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Αγαπηηοί ζςνάδελθοι, 

 Δκ μέποςρ ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ, ζαρ ενημεπώνυ για ηην επικείμενη έναπξη ηηρ νέαρ 

ζειπάρ ηος «Διαπανεπιζηημιακού Ππογπάμμαηορ Εκπαίδεςζηρ ζηη Ρεςμαηολογία» πος 

απεςθύνεηαι ζε ειδικεςομένοςρ πεςμαηολογίαρ και νέοςρ πεςμαηολόγοςρ. 

 Ο θεζμόρ ηυν Γιαπανεπιζηημιακών Μαθημάηυν Ρεςμαηολογίαρ ξεκίνηζε ππιν 3 σπόνια με 

κύπιο ζηόσο να βοηθήζει ηην εκπαίδεςζη ηυν ειδικεςομένυν και νέυν Ρεςμαηολόγυν, 

ζςμπληπώνονηαρ ηο έπγο ηυν επιμέποςρ κλινικών και ηηρ Δλληνικήρ Ρεςμαηολογικήρ Δηαιπείαρ 

(ΔΡΔ). κοπόρ ήηαν να καλςθθεί εςπύηεπα και με ζςζηημαηικό ηπόπο, ηο ζύνολο ηος γνυζηικού 

ανηικειμένος ηηρ ειδικόηηηαρ ηηρ Ρεςμαηολογίαρ (Core Curriculum) με βάζη ηιρ ηελεςηαίερ 

διεθνείρ οδηγίερ (European Board of Rheumatology/UEMS, ACR). Αςηό επιηεύσθηκε με ζειπά 

διαλέξευν πος ππαγμαηοποιήθηκε ζηον θιλόξενο σώπο ηος Σμήμαηορ ηηρ Παθολογικήρ 

Φςζιολογίαρ ηηρ Ιαηπικήρ σολήρ ηος Πανεπιζηημίος Αθηνών. Ση ζειπά ηυν μαθημάηυν 

παπακολούθηζαν πεπίπος 80 ζςνάδελθοι ζηη πλειοτηθία ηοςρ ειδικεςόμενοι ιαηποί από όλη 

ηην Δλλάδα καθώρ και νέοι πεςμαηολόγοι. Οι ομιληηέρ ηηρ ζειπάρ (Πανεπιζηημιακοί και μη) 

κάλςταν όλο ηο θάζμα ηηρ Ρεςμαηολογίαρ (Γομή - Παθοθςζιολογία μςοζκελεηικού 

ζςζηήμαηορ, Βαζική Ανοζολογία, Κλινική Ρεςμαηολογία). Για κάθε ομιληηή ςπήπξε αηομική 

αξιολόγηζη από ηοςρ ιαηπούρ πος παπακολούθηζαν ηα μαθήμαηα ενώ ζηο ηέλορ κάθε κύκλος 

καθώρ και με ηη λήξη ηος Ππογπάμμαηορ ηυν μαθημάηυν διενεπγήθηκαν εξεηάζειρ πολλαπλήρ 

επιλογήρ. Σιρ δαπάνερ μεηακίνηζηρ ομιληηών και ζςνέδπυν κάλςτε η Δηαιπεία Pfizer Hellas ηην 

οποία και εςσαπιζηούμε. 

 Αποηελεί πεποίθηζη ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ με βάζη ηιρ γπαπηέρ αξιολογήζειρ αςηών 

πος παπακολούθηζαν ηη ζειπά ηυν μαθημάηυν καθώρ και ηα εποικοδομηηικά ζσόλια - 

πποηάζειρ ηυν ομιληηών, όηι αςηή η ππώηη πποζπάθεια ενόρ ηέηοιος θιλόδοξος ππογπάμμαηορ 

εκπαίδεςζηρ ήηαν επιηςσήρ, καλύπηονηαρ μια ζημανηική ανάγκη ζηην εκπαίδεςζη. ηόσορ και 

δέζμεςζη ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ είναι αςηή η πποζπάθεια να ζςνεσιζθεί και να βεληιυθεί 

με βάζη ηην πλούζια εμπειπία ηος 1
ος

 κύκλος.  

