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ΕΛΛ Η Ν ΙΚΗ Δ Η Μ Ο ΚΡΑ ΤΙΑ
ΥΠ Ο Υ Ρ ΓΕ ΙΟ ΥΓΕΙΑ Σ
KtNTPtKO ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΟΎΓΕΙΑΣ— ---Μ Ο Ν ΙΜ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟ Μ ΕΝ ΗΣ
ΙΑ ΤΡΙΚΗ Σ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αθήνα,

17-6-2022

ΠΡΟΣ: την Εκτελεστική Επιτροπή του ΚεΣΥ

YflH P ΕΣ1ΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
{ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)
ΡΕΜ Α: Διαβίβαση θεμάτω ν προς Εκτελεστική Επιτροπή ΚεΣΥ όπως προκύπτουν από τα πρακτικά
σ υ νεδ ρ ιά σ εω ν της 3ης, 17ης, 31ης Μ αρτίου 2022, καθώς και της 14||ς και 19ης Απριλίου 2022, της Μόνιμης
Επιτροπής Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.
Σας διαβιβάζουμε θέματα προς Εκτελεστική Επιτροπή ΚεΣΥ όπως προκύπτουν από τα πρακτικά
των ανωτέρω συνεδριάσεων ως κατωτέρω:
Α. της 3.3.2022:
1, Κ α τα λλη λό τη τα_Ν οσοκομείου για ειδίκευση Ιατρώ ν - Αίτημα αναγνώ ρισης του
Κ α ρ δ ιο λο γικο ύ Τμήματος του Γ.Ν Καρπενησιού ως κατάλληλου νια τη χορήγηση ειδικότητας
Κ α ρ δ ιο λ ο γία ς για δύο (2) έτη.

Σχετ:
1. Το υπ' αρ. πρωτ. Γ5α/ΔΥ/28-12-2021 (σχετ. 63541,63531) Υπηρεσιακό Σημείωμα της
Δ/νσης Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας, με τον συνημμένο
φάκελο.
2. Το πρακτικό της ΜΕΣ1Ε 03-02-2022 (Θέμα 2°)
3. Την από 24-02-2022 εισήγηση του κ. Ιω άννη Κανακάκη και του κ. Λεω νίδα Πουλημένου

Ως προς τα ανωτέρω σχετ., η Μόνιμη Συνεχιζόμενη Επιτροπή Ιατρικής, αφού εξέτασε τις εισηγήσεις
(3 σχετ.) των κ. Κανακάκη και Πουλημένου, αποφάσισε και εισηγείται ομοφώνως στην Εκτελεστική
Επιτροπή του ΚΕΣΥ, την έγκριση του αιτήματος αναγνώρισης του Καρδιολογικού Τμήματος του Γ.Ν
Καρπενησιού ως κατάλληλου για τη χορήγηση ειδικότητας Καρδιολογίας για έξι (6) μήνες,
σύμφωνα με τις εν θέματι εισηγήσεις, το σύνολο των στοιχείων του συνημμένου φακέλου και
εφόσον προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
; 2. Κ α τα λλη λό τη τα Ν οσοκομείου για ειδίκευση Ιατρώ ν - αίτημα ανα γνώ ρισης του
Ο φ θ α λρ ο λ ο γικο ύ Τμήματος του ΓΝ Λαμίας ως κατάλληλου για τη χορήγηση ειδικότητας
Ο φ θ α λμ ο λο γία ς για δύο (2) έτη ·
Σχετ:
1. Το

υπ' αρ. πρωτ. Γ5α/ΔΥ/10-01-2022 (σχετ. 66140) Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης
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Σχετ·:

)
1. |Το από 16-2-202^διαβιβαστικό σημείωμα προς ΜΕΣΙΕ της Εκτελεστικής Επιτροπής ΚΕΣΥ

2. Η με--*χρ. πρωτ. 78/20-1-2022 επιστολή προς Υπουργείο Υγείας της Εφορείας του Αρεταίειου
Νοσοκομείου.
___ _
______ ______'
Εγκρίνεται το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας. Να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την
έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
·

I

Λ

Γ. της 31.3.2022:
υ

2?

