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• Εαρινή ημερίδα 2018, 30-31 Μαρτίου 2018
Ξενοδοχείο «Makedonia Palace», Θεσσαλονίκη
ο
• 14 Πανελλήνιο συνέδριο δερματολογίας – Αφροδισιολογίας
1-4 Νοεμβρίου 2018, Αθήνα
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Εκστρατεία της ΕΔΑΕ στο Facebook
ΦΕΒΡοΥΑΡΙοσ 2018

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜβΟΥΛΙΟ
2016-2018
Πρόεδρος
δ. ΡηΓοΠοΥΛοσ
Αντιπρόεδρος
Γ. κοΝτοΧΡΙστοΠοΥΛοσ
Γεν. Γραμματέας
Ι. ΜΠΑΡΚησ
Ταμίας
δ. ΙΩΑΝΝΙδησ
Ειδ. Γραμματέας
Π. κΩστΑκησ
Μέλη
Ν. κΑΛοΓΕΡοΠοΥΛοσ
Μ. ΛοΥκΑτοΥ
Π. Γ. στΑΥΡοΠοΥΛοσ
δ. σΩτηΡΙΑδησ

Προς: τα Μέλη της ΕδΑΕ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
«Ο Δερματολόγος είναι ο ειδικός ιατρός που έχει τον Πρώτο και τον Τελευταίο
ΛΟΓΟ στο ΔΕΡΜΑ!»
Αυτό είναι το μήνυμα ενημερωτικής εκστρατείας που ξεκινήσαμε πριν από λίγες ημέρες
στο facebook, όπου δημιουργήσαμε τη σελίδα δέρμα Λόγος, ειδικά γι’ αυτό το σκοπό.
στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό απέναντι στα δερματολογικά
νοσήματα, να το ενημερώσουμε σχετικά με τις ιατρικές μας πράξεις, καθώς επίσης και για
το σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς μας, ώστε να αναδείξουμε την ειδικότητα
του Δερματολόγου-Αφροδισιολόγου, ως μοναδικού ιατρού για την αντιμετώπιση των
δερματολογικών προβλημάτων. Για να το πετύχουμε, χρησιμοποιούμε απλές, κατανοητές
συμβουλές και συγχρόνως επιστημονικά έγκυρες, καθώς προέρχονται από εμάς, τους
εξειδικευμένους γιατρούς.
Για την μεγιστοποίηση του αποτελέσματος, απαραίτητη είναι η πολύτιμη συμβολή όλων
μας. δεν θα χρειαστεί να δαπανήσουμε πολύ χρόνο. Αρκεί μόνο να επισκεφθούμε τη σελίδα
Δέρμα Λόγος, να πατήσουμε την επιλογή «Like», να προσκαλέσουμε τους διαδικτυακούς
φίλους μας και κυρίως να αναπαράγουμε το περιεχόμενο (επιλέγοντας share, κάνοντας
σχόλια, κλπ), που θα φιλοξενείται στη σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Με αυτό τον τρόπο, τα μηνύματά μας θα διαδοθούν και θα αυξηθεί η ευαισθητοποίηση
του κοινού για την έγκυρη και έγκριτη αντιμετώπιση των δερματολογικών προβλημάτων από
τον ειδικό ιατρό, το δερματολόγο-Αφροδισιολόγο. Mπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα, αν
επιλέξετε: https://www.facebook.com/dermalogos
Με εκτίμηση,
το δ.σ. της Ε.δ.Α.Ε.

Επιστολή της ΕΔΑΕ προς τον Υπουργό Υγείας
Ισoτιμία Ιατρικών Πιστοποιητικών & Γνωματεύσεων
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2018
Αρ. πρωτ. 232
Προς
τον Υπουργό Υγείας,
κ. Ανδρέα Ξανθό
ΘΕΜΑ:
Ισoτιμία Ιατρικών Πιστοποιητικών
& Γνωματεύσεων
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να
σας ενημερώσουμε για ένα σημαντικό πρόβλημα που απασχολεί τη δερματολογική
κοινότητα και έχει να κάνει με την άνιση μεταχείριση των ιατρικών πιστοποιητικών και
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γνωματεύσεων που προέρχονται από ιατρούς απασχολούμενους σε νοσοκομεία και
ιατρούς που ανήκουν στους ελεύθερους επαγγελματίες.
Πιο συγκεκριμένα, το ισχύον πλαίσιο δεν
επιτρέπει σε ελεύθερο επαγγελματία ιατρό
να γνωματεύσει για χρόνια, δυσίατα νοσήματα και να συνταγογραφήσει τα ανάλογα φάρμακα. Έτσι, οι ασθενείς αναγκάζονται να μεταβαίνουν σε δημόσια νοσοκομεία προκειμένου να πάρουν την αναγκαία γνωμάτευση
και συνταγογράφηση που τους έχει υποδείξει ο ελεύθερος επαγγελματίας ιατρός και να
μπορέσουν έτσι να προμηθευτούν τα φάρμακά τους. Αυτό δημιουργεί άσκοπη ταλαιπωρία και χάσιμο χρόνου στους ασθενείς που
αναγκάζονται να μετακινηθούν, μερικές φορές και από απομακρυσμένες περιοχές, χω-

ρίς ουσιαστικό λόγο, ενώ λειτουργεί και επιβαρυντικά στην ήδη επιβαρυμένη δομή και
λειτουργία του δημόσιου νοσοκομείου, αφού οι ασθενείς αυτοί προστίθενται στη λίστα αναμονής των υπολοίπων ασθενών, ενώ θα μπορούσαν να έχουν ήδη ξεκινήσει
τη θεραπεία τους.
Πιστεύουμε και ελπίζουμε να συμφωνείτε μαζί μας, πως θα πρέπει να εφαρμοστεί
ο νόμος που δηλώνει την ισοτιμία των ιατρικών πιστοποιητικών (Νόμος 3418/2005,
ΦΕκ287, τεύχος Α’ , Άρθρο 5 «κώδικας Ιατρικής δεοντολογίας»), σύμφωνα με τον
οποίο «Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι
ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως
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προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον
όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π./.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς».
Νομίζουμε ότι η εφαρμογή του νόμου αυτού θα συντελέσει στην επίλυση πολλών
προβλημάτων των δημόσιων νοσοκομείων
και θα διευκολύνει τους ασθενείς που αυτή
τη στιγμή ταλαιπωρούνται σε μεγάλο βαθμό και χωρίς ουσιαστικό λόγο προκειμένου
να προμηθευτούν τα φάρμακά τους.
Παρακαλούμε πολύ να εξετάσετε το αίτημά μας και να μας παρέχετε την πολύτιμη βοήθειά σας στη διευθέτηση αυτού του
προβλήματος.
Με τιμή,
Εκ μέρους του δσ της ΕδΑΕ
ο Γεν . Γραμματέας
Ι. Μπάρκης
ο Πρόεδρος
δ. Ρηγόπουλος

ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
Νόμος 3418/2005, ΦΕΚ 287 Τεύχος Α‘, Άρθρο 5 («Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας») Σε
συνδυασμό με το Νόμο 3627/2007, ΦΕΚ 292 Τεύχος Α‘, Άρθρο 6, Παράγραφος 2
Άρθρο 5
Ιατρικά πιστοποιητικά
και ιατρικές γνωματεύσεις
1. τα ιστρικά πιστοποιητικά κσι οι ιστρικές
γνωμστεύσεις, καθώς κσι οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κστά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την
ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των σρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το σν εκδίδονται σπό ιστρούς που υπηρετούν σε Ν.
Π.δ.δ. ή Ν.Π.Ι.δ. ή ιδιώτες ιστρούς. σε
κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωμστεύσεις αφορούν σποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού. τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις εξσκολουθούν
να ισχύουν.
2. ο ιατρός οφείλει, όταν συντάσσει πάσης
φύσεως ιστρικά πιστοποιητικά ή γνωματεύσεις, νσ σναφέρει το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, κσθώς και το όνομσ
του λήπτη του πιστοποιητικού.

3. τα ιατρικά πιστοποιητικά κσι οι ιατρικές
γνωματεύσεις εκδίδοντσι μετά από προηγούμενη γραπτή ή προφορική σίτηση του
προσώπου στο οποίο αφορούν ή, κατ’ εξσίρεση, τρίτου προσώπου που έχει έννομο συμφέρον και το σποδεικνύει, καθώς
και όταν συτό ρητά προβλέπεται στο νόμο. Ειδικά τσ ιστρικά πιστοποιητικά που
αφορούν στην πσρούσα κστάσταση του
σσθενούς προϋποθέτουν την προηγούμενη εξέτσση του ασθενούς. η έκδοση ανσληθών ιστρικών πιστοποιητικών συνιστά
πειθαρχικό κσι ποινικό αδίκημσ σύμφωνα με τις κείμενες διστάξεις. Ιδιώτες ιατροί
που εκδίδουν ιατρικά πιστοποιητικά ή μετέχουν σε επιτροπές που τσ εκδίδουν, θεωρούντσι υπάλληλοι κστά την έννοια που
έχει ο όρος στον Ποινικό κώδικα.
4. τα πάσης φύσεως ιατρικά πιστοποιητικά
ή ιατρικές γνωματεύσεις πσρσδίδονται σε
αυτόν που παραδεκτά το ζήτησε ή σε τρίτο πρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά σπό τον αιτούντσ.

Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2018
Αρ. πρωτ. 225
Υπουργείο Υγείας
Αυτοτελές τμήμα Εποπτείας
Ανάπτυξης & Λειτουργίας Ε.ο.Π.Υ.Υ.
Αριστοτέλους 17-19, 10433 Αθήνα
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση (2 η) της με αριθ. πρωτ.
Γ3γ/40426/05-07-2016 απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Υγείας, «Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών
εξετάσεων».

Αξιότιμοι κύριοι,
Μετά από προσεκτική ανάγνωση της ανωτέρω τροποποιητικής
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, παρατηρήσαμε
ότι δεν αναφέρεται πουθενά η ειδικότητα της δερματολογίαςΑφροδισιολογίας. Παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν πρόκειται
για δική μας παρερμηνεία ή αν όντως το Υπουργείο Υγείας έχει
αποφασίσει να εξαιρέσει την ειδικότητά μας, από τη δυνατότητα
παραπομπής σε διαγνωστικές εξετάσεις, πράγμα που θα καθιστούσε
αδύνατη την εκτέλεση των ιατρικών μας καθηκόντων.
Με τιμή,
Εκ μέρους του δσ της ΕδΑΕ
ο Γεν . Γραμματέας Ι. Μπάρκης
ο Πρόεδρος δ. Ρηγόπουλος

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετά την μεγάλη αναστάτωση που προξενήθηκε από την τελευταία δημοσίευση της τροποποιητικής απόφασης
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, σας ενημερώνουμε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα σχετικά με τους
κανόνες παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων που αφορούν την ειδικότητα της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας.
Επιπλέον, έχουμε συγκεντρώσει όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις που δεν συνταγογραφούνται και ζητήσαμε
από τον ΕΟΠΥΥ την ένταξή τους στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
Μετά τιμής,
Το ΔΣ της ΕΔΑΕ
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The EADV Honours and Awards Committee, under the chairmanship of Dr. Michael Boffa, offers
scholarships consisting of a free registration to the Symposium and EUR 1000, minus the fee of a
one year EADV membership (for the upcoming calendar year), according to the status of each recipient.
MICHAEL HORNSTEIN MEMORIAL SCHOLARSHIP
EADV will offer this scholarship to one selected applicant from each
Central, Eastern, Western & Northern European country.
JOHN STRATIGOS MEMORIAL SCHOLARSHIP
EADV will offer this scholarship to one selected applicant from each
Southern European & Mediterranean country.
IMRICH SARKANY NON-EUROPEAN MEMORIAL SCHOLARSHIP
EADV will offer this scholarship to a maximum of twelve (12) young
dermato-venereologists from non-European countries.
MANDATORY CRITERIA
• Young dermato-venereologists or residents/trainees under 35 years of age
• Must not have previously received an EADV Scholarship
• Must have adequate knowledge of the English language
REQUIRED DOCUMENTATION (in English only)
• The Scholarship Application Form completed online
• A short CV (not more than 3 pages)
• A list of publications written as explained in the document “How to prepare my publications list” available online
• A letter of support written by a “Specialist” EADV member endorsing the application
• A letter of support, written on official headed paper, signed and stamped, written either by the training director/ head of
department, hospital or clinic endorsing the application
• A current copy of the applicant’s training certificate in English indicating the start and end date or specialist certificate
• A copy of ID (i.e. identity card, passport) with a passport-size photo
Important: Only complete applications filled in according to the requested format will be considered by the Honours and Awards
Committee. Applications that are incomplete and/or not filled in according to the requested format will be automatically rejected.

OPENING DAY: 10 JANUARY 2018
APPLICATION DEADLINE: 10 APRIL 2018 (12:00 AM CET)
Further information & application form available at: https://www.eadv.org/scholarships
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ΕΞΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης Αρχής
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ
της «Ελληνικής δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρίας»,
που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 155) και εκπροσωπείται νόμιμα,
με Α.Φ.Μ. 090076353, της δ.ο.Υ. ΙΒ’ Αθηνών.
ΠΡοσ
1. την σύγκλητο του Εθνικού και καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα.
2. την Ιατρική σχολή του Εθνικού καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα
και εκπροσωπείται νόμιμα.
κοΙΝοΠοΙοΥΜΕΝη, για τις δικές τους ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, προς:
1. το κεντρικό συμβούλιο Υγείας (κΕ.σ.Υ.), που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα.
2. τον κ. διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «η ΑΓΙΑ σοΦΙΑ», κάτοικο Αθηνών.
Θέμα: Άμεση (εν μέρει) ανάκληση/τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 347 από 28 Μαρτίου 2017 Πράξης του Πρύτανη
του Ε.Κ.Π.Α. με τίτλο «Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Α’ Παιδιατρικής Σχολής
της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας» (Φ.Ε.Κ. 1261/ β’/11.4.2017).
δυνάμει του καταστατικού μου, νομίμως εγκριθέντος και
δημοσιευθέντος, έχω έννομο συμφέρον να σας δηλώσω τα
ακόλουθα:
Α
1. Είμαι σωματείο μη κερδοσκοπικό, επιστημονική εταιρία,
με μέλη μου τους δερματολόγους – Αφροδισιολόγους ιατρούς
της Ελληνικής Επικράτειας και σκοπό, μεταξύ άλλων: (α)
την μελέτη, πρόληψη και αντιμετώπιση των δερματικών και
Αφροδισίων παθήσεων, (β) την προάσπιση του επιστημονικού
αντικειμένου και της επαγγελματικής πράξης στην δερματολογία
-Αφροδισιολογία, (γ)την εκπόνηση, εκτέλεση και εποπτεία
προγραμμάτων συνεχιζομένης και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης
στη δερματολογία – Αφροδισιολογία, συναφών Επιστημών και
επί μέρους κλάδων και (δ) την παρέμβαση και διαφώτιση της
κοινής γνώμης στα θέματα που αφορούν την δερματολογία –
Αφροδισιολογία.
2. Προσφάτως περιήλθε εις γνώση μου η από 28.3.2017
Πρυτανική Πράξη, δημοσιευθείσα στο Φ.Ε.κ. 1261/Β’/11.4.2017
με αριθ. πραξ. 347, η οποία εξεδόθη μετά από αποφάσεις σας,
και δη μετά την από 17.1.2017 απόφαση της Πανεπιστημιακής
συγκλήτου, την από 16.6.2016 απόφαση της Γενικής συνέλευσης
της Ιατρικής σχολής και την από 13.6.2016 απόφαση της Γενικής
συνέλευσης του τομέα Υγείας Μητέρας – Παιδιού, και η οποία
έχει ως εξής:
«Αριθ. Πράξης (347)
Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Α’
Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
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Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο άρθ. 80 του
ν. 4009/2011 και ισχύει με το άρθ. 60 του ν. 4386/2016.
2. Την από 17-1-2017 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου.
3. Την από 16-6-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής
Σχολής.
4. Την από 13-6-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα
Υγείας Μητέρας-Παιδιού.
5. Την υπ’ αριθ. 121879/Β1/19-10-2004 (ΦΕΚ 1658/ 9-11-2004
τ.Β’) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών».
6. Τις υπ’ αριθ. 54508/Β1/22-12-2005 (ΦΕΚ 1856/ 29-12-2005
τ.Β’) και 67766/Ζ1/21-4-2016 (ΦΕΚ 1228/ 27-4-2016 τ.Β’) κοινές
υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες τροποποιήθηκε ο εσωτερικός
κανονισμός της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής.
7. Το γεγονός ότι η τροποποίηση του εν λόγω εσωτερικού κανονισμού
δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή
της κρατικής επιχορήγησης του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
Τροποποιούμε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ΑÁ
Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών
Υγείας ως ακολούθως:
1. Η προβλεπόμενη στο εδάφιο ιθ της παρ. 2 του άρθρου Μόνο της
υπÁ αριθ. 54508/Β1/22-12-2005 κοινής υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 1856 ΒÁ ), «Ειδική Μονάδα Εφηβικής Ιατρικής» μετονομάζεται
σε «Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής», στο οποίο εντάσσονται το
«Ιατρείο Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας» και το «Ιατρείο
Εργομετρίας-Εργοφυσιολογίας και Αθλητιατρικής».
2. Στις Μονάδες της παρ. 2 του άρθρου Μόνο της υπÁ αριθ. 54508/
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Β1/22-12-2005 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1856 ΒÁ )
όπως συμπληρώθηκε με την υπÁ αριθ. 67766/Ζ1/21-4-2016 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1228 ΒÁ ) και μετά την προβλεπόμενη στο
εδάφιο (κθ) «Μονάδα Προληπτικής και Κοινωνικής Παιδιατρικής»,
προστίθεται μια (1) νέα μονάδα με τίτλο «Μονάδα Παιδιατρικής
Δερματολογίας».
3. Στο άρθ. 1 παρ. 1 της υπÁ αριθ. 121879/Β1/19-10-2004 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1658 ΒÁ ) «Αντικείμενο» προστίθεται
εδάφιο (γ) ως εξής:
«γ) την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας εφήβων έως την ηλικία
των 21 ετών».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2017
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ».
3. Με την ανωτέρω Πρυτανική Πράξη, ως εξ αυτής προκύπτει,
τροποποιείται ο Εσωτερικός κανονισμός Λειτουργίας της Α’ Παιδιατρικής
κλινικής της Ιατρικής σχολής της σχολής Επιστημών Υγείας του
Ε.κ.Π.Α., που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί εντός του Γενικού
Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «η ΑΓΙΑ σοΦΙΑ».
στο άρθρο 1 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 121879/Β1/2004 Υπουργικής
Απόφασης (ΦΕκ Β’ 1658/9.11.2004) περί του «Εσωτερικού
κανονισμού Λειτουργίας» της Παιδιατρικής αυτής κλινικής, ορίζεται
ότι: η Α’ Παιδιατρική κλινική και το ομώνυμο Εργαστήριο της Ιατρικής
σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που κατανεμήθηκαν με τις υπ’
αριθμ. Β1/832/6.9.1985 ( ΦΕκ Β’ 597) και Β1/482/6.8.1987 ( ΦΕκ Β’
401) αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
στον τομέα Υγείας Μητέρας – Παιδιού και έχουν εγκατασταθεί και
λειτουργούν στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «ΑΓΙΑ σοΦΙΑ», έχουν ως
αντικείμενο δραστηριότητας: α.την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας
νεογνών, βρεφών και παιδιών ηλικίας μέχρι 18 ετών που πάσχουν
από όλο το φάσμα των παθολογικών καταστάσεων, β.την προαγωγή
της υγείας μητέρας-παιδιού με διδακτικές, ερευνητικές, εργαστηριακές
και άλλες επιστημονικές δραστηριότητες για όλα γενικώς τα παιδικά
νοσήματα...και γ. (κατόπιν της τροποποίησης που έγινε με τις διατάξεις
της παραγράφου 3 της άνω Πρυτανικής Πράξεως) την παροχή
περίθαλψης και νοσηλείας εφήβων έως την ηλικία των 21 ετών.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, όπως
τροποποιηθείσα ισχύει σήμερα, η άνω κλινική περιλαμβάνει επιμέρους
εργαστήρια και μονάδες, εις αυτές δε τις μονάδες προσετέθη, με τις
διατάξεις της παραγράφου 2 της άνω Πρυτανικής Πράξης, νέα τοιαύτη
υπό τον τίτλο «Μονάδα Παιδιατρικής δερματολογίας». τέλος, εις το
μόνο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης Υ4α/οικ.118510/2009(ΦΕκ
1989/Β/11.9.2009) περί της «Εγκατάστασης της Α’ Παιδιατρικής
κλινικής της Ιατρικής σχολής του ΕκΠΑ καθώς και των ειδικών
μονάδων που την απαρτίζουν, στο Γ.Ν. ΠΑΙδΩΝ ΑΘηΝΩΝ η ΑΓΙΑ
σοΦΙΑ», ορίζεται ότι η άνω κλινική μετά των επιμέρους εργαστηρίων
και ειδικών μονάδων που την απαρτίζουν εγκαθίσταται και λειτουργεί
στα πλαίσια του Πρώτου Παθολογικού τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας
του Γ.Ν. ΠΑΙδΩΝ ΑΘηΝΩΝ «η ΑΓΙΑ σοΦΙΑ».
4. το ανωτέρω Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «η ΑΓΙΑ
σοΦΙΑ» υπάγεται, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Υπουργικής
Απόφασης Υ4α/οικ.123764/2012 (ΦΕκ 3485/Β’/31.12.2012) περί

