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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΤΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ  
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΡΕΤΜΑΣΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΚΕΨΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 
άββατο 30 Ιανουαρίου 2016   

 

κοπόσ 

Διαβοφλευςθ για τθ βελτίωςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν ειδικότθτα τθσ Ρευματολογίασ  

υμμετείχαν 

1. Διευθυντζσ ή Τπεφθυνοι Κλινικών και Σμημάτων που εκπαιδεφουν ειδικευόμενουσ: 

 Ακαναςίου Παναγιϊτθσ, ΓΝΘ «Ο Άγιοσ Παφλοσ» 

 Γαηι ουηάνα, ΓΝΑ «ΚΑΣ» 

 Γεωργοφντηοσ Ακανάςιοσ, ΓΝΑ «Γ. Γεννθματάσ» 

 Δρόςοσ Αλζξανδροσ, Παν/κό Νοςοκομείο Ιωαννίνων  

 Θλιόπουλοσ Αλζξιοσ, ΝΙΜΣ 

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

 ακκάσ Λάηαροσ, Παν/κό Νοςοκομείο Λάριςασ 

 ιδθρόπουλοσ Πρόδρομοσ, ΠΑΓΝΘ 

 φθκάκθσ Πζτροσ, ΓΠΝΑ «Λαϊκό» 

 φοντοφρθσ Χαράλαμποσ, ΓΝΑ «Ευαγγελιςμόσ» 

 Σηιοφφασ Ακανάςιοσ, ΓΠΝΑ «Λαϊκό» 

2. Διευθυντζσ ή Τπεφθυνοι Κλινικών και Σμημάτων που ζχουν λάβει ζγκριςη                                   
για εκπαίδευςη ειδικευομζνων: 
 Βαςιλόπουλοσ Δθμιτριοσ, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» 

 Καςίμοσ Δθμιτριοσ, 401 ΓΝΑ 

 Κατςιφισ Γκίκασ, ΝΝΑ 

 Μπερμπερίδθσ Χαράλαμποσ, 424 ΓΝΘ 

 Μποφμπασ Δθμιτριοσ, ΓΝΑ «Αττικό» 

3. υμμετζχοντεσ ςτη διαμόρφωςη του curriculum τησ ειδικότητεσ ςε άλλεσ χώρεσ 
 Κιτασ Γεϊργιοσ, University of Μanchester:  

4. Eκπρόςωποι τησ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ ςτη UEMS:  
 Γεωργιάδθσ Αχιλλζασ 

 Καρόκθσ Δθμιτριοσ 

5. Μζλη του Δ τησ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και του Προεδρείου τησ Επαγγελματικήσ Επιτροπήσ 

Διαδικαςία 

1. Καλωςόριςμα – ειςιγθςθ του Προζδρου τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ 
2. Ελεφκερεσ τοποκετιςεισ  
3. Διαμόρφωςθ  προτάςεων 
4. υγκρότθςθ Επιτροπισ ςυντονιςμοφ των δράςεων 

Αποτελζςματα 

1. Ζγινε καταγραφι των προβλημάτων ςτην εκπαίδευςη ςτην ειδικότητα με ςχετικζσ 
τοποκετιςεισ όλων των ςυμμετεχόντων. Κοινι ιταν θ διαπίςτωςθ των προβλθμάτων των 
κζντρων και των ειδικευόμενων ςτθ ρευματολογία, τα οποία κυρίωσ ςχετίηονται με το 
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υπάρχον κεςμικό πλαίςιο. Αποφαςίςτθκε θ κακιζρωςθ παρόμοιων ςυςκζψεων περιοδικά 
ϊςτε να ςυντονίηονται οι δράςεισ αλλά και να διαμορφωκοφν κοινζσ προτάςεισ για τισ 
αναγκαίεσ αλλαγζσ και τθν εφαρμογι ςφγχρονου curriculum τθσ ειδικότθτασ.  

