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Πρόσκληση Προέδρου

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ΗΕλληνική Εταιρεία Μεταβολισμού των Οστών διοργανώνει για ένατη

συνεχόμενη χρονιά το Θερινό Σχολείο, το οποίο αυτή τη χρονιά θα

πραγματοποιηθεί στο Πόρτο Χέλι, στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου “AKS

Porto Heli”.

Ο θεσμός του Θερινού Σχολείου, τόσο από επιστημονικής πλευράς, όσο και από

αριθμό συμμετεχόντων, αποτελεί μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση της εταιρείας.

Ο τρόπο   ς με τον οποίο διοργανώνεται, συμβάλλει στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ

συναδέλφων, διαφόρων ειδικοτήτων, που ενδιαφέρονται για το γνωστικό

αντικείμενο των μεταβολικών νοσημάτων των οστών, με αποτέλεσμα την καλύτερη

αντιμετώπιση των περιστατικών στην καθημερινή κλινική πράξη. Επιπλέον βοηθά

στην καλύτερη μεταξύ μας επικοινωνία και στη σύσφιξη των σχέσεων, ανοίγοντας

προοπτικές για περαιτέρω συνεργασίες.

Το Θερινό Σχολείο είναι ο κατάλληλος χώρος για να συναντηθούμε και να

συζητήσουμε, χωρίς το άγχος του χρόνου, σε ένα φιλικό περιβάλλον, θέματα

καθημερινής πρακτικής, προσπαθώντας να μεταφέρουμε τις απαραίτητες

πληροφορίες για τη σωστή κλινική απόφαση.

Και αυτή τη χρονιά το πρόγραμμα του σχολείου περιλαμβάνει διαλέξεις με τις

τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα των μεταβολικών νοσημάτων των οστών, αλλά και

παρουσίαση - συζήτηση κλινικών περιστατικών, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα

παρουσίασης ενδιαφέροντων περιστατικών από τους συμμετέχοντες

συναδέλφους. 

Ευελπιστούμε στην ενεργό συμμετοχή σας για ένα δημιουργικό 9ο Θερινό Σχολείο. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Δρ. Παπαδοπούλου Φωτεινή

Ενδοκρινολόγος
Πρόεδρος Ε.Ε.Μ.Μ.Ο 2013-2014
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PCO - CONVIN

Αθήνα
Κ. Βάρναλη 29, 15233 Χαλάνδρι
Τηλ: 210 6833600, Fαχ: 210 6847700
E-mail: congress@pco-convin.gr

Θεσσαλονίκη
Λέοντος Σοφού 8, 54625 Θεσ/νίκη
Tηλ: 2310 527376, Fαχ: 2310 527376
E-mail: info@pco-convin.gr

Web site: www.pco-convin.gr

Διοργάνωση

Οργάνωση - Γραμματεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Θράκης 2, 151 24 Mαρούσι
Τηλ/Fαχ: 210 6128606
E-mail: eemmo@otenet.gr
Web site: www.eemmo.gr
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                                          Πρόεδρος      Παπαδοπούλου Φωτεινή

                                   Αντιπρόεδρος      Κοσμίδης Χρήστος

                              Γεν. Γραμματέας      Μάκρας Πολυζώης

                                                Ταμίας      Αντύπας Γεώργιος

                                                   Μέλη      Καρπώνης Αθανάσιος

                                                                   Κασκάνη Ευαγγελία

                                                                   Τεμεκονίδης Θεμιστοκλής

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Μ.Μ.Ο 2013 - 2014
& Οργανωτική Επιτροπή
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  Η Οργανωτική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας

Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, ευχαριστούν θερμά τους χορηγούς, όπως

εμφανίζονται παρακάτω, για την υποστήριξη του επιστημονικού προγράμματος του

9ου Θερινού Σχολείου.

  Eυχαριστίες

Μεγάλοι Χορηγοί

Χορηγοί
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Κύρια Θέματα

Προβλήματα στη διάγνωση της οστεοπόρωσης

Παρακολούθηση θεραπείας της οστεοπόρωσης

Μη φαρμακευτική αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης

Κατάγματα και αντιοστεοπορωτική αγωγή

Προεμμηνοπαυσιακή γυναίκα με οστεοπενία

Κριτήρια έναρξης θεραπείας οστεοπόρωσης

Προεμμηνοπαυσιακή γυναίκα με χαμηλή οστική μάζα

Άνδρας με χαμηλή οστική μάζα

Οστική απώλεια σε ασθενή υπό θεραπεία για οστεοπόρωση

Ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα και οστεοπόρωση



Επιστημονικό
Πρόγραμμα
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Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

                                                                                                                                 F o y e r

 09.00 - 14.00        Λειτουργία Γραμματείας - Εγγραφές

                                                                                                   G r a n d  B a l l r o o m  I  &  I I

                                 Προεδρείο: Γρ. Σκαραντάβος, Γ. Τροβάς 

 09.30 - 11.30        Στρογγύλη Τράπεζα
                          «Λάθη στην παραγγελία και ερμηνεία των εξετάσεων 

που ελέγχουν τα μεταβολικά νοσήματα των οστών»

                          •Ορμόνες της ομοιοστασίας του ασβεστίου: 
Χρήσιμες πληροφορίες για τη διαγνωστική 
και την ερμηνευτική τους χρήση
Κ. Β. Μάρκου

                          •Ορθή διαγνωστική προσέγγιση της ακτινογραφίας 
των οστών
Α. Μπαλανίκα

                          •Αξιολόγηση - διαγνωστικά λάθη - παραλείψεις στην DXA 
Χρ. Μπαλτάς                                                                             

 11.30 - 12.00       Διάλειμμα Καφέ                                                                                         

 

