Η Πανελλήνια Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας – Χειρουργικής
Κεφαλής και Τραχήλου, στην προσπάθεια της να συμβάλει στην αναβάθμιση
και βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους νέους ιατρούς, που
εξειδικεύονται στην Ωτορινολαρυγγολογία, συνέταξε και απέστειλε στο
ΚΕΣΥ προτάσεις για την εναρμόνιση με τα ισχύοντα στην Ευρώπη.

ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗ
ΛΗΦΗ ΣΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΧΡΛ-ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΡΑΥΗΛΟΤ
Έρνπλ ήδε πεξάζεη πεξηζζφηεξα απφ 20 ρξφληα απφ ηφηε πνπ γηα
ηειεπηαία θνξά έγηλε θάπνηα ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε ζην ζέκα ησλ
θαλφλσλ γηα ηε ιήςε κίαο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο ζηε ρψξα καο.
Απνηέιεζκα είλαη λα πξνβάιιεη επηηαθηηθά ε αλάγθε αλαζεψξεζεο ηεο
ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, κηα θαη νη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην δηάζηεκα απηφ
πξνθαινχλ έληνλεο δπζιεηηνπξγίεο. Μία επηπιένλ παξάκεηξνο είλαη ε
αλάγθε ελαξκφληζεο ηεο λνκνζεζίαο ηεο ρψξαο καο πξνο ηηο νδεγίεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Η πξψηε θαηαθαλήο δπζιεηηνπξγία πξνθχπηεη απφ ηνλ ηξφπν επηινγήο
ησλ εηδηθεπνκέλσλ. Δίκαζηε ίζσο ε κφλε ρψξα ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί ε
επεηεξίδα, κε απνηέιεζκα ηελ καθξφρξνλε αλακνλή γηα ην μεθίλεκα ηεο
εηδηθφηεηαο, πνπ θζάλεη κέρξη θαη ηα 8 ρξφληα. Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο
επηιέγνπλ ηνπο ππνςεθίνπο κε θαηάζεζε βηνγξαθηθψλ θαη κε
ζπλέληεπμε, ελψ ζε άιιεο ππάξρεη ζχζηεκα εζληθψλ εμεηάζεσλ. Θα
πξέπεη θαη ζηε ρψξα καο λα εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα ησλ εμεηάζεσλ, πνπ
ζα εγγπάηαη ην αδηάβιεην θαη αμηνθξαηηθφ ηεο δηαδηθαζίαο.
Ο ρξφλνο εηδίθεπζεο ζηελ ΩΡΛ είλαη 5 ρξφληα ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη
1 ρξφλνο γεληθήο ρεηξνπξγηθήο, έλα εμάκελν λεπξνρεηξνπξγηθήο θαη έλα
εμάκελν πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο. Θα πξέπεη νπσζδήπνηε ηα δχν απηά
εμάκελα λα αληηθαηαζηαζνχλ κε έλαλ επηπιένλ ρξφλν ΩΡΛ, πνπ είλαη
απνιχησο απαξαίηεηνο κεηά απφ ηελ κεγάιε δηεχξπλζε θαη αλάπηπμε ηεο
εηδηθφηεηαο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα.
Σα θέληξα (θιηληθέο) πνπ ρνξεγνχλ εηδηθφηεηα ζηε ρψξα καο ζα πξέπεη
λα αμηνινγεζνχλ θαη λα επαλεθηηκεζνχλ. Θα πξέπεη επίζεο λα
πξνβιέπεηαη ε θπθιηθή ελαιιαγή εηδηθεπνκέλσλ ζε εμεηδηθεπκέλεο
θιηληθέο γηα λα εθπαηδεχνληαη φινη νη εηδηθεπφκελνη ζε φια ηα γλσζηηθά
αληηθείκελα ηεο εηδηθφηεηαο.
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Σέινο ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί θαη λα αλαλεσζεί ην πεξηερφκελν ησλ
απαηηνχκελσλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ζχκθσλα κε ηα ζχγρξνλα
δεδνκέλα φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ Δ.Δ.
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Α. Δηζαγσγή
Η ζπλζήθε ηεο Ρψκεο επηβάιιεη ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε αλζξψπσλ, ππεξεζηψλ,
αγαζψλ θαη θεθαιαίσλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.). Η ειεχζεξε
δηαθίλεζε πξνζψπσλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ ηαηξηθφ ηνκέα έρεη επηηεπρζεί κε ηελ
ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ ειαρίζησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε βαζηθή εθπαίδεπζε ζηελ
Ιαηξηθή θαη ζηηο εηδηθφηεηεο, φπσο νξίζηεθαλ απφ θνηλνηηθή πξάμε ηνπ 1975 θαη
ελζσκαηψζεθαλ ζηελ θνηλνηηθή νδεγία 93/16/EEC ηνλ Απξίιην ηνπ 1993.
Η θνηλνηηθή απηή νδεγία θαζνξίδεη ζηα επηκέξνπο άξζξα ηεο ηηο ππνρξεψζεηο ησλ
θξαηψλ κειψλ, φζνλ αθνξά ηα δηπιψκαηα, ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηα ηππηθά πξνζφληα
πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο, φπσο θαζνξίδνληαη ζην θεθάιαην ηεο
εθπαίδεπζεο ζηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο πνπ απνδέρζεθε ε Δ.Δ. κεηά απφ εηζήγεζε ηεο
UEMS ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1993.

B. θνπνί ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηηο
ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο ζηελ Δ.Δ.
Σν θεθάιαην απηφ πεξηέρεη ηηο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο
εθπαίδεπζεο φπσο απηφ νξίζηεθε απφ ηελ UEMS θαη απφ ηα ηκήκαηά ηεο ζε θάζε
εηδηθφηεηα.

Γ.

Οξηζκνί
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Η UEMS είλαη ν νξγαληζκφο εθπξνζψπεζεο φισλ ησλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ ζηελ
Δ.Δ. Τπνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε ηαηξηθή εηδηθφηεηα θαη
ζρεκαηίδεη έλα Δπξσπατθφ πκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ
ηκεκάησλ ηεο θαη έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ εγγχεζε πςεινχ επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ
ζε θάζε εηδηθφηεηα.
Σα Δζληθά ζπκβνχιηα είλαη νη αληηπξνζσπεπηηθνί επηζηεκνληθνί νξγαληζκνί πνπ
παξαθνινπζνχλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηνπο ζηηο εηδηθφηεηεο ζε θάζε ρψξα θαη νη
Δζληθέο Αξρέο έρνπλ ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη πηζηνπνίεζε
ησλ κειψλ ησλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ.

Άρθρο 1
ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΓΙΑΒΑΘΜΙΗ ΣΧΝ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΧΝ

ΚΑΙ

1.1
Η θεληξηθή ελαξκφληζε θαη ε νξηνζέηεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ
εηδηθφηεηα ηεο ΩΡΛ είλαη επζχλε ηεο UEMS ORL specialist section. Η ηειεπηαία
απαξηίδεηαη απφ δχν κέιε απφ θάζε ρψξα κέινο ηεο Δ.Δ. πνπ επηιέγνληαη απφ ηα
Δζληθά ΩΡΛ πκβνχιηα ηεο θάζε ρψξαο.
Σα κέιε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ πξέπεη λα είλαη κέιε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο
ηεο εηδηθφηεηαο θαη λα εθπξνζσπνχλ παλεπηζηήκηα ή άιια αλαγλσξηζκέλα
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη απινί ηδηψηεο ΩΡΛ ζε ίζε αλαινγία.
1.2
Οη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ θέληξσλ εθπαίδεπζεο ζηελ
εηδηθφηεηα θαη ησλ εθπαηδεπηψλ αθνινπζνχλ ηηο ππνδείμεηο ησλ Δζληθψλ πκβνπιίσλ
ηεο εηδηθφηεηαο. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο UEMS ORL specialist section ζα
ζπλεθηηκήζεη ηνπο θαλνληζκνχο εθπαίδεπζεο ηεο θάζε ρψξαο κέινπο θαη ζα θάλεη
ππνδείμεηο γηα ηηο ειάρηζηεο απνδεθηέο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πξνυπνζέηνπλ
γηα λα εγθξηζεί ην θάζε θέληξν εθπαίδεπζεο ζαλ έλα αλαγλσξηζκέλν θέληξν ζηα
πιαίζην ησλ Δπξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ ΩΡΛ θαη
Υεηξνπξγηθή Κ&Σ. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην κπνξεί λα εθδψζεη πηζηνπνηεηηθφ
Δπξσπατθήο πηζηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θέληξσλ.
1.3
Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην εθπνλεί πξφγξακκα πνηνηηθήο εθηίκεζεο ηνπ
επηπέδνπ κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξεη ην θάζε θέληξν εθπαίδεπζεο
ζηελ εηδηθφηεηα. Απηφ ζα πεξηιακβάλεη έιεγρν ησλ θέληξσλ εθπαίδεπζεο πνπ ζα
ειέγρεηαη απφ ηελ επηηξνπή πηζηνπνίεζεο πνπ ζα νξίδεηαη απφ ην Δπξσπατθφ
πκβνχιην ηεο εηδηθφηεηαο.

Άρθρο 2
ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΟΦΔΙ
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

ΣΟ

ΘΔΜΑ

ΣΗ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΣΗΝ

5

2.1
Δπηινγή θαη πξφζβαζε ζηελ εηδηθφηεηα.
2.1.1 Οη ππνςήθηνη γηα εηδηθφηεηα πξέπεη λα έρνπλ πηπρίν Ιαηξηθήο θαη άδεηα
αζθήζεσο επαγγέικαηνο απφ ηελ Δ.Δ. ή ηηο ρψξεο κέιε ηεο. Η άδεηα απηή
πξέπεη λα απνδεθηή απφ ηε ρψξα πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ εθπαίδεπζε ζηελ
εηδηθφηεηα. Η δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ πξέπεη λα είλαη
θαζνξηζκέλε, δηαθαλήο θαη δίθαηα. Οη ππνςεθηφηεηεο ζα πξέπεη λα είλαη
αλνηρηέο πξνο φινπο ηνπο ππνςήθηνπο θαη νη ππνςήθηνη λα γλσξίδνπλ ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη.
2.1.2

Μεηά ηελ δηαδηθαζία επηινγήο ελφο ππνςεθίνπ, ζα πξέπεη λα ππνγξάθεηαη
ζπκβφιαην κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ θαη ηνπ δηεπζπληνχ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ λα νξίδεη ηνπο φξνπο εθπαίδεπζεο, ηηο
ζρέζεηο, ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο θάζε πιεπξάο ησλ
ζπκβαιιφκελσλ.

2.2
Οη ππνςήθηνη γηα εηδηθφηεηα πξέπεη λα είλαη πηπρηνχρνη Ιαηξηθήο ρνιήο
ρψξαο κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηζνδχλακεο ρψξαο. Σν πηπρίν ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ
επηπιένλ άζθεζε ελφο ρξφλνπ ζηελ πξαθηηθή ηαηξηθή, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηελ
ρψξα παξνρήο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ εηδηθφηεηα. Απηή ε πξαθηηθή εθπαίδεπζε πξέπεη
λα πεξηιακβάλεη άζθεζε ζηελ παζνινγία ή ζηε γεληθή ρεηξνπξγηθή. Οη επηπιένλ
πξνυπνζέζεηο εθπαίδεπζεο ζην θάζε θέληξν είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ θάζε θέληξνπ.
2.3
Η ειάρηζηε δηάξθεηα εθπαίδεπζεο ζηελ ΩΡΛ-Υεηξνπξγηθή Κ&Σ πξέπεη λα
είλαη 5 ρξφληα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 5εηίαο κπνξεί ν εθπαηδεπφκελνο λα αιιάδεη
θέληξα εθπαίδεπζεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα θέληξα εθπαίδεπζεο είλαη
αλαγλσξηζκέλα εζληθά.
2.4
Σν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πξέπεη λα πξνεηνηκάδεη ηνλ εθπαηδεπφκελν γηα λα
γίλεη έλα γεληθφο ΩΡΛ-Υεηξνπξγφο Κ&Σ. Η ππνεηδίθεπζε απνηειεί άιιν θεθάιαην
πνπ νξίδεηαη απφ ηελ UEMS ORL HNS ζε ρσξηζηφ θεθάιαην.
2.5

Δθπαίδεπζε ζηελ αγσγή πγείαο είλαη ππνρξεσηηθή.

2.6
Σελ πξσηαξρηθή επζχλε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ εηδηθφηεηα
έρνπλ ηα Δζληθά πκβνχιηα. Σα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη
κε ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηεο UEMS ORL HNS φπσο νξίδνληαη ζε ζρεηηθφ
έγγξαθν ηεο. Δπίζεο ε εκπινθή ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ ζε ρεηξνπξγηθέο θαη άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη απφ ηελ θαηαγξαθή ζε εηδηθφ θπιιάδην (log
book) πνπ πξνηάζεθε απφ ηελ UEMS ORL HNS (ζηηο 4 /10 /2006). Απηφ πξέπεη λα
ζπκπιεξψλεηαη απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
εθπαίδεπζεο. Όζν πξνρσξεί ην ζηάδην ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα απμάλεηαη ην
επίπεδν ησλ επζπλψλ ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ.
2.7. Ο Γηεπζπληήο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο πξέπεη αλά έλα έηνο λα
αμηνινγεί ηνλ εθπαηδεπφκελν. Πξέπεη λα εηδνπνηεί ηηο Δζληθέο Τπεξεζίεο αλ θξίλεηαη
αθαηάιιεινο ν εθπαηδεπφκελνο γηα ζπλέρηζε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ. Αλ ε Δζληθή
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ππεξεζία ην θξίλεη απαξαίηεην ζα ειέγρεη ηελ πξφνδν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε
εζληθήο εκβέιεηαο εμεηάζεηο. Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξέπεη
λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ θάζε 5 ρξφληα απφ Δζληθέο Τπεξεζίεο.
2.8
Ο αξηζκφο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε θάζε θέληξν δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηηο
εγθεθξηκέλεο ζέζεηο γηα ην θάζε θέληξν.
2.9
Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ελζαξξχλεη ηηο αληαιιαγέο εθπαηδεπνκέλσλ κεηαμχ
πηζηνπνηεκέλσλ θέληξσλ εληφο ηεο Δ.Δ. Οη Δζληθέο Τπεξεζίεο πξέπεη λα θαζνξίζνπλ
ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ αληαιιαγψλ.

