TEYXOΣ 52
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

www.edae.gr

Εκδοση της

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΔΑΕ σελ. 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Healing in Greece

FULL MEMBER OF FEMTEC

12-14 Οκτωβρίου 2018

4Συνέδριο
ο

HOTEL «ΓΑΛΗΝΗ» | Καμένα Βούρλα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

iamatikhσ
ιατρικησ

Συμπληρωματικές θεραπείες της Ιαματικής Ιατρικής
www.thermalmedicineacademy.gr, Πληροφορίες: 6944307423

• Εφορευτική Επιτροπή Αρχαιρεσιών της ΕΔΑΕ ................ σελ. 6
• Εκλογές ΕΔΑΕ - Υποψηφιότητες . .................................... σελ. 7
• Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφοφόρου
για την Ηλεκτρονική Ψηφοφορία ................................... σελ. 8
• Άσκηση κάθε ιατρικής πράξης στον ενδεδειγμένο
νόμιμο χώρο . ................................................................ σελ. 11
• Αύξηση χρόνου ειδίκευσης
Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας............................... σελ. 12
• Επεμβατικές Ιατρικές Πράξεις.......................................... σελ. 25
• Eπιστολή ΕΔΑΕ προς ΙΣΑ................................................ σελ. 25
• Παρέμβαση ΕΔΑΕ στο Υπουργείο Παιδείας για την
προστασία των παιδιών από την ηλιακή ακτινοβολία.... σελ. 26
• Δράση ΕΔΑΕ για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μελανώματος......σελ. 28
• Ανύπαρκτοι τίτλοι Ιατρικών Εξειδικεύσεων.................... σελ. 30
• Νέο Κέντρο Μελανώματος και Καρκίνου Δέρματος
στο Νοσοκομείο «Ανδ. Συγγρός» .................................. σελ. 31
• 14o Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας,
Χαιρετισμός Δημήτρη Ρηγόπουλου - Προέδρου ΕΔΑΕ . .. σελ. 32
 έο Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Ε.Δ.Α. . .......................... σελ. 36
•N
 ανελλήνιο Συνέδριο Δερματοχειρουργικής,
•Π
Αισθητικής Δερματολογίας και Laser,
Χαιρετισμός Κωνσταντίνου Νεαμονιτού - Προέδρου ....... σελ. 38

Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο ΥΛ Ι Ο 2 0 1 6 - 2 0 1 8
Πρόεδρος
Δ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ειδ. Γραμματέας
Π. ΚΩΣΤΑΚΗΣ

Αντιπρόεδρος
Γ. ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλη
Ν. Καλογερόπουλος
Μ. Λουκάτου
Π. Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ

Γεν. Γραμματέας
Ι. ΜΠΑΡΚΗΣ
Ταμίας
Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EKΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΕ - NEA ΠΕΡΙΟΔΟΣ
TEYXOΣ 52 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
IδιoκτησΙα: EλληνικΗ ΔερματoλoγικΗ και AφρoδισιoλoγικΗ EταιρεΙα
Mιχαλακoπoύλoυ 155, 115 27 Aθήνα
e-mail: edae@edae.gr • website: www.edae.gr
ΕκπρoσωπoYμενη απO τoν πρOεδρΟ τηΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΣΒΕΣΤΗ
ΠΕΝΝΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Tα ενυπόγραφα άρθρα και κείμενα απηχoύν τις απόψεις των αρθρoγράφων και δεν ταυτίζoνται
κατ’ ανάγκη με την άπoψη της συντακτικής επιτρoπής τoυ παρόντoς εντύπoυ
TΑ NEA ΤΗΣ EΔAE ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΜO ΟΡΓΑΝO
ΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤOΛOΓΙΚΗΣ ΚΑΙ AΦΡOΔΙΣΙOΛOΓΙΚΗΣ EΤΑΙΡΕΙΑΣ (MH KEPΔOΣKOΠIKOY XAPAKTHPA)
ΚΑΙ ΑΠOΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ

ETAIΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλ.: 210-6538508
e-mail: info@doctorsmedia.gr, www.doctorsmedia.gr
ΕΚΔΟΤΗΣ: Γεώργιος Καυκάς
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑς: Έλενα Λαγανά
Διεύθυνση Μarketing και Διαφημιστικού Τμήματος: Νατάσα Παπαθανασίου
Σύμβουλος Διαφήμισης: Ένια Ζεντέλη

3

www.edae.gr

Η επίσημη ιστοσελίδα ενημέρωσης για την Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία

Προσεχείς Εκδηλώσεις της Ε.Δ.Α.Ε.

• 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας
1-4 Νοεμβρίου 2018, Αθήνα
4

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Επιστολή ΕΔΑΕ προς τα μέλη της
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
ΕΔΑΕ 3-11-2018
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2018
Προς
Τα Τακτικά Μέλη της ΕΔΑΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2016-2018
Πρόεδρος
Δ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπρόεδρος
Γ. ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Γεν. Γραμματέας
Ι. ΜΠΑΡΚΗΣ
Ταμίας
Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Ειδ. Γραμματέας
Π. ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Μέλη
Ν. Καλογερόπουλος
Μ. Λουκάτου
Π. Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Εφορευτική Επιτροπή των αρχαιρεσιών
για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Συμβουλίου Ηθικής και Δεοντολογίας της ΕΔΑΕ σας
ενημερώνει ότι:
Οι εκλογές θα διεξαχθούν το Σάββατο, 3
Νοεμβρίου 2018 στο Ξενοδοχείο ΗILTON
στην Αθήνα. Ώρα προσέλευσης στην κάλπη 10:00-15:30, στην αίθουσα «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Γ», παράλληλα με την Επιστημονική Συνεδρία της ίδιας ημέρας. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα και για
το τρέχον έτος μέλη.
Οι οικονομικές εκκρεμότητες μπορούν να
διευθετηθούν μέχρι και την ημέρα των εκλογών με κατάθεση στον λογαριασμό της ΕΔΑΕ
στην Τράπεζα Πειραιώς, IBAN: GR 080 1720
79000 5079 06310 8107 ή με αντιπρόσωπο
προς την Γραμματέα της ΕΔΑΕ, κα Δήμητρα
Σπυροπούλου, τηλ. 210-7295606.
Τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως, είτε ηλεκτρονικά με βάση το άρθρο 27 παρ. 4 του νέου Καταστατικού, είτε ταχυδρομικώς, με αποστολή του σφραγισμένου
λευκού φακέλου που θα περιέχει τα σταυροδοτημένα ψηφοδέλτια, με συστημένη επιστολή από 1/10/2018, όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 του καταστατικού που έχει αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της ΕΔΑΕ.
Ενημέρωση για την ηλεκτρονική ψηφοφορία καθώς και οδηγίες για την εφαρμογή της,
θα λάβουν όσοι έχουν γνωστοποιήσει στην ΕΔΑΕ το email τους. Για όσους προτιμήσουν την
δια αλληλογραφίας ψηφοφορία, εσωκλείουμε τον ήδη σφραγισμένο, λευκό φάκελο και
τα ψηφοδέλτια.
Μέσα στον ήδη σφραγισμένο, λευκό φάκελο (που πρέπει να παραμείνει λευκός – ΠΡΟ-

ΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΓΡΑΦΕΙ ΟΝΟΜΑ), θα βάλετε
τα ψηφοδέλτια σταυροδοτημένα και θα κλείσετε τον φάκελο, ώστε να ριχθεί στην κάλπη
την ημέρα της ψηφοφορίας.
Στη συνέχεια, σε δικό σας δεύτερο και ξεχωριστό, εξωτερικό φάκελο, θα γράψετε τα
στοιχεία σας και θα τον στείλετε συστημένο
στη διεύθυνση:
κ. Γεώργιο Σγούρο
Post Restante ΕΛΤΑ Συντάγματος
ΑΘΗΝΑ 10300
Συνημμένα, σας αποστέλλονται κατάλογος
και επιστολές υποψηφίων, καθώς και ψηφοδέλτια μαζί με έναν ήδη σφραγισμένο, λευκό
φάκελο που θα χρησιμοποιηθούν για την δι’
αλληλογραφίας ψηφοφορία, που θα πρέπει
να ξεκινήσει από 1/10/2018, όπως περιγράψαμε παραπάνω.
• Σ το ψηφοδέλτιο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να σημειωθεί 1 σταυρός, έστω και αν ο υποψήφιος είναι ένας.
• Σ το ψηφοδέλτιο για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να σημειωθούν μέχρι και 8 σταυροί.
• Σ το ψηφοδέλτιο του Προέδρου του Συμβουλίου Ηθικής και Δεοντολογίας θα πρέπει να σημειωθεί 1 σταυρός, έστω και αν
ο υποψήφιος είναι ένας.
• Σ το ψηφοδέλτιο για τα Μέλη του Συμβουλίου Ηθικής και Δεοντολογίας θα πρέπει να
σημειωθούν μέχρι και 2 σταυροί.
• Στο ψηφοδέλτιο για την Εξελεγκτική Επιτροπή θα πρέπει να σημειωθούν μέχρι
και 3 σταυροί.
Με εκτίμηση,
Η Εφορευτική Επιτροπή ΕΔΑΕ
Σγούρος Ν. Γεώργιος
Βακιρλής Ευστράτιος
Λαγογιάννη Ειρήνη

Η παραπάνω επιστολή εστάλη στα μέλη της ΕΔΑΕ και περιείχε σφραγισμένο φάκελο με ψηφοδέλτια,
που θα χρησιμοποιηθούν για την ψηφοφορία, καθώς και τον κατάλογο των υποψηφίων.
Σε περίπτωση που δεν παρελήφθησαν από κάποιο μέλος της ΕΔΑΕ, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με την Γραμματεία της ΕΔΑΕ εγκαίρως για να σας αποσταλούν εκ νέου ταχυδρομικώς.
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ΕΚΛΟΓΕΣ
ΕΔΑΕ
Ανάδειξη νέου
Διοικητικού
Συμβουλίου,
Εξελεγκτικής
Επιτροπής και
Συμβουλίου Ηθικής
και Δεοντολογίας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ρηγόπουλος Δημήτριος
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ζωγραφάκης Χαράλαμπος
Ιωαννίδης Δημήτριος
Καλογερόπουλος Νικόλαος
Κοντοχριστόπουλος Γεώργιος
Κωστάκης Παναγιώτης
Λουκάτου Μαρία
Μπαλαμπάνος Παναγιώτης
Μπάρκης Ιωάννης
Παπαδαυίδ Ευαγγελία
Παπουτσάκη Μαρίνα
Σγούρος Δημήτριος
Σταυρόπουλος Παναγιώτης
Τζερμιάς Χριστόφορος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ζαραφωνίτης Γεώργιος
Παπακωνσταντής Μάρκος
Πετρίδης Αθανάσιος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Κουμαντάκη Μαρία-Ελευθερία
ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Κουσκούκης Κωνσταντίνος
Σταυριανέας Νικόλαος

Τα ψηφοδέλτια εστάλησαν στα μέλη της ΕΔΑΕ με σφραγισμένο φάκελο που θα χρησιμοποιηθούν
για την ψηφοφορία μαζί με την επιστολή εφορευτικής επιτροπής αρχαιρεσιών της ΕΔΑΕ με ημερομηνία 3-11-2018.
Σε περίπτωση που δεν παρελήφθησαν από κάποιο μέλος της ΕΔΑΕ, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με την Γραμματεία της ΕΔΑΕ εγκαίρως για να σας αποσταλούν εκ νέου ταχυδρομικώς.
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Tέλος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
30 Οκτωβρίου 2018 - 11:00 π.μ.

Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφοφόρου για την Ηλεκτρονική Ψηφοφορία
όπου καταγράφεται βήμα - βήμα ο τρόπος με τον οποίο
μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά
Περιεχόμενα
1.

Πρόσκληση για ψηφοφορία ................................................... 2

2.
1.
3.
2.

Εισαγωγή
στο
R-U-Vote
............................................ 2
3
Πρόσκληση
γιασύστημα
ψηφοφορία
...................................................
Επιλογή Υποψηφίων
..............................................................
4
Εισαγωγή
στο σύστημα
R-U-Vote ............................................ 3

4.

Υποβολή Ψηφοδελτίου ........................................................... 8

Περιεχόμενα
4.
3.

Υποβολή
Ψηφοδελτίου
........................................................... 4
8
Επιλογή Υποψηφίων
..............................................................

2.Εισαγωγή στο σύστημα R-U-Vote
Ο ψηφοφόρος εισάγει το «Όνομα Χρήστη» και τον προσωπικό του «Κωδικό Πρόσβασης» που
έλαβε στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και κάνει εισαγωγή στο σύστημα επιλέγοντας το κουμπί
«Είσοδος».

H υπηρεσία R-U-Vote υποστηρίζεται από την τελευταία έκδοση των παρακάτω browser:
• Google
Chrome
H υπηρεσία
R-U-Vote
υποστηρίζεται από την τελευταία έκδοση των παρακάτω browser:
• Mozilla Firefox
Google Chrome
•• Opera
Mozilla Firefox
•• Microsoft
Edge
• Opera
Για παλαιότερα
λειτουργικά
συστήματα (π.χ. Windows XP, Windows Vista, Mac OS 10.5)
• Microsoft
Edge
προτείνεται η τελευταία συμβατή έκδοση Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Για παλαιότερα λειτουργικά συστήματα (π.χ. Windows XP, Windows Vista, Mac OS 10.5)
Η
εφαρμογήη έχει
δοκιμαστεί
και λειτουργεί
με επιτυχία
στα ήδημοφιλέστερα
προτείνεται
τελευταία
συμβατή
έκδοση Google
Chrome
Mozilla Firefox.smartphones
& tablets της αγοράς (Android & Apple). Διάφορες όμως παράμετροι που σχετίζονται
με
τις ρυθμίσεις
τις δυνατότητες
της εκάστοτε
συσκευής,
τον κατακερματισμό
των
Η εφαρμογή
έχει και
δοκιμαστεί
και λειτουργεί
με επιτυχία
στα δημοφιλέστερα
smartphones
λειτουργικών
συστημάτων
και λόγω
των ιδιαίτερων
απαιτήσεων
της πλατφόρμας,
σε
& tablets της αγοράς
(Android
& Apple).
Διάφορες όμως
παράμετροι
που σχετίζονται
θέματα
ασφάλειας,
η
συμβατότητα,
με
τις
εν
λόγω
συσκευές,
δεν
είναι
100%
εγγυημένη.
με τις ρυθμίσεις και τις δυνατότητες της εκάστοτε συσκευής, τον κατακερματισμό των
λειτουργικών συστημάτων και λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων της πλατφόρμας, σε
θέματα ασφάλειας, η συμβατότητα, με τις εν λόγω συσκευές, δεν είναι 100% εγγυημένη.

1.Πρόσκληση για ψηφοφορία
1.Πρόσκληση για ψηφοφορία
1.Πρόσκληση για ψηφοφορία

Ο ψηφοφόρος λαμβάνει στην ηλεκτρονική του διεύθυνση μήνυμα με το οποίο καλείται να
Ο
ψηφοφόρος
λαμβάνει
ηλεκτρονική
μήνυμα με το
καλείται να
ψηφίσει.
Το μήνυμα
περιέχειστην
το όνομα
χρήστητου
(1) διεύθυνση
και κωδικό πρόσβασης
(2)οποίο
του ψηφοφόρου
ψηφίσει.
Το έναν
μήνυμα
περιέχειστην
τοκαι
όνομα
χρήστητου
(1) διεύθυνση
και κωδικό
(2)
του ψηφοφόρου
Ο ψηφοφόρος
λαμβάνει
ηλεκτρονική
μήνυμα
με το
το
οποίο
καλείται
να
καθώς
και
προσωπικό
απόρρητο
σύνδεσμο
(link)πρόσβασης
(3) προς
δικτυακό
τόπο του

καθώς
και
προσωπικό
απόρρητο
(link)πρόσβασης
(3) προς το(2)
δικτυακό
τόπο του
ψηφίσει.
Το έναν
μήνυμα
περιέχει τοκαι
όνομα
χρήστησύνδεσμο
(1) και κωδικό
του ψηφοφόρου
συστήματος.
συστήματος.
καθώς και έναν προσωπικό και απόρρητο σύνδεσμο (link) (3) προς το δικτυακό τόπο του

Εικόνα 2: Εισαγωγή ψηφοφόρου στο σύστημα R-U-Vote

3.Επιλογή Υποψηφίων
Ο ψηφοφόρος μεταφέρεται στην οθόνη με τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής. Αφού τις
διαβάσει προσεκτικά, επιλέγει το κουμπί «Έναρξη».

συστήματος.
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Εικόνα 3-1: Εκκίνηση της εκλογικής ψηφοφορίας

Για να συμπεριλάβει έναν υποψήφιο στο ψηφοδέλτιό του, ο ψηφοφόρος αρκεί να επιλέξει
(πατώντας με το ποντίκι του) το κουτάκι αριστερά από το ονοματεπώνυμό του. Αφού επιλέξει
τον υποψήφιο ή τους υποψήφιους που δικαιούται να επιλέξει, σύμφωνα με την προτίμησή του,
Εικόνα 1: Προσωπικό μήνυμα συμμετοχής ψηφοφόρου στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο
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Πρόσβασης», από το πρώτο μέχρι το τελευταίο γράμμα και χωρίς επιπλέον κενά.
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ο ψηφοφόρος επιλέγει το κουμπί «Επόμενο».
Σημείωση: Η μη επιλογή υποψηφίου ισοδυναμεί με υποβολή «λευκού» ψηφοδελτίου.
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Email: admin@r-u-vote.gr

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2018
Αρ. πρωτ. 308

Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφοφόρου R-U-Vote // Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία// Reputation Unique
Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφοφόρου R-U-Vote // Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία// Reputation Unique
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Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφοφόρου R-U-Vote // Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία// Reputation Unique
Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφοφόρου R-U-Vote // Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία// Reputation Unique

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η ΕΔΑΕ, όπως γνωρίζετε, αγωνίζεται πάντα και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια για την
προάσπιση της ειδικότητας σε όλα τα επίπεδα. Πολλές φορές, τα μέσα που διαθέτουμε, ένδικα και μη, μπορεί να μην είναι τόσο
αποτελεσματικά όσο θα επιθυμούσαμε, αλλά παρόλα αυτά, παραμένουμε προσηλωμένοι στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις μας
απέναντί σας και πολλές φορές εμμονικά.
Στην προσπάθειά μας αυτή, σας θέλουμε, εσάς τα Μέλη μας, αρωγούς και υποστηρικτές στο δύσκολο αυτό έργο. Έτσι λοιπόν, η ΕΔΑΕ αλλά και η Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής έχουν λάβει την απόφαση ότι οι πράξεις αισθητικής όπως π.χ.
botox, fillers, νήματα, κλπ. θα πρέπει να αναβαθμιστούν στο ρόλο που τους αρμόζει,
δηλαδή σε πράξεις ιατρικές. Στην κατεύθυνση αυτή, αποφασίσαμε με πράξεις διοικητι-

κού συμβουλίου
και εκμεταλλευόμενοι σχεΕίναι βέβαιο ότι η ομόθυμη συμμόρφω10
10
τική οδηγία του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σή μας, θα επιφέρει ΑΜΕΣΑ το προσδοκώΕγχειρίδιο Χρήσης Ψηφοφόρου R-U-Vote // Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία// Reputation Unique
(σχετ. επιστολή με αρ. πρωτ. 297-10/7/2018
μενο αποτέλεσμα, ενώ είναι αυτονόητο11ότι
είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ- η μη ορθή άσκηση του επαγγέλματός μας:
Ε), όπως αυτές οι πράξεις γίνονται μόνο σε • α
 ποτελεί κατάφωρη παραβίαση της ιατρινόμιμα ιατρεία, ιδιωτικά ή ιατρεία κρατικών
κής δεοντολογίας
και ιδιωτικών κλινικών.
• ε γκυμονεί κινδύνους για την δημόσια υγεία
Για την επίτευξη των στόχων μας, κάνου- • μ
 ειώνει και υποβαθμίζει το κύρος μας στην
με έκκληση σε όλους τους Συναδέλφους να
κοινωνία
συμβάλλουν στην αποκατάσταση της ευταΤο ΔΣ σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο
ξίας στην άσκηση του έργου της ειδικότητάς παραπομπής στο Συμβούλιο Ηθικής και Δεμας, ως εξής:
οντολογίας της ΕΔΑΕ με το ερώτημα της δια) Όσοι επιλέγεστε να εκπαιδεύσετε Συνα- αγραφής, των συναδέλφων που δεν θα εδέλφους, σας ζητούμε να επιβάλλετε στις «ε- ναρμονιστούν με τις παραπάνω οδηγίες και
ταιρείες» την άσκηση κάθε ιατρικής πράξης θα εξακολουθούν με πράξεις και παραλείστον ενδεδειγμένο νόμιμο χώρο.
ψεις να παρανομούν και να υποβαθμίζουν
β) Όσοι προσκαλείστε για εκπαίδευση, θέ- το κύρος της ειδικότητάς μας.
στε ως προϋπόθεση της συμμετοχής σας την
Με τιμή,
άσκηση κάθε ιατρικής πράξης στον ενδεΟ Πρόεδρος
δειγμένο νόμιμο χώρο.
και τα Μέλη του ΔΣ της ΕΔΑΕ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Τα Νέα της ΕΔΑΕ δημοσιεύουν το σημαντικό ΦΕΚ ΑΡ. 4138/20.9.2018 το οποίο
επαναπροσδιορίζει το χρόνο ειδίκευσης της ειδικότητάς μας Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Τεύχος Β’ 4138/20.09.2018
Αρ. Φύλλου 4138

ΦΕΚ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
4138/20.9.2018 ΑΥΞΗΣΗ
ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843
Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843
Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καΣύσταση, μετονομασία ιατρικώνθορισμός
ειδικοτήτων,
χρόνου
χρόνου καθορισμός
και περιεχομένου
άσκησηςκαι
για
απόκτησητίτλου
τίτλου ειδικότητας.
περιεχομένου άσκησης για την την
απόκτηση
ειδικότητας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 1278/1982«Για σύσταση Κεντρικού Συμβουα. Του ν. 1278/1982«Για σύσταση
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας»
λίου Υγείας» (ΦΕΚ Α’105), όπως ισχύει,
(ΦΕΚ Α’105), όπως ισχύει, β. της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 1397/1983 «Εθνικό
(ΦΕΚ Α’ 143), «Εθνικό σύστημα
β. της παρ. 1 του άρθρουσύστημα
31 τουυγείας»
ν. 1397/1983
γ. του άρθρου 17 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και
υγείας» (ΦΕΚ Α’ 143),
εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και
γ. του άρθρου 17 του ν. 3172/2003
«Οργάνωση
εκσυγχρονισμός
άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’197),και
όπως
ισχύει,
δ. του άρθρου
29 του
ν. 3209/2003(ΦΕΚ
«Ρυθμίσεις
θεμάτων Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας
και άλλες
διατάξεις»
Α’197),
των αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας»
όπως ισχύει,
(ΦΕΚ Α’ 304), όπως ισχύει,
δ. του άρθρου 29 του ν. 3209/2003
«Ρυθμίσεις
θεμάτων
ε. της περ.
5 της παρ. 4 του
άρθρου 8αρμοδιότητας
του ν. 4558/2018
«Κύρωση συμβάσεων
μεταξύόπως
του Ελληνικού
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας»
(ΦΕΚ Α’ 304),
ισχύει,Δημοσίου
και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής
ε. της περ. 5 της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν. 4558/2018 «Κύρωση
Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ Μαλινάκη και του Γενικού Νοσυμβάσεων μεταξύ του σοκομείου
Ελληνικού
Δημοσίου
του Γενικού
Κεφαλληνίας
και των και
Εκτελεστών
της διαθήτης Μαρίας
(Μάρης)Εκτελεστών
Βεργωτή αντίστοιχα
και λοιπές
Νοσοκομείου Χανίων καικηςτης
Επιτροπής
Διαθήκης
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 140),
Γ.Γ Μαλινάκη και του Γενικού
Νοσοκομείου
Κεφαλληνίας
και
των
στ. του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως του ιατρικού
Εκτελεστών της διαθήκης της
Μαρίαςκαι(Μάρης)
Βεργωτήκαιαντίστοιχα
επαγγέλματος
ιατρικών ειδικοτήτων
άλλων τινών
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚδιατάξεων»
Α’ 140), (ΦΕΚ Α’ 258), όπως ισχύει,
ζ. του π.δ. 238/1988 «Οροι και προϋποθέσεις χορηστ. του ν.δ. 3366/1955 «Περί
ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος
γήσεως του τίτλου της Οδοντιατρικής ειδικότητας της
και ιατρικών ειδικοτήτων καιΟρθοδοντικής»,
άλλων τινών
διατάξεων»
(ΦΕΚ Α’ 258),
(ΦΕΚ
Α’ 100), όπως ισχύει,
η. του π.δ. 415/1994 «Περί του χρόνου ειδίκευσης
όπως ισχύει,
ιατρών για απόκτηση ειδικότητας» (ΦΕΚ Α’236), όπως
ζ. του π.δ. 238/1988 «Οροι
και προϋποθέσεις χορηγήσεως του
ισχύει,
τίτλου της Οδοντιατρικής ειδικότητας
της Ορθοδοντικής»,
(ΦΕΚ
Α’
θ. του π.δ. 204/1998
«Καθιέρωση της ιατρικής
ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας» (ΦΕΚ Α’162),
100), όπως ισχύει,
ι. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
η. του π.δ. 415/1994 «Περί του
χρόνου ειδίκευσης
ιατρών γιαΥπουργών
απόκτηση
Κυβέρνησης,Υπουργών,
Αναπληρωτών
και
ειδικότητας» (ΦΕΚ Α’236), Υφυπουργών»
όπως ισχύει,
(ΦΕΚ Α’ 116), όπως ισχύει,
ια. τουτης
π.δ.ιατρικής
121/2017ειδικότητας
«ΟργανισμόςΠαθολογικής
του Υπουργείου
θ. του π.δ. 204/1998 «Καθιέρωση
Υγείας» (ΦΕΚ Α’ 148), όπως ισχύει.
Ογκολογίας» (ΦΕΚ Α’162), 2. Την Υ80/2017 απόφαση του Πρωθυπουργού
ι. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός
Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης,
«Τροποποίηση
απόφασης ανάθεσης
αρμοδιοτήτων
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’
116), όπως ισχύει,
ια. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ
Α’ 148), όπως ισχύει.
2. Την Υ80/2017 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση
απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
Παύλο Πολάκη» (Β’ 3904).

12

(Β’
3.3904).
Την 20 απόφαση της 267ης/15-2-2018 Ολομέλειας του Κεντρικού
3. Την 20 απόφαση της 267ης/15-2-2018 Ολομέλειας
Συμβουλίου
Υγείας.
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
4.4. Το
γεγονός
την απόφαση
Το γεγονός
ότιότι
απόαπό
την απόφαση
αυτή δεν αυτή
προκα-δεν προκαλείται δαπάνη σε
λείται
δαπάνη
βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού,
βάρος
τουσεΚρατικού
Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
αποφασίζουμε:
Τη
σύσταση,
μετονομασία
ιατρικών
ειδικοτήτων,
καθορισμό χρόνου
Τη σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, κακαι περιεχομένου
άσκησης
για την
τίτλου ειδικότητας
θορισμό
χρόνου και περιεχομένου
άσκησης
για απόκτηση
την απόκτηση τίτλου ειδικότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Άρθρο 1
Άρθρο 1
ΟΟχρόνος
ειδίκευσης και το περιεχόμενο για την απόχρόνος ειδίκευσης και το περιεχόμενο για την απόκτηση
κάθε
τις παρακάτω
ιατρικές ειδικότητες
κτηση κάθε μιας μιας
από τιςαπό
παρακάτω
ιατρικές ειδικότητες
ορίζεται
ως ως
εξής:εξής:
ορίζεται
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
1.1. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: επτά (7) έτη, ως
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: επτά (7) έτη, ως ακολούθως:
ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση:
Βασική
Εκπαίδευση:
Δύο (2)
Γενική
Χειρουργική
Δύο
(2)έτη
έτη
Γενική
Χειρουργική
Ειδική Εκπαίδευση: πέντε (5) έτη
Ειδική
Εκπαίδευση:
πέντε (5) έτη
Τέσσερα
(4) έτη Αγγειοχειρουργική.
Έξι (6) μήνες
(αποτελείται
Τέσσερα
(4)Καρδιοθωρακοχειρουργική
έτη Αγγειοχειρουργική.
από
τρίμηνοΚαρδιοθωρακοχειρουργική
Καρδιοχειρουργική και ένα (1) τρί- (αποτελείται από ένα (1)
Έξι ένα
(6)(1)μήνες
μηνο Θωρακοχειρουργική). Η εκπαίδευση προτείνεται
τρίμηνο
Καρδιοχειρουργική
και ένα (1)
τρίμηνο Θωρακοχειρουργική). Η
να
υλοποιείται
σε Καρδιοθωρακοχειρουργικά
Κέντρα.
Έξι (6) μήνες υπερήχους
αγγείων
αγγειοχειρουργιεκπαίδευση
προτείνεται
να σε
υλοποιείται
σε Καρδιοθωρακοχειρουργικά
κές
κλινικές αναγνωρισμένες ως εκπαιδευτικά κέντρα.
Κέντρα.
2. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Έξι
(6) μήνες
υπερήχους
αγγείων
σε έτη,
αγγειοχειρουργιΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
έξι (6)
ως
κές κλινικές αναγνωρισμένες ως εκπαιδευτικά κέντρα.
ακολούθως:
Εκπαίδευση:
2.Βασική
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Δύο (2) έτη Παθολογίας
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
έξι (6) έτη, ως ακολούθως:
Ειδική Εκπαίδευση:
τέσσερα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
(4) έτη
Βασική
Εκπαίδευση:
Είκοσι (20)
μήνες στη διάγνωση/θεραπευτική αντιμετώπιση
ασθενών ενδονοσοκομειακά.
Δύο (2)αιματολογικών
έτη Παθολογίας
Έξι (6) μήνες σε τακτικό εξωτερικό αιματολογικό ΙαΕιδική
Εκπαίδευση:Αιματολογία.
τέσσερα (4) έτη
τρείο
και συμβουλευτική
Είκοσι
(20)
μήνες
στη διάγνωση/θεραπευτική
Τρεις (3)
μήνες
σε αιματολογικό
Εργαστήριο (χρώσεις,αντιμετώπιση αιματολογικών
τεχνικές
μορφολογία).
ασθενών
ενδονοσοκομειακά.
Ένας (1) μήνας εκπαίδευση στην αιμοπαθολογοανατομία.
Έξι
μήνες
σε τακτικό
εξωτερικό
αιματολογικό Ιατρείο και
Ένας(6)
(1) μήνας
σε εργαστήριο
για εκπαίδευση
στην
συμβουλευτική
Αιματολογία.
πραγματοποίηση
και ερμηνεία
μοριακών διαγνωστικών
Τρεις (3) μήνες σε αιματολογικό Εργαστήριο (χρώσεις, τεχνικές
μορφολογία).
Ένας (1) μήνας εκπαίδευση στην αιμοπαθολογοανατομία.
Ένας (1) μήνας σε εργαστήριο για εκπαίδευση στην πραγματοποίηση
και ερμηνεία μοριακών διαγνωστικών τεχνικών στην Αιματολογία, που
χρησιμοποιούνται στην καθημερινή κλινική πράξη για διαγνωστικούς
λόγους/ επιλογή θεραπευτικής αγωγής.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Τεύχος Β’ 4138/20.09.2018
Ένας (1) μήνας εκπαίδευση στον ανοσοφαινότυπο.
Ένας (1) μήνας εκπαίδευση στις αιμοσφαιρινοπάθειες.
Τρεις (3) μήνες στην αιμοδοσία.
Τρεις (3) μήνες στην αιμόσταση/αιμορραγικές διαθέσεις.
Έξι (6) μήνες στην μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων.
Κάθε ειδικευόμενος έχει δικαίωμα ατομικής επιλογής εκπαίδευσης για
τρεις (3) μήνες μεταξύ των παρακάτω:
α) μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων
β) συμβουλευτική αιματολογία
γ) Εργαστήριο Μοριακών τεχνικών
δ) αιμοσφαιρινοπάθειες
ε) αιμόσταση- Αιματολογία στην κύηση
στ) αιμοδοσία
3. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική εκπαίδευση:
Έξι (6) μήνες Γενική Χειρουργική ή Παθολογία
Ειδική Εκπαίδευση: σαράντα οκτώ (48) μήνες
Εισαγωγικό στάδιο ειδικότητας διάρκειας έξι (6) μηνών εκ των οποίων:
δύο (2) μήνες Κλασσική Ακτινολογία, δύο (2) μήνες Υπερηχοτομογραφία,
δύο (2) μήνες Αξονική Τομογραφία με παράλληλη εκπαίδευση στην
ακτινοπροστασία.
Έξι (6) μήνες Κλασική Ακτινολογία [τέσσερις (4) μήνες κλασική
ακτινολογία, δύο (2) μήνες μαστογραφία]
Δέκα (10) μήνες Υπερηχοτομογραφία (συμπεριλαμβανομένων
επεμβατικών τεχνικών που πραγματοποιούνται υπό υπερηχοτομογραφική
καθοδήγηση)
Δέκα (10) μήνες Αξονική Τομογραφία (συμπεριλαμβανομένων
επεμβατικών τεχνικών που πραγματοποιούνται υπό καθοδήγηση
αξονικού τομογράφου)
Δέκα (10) μήνες Μαγνητική Τομογραφία
Έξι (6) μήνες Επεμβατική Ακτινολογία
Ειδικά γνωστικά αντικείμενα: έξι (6) μήνες (κατ’ επιλογήν):
Στο στάδιο αυτό οι ειδικευόμενοι επιλέγουν το σύστημα που τους
ενδιαφέρει ή εναλλακτικά συνεχίζουν την ειδίκευση τους στην ακτινολογία
κατ’ επιλογήν από τα αντικείμενα του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι
εκπαιδευόμενοι, στο επιλεγέν σύστημα παρακολουθούν έξι (6) μήνες
εξειδικευμένες απεικονιστικές εξετάσεις
σε διαπιστευμένα κέντρα ως εξής: 1) Μαστός και γυναικολογική
ακτινολογία, 2) Καρδιαγγειακό, 3) Θώρακας, 4) Ακτινολογία
κοιλίας - πυέλου, 5) Μυοσκελετικό, 6) Παιδιατρική Ακτινολογία,
7) Νευροακτινολογία, 8) Επεμβατική Ακτινολογία, 9) Ογκολογική
Ακτινολογία. Στην επιστολή βεβαίωσης της εκπαίδευσης, οι Διευθυντές/
Καθηγητές, θα αναφέρουν αναλυτικά την επιπλέον εκπαίδευση στην
Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία.
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
4. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση: δεκαέξι (16) μήνες:
Τρεις (3) μήνες Παθολογία, εννέα (9) μήνες Παθολογική Ογκολογία,
τέσσερις (4) μήνες Απεικόνιση/Ακτινοδιαγνωστική, [δύο (2) μήνες σε
Αξονική Τομογραφία και δύο (2) μήνες σε Μαγνητική Τομογραφία].
Ειδική Εκπαίδευση: σαράντα τέσσερις (44) μήνες
Συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση τριών (3) μηνών στην βραχυθεραπεία
σε Κέντρα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας που διαθέτουν ανάλογο
τεχνολογικά εξοπλισμό και προαιρετική εκπαίδευση τριών (3) μηνών
σε Κέντρα όπου εφαρμόζονται εξειδικευμένες ακτινοθεραπευτικές
τεχνικές και/ή ανακουφιστική - υποστηρικτική αγωγή.
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
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5. ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως;
Βασική Εκπαίδευση: δύο (2) έτη
Ένα (1) έτος Παθολογία και
Ένα (1) έτος Παιδιατρική, ανεξαρτήτου σειράς
Ειδική εκπαίδευση: τρία (3) έτη
Έξι (6) μήνες Ανοσολογία (κλινικοεργαστηριακή)
Τρεις (3) μήνες Εργαστήριο Φυσιολογίας της Αναπνοής
Τρεις (3) μήνες Δερματολογία
Δύο (2) έτη Κλινική Αλλεργιολογία (ενηλίκων και παίδων)
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
6. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
- Αναισθησία στη Γενική Χειρουργική δεκαοκτώ (18) μήνες, εκ των
οποίων: [επτά (7) μήνες στο 1ο έτος, τέσσερις (4) μήνες στο 2ο έτος,
δύο (2) μήνες στο 3ο έτος, τρεις (3) μήνες στο 4ο έτος και δύο (2)
μήνες στο 5ο έτος ειδίκευσης].
- Αναισθησία για Γυναικολογία: δύο (2) μήνες στο 1ο έτος ειδίκευσης.
- Αναισθησία για Ορθοπαιδική: τρεις (3) μήνες στο 1ο έτος ειδίκευσης.
- Αναισθησία για ΩΡΛ και Γναθοπροσωπική Χειρουργική: τρεις (3)
μήνες στο 2ο έτος ειδίκευσης.
- Αναισθησία για Ουρολογία: δύο (2) μήνες στο 2ο έτος ειδίκευσης.
- Αναισθησία για Οφθαλμολογία: ένας (1) μήνας στο 2ο έτος ειδίκευσης.
- Επείγουσα Ιατρική - ΤΕΠ: δύο (2) μήνες στο 2ο έτος ειδίκευσης.
- Αναισθησία και Αναλγησία για Μαιευτική: τέσσερις (4) μήνες στο 3ο
ή 4ο έτος ειδίκευσης.
- Αναισθησία Χειρουργικής Μεγάλων Αγγείων: τρεις (3) μήνες στο 3ο
ή 4ο έτος ειδίκευσης.
- Νευροαναισθησιολογία: τρεις (3) μήνες στο 3ο ή 4ο έτος ειδίκευσης.
- Μονάδα Εντατικής Θεραπείας: έξι (6) μήνες στο 3ο ή 4ο έτος ειδίκευσης.
- Αναισθησία για Θωρακοχειρουργική: τρεις (3) μήνες στο 3ο ή 4ο
έτος ειδίκευσης.
- Καρδιοαναισθησιολογία: τρεις (3) μήνες στο 4ο ή 5ο έτος ειδίκευσης.
- Θεραπεία Πόνου: τρεις (3) μήνες στο 4ο ή 5ο έτος ειδίκευσης.
- Παιδοαναισθησιολογία: τέσσερις (4) μήνες στο 4ο ή 5ο έτος ειδίκευσης.
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
7. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση:
Δύο (2) έτη Παθολογία
Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη
Δώδεκα (12) μήνες άσκηση σε τακτικά εξωτερικά ιατρεία: (από τέσσερις
(4) μήνες σε Τακτικό Γαστρεντερολογικό Ιατρείο, Τακτικό Ηπατολογικό
Ιατρείο και Τακτικό Ιατρείο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του
Εντέρου).
Δώδεκα (12) μήνες άσκηση σε νοσηλευόμενους ασθενείς (Γενικής
Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας, Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων
του Εντέρου).
Δώδεκα (12) μήνες άσκηση σε διαγνωστική και θεραπευτική
ενδοσκόπηση ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού.
Έξι (6) μήνες, εκ των οποίων: εξοικείωση με Προηγμένη Ενδοσκόπηση
δύο (2) μήνες, Προηγμένη Ηπατολογία ένας (1) μήνας, Κινητικότητα
ανωτέρου-κατωτέρου πεπτικού ένας (1) μήνας, Ογκολογία πεπτικού
ένας (1) μήνας, Διατροφή σε νοσήματα του πεπτικού ένας (1) μήνας.
Η εκπαίδευση αυτή γίνεται κατά το 3ο και/ή 4ο έτος ειδικότητας.
Έξι (6) μήνες άσκηση σε αντικείμενο ελεύθερης επιλογής
συμπεριλαμβανομένων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της απόκτησης
εμπειρίας στις βασικές αρχές της έρευνας (υποχρεωτικά κατά το 4ο
έτος ειδικότητας).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Τεύχος Β’ 4138/20.09.2018
Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) ετών
Γαστρεντερολογίας απαιτείται άσκηση σε επείγοντα περιστατικά Γενικής
Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας, Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων
του Εντέρου και σε Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Ενδοσκοπήσεις.
8. ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Κύκλος Παθολογικού Τομέα: δεκαέξι (16) μήνες
Δέκα (10) μήνες Παθολογία (έμφαση σε ασθενείς με πολυνοσηρότητα
και χρόνια νοσήματα όπως αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη,
στεφανιαία νόσο, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρδιακή
ανεπάρκεια, νεφρική ανεπάρκεια, νοσημάτων θυρεοειδή, πεπτικού
και μυοσκελετικού συστήματος και σε συνήθεις επείγουσες και οξείες
καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των λοιμωδών νοσημάτων).
Έξι (6) μήνες βασική θεωρητική και κλινική εκπαίδευση στη διαχείριση
συνήθων καταστάσεων υγείας, οξέων και χρόνιων νοσημάτων,
προβλημάτων σχετικών με άλλα νοσήματα του Παθολογικού Τομέα,
σε αντίστοιχες κλινικές, Εξωτερικά ιατρεία και στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών όπως καρδιαγγειακού (Καρδιολογική), αναπνευστικού
(Πνευμονολογική), δέρματος (Δερματολογική), κεντρικού και
περιφερειακού νευρικού συστήματος (Νευρολογική), καθώς και στη
Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση.
Κύκλος Χειρουργικού Τομέα: οκτώ (8) μήνες
Τρεις (3) μήνες Γενική Χειρουργική (βασική θεωρητική και κλινική
εκπαίδευση στην κλινική, στα εξωτερικά Ιατρεία και στο Τμήμα
Επειγόντων Περιστατικών στη διαχείριση συνήθων χειρουργικών
περιστατικών, στις βασικές αρχές ασηψίας και αντισηψίας, την τεχνική της
συρραφής των μικρών θλαστικών τραυμάτων, διάνοιξη αποστημάτων
και πραγματοποίησης μικρών επεμβάσεων στο επίπεδο του ιατρείου).
Πέντε (5) μήνες βασική θεωρητική και κλινική εκπαίδευση στις κλινικές,
στα εξωτερικά ιατρεία και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών σχετική
με τη διαχείριση συνήθων οξέων και χρόνιων νοσημάτων, προβλημάτων
και καταστάσεων υγείας αισθητηρίων οργάνων (ΩΡΛ, Οφθαλμολογική),
ουροποιητικού συστήματος (Ουρολογική), Μυοσκελετικού συστήματος
(Ορθοπαιδική).
Κύκλος Μητέρας-Παιδιού: τέσσερις (4) μήνες
Τρεις (3) μήνες Παιδιατρική (βασική θεωρητική και κλινική εκπαίδευση
στην κλινική, στα εξωτερικά Ιατρεία και στο Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών στη διαχείριση συνήθων καταστάσεων υγείας και
νοσημάτων της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων
της παρακολούθησης της ανάπτυξης, των προβλημάτων της θρέψης και
της συμπεριφοράς, των νοσημάτων καρδιαγγειακού, αναπνευστικού,
πεπτικού, ουροποιητικού, μυοσκελετικού, των λοιμωδών και εμπύρετων
νοσημάτων, των αλλεργικών και παρασιτικών νοσημάτων).
Ένας (1) μήνας Μαιευτική-Γυναικολογία (βασική θεωρητική και κλινική
εκπαίδευση στην κλινική, στα εξωτερικά Ιατρεία, στην αίθουσα τοκετών
και στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών των πλέον συνήθων οξέων
και χρόνιων γυναικολογικών νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένων
των βασικών αρχών προγεννητικού ελέγχου, παρακολούθησης
της εγκυμοσύνης, οξέων και επειγόντων μαιευτικών περιστατικών,
συμπεριλαμβανομένου του τοκετού και της εκλαμψίας καθώς και
υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής και ειδικότερα της πρόληψης του
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και του μαστού).
Κύκλος Ψυχικής Υγείας: τρεις (3) μήνες
Η εκπαίδευση στον Τομέα Ψυχικής Υγείας γίνεται σε Ψυχιατρικές
Κλινικές και Μονάδες Ψυχικής Υγείας και άλλες κοινοτικές δομές
φροντίδας ασθενών με ψυχικές διαταραχές (βασική θεωρητική και
κλινική εκπαίδευση στα εξωτερικά Ιατρεία και στο Τμήμα Επειγόντων
περιστατικών, καθώς και σε υπηρεσίες φροντίδας κοινοτικών δομών στα
πλέον συνήθη οξέα και χρόνια ψυχιατρικά νοσήματα και καταστάσεων
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υγείας, συμπεριλαμβανομένων της κατάθλιψης, του γενικευμένου
άγχους, των ψυχώσεων και των ανοϊκών συνδρόμων, των τρόπων
αντιμετώπισης και πρόληψης ψυχοκοινωνικών συνδρόμων και ειδικότερα
του αλκοολισμού και της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών, καθώς και
της κοινωνικής αποκατάστασής τους).
Κύκλος Εργαστηριακού Τομέα: δύο (2) μήνες
Βασική θεωρητική και κλινική εκπαίδευση σε αντικείμενα της
Βιοπαθολογίας και της Ιατρικής διαγνωστικής απεικονιστικής.
Κύκλος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: είκοσι επτά (27) μήνες
Ένας (1) μήνας σεμινάριο Εισαγωγή στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας και στη Γενική Ιατρική-πρώτο έτος ειδικότητας.
Ένας (1) μήνας βασικής θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης στην
Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική σε συνεργασία με το ΕΚΑΒπρώτο έτος ειδικότητας.
Ένας (1) μήνας σεμινάριο Δημόσιας Υγείας - τέταρτο έτος ειδικότητας.
Είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε δομές ΠΦΥ (Κέντρο Υγείας/ΤοΜΥ). Η
εκπαίδευση στο Κέντρο Υγείας/ΤοΜΥ περιλαμβάνει την πρόληψη, τη
διάγνωση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση στα συνήθη οξέα και
χρόνια νοσήματα αλλά και τη διαχείριση αδιαφοροποίητων και ασαφών
νοσολογικών περιπτώσεων που παρουσιάζονται στην ΠΦΥ, την παροχή
άμεσης περίθαλψης στα επείγοντα περιστατικά που παρουσιάζονται στην
ΠΦΥ που η άμεση αντιμετώπισή τους μπορεί να είναι κρίσιμη για τη
ζωή ή την ακεραιότητα του πάσχοντα, το σχεδιασμό και την υλοποίηση
εξατομικευμένων και πληθυσμιακών προγραμμάτων πρόληψης και
προαγωγής υγείας, την παροχή φροντίδας στο σπίτι σε ασθενείς με
ανικανότητα και αναπηρίες, σε ασθενείς με χρόνια και ανίατα νοσήματα
κατά το τελικό στάδιο της ζωής τους. Η εκπαίδευση στο Κέντρο Υγείας/
Το.Μ.Υ κατανέμεται ανά ένα (1) τρίμηνο σε κάθε έτος εκπαίδευσης και
δώδεκα (12) μήνες στο πέμπτο έτος της ειδικότητας. Για κάθε ειδικευόμενο
ορίζεται από το Συντονιστή Εκπαίδευσης Υπεύθυνος εκπαίδευσης Ιατρός
με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας.
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
9. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5)έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση:
Δώδεκα (12) μήνες Παθολογία
Ειδική Εκπαίδευση: σαράντα οκτώ (48) μήνες
Έξι (6) μήνες Γενική Χειρουργική
Σαράντα δύο (42) μήνες Δερματολογία και Αφροδισιολογία.
10. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική εκπαίδευση: δύο (2) έτη
Ένα (1) έτος Κλινική άσκηση, εκ των οποίων: έξι (6) μήνες Παθολογία ή
Παιδιατρική και έξι (6) μήνες σε μονάδα ΠΦΥ με αντικείμενα τη Γενική
Ιατρική και την Ψυχική Υγεία.
Ένα (1) έτος Θεωρητικής εκπαίδευσης (στα αντικείμενα Επιδημιολογία,
Βιοστατιστική, Κοινωνικές Επιστήμες, Πολιτική και Οικονομία της Υγείας,
Οργάνωση, Διοίκηση και Προγραμματισμός των Υπηρεσιών Υγείας,
Πρόληψη Νοσημάτων και Προαγωγή της Υγείας, Έλεγχος και
Πρόληψη των Λοιμωδών Νοσημάτων, Περιβαλλοντική Υγεία).
Ειδική εκπαίδευση: τρία (3) έτη
Πραγματοποιείται στις παρακάτω Μονάδες Εκπαίδευσης εκ των
οποίων ένα (1) έτος στα Εργαστήρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας, ή
Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και
Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας του τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, ή Τομείς
Κοινωνικής Ιατρικής των Ιατρικών Σχολών, ή στην ΕΣΔΥ και δύο (2) έτη
σε φορείς και υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, Κεντρικές και Περιφερειακές.
Η ειδικότητα της Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Ιατρικής θα χορηγείται
και σε πτυχιούχους Οδοντιατρικής μετά από έξι (6) έτη εκπαίδευσης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Τεύχος Β’ 4138/20.09.2018
Η Κλινική άσκηση διαρκεί δύο (2) έτη τα οποία κατανέμονται ως
ακολούθως:
Δώδεκα (12) μήνες Παθολογίας, έξι (6) μήνες Παιδιατρική και έξι (6)
μήνες σε μονάδα ΠΦΥ με αντικείμενα τη Γενική Ιατρική και Ψυχική Υγεία.
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
11. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική εκπαίδευση:είκοσι τέσσερις (24) μήνες
Τετράμηνη (4μηνη) εκπαίδευση σε επείγοντα παθολογικά περιστατικά και
στη βραχεία νοσηλεία, δίμηνη (2μηνη) εκπαίδευση σε μονάδες εντατικής
θεραπείας/ αυξημένης φροντίδας/εμφραγμάτων και δεκαοκτάμηνη
(18μηνη) εκπαίδευση στην Παθολογική Κλινική με υποχρεωτική
ενασχόληση στα Παθολογικά Εξωτερικά Ιατρεία. Ειδική εκπαίδευση:
τριάντα έξι (36) μήνες
Συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση σε Παθολογική Κλινική με άσκηση τριών
(3) διμήνων σε συναφείς ειδικότητες και εξειδικεύσεις της εσωτερικής
παθολογίας, τόσο στην Κλινική όσο και τα εξωτερικά ιατρεία ή σε
δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Κέντρα Υγείας). Η τοποθέτηση των
ειδικευομένων είναι ενιαία
12. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΒΗΤΗΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση:
Δύο (2) έτη Παθολογία
Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη
Γενικές γνώσεις και δεξιότητες, Ορμόνες, Σακχαρώδης
διαβήτης, Υποθάλαμος-Υπόφυση, Επινεφρίδια, Θυρεοειδής
αδένας, Αναπαραγωγικό Σύστημα, Μεταβολικά νοσήματα,
Πολυενδοκρινοπάθειες, Νευροενδοκρινείς όγκοι, Άλλες ενδοκρινικές
νεοπλασίες, Διαταραχές ανάπτυξης, Ενδοκρινολογικό εργαστήριο,
Υπερηχογραφία Θυρεοειδούς-Γονάδων).
13. ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Ένα (1) έτος Αιματολογία-Αιμοδοσία [εννέα (9) μήνες Εργαστηριακή
Αιματολογία, τρεις (3) μήνες Αιμοδοσία].
Ένα (1) έτος Ανοσολογία
Ένα (1) έτος Βιοχημεία
Ένα (1) έτος Μικροβιολογία
Ένα (1) έτος Παθολογία [τρεις (3) μήνες δύνανται να γίνουν στην Ιατρική
των Μεταγγίσεων].
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
14. ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική εκπαίδευση:
Ένας (1) έτος Παιδιατρική
Ειδική εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη
Τρία (3) έτη στην Κλινική Γενετική-Δυσμορφολογία (στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα περιλαμβάνεται χρόνος εκπαίδευσης για τις ειδικότητες
Εσωτερική Παθολογία, ή Παθολογική Ογκολογία, ή Νευρολογία, ή
Μαιευτική Γυναικολογία, ή Ψυχιατρική, ή Οφθαλμολογία, ή Αιματολογία).
Ένα (1) έτος Εργαστηριακή Γενετική [έξι (6) μήνες Κυτταρογενετικό
εργαστήριο και έξι (6) μήνες Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής].
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία.
15. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: τέσσερα (4) έτη,
ως ακολούθως:
Είκοσι οκτώ (28) μήνες Κλινική εκπαίδευση και άσκηση εκ των οποίων:
Δώδεκα (12) μήνες Παθολογία
Τέσσερις (4) μήνες Πνευμονολογία

