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Προς τον Πρόεδρο

και τα μέλη του ∆.Σ της Ελληνικής ∆ερματολογικής και

Αφροδισιολογικής Εταιρείας

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αγαπητέ κ Πρόεδρε και κ Συνάδελφοι

Παρακαλώ να έχω τις απόψεις σας (παράκληση το συντομότερο
δυνατό)για τα εξής θέματα σχετικά με την εξειδίκευση της
Παιδιατρικής ∆ερματολογίας:

1.Εκπαιδευτικό αντικείμενο

Η πρόταση είναι:

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει :

Ι) Εκμάθηση διερεύνησης/ διαγνωστικής προσπέλασης όλων των
παθήσεων Παιδιατρικής και Εφηβικής ∆ερματολογίας και
θεραπευτική τους αντιμετώπιση, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα :

1. Επιδημιολογία, ανατομία, φυσιολογία, παθολογική φυσιολογία,
ιστοπαθολογία, ανοσοϊστοπαθολογία, μοριακή βιολογία του δέρματος των
παιδιών. 2. ∆ερματικά νοσήματα των νεογνών 3. Εκζεματοειδή
εξανθήματα 4. Βλατιδολεπιδώδεις και σχετικές διαταραχές 5. Ιχθύαση 6.
Κληρονομικά νοσήματα του χορίου 7. ∆ιαταραχές Μαλλιών και Νυχιών 8.
Νοσήματα σμηγματογόνων και ιδρωτοποιών αδένων 9. Όγκοι δέρματος 10.
Ιστιοκυττάρωση και κακοήθη νοσήματα του δέρματος 11. ∆ιαταραχές
μελάχρωσης 12. Αγγειακά νοσήματα των βρεφών και παιδιών 13.
Πομφολυγώδη νοσήματα 14. Λοιμώξεις δέρματος (μικροβιακές,
μυκοβακτηρίδια, πρωτόζωα) 15. Ιογενείς λοιμώξεις 16. Εξανθηματικά
νοσήματα της παιδικής ηλικίας 17. Μυκητιάσεις του δέρματος 18.
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Παρασιτικά νοσήματα του δέρματος 19. Φωτοευαίσθητα νοσήματα και
φωτοαντιδράσεις 20. Νοσήματα Υπερευαισθησίας 21. Αγγειίτιδες 22.
Νοσήματα του κολλαγόνου 23. Ενδοκρινολογικά νοσήματα και δέρμα 24.
Μεταβολικά νοσήματα και δέρμα 25. Συστηματικά νοσήματα και δέρμα 26.
Σημεία κακοποίησης του παιδιού. 27. Παιδιατρική Ψυχοδερματολογία 28.
Προληπτική Παιδιατρική ∆ερματολογία 29. Επείγουσα Παιδιατρική
∆ερματολογία. 30. ∆ιαγνωστική και θεραπευτική των παθήσεων του
δέρματος των παιδιών 31. Επεμβατική Παιδιατρική ∆ερματολογία 32.
Φαρμακολογία – Φαρμακοκινητική στο δέρμα των παιδιών

Οι Παιδίατροι η ∆ερματολόγοι που εξειδικεύονται στην Παιδιατρική
∆ερματολογία:

1 θα συμμετέχουν ενεργά και θα είναι υπεύθυνοι για τους νοσηλευόμενους
ασθενείς με αμιγώς δερματολογικά νοσήματα αλλά και με δερματολογικά
νοσήματα που συνυπάρχουν με άλλα παιδιατρικά ή σπάνια νοσήματα.
Αναλυτικότερα θα γράφουν τα ιστορικά των ασθενών, θα τα παρουσιάζουν,
θα τα ενημερώνουν, θα συμμετέχουν στην επίσκεψη (και την πρωινή και
απογευματινή αναφορά) όχι μόνο με τους παιδοδερματολόγους αλλά και με
τις άλλες ειδικότητες, θα φροντίζουν για την εργαστηριακή διερεύνηση
των ασθενών και θα γράφουν τα αντίγραφα ιστορικού. Οι ανωτέρω
δραστηριότητες αφορούν ασθενείς με δερματολογικά νοσήματα που
νοσηλεύονται σε όλα τα τμήματα ενός Παιδιατρικού νοσοκομείου
τριτοβάθμιας φροντίδας.

2 θα συμμετέχουν ενεργά και θα είναι υπεύθυνοι για τους ασθενείς των
εξωτερικών ιατρείων με αμιγώς δερματολογικά νοσήματα αλλά και με
δερματολογικά νοσήματα που συνυπάρχουν με άλλα παιδιατρικά ή σπάνια
νοσήματα. Αναλυτικότερα θα γράφουν τα ιστορικά των ασθενών, θα τα
παρουσιάζουν, θα τα ενημερώνουν και θα φροντίζουν για την εργαστηριακή
διερεύνηση των ασθενών τους.

3 θα συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δερματοχειρουργικές
μικροεπεμβάσεις που γίνονται σε παιδιά δηλαδή θα κάνουν βιοψίες
δέρματος, κρυοθεραπείες, λέηζερ και χειρουργική αφαίρεση μικρών
δερματικών βλαβών με τοπική ή γενική αναισθησία.

4 θα συμμετέχουν σε όλες τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του
νοσοκομείου, θα παρουσιάζουν περιστατικά στο αμφιθέατρο, αλλά και σε
συνέδρια. Ακόμη θα συμμετέχουν σε ερευνητικές μελέτες και θα τις
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παρουσιάζουν σε Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά ή ∆ιεθνή συνέδρια και θα τις
δημοσιεύουν σε Ελληνικά ή Ξένα περιοδικά.

Στο διάστημα της εξειδίκευσης θα πρέπει ο υποψήφιος να έχει
συμπληρώσει παρακολούθηση και διεκπεραίωση υπό καθοδήγηση
τουλάχιστον 2000 περιστατικών Παιδοδερματολογικής φύσεως.

Κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσης, θα γίνεται αξιολόγηση
εκπαιδευομένων που περιλαμβάνει διατήρηση βιβλιαρίου
εκπαίδευσης, όπου καταγράφονται οι ιατρικές πράξεις και
δεξιότητες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Απαραίτητη είναι η
περιοδική εξέταση , γραπτή ή/και προφορική .

2. Χρόνος και τόπος εξειδίκευσης

Η πρόταση είναι:

Ι. Ο χρόνος εξειδίκευσης θα είναι τρία (3) χρόνια πλήρους
απασχόλησης σε Παιδοδερματολογικό Τμήμα ή Μονάδα
(Πανεπιστημίου ή ΕΣΥ) με το αντικείμενο της Παιδιατρικής και
Εφηβικής ∆ερματολογίας. Τα χρόνια αυτά απαραίτητα θα
περιλαμβάνουν :

Α) Για τον Παιδίατρο :

- στην Παιδιατρική ∆ερματολογίαδύο (2) έτη
- ένα (1) χρόνο στη ∆ερματολογία Ενηλίκων.

Β)Για τον ∆ερματολόγο:
- ένας (1)χρόνος ειδίκευσης σε παιδιατρική κλινική που παρέχει
πλήρη ειδικότητα
-∆ύο (2) έτη πλήρους κλινικής εκπαίδευσης/ εμπειρίας σε
προβλήματα Παιδιατρικής και Εφηβικής ∆ερματολογίας, τόσο
νοσηλευόμενων ασθενών όσο και ασθενών που παρακολουθούνται
στα εξωτερικά ιατρεία και ανάληψη εφημεριών.
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3. Καθορισμός των όρων επιλογής των υποψηφίων ιατρών για εξειδίκευση

Η πρόταση είναι:

1. Η επιλογή των υποψηφίων για την εξειδίκευση γίνεται μετά  από

προφορική συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής αποτελούμενης από τον

