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Ημερομηνία Συμποσίου
17-19 Φεβρουαρίου 2023
 
Tόπος διεξαγωγής
Divani Caravel Hotel
Λ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 
16121 Αθήνα
Τηλ: 210 72 07 000 
www.divanicaravelhotel.com
 
Επίσημη Γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα του 
Συμποσίου είναι η Ελληνική.

Πλατφόρμα διαδικτυακής 
μετάδοσης
Το μαγνητοσκοπημένο 
επιστημονικό προγράμμα του 
Συμποσίου θα αναρτηθεί σε 
ειδική πλατφόρμα στο 
www.spondyloarthritis.gr

Μόρια συνεχιζόμενης 
ιατρικής εκπαίδευσης (CME)
Στο Συμπόσιο χορηγούνται 
μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής 
εκπαίδευσης (CME-CPD 
credits) από τον Πανελλήνιο 
Ιατρικό Σύλλογο.

Πιστοποιητικό
Σε όλους τους συμμετέχοντες 
του Συμποσίου θα αποσταλεί 
ηλεκτρονικά πιστοποιητικό 
συμμετοχής. Για την 
παραλαβή του πιστοποιητικού 
απαιτείται η παρακολούθηση 
του 60% του συνολικού 
χρόνου του επιστημονικού 
προγράμματος, σύμφωνα με 
τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. 
 

Γραμματεία Συνεδρίου & Επίσημος ταξιδιωτικός συνεργάτης

κα Κατερίνα Μονάντερου
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Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, σας προσκαλούμε στο 1ο Πανελλήνιο 
Συμπόσιο για τις Σπονδυλαρθρίτιδες που διοργανώνει η 
Επιστημονική Εταιρεία Υποστήριξης, Εκπαίδευσης και Έρευνας 
της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, Ιατρικής Σχολής 
ΕΚΠΑ και θα γίνει στην Αθήνα, 17-19 Φεβρουαρίου 2023, με  
δωρεάν εγγραφή για όλες και όλους.

Όπως είναι πλέον γνωστό, οι Έλληνες ασθενείς με 
Σπονδυλαρθρίτιδες που σήμερα έχουν ανάγκη φαρμακευτικής 
θεραπείας ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες, ο δε συνολικός 
αριθμός τους είναι μεγαλύτερος των ασθενών με Ρευματοειδή 
Αρθρίτιδα. Η έγκαιρη διάγνωση των ασθενών αυτών είναι 
κρίσιμη, αλλά όχι πάντα εύκολη. Οι θεραπευτικές αποφάσεις 
εξατομικεύονται και αποτελούν για εμάς πρόκληση καθώς όλο 
και περισσότερα φάρμακα αδειοδοτούνται. Ταυτόχρονα, γίνεται 
καλύτερα κατανοητή η μεγάλη συχνότητα και σοβαρότητα 
των συννοσηρoτήτων που χαρακτηρίζει τους ασθενείς 
με Σπονδυλαρθρίτιδα. Από την άλλη μεριά, οι διάγνωση, 
παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών 
δεν μπορεί πάρα να έχει επηρεαστεί στην εποχή της πανδημίας. 
Τέλος, αν και η παθογένεια παραμένει σκοτεινή, τα κλινικά 
αποτελέσματα των νέων στοχευμένων θεραπειών μας διδάσκουν 
ουσιαστικά από την αρχή τους διαφορετικούς μηχανισμούς που 
λειτουργούν σε κάθε ασθενή αλλά και τις μεταβολές κατά τη 
διάρκεια της μακρόχρονης φυσικής ιστορίας της νόσου.

Πιστεύουμε ότι η καλύτερη κατανόηση των ΣπΑ και η συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση των νέων ιατρών είναι μια αδήριτη ανάγκη και, 
προφανώς προϋπόθεση, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των ασθενών, στο παρόν και κυρίως στο μέλλον.

Σε αυτό το Πρώτο Πανελλήνιο Συμπόσιο για τις Σπονδυλαρθρίτιδες, 
εισηγητές θα είναι Ρευματολόγοι, τόσο της Κλινικής μας όσο 
και άλλων Κλινικών, καθώς και ιατροί άλλων ειδικοτήτων. 
Στα πλαίσια του Συμποσίου θα δοθεί «Ερευνητικό Βήμα», 
όπου θα παρουσιαστούν αδημοσίευτα ερευνητικά δεδομένα 
μεταφραστικής και κλινικής έρευνας.

Πληροφορίες

Πέτρος Σφηκάκης
Καθηγητής Παθολογίας-
Ρευματολογίας
Διευθυντής Ά  Προπ. 
Παθολογικής Κλινικής, 
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Μαρία Τεκτονίδου
Καθηγήτρια Παθολογίας-
Ρευματολογίας
Υπεύθυνη Ρευματολογικής 
Μονάδας Α’ Προπ. Παθολογικής 
Κλινικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ


