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ΓΝΜΔ 1495/7.3.2017
ΣΧΕΤ. Το με αρ. πρωτ. 520/3.3.2017 έγγραφο Πανελληνίου Ιατρικού
Συλλόγου.
Το με αρ. πρωτ. 74/2.3.2017 (ΑΠ ΠΙΣ 504/2.3.2017) έγγραφο
Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Ο ΠΙΣ, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 520/3.3.2017 έγγραφό του, μας διαβιβάζει
έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου με αρ. πρωτ. 74/2.3.2017 (ΑΠ ΠΙΣ
504/2.3.2017), και ζητεί τη γνωμοδότησή μας.
Στο ως άνω έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου με αρ. πρωτ.
74/2.3.2017 (ΑΠ ΠΙΣ 504/2.3.2017) αναγράφονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Ενημέρωση του κοινού για τους γιατρούς που εκτελούν νομίμως
υπερηχογραφήματα.
Το ΔΣ του ΙΣΛ στην συνεδρίαση της 1/3/2017 αποφάσισε μετά από
πρόταση συναδέλφου και παρότρυνση των ακτινοδιαγνωστών του συλλόγου να
ενημερώσει δημοσίως το κοινό του νομού μας ανακοινώνοντας τα ονόματα των
γιατρών που εκτελούν νομίμως υπερηχογραφήματα για τα όργανα της
ειδικότητας τους. Ασφαλώς θα λάβουμε την συγκατάθεσή τους για την δημόσια
αναφορά του ονόματός τους. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν η
παραπάνω ενέργεια παραβαίνει την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων.
Παρακαλούμε για την κατά το δυνατόν άμεση απάντηση ώστε με την
σειρά μας να απαντήσουμε στα μέλη μας».
Σύμφωνα με Συντ. 5 παρ. 5 εδ. 1 «καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία
της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας».
Σύμφωνα με Συντ. 21 παρ. 3 «το Κράτος μεριμνά για την υγεία των

πολιτών …».
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Σύμφωνα με Συντ. 5Α παρ. 1 εδ. 1 «καθένας έχει δικαίωμα στην

πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει».
Σύμφωνα με άρθρο 11 παρ. 1, 2 Β.Δ. 11.10/7.11.1957 (ΦΕΚ Α’ 225)
ορίζονται τα εξής:

«1. Σκοπός των Ι.Σ. είναι η μέριμνα περί της διατηρήσεως του ιατρικού
σώματος ικανού από επιστημονικής και ηθικής απόψεως να εξυπηρετήση μετά
προθυμίας και αυταπαρνήσεως την δημόσιαν υγιεινήν και τους αρρώστους, ως
και η εναρμόνισις των ηθικών και οικονομικών συμφερόντων μεταξύ των μελών
αυτού, και τούτων προς το γενικώτερον συμφέρον του λαού και του Κράτους.
2. Ο σκοπός αυτός επιδιώκεται ιδία: 1) […]
2) Διά της περιφρουρήσεως της αξιοπρεπείας των μελών αυτών και της
ασκήσεως πειθαρχικής εξουσίας επί των τυχόν παρεκτρεπομένων.
3) Διά της δημιουργίας κοινού συναδελφικού πνεύματος και ομαλών
σχέσεων μεταξύ των ιατρών, επί σκοπώ της εξυπηρετήσεως των αρρώστων και
της δημοσίας υγείας.
4) Διά της εποπτείας επί της πιστής τηρήσεως των νόμων και κανονισμών
των αφορώντων τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των ιατρών.
5) Διά της μελέτης των υγειονομικών συνθηκών της χώρας, της
παρακολουθήσεως των προς βελτίωσιν αυτών λαμβανομένων μέτρων ως και της
υποβολής
προτάσεων,
εισηγήσεων
και
γνωμών
αφορωσών
την
αποτελεσματικότητα ή την βελτίωσιν των μέτρων τούτων και της υγειονομικής εν
γένει νομοθεσίας. […]».
Σύμφωνα με άρθρο 13 Α.Ν. 1565/1939 (ΦΕΚ Α’ 16) ορίζονται τα εξής:

«Ο Ιατρός οφείλει να ασκή ευσυνειδήτως το επάγγελμα αυτού και να
συμπεριφέρηται τόσον εν τη ενασκήσει του επαγγέλματος, όσον και εκτός αυτής
κατά τρόπον αντάξιον της αξιοπρεπείας και εμπιστοσύνης τας οποίας απαιτεί το
Ιατρικόν επάγγελμα».
Σύμφωνα με άρθρο 2 παρ. 3 Ν. 3418/2005 (ΦΕΚ Α’ 287) ορίζονται τα εξής:

«Το ιατρικό λειτούργημα ασκείται σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς και
ισχύοντες κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Διέπεται από απόλυτο σεβασμό στην
ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και απευθύνεται σε όλους τους
ανθρώπους χωρίς διάκριση φύλου, φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, ηλικίας,
σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικής θέσης ή πολιτικής ιδεολογίας».
Σύμφωνα με άρθρο 3 παρ. 1, 2 Ν. 3418/2005 (ΦΕΚ Α’ 287) ορίζονται τα
εξής:

«1. Κάθε ιατρός απολαύει, κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,
επιστημονικής ελευθερίας και ελευθερίας της συνείδησής του, παρέχει δε τις
ιατρικές του υπηρεσίες με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
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2. Ο ιατρός ενεργεί με βάση:
α) την εκπαίδευση που του έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια των
προπτυχιακών του σπουδών, την άσκησή του για την απόκτηση τίτλου ιατρικής
ειδικότητας και τη συνεχιζόμενη ιατρική του εκπαίδευση,
β) την πείρα και τις δεξιότητες που αποκτά κατά την άσκηση της ιατρικής και
γ) τους κανόνες της τεκμηριωμένης και βασισμένης σε ενδείξεις ιατρικής
επιστήμης».
Σύμφωνα με άρθρο 4 παρ. 3 Ν. 3418/2005 (ΦΕΚ Α’ 287) ορίζονται τα εξής:

«Ο ιατρός οφείλει, χωρίς να περιορίζεται η ηθική και επιστημονική
ανεξαρτησία του, και χωρίς να παραβλέπει το όφελος του συγκεκριμένου ασθενή,
να συνταγογραφεί και να προχωρεί μόνο στις ιατρικές πράξεις οι οποίες είναι
απαραίτητες για την εξασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της
αποτελεσματικότητας της υγειονομικής φροντίδας ή της θεραπείας που
παρέχεται».
Σύμφωνα με άρθρο 8 παρ. 1, 5 Ν. 3418/2005 (ΦΕΚ Α’ 287) ορίζονται τα εξής:

«1. Η συμπεριφορά του ιατρού προς τον ασθενή του πρέπει να είναι αυτή
που προσήκει και αρμόζει στην επιστήμη του και την αποστολή του
λειτουργήματός του.
5. Ο ιατρός δεν πρέπει να εκμεταλλεύεται την εμπιστοσύνη του ασθενή, να
χρησιμοποιεί τη θέση του για τη σύναψη ανάρμοστων προσωπικών σχέσεων με
τους ασθενείς ή τους συγγενείς τους, να ασκεί οικονομικές ή άλλες πιέσεις, να
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες και να συστήνει θεραπείες ή να
παραπέμπει τους ασθενείς σε εξετάσεις οι οποίες δεν είναι προς το συμφέρον
τους».
Σύμφωνα με άρθρο 10 παρ. 1, 2 Ν. 3418/2005 (ΦΕΚ Α’ 287) ορίζονται τα
εξής:

«1. Η άσκηση της ιατρικής γίνεται σύμφωνα με τους γενικά παραδεκτούς
κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Ο ιατρός έχει υποχρέωση συνεχιζόμενης δια βίου
εκπαίδευσης και ενημέρωσης σχετικά με τις εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης και της
ειδικότητάς του.
2. Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει όχι μόνον τις ιατρικές γνώσεις, αλλά και
τις κλινικές δεξιότητες, καθώς και τις ικανότητες συνεργασίας σε ομάδα, οι οποίες
είναι απαραίτητες για την παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας. […]».
Σύμφωνα με άρθρο 12 παρ. 1 Ν.Δ. 3366/1955 (ΦΕΚ Α’ 258) ορίζονται τα εξής:

«Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις τίτλου πλέον
ειδικότητος».

