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Αθήνα, 13 Ιουνίου 2016
Αρ. πρωτ. 77

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Σε απάντηση του εγγράφου σας με ημερομηνία 22-4-2016, το Δ.Σ της
Ε.Δ.Α.Ε. έχει τις ακόλουθες προτάσεις-σχόλια:
1. Πρόγραμμα σπουδών και σαφής ποσοτικός και ποιοτικός καθορισμός
των προς απόκτηση δεξιοτήτων
Η Δερματολογία- Αφροδισιολογία είναι η παθολογική ειδικότητα που είναι
υπεύθυνη για τη διάγνωση, θεραπεία (τόσο παθολογικά όσο και
χειρουργικά) και την πρόληψη των παθήσεων του δέρματος και του
υποδόριου ιστού, των ορατών βλεννογόνων και των εξαρτημάτων του
δέρματος. Είναι επίσης υπεύθυνη για τη διάγνωση, θεραπεία και την
πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδομένων μολυσματικών νόσων (ΣΜΝ)
των γεννητικών οργάνων και του πρωκτού, συμπεριλαμβανομένου και του
AIDS. Τέλος, είναι υπεύθυνη για την προαγωγή της καλής υγείας του
δέρματος και της καλής σεξουαλικής υγείας.
Σύμφωνα με τον ορισμό της ειδικότητας της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας,
ο ειδικευόμενος θα πρέπει να αποκτήσει ευρεία γνώση και επαρκή θεωρητική
και κλινική εμπειρία στη διάγνωση και τη θεραπεία των εξής:
1. Επιδημιολογία, παθολογική φυσιολογία, διαγνωστική και θεραπευτική
των παθήσεων του δέρματος, των ορατών βλεννογόνων και των
εξαρτημάτων του δέρματος σε ασθενείς όλων των ηλικιών.
2. Επιδημιολογία, παθολογική φυσιολογία, διαγνωστική και θεραπευτική
των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νόσων (ΣΜΝ) συμπεριλαμβανομένης της
μόλυνσης από τον ιό HIV.
3. Ιστοπαθολογία και ανοσο-ιστοπαθολογία δέρματος, ορατών βλεννογόνων
και εξαρτημάτων του δέρματος.
4. Μη επεμβατικές διαδικασίες διάγνωσης, δερματοσκόπηση, υπέρηχοι και
άλλες μετρήσεις της λειτουργίας του δέρματος.
5. Παιδιατρική δερματολογία και γενετική.
6. Γηριατρική δερματολογία.
7. Επιδημιολογία, παθολογική φυσιολογία, διαγνωστική και θεραπευτική
αυτοάνοσων παθήσεων με προσβολή του δέρματος και των ορατών
βλεννογόνων.
8. Επιδημιολογία, παθολογική φυσιολογία, διαγνωστική και θεραπευτική
νεοπλασματικών νόσων του δέρματος, των ορατών βλεννογόνων και των
εξαρτημάτων του.

9. Δερματολογικές εκδηλώσεις σε συστηματικές νόσους, σε κύηση και μετά
από μεταμόσχευση οργάνων.
10. Αλλεργιολογία δέρματος, διάγνωση και θεραπεία.
11. Στοιχεία μοριακής και κυτταρικής βιολογίας, βιοχημείας, φαρμακολογίας,
βιοφυσικής και γενετικής με εφαρμογή στο δέρμα και τις παθήσεις του.
12. Φωτοβιολογία δέρματος και φωτοθεραπεία, φωτοχημειοθεραπεία,
φωτοδυναμική θεραπεία και Laser.
13. Επεμβατική Δερματολογία και άλλες φυσικο-χημικές θεραπείες.
14. Εγκαύματα, αντιδράσεις σε φυσικούς παράγοντες και θεραπεία ελκών,
συντηρητική και χειρουργική.
15. Στοιχεία μικροβιολογίας, μυκητολογίας, ιολογίας και παρασιτολογίας.
16. Κλινική διάγνωση και διαχείριση των ΣΜΝ, συμπεριλαμβανομένων
συστημικών εκδηλώσεων, δερματοπαθειών των γεννητικών οργάνων και
του πρωκτού καθώς και τις τοπικές και συστημικές επιπλοκές.
17. Μόλυνση από τον ιό HIV και τις επιπλοκές του, διαχείριση και θεραπεία.
18. Παθήσεις πρωκτογεννητικής περιοχής και επιπολής περιφερικού
κυκλοφορικού συστήματος
19. Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) στην εγκυμοσύνη και στα
νεογνά.
20. Διαχείριση παιδιών με μολύνσεις γεννητικών οργάνων.
21. Εργαστηριακή διάγνωση συμπεριλαμβανομένων των ορολογικών
εξετάσεων για τα ΣΜΝ.
22. Αισθητική και κοσμητική δερματολογία, συμπεριλαμβανομένων
επιδιορθωτικών διαδικασιών.
23. Επαγγελματική και περιβαλλοντική δερματολογία
24. Αγγειακή παθολογία του δέρματος, διάγνωση και θεραπευτική προσέγγιση.
25. Θεωρητική εκπαίδευση στην Ψυχοδερματολογία.
26. Ιατρονομικά θέματα, βιοηθική και δεοντολογία.
27. Επείγουσα ιατρική στη Δερματολογία.
28. Σεξουαλική υγεία και εκπαίδευση και ψυχο-σεξουαλικά προβλήματα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Βασικός Κορμός στην Παθολογία:
Δερματολογία-Αφροδισιολογία:

5 έτη

1 έτος
4 έτη

1 έτος Παθολογία
Η άσκηση στην Παθολογία θα γίνεται σε Παθολογικές Κλινικές
Νοσοκομείων Πανεπιστημιακών ή ΕΣΥ.
4 έτη Δερματολογία-Αφροδισιολογία
Κάθε Εκπαιδευτικό Κέντρο θα πρέπει να διορίζει έναν Προϊστάμενο
Εκπαίδευσης, που θα πρέπει να έχει εξασκήσει την ειδικότητα για τουλάχιστον
5 έτη από την ημερομηνία αποφοίτησής του από την ειδικότητα και στον οποίο
θα πρέπει να αναφέρονται όλοι οι ιατροί-εκπαιδευτές.

Οι ειδικευόμενοι κατά τη διάρκεια της εκπαιδεύσεώς τους θα βρίσκονται
υπό την εποπτεία και καθοδήγηση των ειδικευμένων ιατρών-εκπαιδευτών,
με αναλογία ειδικού προς ειδικευόμενο 1:2.
Οι ιατροί-εκπαιδευτές:
1. Έχουν την ευθύνη της εκπαιδεύσεως των ειδικευομένων και
καταρτίζουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον
Προϊστάμενο Εκπαίδευσης, ανάλογα με τα διαθέσιμα μέσα της
Κλινικής.
2. Αξιολογούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τη
συμπεριφορά των ειδικευομένων, με ενημέρωση του αντίστοιχου
Βιβλιαρίου Ειδικευομένου.
3. Αξιολογούνται από Επιτροπή του Κε.Σ.Υ.
ΔΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Η εκπαίδευση των ειδικευομένων ανά έτος προτείνεται να περιλαμβάνει τις
ακόλουθες περιόδους:
1ο Έτος (άσκηση στην Παθολογία)
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της περιόδου αυτής μπορούν να συνοψισθούν στα
ακόλουθα:
1. Λήψη ιστορικού και φυσική εξέταση
2. Εκπαίδευση και εξάσκηση στη διαγνωστική και θεραπευτική
νοσημάτων εσωτερικής παθολογίας.
3. Νοσηλεία και παρακολούθηση ασθενών με παθολογικά νοσήματα
στους θαλάμους και τα εξωτερικά ιατρεία.
4. Αντιμετώπιση επειγόντων παθολογικών περιστατικών
5. Εκμάθηση και εφαρμογή στοιχείων σύγχρονης εργαστηριακής και
παρακλινικής διαγνωστικής.
6. Ενεργός συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών (εσωτερικών και
εξωτερικών) καθώς και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της
Παθολογικής Κλινικής.
2ο Έτος (1ο εξάμηνο Χειρουργική & 2ο εξάμηνο Δερματολογία-Αφροδισιολογία)
3ο, 4ο και 5ο έτος (άσκηση στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία)
1ο εξάμηνο: Οι ειδικευόμενοι θα ασκούνται σε Κλινική Γενικής ή
Πλαστικής Χειρουργικής
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της περιόδου αυτής συνοψίζονται στην εξασφάλιση
ασκήσεως στη Χειρουργική Δέρματος κατά το πρώτο εξάμηνο, προτού οι
ειδικευόμενοι τοποθετηθούν στην ανάλογη Κλινική όπου θα εκπαιδευθούν
στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία, ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες
μετακινήσεις και οι ελλείψεις προσωπικού μετά το διορισμό τους.
2ο εξάμηνο δεύτερου έτους και 3ο, 4ο & 5ο έτος: Άσκηση στη
Δερματολογία-Αφροδισιολογία

