ΠΡΟΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ
Σελ Ίδξπζε Δπηζηεκνληθώλ Δηαηξηώλ ησλ Ιαηξηθώλ Δηδηθνηήησλ,
Ιλζηηηνύηνπ Δθπαίδεπζεο θαη πλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο Δπηζηεκώλ
Τγείαο ηνπ ΚΔΤ
Σελ απόθηεζε Ιαηξηθήο Δηδηθόηεηαο θαη
Σε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε Ιαηξώλ
Σο παρόν κεύμενο αποτελεύ τη τελικό ειςόγηςη προσ τον Τπουργό Τγεύασ, εκτόσ του 3ου ϊρθρου,
τησ Επιτροπόσ Εκπαύδευςησ και υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ του ΚΕΤ, όπωσ διαμορφώθηκε ωσ
την 24η Μαρτύου 2011 μετϊ προεργαςύα 10 μηνών. Σο πλαύςιο αρχών τησ πρόταςησ ϋχει
υιοθετηθεύ από την ολομϋλεια του ΚΕΤ τησ 28ησ Μαρτύου 2011.
την επιτροπό ςυμμετεύχαν:

Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ ΚΔΤ Ιωάννης Δαηζέρης, Πσρηνικός Ιαηρός- Σσνηονιζηής
Διεσθσνηής ΕΣΥ ,σο Πξόεδξνο
Οη Οκόηηκνη Καζεγεηέο,
Ηλύασ Λαμπύρησ, Ορθοπαιδικόσ, Πανεπιςτόμιο Πατρών
Δημότρησ Λουκόπουλοσ, Παθολόγοσ, ΕΚΠΑ

Οη Καζεγεηέο,

Νικόλαοσ Ντόμπροσ, Παθολόγοσ-Νεφρολόγοσ, Πρόεδροσ Ιατρικόσ χολόσ ΑΠΘ
Γεώργιοσ Πετρύκκοσ, Παθολόγοσ, ΕΚΠΑ
Παναγιώτησ ελβιαρύδησ, , Νευροχειρουργόσ, ΑΠΘ
Γρηγόριοσ Κουρϊκλησ, Φειρουργόσ ,ΕΚΠΑ
Παναγιώτησ Μϋγασ, Ορθοπαιδικόσ, Παν. Πατρών
Λϊμπροσ Μιχϊλησ, Καρδιολόγοσ, Παν. Ιωαννύνων
Φρυςούλα Λεμονύδου, Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ
Αθηνϊ Καλοκαιρινού, Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ

Οη Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο

Αναςτϊςιοσ Υιλαλόθησ, Κοινωνικόσ Ιατρικόσ, Αντιπρύτανησ Πανεπιςτημύου Κρότησ.
Παπαδογεωργϊκησ Νικόλαοσ, Γναθοπροςωπικόσ Φειρουργικόσ ΕΚΠΑ

Οη πληνληζηέο Γηεπζπληέο ΔΤ
Νικόλαοσ Μπατϊκησ, Ακτινοδιαγνωςτόσ
Βαςύλειοσ Λαοπόδησ , Φειρουργόσ
Νικόλαοσ Μαρουδιϊσ, ΨΡΛ
ταμϊτησ Πύνησ, Φειρουργόσ
Γεωργύα Μαργαρύτη, Βιοπαθολόγοσ
ταματύνα Παγώνη, Παθολόγοσ
τϋφανοσ Υούςςασ , Καρδιολόγοσ

Οη Δηδηθεπόκελνη Ιαηξνί
Κωνςταντύνοσ Νικολϊου, Παιδιατρικόσ
Αλϋξιοσ Βαςιλεύου, ΨΡΛ.
Οι περιλόψεισ των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων των ειδικοτότων ( ϊρθρο 3) εύναι προςωρινϋσ.
Οι Καθηγητϋσ Λ. Μιχϊλησ και Σ. Υιλαλόθησ ϋχουν αναλϊβει την ολοκλόρωςη τησ διαβούλευςησ
με τισ Επιςτημονικϋσ Εταιρύεσ.
Η επιτροπό ευχαριςτεύ τον Πρόεδρο του ΚΕΤ Δρ. Ανδρϋα ερϋτη για την ςυναντύληψη και την
ενεργό ςτόριξη ςτο ϋργο τησ.
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Άξζξν 1
Ίδξπζε Δπηζηεκνληθώλ Δηαηξηώλ ησλ Ιαηξηθώλ Δηδηθνηήησλ [ΔΔΙΔ]
Ιδρύονται Επιςτημονικϋσ Εταιρύεσ των Ιατρικών Ειδικοτότων του Ωρθρου 3 του παρόντοσ
Νόμου, με Νομικό μορφό που μπορεύ να ορύζει την υποχρεωτικότητα εγγραφόσ των Ιατρών
που εύναι κϊτοχοι του τύτλου και τη δυνατότητα να αποδϋχονται δωρεϋσ και χορηγύεσ.
κοπόσ των [ΕΕΙΕ] εύναι η δημιουργύα των προώποθϋςεων για την καλύτερη δυνατό
ποιότητα των ιατρικών υπηρεςιών προσ τουσ πολύτεσ μϋςω τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτην
οργϊνωςη, την παροχό και την αξιολόγηςη τησ εκπαύδευςησ για την απόκτηςη ιατρικόσ
ειδικότητασ , τη ςυνεχιζόμενη ιατρικό εκπαύδευςη και την επαγγελματικό ανϊπτυξη ώςτε να
επιτυγχϊνεται η διαρκόσ βελτύωςη των γνώςεων και των δεξιοτότων του ιατρικού
δυναμικού.
Οι ΕΕΙΕ χορηγούν το τύτλο τησ ιατρικόσ ειδικότητασ.
Οι ΕΕΙΕ ϋχουν ακόμη ωσ αρμοδιότητεσ
- Ση δημιουργύα κατευθυντόριων οδηγιών και πρωτοκόλλων για κϊθε ιατρικό πρϊξη τησ
ειδικότητϊσ τουσ
- Σην επιμϋλεια επιςτημονικών εκδόςεων
- Σην κατϊρτιςη και την παρακολούθηςη του υγειονομικού χϊρτη ςε ότι τισ αφορϊ,
περιλαμβανομϋνων των ειςηγόςεων για το ςυνολικού αριθμό των ειδικευομϋνων
ιατρών και των θϋςεων ειδύκευςησ ςε κϊθε ΕΚ.
- Σην πρόταςη για τη ςυγκρότηςη, την αξιολόγηςη και την ενδεχόμενη απϋνταξη
εκπαιδευτικών κϋντρων και μονϊδων.( Medical Audit και Πιςτοπούηςη)
- Σην ειςόγηςη για το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαύδευςησ των ειδικευομϋνων ιατρών ,
που εκδύδεται με ΤΑ
Οι ΕΕΙΕ εκφρϊζουν τη γνώμη τουσ για κϊθε ςώμα εκλεκτόρων, κριτών και αξιολογητών τησ
ειδικότητϊσ τουσ. Απαιτεύται η ςύμφωνη γνώμη τουσ για τα ςώματα των εξεταςτών
απόκτηςησ τύτλου ειδικότητασ.

Οι ΕΕΙΕ ϋχουν δύο ϋδρεσ μια ςτην Αθόνα και μια ςτην Θεςςαλονύκη. Διοικούνται από 9μελό
Διοικητικϊ υμβούλια ςτα οπούα εξαςφαλύζεται η ελϊχιςτη ςυμμετοχό Πανεπιςτημιακών
ιατρών, ιατρών του ΕΤ και των ελευθϋρων επαγγελματιών ιατρών. Η εκλογό των μελών
του προεδρεύου(Πρόεδροσ, Αντιπρόεδροσ, Γενικόσ Γραμματϋασ) των Δ εύναι ϊμεςη. το
προεδρεύο κατανϋμονται οι αρμοδιότητεσ τησ εκπαύδευςησ ειδικευομϋνων, τησ
ςυνεχιζόμενησ εκπαύδευςησ ,τησ διεθνούσ εκπροςώπηςησ και των εκδόςεων. Οι
υποψηφιότητεσ για θϋςη του προεδρεύου προαπαιτούν ελϊχιςτα προςόντα ερευνητικόσ,
εκπαιδευτικόσ και κλινικόσ εμπειρύασ. Η θητεύα των Δ εύναι τριετόσ. Οι εκλογϋσ διαδικαςύεσ
επιτρϋπουν την επιςτολικό και την ηλεκτρονικό ψόφο. Εκλογικϊ κϋντρα λειτουργούν ςε
κϊθε ϋδρα διοικητικόσ περιφϋρειασ.
Η πρώτη εγγραφό γύνεται με τη ςυμμετοχό ςτισ εκλογϋσ. Ψσ την πρώτη εκλογό, που
προςδιορύζεται για τον Νοϋμβριο 2011, τα Δ των ςημερινών εταιρειών ορύζονται- εϊν το
επιθυμούν ωσ διοικούςεσ επιτροπϋσ- ϊλλωσ αυτϋσ ορύζονται από το πρωτοδικεύο.

Εντόσ 3 μηνών από τη δημοςύευςη του παρόντοσ νόμου εκδύδεται Τπουργικό απόφαςη (ό
Προεδρικό Διϊταγμα;) που καθορύζει τα καταςτατικϊ των ΕΕΙΕ και τησ υνΕ και κϊθε ϊλλο
θϋμα για την εκλογικό διαδικαςύα.
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Οι πρόεδροι των ΕΕΙΕ ςυγκροτούν τη ύνοδο των Ιατρικών Ειδικοτότων.
Η υνΙΕ ϋχει ωσ αντικεύμενα-αρμοδιότητεσ
- την ϋκφραςη γνώμησ για τη ςύςταςη νϋων ιατρικών ειδικοτότων και εξειδικεύςεων
- τα διεταιρικϊ επιςτημονικϊ και εκπαιδευτικϊ θϋματα
- την ιατρικό ηθικό και δεοντολογύα και τον ϋλεγχο των ιατρικών λαθών
- τη ςυνολικό κατϊρτιςη και την παρακολούθηςη του υγειονομικού χϊρτη,όςον αφορϊ το
ιατρικό δυναμικό.
- λειτουργεύ ωσ δευτεροβϊθμιο όργανο ενςτϊςεων για τη ςυγκρότηςη-αξιολόγηςηαπϋνταξη εκπαιδευτικών κϋντρων και μονϊδων.
- Εκλϋγει 3μελϋσ προεδρεύο (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματϋα) που την
εκπροςωπεύ ςτο Ινςτιτούτο Εκπαύδευςησ και υνεχιζόμενησ Εκπαύδευςησ Τγειονομικών
Επιςτημών.
- Ειςηγεύται θεματοδότεσ, εξεταςτϋσ και επιτηρητϋσ των εξετϊςεων ειςαγωγόσ για
εκπαύδευςη ςε ιατρικό ειδικότητα.
- Δημιουργεύται γραμματεύα τησ υνΙΕ.
- Οι πόροι τησ υνΙΕ προϋρχονται από το 5% των εςόδων των ΕΕΙΕ που μεταβιβϊζεται
ετηςύωσ, δωρεϋσ και χορηγύεσ.

Άξζξν 2
Ίδξπζε Ιλζηηηνύηνπ Δθπαίδεπζεο θαη πλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο
Δπηζηεκώλ Τγείαο ηνπ ΚΔΤ
Δημιουργεύται γραμματεύα και υπηρεςύα.
Μπορεύ να αναθϋτει μελϋτεσ και κϊθε ϊλλο ϋργο ςε εξωτερικούσ ςυνεργϊτεσ
Τπϊγονται οι αρμοδιότητεσ:
- Σησ Επιτροπόσ Εκπαύδευςησ και υνεχιζόμενησ Ιατρικόσ Εκπαύδευςησ του ΚΕΤ.
- Όλων των επιτροπών του ΚΕΤ για αναγνώριςη χρόνου ειδύκευςησ, εκπαιδευτικών
αδειών, αναγνώριςησ ϊλλων επαγγελμϊτων υγεύασ, εξειδικεύςεων ςε υγειονομικϋσ
επιςτόμεσ, νϋεσ βιοιατρικϋσ επιςτόμεσ κλπ
- Σησ εθνικόσ επιτροπόσ ηθικόσ και ιατρικόσ δεοντολογύασ
- Σησ επιτροπόσ του ΕΟΥ για την αναγνώριςη επιςτημονικών εκδηλώςεων
- Σησ μοριοδότηςησ κϊθε ιατρικόσ επιςτημονικόσ εκδόλωςησ(κατϊ UEMS ςε ςυνεργαςύα
με τον ΠΙ)
Σησ μοριοδότηςησ κϊθε επιςτημονικόσ εκδόλωςησ των ϊλλων επιςτημών υγεύασ με τη
ςυνεργαςύα των αντιςτούχων φορϋων των ϊλλων επιςτημών.
- Η ειςόγηςη θεμϊτων επαγγελματικών δικαιωμϊτων των υγειονομικών
- Η ϋκφραςη γνώμησ για τον αριθμό ειςαγωγόσ φοιτητών ςτισ υγειονομικϋσ ςχολϋσ

-

Διοικεύται από 15 μελϋσ Δ που μετϋχουν: ( 3ΙΕ, 2ΠΙ, 1 ΟΔΟΜ, 1 ΠΥ, 2ΑΕΙ-Ι,1ΑΕΙ-ΟΔ,
1 ΑΕΙ-Υ, 1ΑΕΙ-ΒΙΟΛ, 1ΑΕΙ-ΝΟΗΛ, 1ΕΔΤ, 1ΤΤΚΑ). Πρόεδροσ και Αντιπρόεδροσ από τα
μϋλη ΙΕ ό ΑΕΙ
Οι πόροι του ΙνςτΕΕΤΕ προϋρχονται από το 5% των εςόδων των ΕΕΙΕ που
μεταβιβϊζεται ετηςύωσ,
Δωρεϋσ και χορηγύεσ.
Σο 1% των προώπολογιςμών των ςυνεδρύων, ςεμιναρύων και ϊλλων επιςτημονικών
εκδηλώςεων που υποβϊλλουν αιτόματα αναγνώριςησ και μοριοδότηςησ. Σο 50% του
ποςού αυτού μεταβιβϊζεται ςτο ΚΕΤ.
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Άξζξν 3
Ιαηξηθέο εηδηθόηεηεο
[Οη πεξηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ
αθνινπζνύλ είλαη όπσο δηακνξθώζεθαλ κεηά ηελ Γηαβνύιεπζε κε ηηο
Δπηζηεκνληθέο Δηαηξείεο σο 24 Οθησβξίνπ 2011.]
Α. Οι κϊτοχοι πτυχύου Ιατρικών χολών τησ χώρασ ό ιςότιμων πτυχύων τησ αλλοδαπόσ
επύςημα αναγνωριςμϋνων από το Ελληνικό Κρϊτοσ δύνανται να εκπαιδευτούν ςε μύα από τισ
ακόλουθεσ ειδικότητεσ:
1. Αγγειοχειρουργικό
2. Αιματολογύα
3. Ακτινοθεραπευτικό Ογκολογύα
4. Ακτινολογύα
5. Αλλεργιολογύα
6. Αναιςθηςιολογύα
7. Βιοπαθολογύα
8. Γαςτρεντερολογύα
9. Γενετικό
10. Γενικό Ιατρικό
11. Γναθοπροςωπικη και τοματικη Φειρουργικό
12. Δερματολογύα – Αφροδιςιολογύα
13. Ενδοκρινολογια –διαβητησ—μεταβολιςμοσ
14. Εςωτερικό Παθολογύα
15. Ιατρικό τησ Εργαςύασ
16. Ιατροδικαςτικό
17.Kαρδιολογύα
18. Κοινωνικό Ιατρικό-ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ
19. Κυτταρολογύα
20. Μαιευτικό-Γυναικολογύα
21.Νευρολογύα
22. Νευροχειρουργικό
23.Νεφρολογύα
24.Oγκολογικό Παθολογύα
25.Ορθοπαιδικό Φειρουργικό και Σραυματολογύα
26.Ουρολογύα
27. Οφθαλμολογύα
28.Παθολογικό Ανατομικό
29.Παιδιατρικό
30.Παιδοψυχιατρικό
31.Πλαςτικό Φειρουργικό
32. Πνευμονολογύα - Υυματιολογύα
33. Πυρηνικό Ιατρικό
34.Ρευματολογύα
35.Υυςικό Ιατρικό και Αποκατϊςταςη
36.Φειρουργικό
37.Φειρουργικό Θώρακα
38. Φειρουργικό Παύδων
39.Χυχιατρικό
40.Ψτορινολαρυγγολογύα

Β. Σο γνωςτικό αντικεύμενο και η διϊρκεια ςπουδών για κϊθε ιατρικό ειδικότητα καθορύζεται ωσ
εξόσ:
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1.

ΑΓΓΕΙΟΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ-----OK -----------ΛΕΞΕΙ 78------7 ΕΣΗ

Αντικεύμενο εκπαύδευςησ
Περιλαμβϊνει την απόκτηςη γνώςεων και ικανοτότων ώςτε ο ειδικευόμενοσ
αγγειοχειρουργόσ να εύναι ςε θϋςη wα διαγιγνώςκει και να θεραπεύει τισ αγγειακϋσ
νόςουσ,
Α) Όλων των αρτηριών, πλην τησ ανιούςασ αορτόσ, του αορτικού τόξου των
ςτεφανιαύων, και εγκεφαλικών αγγεύων, Β) του φλεβικού δικτύου και Γ) των λεμφικών
αγγεύων.

Φρόνοσ εκπαύδευςησ: υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ 7 ϋτη
Βαςικόσ κορμόσ
Γενικό Φειρουργικό: 2 χρόνια
Ειδικό εκπαύδευςη

Αγγειακό και ενδαγγειακό χειρουργικό: 4 χρόνια
Καρδιοχειρουργικό: 6 μόνεσ

Ακτινολογύα (Αγγειακού Τπϋρηχοι): 6 μόνεσ

2.

ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ----------OK---------ΛΕΞΕΙ 199------ΕΣΗ 6

Αντικεύμενο εκπαύδευςησ
Περιλαμβϊνει την απόκτηςη γνώςεων και ικανοτότων ώςτε ο ειδικευόμενοσ
αιματολόγοσ να ϋχει τισ απαραύτητεσ γνώςεισ για τη διϊγνωςη, θεραπεύα και
πρόληψη των διαταραχών του αιμοποιητικού ςυςτόματοσ, του λεμφικού ιςτού
και του αιμοςτατικού μηχανιςμού. Η εκπαύδευςη ςτην Αιματολογύα εύναι κλινικό
και εργαςτηριακό περιλαμβϊνει δε επύςησ την απόκτηςη ςτοιχειώδουσ
ερευνητικόσ εμπειρύασ και την εμπϋδωςη αρχών και κανόνων δεοντολογύασ.
Φρόνοσ εκπαύδευςησ: υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ 6 ϋτη
Βαςικόσ κορμόσ: Παθολογύα 2 ϋτη
Ειδικό εκπαύδευςη: 4 ϋτη

Κλινικό Αιματολογύα: 2 ϋτη.
Διαταραχϋσ ερυθρών, λευκών και αιμοπεταλύων, ςύνδρομα μυελικόσ ανεπϊρκειασ,
αιματολογικϋσ νεοπλαςύεσ, κληρονομικϋσ και επύκτητεσ διαταραχϋσ θρόμβωςησ
και αιμόςταςησ, παιδιατρικό αιματολογύα, ςυμβουλευτικό αιματολογύα,
μεταμόςχευςη αιμοποιητικών κυττϊρων (αυτόλογη, αλλογενόσ με γνώςη
αξιολόγηςησ ιςτοςυμβατότητασ). τη ςυγκεκριμϋνη χρονικό περύοδο
προςδιορύζεται αντιςτοιχύα ϋξι μηνών εργαςτηρύου λόγω παρϊλληλησ μελϋτησ
επιχριςμϊτων αύματοσ και μυελού των οςτών.
Διαγνωςτικό Εργαςτηριακό Αιματολογύα: 18 μόνεσ.
Μελϋτη επιχριςμϊτων μυελού και αύματοσ, τεχνικϋσ εργαςτηριακόσ μελϋτησ
ερυθροκυτταρικών διαταραχών, ανοςοφαινοτυπικό τυποπούηςη οξειών
λευχαιμιών και λεμφοώπερπλαςτικών ςυνδρόμων, κλαςικό και μοριακό
κυτταρογενετικό, λοιπϋσ τεχνικϋσ μοριακόσ βιολογύασ, διϊγνωςη και
παρακολούθηςη πλαςματοκυτταρικών δυςκραςιών, τεχνικϋσ εργαςτηριακόσ
μελϋτησ αιμόςταςησ και θρομβοφιλύασ.
Αιμοδοςύα: 6 μόνεσ.
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Βαςικϋσ αρχϋσ λειτουργύασ, ϋλεγχοσ ςυμβατότητασ, ανύχνευςη/ταυτοπούηςη
αυτοαντιςωμϊτων και αλλοαντιςωμϊτων ϋναντι των ερυθροκυττϊρων, ενδεύξεισ
μετϊγγιςησ ερυθρών και ϊλλων παραγώγων αύματοσ, θεραπευτικϋσ αφαιρϋςεισ,
ςυλλογό προγονικών αιμοποιητικών κυττϊρων αύματοσ.
3.
ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ-------ΔΕΝ ΕΦΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ—5 ΕΣΗ-----139 ΛΕΞΕΙ

Αντικεύμενο εκπαύδευςησ
Περιλαμβϊνει την απόκτηςη γνώςεων και δεξιοτότων ώςτε ο ειδικευμϋνοσ
ακτινοθεραπευτόσ–ογκολόγοσ να εύναι ςε θϋςη να αντιμετωπύζει τα
ακτινοθεραπευτικϊ προβλόματα που εμφανύζονται κατϊ την αντιμετώπιςη
ογκολογικών αρρώςτων. Ο ειδικευόμενοσ ςτην ακτινοθεραπευτικό ογκολογύα,
πρϋπει, κατϊ προτεραιότητα, να εμπεδώςει την αςφαλό, ακριβό και
αποτελεςματικό χρόςη των ιοντιζουςών ακτινοβολιών και να εξοικειωθεύ, ςε
ικανοποιητικό επύπεδο, με τισ ςύγχρονεσ μεθόδουσ ακτινοθεραπεύασ, κατϊ τη
ριζικό και ανακουφιςτικό ακτινοθεραπεύα αρρώςτων με κακοόθη νεοπλϊςματα.
Επιπρόςθετα, πρϋπει να γνωρύζει και τισ εφαρμογϋσ τησ ιοντύζουςασ ακτινοβολύασ
ςτην αντιμετώπιςη καλοόθων παθόςεων, όπωσ, ιδύωσ, αρτηριοφλεβώδεισ
δυςπλαςύεσ και πρόληψη επαναςτϋνωςησ ςτεφανιαύων αγγεύων.
Φρόνοσ εκπαύδευςησ: υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ 5 χρόνια και 6 μόνεσ

(προτείνουμε να γίνει 5 χρόνια)

Βαςικόσ κορμόσ: 18 μόνεσ (Εςωτερικό Παθολογύα: 6 μόνεσ, Ογκολογικό
Παθολογύα: 12 μόνεσ)
Ειδικό εκπαύδευςη: 48 μόνεσ (προτείνουμε 42 μήνεσ)
Η ειδικό εκπαύδευςη κατανϋμεται ωσ ακολούθωσ
Ακτινοθεραπευτικό Ογκολογύα: 36 μόνεσ
Ακτινολογύα: 6 μόνεσ

(2 τρίμηνα ςε αντικείμενα
προτείνουμε να απαληφθούν)
4.

