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Θζμα: «Απάντθςθ ςτθν επιςτολι του προζδρου του ΚΕΤ ςχετικά με τθ ΤΝΑΝΣΗΗ 
ΚΕΤ-ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ τθσ 22/4/2016» 

 

Κφριε Πρόεδρε του ΚΕΤ 

ε απάντθςθ τθσ επιςτολισ ςασ ςχετικά με τα κζματα «εκπαίδευςθσ ςτθν ειδικότθτα» 
αλλά και το ρόλο των «επιςτθμονικών εταιρειών», κα κζλαμε να ςασ επιςθμάνουμε 
τα παρακάτω: 

Ι. Η πρωτοβουλία του ΚΕΤ μασ βρίςκει απόλυτα ςφμφωνουσ. Όμωσ για να γίνει 
δυνατι θ κατάκεςθ ςοβαρϊν και υλοποιιςιμων προτάςεων χρειάηεται: 

α) Διαμόρφωςθ από τθν πλευρά του ΚΕΤ και αποςτολι εξειδικευμζνου 
ερωτθματολογίου ςε κάκε επί μζρουσ κζμα ϊςτε οι προτάςεισ των επιςτθμονικϊν 
εταιρειϊν να είναι κατά το δυνατόν ομογενοποιθμζνεσ και ταξινομιςιμεσ.  

Σα ερωτιματα τθσ επιςτολισ ςασ κζτουν το πλαίςιο διαλόγου αλλά προτείνουμε μια 
ad hoc επιτροπι του ΚΕΤ να επεξεργαςτεί εξειδικευμζνα ερωτιματα και πικανζσ 
απαντιςεισ τόςο για τα κζματα τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν ειδικότθτα  (πρόγραμμα, 
κζντρα, αξιολόγθςθ, αρικμόσ, εξετάςεισ κλπ) όςο και για το ρόλο των επιςτθμονικϊν 
εταιρειϊν (αρμοδιότθτεσ, ονομαςία, ςφνκεςθ, καταςτατικό κλπ). Σα ερωτθματολόγια 
κα πρζπει να ςταλοφν ςτισ επιςτθμονικζσ εταιρείεσ το ςυντομότερο δυνατόν και 
πάντωσ πριν τισ κερινζσ διακοπζσ.   

β)  Χρονοδιάγραμμα διαμόρφωςθσ και αποςτολισ επεξεργαςμζνων αναλυτικϊν 
απαντιςεων-προτάςεων των επιςτθμονικϊν εταιρειϊν. Η προκεςμία των 2 μθνϊν 
που ζκεςε το ΚΕΤ προφανϊσ δεν επαρκεί, δεδομζνων των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν 
των επιςτθμονικϊν εταιρειϊν.  

Προτείνουμε ζνα πρόςκετο διάςτθμα 6 μθνϊν (μζχρι το τζλοσ τουσ 2016) για τθ 
διεξαγωγι του διαλόγου εντόσ των επιςτθμονικϊν κοινοτιτων ϊςτε να αποςταλοφν 
ςτο ΚΕΤ τεκμθριωμζνεσ αλλά και ςυμφωνθμζνεσ προτάςεισ. 

Η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ ιδθ ςυγκεντρϊνει δεδομζνα για τισ εκπαιδευτικζσ δυνατότθτεσ κάκε 
ρευματολογικοφ κζντρου μζςω ενιαίου εντφπου. Εξάλλου από εξαμινου (και πριν από 
τθν πρωτοβουλία του ΚΕΤ) ζχει αναλάβει τθν οργάνωςθ διαλόγου μεταξφ των 
διευκυντϊν των κζντρων για τθ βελτίωςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθ Ρευματολογία, 
διαμορφϊνοντασ άτυπα μθχανιςμό rotation των ειδικευομζνων, εκπαιδευτικά 
μακιματα κλπ. 

