
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 69190 
Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Μαιευ-

τικής Γυναικολογίας. 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβου-

λίου Υγείας» (Α’ 105),
β. της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 1397/1983 «Εθνικό 

σύστημα υγείας» (Α’ 143),
γ. της παρ. 5Α του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 «Θέ-

ματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ε.Σ.Υ.» (Α’ 134),
δ. του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως 

του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και 
άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 258),

ε. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148),

στ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Την υπό στοιχεία Υ32/09-09-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

3. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/29-8-2018 
υπουργική απόφαση «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών 
ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου 
άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β’4138).

4. Την υπό στοιχεία Α2δ/Γ.Π.οικ.9106/5-2-2016 υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτη-
σης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση 
ειδικότητας» (Β’ 314).

5. Την υπ’ αρ. 824/21-10-2021 απόφαση του Κεντρι-
κού Συμβουλίου Υγείας και την υπ’ αρ. 6297/16-10- 2019 
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με το παράρτημα 
αυτής ως αναπόσπαστο μέρος της.

6. Το από 02-08-2022 έγγραφο της Εκτελεστικής Επι-
τροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας «Σχετικά με 
την αναγνώριση καταλληλότητας Εκπαιδευτικών Κέ-
ντρων των Νοσοκομείων για ειδίκευση ιατρών».

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού με 
την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 67968/25- 11-2022 εισήγηση 

της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 όπως αντικα-
ταστάθηκε και ισχύει, της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 
και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το 
Βιβλιάριο Εκπαίδευσης Ειδικευόμενου, το οποίο εκδίδε-
ται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας για την άσκηση 
των ιατρών στην ειδικότητα της Μαιευτικής και Γυναι-
κολογίας.

Άρθρο 1 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Εισαγωγή και Οργάνωση της εκπαίδευσης στη Μαιευ-
τική και Γυναικολογία

Ο συνολικός χρόνος εκπαίδευσης στην ειδικότητα 
της Μαιευτικής και Γυναικολογίας είναι πέντε (5) έτη. Το 
πρόγραμμα σπουδών έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με 
τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κολλεγίου 
Μαιευτικής και Γυναικολογίας του έτους 2018 (Project 
for Achieving Consensus by the European Board and 
College of Obstetrics and Gynaecology, EBCOG-PACT 
2018). Πριν την έναρξη της ειδικότητας προηγείται υπο-
χρεωτικό εισαγωγικό σεμινάριο στη Μαιευτική και Γυ-
ναικολογία διάρκειας δύο ημερών (Σχήμα 1), στο οποίο 
περιλαμβάνονται:

- Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας του γυναικείου 
γεννητικού συστήματος, ανατομία του προσθίου κοι-
λιακού τοιχώματος και ελάσσονος πυέλου, οπισθοπε-
ριτοναϊκού χώρου και περινέου, ανατομία παχέος και 
λεπτού εντέρου και ανατομία ουρητήρων και ουροδό-
χου κύστεως.

- Ξενάγηση στο χειρουργείο με εκπαίδευση στην τεχνι-
κή πλυσίματος χεριών και εισαγωγής των χειρουργικών 
γαντιών και του τρόπου ντυσίματος με αποστειρωμένη 
μπλούζα.

- Εκπαίδευση στα είδη εργαλείων λαπαροτομίας, λα-
παροσκόπησης και υστεροσκόπησης, τα είδη ραμμάτων 
και τις τεχνικές και τους τύπους χειρουργικής συρραφής.

- Στοιχεία καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ανά-
νηψη νεογνού και ενήλικα).

- Βασικές κατευθυντήριες οδηγίες στη Μαιευτική και 
Γυναικολογία.

- Εισαγωγή στο φυσιολογικό τοκετό.
Αντίστοιχα σεμινάρια πραγματοποιούνται και κατά 

τη διάρκεια της ειδικότητας, πέραν των υποχρεωτικών 
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μετεκπαιδευτικών μαθημάτων και αφορούν την επικαι-
ροποίηση των κατευθυντηρίων οδηγιών και την εκπαί-
δευση σε ψυχοκοινωνικά (ενδο-οικογενειακή βία, βια-
σμός κ.α.), ψυχοσωματικά (π.χ. χρόνιο πυελικό άλγος) και 
ψυχοσεξουαλικά θέματα, καθώς και θέματα βιοηθικής. 
Σε όλα τα σεμινάρια χορηγούνται υποχρεωτικά πιστοποι-
ητικά παρακολούθησης, τα οποία θα ενσωματώνονται 
στο βιβλιάριο σπουδών και πραγματοποιούνται σε εκ-
παιδευτικά κέντρα που δίνουν πλήρη ειδικότητα.

Το επίπεδο της εκπαίδευσης του ειδικευομένου ια-
τρού πρέπει να φθάνει σε επίπεδο αντιμετώπισης - δι-
άγνωσης - εκτέλεσης ιατρικής πράξης και χειρουργικής 
επέμβασης χωρίς ανάγκη επίβλεψης ειδικευμένου ια-
τρού (Βαθμολογία 4).

Βαθμολογία 1: Παθητική Συμμετοχή, απλή παρακο-
λούθηση.

Βαθμολογία 2: Ο εκπαιδευόμενος πραγματοποιεί την 
ιατρική πράξη αλλά χρήζει στενής παρακολούθησης.

Βαθμολογία 3: Ο εκπαιδευόμενος πραγματοποιεί την 
ιατρική πράξη σε ικανοποιητικό βαθμό και χρήζει μερι-
κής παρακολούθησης.

Βαθμολογία 4: Ο εκπαιδευόμενος πραγματοποιεί την 
ιατρική πράξη χωρίς επιτήρηση.

Βαθμολογία 5: Ο εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να δι-
δάξει την ιατρική πράξη ή να εποπτεύει εκπαιδευόμενο 
μικρότερου έτους.

Ειδικά για τις χειρουργικές επεμβάσεις ορίζεται ένας 
ελάχιστος αριθμός τις οποίες θα πρέπει κάθε ειδικευό-
μενος ιατρός να εκτελεί ως «χειρουργός» κατακτώντας 
την ικανότητα να τις εκτελεί χωρίς επίβλεψη.

Άρθρο 2 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Ο κορμός της ειδικότητας αποτελείται από εννέα (9) 

εξάμηνα. Στο τέλος της ειδικότητας (δέκατο εξάμηνο) 
υπάρχουν επιλογές εκπαίδευσης, ανάλογα με την κατεύ-
θυνση που θέλει να ακολουθήσει ο/η κάθε ειδικευόμε-
νος/η ιατρός. Το εξάμηνο αυτό μπορεί να αποτελέσει και 
την εισαγωγή για περαιτέρω εξειδίκευση σε μία από τις 

τέσσερις (4) αναγνωρισμένες διεθνώς εξειδικεύσεις της 
Μαιευτικής και Γυναικολογίας:

1. Εμβρυομητρική ιατρική (fetal-maternal medicine),
2. Αναπαραγωγική ιατρική (reproductive medicine),
3. Γυναικολογική ογκολογία (gynaecological oncology) 

και
4. Ουρο-γυναικολογία (urogynaecology).
Ο κορμός της ειδικότητας περιλαμβάνει τα γνωστικά 

αντικείμενα:
1. Γενική Χειρουργική
2. Γενικές γνώσεις και δεξιότητες
3. Παρακολούθηση κύησης
4. Τοκετός και λοχεία
5. Γυναικολογία (καλοήθεις παθήσεις)
6. Αναπαραγωγική ιατρική
7. Ουρογυναικολογία
8. Προκαρκινικές αλλοιώσεις
9. Γυναικολογική ογκολογία
10. Παιδιατρική γυναικολογία και σεξουαλική υγεία
11. Παθήσεις μαστού
12. Μαιευτική και γυναικολογική υπερηχογραφία
13. Γυναικολογική Ενδοσκόπηση (λαπαροσκόπηση και 

υστεροσκόπηση)
Το τελευταίο κατ’ επιλογήν εξάμηνο, το οποίο μπορεί 

να γίνει και στο εξωτερικό σε αντίστοιχη μονάδα, περι-
λαμβάνει ένα από τα εξής θέματα:

1. Eβρυομητρική ιατρική,
2. Γυναικολογία (καλοήθεις παθήσεις),
3. Αναπαραγωγική ιατρική,
4. Γυναικολογική ογκολογία
5. Ουρο-γυναικολογία
6. Νοσήματα κατώτερου γεννητικού συστήματος και 

σεξολογία
7. Παιδιατρική και εφηβική γυναικολογία
8. Παθήσεις μαστού
Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 φαίνεται η δομή των 

εξαμήνων εκπαίδευσης. Για εκπαιδευτικούς λόγους θα 
πρέπει να εναλλάσσονται τα 6μηνα εκπαίδευσης σύμ-
φωνα με το Σχήμα 1. Το 1ο, το 2ο, το 5ο, το 9ο και το 
10ο εξάμηνο εκπαίδευσης με τους αντίστοιχους εκπαι-
δευτικούς στόχους υποχρεωτικά πραγματοποιούνται ως 
έχουν προβλεφθεί στο παρόν πρόγραμμα.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 67779Τεύχος B’ 6481/17.12.2022

Πίνακας 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Πρώτο Έτος Ειδικότητας

Διήμερο Υποχρεωτικό Εισαγωγικό Σεμινάριο

1ο εξάμηνο Εκπαίδευση στη Γενική Χειρουργική

2ο εξάμηνο Εκπαίδευση στις Παθήσεις Μαστού

Δεύτερο Έτος Ειδικότητας

3ο εξάμηνο 1ο Τρίμηνο εκπαίδευση στη Γυναικολογία
2ο Τρίμηνο εκπαίδευση στη Μαιευτική

4ο εξάμηνο Εκπαίδευση στη Μαιευτική

Τρίτο Έτος Ειδικότητας

5ο εξάμηνο Εκπαίδευση στη Μαιευτική και Γυναικολογική Υπερηχογραφία

6ο εξάμηνο Εκπαίδευση στη Μαιευτική

Τέταρτο Έτος Ειδικότητας

7ο εξάμηνο Εκπαίδευση στη Γυναικολογία

8ο εξάμηνο 1ο Τρίμηνο εκπαίδευση στη Γυναικολογία – περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση στην 
Κολποσκόπηση
2ο Τρίμηνο εκπαίδευση στην Επείγουσα Μαιευτική

Πέμπτο Έτος Ειδικότητας

9ο εξάμηνο Εκπαίδευση στη Γυναικολογική Ενδοσκόπηση (λαπαροσκόπηση και
υστεροσκόπηση)

10ο εξάμηνο Κατ΄ επιλογήν εξάμηνη εκπαίδευση στην εμβρυομητρική ιατρική, ή στη γυναικολογία 
(καλοήθεις παθήσεις), ή στην αναπαραγωγική ιατρική, ή στη γυναικολογική ογκολογία 
ή στην ουρο-γυναικολογία ή στα νοσήματα κατώτερου γεννητικού συστήματος και 
σεξολογία ή στην παιδιατρική και εφηβική γυναικολογία ή στις παθήσεις μαστού
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Σχήμα 1. Ποιοτική και ποσοτική κατανομή των προς απόκτηση δεξιοτήτων στην ειδικότητα της Μαιευτικής και 
Γυναικολογίας

