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Ενημζρωςη για τα αποτελζςματα τησ «Σφςκεψησ για την ειδικότητα»                        
τησ 30ησ Ιανουαρίου 2016 

 

Σο Δ τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ από τον Ιανουάριο του 2016 ανζλαβε να ςυντονίςει τον διάλογο 
ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ ςτθν ειδικότθτα τθσ Ρευματολογίασ. 

τισ 30 Ιανουαρίου ςυγκάλεςε ςφςκεψθ των Διευκυντϊν/Τπευκφνων όλων των 
Ρευματολογικϊν Κζντρων/Κλινικϊν που εκπαιδεφουν ειδικευόμενουσ ι ζχουν λάβει 
ζγκριςθ για εκπαίδευςθ ςτθν ειδικότθτα. Η ςφςκεψθ αποφάςιςε να αναβλθκεί θ 
ζναρξθ διαλόγου για τθ διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνθσ πρόταςθσ τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ 
ςχετικά με τα κεςμικά ηθτιματα τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν ειδικότθτα.  

Κατζλθξε όμωσ  ςε ςυμφωνία για προτάςεισ βελτίωςθσ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ, 
εντόσ του υπάρχοντοσ κεςμικοφ πλαιςίου, θ οποίεσ περιελάμβαναν ςε πρϊτθ φάςθ: 

1. Διαμόρφωςθ και ςυμπλιρωςθ από τα Κζντρα «Ειδικοφ Εντφπου» ςτο οποίο να 
καταγράφονται θ δομι, οι δραςτθριότθτεσ και οι εκπαιδευτικζσ δυνατότθτεσ κάκε Κζντρου 
(με δυςκολία ςυγκεντρϊκθκαν τα ζντυπα, τα οποία ζχουν αναρτθκεί ςτο site τθσ ΕΡΕ-
ΕΠΕΡΕ ενϊ οριςμζνα Κζντρα δεν ανταποκρίκθκαν κακόλου). 

2. Άτυπθ κεςμοκζτθςθ προαιρετικοφ «Rotation» μεταξφ των Κζντρων του ΕΤ ι των 
Πανεπιςτθμιακϊν Νοςοκομείων, με ςυντονιςμό τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, για όςουσ ειδικευόμενουσ 
ενδιαφζρονται και με τθν προχπόκεςθ ςυγκατάκεςθσ των αντίςτοιχων 
Διευκυντϊν/Τπευκφνων των Κζντρων προζλευςθσ και προοριςμοφ (το πρόγραμμα αυτό 
δεν ζχει αρχίςει ακόμα να υλοποιείται). 

3. Ενίςχυςθ των «Διαπανεπιςτημιακϊν Μαθημάτων» και προτροπι προσ όλουσ τουσ 
ειδικευόμενουσ να τα παρακολουκοφν. Ηθτικθκε θ κάλυψθ όλων των γνωςτικϊν 
αντικειμζνων τθσ Ρευματολογίασ και θ ςυμμετοχι ςτελεχϊν των Κζντρων ςτο πρόγραμμα 
κακϊσ και θ λειτουργικι ςφνδεςθ τουσ με τθν ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (τα επόμενα Διαπανεπιςτθμιακά 
Μακιματα πρόκειται να διεξαχκοφν το Φκινόπωρο του 2016). 

4. Κακιζρωςθ τθσ περιοδικισ πρόςκλθςθσ - επίςκεψθσ ςτα Κζντρα ςτελεχϊν τθσ 
ρευματολογικισ κοινότθτασ ωσ «Επιςκζπτεσ Εκπαιδευτζσ», οι οποίοι να ςυμμετζχουν τθν 
θμζρα τθσ πρόςκλθςθσ τόςο ςτο κλινικό όςο και ςτο εκπαιδευτικό ζργο  του Κζντρου (δεν 
ζχει ακόμα ξεκινιςει ο ςχεδιαςμόσ αυτισ τθσ πρωτοβουλίασ). 

5. Μετάφραςθ και διανομι του κειμζνου τθσ «UEMS» για τθν εκπαίδευςθ ςτθν ειδικότθτα 
τθσ Ρευματολογίασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (θ μετάφραςθ ολοκλθρϊκθκε και πρόκειται να  
δθμοςιοποιθκεί). 