ΊΖ

i.t>

Θ ΕΜ Α 2°: (ΣΥΝ ΕΧ Ε ΙΑ) Αίτημα α να γνώ ρισης πρόσθετου χρόνου άσκησης (5 μηνών) στην ειδικότητα
της π α ιδ ια τρ ική ς του ΓΝ Λασιθίου - ΓΝ ΚΥ Ν εα πόλεω ς «Διαλυνάκειο» Ο.Μ, Αγίου Νικολάου,
Σχετ:
1. Το υπ' αρ. πρωτ. Γ5α/ΔΥ (Σχετ.80355,73029)/3-02-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης
Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας, με το συνημμένο φάκελο.
2. Το πρακτικό της ΜΕΣΙΕ 3.3.2022 (Θέμα 21ο).
3. Το από 18-3-2022 αίτημα της Εκτελεστικής Επιτροπής ΚεΣΥ προς κους Β. Παπαευαγγέλου και
Βουτετάκη.
4. Η από 27-3-2022 εισήγηση της κας Παπαευαγγέλου και κου Βουτετάκη μέσω μηνύματος ηλ.
ταχυδρομείου.

Εγκρίνεται το αίτημα του ΓΝ Λασιθίου - ΓΝ ΚΥ Νεαπόλεως και γίνεται δεκτή η από 27-3-2022, ως
κάτωθι, εισήγηση της κας Παπαευαγγέλου και Βουτετάκη.
*7

7

Λ

(_ Θ Ε Μ Α 3 ^ ί (ΣΥΝ ΕΧΕΙΑ) Έγκρισ η από το ΚΕΣΥ της πρότα σης της Εθνικής Επιτροπής Μ ητρικού Θηλασμού
''φΐΕΓεγκριση του εκπαιδευτικού υλικού της ομάδας «ΑΛΚΥΟ Ν Η ».
Σχετ:
1. Το υπ' αρ. πρωτ. Γ5α/ΔΥ/22-01-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Ιατρών, Λοιπών
Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας, με το συνημμένο φάκελο.
2. Το από 29.10.2021 απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής για τον Μητρικό
θηλασμό.
3. Το από 4-1-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος,
με συνημμένο φάκελο)
4. Τα από 25-2-2021 (Θ.4) και 15-6-2021 (Θ.3) πρακτικά της ΜΕΣΙΕ
5. Το από 18-3-2022 αίτημα της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ προς καθ κα Παπαευαγγέλου.
6. Η από 26.3.2022 εισήγηση της καθ κας Παπαευαγγέλου.

Εγκρίνεται και γίνεται δεκτή η από 26-3-2022, ως κάτωθι, εισήγηση της κας Παπαευαγγέλου.
£ - & · _____ b - 7 - r L ____________________________________________
Θ ΕΜ Α 4/: (ΣΥΝ ΕΧΕΙΑ) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεω ν έγκρισης ανάπτυξης και λειτουργίας
ν κιΛ/ητ.ών μονά δω ν πρω τοβάθμιας φ ροντίδα ς υγείας (ΚΜ ΠΦ Υ).
Σχετ··
1. Το με αρ. πρωτ. Γ1γ/ΓΠοικ./28371/7-5-2021 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
2. Το από 18-3-2022 αίτημα της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ προς κ. Α. Γαρύφαλλο.
3. Η εισήγηση του κου Α. Γαρύφαλλου.
Σχετικά με το θέμα, εγκρίνεται και γίνεται δεκτή η εισήγηση του κου Γαρύφαλλου.

_________________ ?ί ί -Cr ftv 4
Θ ΕΜ Α

5°:

(ΣΥΝ ΕΧΕΙΑ)

Επιστολή

της

' τ

Ελληνικής

ι

·_____

Ο υρολογικής

Εταιρείας

για

εκτέλεση
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Γραμματεία ΚΕΣΥ

Από:
Αποστολή:
Προς:
Κοινοποίηση:
Θέμα:

Vana Papaevangelou <vpapaev@gmail.com>
Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022 12:34 μμ
Γραμματεία ΚΕΣΥ
vana papaevangelou; DimitriosT. Boumpas
Re: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΣΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ

Αγαπητέ Πρόεδρε
Διάβασα με προσοχή τη πρόταση της Εθνικής Επιτροπής Θηλασμού αναφορικά με την έγκριση απο το
ΚΕΣΥ ενός ηλεκτρονικού
εκπαιδευτικού εγχειριδίου για το μητρικό θηλασμό που έφτιαξε η ομάδα "ΑΛΚΥΟΝΗ" από το Ινστιτούτο
Υγείας του παιδιού και εγκρίνω τη χρήση του ως εκπαιδευτικό εργαλείο κατά την διάρκεια εκπαίδευσης
των ιατρών παιδιάτρων.
Στη διάθεση σας για όποια διευκρίνιση
Με εκτίμηση
Βανα Παπαευαγγέλου
Στις Πέμ 24 Μαρ 2022 στις 12:45 μ.μ., ο/η Γραμματεία ΚΕΣΥ <gram.kesy@moh.gov.ur> έγραψε:

Καθ. κύρια Παπαευαγγέλου,

Κατόπιν απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κε.Σ.Υ., οριστήκατε εμπειρογνώμονας - εισηγητής
στο θέμα του μητρικού θηλασμού.

