Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση στην Ανοσολογία
Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών Κέντρων

Χρυσούλα Νικολάου
Ιατρός Βιοπαθολόγος Ανοσολόγος
Ομότιμος Καθηγήτρια
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

• Η άσκηση της ιατρικής έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία
χρόνια.
1. Επιδημιολογικά και νοσολογικά χαρακτηριστικά
μεταβάλλονται
2. Νέες τεχνολογίες συνεχώς αναδύονται
3. Οι κοινωνικές αλλαγές συνεπιφέρουν μεταβολές
στη στάση των ασθενών και στο ρόλο του ιατρού
Η ανάγκη για Συνεχιζόμενη
( δια βίου, επαγγελματικού)
Ιατρική Εκπαίδευση όλων όσων
εμπλέκονται στην ιατρική προβάλλει
επιτακτική.

Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση

Είναι μία μακρά και πολύπλευρη συστηματική
εκπαιδευτική προσπάθεια που έχει ως στόχο να
διευκολύνει τη μεταβολή της ιατρικής πρακτικής,
Δεν μπορεί εύκολα να ενταχθεί σε απλούς
εκπαιδευτικούς κανόνες.

Η εφαρμογή της συναντά σημαντικές δυσκολίες , η
υπερνίκηση των οποίων δεν έχει γενικούς κανόνες
και κάθε χώρα εφαρμόζει δική της στρατηγική

Η Σ Ι Ε αποτελεί εκπαιδευτική διαδικασία:
•

με προκαθορισμένο στόχο,

• συγκεκριμένη διδακτική μεθοδολογία και
• έγκυρη αξιολόγηση.
• Οφείλει να έχει ένα σαφώς πρακτικό ρόλο και όχι
την ενίσχυση της θεωρητικής κατάρτισης.

• Στηρίζεται σε δύο πρόσθετες μεθόδους :
1. Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση
2. Συνεργασιακή μάθηση

Ερωτήματα για τη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση
• Πως καθορίζονται οι ανάγκες?
• Ποιος πρέπει να είναι ο φορέας ?

• Υποχρεωτική ή προαιρετική?
• Κίνητρα ή ποινή?

• Ποιους αφορά και ποια είναι τα χαρακτηριστικά των
εκπαιδευτών ?

• Ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι?
• Ποια σχέση της ΣΙΕ με τις άλλες φάσεις της ΙΕ ?

Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση

Κάθε δραστηριότητα που συμβάλλει στην διαρκή ενημέρωση
των ειδικευμένων και ειδικευόμενων ιατρών
πάνω στα νέα επιστημονικά δεδομένα
και στις νέες διαγνωστικές και
θεραπευτικές τεχνικές.

Παρέχεται από :
Επιστημονικές Ενώσεις,
Επιστημονικές Υγειονομικές Δομές :
• Ιατρικές Σχολές, Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία,
• Πανεπιστημιακές κλινικές και Εργαστήρια,
• Κλινικές Ε.Σ.Υ και Εργαστήρια
• Ιδιωτικές δομές, όπως Θεραπευτήρια, κλινικές αυτών
και εργαστήρια )

μέσω : επιστημονικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων:
• συνέδρια, ημερίδες/διημερίδες,
• σεμινάρια, κλινικά φροντιστήρια,
• ενδοκλινικά μαθήματα και εφαρμογής δεξιοτήτων
• , ετήσιες σειρές μετεκπαιδευτικών ή μεταπτυχιακών
μαθημάτων και
• διαδικτυακά μαθήματα (webinars).

