
 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, 

Η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία και Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος 

(ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ) διοργανώνει το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας από 10-13 Δεκεμβρίου 

2020 στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Hilton). Η διοργάνωση του φετινού Συνεδρίου συμπίπτει με τα 60 

χρόνια από την ίδρυση της το 1960 με το όνομα «Ελληνική Εταιρεία Ρευματολογίας και 

Υδροθεραπείας», που αργότερα μετονομάστηκε σε «Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία» (1970) και 

το 2012 σε «Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία και Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος 

(ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ)». 

Στόχοι του φετινού Επετειακού Συνεδρίου είναι αφενός ο εορτασμός των 60 χρόνων της 

Επίσημης Επιστημονικής και Επαγγελματικής Ένωσης που εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες 

Ρευματολόγους (~400) και αφετέρου η συνέχιση της μακράς επιστημονικής και εκπαιδευτικής 

παράδοσης των 26 προηγούμενων Συνεδρίων με το Επιστημονικό Πρόγραμμα του παρόντος 

Συνεδρίου. 

Το Πρόγραμμα του φετινού Συνεδρίου περιλαμβάνει την Ειδική Προσυνεδριακή Εκδήλωση 

με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τις Ρευματικές Παθήσεις (4ο Forum των 

Stakeholders), Συναντήσεις με τον Ειδικό (Meet the Expert), Στρογγυλά Τραπέζια, Ειδικές 

Διαλέξεις, Κλινικά Φροντιστήρια καθώς και Δορυφορικά Συμπόσια και Διαλέξεις. Στόχος όλων 

αυτών των παρουσιάσεων θα είναι να παρουσιασθούν τα τελευταία δεδομένα που αφορούν τις 

ρευματικές – μυοσκελετικές παθήσεις στην αυγή της νέας δεκαετίας (2020-30). 

Συνολικά, οι παρουσιάσεις αυτές θα αφορούν τη σύγχρονη γνώση σχετικά με τους βασικούς 

μηχανισμούς που εμπλέκονται στην παθογένεια (που τελικά καθορίζουν και τους θεραπευτικούς 

στόχους των παλαιότερων και νεότερων θεραπειών) καθώς και την κλινική εικόνα, την 

επιδημιολογία, τις εργαστηριακές και απεικονιστικές τεχνικές διάγνωσης και παρακολούθησης 

καθώς και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ρευματικών – μυοσκελετικών παθήσεων. 

Όπως πάντα, οι Ομιλητές και τα Προεδρεία που θα αναλάβουν αυτό το δύσκολο έργο της 

Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης, θα απαρτισθεί από Έλληνες και Ξένους Ομιλητές και 

Ομιλήτριες που διαθέτουν την απαραίτηση ερευνητική και κλινική εμπειρία στα συγκεκριμένα 

αντικείμενα καθώς και την ικανότητα της αμερόληπτης και αντικειμενικής μετάδοσης των καίριων 

μηνυμάτων στους συμμετέχοντες. 

10 – 13 Δεκεμβρίου 2020, Athens Hilton Hotel 

Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίου 
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Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το επίσημο site του συνεδρίου 
 www.rheumatologycongress2020.gr 
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