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Επιλέγοντας τη ρευματολογία ως ειδικότητα και εκπαίδευση στη 

Ρευματολογία:

H εμπειρία των φοιτητών
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Εκπαίδευση

Διαλέξεις

Εμπειρίες

Κλινικές 

Δεξιότητες
Πρακτική 

Άσκηση

Προσωπική 

Αφοσίωση • Γνώση

• Δεξιότητες

• Οργάνωση



Εκπαίδευση στη Ρευματολογία

3ο Έτος 4ο Έτος 5ο Έτος 6ο Έτος Μετά ??

1η Επαφή ως φοιτητές με

τα αυτοάνοσα νοσήματα

1. Παθολογική Ανατομική

2. Παθοφυσιολογία

Ρευματολογία στο πλαίσιο της 

Παθολογίας 

1. Κλινική εξέταση

2. Νοσολογία - Σημειολογία

Παθολογία 6ου Έτους

1. Πρακτική άσκηση

2. Ανάπτυξη κλινικών

δεξιοτήτων

Μάθημα κατ’επιλογήν : Ρευματολογία

• 1 Εβδομάδα

• Διαλέξεις 

• Βασικές και πρακτικές γνώσεις 

Ρευματολογία ως μέρος της Παθολογίας

• Είναι αρκετό ?

• Πόσο πρακτικές γνώσεις αποκτούμε ?

• Τι μπορεί να αλλάξει ?



Ξέρουμε τι λένε τα βιβλία, αλλά μπορούμε να το εφαρμόσουμε ?



Τι Θέλουμε.. Να εκπαιδευόμαστε επί της κλίνης του ασθενούς

• 1/3 φοιτητές δεν έχουν δει ασθενή με ΣΕΛ



Τι αλλαγές μπορούν να γίνουν ?

• Επισκέψεις φοιτητών στα εξωτερικά 
Ρευματολογικά Ιατρεία

• Μεγαλύτερη έκθεση

• Εκπαίδευση φοιτητών επί των ασθενών 

• Case-based παρουσιάσεις 

• Πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του κατ’επιλογήν

• Προσθήκη 3 μηνών rotation στο πρόγραμμα 
σπουδών 

Τι διαφορετικό κάνουν στο εξωτερικό ?

Τι μπορεί να κάνει ο φοιτητής ? 



Πως επιλέγει ο Φοιτητής τη Ρευματολογία ?

• Υποεξειδίκευση της Παθολογίας – Απαιτεί γνώσεις όλων των συστημάτων

• Ενδιαφέροντα νοσήματα λόγω πολλαπλών κλινικών εκδηλώσεων 

• ‘’Πρότυπα’’ 

• Συνδυασμός βασικής έρευνας και κλινικής πράξης

• Πρότυπη ειδικότητα που προσφέρεται για Έρευνα 

• Ποιότητα ζωής 

• Συγκυρία ?



Γιατί δεν επιλέγει τη Ρευματολογία ?

Η ρευματολογία μπορεί να είναι μία ελκυστική ειδικότητα, αλλά πολλοί

δεν την επιλέγουν… 

Ανεπαρκής έκθεση σε ασθενείς με συστηματικά αυτοάνοσα

νοσήματα

Έκθεση μέσα από τα βιβλία 

Πιστεύουμε ότι είναι πιο σπάνια απ’ότι είναι στην πραγματικότητα

Η έλλειψη εμπειριών στην ρευματολογία είναι ανασταλτικός παράγοντας  ώστε 

να επιλέξει τη ρευματολογία ο φοιτητής



Γιατί δεν επιλέγει τη Ρευματολογία ?

Πολλοί φοιτητές επιλέγουν τη Ρευματολογία επειδή του αρέσει η Παθολογία

Αλλά..

• Στην Ελλάδα είναι ‘’αποκομμένη’’ από τη Παθολογία 

• Μικρή εκπαίδευση ως Παθολόγοι – 2 χρόνια

• Ελλιπής εκπαίδευση μελλοντικών Ρευματολόγων ως Παθολόγων που θα 
στελεχώσουν παθολογικές κλινικές ελληνικών νοσοκομείων.



Τι δυσκολίες υπάρχουν ?

Μεγάλη αναμονή μέχρι την έναρξη ειδικότητας  ~ 6 χρόνια 

Αποφοίτηση

Αγροτικό

1 χρόνος 2 χρόνια 3 χρόνια 

Παθολογία ????

Έναρξη 

Ρευματολογίας

Τι κάνει το Πανεπιστήμιο / ΕΡΕ ώστε να κρατήσει τους φοιτητές ‘’κοντά’’ ?

Τι ερευνητικά ερεθίσματα προσφέρονται ?

Οι πρώιμες μετα-πτυχιακές εμπειρίες επηρεάζουν την  επιλογή ειδικότητας 



Τι πρέπει να κάνει το πανεπιστήμιο / ΕΡΕ για τους φοιτητές ?

• Να τους πάρει από τα βιβλία και τα αμφιθέατρα και να τους βάλει στη κλίνη του 

ανθρώπου !

• Να αναδείξει στην πράξη τη ‘’ομορφιά’’ της ειδικότητας

• Να δώσει στους φοιτητές εμπειρίες και ερεθίσματα

• Να αναδείξει όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η Ρευματολογία ως ειδικότητα

ΠΩΣ ?? 

1. Ερευνητικά προγράμματα για φοιτητές

2. Εξωσχολικές δραστηριότητες

3. Τράπεζες φοιτητών στα ρευματολογικά συνέδρια 



Πως μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον ?

Ειδικότητα που συνδυάζει κλινική πράξη και βασική έρευνα

Τα ρευματολογικά νοσήματα προσφέρονται για την μελέτη του ανοσοποιητικού 
συστήματος  - κατανόηση βασικών παθογενετικών μηχανισμών 

• Μαθήματα όπως βιολογία, βιοχημεία διδάσκονται τα πρώτα έτη του προγράμματος 
σπουδών

• Το πανεπιστήμιο πρέπει να αναδείξει αυτή τη ‘’πτυχή’’ της Ιατρικής

- Καλοκαιρινά courses 

- Έκθεση φοιτητών στη βασική έρευνα κατά τα κλινικά έτη

- Ανάδειξη της έρευνας μέσα από το πρόγραμμα σπουδών



Συμπερασματικά

• Η έκθεση των Φοιτητών στους ασθενείς και την πρακτική άσκηση δεν είναι 
αρκετή 

• Προσθήκες επιπλέον πρακτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο εκπαίδευσης 
Ρευματολογίας

• Ανάδειξη ευκαιριών,  εμπειριών και ερεθισμάτων 

• Ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε φοιτητές και σε γιατρούς εν 
αναμονή



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !!