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
•
•
•
•
•
•

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ : έξι(6) έτη
Ένα (1) έτος Παθολογία
Ένα (1) έτος Παιδιατρική
Τέσσερα (4) έτη Αλλεργιολογίας ως έξής:
Έξι (6) μήνες Ανοσολογία (κλινικοεργαστηριακή)
Τρείς (3) μήνες εργαστήριο φυσιολογίας της αναπνοής, τρείς
(3) μήνες Δερματολογίας
• Τρία (3) έτη Αλλεργιολογία (ενηλίκων & παιδιών, τουλάχιστον
ένα (1) έτος στο καθένα)

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ : έξι (6) έτη
2 έτη Παθολογία
4 έτη Ρευματολογία
• 1η Κατηγορία: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
• 2η Κατηγορία: ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ
• 2 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

• 2 Α3. Ανοσολογία
• Δομή-οργάνωση-λειτουργία κύτταρα του ανοσιακού συστήματος με τα
χαρακτηριστικά τους. Μηχανισμοί αυτοανοσίας και φλεγμονής.
Κυτταρικές αλληλεπιδράσεις. Ανοσιακή απάντηση. Ανοσορύθμιση.
Γενετική.

•
•
•
•

ΣΤΟΧΟΙ
1ο έτος: βασική γνώση
2ο – 3ο έτος: εξειδικευμένη – εφαρμοσμένη γνώση
4ο έτος: ικανός να καθοδηγήσει τους νεώτερους
συναδέλφους

Ιατρική Βιοπαθολογία / Εργαστηριακή Ιατρική
• ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ : 5 έτη εκ των οποίων
•
•

•
•
•
•

1 έτος Αιματολογία- Αιμοδοσία
( 9 μήνες Εργαστηριακή Αιματολογία, 3 μήνες Αιμοδοσία)
1 έτος Ανοσολογία
1 έτος Βιοχημεία
1 έτος Μικροβιολογία
1 έτος Παθολογία ( 3 μήνες δύνανται να γίνουν
σε Αιμοδοσία - Ιατρική των Μεταγγίσεων)

Βιβλιάριο Σπουδών : περιλαμβάνεται η θεματολογία
θεωρητική και πρακτική κατά αντικείμενο (ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ)
της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Νομοθεσία –Τήρηση των κανόνων Ιατρικής δεοντολογίας
Διαχείριση- Οργάνωση-Εξοπλισμός -Οικονομική διαχείριση
Ασφάλεια στο εργαστήριο –Κανόνες, Διαχείριση αποβλήτων
Τρόπος συλλογής για κάθε δείγμα, μεταφορά, διατήρηση και εισαγωγή
στο αρχείο του τμήματος.
Πληροφορική-Μηχανοργάνωση
Γραπτή ή Ηλεκτρονική επικοινωνία με τις Κλινικές
Έλεγχος ποιότητος (εσωτερικός-εξωτερικός) Εκτίμηση των αποτελεσμάτων
ελέγχου ποιότητος ( διαγράμματα Levey-Jennings,
κριτήρια Westgard, zscores)
Έκδοση απαντήσεων ,τιμές αναφοράς, τήρηση της διασφάλισης του
απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των ασθενών
Συστήματα διαχείρισης ποιότητος
Δοκιμές επαλήθευσης μεθόδων-εξετάσεων
Στατιστική (συγκέντρωση δεδομένων και γνώση βασικών στατιστικών
δοκιμασιών)
Έρευνα (αναζήτηση βιβλιογραφίας, σχεδιασμός, πραγματοποίηση και
παρουσίαση έρευνας)
Κλινική συμβουλευτική (σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, σε ασθενείς)

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

Βασική ανοσολογία

• Δομή , Οργάνωση και Λειτουργία του Ανοσιακού συστήματος
• Βασικές αρχές άμυνας του οργανισμού. Κύτταρα και μόρια του
ανοσιακού συστήματος
• Αντιγόνα - Ανοσογόνα. Υπεραντιγόνα
• Μείζον Σύμπλεγμα Ιστοσυμβατότητας (Γενετική, δομή και
λειτουργία μορίων, βιολογικός ρόλος ). Άλλα ανοσογενετικά
συστήματα
• Συμπλήρωμα (παράγοντες, ενεργοποίηση, παθοφυσιολογία)
• Ανοσοσφαιρίνες (δομή, γενετική, λειτουργία)
• Κυτταροκίνες, χημειοκίνες, μόρια προσκόλλησης και άλλοι
μεσολαβητές
• Μη ειδική ανοσιακή απάντηση
• Ειδική ανοσιακή απάντηση
• Κυτταρική συνεργασία- Ανοχή, Ομοιόσταση, Ανοσορύθμιση
• Φλεγμονή- πρωτεΐνες οξείας φάσεως
• Νευροανοσοενδοκρινικός άξονας

