
Κωνςταντίνοσ  αρόπουλοσ 
Ορκοπαιδικόσ Χειρουργόσ 

Μζλοσ Δ ΕΠΕΜΤ 



Διαλζξεισ και υμπόςια 



Οικονομικά τθσ Τγείασ 

• Ουςιαςτικά τθ μεγαλφτερθ αποδοτικότθτα των 
πρακτικϊν μασ με τα λιγότερα δυνατά χριματα. 

• Πρόςβαςθ όλων των αςκενϊν ςτισ δομζσ υγείασ, 
υγειονομικοφσ, ζμφαςθ ςτισ ευάλωτεσ κοινωνικζσ 
ομάδεσ και διατιρθςθ του κοινωνικοφ ιςτοφ. 

Διαπιςτϊςεισ και προτάςεισ.  

Σι χρειαηόμαςτε;  

Φιλόδοξοσ και με τισ καλφτερεσ προκζςεισ   
ο Γ.Γ. Δθμόςιασ Τγείασ του Τπουργείου. 

Ρθξικζλευκοσ ο Αντιπρόεδροσ του ΙΑ. 



F-T4 και TSH, οι εντελϊσ απαραίτθτεσ εξετάςεισ για τθν εκτίμθςθ 
τθσ λειτουργίασ του κυρεοειδι αδζνα.  

Θυρεοειδικι λειτουργία και ρευματικζσ πακιςεισ 

Σι πρζπει να γνωρίηει ο μθ ειδικόσ 



Ουρικι νόςοσ και αλκαλοποίθςθ των οφρων 

Μια νζα ενδιαφζρουςα προςζγγιςθ:  

Με τθν αλκαλοποίθςθ των οφρων μποροφμε   
να ελζγχουμε τθ μζτρια υπερουριχαιμία 



Από το ςυμπόςιο τθσ οςτεοπόρωςθσ παίρνουμε 
μαηί μασ ζνα ερϊτθμα που δεν απαντάται εφκολα,      

   «…και μετά το denosumab  τι;» 



ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΣΙΔΑ 

Ομοιότθτεσ-διαφορζσ παιδικισ και ενθλίκων,  

τελευταία δεδομζνα 



Παράμετροι που κακορίηουν τθ 
κεραπευτικι απάντθςθ πζραν των 
δεδομζνων των κλινικών μελετών 

Η ςυμμόρφωςθ                   
του αςκενι 



Μεκοτρεξάτθ: Ερωτιματα και Απαντιςεισ  

Με τθν υποδόρια 
χοριγθςθ τθσ ΜΣΧ                                  

επιτυγχάνεται 
ευκολότερα θ δοςολογία 

που απαιτείται προσ 
όφελοσ των αςκενών.  



           υμπόςιο διαχείριςθσ πόνου 

 

Επάνοδοσ των «μιαρϊν» αντιφλεγμονωδϊν                       
και άλλων «παραδοςιακϊν» φαρμάκων                 

με νζεσ φαρμακοτεχνικζσ μορφζσ. 

Δικλοφενάκθ Λιδοκαΐνθ 



Φροντιςτιρια 



Ο ρόλοσ τθσ Φυςικισ Ιατρικισ ςτθν ΟΑ 



Μπορεί θ βαςίλιςςα του παραδοςιακοφ 
διαγνωςτικοφ ελζγχου να παραμζνει θ 
γενικι αίματοσ, ωςτόςο ιρκε θ ϊρα να 

αποκαταςτακεί θ κζςθ τθσ γενικισ 
εξζταςθσ των οφρων, ιδίωσ τθσ 

διαγνωςτικισ εξζταςθσ των οφρων από 
πακολογοανατομικισ πλευράσ. 



