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Εκπαίδευση ειδικευομζνων 

α. Curriculum – log book 

Από το 2011, ζνασ από τουσ κφριουσ ςτόχουσ τθσ UEMS είναι θ κατά το δυνατόν 

ομογενοποίθςθ και κακιζρωςθ κοινϊν βζλτιςτων πρακτικϊν ςε εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο (curriculum) – αξιολόγθςθ – ποιότθτα παρεχόμενθσ φροντίδασ.  

Ήδθ ζχουν δθμοςιευτεί και είναι ςε ιςχφ οι Εκπαιδευτικζσ Οδθγίεσ (Training 

Requirements). Αρκετζσ χϊρεσ ζχουν δθμιουργιςει και εφαρμόηουν λεπτομερζσ 

curriculum. Επίςθσ, οι περιςςότερεσ χϊρεσ χρθςιμοποιοφν βιβλίο παρακολοφκθςθσ 

εκπαίδευςθσ του ειδικευομζνου (το ονομάηουν log book ι portfolio), ςτο οποίο 

καταγράφεται λεπτομερϊσ θ κακθμερινι δραςτθριότθτα του ειδικευομζνου όςον 

αφορά εξζταςθ αςκενϊν, κλινικζσ ι παρεμβατικζσ δεξιότθτεσ, ζρευνα κλπ., και το 

οποίο πιςτοποιείται από τον υπεφκυνο επιβλζποντα και αποτελεί ανά πάςα ςτιγμι 

τον «κακρζφτθ» τθσ πορείασ τθσ εκπαίδευςθσ του ειδικευομζνου. Επίςθσ, το βιβλίο 

αυτό κα μπορεί να είναι το «διαβατιριο» κάποιου γιατροφ που κα κελιςει να 

εργαςτεί ςε άλλθ ευρωπαϊκι χϊρα. Εκφράςτθκε θ ανάγκθ να υιοκετθκεί αυτι θ 

πρακτικι από όλεσ τισ χϊρεσ, και θ UEMS- Section and Board for Rheumatology κα 

ςτακεί αρωγόσ ςτθν προςπάκεια αυτι. 

β.  Aξιολόγηση 

Η κυρίαρχθ τάςθ είναι αυτι τθσ «υποςτθρικτικισ» εκπαίδευςθσ του ειδικευομζνου, 

ο οποίοσ ενκαρρφνεται και υποςτθρίηεται ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςισ του, 

με ςκοπό τθν ςυνεχι βελτίωςθ των δεξιοτιτων του και τθ διόρκωςθ των 

μειονεκτθμάτων του. Αυτό πρζπει να είναι μια ςυνεχισ διαδικαςία και όχι μια 

τελικι “fail or pass” εξζταςθ.  

Η αξιολόγθςθ πρζπει να περιλαμβάνει οπωςδιποτε τουσ εξισ τομείσ: κεωρθτικι 

γνϊςθ, κλινικι εμπειρία (πχ λιψθ ιςτορικοφ, κλινικι εξζταςθ, διαφορικι διάγνωςθ, 

κεραπευτικοί χειριςμοί κλπ), πρακτικζσ δεξιότθτεσ (πχ παρακζντθςθ αρκρϊςεων, 

βιοψίεσ, υπερθχογραφία κλπ), επαγγελματικι ςυμπεριφορά (επικοινωνία με 

αςκενείσ, ςυνεργαςία με ςυναδζλφουσ και λοιποφσ εργαηομζνουσ, λειτουργία ωσ 

μζλοσ ομάδασ κλπ). Η αξιολόγθςθ αυτι μπορεί να γίνεται ανά 1 ι 2 χρόνια όςον 

αφορά πχ τισ κεωρθτικζσ γνϊςεισ (με τθ μορφι multiple choice questions ςε εκνικό 

ι τοπικό επίπεδο), και ςυνεχϊσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ όςον αφορά 

τουσ υπόλοιπουσ τομείσ. Ειδικά για τθν επαγγελματικι ςυμπεριφορά, 

χρθςιμοποιείται θ λεγόμενθ “360ο degrees assessment of behavior”, όπου ο  
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εκπαιδευόμενοσ αξιολογείται ςε κζματα ςυμπεριφοράσ και ςυνεργαςίασ από 

αρικμό (8-12) ςυνεργατϊν, από εκπαιδευτι/επιβλζποντα μζχρι 

ςυνεκπαιδευμζνουσ, νοςθλευτικό προςωπικό, ακόμα και τραπεηοκόμουσ. 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ, προτείνεται να υπάρχει μια γενικι τελικι 

εξζταςθ, θ οποία κα λαμβάνει αςφαλϊσ υπόψθ όλθ τθν πορεία τθσ εκπαίδευςθσ 

του ειδικευόμενου (όπωσ αυτι κα φαίνεται μζςα από το log book και τισ επιμζρουσ 

αξιολογιςεισ) και κα περιλαμβάνει οπωςδιποτε κεωρθτικι γραπτι εξζταςθ και 

εξζταςθ ςε κλινικό περιςτατικό, και ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να ζχει τθ 

μορφι που ζχει τϊρα ςε κάποιεσ χϊρεσ (και τθ δικι μασ) όπου μια επιτροπι 

«εξετάηει» γφρω από ζνα τραπζηι τον υποψιφιο με κάποιεσ ερωτιςεισ οι οποίεσ 

μάλιςτα πικανότατα δεν ζχουν τον ίδιο βακμό δυςκολίασ ςε κάκε υποψιφιο και 

κάκε εξζταςθ.  

Η πικανότθτα «πανευρωπαϊκισ» τελικισ εξζταςθσ για τθν απόκτθςθ τίτλου 

ειδικότθτασ δεν μπορεί ακόμα να τεκεί προσ ςυηιτθςθ, πριν (εάν και όποτε) 

κακιερωκοφν ελάχιςτα εκπαιδευτικά standards που κα τθροφνται από όλεσ τισ 

χϊρεσ.  

Έγινε επίςθσ ςυηιτθςθ για τθ χρθςιμότθτα των ‘Situational Judgment Tests” τα 

οποία εξετάηουν τθν αντίδραςθ του εκπαιδευομζνου ςε πικανά ςενάρια όπου κα 

κρικεί να πάρει άμεςεσ αποφάςεισ για το χειριςμό διαφόρων «κρίςιμων» 

καταςτάςεων.  

γ. Εκπαίδευση των εκπαιδευτών 

Η ανάλθψθ ρόλου εκπαιδευτι/επιβλζποντα είναι πολφ ςοβαρι υπόκεςθ και πρζπει 

να αναηθτθκοφν τρόποι και μζκοδοι κατάλλθλθσ επιμόρφωςθσ των ειδικευμζνων 

που κα αναλαμβάνουν τζτοια κακικοντα, ίςωσ με τθ μορφι τακτικϊν ολιγόωρων 

ςεμιναρίων πάνω ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, χειριςμό ανκρϊπινου δυναμικοφ 

κλπ. 

δ.   EULAR School of Rheumatology 

H EULAR ςτο πρόςφατο ςυνζδριό τθσ ςτο Λονδίνο ανακοίνωςε τθ δθμιουργία του 

EULAR School of Rheumatology, όπου ςυμπεριζλαβε όλα τα γενικά και ειδικά 

ςεμινάρια και courses που προςφζρει (on line courses, postgraduate courses, 

υπερθχογραφία, τριχοειδοςκόπθςθ, παιδορευματολογία, ςκλθρόδερμα κλπ). Σε 

οριςμζνεσ χϊρεσ μάλιςτα, θ παρακολοφκθςθ και επιτυχισ ολοκλιρωςθ του διετοφσ 

on-line Rheumatology Eular Course είναι υποχρεωτικι για τουσ ειδικευόμενουσ. Σε 

κάκε περίπτωςθ, τα ςεμινάρια αυτά αποτελοφν εξαιρετικζσ εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ 

και θ ςυμμετοχι ςε αυτά πρζπει να ενκαρρφνεται και να πριμοδοτείται κατά τθν 

αξιολόγθςθ του εκπαιδευόμενου. 