Δύο (2) μήνες Ορθοπαιδική
Δύο (2) μήνες Δερματολογία
Δύο (2) μήνες Καρδιολογία
Ένα (1) μήνα Οφθαλμολογία
Δύο (2) μήνες Επείγουσα Φροντίδα
Δύο (2) μήνες Ψυχιατρική
Ένα (1) μήνα Ωτορινολαρυγγολογία
Δώδεκα (12) μήνες Θεωρητική κατάρτιση που πραγματοποιείται σε
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
(θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακή εκπαίδευση, προετοιμασία και
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, επισκέψεις σε χώρους εργασίας
επιχειρήσεων πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα) Οκτώ
(8) μήνες Πρακτική άσκηση, εκ των οποίων: δύο (2) μήνες υλοποιούνται
σε δομές και υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας που ασχολούνται
με την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (ΚΕΠΕΚ και ΣΕΠΕ), έξι (6)
μήνες υλοποιούνται σε επιχειρήσεις, φορείς ή υπηρεσίες όπου λειτουργεί
οργανωμένη υπηρεσία Ιατρικής της Εργασίας. (Η άσκηση στις επιχειρήσεις
δύναται να υλοποιείται είτε σε μία επιχείρηση είτε εκ περιτροπής σε
διαφορετικές επιχειρήσεις κάθε δίμηνο ή τρίμηνο).
Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται σε νοσοκομεία που είναι
αναγνωρισμένα για την χορήγηση των παραπάνω ειδικοτήτων
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
16. ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση
Ένα (1) έτος Παθολογική Ανατομική (1ο χρόνο άσκησης στην ειδικότητα
υποχρεωτικά)
Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη
Τέσσερις (4) μήνες Ψυχιατρική
Τέσσερις (4) μήνες Παθολογία
Τέσσερις (4) μήνες Γενική Χειρουργική ή Ορθοπεδική
Τρία (3) έτη Εργαστήριο Ιατροδικαστικής Α.Ε.Ι
17. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση:
Ένα (1) έτος Παθολογία
Ειδική Εκπαίδευση: πέντε (5) έτη
Είκοσι τέσσερις (24) μήνες Κλινική Καρδιολογία
Έξι (6) μήνες Μονάδα Εμφραγμάτων
Δέκα (10) μήνες καρδιαγγειακή απεικόνιση (υπερηχο-καρδιογραφία,
MRI, CT, περιφερικά αγγεία)
Τρεις (3) μήνες Ηλεκτροφυσιολογία
Επτά (7) μήνες Αιμοδυναμικό Εργαστήριο
Δύο (2) μήνες Δοκιμασία κοπώσεως - Πυρηνική Καρδιολογία Καρδιοαναπνευστική κόπωση
Δύο (2) μήνες Καρδιοχειρουργική ή δύο (2) μήνες Παιδοκαρδιολογία
Έξι (6) μήνες εκπαίδευση σε υποειδικότητες της καρδιολογίας
(αιμοδυναμικό, ηλεκτροφυσιολογία κλπ), ανάλογα με το ειδικό
ενδιαφέρον του ειδικευομένου.
18. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Δύο (2) έτη Παθολογική Ανατομία
Τρία (3) έτη Κυτταρολογία
19. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική εκπαίδευση:
Δώδεκα (12) μήνες χειρουργική, εκ των οποίων το πρώτο εξάμηνο
αφορά άσκηση στη γενική χειρουργική και το δεύτερο εξάμηνο αφορά
άσκηση στη χειρουργική μαστού.
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Ειδική εκπαίδευση: σαράντα οκτώ (48) μήνες
Δεκαοκτώ (18) μήνες γυναικολογία [γυναικολογικές επεμβάσεις,
εξωτερικό γυναικολογικό ιατρείο, κολποσκόπηση, ουρογυναικολογία.
Ένα εξάμηνο θα αφορά εκπαίδευση στην ενδοσκόπηση (λαπαροσκόπηση
και υστεροσκόπηση) εκ περιτροπής σε τμήματα που διαθέτουν
εκπαιδευμένο προσωπικό και τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό].
Δεκαοκτώ (18) μήνες μαιευτική (κύηση χαμηλού κινδύνου, παθολογία
κύησης, αίθουσα τοκετών, εξωτερικό μαιευτικό ιατρείο)
Έξι (6) μήνες υπερηχογραφία στη Μαιευτική και Γυναικολογία, (εκ
περιτροπής σε τμήματα που διαθέτουν εκπαιδευμένο προσωπικό και
τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό).
Τελευταίο κατ’ επιλογήν εξάμηνο εκπαίδευσης [εμβρυομητρική ιατρική,
ή γυναικολογία (καλοήθεις παθήσεις), ή αναπαραγωγική ιατρική, ή
γυναικολογική ογκολογία ή ουρογυναικολογία ή νοσήματα κατώτερου
γεννητικού συστήματος και σεξολογία ή παιδιατρική και εφηβική
γυναικολογία ή παθήσεις μαστού]
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων ιατρών είναι ενιαία
20. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση: δώδεκα (12) μήνες
Έξι (6) μήνες Παθολογία Έξι (6) μήνες Ψυχιατρική
Ειδική Εκπαίδευση: σαράντα οκτώ (48) μήνες
Είκοσι έξι (26) μήνες σε θαλάμους γενικής Νευρολογίας που περιλαμβάνει
την άσκηση στα επιμέρους αντικείμενα της Νευρολογίας όπως: επιληψία,
κεφαλαλγία, ανοϊκά σύνδρομα, απομυελινωτικά, νευρομυϊκά νοσήματα,
εξωπυραμιδικές και νευροεκφυλιστικές παθήσεις, αγγειακά εγκεφαλικά
επεισόδια, παθήσεις περιφερικών νεύρων, νευροογκολογία, λοιμώξεις
του ΚΝΣ.
Τέσσερις (4) μήνες σε ειδικά τμήματα της Νευρολογικής κλινικής (όπως
άσκηση σε θαλάμους αυξημένης φροντίδας αγγειακών ασθενών σε
συνδυασμό με άσκηση στη νευροϋπερηχογραφία) ή άλλα οργανωμένα
ειδικά τμήματα.
Δέκα (10) μήνες κλινική Νευροφυσιολογία
Τέσσερις (4) μήνες άσκηση στα Εξωτερικά ιατρεία
Τέσσερις (4) μήνες εκπαίδευση σε ειδικά αντικείμενα όπως:
Νευροαπεικόνιση, Νευροεντατικολογία, Νευρογενετική, ή της διαχείρισης
ασθενών τελικού σταδίου.
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων ιατρών είναι ενιαία
21. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: επτά (7) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση:
Ένα (1) έτος Γενική Χειρουργική
Ειδική Εκπαίδευση: έξι (6) έτη
Έξι (6) μήνες Νευρολογική εκπαίδευση (στην έναρξη της ειδικής
εκπαίδευσης)
Πεντέμισι (5 ½) έτη Νευροχειρουργική (προαιρετικά οι έξι (6) μήνες
σε Νευροχειρουργική κλινική Νοσοκομείου Παίδων).
22. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση:
Δύο (2) έτη Παθολογία
Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη
Δεκαοκτώ (18) μήνες Κλινική Νεφρολογία
Έξι (6) μήνες Αιμοκάθαρση
Τέσσερις (4) μήνες Περιτοναϊκή κάθαρση
Τρεις (3) μήνες Μεταμόσχευση νεφρού
Για την εκπαίδευση στη μεταμόσχευση νεφρού κάθε ειδικευόμενος
που δεν ειδικεύεται σε Νοσοκομείο το οποίο διαθέτει Μονάδα
Μεταμόσχευσης Νεφρού θα μετακινείται κατά την τελευταία διετία
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της ειδίκευσης του για τρεις (3) έως έξι (6) μήνες σε Νεφρολογικό
Τμήμα Νοσοκομείου που διαθέτει Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού.
Τρεις (3) μήνες στα Τακτικά Νεφρολογικά Εξωτερικά Ιατρεία.
Κατά τον υπόλοιπο χρόνο εκπαίδευσης του ο ειδικευόμενος θα
τοποθετείται στα διάφορα τμήματα κατά την κρίση του Διευθυντή
της Κλινικής
23. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση:
Ένα (1) έτος Γενική Χειρουργική, Επείγουσα Ιατρική και ΜΕΘ που
θα διαμορφώνεται αναλόγως των αναγνωρισμένων τμημάτων του
Νοσοκομείου. Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να γίνει και σε Ορθοπαιδικές
κλινικές και τμήματα νοσοκομείων που χορηγούν πλήρη ειδικότητα.
Ειδική εκπαίδευση: πέντε (5) έτη
Εντός της πενταετίας εντάσσονται έως τρία (3) από τα παρακάτω ειδικά
αντικείμενα της επιλογής του ειδικευομένου, με τετράμηνη διάρκεια
άσκησης στο καθένα:
Ορθοπαιδική Παίδων
Χειρουργική Άκρας Χειρός - Μικροχειρουργικής
Ορθοπαιδική Ογκολογία
Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης
Επανορθωτική Ορθοπαιδική Ενηλίκων
Μεταβολικά νοσήματα οστών
Αθλητικές κακώσεις
Ορθοπαιδικές Λοιμώξεις
Χειρουργική Άκρου Ποδός
Η προτίμηση των ειδικευόμενων για τα εξειδικευμένα γνωστικά
αντικείμενα θα δηλώνεται μετά το πέρας του δεύτερου (2ου) έτους
ειδικότητας. Η εκπαίδευση στα εξειδικευμένα αντικείμενα θα συντονίζεται
από τους Συντονιστές Διευθυντές των Ορθοπαιδικών Κλινικών και θα
μπορεί να γίνεται το τρίτο (3ο), τέταρτο (4ο) και πέμπτο (5ο) έτος της
ειδικότητας. Το έκτο (6ο) έτος της ειδικότητας υποχρεωτικά θα γίνεται
στην Ορθοπαιδική Κλινική της αρχικής επιλογής.
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
24. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5)έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση:
Ένα (1) έτος στη Γενική Χειρουργική
Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη
Τρία (3) έτη Ουρολογία
Δύο (2) εξάμηνα κατ’επιλογή (ανά ένα εξάμηνο) στα ακόλουθα πεδία:
α) Γυναικολογία
β) Αγγειοχειρουργική
γ) Παιδοουρολογία
δ) Υπερήχους του ουροποιητικού συστήματος (σε κέντρα όπου υπάρχει
πιστοποιημένος εκπαιδευτής).
25. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: τέσσερα (4) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση: δεκαοκτώ (18) μήνες
Επικέντρωση σε βασικές επιστήμες (Οπτική, Ανατομία, Ιστολογία,
Φυσιολογία), εξέταση ασθενούς, Ιστορικό, Παθολογία πρόσθιου
ημιμόριου, χειρουργική πρόσθιου ημιμορίου και μικρές επεμβάσεις
βλεφάρων.
Ειδική Εκπαίδευση: τριάντα (30) μήνες
- Τέσσερα (4) πεδία: εννέα (9) μήνες αμφιβληστροειδής, έξι (6)
μήνες γλαύκωμα, έξι (6) μήνες παιδοοφθαλμολογία, τρεις (3) μήνες
κερατοειδής.
- Δύο (2) τρίμηνα κατ’ επιλογήν στα εξής πιστοποιημένα -κατά
προτεραιότητα- τμήματα: αμφιβληστροειδή, κερατοειδή, βασική