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

                                                                                                                      F o y e r

 14.00 - 19.00        Λειτουργία Γραμματείας - Εγγραφές

                                                                                          G r a n d  B a l l r o o m  I  &  I I

 17.30                 Προσέλευση - Διάλειμμα Καφέ

 18.00 - 19.30        Εισαγωγική Ομιλία
                           Παπαδοπούλου Φωτεινή - Πρόεδρος Ε.Ε.Μ.Μ.Ο

 20.00                 Συνάντηση Γνωριμίας
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 12.00 - 13.00       Παρουσίαση, Συζήτηση 1ου Περιστατικού

                         Γυναίκα ηλικίας 66 ετών (Υ =1.60 m, ΒΣ =72 kg) προσέρχεται για
αξιολόγηση οστικής πυκνότητας, προσκομίζοντας μία εξέταση
οστικής πυκνότητας του αριστερού βραχιονίου, η οποία
πραγματοποιήθηκε δωρεάν σε διαγνωστικό εργαστήριο, το οποίο
επισκέφθηκε, για έλεγχο ρουτίνας. Η εξέταση έδειξε ευρήματα
συμβατά με οστεοπενία. Η γυναίκα ανησυχεί για το εύρημα και
ταυτόχρονα διερωτάται για την ακρίβεια της εξέτασης. Από το
ατομικό ιστορικό αναφέρει θεραπεία κυκλικής οιστρογονικής
υποκατάστασης για 10 έτη (από 50 έως 60 ετών) και ατενολόλη για
αρτηριακή υπέρταση. Καπνίζει 20 τσιγάρα ημερησίως. Η ίδια δεν
αναφέρει ιστορικό καταγμάτων αλλά η μητέρα της έχει υποστεί
κάταγμα ισχίου. 

                            Χρ. Μπαλτάς, Α. Μπαλανίκα

 13.00 - 14.00       Παρουσίαση, Συζήτηση 2ου Περιστατικού

                         Γυναίκα ηλικίας 62 ετών προσήλθε στο εξωτερικό ιατρείο για
έλεγχο οστεοπόρωσης. To ατομικό και κληρονομικό ιστορικό της
ασθενούς είναι ελεύθερο και δεν έχει υποστεί κατάγματα.
Αναφέρει εμμηνόπαυση σε ηλικία 47 ετών, ενώ υποβλήθηκε για
πρώτη φορά σε έλεγχο για οστεοπόρωση 2 χρόνια αργότερα. Στη
DXA στην ΟΜΣΣ διαπιστώθηκε T-score =-2,7. Η ασθενής έλαβε
αγωγή, για 3 έτη, με σκεύασμα αλενδρονάτης καθώς και
συμπληρώματα ασβεστίου και βιταμίνης D. Στην DXA, που έγινε
τότε, διαπιστώθηκε βελτίωση της οστικής μάζας (T-score =-2,4).
Στη συνέχεια έλαβε ριζεδρονάτη για άλλα 3 χρόνια και
ιμπανδρονάτη για 1 χρόνο. Η νέα μέτρηση έδειξε ήπια επιδείνωση
της οστικής πυκνότητας (T-score =-2,6). Έκτοτε, η ασθενής διέκοψε
την αγωγή και λαμβάνει περιστασιακά μόνο συμπληρώματα
ασβεστίου. Σε πρόσφατη μέτρηση της οστικής πυκνότητας στην
ΟΜΣΣ διαπιστώθηκε T-score =-3,1. Ποια είναι η προτεινόμενη
διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση στην ασθενή;

                               Γ. Τρoβάς

 14.00 - 15.00      Μεσημβρινή Διακοπή 

                                                                                                                     F o y e r

 15.00 - 18.30        Λειτουργία Γραμματείας - Εγγραφές
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                                                                                    G r a n d  B a l l r o o m  I  &  I I

 15.00 - 16.00      Παρουσίαση, Συζήτηση 3ου Περιστατικού

                         Γυναίκα ηλικίας 68 ετών με ρευματοειδή αρθρίτιδα από 25ετίας
έλαβε αγωγή με μεθοτρεξάτη, 15 mg - 7.5 mg πρεδνιζολόνης
ανάλογα με τη δραστηριότητα της νόσου (μέση δόση 10 mg). 
Από έτους λαμβάνει αγωγή με anti-TNF παράγοντα. Όσον αφορά
το σκελετό, έλαβε για 15 χρόνια αγωγή με διφωσφονικά per os
και IV. Τους τελευταίους 24 μήνες έλαβε αγωγή με τεριπαρατίδη,
ασβέστιο και βιταμίνη D. Η τελευταία μέτρηση της BMD,
με DXA, στο ισχίο έδειξε 0.670 gr/cm, και T-score =-2.8,
ενώ στην ακτινογραφία της ΟΜΣΣ και ΘΜΣΣ διαπιστώθηκαν
σπονδυλικά κατάγματα στους Θ11 και Ο1. Από το ατομικό
αναμνηστικό αναφέρει αρτηριακή υπέρταση, κολπική μαρμαρυγή
και φλεβική ανεπάρκεια κάτω άκρων.

                         Ε. Κασκάνη

 16.00 - 17.00      Παρουσίαση, Συζήτηση 4ου Περιστατικού

                         Ασθενής ηλικίας 40 ετών προσέρχεται στο εξωτερικό ιατρείο
παραπονούμενη για έντονο άλγος στην πύελο. Από το ιστορικό της
ασθενούς αναφέρεται η ύπαρξη ψυχογενούς ανορεξίας με
διαταραχές της εμμήνου ρύσεως. Στον ακτινολογικό έλεγχο
διαπιστώθηκε κάταγμα ηβοισχιακού κλάδου. Είναι διαζευγμένη με
ένα τέκνο. Τα τελευταία έτη, η ασθενής, υποβάλλεται σε
ψυχοθεραπεία και ακολουθεί αντικαταθλιπτική αγωγή. Από την
κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν BMI 21 kg/m2 ενώ η μέτρηση της
οστικής μάζας στο ισχίο έδειξε Z-score =-2.1 και T-score =-3.0. 

