ προςεγγίςεισ ςτθ Ψωριαςικι αρκρίτιδα & 

Αγκυλοποιθτικι ςπονδυλίτιδα 

Χαράλαμποσ Μπερμπερίδθσ 

Παναγιϊτθσ Γεωργίου 

Δθμιτριοσ Ηθςόπουλοσ 

Αpremilast, το πρϊτο ςτοχευμζνο pos 
φάρμακο για τθ κεραπεία τθσ ψωριαςικισ 
αρκρίτιδασ και των άλλων βλαβϊν τθσ 
ψωρίαςθσ Σάκθσ Σρόντηασ 



ΛΟΓΟ-ΑΝΣΙΛΟΓΟ  

DEBATE Nίκασ Πατρίκοσ  

Διαγνωςτικοί και κεραπευτικοί χειριςμοί                                     
με κριτιριο το κόςτοσ 



Ποια φυςικοκεραπεία  
ςε ποια μυοςκελετικι διαταραχι; 

 Ιωάννθσ Διονυςιϊτθσ  



«Οικονομικι αξιολόγθςθ τθσ κεραπείασ: Θ ζννοια 
του QALΤ (Quality Adjusted Life Year»  

 Κωνςταντίνοσ Ακαναςάκθσ 



Χρόνια φλεγμονϊδθσ μονοαρκρίτιδα γόνατοσ: 
διαγνωςτικι προςζγγιςθ και αντιμετϊπιςθ  

Ιωάννθσ Πάκκασ 



Τπερουριχαιμία 

Γεϊργιοσ Βοςβο τζκασ 

Μιλάμε πια για Ουρικι Νόςο χωρίσ το φόβο να κεωροφμαςτε 
αιρετικοί. 
Θ υπερουριχαιμία ςυνοδεφεται από ςυςτθματικι φλεγμονι 
ακόμα και ςε αςυμπτωματικοφσ αςκενείσ. 
 



 
Πνευμονικι Τπζρταςθ:  

Προςπζλαςθ και διαχείριςθ των αςκενϊν   
    

• πάνια αλλά με υψθλι ςυχνότθτα επιπλοκϊν  
 (10ετισ επιβίωςθ < 10%). 
• Αφορά νζα άτομα με νόςουσ του ςυνδετικοφ ιςτοφ, πχ 

ςκλθρόδερμα. 
• Να ευαιςκθτοποιθκοφμε όλοι όςον αφορά τθν πρόλθψθ και 

πριν ακόμα αρχίςου τα ςυμπτϊματα (δφςπνοια). 
• Triplex καρδιάσ ςε νοςιματα ςυνδετικοφ ιςτοφ 
• Εάν θ πίεςθ τθσ πνευμονικισ >36 mmHg παραπομπι ςε ειδικό 

κζντρο 
 

Ευτυχία Δεμεροφτθ 



Γιατί θ παραμονι ςτθ κεραπεία είναι                   
ςθμαντικόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ  

Λουκάσ ζττασ  

Άννα Κανδφλθ 

Χαράλαμποσ Παπαγόρασ 

Ευριπίδθσ Καλτςονοφδθσ 

Αναλφοντασ τθν ολοκλθρωμζνθ 
φροντίδα του ρευματοπακοφσ 

 Αλζξθσ Ηλιόπουλοσ  

Ακανάςιοσ Κουτροφμπασ 

  Αικατερίνθ Κουτςογιάννθ 



Θ ςυμβολι του δερματικοφ επικζματοσ Λιδοκαΐνθσ. 