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Τεύχος Β’ 4138/20.09.2018
εκπαίδευση, γλαύκωμα, παιδοοφθαλμολογία, Οφθαλμοπλαστική δακρυϊκή συσκευή - κόγχος - βλέφαρα, Ενδοφθάλμιες φλεγμονές,
Διαθλαστική χειρουργική, Νευροοφθαλμολογία.
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων ιατρών είναι ενιαία
26. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Τέσσερα (4) έτη Παθολογική Ανατομική (περιλαμβάνεται εκπαίδευση
και άσκηση στις γενικές αρχές της Παθολογικής Ανατομικής, καθώς και
στην Παθολογική Ανατομική όλων των συστημάτων με την εφαρμογή
γενικών και ειδικών μεθόδων ιστοχημείας, ανοσοϊστοχημείας, μοριακής
Παθολογικής Ανατομικής, ηλεκτρονικής μικροσκοπίας κ.λπ. και άσκηση
στην τεχνική και ιστοπαθολογία της νεκροτομής)
Ένα (1) έτος στην Κυτταρολογία (περιλαμβάνεται εκπαίδευση και
άσκηση όλων των συστημάτων)
Η άσκηση στην Κυτταρολογία πραγματοποιείται μεταξύ δεύτερου
(2ου) και τέταρτου (4ου) έτους.
Κατά το τελευταίο εξάμηνο της ειδικότητας προτείνεται κατ’ επιλογή
εκπαίδευση σε ειδικά γνωστικά αντικείμενα (συνολικής διάρκειας
έξι μηνών) όπως: Παθολογική ανατομική αιμοποιητικού-λεμφικού
συστήματος, δέρματος, νεφρικής βιοψίας, κεντρικού νευρικού
συστήματος, παιδιατρική-περιγεννητική Παθολογική Ανατομική, μοριακή
Παθολογική Ανατομική)
Η τοποθέτηση των ειδικευόμενων ιατρών είναι ενιαία.
27. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως
ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση:
Εικοσιτέσσερις (24) μήνες Παθολογία
Ειδική Εκπαίδευση: Σαράντα οκτώ (48) μήνες
Σαράντα δύο (42) μήνες στην Παθολογική Ογκολογία
Τρεις (3) μήνες Αιματολογία
Τρεις (3) μήνες Ακτινοθεραπεία
28. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη
Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) ετών ο ειδικευόμενος αποκτά
έναν κεντρικό πυρήνα γνώσης σε τομείς όπως φυσιολογία, αύξηση
και ανάπτυξη, μεταβολισμό και διατροφή, ανοσολογία και λοιμώδη
νοσήματα, νοσολογία, νεογνολογία, τραυματολογία, ανάνηψη,
αναζωογόνηση, επείγουσα και εντατική φροντίδα και προστασία. Στο
βασικό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη ή
Παιδιατρική της Κοινότητας, η Δευτεροβάθμια Φροντίδα ή Νοσοκομειακή
Γενική Παιδιατρική και η Τριτοβάθμια ή Νοσοκομειακή Παιδιατρική σε
Νοσοκομείο με Παιδιατρικά πεδία και έξι (6) μήνες εκπαίδευσης σε
Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) ή Μονάδα Αυξημένης
Φροντίδας (ΜΑΦ), συμπεριλαμβανομένου και Τμήματος Φυσιολογικών
Νεογνών, σε αναλογία τρεις (3) μήνες σε ΜΕΝΝ ή ΜΑΦ και τρεις (3)
μήνες σε Τμήμα Φυσιολογικών Νεογνών.
Ειδική Εκπαίδευση: ένα (1) έτος
Ο ειδικευόμενος μπορεί να επιλέξει για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα,
μέχρι την ολοκλήρωση του πενταετούς χρόνου εκπαίδευσης, την εκ
περιτροπής εκπαίδευση σε διάφορα γνωστικά πεδία της Παιδιατρικής (εκ
περιτροπής εκπαίδευση-rotation). Ο ελάχιστος εκ περιτροπής χρόνος
εκπαίδευσης (rotation) είναι έξι (6) μήνες (για όσους εκπαιδεύονται
επί (2) έτη σε Κέντρο που δεν χορηγεί πλήρη ειδικότητα) και μπορεί
να φθάνει το ένα (1) έτος για όσους συμπλήρωσαν ≥ 3 (τρία) έτη
εκπαίδευσης σε κέντρο που χορηγεί πλήρη ειδικότητα, πλέον της
εκπαίδευσης στη Νεογνολογία. Οι επιθυμούντες να εξειδικευθούν στην
Εντατική Νοσηλεία Νεογνών (ΜΕΝΝ) μπορούν να επιλέξουν στην εκ
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περιτροπής επιλογή επιπρόσθετη εκπαίδευση σε ΜΕΝΝ.
Ο ειδικευόμενος κατά την έναρξη της ειδίκευσής του μπορεί να επιλέξει
να εκπαιδευθεί σε πιστοποιημένο κέντρο που δεν χορηγεί πλήρη
ειδικότητα. Η διάρκεια της εκπαίδευσης σε ένα τέτοιο κέντρο δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.
Η τοποθέτηση των ειδικευόμενων ιατρών είναι ενιαία.
29. ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση:
Δύο (2) έτη Γενική Χειρουργική
Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη
- Μοσχεύματα - Κρημνοί. Μικροχειρουργικές τεχνικές μεταμόσχευσης
και μεταφοράς ιστών. Διάταση Ιστών - Ενθέματα. Εγκαύματα: αρχική
εντατική ανάνηψη, απώτερη, και επανορθωτική χειρουργική. Κακώσεις
μαλακών μορίων και κρανιοπροσωπική χειρουργική σπλαχνικού
κρανίου. Επανορθωτική χειρουργική βλεφάρων - Βλεφαροπλαστική Περιοφθαλμική Χειρουργική - Οφθαλμοπλαστική - Αποκατάσταση κόγχου.
Ρινοπλαστική - Αποκατάσταση ρινικού διαφράγματος, αναπνευστικής-ρινικής
και στοματικής δυσχέρειας. Συγγενείς ανωμαλίες - επίκτητες δυσμορφίες απλασία -πλαστική ρινός και πτερυγίου ωτός. Αποκατάσταση παράλυσης
προσωπικού νεύρου. Ρυτιδοπλαστική προσώπου - τραχήλου. Συγγενείς
ανωμαλίες και νοσήματα κεφαλής και τραχήλου, συμπεριλαμβανομένων
και των σχιστιών - συνδρόμων και των επανεγχειρήσεων. Όγκοι και
επώδυνα λειτουργικά σύνδρομα κεφαλής και τραχήλου. Αγγειακές
ανωμαλίες, δυσπλασίες - Λεμφοίδημα. Κακοήθεις και καλοήθεις όγκοι
δέρματος -βλεννογόνων - μαλακών μορίων - Μελάνωμα (διάγνωση,
φαρμακευτική, και χειρουργική θεραπεία). Κατακλίσεις (συντηρητική και
χειρουργική θεραπεία). Πλαστική κοιλιακών τοιχωμάτων - Κρεμάμενη
κοιλία -Κοιλιοκήλη - Συγγενείς ανωμαλίες. Χειρουργική του μαστούσυγγενείς ανωμαλίες - καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις - ογκοπλαστική
-αποκατάσταση μετά μαστεκτομή - αυξητική, μειωτική μαστοπλαστική
- μαστοπηξία. λιποδυστροφίες - Εξωτερική διαμόρφωση περιμέτρου
σώματος - Δερμολιπεκτομές. Λιποαναρρόφηση - λιπομεταφορά - χρήση
βλαστοκυττάρων. Συγγενείς ανωμαλίες - Επανορθωτική και Αισθητική
χειρουργική άνω και κάτω άκρου. Χειρουργική τενόντων -τενοντομεταφορές.
Αποκατάσταση περιφερικών νεύρων - καρπιαίου σωλήνα - βραχιονίου
πλέγματος. Αποκατάσταση και επανασυγκόλληση αντίχειρα - δακτύλων.
Νόσος Dupuytren. Επανορθωτική χειρουργική των έξω γεννητικών οργάνων
και τεχνικές επαναπροσδιορισμού φύλου. Αισθητική και Κοσμητική
Χειρουργική και συμπληρωματικές παρεμβάσεις Αισθητικής Ιατρικής
(βουτιλινικής τοξίνης, συνθετικών παραγώγων, υαλουρονικού οξέος
και άλλων ιστοσυμβατών υλικών). Ενδοσκοπική χειρουργική. Χρήση
LASERS για την θεραπεία δέρματος, τριχοθυλακίων και βλεννογόνων.
Αποκατάσταση αλωπεκίας. Χρήση δερμοστηξίας.
- ένα (1) εξάμηνο σε Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής Παίδων ή σε Τμήμα
Χειρουργικής Παίδων. Ο χρόνος άσκησης στο εξάμηνο αποφασίζεται
από τον Διευθυντή της Εκπαιδευτικής Μονάδος
- ένα (1) εξάμηνο σε Τμήμα ειδικότητας του Χειρουργικού Τομέα.
Το εξάμηνο είναι επιλογή του ειδικευόμενου και ο χρόνος άσκησης
αποφασίζεται από τον Διευθυντή της Εκπαιδευτικής Μονάδος.
Στην Πλαστική Επανορθωτική και Αισθητική Χειρουργική εξάμηνη
άσκηση κάνουν ειδικευόμενοι άλλων ειδικοτήτων μόνο μετά από
εκπαίδευση δύο ετών σε Χειρουργική Ειδικότητα.
30. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική εκπαίδευση: δεκαοκτώ (18) μήνες
Ένα (1) έτος Παθολογία (κατά την έναρξη της ειδικότητας σε Κλινική
αναγνωρισμένη ως κατάλληλη για τη χορήγηση πλήρους χρόνου
ειδίκευσης)
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Έξι (6)μήνες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Ειδική εκπαίδευση: σαράντα δύο (42) μήνες
Τριάντα (30) μήνες Κλινική Πνευμονολογία.
Το τελευταίο δωδακάμηνο κατανέμεται ως ακολούθως:
Α. Τρεις (3) μήνες σε:
1. Εργαστήριο Πνευμονικών Λειτουργικών δοκιμασιών (Μέτρηση
Στατικών - Δυναμικών Όγκων και Διαχυτικής ικανότητας-Έλεγχος
αναπνευστικών μυών - Έλεγχος Βρογχικής Υπεραντιδραστικότητας και
Φλεγμονής των Αεραγωγών). Διενέργεια και Ερμηνεία.
2. Εργαστήριο Απεικόνισης Θώρακα (Αξονική Τομογραφία Θώρακος
- Μαγνητική -Υπερηχογράφημα θωρακικού τοιχώματος)
3. Εργοσπιρομετρία (Διενέργεια και Ερμηνεία)
Β. Τρεις (3) μήνες σε Εργαστήριο Βρογχοσκοπήσεων που εφαρμόζει
όλες τις διαγνωστικές τεχνικές
Γ. Τρεις (3) μήνες εργαστήριο Ύπνου (Διενέργεια και ερμηνεία
Υπνογραφήματος)
Δ. Τρεις (3) μήνες κατ’ επιλογήν σε Ειδικά Εξωτερικά Ιατρεία - Ειδικές
Μονάδες ή Τμήματα που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της
πνευμονολογίας- φυματιολογίας όπως: Εξωτερικά Ιατρεία: (Διακοπής
Καπνίσματος- Άσθματος - Βρογχεκτασιών - Πνευμονικής ίνωσης Ανοσοανεπαρκειών-Γενικό - και κάθε άλλο συναφές), Μονάδες: (Κυστικής
Ίνωσης Ενηλίκων -Ανθεκτικής Φυματίωσης- Πνευμονικής ΥπέρτασηςΠνευμονικής Αποκατάστασης - Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Μεταμόσχευσης πνευμόνων και κάθε άλλης συναφούς),Τμήματα:
(Θωρακοχειρουργικό- Ογκολογικό-Καρδιολογικό -Μαιευτικό- και
κάθε άλλο συναφές).
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
31. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική εκπαίδευση:
Δώδεκα (12) μήνες Παθολογία
Ειδική εκπαίδευση: σαράντα οκτώ (48) μήνες
Εννέα (9) μήνες Ακτινολογία
Έξι (6) μήνες υποχρεωτικά σε εγκάρσια απεικόνιση (CT, εμπέδωση
ανατομίας, εξοικείωση με βασικές παθολογίες τραχήλου, θώρακα,
κοιλίας), τρεις (3) μήνες σε υπερήχους (ιδίως τραχήλου) και MRI. Η
περίοδος αυτή μπορεί να προηγείται ή να παρεμβάλλεται πρώιμα
μέσα στην περίοδο εκπαίδευσης στο κύριο αντικείμενο της Πυρηνικής
Ιατρικής.
Έξι (6) μήνες Καρδιολογία ή εναλλακτικά τέσσερις (4) μήνες Καρδιολογία
και δύο (2) μήνες εναλλακτικά σε Ογκολογία, ή Αιματολογία (λεμφώματα),
ή Παιδιατρική, ή Ενδοκρινολογία (Θυρεοειδής- παραθυρεοειδείς). Η
περίοδος αυτή μπορεί να προηγείται ή να παρεμβάλλεται πρώιμα
μέσα στην περίοδο εκπαίδευσης στο κύριο αντικείμενο Πυρηνικής
Ιατρικής. Κατά την περίοδο άσκησης στην Καρδιολογία, υποχρεωτική
η εκπαίδευση στη δοκιμασία κόπωσης (επιλογή ασθενών, εκτέλεση,
ερμηνεία ευρημάτων, αντιμετώπιση επιπλοκών-ΚΑΡΓΙΑ) και η γενική
θεωρητική κατάρτιση στις Καρδιακές Παθήσεις με έμφαση στην
Στεφανιαία Νόσο.
Τριάντα τρεις (33) μήνες στην Πυρηνική Ιατρική. Θεωρητική κατάρτιση
και πρακτική εκπαίδευση σε απεικόνιση, θεραπεία, in-vitro μετρήσεις
και in-vitro εξετάσεις
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία.
32. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:
Βασική εκπαίδευση:
Δύο (2) έτη Παθολογία
Ειδική εκπαίδευση:
Τέσσερα (4) έτη Ρευματολογία

33. ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Η εκπαίδευση της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
αρχίζει μετά την λήψη των δύο πτυχίων Οδοντιατρικής και Ιατρικής
ασχέτως από την σειρά απόκτησής τους.
Βασική εκπαίδευση:
Δώδεκα (12) μήνες Γενική Χειρουργική
Ειδική Εκπαίδευση:
Σαράντα οκτώ (48) μήνες Χειρουργικής Στόματος, Γνάθων και Προσώπου,
ως ακολούθως:
Αναλυτικά: Χειρουργική Στόματος και Εμφυτευματολογία,
Τραχηλοπροσωπικές Λοιμώξεις και Λοιμώξεις Ιγμορείων, Στοματο
Κρανίο - Γναθοπροσωπικό Τραύμα, Αποκατάσταση Συγγενών
Ανωμαλιών, Αισθητική - Κοσμητική Χειρουργική Προσώπου,
Ορθογναθική χειρουργική, Όγκοι Στοματικής Γναθοπροσωπικής
Περιοχής και Σιελογόνων Αδένων, Διαχείριση Κρανιοπροσωπικού
Πόνου και Παθήσεων ΚΓΔ, Επανορθωτική Χειρουργική, Μικροαγγειακή
Χειρουργική, Συντηρητικές Επεμβατικές Τεχνικές, Νέες Τεχνολογίες.
34. ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική εκπαίδευση: δεκαοκτώ (18) μήνες
Έξι (6) μήνες Παθολογία
Έξι (6) μήνες Νευρολογία
Έξι (6) μήνες Ορθοπεδική
Ειδική εκπαίδευση:
Σαράντα δύο (42)μήνες Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση.
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
35. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:
Πέντε (5) έτη Γενική Χειρουργική συμπεριλαμβανομένης εξάμηνης (6)
άσκησης στην Τραυματολογική Χειρουργική
Στην περίπτωση που το Εκπαιδευτικό Κέντρο δεν διαθέτει δυνατότητα
άσκησης στην Τραυματολογική Χειρουργική (δηλ.στο ίδιο Νοσοκομείο
που βρίσκεται το Εκπαιδευτικό Κέντρο να λειτουργούν τα εξής τμήματα:
Νευροχειρουργικό, Ορθοπεδικό και Αγγειοχειρουργικό), τότε το εξάμηνο
(6) της Τραυματολογικής Χειρουργικής θα πρέπει να καλύπτεται από
άλλο Νοσοκομείο που διαθέτει Εκπαιδευτικό Κέντρο με τις σχετικές
προϋποθέσεις.
Δύο (2) εξάμηνα με υποχρεωτική επιλογή (ανά εξάμηνο) σε δύο (2)
εκ των ακολούθων ειδικοτήτων. Γυναικολογίας, Αγγειοχειρουργικής,
Ουρολογίας, Χειρουργική Θώρακος.
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
36. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: επτά (7) έτη, ως ακολούθως:
Βασική εκπαίδευση: είκοσι τέσσερις (24) μήνες
Δεκαοκτώ (18) μήνες: Γενική Χειρουργική
Έξι (6) μήνες εκ περιτροπής εκπαίδευση στην Επεμβατική Καρδιολογία,
αιμοδυναμικό εργαστήριο, υβριδικό χειρουργείο και Επεμβατική
Ακτινολογία, για όσους ακολουθήσουν την Καρδιοχειρουργική
κατεύθυνση ή έξι (6) μήνες στην επεμβατική Πνευμονολογία,
βρογχολογικό εργαστήριο και ενδοτραχειοβρογχική χειρουργική, για
όσους ακολουθήσουν την Θωρακοχειρουργική κατεύθυνση. Στο
διάστημα της εκ περιτροπής εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνεται κατ’
επιλογήν εκπαίδευση για δύο (2) μήνες στην Εντατική Θεραπεία.
Ειδική εκπαίδευση: εξήντα (60) μήνες
Α. τριάντα έξι (36) μήνες στη Θωρακοχειρουργική και είκοσι τέσσερις (24)
μήνες στην Καρδιοχειρουργική, εφόσον ο εκπαιδευόμενος πρόκειται να
ακολουθήσει ως κύρια ενασχόληση τη Θωρακοχειρουργική μετά την
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λήψη της ειδικότητας
Β. τριάντα έξι (36) μήνες στην Καρδιοχειρουργική και είκοσι τέσσερις (24)
μήνες στη Θωρακοχειρουργική, εφόσον ο εκπαιδευόμενος πρόκειται
να ακολουθήσει ως κύρια ενασχόληση την Καρδιοχειρουργική μετά
την λήψη της ειδικότητας.
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΑ
Παθοφυσιολογία και αντιμετώπιση του θωρακικού τραύματος,
Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων, Οξεία και
χρόνια πνευμονική εμβολή, Συγγενείς ανωμαλίες και δυσμορφίες
των οργάνων του θώρακα, Νεοπλάσματα και δυσμορφίες θωρακικού
τοιχώματος, Καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις της τραχείας,
Εμφυσηματική νόσος του πνεύμονα, Καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι του
πνεύμονα, του υπεζωκότα, του μεσοθωρακίου και του διαφράγματος,
Πνευμοθώρακας, Καλοήθεις και κακοήθεις πλευριτικές συλλογές,
Καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις του οισοφάγου, Μεταμόσχευση
πνεύμονα. Συσκευές υποστήριξης αναπνευστικού συστήματος, ECMO,
Σύνδρομο Θωρακικής Εξόδου και βλάβες υποκλειδίων αγγείων,
Παθήσεις περικαρδίου και περικαρδιακής κοιλότητας, Διαγνωστικές
και επιβοηθητικές στη διάγνωση και στη θεραπεία επεμβάσεις:
Παρακεντήσεις θώρακος, βιοψία με βελόνη, υπό απεικονιστική
καθοδήγηση παροχέτευση θώρακος, διασωλήνωση, βρογχοσκόπηση,
οισοφαγοσκόπηση, μεσοθωρακοσκόπηση, διαστολές οισοφάγου,
τραχειοτομή, βιοψίες προσκαληνικών αδένων, βιοψίες υπεζωκότος,
πνεύμονος, πλευρών, μεσοθωρακικών αδένων, βρογχογραφίες,
αρτηριογραφίες. Θωρακοσκόπηση με τοπική αναισθησία,
Θωρακοσκοπική, Ρομποτική χειρουργική και ανοικτή χειρουργική
σε επεμβάσεις σε πνεύμονες, τραχεία, υπεζωκότα, θωρακικό τοίχωμα,
οισοφάγο, μεσοθωράκιο, διάφραγμα, Ενδοσκοπική διαγνωστική και
χειρουργική τραχείας, βρόγχων και οισοφάγου (ενδοπροθέσεις, laser,
κρυοθεραπεία, ενδοβρογχικές βαλβίδες).
Β. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ
Εξωσωματική κυκλοφορία και μηχανική υποστήριξη καρδιοπνευμονικών
οργάνων, Χειρουργική θεραπεία συγγενών και επίκτητων καρδιακών
παθήσεων: Μεσοκολπικά και μεσοκοιλιακά ελλείμματα, ολική
ανώμαλη επιστροφή πνευμονικών φλεβών, Τετραλογία του Fallot,
Μετάθεση των μεγάλων αρτηριών, Ατρησία πνευμονικής, Μονήρης
κοιλία, Ατρησία τριγλώχινας, Ανωμαλία του Ebstein, Μονήρης κοιλία,
Σύνδρομο υποπλαστικής αριστεράς κοιλίας και λοιπές συγγενείς
καρδιοπάθειες. Επίκτητοι νόσοι της τριγλώχινας, μιτροειδούς και
αορτικής βαλβίδας, Επιπλοκές προσθετικών καρδιακών βαλβίδων
(ενδοκαρδίτις προσθετικής βαλβίδας, θρόμβωση, θρομβοεμβολή),
Καρδιακοί και επικάρδιοι βηματοδότες και εμφυτεύσιμοι κοιλιακοί
απινιδωτές, Χειρουργική στεφανιαίας νόσου και μηχανικών επιπλοκών
αυτής, Χειρουργική θεραπεία καρδιακών αρρυθμιών, - Διακαθετήριες
επεμβατικές τεχνικές στην αντιμετώπιση συγγενών καρδιοπαθειών
και επίκτητων παθήσεων καρδιακών βαλβίδων. Ενδοαυλική και
ανοικτή αντιμετώπιση παθήσεων θωρακικής αορτής (ανιούσα, τόξο,
κατιούσα, θωρακοκοιλιακή αορτή), συμπεριλαμβανομένων των
οξέων αορτικών συνδρόμων, Όγκοι καρδιάς. Χειρουργική καρδιακής
ανεπάρκειας, Τεχνικές αναδιαμόρφωσης κοιλιών Μεταμόσχευση
καρδιάς και πνευμόνων, παθήσεις περικαρδίου, Τεχνητή καρδιά και
μηχανική υποστήριξη του αναπνευστικού και κυκλοφορικού συστήματος,
Διαιτητική και φαρμακευτική αντιμετώπιση της αθηροσκλήρωσης,
Θωρακοσκοπική και Ρομποτική Καρδιοχειρουργική.
Στον τίτλο ειδικότητας θα αναφέρεται η κατεύθυνση του ιατρού κατά
το χρόνο της ειδίκευσης του.
37. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: επτά (7) έτη, ως ακολούθως:
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Βασική Εκπαίδευση: δυόμισι (21/2)έτη
Δύο (2 έτη) Γενική Χειρουργική
Ένα (1) εξάμηνο Παιδιατρική [με υποχρεωτική εκπαίδευση δύο (2)
μηνών στην Παιδιατρική, δύο (2) μηνών σε Μ.Ε.Θ. Παίδων και δύο
(2) μηνών σε Μ.Ε.Ν. Νεογνών, με αυτή τη σειρά]
Ειδική εκπαίδευση: τεσσεράμισι (41/2)έτη
Τέσσερα (4) έτη Χειρουργική Παίδων.
Έξι (6) μήνες κατ’ επιλογήν, ανά τρίμηνο σε δύο (2) από τις ειδικότητες
ενηλίκων: Ουρολογία, Χειρουργική Θώρακος, Πλαστική Χειρουργική
και Αγγειοχειρουργική.
Για διορισμό σε θέση Ειδικευόμενου στη Χειρουργική Παίδων είναι
υποχρεωτικό προαπαιτούμενο η ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης
σε Γενική Χειρουργική και Παιδιατρική για τη συνέχιση στην ειδική
εκπαίδευση. Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
38. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική εκπαίδευση: δώδεκα (12) μήνες
Έξι (6) μήνες στην Παθολογία και μετά την ολοκλήρωση της ακολουθούν
Έξι (6) μήνες στη Νευρολογία
Ειδική εκπαίδευση: σαράντα οκτώ (48) μήνες στην Κλινική Ψυχιατρική,
εκ των οποίων:
α. Τρεις (3) μήνες στην Ψυχιατροδικαστική,
β. Τρεις (3) μήνες στη Διασυνδετική Ψυχιατρική,
γ. Τρεις (3) μήνες στην Ψυχογηριατρική,
δ. Τρεις (3) μήνες στην Ψυχιατρική των Εξαρτήσεων,
ε. Τρείς (3) έως έξι (6) μήνες στην Κοινοτική Ψυχιατρική - πρώιμη
παρέμβαση (σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας ή σε ενδιάμεσες Ψυχιατρικές
δομές) και
στ. έως τρεις (3) μήνες στην Παιδοψυχιατρική και Ψυχιατρική Εφήβων.
Από το β’ εξάμηνο του 2ου έτους, ο ειδικευόμενος συνιστάται να
εκπαιδεύεται - εξοικειώνεται, παράλληλα με την λοιπή άσκηση του
και στην Ψυχοθεραπεία. Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
39. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική Εκπαίδευση: δεκαοκτώ (18) μήνες
Δώδεκα (12) μήνες Ψυχιατρική
Έξι (6) μήνες Νευρολογία, κατά προτίμηση σε Παιδιατρικό Νοσοκομείο
ή σε Γενικό Νοσοκομείο που διαθέτει Παιδιατρική Κλινική.
Ειδική εκπαίδευση: σαράντα δύο (42) μήνες
Είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε Υπηρεσίες Εξωτερικών Ασθενών όπως:
εξωτερικά ιατρεία παιδοψυχιατρικών τμημάτων -κλινικών, κοινοτικές
δομές ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.
Εννέα (9) μήνες σε τμήμα ενδονοσοκομειακής νοσηλείας.
Εννέα (9) μήνες Συμβουλευτική Διασυνδετική Παιδοψυχιατρική (ο
χρόνος της διασυνδετικής μπορεί να κατανεμηθεί ανάλογα με τις
δυνατότητες κάθε κέντρου στην κάλυψη περιστατικών διασυνδετικής,
καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου της ειδικότητας).
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
40. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Βασική εκπαίδευση:
Έξι (6) μήνες Γενική Χειρουργική
Ειδική εκπαίδευση: πενήντα τέσσερις (54) μήνες
Σαρανταδύο (42) μήνες Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής
και Τραχήλου
Έξι (6) μήνες Πλαστική Χειρουργική
Έξι (6) μήνες Παιδο-ωτορινολαρυγγολογία
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ
Άρθρο 1
Ο χρόνος ειδίκευσης και το περιεχόμενο για την απόκτηση κάθε μιας
από τις παρακάτω ειδικότητες ορίζεται ως εξής:
Α. ΠΤΥΧΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: τρία (3) έτη
Η διάρκεια φοίτησης είναι τρία (3) έτη πλήρους απασχόλησης.
2.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: τρία (3) έτη, ως ακολούθως:
Πρώτο Έτος
- Συμμετοχή στην εξέταση των ασθενών στο εξωτερικό ιατρείο όπου
ο ειδικευόμενος εκπαιδεύεται στην κλινική οδοντοστοματολογική
εξέταση, στον προεγχειρητικό έλεγχο και αγωγή, στη μετεγχειρητική
παρακολούθηση, στη συντηρητική αντιμετώπιση ήπιων οδοντογενών
λοιμώξεων (χρόνιες περιστεφανίτιδες κ.α.) και στην αντιμετώπιση απλών
μετεγχειρητικών επιπλοκών όπως ινωδολυτική φατνιίτιδα, επώδυνο
μετεξακτικό φατνίο, υπερπλαστικό κοκκίωμα κ.α.
- Εξοικείωση με το περιβάλλον του χειρουργείου και τις τεχνικές ασηψίας/
αντισηψίας, συμμετοχή ως βοηθός σε χειρουργικές επεμβάσεις όπου
ο ειδικευόμενος εκπαιδεύεται στις χειρουργικές ραφές και στη χρήση
των χειρουργικών εργαλείων και του εξοπλισμού.
- Εκτέλεση απλών χειρουργικών επεμβάσεων όπως απλές εξαγωγές
οδόντων, χειρουργικές εξαγωγές ριζών και οδόντων με την τεχνική
της δι-/τριχοτόμισης, χειρουργικές εξαγωγές ημιεγκλείστων οδόντων,
φατνιοπλαστικές, εξομαλύνσεις οστικών ακίδων, ακροριζεκτομές
προσθίων οδόντων, κ.α.
Δεύτερο Έτος
- Συμμετοχή στην εξέταση των ασθενών στο εξωτερικό ιατρείο όπου ο
ειδικευόμενος εμβαθύνει την εμπειρία του στην οδοντοστοματολογική
εξέταση, εκτελεί διαγνωστικές βιοψίες του βλεννογόνου, σχάση και
παροχέτευση ενδοστοματικών αποστημάτων κ.α.
- Εκτέλεση προοδευτικά των πιο σύνθετων χειρουργικών επεμβάσεων
του πρώτου έτους όπως χειρουργικές εξαγωγές εγκλείστων δοντιών,
ακροριζεκτομές οπισθίων δοντιών, αφαίρεση ενδοοστικών κύστεων
κ.α., και επιπλέον εκτέλεση απλών περιπτώσεων τοποθέτησης
οδοντικών εμφυτευμάτων και χειρουργικής των μαλακών μορίων όπως
ουλοβλεννογόνιες πλαστικές, επεμβάσεις σύγκλεισης στοματοκολπικής
επικοινωνίας, εμβάθυνση προστομιακής αύλακας, εκτομές γλωσσικών
ή χειλικών χαλινών, αφαίρεση βλεννωδών κύστεων και καλοηθών
αλλοιώσεων του βλεννογόνου κ.α.
Τρίτο Έτος
- Συμμετοχή στην εξέταση των ασθενών στο εξωτερικό ιατρείο
- Εκτέλεση προοδευτικά των πιο σύνθετων χειρουργικών επεμβάσεων
των προηγούμενων ετών και επιπλέον εκτέλεση σύνθετων περιπτώσεων
χειρουργικής τοποθέτησης εμφυτευμάτων με ταυτόχρονη κατευθυνόμενη
οστική αναγέννηση, επεμβάσεις ανοιχτής ανύψωσης του εδάφους
του ιγμορείου, επεμβάσεις λήψης οστικού αυτομοσχεύματος από
ενδοστοματικές δότριες περιοχές, επεμβάσεις λήψης μοσχεύματος
συνδετικού ιστού από τον υπερώιο βλεννογόνο και πλαστικής
διευθέτησης των μαλακών περιεμφυτευματικών ιστών.
- Συμμετοχή στην εκτέλεση 20 επεμβάσεων χειρουργικής στόματος
υπό ενσυνείδητη καταστολή ή γενική αναισθησία στη συνεργαζόμενη
νοσοκομειακή μονάδα. Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
Β. ΠΤΥΧΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:
Εργαστηριακή Γενετική:
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Βασική εκπαίδευση σαράντα οκτώ (48) μήνες.
Ιατρική Γενετική:
Δώδεκα (12) μήνες που θα πραγματοποιούνται ως ακολούθως: ένα
(1) τετράμηνο κατά το τρίτο έτος ειδίκευσης, ένα (1) τετράμηνο κατά
το τέταρτο έτος ειδίκευσης και ένα (1) τετράμηνο κατά το πέμπτο έτος
ειδίκευσης. Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Άρθρο 1
Ο χρόνος εκπαίδευσης των ειδικευομένων ιατρών σε ειδικότητες πλην της
ακτινολογίας σε κάθε ακτινολογική μέθοδο θα πρέπει να προσδιορίζεται
με ακρίβεια και το πρόγραμμα να είναι σαφώς καθορισμένο και ανάλογο
με το εύρος του γνωστικού αντικειμένου της κάθε ειδικότητας.
Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται σε ακτινολογικά εκπαιδευτικά κέντρα
αναγνωρισμένα ως κατάλληλα για χορήγηση πλήρους χρόνου άσκησης
στην ειδικότητα της Ακτινολογίας και σε Νοσοκομεία αναγνωρισμένα
ως κατάλληλα για τη χορήγηση εκπαίδευσης στους υπερήχους της
αντίστοιχης ειδικότητας.
Άρθρο 2
Ο χρόνος άσκησης σε οποιαδήποτε ειδικότητα, αναγνωρίζεται ως χρόνος
άσκησης άλλης ειδικότητας εφόσον συμπίπτει, είτε έχει πραγματοποιηθεί
στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Ο χρόνος άσκησης στην αλλοδαπή
αναγνωρίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του
Κε.Σ.Υ. Ο χρόνος άσκησης σε οποιαδήποτε ειδικότητα θα πραγματοποιείται
σε Νοσοκομεία αναγνωρισμένα ως κατάλληλα για τη χορήγηση της
αντίστοιχης ειδικότητας. Στις περιπτώσεις που ορισμένα επιμέρους
στάδια της ειδίκευσης δεν παρέχονται από το Νοσοκομείο τοποθέτησης
του ειδικευόμενου ιατρού, ο ιατρός θα συνεχίζει την άσκηση του σε
Νοσοκομείο που είναι αναγνωρισμένο για τη χορήγηση της αντίστοιχης
ειδικότητας και περιλαμβάνει τα επιμέρους στάδια ή σε Νοσοκομείο
που είναι αναγνωρισμένο για τη χορήγηση των επιμέρους σταδίων
τουλάχιστον για τον αντίστοιχο χρόνοπου απαιτείται.
Άρθρο 3
Η ειδίκευση που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής
θητείας στην ημεδαπή ή στην Κύπρο σε αναγνωρισμένες κλινικές
στρατιωτικών νοσοκομείων ως κατάλληλων για τη χορήγηση ειδικότητας,
αναγνωρίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη
του Κε.Σ.Υ ως χρόνος ειδίκευσης
Άρθρο 4
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται όσοι υποβάλλουν για πρώτη
φορά αίτηση για ειδικότητα μετά τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Το ίδιο ισχύει και για τους Στρατιωτικούς ιατρούς
που θα ξεκινήσουν σε Στρατιωτικό Νοσοκομείο την ειδίκευση τους
μετά την δημοσίευση της παρούσας.
Άρθρο 5
Οι ιατροί που έχουν σειρά προτεραιότητας ή είναι υπό διορισμό για
ειδίκευση σε ειδικότητα που με την δημοσίευση της παρούσας απαιτείται
ενιαία τοποθέτηση σ’ αυτήν, έχουν δικαίωμα εντός διμήνου από τη
δημοσίευση της παρούσας να δηλώσουν με αίτηση τους στην οικεία
Περιφέρεια, εάν επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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Επιστολή ΙΣΑ
Επεμβατικές Ιατρικές Πράξεις
Προς τον
Καθηγ. κ. Δημήτριο Ρηγόπουλο
Πρόεδρο της Ελλην. Δερματολογικής
& Αφροδισιολογικής Εταιρείας
Μιχαλακοπούλου 155, Αθήνα 11527
και Προς τον
Δρ. Μιχάλη Ταραμπέ,
Πρόεδρο της Ελλην. Εταρειας Πλαστικής
Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής
Μέγαρο Ατρίνα κτ.8
Λ. ΚηΦισίας 32, Μαρούσι 15125
Κύριοι Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλ-

λόγου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του της
14.6.2018 έλαβε γνώση της θέσης σας όσον αφορά το νέο φαινόμενο τρίτοι, ιδιωτικοί Φορείς ή εταιρείες που αντιπροσωπεύουν σκευάσματα, αρμοδιότητας του ΕΟΦ, να
διοργανώνουν Επιστημονικές/Εκπαιδευτικές
Εκδηλώσεις με αποδέκτες ιατρούς ή/και άλλους επαγγελματίες υγείας, με ταυτόχρονη
ζωντανή επίδειξη και παρουσίαση στη χρήση των σκευασμάτων αυτών.
Η πάγια θέση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ότι κάθε είδους ιατρικές ή επεμβατικές ιατρικές πράξεις, ακόμη και όταν γίνονται
για επιστημονικό ή εκπαιδευτικό σκοπό θα

Eπιστολή ΕΔΑΕ προς ΙΣΑ
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε και μέλη του ΔΣ,
Προσφάτως περιήλθε εις γνώση μας η αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://www.youtube.com/
watch?v=aeDhSGjb33U&sns=em, συνέντευξη της Αντιπροέδρου του Συλλόγου Επαγγελματιών Αισθητικών Ελλάδος, κ. Ελένης
Τσικούρη προς την δημοσιογράφο κ. Σοφία Ηλιοπούλου, στην εκπομπή υπό τον τίτλο
«δια…γνώσης» της 14/3/2017, κατά την οποία αύτη αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
1. «
 ...Εμείς (δηλ. οι αισθητικοί) κάνουμε την
αποτρίχωση. Εμείς νομιμοποιούμαστε από
το Νόμο δηλαδή, να ασχολούμαστε με την
ομορφιά. Μόνο εμείς... Δεν χρειάζεται να
γίνει κάποιος γιατρός για να κάνει αισθητική... Δεν χρειάζεται 10 χρόνια σπουδών...
Δεν είναι αυτοί (δηλ. οι ιατροί) που διδάσκονται τα laser. Τα laser τα διδασκόμαστε
εμείς, στα ΤΕΙ... όλες αυτές οι γνώσεις και
θεωρητικές και πρακτικές γίνονται μέσα στα
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, στις Σχολές
Αισθητικής...»
2. «
 ...Εμείς την ακμή τη λύνουμε πάρα πολύ
σύντομα και με πάρα πολύ καλές προοπτικές, δηλαδή αφήνουμε ένα δέρμα υγιές, ενυδατωμένο και άψογο, σε αντίθεση με τις
φαρμακευτικές αγωγές που δίνουν οι γιατροί και καταστρέφουνε το δέρμα και όλο
τον οργανισμό...»
3. «
 ...Εμείς διαφωνούμε με τα φάρμακα και
διαφωνούμε με τις πολύ επεμβατικές πρακτικές των γιατρών»...»

4. «
 ...Δηλαδή τα προσθετικά που κάνουν, τα
τραβήγματα τα υπερβολικά που αλλάζουν
τη φυσιογνωμία του ανθρώπου, είμαστε τελείως εναντίον... Θέλουμε να γερνάει φυσιολογικά, με αξιοπρέπεια και να δείχνει 10
χρόνια κάτω από την ηλικία της. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε πάρα πολύ καλά
με τις δικές μας τεχνικές που είναι απόλυτα υγιεινές...»
5. «...Η αντιηλιακή προστασία είναι επίσης πρακτική της αισθητικής...Τα αντιηλιακά μπορεί
να έχουν πολλές μορφές και γι’ αυτό πρέπει να επισκέπτεται κάποιος τον αισθητικό... Αυτά λοιπόν τα ξέρουν οι αισθητικοί
και μπορούν να τα προτείνουν...»
6. «...Το Botox το κάνουν οι γιατροί... Το Botox
είναι για μένα μία τοξίνη..., θεωρώ ότι δεν
είναι καλό για την υγεία του σώματος... Θα
αντιπρότεινα τις δικές μας θεραπείες, μεσοθεραπεία, αναδόμηση δέρματος, που έχει
ένα πολύ πολύ καλό αποτέλεσμα, ισάξιο
θα έλεγα με το Botox ...»
7. «...Μπορεί μια κρέμα να σβήσει τις ρυτίδες
σήμερα... Σήμερα μιλάμε ότι έχουμε προϊόντα στην κατηγορία των cosmoceuticals,
δηλαδή είναι πάρα πολύ δραστικά καλλυντικά προϊόντα, ένα βήμα πριν από το φάρμακο,... δεν περιέχουν φαρμακευτικά όμως, φαρμακευτικές πρώτες ύλες... δίνουν
πολύ μεγάλη έμφαση στα αντιοξειδωτικά,
βιταμίνες και όλα αυτά... η κοσμετολογία
σήμερα αγαπάει και πάρα πολύ τα φυτά...
Διορθώνει πάρα πολλά προβλήματα του
δέρματος...δηλαδή το κόκκινο ερεθισμένο δέρμα,... κοκκινίλες στα μάγουλα, στη

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2018
ΑΠ: 2913

πρέπει για λόγους νομιμότητας και διαΦύλαξης της δημόσιας υγείας να λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά σε αδειοδοτημένους φορείς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Το ζήτημα θα πρέπει αναμΦίβολα να τύχει της προσοχής της πολιτείας.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ο Πρόεδρος Γ. Πατούλης
Ο Γεν Γραμματέας Α. Βασιλείου

Αθήνα, 17 Μαΐου 2018
Αρ. πρωτ. 262
μύτη, δεν υπάρχει τρόπος να το διορθώσει
κάποιος αν δεν πάρει αυτά τα ειδικά προϊόντα..., έχουν καταπληκτικό αποτέλεσμα και
βασίζονται πάντα στους αντιοδειδωτικούς
παράγοντες, δεν έχουν χημικά μέσα, δεν
πρέπει κάποιος να τα φοβάται.».
Με τις προκείμενες δηλώσεις της η κ. Τσικούρη παραπληροφορεί το κοινό, διότι αναληθώς λέγει ότι: «...Εμείς κάνουμε την αποτρίχωση. Εμείς νομιμοποιούμαστε από το
Νόμο δηλαδή, να ασχολούμαστε με την ομορφιά. Μόνο εμείς... Δεν χρειάζεται να γίνει
κάποιος γιατρός για να κάνει αισθητική... Δεν
χρειάζεται 10 χρόνια σπουδών...Δεν είναι αυτοί (δηλ. οι ιατροί) που διδάσκονται τα laser»
(άνω υπό στοιχ. 1), ενώ αληθές τυγχάνει αφενός μεν ότι τα laser περιλαμβάνονται στην
εμπεριστατωμένη εκπαίδευση των ιατρών, οι
οποίοι είναι και οι μόνοι που έχουν την επάρκεια και νομιμοποιούνται να αντιμετωπίζουν
οιανδήποτε επιπλοκή εκ της συγκεκριμένης
μεθόδου τυχόν εμφανίζεται, κάνοντας την
ορθή διάγνωση και χορηγώντας την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, αφετέρου δε ότι οι ιατροί εκτελούν και αισθητικού σκοπού
πράξεις (και όχι μόνον θεραπευτικού) και ότι η αποτρίχωση με laser εμπίπτει στις υπηρεσίες της ιατρικής ειδικότητας των δερματολόγων-αφροδισιολόγων μελών μας, όπως
και των πλαστικών χειρουργών.
Ωσαύτως η κ. Τσικούρη προς παραπλάνηση του κοινού αναφέρει, και τούτο ενδεικτικώς, ότι: «Εμείς (δηλ. οι αισθητικοί) την ακμή τη λύνουμε πάρα πολύ σύντομα και με
πάρα πολύ καλές προοπτικές, δηλαδή αφή-
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νουμε ένα δέρμα υγιές, ενυδατωμένο και άψογο, σε αντίθεση με τις φαρμακευτικές αγωγές που δίνουν οι γιατροί και καταστρέφουνε
το δέρμα και όλο τον οργανισμό...» (άνω υπό στοιχ. 2), ως επίσης ότι: «...Η αντιηλιακή
προστασία είναι επίσης πρακτική της αισθητικής... γι’ αυτό πρέπει να επισκέπτεται κάποιος
τον αισθητικό...» (άνω υπό στοιχ. 5), ενώ αληθές τυγχάνει ότι η με οιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου, όπως συμβαίνει με την περίπτωση
της αντιμετώπισης της ακμής και της πρόληψης και αντιμετώπισης των εκ του ηλίου συνεπειών, είναι ιατρική πράξη κατά τα οριζόμενα και στο αρθρ. 1 του Ν. 3418/2005 περί «Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας», και ως
τοιαύτη διενεργείται μόνον από ιατρούς και
όχι από αισθητικούς. Επιπλέον δε η κ. Τσικούρη λέγει ότι: «Το Botox το κάνουν οι γιατροί...θα αντιπρότεινα τις δικές μας θεραπείες,
μεσοθεραπεία, αναδόμηση δέρματος, που έχει
ένα πολύ πολύ καλό αποτέλεσμα, ισάξιο θα
έλεγα με το Botox ...» (άνω υπό στοιχ.6) και
ότι: «...Μπορεί μια κρέμα να σβήσει τις ρυτίδες σήμερα...» (άνω υπό στοιχ. 7), ενώ ταύτα, δεν συνάδουν με τα διεθνώς κρατούντα
στην ιατρική επιστήμη.
Πέραν τούτων, με τις ως άνω δηλώσεις της
κ. Τσικούρη προσβάλλεται παράνομα η τιμή, το κύρος, η υπόληψη και τα επιστημονικά
και επαγγελματικά συμφέροντα των ιατρών.
Επειδή σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 920 του Αστικού Κώδικα, όποιος, γνωρίζοντας ή υπαίτια αγνοώντας, υποστηρίζει ή
διαδίδει αναληθείς ειδήσεις που εκθέτουν σε
κίνδυνο την πίστη, το επάγγελμα ή το μέλλον άλλου, έχει την υποχρέωση να τον αποζημιώσει. Από δε τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 57 και 914 του Α.Κ.,