Παράλλθλα εμινάρια ςε μπλε, κόκκινεσ                    
και πράςινεσ αποχρώςεισ,                                                         

ζνασ νεωτεριςμόσ που παγιώκθκε ςτθν ΕΠΕΜΤ 
 



Η κακθμερινι πρακτικι ςτα αυτάνοςα νοςιματα  

Χριςιμεσ αναφορζσ ςτθν κλιμάκωςθ                      
τθσ δοςολογίασ, τα νεϊτερα ςτθ κεραπεία 
τθσ Ψωριαςικισ Αρκρίτιδασ, Περιςτατικά 

Αξονικισ πονδυλίτιδασ 



Βιο-ομοειδι μονοκλωνικά αντιςώματα 

 

Μια προςζγγιςι τουσ με 
κοινωνικοοικονομικοφσ χαρακτιρεσ και θ  
κζςθ τουσ ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα 

Θζςεισ υμφωνίασ 
Μελζτθ Ηκικισ & Δεοντολογίασ 



υςτθματικόσ Ερυκθματώδθσ Λφκοσ 

Οροκετικότθτα ςτθ Ρευματοειδι Αρκρίτιδα 



• Η αςυμπτωματικι υπερουριχαιμία                              
πρζπει να κεραπεφεται ι όχι;  

 

• Πρόκειται για ςφμπτωμα ι νόςο;  



Ο χρόνιοσ πόνοσ μια καινοφργια πάκθςθ,                          
που από ςφμπτωμα ζγινε νόςοσ. 

Σι είναι ο χρόνιοσ νευροπακθτικόσ πόνοσ, θ αναγνϊριςι 
του και θ ςυμβολι του δερματικοφ επικζματοσ 

καψαϊκίνθσ ςτθν οςφυαλγία και τθν ΟΑ γόνατοσ. 



Διεταιρικι προςζγγιςθ 

Πάγια πια ςτα ςυνζδρια τθσ ΕΠΕΜΤ                                      
θ ςυνφπαρξθ διαφόρων ειδικοτιτων 



Πωσ να αντιμετωπίςουμε τθν ζγκυο γυναίκα               
με ρευματικι νόςο 

Ενδιαφζρουςα παρουςίαςθ 
από τθν οπτικι του 
γυναικολόγου και του 
ρευματολόγου                                           
με αιςιόδοξα μθνφματα 



ε  ομάδεσ  Αλφαβιτα 

• Διαφορικι Διάγνωςθ Αρκρίτιδασ 

         Μονο-Ολιγο- και Πολυαρκρίτιδασ. 

• Μετρολογία: Δείκτεσ μζτρθςθσ των 
ρευματικϊν νοςθμάτων και πρακτικι 
εφαρμογι τουσ. 

• Πιςτοποίθςθ τθσ αναπθρίασ. 



Σι μου ζκανε εντφπωςθ 

• Η υπερβολικι κακαριότθτα τθσ εποχισ μασ          
δεν είναι πια μιςι αρχοντιά, αλλά μπορεί να 
ςυμβάλλει ςτθν πακογζνεια των αυτοάνοςων 
νοςθμάτων μζςω του γονιδιακοφ βάρουσ του 
μικροβιϊματοσ του εντζρου. 

 

• Γλυκοηιωμζνθ φεριττίνθ. 



Ο μεγαλοπρεπισ ψάρακασ                                             
τθν εποχι του «λιτοφ βίου» 



Και φυςικά.... 

το καινοφργιο καπζλο τθσ Λάιασ.... 



υνειδθτοποίθςα μάλιςτα ότι θ επανάλθψθ               
τθσ φράςθσ «ενδοκυττάρια 

πολυγλουταμινοποίθςθ»,  μάλλον κα                       
βοθκιςει ωσ άςκθςθ ορκοφωνίασ ςτθ            

βελτίωςθ του ψευδίςματόσ μου 

 



• Μθ ξεχάςετε τα ζντυπα αξιολόγθςθσ, 

• Σισ αιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτθν ΕΠΕΜΤ, 

• Σουσ/ τισ ςυμβίεσ ςασ και 

....... τισ βαλίτςεσ ςασ 

Καλό ταξίδι!              το Επανιδείν! 


