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 Sekcja Młodych Reumatologów 
Polskiego Towarzystwa 
Reumatologicznego powstała celem 
reprezentowania środowiska młodych 
reumatologów w Polsce.  

 

 Jest odpowiednikiem europejskiego 
EMEUNET-u (Emerging EULAR 
Network) zrzeszającego młodych 
reumatologów ze wszystkich krajów 
Europy.  



 Jako organizacja chcemy dzielić się 

między sobą doświadczeniami i 

pomysłami, pomagać sobie w rozwoju 

naukowym i mieć wpływ na sposób 

kształcenia specjalizacyjnego.  

 



   Według danych Naczelnej Izby 

Lekarskiej w roku 2010 wykonywało 

swój zawód 1510 reumatologów,  

   w tym około 70 % kobiet.  

   Jedna trzecia ukończyła 60 rok życia. 

Raport Stan Opieki Reumatologicznej w Polsce. Uczelnia Łazarskiego, 2011 



Raport Stan Opieki Reumatologicznej w Polsce. Uczelnia Łazarskiego, 

2011 



  Obecny system kształcenia i 

specjalizacji nie gwarantuje pojawienia 

się w najbliższych latach nowych 

specjalistów, mogących zastąpić 

osoby kończące aktywność 

zawodową. 





 
 Specjalizcja szczegółowa.  
 Można rozpocząć po uzyskaniu tytułu 

specjalisty w specjalności podstawowej 
(choroby wewnętrzne lub pediatria), 
które trwają co najmniej 5 lat 

 Czas trwania specjalizacji z reumatologii: 
3 lata 

 Minimalny czas od zakończenia stażu do 
uzyskania tytułu specjalisty – 10 lat , 
wliczając obowiązkowe przerwy 
pomiędzy egzaminami 
 

Specjalizacja z reumatologii 

należy do długich i żmudnych 



Sposób odbywania specjalizacji 

 
 1. etat 

 II. Rezydentura 

 III. Umowa cywilno-prawna- 

wolontariat 



13 kursów obowiązkowych 

 
 są nadmiernie czasochłonne i 

obciążające w znacznym stopniu budżet 
młodych lekarzy.  

 wyjazdy do innych miast,  czas jest 
wykorzystany nieefektywnie w 
porównaniu do nowocześniejszych form 
kształcenia: kongresy reumatologiczne, 
szkolenia on-line.  

 odbywają się najczęściej raz w roku, 
liczba miejsc jest ograniczona i dość 
często istniały przypadki konieczności 
przedłużania czasu trwania specjalizacji 
z uwagi na niezakwalifikowanie się na 
kurs. 



Dzięki stworzeniu Sekcji Młodych Reumatologów 

18.10.2013 wystąpiliśmy z listem otwartym do: 

   prof. Piotr Wilanda, Prezesa Polskiego 

Towarzystwa Reumatologicznego 

   prof. Witolda Tłustochowicza, Konsultanta 

Krajowego ds Reumatologii 

   prof. Eugeniusza Kucharza, Przewodniczącego 

Komisji do spraw Kształcenia Specjalistycznego 

i Ustawicznego PTR, 

   w którym przedstawiliśmy zastrzeżenia 

dotyczące obecnego sposobu szkolenia 

wraz z szeregiem propozycji zmian.  

 



1)  W sprawie długości i efektywności 

kursów specjalizacyjnych. 

2) W sprawie jakości kursów 

specjalizacyjnych. 

3) W sprawie weryfikowalności zdobytej 

wiedzy (kursy, kongresy, prace 

poglądowe, kursy on-line, nabycie 

umiejętności nakłuć stawów i USG 

stawów, zwolnienie z opłat za 

uczestnictwo w kongresach pod 

patronatem PTR osób w trakcie 

specjalizacji z reumatologii) 

4)  W sprawie umiejętności i procedur 

wymaganych do przystąpienia do 

specjalizacji- zweryfikowanie ilości i 

jakości procedur 

5) W sprawie wybrania podręcznika 

stanowiącego podstawę programu 

specjalizacji 





Czas trwania modułu 

podstawowego- choroby 

wewnętrzne: 3 lata 



Czas trwania modułu 

specjalistycznego: reumatologia 2 

lata 



Czas trwania modułu 

specjalistycznego: 2 lata 

 5 kursów obowiązkowych 

 10 kursów fakultatywnych 

  lekarz ma zaliczyć 40 godz. kursów 

fakultatywnych 
 

   Nowości: kapilaroskopia, 

osteoporoza, TRU i vasculitis, stany 

zagrożenia życia  





Badanie ankietowe 2008-2009 

 170 młodych reumatologów (113 w trakcie 

specjalizacji,  57 specjalistów) 

 Wiek 33±4.2 (<40), z 32 krajów 

zrzeszonych w EULAR 

 (42.3%) nie było zadowolonych z systemu 

kształcenia, (57.5%) z nich spędzało więcej 

czasu na pracy klinicznej niż naukowej 

(28%),  

  61.4% postulowało większe wykorzystanie 

nowoczesnych form kształcenia ( kursy on-

line, DVD) 



Educational Needs of  Young 

Clinicians and Researchers 

Working in the Field of 

Rheumatology 
 The aim: 

To assess the educational needs of young physicians and 

scientists working in the field of rheumatology. 

To collect information that help to shape EMEUNET‘s and 

EULAR‘s educational portfolio.  

 

EMEUNET and ESCET designed an online-based survey. 

Email invitations were distributed to EMEUNET members and 

via EMEUNET country liaisons to non-members.  

Data from 773 participants younger than 40 years of age 

were collected between November 2013 and March 2014. 

 

 

EULAR, 2014 



   Wnioski 

 Pierwsza duża ankieta edukacyjna w 
reumatologii 773 uczestników( <40 lat) 
z 32 krajów.  

 Wysokie zainteresowanie kursami 
klinicznymi, obrazowaniem (w tym 
USG), mniejsze statystyką , 
metodologią.  

 Akceptacja obecnej oferty kursów pod 
egidą EULAR. 

 Bariery w uczestnictwie w kursach 
EULAR: brak informacji, czasu i 
pieniędzy.  

 





   Międzynarodowa grupa zrzeszająca młodych 

reumatologów i badaczy zainteresowanych 

reumatologią (<40 roku życia) 

 2009 rok- Kopenhaga EULAR 

 Wymiana wiedzy, współpraca pomiędzy młodymi 

reumatologami 

 Identyfikacja potrzeb edukacyjnych i wpływ na 

formy kształcenia  

 W komitetach zajmujących się tworzeniem 

oficjalnych wytycznych i zaleceń w reumatologii 

musi obligatoryjnie brać udział przedstawiciel 

EMEUNET.   

 992 członków z całego świata w tym 17 z Polski 
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