επιλογήσ

του

ειδικευομένου

ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ----- ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ-----5 ΕΣΗ---199 ΛΕΞΕΙ

Αντικεύμενο εκπαύδευςησ
Η ακτινολογύα εύναι πολυθεματικό ειδικότητα και περιλαμβϊνει την απόκτηςη
γνώςεων και δεξιοτότων ςτο βαςικό γνωςτικό αντικεύμενο – κοινό κορμό τησ
Ακτινολογύασ ανϊ ςύςτημα, ώςτε ο ειδικευμϋνοσ ακτινολόγοσ να εύναι ςε θϋςη να
χρηςιμοποιεύ τισ Ακτύνεσ – Φ, τουσ Τπϋρηχουσ, την Τπολογιςτικό Σομογραφύα, τη
Μαγνητικό Σομογραφύα και την Χηφιακό Αγγειογραφύα για διαγνωςτικούσ
ςκοπούσ και να μπορεύ να επεκτεύνεται και ςε θεραπευτικϊ πεδύα με
παρεμβατικϋσ τεχνικϋσ καθοδηγούμενεσ από τισ παραπϊνω μεθόδουσ
απεικόνιςησ.
Φρόνοσ εκπαύδευςησ
υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ: 5 χρόνια
Πρώτη περύοδοσ:
τα βαςικϊ πεδύα τησ Ακτινολογύασ (Ακτινοφυςικό, Ακτινοβιολογύα,
Ακτινοπροςταςύα και Ακτινοανατομύα) και κυκλικϊ ςτισ τεχνικϋσ εφαρμογόσ τησ
Ακτινοδιαγνωςτικόσ, τησ Τπερηχοτομογραφύασ, τησ Τπολογιςτικόσ Σομογραφύασ,
τησ Αγγειογραφύασ και τησ Μαγνητικόσ Σομογραφύασ: 12 μόνεσ
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Δεύτερη περύοδοσ: 36 μόνεσ
H εκπαύδευςη κατϊ την δεύτερη περύοδο εύναι κυκλικό ανϊ ςύςτημα και
κατανϋμεται ωσ εξόσ:
Μυοςκελετικό Ακτινολογύα: 17 εβδομϊδεσ,
Ακτινολογύα Θώρακα: 17 εβδομϊδεσ,
Ακτινολογύα Πεπτικού: 17 εβδομϊδεσ,
Νευροακτινολογύα: 17 εβδομϊδεσ,
Ακτινολογύα Ουρογεννητικού υςτόματοσ: 14 εβδομϊδεσ, Ακτινολογύα
Καρδιαγγειακού υςτόματοσ: 12 εβδομϊδεσ,
Παιδιατρικό Ακτινολογύα: 12 εβδομϊδεσ,
Ακτινολογύα Κεφαλόσ και τραχόλου: 10 εβδομϊδεσ,
Επεμβατικό Ακτινολογύα: 8 εβδομϊδεσ,
Ακτινολογύα Μαςτού: 6 εβδομϊδεσ,
Eπείγοσζα Ακηινολογία: 8 εβδομάδες
Tρύτη περύοδοσ: 12 μόνεσ
H Σρύτη περύοδοσ αποτελεύ περύοδο πρόςθετησ – ςυμπληρωματικόσ
κυκλικόσ εκπαύδευςησ ανϊ ςύςτημα ό ςε ϋνα μόνο ςύςτημα επιλογόσ του
ειδικευόμενου.
5.

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ --------ΟΚ --------6 ΕΣΗ-----246 ΛΕΞΕΙ

( Αφαίρεςη του τίτλου ΑΝΟΟΛΟΓΙΑ είναι Εξειδίκευςη)
Αντικεύμενο εκπαύδευςησ

Περιλαμβϊνει την απόκτηςη γνώςεων και ικανοτότων ςε όλουσ τουσ τομεύσ τησ
Αλλεργιολογύασ, ώςτε να εύναι ςε θϋςη να διαγνώςει και να διαφοροδιαγνώςει τα
αμιγώσ ανοςολογικόσ φύςεωσ αλλεργικϊ νοςόματα και τουσ «μιμητϋσ» αυτών.
Απώτεροσ ςκοπόσ η ορθολογικό και ςύγχρονη αντιμετώπιςη –διαγνωςτικϊ,
θεραπευτικϊ και προληπτικϊ - του αλλεργικού αςθενούσ και τησ οικογενεύασ του,
όπου ενδεύκνυται. Περιληπτικϊ
περιλαμβϊνει εκπαύδευςη ςτην Bαςικό
Ανοςολογύα γενικϊ και ειδικϊ την εκπαύδευςη ςτην νοςολογύα των αλλεργικών
νοςημϊτων καθώσ ςτην
Διϊγνωςη και θεραπευτικό αντιμετώπιςη των
νοςολογικών οντοτότων τησ Αλλεργιολογύασ-Κλινικόσ Ανοςολογύασ (ϊςθμα,
πνευμονύτιδεσ υπερευαιςθηςύασ, αλλεργικό ρινοκολπύτιδα με ό χωρύσ
επιπεφυκύτιδα, τροφικό αλλεργύα, αναφυλαξύα, κνύδωςη-αγγειοούδημα, ατοπικό
δερματύτιδα, αλλεργικό δερματύτιδα εξ επαφόσ, φαρμακευτικό αλλεργύα,
πρωτογενό ό επύκτητα νοςόματα του ανοςοποιητικού, αυτοϊνοςα νοςόματα και
ϊλλεσ
ανοςολογικϋσ
διαταραχϋσ),
ςυμπεριλαμβανομϋνων
και
των
ανοςοανεπαρκειών με «αλλεργικϋσ ό αλλεργοειδεύσ εκδηλώςεισ. Επύςησ
εκπαύδευςη α) ςτην Διενϋργεια-αξιολόγηςη των in vivo [δερματικϋσ δοκιμαςύεσ ςε
αλλεργιογόνα όλων των τύπων και ςε φυςικούσ ό ϊλλουσ παρϊγοντεσ, δοκιμαςύεσ
πρόκληςησ: ρινικϋσ, βρογχικϋσ, οφθαλμικϋσ, per os και παρεντερικϋσ, δοκιμαςύα
εκπνεόμενου μονοξειδύου αζώτου (eNO)] και των in vitro απαιτούμενων
διαγνωςτικών δοκιμαςιών, β) ςτην Επιτϋλεςη- Αξιολόγηςη ςπιρομετρικού
(καμπύλησ ροόσ-όγκου) ελϋγχου τησ αναπνευςτικόσ λειτουργύασ και ςτην
Διενϋργεια ςυνεδριών Ειδικόσ Ανοςοθεραπεύασ, ϊλλων τύπων Ανοςορρύθμιςησ
(ΕΥ γ-ςφαιρύνη, μονοκλωνικϊ αντιςώματα, κλπ.), καθώσ και Απευαιςθητοπούηςησ
ςε τροφϋσ, φϊρμακα, βιολογικούσ παρϊγοντεσ ό ϊλλεσ ουςύεσ.
Φρόνοσ εκπαύδευςησ: 6 ϋτη
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Βαςικόσ κορμόσ: Παθολογύα 24 μόνεσ
Ειδικό εκπαύδευςη: 48 μόνεσ, ότοι:

6.



Κλινικό Αλλεργιολογύα: 36 μόνεσ Κλινικό Αλλεργιολογύα ςε εκπαιδευτικό Κϋντρο
νοςοκομεύου ενηλύκων



Κλινικο-Εργαςτηριακό Ανοςολογύα : 6μόνεσ ,



Πνευμονολογύα (φυςιολογύα τησ αναπνοόσ): 3 μόνεσ



Δερματολογύα: 3 μόνεσ

ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ -----ΟΚ ------140 ΛΕΞΕΙ----5 ΕΣΗ

Αντικεύμενο εκπαύδευςησ

Περιλαμβϊνει την απόκτηςη γνώςεων, δεξιοτότων και ικανοτότων για την αςφαλό
χορόγηςη αναιςθηςύασ, την περιεγχειρητικό φροντύδα για προγραμματιςμϋνεσ και
επεύγουςεσ χειρουργικϋσ και διαγνωςτικϋσ επεμβϊςεισ και για την αντιμετώπιςη
αςθενών με οξύ και χρόνιο πόνο, αςθενών με υπερ-επεύγοντα προβλόματα καθώσ και
βαρϋωσ παςχόντων.
Φρόνοσ εκπαύδευςησ:
υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ 5 ϋτη

Βαςικό Ειδύκευςη: 2 ϋτη,
1ο ϋτοσ:
Γενικό Φειρουργικό: 9μόνεσ, Ορθοπαιδικό: 3 μόνεσ
2ο ϋτοσ: ΨΡΛ: 3 μόνεσ,Ουρολογύα: 3 μόνεσ ,Mαιευτικό Γυναικολογύα: 4 μόνεσ ,
TEΠ: 2 μόνεσ
Ανώτερη Ειδύκευςη: 3 ϋτη
3ο ϋτοσ
Παιδοαναιςθηςύα: 4 μόνεσ,
Νευροαναιςθηςύα: 3 μόνεσ
ςτη Γενικό Φειρουργικό και μετεγχειρητικό αναλγηςύα: 5 μόνεσ
4ο ϋτοσ
Μονϊδα Εντατικόσ Θεραπεύασ: 6 μόνεσ
Μονϊδα Φρόνιου Πόνου: 3 μόνεσ
Γενικό Φειρουργικό και μετεγχειρητικό αναλγηςύα:,3 μόνεσ
5ο ϋτοσ
Γενικό Φειρουργικό και μετεγχειρητικό αναλγηςύα: 3 μόνεσ
Θωρακοοαναιςθηςύα: 3 μόνεσ,
Καρδιοαναιςθηςύα: 3 μόνεσ
Φειρουργικό των μεγϊλων αγγεύων: 3μόνεσ
7.

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ---------ΟΚ -------212 ΛΕΞΕΙ------5 ΕΣΗ

Αντικεύμενο εκπαύδευςησ

Περιλαμβϊνει απόκτηςη γνώςεων και δεξιοτότων ούτωσ ώςτε ο ειδικευμϋνοσ
Βιοπαθολόγοσ να διαθϋτει γνώςη και εμπειρύα ςε όλα τα γνωςτικϊ αντικεύμενα
τησ ειδικότητασ τησ Ιατρικόσ Βιοπαθολογύασ.
υγκεκριμϋνα:
1. υμβουλεύει τουσ κλινικούσ ιατρούσ για τη διϊγνωςη και θεραπεύα αςθενών.
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2. Επιλϋγει, αναπτύςςει και εφαρμόζει τισ πλϋον ενδεδειγμϋνεσ εργαςτηριακϋσ
εξετϊςεισ, που πρϋπει να χρηςιμοποιηθούν για τουσ αςθενεύσ.
3. Αναπτύςςει τα εργαςτηριακϊ πρωτόκολλα ανϊ νόςημα.
4. Ερμηνεύει, αξιολογεύ και υπογρϊφει ωσ μόνοσ υπεύθυνοσ, τα αποτελϋςματα των
εργαςτηριακών εξετϊςεων.
5. Προτεύνει ςτο νοςοκομεύο πολιτικϋσ για τον ϋλεγχο των νοςοκομειακών
λοιμώξεων και τησ αντοχόσ των μικροοργανιςμών ςτα αντιβιοτικϊ.
6. Λαμβϊνει μϋροσ ςτα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα των ειδικευομϋνων και εύναι
υπεύθυνοσ για την αξιολόγηςη των γνώςεων και των ικανοτότων τουσ
χρηςιμοποιώντασ τισ αναφορϋσ ςτο βιβλιϊριο εκπαύδευςησ των ειδικευομϋνων
(logbook).
7. υνεργϊζεται και παρϋχει υπηρεςύεσ ςε Εθνικούσ Επιςτημονικούσ Οργανιςμούσ
Επιτόρηςησ καθώσ και ςε Τπηρεςύεσ Δημόςιασ Τγεύασ.
8. Αναλαμβϊνει προγρϊμματα ϋρευνασ και ανϊπτυξησ ςε θϋματα Ιατρικόσ
Βιοπαθολογύασ.
9. Ψσ Διευθυντόσ του Εργαςτηρύου αναλαμβϊνει τισ διοικητικϋσ και επικοινωνιακϋσ
αρμοδιότητεσ, που απαιτούνται, εφαρμόζοντασ κανόνεσ ποιότητασ ςωςτόσ
εργαςτηριακόσ πρακτικόσ αλλϊ και βιοαςφϊλειασ.

Φρόνοσ εκπαύδευςησ
υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ: 5 ϋτη
Βαςικόσ κορμόσ εκπαύδευςησ: Παθολογύα 12 μόνεσ

Ειδικό εκπαύδευςη:
Μικροβιολογύα: 18 μόνεσ
Ανοςολογύα: 6 μόνεσ
Ιατρικό Βιοχημεύα: 12 μόνεσ
Εργαςτηριακό Αιματολογύα – Αιμοδοςύα: 12 μόνεσ (Aιματολογικό: 9 μόνεσ και
Αιμοδοςύα 3 τρεισ μήνεσ)
8.

ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ--------ΟΚ-----227 ΛΕΞΕΙ------6 ΕΣΗ

Αντικεύμενο εκπαύδευςησ

Περιλαμβϊνει την απόκτηςη των απαιτούμενων γνώςεων και ικανοτότων ώςτε ο
ειδικευμϋνοσ γαςτρεντερολόγοσ να εύναι ςε θϋςη να διαγιγνώςκει και να
αντιμετωπύζει τα ςυνόθη αλλϊ και ςπανιότερα νοςόματα του γαςτρεντερικού
ςωλόνα, του όπατοσ, των χοληφόρων αγγεύων και του παγκρϋατοσ, χρόνια και
επεύγοντα.
Θα πρϋπει να εύναι αυτϊρκησ ςτην εκτϋλεςη των βαςικών ενδοςκοπικών
πρϊξεων, δηλαδό οιςοφαγογαςτροδωδεκαδακτυλοςκοπόςεων,
ολικών
κολοςκοπόςεων
(με
ειλεοςκόπηςη),
ορθοςιγμοειδοςκοπόςεων,
πρωκτοςκοπόςεων , διαγνωςτικών και επεμβατικών / θεραπευτικών που περιλαμβϊνουν τη λόψη βιοψιακού – κυτταρολογικού υλικού για εξϋταςη, τεχνικϋσ
ενδοςκοπικόσ αιμόςταςησ, τεχνικϋσ αντιμετώπιςησ καλοόθων ό κακοόθων
ςτενώςεων του πεπτικού και εκτομό πολυπόδων.
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Θα πρϋπει επύςησ να εύναι αυτϊρκησ ό τουλϊχιςτον εξοικειωμϋνοσ με το κατϊ το
δυνατόν μεγαλύτερο μϋροσ από το ευρύ φϊςμα του γνωςτικού αντικειμϋνου τησ
ειδικότητασ που περιλαμβϊνει:
τη χορόγηςη καταςτολόσ και αναλγηςύασ ςτην ενδοςκόπηςη,τισ ενδοςκοπόςεισ
πεπτικού με αςύρματη κϊψουλα, τη διαγνωςτικό και επεμβατικό / θεραπευτικό
παλύνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφύα (ERCP),
την εκτϋλεςη
υπερηχογραφημϊτων, κοιλιακών ό / και ενδοςκοπικών, των οργϊνων που
αφορούν την ειδικότητα (γαςτρεντερικόσ ςωλόνασ, όπαρ, χοληφόρα αγγεύα,
πϊγκρεασ), τη βιοψύα όπατοσ, διαδερμικό (τυφλό ό υπό υπερηχοτομογραφικό
καθοδόγηςη) ό διαςφαγιτιδικό, την ελαςτογραφύα (fibroscan) όπατοσ, τισ
δοκιμαςύεσ αναπνοόσ (Breath tests), τη κινητικότητα του πεπτικού (pHμετρύα,
μανομετρύα, αντιςταςιομετρύα), τισ θεραπευτικϋσ τεχνικϋσ με χρόςη
ραδιοςυχνοτότων/laser/APC, την ογκολογύα του πεπτικού, την διατροφό και την
προχωρημϋνη ηπατολογύα, όπωσ αυτό των μεταμοςχεύςεων.
Φρόνοσ εκπαύδευςησ:
υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ 6 ϋτη
Βαςικόσ κορμόσ εκπαύδευςησ: Παθολογύα 24 μόνεσ

Ειδικό εκπαύδευςη: Γαςτρεντερολογύα: 48 μόνεσ
9.

ΓΕΝΕΣΙΚΗ----------ΟΚ------237 ΛΕΞΕΙ------5 ΕΣΗ

Περιλαμβϊνει την απόκτηςη γνώςεων και δεξιοτότων ώςτε ο ειδικευμϋνοσ ιατρόσ
γενετιςτόσ να εύναι ςε θϋςη να διαγιγνώςκει κλινικϊ και εργαςτηριακϊ και να
αντιμετωπύζει αςθενεύσ και οικογϋνειεσ με γενετικϊ νοςόματα, ςύνδρομα ό
πολυπαραγοντικϊ νοςόματα, καθώσ και να παρϋχει γενετικό ςυμβουλευτικό, με
ςτόχο την βοόθεια για την ςύγχρονη και αποτελεςματικό διϊγνωςη πρόληψη και
θεραπεύα των γενετικών προβλημϊτων.
Φρόνοσ εκπαύδευςησ:
υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ 5 ϋτη
Βαςικόσ κορμόσ εκπαύδευςησ: Παθολογύα: 6 μόνεσ και Παιδιατρικό: 6 μόνεσ

Ειδικό εκπαύδευςη:
Πρώτοσ κύκλοσ
Θεωρητικό και πρακτικό εκπαύδευςη ςτην Κλινικό Γενετικό: 2 χρόνια. H
εκπαύδευςη αυτό περιλαμβϊνει: Κλινικό διερεύνηςη, παρακολούθηςη και
αντιμετώπιςη αςθενών και οικογενειών με νοςόματα όλου του φϊςματοσ τησ
γενετικόσ (τόςο κοινϊ όςο και ςπϊνια) - Γενετικό παιδιών και εφόβων (με
εκπαύδευςη ςτη Δυςμορφολογύα και ςτισ Μαθηςιακϋσ Διαταραχϋσ) - Γενετικό
ενηλύκων (περιλαμβανομϋνων νοςημϊτων όψιμησ εκδόλωςησ) - Γενετικό
Καρδιαγγειακού ςυςτόματοσ - Νευρογενετικό - Γενετικό του καρκύνου Πληθυςμιακό Γενετικό -Μεταβολικϊ Νοςόματα - Υαρμακογονιδιωματικό Προγεννητικό Γενετικό (με εκπαύδευςη ςτη Εμβρυολογύα και Σερατογόνα) Γενετικό υμβουλευτικό (με ειδικό εκπαύδευςη για χειριςμό όλων των τύπων
γενετικών νοςημϊτων και καταςτϊςεων που απαντϊται ςτην κλινικό γενετικό
πρϊξη).
Δεύτεροσ κύκλοσ
Θεωρητικό και πρακτικό εκπαύδευςη ςτην Εργαςτηριακό Γενετικό: 2 χρόνια. H
εκπαύδευςη αυτό περιλαμβϊνει: Βαςικϋσ αρχϋσ εργαςτηριακών διαγνωςτικών
τεχνικών και μεθοδολογιών - Ωςκηςη ςτην εργαςτηριακό διϊγνωςη με τεχνικό
κατϊρτιςη και πρακτικό ϊςκηςη ςτην Κυτταρογενετικό, Μοριακό Γενετικό,
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Μοριακό Κυτταρογενετικό (καλλιϋργεια κυττϊρων, τεχνικϋσ γενετικόσ ανϊλυςησ,
χειριςμόσ οργϊνων, χρόςη εποπτικών μϋςων, ςυςτόματα πληροφορικόσ) Ερμηνεύα των αποτελεςμϊτων των γενετικών αναλύςεων
10.

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ-----------ΟΚ------258 ΛΕΞΕΙ------4 ΕΣΗ

Αντικεύμενο εκπαύδευςησ
Περιλαμβϊνει την απόκτηςη γνώςεων και ικανοτότων ώςτε ο ειδικευμϋνοσ Γενικόσ/
Οικογενειακόσ Ιατρόσ να εύναι ςε θϋςη να διαγιγνώςκει και θεραπεύει όλα τα οξϋα και χρόνια
νοςόματα και τισ αδιαφοροπούητεσ και αςαφεύσ νοςολογικϋσ περιπτώςεισ που παρουςιϊζονται
ςτην Πρωτοβϊθμια Υροντύδα Τγεύασ (Π.Υ.Τ.), να παρϋχει ϊμεςη περύθαλψη ςτισ επεύγουςεσ
περιπτώςεισ και να παραπϋμπει ςε ϊλλεσ ιατρικϋσ ειδικότητεσ και υπηρεςύεσ υγεύασ τησ
περιπτώςεισ, που απαιτούν εξειδικευμϋνη φροντύδα. Να αντιμετωπύζει τον ϊρρωςτο ωσ
ολότητα, λαμβϊνοντασ υπόψη την ψυχολογύα του και το οικογενειακό εργαςιακό και κοινωνικό
του περιβϊλλον και να μπορεύ να παρϋχει υπηρεςύεσ προληπτικόσ ιατρικόσ και προαγωγόσ τησ
υγεύασ ςε ατομικό και ςυλλογικό επύπεδο καθώσ και υπηρεςύεσ αποκατϊςταςησ. Σϋλοσ, θα
πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να διεξϊγει επιδημιολογικϋσ ϋρευνεσ ςτον πληθυςμό ευθύνησ τησ Π.Υ.Τ.,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ εκτύμηςησ των αναγκών υγεύασ, του ςχεδιαςμού και τησ
πραγματοπούηςησ παρεμβϊςεων ςε ςυνεργαςύα με την κοινότητα και τουσ φορεύσ τησ και τησ
αξιολόγηςησ τησ αποτελεςματικότητασ των δραςτηριοτότων.

Φρόνοσ εκπαύδευςησ
υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ 4 ϋτη
Κύκλοι εκπαύδευςησ
Κύκλο Πρωτοβϊθμιασ: 19 μόνεσ
Κϋντρο Τγεύασ: 15 μόνεσ (3μόνεσ ςτην αρχό και 12μόνεσ ςτο τϋλοσ)
Προνοςοκομειακό Επεύγουςα Ιατρικό: 3 μόνεσ
Δημόςια Τγεύα , επιδημιολογύα, βιοςτατιςτικό και μεθοδολογύα τησ ϋρευνασ: 1 μόνασ
Κύκλο Παθολογίασ:: 16 μήνεσ
Εςωτερικό Παθολογύα: 5 μόνεσ,
Καρδιολογύα: 3 μόνεσ, Παιδιατρικό: 3μόνεσ,Δερματολογύα: 1 μόνασ
Πνευμονολογύα: 1μόνασ,Νευρολογύα: 1 μόνασ και ,Χυχιατρικό: 2 μόνεσ.

Κύκλοσ χειρουργικήσ: 10 μήνεσ
Γενική Φειρουργική : 3 μήνεσ, Μαιευτική-Γυναικολογία : 1 μήνασ, ,ΟρθοπεδικήΣραυματιολογία: 3 μήνεσ,
Οφθαλμολογία: 1 μήνασ, ΨΡΛ : 1 μήνασ και Ουρολογία: 1 μήνασ
Εργαςτηριακόσ κύκλοσ: 3 μήνεσ
Aκτινολογία: 2 μήνεσ και Βιοπαθολογία: 1 μήνασ

11. ΓΝΑΘΟΠΡΟΨΠΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΜΑΣΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ-----ΟΚ------147 ΛΕΞΕΙ
----5 ΕΣΗ

Αντικεύμενο εκπαύδευςησ
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Η τοματικό και Γναθοπροςωπικό Φειρουργικό καθορύζεται ωσ ειδικότητα τησ
ιατρικόσ και τησ οδοντιατρικόσ επιςτόμησ και η εκπαύδευςη ςε αυτό αρχύζει μετϊ
την λόψη των δύο πτυχύων Οδοντιατρικόσ και Ιατρικόσ αςχϋτωσ από την ςειρϊ
απόκτηςόσ τουσ. Η τοματικό και Γναθοπροςωπικό Φειρουργικό περιλαμβϊνει
την απόκτηςη γνώςεων και δεξιοτότων ώςτε ο ειδικευμϋνοσ τοματικόσ και
Γναθοπροςωπικόσ Φειρουργόσ να εύναι ςε θϋςη να διαγιγνώςκει και να
αντιμετωπύζει τισ ςυνόθεισ και ςπανιότερεσ παθολογικϋσ καταςτϊςεισ, που
αφορούν ςτη ςτοματικό κοιλότητα, τισ γνϊθουσ και το πρόςωπο, καθώσ και τισ
επεκτϊςεισ τουσ ςτην κεφαλό και ςτον τρϊχηλο.
Φρόνοσ εκπαύδευςησ
υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ: 5 χρόνια
Βαςικόσ κορμόσ Γενικό Φειρουργικό: 12 μόνεσ
Ειδικό εκπαύδευςη: 48 μόνεσ
τοματικό και Γναθοπροςωπικό Φειρουργικό: 42 και
Aντικεύμενο επιλογόσ του ειδικευόμενου: 6 μόνεσ
Οι τοματικού και Γναθοπροςωπικού Φειρουργού μπορούν να εύναι μϋλη του
Οδοντιατρικού ό του Ιατρικού υλλόγου (ενόσ εκ των δύο), ςτην περιφϋρεια του
οπούου ϋχουν την επαγγελματικό τουσ δραςτηριότητα.