Σε
μι

νά
ρι

ο

1ο Έτος
1ο και 2ο εξάμηνο

2ο  Έτος
3ο και 4ο εξάμηνο

3ο Έτος
5ο και 6ο εξάμηνο

4ο Έτος
7ο και 8ο εξάμηνο

5ο Έτος
9ο και 10ο εξάμηνο

Γ.Χ. Χ.Μ. Γ Μ Μ U/S Μ Γ Γ# Μ* Γ-Ε επιλογή

Σε
μ/

ρι
ο

Εισαγωγικό σεμινάριο – Πραγματοποιείται στην Μαιευτική και Γυναικολογική 
Κλινική και προηγείται της εξάμηνης εκπαίδευσης στη Γενική Χειρουργική

Γ.Χ. Εκπαίδευση 6 μηνών στη Γενική Χειρουργική. Πραγματοποιείται υποχρεωτικά στο 1ο Εξάμηνο 
της εκπαίδευσης σε Χειρουργική Κλινική

Χ.Μ. Εκπαίδευση 6 μηνών στη Χειρουργική Μαστού. Πραγματοποιείται υποχρεωτικά στο 2ο Εξάμηνο 
της εκπαίδευσης σε Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ή Χειρουργική Κλινική

Γ Εκπαίδευση 12 μηνών στη Γυναικολογία #= Εκπαίδευση στην Κολποσκόπηση

Μ Εκπαίδευση 18 μηνών στη Μαιευτική
*= Εκπαίδευση στην Επείγουσα Μαιευτική

U/S Εκπαίδευση 6 μηνών στην Υπερηχογραφία. Πραγματοποιείται υποχρεωτικά στο 5ο Εξάμηνο 
της εκπαίδευσης σε Κλινική με Πιστοποιημένο Τμήμα Εμβρυομητρικής

Γ-Ε Εκπαίδευση 6 μηνών στη Γυναικολογική Ενδοσκόπηση. Πραγματοποιείται υποχρεωτικά 
στο 9ο Εξάμηνο της εκπαίδευσης

επιλογή Κατ΄ επιλογήν εκπαίδευση 6 μηνών. Πραγματοποιείται υποχρεωτικά στο 10ο Εξάμηνο 
της εκπαίδευσης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Η άσκηση της Μαιευτικής και Γυναικολογίας απαιτεί 

την ανάπτυξη και εξέλιξη του/της ειδικευόμενου/μενης 
ιατρού σε σύγχρονο Μαιευτήρα και Γυναικολόγο. Εκτός 
από την εξάσκηση τεχνικών δεξιοτήτων, οι γιατροί θα 
πρέπει να καλλιεργήσουν την ικανότητα να επεκτείνουν 
τις δεξιότητές τους σε διάφορα επίπεδα. Κατά συνέπεια, 
η γνώση των αρχών ηθικής και δεοντολογίας, η επικοι-
νωνία και η ικανότητα να αποκτούν και ταυτόχρονα να 
ανανεώνουν διαρκώς τη γνώση αποτελούν απαραίτητα 
στοιχεία επαγγελματικής εξέλιξης.

Ο/η ειδικευόμενος/μενη Μαιευτικής και Γυναικολογί-
ας θα πρέπει μέχρι το τέλος του χρόνου ειδικότητας να 
κατέχει τα παρακάτω:

Α. Φροντίδα ασθενών
- Να συμπεριφέρεται με ενδιαφέρον και σεβασμό στις 

ασθενείς και τις οικογένειές τους.
- Να συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες με ακριβή 

και πλήρη λήψη ιατρικού ιστορικού και φυσικής/αντικει-
μενικής εξέτασης.

- Να παίρνει αποφάσεις μετά τη σωστή ενημέρωση της 
ασθενούς (informed decision) σχετικά με διαγνωστικά 
και θεραπευτικά μέσα, βάσει των χαρακτηριστικών της 
κάθε ασθενούς και των επιλογών αυτής, τα σύγχρονα 
επιστημονικά δεδομένα και την κλινική του κρίση.

- Να αναπτύσσει, προσαρμόζει και διεκπεραιώνει απο-
τελεσματικό πλάνο αντιμετώπισης της ασθενούς.

- Να συμβουλεύει και να εκπαιδεύει τις ασθενείς και 
τις οικογένειές τους.

- Να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει 
η επιστήμη της πληροφορικής για να υποστηρίζει τα 
ανωτέρω.

- Να έχει την ικανότητα να πραγματοποιήσει όλες τις 
ιατρικές και επεμβατικές πράξεις που σχετίζονται με τη 
γενική άσκηση της ειδικότητας της Μαιευτικής και Γυ-
ναικολογίας.

- Να κατανοεί τις διαφορές μεταξύ διαγνωστικών 
δοκιμασιών (diagnostic tests) και δοκιμασιών πληθυ-
σμιακού ελέγχου (screening tests) απαραίτητων για τη 
γενική άσκηση της ειδικότητας της Μαιευτικής και Γυ-
ναικολογίας.

- Να προσφέρει υπηρεσίες προαγωγής της υγείας και 
πρόληψης.

- Να συνεργάζεται με επαγγελματίες υγείας και συνα-
δέλφους άλλων ειδικοτήτων για την καλύτερη φροντίδα 
των ασθενών.

Β. Ιατρική γνώση
- Να διαθέτει γνώσεις πάνω σε εγκατεστημένες αλλά 

και εξελισσόμενες βιοϊατρικές, κλινικές και γνωστικές (πχ 
επιδημιολογικές, κοινωνικής συμπεριφοράς) επιστήμες 
και να μπορεί να χρησιμοποιεί τις γνώσεις αυτές στη 
φροντίδα των ασθενών.

- Να επιδεικνύει διερευνητική και αναλυτική σκέψη 
σχετικά με κλινικές περιπτώσεις.

- Να επιδεικνύει εις βάθος κατανόηση των στοιχείων 
των βασικών επιστημών (basic sciences) στα οποία βα-
σίζεται η υγεία της γυναίκας και να μπορεί να εφαρμόσει 

αυτή τη γνώση στην επίλυση κλινικών προβλημάτων 
(clinical problem solving), στη λήψη κλινικών αποφά-
σεων (clinical decision making) και την κλινική σκέψη.

Γ. Διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία
- Να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τις ασθενείς χρη-

σιμοποιώντας γλώσσα κατανοητή σε αυτές, σύμφωνα με 
την ηλικία, την εκπαίδευση, το πολιτιστικό και το κοινω-
νικοοικονομικό τους υπόβαθρο.

- Να διατηρεί πλήρεις, ενημερωμένους και ευανάγνω-
στους ιατρικούς φακέλους.

- Να επικοινωνεί αποτελεσματικά με το προσωπικό 
της κλινικής

Δ. Επαγγελματισμός
- Να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών και 

της κοινωνίας με σεβασμό, συμπάθεια και ακεραιότητα.
- Να λειτουργεί με υπευθυνότητα απέναντι στις ασθε-

νείς, με ειλικρίνεια, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.
- Να επιδιώκει την αριστεία και τη διαρκή ανάπτυξη 

και εξέλιξη.
- Να δείχνει αφοσίωση στις αρχές της ηθικής και δε-

οντολογίας σχετικά με την παροχή κλινικής φροντίδας.
- Να μπορεί να περιγράψει τη διαδικασία λήψης συ-

γκατάθεσης μετά από ενημέρωση (informed consent).
- Να είναι εξοικειωμένος/η με τις στρατηγικές που 

ακολουθούνται για την επίλυση νομικών και ηθικών ζη-
τημάτων κατά την παροχή φροντίδας υγείας, όπως σε 
περιπτώσεις κηδεμονίας για ασθενείς που δεν μπορούν 
να λάβουν αποφάσεις, επιλογής θεραπείας για το τέλος 
της ζωής (end-of-life treatment), ανάνηψης ή μη ανά-
νηψης, διατήρησης στη ζωή με μηχανική υποστήριξη ή 
απόσυρση της υποστήριξης, λήψης συγκατάθεσης από 
ανήλικη.

- Να περιγράψει τους ηθικούς προβληματισμούς που 
προκύπτουν κατά την εφαρμογή συνήθων μαιευτικών 
και γυναικολογικών τεχνικών.

- Να γνωρίζει τεχνικές διαχείρισης του άγχους.
- Να αναγνωρίζει το υπερβολικό άγχος ή την κατάχρη-

ση ουσιών ή τη στέρηση ύπνου.
- Να διατηρεί την εμπιστευτικότητα των πληροφο-

ριών που αφορούν ασθενείς, εφαρμόζοντας τακτικές 
που εξασφαλίζουν το απόρρητο και αποφεύγοντας 
πράξεις που το θέτουν σε κίνδυνο, εντός του συστή-
ματος υγείας.

- Να δείχνει ευαισθησία σχετικά με τον πολιτισμό, τις 
ηλικίες, τις ερωτικές προτιμήσεις, συμπεριφορές, κοινω-
νικοοικονομικό επίπεδο, τα πιστεύω και τις αναπηρίες 
των ασθενών και των συναδέλφων.

Ε. Μάθηση και βελτίωση στην καθημερινή πράξη
- Να είναι σε θέση να εντοπίζει ανεπάρκειες (γνώσεις, 

δεξιότητες, διαδικασίες παροχής φροντίδας υγείας) και 
να βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση για τη βελτίωση 
αυτών, με τρόπο συστηματικό, σύμφωνα με επιστημο-
νικές μελέτες.

- Να αναζητεί περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις 
ασθενείς του αλλά και τον γενικό πληθυσμό από τον 
οποίο προέρχονται οι ασθενείς του.

- Θα πρέπει να διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικα-
σία για τους φοιτητές και άλλους επαγγελματίες υγείας.
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ΣΤ. Άσκηση της ιατρικής στο πλαίσιο του Εθνικού Συ-
στήματος Υγείας

- Να κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο η φροντίδα των 
ασθενών και άλλες πρακτικές επηρεάζουν τις άλλες ειδι-
κότητες, τους άλλους επαγγελματίες υγείας, το συνολικό 
σύστημα υγείας και τελικά την κοινωνία.

- Να κατανοεί τις διαδικασίες απόκτησης άδειας λει-
τουργίας για τμήματα του νοσοκομείου (π.χ. Μονάδα 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής) και πιστο-
ποίησης (π.χ. Νοσοκομείο φιλικό προς τα βρέφη).

- Να εφαρμόζει αποδοτική (cost-effective) παρο-
χή υγείας (healthcare) και κατανομή των πόρων (cost 
allocation), χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών.

