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Hotel SPORTUL
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30

00

30

09 – 10 : COVID-19: IMPACTUL ASUPRA MANAGEMENTULUI BOLILOR REUMATICE
Moderator: Cătălin Codreanu
Valoarea vaccinării pentru proﬁlaxia infecțiilor respiratorii la pacienții cu boli reumatice - Victoria Arama
EULAR recommendations for the management of RMD in the context of SARS-CoV-2 - Daniel Aletaha
(Viena)
1030 – 1100 : Pauză cafea
00
00
11 – 13 : ARTRITA REUMATOIDĂ (I)
Moderator: Cătălin Codreanu
Artrita reumatoidă - de la factori de predispoziție la distrucții articulare - Cătălin Codreanu
Obiective neîndeplinite în artrita reumatoidă - Elena Rezuș
Rheumatoid arthritis - disease management in 2021. What is new? - Josef Smolen (Viena)
00
00
13 – 14 : Pauză prânz
1400 – 1530 : „ROLE PLAY” ÎN REUMATOLOGIE: PREZENTĂRI INTERACTIVE DE CAZURI
CLINICE DIFICILE
Moderator: Denisa Predețeanu
Denisa Predețeanu, Laura Groseanu, Mădălina Duna
1530 – 1600 : Pauză cafea
00
30
16 – 17 : ARTRITA REUMATOIDĂ (II)
Moderator: Cătălin Codreanu
Perspective terapeutice în artrita reumatoidă - Siao Pin Simon
Jakinibs vs bDMARDs – Eﬃcacy and Safety - Roy Fleischmann (Dallas)

Hotel ALPIN
09 – 10 : COVID-19: IMPACTUL ASUPRA MANAGEMENTULUI BOLILOR REUMATICE
Moderator: Simona Rednic
Pneumopatia interstițială difuză în colagenoze și COVID 19: o relație complexă - Simona Rednic
EULAR COVID-19 and COVAX Registries Update - Pedro Machado (Londra)
30
00
10 – 11 : Pauză cafea
00
00
11 – 13 : LUPUS IN FABULA: SĂ VORBIM DESPRE LUPUSUL ERITEMATOS SISTEMIC
Moderator: Simona Rednic
Actualități în nefrita lupică - Ruxandra Ionescu
The burden of disease in SLE: the patient point of view - Marta Mosca (Pisa)
Terapia medicamentoasă în lupusul eritematos sistemic: ce e vechi și păstrat, ce e nou și preluat - Simona
Rednic
Sarcina în lupusul eritematos sistemic - Cristina Pamﬁl
1300 – 1400 : Pauză prânz
00
30
14 – 15 : ACTUALITĂȚI ÎN SPONDILOARTRITE
Moderator: Ruxandra Ionescu
Spondilartritele axiale: concept, clasiﬁcare și diagnostic precoce - Laura Muntean
Functional impairment or clinical activity – Their impact on treat-to-target outcomes in axSpA - Xenofon
Baraliakos (Herne)
Impactul manifestărilor extraarticulare asupra obiectivelor treat-to-target în spondilartritele axiale Ruxandra Ionescu
1530 – 1600 : Pauză cafea
00
30
16 – 17 : SPONDILOARTRITE: SCENARII CLINICE
Moderator: Paulina Ciurea
Pacientul cu spondilartrită și entezită, de la diagnostic la tratament - Florentin Vreju
Pacientul cu spondilartrită și boli inﬂamatorii intestinale - Daniela Opris Belinski
Uveita în spondilartrite: repere diagnostice și terapeutice - Codrina Ancuța