Άρθρο 3
ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
3.1
Σα θέληξα εθπαίδεπζεο ζηελ εηδηθφηεηα πξέπεη λα έρνπλ επίζεκε άδεηααλαγλψξηζε απφ ηα Δζληθά πκβνχιηα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ
ΩΡΛ-Υ Κ&T. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηνλ θαηάινγν
ησλ θέληξσλ ζε θάζε ρψξα θαη λα θξαηά αξρείν ησλ αλαγλσξηζκέλσλ απφ θάζε ρψξα
θέληξσλ.
3.2
Σν θέληξν εθπαίδεπζεο πξέπεη λα επηβεβαηψλεη φηη ν εθπαηδεπφκελνο είλαη
εξγαδφκελνο πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία ηεο ρψξαο. Καηά θαλφλα ν
εθπαηδεπφκελνο πξέπεη λα είλαη εξγαδφκελνο ηνπ λνζνθνκείνπ, ηνπ παλεπηζηεκίνπ ή
ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. Παξφιν πνπ νη εθπαηδεπφκελνη αζθνχλ θιηληθφ έξγν, ε
θχξηα ιεηηνπξγία ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη ε εθπαίδεπζε θαη ε άζθεζε.
3.3
Σα θέληξα εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα αλήθνπλ ζε Παλεπηζηεκηαθά
Ννζνθνκεία ή κεγάια Γεληθά Ννζνθνκεία κε επαξθή ππνζηήξημε ζπλνδψλ
ππεξεζηψλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ επαξθή εθπαίδεπζε. Η ζπλχπαξμε άιισλ
εηδηθνηήησλ, βηβιηνζήθεο θαη πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν είλαη απαξαίηεηε, ελψ
δηθαηνινγείηαη ε παξνδηθή άζθεζε ζε ηκήκαηα απηνηειή κφλν ηεο εηδηθφηεηαο γηα
πεξηνξηζκέλν φκσο ρξνληθφ δηάζηεκα. Η ηδέα ηεο θπθιηθήο ελαιιαγήο ηνπ
εθπαηδεπνκέλνπ κεηαμχ δηαθφξσλ θέληξσλ εθπαίδεπζεο πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη απφ
ηα Δζληθά πκβνχιηα.
Σα θέληξα εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη θαη΄ ειάρηζηνλ λα δηαζέηνπλ:
(α)
Πιήξσο εμνπιηζκέλα εμσηεξηθά ηαηξεία γηα ηαθηηθά θαη
επείγνληα πεξηζηαηηθά. Μηθξνζθφπην θαη ελδνζθφπηα απαξαίηεηα.
(β)

Αθνπνινγηθφ ηκήκα κε δπλαηφηεηα νκηιεηηθήο αθνπνκεηξίαο θαη
ειεθηξνθπζηνινγηθέο εμεηάζεηο.

(γ)

Σκήκα εμέηαζεο ηνπ ιαβπξίλζνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
λπζηαγκνγξαθίαο.
Φσλεαηξηθφ ηκήκα κε βηληενζηξνβνζθφπεζε θαη εθηίκεζε
θαηάπνζεο.

(δ)
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(ε)
Θαιάκνπο λνζειείαο αζζελψλ θαη ζαιάκνπο γηα ζχληνκε λνζειεία
θαη ηνλ αλάινγν δηαγλσζηηθφ θαη ρεηξνπξγηθφ εμνπιηζκφ.
(ζη)

Σνπιάρηζηνλ κία αίζνπζα ρεηξνπξγείνπ κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ
γηα ηηο επεκβάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε. ’ απηφλ
ζπγθαηαιέγνληαη ζχγρξνλν ρεηξνπξγηθφ κηθξνζθφπην, εμνπιηζκφο
ελδνζθφπεζεο θαη εμνπιηζκφο παξαθνινχζεζεο –θαηαγξαθήο κε
θάκεξα.

(δ)
Δμνπιηζκφο θαη ρξφλνο πξφζβαζεο ζε πησκαηηθά παξαζθεπάζκαηα
γηα εμάζθεζε ζην κηθξνζθφπην θαη ελδνζθφπηα.
(ε)

Αίζνπζα δηδαζθαιίαο.

3.4
Σν Δζληθφ πκβνχιην ζα εγγπάηαη ηελ πνηφηεηα ηεο κεηαπηπρηαθήο
εθπαίδεπζεο. Απηφ πξνυπνζέηεη θαζνξηζκέλν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο κε δνκή πνπ
λα παξέρεη ηα ερέγγπα ηεο δηάξθεηαο, θαζψο θαη ηαθηηθή αμηνιφγεζε ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ. Θα ζπκπεξηιακβάλεηαη αμηνιφγεζε ησλ
εθπαηδεπηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη εηήζηα αλαθνξά ησλ
εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο.

Άρθρο 4
ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΔ ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
4.1
Ο Γηεπζπληήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα αζθεί ηελ
εηδηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ γηα 5 ρξφληα. Πξέπεη λα έρεη ηα αλάινγα πξνζφληα
εθπαηδεπηή, λα είλαη αθνζησκέλνο ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα έρεη αλαγλσξηζηεί θαη
εγθξηζεί απφ ην Δζληθφ πκβνχιην. Πξέπεη λα έρεη εκπεηξία ζηε κεηαπηπρηαθή
εθπαίδεπζε, ζηελ έξεπλα θαη ζηελ πξαθηηθή άζθεζε ηεο εηδηθφηεηαο. Πξέπεη λα
ππάξρεη κία νκάδα εθπαηδεπηψλ ζην θέληξν πνπ λα έρνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα
θαη λα θαιχπηνπλ φιε ηε γθάκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
4.2
Ο Γηεπζπληήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα είλαη ππεχζπλνο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ θάζε εθπαηδεπνκέλνπ, κε
βάζε ηνπο θαλφλεο ηφζν ηνπ Δζληθνχ, φζν θαη ηνπ Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο
εθπαίδεπζεο ζηελ εηδηθφηεηα.
4.3
Οη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθείο ζε αξηζκφ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη
ε απαξαίηεηε παξαθνινχζεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ζθνπφ ηφζν ηελ αζθάιεηα
ησλ αζζελψλ, φζν θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.