                             Φ. Παπαδοπούλου

 17.00 - 17.30      Διάλειμμα Καφέ 

 17.30 - 18.30      Παρουσίαση, Συζήτηση 5ου Περιστατικού

                         Γυναίκα ηλικίας 53 ετών προσέρχεται για εκτίμηση οστικής
πυκνότητας λόγω οικογενειακού ιστορικού κατάγματος ισχίου της
μητέρας της στην ηλικία των 63 ετών. Από το ιστορικό αναφέρει
εμμηνόπαυση πριν από 3 χρόνια και από έτους χορηγήθηκε αγωγή
με ασβέστιο και χολεκαλσιφερόλη διότι η DXA στην οποία
υποβλήθηκε έδειξε T-score =-1.85 στο ισχίο. Η ασθενής εξέφρασε
την επιθυμία να υποβληθεί σε νέα μέτρηση οστικής πυκνότητας
προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας την
οποία ακολουθεί. Η προηγούμενη DXA έγινε σε μηχάνημα Hologic
αλλά το διαθέσιμο μηχάνημα στο νοσοκομείο μας είναι Lunar.

                         Π. Μάκρας
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Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

                                                                                                                                  F o y e r

 09.00 - 13.30        Λειτουργία Γραμματείας - Εγγραφές

                                                                                                   G r a n d  B a l l r o o m  I  &  I I

                                  Προεδρείο: Θ. Καραχάλιος, Π. Τρόντζας                                      

  09.00 - 10.00        Διάλεξη: Νεότερα δεδομένα στη διάγνωση και θεραπεία
της οστεοαρθρίτιδας

                         Κ. Σταθόπουλος

  10.00 - 11.00       Παρουσίαση, Συζήτηση 1ου Περιστατικού

                         Άνδρας ηλικίας 82 ετών, νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ 20 ημέρες και 20
ημέρες στη ΜΑΦ, μετά από συγκοπτικό επεισόδιο. Στην παρούσα
εξέταση διαπιστώθηκε απώλεια βάρους 20 κιλών (ΣΒ 56 kg, ύψος
168 cm). Ένα μήνα μετά τη νοσηλεία, ο ασθενής παρουσίασε ήπιες
διαταραχές ισορροπίας και άλγος στα ισχία με περιορισμό του
εύρους κίνησης. Η εκτίμηση της οστικής μάζας με DXA έδειξε 
T-score =-1,7 στην ΟΜΣΣ, ενώ από την εφαρμογή του FRAX
εκτιμήθηκε 10ετής καταγματικός κίνδυνος <10%. Από την κλινική
εξέταση βρέθηκαν: BMI 19.8 kg/m2, Total Body Tissue
Quantification: total mass 54.3 kg, Lean 36.7 kg, Fat 15.3 kg, BMC
2.3 kg, Fat free 39.0 kg. Από το υπόλοιπο ιστορικό αναφέρεται ΣΔ2
ικανοποιητικά ρυθμιζόμενος.                                                  

                         Α. Ραπίδη

  11.00 - 11.30       Διάλειμμα Καφέ 

  11.30 - 12.30       Παρουσίαση, Συζήτηση 2ου Περιστατικού

                         Γυναίκα ηλικίας 47 ετών προσέρχεται στο ιατρείο για έλεγχο
οστεοπόρωσης. Πάσχει από μυασθένεια Gravis και τους
τελευταίους 3 μήνες λόγω επιδείνωσης της νόσου της, λαμβάνει
υψηλές δόσεις γλυκοκορτικοειδών. Επίσης, τα τελευταία 5 χρόνια,
λαμβάνει σκεύασμα αλενδρονάτης 70 mg την εβδομάδα σε
συνδυασμό με 1000 mg ασβεστίου και 800 IU vit D3/ημερησίως.
Από τις διαχρονικές μετρήσεις οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο
DXA προκύπτει ετήσια οστική απώλεια 1,6% το τελευταίο έτος με 
T-score =-2,7 στην πρόσφατη μέτρηση σπονδυλικής στήλης. Από
τον έλεγχο των βιοχημικών δεικτών, παρατηρείται παθολογικά
χαμηλή τιμή οστεοκαλσίνης, με CTX (β-cross Laps) στα χαμηλότερα
φυσιολογικά όρια. Από το ιστορικό της ασθενούς αναφέρει κάταγμα
καρπού πριν 5 χρόνια και απώλεια ύψους περίπου 6 cm. Ποια είναι
η προτεινόμενη διαγνωστική και θεραπευτική σας προσέγγιση; 

                           Κ. Σταθόπουλος
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  12.30 - 13.30       Παρουσίαση, Συζήτηση 3ου Περιστατικού                           

                         Γυναίκα ηλικίας 38 ετών με ιστορικό συστηματικού
ερυθηματώδους λύκου, από έτους περίπου, που εκδηλώθηκε 
με δερματικές, αρθρικές και ήπιες αιματολογικές εκδηλώσεις,
χωρίς σπλαχνική προσβολή τέθηκε σε αγωγή με ανθελονοσιακά
και κορτικοειδή. Αρχικά έλαβε 15 mg πρεδνιζολόνης με σταδιακή
μείωση έως σήμερα στα 7.5 mg. Σε πρόσφατη μέτρηση BMD στο
αριστερό ισχίο διαπιστώθηκαν Z-score =-1.1 και T-score =-2.0. 
Η ασθενής λαμβάνει σκεύασμα ασβεστίου και βιταμίνης D, χωρίς
άλλη αντιοστεοπορωτική αγωγή. Δεν αναφέρονται άλλοι
παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση, τόσο από το ατομικό όσο
και από το κληρονομικό ιστορικό. Η ασθενής έχει παντρευτεί
πρόσφατα και επιθυμεί να τεκνοποιήσει. Ποιος πρέπει να είναι ο
χειρισμός της ασθενούς όσον αφορά την οστική μάζα;