 Ιωάννα ιαφάκα και Αχιλλζασ Γεωργιάδθσ  

Ειςαγωγι ςτο Χρόνιο Πόνο 



HPV λοίμωξθ 

Χριςιμοσ ο εμβολιαςμόσ για το γενικό 
πλθκυςμό και ιδίωσ τουσ ρευματοπακείσ 

 Κωνςταντίνοσ Αντωνάκθσ  

Ευριπίδθσ Μπιλιράκθσ Ζλντα Χρυςοχόου 



 ταμάτθσ-Νικόλαοσ Λιόςθσ  

Δθμιτριοσ Δαοφςθσ 

 Abatacept ζνα ακόμα κεραπευτικό όπλο 

 ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ΑCPA οροκετικισ ΡΑ  
κακϊσ παρεμβαίνει με ζνα μοναδικό τρόπο           
ςτο μθχανιςμό τθσ επίκτθτθσ αυτοανοςίασ  



Ποιόσ είναι ο ρόλοσ των ΑΝΑ                                           
ςτθ διαγνωςτικι προςπζλαςθ 

 
ταμάτθσ -Νικόλαοσ Λιόςθσ 

Θ ανίχνευςι τουσ κα πρζπει να αξιολογείται  
με βάςθ το ιςτορικό και τθν κλινικι εικόνα,  

που κα παραμζνουν πάντα θ κορωνίδα τθσ διάγνωςθσ 



Ψυχολογικζσ παρεμβάςεισ και ιατροφαρμακευτικι 
κεραπεία ωσ  κεραπεία επιλογισ ςτο χρόνιο πόνο:     

Σο ζργο ΑΛΓΕΑ  

Μυριοκεφαλιτάκθσ Ιωάννθσ  

Μαγδαλθνι  Φλουρι 



ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΤΜΜΑΧΙΑ 

Ευαγγελία Καταξάκθ  Ελζνθ Σςιάκου  

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ  
του αςκενι ςτθ κεραπεία; 

Αικατερίνθ Κουτςογιάννθ 

H ιατρικι προςζγγιςθ και οι 
πρωτοβουλίεσ για τα δικαιϊματα                
των ρευματοπακϊν 

Χαράλαμποσ Μπερμπερίδθσ 



υνειδθτοποίθςα ότι οι αςκιςεισ που ζκανα 
πζριςυ με τθ φράςθ «ενδοκυττάρια 

πολυγλουταμινοποίθςθ», βοικθςε ςτο                   
ψεφδιςμά μου, γι’ αυτό το λόγο εφζτοσ διάλεξα τθ 

φράςθ «κιτρουλινοποίθςθ πρωτεϊνϊν» για να 
ςυνεχίςω τισ αςκιςεισ ορκοφωνίασ με νζο κζφι 



Πολλά ςυγχαρθτιρια και πολλζσ ευχαριςτίεσ 
ςτο ςφλλογο ρευματοπακϊν Κριτθσ 



Και φυςικά δεν μποροφςα να αφιςω 
αςχολίαςτο το καινοφργιο καπζλο τθσ Λάϊασ 

 



Νζο  Δ  ΕΠΕΜΤ 

Παγιϊκθκε πια θ διεταιρικι προςζγγιςθ που 
χαρακτιριηε τθ κεματολογία ςτα ςυνζδρια τθσ ΕΠΕΜΤ 

και με τισ εκλογζσ κακϊσ ςτο νζο Δ τθσ      
ςυμμετζχουν Ρευματολόγοι, Ορκοπαιδικοί, Πακολόγοσ 

& Γυναικολόγοσ 

Δ: Σρόντηασ, Γεωργιάδθσ, Λυγνόσ, πυρίδων, αρόπουλοσ, Κουτςοφρθ Μπιλιράκθσ 
υμεωνίδθσ, Μαργαρίτθσ 
Εξελεκτικι: Νίκασ, Γεωργίου, Γκροφτςθσ 



• Μθ ξεχάςετε τα ζντυπα αξιολόγθςθσ, 

 

• Σα ςυνοδά μζλθ και 

....... τισ βαλίτςεσ ςασ 

Καλό ταξίδι!    
Καλό Πάςχα!           
 
 το Επανιδείν! 