Εντόσ του Ιουνίου προγραμματίηουμε να ανοίξει «δθμόςια διαβοφλευςθ» για τα 
κεςμικά ηθτιματα τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν ειδικότθτα τθσ Ρευματολογίασ  (μζςω του 
site τθσ εταιρείασ www.ere.gr). Επιπλζον  πρόκειται να ςυγκαλζςουμε ςυνάντθςθ-
ςφςκεψθ των ίδιων των ειδικευομζνων ϊςτε να ςυμμετάςχουν  και αυτοί ςτθ 
διαμόρφωςθ των ςχετικϊν προτάςεων. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ «διαβοφλευςθσ» κα ανατεκεί ςε ειδικι επιτροπι τθσ ΕΡΕ-
ΕΠΕΡΕ θ ςυγγραφι των αναλυτικϊν προτάςεων, οι οποίεσ αφοφ εγκρικοφν κα 
αποςταλοφν ςτο ΚΕΤ μζχρι το τζλοσ του 2016.    

ΙΙ. Μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των αναλυτικϊν προτάςεων, ςασ αποςτζλλουμε  
προκαταρκτικζσ επιγραμματικζσ απαντιςεισ ςτα ερωτιματα που κζςατε, με τθν 

http://www.ere.gr/
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επιφφλαξθ των τελικϊν κζςεων που κα διαμορφϊςει ο διάλογοσ εντόσ τθσ 
ρευματολογικισ κοινότθτασ.  

 

1. Πρόγραμμα ςπουδϊν 

Σο ενιαίο πρόγραμμα ςπουδϊν είναι προφανϊσ απαραίτθτο για τθν αποτελεςματικι 
και επαρκι εκπαίδευςθ ςτθ Ρευματολογία. Σο Curriculum τθσ ειδικότθτασ 
περιγράφεται όμωσ αναλυτικά από τθ UEMS (EUROPEAN UNION OF MEDICAL 
SPECIALISTS) και χρειάηονται μικρζσ μόνον προςαρμογζσ ςτα ελλθνικά δεδομζνα.  

Η ειδικότθτα τθσ Ρευματολογίασ περιλαμβάνει 2 ζτθ εκπαίδευςθσ ςτθν Πακολογία, 3 
ζτθ ςτθ Ρευματολογία και από 4 μινεσ ςτθν Ανοςολογία, τθν Ορκοπαιδικι και τθ 
Φυςικι Ιατρικι. Σο κζμα τθσ αναγκαιότθτασ απόςπαςθσ ςτα 4μθνα είναι υπό 
ςυηιτθςθ. 

ε γενικζσ γραμμζσ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρζπει να χωρίηεται ςε ετιςιεσ 
διδακτικζσ ενότθτεσ και να περιλαμβάνει: 

α) κεωρθτικζσ και κλινικζσ γνϊςεισ ςτθν ανατομία, ανοςολογία, βιο-μθχανικι οςτϊν 
και αρκρϊςεων, νευροφυςιολογία του πόνου. 

β) εκπαίδευςθ ςτα ρευματικά νοςιματα (διάγνωςθ και χειριςμό αςκενϊν με 
ρευματικά νοςιματα, αυτοάνοςα και μθ, κακϊσ και άλλεσ μυοςκελετικζσ πακιςεισ, 
δυνατότθτα ερμθνείασ των διαγνωςτικϊν δοκιμαςιϊν - αιματολογικϊν-βιοχθμικϊν-
απεικονιςτικϊν, αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των αςκενϊν). 

γ) πρακτικζσ και κλινικζσ δεξιότθτεσ (παρακζντθςθ αρκρϊςεων, τοπικζσ διθκιςεισ, 
ανάλυςθ αρκρικοφ υγροφ, εκτζλεςθ ειδικϊν δοκιμαςιϊν όπωσ τριχοειδοςκόπθςθ,  
υπζρθχοι  μυοςκελετικοφ κλπ). 