2) Αποφαςίςκθκε να ςυμπλθρωκεί από όλουσ ζνα ενιαίο ζντυπο (διαμόρφωςθ από τθν 
ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ) με πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ δομι και τθσ δραςτθριότθτεσ κάκε κζντρου και 
κα διανεμθκεί ςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ (ειδικευόμενουσ και ςτελζχθ όλων των 
κζντρων). 

3) Θ ΕΠΕΡΕ ανζλαβε τη μετάφραςη και διανομή του κειμζνου τησ UEMS για τθν 
εκπαίδευςθ ςτθν ειδικότθτα τθσ Ρευματολογίασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

4) Εκτιμικθκε ότι τα «Διαπανεπιςτημιακά Μαθήματα» προςφζρουν ςθμαντικά ςτθν 
εκπαίδευςθ των ειδικευομζνων και ςυμφωνικθκε θ 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. 

5) υμφωνικθκε θ κακιζρωςθ άτυπου προαιρετικοφ rotation των ειδικευομζνων μεταξφ 
των κζντρων ϊςτε όςοι το επικυμοφν να ζχουν τθν ευκαιρία να αποκτιςουν εμπειρίεσ και 
από άλλα κζντρα του  ΕΤ ι των Πανεπιςτθμιακϊν Νοςοκομείων. Θ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ κα αναλάβει 
το ςυντονιςμό τθσ δράςθσ για όςουσ ειδικευόμενουσ το επικυμοφν και εφόςον το εγκρίνουν 
οι υπεφκυνοι των κζντρων προζλευςθσ και μετάβαςθσ. 

6) Παρακινοφνται τα κζντρα να προςκαλοφν περιοδικά ςτελζχθ τθσ ρευματολογικισ 
κοινότθτασ ωσ «Επιςκζπτεσ Εκπαιδευτζσ», οι οποίοι να ςυμμετζχουν τθν θμζρα τθσ 
πρόςκλθςθσ τόςο ςτο κλινικό ζργο (επίςκεψθ κλπ) όςο και ςτο εκπαιδευτικό ζργο 
(μακιματα κλπ) του κζντρου.  Θ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ κα αναλάβει ςυντονιςτικό ρόλο ςτισ 
προςκλιςεισ «Επιςκεπτϊν Εκπαιδευτϊν» μεταξφ των κζντρων που το επικυμοφν. 

7) Θ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ κα διοργανϊςει μζςα ςτο 2016 «Ημερίδα Ειδικευομζνων» με πρόςκλθςθ 
ενεργοφ ςυμμετοχισ όλων των ειδικευομζνων ςτθ Ρευματολογία. τθ διάρκεια τθσ 
Θμερίδασ κα ηθτθκεί θ εκλογι «3μελοφσ Επιτροπισ Ειδικευομζνων», θ οποία κα 
εκπροςωπεί τουσ ειδικευόμενουσ και κα ςυμμετζχει ςτισ ςυηθτιςεισ και δράςεισ  τόςο με το 
Δ τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και το Προεδρείο τθσ Επαγγελματικισ Επιτροπισ, όςο και με τουσ 
υπεφκυνουσ των κζντρων/κλινικϊν.  

8) Ορίςκθκε μια «5μελισ Επιτροπι» που κα ςυντονίηει τισ προαναφερόμενεσ δράςεισ για τθ 
βελτίωςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν ειδικότθτα τθσ ρευματολογίασ, θ οποία αποτελείται από 
τουσ: 

α) Δθμιτριο Βαςιλόπουλο 
β) Πρόδρομο ιδθρόπουλο 
γ) Ακανάςιο Γεωργοφντηο 
δ) Αλζξιο Θλιόπουλο 
ε) Χαράλαμπο Μπερμπερίδθ (ωσ εκπρόςωπο του Δ τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ)  

9. Διανεμικθκε ςε κάκε κζντρο από ζνα αντίτυπο τθσ νζασ ζκδοςθσ (2015) του Textbook 
Ρευματολογίασ τησ ΕULAR για τισ ανάγκεσ των ειδικευομζνων. 

     Ο Πρόεδροσ τθσ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ 

 

 

 

        Παναγιϊτθσ Σρόντηασ 