Hotel TELEFERIC
0900 – 1030 : COVID-19: IMPACTUL ASUPRA MANAGEMENTULUI BOLILOR REUMATICE
Moderator: Ruxandra Ionescu
Recomandările SRR privind managementul pacienților cu boli reumatice în contextul pandemiei
COVID 19 - Ruxandra Ionescu
COVID-19 and it's impact on rheumatology practice. The Italian experience - Ennio Favalli (Milano)
30
00
10 – 11 : Pauză cafea
1100 – 1300 : ARTROPATIA PSORIAZICĂ: DOMENIILE BOLII
Moderator: Andra Bălănescu
Afectarea articulară în artrita psoriazică – un caleidoscop provocator - Ileana Filipescu și
Andra Bălănescu
Semniﬁcația entezitei și dactilitei în artropatia psoriazică - Magda Pârvu
Artropatia psoriazică din perspectiva dermatologului - Cătălin Popescu
00
00
13 – 14 : Pauză prânz
1400 – 1530 : ARTROPATIA PSORIAZICĂ: EVALUAREA BOLII
Moderator: Magda Pârvu
Părerea pacientului în evaluarea artropatiei psoriazice - o nouă dimensiune? - Andra Bălănescu
Evaluarea artropatiei psoriazice: divizăm sau inglobăm? - Magda Pârvu
Abordarea comorbidităților din artropatia psoriazică - Liana Chicea
30
00
15 – 16 : Pauză cafea
1600 – 1730 : DUREREA ȘI ARTROZA: DE LA CONCEPT LA SOLUȚII TERAPEUTICE
Moderator: Elena Rezuș
Durerea și artroza: cunoaștem oare boala? - Elena Rezuș
Durerea și artroza: solutii terapeutice vechi si noi - Corina Mogoșan
Terapia non-farmacologică în durere și artroză: de ce, cum și cand - Horațiu Popoviciu

Sâmbătă 25.09.2021
Hotel TELEFERIC
00

30

00

30

00

30

09 – 10 : INCENDIU SAU FOC MOCNIT: DESPRE SINDROAMELE AUTOINFLAMATORII
Moderator: Simona Rednic
Autoinﬂamația față în față cu autoimunitatea - Simona Rednic
Manifestări clinice și diagnostic în bolile autoinﬂamatorii - Laura Damian
Urmărire și principii de tratament în bolile autoinﬂamatorii - Cristina Pamﬁl
1030 – 1100 : Pauză cafea
00
00
11 – 13 : MEDICINA PERSONALIZATĂ ÎN REUMATOLOGIE
Moderator: Andra Bălănescu
Este medicina personalizată calea spre succesul terapeutic? - Magda Pârvu
Durerea post-remisie și personalizarea terapiilor biologice - Florian Berghea
Personalised medicine in rheumatology – myth or reality? - Peter Taylor (Oxford)
1300 – 1400 : Pauză prânz
00
00
14 – 16 : BIOSIMILARELE ÎN ACTUALITATE
Moderator: Cătălin Codreanu
Conceptul de biosimilare - Andra Bălănescu
Biosimilarele: date din registrele de pacienți - Simona Rednic
Biosimilars: from studies to everyday practice - Eduardo Mysler (Buenos Aires)
Recomandările Societății Române de Reumatologie privind utilizarea biosimilarelor Cătălin Codreanu
00
30
16 – 16 : Pauză cafea
30
16 – 1730 : ADUNAREA GENERALĂ a SRR
Închiderea lucrărilor congresului

Hotel ALPIN
09 – 10 : PUZZLE-URI DIFICILE ÎN REUMATOLOGIE - CE ÎNVĂȚĂM DIN EXPERIENȚA
CLINICĂ
Moderator: Denisa Predețeanu
Schimbări de paradigma în pneumopatia interstițială ﬁbrozantă din sclerodermie - ce am invățat în
pandemie? - Anca Mușetescu
Versatilitatea miozitelor - aceasta se întamplă numai altora - Monica Chiș
Provocări și abordare multidisciplinară în tratamentul spondilartritelor - Claudiu Avram
30
00
10 – 11 : Pauză cafea
00
00
11 – 13 : PNEUMOPATIILE INTERSTIȚIALE DIFUZE DIN COLAGENOZE: O PERSPECTIVĂ
CLINICO - IMAGISTICĂ
Moderator: Simona Rednic
Pneumopatia interstițiala din sclerodermia sistemică - Laura Groseanu
Pneumopatia interstițiala din alte colagenoze (miopatii inﬂamatorii, artrită reumatoidă, sindrom
Sjogren) - Iulia Szabo
Early diagnosis and prediction of disease course in CTD ILD: an imagistic perspective - Helmut Prosch
(Vienna)
Tratamentul pneumopatiilor interstițiale din colagenoze - Simona Rednic
1300 – 1400 : Pauză prânz
00
00
14 – 16 : CALEIDOSCOP IMAGISTIC: PREZENTĂRI INTERACTIVE
Moderatori: Claudia Mihailov și Florentin Vreju
Aspecte practice în radiologia mâinii și piciorului - Corina Mogoșan
Imagistica în artritele microcristaline - Maria Magdalena Tamaș
Ecograﬁa vasculară în fenomenul Raynaud - Nicolae Rednic
Imagistica prin ultrasonograﬁe în evaluarea afecțiunilor reumatice cu interesarea tegumentului Florentin Vreju
1600 – 1630 : Pauză cafea
30
30
16 – 17 : ATELIER PENTRU REZIDENȚI: CUM SĂ REALIZĂM O PREZENTARE
Închiderea lucrărilor congresului