του «οργανισμού» του, στις διατάξεις του Ν.δ. «περί οργανώσεως
της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕκ 254 Α’) και σύμφωνα με το άρθρο 7
του Νόμου 3329/2005 περί «ΕσΥ» (ΦΕκ 81 Α’/ 4.4.2005) αποτελεί
Νομικό Πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.δ.δ.), το οποίο υπόκειται
στον έλεγχο και την εποπτεία του διοικητή της 1ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Αττικής και διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου.
Εις το άρθρο 6 του «οργανισμού» του Νοσοκομείου αυτού, ορίζεται
ότι η Ιατρική Υπηρεσία του «αποτελεί διεύθυνση και διαρθρώνεται
σε τομείς στους οποίους λειτουργούν τμήματα κατά ειδικότητα και
Ειδικές Μονάδες που υπάγονται οργανικά στα τμήματα, διατομεακά
τμήματα και λοιπά τμήματα, καθώς και Πανεπιστημιακές κλινικές
και Μονάδες του Πανεπιστημίου Αθηνών». Με τις λοιπές διατάξεις
του ιδίου άρθρου καθορίζεται να λειτουργεί στον Α’ Παθολογικό
τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, μεταξύ άλλων,
η προκειμένη Πανεπιστημιακή Α’ Παιδιατρική κλινική και στον
Β’ Παθολογικό τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου,
μεταξύ άλλων, τμήμα δερματολογικό (όπως και πράγματι, κατ’
εφαρμογήν των διατάξεων αυτών, συμβαίνει).το εν λόγω Νοσοκομείο,
σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. Γ. περ. β του Ν. 4213/2013 (ΦΕκ
261/Α/3.12.2013), ευρίσκεται σε καθεστώς διασύνδεσης με το Γ.Ν.
Παίδων Αθηνών «Π. και Α. κυριακού».
5. η εγκατάσταση και η λειτουργία της προαναφερθείσης
Πανεπιστημιακής Α’ Παιδιατρικής κλινικής στο ως άνω Νοσοκομείο
του Ε.σ.Υ. έλαβε χώρα, όπως ρητά αναφέρεται και στο άρθρο 5
παρ. 1 του Εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας αυτής, βάσει της
διαδικασίας του άρθρου 13 παραγρ. 1 του Νόμου 1397/1983
περί «Ε.σ.Υ.» (ΦΕκ 143 Α΄), το οποίο προβλέπει την δυνατότητα
εγκατάστασης Πανεπιστημιακών κλινικών, Εργαστηρίων και Ειδικών
Μονάδων σε Νοσοκομεία του Ε.σ.Υ.
Με την εγκατάσταση Πανεπιστημιακών κλινικών, Εργαστηρίων
και Ειδικών Μονάδων στα Νοσοκομεία του Εθνικού συστήματος
Υγείας, κατά τις διατάξεις του προαναφερθέντος άρθρου 13 του
Νόμου 1397/1987, ελήφθη κρατική μέριμνα όχι μόνον για την
άσκηση διδακτικού και ερευνητικού έργου εντός των νοσοκομείων
αυτών από μέλη του δΕΠ των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
προς περαιτέρω ανάπτυξη και προαγωγή της επιστήμης, σύμφωνα
με την παραγρ. 1 του άρθρου 16 του συντάγματος, αλλά και για
την προάσπιση της υγείας των πολιτών σύμφωνα με την παραγρ.
3 του άρθρου 21 του συντάγματος, στο πλαίσιο της εφαρμογής
της συνταγματικής αρχής του κοινωνικού κράτους δικαίου. Από τις
διατάξεις του άνω άρθρου 13 του Νόμου 1397/1987, ερμηνευόμενες
σε συνδυασμό με τις λοιπές διατάξεις του ίδιου νόμου και των
μεταγενεστέρων νόμων περί «Ε.σ.Υ.», συνάγεται ότι οι εγκαθιστάμενες
στα νοσοκομεία του Εθνικού συστήματος Υγείας πανεπιστημιακές
κλινικές που στελεχώνονται με πανεπιστημιακούς ιατρούς, έχουν,
ως μονάδες νοσοκομειακής περίθαλψης, λειτουργική αποστολή
που δεν διαφοροποιείται από εκείνη των λοιπών μονάδων των ιδίων
νοσοκομείων, οι οποίες στελεχώνονται με το ιατρικό προσωπικό του
Εθνικού συστήματος Υγείας σύμφωνα με τα άρθρα 24 και επ. του
ιδίου Νόμου.
η εγκατάσταση αυτή των Πανεπιστημιακών κλινικών, Εργαστηρίων
και Ειδικών Μονάδων, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα των Νοσοκομείων
που τις φιλοξενούν, τα οποία συνεχίζουν να ανήκουν στο Εθνικό σύστημα
Υγείας και να ρυθμίζονται από οργανισμούς που έχουν καταρτισθεί
σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα οργανογράμματα
των Νοσοκομείων του Ε.σ.Υ. συνεπώς και οι εγκαθιστάμενες εντός
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αυτών Πανεπιστημιακές κλινικές και Μονάδες, που συμμετέχουν στην
Ιατρική Υπηρεσία των Νοσοκομείων, λειτουργούν όσον αφορά την
κοινωνική αποστολή τους, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει η
σχετική με την νοσοκομειακή περίθαλψη νομοθεσία.
β
Με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε ότι με την προκειμένη
Πρυτανική Πράξη και τις άνω αποφάσεις σας που αποτελούν το έρεισμά
της, προστίθεται, κατά τροποποίηση του Εσωτερικού κανονισμού
Λειτουργίας της Α’ Παιδιατρικής κλινικής της Ιατρικής σχολής της
σχολής Επιστημών Υγείας, μία νέα μονάδα στις υπάρχουσες της
κλινικής, της οποίας το έργο άπτεται του αντικειμένου της ειδικότητος
της δερματολογίας-Αφροδισιολογίας που έχουν τα μέλη μου, και
σας συγχαίρομε εγκαρδίως για την ίδρυση της εν λόγω Μονάδος.
διαπιστώσαμε όμως πως ο δοθείς εις αυτήν τίτλος «Μονάδα
Παιδιατρικής δερματολογίας», έχει περιεχόμενο που παραβλέπει το
σαφές γράμμα της ισχύουσας νομοθεσίας, δημιουργεί πεπλανημένες
εντυπώσεις και παραπληροφόρηση εις το κοινό και προσβάλλει το
κύρος της ειδικότητος των δερματολόγων-αφροδισιολόγων μελών
μου. και ειδικότερα:
1.Με τον συγκεκριμένο τίτλο «Μονάδα Παιδιατρικής δερματολογίας»
μη συννόμως αποσιωπάται πλήρως το μισό κομμάτι της ειδικότητος
των μελών μου, αυτό της Αφροδισιολογίας. Όμως, τούτο είναι ιδιαίτερα
σημαντικό να συμπεριλαμβάνεται στο όνομα της νέας Μονάδας της
άνω Παιδιατρικής κλινικής, καθώς κατά την τελευταία 20ετία λόγω
και της αθρόας εισροής μεταναστών τα περιστατικά που χρήζουν
αφροδισιολογικής προσέγγισης και αντιμετώπισης έχουν αυξηθεί
κατακόρυφα, όπως έχουν αυξηθεί και οι εισαγγελικές παραγγελίες που
απευθύνονται στα μέλη μου για την εξέταση ανηλίκων προκειμένου
να διαπιστωθεί εάν έχουν μολυνθεί από αφροδίσια νοσήματα.
2. Με τον άνω τίτλο εμφανίζεται να εκχωρείται το δικαίωμα
άσκησης δερματολογικών πράξεων (διάγνωση και αντιμετώπιση
αφροδισίων νόσων) με μεγάλη σημασία για τη δημόσια υγεία, σε
ιατρούς που δεν έχουν τα απαραίτητα προς τούτο εφόδια και γνώσεις,
ως είναι οι παιδίατροι. Μεγάλο τμήμα του γνωστικού αντικειμένου
της ειδικότητος των δερματολόγων-Αφροδισιολόγων μελών μου,
αφορά σε επεμβατικές πράξεις (όπως αφαιρέσεις κύστεων, σπίλων και
μολυσματικής τερμίνθου, κρυοθεραπείες οξυτενών κονδυλωμάτων και
μυρμηγκιών, διαθερμοπηξίες, θηλωμάτων, ευρυαγγειών, πυογόνων,
κοκκιωμάτων αστεροειδών αιμαγγειωμάτων, λήψεις τεμαχίου δέρματος
– βιοψίες), στις οποίες ουδείς παιδίατρος δεν έχει την αντίστοιχη –
κατάλληλη εκπαίδευση, γνώση ή εμπειρία.
3. Περαιτέρω με την παραγρ. 8 του άρθρου 7, με τίτλο «διάρθρωση
Ιατρικής Υπηρεσίας» του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός
του Εθνικού συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕκ 37 Α’),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέπεται ότι «σε κάθε
τμήμα προΐσταται ιατρός αντίστοιχης ειδικότητος, που κατέχει θέση
συντονιστή διευθυντή ή ο μοναδικός διευθυντής ή άλλος επιστήμονας
της Ιατρικής Υπηρεσίας σε βαθμό διευθυντή» και με το άρθρο 4
του Ν. 4052/2012 (ΦΕκ 41/Α/1-3-2012), υπό τον τίτλο «Θέματα
Νοσοκομείων και Υπουργείων Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης»
που αντικατέστησε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 34
του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός του Ε.σ.Υ.,
οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών κ.α. διατάξεις» (ΦΕκ Α’
165), ότι «στα τμήματα ή στις μονάδες που απαρτίζουν τους τομείς
τοποθετούνται γιατροί ειδικοτήτων των οποίων το γνωστικό αντικείμενο
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είναι αντίστοιχο με το παρεχόμενο από το τμήμα και τις μονάδες που
το υποστηρίζουν ιατρικό έργο».
κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων τούτων, οι οποίες ως σκοπό έχουν
την διασφάλιση της απόλυτης προστασίας της δημόσιας υγείας μέσω
της παροχής αποτελεσματικής νοσοκομειακής περίθαλψης στους
πολίτες, τα ιατρεία των Νοσοκομείων, είτε είναι πανεπιστημιακών
μονάδων είτε του ΕσΥ, παρέχουν εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες
της αντίστοιχης με το όνομά τους ιατρικής ειδικότητος.
Με τον τίτλο «Μονάδα Παιδιατρικής δερματολογίας» εμφανίζεται
ως υπαρκτή ιατρική ειδικότητα η Παιδιατρική δερματολογία, ενώ δεν
υφίσταται κατά νόμον, και κατόπιν τούτου οι προσερχόμενοι ασθενείς
με δερματικά και αφροδίσια νοσήματα στα ιατρεία της άνω Μονάδος
του νοσοκομείου, εσφαλμένα πληροφορούνται, και τούτο δεν είναι
νόμιμο και επιτρεπτό.
Ως γνωστόν, οι κύριες ειδικότητες άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος
ορίζονται εις τα άρθρα 7 και 8 του Ν.δ. 3366/1955, «Περί ασκήσεως
του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και άλλων
τινών διατάξεων» (Α’258), (16 συνολικά: Παθολογία, Χειρουργική,
οφθαλμολογία, Παιδιατρική, δερματολογία – Αφροδισιολογία,
Μικροβιολογία, καρδιολογία κ.λ.π.). Με την παρ. 2 του ανωτέρω
άρθρου 7 παρέχεται εξουσιοδότηση σύμφωνα με την οποία «διά
β.δ/τος προκαλουμένου υπό του Υπουργού κοινωνικής Προνοίας,
μετά γνωμοδότησιν του συμβουλίου Ιατρικών Ειδικοτήτων, δύνανται
να προστίθενται και έτεραι ιατρικαί ειδικότητες καθοριζομένου
άμα και του χρόνου της ασκήσεως των υποψηφίων, ως και των
λοιπών προσόντων των απαιτουμένων δια την χορήγησιν της αδείας
χρησιμοποιήσεως του τίτλου των ειδικοτήτων τούτου». Περαιτέρω,
στην μεν παρ. 1 του άρθρου 11 του ιδίου ν.δ/τος προβλέπεται ότι
στους κεκτημένους τον τίτλο ορισμένων εκ των οριζομένων στο άρθρο
8 ειδικοτήτων δύνανται, υπό προϋποθέσεις, να χορηγείται ειδική
άδεια χρησιμοποιήσεως τίτλου συναφούς ειδικότητος, στην δε παρ. 2
προβλέπονται οι ειδικότητες της Γαστρεντερολογίας, της Χειρουργικής
του Θώρακος, της Πλαστικής Χειρουργικής και Ακτινοθεραπευτικής,
ως συναφείς προς την κύρια ειδικότητα της Παθολογίας η πρώτη,
της Ακτινολογίας η τελευταία και της Χειρουργικής οι λοιπές. στις
συναφείς αυτές ειδικότητες, που προβλέπονται από την παραγρ. 2 του
ανωτέρω άρθρου 11, προστέθηκε η ειδικότητα της αλλεργιολογίας
με το Π.δ.1091/1977(Α’335), ως συναφής με τις ειδικότητες της
παθολογίας, της παιδιατρικής και της δερματολογίας.
η Παιδιατρική δερματολογία, στο άνω ν.δ. 3366/1955 όπως
συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως, ουδέποτε έχει προβλεφθεί, ως
κύρια ή ως συναφής ειδικότητα.
Επίσης, ούτε με το Π.δ. 415/1994 «Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών
για απόκτηση ειδικότητας» συμπεριελήφθη μεταξύ των εκτιθεμένων
εις αυτό ιατρικών ειδικοτήτων, η Παιδιατρική δερματολογία.
Επιπλέον, η Παιδιατρική δερματολογία ούτε ως εξειδίκευση
της ιατρικής επιστήμης έχει αναγνωρισθεί, αλλ’ ούτε καν ως θέση
απασχόλησης ιατρού παιδιατρικής τινός ειδικότητος, όπως συνέβη με
άλλες κατηγορίες ασθενειών παίδων. Πράγματι, και στον Ν. 2889/2001
«περί Ε.σ.Υ.», όπως ισχύει σήμερον, με το άρθρο 11 παραγρ. 11
του οποίου ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, και θέματα αφορώντα στην
κρίση για την κατάληψη θέσεων διευθυντών Ιατρών Ε.σ.Υ., δεν
έχει συμπεριληφθεί «Παιδιατρική δερματολογία» στις παιδιατρικές
ειδικότητες, ορίζοντας ότι «…… όταν πρόκειται για κρίση διευθυντών,
για την οποία μπορούν να είναι υποψήφιοι ιατροί περισσοτέρων της
μίας ειδικοτήτων, αρμόδιο συμβούλιο Επιλογής για την κρίση ορίζεται
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το συμβούλιο της πρώτης, κατά σειρά που ορίζεται στον οργανισμό
του Νοσοκομείου ειδικότητας. Για την κρίση θέσης Παιδοκαρδιολογίας,
Παιδονευρολογίας, Παιδοαιματολογίας, Παιδογαστρεντερολογίας,
Παιδονεφρολογίας, Παιδοενδοκρινολογίας και Παιδοαλλεργιολογίας
αρμόδιο είναι το συμβούλιο της Παιδιατρικής Ειδικότητας…». Από την
σαφή διατύπωση των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι απαριθμούνται
οι θέσεις διευθυντών των ρητώς οριζομένων παιδιατρικών ειδικοτήτων
για την κρίση των οποίων ο νομοθέτης όρισε ως αρμόδιο συμβούλιο το
συμβούλιο της Παιδιατρικής ειδικότητας, χωρίς να συμπεριλάβει στην
εν λόγω αρμοδιότητα του συμβουλίου της παιδιατρικής ειδικότητας και
την θέση «παιδιατρικής δερματολογίας». και εξ αυτού του γεγονότος,
εκλείπει κάθε ερμηνευτικό περιθώριο προς υποστήριξη τυχόν απόψεως
ότι δήθεν υφίσταται τέτοια ειδικότητα ή εξειδίκευση ή θέση απασχόλησης
ιατρού ή επιστημονικός, επαγγελματικός ή ακαδημαϊκός τίτλος.
σημειώνεται ότι το διοικητικό Εφετείο Αθηνών (Ακυρωτ.) με την
υπ’ αριθμ. 158/2011 απόφασή του (Α’ δημ/ση Νόμος, 553577)
εκδοθείσα επί υποθέσεως μεταξύ μέλους μου και του Υπουργείου
Υγείας, έκρινε ότι η Παιδιατρική δερματολογία δεν υφίσταται ως
ιατρική ειδικότητα και, κατ’ επέκταση, δεν υφίσταται ούτε ως θέση
ιατρού σε τμήμα ή μονάδα παροχής νοσοκομειακής περίθαλψης.
4. Επιπροσθέτως, η καθιέρωση με την άνω Πρυτανική Πράξη νέας
μονάδας υπό τον τίτλο «Μονάδα Παιδιατρικής δερματολογίας», οδηγεί,
κατ’ ουσία, στην καταστρατήγηση των διατάξεων περί απαγόρευσης
παράλληλης χρήσης δύο τίτλων ιατρικών ειδικοτήτων (πρβλ. αρθρ.
12 Ν. 3366/1955). το νομικό πλαίσιο όμως είναι δεσμευτικό και
υπάρχουν συγκεκριμένοι θεσμικά επιτρεπτοί τρόποι αλλαγής της
νομοθεσίας. ο νόμος τροποποιείται με συννόμως θεσπισθέντα νεώτερο
τυπικό ή ουσιαστικό νόμο και όχι με ανατρεπτική του περιεχομένου
του Πρυτανική Πράξη, όπως συμβαίνει εν προκειμένω.
5. Ωσαύτως, με τον οριζόμενο δια της προκειμένης Πρυτανικής
Πράξης τίτλο «Μονάδα Παιδιατρικής δερματολογίας» επέρχεται
ουσιώδης μεταβολή στον τρόπο άσκησης της ειδικότητας των μελών
μου με αποτέλεσμα να θίγεται ευθέως η αρχή της δικαιολογημένης
εμπιστοσύνης, η οποία ως θεμελιώδης αρχή αποτελεί την υποκειμενική
όψη της ασφάλειας του δικαίου και συνιστά ουσιαστικό στοιχείο της
αρχής του κράτους δικαίου και διαθέτει κατά τούτο συνταγματικό
έρεισμα. Ως συνταγματική αρχή δικαιολογεί την στάθμιση των
συμφερόντων και την προστασία των πολιτών και επαγγελματιών όχι
μόνο με τη μορφή της αποζημίωσης για την παράνομη περιουσιακή
ζημία, που τυχόν θα υποστούν, αλλά πέρα από αυτό, με την
αναγνώριση της παρανομίας της ρύθμισης που έρχεται σε αντίθεση
με τα ισχύοντα και κρατούντα στο συγκεκριμένο χώρο επιστημονικής
– επαγγελματικής δράσης.
Εξ όλων των ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι οι διατάξεις της
παραγράφου 2 του μόνου άρθρου της προκειμένης Πρυτανικής
Πράξης, θεσμοθετούν τίτλο μονάδας νοσοκομειακής περίθαλψης
κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητος και των χρηστών και
συναλλακτικών ηθών, και, κατά συνέπεια, είναι επιβεβλημένο αυτές
να καταργηθούν με την άμεση ανάκληση(εν μέρει) της Πρυτανικής
Πράξης ή με την τροποποίησή της ώστε να επανέλθει σε συμφωνία με
την ισχύουσα νομοθεσία. Επειδή δε οι εν λόγω διατάξεις στηρίζονται
σε προηγηθείσες αποφάσεις σας, επιτρέψατε μας, προς διευκόλυνσή
σας κατά την επανεξέταση του ζητήματος και τον σχηματισμό των
νέων αποφάσεών σας, να σας αναφέρουμε πως για να είναι σύννομος
και να πληροφορεί ορθά το κοινό ο τίτλος, δέον να περιλαμβάνει
την ιατρική ειδικότητα ακριβώς όπως προβλέπεται στα άρθρα 7 και