της μιας ιατρικής

Σύμφωνα με άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α’ 50) ορίζονται τα εξής:
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«Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν
το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του».
Σύμφωνα με Π.Δ. 228/2000 «Άδεια εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων»
(ΦΕΚ Α’ 197), ορίζονται τα εξής:

«Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του Νόμου 2646/98 (ΦΕΚ Α’
236/98).
2. Την από 18-6-99 εισήγηση της Επιτροπής Εκπαίδευσης μετεκπαίδευσης
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).
3. Την αριθμ. 14 απόφαση της 150ης Ολομέλειας 15-799/19-7-99 του
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
4. Την αριθμ. 14 απόφαση της 156ης Ολομέλειας 16-1299 του Κεντρικού
Συμβουλίου Υγείας.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/85 όπως προστέθηκε με το
άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α’ 154/92) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α’ 28/97).
6. Την αριθ. 2850/18-4-2000 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Υγείας και Πρόνοιας Χριστίνα Σπυράκη και Δημήτριο Θάνο" (ΦΕΚ Β’ 565/2000).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Ασφαλιστικών
Οργανισμών.
8. Την αριθμ. 296/2000 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας
μετά από πρόταση του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εκτέλεση Υπερήχων
1. Οι υπέρηχοι εκτελούνται:
α) Από τους Ακτινοδιαγνωστές, Ακτινοθεραπευτές - Ογκολόγους, για το
σύνολο των υπό εξέταση οργάνων ή Ιστών.
β) Από τους ειδικούς γιατρούς οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν
σε εξέταση των οργάνων της ειδικότητάς τους μετά από 6μηνη εκπαίδευση, μετά
τη λήψη της ειδικότητας.
Η άδεια εκτέλεσης υπερήχων της περίπτωσης 1.β αποκτάται κατόπιν
εξετάσεων ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.
Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας
και αποτελείται από ένα γιατρό Ακτινοδιαγνωστικής ο οποίος προεδρεύει και δύο
γιατρούς της αντίστοιχης ειδικότητας που έχουν άδεια εκτέλεσης υπερήχων.
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"γ. Οι εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης υπερήχων
διενεργούνται δύο (2) φορές το χρόνο, κατά τους μήνες Μάϊο και Νοέμβριο
αντίστοιχα, και είναι προφορικές.
Σε περίπτωση αποτυχίας, οι ειδικευμένοι ιατροί έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας εκτέλεσης υπερήχων για δύο
(2) φορές ακόμη.
Σε περίπτωση απόρριψης για τρίτη φορά έχουν δικαίωμα να
παρουσιαστούν εκ νέου στις εξετάσεις μετά από τρίμηνη εκπαίδευση στους
υπερήχους".
"δ. Ειδικοί ιατροί που έχουν μετεκπαιδευτεί στους υπερήχους σε
Νοσοκομεία του Εξωτερικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο,
δύνανται να αναγνωρίσουν την εκπαίδευση αυτή, μετά από γνώμη του Κεντρικού
Συμβουλίου Υγείας και να αποκτήσουν την άδεια εκτέλεσης υπερήχων."
[ΣΗΜ. Οι περιπτ. γ και δ της παρ. 1 προστέθηκαν με την παρ. Α άρθρου 1
ΠΔ 210/2003 (ΦΕΚ Α’ 168)].
2. α. Οι Καρδιολόγοι μπορούν να εκτελούν διαθωρακικά
υπερηχογραφήματα DOPPLER καρδίας και αορτικού τόξου, εφόσον έχουν
