
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΦΑΣΟ EULAR 
 
Αγαπθτζσ και αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 
 

το πρόςφατο υνζδριο τθσ EULAR (12-15 Ιουνίου 2019) που ζγινε ςτθν 
Μαδρίτθ θ παρουςία των Ελλινων ερευνθτών ιταν ιδιαίτερα επιτυχθμζνθ, μια και 
υπιρχαν 6 προφορικζσ ανακοινώςεισ πρωτότυπων ερευνθτικών εργαςιών από 
Ελλθνικά Κζντρα (δείτε εδώ).  

Πρζπει να τονιςκεί θ βράβευςθ τθσ κασ Φίλια με ζνα από τα βραβεία που 
δόκθκαν για τισ Καλφτερεσ Εργαςίεσ για φοιτθτζσ κακώσ και θ εκτενισ παρουςίαςθ 
τθσ εργαςίασ των κ.κ. Δαοφςθ, Φιλιπποποφλου και ςυν. ςτθν επίςθμθ εφθμερίδα με 
τα Νζα του υνεδρίου τθσ EULAR. Να αναφζρουμε επίςθσ τθν προφορικι 
παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ Πολυκεντρικισ Προοπτικισ Μελζτθσ για τθν 
ρευματοειδι αρκρίτιδα που χρθματοδοτείται από τθν ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (Θωμάσ Κ. και 
ςυν.) 
 Επιπλζον ςτο υνζδριο παρουςιάςκθκαν οι πρόςφατεσ υςτάςεισ τθσ EULAR 
για τθν κεραπεία του ΕΛ και του Αντιφωςφολιπιδικοφ υνδρόμου από τον κ. 
Φανουριάκθ και τθν κα. Σεκτονίδου αντίςτοιχα, που επίςθσ ςυμπεριλιφκθκαν και 
ςχολιάςκθκαν ςτθν εφθμερίδα με τα Νζα του υνεδρίου. 
 Επιπλζον, ςυνάδελφοι-μζλθ μασ ςυμμετείχαν ωσ προςκεκλθμζνοι Ομιλθτζσ 
ι ςε Προεδρεία του υνεδρίου κακώσ και ςτισ ςυνεδριάςεισ των Διαρκών 
Επιτροπών και των Ομάδων Εργαςίασ (Study Groups) τθσ EULAR. Επίςθσ, ζγιναν 
αποδεκτζσ ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ εργαςιών που παρουςιάςκθκαν είτε με τθν 
μορφι ανθρτθμζνων ανακοινώςεων (posters) από νζουσ ςυνάδελφουσ είτε 
δθμοςιεφκθκαν ςτο Βιβλίο Ανακοινώςεων του υνεδρίου (Abstract Book). 
 Η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ ςυγχαίρει όλουσ τουσ ερευνθτζσ που παρουςίαςαν τισ 
Εργαςίεσ, όλουσ όςουσ ςυμμετείχαν και εξακολουκοφν να ςυμμετζχουν ςε αυτζσ τισ 
μελζτεσ κακώσ και τισ Κλινικζσ, Εργαςτιρια και Ερευνθτικά Κζντρα που υλοποιοφν 
αυτζσ τισ ερευνθτικζσ προςπάκειεσ ςε ζνα εξαιρετικά ανταγωνιςτικό διεκνζσ 
περιβάλλον και με τα γνωςτά προβλιματα τθσ Ελλθνικισ πραγματικόθτασ.  
 τόχοσ τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ είναι να ςυνεχίςει να υποςτθρίηει, ςτο μζτρο των 
δυνατοτιτων τθσ, τθν ζρευνα για τισ ρευματικζσ-μυοςκελετικζσ πακιςεισ ςτθν 
Ελλάδα μζςω τθσ χρθματοδότθςθσ ερευνθτικών πρωτοκόλλων και υποτροφιών 
(δείτε τθν πρόςφατθ προκιρυξθ για τθν διετία 2019-20 εδώ) και τθσ υποςτιριξθσ 
ςυμμετοχισ νζων ςυναδζλφων ςε Διεκνι υνζδρια (ACR). Επιπλζον, υπενκυμίηουμε 
και ενκαρρφνουμε τθν ςυμμετοχι περιςςότερων μελών τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ από όλουσ 
τουσ χώρουσ (Δθμόςιο, Ιδιωτικό Σομζα) ςτισ ςυνεργατικζσ ερευνθτικζσ μελζτεσ που 
διοργανώνονται από τισ αντίςτοιχεσ Ομάδεσ Εργαςίασ τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ. 
 

http://www.ere.gr/assets/files/announcements/Proforikes_parousiaseis.pdf
http://www.ere.gr/assets/files/protokola/Prokiriksi_Ereun_Prwt_2019-20.pdf