8 του Ν.δ. 3366/1955 «περί ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος
και ιατρικών ειδικοτήτων και άλλων διατάξεων» και στο Π.δ.
415/1994 «περί του χρόνου ειδίκευσης των ιατρών για την απόκτηση
ειδικότητος» και, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι των προσερχόμενοι εις
την μονάδα ασθενείς είναι παιδιά και έφηβοι, ούτος να είναι: «Μονάδα
Παιδιατρικής και Εφηβικής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας».
Γ
Πέραν τούτων, με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι με τις διατάξεις της
παραγράφου 3 του μόνου άρθρου της Πρυτανικής Πράξης προστίθεται
στο αντικείμενο της δραστηριότητος της ανωτέρω Παιδιατρικής
κλινικής «η παροχή περίθαλψης και νοσηλείας εφήβων έως την
ηλικία των 21 ετών», ήτοι με τις διατάξεις αυτές ότι θεσπίζεται η
παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς ενηλίκους από
κλινική Παιδιατρική λειτουργούσα εντός Νοσοκομείου Παιδιατρικού.
Είναι γνωστόν ότι η «Παιδιατρική» κατά νόμον, ασχολείται με την
ιατρική περίθαλψη των βρεφών, των παιδιών και των εφήβων και
το όριο ηλικίας κυμαίνεται από την γέννηση έως την ηλικία των 18
ετών. συγκεκριμένα, η ελληνική νομοθεσία είναι εναρμονισμένη με
την διεθνή σύμβαση για τα δικαιώματα του Παιδιού της 20.11.1989,
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Νόμου 2101/1992 (ΦΕκ
Α’ 192) και σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ι μέρους της σύμβασης αυτής
«Παιδί θεωρείται κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των 18 ετών». στο
άρθρο 3 παρ. 3 της σύμβασης προβλέπεται ότι «τα συμβαλλόμενα
κράτη μεριμνούν ώστε η λειτουργία των οργανισμών, των υπηρεσιών
και των ιδρυμάτων που αναλαμβάνουν παιδιά.. να είναι σύμφωνα
με τους κανόνες που έχουν θεσπισθεί από τις αρμόδιες αρχές..» και
στο άρθρο 4 εδ. α ότι «τα συμβαλλόμενα κράτη υποχρεούνται να
παίρνουν όλα τα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα που είναι
αναγκαία για την εφαρμογή των αναγνωρισμένων στην παρούσα
σύμβαση δικαιωμάτων».
Για την πραγματοποίηση των δικαιωμάτων του Παιδιού, όπως αυτά
ορίζονται στην άνω σύμβαση (μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα
στην υγεία), περιελήφθησαν ανάλογες διατάξεις στην εθνική μας
νομοθεσία.
Θεωρείται ενήλικος, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Αστικού
μας κώδικα υπό τον τίτλο «Ενήλικος», όποιος έχει συμπληρώσει
το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του (με το εν λόγω άρθρο, όπως
ισχύει, έχει καταργηθεί ο διαχωρισμός μεταξύ παιδιών και εφήβων).
σύμφωνα δε με το άρθρο 133 του Ποινικού μας κώδικα υπό τον
τίτλο «Νεαροί εγκληματίες», το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει ποινή
ελαττωμένη σε όποιον, κατά τον χρόνο που τέλεσε αξιόποινη πράξη
είχε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο, όχι όμως και το εικοστό πρώτο
έτος της ηλικίας του (με το άρθρο αυτό κατηργήθη το προϊσχύον
που είχε τον τίτλο «εγκληματίες μετεφηβικής ηλικίας» και όριζε τους
έχοντες ηλικία 17 έως 21 ετών μετεφήβους). σύμφωνα, εξάλλου,
με το άρθρο 12 του Ν. 3418/2005 περί του «κώδικα Ιατρικής
δεοντολογίας» απαιτείται για την διενέργεια οιασδήποτε ιατρικής
πράξεως η προηγουμένη συναίνεση του ασθενούς και ρητά εις το
άρθρο αυτό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, πως «αν ο ασθενής είναι
ανήλικος, η συναίνεση δίδεται από αυτούς που ασκούν την γονική
μέριμνα ή έχουν την επιμέλειά του».
Με έρεισμα δε τις άνω νομοθετικές διατάξεις το κΕσΥ εξέδωσε
την 10.11.2015 την υπ’ αριθμ. 11 Απόφαση της 251ης ολομελείας
του με θέμα την «Παρουσία ή μη των γονέων κατά την διενέργεια
ιατρικών πράξεων σε ανήλικα τέκνα» και την 12.7.2010 την υπ’
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αριθμ. 12 Απόφαση της 226ης ολομελείας του «σχετικώς με την
δυνατότητα προαιρετικής επιλογής νοσηλείας εφήβων(έως 16 ετών)
σε Παιδιατρικά Νοσοκομεία».
κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, αφού η ανηλικότης στη χώρα μας
περατούται στην ηλικία των 18 ετών, οι έχοντες ηλικία άνω των 18
ως ενήλικες δεν τυγχάνουν ιατρικής περίθαλψης και νοσηλείας σε
νοσοκομεία παιδιατρικά. Επομένως οι εν λόγω διατάξεις της άνω
Πρυτανικής Πράξης, οι οποίες διευρύνουν τις ιατρικές υπηρεσίες της
προκειμένης Παιδιατρικής κλινικής έτσι ώστε να παρέχονται αυτές
και προς ενήλικα άτομα, είναι όλως παράνομες και ανακλητέες.
στο σημείο αυτό μάλιστα αξίζει να αναφερθεί ότι όταν το Ειδικό κέντρο
Εφηβικής Ιατρικής (Ε.κ.Ε.Ι.) της συγκεκριμένης Α’ Παιδιατρικής κλινικής,
σε συνεργασία με το Ελληνικό κολλέγιο Παιδιάτρων, διοργάνωσε,
στις 3-4 Φεβρουαρίου 2017 στο ξενοδοχείο Electra Pallas στην
Αθήνα, Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: «η σύγχρονη Μάστιγα της
Παχυσαρκίας: από την Παιδική ηλικία στην Εφηβεία και η Μετάβαση
στην Ενήλικη ζωή», ο καθηγητής της Παιδιατρικής και διευθυντής
της προκειμένης κλινικής κ. Γεώργιος Χρούσος απηύθυνε προς τους
συνέδρους χαιρετισμό που περιελάμβανε το άνω θέμα αναγνωρίζοντας
έτσι και ο ίδιος πως η εφηβεία είναι διακριτή από την ενήλικη ζωή.
Αλλά και η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β’ Παιδιατρικής
κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία είναι εγκατεστημένη και
λειτουργεί στο Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π. και Α. κυριακού,
«απευθύνεται σε εφήβους 11-18 ετών και παρέχει υπηρεσίες που
καλύπτουν το φάσμα των αναγκών της ηλικίας αυτής», όπως ούτω
ενημερώνεται το κοινό από την ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο, και όπως
ενημερώθηκαν από την καθηγήτρια της Παιδιατρικής και διευθύντρια
της κλινικής αυτής κ. Μαρίζα τσολιά και την Επικ. καθηγήτρια
Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής και Επιστημονική Υπεύθυνος της άνω
Μονάδας κ. Άρτεμις τσίτσικα, όλοι οι παιδίατροι οι οποίοι συμμετέσχον
στο 8ο σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική της 13-14 Μαρτίου 2015
και στο 9ο της 1-2 Απριλίου 2016 στην Αθήνα (οδός Μασσαλίας
22) (πρβλ. σχετ. άρθρο αναρτηθέν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.youth.health.gr).
Είναι πρόδηλον μετά ταύτα, ότι οι άνω διατάξεις της Πρυτανικής
Πράξης, πέραν του ότι αντίκεινται στην νομοθεσία, προκαλούν με
τη εφαρμογή τους και σύγχυση στο κοινό, καθώς παιδιά και γονείς
παραπλανώνται όταν δύο διασυνδεδεμένα Παιδιατρικά Νοσοκομεία, το
«Π. και Α. κΥΡΙΑκοΥ» και το «η ΑΓΙΑ σοΦΙΑ», παρέχουν περίθαλψη
και νοσηλεία σε δύο διαφορετικά ηλικιακά στάδια (ανηλίκων το
πρώτο, αλλά και ενηλίκων το δεύτερο), και, επιπλέον, δυσλειτουργία
στην άσκηση των καθηκόντων των ιατρών, όπως λ.χ στις περιπτώσεις
ασθενών ενηλίκων ή ανηλίκων, που απαιτείται συναίνεση για την
εκτέλεση ιατρικών πράξεων.
Ενόψει των ανωτέρω η προκειμένη Πρυτανική Πράξη δέον να
ανακληθεί και ως προς τις εν λόγω διατάξεις της, δι’ εκδόσεως νέας
τοιαύτης, με την οποία το κείμενο του άρθρου 1 παρ. 1 να διαμορφώνεται
ως εξής: το εδάφιο α’ να προβλέπει, «την παροχή περίθαλψης και
νοσηλείας νεογνών, βρεφών, παιδιών και εφήβων μέχρι 18 ετών»,
το εδάφιο β’ να παραμείνει ως έχει, και το γ’ εδάφιο να καταργηθεί.
Δ
Επειδή εξ όλων των προεκτεθέντων σαφώς προκύπτει ότι οι επίμαχες
διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του μόνου άρθρου της άνω
Πρυτανικής Πράξης στερούνται νομίμου ερείσματος και αντίκεινται στην
αρχή της καλής πίστεως και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών
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και, κατ’ ακολουθίαν, συντρέχει λόγος ανακλήσεως της Πράξης αυτής.
Επειδή η αρχή της νομιμότητας απαιτεί από την διοίκηση αφ’ ενός
μεν να εφαρμόζει τους νόμους κατά την έκδοση των Πράξεών της,
αφ’ ετέρου δε να ανακαλεί τυχόν εκδοθείσα παράνομη Πράξη της,
αποκαθιστώντας έτσι την νομιμότητα (στΕ 830/65, 1776/66).
Επειδή η βασική αυτή υποχρέωση της διοίκησης προς αποκατάσταση
της νομιμότητας υπάρχει ανεξαιρέτως προσφυγής θιγομένου και
παραμένει υφισταμένη και μετά την πάροδο άσκησης αίτησης
ακύρωσης ενώπιον των δικαστηρίων (Π. δ. δαγτόγλου, Γενικό
διοικ. δίκαιο, 3η έκδοση σελ. 307).
Επειδή οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν εξυπηρετούν το δημόσιο
συμφέρον αλλ’ αντιθέτως δημιουργούν προβλήματα εις αυτό.
Επειδή με τις διατάξεις αυτές δημιουργείται εσφαλμένη πληροφόρηση
προς το κοινό για ιατρικά θέματα και, κατ΄επέκταση, κίνδυνος για τη
δημόσια υγεία, συγχρόνως δε προσβάλλεται το κύρος μου, ως και
το κύρος των μελών μου και της ειδικότητάς τους.
Επειδή η υλοποίηση των εν λόγω διατάξεων προκαλεί σοβαρές
αρρυθμίες σε ασθενείς και προσωπικό του άνω Νοσοκομείου.
Επειδή οι προς ούς κοινοποιείται η παρούσα, στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων τους, δύνανται κατά νόμον να εντοπίσουν και
θεραπεύσουν με τις αποφάσεις τους τις αντιθέσεις των ανωτέρω
διατάξεων στο περί δικαίου αίσθημα.
ΓΙΑ τοΥσ ΛοΓοΥσ ΑΥτοΥσ
σας προσκαλώ όπως, άμα τη επιδόσει της παρούσης μου,
επανεξετάσετε τα πραγματικά περιστατικά που οδήγησαν στις αποφάσεις
σας για την θεσμοθέτηση των οριζομένων στις παραγράφους 2 και
3 του μόνου άρθρου της άνω Πρυτανικής Πράξης, προβείτε στις
δέουσες ενέργειες για την τήρηση της νομιμότητας, της καλής πίστεως
και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, και λάβετε τα προσήκοντα
μέτρα ώστε να ανακληθεί (εν μέρει) η άνω Πρυτανική Πράξη ή να
τροποποιηθεί δι’ εκδόσεως νέας με διαφορετικό περιεχόμενο, η οποία
α) τον τίτλο της νέας μονάδας, που προσετέθη στις υπάρχουσες της
Πανεπιστημιακής Α’ Παιδιατρικής κλινικής, να τον καθορίζει βάσει
των προσερχομένων εις αυτήν παίδων και εφήβων με δερματολογικά
και αφροδισιολογικά νοσήματα, ως «Μονάδα Παιδιατρικής και
Εφηβικής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας» και β) το αντικείμενο
της άνω κλινικής, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 1 του
Εσωτερικού κανονισμού της Λειτουργίας της, να ορίζει ότι περιλαμβάνει
στο α’ εδάφιο του εν λόγω άρθρου: «την παροχή περίθαλψης και
νοσηλείας νεογνών, βρεφών, παιδιών και εφήβων μέχρι 18 ετών»
και στο β’ εδάφιο να παραμείνει ως έχει, καταργηθησομένου του
προστιθεμένου δια της άνω Πρυτανικής Πράξης γ’ εδαφίου.
Άλλως, εν εναντία περιπτώσει σας δηλώνω ότι θα προβώ σε κάθε
νόμιμη ενέργεια κατά παντός υπευθύνου για την αποκατάσταση της
έννομης τάξης και του κύρους των δερματολόγων-Αφροδισιολόγων
μελών μου και της ειδικότητάς τους.
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος εμού και των
μελών μου.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νομίμως
την παρούσα σε καθένα από εκείνους προς τους οποίους απευθύνεται,
προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, να αντιγράψει δε
ολόκληρο το περιεχόμενό της στις εκθέσεις επιδόσεώς του.
Αθήνα 1.11.2017
η Πληρεξ. δικηγόρος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΔΑΕ ΠΡΟΣ ΗΔΙΚΑ
Αθήνα, 13 δεκεμβρίου 2017
Αρ. πρωτ. 213
Προς: ηλεκτρονική διακυβέρνηση κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.,η.δΙ.κ.Α. Α.Ε., Λυκούργου 10, 10551 Αθήνα
Υπόψη: δ/νσης Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών, τμήμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
Αξιότιμοι κύριοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι απουσιάζουν εντελώς από την ηλεκτρονική συνταγογράΦηση , οι επιδερμιδικές δοκιμασίες (patch
tests), που συνταγογραΦούνται παραδοσιακά από ιατρούς Αλλεργιολόγους και δερματολόγους-Αφροδισιολόγους, προκειμένου να γίνει
εξέταση και διάγνωση αλλεργιών.
Επειδή οι εξετάσεις αυτές κοστίζουν αρκετά και επιβαρύνουν προς το παρόν τους ασθενείς, παρακαλούμε να τις εντάξετε στην ηλεκτρονική
συνταγογράφηση με το ανάλογο κόστος.
Με τιμή, εκ μέρους του δσ της ΕδΑΕ
ο Γεν . Γραμματέας Ι. Μπάρκης ο Πρόεδρος δ. Ρηγόπουλος

Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας για θέματα της ΓΣ
δΙκηΓοΡΙκο ΓΡΑΦΕΙο κ. ΓΥΦτΑκη & σΥΝΕΡΓΑτΕσ
Αθήνα,15.12.2017
Προς
τον Πρόεδρο του δ.σ. της Ελληνικής δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρίας.
Αξιότιμε κ. Ρηγόπουλε,
Εις το ερώτημά σας κατά πόσον έχει την
δυνατότητα κατά νόμον η Ε.δ.Α.Ε. να προσφύγει ενώπιον του συμβουλίου της Επικρατείας και να ζητήσει την ακύρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1517/19.4.2017 Εγκυκλίου του
Υπουργού Υγείας με θέμα: «Χρήση μηχανημάτων λέϊζερ (laser)», η απάντηση είναι αρνητική, και τούτο διότι ενώπιον του στΕ προσβάλλονται παραδεκτώς μόνον οι Εγκύκλιοι, οι οποίες περιέχουν κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις, και όχι εκείνες οι οποίες απλώς ερμηνεύουν, διευκρινίζουν ή δίδουν
οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή κειμένων
νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, όπως είναι και η προκειμένη.
κατά συνέπειαν, η τυχόν άσκηση εκ μέρους της Ε.δ.Α.Ε. αίτησης ακύρωσης/ανάκλησης της επίμαχης ερμηνευτικής Εγκυκλίου ενώπιον του στΕ, θα απορριφθεί ως
απαράδεκτη (και τούτο πέραν του εκπροθέσμου της).
Υπενθυμίζεται ότι η αντίθεση των δερματολόγων στην εφαρμογή της άνω Εγκυκλίου
εκφράστηκε αμέσως μετά την έκδοσή της, με
την από 15.5.2017 έγγραφη Αίτηση/Αναφορά της Ε.Ε.Ε.δ.Α. προς τον Υπουργό Υγείας.
κατόπιν τούτου το μόνον το οποίο δύνα-
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ται πλέον να πράξει η Ε.δ.Α.Ε. (χωρίς να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά του) είναι να υποβάλει έγγραφη Αναφορά προς το
κ.Ε.σ.Υ. ή/και προς τον συνήγορο του Πολίτη,όπου εκθέτοντας εκ νέου τις απόψεις των
δερματολόγων, να επισημάνει τον κίνδυνο
που ενέχει για την δημόσια υγεία η εφαρμογή της Εγκυκλίου και να ζητήσει να διαμεσολαβήσουν, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
τους, και τα όργανα αυτά προς τον Υπουργό Υγείας για την ανάκλησή της.
Είναι γνωστό όμως, ότι ακόμη και οι τυχόν
ενέργειες των οργάνων αυτών προς υποστήριξη των απόψεων των δερματολόγων, δεν
δεσμεύουν (δυστυχώς) τον Υπουργό Υγείας
να αποσύρει την επίμαχη Εγκύκλιο.
Περαιτέρω, εις απάντηση του ερωτήματός
σας κατά πόσον μπορεί η Ε.δ.Α.Ε. να προβεί
σε ενέργειες ώστε να παύσει στο μέλλον η δυνατότητα μη ιατρών να ιδρύουν ιατρικές εταιρίες, σας ενημερώνω ότι η δυνατότητα αυτή όχι μόνον έχει καθιερωθεί στην χώρα μας ήδη
με την έκδοση του Π.δ. 84/2001, αλλά έχει
και παγίως αναγνωρισθεί από την νομολογία,
με την έκδοση σωρείας αποφάσεων του στΕ.
Επομένως κάθε σχετική ενέργεια της
Ε.δ.Α.Ε. θα είναι μάταιη, το αντίστοιχο δε ισχύει και για την περίπτωση των κέντρων αισθητικής, που με ερωτήσατε.
Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι το ως άνω ζήτημα ουδεμία σχέση έχει με
την περίπτωση των φαρμακοποιών οι οποίοι, ως γνωστόν επέτυχαν (πιθανόν προσω-

ρινά) την αναστολή της ιδρύσεως φαρμακείων από μη φαρμακοποιούς.
Ειδικότερα οι υπ’ αριθμ. 1804-1807/2017
αποφάσεις της ολομελείας του στΕ, οι οποίες έκαναν δεκτές τις Αιτήσεις του Πανελληνίου Φαρμακευτικού συλλόγου και
των Φαρμακευτικών συλλόγων Αττικής και
Θεσσαλονίκης, ακύρωσαν την Υ.Α. Γ5(β)/
Γ.Π.οικ.36277/20.5.2016 για «τις ρυθμίσεις
επαγγέλματος φαρμακοποιού και την ίδρυση
φαρμακείου», κατά βάσιν για τυπικούς λόγους, καθώς έκριναν ότι τα προβλεπόμενα
στην άνω Υπουργική Απόφαση θέματα των
φαρμακοποιών δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ρύθμισης Υπουργικής Απόφασης επειδή τα θέματα άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού, λειτουργίας φαρμακείου και δεοντολογίας φαρμακοποιών
πάντοτε ρυθμίζονται ή με Νόμο ή με Προεδρικό διάταγμα, και εν συνεχεία, χωρίς να
προχωρήσουν στην ουσία της υπόθεσης, εδέχθησαν πως όσα προβλέπει η εν λόγω Υπουργική Απόφαση είναι δυνατόν να ρυθμιστούν μόνο με Προεδρικό διάταγμα.
Από το περιεχόμενο αυτό των άνω δικαστικών αποφάσεων είναι σαφές πως η Πολιτεία έχει το δικαίωμα να επαναφέρει τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις περί ιδρύσεως φαρμακείων από μη φαρμακοποιούς και να τις
καθορίσει με Προεδρικό διάταγμα.
στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
κ. Γυφτάκη