Συνημμένως προωθείται φάκελος του εν λόγω θέματος με την επιστολή του ΚΕΣΥ.

Παρακαλούμε για την ανταπόκρισή σας εντός εύλογου διαστήματος, προκειμένου η Επιτροπή
ολοκληρώσει το έργο της.
Σε περίπτωση ερωτημάτων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας .

Με εκτίμηση.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ

Καθηγητής Δημήτριος Μπούμπας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Υπουργείο Υγείας
Δ/νση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης, Διοικητικής & Εραμματειακής
Υποστήριξης Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας
Εραμματεία της Επιτροπής Μόνιμης Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης,
Μ. Φωτεινός
Email: gram.kesy@moh.gov.gr
Τηλ. 210 8208835

Professor of Paediatric Infectious Diseases
Third Department of Paediatrics
National and Kapodistrian University of Athens
School of Medicine
University General Hospital ΑΤΤΙΚΟΝ
Rimini 1, Chaidari 12462, Athens. Greece
Tel +30 2105832228
Fax +30 2105832229
email vpapaev@med.uoa.qr
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Αθήνα,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς: κ.

18-03-2022

π α π α ε υ α γ γ ε λ ο υ β α σ ιλ ικ ή

ΚΑΟΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

Θέμα: «Μητρικός θηλασμός»

Σχετ.: Το με αρ. ττρωτ. Γ5α/ΔΎ./22-01-2021 Υ.Σ. της Δ/νσης Ιατρών, Λοιπών
Επιστημόνων & Επαγγελματιών Υγείας-Τμήμα Α'

Σας διαβιβάζουμε το ως άνω σχετ. αναφορικά με τον Μητρικό θηλασμό
παρακαλούμε για την Εισήγησή σας επί του αναφερομένου θέματος.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

και

ο

14A

1

θ- 3

Odd°/Svu Q<Z
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΩΝ,ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Τηλέφωνο : 213 216 1720,1512
e-mail
:dey@moh.gov.gr

Π ΡΟ Σ: Δ/νση Επιστημονικής
Τεκμηρίωσης Διοικητικής
και Γραμματειακής Υποστήριξης
ΚΕ.Σ.Υ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: «Μητρικός Θηλασμός»
Σχετ.: Το από 4-1-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής
Περιβάλλοντος

Σας διαβιβάζουμε το παραπάνω σχετικό με συνημμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδρίασης
της Εθνικής Επιτροπής για το Μητρικό Θηλασμό αναφορικά με έγκριση ηλεκτρονικού
εκπαιδευτικού εγχειριδίου για το μητρικό θηλασμό από το Ινστιτούτο Υγείας του παιδιού και
παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά με την δυνατότητα χρήσης του ως εκπαιδευτικό
εργαλείο κατά την διάρκεια εκπαίδευσης των ιατρών παιδιάτρων.

Συνηιιιιένα:

-φύλλα πέντε (5)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
-Γ5α (2)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 19
Ταχ. Κώδικας: 104 33
Πληροφορίες: Ι.Κοντελέ
Τηλέφωνο: 2132161514

Αθήνα,

^71/2021

ΠΡΟΣ:
Διεύθυνση Ιατρών, Επιστημόνων και
Επαγγελματιών Υγείας

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Αποσπάσματος Πρακτικού Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής για το
Μητρικό Θηλασμό
Σχετ: 1. Η υπ'αριθμ. ΔΥΙδ/οικ. 57387/2-6-2005 Απόφαση του Υπουργού Υγείας περί
συγκρότησης της Εθνικής Επιτροπής για το Μητρικό Θηλασμό, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. το από 29/10/2020 απόσπασμα πρακτικού της Εθνικής Επιτροπής για το Μητρικό Θηλασμό