                         Ε. Καταξάκη

  13.30 - 14.30      Μεσημβρινή Διακοπή 

                                                                                                                                  F o y e r

 14.30 - 16.30        Λειτουργία Γραμματείας - Εγγραφές

                                                                                                   G r a n d  B a l l r o o m  I  &  I I

  14.30 - 15.30      Παρουσίαση, Συζήτηση 4ου Περιστατικού

                         Γυναίκα ηλικίας 60 ετών προσήλθε με οξύ πόνο στην πλάτη μετά
από προσπάθεια να σηκώσει τις τέντες της βεράντας της. Από το
ιστορικό της ασθενούς αναφέρεται η ύπαρξη ρευματοειδούς
αρθρίτιδας από 15ετίας λαμβάνει συνεχώς πρεζολόνης από 5 - 10
mg/ημερησίως, MTX 15 mg/εβδομαδιαίως και από 4ετίας
λαμβάνει και anti-TNF (enbrel). Η ασθενής αναφέρει εμμηνόπαυση
σε ηλικία 51 ετών. Από το κληρονομικό δεν αναφέρεται ιστορικό
οστεοπόρωσης. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν: 
Υ=165 cm και ΒΣ=65 kg. Όσον αφορά την οστική μάζα,
παλαιότερη μέτρηση της BMD της ΟΜΣΣ έδειξε L1-L4 0.953 
και T-score =-2 SD. Στην ασθενή χορηγήθηκε, προληπτική αγωγή
με αλενδρονάτη και 500 mg Ca/ημερησίως και 400 IU Vit
D/ημερησίως, την οποία έλαβε για 8 χρόνια. Ο πρόσφατος
ακτινολογικός έλεγχος έδειξε κάταγμα στον Θ12 ενώ στη μέτρηση
της BMD Ισχίου βρέθηκαν 0.589 gr/cm2 και T-score =3.9. Ποια
είναι η συνιστώμενη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση στη
συγκεκριμένη ασθενή;

                              Θ. Τεμεκονίδης
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  15.30 - 16.30      Παρουσίαση, Συζήτηση 5ου Περιστατικού

                         Προεμμηνοπαυσιακή γυναίκα ηλικίας 48 ετών, προσήλθε στο
τμήμα επειγόντων περιστατικών με υποκεφαλικό κάταγμα
αριστερού ισχίου (τύπου 2) μετά από πτώση εξ’ ιδίου ύψους. Η
ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργική αποκατάσταση με κοχλίωση.
Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν ΣΒ= 60 kg και Υ= 164 cm.
Η ασθενής υποβλήθηκε σε έλεγχο με DXA δεξιού ισχίου και
ΟΜΣΣ και διαπιστώθηκαν Z-score =2.3 και 1.9 αντίστοιχα.
Χορηγήθηκε βιταμίνη D και ασβέστιο σε per os, ενώ λαμβάνει και
αγωγή με θυροξίνη 75 mg/ημερησίως λόγω υποθυρεοειδισμού.
Η ασθενής προσήλθε μετά από 13 μήνες με άλγος αριστερού
ισχίου και σε ακτινολογικό έλεγχο που υποβλήθηκε διαπιστώθηκε
ψευδάρθρωση του κατάγματος. Η ασθενής πλέον είναι στην
εμμηνόπαυση με Τ-score =-2.4 αυχένα δεξιού ισχίου. Ποια θα ήταν
η νέα προσέγγιση της ασθενούς; 

                              Γ. Αντύπας



16

Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

                                                                                                                                    Foyer

  09.00 - 14.00        Λειτουργία Γραμματείας - Εγγραφές

                                                                                                     G r a n d  B a l l r o o m  I  &  I I

                              Προεδρείο: Γ. Καπετάνος, Φ. Καλδρυμίδης                                 

  09.30 - 10.30        Παρουσίαση, Συζήτηση 1ου Περιστατικού

                         Ασθενής ηλικίας 30 ετών προσήλθε στο εξωτερικό ιατρείο με μια
μέτρηση ασβεστίου στο αίμα 8,0 mg/dl (φτ 8,8-10,3), το οποίο
ανευρέθηκε σε τυχαίο έλεγχο. Αναφέρει ότι είχε συχνές κράμπες
στην παιδική ηλικία αλλά όχι στην ενήλικη ζωή. Έχει φυσιολογικό
ύψος και βάρος, φυσιολογική εντερική κινητικότητα και εργάζεται
ως προγραμματιστής Η/Υ. Δεν καπνίζει ούτε πίνει, δε λαμβάνει
φαρμακευτική αγωγή ούτε έχει υποστεί ποτέ χειρουργική
επέμβαση. Κατά την κλινική εξέταση δε διαπιστώθηκαν παθολογικά
ευρήματα ενώ δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό υπασβεστιαιμίας.
Οι υπόλοιπες μετρήσεις που έχει είναι: P 5,6 mg/dl (3,0-4,5),
Albumin 3.7 mg/dl (3.5-5.5), Mg 1.6 mg/dl (1.8-3.0), Ca ούρων
24ώρου 200 mg/day (φτ 100-250).