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜβΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος
K. Νεαμονιτός
Αντιπρόεδρος
Ν. καλογερόπουλος
Γεν. Γραμματέας
τ. Ανθόπουλος
Ειδικός Γραμματέας
κ. καραμανωλάκη
Ταμίας
Ε. κυριαζή-τάχου
Μέλος
Ι. Πέρος
Μέλος
Ζ. Πολυζώης
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
το 1o Συνέδριο Δερματοχειρουργικής
Αισθητικής Δερματολογίας και Laser
2-4 Φεβρουαρίου 2018, στην Αθήνα

Ορόσημο για τα νέα διεθνή
επιστημονικά δεδομένα
στη Δερματοχειρουργική
και Αισθητική Δερματολογία
«Η δερματοχειρουργική, μία από τις
υποειδικότητες της δερματολογίας, έχει ως
αντικείμενο την αποκατάσταση ή/και τη βελτίωση
της λειτουργικότητας και της αισθητικής εμφάνισης
του ιστού του δέρματος»

σ

ημείο συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων
Ελλήνων και ξένων επιστημόνων για τα νέα
επιτεύγματα και τις εξελίξεις στους τομείς της

δερματοχειρουργικής, της επεμβατικής δερματολογίας και της αισθητικής δερματολογίας, αποτέλεσε
το 1ο συνέδριο δερματοχειρουργικής, Αισθητικής
δερματολογίας και Laser που πραγματοποιήθηκε
2-4 Φεβρουαρίου 2018, στο Ίδρυμα Ευγενίδου.
το συνέδριο διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία δερματοχειρουργικής (Ε.Ε.δ.Χ.) σε
συνεργασία με: The Dermatologic & Aesthetic

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Surgery International League (DASIL) και
The European Register of Phlebologists, καθώς και την υποστήριξη της Ελληνικής δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας (Ε.δ.Α.Ε.).

δων και τεχνικών. «Ο σκοπός της δερματοχειρουργικής και της επεμβατικής δερματολογίας είναι η αποκατάσταση ή/και η βελτίωση
της λειτουργικότητας και της αισθητικής εμφάνισης του ιστού του δέρματος. Τονίζεται ωστόσο, η σημασία της συνεργασίας των ιατρικών
ειδικοτήτων, οι οποίες δρουν συμπληρωματικά ώστε να επιτευχθούν τα βέλτιστα θεραπευτικά και αισθητικά αποτελέσματα» ανέφερε ο Πρόεδρος της Ε.Ε.δ.Χ.

«Στόχος μας ήταν η διεξαγωγή ενός επιστημονικού προγράμματος υψηλού επιπέδου και
ευρείας θεματολογίας, με αναφορά στα νεότερα διεθνή δεδομένα της ειδικότητας μας»
επισήμανε ο Πρόεδρος της Ε.Ε.δ.Χ. Κωνσταντίνος Νεαμονιτός, δερματολόγος,
Αφροδισιολόγος. «Ο σύγχρονος Δερματολόγος, ως ο ειδικός ιατρός που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στο δέρμα καθώς
το γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον, πρέπει να εκπαιδεύεται συνεχώς στις νέες τεχνολογίες και τεχνικές, ώστε να είναι σε
θέση να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά παθολογικά προβλήματα και αισθητικά του δέρματος με ποικίλες επεμβάσεις δερματοχειρουργικών τεχνικών».