- Να έχει κατανόηση της διαχείρισης κινδύνου και 
της ιατρικής ευθύνης, αναγνωρίζοντας τους βασικούς 
τρόπους αποφυγής νομικής απαίτησης, τα είδη της 
ασφάλειας που υπάρχουν, τις πιο συχνές αιτίες νομικής 
απαίτησης από γιατρό και τα βήματα που πρέπει να ακο-
λουθήσει σε τέτοια περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α. Εκπαίδευση στη Γενική Χειρουργική
Η εκπαίδευση κατά το πρώτο εξάμηνο της ειδικότητας 

της Μαιευτικής και Γυναικολογίας πραγματοποιείται σε 
Χειρουργική Κλινική (πραγματοποιείται υποχρεωτικά 
στο πρώτο εξάμηνο) με βάση την υπό στοιχεία Γ5α/
Γ.Π.οικ.64843/29-8-2018 υπουργική απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Υγείας (Β’ 4138). Στο πρώτο εξάμηνο 
της εκπαίδευσης ο/η εκπαιδευόμενος/-μενη οφείλει να 
αποκτήσει όλες εκείνες τις βασικές χειρουργικές γνώσεις 
και δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την ασφαλή και 
αποτελεσματική διαχείριση του χειρουργικού ασθενούς 
καθώς και την ασφαλή και αποτελεσματική παρουσία και 
συμμετοχή του στο χώρο του χειρουργείου. Στο παρόν 
κεφάλαιο ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των στόχων 
που καλούνται οι εκπαιδευόμενοι να κατακτήσουν κατά 
το πρώτο έτος της ειδικότητάς τους. Η αξιολόγηση τους 
είναι χωρισμένη σε βασικούς πυλώνες εκπαίδευσης και 
πραγματοποιείται με το σύστημα αξιολόγησης από το 1 
έως και το 5 όπως περιγράφεται ακολούθως:

Βαθμολογία 1: Παθητική Συμμετοχή, απλή παρακο-
λούθηση.

Βαθμολογία 2: Ο εκπαιδευόμενος πραγματοποιεί την 
ιατρική πράξη αλλά χρήζει στενής παρακολούθησης.

Βαθμολογία 3: Ο εκπαιδευόμενος πραγματοποιεί την 
ιατρική πράξη σε ικανοποιητικό βαθμό και χρήζει μερι-
κής παρακολούθησης.

Βαθμολογία 4: Ο εκπαιδευόμενος πραγματοποιεί την 
ιατρική πράξη χωρίς επιτήρηση.

Βαθμολογία 5: Ο εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να δι-
δάξει την ιατρική πράξη ή να εποπτεύει εκπαιδευόμενο 
μικρότερου έτους.

Στόχος του συστήματος εκπαίδευσης είναι το επίπεδο 
γνώσεων να βαθμολογηθεί τουλάχιστον με Τέσσερα (4). 
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ο εκάστοτε εκπαιδευ-
τής που διαπιστώνει τη πρόοδο του εκπαιδευόμενου 
σε ανώτερο επίπεδο γνώσης το δηλώνει ενυπογράφως 
στο Βιβλιάριο του εκπαιδευόμενου. Στην περίπτωση των 

χειρουργικών επεμβάσεων που περιγράφονται ακολού-
θως και αφορούν μόνο το πρώτο έτος ειδικότητας δεν 
απαιτείται αξιολόγηση της ικανότητας εκτέλεσης της 
χειρουργικής επέμβασης αλλά καταγραφή του αριθμού 
περιστατικών (απαιτείται να προσδιορίζονται τα αρχικά 
του ασθενούς, η ημερομηνία, το είδος της επέμβασης και 
η θέση του ειδικευομένου στην επέμβαση).

Η τοποθέτηση για το πρώτο εξάμηνο της ειδικότητας 
είναι ενιαία σε Χειρουργική Κλινική Υποδοχής μετά το 
διορισμό στη Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Προέ-
λευσης. Μετά το πέρας του εξαμήνου ο Διευθυντής της 
Χειρουργικής Κλινικής Υποδοχής συνυπογράφει το Βι-
βλιάριο του εκπαιδευόμενου. Σε περίπτωση που κάποιος 
στόχος εκπαίδευσης δεν έχει κατακτηθεί, ο Διευθυντής 
της Χειρουργικής Κλινικής Υποδοχής οφείλει να ενημε-
ρώσει τον Διευθυντή της Μαιευτικής - Γυναικολογικής 
Κλινικής Προέλευσης για τους λόγους που οδήγησαν 
στην αδυναμία εκπλήρωσης του στόχου.

Στόχοι Εκπαίδευσης στη Γενική Χειρουργική
Οι στόχοι του 1ου εξαμήνου της εκπαίδευσης πληρούν 

τις βασικές αρχές εκπαίδευσης της ειδικότητας της Γε-
νικής Χειρουργικής όπως ορίζονται από το πρόγραμμα 
εκπαίδευσης και πιστοποίησης της ιατρικής ειδικότητας 
της Γενικής Χειρουργικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιατρι-
κών Ειδικοτήτων (European Union of Medical Specialists, 
UEMS) του 2013 και έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες 
της Ιατρικής Ειδικότητας της Μαιευτικής και Γυναικο-
λογίας.

1. Κλινική εξέταση και διάγνωση
- Λήψη Ατομικού και Οικογενειακού Ιστορικού
- Χειρουργική Σημειολογία και Κλινική Εξέταση
- Διαφορική Διάγνωση Χειρουργικών Νοσημάτων
2. Προεγχειρητική φροντίδα ασθενούς
- Ενημέρωση ασθενούς αναφορικά με την επέμβαση 

και τις δυνητικές επιπλοκές της και λήψη ενυπόγραφης 
συγκατάθεσης

- Έλεγχος καταλληλότητας ασθενούς
- Αναγνώριση συννοσημάτων και κατάλληλη αντιμε-

τώπιση αυτών
- Εκτίμηση κινδύνου θρομβοεμβολικών επεισοδίων 

και λήψη προφυλακτικών μέσων
3. Διεγχειρητική φροντίδα ασθενούς
- Κατάλληλη τοποθέτηση ασθενούς στη χειρουργική 

τράπεζα ανάλογα με το είδος της επέμβασης
- Γνώση των επιπλοκών που προκύπτουν από λάθος 

τοποθέτηση
- Εφαρμογή μέσων ασηψίας
- Προετοιμασία χειρουργικού πεδίου
- Γνώση των χειρουργικών λαβίδων και εργαλείων
- Γνώση των βασικών τομών επί του δέρματος
- Γνώση των βασικών χειρουργικών τεχνικών
4. Μετεγχειρητική φροντίδα ασθενούς
- Διαχείριση μετεγχειρητικής αναλγησίας
- Παρακολούθηση μετεγχειρητικής πορείας
- Πρόληψη, αναγνώριση και αντιμετώπιση μετεγχει-

ρητικών επιπλοκών
- Διαχείριση ισοζυγίου προσλαμβανομένων - αποβαλ-

λομένων υγρών
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- Οξεοβασική ισορροπία
- Θρέψη μετεγχειρητικού ασθενούς (εντερική και πα-

ρεντερική)
5. Επεμβατικές ιατρικές πράξεις
- Τοποθέτηση καθετήρα τύπου Foley (κατ’ ελάχιστον 20)
- Τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα τύπου Levin 

(κατ’ ελάχιστον 20)
- Τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής γραμμής (κατ’ ελά-

χιστον 10)
- Παροχέτευση αποστημάτων, λήψη βιοψιών και εκτο-

μή καλοηθών κυστών και λιπωμάτων (κατ’ ελάχιστον 20 
σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου)

- Συρραφή και περιποίηση τραυμάτων (κατ’ ελάχιστον 
10 σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου)

- Αντιμετώπιση και περιποίηση χρόνιων πληγών (κατ’ 
ελάχιστον 5)

6. Χειρουργικές Επεμβάσεις
- Αντιμετώπιση κηλών (ομφαλοκήλες, μετεγχειρητι-

κές κήλες, μέσης γραμμής, βουβωνοκήλες) με ελάχιστο 
αριθμό επεμβάσεων τις 10 ως χειρουργός

- Σκωληκοειδεκτομές με αριθμό επεμβάσεων τουλά-
χιστον 10 εκ των οποίων τις 5 ως χειρουργός και 5 ως 
πρώτος ή δεύτερος βοηθός

- Χειρουργική προσπέλαση κοιλίας - είσοδος στην πε-
ριτοναϊκή κοιλότητα - σύγκλειση χειρουργικών τομών 
με αριθμό επεμβάσεων τουλάχιστον 30 ως χειρουργός. 
Διευκρινίζεται ότι στις επεμβάσεις της συγκεκριμένης 
κατηγορίας ο/η εκπαιδευόμενος/-μενη πρέπει να είναι 
σε θέση να εισέλθει με ασφάλεια στην περιτοναϊκή κοι-
λότητα και να μπορεί να ανταπεξέλθει στη σύγκλειση 
της τομής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ
Το δεύτερο εξάμηνο της εκπαίδευσης είναι αφιερωμέ-

νο στην χειρουργική παθολογία και τη χειρουργική του 
μαστού. Μετά το πέρας του εξαμήνου αυτού ο/η εκπαι-
δευόμενος/-μενη οφείλει να γνωρίζει τα νοσήματα που 
σχετίζονται με το μαστό και την αντιμετώπισή τους, τις 
βασικές αρχές διαγνωστικής των νοσημάτων του μαστού 
και να μπορεί να παράσχει συμβουλευτική αναφορικά 
με τον πληθυσμιακό έλεγχο.

Η τοποθέτηση για το δεύτερο εξάμηνο της ειδικό-
τητας είναι σε Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική. Σε 
περίπτωση που η Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική 
δεν διαθέτει Τμήμα Μαστού δύναται η μετακίνηση του 
εκπαιδευόμενου σε άλλη Μαιευτική και Γυναικολογική 
Κλινική ή σε Χειρουργική Κλινική. Σε περίπτωση μετα-
κίνησης, μετά το πέρας του δεύτερου εξαμήνου ο Διευ-
θυντής της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής ή 
της Χειρουργικής Κλινικής συνυπογράφει το Βιβλιάριο 
του εκπαιδευόμενου. Σε περίπτωση που κάποιος στόχος 
εκπαίδευσης δεν έχει κατακτηθεί, ο εκάστοτε Διευθυντής 
οφείλει να ενημερώσει τον Διευθυντή της Μαιευτικής - 
Γυναικολογικής Κλινικής Προέλευσης για τους λόγους 
που οδήγησαν στην αδυναμία εκπλήρωσης του στόχου.

Στο παρόν κεφάλαιο ακολουθεί η αναλυτική περι-
γραφή των στόχων που καλούνται οι εκπαιδευόμενοι 
να κατακτήσουν κατά το πρώτο έτος της ειδικότητάς 

τους. Η αξιολόγηση τους είναι χωρισμένη σε βασικούς 
πυλώνες εκπαίδευσης και πραγματοποιείται με το σύ-
στημα αξιολόγησης από το 1 έως και το 5. Στόχος του 
συστήματος εκπαίδευσης είναι να βαθμολογηθεί το 
επίπεδο γνώσεων τουλάχιστον με Τέσσερα (4). Κατά τη 
διάρκεια της εκπαίδευσης ο εκάστοτε εκπαιδευτής που 
διαπιστώνει τη πρόοδο του εκπαιδευόμενου σε ανώτερο 
επίπεδο γνώσης το δηλώνει ενυπογράφως στο Βιβλιάριο 
του εκπαιδευόμενου. Στη περίπτωση των χειρουργικών 
επεμβάσεων που περιγράφονται ακολούθως και αφο-
ρούν μόνο το πρώτο έτος ειδικότητας δεν απαιτείται 
αξιολόγηση της ικανότητας εκτέλεσης της χειρουργικής 
επέμβασης αλλά καταγραφή του αριθμού περιστατικών. 
Απαιτείται να προσδιορίζονται τα αρχικά του ασθενούς, 
η ημερομηνία, το είδος της επέμβασης, καθώς και η θέση 
του ειδικευομένου στην επέμβαση.

Στόχοι Βασικής Εκπαίδευσης στις Παθήσεις Μαστού
Οι στόχοι του 2ου εξαμήνου της εκπαίδευσης πληρούν 

τις βασικές αρχές εκπαίδευσης της ειδικότητας της Γυ-
ναικολογίας και Μαιευτικής όπως ορίζονται από το πρό-
γραμμα εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και 
Κολλεγίου Μαιευτικής και Γυναικολογίας (EBCOG - PACT, 
2018) και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρι-
κών Ειδικοτήτων (European Union of Medical Specialists, 
UEMS).

1. Κλινική εξέταση και διάγνωση
- Λήψη ατομικού και οικογενειακού ιστορικού
- Κλινική εξέταση μαστού
- Διαφορική διάγνωση συχνότερων νοσημάτων μα-

στού
- Πληθυσμιακός έλεγχος
- Εκτίμηση κινδύνου, συμβουλευτική, γενετική προδι-

άθεση και προληπτικές παρεμβάσεις
- Διαχείριση των παθήσεων μαστού
2. Απεικονιστικός έλεγχος μαστού
- Εκτίμηση μαστογραφίας και άλλων απεικονιστικών 

τεχνικών (υπερηχογράφημα, μαγνητική τομογραφία κ.ά.)
3. Επεμβατικές διαγνωστικές μέθοδοι
- Βιοψίες με βελόνη με ελάχιστο αριθμό τις 10
- Χειρουργικές βιοψίες μαστού με ελάχιστο τις 10
4. Χειρουργικές επεμβάσεις
- Ογκεκτομές μαστού με αριθμό επεμβάσεων τουλά-

χιστον 10, ως χειρουργός ή βοηθός
- Μαστεκτομές με αριθμό επεμβάσεων τουλάχιστον 

10, ως χειρουργός ή βοηθός
- Λεμφαδένας φρουρός μασχάλης ή λεμφαδενεκτομή 

μασχάλης με αριθμό επεμβάσεων τουλάχιστον 10, ως 
χειρουργός ή βοηθός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ
Η εκπαίδευση στη Μαιευτική και Γυναικολογική 

Υπερηχογραφία πραγματοποιείται υποχρεωτικά στο 
5ο εξάμηνο της εκπαίδευσης σε εξειδικευμένο Τμήμα 
Γυναικολογικής Υπερηχογραφίας και Εμβρυομητρικής 
Ιατρικής. Οι στόχοι του 5ου εξαμήνου της εκπαίδευσης 
πληρούν τις βασικές αρχές εκπαίδευσης της ειδικότητας 
της Γυναικολογίας και Μαιευτικής όπως ορίζονται από το 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ67784 Τεύχος B’ 6481/17.12.2022

πρόγραμμα εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
και Κολλεγίου Μαιευτικής και Γυναικολογίας (EBCOG - 
PACT, 2018) που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση Ιατρικών Ειδικοτήτων (European Union of Medical 
Specialists, UEMS) καθώς και των συστάσεων της εκπαι-
δευτικής επιτροπής της Παγκόσμιας Εταιρείας Υπερήχων 
στη Μαιευτική και Γυναικολογία (International Society of 
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology - ISUOG) όπως 
δημοσιεύθηκαν το 2013.

Στόχοι Βασικής Εκπαίδευσης στη Μαιευτική και Γυναι-
κολογική Υπερηχογραφία

1. Υπερηχογράφημα 1ου τριμήνου
- Προσδιορισμός θέσης εμφύτευσης
- Αναγνώριση καρδιακής λειτουργίας
- Προσδιορισμός ηλικίας κύησης
- Προσδιορισμός αριθμού εμβρύων
- Προσδιορισμός χοριονικότητας
- Προσδιορισμός μήκους τραχήλου
2. Υπερηχογράφημα 3ου τριμήνου
- Βιομετρία εμβρύου
- Προσδιορισμός μήκους τραχήλου
- Προσδιορισμός δείκτη αμνιακού υγρού
- Προσδιορισμός θέσης πλακούντα
- Προσδιορισμός προβάλουσας μοίρας εμβρύου
- Προσδιορισμός Doppler ομφαλικής αρτηρίας
3. Υπερηχογράφημα στη Γυναικολογία
- Εκτίμηση φυσιολογικού και παθολογικού ενδομη-

τρίου
- Εκτίμηση φυσιολογικού και παθολογικού μυομητρίου
- Εκτίμηση και προσδιορισμός όγκου ωοθήκης
- Εκτίμηση κυστικών μορφωμάτων ωοθήκης και εφαρ-

μογή του δείκτη RMI
Η αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου βασίζεται στο σύ-

στημα Βαθμολόγησης από το 1 έως και το 5. Ο ελάχιστος 
βαθμός που απαιτείται για κατάκτηση του στόχου είναι 
το 4. Επιπρόσθετα, πέρα από την επάρκεια εκτέλεσης 
απαιτείται η διενέργεια κατ’ ελάχιστον 50 υπερηχογρα-
φημάτων αρχόμενης κύησης, 50 τρίτου τριμήνου και 50 
γυναικολογικών.

Προσοχή: Ο/η ειδικευόμενος/μενη υποχρεούται να 
διατηρεί έντυπο ή ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο να 
αποτυπώνονται οι βασικές μετρήσεις και οι λήψεις τους 
για το σύνολο των υπερηχογραφικών εξετάσεων που 
πραγματοποίησε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
Η εκπαίδευση στη Μαιευτική διαρκεί δεκαοχτώ (18) 

μήνες που κατανέμονται στο 2ο, 3ο και 4ο έτος της ει-
δικότητας. Η εκπαίδευση στη Μαιευτική αφορά α) στην 
παρακολούθηση της κύησης και β) στην διεκπεραίωση 
του τοκετού και την επιτυχή αντιμετώπιση των επιπλο-
κών της λοχείας. Και οι δύο συνιστώσες θεωρούνται ίσης 
σημασίας για την πλήρη και ουσιαστική απόκτηση γνώ-
σεων στη Μαιευτική.

Α. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
Εκτός από την κατανόηση και αναγνώριση των φυσι-

ολογικών αλλαγών που επιτελούνται κατά τη διάρκεια 
μιας κύησης, ο/η ειδικευόμενος/-μενη Μαιευτήρας Γυ-

ναικολόγος θα πρέπει να είναι σε θέση να οργανώσει 
ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της κύησης και να 
αναζητήσει τη συνδρομή άλλων ειδικοτήτων ή υποειδι-
κοτήτων όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, πριν τη σύλληψη ή 
κατά την διάρκεια μιας εγκυμοσύνης.

- Θα πρέπει να μπορεί να εντοπίσει από το ιστορικό, 
τη φυσική εξέταση και τον εργαστηριακό έλεγχο παρά-
γοντες κινδύνου για πιθανή εμφάνιση επιπλοκών.

- Θα πρέπει να μπορεί να αποφασίσει για τον σωστό 
χρόνο αλλά και τον σωστό τρόπο τοκετού.

- Θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές αρχές ανάνηψης 
του νεογνού.

- Θα πρέπει να γνωρίζει τις αρχές της μαιευτικής αναι-
σθησίας (γενική ή τοπική/περιοχική αναισθησία) καθώς 
και τις πιθανές επιπλοκές αυτής και την αντιμετώπισή 
τους (υπόταση, επιληπτική κρίση, αναπνευστική δυσχέ-
ρεια).

Στόχοι Εκπαίδευσης στην Παρακολούθηση της κύησης
1. Βασικές επιστημονικές γνώσεις και παθοφυσιολογία
- Γενετική
- Φυσιολογία
- Εμβρυολογία και αναπτυξιακή βιολογία
- Ανατομία
- Ιστολογία
- Ανοσολογία και πώς επηρεάζεται η ανοσολογική 

απόκριση της μητέρας από την εγκυμοσύνη, πότε ανα-
πτύσσεται η εμβρυϊκή ανοσολογική απόκριση

2. Φαρμακολογία
- Συμπληρώματα διατροφής
- Επίδραση της κύησης στη συγκέντρωση των φαρμά-

κων στον ορό και τους ιστούς
- Παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταφορά φαρμά-

κων διαπλακουντιακά
- Φάρμακα που προκαλούν τερατογένεση
- Πιθανές επιδράσεις αντιφλεγμονωδών, αναλγητικών, 

αντιισταμινικών και αποσυμφορητικών σκευασμάτων, 
καθώς και βιταμινών και συμπληρωμάτων

3. Προγεννητική φροντίδα
- Φροντίδα πριν τη σύλληψη. Πιθανή θετική επίδραση 

αλλαγών στον τρόπο ζωής (lifestyle modifications)
- Κύηση στην εφηβεία
- Γενετική συμβουλευτική (ερμηνεία αυχενικής διαφά-

νειας, double test, triple test, αμνιοπαρακέντηση, λήψη 
χοριονικών λαχνών, μη επεμβατικός τρόπος προγεννη-
τικής διάγνωσης - non-invasive prenatal testing, NIPΤ)

- Προγεννητική φροντίδα (εμβολιασμοί, ενημέρωση 
για τις ωφέλειες του θηλασμού κ.ά.)

- Παρακολούθηση εμβρύου (NST, υπερηχογράφημα 
αρχόμενης κύησης, βιοφυσικό προφίλ, Doppler υπερη-
χογραφία)

4. Γενικές επιπλοκές
- Κύηση και σακχαρώδης διαβήτης
- Κύηση και παθήσεις του ουροποιητικού
- Κύηση και λοιμώξεις
- Κύηση και προϋπάρχουσα υπέρταση
- Κύηση και αιματολογικές διαταραχές
- Κύηση και παθήσεις της καρδιάς και των πνευμόνων
- Κύηση και γαστρεντερικές παθήσεις
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- Κύηση και νευρολογικές νόσοι
- Κύηση και ενδοκρινολογικές διαταραχές
- Κύηση και νόσοι του κολλαγόνου και αυτοάνοσα 

νοσήματα
- Ψυχιατρικές διαταραχές και χρήση φαρμάκων για 

ψυχιατρικές διαταραχές κατά τη διάρκεια της κύησης
- Επείγουσα ιατρική στην κύηση
- Χρήση ουσιών
- Δερματολογικές παθήσεις
- Κύηση και παχυσαρκία
- Κύηση σε μεγάλη ηλικία
- Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση και πνευμονική εμ-

βολή
- Κύηση και εξαρτηματικοί όγκοι. Συμβουλευτική με 

ειδικό ογκολόγο για την επιλογή του τρόπου αντιμετώ-
πισης και του χρόνου τοκετού σε περίπτωση νεοπλασίας 
κατά τη διάρκεια της κύησης.

5. Μαιευτικές επιπλοκές
- Αποβολές 2ου τριμήνου
- Πρόωρος τοκετός
- Αιμορραγία
- Υπερτασική νόσος της κύησης - προεκλαμψία - σύν-

δρομο HELLP
- Πολύδυμη κύηση
- Ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης
- Ισοανοσοποίηση και αλλοάνοση θρομβοπενία
- Παράταση κύησης
- Πρόωρη ρήξη των υμένων
- Πρόωρες συστολές μήτρας
- Χορήγηση κορτικοστεροειδών για την ωρίμανση των 

πνευμόνων
- Ενδομήτριος εμβρυϊκός θάνατος
- Ανώμαλες προβολές
- Χολόσταση στην κύηση
- Επιπλοκές σε επόμενη κύηση μετά από επιπλεγμένη 

κύηση και τοκετό
- Κύηση άγνωστης εντόπισης
- Υπερέμεση
- Επανειλημμένες αποβολές 1ου τριμήνου
- Αιμορραγίες 1ου τριμήνου
- Αιμορραγίες 2ου και 3ου τριμήνου
- Streptococcus group B
- Τραύμα στην κύηση
- Ολιγάμνιο
- Πολυάμνιο
- Παράταση κύησης
- Περιγεννητικές λοιμώξεις (τοξοπλάσμωση, ερυθρά, 

σύφιλη, έρπης, παρβοϊός B19, CMV)
6. Χειρουργικές Επεμβάσεις
- Περίδεση Τραχήλου με αριθμό επεμβάσεων τουλάχι-

στον μεγαλύτερο ή ίσο των 5 (≥ 5) ως Χειρουργός.
Β. ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑ
Πέρα από την επιτυχή παρακολούθηση της κύησης 

και την εξασφάλιση του καλώς έχειν της μητέρας και του 
νεογνού εξίσου σημαντική είναι και η απόκτηση όλων 
εκείνων των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτού-
νται για την ασφαλή μαίευση και την αντιμετώπιση όλων 
των δυνητικών επιπλοκών που ενδέχεται να θέσουν σε 

κίνδυνο την ομαλή εξέλιξη του τοκετού. Τέλος, ο/η εκπαι-
δευόμενος/-μενη καλείται να αποκτήσει τις απαραίτητες 
γνώσεις που αφορούν στην παροχή πρώτων βοηθειών 
και την ανάνηψη του νεογνού, καθώς και στην αντιμε-
τώπιση των επιπλοκών της λοχείας.

Στόχοι Εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση του τοκετού 
και της λοχείας

1. Φροντίδα κατά τον τοκετό
- Εκτίμηση της κατάστασης του εμβρύου κατά τον 

τοκετό
- Τοκετός - διαχείριση επιτόκων στην αίθουσα τοκετών
- Πρόκληση τοκετού
- Αδυναμία προόδου τοκετού
- Κεχρωσμένο αμνιακό υγρό με μηκώνιο
- Κολπικός τοκετός μετά από καισαρική τομή
- Αναισθησία και αναλγησία
- Υποβοηθούμενος κολπικός τοκετός
- Δυστοκία ώμων και χειρισμοί
- Αιμορραγία μετά τον τοκετό (τοποθέτηση Bakri ή Ebb 

και ραφή B-Lynch - εκτέλεση το ελάχιστο σε πρόπλασμα)
- Κολπικός τοκετό ισχιακής προβολής με χρήση των 

χειρισμών το ελάχιστο σε πρόπλασμα
2. Φροντίδα νεογνού
- Εκτίμηση του νεογνού
- Αλγόριθμοι ανάνηψης
- Θηλασμός
3. Λοχεία και επιπλοκές
- Αιμορραγία μετά τον τοκετό
- Αντιμετώπιση ειλεού
- Εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση
- Πνευμονική εμβολή
- Αντιμετώπιση λοιμώξεων
- Διαταραχές της ούρησης και τραυματισμοί της ου-

ροδόχου κύστης
- Μαστίτιδα
4. Χειρουργικές Επεμβάσεις και Τοκετοί
- Φυσιολογικοί τοκετοί με αριθμό τοκετών τουλάχι-

στον 50 ως χειρουργός. (Εξαίρεση αποτελούν ιατροί 
που ειδικεύονται σε μερικής άσκησης κλινικές/τμήματα 
οι οποίοι οφείλουν κατά το 2ο έτος της ειδικότητας 
να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 15 τοκετούς ως χει-
ρουργοί)

- Αναρροφητικές εμβρυουλκίες με αριθμό επεμβατι-
κών τοκετών τουλάχιστον 10 ως χειρουργός

- Καισαρικές τομές με ελάχιστο αριθμό επεμβάσεων 
τις 30 ως χειρουργός. Εξαίρεση αποτελούν ιατροί που 
ειδικεύονται σε μερικής άσκησης κλινικές/τμήματα οι 
οποίοι οφείλουν κατά το 2ο έτος της ειδικότητας να 
έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 10 καισαρικές τομές ως 
βοηθοί).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Η εκπαίδευση στη γυναικολογία διαρκεί δώδεκα (12) 

μήνες που κατανέμονται στο 2ο (όχι περισσότερο από 3 
μήνες) και στο 4ο έτος. Η εκπαίδευση στη γυναικολογία 
συμπληρώνεται από την εξάμηνη εκπαίδευση στη γυ-
ναικολογική ενδοσκόπηση που πραγματοποιείται στο 
9ο εξάμηνο της εκπαίδευσης και αποτελεί την αφετηρία 
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για την επιλογή του καταλληλότερου γνωστικού αντικει-
μένου για το κατ’ επιλογήν 10ο εξάμηνο.

Η εκπαίδευση στη γυναικολογία κατανέμεται στους 
ακόλουθους τομείς:

- Γυναικολογία - Καλοήθεις Παθήσεις
- Αναπαραγωγική Ιατρική
- Ουρο-γυναικολογία και Διαταραχές πυελικού εδά-

φους
- Προκαρκινικές αλλοιώσεις αιδοίου και τραχήλου
- Γυναικολογική ογκολογία
- Παιδιατρική και εφηβική γυναικολογία και σεξολογία
Η εκπλήρωση των στόχων σε κάθε έναν από τους 6 

τομείς γίνεται ταυτόχρονα και σωρευτικά.
Α. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Κατά την εκπαίδευση στη Γυναικολογία - Καλοήθεις 

Παθήσεις, ο/η εκπαιδευόμενος/-μενη καλείται να ανα-
πτύξει όλες εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες που εί-
ναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση των συχνότερων 
γυναικολογικών ζητημάτων που αφορούν την ολιστι-
κή αντιμετώπιση, τη συμβουλευτική, τις προτάσεις για 
τροποποίηση των συνθηκών ζωής, την αντισύλληψη και 
τον εμβολιασμό. Τέλος, ο εκπαιδευόμενος οφείλει να 
αναπτύξει όλες εκείνες τις χειρουργικές ικανότητες που 
θα του είναι αναγκαίες για την ασφαλή εκτέλεση των 
συνηθέστερων γυναικολογικών επεμβάσεων.

Στόχοι Βασικής Εκπαίδευσης στη Γυναικολογία - Κα-
λοήθεις Παθήσεις

1. Γυναικολογική εξέταση
- Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την ηλικία, το 

φυλετικό και πολιτιστικό υπόβαθρο, τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό, τον τρόπο ζωής, την προσωπικότητα, 
το επίπεδο ψυχικής υγείας, την ενημέρωση σε θέματα 
υγείας και το επίπεδο άνεσης ή σεμνότητας της κάθε 
ασθενούς

- Πλήρες ιατρικό ιστορικό, γενετικά νοσήματα
- Κλινική εξέταση
- Πλάνο ιατρικής διαχείρισης, ανάλογα με τις ανάγκες 

της κάθε ασθενούς
2. Πληθυσμιακός έλεγχος (screening)
- έως 12 ετών: συμβουλευτική
- 13-18 ετών: χρήση ουσιών, αντισύλληψη, πρόληψη 

σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων, ανεπιθύμη-
τη κύηση, διατροφή και άσκηση, εμβολιασμός για HPV, 
γρίπη και ηπατίτιδα Β

- 19-39 ετών: φυσιολογία αναπαραγωγικού κύκλου, 
γονιμότητα, σεξουαλική υγεία, έλεγχος μαστών (μαστί-
τιδα, γαλακτόρροια, μαστωδυνία, όγκοι μαστού), διατα-
ραχές εμμήνου ρύσεως, ψυχοκοινωνική υγεία, παροχή 
συμβουλευτικής σχετικά με την αναπαραγωγική υγεία 
σε άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές και αναπηρίες)

- 40-64 ετών: υπογονιμότητα, περιεμμηνοπαυσιακά 
και εμηνοπαυσιακά συμπτώματα, αντιμετώπιση της γή-
ρανσης του οργανισμού με αλλαγές στον τρόπο ζωής, 
ορμονική θεραπεία υποκατάστασης, πρόληψη και 
αντιμετώπιση οστεοπόρωσης, εκτίμηση κινδύνου για 
διάφορους καρκίνους (πχ πνεύμονα, μαστού, ενδομη-
τρίου, ωοθηκών, παχέως εντέρου και δέρματος), ψυχο-
κοινωνική υγεία, αντιμετώπιση των βασικών κινδύνων 
για καρδιαγγειακή νόσο

- άνω των 65 ετών: βελτίωση ποιότητας ζωής και επι-
μήκυνση του ελεύθερου νόσου διαστήματος, πρόληψη 
καταγμάτων, ακράτεια, προσαρμογή δόσεων φαρμακευ-
τικών σκευασμάτων λόγω αλλαγής της φαρμακοκινητι-
κής με την πάροδο της ηλικίας, εκτίμηση γνωσιακών λει-
τουργιών (πρόληψη και εκτίμηση του κινδύνου άνοιας)

3. Εμβολιασμός
- HPV, ερυθρά, ιλαρά, μηνιγγίτιδα, ανεμοβλογιά, ηπα-

τίτιδα Α και Β, γρίπη, πνευμονιοκοκκική πνευμονία, τέ-
τανος, διφθερίτιδα, κοκκύτης, έρπητας ζωστήρας

4. Αντισύλληψη και εμμηνόπαυση
- Αντισύλληψη: Η επιλογή αντισυλληπτικής μεθόδου 

γίνεται ανάλογα με την επιθυμία της ασθενούς και μετά 
από φυσική εξέταση και κατάλληλο εργαστηριακό έλεγ-
χο.

- Αντισύλληψη σε ειδικές ομάδες και σε παχύσαρκη 
γυναίκα

5. Κακοποίηση και ενδοοικογενειακή βία
- Αναγνώριση της γυναίκας που έχει υποστεί βία
- Λήψη κατάλληλων δειγμάτων και προγραμματισμός 

επόμενων ιατρικών πράξεων
- Συμβουλευτική και καθοδήγηση
6. Παθήσεις έσω και έξω γεννητικών οργάνων - Θεω-

ρητικό Υπόβαθρο
- Ανώμαλη αιμορραγία της μήτρας - παθολογία ενδο-

μήτριας κοιλότητας
- Ινομυώματα
- Ανωμαλίες αιδοίου
- Λοιμώξεις αιδοίου και κόλπου
- Σαλπιγγο-ωοθηκικό απόστημα
- Δυστροφία αιδοίου, δερματοπάθειες, σύνδρομο αι-

δοιικού άλγους
- Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα
- Φλεγμονώδης νόσος της πυέλου
- Παθολογία μήτρας και ωοθηκών
- Όγκοι πυέλου
- Χρόνιο πυελικό άλγος
- Ενδομητρίωση και αδενομύωση
- Έκτοπη κύηση
- Βαρθολίνειος κύστη
7. Προεγχειρητική - διεγχειρητική - μετεγχειρητική 

φροντίδα
- Σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας
- Αιμοδυναμική εκτίμηση
- Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση ενήλικα
- Αλλεργική αντίδραση σε φάρμακα
- Οξεία απώλεια αίματος
- Χειρουργική φροντίδα γηριατρικού ασθενούς
8. Επεμβατικές και Διαγνωστικές Πράξεις
- Τοποθέτηση συσκευής σπιράλ (τουλάχιστον 20)
9. Χειρουργικές επεμβάσεις
- Κοιλιακές υστερεκτομίες με αριθμό επεμβάσεων του-

λάχιστον 10 ως χειρουργός
- Κολπικές υστερεκτομίες με αριθμό επεμβάσεων του-

λάχιστον 5 ως χειρουργός
- Παρασκευή οπισθοπεριτοναϊκού χώρου: Διάνοι-

ξη πλατέως συνδέσμου, παρασκευή αποφραχθείσας 
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ομφαλικής αρτηρίας, παρασκευή ανάγγειων χώρων 
(παρακυστικού - παραορθικού - προκυστικού - κυστε-
οκολπικού - ορθοκολπικού), αναγνώριση και παρασκευή 
μεγάλων αγγείων (έξω και έσω λαγονίων), αναγνώριση 
και παρασκευή ουρητήρα, μητριαίας αρτηρίας και άνω 
κυστικής αρτηρίας) στο πλαίσιο διενέργειας κοιλιακής 
υστερεκτομίας με αριθμό επεμβάσεων τουλάχιστον 5 
ως χειρουργός

- Εκπυρήνιση ινομυωμάτων με αριθμό επεμβάσεων 
τουλάχιστον 5 ως χειρουργός

- Διαγνωστικές ή κλασματικές διαγνωστικές αποξέσεις 
ενδοτραχήλου/ενδομητρίου ως Χειρουργός, το ελάχιστο 
25.

Β. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Κατά την εκπαίδευση στην Αναπαραγωγική Ιατρική, 

ο/η εκπαιδευόμενος/-μενη καλείται να αποκτήσει όλες 
εκείνες τις βασικές γνώσεις σχετικά με την φυσιολογία 
και την παθοφυσιολογία του εμμηνορρυσιακού κύκλου 
και τις βασικές αρχές αντιμετώπισης των επιπλοκών των 
Τεχνικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Στόχοι Βασικής Εκπαίδευσης στην Αναπαραγωγική 
ιατρική

1. Εμμηνορρυσιακός Κύκλος: Βασικές Αρχές
- Φυσιολογία του εμμηνορρυσιακού κύκλου
- Βασική αναπαραγωγική ενδοκρινολογία (πρωτοπα-

θής και δευτεροπαθής αμηνόρροια, διαταραχές εμμήνου 
ρύσεως, υπερπρολακτιναιμία, υπερτρίχωση, σύνδρομο 
πολυκυστικών ωοθηκών)

2. Κλιμακτήριος και Εμμηνόπαυση: Βασικές Αρχές
- Κλινικές εκδηλώσεις και διαγνωστική προσπέλαση
- Συμβουλευτική και Θεραπευτικές επιλογές
- Πρώιμη Ωοθηκική Ανεπάρκεια: Διάγνωση - Συμβου-

λευτική - Αντιμετώπιση
3. Υπογονιμότητα και Τεχνικές υποβοηθούμενης ανα-

παραγωγής
- Υπογονιμότητα: διάγνωση και αντιμετώπιση
- Σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών
- Τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
- Προγνωστικοί παράγοντες για επίτευξη κύησης
- Τεχνικές διατήρησης γονιμότητας
4. Υπερηχογραφικές Δεξιότητες
- Μέτρηση αριθμού ωοθυλακίων (antral follicle count)
- Μέτρηση διαστάσεων ωοθυλακίων.
Γ. ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Κατά την εκπαίδευση στην Ουρογυναικολογία και τις 

διαταραχές πυελικού εδάφους, ο/η εκπαιδευόμενος/-
μενη καλείται να αποκτήσει όλες εκείνες τις βασικές 
γνώσεις γύρω από την διάγνωση της ακράτειας ούρων 
και των διαταραχών του πυελικού εδάφους καθώς και 
να αποκτήσει τις βασικές χειρουργικές δεξιότητες απο-
κατάστασής τους.

Στόχοι Βασικής Εκπαίδευσης στην Ουρο-γυναικολογία 
και διαταραχές πυελικού εδάφους

1. Διάγνωση και αντιμετώπιση ακράτειας ούρων
- Λήψη ιστορικού
- Εκτίμηση παραγόντων κινδύνου

- Εξοικείωση με την ουροδυναμική μελέτη και εκτί-
μηση αυτής

2. Διάγνωση και αντιμετώπιση χαλάρωσης πυελικού 
εδάφους

- Εκτίμηση των διαταραχών (πρόπτωση μήτρας, κυστε-
οκήλη, ορθοκήλη, εντεροκήλη και πρόπτωση κολπικού 
κολοβώματος)

- Εξοικείωση με το POP-Q
- Εκτίμηση παραγόντων κινδύνου
- Ασκήσεις πυελικού εδάφους
3. Επεμβατικές Πράξεις
- Τοποθέτηση κολπικών πεσσών με ελάχιστο αριθμό 

μεγαλύτερο ή ίσο των 10 (≥10)
4. Χειρουργικές Επεμβάσεις
- Πρόσθια Κολπορραφία με αριθμό επεμβάσεων του-

λάχιστον μεγαλύτερο ή ίσο των 10 (≥10) ως Χειρουργός
- Οπίσθια Κολπορραφία με αριθμό επεμβάσεων του-

λάχιστον μεγαλύτερο ή ίσο των 10 (≥10) ως Χειρουργός.
Δ. ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ 
ΚΑΙ ΑΙΔΟΙΟΥ
Η εκπαίδευση στις Προκαρκινικές αλλοιώσεις τραχή-

λου και αιδοίου πραγματοποιείται κατά τους τελευταίους 
μήνες του 4ου έτους της ειδικότητας (Σχήμα 1). Ο/η εκ-
παιδευόμενος/-μενη καλείται να αποκτήσει όλες εκείνες 
τις θεωρητικές και κλινικές δεξιότητες για να μπορεί να 
εκτελεί άρτια μία διαγνωστική κολποσκόπηση και να 
μπορεί να λαμβάνει βιοψίες τραχήλου. Παράλληλα, οφεί-
λει να είναι σε θέση να μπορεί να καθοδηγήσει και να 
συμβουλεύσει σε θέματα πληθυσμιακού ελέγχου.

Στόχοι Βασικής Εκπαίδευσης στις Προκαρκινικές αλ-
λοιώσεις τραχήλου και αιδοίου

1. Προδιηθητικές αλλοιώσεις τραχήλου
- Αναγνώριση βλαβών
- Συμβουλευτική και πληθυσμιακός έλεγχος
- Αντιμετώπιση
2. Προδιηθητικές αλλοιώσεις αιδοίου
- Αναγνώριση βλαβών
- Συμβουλευτική
- Αντιμετώπιση
3. Επεμβατικές και Διαγνωστικές Πράξεις
- Διαγνωστικές κολποσκοπήσεις με ή χωρίς λήψη βιο-

ψιών με ελάχιστο αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο των 20 (≥ 20)
4. Χειρουργικές επεμβάσεις
- Κωνοειδής εκτομή τραχήλου με αγκύλη διαθερμίας 

με αριθμό επεμβάσεων τουλάχιστον 5 ως χειρουργός.
Ε. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Κατά την εκπαίδευση στη Γυναικολογική Ογκολογία, 

ο/η εκπαιδευόμενος/-μενη καλείται να αποκτήσει όλες 
εκείνες τις γνώσεις που σχετίζονται με τη διάγνωση, τη 
σταδιοποίηση και την επιλογή θεραπείας για τις συχνό-
τερες γυναικολογικές κακοήθειες.

Στόχοι Βασικής Εκπαίδευσης στη Γυναικολογική ογκο-
λογία

1. Καρκίνος ενδομητρίου
- Συμπτώματα και προδιαθεσικοί παράγοντες
- Ιστολογικοί τύποι
- Σταδιοποίηση
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- Επιλογή κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου (συ-
ζήτηση και παρουσίαση περιστατικού σε ογκολογικό 
συμβούλιο)

- Επιλογές διατήρησης γονιμότητας και συμβουλευτική
2. Καρκίνος τραχήλου μήτρας
- Συμπτώματα και προδιαθεσικοί παράγοντες
- Ιστολογικοί τύποι
- Σταδιοποίηση
- Επιλογή κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου (συ-

ζήτηση και παρουσίαση περιστατικού σε ογκολογικό 
συμβούλιο)

- Επιλογές διατήρησης γονιμότητας και συμβουλευτική
3. Καρκίνος ωοθηκών
- Συμπτώματα και προδιαθεσικοί παράγοντες
- Ιστολογικοί τύποι
- Σταδιοποίηση
- Επιλογή κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου (συ-

ζήτηση και παρουσίαση περιστατικού σε ογκολογικό 
συμβούλιο)

4. Καρκίνος αιδοίου
- Συμπτώματα και προδιαθεσικοί παράγοντες
- Ιστολογικοί τύποι
- Σταδιοποίηση
- Επιλογή κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου (συ-

ζήτηση και παρουσίαση περιστατικού σε ογκολογικό 
συμβούλιο)

5. Τροφοβλαστική νόσος της κύησης
- Συμπτώματα και προδιαθεσικοί παράγοντες
- Σταδιοποίηση
- Επιλογή κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου (συ-

ζήτηση και παρουσίαση περιστατικού σε ογκολογικό 
συμβούλιο)

- Παρακολούθηση θεραπείας
- Συμβουλευτική σε επόμενες κυήσεις
6. Επεμβατικές και Διαγνωστικές πράξεις
- Βιοψία ενδομητρίου σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου 

με αριθμό βιοψιών τουλάχιστον 10
- Παρακέντηση ασκιτικής συλλογής για διαγνωστικούς 

λόγους υπό υπερηχογραφική παρακολούθηση με ελά-
χιστο αριθμό παρακεντήσεων τις 5.

ΣΤ. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Κατά την εκπαίδευση στην Παιδική και εφηβική γυναι-

κολογία και σεξουαλική υγεία, ο/η εκπαδευόμενος/-μενη 
καλείται να εξοικειωθεί και να αναπτύξει όλες εκείνες 
τις απαραίτητες γνώσεις που είναι απαραίτητες για τη 
διάγνωση και την αντιμετώπιση των συχνότερων διατα-
ραχών που σχετίζονται με την παιδική και εφηβική ηλι-
κία. Επίσης, ο ειδικευόμενος πρέπει να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζει πιθανά φαινόμενα βίας ή κακοποίησης και 
να μπορεί να παράσχει την αντίστοιχη συμβουλευτική.

Στόχοι βασικής εκπαίδευσης στην Παιδιατρική και 
εφηβική γυναικολογία και σεξουαλική υγεία

1. Διερεύνηση εμμηνορρυσιακών διαταραχών
- Πρωτοπαθής αμηνόρροια - Διαγνωστική προσπέ-

λαση
- Δευτεροπαθής αμηνόρροια - Διαγνωστική προσπέ-

λαση

2. Ειδικά ζητήματα στην εφηβεία
- Κύηση και εφηβεία
- Αντισύλληψη στην εφηβική ηλικία
- Κοιλιακό άλγος και εφηβεία
- Κυστικά μορφώματα ωοθηκών και εφηβεία
3. Βία και σεξουαλική κακοποίηση
- Αναγνώριση σεξουαλικής κακοποίησης και παροχή 

κατάλληλης συμβουλευτικής
- Αναγνώριση φαινομένων βίας και παροχή κατάλλη-

λης συμβουλευτικής
- Ακρωτηριασμός έξω γεννητικών οργάνων και πα-

ροχή κατάλληλης συμβουλευτικής και δυνατοτήτων 
αποκατάστασης

- Αναγνώριση τραυμάτων αιδοίου, κόλπου και περινέ-
ου και παροχή κατάλληλης ιατρικής φροντίδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ
Οι στόχοι του 9ου εξαμήνου της εκπαίδευσης πλη-

ρούν τις βασικές αρχές εκπαίδευσης της ειδικότητας 
της Γυναικολογίας και Μαιευτικής όπως ορίζονται από 
το πρόγραμμα εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου και Κολλεγίου Μαιευτικής και Γυναικολογίας 
(EBCOG - PACT, 2018) που υιοθετήθηκε από την Ευρω-
παϊκή Ένωση Ιατρικών Ειδικοτήτων (European Union of 
Medical Specialists, UEMS) καθώς και του εκπαιδευτι-
κού προγράμματος Gynecological Endoscopic Surgical 
Education and Assessment - GESEA της Ευρωπαϊκής Εται-
ρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (European Society 
of Gynecological Endoscopy - ESGE).

Στόχοι εκπαίδευσης στη Γυναικολογική Ενδοσκόπηση
1. Λαπαροσκοπήσεις
- Απλές διαγνωστικές λαπαροσκοπήσεις με έλεγχο 

βατότητας των σαλπίγγων
- Λαπαροσκοπήσεις με συμφυσιόλυση
- Λαπαροσκοπική εξαίρεση έκτοπης κύησης
- Λαπαροσκοπική στειροποίηση
- Λαπαροσκοπική εξαίρεση κυστικού μορφώματος
- Λαπαροσκοπική εξαρτηματεκτομή
2. Υστεροσκοπήσεις
- Διαγνωστικές υστεροσκοπήσεις
- Εκτομή πολυποειδούς μορφώματος
- Εκτομή ινομυώματος Τύπου 0 ή 1 κατά FIGO (έως 

4 εκ.)
Για την επιτυχή ολοκλήρωση των ενδοσκοπικών στό-

χων, ο/η εκπαιδευόμενος/-μενη καλείται να συγκεντρώ-
σει συνολικό αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο των 15 (≥ 15) 
λαπαροσκοπήσεων και 20 (≥  20) υστεροσκοπήσεων. 
Σε κάθε περίπτωση το πλήθος των διαγνωστικών επεμ-
βάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει το αντίστοιχο των 
επεμβατικών της αντίστοιχης κατηγορίας. Το σύνολο 
των επεμβάσεων κάθε κατηγορίας πρέπει να πραγμα-
τοποιούνται με τον/την εκπαιδευόμενο/-μενη στη θέση 
του χειρουργού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Κατά το 10ο και τελευταίο κατ’ επιλογήν εξάμηνο της 

εκπαίδευσης, ο/η εκπαιδευόμενος/-μενη καλείται να επι-
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λέξει ένα από οκτώ γνωστικά αντικείμενα με βάση τα 
ενδιαφέροντά του και που θα μπορούσε να αποτελέσει 
πεδίο μελλοντικής εξειδίκευσής του.

Διευκρινίζεται ότι δίνεται η δυνατότητα η εκπαίδευση 
του 10ου εξαμήνου να πραγματοποιηθεί σε Κλινική ή 
Εξειδικευμένο Κέντρο του Εξωτερικού που μπορεί να 
παρέχει το προς εκπαίδευση αντικείμενο.

Με βάση την υπό στοιχεία Α2δ/Γ.Π.οικ.9106/5-2-2016 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας το-
ποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς 
απόκτηση ειδικότητας» (Β’ 314 ), ορίζονται τα κάτωθι 
γνωστικά πεδία ως επιλέξιμα για εκπαίδευση εξαμήνου:

Α. Εμβρυομητρική ιατρική
Β. Γυναικολογία (καλοήθεις παθήσεις) 
Γ. Αναπαραγωγική ιατρική
Δ. Γυναικολογική ογκολογία
Ε. Ουρο-γυναικολογία και διαταραχές πυελικού εδά-

φους
Στ. Νοσήματα κατώτερου γεννητικού συστήματος και 

σεξολογία 
Ζ. Παιδιατρική και εφηβική γυναικολογία
Η. Παθήσεις Μαστού
Οι στόχοι του 10ου εξαμήνου της εκπαίδευσης πλη-

ρούν τις βασικές αρχές εκπαίδευσης της ειδικότητας της 
Γυναικολογίας και Μαιευτικής όπως ορίζονται από το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
και Κολλεγίου Μαιευτικής και Γυναικολογίας (EBCOG - 
PACT, 2018) που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση Ιατρικών Ειδικοτήτων (European Union of Medical 
Specialists, UEMS).

Α. ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Στο κατ’ επιλογήν εξάμηνο της Εμβρυομητρικής ιατρι-

κής, ο/η εκπαιδευόμενος/-μενη καλείται να αναπτύξει 
ανώτερες υπερηχογραφικές δεξιότητες, να εξοικειωθεί 
με τις επεμβατικές προγεννητικές διαγνωστικές μεθό-
δους καθώς και να αναπτύξει όλες εκείνες τις γνωστικές 
δεξιότητες για να μπορεί να καθορίσει το πλάνο παρακο-
λούθησης στις συχνότερες παθολογίες της κύησης αλλά 
και επικοινωνιακές δεξιότητες για να μπορεί να παρέχει 
συμβουλευτική σε ειδικές κατηγορίες ασθενών.

Στόχοι εκπαίδευσης στο κατ’ επιλογήν εξάμηνο της 
Εμβρυομητρικής Ιατρικής

1. Υπερηχογραφικές δεξιότητες
- Προσδιορισμός Doppler μητριαίων αρτηριών
- Προσδιορισμός Doppler μέσης εγκεφαλικής αρτη-

ρίας
- Προσδιορισμός Doppler φλεβώδους πόρου
- Αναγνώριση συχνότερων συγγενών και χρωμοσω-

μικών ανωμαλιών
2. Επεμβατικές προγεννητικές διαγνωστικές μέθοδοι
- Αμνιοπαρακεντήσεις, απαιτείται να έχει παρακολου-

θήσει κατ’ ελάχιστον 20 από τις οποίες να έχει εκτελέσει 
ο ίδιος τις 5 (σε μονήρεις κυήσεις)

- Λήψη χοριακών λαχνών, απαιτείται να έχει παρακο-
λουθήσει κατ’ ελάχιστον 20

3. Παθολογία Κύησης
- Συμβουλευτική του ζευγαριού και ακριβής περιγρα-

φή του κινδύνου στις συχνότερες μαιευτικές χειρουργι-
κές/διαγνωστικές επεμβάσεις

- Συμβουλευτική του ζευγαριού στις συχνότερες παθο-
λογίες της κύησης (υπερτασική νόσος στην εγκυμοσύνη, 
προϋπάρχον σακχαρώδης διαβήτης, πολύδυμες κυήσεις, 
χολόσταση της κύησης και επιλόχειος κατάθλιψη)

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σύνθετων ψυχο-
κοινωνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης

- Διαχείριση κυήσεων με κατάχρηση ουσιών της μη-
τέρας

B. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Στο κατ’ επιλογήν εξάμηνο της Γυναικολογίας - καλοη-

θών παθήσεων, ο/η εκπαιδευόμενος/- μενη καλείται να 
αναπτύξει δεξιότητες αναφορικά με τη διάγνωση και τις 
θεραπευτικές επιλογές (συντηρητικές και επεμβατικές) 
των συχνότερων καλοηθών γυναικολογικών νοσημάτων.

Στόχοι εκπαίδευσης στο κατ’ επιλογήν εξάμηνο της 
Γυναικολογίας - Καλοήθεις Παθήσεις

1. Διάγνωση και επιλογή θεραπευτικών μέτρων
- Χρόνιο πυελικό άλγος
- Μηνορραγίες - Μηνομητρορραγίες
- Πυελική φλεγμονή
- Ενδομητρίωση
2. Υστεροσκοπικές δεξιότητες
- Εκτομή ινομυωμάτων τύπο 2 κατά FIGO
- Εκτομή ή εξάχνωση ενδομητρίου
3. Λαπαροσκοπικές δεξιότητες
- Λαπαροσκοπική υστερεκτομή
- Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση ενδομητρίωσης
- Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση σαλπιγγοωοθηκικών 

αποστημάτων
- Λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του κατ’ επιλογήν εξαμή-

νου της Γυναικολογίας απαιτούνται 30 ή περισσότερες 
υστεροσκοπήσεις ως χειρουργός και 30 ή περισσότερες 
λαπαροσκοπήσεις.

Γ. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Στο κατ’ επιλογήν εξάμηνο της Αναπαραγωγικής Ιατρι-

κής, ο/η εκπαιδευόμενος/-μενη καλείται να αναπτύξει 
δεξιότητες αναφορικά με τη διάγνωση, τη συμβουλευ-
τική και τις θεραπευτικές επιλογές για την ολιστική αντι-
μετώπιση του υπογόνιμου ζευγαριού.

Στόχοι εκπαίδευσης στο κατ’ επιλογήν εξάμηνο της 
Αναπαραγωγικής Ιατρικής

1. Προγεννητική αντιμετώπιση υπογόνιμου ζευγαριού
- Συμβουλευτική υπογόνιμου ζευγαριού
- Από κοινού επιλογή θεραπευτικών μέσων
- Αναγνώριση γενετικών διαταραχών
- Προεμφυτευτική διάγνωση
2. Διαταραχές ωοθυλακιορρηξίας
- Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Διάγνωση και 

αντιμετώπιση
- Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας
- Διαταραχές θυρεοειδούς και διαταραχές εμμήνου 

ρύσεως
- Αντιμετώπιση υπερπρολακτιναιμίας
3. Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
- Ενδομήτρια σπερματέγχυση με ελάχιστο αριθμό ια-

τρικών πράξεων μεγαλύτερο ή ίσο με 10 (≥10) ως Χει-
ρουργός
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- Αναγνώριση και αντιμετώπιση συνδρόμου υπερδι-
έγερσης ωοθηκών.

Δ. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Στο κατ’ επιλογήν εξάμηνο της Γυναικολογικής ογκο-

λογίας, ο/η εκπαιδευόμενος/-μενη καλείται να αναπτύξει 
δεξιότητες αναφορικά με τη διάγνωση και τις θεραπευ-
τικές επιλογές προκαρκινικών βλαβών αιδοίου και τρα-
χήλου, αρχόμενου καρκίνου ενδομητρίου καθώς και να 
παράσχει συμβουλευτική και να εκτελεί χειρουργικές 
επεμβάσεις που αποσκοπούν στη μείωση του κινδύνου 
κακοήθειας λόγω γενετικής προδιάθεσης.

Στόχοι εκπαίδευσης στο κατ’ επιλογήν εξάμηνο της 
Γυναικολογικής Ογκολογίας

1. Διάγνωση βλαβών αιδοίου και τραχήλου
- Κολποσκόπηση και λήψη βιοψιών
- Αναγνώριση βλαβών αιδοίου και λήψη βιοψιών
2. Γενετική συμβουλευτική
3. Χειρουργικές δεξιότητες
- Κωνοειδής εκτομή τραχήλου με ελάχιστο αριθμό 

επεμβάσεων τις 10 ως Χειρουργός
- Αρχόμενος καρκίνος ενδομητρίου (λαπαροσκοπικά 

ή με λαπαροτομία) με ελάχιστο αριθμό επεμβάσεων τις 
10 ως χειρουργός

- Εξαρτηματεκτομή (λαπαροσκοπικά ή με λαπαροτο-
μία) με ελάχιστο αριθμό επεμβάσεων τις 10 (≥10) ως 
Χειρουργός

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του κατ’ επιλογήν εξα-
μήνου της γυναικολογικής ογκολογίας απαιτείται η βαθ-
μολόγηση του εκπαιδευόμενου με ελάχιστο το 5 στις 
διαγνωστικές μεθόδους και η εκτέλεση 10 ή περισσότε-
ρων επεμβάσεων σε κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες.

Ε. ΟΥΡΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Στο κατ’ επιλογήν εξάμηνο της Ουρο-γυναικολογίας 

και των διαταραχών του πυελικού εδάφους, ο/η εκπαι-
δευόμενος/-μενη καλείται να αναπτύξει δεξιότητες ανα-
φορικά με τη διάγνωση και τις θεραπευτικές επιλογές 
που αφορούν την ακράτεια ούρων και τη πρόπτωση 
μήτρας.

Στόχοι εκπαίδευσης στο κατ’ επιλογήν εξάμηνο της 
Ουρο-γυναικολογίας και Διαταραχών Πυελικού Εδάφους

1. Διαγνωστική προσέγγιση προπτώσεων και ακρά-
τειας ούρων

- Ουροδυναμική μελέτη
- Επιλογή κατάλληλης θεραπευτικής επιλογής στην 

ακράτεια ούρων
- Εκτίμηση προπτώσεων και εφαρμογή του POP-Q
2. Χειρουργικές πράξεις
- Τοποθέτηση ταινίας δια των θυροειδών τριμμάτων 

με αριθμό επεμβάσεων τουλάχιστον μεγαλύτερο ή ίσο 
με 10 (≥ 10) ως Χειρουργός

- Κολπική υστερεκτομή με αριθμό επεμβάσεων του-
λάχιστον μεγαλύτερο ή ίσο με 10 (≥10) ως Χειρουργός

ΣΤ. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΛΟΓΙΑ
Στο κατ’ επιλογήν εξάμηνο των Νοσημάτων του κα-

τώτερου γεννητικού συστήματος και της σεξολογίας, 
ο/η εκπαιδευόμενος/-μενη καλείται να αναπτύξει δεξι-

ότητες αναφορικά με τη διάγνωση και τις θεραπευτικές 
επιλογές που αφορούν στα συχνότερα νοσήματα του 
αιδοίου και των διαταραχών της libido. Σημαντική πτυχή 
του συγκεκριμένου εξαμήνου είναι η προσέγγιση και η 
συμβουλευτική κακοποιημένων γυναικών καθώς και η 
αντιμετώπιση γυναικών που έχουν υποστεί ακρωτηρι-
ασμό των γεννητικών τους οργάνων.

Στόχοι εκπαίδευσης στο κατ’ επιλογήν εξάμηνο των 
Νοσημάτων κατώτερου γεννητικού συστήματος και 
σεξολογίας

1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προσέγγιση, διάγνωση 
και συμβουλευτική

- Γυναικών που έχουν υποστεί ακρωτηριασμό γεννη-
τικών οργάνων

- Γυναικών που έχουν υποστεί κακοποίηση
- Γυναικών με δυσπαρεύνια
- Γυναικών με βλάβες αιδοίου
2. Χειρουργικές πράξεις
- Εξάχνωση κονδυλωμάτων με αριθμό ιατρικών πρά-

ξεων τουλάχιστον μεγαλύτερο ή ίσο με 10 (≥10) ως Χει-
ρουργός

- Χειρουργική εκτομή βλαβών αιδοίου με αριθμό ια-
τρικών πράξεων τουλάχιστον μεγαλύτερο ή ίσο με 10 
(≥10) ως Χειρουργός

- Πλαστική αποκατάσταση μετά από ακρωτηριασμό 
γεννητικών οργάνων τύπου ΙΙΙ

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του κατ΄ επιλογήν εξα-
μήνου των Νοσημάτων του κατώτερου γεννητικού συ-
στήματος και της σεξολογίας απαιτείται η βαθμολόγηση 
του εκπαιδευόμενου με ελάχιστο το 4 στις περιπτώσεις 
της πρώτης κατηγορίας δεξιοτήτων και η εκτέλεση του-
λάχιστον 10 επεμβάσεων σε κάθε μία από τις τρεις κα-
τηγορίες. Αναφορικά με τις επεμβάσεις αποκατάστασης 
γεννητικών οργάνων μετά από ακρωτηριασμό αρκεί η 
συμμετοχή ως Α΄ βοηθού ή η θεωρητική επάρκεια για 
την εκτέλεση της επέμβασης επιβεβαιωμένη σε πρό-
πλασμα.

Ζ. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Στο κατ’ επιλογήν εξάμηνο της Παιδιατρική και εφηβι-

κής γυναικολογίας, ο/η εκπαιδευόμενος/- μενη καλείται 
να αναπτύξει δεξιότητες αναφορικά με τη διάγνωση και 
τις θεραπευτικές επιλογές που των συχνότερων γυναι-
κολογικών νοσημάτων κατά την παιδική και εφηβική 
ηλικία. Σημαντική πτυχή του συγκεκριμένου εξαμήνου 
είναι η προσέγγιση παιδιών και εφήβων καθώς και των 
γονέων/κηδεμόνων.

Στόχοι εκπαίδευσης στο κατ’ επιλογήν εξάμηνο της 
Παιδιατρικής και Εφηβικής Γυναικολογίας

1. Διερεύνηση διαταραχών της ήβης και της εμμήνου 
ρύσεως

- Πρώιμη ήβη
- Καθυστερημένη ήβη
- Πρωτοπαθής αμηνόρροια
- Διαταραχές των έξω γεννητικών οργάνων
2. Συνήθη γυναικολογικά ζητήματα στην παιδική και 

εφηβική ηλικία
- Διερεύνηση κολπικών εκκρίσεων
- Διερεύνηση χρόνιου και οξέος κοιλιακού άλγους
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- Διερεύνηση εξαρτηματικών όγκων
- Αντισύλληψη και εφηβεία.
Η. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ
Η εκπαίδευση του 10ου εξαμήνου στις Παθήσεις 

Μαστού είναι συνέχεια της βασικής εκπαίδευσής και 
των στόχων που έχει λάβει ο εκπαιδευόμενος από το 
2ο εξάμηνο της εκπαίδευσης του. Στο εξάμηνο αυτό οι 
εκπαιδευόμενοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις Παθήσεις 
Μαστού καλούνται να τελειοποιήσουν τις διαγνωστι-
κές τους δεξιότητες και παράλληλα να συμμετάσχουν 
ενεργότερα στην χειρουργική και μετεγχειρητική αντι-
μετώπιση των κακοηθειών του μαστού. Διευκρινίζεται 
ότι οι στόχοι του 10ου εξαμήνου της εκπαίδευσης πλη-
ρούν τις βασικές αρχές εκπαίδευσης της ειδικότητας της 
Γυναικολογίας και Μαιευτικής όπως ορίζονται από το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
και Κολλεγίου Μαιευτικής και Γυναικολογίας (EBCOG - 
PACT, 2018) και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση Ιατρικών Ειδικοτήτων (European Union of Medical 
Specialists, UEMS).

Η άσκηση του 10ου εξαμήνου πραγματοποιείται σε 
Μαιευτική  - Γυναικολογική Κλινική. Στην περίπτωση 
που η Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Προέλευσης 
δεν διαθέτει Τμήμα Παθήσεων Μαστού ή δεν μπορεί 
να παράσχει την απαιτούμενη εκπαίδευση, ο εκπαιδευ-
όμενος δύναται να μετακινηθεί σε άλλη Μαιευτική - Γυ-
ναικολογική Κλινική με την σύμφωνη γνώμη των δύο 
Διευθυντών. Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης 
σε άλλη Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική δύναται ο 
εκπαιδευόμενος να μετακινηθεί σε Χειρουργική Κλινική 
με βάση την προηγούμενη διαδικασία.

Στόχοι εκπαίδευσης στο κατ’ επιλογήν εξάμηνο των 
Παθήσεων Μαστού

1. Κλινική εξέταση και διάγνωση
- Λήψη ατομικού και οικογενειακού ιστορικού
- Κλινική εξέταση μαστού
- Διαφορική διάγνωση συχνότερων νοσημάτων μα-

στού
- Πληθυσμιακός έλεγχος
- Εκτίμηση κινδύνου, συμβουλευτική, γενετική προδι-

άθεση και προληπτικές παρεμβάσεις

- Διαχείριση των παθήσεων μαστού
- Παρακολούθηση γυναικών με καρκίνο μαστού 

(follow-up)
2. Απεικονιστικός έλεγχος μαστού
- Εκτίμηση μαστογραφίας και άλλων απεικονιστικών 

τεχνικών (υπερηχογράφημα, μαγνητική τομογραφία κ.ά.)
3. Επεμβατικές διαγνωστικές μέθοδοι
- Βιοψίες με βελόνη με ελάχιστο αριθμό επεμβάσεων 

τις 10
- Χειρουργικές βιοψίες μαστού με ελάχιστο αριθμό 

επεμβάσεων τις 10
4. Χειρουργικές επεμβάσεις
- Εκτομές όγκων μαστού με ελάχιστο αριθμό επεμβά-

σεων τις 10, εκ των οποίων οι 5 ως χειρουργός
- Μαστεκτομές με ελάχιστο αριθμό επεμβάσεων τις 

10, εκ των οποίων οι 5 ως χειρουργός
- Λεμφαδένας φρουρός μασχάλης ή λεμφαδενεκτομή 

μασχάλης με με ελάχιστο αριθμό επεμβάσεων τις 10, εκ 
των οποίων οι 5 ως χειρουργός

Στο επίπεδο εκπαίδευσης του 10ου εξαμήνου, ο/η εκ-
παιδευόμενος/-μενη καλείται για τις βασικές διαγνωστι-
κές δεξιότητες 1 και 2 να κατακτήσει επίπεδο γνώσεων 
που αντιστοιχεί σε Βαθμολογία 5 καθιστώντας τον ικανό 
να μπορεί να εποπτεύει τον/την εκπαιδευόμενο/-μενη 
του 2ου εξαμήνου που εκπαιδεύεται στο αντίστοιχο γνω-
στικό αντικείμενο.

Άρθρο 4 
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εγκρίνεται το Βιβλιάριο Εκπαίδευσης Ειδικευομένου 
όπως περιλαμβάνεται στην υπ’ αρ. 824/21-10-2021 από-
φαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κε.Σ.Υ., ως παράρ-
τημα και αναπόσπαστο μέρος αυτής και παρέχεται στους 
ειδικευόμενους από τα εκπαιδευτικά κέντρα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2022

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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