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Αθήνα 11.11.2021
Αριθμ. Πρωτ. ΚΕΣΥ (Β')
Γ.Π.οικ.

ΕπιαιΙ: 9Γ3ηΊ.Ι<θ5γ@ηιοΙι.9ον.9Γ
ΠΡΟΣ: (ηλεκτρονικά)
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
(Π.Ι.Σ.)

Θέμα: «Εκτέλεση υπερηχογραφημάτων από Μαιευτήρες Γυναικολόγους »
Σνετ.: Α) την υπ' αριθμ. 28 απόφαση της 291ης / 21-7-2021 Ολομέλειας του
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας Κε.Σ.Υ.
Β) το από 11/11/2021 έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας Κε.Σ.Υ.

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωσή σας, τα ως άνω σχετικά έγγραφα του
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.) , αναφορικά με την Εκτέλεση
υπερηχογραφημάτων από Μαιευτήρες - Γυναικολόγους, με την παράκληση να
ενημερωθούν όλοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι της Χώρας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Συνπυυένα:
φύλλα τρία (3)
Κοινοποίηση: (ηλεκτρονικά)
Ιατρικό Σύλλογο Αρκαδίας
Εσωτερική Διανουή:
Δ/νση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης
Διοικητικής και Γραμματειακής Υπο<

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα 11-11-2021

ΠΡΟΣ: Πανελλήνιο ιατρικό Σύλλογο

ΘΕΜΑ: «Μαιευτική- Γυναικολογία και εκτέλεση Υπερηχογραφημάτων ».

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.) κατόπιν προφορικών και
γραπτών αιτημάτων και λαμβάνοντας υπόψη την αποφ. 28της 290ηζ Ολομ./21-7-2021/26-10-2021
«Σχετικά με Εκτέλεση υπερηχογραφημάτων από Μαιευτήρες-Γυναικολόγους» και σε συνέχεια
Εταιρίας θέτει υπόψη σας τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 228/2000, «Άδεια
εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων» (ΦΕΚ Α' 197) όπως ισχύει, προβλέπεται ότι οι υπέρηχοι
εκτελούνται, μεταξύ άλλων: «Από τους ειδικούς γιατρούς οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να
προβαίνουν σε εξέταση των οργάνων της ειδικότητάς τους μετά από δμηνη εκπαίδευση, μετά τη
λήψη της ειδικότητας».
Σύμφωνα με την παρ. 19 τ-ου άρθρου 1 του κεφαλαίου Πρώτου της Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.
64843/2018 Υπουργικής Απόφασης, «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός
χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας (ΦΕΚ: β' 4138)
προβλέπεται ότι στην ειδική εκπαίδευση για την ειδικότητα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας
περιλαμβάνονται πλέον «έξι (6) μήνες υπερηχογραφία στη Μαιευτική και Γυναικολογία, (εκ
περιτροπής σε τμήματα που διαθέτουν εκπαιδευμένο προσωπικό και τον κατάλληλο τεχνολογικό
εξοπλισμό).
Με δεδομένο ωστόσο ότι η βασική υπερηχογραφική εξέταση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
με τη σύγχρονη άσκηση της Μαιευτικής -Γυναικολογίας, θα πρέπει να αναγνωρίζεται στα Μέλη
σας, ειδικότητας Μαιευτικής- Γυναικολογίας στο πλαίσιο της ιατρικής ευθύνης και του
γνωσιολογικού υπόβαθρου των ιατρών της εν λόνω ειδικότητας, η δυνατότητα χρήσης
υπερηχογραφικών
μηχανημάτων, μόνο για ίο βασικό γυναικολογικό-μαιευτικό
υπερηχογράφημα ως αναπόσπαστο μέρος της γυναικολογίκής εξέτασης, για την υποβοήθηση του
διαγνωστικού τους έργου
Για την , εκτέλεση και γνωμάτευση εξειδικευμένων μαιευτικών-γυναικολογικών εξετάσεων
απαιτείται είτε η εξάμηνη εκπαίδευση στο πλαίσιο της ειδίκευσης , σύμφωνα με το πρόγραμμα
εκπαίδευσης της εν λόγω ειδικότητας, είτε εξάμηνη εκπαίδευση και επιτυχή συμμετοχή σε
εξετάσεις για τη λήψη άδειας εκτέλεση υπέρηχων.
Ριάτό Κ έ .Σ ^ χ
Κοινοποίηση

,^ Η / ^ ρ ο ε δ ρ ό ^ Α

Δ/νση Ιατρών, Λοιπών Επιστ.
& Επαγγελματιών Υγείας
Ομότιμος Καί
Συνηίΐιιένα:
Το υπ' αρ. πρωτ. 28 απόφ. 290ης Ολομ.
/21-07-2021/26-10-2021

ΝΟι^ασυΧΡυσρ’υλα - Ηλιάνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα
26.10.2021
Αριθμ. Αποφ. 28 της 290ης
Ολομ./21.07.2021

ΑΠΟΦΑΣΗ
«Σχετικά με την εκτέλεση υπερηχογραφημάτων από Μαιευτήρες Γυναικολόγους»
Η Ολομέλεια του

Κεντρικού

Συμβουλίου Υγείας κατά τη

290η Συνεδρίασή

της στις

21.07.2021, αφού έλαβε υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του

Ν.1278/1982

«Για

σύσταση

Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας»

(ΦΕΚ

105/τΑ'/82), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το

Π.Δ

228/2000/12 9-2000

(ΦΕΚ

197/12.09.2000/τ.Ά

) σχετικά

με τον καθορισμό

κριτηρίων των Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλληλων γ:α την εκπαίδευση των ιατρών
στους Υπερήχους, όπως τροποποιήθηκε ισχύει.
3. Την υπ' αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.64843 (ΦΕΚ 4138/20.09.2018 τ.Β') Υ.Α. «Σύσταση, μετονομασία
ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση
τίτλου ειδικότητας» , όπως ισχύει.
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 32/20-05-2021 έγγραφο της Ελληνικής Μαιευτικής και Γ'υναικολογικής
Εταιρείας προς την Επιτροπή Ειδικοτήτων του ΚΕ.Σ.Υ. .
5. Το

Πρακτικό

(θέμα

25ο)

της

15-06-2021

Συνεδρίασης

,

της Μόνιμης Επιτροπής

Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης του ΚΕ.Σ. Υ. (Επιτροπή συγκροτηθείσα με την υπ'

αριθμ.

Α1β/Γ.Π.οικ.47807/24-06-2019

υπ'αριθμ.Α1β/Γ.Π.οικ.27742/29-04-2021

Υ.Α.,
Υπουργική

όπως

τροποποιήθηκε

Απόφαση).

Στο

ως

με

άνω

την

Πρακτικό

αναφέρεται ότι η Επιτροπή εισηγείται ομοφώνως στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ. ότι
είναι θετική, ως προς την τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την άδεια
εκτέλεσης υπερήχων που απαιτείται από τους ειδικευμένους Μαιευτήρες- Γυναικολόγους
(π.δ. 228/2000, «Άδεια εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων», ΦΕΚ Α' 197, όπως ισχύει), υπό
την

προϋπόθεση

συνεχούς

αξιολόγησης,

συγκεκριμένα κριτήρια που θα ισχύουν ενιαία.

επεξεργασία

και

ρύθμισης,

σύμφωνα— με

6. Την προφορική εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

αποφάσισε ομόφωνα:

την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την αναγνώριση επάρκειας εκτέλεσης και
γνωμάτευσης γυναικολογικού
προϋπόθεση

ότι

η

ή

μαιευτικού

υπερηχογραφική

υπερηχογραφήματος , υπό

εξέταση

στην

Μαιευτική

-

την

αυστηρή

Γυναικολογία

(Μ/Γ)

περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης κατά την ειδικότητα τους. Ιατροί που έλαβαν
την ειδικότητα της Μαιευτικής - Γυναικολογίας πριν την υπ' αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843/2018
(ΦΕΚ Β' 4138/20-9-2018) Υ.Α. , δύνανται να εκτελούν και να γνωματεύουν γυναικολογικά και
μαιευτικά υπερηχογραφήματα , ως αναπόσπαστο κομμάτι της γυναικολογικής εξέτασης για
την υποβοήθηση του διαγνωστικού τους έργου.

Όσοι ιατροί με Ειδικότητα

Μ ο υ σ ικ ή ς -

Γυναικολογίας δεν έχουν εκπαιδευτεί στους υπερήχους κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής τους,
υποχρεούνται

σε εξάμηνη

εκπαίδευση,

προκειμένου

να

λάβουν την άδεια

εκτέλεσης

Υπερήχων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για να εκτελούν και να γνωματεύουν τις
εξέιδικευμένες μαιευτικές και γυναικολογικές εξετάσεις .

Για το ΚΕ.Σ.Υ.

Η/Αντιπρόεδρρς

Ομότιμος Καθηγήτρια ΝικολόασίΧρσατούλα - Ηλιάνα