                         Π. Μάκρας

  10.30 - 11.30       Παρουσίαση, Συζήτηση 2ου Περιστατικού

                         Γυναίκα ηλικίας 44 ετών προσέρχεται στο τακτικό εξωτερικό
ιατρείο με έντονο άλγος οσφύος, άλγος στην ψηλάφηση των
ιερολαγονίων και του υπογαστρίου, ιδίως αριστερά. Η ασθενής
προσκόμισε φυσιολογικό ακτινολογικό έλεγχο, στον οποίο
υποβλήθηκε, μετά από πτώση εξ’ ιδίου ύψους προ 8 μηνών. Από
το ιστορικό αναφέρει ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, για την οποία
μεταγγίζεται. Η ασθενής εμφάνισε εμμηναρχή σε ηλικία 18 ετών
και τελευταία έμμηνος ρύση σε ηλικία 38 ετών. Δεν καπνίζει, δεν
πίνει αλκοόλ, ενώ είναι ελλειπής έως μηδαμινή η λήψη
γαλακτοκομικών. Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε τα παρακάτω:
ΗGB= 9,2 gr/dl, TKE= 35 mm την 1η ώρα, 25 OHD3D: 15 ng/ml,
ασβέστιο ούρων 24ώρου: 360 mg/24h, Πρόσφατη DXA στο
αριστερό ισχίο: T-score =- 2.7 και στη σπονδυλική στήλη =-1.9.
Τι θα κάνουμε περαιτέρω; 

                  Γ. Αντύπας

  11.30 - 12.00       Διάλειμμα Καφέ 
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  12.00 - 13.00       Παρουσίαση, Συζήτηση 3ου Περιστατικού

                         Άνδρας ηλικίας 68 ετών εισάγεται στην κλινική λόγω
διατροχαντηρίου κατάγματος ισχίου. Εκτελούνται: ακτινογραφία
θώρακος και λεκάνης - ισχίων. Επίσης εκτελείται βιοχημικός και
αιματολογικός προεγχειρητικός έλεγχος. Πραγματοποιείται
επιτυχώς ήλωση τη δεύτερη μετακαταγματική ημέρα, με ομαλή
μετεγχειρητική πορεία. Προγραμματίζεται εξιτήριο την πέμπτη
μετεγχειρητική ημέρα.

                         Χρ. Κοσμίδης

  13.00 - 14.00       Παρουσίαση, Συζήτηση 4ου Περιστατικού

                         Γυναίκα ηλικίας 69 ετών προσήλθε στο εξωτερικό ιατρείο διότι
βρίσκεται σε αγωγή με αλενδρονάτη από 6ετίας. Αναφέρει
εμμηνόπαυση σε ηλικία 35 ετών και μακροχρόνιο ιστορικό
οστεοπόρωσης. Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε έντονη
κύφωση, ενώ η ασθενής παραπονείται για έντονη ραχιαλγία από
4μήνου. Στον ακτινολογικό έλεγχο βρέθηκαν σοβαρού βαθμού
εκφυλιστικές αλλοιώσεις στην ΘΜΣΣ-ΟΜΣΣ ενώ η μέτρηση 
της οστικής μάζας με DXA έδειξε T-score =-3.2 στο ολικό ισχίο και
-2.4 στην ΟΜΣΣ. Η σύγκριση της πρόσφατης DXA με αυτή που
έγινε πριν δύο χρόνια έδειξε επιδείνωση. Στην παρούσα
ακτινογραφία διαπιστώθηκαν καθιζήσεις στους Θ7-Θ9 και Θ11
σπονδύλους (πρόσφατο κάταγμα Θ11, διαγνωσθέν με MRI). Χρήζει
αλλαγής θεραπείας; Μπορεί να βοηθηθεί με χρήση κηδεμόνων;
Ενδείκνυται χειρουργική αντιμετώπιση για τα κατάγματα της ΘΜΣΣ;

                         Κ. Παπαβασιλείου

 14.00 - 15.00      Μεσημβρινή Διακοπή

                                                                                                                                    Foyer

  15.00 - 18.30        Λειτουργία Γραμματείας - Εγγραφές

                                                                                                     G r a n d  B a l l r o o m  I  &  I I

  15.00 - 16.00      Παρουσίαση, Συζήτηση 5ου Περιστατικού

                         Γυναίκα ηλικίας 50 ετών με ρευματοειδή αρθρίτιδα από 5ετίας 
με προσβολή μικρών αρθρώσεων άκρων χειρών (ΠΧΚ-ΜΚΦ),
ποδοκνημικών, ΜΤΦ, αγκώνων και ώμων προσήλθε για εκτίμηση του
οστικού μεταβολισμού. Από το ιστορικό   αναφέρει φυσιολογική
έμμηνο ρύση. Λαμβάνει 550 mgr/ημερησίως γαλακτοκομικών,
4 κούπες καφέ ημερησίως, και δεν καπνίζει. Στην ασθενή
χορηγήθηκε, στο παρελθόν, αγωγή με κορτικοστεροειδή 
(10-7.5-5 mgr/ημερησίως), ΜΤΧ 10 mgr/week, Filicine ½ week και 
Ca 500 mgr/ημερησίως. Μετά από την αποτυχία της MTX προστέθηκε
anti-TNF παράγοντας (HUMIRA) o οποίος διεκόπη προ 2ετίας 
λόγω θρομβοκυττάρρωσης. Από 2ετίας λαμβάνει υδροξυουρία, 
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ΜΤΧ 15 mgr/week, Filicine ½ week, Ca 500 mgr/ημερησίως
και  Prezolon 10 mgr/ημερησίως. Ο ακτινολογικός έλεγχος των άκρων
χειρών έδειξε περιοστική οστεοπόρωση,οστικές διαβρώσεις,και
ομότιμη στένωση μεσαρθρίων διαστημάτων ενώ της ΟΜΣΣ δεν έδειξε
ιδιαίτερα ευρήματα. Η BMD ΟΜΣΣ: L2-L4 0950, T-score =-1.2 SD Z-
score =-1.5 SD. Τέλος η ασθενής αναφέρει ότι η μητέρα εμφάνισε
κάταγμα του ισχίου σε ηλικία 70 ετών. Τίθεται το ερώτημα αν
χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος και αν έχει ανάγκη έναρξης
αντιοστεοπορωτικής αγωγής.

