
Ενημζρωςη για τισ ςυνεδριάςεισ των Διαρκών Επιτροπών τησ EULAR  

(Μαδρίτη 12-15/6/2019) 

1. Standing Committee of Epidemiology and Health Services Research (SCEHSR) 

 Σεκτονίδου Μαρία 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, ανακοινϊκθκε θ λιξθ τθσ κθτείασ τθσ 

απερχόμενθσ προζδρου Laure Gossec και θ ζναρξθ τθσ κθτείασ για 2 ζτθ του νζου 

προζδρου τθσ επιτροπισ Pedro Machado. Παρουςιάςκθκαν δθμοςιεφςεισ εργαςιϊν από 

μζλθ τθσ επιτροπισ που αφοροφν ςτθν επιδθμιολογία των ρευματικϊν νοςθμάτων, και 

τρζχουςεσ μελζτεσ από ςχετιηόμενεσ ομάδεσ εργαςίασ: 1. Public Health of RMDs Study 

Group (Τπεφκυνθ: Suzan Verstappen). 2. Registers Study Group (Τπεφκυνοσ: Axel Finckh). 

 Ανακοινϊκθκαν τα παρακάτω επικείμενα courses: 1. Epidemiology course and 

Health Economics Course: back in 2020 – Laure Gossec. 2. RODS meeting in 2019 – Loreto 

Carmona / Elena Nikiphorou.  

 Ανακοινϊκθκαν επίςθσ οι μελζτεσ που ολοκλθρϊκθκαν αυτι τθ χρονιά: 1. Big Data 

in RMDs – L. Gossec. 2.Core data set for pregnancy registers – A. Strangfeld, και αυτζσ που 

ςυνεχίηονται: 1. Implementation of recommendations – L Carmona. 2. Lifestyle for 

prevention of progression of RMDs- Suzan Verstappen. 3.Comparative effectiveness 

research with observational data – D Courvoisier/A Finckh. 4. Work participation as outcome 

– A Boonen. 5. Women in academia - L Coates, L Gossec. 6. Outcome Measures Library – L 

Carmona. 

2. Standing Committee of Education and Training (ESCET) 

Βαςιλόπουλοσ Δθμιτριοσ 

 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, ανακοινϊκθκε θ λιξθ τθσ κθτείασ του 

απερχόμενου προζδρου Nemanja Damjanov και θ ζναρξθ τθσ κθτείασ για 2 ζτθ του νζου 

προζδρου Frank Buttgereit. 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ ανακοινϊκθκε θ διακοπι του Προγράμματοσ 

Post_Graduate Course και αποφάςιςκθκε με βαςθ τθν ζρευνα τθσ EMEUNET θ προςκθκθ 

μιασ θμζρασ ςτο Πρόγραμμα του επόμενου EULAR. Επιπλζον ανακοινϊκθκε θ ζναρξθ του 

Προγράμματοσ “EULAR ECOS Programme” που κα περιλαμβάνει μια λίςτα ομιλθτων και 

κεματων από EULAR που κα μποροφν να ενςωματωκοφν ςτα Εκνικά υνζδρια (ανάγκθ 

υποβολισ του προγράμματοσ ςτθν Επιτροπι τθσ EULAR, 1 χρονο πριν, με πρόγραμμα ½ -1  

θμερασ με ομιλθτεσ – ζξοδα από EULAR). 



3. Standing committee on Paediatric Rheumatology  

Σραχανά Μαρία 

υηθτικθκαν τα παρακάτω κζματα: 

 

A. Εκπαιδευτικζσ δραςτηριότητεσ EULAR-PReS  

Περιλαμβάνουν: 

• Διαδικτυακά μακιματα EULAR / PReS ςτθν Παιδιατρικι Ρευματολογία 

 Εγχειρίδιο EULAR / PReS Παιδιατρικισ Ρευματολογίασ 

• Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τθν Εκπαίδευςθ ςτθν Παιδιατρικι Ρευματολογία 

(European Syllabus for Training in Pediatric Rheumatology, ανανεϊκθκε το 2018) 

 Αξιολόγθςθ και πιςτοποίθςθ των εκπαιδευόμενων ςτθ Παιδιατρικι Ρευματολογία 

με ειδικζσ εξετάςεισ, που κα πραγματοποιοφνται κάκε χρόνο κατά τθ διάρκεια των 

ςυνεδρίων τθσ PReS (αναγνϊριςθ των τοπικϊν κρατικϊν φορζων?) 

• Βαςικά και προχωρθμζνα εκπαιδευτικά μακιματα ςτθν παιδιατρικι ρευματολογία 

(Σα μακιματα αυτά υπόκεινται ςτον πλιρθ επιςτθμονικό και οικονομικό ζλεγχο τθσ PReS 

και μπορεί να προτακοφν από οποιοδιποτε κζντρο με ειδικζσ προχποκζςεισ) 

 Ίδρυςθ τθσ Παιδιατρικισ Ακαδθμίασ Ρευματολογίασ(PReS Academy)για το 

ςυντονιςμό των παραπάνω Εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων. 

 

B. Ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράσ, European Reference Networks (ReCONNET, RITA)  

- Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράσ για τισ Πρωτοπακείσ Ανοςοανεπάρκειεσ και τισ 

Αυτοφλεγμονϊδεισ και Αυτοάνοςεσ νόςουσ (European network on rare primary 

immunodeficiency, autoinflammatory and autoimmune diseases, RITA) 

-  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράσ για τισ νόςουσ του ςυνδετικοφ ιςτοφ και του μυοςκελετικοφ 

ςυςτιματοσ (Connective tissue and Musculoskeletal diseases, ReCONNET) 

Ζγινε ςφςταςθ για ςυμμετοχι. Σο ReCONNET ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ τθσ ζγκαιρθσ 

διάγνωςθσ, τθ διαχείριςθ αςκενϊν, παροχι φροντίδασ και εικονικι ςυηιτθςθ κλινικϊν 

περιπτϊςεων εντόσ του δικτφου με τα ςυνδεδεμζνα κζντρα,ιδιαίτερα, όπου δεν διατίκεται 

ςφγχρονθ τεχνολογία για τθ διάγνωςθ και διαχείριςθ δφςκολων περιπτϊςεων. Σο δίκτυο κα 

βελτιϊςει τθν επιςτθμονικι γνϊςθ και κα διευκολφνει τθ δθμιουργία μεγάλων βάςεων 

δεδομζνων με ςκοπό τον εντοπιςμό νζων κλινικϊν ι βιολογικϊν δεικτϊν για τθν ενίςχυςθ 

τθσ διάγνωςθσ. Επίςθσ κα αναπτυχκοφν εκπαιδευτικά προγράμματα για αςκενείσ,νζεσ 

κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και μζτρα ποιοτικισ περίκαλψθσ. 

3. υνεργαςία με εκνικζσ και διεκνείσ οργανϊςεισ αςκενϊν (PARE, ENCA), επικαιροποίθςθ 

του ζργου και νζεσ προτάςεισ ζργων. 

4. Standing Committee on Musculoskeletal Imaging 

Ραπτοποφλου Αμαλία 

 Η επιτροπι για τθν απεικόνιςθ ςτα μυοςκελετικά νοςιματα, ςε ςυνεργαςία με τθν 

επιτροπι για τθν εκπαίδευςθ, είναι υπεφκυνθ για ενζργειεσ και δράςεισ που αφοροφν όλο 

το φάςμα των απεικονιςτικϊν μεκόδων που αφοροφν το μυοςκελετικό. Απαρτίηεται από 

ζνα προεδρείο και από μζλθ που αντιπροςωπεφουν όλεσ τισ χϊρεσ-μζλθ τθσ EULAR. Κφριοι 



ςτόχοι είναι να προαχκεί θ εκπαίδευςθ για τθν κατανόθςθ κι εφαρμογι των 

απεικονιςτικϊν μεκόδων του μυοςκελετικοφ, θ ζρευνα και θ εμβάκυνςθ των δυνατοτιτων 

των απεικονιςτικϊν μεκόδων ϊςτε να αποτελοφν χριςιμο εργαλείο ςτθν κλινικι πράξθ και 

ςτισ κλινικζσ μελζτεσ και μζςω όλων αυτϊν να βελτιωκεί θ περίκαλψθ των αςκενϊν με 

μυοςκελετικζσ πακιςεισ. 

 Για να πραγματοποιθκοφν τα παραπάνω, απαιτοφνται κζντρα με επαρκι εξοπλιςμό 

και προςωπικό ϊςτε να λειτουργιςουν είτε ωσ κζντρα εκπαίδευςθσ των ρευματολόγων είτε 

ωσ ερευνθτικά κζντρα. Η EULAR ζχει τθ δυνατότθτα να χρθματοδοτιςει μζςω τθσ 

επιτροπισ οποιοδιποτε πρωτότυπο και καλά ςχεδιαςμζνο project, με βάςθ ςυγκεκριμζνεσ 

οδθγίεσ που κακορίηει θ επιτροπι. Τπάρχει ανάγκθ για ςυνεργαςίεσ με ρευματολογικζσ 

κλινικζσ που διακετουν είτε εξοπλιςμό (πχ μθχάνθμα υπεριχων, μθχάνθμα 

τριχοειδοςκόπθςθσ κλπ) είτε πρόςβαςθ και καλι ςυνεργαςία με αξιόλογο ακτινολογικό 

εργαςτιριο εντόσ του νοςοκομείου, ϊςτε να λειτουργιςουν είτε ωσ εκπαιδευτικά είτε ωσ 

ερευνθτικά κζντρα.  

 