Μεταβατική διάταξη
Οι κατέχοντεσ το τίτλο του γναθοχειρουργού ςύμφωνα με το ΠΔ
του 1988 που μετονομάςθηκαν ςε τοματικούσ και
Γναθοπροςωπικούσ Φειρουργούσ ςύμφωνα με το νόμο 3209 ΥΕΚ
304 24-12-/2003 διατηρούν το τίτλο τουσ.
12.

ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-- ΑΥΡΟΔΙΙΟΛΟΓΙΑ---------ΟΚ---128 ΛΕΞΕΙ---5ΕΣΗ

Αντκεύμενο εκπαύδευςησ
H ειδικότητα τησ Δερματολογύασ-Αφροδιςιολογύασ περιλαμβϊνει την απόκτηςη
γνώςεων και ικανοτότων ώςτε ο ειδικευμϋνοσ Δερματολόγοσ-Αφροδιςιολόγοσ να
εύναι ςε θϋςη να αναγνωρύζει και να θεραπεύει τισ ςυνόθεισ αλλϊ και ςπανιότερεσ
πρωτοπαθεύσ και δευτεροπαθεύσ παθόςεισ:
α) του δϋρματοσ και των εξαρτημϊτων του,
β) των ορατών βλεννογόνων,
γ) τησ πρωκτογεννητικόσ περιοχόσ,
δ)του επιπολόσ κυκλοφορικού ςυςτόματοσ.
Πρϋπει, επύςησ, να μπορεύ να διαγιγνώςκει και να αντιμετωπύζει τα ςεξουαλικώσ
μεταδιδόμενα νοςόματα.
Eπιπλϋον, πρϋπει να μπορεύ να αφαιρεύ χειρουργικϊ καλοόθεισ και κακοόθεισ
βλϊβεσ του δϋρματοσ, των ορατών βλεννογόνων και των εξαρτημϊτων τουσ.
Ακόμη δε, να εύναι ςε θϋςη να εφαρμόςει νεότερεσ διαγνωςτικϋσ μεθόδουσ και
θεραπευτικϋσ τεχνικϋσ που ϋχουν ςχϋςη με τη ςύγχρονη τεχνολογύα.
υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ: 5 χρόνια
Βαςικόσ κορμόσ: Εςωτερικό Παθολογύα: 12 μόνεσ
Ειδικό εκπαύδευςη: Φειρουργικό: 6 μόνεσ και Δερματολογύα-Αφροδιςιολογύα: 42
μόνεσ
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13.

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ –ΔΙΑΒΗΣΗ—ΜΕΣΑΒΟΛΙΜΟ----221 ΛΕΞΕΙ---6 ΕΣΗ

Αντικείμενο εκπαίδευσης

Η ειδικότητα τησ Ενδοκρινολογύασ και Μεταβολιςμού εύναι ο κλϊδοσ τησ Ιατρικόσ
που αςχολεύται, κύρια, με τισ παθόςεισ των ενδοκρινών αδϋνων, ιςτών και
ςυςτημϊτων, αυτών που προκύπτουν ωσ αποτϋλεςμα τησ δρϊςησ των ορμονών
αλλϊ και των μεταβολικών τουσ ςυνεπειών. Περιλαμβϊνει την απόκτηςη
γνώςεων και ικανοτότων ώςτε ο ειδικευόμενοσ Ενδοκρινολόγοσ να εύναι ςε θϋςη
να διαγιγνώςκει και να αντιμετωπύζει τα ςυνόθη αλλϊ και τα ςπανιότερα
ενδοκρινολογικϊ νοςόματα.
Επιμερύζεται ςτη Βαςικό Κλινικό Ενδοκρινολογύα (νευρο-ενδοκρινικό ςύςτημα,
υποθϊλαμοσ, υπόφυςη, επινεφρύδια, θυρεοειδόσ αδϋνασ, παραθυρεοειδεύσ αδϋνεσ,
ορμόνεσ του πεπτικού ςυςτόματοσ, γονϊδεσ, πϊγκρεασ, ορμονικό ρύθμιςη τησ
αρτηριακόσ πύεςησ, ενόβωςη, αύξηςη και ανϊπτυξη), ςτο ακχαρώδη Διαβότη
(διαβότησ τύπου 1, διαβότησ τύπου 2, διαβότησ κύηςησ, επιπλοκϋσ), ςτο
Μεταβολιςμό και ςτη Διατροφό (μεταβολικϊ νοςόματα των οςτών
{οςτεοπόρωςη, οςτεομαλακύα}, δυςλιπιδαιμύεσ, παχυςαρκύα, απύςχανςη,
διαταραχϋσ ύδατοσ και ηλεκτρολυτών) και ςτην Διαγνωςτικό/Εργαςτηριακό
Ενδοκρινολογύα
(διαγνωςτικϋσ
δοκιμαςύεσ,
ορμονικού
προςδιοριςμού,
υπερηχογραφύα).
Φρόνοσ εκπαύδευςησ
υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ: 6 χρόνια
Βαςικόσ κορμόσ: Εςωτερικό Παθολογύα: 24 μόνεσ
Ειδικό εκπαύδευςη: Ενδοκρινολογύα: 48 μόνεσ
Η εκπαύδευςη ςτην ενδοκρινολογύα περιλαμβϊνει:
Βαςικό Κλινικό ενδοκρινολογύα: 12 μόνεσ
ακχαρώδησ Διαβότησ: 12 μόνεσ
Ενδοκρινολογύα αναπαραγωγόσ: 6 μόνεσ
Παιδιατρικό Ενδοκρινολογύα: 6 μόνεσ
Διαγνωςτικό – Εργαςτηριακό Ενδοκρινολογύα: 12 μόνεσ
Οι 12 μόνεσ εργαςτηριακόσ εκπαύδευςησ κατανϋμονται ωσ εξόσ:
κλαςςικό εργαςτηριακό ενδοκρινολογύα (αρχϋσ ορμονικών προςδιοριςμών, in
vivo ραδιοώςοτοπικϋσ μϋθοδοι): 3 μόνεσ
μϋθοδοι μοριακόσ ενδοκρινολογύασ: 3 μόνεσ και
ακτινολογύα (υπερηχογραφικό απεικόνιςη των ενδοκρινών αδϋνων): 6 μόνεσ
14.

ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Αντικεύμενο εκπαύδευςησ
Περιλαμβϊνει την απόκτηςη γνώςεων και ικανοτότων ώςτε ο ειδικευμϋνοσ
Παθολόγοσ να εύναι ςε θϋςη να διαγιγνώςκει και αντιμετωπύζει τισ ςυνόθεισ, αλλϊ
και ςπανιότερεσ, οξεύεσ και χρόνιεσ, νοςολογικϋσ οντότητεσ και ςύνδρομα τησ
Εςωτερικόσ Παθολογύασ ςε νοςηλευόμενουσ και εξωτερικούσ αρρώςτουσ.
Επιπλϋον, ο ειδικευμϋνοσ Παθολόγοσ θα πρϋπει να μπορεύ να ενεργεύ ωσ
ςύμβουλοσ ςε χειρουργικούσ αρρώςτουσ και αρρώςτουσ, που εμπύπτουν ςε όλεσ
τισ υπϊρχουςεσ αναγνωριςμϋνεσ ειδικότητεσ.
Φρόνοσ εκπαύδευςησ: υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ 6 χρόνια
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Πρώτη περύοδοσ: 51 μόνεσ ςτην Εςωτερικό Παθολογύα. Κατϊ την διϊρκεια τησ
πρώτησ περιόδου περιλαμβϊνεται 3 μηνοσ εκπαύδευςη ςτα ΣΕΠ.
Δεύτερη περύοδοσ: 21 μόνεσ. Η εκπαύδευςη τησ δευτϋρασ περιόδου περιλαμβϊνει
εκπαύδευςη ςτα παρακϊτω:
ΜΕΘ: 3 μόνεσ
Καρδιολογύα (Κλινικό, Μονϊδα εμφραγμϊτων και εξωτερικό ιατρεύο): 6 μόνεσ
Eξωτερικϊ ιατρεύα ςυναφών ειδικοτότων τησ Εςωτερικόσ Παθολογύασ, καθώσ και
ενδεχόμενων εξωτερικών ειδικών ιατρεύων τησ Παθολογικόσ Κλινικόσ (π.χ.
Ιατρεύα Διαβότη, Αρτηριακόσ Τπερτϊςεωσ, Λιπιδύων, Αγγειοπαθολογικό,
Λοιμώξεων,
Νεφρολογικό,
Ηπατολογικό,
Αιματολογικό,
Ογκολογικό,
Ρευματολογικό, Γαςτρεντερολογικό, Πνευμονολογικό, κλπ): 12 μόνεσ. Η
εκπαύδευςη ςε καθϋνα των παραπϊνω ιατρεύων δεν πρϋπει να υπερβαύνει τουσ 3
μόνεσ.
Προτείνουμε να μετατραπεί ωσ εξήσ:
Πρώτη περίοδοσ: 60 μήνεσ ςτην Εςωτερική Παθολογία. Κατά την διάρκεια
τησ πρώτησ περιόδου περιλαμβάνεται
3 μηνοσ εκπαίδευςη ςτα ΣΕΠ και 9 μήνοσ εκπαίδευςη ςε εξωτερικά ιατρεία
ςυναφών ειδικοτήτων τησ Εςωτερικήσ Παθολογίασ, καθώσ και
ενδεχόμενων εξωτερικών ειδικών ιατρείων τησ Παθολογικήσ Κλινικήσ (π.χ.
Ιατρεία Διαβήτη, Αρτηριακήσ Τπερτάςεωσ, Λιπιδίων, Αγγειοπαθολογικό,
Λοιμώξεων, Νεφρολογικό, Ηπατολογικό, Αιματολογικό, Ογκολογικό,
Ρευματολογικό, Γαςτρεντερολογικό, Πνευμονολογικό, κλπ). Η εκπαίδευςη
ςε καθένα των παραπάνω ιατρείων δεν πρέπει να υπερβαίνει τουσ 3 μήνεσ.
Δεύτερη περίοδοσ: 12 μήνεσ. Η εκπαίδευςη τησ δευτέρασ περιόδου
περιλαμβάνει εκπαίδευςη ςτα παρακάτω:
ΜΕΘ: 6 μήνεσ
Καρδιολογία (Κλινική, Μονάδα εμφραγμάτων και εξωτερικό ιατρείο): 6
μήνεσ
15.

ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ------ΔΕΝ ΕΦΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ---ΛΕΞΕΙ 208—ΕΣΗ 4

Αντικεύμενο εκπαύδευςησ
Περιλαμβϊνει την απόκτηςη γνώςεων και ικανοτότων ώςτε ο ειδικευμϋνοσ
Ιατρόσ τησ Εργαςύασ:
να εύναι ςε θϋςη να αναγνωρύζει τουσ βλαπτικούσ παρϊγοντεσ του εργαςιακού
περιβϊλλοντοσ, να εκτιμϊ τισ επιδρϊςεισ τουσ ςτην υγεύα των εργαζομϋνων, καθώσ και
να προβαύνει ςε διαφορικό διϊγνωςη τησ κοινόσ νόςου από τισ επαγγελματικϋσ νόςουσ,
να προςανατολύζει τον ιατροβιολογικό ϋλεγχο των εργαζομϋνων ςτην κατεύθυνςη τησ
πρόληψησ ό ϋγκαιρησ διϊγνωςησ,
να προτεύνει μϋτρα για την πρόληψη ό ελαχιςτοπούηςη των επαγγελματικών νόςων και
ατυχημϊτων,
να εύναι ςε θϋςη να παρϋχει ϊμεςη βοόθεια ςτα οξϋα και επεύγοντα περιςτατικϊ ςτουσ
χώρουσ εργαςύασ,
να φροντύζει για την επανϋνταξη των εργαζομϋνων μετϊ από ατύχημα ό νόςο,
επανεκτιμώντασ την κατϊςταςη υγεύασ τουσ και
να ϋχει ςαφεύσ γνώςεισ οργϊνωςησ των υπηρεςιών υγεύασ και αςφϊλειασ ςτην
επιχεύρηςη (τόρηςη αρχεύου και ατομικού βιβλιαρύου επαγγελματικού κινδύνου των
εργαζομϋνων), διεξαγωγόσ επιδημιολογικών ερευνών ςτην κατεύθυνςη τησ
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προώθηςησ τησ υγεύασ και αςφϊλειασ τησ εργαςύασ και γνώςη των κανόνων
δεοντολογύασ που διϋπουν την ϊςκηςη του ιατρικού επαγγϋλματοσ, καθώσ και τησ
ςχετικόσ νομοθεςύασ για την υγεύα και την αςφϊλεια τησ εργαςύασ.
Φρόνοσ εκπαύδευςησ: υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ: 4 χρόνια
Βαςικόσ κορμόσ: 28 μόνεσ (προτείνουμε 24 μήνεσ)
Η εκπαύδευςη κορμού περιλαμβϊνει
Εςωτερικό παθολογύα: 15 μόνεσ (προτείνουμε 12 μήνεσ)

Πνευμονολογύα: 6 μόνεσ
Ορθοπαιδικό: 3 μόνεσ (προτείνουμε 2 μήνεσ)
Δερματολογύα: 2 μόνεσ
Ψτορινολαρυγγολογύα: 1μόνα
Οφθαλμολογύα: 1 μόνα
Eιδικό εκπαύδευςη: 20 μόνεσ ςτην Ιατρικό τησ Εργαςύασ (προτεύνουμε 24

μόνεσ)
16. ΙΑΣΡΟΔΙΚΑΣΙΚΗ------ΟΚ--------ΛΕΞΕΙ 277----ΕΣΗ 5
Περιλαμβϊνει την απόκτηςη των απαιτούμενων γνώςεων και ικανοτότων ώςτε ο
ειδικευμϋνοσ ιατροδικαςτόσ να εύναι ςε θϋςη να εξετϊζει ϋνα αιφνύδιο, βύαιο ό
ύποπτο θϊνατο και να αποφαύνεται για την αιτύα θανϊτου, το εύδοσ θανϊτου
(φυςικόσ, ατύχημα, αυτοκτονύα, ανθρωποκτονύα ό απροςδιόριςτοσ) και κατϊ
περύπτωςη τον χρόνο θανϊτου και την ταυτότητα του νεκρού. Εύναι δυνατόν η
μεθοδολογύα τησ μεταθανϊτιασ διερεύνηςησ να εφαρμοςθεύ ςε οριςμϋνα
περιςτατικϊ ζώντων-Κλινικό Ιατροδικαςτικό ( παιδικό κακοπούηςη,
ενδοοικογενειακό βύα, βιαςμόσ, αςϋλγειεσ και ερμηνεύα κακώςεων ςε ζώντεσ).
ΙΙ. Η εκπαύδευςη γύνεται με ςκοπό να ακολουθεύται ϋνα ενιαύο πρωτόκολλο και
ενιαύα, πλόρησ και λεπτομερόσ μεθοδολογύα όπωσ αυτό ιςχύει διεθνώσ και ςύμφωνα με
τα ςύγχρονα κριτόρια τησ ιατροδικαςτικόσ. Ακολουθεύται όμοιοσ Κανονιςμόσ Ειδύκευςησ
ςτην Ιατροδικαςτικό για κϊθε Εκπαιδευτικό Μονϊδα ςύμφωνα με τα διεθνό κριτόρια
πϊντα. Περιλαμβϊνει την αυτοδύναμη εκτϋλεςη των ιατροδικαςτικών νεκροτομών με τισ
κλαςςικϋσ τεχνικϋσ (τ.Virchow, τ. Rokitansky ) και ειδικϋσ νεκροτομικϋσ τεχνικϋσ κατϊ
περύπτωςη, την αυτοδύναμη ιςτολογικό ανϊλυςη των δειγμϊτων τησ νεκροτομόσ, την
ειδικό δειγματοληψύα και ερμηνεύα των ευρημϊτων του τοξικολογικού εργαςτηρύου και
την ςύνταξη κατϊ το δυνατόν ενιαύου τύπου ιατροδικαςτικόσ ϋκθεςησ.
ΙΙΙ. Η εκπαύδευςη διαρκεύ πϋντε χρόνια, τα οπούα κατανϋμονται ωσ εξόσ:

α. Δύο χρόνια ϊςκηςη ςτην Παθολογικό Ανατομικό για την εξοικεύωςη προσ τισ
ιςτοπαθολογικϋσ τεχνικϋσ και χρώςεισ και την εκπαύδευςη ςτην Γενικό
Παθολογικό Ανατομικό κυρύωσ.
β. Σρύα χρόνια ϊςκηςη ςτην κυρύωσ Ιατροδικαςτικό (βύαιοι θϊνατοι, ύποπτοι,
αιφνύδιοι ςε ϊτομα καλόσ πρότερησ υγεύασ, θϊνατοι βρεφών, νηπύων και παιδιών,
θϊνατοι ςε ιδρύματα κρϊτηςησ και φυλακϋσ, από νοςόματα επικύνδυνα για την
δημόςια υγεύα, θϊνατοι ατόμων χωρύσ ιατρικό παρακολούθηςη)ενώ κατϊ το
τελευταύο εξϊμηνο μπορεύ ο ειδικευόμενοσ να ενημερωθεύ για την μεθοδολογύα
τησ, Εργαςτηριακόσ Εγκληματολογύασ, τησ Μεταθανϊτιασ Ιατροδικαςτικόσ
Σοξικολογύασ, τησ Ιατροδικαςτικόσ Ανθρωπολογύασ και τησ Ιατροδικαςτικόσ
Γενετικόσ.
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17. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ----ΟΚ--------278 ΛΕΞΕΙ-------ΕΣΗ 6
Αντικεύμενο εκπαύδευςησ

Η Καρδιολογύα αποςκοπεύ ςτο να προςφϋρει επαρκό αντιμετώπιςη των αςθενών
που παρουςιϊζουν νόςουσ τησ καρδιϊσ, τησ πνευμονικόσ κυκλοφορύασ και τησ
ςυςτηματικόσ αρτηριακόσ και φλεβικόσ κυκλοφορύασ. τισ μϋρεσ μασ η
ςυνηθϋςτερη καρδιαγγειακό παθολογικό οντότητα εύναι η αθηρωμϊτωςη, η
οπούα αφορϊ την ςτεφανιαύα και ςυςτηματικό αρτηριακό κυκλοφορύα. Η
κατανόηςη των παραγόντων κινδύνου και τησ τροποπούηςόσ τουσ με ςκοπό την
ελαχιςτοπούηςη των μακροχρονύων επιπτώςεων τησ αθηρωμϊτωςησ καθώσ και η
θεραπεύα των επιπλοκών τησ αθηρωμϊτωςησ όπωσ τα οξϋα ςτεφανιαύα ςύνδρομα
και η καρδιακό ανεπϊρκεια αποτελούν τα κύρια αντικεύμενα τησ Καρδιολογύασ.
Επύςησ αντικεύμενα τησ καρδιολογύασ αποτελούν πολλϋσ ϊλλεσ ςημαντικϋσ
παθόςεισ που αφορούν το μυοκϊρδιο, το περικϊρδιο και τισ καρδιακϋσ βαλβύδεσ,
ςυςτηματικϋσ παθόςεισ όπωσ η αρτηριακό υπϋρταςη ό ο ςακχαρώδησ διαβότησ
που αφορούν όχι μόνο την καρδιϊ αλλϊ και ϊλλα αγγειακϊ ςυςτόματα και
ιδιαύτερα το αρτηριακό καθώσ και οι διαταραχϋσ του καρδιακού ρυθμού που
ποικύλουν από καλοόθεισ ςε επικύνδυνεσ για την ζωό. Η πλόρησ γνώςη όλων των
παραπϊνω διαταραχών, η διϊγνωςό τουσ ςυμπεριλαμβανόμενησ τησ
χρηςιμοπούηςησ απεικονιςτικών τεχνικών ςχετικών με την καρδιϊ και το
αγγειακό δϋνδρο καθώσ και η ταχϋωσ αναπτυςςόμενη θεραπεύα τουσ που
βαςύζεται ςε χρόςη φαρμακευτικών ουςιών, διαδερμικών τεχνικών, εμφύτευςησ
ςυςκευών και χειρουργικών επεμβϊςεων αποτελούν βαςικϊ τμόματα τησ
καρδιολογύασ.
Φρόνοσ εκπαύδευςησ
υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ: 6 ϋτη
Βαςικόσ κορμόσ: Εςωτερικό Παθολογύα: 24 μόνεσ
Ειδικό εκπαύδευςη: 4 χρόνια
Η ειδικό εκπαύδευςη περιλαμβϊνει
Καρδιολογικό τμόμα: 28 μόνεσ (περιλαμβϊνει ςτεφανιαύα μονϊδα: 6 μόνεσ τουλϊχιςτον και
Σακτικό εξωτερικό καρδιολογικό ιατρεύο (ςυμπεριλαμβανομϋνων και των ειδικών ιατρεύων
υπϋρταςησ ό λιπιδύων ό παχυςαρκύασ ό ςακχαρώδη διαβότη: 4 μόνεσ τουλϊχιςτον)
Εργαςτόριο υπερηχοκαρδιογραφύασ: 6 μόνεσ
Εργαςτόριο Κοπώςεων ό Πυρηνικόσ Καρδιολογύασ: 2 μόνεσ Εργαςτόριο Μελϋτησ
αρρυθμιών- βηματοδοτών-απινιδωτών: 3 μόνεσ
Αιμοδυναμικό Εργαςτόριο: 6 μόνεσ
Παιδοκαρδιολογικό ό Καρδιοχειρουργικό Κλινικό ό κοινό ΜΕΘ: 3 μόνεσ
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18.
ΕΣΗ

KOINΨΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ-ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ----ΟΚ-------250 ΛΕΞΕΙ------4

Αντικεύμενο εκπαύδευςησ
Η Κοινωνικό Ιατρικό, ωσ επιςτημονικόσ κλϊδοσ που ϋχει ωσ ςτόχο την
εφαρμοςμϋνη γνώςη για την πρόληψη τησ αςθϋνειασ, την αύξηςη τησ διϊρκειασ
ζωόσ και την προαγωγό τησ υγεύασ μϋςω οργανωμϋνων δραςτηριοτότων τησ
κοινωνύασ περιλαμβϊνει ιδύωσ:
α) Σην γνώςη των μεθόδων εκτύμηςησ των αναγκών υγεύασ του πληθυςμού,
β) Σην εκτύμηςη των αναγκών υγεύασ του πληθυςμού ό ειδικών ομϊδων του
πληθυςμού,
γ) Σην επιδημιολογικό μελϋτη των νόςων και την ϋρευνα τησ αιτύασ των νόςων
δ) Σην παρακολούθηςη, τον ϋλεγχο και την αντιμετώπιςη των λοιμωδών
νοςημϊτων,
ε) Σην παρακολούθηςη, τον ϋλεγχο και την αντιμετώπιςη των λοιμωδών
νοςημϊτων,
ςτ) Ση γνώςη των μεθόδων και των τεχνικών πρωτογενούσ, δευτερογενούσ και
τριτογενούσ πρόληψησ των αςθενειών
ζ) Σον ςχεδιαςμό, οργϊνωςη, διούκηςη και αξιολόγηςη υπηρεςιών υγεύασ.
Φρόνοσ εκπαύδευςησ. υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ: 4 χρόνια
Βαςικόσ κορμόσ: 12 μόνεσ
Η εκπαύδευςησ κορμού περιλαμβϊνει
Εςωτερικό Παθολογύα: 6μόνεσ και
Κϋντρο Τγεύασ: 6 μόνεσ
Eιδικό εκπαύδευςη: 36 μόνεσ
Η ειδικό περιλαμβϊνει τα παρακϊτω:
Θεωρητικό κατϊρτιςη ςε Σομϋα Κοινωνικόσ Ιατρικόσ ό Εργαςτόριο
Επιδημιολογύασ ό Εργαςτόριο Τγιεινόσ ςε Ανώτατο Εκπαιδευτικό άδρυμα ό ςτην
Εθνικό χολό Δημόςιασ Τγεύασ: 12 μόνεσ
Η θεωρητικό κατϊρτιςη καλύπτει τα εξόσ γνωςτικϊ αντικεύμενα: Επιδημιολογύα,
Βιοςτατιςτικό, Κοινωνικϋσ Επιςτόμεσ, Οικονομύα τησ Τγεύασ, Οργϊνωςη, Διούκηςη
και Προγραμματιςμό των Τπηρεςιών Τγεύασ, Προληπτικό Ιατρικό και Προαγωγό
τησ Τγεύασ, Ϊλεγχο και Πρόληψη των Λοιμωδών Νοςημϊτων, Περιβαλλοντικό
Ιατρικό και Διατροφό.
Πρακτικό ϊςκηςη που πραγματοποιεύται ςε Σομϋα Κοινωνικόσ Ιατρικόσ ό
Εργαςτόριο Επιδημιολογύασ ό τομϋα ό εργαςτόριο με δραςτηριότητα που
εμπύπτει ςτα αντικεύμενα του προηγούμενου εδαφύου: 12 μόνεσ
Πρακτικό ϊςκηςη που πραγματοποιεύται ςε Τπηρεςύα Δημόςιασ Τγεύασ: 12 μόνεσ
19.

ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΙΑ---------ΟΚ-------ΛΕΞΕΙ 215-----ΕΣΗ 5

Αντικεύμενο εκπαύδευςησ
Γνωςτικό αντικεύμενο τησ Κυτταρολογύασ εύναι η μελϋτη των φυςιολογικών και
παθολογικών χαρακτόρων των κυττϊρων του ανθρώπινου οργανιςμού, τα οπούα
εύτε αποφολιδώνονται αυτόματα, εύτε αποςπώνται με διϊφορα τεχνητϊ μϋςα από
τουσ ιςτούσ. Εύναι κατεξοχόν κλινικοεργαςτηριακό ειδικότητα που ςυμβϊλλει
ςτον τομϋα τησ πρόληψησ και ϋγκαιρησ διϊγνωςησ του καρκύνου καθώσ και ςτην
παρακολούθηςη τησ πορεύασ των ογκολογικών αςθενών με την εξελιςςόμενη
ανϊπτυξη
τησ
Μοριακόσ
Κυτταρολογύασ,
Ανοςοκυτταροχημεύασ,
Ανοςοφθοριςμού,
Κυτταρογενετικόσ
Μοριακόσ
Κυτταρογενετικόσ,
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Μορφομετρικόσ Ανϊλυςησ όγκων, Κυτταρομετρύασ Ροόσ και ϊλλων ςύγχρονων
μεθόδων ςε κυτταρολογικϊ υλικϊ ςε ςυνδυαςμό με την κυτταρομορφολογύα από
το ύδιο υλικό. Επύςησ πϋραν τησ διϊγνωςησ παρϋχει δυνατότητεσ ϋρευνασ ςτουσ
παραπϊνω τομεύσ. Η λόψη των περιςςοτϋρων υλικών διενεργεύται από τον ειδικό
ιατρό Κυτταρολόγο.
Περιλαμβϊνει:
-

Βαςικϋσ γνώςεισ Ιςτολογύασ και Εμβρυολογύασ.

-

Θεωρητικό και πρακτικό κατϊρτιςη ςτην Παθολογικό Ανατομικό.

-

Θεωρητικό και πρακτικό κατϊρτιςη ςτην Κυτταρολογύα και ςτισ ςύγχρονεσ
μοριακϋσ τεχνικϋσ και λοιπϋσ υποβοηθητικϋσ μεθόδουσ ςε ςυνδυαςμό με την
κυτταρομορφολογύα.

Φρόνοσ εκπαύδευςησ
υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ: 5 ϋτη
Βαςικόσ κορμόσ: Παθολογικό Ανατομικό: 2 ϋτη
Ειδικό εκπαύδευςη: Κυτταρολογύα: 3 ϋτη
το χρόνο των 3 ετών τησ ειδικόσ εκπαύδευςησ περιλαμβϊνεται εκπαύδευςη
6μόνου ςε εργαςτόρια Πανεπιςτημιακϊ, Αντικαρκινικϊ και μεγϊλων νοςοκομεύων
του ΕΤ, που ϋχουν αποδεδειγμϋνα το ςύνολο των επικουρικών τεχνικών που
χρηςιμοποιούνται ςτην Κυτταρολογύα ςε ςυνδυαςμό με την κυτταρολογικό
διϊγνωςη: Κυτταροχημεύα, Ανοςοκυτταροχημεύα, Μοριακό Κυτταρολογύα,
Κυτταρομετρύα Ροόσ, Ανϊλυςη εικόνασ, Κυτταρογεννετικό τησ Μεςόφαςησ

20.

MAIEYTIKH-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ------ΟΚ------116 ΛΕΞΕΙ----5 ΕΣΗ

Aντικεύμενο εκπαύδευςησ
Περιλαμβϊνει τη θεωρητικό και πρακτικό κατϊρτιςη ςτη λειτουργύα και τισ παθόςεισ
του γεννητικού ςυςτόματοσ τησ γυναύκασ και τη λειτουργύα των οργϊνων που
επηρεϊζουν ό επηρεϊζονται από το γεννητικό ςύςτημα, όπωσ οι ενδοκρινεύσ αδϋνεσ και
ο μαςτόσ. Επύςησ, περιλαμβϊνει την παρακολούθηςη τησ γυναύκασ κατϊ τη διϊρκεια τησ
εγκυμοςύνησ, τη διεκπεραύωςη τησ διαδικαςύασ του τοκετού και τον ϋλεγχο τησ
περιόδου τησ λοχεύασ. υγχρόνωσ, καλύπτει και τον τομϋα του οικογενειακού
προγραμματιςμού, ςτον οπούο περιλαμβϊνεται ο ϋλεγχοσ των γεννόςεων και η
αντιμετώπιςη των ςεξουαλικών προβλημϊτων και των ψυχικών επιπτώςεων που
ςυνδϋονται με αυτϊ.
Φρόνοσ εκπαύδευςησ
υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ: 5 χρόνια

Μαιευτικό: 21 μόνεσ,
Γυναικολογύα: 21 μόνεσ,
Αναπαραγωγό: 6 μόνεσ,
Τπερηχογραφύα ςτην μαιευτικό-γυναικολογύα: 6 μόνεσ,
Ενδοςκοπόςεισ-ενδοςκοπικό χειρουργικό: 6 μόνεσ.
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21. ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ----Αντικεύμενο εκπαύδευςησ

Απόκτηςη γνώςεων και δεξιοτότων ούτωσ ώςτε ο ειδικευμϋνοσ νευρολόγοσ να
θϋτει τη διϊγνωςη των νευρολογικών νόςων αξιολογώντασ το ιςτορικό, την
αντικειμενικό εξϋταςη και τισ παρακλινικϋσ εξετϊςεισ. Να εφαρμόζει τισ δόκιμεσ
επιςτημονικϊ θεραπευτικϋσ μεθόδουσ, ςύμφωνα με την Ιατρικό Δεοντολογύα. Να
εύναι ικανόσ ςτη διαχεύριςη αςθενών τελικού ςταδύου. Να εφαρμόζει προληπτικϊ
μϋτρα για τισ νευρολογικϋσ παθόςεισ οι οπούεσ μπορεύ να προληφθούν και να
γνωρύζει γενικϋσ αρχϋσ γενετικόσ ςυμβουλευτικόσ ςτα νευρολογικϊ νοςόματα. Να
διαγιγνώςκει τισ μεύζονεσ και επεύγουςεσ ψυχιατρικϋσ εκδηλώςεισ και νόςουσ. Να
υποςτηρύζει ϊλλεσ ειδικότητεσ ςχετικϊ με νευρολογικϋσ επιπλοκϋσ και να
παρακολουθεύ την εξϋλιξη και αποκατϊςταςό τουσ.
Φρόνοσ εκπαύδευςησ
υνολικόσ αςκούμενοσ χρόνοσ: 5 ϋτη
Βαςικόσ κορμόσ: 12 μόνεσ. Η εκπαύδευςη κορμού περιλαμβϊνει
Χυχιατρικό 6 μόνεσ
Εςωτερικό Παθολογύα: 6 μόνεσ
Ειδικό εκπαύδευςη: 48 μόνεσ ςτην νευρολογύα
Η εκπαύδευςη ςτην νευρολογύα κατανϋμενται ωσ ακολούθωσ
A.
26 μόνεσ κλινικό ϊςκηςη ςε θαλϊμουσ γενικόσ Νευρολογύασ
Β.
4 μόνεσ κλινικό ϊςκηςη ςε ειδικϊ τμόματα τησ Νευρολογύασ*
Γ.
10 μόνεσ κλινικό νευροφυςιολογύα
Δ.
4 μόνεσ ϊςκηςη ςτα Εξωτερικϊ Ιατρεύα (Γενικό και Ειδικϊ)
Ε.
4 μόνεσ ϊςκηςη ςε ειδικϊ αντικεύμενα
(2 μόνεσ Νευροαπεικόνιςη
(CT,MRI,MRA κ.α.), 1 μόνα Νευροεντατικολογύα, και 1 μόνα προαιρετικϊ ό κατ’
επιλογόν ςτο αντικεύμενο τησ Νευροπαθολογύασ, τησ Νευρογενετικόσ ό τησ
Διαχεύριςησ αςθενών τελικού ςταδύου).
Προτείνουμε να αλλάξει ωσ εξήσ:
Η εκπαίδευςη ςτην νευρολογία κατανέμενται ωσ ακολούθωσ
A.
26 μήνεσ κλινική άςκηςη ςε θαλάμουσ γενικήσ Νευρολογίασ
Β.
6 μήνεσ κλινική άςκηςη ςε ειδικά τμήματα τησ Νευρολογίασ*
Γ.
10 μήνεσ κλινική νευροφυςιολογία
Δ.
6 μήνεσ άςκηςη ςτα Εξωτερικά Ιατρεία (Γενικό και Ειδικά)
22.

ΝΕΤΡΟΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ------ΟΚ------99 ΛΕΞΕΙ-----6 ΕΣΗ

Αντικεύμενο εκπαύδευςησ

Περιλαμβϊνει τη γνώςη τησ μορφολογύασ και τησ λειτουργύασ του νευρικού
ςυςτόματοσ καθώσ και τη διαγνωςτικό προςϋγγιςη και τη ςυνδυαςμϋνη
χειρουργικό και ςυντηρητικό αντιμετώπιςη παθολογικών καταςτϊςεων
(παθόςεισ και κακώςεισ) που το επηρεϊζουν.
Φρόνοσ εκπαύδευςησ
υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ: 6 χρόνια
Βαςικόσ κορμόσ: Γενικό Φειρουργικό: 12 μόνεσ
Ειδικό εκπαύδευςη: Νευροχειρουργικό: 54 μόνεσ και Νευρολογύα: 6 μόνεσ.
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Κατϊ την διϊρκεια των 54 μηνών τησ εκπαύδευςησ ςτην Νευροχειρουργικό
προαιρετικό ςυνολικό εξϊμηνη εκπαύδευςη ςε κύρια γνωςτικϊ αντικεύμενα τησ
ειδικότητασ όπωσ:


Παιδονευροχειρουργικό



Διαγνωςτικό και επεμβατικό νευροακτινολογύα



Φειρουργικό βϊςεωσ κρανύου



Λειτουργικό νευροχειρουργικό



Φειρουργικό αγγειακών παθόςεων εγκεφϊλου



Φειρουργικό ςπονδυλικόσ ςτόλησ

23.

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ------ΟΚ------217 ΛΕΞΕΙ-----6 ΕΣΗ

Αντικεύμενο εκπαύδευςησ
Με το πϋρασ τησ εκπαύδευςησ του εκπαιδευόμενοσ οφεύλει
1)
Να διαγιγνώςκει και να αντιμετωπύζει τα ςυνόθη αλλϊ και τα ςπανιότερα
νεφρολογικϊ νοςόματα ςε νοςηλευόμενουσ και εξωτερικούσ αρρώςτουσ
2)
Να αντιμετωπύζει αρρώςτουσ με οξεύα νεφρικό ανεπϊρκεια , με αιμοκϊθαρςη
και περιτοναώκό κϊθαρςη, να διαγιγνώςκει και να αντιμετωπύζει αρρώςτουσ με
ςυςτηματικϊ νοςόματα και εκδηλώςεισ από τουσ νεφρούσ καθώσ και νεφρολογικϊ
προβλόματα ιδιαιτϋρων κατηγοριών αρρώςτων (με καρδιολογικϊ, ογκολογικϊ,
αιματολογικϊ, κληρονομικϊ και ϊλλα ςυναφό προβλόματα)
3)
Να διαγιγνώςκει και αντιμετωπύζει αρρώςτουσ με διαταραχϋσ τησ ομοιόςταςησ
των διςθενών ιόντων και τησ οξεοβαςικόσ ιςορροπύασ.
4)
Να διαγιγνώςκει και αντιμετωπύζει αςθενεύσ με νεφρικό οςτεοδυςτροφύα,
μεταμόςχευςη νεφρού και νεφρολογικϊ νοςόματα μαιευτικόσ –γυναικολογύασ
5)
Να γνωρύζει τα πιθανϊ οφϋλη και τουσ κινδύνουσ από ειδικϋσ θεραπεύεσ
αρρώςτων με νεφρικϊ νοςόματα (ςπειραματονεφρύτιδεσ, αγγειύτιδεσ κα.)
6)
Να διαγιγνώςκει και θεραπεύει αςθενεύσ με υπϋρταςη καθώσ και να
αντιμετωπύζει τισ ςυνϋπειεσ τησ ιδιοπαθούσ υπϋρταςησ και των δευτεροπαθών τησ
αιτύων
7)
Να γνωρύζει να επιτελϋςει υπερηχογραφικό ϋλεγχο των νεφρών, βιοψύα νεφρού
και τοποθϋτηςη κεντρικών καθετόρων αιμοκϊθαρςησ.
Φρόνοσ εκπαύδευςησ
υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ: 6 ϋτη
Βαςικόσ κορμόσ: Εςωτερικό παθολογύα 24 μόνεσ
Ειδικό εκπαύδευςη Νεφρολογύα: 48 μόνεσ
Kατϊ τουσ τελευταύουσ 12 μόνεσ τησ εκπαύδευςησ ςτην νεφρολογύα ο ειδικευόμενοσ για
6 μόνεσ θα μπορεύ, εϊν θϋλει, να επιλϋξει εκπαύδευςη ςε μονϊδεσ εντατικόσ θεραπεύασ
και επεμβατικόσ ακτινολογύασ ό ςε εργαςτόρια ανοςολογύασ και ϋρευνασ εν γϋνει.
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24.

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ------ΟΚ------141 ΛΕΞΕΙ-----6 ΕΣΗ

Αντικεύμενο εκπαύδευςησ

Η ιατρικό ειδικότητα τησ Παθολογικόσ Ογκολογύασ περιλαμβϊνει τη διϊγνωςη, τη
ςυςτηματικό (χημειοθεραπεύα, βιολογικϋσ θεραπεύεσ και ορμονοθεραπεύα) και
υποςτηρικτικό θεραπεύα καθώσ και το ςυντονιςμό τησ ςυνολικόσ αγωγόσ των
αρρώςτων με κακοόθεισ νεοπλαςύεσ.
Η εκπαύδευςη ςτην ογκολογικό παθολογύα περιλαμβϊνει την απόκτηςη γνώςεων
και δεξιοτότων ούτωσ ώςτε ο παθολόγοσ ογκολόγοσ να δύναται να:
1.
Αντιμετωπύζει διαγνωςτικϊ αρρώςτουσ με κακοόθεισ νεοπλαςύεσ και
παρεμβαύνει θεραπευτικϊ και υποςτηρικτικϊ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ νόςου.
2.
Εύναι υπεύθυνοσ για το ςχεδιαςμό και την εκτϋλεςη του θεραπευτικού
προγρϊμματοσ χημειοθεραπεύασ και ςυντηρητικόσ αγωγόσ, όπωσ επύςησ και για
το ςυντονιςμό των διαγνωςτικών και θεραπευτικών προςπαθειών όταν αυτϋσ
περιλαμβϊνουν και τη ςυνδρομό ϊλλων ειδικοτότων.
3.

υμμετϋχει ωσ υντονιςτόσ ςτο Ογκολογικό υμβούλιο του Νοςοκομεύου.

Φρόνοσ εκπαύδευςησ
υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ: 6 χρόνια
Βαςικόσ κορμόσ: Εςωτερικό Παθολογύα 24 μόνεσ
Ειδικό εκπαύδευςη: Παθολογικό Ογκολογύα: 36 μόνεσ, Αιματολογύα: 6 μόνεσ και
Ακτινοθεραπευτικό Ογκολογύα: 6 μόνεσ.

25.
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ XΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΡΑΤΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ----ΟΚ---------102 ΛΕΞΕΙ-------6 ΕΣΗ
Αντικεύμενο εκπαύδευςησ

Περιλαμβϊνει την απόκτηςη γνώςεων και δεξιοτότων ώςτε ο ειδικευμϋνοσ
ορθοπαιδικόσ να δύναται να ανταποκριθεύ ςτην διϊγνωςη και αντιμετώπιςη των
ςυνόθων αλλϊ και ςπανιότερων πρωτοπαθών και δευτεροπαθών παθόςεων και
κακώςεων του Μυοςκελετικού υςτόματοσ Παιδιών και Ενηλύκων (Ωνω Ωκρου,
Κϊτω Ωκρου, Πυϋλου, πονδυλικόσ τόλησ και Περιφερικών Νεύρων)
ςυμπεριλαμβανομϋνων και των νεοπλαςμϊτων.
Επύςησ, αντιμετώπιςη ςυγκεκριμϋνων παθόςεων και κακώςεων με
μικροχειρουργικό τεχνικό, (Βραχιόνιο Πλϋγμα, Περιφερικϊ Νεύρα) καθώσ και την
αντιμετώπιςη εκφυλιςτικών παθόςεων, παραμορφώςεων και κακώςεων
πονδυλικόσ τόλησ.
Φρόνοσ εκπαύδευςησ

υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ: 6 χρόνια
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Εκπαύδευςη κορμού: Γενικό Φειρουργικό 12 μόνεσ
Ειδικό εκπαύδευςη: 60 μόνεσ
Η ειδικό εκπαύδευςη περιλαμβϊνει:
Γενικό Ορθοπαιδικό: 54μόνεσ
Παιδοορθοπαιδικό 6 μόνεσ

26.

ΟΤΡΟΛΟΓΙΑ------ΟΚ------93 ΛΕΞΕΙ------6 ΕΣΗ

Αντικεύμενο εκπαύδευςησ
Περιλαμβϊνει
την απόκτηςη γνώςεων και ικανοτότων ώςτε ο ειδικευμϋνοσ Ουρολόγοσ να
εύναι ςε θϋςη να διαγιγνώςκει και να αντιμετωπύζει τισ ςυνόθεισ, αλλϊ και ςπανιότερεσ
παθόςεισ του ουροποιητικού ςυςτόματοσ και των δύο φύλλων και του γεννητικού ςυςτόματοσ
του ϊρρενοσ, τόςο ςε ενδονοςοκομειακούσ, όςο και ςε εξωτερικούσ αρρώςτουσ.
Φρόνοσ εκπαύδευςησ
υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ: 6 χρόνια
Εκπαύδευςη κορμού: Γενικό Φειρουργικό: 24 μόνεσ

Ειδικό εκπαύδευςη: 48 μόνεσ
Η ειδικό εκπαύδευςη περιλαμβϊνει εκπαύδευςη ςτισ
Ουρολογύα: 42 μόνεσ και
ε ϋνα από ακόλουθα αντικεύμενα μετϊ από επιλογό του εκπαιδευομϋνου:
Γυναικολογύα, Αγγειοχειρουργικό, Ουρολογύα παύδων ό Νεφρολογύα: 6 μόνεσ.

27.

ΟΥΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ -----ΟΚ-----97 ΛΕΞΕΙ------4 ΕΣΗ

Αντικεύμενο εκπαύδευςησ
Περιλαμβϊνει την απόκτηςη γνώςεων και δεξιοτότων ώςτε ο ειδικευμϋνοσ
οφθαλμύατροσ να εύναι ςε θϋςη να διαγιγνώςκει και αντιμετωπύζει τισ ςυνόθεισ, αλλϊ
και ςπανιότερεσ παθόςεισ των οφθαλμών και των εξαρτημϊτων τουσ, ςε
ενδονοςοκομειακούσ αλλϊ και εξωτερικούσ αρρώςτουσ.
Φρόνοσ εκπαύδευςησ

υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ: 4 χρόνια
Εκπαύδευςη κορμού: 30 μόνεσ
Οφθαλμολογύα : 30 μόνεσ
Ειδικό εκπαύδευςη: 18 μόνεσ
Η ειδικό εκπαύιδευςη περιλαμβϊνει τα παρακϊτω:
Σμόμα Ταλοειδούσ-Αμφιβληςτροειδούσ: 6 μόνεσ,
Σμόμα Παιδοφθαλμολογύασ-τραβιςμού: 3 μόνεσ,
Σμόμα Κερατοειδούσ: 3 μόνεσ,
Σμόμα Γλαυκώματοσ: 3 μόνεσ και
ε κϊποιο από τα ακόλουθα Σμόματα επιλογόσ: Laser, Ηλεκτροφυςιολογύασ,
Τπερηχογραφύασ, Διαθλαςτικόσ Φειρουργικόσ, Κόγχου και Ραγοειδούσ: 3 μόνεσ.
28.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΟΜΙΚΗ—ΟΚ----135 ΛΕΞΕΙ-----5 ΕΣΗ

Αντικεύμενο εκπαύδευςησ
Περιλαμβϊνει την απόκτηςη γνώςεων και την εκμϊθηςη των απαιτούμενων τεχνικών ώςτε ο
ειδικευμϋνοσ Παθολογοανατόμοσ - Κυτταρολόγοσ να εύναι ςε θϋςη βαςιζόμενοσ ςτην
μακροςκοπικό εξϋταςη, ςτην κυτταρικό και ιςτικό μορφολογύα καθώσ και ςτην εφαρμογό
ςύγχρονων μεθόδων (π.χ. ανοςοώςτοχημεύα, ανοςοφθοριςμό, ηλεκτρονικό μικροςκοπύα,
ιςτοχημεύα, κυτταρογενετικό, μορφομετρύα, μοριακό μελϋτη γονιδύων/πρωτεώνών,
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κυτταρομετρύα, κ.α.) να διαγιγνώςκει και να ταξινομεύ τα νοςόματα όλων των ςυςτημϊτων, να
προςδιορύζει τα αύτια, να αναγνωρύζει τισ προγνωςτικϋσ και προβλεπτικϋσ παραμϋτρουσ που
αφορούν την εξϋλιξό των, να ςυμμετϋχει ςτη διαμόρφωςη θεραπευτικών χειριςμών και ςτον
ϋλεγχο τησ αποτελεςματικότητασ των και να ςυμβϊλει ςτην πρόληψη των νοςημϊτων. Σα κύρια
γνωςτικϊ αντικεύμενα τησ Παθολογικόσ Ανατομικόσ εύναι η Φειρουργικό Παθολογικό Ανατομικό,
η Κυτταροπαθολογύα και η Παθολογικό Ανατομικό Νεκροτομών.
Φρόνοσ εκπαύδευςησ
υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ: 5 χρόνια
Παθολογικό Ανατομικό; 48 μόνεσ (εκ των οπούων Μοριακό Παθολογικό Ανατομικό τουλϊχιςτον
3 μόνεσ)
Κυτταρολογύα:12μόνεσ.

29.

ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ------241 ΛΕΞΕΙ-------5 ΕΣΗ

Aντικεύμενο εκπαύδευςησ

Περιλαμβϊνει την απόκτηςη γνώςεων και ικανοτότων ωσ προσ την αιτιολογύα, την
παθοφυςιολογύα, τη ςυμπτωματολογύα, τισ απεικονιςτικϋσ μεθόδουσ, τη διαφορικό
διϊγνωςη, την πρόληψη και τη θεραπεύα των ςυνόθων και ςπανιότερων νοςολογικών
οντοτότων και ςυνδρόμων ςε εςωτερικούσ και εξωτερικούσ αρρώςτουσ από τη γϋννηςη
ϋωσ και την εφηβικό ηλικύα.
Παρϊλληλα, ο ειδικευμϋνοσ παιδύατροσ θα πρϋπει να γνωρύζει τη φυςιολογύα τησ αύξηςησ,
τησ ψυχοκινητικόσ, γνωςιακόσ και κοινωνικόσ ανϊπτυξησ καθώσ και τησ διατροφόσ, τησ
υγιεινόσ και τησ φροντύδασ του υγιούσ και του ϊρρωςτου παιδιού.

Επιπλϋον, ο ειδικευμϋνοσ Παιδύατροσ θα πρϋπει να κατϋχει βαςικϋσ γνώςεισ ςε
ςυγγενεύσ ειδικότητεσ (χειρουργικό, ορθοπεδικό, γυναικολογύα, Ψ.Ρ.Λ.,
Οφθαλμολογύα και Οδοντιατρικό ςτην παιδικό ηλικύα).
Σα πρώτα τρύα χρόνια περιλαμβϊνουν τη βαςικό εκπαύδευςη ςτον κοινό κορμό τησ
Παιδιατρικόσ ειδικότητασ και τα τελευταύα δύο χρόνια περιλαμβϊνουν προηγμϋνη
εκπαύδευςη ςτην πρωτοβϊθμια και δευτεροβϊθμια φροντύδα, καθώσ και απόκτηςη
γνώςεων και ικανοτότων ςτην προληπτικό και κοινωνικό παιδιατρικό.