Άρθρο 5
ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΟΜΔΝΟΤ
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5.1
Οη εθπαηδεπφκελνη απνθηνχλ γλψζεηο πάλσ ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο
παξαθνινπζψληαο ζεσξεηηθά εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα θαη καζήκαηα, θαζψο επίζεο
θαη κε πξνζσπηθφ δηάβαζκα απφ δηάθνξεο πεγέο. Οη γλψζεηο απηέο ζπκπιεξψλνληαη
απφ πξαθηηθή θαη αλαηνκηθή εμάζθεζε πρ ζηελ αθνπνκεηξία, ζην θξνηαθηθφ νζηφ
θαη ζην πηψκα. Οη εθπαηδεπφκελνη απνθηνχλ γλψζεηο ζηε δηάγλσζε θαη
αληηκεηψπηζε, ηφζν ζηνλ ρεηξνπξγηθφ φζν θαη ζηνλ παζνινγηθφ ηνκέα ησλ
θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ ηεο εηδηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ βηβιίνπ
εηδηθεπνκέλσλ (UEMS ORL-HNS log book). Ο εθπαηδεπφκελνο ζα πξέπεη λα
ππνβάιιεηαη ζε ηαθηηθή εθηίκεζε ησλ γλψζεψλ ηνπ κε εμεηάζεηο. Η ηθαλφηεηα θαη ε
γλψζε ηνπ ζην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεηαη ζην log book.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ έλα πηζηνπνηεηηθφ ππνγξακκέλν απφ ηνλ
δηεπζπληή εθπαίδεπζεο πνπ λα επηβεβαηψλεη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο
εθπαίδεπζεο.
5.2
Ο εθπαηδεπφκελνο ζα πξέπεη λα έρεη επαξθή γλψζε ηεο γιψζζαο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ θέληξνπ, ψζηε λα επηθνηλσλεί άλεηα κε ηνπο αζζελείο θαη ηνπο
εθπαηδεπηέο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα είλαη θνηλσλφο ηεο δηεζλνχο ηαηξηθήο
βηβιηνγξαθίαο.
5.3
Ο εθπαηδεπφκελνο ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ελεκεξσκέλν ην log book ηνπ ζε φιε
ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ.
5.4.1 Σν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλν κε ην
πεξηερφκελν ηνπ UEMS ORL-HNS log book. (Βιέπε παξάξηεκα 1, the UEMS log
book 2006). http://orluems.com/
5.4.2 Πξέπεη λα ππάξρεη θιηκαθσηή αχμεζε ησλ θιηληθψλ αξκνδηνηήησλ θαη ηεο
ρεηξνπξγηθήο εκπεηξίαο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο άζθεζήο
ηνπ.
5.4.3 Ο εθπαηδεπφκελνο ζα πξέπεη λα έρεη δηαζέζηκν έλα βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πνπ
λα πεξηιακβάλεη:
Πξνεγνχκελε εθπαίδεπζε
Δμεηάζεηο πνπ έρεη πεξάζεη
Αμηνινγήζεηο ζηηο νπνίεο έρεη ππνβιεζεί
Καηάινγν δεκνζηεχζεσλ
Καηάινγν εξγαζηψλ ζηηο νπνίεο έρεη ζπκκεηάζρεη
Καηάινγν εθπαηδεπηηθψλ course πνπ παξαθνινχζεζε
5.4.4 Ο εθπαηδεπφκελνο πξέπεη λα έρεη ηελ επθαηξία λα θξίλεη ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπ
θαη ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο.

Άρθρο 6
ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
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6.1
ην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Δζληθφ
πκβνχιην.
6.2
Οη εθπαηδεπφκελνη πνπ απνηπγράλνπλ ζηελ επαξθή πξφνδν θαηά ηε δηάξθεηα
ή ην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα θαζνδεγνχληαη γηα πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε
θαη εκπεηξία ή γηα αιιαγή θαξηέξαο.
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ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΙΓΙΚΔΤΟΜΔΝΧΝ Δ ΙΑΣΡΙΚΔ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

χκθσλα κε ηα ζχγρξνλα επξσπατθά δεδνκέλα, ε εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπνκέλσλ
ζηηο πεξηζζφηεξεο θιηληθέο εηδηθφηεηεο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί νξηζκέλε δηαδηθαζία,
ην πιείζηνλ ηεο νπνίαο θαιφ ζα είλαη λα θαζνξίδεηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο
εθάζηνηε εηδηθφηεηαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε Ιαηξηθψλ Δηδηθνηήησλ (UEMS).
Απνηέιεζκα ηεο ηήξεζεο ησλ επξσπατθψλ απηψλ πξνδηαγξαθψλ, νη νπνίεο
θαζνξίζηεθαλ θαηά ηα ηειεπηαία έηε ζε εηδηθέο θαη επαλεηιεκκέλεο ζπλεδξηάζεηο απφ
εθπξνζψπνπο ησλ εθάζηνηε εηδηθνηήησλ απφ φιεο ηηο ελδηαθεξφκελεο επξσπατθέο
ρψξεο, ζα είλαη ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ηεο εθπαίδεπζεο ελφο εθάζηνπ ησλ
ηαηξψλ, εάλ απηφο εθπαηδεχηεθε ζε «αλαγλσξηζκέλε γηα ην επηζηεκνληθφ ηεο
επίπεδν» Κιηληθή, νπνπδήπνηε ζηελ Δπξψπε θαη θαη’ επέθηαζε νη θαιχηεξεο
πξννπηηθέο γηα ηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ή επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία. Η
δηαδηθαζία απηή ηεο «αλαγλψξηζεο» (Accreditation) ιακβάλεη ρψξα κέζσ ηεο
επίζθεςεο εηδηθήο πξνο απηφ ειεγθηηθήο νκάδαο ηεο ζχζηνηρεο Δπξσπατθήο
Δηαηξείαο ή Κνιεγίνπ ή πκβνπιίνπ θαη πηζηνπνίεζεο επί ηφπνπ ησλ δπλαηνηήησλ,
πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ θαη πηζηνπνίεζεο εθ κέξνπο ησλ εηδηθεπνκέλσλ φηη ε
εθπαίδεπζε ζηελ πξνο έιεγρν Κιηληθή αθνινπζεί ζε ξεαιηζηηθή βάζε ηηο ππάξρνπζεο
θνηλέο γηα φιεο ηηο αλαγλσξηζκέλεο Δπξσπατθέο Κιηληθέο πξνδηαγξαθέο.
Με βάζε απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο, θαζνξίδνληαη φιεο νη ξπζκίζεηο γηα ηελ
δεκηνπξγία ελφο θνηλά απνδεθηνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν αθνξά ηφζν ζηηο βαζηθέο αξρέο
φζν θαη ζηηο επί κέξνπο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ιήςε ηεο εθάζηνηε εηδηθφηεηαο.
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Έηζη, θαζνξίδνληαη αξρηθά ε ζπλνιηθή δηάξθεηα εθπαίδεπζεο ζηελ θάζε
εηδηθφηεηα (θάηη ην νπνίν βέβαηα ζα πξέπεη λα ζπλάδεη θαη κε ηελ θείκελε λνκνζεζία
ηνπ εθάζηνηε θξάηνπο), ε επί κέξνπο ρξνληθή δηάξθεηα εθπαίδεπζεο ζηηο δηάθνξεο
ππνεηδηθφηεηεο ηεο βαζηθήο εηδηθφηεηαο θαη ε κεξηθή εθπαίδεπζε ζε ζπλαθείο
εηδηθφηεηεο, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε αληίζηνηρα «ελδειερψλ», «επαξθψλ» θαη
«κεξηθψλ» γλψζεσλ αληίζηνηρα.
Σν αληηθείκελν ησλ πξνο απφθηεζε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ππάξρεη – γηα ηηο
πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηεο - ζηνλ Καηάινγν (Syllabus) ηεο εθάζηνηε αληίζηνηρεο
επξσπατθήο Δηαηξείαο ή Κνιεγίνπ ή πκβνπιίνπ.
Παξάιιεια, απφ ηα ζψκαηα απηά έρνπλ εθδνζεί θαη επξίζθνληαη ζηελ
δηάζεζε φισλ ζην δηαδίθηπν:
α. νη πξνδηαγξαθέο (θαηά ην ειάρηζην) ζε αξηζκφ θιηληθψλ θαη/ή
εξγαζηεξηαθψλ πξάμεσλ, ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ, θιηληθψλ παξαθνινπζήζεσλ,
παξαθιηληθψλ εθαξκνγψλ θιπ., νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ απνδεδεηγκέλε
ηθαλφηεηα ηνπ εηδηθεπνκέλνπ λα ιάβεη ηελ έγθξηζε απφ ηνπο ηζχλνληεο φηη
εθπαηδεχηεθε επαξθψο ζηελ εθάζηνηε εηδηθφηεηα,
β. ν ηξφπνο επίβιεςεο ηεο θαζεκεξηλήο επαξθνχο εθπαηδεπηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εηδηθεπνκέλνπ, κέζσ ηνπ Τπεπζχλνπ Δθπαίδεπζεο (Tutor) ελφο
εθάζηνπ, θαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ θαζεκεξηλψλ επί κέξνπο δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ εηδηθεπνκέλνπ ζε εηδηθφ έληππν (log book), ην νπνίν ζα επξίζθεηαη ππφ ηνλ
ζπλερή έιεγρν ηνπ Τπεπζχλνπ Δθπαίδεπζεο,
γ. ν ζπληνληζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θιηληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
θάζε Κιηληθήο, φζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπνκέλσλ, θαζψο θαη ε
ζπλερήο ζπκβνπιεπηηθή, βειηησηηθή αιιά θαη ειεγθηηθή πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηνπ
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πληνληζηή Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθήο Δθπαίδεπζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
εθάζηνηε Τπεπζχλνπο Δθπαίδεπζεο,
δ. νη ππνρξεψζεηο αιιά θαη ηα δηθαηψκαηα ελφο εθάζηνπ ησλ
εηδηθεπνκέλσλ, φζνλ αθνξά ζηελ ηήξεζε, εθ κέξνπο φισλ, ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ
πξνδηαγξαθψλ θαη νδεγηψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ εθάζηνηε εηδηθφηεηα, φπσο π.ρ.
ε παξνρή ακεηβφκελνπ ρξφλνπ γηα ακηγψο εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε παξνρή
δπλαηφηεηαο παξαθνινχζεζεο γηα θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (κέρξη θαη ελφο
έηνπο) ησλ εξγαζηψλ θαη άιιεο ζπλαθνχο Κιηληθήο, ζηελ ίδηα ή άιιε ρψξα, πξνο
εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ ηνπ εηδηθεπνκέλνπ, ε ππνρξέσζε εθ κέξνπο
ηνπ ηειεπηαίνπ πξνο επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηνπνίεζε κέζσ
αλαθνηλψζεσλ ζε δηεζλή πλέδξηα θαη ζπκκεηνρήο ζε δεκνζηεχζεηο εξεπλεηηθψλ
εξγαζηψλ ζε έγθπξα δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θ.ά.

Οη παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη νη επηκέξνπο αξκνδηφηεηεο,
ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπνκέλσλ
ηαηξψλ, ζα κπνξνχζαλ λα πεξηγξαθνχλ κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο σο εμήο:

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΙΓΙΚΔΤΟΜΔΝΟΤ ΙΑΣΡΟΤ
(ΤΔ)
Αρμοδιόηηηες – Τπεσθσνόηηηες - Γικαιώμαηα
1. Κάζε «Τπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο» (ΤΔ) έρεη ππφ ηελ θαζνδήγεζή ηνπ έλαλ έσο
δχν εηδηθεπφκελνπο ηαηξνχο (ΔΙ).
2. Η ζρέζε-ζχλδεζε ΤΔ θαη ΔΙ δηαξθεί δχν έηε.
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3. Η ζρέζε-ζχλδεζε ΤΔ θαη ΔΙ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο Κιηληθήο.
4. Ο ΤΔ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ ηήξεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ log book ηνπ ΔΙ.
5. 10-20% ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ηνπ ΤΔ αλά εβδνκάδα πξέπεη λα αθηεξψλεηαη
ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ ΔΙ θαη ηηο ζπλαθείο πξνο απηήλ δξαζηεξηφηεηεο.
6. Ωο εθπαίδεπζε ηνπ ΔΙ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο ελλννχληαη:
α. έιεγρνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ΔΙ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ θιηληθνχ έξγνπ
ηεο Κιηληθήο, ζχκθσλα κε ην νξγαλφγξακκά ηεο .
β. έιεγρνο ηνπ βαζκνχ εθκάζεζεο, ησλ ηδηαηηέξσλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο
ζπιινγήο εκπεηξίαο ηνπ ΔΙ ζε φινπο ηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο εηδηθφηεηαο.
γ. θαζνδήγεζε ηνπ ΔΙ ζηε κεζνδνινγία εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηε
ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθέο εξγαζίεο
δ. θαζνδήγεζε ηνπ ΔΙ ζηε ζπκκεηνρή ζε ελδνθιηληθέο εθπαηδεπηηθέο θαη
εξεπλεηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο

(ελδνθιηληθέο

παξνπζίαζε

ελδηαθεξφλησλ

πεξηζηαηηθψλ,

ζπγθεληξψζεηο,
βηβιηνγξαθηθή

δηαιέμεηο,
ελεκέξσζε,

παξνπζίαζε εξγαζηψλ).
ε. θαζνδήγεζε θαη θξνληίδα κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΔΙ ζε ηνπιάρηζηνλ 1
δεκνζίεπζε εξγαζίαο ζε δηεζλέο επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ.
ζη. έιεγρνο ηήξεζεο ησλ δηαθφξσλ πξσηνθφιισλ εξγαζίαο ηεο Κιηληθήο , ηα
νπνία ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ν ΔΙ.
δ. πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο θαη απνθξπζηάιισζεο ησλ ηδηαηηέξσλ επηζπκηψλ
θαη θιίζεσλ ηνπ ΔΙ πξνο θαζνξηζκέλν ηνκέα ή ππνεηδηθφηεηα ηεο Μ/Γ.
ε. έιεγρνο ησλ ζρέζεσλ ηνπ ΔΙ κε ηνπο αζζελείο.
ζ.

έιεγρνο ησλ ζρέζεσλ ηνπ ΔΙ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηαηξνχο θαη ην

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ.

14
η.

ελζάξξπλζε

ηνπ ΔΙ γηα ζπκκεηνρή ηνπ ζε ειιεληθά θαη δηεζλή

επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, ηδηαίηεξα κε ελεξγφ παξνπζία.
7. Ο ΤΔ εθηηκά θαη αμηνινγεί ηελ θιηληθή θαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΔΙ
αλά 3κελν, κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ αλαγθψλ βειηίσζεο ή δηφξζσζεο ηεο
θαζεκεξηλήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ΔΙ ζηελ Κιηληθή.
8. Δλεκεξψλεη ηνλ Γηεπζπληή ηεο Κιηληθήο γηα ην έξγν, ηηο επηκέξνπο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ηνπ ΔΙ αλά έηνο.
9. Διέγρεη ηελ θιηληθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΔΙ ππφ ηελ έλλνηα ηεο εθπιήξσζεο
ησλ πξνδηαγξαθψλ ηθαλνπνηεηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ ΔΙ ζηελ Κιηληθή.
10. Διέγρεη θαη θαζνδεγεί ηνλ ΔΙ ζρεηηθά κε ηελ ζπκπιήξσζε ηεο εηήζηαο
ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο Κιηληθήο ζε ζρέζε κε ζέκαηα
λνζεξφηεηαο, ζλεζηκφηεηαο, απνηειέζκαηνο θιηληθήο παξαθνινχζεζεο θιπ.
11. Δπνπηεχεη ησλ βξαρπρξφλησλ επί κέξνπο εθπαηδεχζεσλ ηνπ ΔΙ ζηα
αληηθείκελα άιισλ ζπλαθψλ εηδηθνηήησλ, ε δηάξθεηα εθπαίδεπζεο ηνπ ΔΙ ζε
θάζε κηα απφ ηηο βξαρπρξφληεο επί κέξνπο εηδηθεχζεηο θαζνξίδεηαη απφ ην
αληίζηνηρν εζληθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζηελ Μ/Γ ή απφ ην εζσηεξηθφ
πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηεο Κιηληθήο.
12. Φξνληίδεη γηα ηελ αθηέξσζε ηκήκαηνο απφ ηνλ ρξφλν εξγαζίαο ηνπ ΔΙ γηα ηελ
ζεσξεηηθή εθπαίδεπζή ηνπ αλά εβδνκάδα
13. Φξνληίδεη γηα ηελ ρνξήγεζε ζηνλ ΔΙ ηνπ θαζνξηζκέλνπ αλά έηνο ειεχζεξνπ
ρξφλνπ κεηά απνδνρψλ γηα επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ελεκέξσζε.
14. Καζνδεγεί θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ΔΙ φζνλ αθνξά ζηε δπλαηφηεηα ηνπ ΔΙ λα
εθπαηδεπζεί γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ζε αληίζηνηρε Κιηληθή άιιεο
επξσπατθήο ρψξαο.
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15. Αθηεξψλεη ρξφλν γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ εθπαίδεπζε σο εθπαηδεπηή θαη
ελεκέξσζή ηνπ ζηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζηελ εηδηθφηεηα, κε ζπκκεηνρή ζε
επξσπατθέο αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο πξνο απηά ρξφλνο,
ηνλ νπνίν απηφο δηθαηνχηαη, ζα ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηηο αξρέο ηνπ
λνζνθνκείνπ θαη ηνλ Γηεπζπληή ηεο Κιηληθήο.
16. Διέγρεη θαη απαηηεί ηα απαξαίηεηα γηα ηελ δεκηνπξγία θαη χπαξμε ηεο
θαηάιιειεο ππνδνκήο κε ζηφρν ηελ άξηηα εθπαίδεπζε θάζε ΔΙ, ηνλ νπνίν έρεη
ππφ ηελ επίβιεςή ηνπ. Πξνο απηφ δηθαηνχηαη ηεο πιήξνπο ππνζηήξημεο ηνπ
Τπεχζπλνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Κιηληθήο θαη
βέβαηα ηνπ Γηεπζπληνχ ηεο Κιηληθήο.
17. Γηθαηνχηαη ελεκέξσζεο απφ ηνλ Τπεχζπλν Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθήο
Δθπαίδεπζεο ηεο Κιηληθήο θαη ηνλ Γηεπζπληή ηεο Κιηληθήο ηφζν φζνλ αθνξά
ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο ησλ
εηδηθεπνκέλσλ γεληθά, φζν θαη ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ ίδην ηνλ
ΔΙ, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ νπνίνπ επηβιέπνπλ.
18. Καηά ην ηέινο ηεο δηεηίαο επίβιεςεο ηεο εθπαίδεπζεο ελφο ΔΙ ζπληάζζεη
έθζεζε πξνο ηνλ Γηεπζπληή ηεο Κιηληθήο, κεηά απφ ελεκέξσζε θαη ηνπ
Τπεχζπλνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Κιηληθήο, ζηελ
νπνία εθζέηεη ηελ άπνςή ηνπ γηα ηηο γλψζεηο, εκπεηξία θαη ηθαλφηεηεο ηνπ ΔΙ,
φζνλ αθνξά ην θιηληθφ θαη εξεπλεηηθφ ηνπ έξγν.
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ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Αρμοδιόηηηες – Τπεσθσνόηηηες - Γικαιώμαηα
1. Οξίδεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο Κιηληθήο.
2. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο
ησλ εηδηθεπνκέλσλ ηαηξψλ (ΔΙ) ηεο Κιηληθήο.
3. πκκεηέρεη ζπκβνπιεπηηθά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ δεπγψλ ππεπζχλσλ
εθπαίδεπζεο (ΤΔ) – εηδηθεπνκέλσλ ηαηξψλ.
4. Δίλαη ζπλνιηθά ππεχζπλνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ΔΙ.
5. πληνλίδεη ζπγθεληξψζεηο ησλ ΤΔ κε ζηφρν ηελ επνπηεία ησλ ζρέζεσλ ΤΔ-ΔΙ
θαη ηελ αξηηφηεξε εθπαίδεπζε ησλ ΔΙ.
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6. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη ζηαηηζηηθή αμηνιφγεζε ησλ
ζπλνιηθψλ ζηνηρείσλ θιηληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Κιηληθήο, κε ζθνπφ ηελ
πιεξέζηεξε πξνζαξκνγή ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ΔΙ ζηα πεπξαγκέλα ηεο
Κιηληθήο.
7. πληνλίδεη ηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή πξσηνθφιισλ εξγαζίαο ηεο Κιηληθήο.
8. πληνλίδεη ηελ παξνπζίαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κειψλ
ηεο Κιηληθήο ζε ελδνθιηληθφ επίπεδν.
9. πγθεληξψλεη θαη έρεη ηελ επνπηεία ησλ δεκνζηεχζεσλ ζε ειιεληθά θαη
δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη βηβιία φισλ ησλ κειψλ ηεο Κιηληθήο.
10. Δίλαη ππεχζπλνο θαη έρεη ηελ επνπηεία ηεο Βηβιηνζήθεο ηεο Κιηληθήο θαη ηεο
πξφζβαζεο ησλ κειψλ ηεο Κιηληθήο ζηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη βηβιία
ηεο.
11. Δίλαη αξκφδηνο γηα ηελ ππνδνκή ηεο Κιηληθήο ζε ειεθηξνληθά κέζα κε ζηφρν
ηελ φζν ην δπλαηφλ αξηηφηεξε πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο Κιηληθήο ζε βάζεηο
δεδνκέλσλ θαη ζηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα ηνπ δηαδηθηχνπ.
12. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ππνδνκή ηεο Κιηληθήο ζε νπηηθναθνπζηηθά κέζα, κε
ζηφρν ηελ πιήξε επάξθεηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ Ιαηξηθήο, ησλ ΔΙ
θαη εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ θαη άιισλ επηζηεκφλσλ ηεο Κιηληθήο.
13. Καζνξίδεη θαη έρεη ηελ επνπηεία ησλ βξαρπρξφλησλ επί κέξνπο εθπαηδεχζεσλ
ησλ ΔΙ ζε αληηθείκελν άιισλ εηδηθνηήησλ ζε Κιηληθέο ηνπ ίδηνπ ή άιινπ
λνζνθνκείνπ.
14. Φξνληίδεη

γηα

ηελ

γξακκαηεηαθή

δξαζηεξηφηεηαο ηεο Κιηληθήο.

ππνζηήξημε

ηεο

εθπαηδεπηηθήο

18
15. Δλεκεξψλεηαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ΤΔ γηα ηηο εθζέζεηο ηηο νπνίεο απηνί
ζπληάζζνπλ θαηά ην ηέινο ηεο θάζε δηεηίαο επίβιεςεο ηεο εθπαίδεπζεο ελφο
εθάζηνπ ΔΙ. ρεηηθά κε ην ζέκα απηφ, ζπλδηαιέγεηαη θάζε θνξά θαη γηα θάζε
ΔΙ κε ηνλ Γηεπζπληή ηεο Κιηληθήο.
16. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πιήξε, ελδειερή θαη ζπλερή παξαθνινχζεζε ηνπ
εξεπλεηηθνχ, θιηληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ επηζηεκνληθψλ
ζπλεξγαηψλ ηεο Κιηληθήο.
17. ρεηηθά κε ηηο γλψζεηο, εκπεηξία, ηθαλφηεηεο θαη έθεζε πξνο έξεπλα θάζε
επηζηεκνληθνχ ζπλεξγάηε έρεη ζπρλή επηθνηλσλία κε ηνλ Γηεπζπληή ηεο
Κιηληθήο θαη ε γλψκε ηνπ ιακβάλεηαη ζνβαξά ππ’ φςηλ φζνλ αθνξά ζηελ
απφθαζε γηα αλαλέσζε ή κε ηεο ζπλέρηζεο ζπλεξγαζίαο ηνπ επηζηεκνληθνχ
απηνχ ζπλεξγάηε κε ηελ Κιηληθή.
18. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε εθ κέξνπο ησλ επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ
ηνπ πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ζηελ Κιηληθή, ηελ παξαγσγηθφηεηά
ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ ζπλερή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δεκνζίεπζε
άξζξσλ ζηνλ ειιεληθφ θαη δηεζλή θπξίσο επηζηεκνληθφ ηχπν, θαζψο θαη γηα
ηελ επνπηεία ηεο φιεο παξνπζίαο ηνπο ζηελ Κιηληθή.
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ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ – ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ – ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ
ΣΧΝ ΔΙΓΙΚΔΤΟΜΔΝΧΝ ΙΑΣΡΧΝ

