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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Αγαπητέ/ή συνάδελφε,

Με μεγάλη χαρά και τιμή σας προσκαλούμε στην 1η Σειρά Σεμιναρίων –

Κλινικών Φροντιστηρίων με τίτλο «Υπερηχογραφική Απεικόνιση  

Ρευματολογικών Νοσημάτων: Ενδείξεις & Κλινικές Εφαρμογές», που θα 

πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 25 Απριλίου και την Τετάρτη 23 Μαΐου 

2012 στο HOTEL DU LAC CONGRESS CENTER στα Ιωάννινα.

Τα σεμινάρια αποτελούν τη συνέχεια της προσπάθειας για την διάδοση της 

υπερηχογραφίας στην ελληνική ρευματολογική κοινότητα. 

Καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια ώστε να υπάρχει αρκετή πρακτική εξάσκηση, η 

οποία άλλωστε είναι και το ζητούμενο σε τέτοιου είδους σεμινάρια. 

Για το λόγο αυτό, τα μέρη που αποτελούν αντικείμενο μελέτης στην 

υπερηχογραφική μέθοδο του μυοσκελετικού συστήματος θα αναλυθούν σε δύο 

ξεχωριστά σεμινάρια. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα της σειράς 

των σεμιναρίων:

1ο σεμινάριο:  Τετάρτη 25 Απριλίου 2012, 15.00-20.00

 Σημασία του US στις Ρευματικές Παθήσεις. Εισαγωγή.      Α.Α. Δρόσος

 Υπερηχογραφία του Ώμου                                                  Σ. Νίκας

 Υπερηχογραφία του Άκρου Χεριού                             Π. Β. Βούλγαρη

 Υπερηχογραφία της Άρθρωσης του Αγκώνα                    Σ. Νίκας



2ο σεμινάριο: Τετάρτη 23 Μαΐου 2012, 15.00-20.00
 Ο Ρόλος της Υπερηχογραφίας στις Ρευματικές Παθήσεις     Α.Α. Δρόσος

 Υπερηχογραφία του Ισχίου                                                   Σ. Νίκας

 Υπερηχογραφία του Γόνατος & Εγχύσεις                  Π. Β. Βούλγαρη

 Υπερηχογραφία του Κάτω Άκρου                                           Σ. Νίκας

Κάθε συνάδελφος θα ανήκει σε ένα συγκεκριμένο group που θα αποτελείται από 

4-5 άτομα το καθένα. Επίσης, με βάση την προηγούμενη εμπειρία και την 

αξιολόγηση των συμμετεχόντων, έγινε προσπάθεια για βελτιώσεις, διόρθωση 

ατελειών κλπ. Ελπίζουμε και προσβλέπουμε και πάλι στην ειλικρινή και 

αντικειμενική σας αξιολόγηση, ώστε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για ακόμη 

μεγαλύτερη βελτίωση στα επόμενα ανάλογα σεμινάρια. 

Τελειώνοντας, πρέπει να τονιστεί για μια ακόμα φορά ότι η παρακολούθηση των 

σεμιναρίων, με κανέναν τρόπο δεν εξασφαλίζει στους συμμετέχοντες 

οποιουδήποτε είδους «επάρκεια» για την χρήση της υπερηχογραφίας του 

μυοσκελετικού στην καθημερινή κλινική πράξη, αλλά αποσκοπεί να τους δώσει 

μια όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις θεωρητικές, τεχνικές και 

πρακτικές δυνατότητες της μεθόδου, έτσι ώστε όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά, 

να αναζητήσει τους τρόπους για να λάβει την προβλεπόμενη εκπαίδευση σε 

αναγνωρισμένα κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.



Η διοργάνωση των σεμιναρίων πραγματοποιείται με τη συνεργασία της 

Ρευματολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της ομάδας

MITOS (Musculoskeletal Imaging Techniques: Ongoing Sonography. A

task force for  Greek Rheumatologists), με την ευγενική χορηγία της 

φαρμακευτικής εταιρείας Abbott, ενώ τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν 

παραχωρήθηκαν ευγενικά από την εταιρεία General Electric.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής.

                                                     

         

           Δημήτριος Μπούμπας             Αλέξανδρος Δρόσος            

Διοργάνωση