Hotel SPORTUL
09 – 10 : OSTEOPOROZA: SCENARII CLINICE FRECVENTE ÎN PRACTICA
REUMATOLOGICĂ
Moderator: Siao Pin Simon
Tratamentul osteoporozei de postmenopauză: terapii antirezorbtive și osteoformatoare - Bianca
Dumitrescu
Osteoporoza indusă de corticosteroizi - caracteristici și management - Daniela Opris Belinski
Osteoporoza din bolile inﬂamatorii reumatice: similitudini și diferențe în remodelarea osoasă - implicații
terapeutice - Siao Pin Simon
1030 – 1100 : Pauză cafea
00
00
11 – 13 : SOLUȚII TERAPEUTICE ACTUALE ÎN ARTROPATIA PSORIAZICĂ
Moderator: Cătălin Codreanu
Strategii terapeutice în artropatia psoriazică - Laura Muntean
Terapii convenționale și biologice clasice in artropatia psoriazica - ce este nou - Anca Cardoneanu
Interdisciplinary management of Psoriatic Arthritis - Diamant Thaci (Lubeck)
Terapii sintetice țintite în artropatia psoriazică - Răzvan Ionescu
00
00
13 – 14 : Pauză prânz
1400 – 1600 : COMUNICĂRI ORALE
Moderatori: Ruxandra Ionescu și Elena Rezuș
Proﬁlul comorbidităților la pacienții cu artrita reumatoidă și impactul asupra trendului de prescriere
medicamentoasă
Gănceanu Ecaterina et al.
Rata infecției herpes zoster la pacienți cu patologie reumatica imun-mediata in tratament cu biologice si
remisive tintite: experienta unui centru universitar
Cociangă M et al.
Prevalența anticorpilor antinucleari la un lot de pacienți cu sclerodermie sistemică si pneumopatie
interstițială difuză
Ioana Rusu et al.
Costuri de spitalizare în spondilita anchilozantă: relații cu activitatea bolii și impactul funcțional
Angela Constantinescu et al.
Assessment of patient preferences, treatment expectations, burden of disease and health care resource
utilization in sub-optimally controlled rheumatoid arthritis patients - results from the romanian
subpopulation
Opriș-Belinski D et al.
Clinical characteristics, patient satisfaction, and adherence in sub-optimally controlled rheumatoid
arthritis patients – results from the romanian subpopulation
Ancuța C et al.
Bosentan: eﬁcacitatea și siguranța utilizării pe termen lung la pacienții cu scleroză sistemică și ulcerații
digitale
Andra-Patricia Stanciu et al.
Supraponderea inﬂuențează impactul funcțional și durata spitalizării în spondilita anchilozantă la
bărbați
Damian R. N. Et al.
Puncte de luat în considerare pentru prevenirea, screening-ul, evaluarea și gestionarea necomplianței la
tratament la pacienții cu boli reumatice și musculoscheletale în practica clinică conform EULAR 2020
Răzvan Gabriel Drăgoi et al.
Dermato-polimiozita-experiența unui centru terțiar
Vaida-Voevod Daisy et al.
Riscul de neoplazie la pacienți cu patologie reumatică imun-mediată în terapie biologică : experiența
unui centru universitar
Ostaﬁe I et al.
Diferențe între sexe la pacienții cu scleroză sistemică dintr-un centru est european
Iuliana-Andreea Petre et al.
1600 – 1630 : Pauză cafea
Închiderea lucrărilor congresului