                              Α. Καρπώνης

  16.00 - 17.00      Παρουσίαση, Συζήτηση 6ου Περιστατικού

                         Άνδρας ηλικίας 60 ετών έγγαμος με δύο παιδιά πάσχει από
αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα διαγνωσθείσα σε ηλικία 30 ετών.
Το 2005 παρουσίασε ιριδοκυκλίτιδα, διαταραχές κενώσεων και
διαγνώστηκε νόσος του Crohn. Τέθηκε σε αγωγή με anti-TNF
παράγοντα (Remicade) και έκτοτε παρουσιάζει ύφεση και των 
2 νοσημάτων. Από το ιστορικό δεν  αναφέρονται άλλα νοσήματα,
ενώ διέκοψε το κάπνισμα προ 15ετίας. Υποβλήθηκε σε προληπτικό
έλεγχο οστικής μάζας και η BMD ισχίου έδειξε T-score = -3.0 SD
(αυχένας του μηριαίου). Από τον εργαστηριακό έλεγχο δεν
προέκυψαν παθολογικά ευρήματα της νεφρικής λειτουργίας 
ούτε άλλες διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου. 
Ο ακτινολογικός έλεγχος της ΟΜΣΣ έδειξε οστεοποίηση
συνδεσμοφύτων και οστεοποίηση των μεσοσπονδυλίων
συνδέσμων. Τίθεται το ερώτημα αν ήταν  απαραίτητος ο έλεγχος
οστικής μάζας και αν χρειάζεται να λάβει θεραπεία.

                              Θ. Τεμεκονίδης

  17.00 - 17.30      Διάλειμμα Καφέ

 17.30 - 18.30      Παρουσίαση, Συζήτηση 7ου Περιστατικού

                         Γυναίκα ηλικίας 69 ετών νοσηλεύεται σε ορθοπαιδική κλινική λόγω
πρόσφατου κατάγματος μεσότητας κνήμης συνεπεία πτώσης
χαμηλής ενέργειας. Το κάταγμα αντιμετωπίστηκε χειρουργικά με
ενδομυελική ήλωση. Από το ατομικό της αναμνηστικό αναφέρεται
Ca στομάχου προ 3ετίας, που αντιμετωπίστηκε με γαστρεκτομή και
χημειοθεραπεία με καλή ανταπόκριση. Από την κλινική εξέταση
κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της αναφέρονται αιμωδίες,
κράμπες κάτω άκρων, αίσθημα αδυναμίας και διάχυτα μυϊκά άλγη,
και διαπιστώνεται καχεξία με ιδιαίτερα χαμηλό βάρος σώματος (39
κιλά). Η ασθενής δεν έχει λάβει ποτέ αγωγή για οστεοπόρωση.
Ποιος είναι ο διαγνωστικός έλεγχος και οι θεραπευτικοί χειρισμοί
που προτείνετε τόσο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της όσο και
μετά την έξοδο από το νοσοκομείο;                                             

                            Κ. Σταθόπουλος
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Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

                                                                                                                                  F o y e r

  09.00 - 13.30        Λειτουργία Γραμματείας - Εγγραφές
                                                                                                   G r a n d  B a l l r o o m  I  &  I I

  09.30 - 10.30       Παρουσίαση, Συζήτηση 1ου Περιστατικού
                         (Από τους συμμετέχοντες) 

  10.30 - 11.30         Παρουσίαση, Συζήτηση 2ου Περιστατικού
                         (Από τους συμμετέχοντες) 

  11.30 - 12.00         Διάλειμμα Καφέ 

  12.00 - 13.00       Παρουσίαση, Συζήτηση 3ου Περιστατικού
                         (Από τους συμμετέχοντες) 

  13.00 – 13.30      Συμπεράσματα - Λήξη επιστημονικής εκδήλωσης
                             • Παραλαβή πιστοποιητικών παρακολούθησης

Σύμφωνα με απόφαση του Ε.Ο.Φ., απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση
πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η παρουσία του ιατρού μέσα στην αίθουσα,

τουλάχιστον κατά το 60% του επιστημονικού προγράμματος.
Θα υπάρχει ηλεκτρονικός έλεγχος.





Πληροφορίες
για το Επιστημονικό

Πρόγραμμα
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Πληροφορίες για το
Επιστημονικό Πρόγραμμα
 Ιστοσελίδα

  Πληροφορίες για το τελικό πρόγραμμα του 9ου Θερινού Σχολείου της Ε.Ε.Μ.Μ.Ο
μπορείτε να βρείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
http://www.pco-convin.gr/eemmo9ss/ & http://www.eemmo.gr/ 

 Τελικό Πρόγραμμα

Το τελικό πρόγραμμα θα παραδίδεται στους συμμετέχοντες από τη γραμματεία,
με την προσκόμιση της επιβεβαίωσης της προεγγραφής τους, η οποία θεωρείται
απαραίτητο έγγραφο για την παραλαβή του έντυπου υλικού. 

 Γραφείο Εξυπηρέτησης Ομιλητών

Το γραφείο εξυπηρέτησης ομιλητών θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκδήλωσης και θα είναι στελεχωμένο από έμπειρο τεχνικό προσωπικό.
Παρακαλούνται οι ομιλητές να παραδίδουν εγκαίρως το σχετικό υλικό των
παρουσιάσεών τους (USB stick / CDROM) τουλάχιστον μια (1) ώρα πριν την
έναρξη της ομιλίας τους, στο γραφείο εξυπηρέτησης ομιλητών.

 Αξιολόγηση Παρουσιάσεων / Διαλέξεων

Οι συμμετέχοντες στην επιστημονική εκδήλωση θα κληθούν να αξιολογήσουν τις
επιστημονικές παρουσιάσεις / διαλέξεις. Το ειδικό έντυπο που θα περιέχει όλες τις
παρουσιάσεις / διαλέξεις της εκδήλωσης, θα βρίσκεται διαθέσιμο για τους
συμμετέχοντες στα έδρανα της αίθουσας το πρωϊ της Παρασκευής 21 Ιουνίου 2013
και θα πρέπει να παραδοθεί συμπληρωμένο στη γραμματεία της εκδήλωσης μετά το
πέρας των παρουσιάσεων / διαλέξεων. Η συμπλήρωση του έντυπου αξιολόγησης και
η παράδοσή του στη γραμματεία είναι απαραίτητα για την παραλαβή του
πιστοποιητικού παρακολούθησης.

  Σημείο Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης | Web Lounge

Κατά τη διάρκεια της επιστημονικής εκδήλωσης, στο χώρο δίπλα από τη
γραμματεία, θα υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές στους οποίους οι
συμμετέχοντες παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα γενικής
αξιολόγησης της επιστημονικής εκδήλωσης. Επίσης, στους ίδιους υπολογιστές θα
υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Σημειώστε ότι η
συμπλήρωση της φόρμας αξιολόγησης θεωρείται απαραίτητη για την παραλαβή
του πιστοποιητικού παρακολούθησης.



Τόπος και Χώροι Διεξαγωγής

AKS Συνεδριακό Κέντρο
Πόρτο Χέλι, 21061, Αργολίδα, Πελοπόννησος
Τηλ.: +30 27540 98000 | Fax: +30 27540 53410
Web-site: http://www.aksconference.com/gr/

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

Πέμπτη          20 Ιουνίου 2013

Παρασκευή    21 Ιουνίου 2013

Σάββατο        22 Ιουνίου 2013

Κυριακή         23 Ιουνίου 2013

Δευτέρα         24 Ιουνίου 2013

Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013 ώρες 14.00 - 19.00 

Παρασκευή    21 Ιουνίου 2013            ώρες 09.00 - 14.00 & 15.00 - 18.30

Σάββατο 22 Ιουνίου 2013 ώρες 09.00 - 13.30 & 14.30 - 16.30

Κυριακή 23 Ιουνίου 2013 ώρες 09.00 - 14.00 & 15.00 - 18.30

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2013 ώρες 09.00 - 13.30

Επίσημη Γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα της επιστημονικής εκδήλωσης είναι η Ελληνική.
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Γενικές Πληροφορίες

  Γραμματεία Επιστημονικής Εκδήλωσης               Foyer                (επίπεδο ισογείου )

  Αίθουσα Επιστημονικής Εκδήλωσης    Grand Ballroom I & II    (επίπεδο ισογείου)

  Web lounge                                                         Foyer                (επίπεδο ισογείου)

  Γραφείο Εξυπηρέτησης Ομιλητών                     Foyer                (επίπεδο ισογείου)



Διεύθυνση επικοινωνίας πριν και μετά τη λήξη του 9ου Θερινού
Σχολείου Ε.Ε.Μ.Μ.Ο

Κ. Βάρναλη 29, 15233 Χαλάνδρι, Τηλ: 210 6833600, Fαχ: 210 6847700

E-mail: igiampoudaki@pco-convin.gr, Web site: www.pco-convin.gr      

 Μοριοδότηση

  Το 9ο Θερινό Σχολείο αξιολογείται συνολικά με είκοσι (20) μόρια, αμοιβαία
αναγνωρίσιμα από την EACCME-UEMS και τον Π.Ι.Σ., στο πλαίσιο της
συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.

 Κάρτες Συμμετεχόντων

  Για την πρόσβαση στις επιστημονικές συνεδρίες, απαιτείται η επίδειξη της κάρτας
συμμετεχόντων (badge), η οποία θα φέρει γραμμωτό κώδικα (barcode), προκειμένου
να ελέγχεται ο χρόνος παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος.
Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να φορούν την κάρτα τους καθ’ όλη τη διάρκεια
της επιστημονικής εκδήλωσης σε εμφανές σημείο και να την επιδεικνύουν στο
εξουσιοδοτημένο προσωπικό στην είσοδο της αίθουσας.

 Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

  Κατά τη διάρκεια του επιστημονικού προγράμματος του 9ου Θερινού Σχολείου θα
υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης για κάθε συνεδρία. Το άθροισμα
των ωρών παρακολούθησης θα είναι αυτό που θα καθορίσει τον τελικό αριθμό
των μορίων που θα λάβει κάθε συμμετέχοντας. Η παραλαβή των πιστοποιητικών
θα γίνεται από τη γραμματεία το πρωί της Δευτέρας 24 Ιουνίου 2013, με την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

  Υπηρεσία Μεταφοράς Συμμετεχόντων

  Κατά τη διάρκεια του 9ου Θερινού Σχολείου, έχει προβλεφθεί να λειτουργεί σε
ημερήσια βάση, υπηρεσία μεταφοράς των συμμετεχόντων (shuttle bus service)
από τα ξενοδοχεία AKS Hinitsa Bay & Nautica Bay προς το AKS συνεδριακό
κέντρο και αντίστροφα. Το ωράριο των shuttle buses θα βρίσκεται αναρτημένο
στη γραμματεία της επιστημονικής εκδήλωσης καθώς και στο hospitality desk του
κάθε ξενοδοχείου.
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PCO - CONVIN



Κόστος Εγγραφής                                                                             € 200,00

Το δικαίωμα εγγραφής για τους συμμετέχοντες περιλαμβάνει:
•  Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
•  Την τσάντα με το έντυπο υλικό
•  Το τελικό πρόγραμμα
•  Πιστοποιητικό παρακολούθησης
•  Διαλείμματα καφέ
•  Συμμετοχή σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις (ισχύει μόνο για τους

συμμετέχοντες που θα έχουν εξασφαλίσει τη διαμονή τους μέσω της
γραμματείας PCO CONVIN)

Σημείωση: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εκδοθεί τιμολόγιο μόνο για το κόστος της
εγγραφής, η παραπάνω τιμή θα επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α. 23%                                   

Εγγραφές
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Ενημέρωση Ξενοδοχειακών Κρατήσεων
  Σε περίπτωση που επιθυμείτε διαμονή κατά τη διάρκεια του 9ου Θερινού Σχολείου,
καθώς και πληροφορίες σχετικά με το κόστος πακέτου διαμονής, παρακαλούμε
όπως απευθυνθείτε στην επιτόπου γραμματεία, στο τμήμα των τουριστικών
υπηρεσιών της PCO CONVIN A.E.

  Συνεδριακά Ξενοδοχεία
AKS Porto Heli
AKS Hinitsa Bay
Nautica Bay Hotel

 Τρόπος Πληρωμής Ξενοδοχειακών Κρατήσεων και Εγγραφών

  Το κόστος εγγραφής και διαμονής είναι σε Euro (€) και η πληρωμή μπορεί να γίνει
ως ακολούθως:

  Μετρητά
  Στη γραμματεία του 9ου Θερινού Σχολείου στο τμήμα των επιτόπου εγγραφών.
  Πιστωτική Κάρτα
  Πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τη χρήση πιστωτικών καρτών VISA
και MasterCard, στη γραμματεία της επιστημονικής εκδήλωσης στο τμήμα των
επιτόπου εγγραφών.

   Σημείωση:
    Δεν αναγνωρίζεται κανένα δικαίωμα στους συμμετέχοντες της εκδήλωσης αυτής, να αξιώσουν οποιασδήποτε μορφής

αποζημίωση από τους διοργανωτές, σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους ή παρεμπόδισης
της διεκπεραίωσης της ίδιας της εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας ή απροσδόκητων οικονομικών και πολιτικών
γεγονότων ή ακόμα σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του προγράμματος που τυχόν προκύψει εξαιτίας μη
εμφάνισης κάποιου από τους ομιλητές ή για άλλους λόγους πέρα από τον έλεγχο των διοργανωτών. Με την
επιβεβαίωση της εγγραφής, ο συμμετέχων αποδέχεται το άρθρο αυτό.





Ευρετήριο
Ομιλητών &

Προέδρων - Συντονιστών



                       ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:  Ορθοπαιδικός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
Ορθοπαιδικού Τμήματος Γ.Ν. Νίκαιας, 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», Πειραιάς

            ΚΑΛΔΡΥΜΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ:  Ενδοκρινολόγος, 
τ. Διευθυντής Ενδοκρινολογικού 
Τμήματος Γ.Π.Ν. «ΜΕΤΑΞΑ», Αθήνα

              ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:  Καθηγητής Ορθοπαιδικής 
Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., 
Διευθυντής Γ΄ Πανεπιστημιακής
Ορθοπαιδικής Κλινικής, 
Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», Θεσσαλονίκη

            ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ:   Καθηγητής Ορθοπαιδικής 
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Λάρισας, Λάρισα

             ΚΑΡΠΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ:  Ορθοπαιδικός, Θεσσαλονίκη

                 ΚΑΣΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ:  Ρευματολόγος, Διδάκτωρ 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα

               ΚΑΤΑΞΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ:   Ρευματολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Αθηνών, Επιμελήτρια Α΄ Ε.Σ.Υ., 
Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», Ελευσίνα 

                  ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ:   Ορθοπαιδικός, Διδάκτωρ 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα

                  ΜΑΚΡΑΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ:   Ενδοκρινολόγος, 
Επιμελητής Ενδοκρινολογικής Κλινικής 
251 Γ.Ν. Αεροπορίας, Αθήνα

        ΜΑΡΚΟΥ Β. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:   Αναπληρωτής Καθηγητής Ενδοκρινολογίας,
Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών,
Πάτρα

                   ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ ΑΛΕΞΙΑ:  Ακτινολόγος, Επιμελήτρια Α΄ Ε.Σ.Υ., 
Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας 
Γ.Ν.Α. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ», Αθήνα
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                   ΜΠΑΛΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ:  Ακτινολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., 
Κέντρο Ακτινοδιαγνωστικών Απεικονίσεων
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Αθήνα

       ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ:   Ορθοπαιδικός, Επιμελητής Ε.Σ.Υ., 
   Γ΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική,
Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», Θεσσαλονίκη

       ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ:   Ενδοκρινολόγος, Επιμελήτρια
Ενδοκρινολογικής Κλινικής, 
Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ»,
Θεσσαλονίκη

 ΡΑΠΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ:  ΜD, PhD SFEBPRM, Ιατρός Φυσικής
Ιατρικής και Αποκατάστασης, 
Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Β΄ Κλινική 
Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης,
Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης «Ε.Κ.Α.»,
Ίλιον, Αθήνα

       ΣΚΑΡΑΝΤΑΒΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ:   Ρευματολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,
Υπεύθυνος Μονάδας Μεταβολισμού
Οστών, Α΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική
Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Ορθοπαιδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης
Μονάδας Μεταβολισμού Οστών, 
Α΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, 
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

  ΤΕΜΕΚΟΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ:   Ρευματολόγος, Καβάλα

                     ΤΡΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:   Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης 
Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων
Μυοσκελετικού Συστήματος 
«Θ. ΓΑΡΟΦΑΛΙΔΗΣ», Κηφισιά

            ΤΡΟΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:   Ρευματολόγος, Διευθυντής
Ρευματολογικού Τμήματος 
Γ.Ν.Α. «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», 
Αντιπρόεδρος Ε.Ρ.Ε., Αθήνα








