
\
ΙΑΤΡΙ ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΙ(ΑΛΩΝ

Από:

Αποστολή:
προς:
Οέμα:

Συνημμένα:

Θεσσαλονίκη, 25/01/2019

Αρ. Πρωτ. 623

ΗeΙΙenίc ΑSsοCίαtίοn fοr the Stυdy & Εdυcαtίοn οf DίαbeteS ΜelΙίtυs
<ίnfΟ@hαsd.gr=

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019 5:42 μμ
ΉeΙ|enίc ΑssοCίαtίοn fοr the Stυdy & Εdυcαtίοn οf DίαbeteS ΜeΙ|ίtυsι
Ενημέρωση για τη Θέση της ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ. σχετικά με το Θέμα της εξειδίκευσης cπο
Σακχαρώδη Διαβήτη και τις μεταβατικές διατάξεις
Επιπολή.ρdf; Επιστολή Νομικού Συμβούλου.ρdf

Qέι±g±i   Ενημέρωση   για   τη   Θέση   της   ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Δ.   σχετικά   με   το   Θέμα   της   εξειδίκευσης   στο

Σακχαρώδη Διαβήτη και τις μεταβατικές διατάξεις

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Επειδή   κοινοποιήθηκε   προς   την   Εταιρεία   μας   και   σε   όλους   εσάς,   επιστολή   του   Δ.Σ.   της

Ενδοκρινολογικής  Εταιρείας  σχετικά  με  τη  δυνατότητα-  δικαίωμα  ενασχόλησης  με  διαβητικούς

ασθενείς, σας αναφέρουμε και σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι:

1.  Πρόσφατα cπο ΦΕΚ Τεύχος Β' 4138/20.09.2018 αναφέρεται η  μετονομασία της ειδικότητας της

Ενδοκρινολογίας   σε   «Ενδοκρινολογία   -   Διαβήτης-   Μεταβολισμός»   και   η   αναγνώριση   της

δυνατότητας εξειδίκευσης των Παθολόγων και Παιδιάτρων στον Σακχαρώδη Διαβήτη η οποία είναι

διετής μετά από ειδικές εξετάσεις.

2.  Δεν  έχει διευκρινιπεί ο τρόπος  με τον οποίο  Θα γίνει  η  εξειδίκευση  αυτή  και επίσης  ο  νέος

τρόπος απόιπησης του τίτλου της ειδικότητας « Ενδοκρινολογία -Διαβήτης-Μεταβολισμός».

3.  Θα  υπάρξουν  μεταβατικές  Διατάξεις  από  τα  υπεύθυνα  όργανα  (ΚΕΣγ-γπουργείο  γγείας),  οι

οποίες όσον αναφορά την απόκτηση εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη είναι σε διαβούλευση

- συζήτηση από την αρμόδια Επιτροπή του ΚΕΣγ και όσον αναφορά την απόκτηση της ειδικότητας

Ενδοκρινολογίας  Θα  υπάρξουν  αντίcποιχες  μεταβατικές-διευκρινιστικές  διατάξεις  (τροποποίηση

προγράμματος απόκτησης ειδικότητας).

Είναι  γνωστό   σε   όλους,   ότι   μέχρι   και  σήμερα   βάσει  αντίστοιχης   νομοθεσίας   (ΦΕΚ  Τεύχος

Β'378/22.06.1990,  ΦΕΚ  Τεύχος  Β'  657/17.10.1990,  ΦΕΚ  Τεύχος  Β'  678/16.11.1992)  ισχύουντα

κάτωθεν για τους Παθολόγους, Παιδιάτρους και Ενδοκρινολόγους:

α)  Είναι  με  νόμο  καθορισμένος  ο τρόπος  μετεκπαίδευσης  Cπον  Σακχαρώδη  Διαβήτη,  ο  οποίος

προβλέπει ένα χρόνο μετεκπαίδευσης σε Διαβητολογικές Μονάδες.



β)  Προβλέπεται  (ΦΕΚ  Τεύχος  Β'  678/16.11.1992)  πλήρη  απόσπαση  ενός  έτους  των  ανωτέρών

ιατρών (Παθολόγοι, Παιδίατροι και Ενδοκρινολόγοι) από τα Νοσοκομεία στα οποία υπηρετούν σε

Νοσοκομεία σ[α οποία υπάρχουν Διαβητολογικές  Μονάδες,  κατόπιν ομόφωνης απόφασης των

αντίστοιχων   Διοικητικών   Συμβουλίων   των   δύο   Νοσοκομείων   και   την   τελική   έγκριση   της

απόσπασης αυτών από το ΚΕΣΥ. Ιατροί που υπηρετούν σε Κλινικές όπου λειτουργεί Διαβητολογική

Μονάδα  δεν  απαιτείται  απόσπαση.  Να  αναφερθεί εδώ,  ότι  μετεκπαίδευση  Cπον  Σ.Δ.  έχουν τη

δυνατότητα να δίνουν οι Διαβητολογικές Μονάδες της χώρας μας και αντίστοιχες του εξωτερικού.

γ) Βάσει των ανωτέρων μέχρι και σήμερα μόνο οι ιατροί που απέιπησαν τη μετεκπαίδευση με την

αναφερόμενη ανωτέρω νομοθετημένη διαδικασία έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης επίσημα με

διαβητικούς ασθενείς.

δ)   Παθολόγοι,   Παιδίατροι  και  Ενδοκρινολόγοι  που  δεν  μετεκπαιδεύτηκαν  επί  ένα  έτος  σ[ον

Σακχαρώδη   Διαβήτη,   ΔΕΝ   νομιμοποιούνται   να   «αυτοαποκαλούνται»   εξειδικευμένοι   στον

Σακχαρώδη Διαβήτη ή πολύ περισσότερο «Διαβητολόγοι».

ε) Επομένως, από τα αρμόδια Όργανα (Ιατρικοί Σύλλογοι, Επιστημονικά Συμβούλια Νοσοκομείων

και οργανισμών,  ΚΕΣγ,  ΕΟΦ  και γπουργείο Υγείας κτλ) Θα πρέπει να αναζητηθούν οι ιατροί που

νομίμως έχουν την μετεκπαίδευση Cπον Σακχαρώδη Διαβήτη και την οποία μπορούν να ασκούν.

στ) 'Ολοι οι ενδοκρινολόγοι που απέκτησαν την ειδικότητα έως και σήμερα ή είναι σε διαδικασία

απόκτησής της, Θα πρέπει να μετεκπαιδευτούν βάσει του  ισχύοντος σήμερα νόμου για να έχουν

επίσημα τη δυνατότητα ενασχόλησής με διαβητικούς ασθενείς. Συνεπώς μέχρι να δημοσιευτούν οι

νέες  μεταβατικές διατάξεις για την εξειδίκευση  στον Σακχαρώδη  Διαβήτη  και την απόκτηση του

καινούριου  τίτλου  Ενδοκρινολογίας,  ισχύουν για όλους τους  ανωτέρους  ιατρούς  οι  υπάρχοντες

σήμερα Νόμοι και σχετικές Διατάξεις.

Θεωρούμε τελείως ανεύθυνο και άκρως αντιδεοντολογικό, μία Επιcπημονική Εταιρεία να

ενημερώνει   με   πληρωμένες   γνωμοδοτήσεις   όλους   τους   φορείς   που    εμπλέκονται   στην

αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη και να υποκαθιcπά με αυτότον τρόπο κρατικές υπηρεσίες.

Επισυνάπτεται διευκρινιστική επιστολή του Νομικού Συμβούλου της Εταιρείας μας, κ. Ν. Λιόντα.

Η    Ελληνική    Εταιρεία    Μελέτης    και    Εκπαίδευσης    για   τον    Σακχαρώδη    Διαβήτη    Θα

υπερασπιcπ[εί τα νόμιμα δικαιώματα των μελών της και Θα επιδιώξει συνάντηση  με την πολιτική

ηγεσία του γπουργείου γγείας, προκειμένου να αναπτύξει και υποστηρίξει τις απόψεις της.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

χ. Σαμπάνης

Ο Γενικός Γραμματέας

Σπ. Μπακατσέλος
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Μετεκπαίδευση, εξειδίκευση ή ειδικότητα στον Σακχαρώδη Διαβήτη ;

με αφορμή τις πρόσφαιες νομοθετtκές εξελίξεις

Ι. Μία σύντομη ιστορική αναδρομή με νομική σημασία
Οι  προδιαγραφές  για  την  ίδρυση,  τη  στελέχωση  και  τον  εξοπλισμό  των  Εξωτερικών

Διαβητολογικών Ιατρείων και των Διαβητολογικών Μονάδων (Κέντρων) τέθηκαν για πρώτη φορά

με την γπουργική Απόφαση  αΆ) Α3β/7343/22.06.1990  (ΦΕΚ Β'  378/22.06.1990).   Ειδικότερα,

για τα εξωτερικά διαβητολογικά ιατρεία, προβλεπόταν στο άρθρο 3  § 2 εδ. α' της ΥΑ η στελέχωσή

τους  με έναν,  τουλάχιστο, γιατρό Παθολόγο,  Παιδίατρο ή Ενδοκρινολόγο  με ειδική  εκπαίδευση

στον   Σακχαρώδη   Διαβήτη   (ΣΔ).     Έτσι,   η   ειδή   εκπαίδευση   στον   ΣΔ  αποτελούσε  κοινή

προύπόθεση, τόσο των παθολόγων και των παιδιάτρων, όσο και των ενδοκρινολόγων, προκειμένου

αυτοί να  στελεχώσουν  τα  εξωτερικά  διαβητολογικά  ιατρεία.   Ακόμη,  προβλεπόταν  ότι η  ειδική

εκπαίδευση στον ΣΔ Θα ήτ™ τουλάχιστον ετήσια σε διαβητολογικές μονάδες (κέντρα) της Ελλάδας

ή του εξωτερικού και το περιεχόμενό της Θα καθοριζόταν με νεότερη γΆ.  Αντίστοιχα, για τη στε-
λέχωση των διαβητολογικών μονάδων (κέντρων), το άρθρο 4  § 2 εδ.  α' της γΑ προέβλεπε έναν

γιατρό, τουλάχιστον Επιμελητή Α ', με ειδικότητα Παθολόγου, Παιδιάτρου ή Ενδοκρινολόγου και

πενταετή   προηγούμενη   ειδιιή   απασχόληση    /§ί.C)   στο   αντικείμενο   του   ΣΔ   σε   εξωτερικά

διαβητολογικά  ιατρεία  ή   διαβητολογικές   μονάδες  (κέντρα).     Και  πάλι,   λοιπόν,   η  πενταετής

προηγούμενη ενασχόληση με τον ΣΔ αποτελούσε κοινή προύπόθεση και για τις τρεις ειδικότητες.

Τελικά, το περιεχόμενο της (ετήσιας) μετεκπαίδευσης στον ΣΔ καθορίστηκε με την έκδοση της ΥΆ

Δ2β/οικ.31915/03.10.1990  (ΦΕΚ Β'  657/17.10.1990)  ενιαία και για τρεις ειδικότητες  (παθολόγοι,

παιδίατροι, ενδοκρινολόγοι).  Η ρύθμιση αυτή ήταν σύμφωνη με το άρθρο μόνο του β.δ. 788/1963

(ΦΕΚ Α' 232/26.12.1963), σύμφωνα με το οποίο η νεο.ι.δρυθείσα -τότε -ειδικότητα της ενδοκρι-
νολογίας  είναι  συναφής  με  την  παθολογία  και  την  παιδιατριιή  και,  για  τον  λόγο  αυτό,  την

απόκτηση της ειδικότητας του ενδοκρινολόγου μπορούσαν να επιδιώξουν μόνο γιατροί που είχαν

προηγούμενα αποκτήσει την ειδικότητα, είτε του παθολόγου, είτε του παιδιάτρου.

ΙΙ. Η (νομοθετική) Ολοκλήρωση της διάκρισης

Η διάκριση μεταξύ, μεταξύ παθολόγων -παιδιάτρων αφενός και ενδοκρινολόγων αφετέρου,

αποκρυσταλλώθηκε   και   αναβαθμίστηκε   μ   την   πρόσφατη   έκδοση   των   ΥΑ   Γ5απτ.Π.   Οικ

64854/29.08.-2018 και Γ5απ.Π.οικ 64843/29.08.20Ι 8.

Με  το  άρθρο  1α  §  7  της  γΑ Γ5απτ.Π.οικ.64854/29.08.2018  (ΦΕΚ  Β'  3958/12.09.2018),

ορίζεται το περιεχόμενο και οι προύποθέσεις κτήσης της εξειδίκευσης στον ΣΔ μετά από επmjχείς

εξετάσεις για  τους γιατρούς που  έχουν την ειδικότητα παθολόγου και παιδιάτρου.  ειδικότερα,  η

σελ.  Ι  Ι



κτήση  της  εξειδίκευσης  προίjποΘέτει  διετή  εκπαίδευση  με  σκοπό  την  απόκτηση  γνώσεων  και

δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τον ΣΔ.  Σύμφωνα με το

άρθρο 4 της παραπάνω ΥΑ,  ο αριθμός των εξειδικευομένων, η  διαδικασία τοποΘέτησής τους και

κάθε  σχετική  λεπτομέρεια  Θα  καθορισθεί  με  νεότερη  απόφαση  του  γπουργού  Υγείας.    Τέλος,

σύμφωνα  με  το  άρθρο  5  εδ.  α'  της  παραπάνω  γΆ,  οz  δ!ατιάέέzς  αυτής  Ζqχόων  ym  τ.Ζς  αΖπjσεΖς

εξειδί:κει]σηςπουυποβάλλονταιμετάτηδημοσίεωσήτηςστηνΕτΚ(12.09.2018).

Με το άρθρο  1  §  12   του πρώτου κεφαλαίου της   Γ5αλτ.Π.οικ.64843/29.08.2018 (ΦΕΚ Β'

4138/20.09.2018),  ορίζεται  ο  χρόνος  ειδίκευσης  και  το  περιεχόμενο  της  εκπαίδευσης  για  την

απόκτηση της ειδικότητας Ενδοκρινολογίας - Διαβήτη - Μεταβολισμού.  Σύμφωνα με το άρθρο 4

εδ.   α'   του   τρίτου   κεφαλαίου   της   παραπάνω  ΥΆ,   οι  νέες   διατάξεις  καταλαμβάνουν   όσους

υποβάλλουΓν για πρώτη φορά ώτηση γι,α ειδtκότητα μετά τη δημοσίευσή της cιτην ΕτΚ (20.09.2018) .

Μετά  τις  παραπάνω νομοθετικές  πρωτοβουλίες,  Θεσπίζεται  για  πρώτη  φορά  εξειδίκευση

στον ΣΔ γτα παθολόγους και παιδίατρους ενώ, σε επίπεδο ειδικότητας, ο διαβήτης συναρτάται με

την  ενδοκρινολογία  και  τον  μεταβολισμό,  ώστε  να   μην  υπάρχει  ανάγκη   εξειδίκευσης .των

ενδοκρινολόγων στον ΣΔ,  επιβεβαιώνοντας έτσι τον εγκόλπωσή  του από τους ενδοκρινολόγους

που ξεκίνησε με την έκδοση της ΥΑ  γ4α/9495/95/96/05.09.1996 (βλ. π.π. υπό Ι).

ΙΙΙ.  Οι σχέσεις μεταξύ ειδικότητας, εξειδίκευσης και  μετεκπαίδευσης

Η  τριπλή  δυνατότητα  πιστοποίησης  γνώσεων  σχετικά  με  τον  ΣΔ καθιστά  αναγκαία  την

αποσαφήνιση και τη ρύθμιση των σχέσεων που ανακύπτουν μεταξύ της μετεκπαίδευσης στον ΣΔ,

της εξειδίκευσης στον ΣΔ και της ειδικότητας Ενδοκρινολογία -Διαβήτης -Μεταβολισμός.

Α.  Η ειδικότητα Ενδοκρινολογία -Διαβήτης -Μεταβολισμός

Κατ'  άρθρο   1   §   10  του  π.δ.  415/1994  (ΦΕΚ  Α'  236/29.12.1994),  η  απόκτηση  της  ει-

δικότητας της Ενδοκρινολογίας απαιτούσε εξαετή άσκηση, η οποία διακρινόταν σε δύο (2) χρόνια

παθολογία  και  τέσσερα  (4)  χρόνια  κλινική  ενδοκρινολογία,  ενδοκρινολογικό  εργαστήριο  και

ενδοκρινολογικό εξωτερικό ιατρείο.  Σύμφωνα με το άρθρο 1  §  12 της πρόσφατης γΑ Γ5αλτ.Π.οικ

64843/29.08.20Ι8,  η  απόκτηση  της  ειδικότητας  Ενδοκρινολογία  -Διαβήτης  -Μεταβολισμός

συναρτάται με εξαετή - και πάλι - άσκηση, η οποία κατανέμεται σε δύο (2) χρόνια παθολογία και

τέσσερα (4) χρόνια γενικές γνώσεις και δεξιότητες, ορμόνες, σακχαρώδης διαβήτης, υποθάλαμος -

υπόφυση,   επινεφρίδια,   Θυρεοειδής   αδένας,   αναπαραγωγικό   σύστημα,   μεταβολικά  νοσήματα,

πολυενδοκρινοπάθειες,   νευροενδοκρινείς   όγκοι,   άλλες   ενδοκρινικές   νεοπλασίες,   διαταραχές

ανάπτυξης, ενδοκρινολογικό εργαστήριο, υπερηχογραφία Θυρεοειδούς - γονάδων.   Από την απλή

επισκόπηση   των  δύο   διατάξεων  προκύπτει  ότι  το   αντικείμενο   εκπαίδευσης  της   ειδικότητας

Ενδοκρινολογία - Διαβήτης - Μεταβολισμός είναι ευρύτερο από το αντικείμενο της (παλαιότερης -

σελ.  Ι 2



απλής)  ειδικότητας  της  Ενδοκρινολογίας,  με  συνέπεια να  μην  μπορεί να  γίνει  λόγος  για  απλή

μετονομασία της ειδικότητας αλλά για ουσιαστιιή διεύρυνσή της, με προεξάρχουσα την προσθήκη
του γνωστικού αντικειμένου του ΣΔ.   Συνεπώς, τον νέο τίτλο της ειδικότητας Ενδοκρινολογία -

Διαβήτης - Μεταβολισμός  μπορούν να  φέρουν  μόνο  όσοι γιατροί υποβάλλουν  αίτηση  για  την

ειδικότητα  αυτή  μετά  τη  δημοσίευση  της  γΆ Γ5αλΓ.Π.οικ  64843/29.08.2018  (20.09.20Ι8),  όπως

ρητά προβλέπεται στο άρθρο 4 εδ. α' της ίδιας ΥΑ, όπως υπογραμμίζει και η Ε.Δ.Ε. στη με αριθμό

1290/19.11.2018 ενημερωτική επιστολή της.

Β. Η μετεκπαίδωση στον ΣΔ

Η   διαδικασία   της   (ετήσιας)   μετεκπαίδευσης   στον   ΣΔ,   που   προβλέπεται   στην   γΆ

Δ2β/οικ.31915/03.10.1990     (ΦΕΚ     Β'     657/17.10.1990)     καλύπτει    μία    πλειάδα     γνωστικών

αντικειμένων που  σχετίζονται μ τον ΣΔ, όπως  (α) αιτιολογία,  συμπτωματολογία,  διάγνωση και

δuφορική διάγνωση του διαβητικού συνδρόμου, (α1 ) εκτέλεση, παρακολούθηση και αξιολόγηcη

βιοχημικών μετρήσεων διαφόρων ορμονών, (α2) ένδειξη χρησιμοποίησης διαφόρων ορμονικών και

μεταβολικών  λειτουργικών  δοκιμασιών,  (β)  γνώσεις    στη  Θεραπεία  διάφορων  τύπων  ΣΔ,  (β1)

μακροχρόνια παρακολούθηση ασθενώJ, υπολογισμός διαιτολογίου, βυθοσκόπηση οφθαλμού, (β2)
εντατική  Θεραπεία  διαβητικού  κώματος,  (β3)  τοποΘέτηση  υποκλειδίου  καθετήρα,  (γ)  βασικές

γνώσεις άλλων ειδικοτήτων, όπως (γ1 ) αξιολόγηση αγγειογραφίας, (γ2) αξιολόγηση φωτογραφίας

βυθού οφθαλμού ή φλουοροαγγειογραφίας,  (γ3) αξιολόγηση αγωγιμότητας περιφερικών νεύρων,

(γ4)  βασικές γνώσεις στην υπερηχοτομογραφία και υπολογιστι1ή τομογραφία,  (γ5) γνώσεις στις

κοινωνικές επεκτάσεις της νόσου και σιtσχέτισή της με την ιατριιή της εργασίας.  Αξιοποιώντας το

παραπάνω  πλαίσιο  μετεκπαίδευσης  στον  ΣΔ και προσθέτοντας  γνωστικά  αντικείμενα  όπως  λ.χ.

κύηση  και ΣΔ,  η  Ελληνυή Εταιρεία Μελέτης  & Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη  είχε

καταθέσει  τον  Νοέμβριο  του  2014  στο  Υπουργείο  γγείας  ολοκληρωμένη  πρόταση  για  την

εξειδίκευcπι  στον ΣΔ, η  οποία προέβλεπε διετή άσκηση σε διαβητολογικές μονάδες (κέντρα) και

διαβητολογικά  εξωτερικά ιατρεία.    Η  πρόταση  αυτή  χαρακτηρίζεται  ολοκληρωμένη  διότι,  εκτός

από  την  εξαντλητική  περιγραφή  του  εκπαιδευτικού  αντικειμένου,  του  τόπου  και  του  τρόπου

εξειδίκευσης,   περιλαμβάνει   ρυθμίσεις   για   τα   επαγγελματικά   δικαιώματα   όσων   τύχουν   της

εξειδίκευσης  στον ΣΔ και μεταβατικές διατάξεις για την κτήcη του τίτλου  της εξειδίκευσης από

τους γιατρούς των οποίων η εκπαίδευση έχει αναγνωριστεί από το ΚΕ.Σ.γ. ή έχει πραγματοποιηθεί

σε   αναγνωρισμένα   κέντρα   εξειδίκευσης   του   εξωτερικού.      Για   την   αναγκαιότητα,   όμως,

μεταβατικών διατάξεων Θα γίνει λόγος στην οικεία Θέση (βλ. π.κ. υπό ΙΙΙ Γ.

Η  γΆ  Δ2β/Οικ.31915/03.10.1990,  που  ορίζει  τα  σχετικά  με  τη  μετεκπαίδευση  στον  ΣΔ,

εξακολουθεί  να  ισχύει  και  δεν  έχει  καταργηθεί  με  κάποια  από  τις  νεότερες  διατάξεις  για  την

εξειδίκευση στον ΣΔ ή την ειδικότητα Ενδοκρινολογία -Διαβήτης -Μεταβολισμός.  Ακόμη, όμως,
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και αν είχε συμβεί αυτό, ενδεχόμενη κατάργηση της γΑ Θα λειτουργούσε για το μέλλον (eχ nυnc)

και  όχι  αναδρομικά  (eχ  tυnc)  σύμφωνα  και  με  τη  Θεμελιώδη  αρχή  του  άρθρου  77  §  2  του

Συντάγματος και του άρθρου 2 του Αστικού Κώδικα, ειδάλλως Θα συνεπαγόταν ανεπίτρεπτα την

ανατροπή κεκτημένων τίτλων και πιστοποιήσεων.  Επομένως, όσοι γιατροί έχουν ολοκληρώσει την

ετήσια   μετεκπαίδευcnι   στον  ΣΔ  ή  επιλέγουν  να  την  ακολουθήσουν  εφεξής,  δικαιούνται  να

συμπληρώνουν τον τίτλο τους με τη φράση "μετεκπαΖδευθεΖ'ς απον ιΣz4".

Ι: Η εξειδίκευση στον ΣΔ

Η ρύθμιση της εξειδίκευσης στον ΣΔ, που περιλαμβάνεται στο άρθρο  1  § 7 της ΥΑ Γ5αλΓ.Π.

οικ 64854/29.08.2018 είναι εξαιρετικά λιτή και γενικόλογη "[...] από]Cτφσιt7 yι7ώσεων καΖ δεέzοτ.φτιων

από   ειδΓκεωμένως  Παθολόγους  ή   Παιδιάτρους  γι,α  την   CΜιμετώπιση  των  προβλημάτων  που

προκύπτουν από τον Σακχαρώδη Διαβήτη  (ΣΔ)  με σtόχο την αποτελεσματική πρόληψη, την πρώιμη

διάγνωση και τη βελτίωση της πρόγνωσης και της Θεραπείας του" .  Δπό τ:r\ ώΎιφυf5η τ:rγς παρσ;mάΝω

διάταξης  με  τις  προβλέψεις  της  γΑ  Δ2β/οικ.31915/03.10.1990  για  τη  μετεκπαίδευση  στον  ΣΔ,

προκύπτει με ενάργεια η ένδεια της νέας ρύθμισης.  Πρόκειται για μία ρύθμιση - κέλυφος, η ο.ποία

Θα πρέπει να εμπλουτιστεί με νέα νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία Θα συγκεκριμενοποιήσει τις

γνώσεις και τις δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν όσοι επιθυμούν να εξειδικευθούν στον ΣΔ

μετά τη Θέση σε ισχύ του νέου πλαισίου (12.09.2018).  Προς την κατεύθυνση αυτή, το άρθρο 4 της

γΆ  προβλέπει   την   έκδοση  νέας   υπουργικής   απόφασης   για   τον   καθορισμό   κάθε   σχετικής

λεπτομέρειας.     Μέχρι  να  συμβεί  αυτό,  τα  γνωστικά  αντικείμενα  στα  οποία  ασκείται  όποιος

μετεκπαιδεύεται στον ΣΔ παρίστανται πληρέστερα σε σχέση με όσα ακροθιγώς αναγράφονται στην
γΆ   Γ5αλτ.Π.Οικ.   64854/29.08.2018   για   την   εξειδίκευση   στον   ΣΔ,   δημιουργώντας   εύλογα

ερωτήματα για τη βαρύτητα της εξειδίκευσης σε σχέση με την αντίστοιχη μετεκπαίδευση.

Η  ελλειμματικότητα των νέων  ρυθμίσεων καταδεικνύεται από  την  έλλειψη  μεταβατικών

διατάξεων  σχετικά  με  τους γιατρούς  που  έχουν  μετεκπαιδευτεί  στον  ΣΔ με  τους  όρους  της  γΆ

Δ2β/οικ.31915/03.10.1990.      Όπως   καταδείχθηκε   παραπάνω,   η   μετεκπαίδευση   αυτών   είναι,

τουλάχιστον μέχρι την έκδοση νέας κατ' άρθρο 4 υπουργικής απόφασης, πληρέστερη σε σχέση με

το  περιεχόμενο  της  εξειδίκευσης  και  η  διαπίστωση  αυτή  καθιστά  επιβεβλημένη  την  ύπαρξη

μεταβατικών διατάξεων.  γπενθυμίζεται ότι η πρόταση της ΕΛΕΜΕΔ τον Νοέμβριο του 2014 για
την εξειδίκευση στον ΣΔ περιελάμβανε ολοκληρωμένο σύστημα μεταβατικών διατάξεων.

Εφόσον διαπιστώνεται η  ανάγκη  ρύθμισης  ενός  ζητήματος για το  οποίο  ο νόμος  σιωπά,

προκρίνεται, για την πλήρωση του κενού, η προσφυΊή στην ερμηνευτική μέθοδο της αναλογίας.  Η

μόνη  μεταβατικού  χαρακτήρα  διάταξη  που  απαντάται  στην  γΆ  Γ5ατ.Π.  οικ.64854/29.08.2018
αφορά την εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική.   Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο  1α της ΥΑ,

δικαίωμα  να  υποβάλλουν  αίτηση  για  την  απόκτηση  του  τίτλου  εξειδίκευσης  στην  Επείγουσα
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Ιατρική έχουν όσοι ειδικευμένοι γιατροί έχουν συμπληρώσει, τη  12.09.20Ι 8, συγκεκριμένο χρόνο

προύπηρεσίας σε Τ.Ε.Π. ή στο Ε.Κ.Α.Β., κατέχοντας -στη δεύτερη περίπτωση -και πιστοποιητικό

επάρκειας  στην  επείγουσα  προνοσοκομειαιή  ιατριιή  α3.Π.Ι.).     Αν  συντρέχουν  οι  παραπάνω

προύποθέσεις, οι γιατροί δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση, μέσα σε ένα έτος, γu να αποκτήσουν

τον τίτλο  της αντίστοιχης εξειδίκευσης μ απόφαcη του γπουργού γγείας μετά από γνώμη του

ΚΕ.Σ.γ.  Προκύπτει, λοιπόν, με σαφήνεια ότι ο νομοθέτης αρκείται στην ύπαρξη του πιστοποιητι-

κού   επάρκειας   και   τη   συμπλήρωση   ορισμένου   χρόνου   απασχόλησης   με   το   συγκεκριμένο

αντικείμενο για να αναγνωρίσει το δικαίωμα αυτών των ιατρών να αιτηθούν την απόκτηση της

εξειδίκευσης χωρίς να εκπαιδευτούν - εκ νέου - στην Επείγουσα Ιατρική για δύο χρόνια και δίχως

να υποβληθούν σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις.

Θα πρέπει, λοιπόν, να γίνει δεκή η ανάλογη εφαρμοΊή της μεταβατικής αυτής διάταξης και

στην  περίπτωση  των  παθολόγων  και  των  παιδίατρων  μέχρι  τη  Θέσπιση  αd  hοc  μεταβατικών

διατάξεων. η ανάλογη εφαρμοιή του άρθρου 1α της γΑ Θα επιτρέψει σε όσους έχουν αποκτήσει το

πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης στον Σ.Δ. .-κατ' αναλογία προς το πιστοποιητικό Ε.Π.Ι. -και έχουν

σι)μπληρώσει ορισμένο  χρόνο  προύπηρεσίας  σε  διαβητολογικές  μονάδες  (κέντρα) και εξωτερικά

διαβητολογικά  ιατρεία του  Ε.Σ.γ.  και των Πανεπιστημιακών  Κλινικών - κατ'  αναλογία  με την

προύπηρεσία σε Τ.Ε.Π. και Ε.Κ.Α.Β. -να υποβάλουν αίτηση για την απόκτηση της εξειδίκευσης

στον ΣΔ χωρίς να εκπαιδευτούν εκ νέου στο αντικείμενο αυτό ή να υποβληθούν σε  εξετάσεις.
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Νοσοταομεώ tώσκληπtεώ» Βούλας, Παwεπιστημκό Νοσοκομείο «Αττικόν», Γ.Ν. Αθηνών
«Λα-tκό», Γενικό Νοσοκομείο Πα6δων Αθη`
Κυριακού»,   Γενικό  Νοσοκομείο  -  Κ.γ
«Δρομοκα.fτειο», Γενιιcό Νοσοκομεώ

ΑΨι Σοφώ», Γ.Ν.Παίδων Αθηνώw {m.& Α.
ωθήρων,   Ψυχίατρικό   ΝοσοκΌμείο   Ατττκής

wας «Θρώmο»g  Γε\/τκό Νοσοκομείο Νίκαιας -
Πεφαιά «Άηος Παντελεήμων»  - Γενικό Νοσοκομέίο  Δυτικής  Α™κής  <ώγία Βαρβάρα»,
ΓενtκόΝοσοκομώ    Πεφαιά    «Τζάνειο»,    Ψυ?ματρτιcό   Νοσοκομε{ο    Αττικής,    Ωνάσεtο
Καρδιοχειρουργικό Κ
ΓενLκό  Νοσοκομε{ο
Ευαγγέλισμός»,Γενtκ

ών  {ώλεξάνδρα»,  Γ,Ν.  Αθηνών  {mολυκλ™tκή»,  Γ.Ν.Α.  «Ο
κφκ™κό ΝοσοκομείΦ Πεφαιά {™εταξά», Γενικό Νοσοκομείο -

Κ.Υ.   Ικαρίας,   ΓενικόΝοσοκομείο   -   Κ.γ.   Λήμνου,   Γενtκό   Νοσοκομεώ   Μύτιλήνης
«Βοστάνειο», Γενικό Νοσοκομε{Ο Σάμω «Άγτος Παντέλεήμων», ΤενΊκό Νοσοκομείο Χίου
<dΕκ`>λίτσειο», Γεντκό Νοσοκομdο Ρόδου «Ανδρέαςπαπανδρέου», ΓενLκό Νοσοκομείο - Κ.Υ.
Κω  «Ιπποκράτειον»,  Γενηκό  Νοσοκομείο  -  Κ.Υ.  Καλύμνρυ  «Το  Βουβάλεισ»,  Κρατικό
Θεραπευτήριο - `Κ.Υ. Λέρου, Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Νάξου. Γενικό Νοσοκομείο Σύρω
«Βαρδάκεtο   και   Πρώιο»,   Γε`πκό   Νοσοκομε{ο   Αργολίδας   -   Ν.Μ.   Άργους,   Γενικό
ΝοσοκομείοΑργολίδας - ΝΜ. Νmιπλώυ, Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηγώς - Ν.Μ. Καλαμάτας,
Γενtκό Νοσοκομείο Μεσσηνίας - Ν.Μ. Κ.Υ. Κυπαρρισίας, Γεντ;κό Νοσοκομείο ΚΟρΜου,
Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας -Ν.Μ. Σπάρης, Γενικό Νοσοκομεώ Λακωνίας -` Ν.Μ. Κ.Υ.
Μολάων,   Γ.Π.Ν.   Τρίπολης   «ΗΕυαγγέλίστρια»,   Γενικό  Νοσοκομείο  zακύνθου,   Γε`7ικ
Νοσοκομείο Κέρ™ρας, Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, Γενικό Νοσοκομείο Ληξουρ
«Μαντζαβtνάτειο>>,   Γενικό   Νοσοκομείο   Λευκάδας,   ΓενmόΝοσοιcομείο   Άρτας,   Γενικό
Νοσοκομείο Ιωαννtνων {dΊ, Χατζηκώστα», Πωmστημακύ Γενικό Νοσοκομε{ο Ιωαννίνων,
Γενικό  Νοσοκομείο  Πρέβεζας,  Γε\ιωaό  Νοσοκομείο  -  Κ.γ.  Φτλιαrών,  ΓενικόΝοσοκομείο
Αιτωλοακαρνανι'ας     Ν.Μ.     Αγρινίου,     Γενικό     Νοσοκομείο     ΑιτωλοΌπCαρνανίας     -
Ν.Μ.Μεσολσryίου td`. Χαζηκώστα», Γε™ώ Νοσοκομείο Ανατολικής Αχα.ώς - Ν.Μ. Αψω,
Γεντκό  Νοσοκομείο  Ανατολικής  Αχα.tας  -  Ν.Μ  Κ.Υ.  Κάλαβρύτων.  Γεν™ό Νοσοκομείο
mείας, ΓενιιGό Νοσοκομεδο Πατρών Γ Ν.Μ. «Ο Άγtος Ανδρέας», Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
- Ν.Μ. Θώρακος, Γενικό ΝοσοκΌμείο Πώδων Παρών «Καραμθnrδώrειο», Πανεπιστημτακό

ΝοσοτQομίο Πατρών
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βόε$ρΦ$
. Ξα#πάνης

Α™rδβώεΒβ®ς
ΚαρανιάννrΊ

ΓΞν. ΓραμΗ®τώς
Σn. Μmακατσέλε!ς

!δάγγελΦς
αρναριτίβnς

G®π®r,8! S®€rΦ'
§ρ. Β8κstse!οs

. Αrchαnίο€ακί

ΞΛΛΗίqGΚΗ ΕΤΆΕFΕΕΑ
ΜΞΛΞΤmΕ & ΕΚFΈΑίΑΞΥΣΗ
mΑ Τ®sΈ ΞΑίκ3ιεΑβΩΔ# Α

Π ΡΩΗΝ Δ.Ε,Β.Ξ

#ΕLLΞ#Β8 §®gΞΑF8Φgψ
F®Ε ΤΗΞ s™j
ώF ΕΒΕj&ΒΈΤΞS

ΩΞι±g;  Ενημέρωση  για  τη  Θέση  της
εξgLδί™σηςστοΣακχαρώδη

Αγαπητές και

της   ειδικότητας   ης

Μεταβολισμός»   και

Παθολόγων τGαι

Ξβυ€Η™

σχετικά  με  το  Θέ

Δmβήτη και ττς μεταβατ1κές διατάξεις

Συψάδέλφα,

α μας τGαι σε όλους εσάς, επιστολή του

Παιδιάτρων αον Σαςχαρώδη
τά από `ειδιή εξετάσεις.

2. Δf Ν έ,Ή&

ΕπιτροΠή

ο τρόπος με τον οποί
πος απόκησης του τίτλοΌ

ήτη η οποία

«Ενδοκ

μεΈαβαακές  Δ™τάξεις  από  τα υπεύθυνα  όργαν
οι οποίες όσον αναφορ

η  Διαβήη  είναL  σε  δταβούλω
του  mΣΥ  mι

Τάξεις (ΤΡΟΠΟ

Εώαι γνωστό σ

(ΦΕΚ Τώχος

όσον  αναφορά

ν αποκηση
συζήτηση  από  την

απόκηση  της  ειι

α   υπάρξουν   ανώτοιχες
ιηση προγράμματος απότcτη

αυτή και

ινολογία

σψον

ατικέςύιgυΈφmσΉκές

λους, ότι μέχρι και σήμερα βάσει αντίσταmς νομοθεσ€ας

Β'378/22.06.1990,ΦΕΚΤώχοςΒ'657/Ι7.10.1990,ΦΕΚΤέύχος

Β'  678/Ι6.11.1992)  τσχύουν τα κάτωθεν για τους Παθολόγους,  Πατδιάτρους  -

Β!ΒΛ{Θ®ΗΝΗ
r. Πcmανδβέcβυ B9 €nρώnν Αν®έων3
Τ^Κ. 5464© ©εσσαλQνίκrί
Τnλ: 23ΊΘ Ξ5Ο Φ34, Fa%: Ξ31Θ 2ΞΟ ®84
ίnf$&Ξ,h®Sd.9r ! Www.haSd.Θr
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Δί®ΒΚΗ™Κ®
ΕrFΜΒ®γλί®

π#δ8®βΦς
Χ. ΣΉμπάνnς

Αξ7τί™Φ8δ®®ς
Α. Καβαψιάνγn

ΓgΨ. ΠΡΦμμΦτέΩς
Ξn. Μrιακ™Φέλος

Τ*#fΦξ
Μ` Αρχανιωτάκn

Μέλn
Τ. ΔιδάγψώΦξ
Χ.Μαργαρ!τίδnς
Κ. Σιώμθζ

ΞΧΞeίJΉνΞ
€®ΜΜίπΞΞ
βF©sίεΞ©mΈ

Ch. Sαmρanί5

νίc® ΡF@$ίά®Ώξ
Ξ!.  ίζαragίαηnί

G©π@rΏί sξ±εF©%α™
sΡ. ΒΦΚatseίοs

ΊΤm§Ι!feg
Μ. ΑrchaΏίΦtaΚί

8η©mb®rs
Τ. Βίd$n$eίθs
ChΙ Μαr$ar!tίdί§
κ. SjΟmΘS

ΕΛΛΉΜ$ΚΗ ΞΤΆ8ΡΞΙΑ
#ΞΛΞΤΗΞ & Εe€FΞΑΕΑΞΨΣΗΞ
ΠΑ ΤΏ# ΞΑΗΧΑΡΩΑ# ΑΒΑΒFgΤ#

nΡΩΗΝ Α.Ε.Β.Ε

Η ΞLLΕεΈ!8 ΑSS®G3Α™®ίq
Ξ$R ΤΗΞ $ΤυΕ#γ & ΞDυεΑΤΞ®Ν
®F ΒίΑΕ$ΕΈΈs Ι#ΞLLΕτυ§

α) Είναι μ νόμο ™Θορισμένος ο τρόmς μετεκ]mιίδευσης στcw Σα™αρώδη

Διαβήτη,  Ο οποίος προβλέπΗ ένα χρόνο μετεκπαίδευσης σε Διαβητολογικές

Μονάδες.

β)Προβλέπεται(ΦΕΚΤεύχΌςΒ'678/16.11.1992)πλήρηαπόσ™σηενόςέτους

™ν ανωτέρων τατρών (Παθολόγοι, Παιδ{ατροι και Ενδοκρtνολόγοι) από τα

Νοσοκομεία  στα  οποία  υmιρετούν  σg  Νοσοκομεία  στα  οποία  υπάρχουν
Διαβητολογικές  Μσνάδες,  κατόπw  ομόφωης  απόφασης  των  αντίσταχων
Διοικητικών Συμβουλίων των δύο Νοσοκομείων ™ι τηγ τελ,ική έγψιση της
απόσπασης  αυτών  από  το ΚΕΣΥ.  Ιατροί πσυ υ7ηρετούν σε Κλινικές  όπου

λειπουργεί Διαβητολογική Μονάδα δεν απαιτείται απόσιmση. Να αναφερθεί

εδώ,  ότι  μετε™αίδευση  στον  Σ.Δ.  έχουν  τη  δυνατότητα  να  δίνουν  οι

ΔιαβητολογικέςΜονάδεςτηςχώραςμαςκαιαντίστοιχεςτουεξωτερικού.

γ) Βάσει των ανωτέρων μέχρι και σήμερα μόψο οι ιατροί που απέκησαν η

μετεκπαίδευση με την αναφερόμε\7η οn;ωτέρω νομοθετημένη διαδικασία έχουν

ηδυνατότηταενασχόλησηςεπίσημαμεδταβηπκούςασθενείς.
δ) Παθολόγοι, Παιδίατρα και Ενδοκρwολόγοι που δεν μετε™ιδεύηκαν επί
ένα    έτος    στον    Σακχαρώδη    Δ™βήη,    ΔΕΝ    νομμοποιούνται    να
«αυτοαmκαλούντα»  εξειδιΦμένοι  στον  ΣαΉαρώδη   Διαβήτη   ή   πολύ
περισσότερο «Διαβητολόγοι}>.

ε)  Επομένως,  από  τα  αρμόδια Όργανα  αατρικοί  Σύλλογοι  ΕπισημονΉαά

Συμβούλια  Νοσοκομείίm  και  Οργανισμών,  ΚΕΣγ,  ΕΟΦ  και  Υπουργεώ
γγεάς  ιπλ)  Θα  πρέπει να  mίαζnηθούν οι ιατροt που  νομίμως  έχΌυν  την

μετε™ίδευση Cπον Σακχαρώδη Διαβήη τQαι τηΎ οποία μπορούν να ασκούν.
στ) Όλοι οι ενδοκρινολόγοι που απέκησαν τηγ ειδικόητα έως και σήμερα ή

είναι σε διαδικασία απόκτησής ης, Θα πρέπει να μετεΗααιδευτούν βάσει του*`

ισχύοντοςσήμερανόμουγταναέχουνεπίσηματηδυΓνατότηταενασχόλησήςμε
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Α8Θ!mκΦ
Ε™ΞΒΦΨΑ!®

ΠβόaδρΦς:
χ. Σβμπάνης

ΑψτπτΡόεδρος:
Α. καρανίάνη

ΓΞν.Γραμ#αέας:
Σπ. Μmκαmέλψ

Τψ8ας:
Μ, Αρ*™ιmάκη

™έλη:
Τ. Αί$άwελθς
3ξ.Μαρyαβιτίδης
κ. Σιώμος

ΕΧΕcυτίνΕ
cΟΜΞΗFFΤΕΕ

Fe§ίderξ$:
πφ s@mρaπίs

Ί#c® ΡFΏ©ί deΕΈ€;
D. Κarαgίαπnί

GΘώ®8ΊΞ!secrίeΦFΨ:
sΦ. ΞΞΚatseίθs

ΠΏsΙΦίΌα
Μ. Αrchanξοώκί

memb®m:
Τ.  Dίdαn9Θ!®s
ch` Μαrgεί™ίdίs
κ_ siοmΟs

εΑΆαηβ5ΞΚΗ  ΕΤΑ!ΡΕ&Α
n#ΞΛΈΤΗΕ & Εδ€mΑΕΑΞγΕΗΞ
ΠΑ Τ®Ξ# ΞΑίκ3&ΑΡΩΑΗ Α!ΑΈ$ΗΉ

ΠΡΏΗΝ ΔΕΒΕ

ΗΞLLΞ #®$8Άπέ®Μ
ΤυΞΒΨ & ΞΕΒLΞ$ΑΤΒΦΕΨ

cβg ΕΒΒΑΞΒΞΤΞs 8mΞLL@Τυs

διαβητικούς ασθενε{ς.  Συνεπώς  μέχρι να  δημοσιευτούν  οι

διατάξεtς για την εξειδίκευση στον Σhκχαρώδη Διαβήη και ην αποκηση του
καινούριου   τίΈλου  Ενδοκρινολογίας,  ισχύουν  για  όλους  τους  ανωτέρους

τρούς α υ™ρχοιηες
Θεωρούμε Τε

Επιστημονιή Εταιρεώ

ι και σχετικές Διατάξετς.

κιιι    άκρως ανπδεwτο
μερώνει με πληρωμένες

τους φορείς που εμπλέκοντάι στην αντιμετώπιση Έου

να υποκαθιστά με αυτότσν τρόπο κρατικές υπηρεσ{ες.
πιωνά™εται

Εταιρείας μα κ.

διευκρινιστιτή  επιστολή  τω

Ν. Λιόντα.

κό,   μία

Η ΕλληνuCή Εταιρεία Μελέτης και Εκπώδευσης γτα τον Σακχαρώδη Διαβήτη

Θα  υπερασπι™εί  τα νόμμα  δικαώμα™  των  μελών  ης  και  Θα  επLδιώξει
συνάντηση με την πολmκή ηγεσία του γπουργείου Υγείας, προκέιμένο'ι> να

αναπτύξει ται υποστηρίξει τις απόψεις ης.

Με πμή

ο Πρόεδρος

. Σαμπάνης
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