SESIUNE POSTERE
Centrul de conferințe Poiana Brașov, 24-25 septembrie, 09:00-17:30
P1: Asocierea boala atopică – spondilartrită la pacienții aﬂați în tratament biologic: date pe un lot de 200
pacienți
Diana-Ruxandra Pilat et al.
P2: Arterita Takayasu – forme atipice de prezentare
Ioan-Teodor Drăgoi et al.
P3: Artrita reumatoidă și abcesul de iliopsoas: factori de risc și prezența triadei Mynter
Diana Macsim et al.
P4: Provocări în diagnosticul arteritei Takayasu
Andreea Predoiu et al.
P5: Impactul infecției SARS-COV2 asupra pacienților cu boli reumatice mediate imun
A.Trandaﬁr et al.
P6: Amiloidoza renală secundară spondilitei ankilozante – un inamic de temut și greu de combătut
Blănariu Ioana et al.
P7: Prevalența și managementul comorbidităților la pacienții cu spondilartrită
Claudia Cobilinschi et al.
P8: Fertilitatea la pacientele cu lupus eritematos sistemic
Claudia Cobilinschi et al.
P9: Motivația personalului sanitar în perioada pandemiei COVID19
Claudia Cobilinschi et al.
P10: Aplicarea strategiei “treat-to-target” la pacienții cu spondilartrită – opinia clinicianului
Claudia Cobilinschi et al.
P11: Utilizarea terapiei biologice la o pacientă tânără, transplantată hepatic, suferind de spondilită
anchilozantă
Tamás Rácz et al.
P12: Mai frecvent decât pare: colagenoza și sindromul de activare macrofagică
Tabita Lungu et al.
P13: Debut particular în boala mixtă de țesut conjunctiv
Anca Hrițuleac et al.
P14: Debut tardiv al spondilitei anchilozante: cazul unui pacient în vârstă de 61 ani
Ioana Brătoiu et al.
P15: Capcana diagnostică-între poliartrita reumatoidă seronegativă cu debut tardiv și RS3PE
Viviana-Cristina Pavel et al.
P16: Sindromul febril-o provocare diagnostică pandemică
Adina Ciucu et al.
P17: Enigmele unei vasculite reumatoide
Alexandra Boiangiu
P18: Livedo – diagnostic diferențial în context reumatologic
Anca Vladu et al.
P19: Ce poate ascunde o cervicobrahialgie?
Irina Iordăchescu et al.
P20: Particularități ale dermatomiozitei cu anticorpi anti-NXP-2 – caz clinic
Claudia Cobilinschi et al.
P21: Particularitățile lupusului eritematos sistemic cu debut tardiv – caz clinic
Alexandra Constantinescu et al.
P22: Spondilodiscită tuberculoasă la o pacientă cu dermatomiozită
Iuliana Drăniceanu et al.
P23: Nevrită optică unilaterală în sindromul Sjogren primar – caz clinic
Alexandra Constantinescu et al.
P24: COVID 19 la pacienții cu patologie reumatica aﬂați în tratament cu remisive biologice si tintite:
experiența unui centru universitar
Buragă B et al.
P25: Diﬁcultăți în elucidarea etiologiei unui sindrom miopatic
Grădinaru Elena et al.
P26: Disfuncția sexuală la pacienții cu boli reumatice
Andra-Patricia Stanciu et al.
P27: Dermatomiozită PL-7 pozitivă, urticarie cronică, angioedem și infecție cu toxocara
Vaida-Voevod Daisy et al.
P28: Drumul către diagnostic al unor paciente tinere cu sindrom inﬂamator
Negoi Florentina et al.
P29: Eﬁcacitatea și siguranța tratamentului cu baricitinib la pacienții cu artrită reumatoidă
Anton Mădălina-Ioana et al.
P30: Evaluarea statusului funcțional și a capacității de muncă la pacienții cu poliartrită reumatoidă
Mihai Abobului et al.
P31: Evoluția pe termen lung a copiilor născuți din mame cu poliartrită reumatoidă
A. Florescu et al.
P32: Fertizarea in vitro în spondilita anchilozanta. Cazul unei paciente cu o boală înalt activă
Damiana Costin et al.
P33: Neuropatie periferică revelatoare de granulomatoză eozinoﬁlică cu poliangiită
Mirela-Elena Mihalache et al.
P34: Noi metode de evaluare a statusului funcțional și a capacității de muncă la pacienții cu poliartrită
reumatoidă
Mihai Abobului et al.
P35: Bolile cardiace - inamic ascuns, dar mortal în sclerodermia sistemică
Odobaşu Andreea et al.
P36: Spondilita anchilozanta și dermatomiozita-o asociere rara.
Corina Oprea et al.
P37: Parvovirus B19 - artrită virală subacută sau demascare a unui lupus preexistent?
