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Η ιστοσελίδα αυτή είναι ο διαδικτυακός τόπος 
του περιοδικού “RHEUMATOLOGY”, του επίσημου 
περιοδικού της Βρετανικής Ένωσης Ρευματολόγων 
(British Society for Rheumatology). 

Είναι ένα διεθνούς κύρους περιοδικό, που δη-
μοσιεύει πολύ υψηλού επιπέδου επιστημονικές και 
κλινικές εργασίες, με περιεχόμενο που αφορά τις 
διάφορες ρευματολογικές παθήσεις και μυοσκελετικά 
σύνδρομα. Επιπλέον, στο περιοδικό δημοσιεύονται 
έρευνες, ανασκοπήσεις, διεθνείς οδηγίες (guide-
lines), περιγραφές ενδιαφερουσών περιπτώσεων, 
γράμματα, καθώς και θέματα κι ερωτήματα που 
προκύπτουν από δημοσιευμένο υλικό. Στόχος του 
περιοδικού είναι να δημοσιεύει άμεσα τα διάφορα 
επιστημονικά άρθρα, τόσο σε έντυπη όσο και σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

Το περιοδικό εκδίδεται μια φορά μηνιαίως από τις εκδόσεις Oxford University Press, ενώ παρέχο-
νται και συμπληρωματικά τεύχη με τις ίδιες εκδοτικές προδιαγραφές, όπως το περιοδικό. Αιτήσεις 
συνδρομής γίνονται στο σχετικό σύνδεσμο, που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα.

http://rheumatology.oxfordjournals.org

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΑτΡΟΣ

Το διαδίκτυο αποτελεί μέσο αναζήτησης και παροχής πληροφοριών που αφορούν και τον το-

μέα της υγείας, με τα ποσοστά της χρήσης του να αυξάνονται διαρκώς. To ευρύ κοινό στις 

μέρες μας εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα που του προσφέρει το internet, μιας εύκολης πρό-

σβασης σε μια τεράστια δεξαμενή πληροφοριών, προκειμένου να κατανοήσει τη λειτουργία 

του ανθρώπινου οργανισμού, αλλά και να ενημερωθεί για τα προβλήματα υγείας που πιθανόν 

αντιμετωπίζει. Τα τελευταία χρόνια ο τομέας της Ρευματολογίας εξελίσσεται συνεχώς και εκ-

μεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που μας προσφέρουν οι πύλες της διαδικτυακής ενημέρωσης 

σας παραθέτουμε ιστοσελίδες με πληροφορίες, αναφορές, ανταλλαγή απόψεων, ενημέρωση 

και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που αφορούν στην ειδικότητα.
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Η ιστοσελίδα που παρουσιάζουμε αποτελεί τον 
επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Κατά των Ρευματικών Νοσημάτων, ενός οργανισμού 
που είναι η «φωνή» του ασθενή που πάσχει από ένα 
ρευματικό νόσημα, του επαγγελματία υγείας που 
αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα, αλλά και των 
επιστημονικών οργανώσεων Ρευματολογίας που 
δραστηριοποιούνται σε όλα τα ευρωπαϊκά έθνη. 

Στόχος αυτού του οργανισμού είναι να παρακινή-
σει, να προωθήσει και να στηρίξει την έρευνα σχετικά 
με τα ρευματικά νοσήματα, την πρόληψή τους, τη 
θεραπεία και αποκατάστασή τους.

Μεταξύ των δραστηριοτήτων της ένωσης, συμπερι-
λαμβάνεται η επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας, ενώ κάθε χρόνο διοργανώνει το Ευρωπαϊκό 
Συνέδριο Ρευματολογίας, που θεωρείται κορυφαία επιστημονική συνάντηση της χρονιάς.

Η οργάνωση εδρεύει στη Ζυρίχη στην Ελβετία. Συνεργάζεται με την Αμερικανική Ακαδημία 
Ρευματολογίας, καθώς και με πολλές οργανώσεις ρευματολογίας στην Ευρώπη, κάνοντας συνεχή 
προσπάθεια για την καταπολέμηση των ρευματολογικών νοσημάτων.

http://www.eular.org

Το “Arthritis Research and Therapy” είναι ένα 
διεθνές online περιοδικό, που δημοσιεύει έρευνες, 
ανασκοπήσεις, σχόλια και αναφορές, που αφορούν 
εργαστηριακές και κλινικές έρευνες για τα αυτοάνο-
σα νοσήματα, είτε αυτά εκδηλώνονται τοπικά είτε 
συστηματικά, καθώς επίσης και για τις εξελισσόμε-
νες ασθένειες του μυοσκελετικού συστήματος. Στο 
περιοδικό, δημοσιεύονται και κλινικές δοκιμές δια-
φόρων φάσεων, γράμματα, αρχειοθετημένο υλικό 
και συμπληρωματικές πληροφορίες.

Οποιοσδήποτε αποκτήσει συνδρομή, μπορεί να 
έχει άμεσα την πλήρη μορφή ενός άρθρου σε PDF 
μορφή, που μπορεί να εκτυπώσει, και σε μορφή xml 

που παρέχει στον αναγνώστη κάποιες ευκολίες: να αναζητήσει στην παγκόσμια ιατρική βιβλιοθήκη 
για άλλα άρθρα που έγραψαν οι ίδιοι συγγραφείς, να εκφράσει ένα σχόλιο πάνω στο άρθρο, να 
αποστείλει το άρθρο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να βρει λήμματα που τον ενδιαφέρουν 
μέσω του google scholar κ.ά.

Η έκδοση ανήκει στην BioMed Central Ltd και οποιοσδήποτε επιθυμεί συνδρομή, μπορεί να 
κάνει ηλεκτρονική αίτηση που θα βρει στον παραπάνω διαδικτυακό τόπο.

http://arthritis-research.com