 

2. Αξιολόγθςθ και διαπίςτευςθ εκπαιδευτικϊν κζντρων 

Σα γενικά προαπαιτοφμενα για τθ διαπίςτευςθ ενόσ «Κζντρου» για χοριγθςθ 
ειδικότθτασ ςτθ Ρευματολογία, πρζπει να είναι: 

α) επαρκζσ προςωπικό με τθν απαραίτθτθ εμπειρία και προςόντα κακϊσ και 
διδακτικζσ ικανότθτεσ και δυνατότθτεσ. 

β) φπαρξθ ςτο Κζντρο επαρκοφσ αρικμοφ αςκενϊν, τθσ απαραίτθτθσ υλικοτεχνικισ 
υποδομισ για βζλτιςτθ κλινικι λειτουργία, κακϊσ και δυνατότθτασ εκτζλεςθσ 
εξειδικευμζνων ιατρικϊν πράξεων και διεργαςιϊν. Θετικά αξιολογείται θ ςυνεργαςία - 
ςφνδεςθ του Κζντρου με άλλα που παρζχουν επιπλζον εκπαιδευτικζσ δυνατότθτεσ. 

Η αρχικι αξιολόγθςθ και οι επαναξιολογιςεισ (ανά τετραετία) των Κζντρων κα πρζπει 
να γίνονται με αυτοψία τθσ αρμόδιασ επιτροπισ με βάςθ λεπτομερι κριτιρια που κα 
διαμορφωκοφν. Η αξιολόγθςθ μπορεί να αφορά τθν πλιρθ ι μερικι δυνατότθτα 
εκπαίδευςθσ ςτθν ειδικότθτα και ςε κάκε επαναξιολόγθςθ το Κζντρο μπορεί να 
αναβακμίηεται ι να υποβακμίηεται. 

 

3. Εκπαιδευτικά Κζντρα αναφοράσ 
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Η δθμιουργία και διατιρθςθ "Κζντρων αναφοράσ" είναι ςθμαντικό τμιμα τθσ 
ςυνεχιηόμενθσ ιατρικισ εκπαίδευςθσ. Σα Κζντρα αναφοράσ κακορίηονται με βάςθ 
ειδικζσ εκπαιδευτικζσ-ερευνθτικζσ δυνατότθτεσ που διακζτουν ςε επί μζρουσ 
γνωςτικά αντικείμενα τθσ ειδικότθτασ. Σα Κζντρα αναφοράσ προωκοφν τθν «αριςτεία» 
αλλά επίςθσ εκπαιδεφουν με ςφςτθμα rotation όλουσ τουσ ειδικευόμενουσ για 
ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. Χαρακτιρα «Κζντρου αναφοράσ» μποροφν να ζχουν 
τόςο νοςοκομειακά όςο και πανεπιςτθμιακά τμιματα ι κλινικζσ. 

 

4. Ζναρξθ ειδικότθτασ 

Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (curriculum) κα πρζπει να τθρείται αυςτθρά. Δεδομζνου 
ότι θ διαδικαςία αυτι κα πρζπει να διαχωρίηεται ανά ζτοσ ςπουδϊν, απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ είναι θ ζναρξθ τθσ ειδίκευςθσ ανά ςυγκεκριμζνα διαςτιματα (1 ι 2 
φορζσ το χρόνο). Αυτό προχποκζτει ότι κα υπάρξει ςαφισ διαχωριςμόσ των 
ειδικευόμενων κατά ζτοσ ειδικότθτασ.  

 

5. Κακοριςμόσ αρικμοφ εκπαιδευτϊν ειδικϊν - ειδικευομζνων 

Η βζλτιςτθ διεκνισ πρακτικι είναι θ αναλογία 1:2 ζωσ 1:3 εκπαιδευτϊν προσ 
εκπαιδευόμενουσ. Δεδομζνθσ όμωσ τθσ υποςτελζχωςθσ των περιςςοτζρων κζντρων 
πρζπει να κεςμοκετθκεί ο ςυνυπολογιςμόσ εναλλακτικϊν μορφϊν εκπαιδευτϊν (π.χ. 
Επιςκζπτεσ Κακθγθτζσ ι Επιςκζπτεσ Ειδικοί, Πανεπιςτθμιακοί Τπότροφοι, Επικουρικοί 
Ιατροί, Ειδικευόμενοι τελευταίου ζτουσ κλπ). 