εκπαιδευτεί 5 μήνες κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής τους για λήψη ειδικότητας
Καρδιολογίας. Η σχετική άδεια εκτέλεσης υπερήχων χορηγείται χωρίς εξετάσεις.
β. Για τις νεώτερες τεχνικές, εκτός των ανωτέρω(ECHO STRESS, COLOR
KINESIS, DOPPLER TISSUE IMAGING, HARMONI CS) απαιτείται εξάμηνη
εκπαίδευση μετά τη λήψη της ειδικότητας σε αναγνωρισμένα ειδικά Κέντρα.
Ειδικότερα για μεν την διοισοφάγειο ηχοκαρδιογραφία, απαιτείται όπως ο
εκπαιδευόμενος καρδιολόγος πραγματοποιήσει τουλάχιστον 25 εισαγωγές του
γαστροσκοπίου υπό την επίβλεψη γαστρεντερολόγου ή ηχοκαρδιογραφιστού και
να συμμετάσχει και γνωματεύσει σε τουλάχιστον 50 εξετάσεις διοισοφάγειας
ηχοκαρδιογραφίας υπό την επίβλεψη του Διευθυντού του εργαστηρίου, δια δε τη
δυναμική ηχοκαρδιογραφία (με κόπωση ή φαρμακευτική) και την ενδοστεφανιαία
υπερηχογραφία θα πρέπει να συμμετάσχει στη διενέργεια τουλάχιστον 50
εξετάσεων και στην ερμηνεία τουλάχιστον 100 εξετάσεων αντιστοίχως.
Αναφορικά δε προς τις νεώτερες τεχνικές COLOR ΚΙNESIS, DOPPLER,
TISSUE IMAGING, HARMONICS θα πρέπει να συμμετάσχει και να γνωματεύσει σε
συνολικά εκατό (100) εξετάσεις.
Οι καρδιολογικές μονάδες που δύνανται να εκπαιδεύσουν καρδιολόγους
στις νεώτερες τεχνικές πρέπει να εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3
του παρόντος και επιπρόσθετα στην καρδιολογική μονάδα να λειτουργεί
αιμοδυναμικό εργαστήριο.
Η σχετική άδεια εκτέλεσης υπερήχων χορηγείται κατόπιν εξετάσεων
ενώπιον της ανωτέρω τριμελούς Επιτροπής.
3. Όσοι γιατροί με Ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής, Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Καρδιολογίας δεν έχουν εκπαιδευτεί στους υπερήχους κατά τη
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διάρκεια της ειδίκευσής τους, υποχρεούνται σε 6μηνη εκπαίδευση προκειμένου να
έχουν το δικαίωμα εκτέλεσης υπερήχων.
4. Γιατροί με τις κάτωθι ιατρικές ειδικότητες δεν εκτελούν υπερήχους:
Αλλεργιολογία, Δερματολογία - Αφροδισιολογία, Ιατροδικαστική, Πλαστική
Χειρουργική.
[ΣΗΜ. Οι ειδικότητες της παρ. 4: Πνευμολογία - Φυματιολογία,
Νευροχειρουργική, Ρευματολογία, Ιατρική της Εργασίας, Φυσική Ιατρική και
Αποκατάσταση διαγράφηκαν με την παρ. Β άρθρου 1 ΠΔ 210/2003].
Άρθρο 2
Καθορισμός των οργάνων για κάθε ιατρική ειδικότητα για εκτέλεση
υπερήχων.
- Ακτινολόγοι - Παιδίατροι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα για
το σύνολο των οργάνων.
- Αγγειοχειρουργοί: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα αγγείων
(αρτηριών φλεβών).
- Γαστρεντερολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα:
"γαστρεντερικού σωλήνα, δηλαδή οισοφάγου, στομάχου, δωδεκαδακτήλου,
λεπτού και παχέος εντέρου, πρωκτού, καθώς επίσης και υπερηχογραφήματα"
ήπατος, σπληνός, παγκρέατος, χοληφόρων και ενδοσκοπική υπερηχογραφία των
οργάνων αυτών.
[ΣΗΜ. Η εντός " " φράση στην ειδικότητα των Γαστρεντερολόγων
προστέθηκε με την παρ. Β άρθρου 2 ΠΔ 210/2003 (ΦΕΚ Α’ 168)].
- Μαιευτήρες - Γυναικολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα
έσω γεννητικών οργάνων και παρακολούθησης κυήσεως.
- Καρδιολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα καρδίας και