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Εργαστηριακή Ανοσολογία

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας- τύποι Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, ΙV (μηχανισμοί, διαγνωστική προσέγγιση)
Ανοσοανεπάρκειες: συγγενείς,επίκτητες (+AIDS), ανοσολογική εργαστηριακή διερεύνηση και
αξιολόγηση αποτελεσμάτων
Αυτοανοσία : μηχανισμοί αυτοανοσίας, αυτοάνοσα νοσήματα οργανοειδικά και συστηματικά,
αυτοαντισώματα, ανοσολογική εργαστηριακή διερεύνηση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων
Ανοσολογία λοιμώξεων (μικροβιακών, ιογενών, παρασιτικών)
Λεμφοϋπερπλαστικά σύνδρομα-πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες κακοήθη αιματολογικά
νοσήματα: μονοκλωνικές γαμμαπάθειες, λευχαιμίες (οξείες και χρόνιες), λεμφώματα,
ανοσοφαινότυπος λεμφοκυττάρων και άλλων κυττάρων, ανοσολογική εργαστηριακή αξιολόγηση
Ανοσολογία καρκίνου: αντιγόνα όγκων, ανοσιακή απάντηση ξενιστού, καρκινικοί δείκτες, μέθοδοι
διερεύνηση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων
Ανοσολογία μεταμοσχεύσεων: μηχανισμοί αντίδρασης ξενιστού κατά μοσχεύματος, μοσχεύματος
κατά ξενιστού και λευχαιμικών κυττάρων. Ανοσολογικός εργαστηριακός έλεγχος σε
μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων και προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων. Επιλογή δοτώνληπτών μοσχευμάτων. Συστήματα κατανομής μοσχευμάτων, Δεξαμενές δοτών και Τράπεζες
ομφαλοπλακουντιακού αίματος και άλλων κυττάρων και ιστών
Ανοσολογία αναπαραγωγής: Υπογονιμότητα ανοσολογικής αιτιολογίας, ανοσιακές αποβολές
Ανοσογενετική/Επιγενετική σε ανοσολογικής αρχής νοσήματα
Παράγοντες που επηρεάζουν το ανοσιακό σύστημα: περιβαλλοντικοί και διατροφικοί
Ανοσοπροφύλαξη: ενεργητική, παθητική
Ανοσολογία γήρατος
Ανοσοθεραπεία: φάρμακα, μονοκλωνικά αντισώματα, βιολογικοί παράγοντες και άλλα
ανοσοτροποποιητικά

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
•
•
•
•
•

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
Αυτόλογη
Αλλογενής
Μητρικών κυττάρων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ :

θα γίνεται κάθε 5 (πέντε) έτη η επαναξιολόγηση από άτομα
που θα καθορίζει η
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Εκπαιδευτές θα είναι της ίδιας ειδικότητας , ιατροί
βιοπαθολόγοι και υπεύθυνος ο Συντονιστής εκπαίδευσης
κάθε εκπαιδευτικού κέντρου.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ …….. είναι ήδη καθορισμένα ?????

Στο Βιβλιάριο Σπουδών :
• Σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή:
• 1. Για προσδιορισμούς εργαστηριακών εξετάσεων που δεν

εκτελούνται,………..με ευθύνη των εκπαιδευτών τους να
παρακολουθούν τα αντίστοιχα θέματα σε Εργαστήρια άλλων
Νοσοκομείων και αυτό θα γράφεται στο Βιβλιάριο Σπουδών.
• 2. Για προσδιορισμούς που μπορεί να εκτελούνται σε διαφορετικά
από ένα Τμήματα στο ίδιο Νοσοκομείο, θα πρέπει ο ειδικευόμενος
να πάρει υπογραφή από εκεί που παρακολούθησε.