Φρόνοσ εκπαύδευςησ
υνολικόσ χρόνοσ ειδικότητασ: 5 χρόνια
Βαςικόσ κορμόσ: 2 χρόνια Γενικό Παιδιατρικό,
Ειδικό εκπαύδευςη : 3 χρόνια. Η ειδικό εκπαύδευςη περιλαμβϊνει

Νεογνολογύα: 6 μόνεσ (φυςιολογικϊ νεογνϊ-αύθουςα τοκετών: 2 μόνεσ και Μονϊδα
Εντατικόσ Θεραπεύασ Νεογνών: 4 μόνεσ)
Αιματολογύα-Ογκολογύα: 3 μόνεσ
Λοιμώδη Νοςόματα: 3 μόνεσ
Καρδιολογύα: 3 μόνεσ
Ενδοκρινολογύα: 3 μόνεσ
Μονϊδα Εντατικόσ Θεραπεύασ Παύδων: 3 μόνεσ,
Νεφρολογύα ό Γαςτρεντερολογύα ό Πνευμονολογύα ό Νευρολογύα ό Κοινωνικό και
Αναπτυξιακό Παιδιατρικό ό Ρευματολογύα ό Εφηβικό Ιατρικό ό Δερματολογύα ό
Ανοςολογύα-Αλλεργιολογύα (με επιλογό του ειδικευόμενου): 3 μόνεσ.
Παιδιατρικό: 12 μόνεσ (εκ των οπούων 3 μόνεσ ςε Πρωτοβϊθμια Υροντύδα [Εξωτερικϊ
Ιατρεύα Νοςοκομεύων, Κϋντρα Τγεύασ])
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30.

ΠΑΙΔΟΧΤΦΙΑΣΡΙΚΗ-------307 ΛΕΞΕΙ-------5 ΕΣΗ

Αντικεύμενο εκπαύδευςησ.
Περιλαμβϊνει την απόκτηςη γνώςεων και δεξιοτότων ςτισ παρακϊτω ενότητεσ:
α. φυςιολογικό ψυχολογικό ανϊπτυξη παιδιών και εφόβων,
β. ψυχοπαθολογύα παιδιών και εφόβων και κατανόηςη τησ ςημαςύασ των
βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων που ςχετύζονται με την
αιτιολογύα τουσ,
γ. θεραπευτικό αντιμετώπιςη βιολογικό και ψυχοθεραπευτικό
δ. προβλόματα παιδιών με ειδικϋσ ανϊγκεσ και
ε. εφαρμογό των αρχών και τησ πρακτικόσ τησ υμβουλευτικόσ –
Διαςυνδετικόσ
Παιδοψυχιατρικόσ, τησ Κοινωνικόσ και Κοινοτικόσ Παιδοψυχιατρικόσ και τησ
Προληπτικόσ Παιδοψυχιατρικόσ.

Πρϋπει επιπλϋον να αποκτόςει δεξιότητεσ για το ςυντονιςμό τησ διεπιςτημονικόσ
παιδοψυχιατρικόσ ομϊδασ και τη ςυνεργαςύα με ϊλλουσ ειδικούσ που εργϊζονται
ςτο χώρο τησ ψυχικόσ υγεύασ αλλϊ και με ςχολεύα, υπηρεςύεσ ςτην κοινότητα,
ιδρύματα, φορεύσ κλπ
υνοπτικϊ οι ςτόχοι τησ εκπαύδευςησ ςτην Παιδοψυχιατρικό πρϋπει να εύναι:
η state‐of‐the‐art παροχό υπηρεςιών προσ τουσ αςθενεύσ και η προαγωγό τησ
γνώςησ ςε νϋουσ τομεύσ όπωσ: Νευροεπιςτόμεσ, Κατανόηςη τησ παθογϋνεςησ,
Αλληλεπύδραςη βιολογύασ – περιβϊλλοντοσ, Ολοκληρωμϋνη θεραπεύα
(ςυνδυαςμόσ κατϊλληλων παρεμβϊςεων) και Πρόληψη.
Φρόνοσ εκπαύδευςησ
υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ 5 ϋτη:
Βαςικόσ κορμόσ: 18 μόνεσ
Η εκπαύδευςη βαςικού κορμού περιλαμβϊνει
Χυχιατρικό: 12 μόνεσ και Νευρολογύα: 6μόνεσ (κατϊ προτύμηςη ςε παιδιατρικό
νοςοκομεύο)
Ειδικό εκπαύδευςη: 42 μόνεσ
Η ειδικό εκπαύδευςη περιλαμβϊνει
Εξωνοςοκομειακϋσ δομϋσ (Εξωτερικϊ Ιατρεύα, Ιατροπαιδαγωγικϊ Κϋντρα, Κϋντρα
Χυχικόσ Τγιεινόσ, Κϋντρα Χυχικόσ Τγεύασ, Κϋντρα Ημϋρασ): 24 μόνεσ. Ο
αναφερόμενοσ ςυνολικόσ χρόνοσ ειδύκευςησ των 24 μηνών μπορεύ να
πραγματοποιεύται εύτε εξ ολοκλόρου ςτα Εξωτερικϊ Ιατρεύα Γενικού ό
Παιδιατρικού Νοςοκομεύου εύτε 12 μόνεσ ςτα Εξωτερικϊ Ιατρεύα και 12 μόνεσ ςε
κϊποια–εσ από τισ ϊλλεσ δομϋσ.
Tμόμα ενδονοςοκομειακόσ νοςηλεύασ: 6 μόνεσ και Διαςυνδετικό Παιδοψυχιατρικό
ςε παιδιατρικό νοςοκομεύο: 6 μόνεσ ό
Σμόμα ενδονοςοκομειακόσ νοςηλεύασ: 12 μόνεσ
ε ϋνα ό δύο αντικεύμενα τησ κύριασ ειδικότητασ ό/και ςε δομϋσ ειδικού
ενδιαφϋροντοσ;.6 μόνεσ ό 2 τρύμηνα κατ’ επιλογό του ειδικευομϋνου
Κατϊ τη διϊρκεια τησ ειδικότητασ, ο ειδικευόμενοσ πρϋπει να ϋρθει ςε επαφό με
διϊφορεσ δομϋσ πρόνοιασ, δικαιοςύνησ, παιδεύασ (ειδικϊ ςχολεύα, κϋντρα
κατϊρτιςησ ατόμων με ειδικϋσ ανϊγκεσ, ειςαγγελύα ανηλύκων, δικαςτόρια,
ςχολεύα, ΚΕΔΔΤ κλπ).

25
31.

ΠΛΑΣΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ------ΟΚ-----253 ΛΕΞΕΙ-------6 ΕΣΗ

Αντικεύμενο εκπαύδευςησ

Περιλαμβϊνει τη διϊγνωςη και την προεγχειρητικό, διεγχειρητικό και μετεγχειρητικό
αντιμετώπιςη των εξόσ θεματικών αντικειμϋνων:
α. Σραύματα ό φλεγμονϋσ του δϋρματοσ και των μαλακών μορύων ,
β. Γναθοπροςωπικϊ τραύματα, κυρύωσ, του ςπλαχνικού κρανύου,
γ. Εγκαύματα διαφόρου αιτιολογύασ (θερμικόσ, ηλεκτρικόσ, χημικόσ ό εξ ακτινοβολύασ),
δ. Επύκτητεσ δυςμορφύεσ (λόγω τραύματοσ, εγκαύματοσ, μετεγχειρητικϋσ, νεοπλαςιών,
ακτινοβολύασ)
ε. υγγενεύσ ανωμαλύεσ και νοςόματα τησ κεφαλόσ και τραχόλου,
ςυμπεριλαμβανομϋνων και των κρανιοπροςωπικών ανωμαλιών και ςχιςτιών χεύλουσυπερώασ,
ςτ. Καλοόθεισ ό κακοόθεισ όγκοι του δϋρματοσ, των εξαρτημϊτων και των μαλακών
μορύων ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ αντιμετώπιςησ των επιχωρύων λεμφαδϋνων,
ζ. Όγκοι τησ κεφαλόσ και του τραχόλου,
η. υγγενεύσ ό επύκτητεσ δυςμορφύεσ του κορμού και των ϊκρων ό ϊλλων ςημεύων του
ςώματοσ όπου παρύςταται ανϊγκη κϊλυψησ δια δϋρματοσ ό κρημνών,
θ. Λεμφοιδόματα,
ι. υγγενεύσ και επύκτητεσ ανωμαλύεσ των εξωγεννητικών οργϊνων,
ια. Κατακλύςεισ διαφόρων αιτιολογιών,
ιβ. Φειρουργικό χειρόσ,
ιγ, Φειρουργικό των περιφερικών νεύρων,
ιδ. Επανορθωτικό χειρουργικό του μαςτού μετϊ από ςυγγενεύσ , επύκτητεσ παθόςεισ και
μαςτεκτομόσ
ιε. Αιςθητικό χειρουργικό.
ιςτ. Μικροχειρουργικό
ιζ. Αιςθητικϋσ παρεμβϊςεισ
ιη. Εφαρμογϋσ Laser
ιθ. κολύωςη Ρινικού Διαφρϊγματοσ και ρινοπλαςτικό
ικ. Περιοφθαλμικό χειρουργικό
Φρόνοσ εκπαύδευςησ
υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ: 6 χρόνια

Βαςικόσ κορμόσ: Γενικό χειρουργικό: 24 μόνεσ
Eιδικό εκπαύδευςη: 48 μόνεσ
Η ειδικό εκπαύδευςη περιλαμβϊνει
Πλαςτικό χειρουργικό με περιοδικό εναλλαγό (rotation) ςε κλινικϋσ πλαςτικόσ
χειρουργικόσ, που εξειδικεύονται ςε διαφορετικϊ αντικεύμενα, ώςτε οι
ειδικευόμενοι να εκπαιδεύονται ςε όλο το γνωςτικό αντικεύμενο (π.χ. ϋγκαυμα,
ογκολογύα, τραύμα, μικροχειρουργικό κ.α.): 36 μόνεσ και
ε 2 ειδικότητεσ του χειρουργικού τομϋα, (μετϊ την πϊροδο τουλϊχιςτον 24
μηνών ςτην πλαςτικό χειρουργικό) , κατ' επιλογόν του ειδικευόμενου: 2 (δύο)
εξϊμηνα
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32.

ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΥΤΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ---------281 ΛΕΞΕΙ---5 ΕΣΗ

ΝΑ ΑΠΟΑΥΗΝΙΣΕΙ Η ΠΡΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Αντικεύμενο εκπαύδευςησ
Η πνευμονολογύα – φυματιολογύα εύναι πολυθεματικό ειδικότητα πολλών γνώςεων
και δεξιοτότων ώςτε ο ειδικεύομενοσ να εύναι ςε θϋςη να αντιμετωπύζει τον αςθενό
που πϊςχει από νοςόματα αναπνευςτικού.
Η εκπαύδευςη περιλαμβϊνει τισ βαςικϋσ αρχϋσ παθοφυςιολογύασ, τησ οξεύασ
αναπνευςτικόσ ανεπϊρκειασ, τισ διαταραχϋσ του μηχανιςμού αναπνοόσ, διαταραχϋσ
του αναπνευςτικού κϋντρου, των αναπνευςτικών μυών τησ πνευμονικόσ
κυκλοφορύασ, τουσ μηχανιςμούσ υποξυγοναιμύασ και τισ αλληλοεπιδρϊςεισ καρδιϊσπνευμόνων. Κατϊ την διϊρκεια τησ εκπαύδευςησ ο ειδικευόμενοσ αποκτϊ γνώςεισ και
δεξιότητεσ που αφορούν ςτην επιδημιολογύα των νοςημϊτων του αναπνευςτικού,
ςτην ανατομύα, ςτη φυςιολογύα, παθοφυςιολογύα, ςτισ λειτουργικϋσ δοκιμαςύεσ,
οξεοβαςικό ιςορροπύα, αϋρια αύματοσ, και αξιολόγηςη απεικονιςτικών δεδομϋνων,
(ακτινογραφύα θώρακοσ, ςπινθηρογρϊφημα, υπερηχογρϊφημα και μαγνητικό
τομογραφύα). τη ςυνϋχεια εκπαιδεύεται ςτην προςϋγγιςη νοςημϊτων του
αναπνευςτικού και ςτη φυςιοπαθολογύα.
Περιληπτικϊ τα νοςόματα εύναι:
1) Νοςόματα αεραγωγών, (βρογχικό ϊςθμα, Φ.Α.Π., βρογχεκταςύεσ, κυςτικό ύνωςη
κ.λ.π.),
2) Νοςόματα πνευμονικόσ κυκλοφορύασ, (πνευμονικό εμβολό, πνευμονικό υπϋρταςη,
πνευμονικό αρτηριοφλεβώδη δυςπλαςύα),
3) Λοιμώξεισ αναπνευςτικού, (πνευμονύα τησ κοινότητασ, νοςοκομειακό πνευμονύα,
ϊτυπεσ, πνευμονύα ςε ανοςοκαταςταλμϋνο αςθενό, φυματύωςη), 4) Διϊχυτα Διϊμεςα
Νοςόματα, Δ.Δ.Π. ταξινόμηςη και διαγνωςτικό προςϋγγιςη, ςαρκοεύδωςη,
αυτοϊνοςα ρευματικϊ κ.λ.π.,
5) Νεοπλαςύεσ πνευμόνων (διϊγνωςη θεραπευτικό αντιμετώπιςη, παρενϋργειεσ
φαρμϊκων),
6) Νοςόματα υπεζωκότα, απεικονιςτικόσ ϋλεγχοσ διαγνωςτικό παρακϋντηςη, βιοψύα
υπεζωκότα, αντιμετώπιςη υπεζωκοτικόσ ςυλλογόσ, επαγγελματικϊ νοςόματα.
Πνευμονοκοκύωςη, αμιϊντωςη, επαγγελματικό ϊςθμα, ατμοςφαιρικό ρύπανςη,
7) Διαταραχϋσ ελϋγχου τησ αναπνοόσ, αποφρακτικό υπνικό ϊπνοια, κεντρικό υπνικό
ϊπνοια. Υϊρμακα και πνεύμονασ. το τελευταύο εξϊμηνο εκπαιδεύονται ςτην
επεμβατικό πνευμονολογύα (βρογχοςκόπιςη, που περιλαμβϊνει εκμϊθηςη βιοψύασ,
διαβρογχικό παρακϋντηςη, τεχνικό Lavage, θωρακοςκόπιςη κ.λ.π.)
Φρόνοσ εκπαύδευςησ
υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ: 5 χρόνια.
Εκπαύδευςη κορμού: 18 μόνεσ. Η εκπαύδευςη κορμού γύνεται ςτην Εςωτερικό
παθολογύα (κατεπιλογό για 6 μόνεσ εύτε ςε Παθολογικό/Ογκολογικό κλινικό, εύτε
Ρευματολογικό Κλινικό, εύτε ςε Παθολογικό Κλινικό που παρϋχει εξειδύκευςη ςτισ
λοιμώξεισ)
Ειδικό εκπαύδευςη: 42 μόνεσ. Η ειδικό εκπαύδευςη γύνεται ςτισ Πνευμονολογύα: 36
μόνεσ και
Εντατικό θεραπεύα: 6 μόνεσ.
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33.

ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ -----ΟΚ—160 ΛΕΞΕΙ------5 ΕΣΗ

Αντικεύμενο εκπαύδευςησ
Περιλαμβϊνει την απόκτηςη γνώςεων ςχετικών
α) με τισ ιδιότητεσ του πυρόνα των ραδιενεργών ςτοιχεύων και τισ
εκπεμπόμενεσ από αυτόν ακτινοβολύεσ , και κατ’ επϋκταςη, των
ραδιοφαρμϊκων και ραδιοαντιδραςτηρύων, για την μελϋτη των διαταραχών του
μεταβολιςμού, τησ λειτουργύασ, τησ φυςιολογύασ, παθοφυςιολογύασ και
ανατομύασ των διαφόρων οργϊνων και ςυςτημϊτων του ανθρωπύνου ςώματοσ
β) των ςυςτημϊτων καταμϋτρηςησ και απεικόνιςησ τησ κατανομόσ
ακτινοβολύασ (β-counter, γ-counter, γ-Camera ,PET Camera και Τβριδικών
Απεικονιςτικών υςτημϊτων ).
γ) τισ βιολογικϋσ επιδρϊςεισ ακτινοβολιών ςτον ϊνθρωπο και την
ακτινοπροςταςύα
Σο φϊςμα των δραςτηριοτότων τησ Πυρηνικόσ Ιατρικόσ, που καθορύζεται από
τον παραπϊνω οριςμό περιλαμβϊνει :
Διαγνωςτικϋσ εφαρμογϋσ (in vivo και in vitro) , Θεραπευτικϋσ εφαρμογϋσ και
εφαρμογϋσ Δημόςιασ Τγεύασ όςον αφορϊ την Ακτινοπροςταςύα.
Φρόνοσ εκπαύδευςησ

υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ: 5 χρόνια
Βαςικόσ κορμόσ: Εςωτερικό παθολογύα: 12 μόνεσ
Ειδικό εκπαύδευςη: 48 μόνεσ
Η ειδικό εκπαύδευςη περιλαμβϊνει
Πυρηνικό Ιατρικό: 36 μόνεσ,
Ακτινολογύα: 9 μόνεσ (οι 6 μόνεσ ςτην αξονικό και μαγνητικό τομογραφύα), και
Κατεπιλογόν του εκπαιδευομϋνου ςε ϋνα από παρακϊτω αντικεύμενα (Ογκολογύα,
Καρδιολογύα, Παιδιατρικό, Ενδοκρινολογύα): 3 μόνεσ

34.

ΡΕΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ----ΟΚ---165 ΛΕΞΕΙ------6 ΕΣΗ

Αντικεύμενο εκπαύδευςησ
Περιλαμβϊνει την απόκτηςη γνώςεων και ικανοτότων ώςτε ο ειδικευμϋνοσ
ρευματολόγοσ να εύναι ςε θϋςη:
α) να κατανοεύ την παθογϋνεια, να διαγιγνώςκει και να αντιμετωπύζει θεραπευτικϊ τα
νοςόματα και τισ λειτουργικϋσ διαταραχϋσ του μυοςκελετικού ςυςτόματοσ
(αρθρώςεων, τενόντων, ςυνδϋςμων, ορογόνων θυλϊκων, μυών, οςτών και ςπονδυλικόσ
ςτόλησ) που περιλαμβϊνουν τισ αυτοϊνοςεσ/αυτοφλεγμονώδεισ παθόςεισ του
ςυνδετικού ιςτού, τισ εκφυλιςτικϋσ μυοςκελετικϋσ παθόςεισ ςυμπεριλαμβανομϋνου του
εξωαρθρικού ρευματιςμού, και τισ μεταβολικϋσ παθόςεισ των οςτών,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ οςτεοπορώςεωσ.
β) να παραγγϋλνει και να αξιολογεύ τισ κατϊλληλεσ αιματολογικϋσ, βιοχημικϋσ,
ανοςολογικϋσ και απεικονιςτικϋσ εξετϊςεισ για την διϊγνωςη και την παρακολούθηςη
των αςθενών με ρευματολογικϊ νοςόματα.
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γ)
να χρηςιμοποιεύ ανοςοκαταςταλτικϋσ και βιολογικϋσ θεραπεύεσ ςε ςειρϊ
ςυςτηματικών αυτοανόςων νοςημϊτων.
δ) να προϊγει την βαςικό και κλινικό ϋρευνα ςτο πεδύο τησ ρευματολογύασ
Φρόνοσ εκπαύδευςησ
υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ: 6 ϋτη
Βαςικόσ κορμόσ: 4 ϋτη
Η εκπαύδευςη κορμού περιλαμβϊνει
Εςωτερικό παθολογύα: 2 ϋτη και
Ρευματολογύα: 3 ϋτη
Ειδικό εκπαύδευςη: 12 μόνεσ
Η ειδικό εκπαύδευςη περιλαμβϊνει
Υυςικό Ιατρικό και Αποκατϊςταςη : 4 μόνεσ
Ορθοπεδικό: 4 μόνεσ και
Ανοςολογύα: 4 μόνεσ

35.
ΕΣΗ

ΥΤΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ---ΟΚ--222 ΛΕΞΕΙ----5

Αντικεύμενο Εκπαύδευςησ

Απόκτηςη γνώςεων και δεξιοτότων ώςτε ο Υυςύατροσ να θεραπεύει, ςχεδιϊζει
και παρακολουθεύ Προγρϊμματα Ιατρικόσ Αποκατϊςταςησ αςθενών με
παθόςεισ ό τραυματιςμούσ του Νευρικού, Μυοςκελετικού, Καρδιαγγειακού και
Αναπνευςτικού υςτόματοσ που προκαλούν ϋκπτωςη τησ λειτουργικόσ
ικανότητασ και δυνητικϊ αναπηρύα.
Οι γνώςεισ των, μεταξύ ϊλλων, περιλαμβϊνουν:

Ιατρικό αξιολόγηςη (πλόρησ κλινικό-εργαςτηριακόσ ϋλεγχοσ) για
διϊγνωςη τησ υποκεύμενησ πϊθηςησ


Εκτύμηςη ελλειμμϊτων και αξιολόγηςη λειτουργικόσ ικανότητασ


Πρόγνωςη τησ πϊθηςησ/κϊκωςησ και των αποτελεςμϊτων τησ
ιατρικόσ αποκατϊςταςησ

Πρόληψη των επιπλοκών, τησ υποκεύμενησ νόςου/κϊκωςησ και
ελαχιςτοπούηςη του λειτουργικού ελλεύμματοσ

Γνώςη, εμπειρύα και εφαρμογό ιατρικών θεραπειών (φϊρμακα,
ιατρικϋσ παρεμβϊςεισ) και θεραπειών με φυςικϊ μϋςα και τεχνικϋσ
(φυςικοθεραπεύα, εργοθεραπεύα κλπ)


Γνώςη τησ τεχνολογύασ τησ αποκατϊςταςησ


Γνώςη τησ «δυναμικόσ τησ ομϊδασ» και διοικητικϋσ ικανότητεσ για
ςυντονιςμό και καθοδόγηςη τησ «ομϊδασ αποκατϊςταςησ»
Φρόνοσ εκπαύδευςησ
υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ: 5 χρόνια
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Βαςικόσ κορμόσ: 18 μόνεσ
Εςωτερικό Παθολογύα: 6 μόνεσ,
Νευρολογύα: 6 μόνεσ και
Ορθοπαιδικό: 6 μόνεσ
Ειδικό εκπαύδευςη: 42 μόνεσ ςτην Ιατρικό Υυςικό και Αποκατϊςταςη.
Κατϊ τη διϊρκεια τησ ειδικόσ εκπαύδευςησ, ο ειδικευόμενοσ απαιτεύται να
εκπαιδευτεύ, με την μϋθοδο τησ προγραμματιςμϋνησ περιςτροφόσ (rotation)
ςτα παρακϊτω:
Μονϊδα Εντατικόσ Θεραπεύασ (ΜΕΘ): 2 μόνεσ,
Παιδιατρικό Αποκατϊςταςη: 2 μόνεσ,
Καρδιαγγειακό Αποκατϊςταςη: 2 μόνεσ,
Αναπνευςτικό Αποκατϊςταςη: 2 μόνεσ, και
ςε τρύα από τα ακόλουθα αντικεύμενα κατ’ επιλογό του: ςυνολικϊ 6 μόνεσ
Ιατρεύο Πόνου, Εργαςτόριο Νεύρο-Υυςιολογικού Ελϋγχου, Εργαςτόριο
Ουροδυναμικόσ μελϋτησ και Εργαςτόριο Ανϊλυςησ Βϊδιςησ και
Πελματογραφύασ
36. ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ------ΟΚ-----172ΛΕΞΕΙ-----6 ΕΣΗ
Αντικεύμενο εκπαύδευςησ
Περιλαμβϊνει τη θεωρητικό κατϊρτιςη και πρακτικό ϊςκηςη του ειδικευόμενου
ςτισ αρχϋσ και ςτουσ κανόνεσ τησ χειρουργικόσ επιςτόμησ, καθώσ και τη διϊγνωςη
και θεραπεύα των διαφόρων παθόςεων, ανωμαλιών και κακώςεων των οργϊνων
του ανθρώπινου ςώματοσ και * την τεχνικό των διαφόρων χειρουργικών
επεμβϊςεων.
Ειδικότερα περιλαμβϊνει εγχειρόςεισ επύ του:

1. Οιςοφϊγου, 2. τομϊχου, 3. Λεπτού εντϋρου, 4. Παχϋοσ εντϋρου - πρωκτού, 5.
Κεφαλόσ - τραχόλου, 6.Θώρακα, 7. Αγγεύων, 8. Ϋπατοσ - χοληφόρων, 9.
Παγκρϋατοσ- ςπληνόσ, 10. Μαςτού, 11, Μότρασ - ωοθηκών, 12, Κοιλιακού
τοιχώματοσ, 13. Δϋρματοσ - Μαλακών μορύων, 14. Κοιλύασ - οπιςθύου περιτοναύου
- ελϊςςονοσ πυϋλου, 15. Διαφόρων παθόςεων ϊλλων-οργϊνων, 16. Σραύματοσ,
17. Λαπαροςκοπικόσ και Ρομποτικόσ χειρουργικόσ, 18. Εκτϋλεςη Τπερόχων,
19.Ενδοςκοπόςεων και 20. Γνώςεισ Εντατικόσ θεραπεύασ.