αορτικού τόξου καθώς και διοισοφαγικά.
- Παθολόγοι - Χειρουργοί - Γενικοί Γιατροί: μπορούν να εκτελούν
υπερηχογραφήματα για το σύνολο των οργάνων της κοιλιακής χώρας. Τα όργανα
της κοιλιακής χώρας είναι:
"Περιτοναϊκή κοιλότητα"
Κοιλιακή μοίρα οισοφάγου
Στόμαχος - "δωδεκαδάκτυλο"
Λ. έντερο
Π. έντερο
Ήπαρ
Σπλην
Μήτρα - σάλπιγγες - ωοθήκες
"Εξωπεριτοναϊκά όργανα κοιλίας"
Πάγκρεας
Νεφροί
Επινεφρίδια
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Ουρητήρες
Μεγάλα αγγεία
Ουροδόχος κύστη
Προστάτης
Ορθόν
- Ορθοπεδικοί: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα μαλακών
μορίων και αρθρώσεων άνω - κάτω άκρων και σπονδυλικής στήλης.
- Ουρολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα νεφρών κύστεως - προστάτου.
- Νεφρολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα νεφρών ουρητήρων - ουροδόχου κύστεως.
- Οφθαλμίατροι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα για το όργανο
του οφθαλμού.
- Ωτορινολαρυγγολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα
περιοχής τραχήλου.
- Ενδοκρινολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα θυροειδούς,
παραθυροειδούς και λοιπών ενδοκρινών αδένων.
- Νευρολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα διακρανίως.
Ακτινοθεραπευτές
Ογκολόγοι:
μπορούν
να
εκτελούν
υπερηχογραφήματα για το σύνολο των υπό εξέταση οργάνων ή ιστών.
"- Ιατροί με ειδικότητα: Παθολογικής - Ογκολογίας, Αιματολογίας, Ιατρικής
της Εργασίας: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα για το σύνολο των
οργάνων της κοιλιακής χώρας".
"- Πνευμονολόγοι - Φυματιολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερήχους των
οργάνων της ειδικότητας με ειδικές ενδοσκοπικές τεχνικές και κυρίως με το
οισοφάγειο DOPPLER ή με οιεσδήποτε άλλες καθετηριαστικές μεθόδους έχουν
επιλέξει".
"- Ιατροί με ειδικότητα Χειρουργικής Θώρακος: μπορούν να εκτελούν
υπερηχογραφήματα των οργάνων της ειδικότητας με ειδικές ενδοσκοπικές
τεχνικές".
"- Ιατροί με ειδικότητα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης: μπορούν να
εκτελούν υπερηχογραφήματα μαλακών μορίων και αρθρώσεων άνω - κάτω
άκρων και σπονδυλικής στήλης".
"- Ρευματολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερήχους για οστική
πυκνομετρία, αρθρικών θυλάκων, τένοντες μυών και υμένων καθώς και για
ειδικές τεχνικές διάγνωσης ρευματολογικών νόσων από την εξέταση αγγείων
(όπως η κροταφική αγγειΐτις)".
"- Ιατροί με ειδικότητα Χειρουργικής Παίδων: μπορούν να εκτελούν,
προκειμένου περί παιδιών, υπερηχογραφήματα για το σύνολο των οργάνων της
κοιλιακής χώρας".
"- Νευροχειρουργοί: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα εγκεφάλου
και νωτιαίου μυελού".
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"- Αναισθησιολόγοι: μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα με ειδικές
τεχνικές όπως οι Πνευμονολόγοι - Φυματιολόγοι, καθώς και υπερηχογραφήματα
για την τοποθέτηση ειδικών καθετήρων αντιμετώπισης του πόνου".
[ΣΗΜ. Οι εντός " " ιατρικές ειδικότητες, μετά την ειδικότητα των
Ακτινοθεραπευτών - Ογκολόγων, προστέθηκαν με την παρ. Α άρθρου 2 Π.Δ.
210/2003].
Άρθρο 3
Καθορισμός κριτηρίων για την αναγνώριση των Νοσοκομειακών Μονάδων