3. Σε Νοσοκομεία που δίνουν μερικό χρόνο εκπαίδευσης …..
• οι υπεύθυνοι εκπαιδευτές, που θα υπογράφουν το Βιβλιάριο
Σπουδών, να εκπαιδεύουν στα αντίστοιχα γνωστικά
αντικείμενα με τον αναλογούντα χρόνο εκπαίδευσης,
…………..αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Κέντρων Ειδίκευσης
στην Ιατρική Βιοπαθολογία

• 4. Προσδιορίζονται ώρες βασικής θεωρητικής εκπαίδευσης ανά
θέμα με υποχρεωτική παρακολούθηση του 70% των ωρών ανά

θέμα. Υπολογίζεται ότι : κάθε θέμα πρέπει να έχει πρόγραμμα
30-32 ωρών, 1 φορά την εβδομάδα από 2 ώρες και κάθε θέμα θα
έχει πρόγραμμα για 4 μήνες.
• 5.Το διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι Πανελλήνιο.
• 6. Οι ειδικευόμενοι θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει, στα πέντε

χρόνια της ειδικότητας τους, τουλάχιστον ένα (1) Πανελλήνιο
Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας και να έχουν συγκεντρώσει
τουλάχιστον εξήντα (60) μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής

Εκπαίδευσης, συμμετέχοντας σε μοριοδοτούμενα συνέδρια,
σχολεία, ημερίδες, σεμινάρια και άλλες επιστημονικές, συναφείς
με την ειδικότητα, εκδηλώσεις.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ
• ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ – ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Γ Ν Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Γ Ν Α «ΛΑΙΚΟ»
Γ Ν /Μ Α «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
Γ Ν Α « ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Γ Ν ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Γ Ν Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ( ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ)
Γ Ν Π «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ Ν Π «ΜΕΤΑΞΑ»
Γ Ν ΝΙΚΑΙΑΣ Π «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ Ν Α «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
Γ Ν Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Γ Ν Α «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε Ε Σ
Γ Ν Θ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Γ Ν Η «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
Γ Ν Θ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» (ΝΠΙΔ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

• ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ»
• ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
• ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΧΕΠΑ» ( τμήμα Βιοπαθολογίας)
• ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΧΕΠΑ» ( Β’ Παδιατρική Κλινική)
• ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

• ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ . ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΤΡΩΝ»
• Γ. Ν. «ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»
• ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΛΑΡΙΣΑΣ»

Στοιχεία που καθορίζουν την αποδοχή
εκ μέρους του ιατρού μιας νέας πρακτικής
1. Πολυπλοκότητα της νέας τεχνικής
2. Πλεονεκτήματά της έναντι των τεχνικών που ισχύουν
3. Η δυνατότητά του να παρατηρήσει τη νέα τεχνική
πριν την υιοθετήσει
4. Η δυνατότητά του να εφαρμόσει
τη νέα τεχνική πριν την υιοθετήσει

• Η ακαδημαική και επαγγελματική μεταπτυχιακή
εκπαίδευση έχουν αρχές, μεθόδους και εφαρμογές που

εκτείνονται πολύ πέραν του διαθέσιμου χρόνου και
σκοπό έχουν να θέσουν τις βάσεις μιας γόνιμης
συζήτησης.
• Είναι προφανές ότι οι αλλαγές στην άσκηση της ιατρικής
θα είναι πολύ πιο γρήγορες και βαθύτερες τα επόμενα
χρόνια.
•

Η ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση

όλων όσων εμπλέκονται στην ιατρική
πρακτική προβάλλει επιτακτική.