Φρόνοσ εκπαύδευςησ
υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ: 6 χρόνια
Βαςικόσ κορμόσ: γενικό χειρουργικό 36 μόνεσ.
Εiδικό εκπαύδευςη: 36 μόνεσ
Προχωρημϋνη χειρουργικό ςτα ωσ ϊνω αντικεύμενα: 24 μόνεσ και
Kατ επιλογό του ειδικευόμενου ςτισ εξόσ ειδικότητεσ: 2 εξϊμηνα (1 εξϊμηνο
ςε κϊθε μύα)
Αγγειοχειρουργικό,Γυναικολογύα
~
Μαιευτικό,
Νευροχειρουργικό,
Ορθοπεδικό,
Ουρολογύα,
Πλαςτικό
χειρουργικό,
Φειρουργικό
Θώρακα,
Ψτορινολαρυγγολογύα,
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Φειρουργικό Παύδων και ΜΕΘ
37.

ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΘΨΡΑΚΑ------ΟΚ ----170 ΛΕΞΕΙ------------7 ΕΣΗ

Αντικεύμενο εκπαύδευςησ:
Περιλαμβϊνει την απαραύτητη γνώςη και τεχνικό ικανότητα που απαιτεύται για
τη διϊγνωςη και τη χειρουργικό αντιμετώπιςη των παθόςεων:
α) του θώρακα: θωρακικού τοιχώματοσ, πνεύμονα, υπεζωκότα, τραχεύασ,
βρόγχων, μεςοθωρακύου, διαφρϊγματοσ, οιςοφϊγου,
β) τησ καρδιϊσ: ςτεφανιαύων αγγεύων, καρδιακών βαλβύδων, αορτόσ (ανιούςασ,
τόξου, κατιούςασ θωρακικόσ), περικαρδύου, ςυγγενών καρδιοπαθειών, όγκων τησ
καρδιϊσ, τραυμϊτων, καθώσ και τη χειρουργικό των αρρυθμιών και τησ καρδιακόσ
ανεπϊρκειασ (τεχνικϋσ αναδιαμόρφωςησ κοιλιών, μεταμόςχευςησ, τοποθϋτηςησ
ςυςκευών μηχανικόσ υποςτόριξησ του κυκλοφορικού και του αναπνευςτικού
ςυςτόματοσ).
Φρόνοσ εκπαύδευςησ
υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ: 7 χρόνια
Βαςικόσ κορμόσ: 36 μόνεσ
Η εκπαύδευςη βαςικού κορμού περιλαμβϊνει
Γενικό Φειρουργικό: 12 μόνεσ,
Πνευμονολογύα - Ογκολογύα (βρογχοςκόπηςη, εργαςτόριο αναπνευςτικών
λειτουργιών): 6 μόνεσ,
Καρδιολογύα (ςτεφανιαύα μονϊδα, αιμοδυναμικό εργαςτόριο, εργαςτόριο
υπερόχων): 6 μόνεσ
Μονϊδα εντατικόσ θεραπεύασ: 6 μόνεσ, και
αξονικό και μαγνητικό τομογρϊφο και PET: 6 μόνεσ.
Ειδικό εκπαύδευςη: 48 μόνεσ
Κατϊ την ειδικό εκπαύδευςη ο ειδικευόμενοσ επιλϋγει 1 εκ των 2 παρακϊτω
κατευθύνςεων
Α) Κατεύθυνςη Θωρακοχειρουργικό:
Καρδιοχειρουργικό: 12 μόνεσ,
Παιδοκαρδιοχειρουργικό: 4 μόνεσ και
Θωρακοχειρουργικό: 32 μόνεσ
B) Κατεύθυνςη Καρδιοχειρουργικό:
Θωρακοχειρουργικό: 12 μόνεσ,
Παιδοκαρδιοχειρουργικό: 4 μόνεσ και
Καρδιοχειρουργικό: 32 μόνεσ
38.

ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΨΝ

Δεν έςτειλε πρόταςη
Αντικεύμενο εκπαύδευςησ
Περιλαμβϊνει τη θεωρητικό και πρακτικό κατϊρτιςη ςε ό,τι αφορϊ ςτην προςϋγγιςη,
εξϋταςη και θεραπεύα όλων των ςυγγενών ανωμαλιών και χειρουργικών παθόςεων,
των χειρουργικών καθώσ και τησ προεγχειρητικόσ, εγχειρητικόσ και μετεγχειρητικόσ
αντιμετώπιςησ παθόςεων των νεογνών, βρεφών και παιδιών μϋχρι την ηλικύα των
δεκατεςςϊρων χρόνων.
Φρόνοσ εκπαύδευςησ. υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ 7 χρόνια.
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Πρώτη περύοδοσ,
εύκοςι τϋςςερισ μόνεσ ςτη Φειρουργικό και ϋξι μόνεσ Παιδιατρικό και
Δεύτερη περύοδοσ, ςαρϊντα πϋντε μόνεσ ςτη Φειρουργικό Παύδων, ϋξι μόνεσ ςε
Μ.Ε.Θ. νεογνών, βρεφών και παύδων και τρεισ μόνεσ κατ’ επιλογόν του
ειδικευομϋνου, ςτισ εξόσ ειδικότητεσ: Νευροχειρουργικό, Ορθοπαιδικό ό
Φειρουργικό Θώρακα.
Προτεύνουμε να τροποποιηθεύ ωσ ακολούθωσ:
Βαςικόσ κορμόσ: 36 μόνεσ
Η εκπαύδευςη κορμού περιλαμβϊνει
Γενικό χειρουργικό: 24 μόνεσ
Παιδιατρικό: 12 μόνεσ (οι 6 μόνεσ να πραγματοποιούνται ςε ΜΕΘ νεογνών,
βρεφών και παύδων)
Ειδικό εκπαύδευςη: 48 μόνεσ
Η ειδικό εκπαύδευςη να περιλαμβϊνει:
Φειρουργικό Παύδων: 48 μόνεσ
39.

ΧΤΦΙΑΣΡΙΚΗ -------ΟΚ-----224 ΛΕΞΕΙ-------5 ΕΣΗ

Η εκπαύδευςη ςτην ειδικότητα τησ ψυχιατρικόσ περιλαμβϊνει θεωρητικό κατϊρτιςη για
την απόκτηςη γνώςεων, πρακτικό εξϊςκηςη για την απόκτηςη δεξιοτότων και την
παροχό γνώςησ, καθοδόγηςησ και προτύπων για την διαμόρφωςη ςτϊςεων, υπό την
επύβλεψη ϋμπειρων εκπαιδευτών, ςτα παρακϊτω γνωςτικϊ αντικεύμενα:

α). Εξϋλιξη τησ ςύγχρονησ ψυχιατρικόσ, θεωρύεσ των διϊφορων ςχολών
β). Εκτύμηςη των ψυχικών λειτουργιών και των διαταραχών τουσ
γ). Εφαρμογό των ςύγχρονων διαφορικών κριτηρύων ψυχικόσ υγεύασ και ψυχικόσ
διαταραχόσ. Χυχιατρικό διϊγνωςη – διαφορικό διαγνωςτικό.
δ). Θεραπευτικό αντιμετώπιςη , βιολογικό και ψυχολογικό όλων των ψυχικών
διαταραχών
ε). Εφαρμογό των αρχών και τησ πρακτικόσ τησ ψυχοςωματικόσ ιατρικόσ, τησ
ςυμβουλευτικόσ-διαςυνδετικόσ ψυχιατρικόσ, τησ κοινωνικόσ ψυχιατρικόσ, τησ
κοινοτικόσ ψυχικόσ υγιεινόσ και τησ προληπτικόσ ψυχιατρικόσ.
ςτ). Εκπαύδευςη ςτην ψυχοθεραπεύα
ζ). Μεθοδολογύα ψυχιατρικόσ ϋρευνασ, επιδημιολογύα και δημόςια υγεύα.
η). Χυχιατρικό ηθικό και δεοντολογύα, δικαιώματα αςθενών, ψυχιατροδικαςτικό
θ). Παιδοψυχιατρικό-διανοητικό καθυςτϋρηςη
ι). Χυχογηριατρικό.
κ). Εξαρτόςεισ (αλκοόλ , ουςύεσ, διαδύκτυο, κ.λ.π.)
Φρόνοσ εκπαύδευςησ
υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ: 5 χρόνια
Εκπαύδευςη κορμού: 12 μόνεσ
Η εκπαύδευςη κορμού περιλαμβϊνει
Εςωτερικό παθολογύα: 6 μόνεσ και νευρολογύα:.6 μόνεσ
Ειδικό εκπαύδευςη; Χυχιατρικό 48 μόνεσ.
Η εκπαύδευςη ςτην Χυχιατρικό πραγματοποιεύται ςε κλινικϋσ του ΕΤ ό
πανεπιςτημιακϋσ κλινικϋσ, και περιλαμβϊνει:
Χυχιατρικό Νοςοκομεύο: 12 μόνεσ,
Χυχιατρικό Σομϋα Γενικού Νοςοκομεύου, που διαθϋτει κλύνεσ: 12 μόνεσ,
Κϋντρο Χυχικόσ Τγεύασ: 12 μόνεσ και
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Eιδικϋσ μονϊδεσ: 12 μόνεσ. H εκπαύδευςη ςε ειδικϋσ μονϊδεσ κατανϋμεται ςε 4
τρύμηνα και γύνεται ςτα παρακϊτω: α) ψυχιατροδικαςτικό, β) παιδοψυχιατρικό,
γ) ψυχογηριατρικό, δ) εξαρτόςεισ.

40.

ΨΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΑ -ΟΚ----165 ΛΕΞΕΙ----------5 ΕΣΗ

Αντικεύμενο εκπαύδευςησ.

Περιλαμβϊνει την εκπαύδευςη ςτη φυςιολογικό λειτουργύα και ςτην
αντιμετώπιςη των παθόςεων του αυτιού και του κροταφικού οςτού (ωτολογύα),
τησ μύτησ και των παραρρινύων κοιλοτότων (ρινολογύα), τησ βϊςεωσ του
κρανύου, τησ ςτοματικόσ κοιλότητασ, του φϊρυγγα, του λϊρυγγα, τησ τραχεύασ,
του τραχηλικού οιςοφϊγου, των ςιελογόνων και του θυρεοειδό αδϋνα, τησ
κεφαλόσ, τησ προςωπικόσ χώρασ, του τραχόλου και των παρακεύμενων περιοχών.
Επύςησ περιλαμβϊνει την εκπαύδευςη ςτισ λειτουργύεσ και παθόςεισ, που αφορούν
την ανθρώπινη επικοινωνύα, όπωσ ακοολογικϋσ και φωνητικϋσ διαταραχϋσ και ςε
θεραπευτικϋσ εξειδικεύςεισ, όπωσ ακοολογύα για παιδιϊ και ενόλικεσ,
νευροωτολογύα, φωνιατρικό και ςτοματοφαρυγγικό κατϊποςη, νευρολογύα των
κρανιακών νεύρων I, III – XII, ροχαλητό και ϊπνοια, ανοςοβιολογύα και
αλλεργιολογύα ςχετιζόμενη με ωτορινολαρυγγολογικϋσ παθόςεισ και ογκολογύα
κεφαλόσ και τραχόλου. Σϋλοσ περιλαμβϊνει και την περιοχικό πλαςτικό και
επανορθωτικό χειρουργικό.
Φρόνοσ εκπαύδευςησ

υνολικόσ χρόνοσ εκπαύδευςησ: 5χρόνια
Βαςικόσ κορμόσ: Γενικό Φειρουργικό 12 μόνεσ

Ειδικό εκπαύδευςη: 48 μόνεσ.
Η ειδικό εκπαύδευςη περιλαμβϊνει
Ψτορινολαρυγγολογύα Ενηλύκων: 42 μόνεσ και
Ψτορινολαρυγγολογύα Παύδων: 6 μόνεσ (μετϊ την πϊροδο τουλϊχιςτον εύκοςι
τεςςϊρων μηνών ςτην Ψτορινολαρυγγολογύα Ενηλύκων).
Γ.Η πλόρησ και λεπτομερόσ περιγραφό του γνωςτικού αντικειμϋνου τησ
ειδικότητασ, η διϊρκεια εκπαύδευςησ, τόςο ςυνολικϊ όςο και ςτα επύ μϋρουσ
γνωςτικϊ αντικεύμενα για τη χορόγηςη καθεμύασ από τισ παραπϊνω ιατρικϋσ
ειδικότητεσ, καθώσ και κϊθε ϊλλη αναγκαύα λεπτομϋρεια ορύζονται με απόφαςη
του Τπουργού Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ, μετϊ από γνώμη τησ οικεύασ
ΕΕΙΕ .
Δ. Ειδικϊ για τισ ειδικότητεσ τησ Γηριατρικόσ και τησ Γενετικόσ Ιατρικόσ εκδύδεται
υπουργικό απόφαςη του Τπουργού ΤΚΑ, μετϊ από πρόταςη του ΚΕΤ για τη
ςύςταςη δύο αντύςτοιχων πενταμελών επιτροπών που αποτελούνται από
Καθηγητϋσ, Αναπληρωτϋσ Καθηγητϋσ και υντονιςτϋσ Διευθυντϋσ ΕΤ
ειδικοτότων με ςυναφϋσ αντικεύμενο και αποδεδειγμϋνη γνώςη ςτην ειδικότητα.
Ϊργο των επιτροπών εύναι ο καθοριςμόσ των προςόντων και η αναγνώριςη όςων
ιατρών ϋχουν τισ προώποθϋςεισ να τουσ απονεμηθεύ ο τύτλοσ τησ ειδικότητασ . Ο
τύτλοσ απονϋμεται από το ΙνςτΕΕΤΕ. Σο ϋργο τησ επιτροπόσ ολοκληρώνεται ςε
απαρϋγκλιτο εύλογο χρόνο, ώςτε να διαςφαλιςτεύ η αξιολόγηςη όςων ιατρών
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υποβϊλουν αύτημα αναγνώριςησ. Η διαδικαςύα ςύςταςησ των αντιςτούχων
Επιςτημονικών Εταιριών αρχύζει μετϊ την πϊροδο του χρόνου αυτού.
Ε.Με προεδρικό διϊταγμα, που εκδύδεται με πρόταςη του Τπουργού Τγεύασ και
Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ μετϊ από ειςόγηςη του ΙνςτΕΕΤΕ, δύναται να
προςτεθούν νϋεσ ειδικότητεσ ό να καταργηθούν οριςμϋνεσ από τισ πιο πϊνω
ειδικότητεσ και να ρυθμιςθούν όλεσ οι αναγκαύεσ λεπτομϋρειεσ για την
αντιμετώπιςη των προβλημϊτων, που προκύπτουν από την τροποπούηςη του πιο
πϊνω καταλόγου των ιατρικών ειδικοτότων.
Άξζξν 4
Δθπαηδεπηηθά Κέληξα γηα ηε ιήςε εηδηθόηεηαο

1. Η εκπαύδευςη των ιατρών για τη λόψη ειδικότητασ πραγματοποιεύται ςε
«Εκπαιδευτικϊ Κϋντρα» (Ε.Κ) που αποτελούνται από «Εκπαιδευτικϋσ Μονϊδεσ»
(Ε.Μ).Σα ΕΚ αναγνωρύζονται με απόφαςη του Ινςτ ΕΕΤΕ, μετϊ την ϋκφραςη
γνώμησ από την αντύςτοιχη ΕΕΙΕ.
Οι ΕΜ μπορούν να ανόκουν ςε ϋνα ό περιςςότερα Νοςοκομεύα τησ ύδιασ ό
όμορων Τγειονομικών Περιφερειών.
Η εκπαύδευςη πραγματοποιεύται με κυκλικό εναλλαγό των ειδικευομϋνων
ςτισ ΕΜ. Μόνον κατϊ εξαύρεςη και μετϊ από αιτιολογημϋνη ειςόγηςη τησ
αντύςτοιχησ ΕΕΙΕ μπορεύ να ταυτύζεται ΕΚ με μια ΕΜ.
Σα ΕΚ πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να εκτελούν όλεσ τισ απαραύτητεσ ιατρικϋσ
πρϊξεισ για την πρακτικό εξϊςκηςη των ειδικευομϋνων.
Ο διοριςμόσ εύναι ενιαύοσ για όλεσ τισ φϊςεισ τησ εκπαύδευςησ,
περιλαμβανομϋνων των προαπαιτούμενων αςκόςεων ςε ϊλλεσ ειδικότητεσ και
γύνεται ςε ϋνα από τα Νοςοκομεύα του ΕΚ. Η εφημϋρευςη πραγματοποιεύται ςτην
εκϊςτοτε ΕΜ και αποζημιώνεται από το αντύςτοιχο Νοςοκομεύο.
2. Σα τμόματα ό οι κλινικϋσ ό τα εργαςτόρια των νοςοκομεύων, που
μπορούν να χαρακτηριςτούν ωσ κατϊλληλα για την αναγνώριςό τουσ ωσ «Ε.Μ.»,
πρϋπει να πληρούν τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ:
α. να εύναι ςε νοςοκομεύα του Εθνικού υςτόματοσ Τγεύασ (Ε..Τ.) ό ςε
νοςοκομεύα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμϊτων ό ςε νοςοκομεύα τησ
παραγρϊφου 10 και 11 του ϊρθρου 13 του νόμου 2889/2001 (ΥΕΚ 37 Α’) ό ςε
ςτρατιωτικϊ νοςοκομεύα ό ςτο Νοςηλευτικό άδρυμα του Μετοχικού Σαμεύου
τρατού (Ν.Ι.Μ.Σ..) ό ςε τϋωσ νοςοκομεύα του Ιδρύματοσ Κοινωνικών
Αςφαλύςεων ό ςτο Ινςτιτούτο Ϊρευνασ Νοςημϊτων Θώρακα, Τγιεινόσ και
Αςφϊλιςησ τησ Εργαςύασ (Ι.Ε.Ν.Θ.Τ.Α.Ε.) ό ςε νοςοκομεύα – ιδρύματα νομικών
προςώπων ιδιωτικών δικαύου, κοινωφελούσ και μη κερδοςκοπικού χαρακτόρα
που εποπτεύονται από το Τπουργεύο Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ
β. να διαθϋτουν υλικοτεχνικό υποδομό αναγκαύα και απαραύτητη για την
εφαρμογό του προκαθοριςμϋνου εκπαιδευτικού προγρϊμματοσ.
γ. να λειτουργούν ςτο Νοςοκομεύο τμόματα και ϊλλων ειδικοτότων, που
εύναι απαραύτητεσ για την ανϊπτυξη ςυγκροτημϋνησ ςφαιρικόσ αντύληψησ από τον
ειδικευόμενο πϊνω ςτο γνωςτικό αντικεύμενο τησ ειδικότητϊσ του.
δ. να ςτελεχώνονται τουλϊχιςτον με υντονιςτό Διευθυντό ό Διευθυντό
ΕΤ ό Καθηγητό ό Αναπληρωτό Καθηγητό και ϋναν ακόμη τουλϊχιςτον
ειδικευμϋνο ιατρό, που ανόκουν οργανικϊ ςτη ςυγκεκριμϋνη Ε.Μ.
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3. Με απόφαςη του Ινςτ ΕΕΤ, που εκδύδεται ύςτερα από γνώμη τησ
αντύςτοιχησ ΕΕΙΕ, μπορεύ να καθορύζονται πρόςθετα, γενικϊ και ειδικϊ, για κϊθε
ειδικότητα, κριτόρια επιλογόσ τμημϊτων, κλινικών ό εργαςτηρύων των πιο πϊνω
νοςοκομεύων ωσ Ε.Μ
4. Σα τμόματα, οι κλινικϋσ ό εργαςτόρια ςτα οπούα κατϊ τη δημοςύευςη του
παρόντοσ νόμου, εκπαιδεύονται ιατρού για την απόκτηςη ιατρικόσ ειδικότητασ
οφεύλουν να ζητόςουν, μϋςα ςε ϋξι μόνεσ από την ϋναρξη ιςχύοσ του νόμου αυτού,
την αναγνώριςό τουσ ωσ Ε.Μ
5. Ο ελϊχιςτοσ χρόνοσ εκπαύδευςησ κατϊ την κυκλικό εναλλαγό ςε Ε.Μ τησ
κϊθε κύριασ ειδικότητασ δεν μπορεύ να εύναι μικρότεροσ των ϋξι μηνών. Με την
εξαύρεςη των Ειδικοτότων Ιατρικόσ τησ Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Ιατρικόσ και
Γενικόσ Ιατρικόσ
6. Με απόφαςη του Ινςτιτούτου ΕΕΤ, μετϊ από ειςόγηςη τησ αντύςτοιχησ
ΕΕΙΕ, ςυνιςτώνται «Επιτροπϋσ Αξιολόγηςησ Εκπαιδευτικών Μονϊδων»
(ΕΠ.ΑΞ.Ε.Μ.) με τριμελό ςύνθεςη και τριετό θητεύα και με αρμοδιότητα την
αξιολόγηςη του ϋργου των Ε.Κ , των Ε.Μ και των εκπαιδευτών μετϊ από επιτόπιο
ϋλεγχο. Όλεσ οι Ε.Μ. οι υντονιςτϋσ εκπαύδευςησ και οι Εκπαιδευτϋσ αξιολογούνται
τουλϊχιςτον μύα φορϊ κϊθε πϋντε χρόνια.
7. ε Ε.Μ που κρύνονται ακατϊλληλεσ, δεν διορύζονται νϋοι ειδικευόμενοι,
αναςτϋλλεται με απόφαςη του ΙνςτΕΕΤ η λειτουργύα τουσ ωσ προσ την
εκπαύδευςη νϋων ειδικευόμενων, οι ειδικευόμενοι μεταφϋρονται ςε ϊλλεσ Ε.Μ .Με
τισ ύδιεσ ό ϊλλεσ αποφϊςεισ και επαναξιολογούνται υποχρεωτικϊ μετϊ από ϋνα
ϋτοσ ό νωρύτερα μετϊ από αύτηςό τουσ. την περύπτωςη που κριθούν και πϊλι
ακατϊλληλεσ με απόφαςη του Ινςτ ΕΕΤ παύει η λειτουργύα τουσ ωσ Ε.Μ.
8. Με απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου κϊθε Δ.Τ.ΠΕ, ορύζεται ωσ
«υντονιςτόσ Εκπαύδευςησ» ςε κϊθε Ε.Κ, με τριετό θητεύα, για την εποπτεύα και το
ςυντονιςμό τησ εκπαύδευςησ των ειδικευομϋνων. Ο «υντονιςτόσ Εκπαύδευςησ»
εύναι Καθηγητόσ ό Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ ό υντονιςτόσ Διευθυντόσ Ε..Τ., που
διευθύνει Σμόμα, Κλινικό ό Εργαςτόριο ό Κϋντρο Τγεύασ που ϋχει αξιολογηθεύ ωσ
Ε.Μ του Ε.Κ.
Ο «υντονιςτόσ Εκπαύδευςησ» τησ κϊθε ειδικότητασ επικουρεύται ςτο ϋργο
του από ϋναν «Αναπληρωτό υντονιςτό Εκπαύδευςησ», που ορύζεται ςε κϊθε
νοςοκομεύο ό Κϋντρο υγεύασ, που ϋχει Ε.Μσ τησ ειδικότητασ, μετϊ από απόφαςη
του Διοικητικού υμβουλύου τησ αρμόδιασ Δ.Τ.ΠΕ. και ειςόγηςη του «υντονιςτό
Εκπαύδευςησ». Οι αναπληρωτϋσ ςυντονιςτϋσ ανόκουν ςτο οργανικό προςωπικό
τησ Ε.Μ και μπορεύ να ανόκουν ςε οποιαδόποτε βαθμύδα του ΕΤ ό των ΑΕΙ. Ο
ςυντονιςτόσ Εκπαύδευςησ με τουσ αναπληρωτϋσ ςυντονιςτϋσ απαρτύζουν το
«υμβούλιο Εκπαύδευςησ». Οι αναπληρωτϋσ ςυντονιςτϋσ ϋχουν την ευθύνη και
των ειδικευομϋνων που δεν εκπαιδεύονται ςτην Ε.Μ για την κύρια ειδικότητϊ
τουσ, αλλϊ ςτο πλαύςιο του εκπαιδευτικού τουσ προγρϊμματοσ τησ κύριασ
ειδικότητϊσ τουσ για προςδιοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα.
9. Ο «υντονιςτόσ Εκπαύδευςησ» :
α. καταρτύζει το πρόγραμμα θεωρητικόσ και πρακτικόσ εκπαύδευςησ των
ειδικευόμενων,
β. καθορύζει το πρόγραμμα εναλλαγόσ των ειδικευόμενων ςτισ Ε.Μ του
Νοςοκομεύου ό των Νοςοκομεύων του Ε.Κ, ςτα Κϋντρα Τγεύασ και ςε κϊθε ϊλλη
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μονϊδα, όπου εκπαιδεύονται οι ειδικευόμενοι, κατϊ τρόπο που να εξαςφαλύζει την
εκπλόρωςη των προώποθϋςεων για την απόκτηςη τησ ειδικότητασ,
γ. τοποθετεύ τουσ ειδικευόμενουσ, με απόφαςό του που κοινοποιεύ ςτο
υμβούλιο Διούκηςησ του Νοςοκομεύου όπου ϋχουν διοριςθεύ, ςε Σμόματα του
Νοςοκομεύου ό ςε Κϋντρο Τγεύασ ό ςε ϊλλη μονϊδα του. Δύναται να τοποθετόςει
τον ειδικευόμενο και ςε ϊλλη Ε.Μ ,εύτε ςτην ύδια εύτε ςε ϊλλη Δ.Τ.ΠΕ. Για την
ϊςκηςη τησ αρμοδιότητασ αυτόσ ζητεύται η γνώμη του υμβουλύου Εκπαύδευςησ
και ςυνεκτιμώνται, η προτύμηςη του ειδικευόμενου, η ςειρϊ επιτυχύασ του και η
οικογενειακό του κατϊςταςη.
ε. εκδύδει πιςτοποιητικό περϊτωςησ τησ εκπαύδευςησ, λαμβϊνοντασ υπόψη
τα πιςτοποιητικϊ των επύ μϋρουσ γνωςτικών αντικειμϋνων και το Βιβλιϊριο
Εκπαύδευςησ του ειδικευόμενου,
10. Για όςεσ ειδικότητεσ προαπαιτεύται ϊςκηςη πϊνω από δώδεκα μόνεσ
ςτην Εςωτερικό Παθολογύα ό Φειρουργικό, η ϊςκηςη αυτό μπορεύ να γύνεται ςε
Ε.Μσ, που ϋχουν αναγνωριςθεύ ωσ επαρκεύσ για την εκπαύδευςη ιατρών για δύο
τουλϊχιςτον ϋτη τησ κυκλικόσ εναλλαγόσ
ςτην ειδικότητα Εςωτερικόσ
Παθολογύασ ό Φειρουργικόσ.
11. Όταν προβλϋπεται εκπαύδευςη των ειδικευομϋνων ςε επύ μϋρουσ
γνωςτικό αντικεύμενο ειδικότητασ για διϊςτημα μϋχρι δώδεκα μηνών, τότε η
εκπαύδευςη αυτό πραγματοποιεύται ςε Ε.Μ νοςοκομεύου το οπούο ςυμμετϋχει ςτο
Ε.Κ για τη χορόγηςη τησ κύριασ ειδικότητασ.. Ο ειδικευόμενοσ τοποθετεύται ωσ
υπερϊριθμοσ. Κατϊ την διϊρκεια τησ ϊςκηςησ ςτισ Ε.Μ. των επιμϋρουσ γνωςτικών
αντικειμϋνων, οι ειδικευόμενοι ςυμμετϋχουν ςτο πρόγραμμα εφημερύασ τησ Ε.Μ
τησ κύριασ ειδικότητασ του ιδύου νοςοκομεύου.
12. Καταργούνται όλεσ οι κατηγορύεσ υπεραρύθμων ειδικευομϋνων, πλην
εκεύνησ των Ενόπλων Δυνϊμεων και των διακρατικών ςυμφωνιών.
13. Ο ςυνολικόσ αριθμόσ θϋςεων ειδύκευςησ καθορύζεται από
 τισ ανϊγκεσ του πληθυςμού για ιατρούσ κϊθε ειδικότητασ, όπωσ
αυτϋσ ορύζονται από τα διεθνώσ αποδεκτϊ δεδομϋνα και τον
υγειονομικό χϊρτη τησ χώρασ
 τισ δυνατότητεσ των Ε.Κ για επαρκό πρακτικό εκπαύδευςη
 την ευθεύα ςυνϊρτηςη με τον αριθμό των φοιτητών ιατρικόσ ςτα
ελληνικϊ εκπαιδευτικϊ ιδρύματα. την πρώτη εφαρμογό
λαμβϊνεται υπόψη ο αριθμόσ των φοιτητών των Ελληνικών
Ιατρικών χολών που όςαν εγγεγραμμϋνοι ςτο δεύτερο ϋτοσ πϋντε
ϋτη πριν ( πχ το 2008 για το 2013)
 τισ υφιςτϊμενεσ ανϊγκεσ ώςτε να εξαςφαλιςθεύ η παραγωγό
ςταθερού αριθμού Γενικών Ιατρών, η αύξηςη τησ παραγωγόσ
Ιατροδικαςτών, Ιατρών Εργαςύασ, Ιατρών Κοινωνικόσ Ιατρικόσ και
η ενύςχυςη τησ παραγωγόσ Ιατρών Υυςικόσ Ιατρικόσ και
Αποκατϊςταςησ, Παθολόγων Ογκολόγων και Ακτινοθεραπευτών
Ογκολόγων.
Με απόφαςη του Τπουργού Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ, μετϊ από
γνώμη
τησ
αντύςτοιχησ
ΕΕΙΕ
και
ειςόγηςη
του
ΙνςτΕΤΕ
εγκρύνεται ο κανονιςμόσ λειτουργύασ των Ε.Κ και το εκπαιδευτικό τουσ
πρόγραμμα, ορύζονται τα καθόκοντα και οι υποχρεώςεισ των εκπαιδευτών και
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των ειδικευομϋνων καθώσ και ο αριθμόσ των ειδικευομϋνων ςε κϊθε Ε.Κ και
ρυθμύζεται κϊθε αναγκαύα λεπτομϋρεια για την εφαρμογό των διατϊξεων του
ϊρθρου αυτού.
14. Οι κενϋσ θϋςεισ κϊθε Ε.Κ ανακοινώνονται κϊθε Δεκϋμβριο και Ιούνιο.
Οι νϋοι διοριςμού ειδικευομϋνων ςτα Ε.Κ πραγματοποιούνται κϊθε Ιανουϊριο και
Ιούλιο.
15. Οι ειδικευόμενοι ιατρού που υπηρετούν ςε υφιςτϊμενεσ Ε.Μ κατϊ τη
δημοςύευςη του νόμου ςυνεχύζουν να υπηρετούν ςε αυτϋσ μϋχρι την ολοκλόρωςη
του ιςχύοντοσ προβλεπομϋνου χρόνου εκπαύδευςησ.
Εντϊςςονται πλόρωσ ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ε.Κ ωσ προσ την
θεωρητικό κατϊρτιςη και με ευθύνη του υντονιςτό Εκπαύδευςησ καταβϊλλεται
προςπϊθεια κϊλυψησ του μεγαλύτερου δυνατού τμόματοσ τησ πρακτικόσ
εξϊςκηςόσ τουσ.
Όςοι ειδικευόμενοι υπηρετούν ςε Ε.Μ που θα αξιολογηθούν ωσ ανεπαρκεύσ,
μετατύθενται με ιςοκατανομό ςε ϊλλεσ Ε.Μ του ιδύου ό ϊλλων Ε.Κ τησ ύδιασ ΔΤΠΕ.
Άξζξν 5
Έλαξμε εθπαίδεπζεο γηα ηε ιήςε εηδηθόηεηαο