στο 1ο συνέδριο δερματοχειρουργικής, Αισθητικής δερματολογίας και Laser, με διεθνή
χαρακτήρα, κατέθεσαν την εμπειρία τους, έγκριτοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές, με σημαντικό κλινικό έργο ενώ χαρακτηριστικό του
συνεδρίου ήταν η διαδραστική επικοινωνία
με τους συμμετέχοντες και η ευρεία ανταλλαγή απόψεων. Μεταξύ των ξένων ομιλητών που συμμετείχαν ήταν οι: Diamondis
Papadopoulos, καθηγητής κλινικής, τμήμα δερματολογίας, Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Emory και επικεφαλής της Μohs Χειρουργικής MetroDerm, PC, Γεωργία, ηΠΑ,
Benedetto Anthony Ιατρικός διευθυντής,
Benedetto Dermatology LLC, ηΠΑ, Marini
Leonardo Ιατρικός διευθυντής - Επιστημονικός Υπεύθυνος Skin Doctors’ Center, Ιταλία, Haneke Eckart Επισκέπτης καθηγητής
δερματολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Βέρνης, Ελβετία, Perdikis galen καθηγητής και Πρόεδρος, Πλαστικής Χειρουργικής,

Η επεμβατική δερματολογία - δερματοχειρουργική είναι μία από τις υποειδικότητες της
δερματολογίας, με αντικείμενο τη διάγνωση
και τη θεραπεία των ιατρικών παθήσεων και
των αισθητικών διαταραχών του δέρματος,
των μαλλιών, των νυχιών, των φλεβών, των
βλεννογόνων και των παρακείμενων ιστών, με
τη χρήση διαφόρων χειρουργικών, επανορθωτικών, αισθητικών και μη χειρουργικών μεθό-

Πανεπιστημιακό Ιατρικό κέντρο Vanderbilt,
ηΠΑ, galadari Hassan Επίκουρος καθηγητής δερματολογίας Πανεπιστήμιο UAE, ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
το Πρόγραμμα του συνεδρίου εμπλουτίστηκε από ειδικές διαλέξεις, συζητήσεις
στρογγυλής τράπεζας, πρακτική εξάσκηση, προκειμένου οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, σε όλα τα νεότερα δεδομένα (τεχνικές και θεραπείες) της δερματοχειρουργικής και επεμβατικής δερματολογίας όπως: αντιγήρανση,
ενέσιμα και εμφυτεύσιμα ενθέματα (fillers)
μαλακών μορίων, εφαρμογές βοτουλινικής
τοξίνης (botox), διόρθωση ουλών, ρυτίδων,
χημικό πίλινγκ (απολέπιση), λιποαναρρόφηση, λιπογλυπτική, χειρουργική δέρματος,
Kρημνοί, Mοσχεύματα, μετά από αφαίρεση καλοήθων – κακοήθων όγκων δέρματος, Χειρουργική Όνυχος, Βλεφαροπλαστική, κρυοχειρουργική, ηλεκτροχειρουργική, Μεταμόσχευση Μαλλιών (τριχικών θυλάκων), σκληροθεραπεία, Φωτοδυναμική
Θεραπεία, Mεσοθεραπεία, Φωτοανάπλαση, Αποτρίχωση-ουλές, Μελαγχρωματικές
βλάβες, Αγγειακές βλάβες κ.α
Επίσης παρουσιάστηκαν για πρώτη φόρα στην Ελλάδα νέες θεραπείες για βλαστοκύτταρα και πεπτίδια, για λεύκανση,
τριχοφυΐα, λιπόλυση και ανάπλαση του
προσώπου!
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ΩΝ ΔΕΡΜΑ
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ΗΝ

ΩΝ ΔΕΡΜΑ
ΤΟ

σε συνέχεια των εκλογών της Επαγγελματικής Ένωσης Ελλήνων δερματολόγων Αφροδισιολόγων, στις 4 Φεβρουαρίου 2018, θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε
πως έπειτα από τη συνεδρίαση της 17ης Φεβρουαρίου 2018 για τη σύγκλιση
του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα, οι θέσεις κατανεμήθηκαν ως κάτωθι:
• Ανθόπουλος Τηλέμαχος – Πρόεδρος
• Καλοκασίδης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος
• Αρναούτογλου Δέσποινα – Γεν. Γραμματέας
• Καραδήμα Κωνσταντίνα – Ταμίας
• Δαράβαλης Γεώργιος – Ειδ. Γραμματέας
• Πούλος Γεώργιος – Μέλος
• Τσιατούρα Αμαλία – Μέλος
σε συνέχεια της κατανομής των θέσεων, έγινε η παραλαβή των βιβλίων και λοιπών εργασιών του απελθόντος δ.σ. στο νέο.

ΗΝ

ΗΕ
ΑΤΙΚ ΝΩΣΗ
Ε
ΛΜ

ΛΛ

ΑΦΡΟΔ
ΓΩΝ
ΙΣΙ
ΛΟ

24

ΗΕ
ΑΤΙΚ ΝΩΣΗ
Μ
Ε
Λ

ΛΛ

Ε ΠΑ
ΓΓ
Ε

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕπΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΩΝ - ΑφΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο
σχετικά με τα «Nέα της ΕΔΑΕ»
1.

Διαβάζετε τα «Νέα της ΕΔΑΕ» όταν τα λαμβάνετε;
Nαι

2.

Πιστεύετε ότι στην παρούσα μορφή, τα «Νέα της ΕΔΑΕ» έχουν χρήσιμη ύλη για
τους δερματολόγους – αφροδισιολόγους;
Nαι

3.

Όχι

Όχι

Ποιο από τα παρακάτω θέματα της τωρινής ύλης των «Νέων της ΕΔΑΕ» σας ενδιαφέρει πιο πολύ;
Nέα για τη Δράση της ΕΔΑΕ
Νέα που αφορούν την επαγγελματική κατοχύρωση των Δερματολόγων –
Αφροδισιολόγων
Επιστημονικά νέα
Ανασκόπηση επιστημονικών θεμάτων
Θέματα που αφορούν την ιατρική γενικότερα

4.

Ποιο από τα παρακάτω θα ήταν χρήσιμη προσθήκη στα «Νέα της ΕΔΑΕ» (παραπάνω από μία απαντήσεις);
Θέματα που αφορούν συνταγογράφηση, θεραπευτικά πρωτόκολλα, κατευθυντήριες οδηγίες, και
Θέματα που αφορούν οργάνωση ιατρείου και «τεχνική κατάρτιση»
Επιστημονικά θέματα
Άρθρα – γνώμες από ειδικούς πάνω σε επίκαιρα θέματα ή ιδιαίτερα γνωστικά
αντικείμενα

5.

Ποια μορφή των «Νέων της ΕΔΑΕ» είναι προτιμότερη κατά τη γνώμη σας;
Έντυπη

Ηλεκτρονική (on line)

Άλλα σχόλια για το πώς μπορεί να βελτιωθούν τα «Νέα της ΕΔΑΕ»:

Παρακαλώ επιστρέψτε το συμπληρωμένο έντυπο στην επομένη συνεδρία της ΕΔΑΕ
ή απαντήστε στο ερωτηματολόγιο, που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.edae.gr,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση edae@edae.gr.

27

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Προσεχή συνέδρια
ΕΑΡΙΝΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 2018
30-31 Μαρτίου 2018
Ξεν. «Μακεδονία Palace», Θεσσαλονίκη
www.edaespringsession2018.gr

EUrOPEAN SOCIETY FOr PEDIATrIC
DErMATOLOgY 2018
June 7-9, 2018, London, United Kingdom
www.espd2018.com

HOT TOPICS IN MELANOMA & NONMELANOMA. SKIN CANCEr 2018
April 12-14, 2018, Tuscany, Italy
www.fondazione-menarini.it

5th WOrLD CONgrESS OF DErMOSCOPY 2018
June 14-16, 2018, Thessaloniki, Greece
www.dermoscopy-congress2018.com

INTErNATIONAL FOrUM ON AESTHETIC
MEDICINE 2018
April 14-16, 2018, Makati City, Philippines
www.cbbmed.com/ifamph
EUrOPEAN ACADEMY OF DErMATOLOgY
AND VENErEOLOgY 15TH SPrINg
SYMPOSIUM 2018
May 3-6, 2018, Montenegro
www.eadvbudva2018.org
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5th WOrLD PSOrIASIS & PSOrIATIC
ArTHrITIS CONFErENCE
June 27-30, 2018, Stockholm, Sweden
www.ifpaworldconference.com
13th WOrLD CONgrESS OF THE
INTErNATIONAL ACADEMY OF COSMETIC
DErMATOLOgY
June 28 - July 1, 2018, Dubrovnik, Croatia
www.wcocddubrovnik2018.org

46th SPANISH NATIONAL CONgrESS OF
DErMATOLOgY AND VENErEOLOgY 2018
May 9-12, 2018, Palma, Spain
www.congresoaedv.net/web

26th TrAININg WEEK FOr DErMATOLOgY
AND VENErOLOgY 2018
July 24-28, 2018
Munich, Germany
www.fortbildungswoche.de

INTErNATIONAL PEDIATrIC DErMATOLOgY
CONgrESS 2018
May 10-12, 2018, Dubai, United Arab Emirates
www.cvent.com/events/international-paediatricdermatology-conference

EUrOPEAN ACADEMY OF DErMATOLOgY
AND VENErEOLOgY 27TH CONgrESS 2018
September 12-16, 2018
Paris, France
www.eadvparis2018.org

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 2018:
ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ
31 Μαΐου-3 Ιουνίου 2018, Αθήνα
oργάνωση: Free Spirit
τηλ. 210 6048260 / 6047476

14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
1-4 Νοεμβρίου 2018, Αθήνα,
oργάνωση: Πρακτορείο ERASMUS
τηλ. 210 7414700