Dănuleț Ruxandra et al.
P38: Este totul ceea ce pare a ﬁ?
Emilia-Daniela Păsărin et al.
P39: Provocarea diagnostică a sindromului Sjogren
Nicola Carmen-Marilena et al.
P40: Riscul cardio-vascular în artrita psoriazică: studiu preliminar
Ana-Maria Doca et al.
P41: Guta cronică tofacee – o prezentare atipică
Băietu Lorena-Dana et al.
P42: Boala COVID-19 la pacienții cu artrită reumatoidă: impactul drogurilor modiﬁcatoare de boală și a
comorbidităților
Claudia Dragomir et al.
P43: Dermatomiozită acută – diﬁcultăți terapeutice în context paraneoplazic
Ghiță Doina Roxana et al.
P44: Lupus eritematos sistemic-afectare multiorganică și provocări terapeutice la o pacientă nulipară
Nicolae Bianca-Mădălina et al.
P45: Manifestările neurologice în sindromul Sjogren primitiv: o provocare diagnostică
Ana-Maria Doca et al.
P46: Manifestări reumatismale într-o boală metabolică rară
Patricia Richter et al.
P47: Misterul unui miopatii
Emese-Maria Nemeth et al.
P48: Pseudo-acnee și slăbiciune musculară
Cristina-Sorina Stanciu et al.
P49: Boala pulmonară interstițială în artrita reumatoidă și tratament biologic
Agaﬁți I et al.
P50: Afectarea pulmonară interstițială în sclerodermia sistemică: experiența unui centru EUSTAR
Artene et al.
P51: Complicaţii dizabilitante în sclerodermia sistemică forma cutanat difuză
Florea Diana et al.
P52: Puncte de luat în considerare pentru profesioniștii din domeniul sănătății care nu sunt medici
pentru prevenția și gestionarea fracturilor de fragilitate la adulții cu vârsta de 50 de ani sau peste,
conform EULAR 2019
Răzvan Gabriel Drăgoi et al.
P53: Eﬁcacitatea rituximab în tratamentul sclerozei sistemice - experiența unui centru terțiar
Sorana Petrescu et al.
P54: Serie de cazuri: coexistență artrită reumatoidă și spondilartrită
Eliza Marin et al.
P55: Artropatia psoriazică și condiții asociate – monitorizare pe termen lung
Iuliana-Andreea Petre et al.
P56: Importanța diagnosticului diferențial al unui pacient tânăr cu poliserozită
A. Lica et al.
P57: Artrită de glezne - un challenge diagnostic și terapeutic
Iorguș Carmen-Cătălina et al.
P58: Afectarea capacității de muncă la femeile cu spondilită anchilozantă și artrită reumatoidă
Racoviță a.t et al.
P59: Stenoza subglotică în granulomatoza cu poliangiită-diagnostic și diﬁcultăți de tratament
Dogaru Tiberiu-Nicu et al.
P60: Impactul pandemiei COVID-19 asupra pacienţilor cu boli reumatice
Roxana Perianu et al.
P61: Reacție adversǎ vaccinalǎ anti SARS-COV-2 la o pacientǎ cu lupus eritematos sistemic
Mihaela Ruxandra Drăguşin et al.
P62: Particularități serologice la un caz de dermatomiozită amiopatică
Oana-Mădălina Mistreanu et al.
P63: Noduloza accelerată din artrita reumatoidă
Murgu Georgiana-Eliza et al.
P64: Paniculita osiﬁcanta (osteoma cutis) post-infecție SARS-COV2 la o pacientă cu sindrom
antifosfolipidic
Beáta Kopacz-Dósa et al.
P65: Date de eﬁcacitate pe termen lung a tocilizumabului în artrita reumatoidă
Teslariu Anca-Petrina et al.
P66: Hemoragie alveolară difuză la o pacientă tânară
Cătălina Țecu et al.
P67: Dermatomiozita MDA5 pozitivă cu afectare pulmonară rapid progresivă
Cozma Iulia et al.
P68: Sindromul antisintetază anti-PL-12 pozitiv forma amiopatică – o entitate clinică rar recunoscută
Pașa Victoria et al.
P69: Sclerodermia sistemică în tratamentul cu bosentan - răspunsul terapeutic depinde de forma de
boală?
Vlad-Ionuț Onofrei et al.
P70: Sindrom overlap: sclerodermie și polimiozită – provocări diagnostice și terapeutice
Adriana Ivașcu et al.
P71: Scoruri de activitate și funcționale la pacienții cu spondilită anchilozantă de vârstă activă
Mihaela-Dănuța Stîncescu et al.
P72: Triplă malignitate metacronă la pacientă lupică (sindrom Li-Fraumeni-like)
Mihaela Dinulescu et al.
P73: Ultrasonograﬁa pulmonară în afectarea pulmonară interstițială din colagenoze
Iulia Szabo et al.
P 74: Lupus in ventrem
Lavinia Maghear et al.