σαφώς συνάγεται ότι, σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας, από παράνομη και υπαίτια πράξη του προσβάλλοντος,
ο τελευταίος, εκτός από άρση της προσβολής και της μη επανάληψης της στο μέλλον,
έχει και υποχρέωση να αποζημιώσει εκείνον
στον οποίο επήλθε οποιαδήποτε προσβολή
της προσωπικότητας. Σύμφωνα άλλωστε με
την κρατούσα θεωρία και νομολογία, η παρεχόμενη κατά τα ανωτέρω προστασία, καλύπτει και τα νομικά πρόσωπα, ενόψει της
γενικής, χωρίς διάκριση, διατύπωσης της διάταξης του άρθρου 57 ΑΚ.
Το δικαίωμα επί της προσωπικότητάς τους
εμφανίζεται στην έκφανση της πίστης, της υπόληψης της δραστηριότητας τους, του μέλλοντος και των λοιπών άυλων αγαθών που
τους αναγνωρίζονται [Β. Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ. τόμος Α` (έκδοση 2001), άρθρο 57
αριθ. 14 σελ.274]. Στις περιπτώσεις μάλιστα
όπου υπάρχει πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού,
η οποία συνιστά ταυτόχρονα και αδικοπραξία αλλά και προσβολή της προσωπικότητας (φυσικού ή νομικού προσώπου),ως εν
προκειμένω, εκτός από την αποζημίωση για
την αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας
(θετικής και αποθετικής), μπορεί, κατ` εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 299, 932
και 59 ΑΚ, να επιδικαστεί και χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής
βλάβης. Για την επιδίκαση δε της χρηματικής
ικανοποίησης αρκεί κάθε είδος υπαιτιότητας,
δόλος η αμέλεια. Όσον αφορά, ειδικότερα,
τα νομικά πρόσωπα μπορούν να ζητήσουν
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης αν προσβλήθηκε, όπως στην προκειμένη περίπτωση, η επαγγελματική τους υπόληψη και γενικώς το επαγγελματικό τους
μέλλον (ΑΠ Ολ 2/2008 ό.π., ΑΠ 921/2011
Νοmos, ΑΠ 339/2010 ΧρΙΔ 2011,206, Ε-

φΑΘ 3486/2010 ΕλλΔνη 2011,502, ΕφΙωαν 147/2008 Αρμ 2009,1377).
Επειδή, επιπροσθέτως, ειδικώς η δήλωση
της κ. Τσικούρη: «...Εμείς την ακμή τη λύνουμε πάρα πολύ σύντομα και με πάρα πολύ καλές προοπτικές, δηλαδή αφήνουμε ένα δέρμα υγιές, ενυδατωμένο και άψογο, σε αντίθεση με τις φαρμακευτικές αγωγές που δίνουν
οι γιατροί και καταστρέφουνε το δέρμα και όλο τον οργανισμό...» στοιχειοθετεί το ποινικό αδίκημα της προβλεπομένης από το άρθρο 361 του Π.Κ. εξύβρισης.
Επειδή, κατά την σχηματισθείσα νομολογία, «είναι νοητή η συλλογική εξύβριση, αν
με ομαδικό χαρακτηρισμό προσβάλλονται
τα κατ’ ιδίαν μέλη ολότητας και ο κύκλος
των προσώπων, κατά τις περιστάσεις, οριοθετείται σαφώς και η ένταξή τους είναι αναμφίβολη», ως συμβαίνει εν προκειμένω (ΑΠ
1456/86 ΠΧ ΛΗ 194, ΑΠ 1427/90 ΠΧ ΜΑ
589, ΑΠ 975/76 ΠΧ ΚΖ 335 ΕφΑΘ 12923/88
ΕλλΔ 1989.888).
Επειδή με την ανωτέρω παράνομη συμπεριφορά της κ. Τσικούρη προσβάλλεται το κύρος, η υπόληψη και το επιστημονικό και επαγγελματικό συμφέρον των ιατρών, και ιδίως των δερματολόγων-αφροδισιολόγων
μελών μας, και συγχρόνως δημιουργείται
εσφαλμένη πληροφόρηση του κοινού και
κατ’ επέκταση κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΑΜΕ να αναλάβετε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να προστατέψετε το ιατρικό λειτούργημα και να προχωρήσετε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να σταματήσει η
παραπληροφόρηση του κοινού και να προστατευθεί η δημόσια υγεία.
Μετά τιμής,
Το ΔΣ της ΕΔΑΕ

Παρέμβαση ΕΔΑΕ στο Υπουργείο Παιδείας για την
προστασία των παιδιών από την ηλιακή ακτινοβολία
κατά τη διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής
Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι
Κοιν.: Δ/νση Φυσικής Αγωγής
Αξιότιμοι κύριοι,
Η Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ),
πέραν της συνεχιζομένης εκπαίδευσης της ιατρικής κοινότητας, αποδίδει μεγάλη σημασία στην ορθή ενημέρωση του κοινού για την
πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση διαφόρων δερματοπαθειών, κυρίως των διαφόρων μορφών καρκίνου του δέρματος (επιθηλιώματα,
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μελάνωμα). Ενδεικτικά σημειώνουμε: α) Την διοργάνωση κάθε χρόνο επί μία εβδομάδα, της δωρεάν εξέτασης του πληθυσμού για τον
έλεγχο του καρκίνου του δέρματος και του μελανώματος, από εθελοντές δερματολόγους-μέλη της ΕΔΑΕ, σε όλη τη χώρα. β) Τις ενημερωτικές ομιλίες σε εκδηλώσεις για την ενημέρωση του κοινού. γ)
Την συγγραφή και διανομή θεματικών ενημερωτικών φυλλαδίων.
Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αύξηση των περιστατικών καρκίνου του δέρματος στις χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και
η Ελλάδα. Μεταξύ αυτών, το μελάνωμα αποτελεί μια μορφή σοβαρού δερματικού καρκίνου. Κομβικής σημασίας κρίνεται η πρόληψη,
καθώς το μελάνωμα αντιμετωπίζεται άριστα στα αρχικά του στάδια. Μεταξύ όλων των άλλων προληπτικών μέτρων, εξαιρετική σημασία κατέχει ο σωστός τρόπος έκθεσης στον ήλιο, κατά την παιδι-

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

κή και εφηβική ηλικία.
Συγκεκριμένα, έχει αποδειχθεί πως ένα ή δύο σοβαρά ηλιακά εγκαύματα σε αυτές τις ηλικίες, αυξάνουν τις πιθανότητες για εμφάνιση ενός μελανώματος κατά την ενήλικη ζωή.
Ο κίνδυνος για πρόκληση ηλιακού εγκαύματος είναι αυξημένος
κατά τις μεσημβρινές ώρες (12.00-16.00), ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.
Ως ΕΔΑΕ, εκτιμώντας την αξία και την αποτελεσματικότητα της
συμβολής της Πολιτείας στην προαγωγή της υγείας των πολιτών
και ιδιαίτερα των παιδιών, σας προτείνουμε την επανεκτίμηση των
συνθηκών διεξαγωγής του μαθήματος της γυμναστικής στα σχολεί-

α. Κατά την γνώμη μας, πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την
προστασία των παιδιών και η αποφυγή του μαθήματος σε εξωτερικούς χώρους μετά τις 12μμ, όταν η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία είναι εντονότερη.
Είναι αυτονόητο ότι είμαστε στη διάθεσή σας για την υποστήριξη κάθε αναγκαίας ενέργειας που θα οδηγεί στην προτεινόμενη διευθέτηση.
Με τιμή,
Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ
Ο Πρόεδρος Δ. Ρηγόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας Ι. Μπάρκης

Απάντηση Υπουργού Παιδείας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ελ. Ζήκου, Τηλέφωνο: 210-3442240
ΠΡΟΣ:
Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία
Υπόψη κ.κ. Δ. Ρηγόπουλου και Ι. Μπάρκη
edae@edae.gr, edae.gr@hotmail.com
ΘΕΜΑ: Απάντηση επιστολής
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 111520/ΓΔ4/03-07-2018 έγγραφο
Απαντώντας στην από 28-06-2018 επιστολή σας, που αφορά σε

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ. 144244/ΓΔ4
πρόταση για την διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής
και στα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας,
σας γνωρίζουμε τα εξής:
• Σ ύμφωνα με την με αρ. πρωτ 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (άρθρο 1,
Β΄120) Υ.Α. το διδακτικό έτος διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως την
τελευταία εβδομάδα του Μαΐου.
• Σ ύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 105657/Δ1/02 (Β΄1340/2002) Υ.Α.,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της
σχολικής μονάδας συντάσσεται με ευθύνη του Διευθυντή και του
Συλλόγου Διδασκόντων με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Δράση ΕΔΑΕ για την
Ευρωπαϊκή Ημέρα Μελανώματος
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια
μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου του δέρματος. Από το 1980 μέχρι σήμερα ο αριθμός αυτός έχει τριπλασιαστεί. Πολλά είναι τα αίτια αυτής της αύξησης:
•Η
 υπερβολική έκθεση στον ήλιο στην
παιδική ηλικία
•Η
 απότομη έκθεση στον ήλιο μετά το
χειμώνα
• Τ ο άθροισμα των «ωρών» έκθεσης στον
ήλιο, μεγαλώνοντας το άθροισμα γίνεται μεγαλύτερο.
•Κ
 αι η αισθητική του μαυρίσματος είναι
κάποια από αυτά
Σε μια χώρα με 80% ηλιοφάνεια το χρόνο που περιβάλλεται από θάλασσα, το θέμα της πρόληψης του καρκίνου του δέρματος είναι υψίστης σημασίας για τη δημόσια υγεία. Η ΕΔΑΕ (Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία ) με χορηγούς και υποστηρικτές τα Δερματολογικά
Εργαστήρια της Avène και τη φαρμακευτική εταιρεία Roche διοργανώνει κάθε χρόνο μια εκστρατεία για την πρόληψη και τη
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διάγνωση του καρκίνου του δέρματος. Είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ. Εθελοντές
δερματολόγοι από όλη την Ελλάδα εξετάζουν δωρεάν τους ενδιαφερόμενους κατά
τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας και τους
παρέχουν συμβουλές και δείγματα προϊόντων φωτοπροστασίας. Φέτος η εκστρατεία πραγματοποιήθηκε 7-11 Μαΐου 2018.
Κάθε χρόνο εκατοντάδες γιατροί συμμετέχουν σε αυτή την εκστρατεία και πάνω
από 5.000 ενδιαφερόμενοι εξετάζονται εντελώς δωρεάν. Η εθελοντική αυτή συμμετοχή των δερματολόγων, συμβάλλει
στην πρωτογενή πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος.
Ο καρκίνος του δέρματος μπορεί να θεραπευτεί αν διαγνωστεί έγκαιρα.
Η Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία ΕΔΑΕ ευχαριστεί τα μέλη της για τη
συμμετοχή τους στην εκστρατεία η οποία
αποτελεί μια σημαντική προσφορά προς
το κοινωνικό σύνολο και συγχρόνως καθιερώνει τον Δερματολόγο-Αφροδισιολόγο
ως τον κατεξοχήν ειδικό του δέρματος.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΔΑΕ

Ανύπαρκτοι Τίτλοι Ιατρικών Εξειδικεύσεων
ΠΡΟΣ:
Τον Πρόεδρο του Κε.Σ.Υ., κ. Κ. Μάρκου
Τον Πρόεδρο του Π.Ι.Σ., κ. Μ. Βλασταράκο
Τον Πρόεδρο του Ι.ΣΑ, κ. Γ. Πατούλη
Τον Πρόεδρο Ι.Σ. Πειραιώς, κ. Ν. Πλατανησιώτη
Κοιν.: Την Πρόεδρο του ΕΟΦ, κα Α. Αντωνίου
Αξιότιμοι κύριοι Συνάδελφοι,
Απευθυνόμαστε σε σας για το κεφαλαιώδους σημασίας, όχι μόνον για το ιατρικό σώμα αλλά και για το κοινό, ζήτημα της μη σύννομης χρήσης επιστημονικών και επαγγελματικών τίτλων που δεν
υπάρχουν ή δεν έχουν αναγνωρισθεί στην χώρα μας, εκ μέρους ορισμένων συναδέλφων ιατρών, τόσο σε ενημερωτικές ανακοινώσεις τους στα ΜΜΕ και το διαδίKΤUO όσο και σε συνέδρια, σεμινάρια και παρόμοιες επιστημονικές εκδηλώσεις.
Παρ’ ότι η προκειμένη συμπεριφορά αποτελεί ευθεία παράβυση
του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν. 3418/2005 «περί Κώδικα Ιατρικής
Δεοντολογίας» και διώκεται πειθαρχικά, κατά το τελευταίο χρονικό
διάστημα τα φαινόμενα αυτά έχουν κατακόρυφα αυξηθεί και, όπως
καλώς γνωρίζετε, παρατηρούνται ακόμη και σε επιστημονικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου ή/και Ιατρικών Συλλόγων και μετά από την κατά
νόμον προηγηθείσα έγκριση του ΕΟΦ.
Θεωρώντας επιβεβλημένη και αυτονόητη την υπαγωγή κάθε ενημέρωσης του κοινού και κάθε επιστημονικής εκδήλωσης που διενεργείται στην Ελλάδα, στις ρυθμίσεις του ισχύοντος νομοθετικού
πλαισίου στη χώρα μας, σας υποβάλλουμε εξ αφορμής του προαναφερθέντος ζητήματος τα κάτωθι ερωτήματα και σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις επ’ αυτών θέσεις σας, προκειμένου
άμεσα να τις εκθέσουμε στα μέλη μας:
Α. Ισχύουν πλέον οι ιατρικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις όπως καθορίζονται στην κειμένη ιατρική νομοθεσία, ή μήπως όχι; με δεδομένο ότι ουδεμία νομοθετική διάταξη έχει εκδοθεί που να τις
τροποποιεί, δύναται μια μερίδα ιατρών να προβαίνει σε «τοις
πράγμασι» τροποποίησή τους με την χρήση ανύπαρκτων τίτλων;
μπορεί δηλαδή ο καθένας να δρά αυτογνωμόνως, σύμφωνα με
την προσωπική του βούληση, καταλύοντας τα διαχωριστικά όρια και τις διαφοροποιητικές χαράξεις μεταξύ των ειδικοτήτων και
εξειδικεύσεων, ενισχύοντας έτσι την άποψη στην κοινή γνώμη ότι στην ιατρική κοινότητα πλανάται μια πρακτική αυθαιρεσίας μη
υποκειμένη σε κανέναν έλεγχο;
Β. Το γεγονός ότι μια επιστημονική εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου ή/και Ιατρικού
Συλλόγου της χώρας, και δη μετά από έγκριση του ΕΟΦ και με
συνεργαζόμενα γραφεία διοργάνωσης αξιόπιστα στον χώρο της
υγείας, ποία εχέγγυα νομιμότητας των τίτλων ή των δικαιοδοσιών των συμμετεχόντων ομιλητών εξασφαλίζει;
Η εκ μέρους των άνω συλλόγων αιγίδα δίδεται αφειδώς, χωρίς
καν να ελεγχθεί εάν οι ομιλητές φέρουν, στο πρόγραμμα της εκδηλώσεως ή στην οικεία παρουσίασή τους, τίτλους νομίμους; και
σε τι εν τέλει αυτή η αιγίδα-προστασία συνίσταται; άραγε η συμβολή των προκειμένων συλλόγων, αλλά και του ΕΟΦ και του γραφείου διοργάνωσης, δεν υπεισέρχεται σε ζητήματα που εξασφαλίζουν την έκταση και τα όρια της δομής του ιατρικού λειτουργήματος; αν όχι, τότε ποίων;
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Γ. Στη χώρα μας υπάρχουν, αναγνωρίζονται, ή δύνανται να αποκτώνται συννόμως, τίτλοι ιατρικών υποειδικοτήτων ή υποεξειδικεύσεων; και σε καταφατική περίmωση, πού και πώς αυτοί απονέμονται και πιστοποιούνται;
Ειδικότερα, όσον αφορά τα μέλη μας, που είναι δερματολόγοιαφροδισιολόγοι και έχουν την εκπαίδευση, επάρκεια, γνώσεις και εμπειρία επί παραδείγματι στις παθήσεις του τριχωτού, πώς μπορούν
να πιστοποιηθούν ως «ειδικοί» στις εν λόγω παθήσεις και να κάνουν
χρήση και ενός τοιούτου τίτλου; ή άλλως, ως έχοντες ούτοι την ειδικότητα και αρμοδιότητα για την ποιοτική φροντίδα των ασθενών με
νοσήματα του δέρματος κάθε ηλικίας, με ποιο τρόπο και πού δύνανται να αποκτήσουν και τον τίτλο του «παιδοδερματολόγου» προκειμένου, προσφέροντας τις ιατρικές υπηρεσίες τους σε παιδιά, να
τον προσθέσουν στον τίτλο της ειδικότητάς τους;
Στο σημείο αυτό, είναι αναγκαίο να τονισθεί πως σε ανακοινώσεις τους στο διαδίκτυο και σε επιστημονικές εκδηλώσεις, κάποιοι ιατροί, όχι δερματολόγοι ως γνωστόν αλλά παιδίατροι, κάνουν μονίμως χρήση του τίτλου «παιδοδερματολόγος» ή «μετεκπαιδευθείς στην παιδιατρική δερματολογία», παρ’ ότι τέτοιος τίτλος δεν υφίσταται, παραβαίνοντας ούτω καταφανώς τα οριζόμενα στο Ν.Δ.
3366/1955 «περί ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων», το Π.Δ. 415/1994 «περί του χρόνου ειδίκευσης
ιατρών για απόκτηση ειδικότητος» και τον Ν. 3418/2005 «περί Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας».
Λαμβανομένου όμως υπ’ όψιν ότι ο παιδοχειρουργός είναι χειρουργός που έχει εκπαιδευθεί στα παιδιά ή, ωσαύτως, ότι ο παιδονεφρολόγος είναι ο εξειδικευμένος στα παιδιά νεφρολόγος, αναμφισβήτητα ο χώρος της Υγείας οφείλει αντιστοίχως να αποδέχεται πως
ο παιδοδερματολόγος είναι ο εκπαιδευμένος κατάλληλα για παιδιά
δερματολόγος και όχι ο παιδίατρος.
Αποσκοπώντας στην εύρυθμη λειτουργία της ιατρικής κοινότητας
και αναγνωρίζοντας την προς τούτο συμβολή σας, πέραν των απαντήσεών σας επί των ως άνω ερωτημάτων μας, ζητάμε και τη συνδρομή σας προκειμένου να αποκατασταθεί η διασαλευθείσα τάξη
πραγμάτων και να εξαλειφθούν στο μέλλον παρόμοια με τα προεκτεθέντα φαινόμενα, τα οποία θέτουν υπό αμφισβήτηση την διαπνεύουσα τον κλάδο μας ευταξία και σοβαρότητα.
Εν αναμονή των ενεργειών σας, παραμένουμε στην διάθεσή σας
για κάθε διευκρίνιση.
Με τιμή,
Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ
ο Πρόεδρος Δημήτρης Ρηγόπουλος
ο Γεν. Γραμματέας Ιωάννης Μπάρκης

ΙΝ ΜΕΜΟRIAL
ΑΜΑΛΙΑΣ ΓΚΟΥΖΟΥΝΗ
Η Δερματολογική οικογένεια πενθεί την απώλεια
της συναδέλφου Αμαλίας Γκουζούνη,
Δερματολόγου - Αφροδισιολόγου.
Θερμά Συλλυπητήρια
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΜΑΛΙΑ
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Νέο Κέντρο Μελανώματος και Καρκίνου
Δέρματος στο Νοσοκομείο «Ανδ. Συγγρός»
Ακόμη μια έμπρακτη απόδειξη της σημασίας της αρωγής της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
στον τομέα της Υγείας αποτελεί η ανακατασκευή του Κέντρου Μελανώματος και Καρκίνου Δέρματος στο νοσοκομείο «Ανδρέας
Συγγρός». Το έργο υλοποιήθηκε με την αποκλειστική στήριξη του Ιδρύματος Ωνάση
και εγκαινιάστηκε σήμερα από τον Υπουργό Υγείας και τον Πρόεδρο του Ιδρύματος.
«Το Κέντρο Μελανώματος στο νοσοκομείο
“Ανδρέας Συγγρός” που λειτουργεί πλέον εκσυγχρονισμένο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος, μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη, την
έγκαιρη διάγνωση και την ποιοτική φροντίδα
των ασθενών. Είναι μία επένδυση στη δημόσια περίθαλψη, η οποία έχει ήδη στηριχθεί και
ενισχυθεί με σημαντικούς ανθρώπινους και υλικούς πόρους της τελευταία τριετία», ανέφερε
στην ομιλία του ο Ανδρέας Ξανθός.
Ο Υπουργος Υγείας χαρακτήρισε μεγάλο στοίχημα το στόχο εγγυημένης πρόσβασης στις θεραπείες, αναφερόμενος στη συμβολή της Επιτροπής Αξιολόγησης και της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, με την τελευταία να προσπαθεί να επιτύχει βιώσιμες τιμές αποζημίωσης. Στην ομιλία του ο κ. Ξανθός αναφέρθηκε και στην ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για τα φάρμακα για το μη εξαιρέσιμο ή μεταστατικό μελάνωμα με τη μετάλλαξη BRAFV600, χαακτηρίζοντας
την επιτυχήμενη.
«Με πυξίδα την ιατρική καινοτομία και την αριστεία, έχοντας ως άξονες ουσιαστικά και αναπτυξιακά κριτήρια, και με στόχο να απελευθερώσει
τις δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας, το Ίδρυμα
Ωνάση συνεχίζει σταθερά να στηρίζει έργα που
δίνουν πνοή στην ανάγκη χιλιάδων ασθενών να
έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές και εξειδικευμένες
υπηρεσίες υγείας. Στο ίδιο πλαίσιο, στηρίξαμε την
προσπάθεια του νοσοκομείου Ανδρέας Συγγρός
για την ανακατασκευή του Κέντρου Μελανώματος και Καρκίνου Δέρματος, αλλά και συνδράμουμε στην αντιμετώπισή τους με την καμπάνια
ευαισθητοποίησης για το κοινό», ανέφερε από
την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Δρ Αντώνης Παπαδημητρίου. «Γιατί η κοινωφέλεια για το Ίδρυμα Ωνάση δεν μεταφράζεται απλώς σε οικονομική ενίσχυση ενός έργου.
Για το Ίδρυμα Ωνάση, κοινωφέλεια είναι η σύνδεση και η συνεργασία πάνω σε κοινά οράματα,
κοινές αξίες, ίδιους στόχους. Τους οποίους στηρίζουμε συνολικά, χτίζοντας πάνω σε γερά θεμέλια», σημείωσε ο Δρ. Παπαδημητριου.
Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Υπεύθυνος του Κέντρου Μελανώματος, Καθηγητής,
Αλέξανδρος Στρατηγός, ο οποίος μεταξύ άλλων
επεσήμανε και τις σοβαρές διαστάσεις που έχει
πάρει ο καρκίνος του δέρματος στη χώρα μας.
«H ανησυχητική εξάπλωση των κρουσμάτων μελανώματος και καρκίνου του δέρματος στον ελληνικό χώρο και οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της διάγνωσης και της θεραπευτικής προσέγγι-