 

6. Δθμιουργία βιβλιαρίου ειδικευομζνου 

Η δθμιουργία ενιαίου βιβλιαρίου ειδικευομζνου προτείνεται και από τθ UEMS. ε 
αυτό κα πρζπει να αναφζρονται με λεπτομζρειεσ ο αρικμόσ και θ κατθγορία αςκενϊν 
κακϊσ και οι διαδικαςίεσ (παρεμβατικζσ ι μθ) ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει ο 
ειδικευόμενοσ.  

Σο βιβλιάριο κα ελζγχεται και κα υπογράφεται από τον υπεφκυνο εκπαίδευςθσ του 
Κζντρου κάκε ζτοσ, ϊςτε να υπάρχει ςαφισ εικόνα τθσ κλινικισ εμπειρίασ που αποκτά 
και τθσ εν γζνει ςυμμετοχισ του ειδικευόμενου.  

Σο βιβλιάριο κα ακολουκεί τον ειδικευόμενο ςε οποιοδιποτε Κζντρο αςκείται κατά τθ 
διάρκεια τθσ ειδικότθτασ. 

 

7. Πανελλαδικζσ εξετάςεισ 

Οι εξετάςεισ για τθν απόκτθςθ του τίτλου ειδικότθτασ πρζπει να είναι ενιαίεσ, 
πανελλαδικζσ, γραπτζσ και προφορικζσ και να διενεργοφνται τουλάχιςτον δφο φορζσ 
το χρόνο. Η «Κεντρικι Εξεταςτικι Επιτροπι» πρζπει να ςυγκροτείται από το ΚΕΤ μετά 
από πρόταςθ τθσ αντίςτοιχθσ  Επιςτθμονικισ Εταιρείασ κορμοφ και κα πρζπει να 
περιλαμβάνει εκπροςϊπουσ τθσ Επιςτθμονικισ Εταιρείασ, τθσ Πανεπιςτθμιακισ 
Κοινότθτασ κακϊσ και των Νοςοκομειακϊν Εκπαιδευτικϊν Κζντρων. 
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8. Μόρια υνεχιηόμενθσ Ιατρικισ Εκπαίδευςθσ 

Μπορεί να οριςτοφν ωσ προαπαιτοφμενο για τισ εξετάςεισ και να ςυλλζγονται από τθ 
ςυμμετοχι του ειδικευόμενου ςε παρουςιάςεισ ερευνθτικϊν εργαςιϊν (αναρτθμζνων 
ι προφορικϊν) ςε ςυνζδρια ι από ομιλίεσ ςε επίςθμεσ επιςτθμονικζσ ςυναντιςεισ.  

Επίςθσ κα πρζπει να ςυλλζγονται μόρια από τθν υποχρεωτικι παρακολοφκθςθ των 
επίςθμων ςυνεδρίων – ςεμιναρίων τθσ ειδικότθτασ. 

 

9. Ενιαίο Καταςτατικό Επιςτθμονικϊν Εταιρειϊν κορμοφ 

Οι Επιςτθμονικζσ Εταιρείεσ παρουςιάηουν ιδιαιτερότθτεσ και δε μποροφν να ζχουν 
ταυτόςθμα καταςτατικά. Θα μποροφςαν όμωσ να τροποποιιςουν τα υπάρχοντα 
καταςτατικά τουσ ςτισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που κα προβλζπει «ενιαίο πλαίςιο» που 
κα διαμορφϊςει ο νόμοσ μετά από πρόταςθ του ΚΕΤ.  

Ιδιαίτερθ προςοχι χρειάηεται να δοκεί ςτο «ενιαίο πλαίςιο» που κα προτείνει το ΚΕΤ 
ςτα επαγγελματικά ηθτιματα που προβλζπονται ςτα καταςτατικά οριςμζνων 
επιςτθμονικϊν εταιρειϊν, ϊςτε να κατοχυρϊνεται ο επιςτθμονικόσ χαρακτιρασ τουσ. 

 

10. Κακοριςμόσ ςχζςθσ ειδικοφ ιατροφ και πλθκυςμοφ 

ιμερα διακζτουμε περίπου 350 ειδικευμζνουσ Ρευματολόγουσ ςτθν Ελλάδα. Η 
ςθμερινι αναλογία Ρευματολόγων είναι από τισ υψθλότερεσ ςτθν Ευρϊπθ (περίπου 1: 
30.000 πλθκυςμοφ). Σο πρόβλθμα είναι ο πολφ μικρόσ αρικμόσ ειδικϊν ρευματολόγων 
που υπθρετεί ςτισ δθμόςιεσ δομζσ υγείασ (περίπου 50 ςτα νοςοκομειακά και 
πανεπιςτθμιακά κζντρα και 20 προςωρινά ςτο ΠΕΔΤ). Η βελτίωςθ τθσ ςχζςθσ αυτισ 
προχποκζτει αλλαγζσ ςτο δθμόςιο ςφςτθμα υγείασ (ανάπτυξθ πρωτοβάκμιων δομϊν, 
κακοριςμόσ διαδικαςιϊν παραπομπισ ςτον ειδικό, τοποκζτθςθ ενόσ τουλάχιςτον 
Ρευματολόγου ςε κάκε νομαρχιακό νοςοκομείο κλπ).  

Η μζςθ αναλογία 1 ειδικόσ ανά 40.000 πλθκυςμοφ κα ιταν λογικι, εάν ςτθν Ελλάδα 
αναπτφςςονταν αποτελεςματικά οι πρωτοβάκμιεσ διαδικαςίεσ υγείασ και ενιςχφονταν 
οι νοςοκομειακζσ δομζσ. τθν περίπτωςθ αυτι κα μποροφςε να υπάρξει αντίςτοιχθ  
μείωςθ του αρικμοφ των κζςεων ειδικότθτασ.  ιμερα διακζτουμε 52 κζςεισ 
ειδικότθτεσ (+ 5 πρόςκετεσ κζςεισ για εκτόσ λίςτασ τρατιωτικοφσ κλπ). 

 

11. Ονομαςία υφιςτάμενων Επιςτθμονικϊν Εταιρειϊν 

Η πλειοψθφία των Επιςτθμονικϊν Εταιρειϊν δραςτθριοποιοφνται από πολλά χρόνια 
και ζχουν προςφζρει ςθμαντικό ζργο. Η ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ ιδρφκθκε το 1960. Προτείνουμε να 
διατθρθκεί θ υπάρχουςα ονομαςία των επιςτθμονικϊν εταιρειϊν κορμοφ 
(ειδικοτιτων), με τθν προχπόκεςθ προςαρμογισ του καταςτατικοφ τουσ ςτο «ενιαίο 
πλαιςίου» που κα διαμορφωκεί. 

 

12. Αρικμόσ και αναλογία μελϊν Κ.Ε.Ε. 
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Χρειάηεται να κακοριςτοφν επακριβϊσ ο ρόλοσ και τα κακικοντα τθσ Επιτροπισ.  

Εάν πρόκειται να είναι μόνον «Εξεταςτικι» κα μποροφςε να είναι 7μελισ με 
εκπροςϊπθςθ 2-3 μελϊν ΔΕΠ με  τίτλο ειδικότθτασ Ρευματολογίασ και όχι μόνο με 
γνωςτικό αντικείμενο, 2-3 Δ/των Ρευματολόγων ΕΤ, 1 Δ/τι τρατιωτικϊν 
Ρευματολογικϊν Κλινικϊν και 1-2 εκπροςϊπων τθσ Επιςτθμονικισ Εταιρείασ (ΕΡΕ-
ΕΠΕΡΕ). 