Δππξεπήο θαη θφζκηα εκθάληζε.
Δπγέλεηα, θαηαλφεζε θαη ζπκπάζεηα πξνο ηηο αζζελείο θαη ηνπο ζπλνδνχο ησλ
αζζελψλ.
Γενληνινγηθά άςνγε ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ην
παξαταηξηθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ.
Ώξα πξνζέιεπζεο: φρη αξγφηεξα απφ ηηο 08.00.
Ώξα αλαρψξεζεο: φρη λσξίηεξα απφ ηηο 14.00.
Καηά ην πξσηλφ σξάξην θαη κεηαμχ 08.30 θαη 09.00 ζα γίλεηαη επίζθεςε
ζηνπο ζαιάκνπο απφ ηνλ εηδηθεπφκελν ηαηξφ (ΔΙ) θαη ζα ηαθηνπνηείηαη
νπνηαδήπνηε εθθξεκφηεηα (θιηληθή εμέηαζε αζζελψλ, αιιαγέο ρεηξνπξγηθψλ
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ηξαπκάησλ, ΗΚΓ, εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα, ηαθηνπνίεζε ηζηνξηθψλ θαη
θαθέισλ αζζελψλ).
Σν κεζεκέξη, θάζε ΔΙ πξηλ αλαρσξήζεη, ζα ελεκεξψλεη ηα θχιια λνζειείαο,
ζα ηαθηνπνηεί νπνηαδήπνηε εθθξεκφηεηα πνπ πξνέθπςε θαηά ην πξσηλφ
σξάξην θαη ζα ελεκεξψλεη ηνλ εθεκεξεχνληα γηα ηα πεξηζηαηηθά πνπ ρξήδνπλ
ηδηαίηεξεο πξνζνρήο.
Σηο εκέξεο ρεηξνπξγείνπ νη ΔΙ ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο θαη ηδηαίηεξα απηνί
πνπ πξφθεηηαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηα ρεηξνπξγεία ζα έξρνληαη λσξίηεξα απφ ηηο
08.00, ψζηε λα πξνιαβαίλνπλ λα θάλνπλ ζχληνκε επίζθεςε ζηνπο ζαιάκνπο
ησλ αζζελψλ θαη θαηφπηλ λα πεγαίλνπλ έγθαηξα ζην ρεηξνπξγείν.
Κάζε ΔΙ ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ηκήκαηνο πξέπεη λα θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα,
έηζη ψζηε φηαλ θαζνξίδεηαη ην πξφγξακκα ηνπ ρεηξνπξγείνπ ηεο επνκέλεο
εκέξαο ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ εξγαζηεξηαθψλ θαη παξαθιηληθψλ
εμεηάζεσλ ηεο θάζε κηαο αζζελνχο πνπ ζα ρεηξνπξγεζεί λα είλαη έηνηκα.
Κάζε κηα αζζελήο πνπ πξφθεηηαη λα ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζα
ελεκεξψλεηαη πιήξσο θαη θαηαηνπηζηηθά απφ ηνλ ΔΙ ηνπ ζαιάκνπ ζρεηηθά κε
ηελ επέκβαζε πνπ ζα δηελεξγεζεί θαη ζα ππνγξάθεη ζην ζρεηηθφ έληππν
ζπγθαηάζεζεο φηη έρεη ελεκεξσζεί πιήξσο, έρεη θαηαλνήζεη ηα πάληα θαη
είλαη ζχκθσλε κε ηελ δηελέξγεηα ηεο επέκβαζεο.
Κάζε ΔΙ, αλεμάξηεηα ζε πνην ηκήκα ηεο Κιηληθήο απαζρνιείηαη, πξέπεη λα
γλσξίδεη, ηνπιάρηζηνλ ζε γεληθέο γξακκέο, φια ηα πεξηζηαηηθά ηεο Κιηληθήο.
Σελ επνκέλε εκέξα γεληθήο εθεκεξίαο νη ΔΙ ζα πξνζέξρνληαη λσξίηεξα απφ
ηηο 08.00 γηα λα έρνπλ αξθεηφ ρξφλν γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ λέσλ
εηζαγσγψλ κέρξη ηελ επίζθεςε ηνπ επηκειεηνχ.
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Κάζε ΔΙ πξέπεη απαξαίηεηα λα εμεηάδεη ν ίδηνο θάζε έλαλ αζζελή ηνπ/ησλ
ζαιάκνπ/σλ ηνπ θαη λα γξάθεη ηα επξήκαηα ηεο εμέηαζήο ηνπ ζην θχιιν
λνζειείαο.
Σν εμηηήξην θάζε αζζελνχο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξεο
θαη εκπεξηζηαησκέλν ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα, ην νπνίν εηνηκάδεη ν ΔΙ ηνπ
ζαιάκνπ. Δπηπιένλ ν ΔΙ πξέπεη λα ελεκεξψλεη θαη πξνθνξηθά ηελ αζζελή θαη
λα δίλεη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ηεο ζην ζπίηη,
νδεγίεο γηα θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη αλ ρξεηάδεηαη γηα ηελ επφκελε
επαλεμέηαζε.
Ο εθεκεξεχσλ ΔΙ, αλεμάξηεηα ζε πνην ηκήκα απαζρνιείηαη, κε ηελ απαξρή
ηεο εθεκεξίαο ηνπ ζα παίξλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ
εμεηάζεσλ φισλ ησλ αζζελψλ, ζα ηα ειέγρεη θαη ζα ηα ηνπνζεηεί ζηνπο
αληίζηνηρνπο θαθέινπο. ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απνηειέζκαηα δελ
αλεπξίζθνληαη, ζα θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα αλαδήηεζήο ηνπο κέζσ ησλ
ζπλαδέιθσλ θαη ησλ βηβιίσλ ηνπ Μηθξνβηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ.
Ο εθεκεξεχσλ ΔΙ ζε εζσηεξηθή εθεκεξία πξέπεη λα θάλεη ην απφγεπκα
επίζθεςε ζε φινπο ηνπο ζαιάκνπο φισλ ησλ ηκεκάησλ θαη λα ελεκεξψλεη
ζηε ζπλέρεηα ηνλ εθεκεξεχνληα εηδηθεπκέλν ηαηξφ.
Καηά ην αββαηνθχξηαθν, ηηο αξγίεο θαζψο θαη θαηά ηηο παξαηεηακέλεο
αξγίεο (ηξηήκεξα αξγηψλ) ν ΔΙ πξέπεη λα θάλεη πξσηλή επίζθεςε ζηνπο
αζζελείο ηνπ ηκήκαηφο ηνπ θαη λα αθνινπζεί αιιεινελεκέξσζε κε ηνλ
εθεκεξεχνληα εζσηεξηθφ ΔΙ ή επηκειεηή.
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Κάζε ΔΙ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκπιεξψλεη ην πξνζσπηθφ ηνπ βηβιίν
εθπαίδεπζεο (log book) κε ηελ επίβιεςε θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τπεχζπλνπ
Δθπαίδεπζεο (ΤΔ).
Κάζε ΔΙ δηθαηνχηαη λα ιάβεη πιήξε θαη φρη απνζπαζκαηηθή εθπαίδεπζε ζε
φια ηα ηκήκαηα θαη ηα επί κέξνπο ηκήκαηα, εξγαζηήξηα θαη εηδηθά ηαηξεία ηεο
Κιηληθήο.
Μεηά ηνλ ηξίην ρξφλν εθπαίδεπζεο ν ΔΙ δηθαηνχηαη λα εθθξάζεη θάπνηα
πξνηίκεζε πξνο θάπνηα ππνεηδηθφηεηα ηεο βαζηθήο εηδηθφηεηαο. Η πξνηίκεζή
ηνπ απηή ζα ιεθζεί θαηά δχλακηλ ππ’ φςηλ απφ ηνλ ΤΔ θαηά ηνλ πεξαηηέξσ
θαζνξηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ΔΙ.
Γελ επηηξέπνληαη δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ ΔΙ φζνλ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ εθπαίδεπζήο ηνπο ζηελ Κιηληθή.
Οη ΔΙ δηθαηνχληαη δενληνινγηθά άςνγεο ζπκπεξηθνξάο εθ κέξνπο ησλ
ππνινίπσλ ζπλαδέιθσλ.
Κάζε ΔΙ ζα έρεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ Τπεχζπλν Δθπαίδεπζεο (ΤΔ), κε ηνλ
νπνίν ζα ζπλδηαιέγεηαη θαη ζα θαζνξίδεη ηελ πνξεία ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ
θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ.
Κάζε ΔΙ δηθαηνχηαη ειεχζεξνπ – κεη’ απνδνρψλ – ρξφλνπ ηφζν γηα εξεπλεηηθή
ελαζρφιεζε απνθιεηζηηθά φζν θαη γηα παξαθνινχζεζε ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ,
ζεκηλαξίσλ θιπ., πάληα ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ ΤΔ. Σν εχξνο ηνπ ειεχζεξνπ
απηνχ ρξφλνπ επξίζθεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ έθεζε ηνπ ΔΙ ζηελ εξεπλεηηθή
ελαζρφιεζε θαη θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο Κιηληθήο, ζε ζπλελλφεζε
κε ηνλ ΤΔ ηνπ ΔΙ θαη ηνλ Τπεχζπλν Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθήο
Δθπαίδεπζεο ηεο Κιηληθήο.
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Θα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη εθ κέξνπο φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ θάζε δπλαηή
πξνζπάζεηα

νχησο

ψζηε

ε

Κιηληθή

λα

ιεηηνπξγεί

εχξπζκα

θαη

απνηειεζκαηηθά. Απηφ ζα είλαη πξνο φθεινο πξσηίζησο ησλ αζζελψλ αιιά
θαη ησλ ηδίσλ ησλ ηαηξψλ.
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ΥΟΛΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΣΗΝ ΧΡΛ ΣΙ ΔΤΡΧΠΑΨΚΔ ΥΧΡΔ
Η εθπαίδεπζε ζηελ εηδηθφηεηα ηεο ΩΡΛ-Υεηξνπξγηθήο θεθαιήο θαη ηξαρήινπ
δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη κάιηζηα φρη
κφλν ζηε δηάξθεηα, αιιά θαη ζηηο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο γλψζεηο πνπ ζεσξνχληαη
απαξαίηεηεο. Καηά θαλφλα ε δηάξθεηα εθπαίδεπζεο είλαη 5-6 ρξφληα, αιιά ζε
κεξηθέο ρψξεο είλαη κφλν 3 ρξφληα. Η Βξεηαλία θαη Ιξιαλδία κίθξπλαλ ηνλ ρξφλν
εθπαίδεπζεο θαη ε Δζζνλία πξνζπαζεί λα ηελ απμήζεη, φια απηά ζηα πιαίζηα ηεο
ελαξκφληζεο. Μφλν ιίγεο ρψξεο ζηελ Δπξψπε έρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο εζληθέο
εμεηάζεηο ζην ηέινο ηεο εηδηθφηεηαο θαη κέρξη ηψξα δελ ππάξρεη θνηλά απνδεθηή
πηζηνπνίεζε ηεο επάξθεηαο ησλ εθπαηδεπκέλσλ ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. Μφιηο θέηνο
ζεζκνζεηήζεθε ε Παλεπξσπατθή εμέηαζε ζηελ εηδηθφηεηα ηεο ΩΡΛ ζε πξναηξεηηθή
βάζε.

