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Η ιστοσελίδα αυτή είναι ο διαδικτυακός τόπος του 
περιοδικού της Ρευματολογίας. Στο περιοδικό παρου-
σιάζονται άρθρα για κλινικές μελέτες από επιστήμονες 
ειδικούς στη ρευματολογία, και άλλα σχετικά πεδία και 
θέματα από διάφορους άλλους τομείς. Τα πιο σημαντι-
κά σημεία του περιοδικού στα 36 χρόνια κυκλοφορίας 
είναι τα: “Inverting the Pyramid,” σήμερα γνωστό 
ως Pediatric Rheumatology, τα Outcome Measures 
in Rheumatology (OMERACT), η Καναδική Εταιρεία 
Ρευματολογίας (Canadian Rheumatology Association/
CRA), τα Cochrane Musculoskeletal Reviews (CMR) και 
παραρτήματα για επείγοντα θεραπευτικά σχήματα.

Το περιοδικό εκδίδεται μηνιαίως από τις εκδόσεις 
The Journal of Rheumatology Publishing. Αιτήσεις συνδρομής γίνονται στο σύνδεσμο 
mc.manuscriptcentral.com/jrheum, που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα.

http://www.rheumatology.org

Η ιστοσελίδα που παρουσιάζουμε αποτελεί 
τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Αμερικάνικου 
Κολλεγίου Ρευματολογίας (The American College of 
Rheumatology-ACR).  Η ιστοσελίδα αυτή απευθύνεται 
τόσο σε ειδικούς ρευματολόγους, όσο και σε ιατρούς 
άλλων ειδικοτήτων, ειδικευόμενους και κοινό.

Όσον αφορά τους ειδικούς, ιατρούς άλλων ει-
δικοτήτων παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τις 
εξελίξεις στον τομέα της Ρευματολογίας, για σχετικά 
συνέδρια, όπως το Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο, 
ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα. Επίσης 
παρέχει μία λίστα φαρμάκων που χρησιμοποιούνται 
στη ρευματολογία και αντίστοιχα links για περεταίρω 
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πληροφορίες. Στο site ακόμα μπορείτε να διαβάσετε άρθρα από το περιοδικό Arthritis 
& Rheumatism, ένα από τα πιο σημαντικά περιοδικά για τις ρευματικές παθήσεις.

Πιο συγκεκριμένα για τους ειδικευόμενους προσφέρει ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων 
πάνω στην ρευματολογία όπως αναφέρονται μερικά: συστάσεις από ειδικούς, σπάνια 
περιστατικά, υποτροφίες, ημερολογιακά δρώμενα κ.α. 

Όσον αφορά το κοινό παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τις ρευματικές παθήσεις, 
τις θεραπευτικές αγωγές και οτιδήποτε χρειάζεται για να ενημερωθεί πάνω στο θέμα. 
Ακόμα διαθέτει μία καλά ενημερωμένη βάση δεδομένων ιατρών ρευματολόγων με 
τους οποίους μπορεί να επικοινωνήσει ο ασθενής και να κλείσει ραντεβού. Οι πληρο-
φορίες είναι διαθέσιμες εκτός από την αγγλική και στην ισπανική γλώσσα.

http://www.ped-rheum.com

Η ιστοσελίδα αυτή είναι ο επίσημος διαδικτυα-
κός τόπος του περιοδικού Παιδιατρική Ρευματολογία 
(Pediatric Rheumatology). Η Εταιρεία Παιδιατρικής 
Ρευματολογίας ξεκίνησε τη δημοσίευση του περιο-
δικού στο διαδίκτυο το 2003. Προσφέρει ελεύθερη 
πρόσβαση στα άρθρα, που έχουν δημοσιευθεί κατά 
καιρούς στο περιοδικό.

Η Παιδιατρική Ρευματολογία είναι μία εξειδίκευση 
της Παιδιατρικής με σκοπό την εκτίμηση και θεραπεία 
μη χειρουργήσιμων μυοσκελετικών συνδρόμων και 
νόσων σε παιδιά που πάσχουν από αυτοάνοσες και 
ρευματικές νόσους. Στο περιοδικό αυτό περιλαμβάνο-
νται πληροφορίες για μυοσκελετικά σύνδρομα πόνου, 

το ρευματικό πυρετό και μετα-στρεπτοκοκκικά σύνδρομα, παιδική ιδιοπαθής αρθρίτιδα, 
ΣΕΛ, δερματομυοσίτιδα, νόσος Kawasaki, πορφύρα Henoch-Schonlein και άλλες αγγεΐτιδες, 
γενετικά μυοσκελετικά  σύνδρομα, αυτοάνοσα σύνδρομα και άλλα. Στο διαδικτυακό τόπο 
εκτός από τη βιβλιογραφία παρουσιάζονται έρευνες στους τομείς της ρευματολογίας, νέες 
φαρμακευτικές θεραπείες, εργαστηριακές ακτινολογικές εκτιμήσεις και άλλες μετρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα οι πληροφορίες ταξινομούνται ως εξής:
1. Έρευνα: αναφορές από επίσημεςπηγές
2.  Ανασκόπηση εργασιών. Συγγράφονται συνήθως από ιατρούς μετά από πρόσκληση 

του περιοδικού.
3. Σημειώσεις από άρθρα και εργασίες
4.  Υποθέσεις: μικρά άρθρα που παρουσιάζουν υποθέσεις που στηρίζονται σε παλαι-

ότερες εργασίες και όχι τόσο σε νεότερα δεδομένα.
5. Σύντομες αναφορές: σbrief reports of data from original research. 
6.  Υποθέσεις ασθενών: ενδιαφέρουσες κλινικές περιπτώσεις που είναι ταυτόχρονα 

και εκπαιδευτικές.
7. Γράμματα του κοινού.