 ςγκεκπιμένα ηέθηκαν υρ βαζικοί ζηόσοι ηηρ ζειπάρ μαθημάηυν ηος 2
ος

 κύκλος οι 

ακόλοςθοι: 

- Η απόκηηζη ηηρ βαζικήρ γνώζηρ πος καλύπηει ολόκληπο ηο γνυζηικό 

ανηικείμενο ηηρ ειδικόηηηαρ ηηρ Ρεςμαηολογίαρ (Core curriculum)  

- Η διαπκήρ ενημέπυζη ζσεηικά με ηιρ νέερ εξελίξειρ ζηην ειδικόηηηα ηηρ 

Ρεςμαηολογίαρ (Continuing Medical Education - CME) 

- Η απόκηηζη κλινικών δεξιοηήηυν (clinical skills) πος αθοπούν ηη λήτη 

ιζηοπικού και ανηικειμενική εξέηαζη αζθενών με πεςμαηικέρ παθήζειρ καθώρ 

και ηην εκηέλεζη/επμηνεία απεικονιζηικών, παθολογοαναηομικών, 

παπακλινικών ή άλλυν εξεηάζευν ζςναθών με ηην ειδικόηηηα ηηρ 

Ρεςμαηολογίαρ 

Για ηην επίηεςξη αςηών ηυν ζηόσυν αποθαζίζθηκε όηι η διάπθπυζη ηος νέος κύκλος 

μαθημάηυν πος θα έσει ζςνολική διάπκεια 3 έηη (2011-2013), να πεπιλαμβάνει: 

Γιοικούζα Δπιηποπή 
 
Ανδπέαρ Ανηωνόποςλορ 
Καθηγηηήρ Παθολογίαρ-Ρεςμαηολογίαρ 
Πανεπιζηήμιο Παηπών 

 
Γημήηπιορ Α. Βαζιλόποςλορ 
ςνηονιζηήρ – Δπιζηημονικόρ Τπεύθςνορ 
Αναπληπυηήρ Καθηγηηήρ Παθολογίαρ-Ρεςμαηολογίαρ 
ΔΚΠΑ 

 
Αλέξανδπορ Γαπύθαλλορ 
Καθηγηηήρ Παθολογίαρ-Κλινικήρ Ανοζολογίαρ 
ΑΠΘ 

 
Αλέξανδπορ Γπόζορ 
Καθηγηηήρ Παθολογίαρ-Ρεςμαηολογίαρ 
Πανεπιζηήμιο Ιυαννίνυν 

 
ηαμάηιορ - Νικόλαορ Λιόζηρ 
Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ Παθολογίαρ-Ρεςμαηολογίαρ 
Πανεπιζηήμιο Παηπών 

 
Γημήηπιορ Μπούμπαρ 
Καθηγηηήρ Παθολογίαρ 
Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ 

 
Λάζαπορ ακκάρ 
Καθηγηηήρ Παθολογίαρ-Ρεςμαηολογίαρ 
Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ 

 
Ππόδπομορ ιδηπόποςλορ 
Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ Παθολογίαρ-Ρεςμαηολογίαρ 
Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ 

 
Αθανάζιορ Σζιούθαρ 
Καθηγηηήρ Ρεςμαηολογίαρ - Ανοζολογίαρ 
ΔΚΠΑ 

 
Λοςκάρ έηηαρ 
Καθηγηηήρ Παθολογίαρ-Ρεςμαηολογίαρ 
ΑΠΘ 

 
Πέηπορ Π. θηκάκηρ 
Καθηγηηήρ Παθολογίαρ 
ΔΚΠΑ 
 
 
 

Υαπάλαμπορ Μ. Μοςηζόποςλορ 
Δπίηιμορ Ππόεδπορ 
Καθηγηηήρ 
ΔΚΠΑ 
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- Ένα απσικό κύκλο μαθημάηυν με πεπιεσόμενο ανηίζηοισο με αςηό ηος 1
ος