1η περίοδος (18 μήνες)
Οι ειδικευόμενοι θα εργάζονται στους θαλάμους των ασθενών της
Δερματολογικής Κλινικής.
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της περιόδου αυτής μπορούν να συνοψισθούν στα
ακόλουθα:
1. Λήψη ιστορικού και φυσική εξέταση ασθενών με:
o Παθήσεις του δέρματος, των ορατών βλεννογόνων και των
εξαρτημάτων του.
o Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ)
συμπεριλαμβανομένου και του AIDS.
2. Αναγνώριση και περιγραφή πρωτοπαθών και δευτεροπαθών βλαβών
του δέρματος και των βλεννογόνων.
3. Εισαγωγή στην επιδημιολογία, παθολογική φυσιολογία, διαγνωστική
και θεραπευτική των παθήσεων του δέρματος, των ορατών
βλεννογόνων και των εξαρτημάτων του, καθώς και των Σεξουαλικώς
Μεταδιδομένων Νοσημάτων (ΣΜΝ).
4. Νοσηλεία και παρακολούθηση ασθενών με νοσήματα που άπτονται
στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας στους θαλάμους, υπό την
επίβλεψη των εκπαιδευτών.
5. Εκμάθηση και διενέργεια βασικών διαγνωστικών και θεραπευτικών
τεχνικών υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών.
6. Εκμάθηση και διενέργεια βασικών μεθόδων επεμβατικής
Δερματολογίας-Δερματοχειρουργικής
υπό την επίβλεψη των
εκπαιδευτών.
7. Εκμάθηση βασικών στοιχείων μοριακής και κυτταρικής βιολογίας,
βιοχημείας, φαρμακολογίας, ανοσολογίας, βιοφυσικής και γενετικής
με εφαρμογή στο δέρμα και στις παθήσεις αυτού.
8. Εισαγωγή στην ιστοπαθολογία και ανοσο-ιστοπαθολογία δέρματος,
ορατών βλεννογόνων και εξαρτημάτων του δέρματος.
9. Εκμάθηση βασικών στοιχείων μικροβιολογίας, μυκητολογίας,
ιολογίας και παρασιτολογίας του δέρματος.
10. Εισαγωγή
στη
φωτοβιολογία
δέρματος,
φωτοθεραπεία,
φωτοχημειοθεραπεία και φωτοδυναμική θεραπεία – Θεωρητική και
πρακτική εκπαίδευση στην αντίστοιχη μονάδα.
11. Εισαγωγή στη Δερματοσκόπηση - Θεωρητική και πρακτική
εκπαίδευση.
12. Εισαγωγή στην Παιδοδερματολογία - Θεωρητική και πρακτική
εκπαίδευση.
13. Εισαγωγή στην Γηριατρική- Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση
14. Εισαγωγή στην Αλλεργιολογία δέρματος - Θεωρητική και πρακτική
εκπαίδευση.
15. Διαγνωστική διερεύνηση και αντιμετώπιση επαγγελματικών και
περιβαλλοντικών δερματοπαθειών.
16. Εκπαίδευση στη διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση
αυτοάνοσων παθήσεων με προσβολή του δέρματος και των ορατών
βλεννογόνων.

17. Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στη διαγνωστική θεραπευτική
αντιμετώπιση των νεοπλασματικών νοσημάτων του δέρματος, των
ορατών βλεννογόνων και των εξαρτημάτων του δέρματος.
18. Εκπαίδευση στη διάγνωση και θεραπεία των δερματολογικών
εκδηλώσεων σε συστηματικές νόσους, σε κύηση και μετά από
μεταμόσχευση οργάνων.
19. Εκμάθηση στοιχείων επείγουσας ιατρικής στη Δερματολογία και
πρακτική εφαρμογή.
20. Θεωρητική εκπαίδευση στην Ψυχοδερματολογία.
21. Ιατρονομικά θέματα, βιοηθική και δεοντολογία.
22. Στοιχεία πληροφορικής και πολυμέσων. Αναζήτηση βιβλιογραφικών
δεδομένων στο Διαδίκτυο.
23. Συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών (εσωτερικών και εξωτερικών)
καθώς και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Δερματολογικής
Κλινικής.
2η περίοδος (18 μήνες)
Άσκηση στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ) της Δερματολογικής
Κλινικής
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της περιόδου αυτής μπορούν να συνοψισθούν
στα ακόλουθα:
1. Ολοκλήρωση της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης στις
παθήσεις του δέρματος, των εξαρτημάτων του, των ορατών
βλεννογόνων καθώς και των Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων
Νοσημάτων (ΣΜΝ) συμπεριλαμβανομένου και του AIDS.
2. Αυτοδύναμη εξέταση ασθενών με δερματολογικά και ΣΜΝ
νοσήματα στα εξωτερικά ιατρεία υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών.
3. Αυτοδύναμη εφαρμογή μεθόδων επεμβατικής ΔερματολογίαςΔερματοχειρουργικής υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών.
4. Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στη Δερματολογία.
5. Ολοκλήρωση της θεωρητικής και πρακτικής άσκησης στην
ιστοπαθολογία και ανοσο-ιστοπαθολογία του δέρματος.
6. Ολοκλήρωση της θεωρητικής και πρακτικής άσκησης στη
μικροβιολογία, μυκητολογία, ιολογία και παρασιτολογία του
δέρματος.
7. Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στη διαγνωστική θεραπευτική
αντιμετώπιση παθήσεων της πρωκτογεννητικής περιοχής και του
επιπολής περιφερικού κυκλοφορικού συστήματος.
8. Συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών (εσωτερικών και εξωτερικών)
καθώς και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Δερματολογικής
Κλινικής (συμπεριλαμβανομένου και του χρονικού διαστήματος της
κινητικότητας – Rotation).
9. Ενεργός συμμετοχή σε συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις.
10. Συμμετοχή σε κλινική ή βασική έρευνα – Συγγραφή δημοσιεύσεων.
11. Συμμετοχή σε διαδικασία για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

3η περίοδος (6 μήνες)
Οι 2 πρώτοι μήνες θα περιλαμβάνουν:
α. Πρακτική άσκηση σε Ιστοπαθολογικό Εργαστήριο επί 4 εβδομάδες.
β. Πρακτική άσκηση σε Μικροβιολογικό – Μυκητολογικό Εργαστήριο επί
4 εβδομάδες
γ. Επιπλέον θα συμμετέχουν στη συμβουλευτική δραστηριότητα σε
ασθενείς άλλων ειδικοτήτων υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών.
Οι τελευταίοι 4 μήνες θα περιλαμβάνουν εξωτερικό ιατρείο με πλήρη
υπευθυνότητα, υπό την υψηλή επίβλεψη του προϊσταμένου εκπαίδευσης.
2. Αξιολόγηση και διαπίστευση εκπαιδευτικών κέντρων πλήρους και
μερικής χορήγησης ειδικότητας
I. Δομή Κλινικής Πανεπιστημιακής ή ΕΣΥ
Η Πανεπιστημιακή Κλινική ή Κλινική ΕΣΥ θα πρέπει να διαθέτει:
1. Τουλάχιστον 15-20 κλίνες.
2. Εξωτερικά Ιατρεία (τακτικά ή/και επείγοντα).
3. Χώρο διενέργειας δερματοχειρουργικών επεμβάσεων.
4. Αλλεργιολογική Μονάδα.
5. Μονάδα Φωτοθεραπείας, Φωτοχημειοθεραπείας, Φωτοδυναμικής
θεραπείας και Laser.
6. Τριχολογική Μονάδα
7. Ιστοπαθολογικό Εργαστήριο.
8. Μικροβιολογικό-Μυκητολογικό Εργαστήριο.
9. Αρχείο.
10. Βιβλιοθήκη.
11. Αίθουσα σεμιναρίων-αμφιθέατρο.
12. Οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας-πολυμέσα.
Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να νοσηλεύονται ασθενείς με όλο το φάσμα των
παθήσεων της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας.
ΙΙ. Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Κέντρου
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κλινικής Πανεπιστημιακής ή ΕΣΥ πρέπει
να περιλαμβάνει:
1. Καθημερινή επίσκεψη στους θαλάμους με τους εκπαιδευτές.
2. Καθημερινή συμμετοχή στη διενέργεια των Τακτικών Εξωτερικών
Ιατρείων
3. Καθημερινή επίδειξη των εισαγομένων ασθενών καθώς και
ενδιαφερόντων περιστατικών από τα εξωτερικά ιατρεία.
4. Καθημερινή συζήτηση των τρεχόντων διαγνωστικών και
θεραπευτικών προβλημάτων των νοσηλευομένων ασθενών.

