
 

 

ΥΥΠΠΟΟΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΟΟΔΔΕΕΡΡΜΜΑΑΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  

  

ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  

1) Πλήρης άσκηση στην ειδικότητα της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας (δηλ. 1 χρόνος 
Παθολογία και 3 χρόνια Δερματολογία-Αφροδισιολογία) 

2) 1 χρόνος ειδίκευση στην Παιδιατρική 
3) 12 μήνες άσκηση στην Παιδοδερματολογία (σε περίπτωση που δεν υπάρχει ο 1 χρόνος 

στην Παιδιατρική τότε προτείνεται  18 μήνες άσκηση στην Παιδοδερματολογία) 

ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΥΥΠΠΟΟΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ--ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  

Α) Εξωτερικά ιατρεία 

Β) Επίσκεψη σε θαλάμους, ΜΕΘ και μονάδες πρόωρων νεογνών 

Γ) Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα 

Δ) Δημοσιεύσεις 

Ε) Εξετάσεις 

 

ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  

Α)  Ο ειδικευόμενος οφείλει να ασκείται 5 ημέρες/εβδομάδα με σκοπό τη διάγνωση και 

θεραπεία των εξής παθήσεων του νεογνού, νηπίου και παιδιού: 

1. Βλατιδολεπιδώδεις Δερματοπάθειες 

2. Φυσαλλιδο-Πομφολυγώδεις Δερματοπάθειες 

3. Λοιμώξεις δέρματος (Ιογενείς – Βακτηριδιακές – Μυκητιασικές) 

4. Εξανθήματα από φάρμακα 

5. Γενο-δερματοπάθειες 

6. Διαταραχές στην ανάπτυξη του δέρματος και των εξαρτημάτων του 

7. Διαταραχές κερατινοποίησης 

8. Παθήσεις αδένων και εξαρτημάτων (τρίχες, νύχια, σμηγματογόνοι αδένες, κλπ.) 

9. Κοκκιωματώδεις παθήσεις 

10.  Αγγειακές παθήσεις 

11.  Μελαγχρωματικές βλάβες 

12.  Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και εκδηλώσεις κακοποιήσεων των παιδιών από το  

δέρμα και τους βλεννογόνους 

13.  Κακοήθεις παθήσεις δέρματος 

Ακόμη ο ειδικευόμενος μετά το πέρας της υποειδίκευσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να 

εξασκήσει τις εξής διαγνωστικές (1) και θεραπευτικές (2) τεχνικές σε παιδιά: 

 



 

 

 

1.  Διαγνωστικές τεχνικές 

α) Βιοψία δέρματος 

β) Άμεση αναζήτηση μυκήτων 

γ) Καλλιέργεια υλικού από δέρμα, τρίχες, νύχια για μύκητες 
 
δ) Χρήση δερματοσκοπίου για τη διάγνωση των όγκων, των μελαγχρωματικών ή/και 

φλεγμονωδών παθήσεων του δέρματος και των εξαρτημάτων του 
 

2.  Θεραπευτικές τεχνικές 

 

α) Διαθερμοπηξία 
 

β) Κρυοθεραπεία 
 

γ) Θεραπεία με laser 
 
δ) Χειρουργική εξαίρεση βλαβών 
 
ε) Φωτοθεραπεία 

 

Β)   Παρακολούθηση νοσηλευόμενων παιδιών σε Παιδιατρικές Κλινικές για Δερματολογικά 

νοσήματα, σε ΜΕΘ και σε μονάδες πρόωρων νεογνών. 

 

Γ)  Συμμετοχή στην εκπαίδευση με παρουσιάσεις κλινικών περιστατικών, διαλέξεις σε 

θέματα επιλογής τους και οργάνωση διαγνωστικών & θεραπευτικών συζητήσεων με 

φοιτητές ιατρικής και ειδικευόμενους στη Γενική Δερματολογία-Αφροδισιολογία. 

 

Δ)  Δημοσιεύσεις σε έγκριτα ξενόγλωσσα περιοδικά κατά προτίμηση 

Παιδοδερματολογικού  περιεχομένου. 

 

Ε)  Εξετάσεις για την λήψη του τίτλου της Παιδοδερματολογίας. 

 

 

Υποσημείωση:  

  

1. Ο ειδικευόμενος θα μπορεί να μετακινείται σε διάφορα νοσοκομεία τα οποία θα 
καλύπτουν τις ποικίλες ανάγκες εκπαίδευσής του. 

 