ως κατάλληλων για την εκπαίδευση των γιατρών στους υπερήχους.
1. Η εκπαίδευση στους υπερήχους γίνεται σε Νοσοκομειακές Μονάδες
Ακτινολογικά Εργαστήρια Περιφερειακών Γενικών Νοσοκομείων ή Τμήματα που
εκτελούντα αντίστοιχα των ειδικοτήτων υπερηχογραφήματα) που πληρούν τις
κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Χορηγούν πλήρη ειδικότητα.
β) Εκτελείται ικανός αριθμός εξετάσεων του κάθε αντικειμένου επί
ημερησίας βάσεως.
γ) Υφίσταται υπεύθυνος της λειτουργίας του Εργαστηρίου του Τμήματος
ή της Μονάδας ο οποίος να διαθέτει ανάλογη εμπειρία σε εργαστήριο υπερήχων
αντίστοιχο με την ειδικότητά του και να έχει άδεια εκτέλεσης υπερήχων.
Αναγκαία, επίσης, θεωρείται η στελέχωση του εργαστηρίου με εξειδικευμένο
προσωπικό εφόσον τούτο είναι δυνατό.
δ) Υπάρχει αρχείο εξετάσεων.
ε) Το τμήμα διαθέτει τακτική εκπαιδευτική δραστηριότητα, ανά εβδομάδα
και ανά μήνα, ενασχόλησης με τους υπερήχους.
στ) Τα μηχανήματα υπερήχων είναι εγκατεστημένα κατ’ αρχήν στο
Ακτινολογικό Εργαστήριο για να εξυπηρετούν πολλαπλές χρήσεις αντίστοιχα με
την ειδικότητα των Νοσοκομείων, εκτός των μηχανημάτων των Χειρουργικών,
Καρδιολογικών και Γυναικολογικών μονάδων λόγω της ιδιαιτερότητάς τους.
Έχουν χρήση των μηχανημάτων οι εκτελούντες την 6μηνη επιπλέον της
ειδικότητας εκπαίδευση.
ζ) Η εκπαιδευτική Μονάδα, Τμήμα ή Εργαστήριο, με ευθύνη του Δ/ντή
υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στις
υπερηχογραφικές πράξεις (κυρίως εκτέλεση και διάγνωση) με ελάχιστο αριθμό
ανά μήνα εκπαίδευσης τα 30 υπερηχογραφήματα ανά εκπαιδευόμενο.
2. Ο εκπαιδευόμενος οφείλει να συμμετέχει ανελλιπώς στο πρόγραμμα
εκτέλεσης των υπερηχοτομογραφιών και μετά το πέρας της εκπαίδευσής του
λαμβάνει πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφεται πλήρως η δραστηριότητά του και
ο αριθμός των πράξεων στις οποίες συμμετείχε.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά από γνώμη της
Επιτροπής Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης του ΚΕ.Σ.Υ., αναγνωρίζονται οι
νοσοκομειακές μονάδες που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις ως κατάλληλες
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για την εκπαίδευση των ειδικευμένων γιατρών στους υπερήχους και καθορίζεται ο
αριθμός των ανωτέρω γιατρών που μπορούν να εκπαιδευθούν στις μονάδες
αυτές.
4. Οι γιατροί για την 6μηνη εκπαίδευση στους υπερήχους θα
τοποθετούνται ως άμισθοι υπεράριθμοι με απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας. Η τοποθέτηση θα γίνεται βάσει της σειράς προτεραιότητας των
αιτήσεων των ενδιαφερομένων γιατρών.
"Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. θα εκπαιδεύονται στους υπερήχους λαμβάνοντας
εκπαιδευτική άδεια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που αφορά τους γιατρούς
του Ε.Σ.Υ.".
[ΣΗΜ. Το εντός " " τρίτο εδάφιο της παρ. 4 προστέθηκε από 02.07.2003
με το άρθρο 3 ΠΔ 210/2003 (ΦΕΚ Α’ 168)].
Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις
α. Η άδεια εκτέλεσης υπερήχων χορηγείται, χωρίς εξετάσεις, σε
Καρδιολόγους γιατρούς οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στους υπερήχους κατά τη
