
   Την Τετάρτη 8 Ιουνίου (08.00 -10.00) πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 

EULAR 2016 συνάντηση του EULAR Standing Committee for Clinical Affairs 

(ESCCA). 

   Οι συμμετέχοντες ήταν: José-Luis Andreu (Spain), Sebrem Atanon (Turkey), 

Frank Buttgereit (co-opted), Katerina Chatzidionysiou (Sweden), Catalin 

Codreanu (Romania), José-Antonio Da Silva (Portugal), Marcello Govoni 

(Italy), Gulen Hatemi (Turkey), Merete Hetland (Denmark), Gkikas Katsifis 

(Greece), Diego Kyburz (Switzerland), Jasminka Milas-Ahic (Croatia), Ulf 

Müller-Ladner (Germany), José Pereira da Silva (Portugal), Liossis Stamatios-

Nickilaos (Greece), Björg-Tilde Svanes Fevang (Norway), Elena Nickiforou 

(EMEUNET), Ronald van Vollenhoven (Chair). 

 

Αναλυτικά: 

 

   1. Την προηγούμενη χρονιά περατώθηκαν 18 ερευνητικά πρωτόκολλα των 

Ειδικών Ομάδων (Task Force projects), εκ των οποίων 8 παρουσιάσθηκαν σε 

δύο ξεχωριστές συνεδρίες στο πρόγραμμα του συνεδρίου EULAR 2016. 

 

   2. Τέσσερεις (4) νέες προτάσεις για ερευνητικά πρωτόκολλα υποβλήθηκαν 

την προηγούμενη χρονιά και συζητήθηκαν μετά από προηγηθέντα έλεγχο από 

το EULAR Executive Committee:  

      α) Update on recommendations on vaccination in patients with 

autoimmune inflammatory disease (Elkayam) and EULAR points to consider 

regarding the screening and prophylaxis of chronic infections in patients with 

rheumatic diseases (Dougados & Winthrop).  

      Προτάθηκε τα δύο πρωτόκολλα να συγχωνευθούν σε ένα ή οι 

εμβολιασμοί να είναι παράρτημα των συστάσεων για την αντιμετώπιση των 

λοιμώξεων. Αποφασίστηκε ο πρόεδρος Ronald van Vollenhoven να το θέσει 

προς συζήτηση στο επόμενη συνάντηση του  Executive Committee. 

      β) EULAR Recommendations for the assessment and follow-up of 

patients with obesity as a persistent risk factor of poor prognosis in 

Rheumatoid Arthritis, Psoriatic Arthritis, Spondyloarthropathies. (Ferraccioli 

and Gomes-Reino).  



      Η επιτροπή το απέρριψε με τη συλλογιστική ότι η παχυσαρκία ως 

επιβαρυντικός προγνωστικός παράγοντας μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στις 

πιο ευρείες συστάσεις για τη θεραπεία της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδος και των 

Σπονδυλοαρθρίτιδων. 

      γ) EULAR Recommendations for the Management of Cutaneous 

Manifestations in Systemic Lupus Erythematosus. (Kuhn).  

      H επιτροπή απέρριψε την πρόταση υποστηρίζοντας ότι οι δερματικές 

εκδηλώσεις του ΣΕΛ δεν πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά, εφόσον 

αποτελούν εκδηλώσεις της συστηματικής νόσου. Προτάθηκε η συνεργασία και 

με την European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) για την 

διατύπωση κοινών συστάσεων. Οι προτάσεις θα συζητηθούν από τον 

πρόεδρο Ronald van Vollenhoven στο επόμενη συνάντηση του  Executive 

Committee. 

   3. Συζητήθηκαν οι διαφορές μεταξύ των Ειδικών Ομάδων (EULAR Task 

Forces) και των Ομάδων Μελέτης (EULAR Study Groups). Από ορισμένα 

μέλη προτάθηκε η ονομασία Ομάδες με Ειδικά Ενδιαφέροντα (Special Interest 

Group), η οποία θα χρησιμοποιείται στην αρθρογραφία. 

   4. Προτάθηκε και εγκρίθηκε η δημιουργία μίας νέας Ομάδα Μελέτης (Study 

Group) για τη μυοσίτιδα“MyoNet”. 

   5. Ο πρόεδρος Ronald van Vollenhoven συμμετείχε σε συζητήσεις με τον 

European Medicines Agency (EMA) για την οργάνωση των κλινικών μελετών 

της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδος. Ο ΕΜΑ έχει αναλάβει την ευθύνη της έκδοσης 

του τελικού κειμένου. 

   6. Τέλος, ο Πορτογάλος εκπρόσωπος José Pereira da Silva πρότεινε η 

επιλογή και ανανέωση των μελών της EULAR Task Force να γίνεται με 

κριτήρια την επιστημονική τους επάρκεια, την εμπειρία στις κλινικές μελέτες 

και τις δημοσιεύσεις. 

                                                                            Γκίκας Η. Κατσιφής 
                                                            Δντης Ρευματολογικής Κλινικής ΝΝΑ 
 
 
 