 κύκλος 

- Ένα δεύηεπο κύκλο με ζειπά ππακηικών μαθημάηυν - ζςνεδπιών (workshops) για ηην απόκηηζη αναγκαίυν κλινικών 

δεξιοηήηυν ζηα παπακάηυ ανηικείμενα: 

 Λήτη ιζηοπικού – ανηικειμενική εξέηαζη αζθενών με πεςμαηικέρ παθήζειρ 

 Μεηπολογία πεςμαηικών παθήζευν  

 Απεικονιζηικέρ ηεσνικέρ ζηη πεςμαηολογία (MRI, U/S, X-rays) 

 Aνοζολογικό επγαζηήπιο – Δξέηαζη απθπικού ςγπού 

 - ειπά διαλέξευν με ανηικείμενα ηην: 

 Παθολογοαναηομία ηυν πεςμαηικών παθήζευν 

 Φςζικοθεπαπεία – Αποκαηάζηαζη πεςμαηοπαθών 

 Οπθοπαιδική θπονηίδα πεςμαηοπαθών 

 - Σελικό κύκλο μαθημάηυν με παποςζίαζη επιλεγμένυν πεπιπηώζευν με δςναηόηηηα ζςμμεηοσήρ ηος ακποαηηπίος (case 

studies) 

 Είναι ζημανηικό να ηονιζθεί όηι η διεξαγυγή αςηού ηος κύκλος μαθημάηυν ζςμπληπώνει, και ζε καμιά πεπίπηυζη δεν 

ςποκαθιζηά, ηην εκπαιδεςηική διαδικαζία πος επιηελείηαι ζηιρ Ρεςμαηολογικέρ Κλινικέρ (Πανεπιζηημιακέρ, ΕΥ) πος αζκούνηαι οι 

ζςμμεηέσονηερ και ηιρ εκπαιδεςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ ηηρ ΕΡΕ. 

 Απαπαίηηηο ζηοισείο για ηην επιηςσία ηος επόμενος κύκλος είναι η ζςμμεηοσή ηος ζςνόλος ηυν ειδικεςομένυν ηηρ σώπαρ 

καθώρ και ηυν νέυν πεςμαηολόγυν (< 5 σπόνια μεηά ηην ολοκλήπυζη ηηρ ειδικόηηηαρ). Με αςηή ηην επιζηολή ζαρ καλούμε να 

ζςμμεηάζσεηε ζε αςηή ηην πποζπάθεια πος πιζηεύοςμε όηι θα ζςμβάλλει ζηην ζύγσπονη εκπαίδεςζη μιαρ νέαρ γενιάρ Δλλήνυν 

πεςμαηολόγυν πος θα ανηαποκπίνεηαι ζηιρ διαπκώρ μεηαβαλλόμενερ και αςξανόμενερ ανάγκερ ηος Έλληνα πεςμαηοπαθούρ. 

 Η νέα ζειπά ηυν Μαθημάηυν θα απσίζει ηο άββαηο 2 Αππιλίος 2011 (μποπείηε να δείηε ζςνημμένο ηο Ππόγπαμμα ηυν 3 

ππώηυν Κύκλυν). Με ομόθυνη απόθαζη ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ, η ζειπά αςηή ηυν Μαθημάηυν θα είναι αθιεπυμένη ζηη 

μνήμη ηος Ηπακλή Κπηηικού, ηος οποίος η ζςμβολή ζηην ζύλλητη ηηρ ιδέαρ και ςλοποίηζη ηος 1
ος

 κύκλος ήηαν αποθαζιζηική 

και θεμελιώδηρ. 

 

 

Δκ μέποςρ ηηρ Γιοικούζαρ Δπιηποπήρ, 

 

 

 

 

 

 

Γημήηπιορ Α. Βαζιλόποςλορ 

Αναπληπυηήρ Καθηγηηήρ Παθολογίαρ – Ρεςμαηολογίαρ 

ςνηονιζηήρ – Δπιζηημονικόρ Τπεύθςνορ 

 