σης δημιουργούν την ανάγκη μιας πολυσυλλεκτικής αντιμετώπισης των ασθενών από εξειδικευμένα κέντρα. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που,
με τη γενναιόδωρη χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση, μας δόθηκε η δυνατότητα να ανακαινίσουμε πλήρως το Κέντρο Μελανώματος και Καρκίνου Δέρματος και να λειτουργήσουμε ως ένα
πρότυπο κέντρο αναφοράς διεθνών προδιαγραφών, παρέχοντας υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες στους ασθενείς. Η αυξημένη χωρητικότητα και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του νέου Κέντρου επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της αυξημένης ροής ασθενών
με καρκίνο του δέρματος και τη βελτίωση της
παρεχόμενης φροντίδας», σημείωσε.
Η καμπάνια και το κέντρο
Το έργο συμπληρώνει καμπάνια ευαισθητοποίησης από το Ίδρυμα Ωνάση, υπό την επιστημονική αιγίδα του Κέντρου Μελανώματος, που
έχει ως στόχο να βγει ο καρκίνος του δέρματος
από τον «χάρτη» του σώματός.
«Κάθε νησί διακοπών, κάθε λεπτό έκθεσης
στον ήλιο μπορεί να αφήσει το δικό του ανεξίτηλο σημάδι στον χάρτη του δέρματός μας. Κάποια από αυτά τα σημάδια, ωστόσο, ίσως να είναι πιο επικίνδυνα από άλλα. Για αυτό, η χαρτογράφηση των σπίλων σας στον δερματολόγο είναι απαραίτητη.» Αυτό το μήνυμα είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν όλοι όσοι βρέθηκαν στα
εγκαίνια του Κέντρου Μελανώματος και Καρκίνου Δέρματος, στο Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» (Ι. Δραγούμη 5, Αθήνα), ξεφυλλίζοντας
το ενημερωτικό έντυπο, που μοιράστηκε στο περιθώριο της σημερινής εκδήλωσης. Ένας νέος,
σύγχρονος και λειτουργικός χώρος, που ανακατασκευάστηκε με την αποκλειστική στήριξη του
Ιδρύματος Ωνάση, δημιουργήθηκε για να υποδέχεται καθημερινά περισσότερους από 40 ασθενείς με δερματοογκολογικές παθήσεις, επιτελώντας ένα σημαντικό έργο απέναντι σε μια
ταχύτατα αναπτυσσόμενη νόσο.
Τα τελευταία χρόνια, τα κρούσματα μελανώματος στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί επικίνδυνα,
με 400-500 νέες διαγνώσεις ετησίως, αποτελώ-

ντας τον 6ο συχνότερο τύπο καρκίνου στους άνδρες και τον 7ο συχνότερο στις γυναίκες. Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, το Ίδρυμα Ωνάση –με σταθερή προσήλωση στην κοινωφελή του δράση στην υγεία– πραγματοποίησε την
ολική ανακατασκευή του Κέντρου Μελανώματος
& Καρκίνου Δέρματος. Το νέο κέντρο, με εμβαδόν 250 τετραγωνικά (τριπλάσιο από αυτό του
προηγούμενου χώρου), διαθέτει τέσσερα εξεταστήρια, χώρο μικροεπεμβάσεων, χώρο προσωπικού, καθώς και αίθουσα βιβλιοθήκης, διασκέψεων και συνεντεύξεων ασθενών.
Ένας χώρος ποιοτικός και εκσυγχρονισμένος,
που παρέχει άριστες συνθήκες για τους ασθενείς
και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο
διαθέτει τώρα όλα τα μέσα για να επιτελέσει άνετα το λειτούργημά του.
Υπηρεσίες του Κέντρου Μελανώματος:
• Διάγνωση και θεραπεία ασθενών με καρκίνο του δέρματος, μελάνωμα ή προκαρκινικές αλλοιώσεις
• Παρακολούθηση ατόμων υψηλού κινδύνου
• Κλινικές μελέτες σε νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους
• Έρευνα πάνω στην επιδημιολογία, την παθογένεια και την πρόγνωση του μελανώματος
• Εκπαίδευση ασθενών, γιατρών και κοινού ως
προς την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση
• Ψυχολογική υποστήριξη ασθενών.
Ειδικές Υπηρεσίες του Κέντρου
Μελανώματος:
• Δερματοσκόπηση
• Χαρτογράφηση
• Ολόσωμες φωτογραφήσεις
• Συνεστιακή μικροσκοπία
• Διαγνωστικές βιοψίες
• Υπέρηχος λεμφαδένων (σε συνεργασία με το
ακτινολογικό τμήμα)
• Μοριακή διάγνωση & γενετική συμβουλευτική.
Περισσότερα για το Κέντρο Μελανώματος &
Καρκίνου Δέρματος: http://www.syggros-hosp.
gr/?p=ogkologiko-tmima
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14o Πανελλήνιο Συνέδριο
Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας
Χαιρετισμός Δημήτρη Ρηγόπουλου - Πρόεδρου ΕΔΑΕ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο
14o Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας
που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 1-4 Νοεμβρίου 2018 στο Ξενοδοχείο Athens Hilton
στην Αθήνα.

Τ

ο Συνέδριο, στο οποίο έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκλεκτοί και διακεκριμένοι συνάδελφοι, στοχεύει στην
πληρέστερη ενημέρωση της κοινότητάς των
Δερματολόγων πάνω στα νέα επιστημονικά

επιτεύγματα και τις εξελίξεις της ειδικότητάς
μας. Το Επιστημονικό Πρόγραμμα, μέσα από μια σειρά Ειδικών Διαλέξεων, Στρογυλλών Τραπεζών, Δορυφορικών Συμποσίων
καθώς και Ελεύθερων και Αναρτημένων Ανακοινώσεων, αποσκοπεί στο να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας, η οποία επικεντρώνεται σε όλα τα νεότερα δεδομένα
σε παθήσεις όπως η Ψωρίαση, η Ακμή, το
Μελάνωμα, οι Παθήσεις του Συνδετικού Ιστού, οι Παθήσεις των Ονύχων και των Τριχών, η Κοσμετολογία, η Παιδοδερματολογία, η Ογκολογία, η Δερματοσκόπηση, κλπ.
Για ακόμη μια χρονιά, το Δ.Σ. της ΕΔΑ-

Ε υπόσχεται να συγκροτήσει ένα εξαιρετικά
ενδιαφέρον πρόγραμμα, στο οποίο σας καλεί ολόθερμα να συμμετάσχετε ενεργά με
εργασίες, ερωτήσεις και κυρίως με την παρουσία σας.
Αγαπητοί Συνάδελφοι, η θετική σας ανταπόκριση και η συμμετοχή σας στο Συνέδριο,
που αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για
την επιτυχία του, θα τύχουν από εμάς ιδιαίτερης εκτίμησης και αναγνώρισης.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Δημήτριος Ρηγόπουλος
Πρόεδρος ΕΔΑΕ

Επιστημονικό Πρόγραμμα
ΩΡΕΣ

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

09:30-13:00

Πρακτική Εξάσκηση
Χώρος: Εργαστήριο Ανατομίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΝΥΧΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Συντονιστής: Τ. Ανθόπουλος
(ΜΕ ΠΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΚΡΟΥ ΧΕΙΡΑΣ & ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ) Εκπαιδευτές: T. Ανθόπουλος, Ε. Ζουριδάκη, Χ. Ζωγραφάκης, Ε.Μπελιάεβα, Χ. Πρέβεζας, Μ. Τρακατέλλη, Ι. Τριανταφυλλοπούλου
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α-Β

ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

14:30-16:00

Workshop1: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Προεδρείο: Δ. Καπετανάκης - Ε. Κυριαζή-Τάχου - Χ. Ναούμ
Β. Καραμποϊκη: Χημικά peelings: επί της ουσίας
Α. Παγούνη: Μεσοθεραπεία: εμπειρία και επιστημονικά δεδομένα
Ε. Κυριαζή-Τάχου: Συνδυασμός βοτουλινικής τοξίνης και υαλουρονικού οξέως στη βελτίωση της αισθητικής του προσώπου
Μ. Κακριδά: Νήματα προσώπου
Κ. Κουσκούκης: Αισθητική Δερματολογία και Ιαματική Ιατρική

Συμπόσιο 1: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ: «ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ» (I)
Προεδρείο: Χ. Αγγελακόπουλος - Α. Πραντσίδης - Γ. Σγούρος
Α. Μαραγκάκη: Πως χρησιμοποιώ την αλλαντική τοξίνη περιστοματικά;
Σ. Γρηγορίου: Πως χρησιμοποιώ το ιωδιούχο κάλιο στο οζώδες ερύθημα;
Ε. Αγιασοφίτου: Πως χρησιμοποιώ την γλυκοπυρολάτη στην υπεριδρωσία;
Α. Υφαντή: Πως χρησιμοποιώ την δικυπροτερόνη στη γυροειδή αλωπεκία;
Γ. Κοντοχριστόπουλος: Ποια είναι η 1η επιλογή μου χημικής απολέπισης στην ακμή;
Π. Κωστάκης: Πως χρησιμοποιώ το Pulsed Dye Laser στη ροδόχρου νόσο;
Π. Παναγάκης: Βιολογικοί παράγοντες σε ηπατίτιδα

Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο
1: ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗ ΤΟΞΙΝΗ Α
Συντονιστής: Ζ. Πολυζώης
Εκπαιδευτές: Χ. Ζωγραφάκης - Α. Κατσάμπας

16:00-17:30

Στρογγυλή Τράπεζα 1: ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΗ
ΒΑΣΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗ ΝΟΣΟ
Προεδρείο: Ε. Γκάγκαρη - Σ. Διαμαντή
Σ. Αφαντενού: Κλινική εικόνα βασικών βλαβών στο στόμα. Ομοιότητες και
διαφορές με δέρμα
Σ. Βουδούρης: Βιοψία βλαβών βλεννογόνου στόματος: Επιλογή θέσεως και τεχνική
Ε. Γκάγκαρη: Προκαρκινικές βλάβες και καρκίνος στόματος
Σ. Διαμαντή: Λοιμώδη νοσήματα και στόμα: Κλινική εικόνα βασικών βλαβών, διάγνωση και αντιμετώπιση
Φ. Μπαγεώργου: Αυτοάνοσα νοσήματα και στόμα: Κλινική εικόνα βασικών
βλαβών, διάγνωση και αντιμετώπιση

Συμπόσιο 2: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ: «ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ» (II)
Προεδρείο: Ε. Ζουριδάκη - Ε. Ποτουρίδου - Θ. Σπηλιόπουλος
Σ. Θεοτόκογλου: Βιταμίνη D και αντιηλιακά: τι πρέπει να ξέρω;
Ε. Σουρά: Τι έλεγχο και συμπληρωματική θεραπεία δίνω σε μακροχρόνια αγωγή με στεροειδή;
Α. Παναγιωτόπουλος: Πως αντιμετωπίζω το BCC με κρυοπηξία;
Η. Ντάβου: Πως μειώνω το ομαλιζουμάμπη μετά από έλεγχο της νόσου στη ΧΑΚ;
Ε. Ζουριδάκη: Άτονα έλκη: τι έλεγχο πρέπει να κάνω;
Χ. Κεμανετζή: Πως αντιμετωπίζω τους μαύρους κύκλους;
Α. Κουρής: Ισοτρετινοΐνη στο Ιατρείο: τι εξετάσεις κάνω;

16:30-18:00
Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο
2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΤΡΑΚΤΟΕΙΔΗ
ΕΚΤΟΜΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ
Συντονιστής: Κ. Νούτσης
Εκπαιδευτές: Ν. Αποστολάκης
- Ι. Παπαγγελόπουλος

17:30-19:00

Workshop 2: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – LASERS
Προεδρείο: Κ. Κουσκούκης - Π. Κωστάκης - Χ. Τζερμιάς
Ε. Δρεκόλια: Αποτρίχωση: ανεπιθύμητες ενέργειες και αντιμετώπιση
Χ. Ζωγραφάκης: Συσκευές νέας γενιάς
Ι. Κατσαντώνης: Εξελίξεις στην αντιμετώπιση αγγειακών βλαβών
Α. Μορτάκης: Εφαρμογή των “Fractional Lasers” για την ανάπλαση του
κόλπου στην εμμηνόπαυση
Δ. Καπετανάκης: Μηχανήματα βασισμένα στην ενέργεια και lasers στην
ανάπλαση του προσώπου

Στρογγυλή Τράπεζα 2: ΙΔΡΩΤΑΔΕΝΙΤΙΔΑ
Προεδρείο: Π. Αρώνης - Α. Κατούλης - Γ. Κοντοχριστόπουλος
Αικ. Λιάκου: Σύγχρονες απόψεις για την αιτιοπαθογένεια
Ν. Ρωτσιάμης: Επιδημιολογία και συννοσηρότητα
Α. Τριγώνη: Φαρμακευτική αγωγή αντιμετώπισης: πότε και ποια;
Β. Τζανετάκου: Lasers και άλλες πηγές φωτός: έχουν θέση;
Φ. Τσάτσου: Χειρουργική αντιμετώπιση
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ΩΡΕΣ

Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α-Β

ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

09:30-11:00

Στρογγυλή Τράπεζα 3: ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΝΥΧΩΝ
Προεδρείο: Σ. Γρηγορίου - Π. Παναγάκης - Μ. Τρακατέλλη
Ι. Τριανταφυλλοπούλου: Ονυχίες 3ης ηλικίας
Δ. Ρηγόπουλος: Αλγόριθμος θεραπείας ψωρίασης ονύχων: νεότερα δεδομένα
Μ. Τρακατέλλη: Γραμμοειδής μελανονυχία: τι να κάνω;
Χ. Πρέβεζας: Δερματοσκόπηση και νύχια. Έχει θέση;
Ε. Μπελιάεβα: Ανεπιθύμητες ενέργειες ονυχοκομίας

Workshop 3: ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΥΗΣΗΣ
Προεδρείο: Ε. Κουμαντάκη - Ε. Ράλλης - Α. Ρουσσάκη
Π. Κωστάκης: Διαχείριση ψωρίασης στην έγκυο
Δ. Παπακώστας: Μελάνωμα και κύηση
Χ. Κορφίτης: Δερματολογικά νοσήματα που επηρεάζονται από την κύηση
Ι. Βερροίου: Αισθητικές πράξεις και κύηση
Ε. Ράλλης: Αυτοάνοση δερματίτις από προγεστερόνη (Autoimmune
progesterone dermatitis) και η σχέση της με την εγκυμοσύνη

08:30-10:00
Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο
3: ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΟΥΛΕΣ ΑΚΜΗΣ
- ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ - PRP
Συντονιστής: Γ. Αναστασιάδης
Εκπαιδευτές: Ε.A. MπεζούσκαΣυρράκου - Κ. Νεαμονιτός

11:00-12:30

Στρογγυλή Τράπεζα 4: ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Προεδρείο: Ε. Δασκαλάκης - Η. Νικολαϊδου - Β. Παπαρίζος
Ε. Δασκαλάκης: Τι νεότερο στη θεραπευτική αντιμετώπιση μη γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας;
Κ. Καλαποθάκου: Απλός έρπητας: τι νεότερο;
Β. Παπαρίζος: Προφυλακτική αγωγή πριν και μετά την πιθανή έκθεση σε HIV
Η. Νικολαϊδου: HPV λοίμωξη: τι νεότερο στη θεραπεία;
Ο. Κοτσαύτη: Εμβόλια έναντι HPV: τι νεότερο;

Συμπόσιο 3: ΠΑΙΔΟΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Προεδρείο: Ε. Βακιρλής - Γ. Κοντοχριστόπουλος - Κ. Μπάρκα
Ε. Βακιρλής: Ψωρίαση στην παιδική ηλικία
Ο. Πίκου: Οξείες δερματολογικές καταστάσεις σε νεογνά
Γ. Ζαραφωνίτης: Ιογενείς λοιμώξεις και δερματικά εξανθήματα
Β. Βοσυνιώτη: Αιμαγγειώματα: σύγχρονη αντιμετώπιση
Χ. Στεφανάκη: Ταξινόμηση και αντιμετώπιση των συγγενών μελανοκυτταρικών σπίλων

10:30-12:00
Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο
4: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ - ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΛΙΠΟΛΥΣΗ - ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΙΝΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ
Συντονιστής: Ι. Κατσαντώνης
Εκπαιδευτές: Σ. Πισσαλίδου Ζ. Πολυζώης

12:30-13:00

Διάλειμμα καφέ

13:00-14:30

Στρογγυλή Τράπεζα 5: ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΡΙΧΩΝ
Προεδρείο: Σ. Γεωργάλα - Δ. Ιωαννίδης - Β. Χασάπη
Δ. Ιωαννίδης: Τριχοσκόπηση σε μη ουλωτικές αλωπεκίες: έχει θέση;
Γ. Λιόσης: Μύθοι και αλήθειες εναλλακτικών θεραπειών και μεσοθεραπείας
Σ. Παπανίκου: Κλινικά tips στην αντιμετώπιση ουλωτικών αλωπεκιών
Β. Χασάπη: Πρόσθια ινωτική αλωπεκία: που βρισκόμαστε;
Α. Κατούλης: Διάχυτη αλωπεκία: νεότερα δεδομένα για την θεραπευτική αντιμετώπιση

Στρογγυλή Τράπεζα 6: ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Προεδρείο: Μ. Αραμπατζής - Γ. Γαϊτάνης - Μ. Λουκάτου
Ε. Ρεμουντάκη: Ιογενή δερματικά νοσήματα
Θ. Σγόντζου: Ψώρα
Μ. Αραμπατζής: Επιπολής μυκητιάσεις δέρματος: ενδιαφέροντα περιστατικά
Σ. Χαραλαμπίδης: Μυκοβακτηριδιακές λοιμώξεις
Ε. Κουμαντάκη: Tips από τον ειδικό στις δερματομυκητιάσεις

12:30-14:00
Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο
5: ΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ COG
Συντονιστής: Κ. Καλοκασίδης
Εκπαιδευτές: Τ. Ανθόπουλος
- K. Νεαμονιτός

14:30-16:00

Συμπόσιο 4: ΔΕΡΜΑΤΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Συμπόσιο 5: ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΕΣ – ΚΝΙΔΩΣΗ
Προεδρείο: Γ. Αναστασιάδης - Σ. Κρύγκερ-Κρασαγάκη - Δ. Πολυδώρου Προεδρείο: Α. Κατσαρού - Κάτσαρη - Δ. Σωτηριάδης - Α. Χατζηιωάννου
Γ. Ευαγγέλου: Ακτινικές υπερκερατώσεις 2018: που βρισκόμαστε;
Χ. Στάμου: Ατοπική δερματίτιδα: κλινικές εκδηλώσεις σε βρέφη, παιδιά,
Σ. Κρύγκερ-Κρασαγάκη: Φάρμακα και ο κίνδυνος για την ανάπτυξη του μη ενήλικες και κριτήρια διάγνωσης
μελανωματικού καρκίνου του δέρματος
Σ. Κεδίκογλου: Θεραπευτική προσέγγιση ατοπικής δερματίτιδας ανθεκτιΓ. Γαϊτάνης: Τι καινούργιο στη θεραπεία του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κής στην κλασική θεραπεία
Α. Στρατηγός: Καρκίνωμα Merkel
Α. Κατσαρού-Κάτσαρη: Τι κάνω όταν οι επιδερμιδικές δοκιμασίες είΑ. Ζάρρας: Συνεστιακή μικροσκοπία: το μέλλον συναντά την ογκολογί- ναι αρνητικές;
α δέρματος
Ε. Ζαφειρίου: Χρόνια δερματίτιδα σε ασθενείς προχωρημένης ηλικίας ή
νομισματοειδές έκζεμα
Α. Τάγκα: Χρόνια κνίδωση: κατευθυντήριες οδηγίες

16:00-16:30

Διάλειμμα καφέ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α-Β

ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Γ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

