
Την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 (17.00 -19.00) πραγματοποιήθηκε στα 

πλαίσια του EULAR 2019 στην Μαδρίτη συνάντηση της UEMS, Section of 

Rheumatology. 

 

Αναλυτικά: 

1. Eγκρίθηκαν τα πεπραγμένα της συνάντησης του Νοεμβρίου 2018 στις 

Βρυξέλλες. 

  
2. O πρόεδρος Jean Dudler τόνισε εκ νέου ότι ο κύριος σκοπός της UEMS 

Rheumatology είναι η ομογενοποίηση της εκπαίδευσης των Ιατρικών 

Eιδικοτήτων (European Training Requirement - ETR) και των Παροχών 

Υγείας, η επίτευξη της ελεύθερης διακίνησης των ειδικών Ιατρών στην 

Ευρώπη και τέλος η υπεράσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

 

3. Η προηγούμενη πρόεδρος Nada Cikes συμμετείχε στις 9 Δεκεμβρίου 2018 

σε συνάντηση του CESMA (Council for European Specialists Medical 

Assessment), που αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της UEMS για την 

οργάνωση των εξετάσεων των Ιατρικών Ειδικοτήτων στην Ευρώπη. 

Συζητήθηκε η αξιολόγηση των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων και η 

οργάνωση των εξετάσεων στην Ρευματολογία, σύμφωνα και με την εμπειρία 

των υπόλοιπων Ειδικοτήτων. 

 

4. Ο πρόεδρος Jean Dudler συμμετείχε στο Multidisciplinary Joint Committee 

(MJC) on Immune-mediated Diseases στις 21 April 2018 στις Βρυξέλλες στα 

πλαίσια της συνεργασίας και η ανταλλαγή απόψεων με Ειδικότητες 

[Δερματολογία, Γαστρεντερολογία, Παιδιατρική, Αλλεργιολογία, Νευρολογία, 

Βιοπαθολογία (Laboratory Medicine)] σε θέματα όπως οι εμβολιασμοί, η 

ανοσοτροποποίηση κα. 

 

5. Συνεργασία με EULAR. O πρόεδρος Jean Dudler συναντήθηκε εκ νέου με 

εκπροσώπους της EULAR στα πλαίσια της εναρμόνισης των θεμάτων του  

EULAR School of Rheumatology  με αυτά της UEMS Rheumatolgy που 

αφορούν την εκπαίδευση των Ιατρικών Ειδικοτήτων (European Training 

Requirement - ETR) και με την προοπτική της δημιουργίας ενός κοινού 
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εξεταστικού συστήματος για την Ειδικότητα, την ευθύνη του οποίου θα πρέπει 

να συνεχίσει να έχει η UEMS Rheumatology. Επίσης παρουσιάσθηκαν οι 

αρχές συνεργασίας της UEMS με την EULAR. 

 

6. Η επόμενη συνάντηση ορίστηκε στις 22-23 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες όπου 

θα επικαιροποιηθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης και αξιολόγησης των 

ειδικευόμενων Ιατρών της UEMS. Ζητήθηκε έως τότε από τις αντιπροσωπείες 

των συμμετέχοντων κρατών να καταθέσουν μεταφρασμένα στα Αγγλικά το 

ισχύον πρόγραμμα εκπαίδευσης και αξιολόγησης των ειδικευόμενων Ιατρών 

για να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της UEMS. 

                                                                            Γκίκας Η. Κατσιφής 

                                                            Δντης Ρευματολογικής Κλινικής ΝΝΑ 

                                                                                     ΕΠΕΡΕ 

                                                                             

 

 