1. Οι θϋςεισ εκπαύδευςησ ςτισ ειδικότητεσ του ϊρθρου 3 του νόμου αυτού
καταλαμβϊνονται:
α. με βϊςη το υφιςτϊμενο ςύςτημα πινϊκων ςειρϊσ προτεραιότητασ(λύςτα)
και
β. τουλϊχιςτον ϋνα ϋτοσ μετϊ την ψόφιςη του νόμου, μετϊ από
πανελλαδικϋσ εξετϊςεισ
2. Οι υφιςτϊμενοι πύνακεσ
μεταφϋρονται κατϊ απόλυτη χρονικό
προτεραιότητα από τισ υφιςτϊμενεσ Ε.Μ ςτα αντύςτοιχα Ε.Κ των Νοςοκομεύων.
3. Κατϊ την ϋναρξη εφαρμογόσ του Νόμου οι θϋςεισ που κενώνονται , με
ϋναρξη το τελευταύο εξϊμηνο πριν την διοργϊνωςη των πρώτων πανελλαδικών
εξετϊςεων, διατύθενται ςτα δύο ςυςτόματα με την εξόσ ακολουθύα:
Η 1η ςτη λύςτα
Η 2η ςτισ εξετϊςεισ
Η 3η ςτη λύςτα
Η 4η και 5η ςτισ εξετϊςεισ
Η 6η ςτη λύςτα
Η 7η, 8η, 9η ςτισ εξετϊςεισ
Η 10η ςτη λύςτα
Η 11η,12η,13η,14η ςτισ εξετϊςεισ
Η 15η ςτη λύςτα
Από την 16η θϋςη και μετϊ ακολουθεύται η ύδια αναλογύα 4 θϋςεων για
εξετϊςεισ και 1 για τη λύςτα.
4. ε κϊθε Ε.Κ το ςύςτημα τησ λύςτασ παύει με την πρώτη ςυμπλόρωςη
όλων των θϋςεών του.
5. Οι υποψόφιοι μετϊ την πρώτη κατϊρτιςη των πινϊκων προτεραιότητασ
όλων των ΕΚ ό μετϊ ςυμπλόρωςη των θϋςεων ενόσ Ε.Κ μπορούν να ζητόςουν τη
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διαγραφό τουσ και να εγγραφούν ςε ϊλλη λύςτα ενόσ Ε.Κ τησ ύδιασ ό ϊλλησ
ειδικότητασ.
6. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτισ πανελλαδικϋσ εξετϊςεισ ϋχουν οι κϊτοχοι
ϊδειασ ϊςκηςησ ιατρικού επαγγϋλματοσ ςτην Ελλϊδα. Η ςυμμετοχό ςε αυτϋσ δεν
αποκλεύει την κατϊληψη θϋςεωσ με βϊςη το ςύςτημα τησ λύςτασ.
7. Οι πανελλαδικϋσ εξετϊςεισ διεξϊγονται ωσ ακολούθωσ:
7.1. Εύναι γραπτϋσ και πραγματοποιούνται δύο φορϋσ το χρόνο κατϊ τουσ
μόνεσ Απρύλιο και Νοϋμβριο, μετϊ από προκόρυξη του Τπουργού Τγεύασ και
Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ. Οι υποψηφιότητεσ κατατύθενται ϋωσ 1 μόνα πριν την
ημερομηνύα διεξαγωγόσ.
7.2. Η εξεταςτϋα ύλη βαςύζεται ςε εκεύνη, που προβλϋπεται από τα οικεύα
αναλυτικϊ προγρϊμματα των Ιατρικών χολών τησ χώρασ. Αφορϊ δε 25%
προκλινικϊ και 75% κλινικϊ αντικεύμενα,( εκ των οπούων 50% πτυχιακϊ και 25%
προπτυχιακϊ).
7.3. Διενεργούνται με το ςύςτημα των ερωτόςεων πολλαπλόσ επιλογόσ ςε
τετρϊδιο ειδικού τύπου με αδιαφανϋσ κϊλυμμα (αυτοκόλλητο), που καλύπτει τα
ςτοιχεύα ταυτότητασ των υποψηφύων.
7.4. Η βαθμολόγηςη του γραπτού δοκιμύου γύνεται ςε κλύμακα από μηδϋν
(0), ωσ ο χαμηλότεροσ βαθμόσ, ϋωσ και εκατό (100), ωσ ο υψηλότεροσ βαθμόσ. Δεν
ιςχύει βϊςη επιτυχύασ.
7.5 Οι υποψόφιοι που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε λύςτεσ των υφιςταμϋνων Ε.Μ
τησ κύριασ ειδικότητασ κατϊ την πρώτη ημϋρα υποβολόσ υποψηφιοτότων για την
πρώτη εφαρμογό του ςυςτόματοσ των Πανελλαδικών εξετϊςεων ,όποτε
ςυμμετϋχουν ςε αυτϋσ, πριμοδοτούνται με 1 μόριο για κϊθε εξϊμηνο
αποδεδειγμϋνησ αναμονόσ με μϋγιςτο τα 10. Πϋραν του χρόνου των πϋντε ετών η
πριμοδότηςη δεν αυξϊνει και ούτε ιςχύει για τισ νϋεσ εγγραφϋσ.
7.6 Οι υποψόφιοι ςτισ πανελλόνιεσ εξετϊςεισ ϋχουν το δικαύωμα να
δηλώςουν κατϊ προτεραιότητα όλεσ τισ διαθϋςιμεσ θϋςεισ των Ε.Κ μϋχρι ςε 5
διαφορετικϋσ από τισ κύριεσ ειδικότητεσ. Η δόλωςη πραγματοποιεύται εντόσ 5
ημερών από την ϋκδοςη των αποτελεςμϊτων
7.7 Οι θϋςεισ πληρούνται
από την βαθμολογικό κατϊταξη των
υποψηφύων. Ο υποψόφιοσ που ςυγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογύα
καταλαμβϊνει τη θϋςη τησ πρώτησ προτύμηςόσ του. Επύ ιςοβϊθμηςησ δύο ό
περιςςοτϋρων υποψηφύων ενόσ Ε.Κ ςτην κατϊταξη ςυνυπολογύζεται η ςειρϊ
προτύμηςησ με την οπούα δόλωςε ο κϊθε υποψόφιοσ το ςυγκεκριμϋνο κϋντρο. Επύ
νϋασ ιςοβαθμύασ διορύζονται όλοι και αναςτϋλλεται η προκόρυξη των ιςαρύθμων
επόμενων κενών θϋςεων του κϋντρου.
7.8 Παραύτηςη επιτυχόντοσ από τη θϋςη διοριςμού καταλεύπει τη θϋςη
κενό. Κϊθε παραύτηςη από θϋςη ειδικευόμενου ιατρού πριν το διοριςμό του
αποκλεύει τη ςυμμετοχό του ςτισ επόμενεσ πανελλόνιεσ εξετϊςεισ. ε παραύτηςη
μετϊ το διοριςμό ςυνεπϊγεται την αφαύρεςη του δικαιώματοσ ςτον παραιτηθϋντα
τησ ϋμμιςθησ υπηρεςύασ ςε ϊλλη θϋςη για όςο χρονικό διϊςτημα υπηρϋτηςε ςτην
θϋςη από την οπούα παραιτόθηκε.
8. Ειδικϊ για τουσ ειδικευόμενουσ που ϋχουν ολοκληρώςει ό εκπαιδεύονται
κατϊ τη δημοςύευςη του παρόντοσ ςτη πρώτη φϊςη τησ ειδικότητϊσ τουσ ςε Ε.Μ
που δεν παρϋχει πλόρη ειδικότητα ό ςε προκαταρκτικό εκπαύδευςη ςε ϊλλη
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ειδικότητα και ο διοριςμόσ τουσ δεν όταν ενιαύοσ, παρϋχονται οι εξόσ δυνατότητεσ
για το υπόλοιπο τησ εκπαύδευςόσ τουσ.
8.1 υμμετοχόσ ςτισ εξετϊςεισ με πριμοδότηςη το ϊθροιςμα του χρόνου τησ
αναμονόσ ςτισ δύο φϊςεισ και τον χρόνο υπηρεςύασ.
8.2 Σησ εγγραφόσ τουσ ςε όςεσ λύςτεσ αναμονόσ Ε.Κ επιθυμούν τησ
ειδικότητασ που αρχικϊ επϋλεξαν με χρονικό προτεραιότητα την αναμονό ςτη
δεύτερη φϊςη ειδύκευςησ.
Άξζξν 6
Οξγάλσζε Παλειιαδηθώλ Δμεηάζεσλ
1. Στο ΥΥΚΑ ςυνιςτϊται υπηρεςύα οργϊνωςησ Πανελλαδικών Εξετϊςεων.
Στισ αρμοδιότητϋσ τησ υπϊγονται
-η καταγραφό και δημοςιοπούηςη των Ε.Κ και των θϋςεών τουσ
-η καταγραφό και η δημοςιοπούηςη των κενών θϋςεων ειδύκευςησ των Ε.Κ
-η γραμματειακό υποςτόριξη των επιτροπών εξετϊςεων
-η ανϊρτηςη του πύνακα επιτυχόντων
-η διανομό των μηχανογραφικών δελτύων και ϊλλων ςχετικών εντύπων.
-τα ϋγγραφα των διοριςτϋων.
Η υπηρεςύα του ΥΥΚΑ ςυνεργϊζεται με την αντύςτοιχη υπηρεςύα του Υπουργεύου
Παιδεύασ. Ωσ υποδομό και λογιςμικό των εξετϊςεων ζητεύται η ςυνδρομό του . Επύ
αδυναμύασ ανϊληψησ των εξετϊςεων από το Υπουργεύο Παιδεύασ δημιουργεύται όμοιο
ςύςτημα υποδομών , λογιςμικού και αςφϊλειασ από το ΥΥΚΑ και αναλαμβϊνεται η
διοργϊνωςη από την υπηρεςύα οργϊνωςησ Πανελλαδικών Εξετϊςεων.
2. Σε κϊθε ΔΥΠΕ δημιουργεύται γραφεύο εξυπηρϋτηςησ Πανελλαδικών Εξετϊςεων.
3. Οι υποψηφιότητεσ κατατύθενται ςτισ ϋδρεσ των ΔΥΠΕ. Καταβϊλλεται ςυμβολικό
παρϊβολο.
1. Οι πανελλαδικϋσ εξετϊςεισ για την ϋναρξη ειδικότητασ διεξϊγονται ςε «Εξεταςτικϊ
Κϋντρα» (Εξ.Κ.), ςτισ ϋδρεσ των ΔΥΠΕ
2. Για τη διεξαγωγό και ολοκλόρωςη των διαδικαςιών των πανελληνύων εξετϊςεων
ςυγκροτούνται τα παρακϊτω όργανα:
α. Επιτροπό καθοριςμού εξεταςτϋασ ύλησ. (ΕΚΕΥ)
β. Επιτροπό Πανελλαδικών Εξετϊςεων Ιατρικών Ειδικοτότων (Ε.Π.Ε.Ι.Ε.)
γ. Επιτροπϋσ Εξεταςτικών Κϋντρων (Ε.Εξ.Κ.)
δ. Ομϊδεσ Βαθμολόγηςησ (Ο.Β.)
Η ΕΚΕΥ ςυγκροτεύται από τον πρόεδρο του ΙνςτΕΣΕΥΕ που προεδρεύει , ϋναν εκπρόςωπο
τησ ΣυνΙΕ και 9 Καθηγητϋσ ό Αναπλ. Καθηγητϋσ των Ιατρικών Σχολών που ορύζονται από
αυτϋσ ( 2 του ΕΚΠΑ, 2 του ΑΠΘ και από 1 από τισ ϊλλεσ 5).Η ΕΚΕΥ ορύζει τισ θεματικϋσ
ενότητεσ τησ ύλησ. Η θητεύα τησ εύναι πενταετόσ. Η ΕΚΕΥ επανεξετϊζει την ύλη το πολύ
κϊθε τρύα ϋτη .Η ΕΚΕΥ μπορεύ να ορύζει μια ό περιςςότερεσ θεματικϋσ ενότητεσ με αυξημϋνο
ςυντελεςτό βαθμολόγηςησ των αντιςτούχων θεμϊτων των εξετϊςεων για όςεσ ομϊδεσ
ειδικοτότων ό μεμονωμϋνεσ ειδικότητεσ κρύνει. Στην περύπτωςη αυτό μειώνεται
αντιςτούχωσ η βαθμολογύα από ϊλλεσ θεματικϋσ ενότητεσ ώςτε να διατηρεύται η
100βϊθμιοσ κλύμακα βαθμολογύασ.
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Η «Ε.Π.Ε.Ι.Ε.» αποτελεύται από:
α. Από ϋνα ΓΓ του ΥΥΚΑ, ωσ πρόεδρο ,αναπληρούμενο από ϊλλον ΓΓ του ΥΥΚΑ
β. Από τουσ Προϋδρουσ του Ινςτ. ΕΣΕΥΕ, του ΠΙΣ και τησ ΣυνΙΕ, με τουσ
αναπληρωτϋσ τουσ
γ. Από τον προώςτϊμενο τησ υπηρεςύασ εξετϊςεων, με αναπληρωτό του.
δ. Από 7 Καθηγητϋσ ό Αναπλ. Καθηγητϋσ ό Συντ. Διευθυντϋσ ΕΣΥ Ε.Μων που
εκπαιδεύονται φοιτητϋσ και εύναι Συντονιςτϋσ Εκπαύδευςησ για κϊθε μια από τισ ενότητεσ
που ορύζει η ΕΚΕΥ, οι οπούοι προτεύνουν τα θϋματα των εξετϊςεων. Επιλϋγονται από τον Υπ
ΥΥΚΑ με τριετό θητεύα μετϊ από προτϊςεισ των Ιατρικών Σχολών και τησ ΣυνΙΕ.
Η επιλογό των θεμϊτων των εξετϊςεων γύνεται με επιλογό τησ ομϊδασ των 7 κϊθε
ενότητασ. Ένα από τα μϋλη κϊθε 7μελούσ ομϊδασ δια κληρώςεωσ που διεξϊγουν 48 ώρεσ
πριν οι υπόλοιποι μετϋχοντεσ ςτην ΕΕΠΙΕ (των ςημεύων α,β,γ) ςυμμετϋχει ςτη ςύνθεςη τησ
ΕΕΠΙΕ για την ςυγκεκριμϋνη εξεταςτικό περύοδο. Η τελικό επιλογό των θεμϊτων γύνεται
από την ολομϋλεια τησ ΕΕΠΙΕ την παραμονό τησ εξϋταςησ και ολοκληρώνεται 2 ώρεσ πριν
την ϋναρξό τησ.
Η Ε.Π.Ε.Ι.Ε.»:
α. ϋχει τη γενικό ευθύνη για την κανονικό και αδιϊβλητη διεξαγωγό των
πανελλαδικών εξετϊςεων. Ορύζει τον αριθμό των θεμϊτων και το χρόνο διϊρκειασ τησ
εξϋταςησ.
β. εποπτεύει και κατευθύνει ςτο ϋργο τουσ όλεσ τισ λοιπϋσ επιτροπϋσ και τα ϊλλα
αρμόδια όργανα, παρϋχοντασ τισ αναγκαύεσ οδηγύεσ
γ. αντιμετωπύζει κϊθε αναφυόμενο ζότημα γενικού ό ειδικού χαρακτόρα
δ. παρατεύνει, αν κρύνει ςκόπιμο, τη διϊρκεια εξϋταςησ
ε. μεριμνϊ για τη μεταβύβαςη των θεμϊτων
ςτ. εποπτεύει και παύρνει, κατϊ την κρύςη τησ, κϊθε μϋτρο για την απρόςκοπτη και
ομαλό διεξαγωγό των εξετϊςεων, μϋχρι την ανακούνωςη τησ βαθμολογύασ και τησ
βαθμολογικόσ κατϊταξησ των εξεταςθϋντων.
ζ. ςυγκροτεύ τισ «ΟΒ», ο αριθμόσ των μελών των οπούων καθορύζεται με βϊςη τον
αριθμό των γραπτών δοκιμύων, που πρόκειται να βαθμολογηθούν. Μϋλη των ΟΒ εύναι
εκπαιδευμϋνοι υπϊλληλοι του ΥΥΚΑ ό των ΔΥΠΕ. Έδρεσ των ΟΒ εύναι το ΥΥΚΑ και οι ϋδρεσ
των 1η, 2η, 3η, 4η ΔΥΠΕ.
Η «Ε.Εξ.Κ.», που λειτουργεύ ςε κϊθε Εξ.Κ ορύζεται από τον Διοικητό τησ ΔΥΠΕ και
αποτελεύται από:
α. ϋνα αναπληρωτό διοικητό οικύασ ΔΥΠΕ, αναπληρούμενο από ϋτερο, ωσ πρόεδρο
β. Δυο Συντονιςτϋσ Εκπαύδευςησ Ε.Κ εκ των οικεύων ΔΥΠΕ
γ. Δύο υπαλλόλουσ τησ ΔΥΠΕ με βαθμό προώςταμϋνου ό Διευθυντό
Κϊθε «Ε.Εξ.Κ.» ϋχει ωσ ϋργο:
α. τη διοργϊνωςη, το ςυντονιςμό και γενικϊ την ομαλό λειτουργύα του «Ε.Κ.»
β. τον οριςμό των Εποπτών Εξετϊςεων (Ε.Ε.) ,από Εκπαιδευτϋσ και υπαλλόλουσ τησ
ΔΥΠΕ.
γ. την κατανομό των εξεταζομϋνων ςτισ αύθουςεσ του «Ε.Εξ.Κ.»
δ. τον ϋλεγχο τησ ταυτότητασ των εξεταζομϋνων ςτο «Ε.Εξ.Κ.»
ε. την καταγραφό των υποψηφύων, που απουςιϊζουν από τισ εξετϊςεισ
ςτ. την ανακούνωςη των θεμϊτων ςτουσ εξεταζομϋνουσ κατϊ την καθοριςμϋνη ώρα
και την επιτόρηςη των διαγωνιζομϋνων
ζ. την επιβολό των προβλεπομϋνων ςτο ϊρθρο 5 του νόμου αυτού πειθαρχικών
κυρώςεων
η. τη ςυγκϋντρωςη, ταξινόμηςη και αποςτολό των γραπτών δοκιμύων ςτισ «.Ο.Β.»
θ. τη λόψη κϊθε μϋτρου, που κατϊ την κρύςη τησ, εξαςφαλύζει την κανονικό και
αδιϊβλητη διεξαγωγό των εξετϊςεων.
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Η βαθμολόγηςη των γραπτών εύναι τεχνικό με ςϊρωςη των επιλογών απαντόςεων
των υποψηφύων. Η αποκϊλυψη των ονομϊτων γύνεται ενώπιον τησ Ε.Εξ.Κ
Στην «Ε.Π.Ε.Ι.Ε.», και την Ο.Β.» ό τη Γραμματεύα τουσ δεν μπορεύ να μετϋχει όποιοσ
ϋχει ςύζυγο ό ϊλλο πρόςωπο, που ςυνδϋεται μαζύ του με ςχϋςη ςυγγϋνειασ εξ αύματοσ ό εξ
αγχιςτεύασ μϋχρι και τρύτου βαθμού και ςυμμετϋχει ςτισ προκεύμενεσ πανελλόνιεσ
εξετϊςεισ.
Στην «Ε.Εξ.Κ.» ό τη Γραμματεύα τησ δεν μπορεύ να μετϋχει όποιοσ ϋχει ςύζυγο ό ϊλλο
πρόςωπο, που ςυνδϋεται μαζύ του με ςχϋςη ςυγγϋνειασ εξ αύματοσ ό εξ αγχιςτεύασ μϋχρι και
τρύτου βαθμού και εξετϊζεται ςτο οικεύο Ε.Κ.
Με μύα ό περιςςότερεσ αποφϊςεισ του Υπουργού Υγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ
ορύζεται κϊθε περαιτϋρω αναγκαύα λεπτομϋρεια για την εφαρμογό των διατϊξεων του
παρόντοσ ϊρθρου για την διαφανό και ομαλό διεξαγωγό τησ εξϋταςησ.
Με κοινό απόφαςη των Υπουργών Οικονομύασ και Υγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ
καθορύζεται το ύψοσ τησ αμοιβόσ των Προϋδρων , των μελών και των αναπληρωτών τουσ,
καθώσ και των γραμματϋων και των βοηθών τουσ, των επιτηρητών, των βαθμολογητών και
των υπαλλόλων των πιο πϊνω οργϊνων και επιτροπών.