16:30-18:00

Συμπόσιο 6: ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ: ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Προεδρείο: Α. Κατούλης - Α. Λάλλας - Γ. Χαϊδεμένος
Μ. Κωστάκη: Πρώιμη διάγνωση βασικοκυτταρικού
καρκινώματος
Ζ. Απάλλα: Πρώιμη διάγνωση ακανθοκυτταρικού
καρκινώματος
Θ. Σιδηρόπουλος: Διάγνωση σπάνιων καρκίνων του
δέρματος
Ε. Λαζαρίδου: Πρώιμη διάγνωση μελανώματος
Δ. Σγούρος: Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών

Συμπόσιο 7: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΕΛΑΓΧΡΩΣΗΣ
Προεδρείο: Α. Κατσάμπας Μ. Παπακωνσταντής - Α. Πετρίδης
Α. Κατσάμπας: Σύγχρονη αιτιοπαθογένεια
και αντιμετώπιση μελάσματος
Γ. Κοντοχριστόπουλος: Θεραπείες
αποχρωματισμού: πώς και πότε;
Η. Νικολαϊδου: Λεύκη: αξιολόγηση βαρύτητας
νόσου, θεραπευτικές επιλογές Αντιπαράθεση
στη φωτοπροστασία
Α. Ματέκοβιτς: Η χρήση αντηλιακού με δείκτη SPF
< 50 αποτελεί προστασία εκλογής για το γενικό
πληθυσμό μιας Μεσογειακής χώρας
Β. Μαρκαντώνη: Η χρήση αντηλιακού SPF 50+
αποτελεί προστασία εκλογής στο γενικό πληθυσμό μιας Μεσογειακής χώρας

Στρογγυλή Τράπεζα 7: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
Προεδρείο: Α. Ασβέστη - Μ. Μιχελάκης - Α. Στρατηγός
Α. Χατζηιωάννου: Δεοντολογία και ιατρική ευθύνη
στο Ιδιωτικό Ιατρείο
Γ. Λάριος: Μηχανοργάνωση και ηλεκτρονικη διαχείριση στο Ιατρείο
Ν. Νικολινάκος: Προσωπικά δεδομένα και τι πρέπει να γνωρίζει ο Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος
ΤΒΑ: Πώς να φωτογραφίζουμε τα περιστατικά
ΤΒΑ: Πώς να είμαστε ενημερωμένοι στη σύγχρονη βιβλιογραφία

Εφαρμοσμένο Φροντιστήριο 7: FILLERS ΑΝΩ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Συντονίστρια: Π. Ρήγα
Εκπαιδευτές:
Φ. Μπαγεώργου Α. Παγούνη

18:00-18:30

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 1

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 2

18:30-19:30

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 1

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 2

19:30-20:30

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ
Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων: ένας εκπληκτικός υπολογιστής 2000 ετών
Ιωάννης Σειραδάκης
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Εφαρμοσμένο
Φροντιστήριο 6: ΝΗΜΑΤΑ
PDO ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΣΩΜΑ
Συντονιστής: Τ. Ανθόπουλος
Εκπαιδευτές: Μ. Κακριδά Λ. Καλοκασίδης

ΩΡΕΣ

Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α-Β

ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

08:30-10:00

Workshop 4: ΚΡΥΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Προεδρείο: Ι. Μπασούκας - Α. Παναγιωτόπουλος - Ε. Πολυχρονάκη
Μ. Γεροδήμου: Νεότερες εξελίξεις στην θεραπεία των μυρμηκιών
Α. Παναγιωτόπουλος: Ενδοβλαβική κρυοχειρουργική - Νεότερα δεδομένα
Ε. Πολυχρονάκη: Κρυοχειρουργική θεραπεία μη μελανοκυτταρικού
καρκίνου του δέρματος
Ε. Φράγκος: Ακτινικές υπερκερατώσεις: πότε κρυοθεραπεία και πότε
θεραπεία πεδίου;
Ι. Μπασούκας: Ανοσοκρυοχειρουργική

Συμπόσιο 8: ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ
Προεδρείο: Δ. Ανανιάδης - Π. Μίντζιας - Κ. Σκρεπετού
Ι. Πανουτσοπούλου: Δερματικά εξανθήματα σε ασθενείς υπό αντινεοπλασματική θεραπεία
Γ. Λάριος: Δερματικά εξανθήματα σε ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο
του εντέρου
Κ. Θεοδωρόπουλος: Σύνδρομο Stevens Johnson και ΤΕΝ
Μ. Μακρής: Patchτεστ σε φάρμακα
Χ. Βαβούλη: Φαρμακευτικές φωτοδερματοπάθειες

10:00-11:30

Συμπόσιο 9: ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ
Προεδρείο: Γ. Αυγερινού - Ι. Λεφάκη - Ε. Τσελέ
Π. Σταυρόπουλος: Επηρμένος λύκος
Ι. Λεφάκη: Θεραπεία δερματικού ερυθηματώδους λύκου: κλασικές και
νέες θεραπείες
N. Μαλτέζος: Πρώιμη διάγνωση σκληροδερμίας
Ε. Τσελέ: Θεραπεία εντοπισμένης και συστηματικής σκληροδερμίας: τι νεότερο;
Γ. Αυγερινού: Τι νεότερο στη δερματομυοσίτιδα;

Στρογγυλή Τράπεζα 8: ΨΩΡΙΑΣΗ
Προεδρείο: Π. Κωστάκης - Δ. Ρηγόπουλος - Ε. Σωτηρίου
Ν. Ρομποτή: Συννοσηρότητες: πρέπει να τις ψάχνω;
Μ. Παπουτσάκη: Κλασικές συστηματικές θεραπείες: έχουν αξία;
Μ. Πολίτου: Βιολογικοί παράγοντες: τι ελέγχω και πότε;
Χ. Φωτιάδου: Βιολογικοί παράγοντες σε καρδιαγγειακούς ασθενείς: ναι ή όχι;
Ε. Σωτηρίου: Σύγχρονα δεδομένα «επιβίωσης» βιολογικών φαρμάκων

11:30-12:00

Διάλειμμα καφέ

12:00-12:30

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 3

12:30-13:30

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Προεδρείο: Δ. Ιωαννίδης - Δ. Ρηγόπουλος
Α. Nikolis (Canada): The role of technology in the modern aesthetic
injectables practice. Optional or mandatory?
A. Costanzo (Italy): Autoinflammation and psoriasis

13:30-14:30

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 3

14:30-15:30

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

15:30-16:00

Διάλειμμα καφέ

16:00-17:30

Συμπόσιο 10: ΜΕΛΑΝΩΜΑ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΣΠΙΛΟΙ
Προεδρείο: Ν. Σταυριανέας - Ε. Στεφανάκη - Α. Στρατηγός
Μ. Πλάκα: Νεότερα δεδομένα στην επιδημιολογία και πρόληψη του μελανώματος
Α. Στρατηγός: Νεότερες εξελίξεις στη σταδιοποίηση του μελανώματος
Γ. Χάμψας: Φρουρός λεμφαδένας: ποιος ο ρόλος του στη διαχείριση του
μελανώματος;
Α. Λάλλας: Πως διαχειριζόμαστε τις βλάβες τύπου Spitz;
Ε. Στεφανάκη: Ασυνήθιστες μορφές μελανώματος

Στρογγυλή Τράπεζα 9: ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ
Προεδρείο: Χ. Αντωνίου - Β. Νικολάου - Ε. Παπαδαυϊδ
Ε. Παπαδαυϊδ: Τι νεότερο στην ταξινόμηση των δερματικών
λεμφωμάτων: νέες μορφές
Θ. Ηλιάκης: Θεραπεία προχωρημένων σταδίων σπογγοειδούς
μυκητίασης: τι νεότερο;
Δ. Παπαθεμελή: Β-δερματικά λεμφώματα
Β. Νικολάου: Θεραπεία αρχόμενων σταδίων σπογγοειδούς μυκητίαση: τι νεότερο;
Α. Οικονομίδη: MF/Sezary: τι πρέπει να ξέρω;

17:30-18:00

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 5

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 6

18:00-19:00

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 5

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 6

Εφαρμοσμένο
Φροντιστήριο 8:
FILLERS ΚΑΤΩ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Συντονιστής: Ι. Κατσαντώνης
Εκπαιδευτές: Α. Ζαχαρή Π. Ρήγα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 4

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 4

Εφαρμοσμένο
Φροντιστήριο 9:
ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Συντονίστρια: Α. Παγούνη
Εκπαιδευτές: Κ. Καραδήμα Ι. Κατσαντώνης

Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2018
ΩΡΕΣ

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Α-Β

ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

09:00-10:30

Workshop 5: ΑΚΜΗ - ΡΟΔΟΧΡΟΥΣ
Προεδρείο: Ζ. Απάλλα - Ε. Ζαφειρίου - Ε. Λαζαρίδου
Κ. Δεσινιώτη: Θεραπευτικός αλγόριθμος ακμής
Ζ. Απάλλα: Αντιμετώπιση ακμής σε γυναίκες: τι να προσέξω;
Φ. Κούστα: Ανθεκτική στη θεραπεία ακμή: διερεύνηση και θεραπεία
Μ. Κυριαζοπούλου: Αιτιοπαθογένεια ροδόχροης νόσου: τι νεότερο;
Ε. Λαζαρίδου: Σύγχρονη θεραπευτική ροδόχροης νόσου

Workshop 6: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
ΜΑΛΛΙΩΝ
Προεδρείο: I. Κατσαντώνης - Δ. Ντάσιου - Ι. Πέρος
Τ. Ανθόπουλος: Μεσοθεραπεία σώματος
Α. Τσιατούρα: Laser υποβοηθούμενη λιποαναρρόφηση υπό τοπική αναισθησία
Δ. Ντάσιου: Ενέσιμα νήματα σώματος
Γ. Κανελλοπούλου: Μη επεμβατική καταστροφή λιποκυττάρων μέσω
κρυολιπόλυσης: νεότερα δεδομένα
Σ. Θεοχάρης: Μεταμόσχευση μαλλιών: είναι δερματολογική πράξη;

10:30-12:00

Workshop 7: ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (Διαδραστικό επεμβατικών τεχνικών)
Προεδρείο: Κ. Νεαμονιτός - Κ. Νούτσης - Ζ. Πολυζώης
Αισθητική δερματολογία Ν. Αποστολάκης: Εμφυτεύματα - Θεραπευτικοί συνδυασμοί,
Ε.A. Mπεζούσκα-Συρράκου: Ρυτίδες - Ουλές: μέθοδοι και τεχνικές αντιμετώπισης
Χειρουργική δέρματος και αποκατάσταση ελλειμμάτων
Γ. Κόκκαλης: Κρημνοί, Σ. Τζοβάρας: Μοσχεύματα ολικού πάχους
Φλεβολογία Ι. Παντελάκη: Η προσέγγιση του Δερματολόγου στις ευρυαγγείες - κιρσούς - άτονα έλκη
Αναλύσεις-Σχόλια: Χ. Ζωγραφάκης, Κ. Τζίμα, Ε. Ιωαννίδης, Γ. Δαραβάλης

Συμπόσιο 11: ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Προεδρείο: Σ. Γεωργίου - Α. Πατσατσή - Π. Σταυρόπουλος
Π. Σταυρόπουλος: Σύγχρονες απόψεις προσεγγίζοντας την Ερπητοειδή Δερματίτιδα
Α. Πατσατσή: Πέμφιγα: κλασική και νεότερη θεραπευτική προσέγγιση
Μ. Γεροχρήστου: Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές: μπορεί να αντιμετωπισθεί στο ιατρείο;
Θ. Δούβαλη: Ανοσολογική διερεύνηση πομφολυγωδών νοσημάτων: νεότερες τεχνικές
Ν. Σταυριανέας: Παρανεοπλασματικά πομφολυγώδη νοσήματα

12:00-13:30

Συμπόσιο 12: ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ;
Προεδρείο: Ι. Ιωαννίδης - Ι. Μπάρκης - Δ. Σωτηριάδης
Δ. Σωτηριάδης: Τι νεότερο στην Κλινική Δερματολογία; Α. Μπεφόν: Τι νεότερο στη Δερματο-Ογκολογία;
Γ. Κοντοχριστόπουλος: Tι νεότερο στη Παιδοδερματολογία;
Κ. Κρασαγάκης: Τι νεότερο στη θεραπευτική Δερματολογία;
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ε 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:
Το Διοικητικό Συμβούλιο προκύπτει μετά
από εκλογές που γίνονται ανά διετία και είναι επταμελές. Ο πρόεδρος εκλέγεται μεταξύ των μελών του Δ.Σ.
Πρόεδρος

Ανθόπουλος
Τηλέμαχος

Αντιπρόεδρος

Καλοκασίδης
Κωνσταντίνος

Γενικός
Γραμματέας

Αρναούτογλου
Δέσποινα

Ειδικός
Γραμματέας:

Δαράβαλης
Γεώργιος

Ταμίας:

Καραδήμα
Κωνσταντίνα

Μέλη

Mhaidat Mohammad
Τσιατούρα Αμαλία

Σκοπός της Ένωσης είναι η προαγωγή
των ευρύτερων επαγγελματικών σκοπών των μελών της, η με κάθε σύννομο
τρόπο προστασία της ειδικότητάς τους,
η προαγωγή και αναβάθμιση του επαγγέλματος του Δερματολόγου - Αφροδισιολόγου και η εκπροσώπηση της χώρας μας στα οικεία όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ειδικότερα, σκοποί της Ένωσης θεωρούνται:
Η εκπροσώπηση των ειδικών επαγγελματικών συμφερόντων όλων των Ελλήνων Δερματολόγων - Αφροδισιολόγων σε δημόσιες αρχές, ιατρικούς και λοιπούς οργανισμούς
και ασφαλιστικά ταμεία. Η εκπροσώπηση
του κλάδου έναντι του κοινού και των μέσων επικοινωνίας σε επαγγελματικά θέματα.
Η παροχή συμβουλών και κάθε είδους υποστήριξης στα μέλη της επί επαγγελματικών
υποθέσεων. Η προώθηση της επαγγελματικής και επιστημονικής κατάρτισης των μελών
της με ίδιες διοργανώσεις ή με την υποστή-

O Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Δ.Α, κος Ανθόπουλος
Τηλέμαχος έχει τονίσει σε επανειλημμένες εμφανίσεις του το αντικείμενο της Δερματολογίας –
Αφροδισιολογίας, καθώς και τους λόγους που οι
Δερματολόγοι - Αφροδισιολόγοι υπερέχουν έναντι ιατρών άλλων ειδικοτήτων ή και παραϊατρικών
επαγγελμάτων, για την εφαρμογή συγκεκριμένων
ιατρικών και αισθητικών πράξεων

ριξη ανάλογων δραστηριοτήτων άλλων φορέων και κύρια της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρίας, η συνεργασία με την οποία είναι απαραίτητη σε όλα
τα επιστημονικά θέματα. Η εξασφάλιση αλ-
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ΗΝ

Ε ΠΑ
ΓΓ
Ε

Nέο Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Ε.Δ.Α.

ληλεγγύης μεταξύ των μελών σε επαγγελματικά και επιστημονικά θέματα και η σύσφιξη
των σχέσεων φιλίας και αρμονικής συνεργασίας με όλα τα μέλη της ευρύτερης ιατρικής
οικογένειας. Η παροχή νομικής υποστήριξης
και κάλυψης σε όλα τα μέλη για κάθε επαγγελματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.
Η διασφάλιση της ποιότητας της βασικής
εκπαίδευσης των νέων ειδικευομένων στη
Δερματολογία - Αφροδισιολογία καθώς και
της διά βίου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και
μετεκπαίδευσης όλων των δερματολόγων - αφροδισιολόγων της Ελλάδας.
Η αρμονική και επικοδομητική συνεργασία με όλους τους αρμοδίους κρατικούς φορείς (υπουργείο Υγείας, ΚΕΣΥ κ.λ.π.) και με
την ΕΔΑΕ για τη θέσπιση του κατάλληλου
θεσμικού πλαισίου για την επίτευξη του ανωτέρου σκοπού.
Η εκπροσώπηση των μελών της στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και σε όλες τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και διεθνείς ενώσεις
(UEMS, ACMT, UEMO, AEMH, PWG κ.ά.) και
Κάθε περαιτέρω δραστηριότητα που θα
προάγει τα θεμιτά επαγγελματικά και επιστημονικά συμφέροντα των μελών της και θα
προτείνεται από το Δ.Σ. προς την γενική συνέλευση της Ένωσης για ψήφιση.
Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Δ.Α.
Η Ε.Ε.Ε.Δ.Α. ζητά από τα μέλη της
να συμβάλλουν στην περαιτέρω
ενδυνάμωση της ειδικότητάς μας,
ενισχύοντας με την ψήφο τους, τους
Δερματολόγους - Αφροδισιολόγους
υποψήφιους στις εκλογές των κατά
τόπους Ιατρικών Συλλόγων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΕΔΧ

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος
K. Νεαμονιτός
Αντιπρόεδρος
Ν. Καλογερόπουλος
Γεν. Γραμματέας
Τ. Ανθόπουλος
Ειδικός Γραμματέας
Κ. Καραμανωλάκη
Ταμίας
Ε. Κυριαζή-Τάχου
Μέλη
Ι. Πέρος
Ζ. Πολυζώης
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Πανελλήνιο Συνέδριο
Δερματοχειρουργικής,
Αισθητικής Δερματολογίας
και Laser
Χαιρετισμός Κωνσταντίνου Νεαμονιτού- Πρόεδρου
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τ

ο Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής έχει την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας προσκαλέσει στο
«Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματοχειρουργικής, Αισθητικής Δερματολογίας και Laser»
στις 17- 19 Ιανουαρίου 2019, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.
Στόχος μας είναι ένα επιστημονικό πρόγραμμα υψηλού επιπέδου και ευρείας θεματολογίας, με αναφορά σε όλες τις νεότερες εξελίξεις και στα επίκαιρα θέματα της
ειδικότητάς μας.
Έγκριτοι Έλληνες και Ξένοι ομιλητές, με

σημαντική κλινική εμπειρία στο αντικείμενό τους, έχουν προσκληθεί για να καταθέσουν την γνώση και εμπειρία τους, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διαδραστική επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και στην
ευρεία ανταλλαγή απόψεων.
Είμαστε βέβαιοι ότι η παρουσία σας και
η ενεργός συμμετοχή σας θα αποτελέσει
βασικό στοιχείο για την επιτυχία αυτής της
επιστημονικής εκδήλωσης.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ελληνικής
Εταιρείας Δερματοχειρουργικής
Κωνσταντίνος Νεαμονιτός
Πρόεδρος Δ.Σ.

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

Όχι

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

Όχι

3.	Ποιο από τα παρακάτω θέματα της τωρινής ύλης των «Νέων της ΕΔΑΕ» σας ενδιαφέρει πιο πολύ;
Nέα για τη Δράση της ΕΔΑΕ
 έα που αφορούν την επαγγελματική κατοχύρωση των Δερματολόγων –
Ν
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);
 έματα που αφορούν συνταγογράφηση, θεραπευτικά πρωτόκολλα, κατευθυΘ
ντήριες οδηγίες, και
Θέματα που αφορούν οργάνωση ιατρείου και «τεχνική κατάρτιση»
Επιστημονικά θέματα
 ρθρα – γνώμες από ειδικούς πάνω σε επίκαιρα θέματα ή ιδιαίτερα γνωστικά
Ά
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.
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Προσεχή συνέδρια
18th GLOBAL DERMATOLOGY
CONGRESS
October 25-26, 2018, Budapest, Hungary
www.globaldermatology.conferenceseries.
com
14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
1-4 Νοεμβρίου 2018, Αθήνα - Hotel HILTON
www.dermatology2018.gr
14th EUROPEAN ASSOCIATION OF
DERMO-ONCOLOGY CONGRESS
AND WORLD MEETING OF
INTERDISCIPLINARY SKIN CANCER/
MELANOMA CENTRES 2018
November 6-9, 2018, Barcelona, Spain
www.congresseadomelanomacenters2018.com
18η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
7-8 Δεκεμβρίου 2018
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών
της Ακαδημίας Αθηνών
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Αθήνα
Τηλ: 2103634944
INFLAMMATORY SKIN DISEASE
SUMMIT – THE TRANSLATIONAL
REVOLUTION 2018
December 12-15, 2018, Vienna, Austria
www.isds2018.org
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ LASER
17-19 Ιανουαρίου 2019
Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο
Αθηνών, www.derma-surgery.gr
IMCAS WORLD CONGRESS 2019
January 31 - February 2, 2019
Paris, France, www.imcas.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Healing in Greece

FULL MEMBER OF FEMTEC

12-14 Οκτωβρίου 2018
HOTEL «ΓΑΛΗΝΗ» | Καμένα Βούρλα

4Συνέδριο
ο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

iamatikhσ
ιατρικησ

Συμπληρωματικές θεραπείες της Ιαματικής Ιατρικής
www.thermalmedicineacademy.gr
Πληροφορίες: 6944307423
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΟΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
15-16 Φεβρουαρίου 2019
Αμφιθέατρο Ιδρύματος Ευγενίδου
www.psychodermatology.gr
AAD ANNUAL MEETING
March 1, 2019
Washington, D.C.
www.aad.org
14th INTERNATIONAL CONFERENCE
ON DERMATOLOGY AND COSMETIC
MEDICINE
April 18-19, 2019
Rome, Italy
cosmeticdermatology.conferenceseries.
com
15th EUROPEAN ASSOCIATION
OF DERMATO-ONCOLOGY (EADO)
CONGRESS
April 24-27, 2019
Maison de la Chimie, Paris
www.eadoparis2019.com
6th CONGRESS OF THE SPIN (SKIN
INFLAMMATION & PSORIASIS
INTERNATIONAL NETWORK)
April 25-27, 2019
Paris, France
www.spin2019.com
24th WORLD CONGRESS OF
DERMATOLOGY
June 10-15, 2019
Milan, Italy
www.wcd2019milan.org
25th INTERNATIONAL CONFERENCE
OF DERMATOLOGY
June 17-18, 2019
Osaka, Japan
dermatology.annualcongress.com