Συντονιστή ∆ιευθυντή του κέντρου εξειδίκευσης, ο οποίος και προεδρεύει

της επιτροπής και από δύο ∆ιευθυντές του ΕΣΥ με εξειδίκευση στην

Παιδιατρική ∆ερματολογία ή για Πανεπιστημιακές Κλινικές από τον

Υπεύθυνο του προγράμματος Παιδοδερματολογίας, ο οποίος και

προεδρεύει της επιτροπής, ένα (1) μέλος ∆ΕΠ με γνωστικό αντικείμενο

την Παιδοδερματολογία και ένα (1) Συντονιστή ∆ιευθυντή Τμήματος ή

Μονάδας Παιδοδερματολογίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν

 Παιδοδερματολόγοι των ανωτέρω βαθμίδων οι κενές θέσεις καλύπτονται

από Αναπληρωτές ή Επίκουρους Καθηγητές με γνωστικό αντικείμενο την

Παιδιατρική ∆ερματολογία ή ∆ιευθυντές Παιδοδερματολογικών

Τμημάτων ή Μονάδων του ΕΣΥ ,αντίστοιχα

2. Η τελική κατάταξη των υποψηφίων θα γίνεται με κριτήρια την

προφορική συνέντευξη και το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου

(ιατρική προϋπηρεσία, επιστημονικό έργο, εκπαιδευτική δραστηριότητα,

ως εκπαιδευομένου).

3. Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό επιλογής των υποψηφίων, το οποίο

υποβάλλεται στο Υπουργείο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία

συνεδρίασης.

4. Με απόφαση του Υπουργείου ο επιτυχών διορίζεται στη θέση για την
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οποία επιλέχθηκε με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν ασκεί

ελεύθερο επάγγελμα και δεν κατέχει άλλη δημόσια ή ιδιωτική θέση.

5. α)Στρατιωτικοί Παιδίατροι ή ∆ερματολόγοι και υπότροφοι ξένων χωρών

δύνανται να διορίζονται ως υπεράριθμοι για εξειδίκευσή τους στην

Παιδο-δερματολογία.

β) Παιδίατροι ή δερματολόγοι που υπηρετούν σε έμμισθη θέση ∆ΕΠ ή

ΕΣΥ, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, σε Παιδοδερματολογικό κέντρο

πλήρους εκπαίδευσης, δύνανται να διορίζονται για μια πενταετία από τη

ψήφιση του παρόντος ως υπεράριθμοι, μέχρι να συμπληρωθεί η τριετής

εξειδίκευσή τους στην Παιδοδερματολογία.

6.Η εργασιακή σχέση των ασκούμενων στην Παιδοδερματολογία είναι

αυτή του Επιμελητή Β’ ΕΣΥ με όσες υποχρεώσεις οι σχετικοί νόμοι

ορίζουν.

4. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η πρόταση είναι:

Αναγνώριση εξειδίκευσης

1.α. Ιατροί, κάτοχοι τίτλου ειδικότητας στην Παιδιατρική ή ∆ερματολογία

που είναι μέλη ∆ΕΠ, με γνωστικό αντικείμενο Παιδοδερματολογία (ή

Παιδιατρική ∆ερματολογία) επί 5ετία όπως επίσης και ιατροί του ΕΣΥ,

κάτοχοι τίτλου ειδικότητας στην Παιδιατρική ή στη ∆ερματολογία που

κατά την ψήφιση του παρόντος εργάζονται ή εργάστηκαν σε έμμισθη θέση

τουλάχιστον επί χρόνια σε Παιδοδερματολογικό Κέντρο πλήρουςπέντε (5)
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εξειδίκευσης στην Παιδοδερματολογία, αποκτούν αυτοδίκαια και χωρίς

εξετάσεις τον τίτλο του Παιδοδερματολόγου μετά από αίτηση στο ΚΕΣΥ

εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ψήφιση του

παρόντος.