Σας διαβιβάζουμε απόσπασμα πρακτικού της από 29/10/2020 Συνεδρίασης της
Εθνικής Επιτροπής για το Μητρικό Θηλασμό (σχετικό 2), το οποίο έγινε δεκτό από τον Γενικό
Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, αναφορικά με έγκριση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού εγχειριδίου
για το μητρικό θηλασμό που έχει παραχθεί από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Η Επιτροπή
θεωρεί ότι το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο έχει περάσει από τα απαραίτητα στάδια ελέγχου
ποιότητας και μετά από ηλεκτρονική διαβούλευση γνωμοδότησε θετικά προκειμένου να
κατατεθεί στο ΚΕΣΥ προς γνωμοδότηση αναφορικά με την χρήση του ως εκπαιδευτικό
εργαλείο στο πρόγραμμα ειδικότητας των παιδιάτρων.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και την
ενημέρωση της υπηρεσίας μας.
Συνημμένα: 4 σελίδες

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο για τον Μητρικό Θηλασμό που συνέταξε η επιστημονική ομάδα
της «Αλκυόνης: Εθνική Πρωτοβουλία Προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού» χρησιμοποιεί
την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και διανέμεται δωρεάν στους
επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την φροντίδα της μητέρας και του βρέφους.
Η πρόσβαση γίνεται από το link:

http://eclass.epileRothilasmo.gr/index.php?loRout=yes
Απαιτείται η εγγραφή του χρήστη, που γίνεται κατόπιν αίτησης και έγκρισης από την
επιστημονική ομάδα.

Με την εγγραφή του ο χρήστης έχει πρόσβαση σε 14 πλήρη μαθήματα (κεφάλαια) που
αφορούν τον μητρικό θηλασμό.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΤΟ ΜΗΤΡΙΚΟ ΘΗΛΑΣΜΟ

Απόσπασμα Πρακτικού
29 Οκτωβρίου 2020
Θέμα: Έγκριση προγράμματος e-learning για το Μητρικό Θηλασμό
Η Επιστημονική Ομάδα της ΑΛΚΥΟΝΗΣ - Εθνική Πρωτοβουλία Προαγωγής Μητρικού Θηλασμού
(Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού) είχε προχωρήσει σε συγγραφή διαδικτυακού εκπαιδευτικού εγχειριδίου
για τον Μητρικό θηλασμό, το οποίο παρέχεται με τη μορφή ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης (eleaming). Το εν λόγω εγχειρίδιο θα διατίθεται δωρεάν μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class, όπου
θα παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα επικοινωνίας με την επιστημονική ομάδα της ΑΛΚΥΟΝΗΣ για
ερωτήματα και διευκρινίσεις. Κάθε κεφάλαιο αποτελείται από αναλυτικό κείμενο, λεπτομερή παρουσίαση
του μαθήματος, βιβλιογραφία και ερωτήσεις. Την επιστημονική ευθύνη του υλικού θα την έχει η
Επιστημονική Ομάδα της ΑΛΚΥΟΝΗΣ. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τηλε-εκπαίδευσης, σύμφωνα με
τους όρους χρήσης, θα χορηγείται πιστοποιητικό από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Επιτροπής από την κ.Αντωνιάδου, το εγχειρίδιο ολοκληρώθηκε και έχει
ήδη αξιολογηθεί και εγκριθεί από 3 ανεξάρτητους και έγκριτους στο χώρο του μητρικού θηλασμού
εξωτερικούς κριτές.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο έχει περάσει από τα απαραίτητα στάδια ελέγχου
ποιότητας και μετά από ηλεκτρονική διαβούλευση αποφάσισε την έγκριση του προκειμένου να κατατεθεί
στο ΚΕΣΥ προς γνωμοδότηση αναφορικά με την χρήση του ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο πρόγραμμα
ειδικότητας των παιδιάτρων.
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Ο χρήστης αφού ολοκληρώσει το e-class σε ορισμένο χρονικό διάστημα (15 ημερών) και
περάσει με επιτυχία την εξέταση του κάθε μεθήματος (60%), θα λαμβάνει πιστοποίηση για
την επιτυχή εκπαίδευσή του.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω e-mail με την επιστημονική ομάδα για
δ ιε υκρ ιν ήσε ις/απορ ίες.

Επιπλέον ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλταφόρμα για 6 μήνες.

Το κάθε μάθημα έχει εισανωγικό κείμενο- περιγραφή, όπου αναφέρεται ο σκοπός του
μαθήματος και οι λέξεις κλειδιά.

Παράλληλα ο χρήστης μπορεί να δει πόσα έγγραφα (αρχεία word και ppt) έχουν
καταχωρησθεί στο μάθημα, καθώς και τις ασκήσεις-εξέταση του μαθήματος.