5. Πρόγραμμα διαλέξεων-σεμιναρίων που καλύπτουν όλο το φάσμα
του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας.
6. Εβδομαδιαία βιβλιογραφική ενημέρωση.
3. Δημιουργία, αξιολόγηση και διαπίστευση εκπαιδευτικών κέντρων
αναφοράς και εφαρμογή κινητικότητας (rotation)
Τα εκπαιδευτικά κέντρα στα οποία θα πραγματοποιείται η άσκηση των
ειδικευομένων στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία πρέπει να είναι
Δερματολογικές Κλινικές Πανεπιστημιακές ή ΕΣΥ, οι οποίες θα
καλύπτουν όλο το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων της ειδικότητας.
Σε περίπτωση που μία Πανεπιστημιακή Κλινική ή Κλινική ΕΣΥ δεν
καλύπτει ορισμένα από τα αντικείμενα αυτά, οι ειδικευόμενοι θα
μπορούν να μετακινούνται ως υπεράριθμοι σε άλλη Κλινική, όπου
παρέχεται εκπαίδευση στα συγκεκριμένα αντικείμενα. Καλό θα είναι να
γίνεται κάτι τέτοιο με αμοιβαία ανταλλαγή ειδικευομένων για το ίδιο
χρονικό διάστημα, ώστε να μην διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της
Κλινικής.
4. Κοινή έναρξη ειδίκευσης 2 φορές τον χρόνο
Είμαστε απολύτως σύμφωνοι. Το μέτρο είναι αναγκαίο και συνεισφέρει
στην καλύτερη οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και
επομένως στην καλύτερη εκπαίδευση των ειδικευόμενων.
5. Καθορισμός ελάχιστου αριθμού ειδικών προς ειδικευόμενους
Μία Κλινική Πανεπιστημιακή ή ΕΣΥ που θα χορηγεί πλήρη/μερική
ειδικότητα, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 4-5 ειδικευμένους ιατρούς,
συμπεριλαμβανομένου και του Διευθυντού (μέλη ΔΕΠ ή/και ιατρούς
ΕΣΥ).
Προτείνεται αναλογία ειδικών προς ειδικευόμενους 1:2, με σκοπό την
εξασφάλιση άρτιας εκπαίδευσης και επίβλεψης των ειδικευομένων.
6. Υποχρεωτική δημιουργία βιβλιαρίου ειδικευόμενου και αξιολόγηση
ανά έτος και ανά δεξιότητα της προόδου του
Είμαστε απολύτως σύμφωνοι, αρκεί να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση,
όπου το βιλβιάριο ειδικευομένου θα έχει τα εξής περιεχόμενα:
α) Καταγραφή της εκπαιδευτικής πορείας
Συνίσταται ο/η ειδικευόμενος/η να καταγράφει λεπτομερώς τη δράση
του σε τακτά χρονικά διαστήματα και ο προϊστάμενος να παρακολουθεί
τακτικά την πρόοδό του/της.
Διάφορες μέθοδοι δύνανται να υιοθετηθούν π.χ. ο πλήρης αριθμός των
μερικής απασχόλησης κλινικών, συνολικός μέσος όρος του χρόνου ή
του αριθμού των ασθενών, κλπ.

β) Καταγραφή των κλινικών δράσεων
γ) Καταγραφή εκπαιδευτικών δράσεων
Παραδείγματα εκπαιδευτικών δράσεων που θα πρέπει να
καταγράφονται:










Εκπαιδευτικά σεμινάρια
Δημοσιεύσεις
Παρουσιάσεις Εργασιών
Παρακολούθηση Συνεδρίων
Εμπειρία σε κλινικές δοκιμές
Ερευνητική εμπειρία
Διδακτική εμπειρία
Έλεγχος
Ιατρική ηθική