διάρκεια της ειδίκευσής τους, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Δ/τος.
β. Η άδεια εκτέλεσης υπερήχων χορηγείται κατόπιν εξετάσεων σε
γιατρούς λοιπών ειδικοτήτων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει μέχρι τη δημοσίευση
του παρόντος Δ/τος, εξάμηνη εκπαίδευση στους υπερήχους.
Άρθρο 5
Ειδικές διατάξεις
α. Οι γιατροί που έχουν ήδη αποκτήσει άδεια εκτέλεσης
υπερηχογραφημάτων της ειδικότητάς τους, μπορούν να εκτελούν
υπερηχογραφήματα μόνο της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο άρθρο 2 του παρόντος Δ/γματος.
β. [ΣΗΜ. Η παρ. β καταργήθηκε από 02.07.2003 με το άρθρο 4 ΠΔ
210/2003 (ΦΕΚ Α’ 168)].
γ. Από τη δημοσίευση του παρόντος Δ/γματος παύει να ισχύει κάθε
αντίθετη διάταξη.
Στον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και
εκτέλεση του παρόντος Δ/τος».
[ΣΗΜ. Ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με ΣτΕ 1014/2002 το Π.Δ. 228/2000 μη
συννόμως ρυθμίζει και την τύχη των παλαιών αδειών επειδή κρίθηκε ότι
βρίσκεται εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης άρθρου 28 παρ. 4 Ν. 2646/1998,
ΦΕΚ Α’ 236].
Σύμφωνα με άρθρο 5 παρ. 2 περ. δ’ Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α’ 50) ορίζονται
τα εξής:
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«Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση,
όταν: α) … δ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δημόσιου
συμφέροντος ή έργου που εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και
εκτελείται από δημόσια αρχή ή έχει ανατεθεί από αυτή είτε στον υπεύθυνο
επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο γνωστοποιούνται τα δεδομένα».
Με βάση τα ανωτέρω:
α. Ο συνταγματικός και ο κοινός νομοθέτης αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία,
ως έννομο αγαθό, στην προστασία της δημόσιας υγείας.
β. Η δημόσια υγεία διασφαλίζεται υπό προϋποθέσεις ποιότητας και
ασφάλειας που ο νομοθέτης θέτει, μεταξύ αυτών και το Π.Δ. 228/2000 όπως
ισχύει, που αναφέρεται περιοριστικά στο ποιος έχει δικαίωμα να διενεργεί
υπερηχογραφήματα.
γ. Υποχρέωση του Ιατρικού Συλλόγου, επίσης, αποτελεί η διαφύλαξη της
δημόσιας υγείας, με την εφαρμογή της αντίστοιχης, εκάστοτε, νομοθεσίας.
δ. Επομένως, αποτελεί υποχρέωση του Ιατρικού Συλλόγου να απαγορεύει
τη διενέργεια υπερηχογραφημάτων από ιατρούς που δεν πληρούν τις κατάλληλες
προϋποθέσεις.
ε. Αποτελεί συνταγματική επιταγή το δικαίωμα στην πληροφόρηση, που
στην περίπτωση αυτή συνίσταται στο δικαίωμα του απλού πολίτη, χρήστη
υπηρεσιών υγείας, να γνωρίζει ποιος ιατρός πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις
διενέργειας υπερηχογραφημάτων και ποιος όχι.
στ. Εφόσον υπάρχει η συναίνεση (συγκατάθεση κατά νόμο) των ιατρών οι
οποίοι έχουν δικαίωμα να διενεργούν υπερήχους, έχει δικαίωμα ο Ιατρικός
Σύλλογος να κοινοποιήσει δημόσια τα ονόματά τους και το ότι νομίμως
διενεργούν υπερήχους. Άλλωστε, κάτι τέτοιο δεν το επιτάσσει μόνο η προστασία
της δημόσιας υγείας, αλλά είναι και προς το έννομο συμφέρον των ιδίων.
Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Με τιμή,
Χάρης Πολίτης
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