6. Προγραμματιςμόσ παρουςίαςθσ - ςυηιτθςθσ περιςτατικϊν ςτισ επιςτθμονικζσ 
εκδθλϊςεισ τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ με ενεργό ςυμμετοχι των ειδικευομζνων (άρχιςε να υλοποιείται 
με επιτυχία ςτισ ΕΑΡΙΝΕ ΘΜΕΡΕ 2016 ςτθν Κζρκυρα). 

7. Οριςμόσ «5μελοφσ Επιτροπήσ Συντονιςμοφ» των παραπάνω ενεργειϊν από τουσ Δ. 
Βαςιλόπουλο, Π. ιδθρόπουλο, Α. Γεωργοφντηο, Α. Θλιόπουλο, Χ. Μπερμπερίδθ (θ επιτροπι 
δεν ζχει ακόμα ςυγκλθκεί). 

8. Διοργάνωςθ «Σφςκεψησ Ειδικευομζνων» εντόσ του 2016 με εκλογι 3μελοφσ Επιτροπισ. 
θ οποία κα εκπροςωπεί τουσ ειδικευόμενουσ και κα ςυμμετζχει ςτισ ςυηθτιςεισ και 
δράςεισ (θ ςφςκεψθ κα πραγματοποιθκεί κατά τθ διάρκεια του 25ου Πανελλθνίου 
Ρευματολογικοφ υνεδρίου ςτισ 10 Δεκεμβρίου ςτθν Ακινα –Hilton). 

9. Επανάλθψθ τθσ φςκεψθσ των Διευκυντϊν/Τπευκφνων των Κζντρων/Κλινικϊν 
(προγραμματίηεται να γίνει ςτθ διάρκεια του 25ου Πανελλθνίου Ρευματολογικοφ 
υνεδρίου). 



2 
 

Στη Σφςκεψη ςυμμετείχαν: 

1. Διευκυντζσ ι Τπεφκυνοι Κλινικϊν και Σμθμάτων που εκπαιδεφουν ειδικευόμενουσ: 

 Ακαναςίου Παναγιϊτθσ, ΓΝΘ «Ο Άγιοσ Παφλοσ» 

 Γαηι ουηάνα, ΓΝΑ «ΚΑΣ» 

 Γεωργοφντηοσ Ακανάςιοσ, ΓΝΑ «Γ. Γεννθματάσ» 

 Δρόςοσ Αλζξανδροσ, Παν/κό Νοςοκομείο Ιωαννίνων  

 Ηλιόπουλοσ Αλζξιοσ, ΝΙΜΣ 

 Λιόςθσ ταμάτθσ-Νικόλαοσ, Παν/κό Νοςοκομείο Πατρϊν (μζςω skype) 

 ακκάσ Λάηαροσ, Παν/κό Νοςοκομείο Λάριςασ 

 ιδθρόπουλοσ Πρόδρομοσ, ΠΑΓΝΗ 

 φθκάκθσ Πζτροσ, ΓΠΝΑ «Λαϊκό» 

 φοντοφρθσ Χαράλαμποσ, ΓΝΑ «Ευαγγελιςμόσ» 

 Σηιοφφασ Ακανάςιοσ, ΓΠΝΑ «Λαϊκό» 

2. Διευκυντζσ ι Τπεφκυνοι Κλινικϊν και Σμθμάτων που ζχουν λάβει ζγκριςθ                                   
για εκπαίδευςθ ειδικευομζνων: 
 Βαςιλόπουλοσ Δθμιτριοσ, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» 

 Καςίμοσ Δθμιτριοσ, 401 ΓΝΑ 

 Κατςιφισ Γκίκασ, ΝΝΑ 

 Μπερμπερίδθσ Χαράλαμποσ, 424 ΓΝΘ 

 Μποφμπασ Δθμιτριοσ, ΓΝΑ «Αττικό» 

3. υμμετζχοντεσ ςτθ διαμόρφωςθ του curriculum τθσ ειδικότθτεσ ςε άλλεσ χϊρεσ 
 Κιτασ Γεϊργιοσ, University of Μanchester:  

4. Eκπρόςωποι τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ ςτθ UEMS:  
 Γεωργιάδθσ Αχιλλζασ 

 Καρόκθσ Δθμιτριοσ 

5. Μζλθ του Δ τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και του Προεδρείου τθσ Επαγγελματικισ Επιτροπισ 

 

 