Αξιολόγηση
Μία φορά το χρόνο, συνίσταται να γίνεται αξιολόγηση σε κάθε
ειδικευόμενο/η. Τα κριτήρια αξιολόγησης μπορεί να είναι τα εξής:
1. Καμία γνώση – ο/η ειδικευόμενος/η δεν έχει αποκτήσει καμία ειδική
γνώση επί του αντικειμένου της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας.
2. Θεωρητική γνώση – ο/η ειδικευόμενος/η έχει διαβάσει σχετικά και/ή
έχει παρακολουθήσει ομιλίες πάνω στο αντικείμενο της
Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας.
3. Θεωρητική γνώση και εμπειρία παρατήρησης – ο/η ειδικευόμενος/η
έχει παρακολουθήσει έμπειρους καθηγητές, τις τεχνικές και
διαδικασίες που ακολουθούν ή τη φροντίδα ασθενών.
4. Εμπειρία με έμμεση επιθεώρηση– ο/η ειδικευόμενος/η έχει
εφαρμόσει τεχνικές και διαδικασίες ή έχει φροντίσει ασθενείς με την
παρουσία Καθηγητή.
5. Εμπειρία χωρίς άμεση επιθεώρηση– ο/η ειδικευόμενος/η έχει φέρει
εις πέρας με τον κατάλληλο τρόπο διαδικασίες χωρίς άμεση
επιθεώρηση.
7. Τελικές Ενιαίες Πανελλαδικές Εξετάσεις (γραπτές και προφορικές)
απόκτησης τίτλου ειδικότητας, 2-3 φορές το χρόνο, από ευρεία
Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) που θα συγκροτείται από το
Κε.Σ.Υ. με τη συμμετοχή των Επιστημονικών Εταιρειών.
Είμαστε απολύτως σύμφωνοι και θεωρούμε επιτακτικό να γίνονται οι
εξετάσεις από ευρεία εξεταστική επιτροπή που θα συγκροτείται από το
Κε.Σ.Υ. με την απόλυτα σύμφωνη γνώμη της οικείας επιστημονικής
εταιρείας. Η Κ.Ε.Ε. θα ανανεώνεται ανά 3 έτη, με την προϋπόθεση ότι
τυχόν συνταξιοδοτούμενα μέλη θα αντικαθίστανται άμεσα. Ειδικά, για τη
Δερματολογία-Αφροδισιολογία, η ΚΕ.Ε. θα πρέπει να είναι επταμελής.

8. Καθορισμός ελάχιστων απαραίτητων κριτηρίων (μορίων)
συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης για τη δυνατότητα συμμετοχής
στις εξετάσεις.
Είμαστε απολύτως σύμφωνοι. Προτείνουμε τουλάχιστον 60 μόρια
συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.
9. Υποχρεωτικό Ενιαίο Καταστατικό των Επιστημονικών Εταιρειών
κορμού που θα δοθεί απο το Κε.Σ.Υ. προς διαβούλευση στις
Επιστημονικές Εταιρείες.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ε.Δ.Α.Ε. έχει ήδη τροποποιήσει
το καταστατικό της ώστε να εναρμονίζεται με το προσχέδιο νόμου του
Κε.Σ.Υ. που είχε δοθεί για διαβούλευση το 2012.
10. Καθορισμός επιθυμητής σχέσης ειδικού γιατρού και πληθυσμού.
Προτείνουμε η σχέση Δερματολόγου-Αφροδισιολόγου και πληθυσμού να
έχει αναλογία 1:20.000
11. Διατήρηση ή όχι της ονομασίας των υφιστάμενων Επιστημονικών
Εταιρειών
Προτείνουμε τη διατήρηση της ονομασίας των υφιστάμενων
Επιστημονικών Εταιρειών κορμού, που θα πιστοποιούνται ως τα επίσημα
όργανα της πολιτείας για θέματα που άπτονται της ειδικότητάς τους.
12. Προτάσεις για τον αριθμό και την αναλογία των μελών ΔΕΠ
(αρχίζοντας από μόνιμο επίκουρο καθηγητή)/Διευθυντών Γιατρών
Ε.Σ.Υ. που θα στελεχώσουν την Κ.Ε.Ε.
Για τη στελέχωση της Κ.Ε.Ε. όσον αφορά την ειδικότητα της
Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, προτείνουμε να απαρτίζεται αυτή από
4 μέλη ΔΕΠ (αναπληρωτές ή τακτικοί Καθηγητές) και 3 Διευθυντές ΕΣΥ.
13. Προοπτικά: Σύνδεση Επιστημονικών Εταιρειών με τον Ε.Ο.Φ.
Είμαστε απολύτως σύμφωνοι.
Ευελπιστούμε σε έναν εποικοδομητικό διάλογο μαζί σας, για την πιθανή
βελτίωση των αρχικών αυτών προτάσεων–θέσεών μας.
Παραμένοντας στη διάθεσή σας.
Με τιμή,
Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΔΑΕ
Ο Γεν. Γραμματέας

Ι. Μπάρκης

Ο Πρόεδρος

Δ. Ρηγόπουλος