1.β. Ιατροί, κάτοχοι τίτλου ειδικότητας στην Παιδιατρική ή ∆ερματολογία

που έχουν τίτλο εξειδίκευσης στην Παιδοδερματολογία, (ή Παιδιατρική

∆ερματολογία) σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Ηνωμένων

Πολιτειών της Αμερικής, και του Καναδά, αποκτούν αυτοδίκαια και χωρίς

εξετάσεις τον τίτλο του Παιδοδερματολόγου μετά από αίτηση στο ΚΕΣΥ

εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ψήφιση του

παρόντος

Οι ανωτέρω ιατροί πρέπει να κατέχουν διδακτορική διατριβή ή

τουλάχιστον εργασίες με Παιδοδερματολογικό περιεχόμενο,πέντε (5)

δημοσιευμένες σε έγκυρα περιοδικά στις οποίες να είναι το πρώτο,

δεύτερο, τρίτο ή τελευταίο όνομα

Η σχετική Υπουργική Απόφαση για την απονομή του τίτλου της

εξειδίκευσης εκδίδεται υποχρεωτικά εντός 3μήνου από την αίτηση στο

ΚΕΣΥ.

2.α. Ιατροί κάτοχοι τίτλου ειδικότητας στην Παιδιατρική ή στην

∆ερματολογία, που πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1 α και 1β και

δεν υποβάλλουν αίτηση στο ΚΕΣΥ εντός των 2 μηνών αποκτούν χωρίς

εξετάσεις τον τίτλο εξειδίκευσης από την 3μελή επιτροπή του Άρθρου 6,

παρ.3 του παρόντος, μετά από αίτηση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας

ενός (1) έτους, από την ψήφιση του παρόντος.



7

2.β. Ιατροί κάτοχοι τίτλου ειδικότητας στην Παιδιατρική ή στην

∆ερματολογία με προϋπηρεσία σε έμμισθη θέση σε Παιδοδερματολογικό

Κέντρο μερικής εξειδίκευσης στην Παιδοδερματολογία τουλάχιστον επί

8ετία, δύνανται να αποκτήσουν τον τίτλο της εξειδίκευσης χωρίς

εξετάσεις μετά από αξιολόγηση από την 3μελή επιτροπή του Άρθρου 6,

παρ.3 του παρόντος, μετά από αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας

ενός (1) έτους από την ψήφιση του παρόντος.

3α.Ως χρόνος εξειδίκευσης στην Παιδοδερματολογία αναγνωρίζεται ο

χρόνος εργασίας μετά την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας στην

Παιδιατρική ή ∆ερματολογία σε θέση έμμισθου εκπαιδευόμενου ή με

εκπαιδευτική άδεια από το ΚΕΣΥ, με κλινικό έργο στην

Παιδοδερματολογία, σε αναγνωρισμένο Κέντρο του Εξωτερικού, μετά από

σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του ΚΕΣΥ. Ο κατά τους

ανωτέρω τρόπους ασκηθείς δεν απαλλάσσεται από τις εξετάσεις αλλά

μπορεί να προσέλθει να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του όπως ορίζεται

στο Άρθρο 2.

3.β Χρόνος εργασίας μέχρι την ισχύ του παρόντος, σε Παιδοδερματολογικά

Κέντρα πλήρους εξειδίκευσης σε έμμισθη θέση, αναγνωρίζεται ως χρόνος

εξειδίκευσης και ο ιατρός μπορεί να προσέλθει στις εξετάσεις όταν

ολοκληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο εξειδίκευσης.

3.γ. Η αξιολόγηση της προϋπηρεσίας Παιδιάτρων ή ∆ερματολόγων σε

Παιδοδερματολογικά Κέντρα της αλλοδαπής γίνεται μετά από σχετική

γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του ΚΕΣΥ
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3 δ. Ιατροί κάτοχοι τίτλου ειδικότητας στην Παιδιατρική ή ∆ερματολογία,

που έχουν εκπαιδευτεί σε Κέντρα πλήρους ή μερικής εκπαίδευσης στην

Παιδοερματολογία, με υποτροφία από κοινωφελή ή άλλα Ιδρύματα και

Οργανισμούς, δύνανται να υποβάλλουν σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1)

έτους αίτηση στο ΚΕΣΥ για την αναγνώριση του χρόνου εξειδίκευσης

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΩΝ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ


