ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ
EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS (SECTION OF RHEUMATOLOGY)
ΡΩΜΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Αρχικά ζγινε απολογιςμόσ και ζγκριςθ των πρακτικών τθσ προθγοφμενθσ
ςυνάντθςθσ (Παρίςι, Νοζμβριοσ 2014). Κατόπιν ο Nigel Bax (UK) παρουςίαςε
τθν πρόταςι του για τθν υιοκζτθςθ από τισ χώρεσ-μζλθ τθσ EULAR ενόσ κοινοφ
προγράμματοσ εκπαίδευςθσ και αξιολόγθςθσ των Ρευματολόγων. Η Nadia Cikes
(Croatia) παρουςίαςε τθν αντίςτοιχθ πρόταςθ για τθν ειδικότθτα τθσ
Εςωτερικισ Πακολογίασ. Η Sylvie Farcy (France) παρουςίαςε το νζο website τθσ
UEMS Rheumatology Section and Board και τζλοσ θ Annamaria Iagnocco (Italy)
παρουςίαςε τα εκπαιδευτικά προγράμματα τθσ EULAR.
Tο κφριο κζμα τθσ UEMS-Section of Rheumatology είναι θ δθμιουργία και
υιοκζτθςθ ενόσ κοινοφ προγράμματοσ (curriculum) εκπαίδευςθσ των
Ρευματολόγων αλλά και ςυνεχοφσ αξιολόγθςθσ (ειδικών, ειδικευομζνων,
εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών κζντρων). Απαραίτθτο για ζνα ομοιογενζσ
επίπεδο ποιότθτασ παροχισ ιατρικών υπθρεςιών ςτουσ ρευματοπακείσ ςε όλεσ
τισ χώρεσ κακώσ και για να εξαςφαλίηεται ζνα minimum επίπεδο δεξιοτιτων
των Ρευματολόγων που κα κζλουν να εργαςτοφν ςε άλλθ χώρα.
Τπάρχουν φυςικά ςοβαρά προβλιματα. Κάποιεσ χώρεσ ζχουν εγκαταςτιςει
από πολλά χρόνια αυςτθρό curriculum εκπαίδευςθσ με τθ χριςθ log-book και
ςυνεχι αξιολόγθςθ. Άλλεσ ζχουν κάνει λιγότερα βιματα και άλλεσ -όπωσ θ δικι
μασ- εντελώσ τίποτα. Σονίςτθκε ότι δεν μποροφν να υποχρεωκοφν οι χώρεσμζλθ να υιοκετιςουν ζνα τζτοιο ςφςτθμα. Επίςθσ ότι ςτθν UEMS δεν υπάρχει
κάποια ςυγκεκριμζνθ αρχι ςυνολικά υπεφκυνθ για τθν εκπαίδευςθ και κάκε
ειδικότθτα προςπακεί από μόνθ τθσ.
υμφωνικθκε να κυκλοφοριςει ςφντομα ζνα mail ανάμεςα ςτουσ επίςθμουσ
αντιπροςώπουσ κάκε χώρασ, με πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθ δθμιουργία
μιασ μικρισ ομάδασ που κα προςπακιςει να δθμιουργιςει ζνα κοινό log-book
και curriculum εκπαίδευςθσ των Ρευματολόγων για τισ χώρεσ-μζλθ.
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται, εκτόσ από τθν καταγραφι τθσ κλινικισ εμπειρίασ και
των κλινικών δεξιοτιτων ςτο log-book, ςτθ ςυνεχι αξιολόγθςθ των
εκπαιδευομζνων ςε evidence based medicine, ςε ηθτιματα κόςτουσ και
δθμόςιασ υγείασ, τεχνικζσ επικοινωνίασ, ικανότθτα εργαςίασ ςε ςυνκικεσ
πολυπαραγοντικισ φροντίδασ (multidisciplinary care), ςχζςεων με ςυνεργάτεσ
και λοιπό προςωπικό (από κακαρίςτριεσ και τραπεηοκόμεσ μζχρι ςυναδζλφουσ)
κακώσ και ςτθ ςυνεχι αξιολόγθςθ τθσ επάρκειασ των εκπαιδευτών και υων
εκπαιδευτικών κζντρων.
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