Άξζξν 7
Πεηζαξρηθέο θπξώζεηο
1. Οι υποψόφιοι κατϊ τισ πανελλαδικϋσ εξετϊςεισ για την ϋναρξη ειδικότητασ ϋχουν
την υποχρϋωςη τησ ϋντιμησ, ορθόσ ακαδημαώκόσ ςυμπεριφορϊσ, πειθαρχύασ και
δεοντολογύασ, καθώσ και τησ πιςτόσ τόρηςησ των υποδεύξεων και των ςυςτϊςεων όλων
των οργϊνων διεξαγωγόσ των πανελληνύων εξετϊςεων.
2. Ο υποψόφιοσ, που δολιεύεται με οποιονδόποτε τρόπο τισ εξετϊςεισ ό εμποδύζει με
ανυπακοό ό αταξύα την ομαλό διεξαγωγό τουσ, μπορεύ, ανϊλογα με τη ςοβαρότητα του
παραπτώματοσ, να αποκλειςθεύ από την εξϋταςη και να βαθμολογηθεύ με βαθμό ϋνα,
ύςτερα από αιτιολογημϋνη απόφαςη τησ «Ε.Ε.Κ.» μετϊ από ακρόαςη του υποψηφύου.
3. Ο υποψόφιοσ, που αποκλεύεται από τισ εξετϊςεισ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ
προηγούμενησ παραγρϊφου, οφεύλει να παραδώςει αμϋςωσ το γραπτό δοκύμιό του. Η
«Ε.Εξ.Κ.» ςημειώνει το πειθαρχικό παρϊπτωμα και ο υποψόφιοσ απομακρύνεται αμϋςωσ
από την αύθουςα.
4. Ο υποψόφιοσ, που ϋχει μαζύ του ςημειώςεισ ςχετικϋσ με τισ εξετϊςεισ ό
αντιγρϊφει ό αποπειρϊται να αντιγρϊψει ό χρηςιμοποιεύ μϋςα υποκλοπόσ των θεμϊτων ό
αναγρϊφει ςτο γραπτό του απρεπεύσ εκφρϊςεισ, αιςχρολογύεσ, ύβρεισ ό ζωγραφύζει
απρεπεύσ εικόνεσ ό ςχόματα ό ςυνεργεύ ςτην τϋλεςη των πρϊξεων αυτών, αποκλεύεται από
τισ εξετϊςεισ με αιτιολογημϋνη απόφαςη τησ «Ε.Εξ.Κ.» μετϊ από ακρόαςό του και
βαθμολογεύται με βαθμό ϋνα. Οι διατϊξεισ τησ προηγούμενησ παραγρϊφου εφαρμόζονται
αναλόγωσ. Σε περύπτωςη που η αναγραφό πϊνω ςτο γραπτό δοκύμιο απρεπών εκφρϊςεων,
αιςχρολογιών και ύβρεων ό η αποτύπωςη απρεπών εικόνων ό ςχημϊτων διαπιςτωθεύ κατϊ
τη βαθμολόγηςη του γραπτού δοκιμύου, το δοκύμιο βαθμολογεύται με βαθμό ϋνα, μετϊ από
ακρόαςη του υποψηφύου.
5. Σε κϊθε περύπτωςη πειθαρχικού παραπτώματοσ, η οικεύα «Ε.Εξ.Κ.», αφού
ςυντϊξει ςχετικό πρακτικό, ςημειώνει το βαθμό ϋνα ςτο ςτϋλεχοσ και ςτο απόκομμα του
εξωφύλλου του γραπτού δοκιμύου, ςτο ειδικό πλαύςιο του βαθμολογητό.
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Άξζξν 8
Πνηληθέο θπξώζεηο
1. Ο υποψόφιοσ ό τρύτοσ που χρηςιμοποιεύ ό αποπειρϊται να χρηςιμοποιόςει ό
παρϊςχει οποιαδόποτε ςυνδρομό ςτην υποκλοπό των ερωτόςεων πολλαπλόσ επιλογόσ,
καθώσ και ςτη χρόςη μϋςων υποκλοπόσ των ερωτόςεων αυτών και μϋςων μετϊδοςησ με
οποιονδόποτε τρόπο των ερωτόςεων αυτών και των απαντόςεών τουσ, ανεξϊρτητα από
την ορθότητϊ τουσ, τιμωρεύται με ποινό φυλϊκιςησ τουλϊχιςτον ενόσ ϋτουσ.
2. Αν ο υπαύτιοσ εύναι μϋλοσ των οργϊνων του ϊρθρου 4 του νόμου αυτού ό τησ
γραμματεύασ των οργϊνων αυτών και ςυνδρϊμει ςε μύα ό και ςε όλεσ από τισ πρϊξεισ ό
απόπειρεσ πρϊξεων τησ προηγούμενησ παραγρϊφου τιμωρεύται με ποινό κϊθειρξησ
τουλϊχιςτον δύο ετών.

Άξζξν 9
Βηβιηάξην Δθπαίδεπζεο Δηδηθεπνκέλνπ
1. Από την ψόφιςη του νόμου, καθιερώνεται και ειςϊγεται το «Βιβλιϊριο
Εκπαύδευςησ» του ειδικευομϋνου, ςτο οπούο καταγρϊφεται το περιεχόμενο τησ εκπαύδευςόσ
του, η απόδοςη και η πρόοδόσ του, καθώσ και η αντύςτοιχη δραςτηριότητα των
εκπαιδευτών του. Σε κϊθε περύπτωςη, ςτο «Βιβλιϊριο Εκπαύδευςησ» γύνεται λεπτομερόσ
καταγραφό των χειρουργικών και παρεμβατικών πρϊξεων, που ο ειδικευόμενοσ εκτϋλεςε
κατϊ τη διϊρκεια τησ εκπαύδευςόσ του.
2. Η τόρηςη του «Βιβλιαρύου Εκπαύδευςησ» εύναι υποχρεωτικό και αποτελεύ
προώπόθεςη για την αναγνώριςη ό τη ςυνϋχιςη τησ λειτουργύασ του ΕΚ και των Ε.Μ.
3. Η αρμοδιότητα τησ εποπτεύασ και του ϋλεγχου των «Βιβλιαρύων Εκπαύδευςησ»
ανόκει ςτον Συντ. Εκπαύδευςησ και τουσ Αναπληρωτϋσ του.
4. Ο ειδικευόμενοσ ιατρόσ δικαιούται να λαμβϊνει γνώςη των ςχολύων, που
εγγρϊφονται ςτο «Βιβλιϊριο Εκπαύδευςησ» και να διατυπώνει ϋγγραφεσ παρατηρόςεισ, οι
οπούεσ φυλϊςςονται ςε ειδικό αρχεύο, που τηρεύται ςτο Ε.Κ και καταχωρούνται ςε
περύληψη ςτο «Βιβλιϊριο Εκπαύδευςησ».
5. Με απόφαςη του Ινςτ ΕΣΕΥ μετϊ από ειςόγηςη τησ αντύςτοιχησ ΕΕΙΕ
καθορύζεται ο τύποσ και το ακριβϋσ περιεχόμενο του «Βιβλιαρύου Εκπαύδευςησ» για κϊθε
ειδικότητα. Επύςησ, με αυτόν την απόφαςη καθορύζεται ο τρόποσ ςυμπλόρωςησ αυτού,
καταχώρηςησ των κρύςεων των εκπαιδευτών, των παρατηρόςεων των ειδικευομϋνων, των
τελικών κρύςεων τησ τριμελούσ εξεταςτικόσ επιτροπόσ και ρυθμύζονται οι αναγκαύεσ
λεπτομϋρειεσ για την εφαρμογό των διατϊξεων του ϊρθρου αυτού.
6. Με αιτιολογημϋνη, για ςοβαρούσ λόγουσ και ομόφωνη απόφαςη του Συμβουλύου
Εκπαύδευςησ που λαμβϊνεται πριν το όμιςυ του ςυνολικού χρόνου εκπαύδευςησ εύναι
δυνατόν να ςυςταθεύ ςε ειδικευόμενο η αλλαγό ειδικότητασ. Επύ ενςτϊςεώσ του μπορεύ και
πϊλι ομόφωνα να αποφαςιςθεύ η διακοπό τησ εκπαύδευςησ του ειδικευόμενου. Σε αυτό την
περύπτωςη , επύ καταλόψεωσ νϋασ θϋςησ ςε ϊλλη ειδικότητα από τον ειδικευόμενο αυτό
εύναι εξ αρχόσ ϋμμιςθη.

Άξζξν 10
Απνλνκή ηεο ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο
1. Ο τύτλοσ τησ ιατρικόσ ειδικότητασ απονϋμεται με απόφαςη τησ οικεύασ ΕΕΙΕ μετϊ
τη ςυμπλόρωςη του χρόνου εκπαύδευςησ του ειδικευόμενου και επιτυχό ςυμμετοχό ςε
προφορικϋσ εξετϊςεισ, που διεξϊγονται τρεισ φορϋσ το χρόνο, κατϊ τουσ μόνεσ Φεβρουϊριο,
Ιούνιο και Οκτώβριο, ςτην ϋδρα των 1ησ -2ησ Υ.ΠΕ με τη ςυμμετοχό αποφούτωντων Ε.Κ τησ
1ησ , 2ησ , 6ησ και 7ησ Υ.ΠΕ και ςτην ϋδρα τησ 3ησ-4ησ ΔΥ.ΠΕ. με τη ςυμμετοχό αποφούτων των
Ε.Κ και τησ3ησ ,4ησ και 5ησ Υ.ΠΕ.
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2. Οι ΕΕΙΕ μπορούν να επιλϋξουν και γραπτϋσ εξετϊςεισ οι οπούεσ προηγούνται των
προφορικών και γύνονται με το ςύςτημα των ερωτόςεων πολλαπλόσ επιλογόσ από όλο το
φϊςμα του γνωςτικού αντικειμϋνου τησ αντύςτοιχησ ειδικότητασ. Η επιτυχύα ςτισ γραπτϋσ
εξετϊςεισ εύναι προώπόθεςη για τη ςυμμετοχό ςτισ προφορικϋσ..
3. Με απόφαςη του Ινςτ ΕΣΕΥΕ, μετϊ από ςύμφωνη γνώμη τησ αντύςτοιχησ ΕΕΙΕ
ςυνιςτώνται δύο ειδικϋσ τριμελεύσ επιτροπϋσ εξετϊςεων για κϊθε ειδικότητα με ϋδρεσ την
Αθόνα και την Θεςςαλονύκη, η οπούα αποτελεύται από ϋνα ό δύο Συντονιςτϋσ Εκπαύδευςησ
Συντονιςτϋσ Διευθυντϋσ Ε.Μ Ε.Σ.Υ. και ϋνα μϋλοσ ΔΕΠ των Ιατρικών Σχολών των περιοχών
των αντιςτούχων ΥΠΕ με βαθμό Καθηγητό ό Αναπληρωτό Καθηγητό τησ ύδιασ ειδικότητασ.
Τα μϋλη ορύζονται με τουσ αναπληρωτϋσ τουσ. Οι εξετϊςεισ αυτϋσ διενεργούνται ςτην ϋδρα
«Εξ.Κ.» που θα ορύζει η επιτροπό.
4. Η βαθμολογύα τησ επιτροπόσ ( Καλώσ, Λύαν Καλώσ, Άριςτα) αποτελεύ την τελικό
αξιολόγηςη του υποψηφύου. Για τη διαμόρφωςό τησ λαμβϊνονται υπόψη: α) οι γραπτϋσ
εξετϊςεισ, β) οι προφορικϋσ εξετϊςεισ και γ) οι καταχωρόςεισ και οι παρατηρόςεισ ςτο
«Βιβλιϊριο Εκπαύδευςησ».
5. Όςοι υποψόφιοι δεν πϋτυχαν ςτισ εξετϊςεισ ϋχουν το δικαύωμα να προςϋλθουν ςε
επόμενεσ εξετϊςεισ. Όςοι ϋχουν αποτύχει για τρύτη φορϊ, προκειμϋνου να προςϋλθουν εκ
νϋου ςε εξετϊςεισ, υποχρεούνται να επαναλϊβουν την εκπαύδευςό τουσ για ϋξι μόνεσ και
επανατοποθετούνται ωσ ϊμιςθοι υπερϊριθμοι ςε Ε.Κ, μετϊ από αύτηςό τουσ που
υποβϊλλεται ςτην ϋδρα τησ Δ.Υ.ΠΕ., όπου εκπαιδεύτηκαν τον τελευταύο χρόνο τησ κύριασ
ειδικότητασ.
6. Οι ειδικευόμενοι που υπηρετούν ςε Ε.Μ κατϊ τη δημοςύευςη του παρόντοσ νόμου
εξετϊζονται από τισ επιτροπϋσ και με τη διαδικαςύα των παρ. 3 και την επόμενη εξεταςτικό
περύοδο από τη ςύςταςη των επιτροπών τησ παρ.3

Άξζξν 11
πλερηδόκελε ηαηξηθή εθπαίδεπζε θαη πλερηδόκελε Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε

Ο ειδικευμϋνοσ ιατρόσ ϋχει ηθικό και επαγγελματικό υποχρϋωςη ςυνεχούσ
επιςτημονικόσ ενημϋρωςησ, διεύρυνςησ τησ επιςτημονικόσ γνώςησ του και των
τεχνικών δεξιοτότων του και παρακολούθηςησ των εξελύξεων που αφορούν ςτην
επιςτόμη και την ειδικότητϊ του. Η «υνεχιζόμενη Ιατρικό Εκπαύδευςη και η
υνεχιζόμενη Επαγγελματικό Ανϊπτυξη» (.Ι.Ε.-.Ε.Α) περιλαμβϊνει ατομικϋσ ό
ςυλλογικϋσ επιςτημονικϋσ δραςτηριότητεσ, και, ιδύωσ, την παρακολούθηςη
ετόςιων προγραμμϊτων «.Ι.Ε_.Ε.Α.», ςεμιναρύων και ςυνεδρύων ςε τοπικό,
εθνικό και διεθνϋσ επύπεδο και τη δημοςύευςη ϊρθρων και εργαςιών ςε
επιςτημονικϊ περιοδικϊ. Σο ςύνολο των δραςτηριοτότων τησ «.Ι.Ε.-.Ε.Α» πρϋπει
να εξαςφαλύζει ευκαιρύεσ ενημϋρωςησ όλων των ειδικευμϋνων ιατρών τησ χώρασ.
Σα προγρϊμματα «.Ι.Ε-.Ε.Α.» εύναι ειδικϊ ό πολυθεματικϊ, καλύπτουν
ευρύ φϊςμα των ενδιαφερόντων των ιατρών καθώσ και όλο το πεδύο γνώςεων
τησ κϊθε ειδικότητασ και περιλαμβϊνουν θεωρητικό και πρακτικό κλινικό
εκπαύδευςη.
Σα προγρϊμματα «.Ι.Ε-.Ε.Α.» καταρτύζονται από τισ επιςτημονικϋσ
εταιρεύεσ των ειδικοτότων του ϊρθρου 3 του νόμου αυτού. Εξειδικευμϋνα,
διεταιρικϊ και διεπιςτημονικϊ προγρϊμματα ΙΕ-ΑΕ μπορούν να καταρτύζονται
από τισ Ιατρικϋσ χολϋσ των Πανεπιςτημύων τησ χώρασ, τα Νοςοκομεύα και
ϊλλουσ οργανωτϋσ τϋτοιων προγραμμϊτων. Με ευθύνη του ΙνςτΕΕΤΕ
καταρτύζονται
καταςτϊςεισ ςυνεδρύων, ςεμιναρύων και ςυμποςύων κϊθε
ειδικότητασ ό εξειδεικευμϋνα, διεταιρικϊ και διεπιςτημονικϊ , που
πραγματοποιούνται ςε εθνικό επύπεδο και διεθνώσ. Σα προγρϊμματα «.Ι.Ε-
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.Ε.Α.» υποβϊλλονται ςτο ΙνςτΕΕΤΕ προκειμϋνου να αξιολογηθεύ κϊθε
προτεινόμενη δραςτηριότητα και να ςυμπεριληφθεύ ςε ενιαύο πρόγραμμα ..
Με απόφαςη του Τπουργού Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ, μετϊ από
ειςόγηςη των ΕΕΙΕ ςτο ΙνςτΕΕΤΕ και ϋκφραςησ γνώμησ αυτού περιγρϊφονται οι
δραςτηριότητεσ τησ «.Ι.Ε.-.Ε.Α» , καθορύζονται τα κριτόρια τησ αξιολόγηςησ
τουσ και τισ κατατϊςςει ςε βαθμολογικό κλύμακα, βϊςει τησ οπούασ χορηγεύται
ςυγκεκριμϋνη βαθμολογύα (μόρια) ςτουσ ιατρούσ, που ςυμμετϋχουν ςτισ
δραςτηριότητεσ αυτϋσ.
Αρμόδια για τη χορόγηςη βεβαύωςησ παρακολούθηςησ των
δραςτηριοτότων τησ «.Ι.Ε.-.Ε.Α» εύναι ο αντύςτοιχοσ φορϋασ διοργϊνωςησ εφ’
όςον εύναι πιςτοποιημϋνοσ ςτο ΙνςτΕΕΤΕ.
Σο ελϊχιςτο ςύνολο των εκπαιδευτικών ωρών (μορύων), που πρϋπει να
ςυγκεντρώςει ο κϊθε ειδικευμϋνοσ ιατρόσ, ςε διϊςτημα 5 ετών εύναι
250.υγκϋντρωςη πϋραν των 150 ωρών ετηςύωσ δεν αξιολογεύται.
Κϊθε ειδικόσ ιατρόσ καταθϋτει
ηλεκτρονικϊ , ό ταχυδρομικϊ ό
αυτοπροςώπωσ τισ επιμϋρουσ βεβαιώςεισ ςτην οικεύα ΕΕΙΕ με ςυχνότητα από 1
ϋωσ 4 ϋτη.
Η ςυγκϋντρωςη 250 εκπαιδευτικών ωρών (μορύων) ςε 5 ϋτη εύναι
προαιρετικό τα τϋςςερα πρώτα ϋτη εφαρμογόσ του παρόντοσ Νόμου και
υποχρεωτικό εντεύθεν.
Η ΕΕΙΕ εκδύδει βεβαύωςη επαρκούσ εκπαύδευςησ του ιατρού. Η βεβαύωςη
αυτό ςυνεκτιμϊται τα πρώτα 4 ϋτη από τη ψόφιςη του παρόντοσ και εύναι
υποχρεωτικό κατόπιν, για την κατϊληψη θϋςησ ςε δημόςιο φορϋα ό ςύναψησ
ςύμβαςησ με αςφαλιςτικό οργανιςμό και αποτελεύ απαραύτητη προώπόθεςη για
τη διατόρηςη τϋτοιασ θϋςησ ό ςύμβαςησ και για τισ κρύςεισ αξιολόγηςησ του ΕΤ.
Για τη ςυγκϋντρωςη των αναγκαύων εκπαιδευτικών ωρών από τουσ
ειδικευμϋνουσ μιςθωτούσ ιατρούσ του δημόςιου και του ιδιωτικού τομϋα
χορηγεύται ϊδεια με αποδοχϋσ.
Άξζξν 12
Καηαξγνύκελεο – Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο

Με την ϋναρξη ιςχύοσ του παρόντοσ καταργούνται οι διατϊξεισ του
ϊρθρου 20 του νόμου 2519/97 (ΥΕΚ 165 Α’), τησ παρ. 2 του ϊρθρου 17 του νόμου
3172/2003 (ΥΕΚ 197 Α’), των υποπαραγρϊφων 2 και 3 τησ παρ. 3 του ϊρθρου 29
του νόμου 3209/2003 (ΥΕΚ 304 Α’) καθώσ και το προεδρικό διϊταγμα 415/94
«περύ του χρόνου ειδύκευςησ γιατρών για την απόκτηςη ειδικότητασ» (ΥΕΚ 236
Α’) με την επιφύλαξη τησ επόμενησ παραγρϊφου.
Οι διατϊξεισ του προεδρικού διατϊγματοσ 415/1994 ςυνεχύζουν να
ιςχύουν μόνο για τουσ γιατρούσ που ειδικεύονται κατϊ τη δημοςύευςη του νόμου
αυτού, εκτόσ αν οι ύδιοι επιθυμούν να υπαχθούν ςτισ διατϊξεισ του νόμου αυτού,
οπότε εντόσ εξαμόνου από τη δημοςύευςό του υποβϊλλουν αύτηςη ςτο Τπουργεύο
Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ.

