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Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων



Ρευματολογία

• Κλάδος της εσωτερικής 
παθολογίας και 
παιδιατρικής

• Μελέτη της φλεγμονής 
και του εκφυλισμού 
αρθρώσεων, οστών, 
μυών



Ρευματολογία
• Φλεγμονώδεις και εκφυλιστικές αρθρίτιδες

• Αυτοάνοσα και αυτοφλεγμονώδη νοσήματα

• Μεταβολικά νοσήματα οστών και αρθρώσεων

• Αρθρικές εκδηλώσεις άλλων συστηματικών 
νοσημάτων

• Ρευματισμοί μαλακών μορίων

• Περιοχικά σύνδρομα πόνου/Ινομυαλγία



Επιλέγοντας τη Ρευματολογία



Γιατί Ρευματολογία?

• Μεγάλη ποικιλία 
νοσημάτων

• Πολύπλοκοι χειρισμοί

• Ολιστική Ιατρική

• Ενορχήστρωση 
ειδικοτήτων

• Δίνει την τελική λύση 
στο πρόβλημα



Γιατί Ρευματολογία?

• Μεγάλο ερευνητικό 
πεδίο

• Ανοσολογία

• Γενετική

• Φαρμακολογία

• Από τον πάγκο στην 
κλίνη και αντίστροφα



Γιατί Ρευματολογία?

• Life style

• Work-life balance

• Ειδικότητα με ελάχιστα 
επείγοντα

• Ρευματολόγοι: 5 πιο 
ευτυχισμένοι ιατροί



Γιατί Ρευματολογία?

• Συναισθηματική 
νοημοσύνη

• Μακρά διαπροσωπική 
σχέση

• Παρακολούθηση όλης 
της πορείας

• Ανταμοιβή



Εκπαίδευση στη Ρευματολογία



Εκπαίδευση στη Ρευματολογία

• Μεγάλα κέντρα με 
μεγάλο  «turn over»
ασθενών

• Κάλυψη πληθώρας 
νοσημάτων

• Εφημερίες στην 
εσωτερική παθολογία



Εκπαίδευση στη Ρευματολογία

• Δυνατότητα 
συμμετοχής σε 
συνέδρια

• Αναρτημένες 
ανακοινώσεις

• Ομιλίες

• Διεπιστημονικές 
σχέσεις



Εκπαίδευση στη Ρευματολογία

• Ερευνητικές ευκαιρίες

• Συγγραφή 
επιστημονικών άρθρων

• «Κτίσιμο» βιογραφικού



Εκπαίδευση στη Ρευματολογία

• Μεγάλες αναμονές

• Αποσύνδεση γνώσεων 
από ειδικότητα εάν ο 
ιατρός δε φροντίσει για 
το αντίθετο

• Ανεργία

• Ανάγκη αλλαγής 
καριέρας/μετανάστευσ
ης



Εκπαίδευση στη Ρευματολογία

• Ανομοιογένεια Εκπαίδευσης

• Ανομοιογένεια Ρευματολόγων

• Διαφορετικές παροχές στον ασθενή



Εκπαίδευση στη Ρευματολογία

• 4 χρόνια στο ίδιο κεντρο

• Έλλειψη καθιερωμένων προτύπων 
αξιολόγησης ειδικευομένων

• Έλλειψη σαφούς εκπαιδευτικού 
προγράμματος

• Έλλειψη σαφούς εξεταστέας ύλης

• Έλλειψη σαφών καθηκόντων ανά έτος



Προτάσεις

• Θέσπιση εκπαιδευτικού προγράμματος ανά 
έτος

• Θέσπιση σαφούς εξεταστέας ύλης

• Αξιολόγηση εκπαιδευόμενων όχι μόνο στο 
τέλος της ειδικότητας



Προτάσεις

• Εκπαίδευση και αξιολόγηση εκπαιδευτών

• Στελέχωση Κέντρων με ικανό αριθμό 
εκπαιδευτών

• Μίμηση μοντέλων εξωτερικού
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