Θα μποροφςε όμωσ να οριςτεί ωσ γενικότερθ «Κεντρικι Επιτροπι Ειδικότθτασ», ςτθν 
οποία να ανατεκεί  επιπλζον θ αξιολόγθςθ των Κζντρων, θ πικανι αντικειμενικι 
επιλογι των ειδικευομζνων, θ παρακολοφκθςθ εφαρμογισ του εκπαιδευτικοφ 
προγράμματοσ κλπ. ε αυτι τθν περίπτωςθ πρζπει να ζχει ευρφτερθ ςφνκεςθ (9μελισ 
ι 11μελισ) με μεγαλφτερθ ςυμμετοχι εκπροςϊπων τθσ Επιςτθμονικισ Εταιρείασ (3-5 
μζλθ). 

τθν απόφαςθ του ΚΕΤ για τθ ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ κα πρζπει να ζχει βαρφνοντα 
ρόλο θ πρόταςθ τθσ επιςτθμονικισ εταιρείασ (ςε αντίκεςθ με τθν μζχρι τϊρα πρακτικι 
να ηθτείται θ γνϊμθ των εταιρειϊν αλλά να μθ λαμβάνεται υπόψθ). 

 

13. φνδεςθ Επιςτθμονικϊν Εταιρειϊν με ΕΟΦ 

Οι Επιςτθμονικζσ Εταιρείεσ κα πρζπει να ζχουν άμεςθ ςφνδεςθ κυρίωσ με το ΚΕΤ, το 
οποίο πρζπει να αναλάβει και τθν  ευκφνθ για τθν ζγκριςθ των υνεδρίων και άλλων 
επιςτθμονικϊν ιατρικϊν εκδθλϊςεων.  

Η ςφνδεςθ με τον ΕΟΦ κα μποροφςε να γίνει για τθ ςυμμετοχι ςε διάφορεσ επιτροπζσ 
ειδικοφ ενδιαφζροντοσ (ζγκριςθ φαρμάκων, κλινικϊν μελετϊν κτλ). 

το ενδιάμεςο διάςτθμα που ο ΕΟΦ διατθρεί το δικαίωμα ζγκριςθσ/απόρριψθσ 
επιςτθμονικϊν εκδθλϊςεων χρειάηεται αφενόσ να εφαρμόηονται ςτακερά κριτιρια-
κανόνεσ ζγκριςθσ των εκδθλϊςεων και αφετζρου ο ΕΟΦ να ςυνεργάηεται με τισ 
επιςτθμονικζσ εταιρείεσ ςτα κζματα αυτά. 

 

Σζλοσ: 

 υμφωνοφμε ανεπιφφλακτα με τθν πρόταςθ του ΚΕΤ «οι Επιςτθμονικζσ 
Εταιρείεσ κορμοφ να αποτελοφν τα επίςθμα ςυμβουλευτικά όργανα τθσ πολιτείασ 
για κζματα αρμοδιοτιτων τουσ». 

 Επιςθμαίνουμε ακόμα ότι είναι απαραίτθτθ θ διαφανισ διαδικαςία 
πιςτοποίθςθσ των υπολοίπων Επιςτθμονικών Εταιρειών (εκτόσ των εταιρειών 
κορμοφ), οι οποίεσ ανζρχονται ςε μερικζσ χιλιάδεσ και πρζπει να αυςτθροποιθκεί το 
πλαίςιο λειτουργίασ τουσ.  Χρειάηονται ομοιογενι κριτιρια πιςτοποίθςθσ από το 
ΚΕΤ (όπωσ το παραγόμενο μζχρι ςτιγμισ ζργο, τα μζλθ, το καταςτατικό κλπ) ώςτε 
να  διαμορφωκεί ςχετικό μθτρώο. Όςεσ από τισ  εταιρείεσ αυτζσ πλθροφν τα 
κριτιρια και εντάςςονται ςτο μθτρώο κα πρζπει να μποροφν να ζχουν ιςότιμο ρόλο 
ςτθ ςυνεχιηόμενθ ιατρικι εκπαίδευςθ, τθν ζρευνα και τισ κοινωνικζσ πρωτοβουλίεσ 
(δθλαδι ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ με εξαίρεςθ τθν εκπαίδευςθ των ειδικευομζνων). 


