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Καθιέρωση της Ιατρικής ειδικότητας της Αγγειοχειρουργικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.Δ. 1193/81 «περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ.Α. 220/20.8.1981) σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.
2 του Νόμου 1397/83 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ Α. 143/7.10.1983).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 1278/82 (ΦΕΚ Α. 105).
3. Τη γνωμοδότηση αριθμός 1 της 59ης Ολομέλειας της
12.1.1989 του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
4. Την με αριθ. 209/89 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1 Καθιέρωση ειδικότητας - έτη εκπαίδευσης
Καθιερώνεται η ιατρική ειδικότητα της Αγγειοχειρουργικής για την απόκτηση της οποίας απαιτείται άσκηση
επτά (7) ετών, ως εξής: 3 έτη Γενική Χειρουργική 3 έτη Αγγειοχειρουργική 1 εξάμηνο Χειρουργική θώρακος
και 1 εξάμηνο Καρδιοχειρουργική
Άρθρο 2 Αντικείμενο ειδικότητας
1. Η εκπαίδευση στη Χειρουργική των Αγγείων έχει σαν στόχο τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση του
εκπαιδευόμενου, κατά τρόπο που στο τέλος της εκπαίδευσης του:
α) Να γνωρίζει τις ενδείξεις και την τεχνική των διαφόρων χειρουργικών επεμβάσεων και να είναι σε θέση να
τις εκτελεί μόνος του και χωρίς επίβλεψη.
β) Να μπορεί να αντιμετωπίζει όλες τις χειρουργικές παθήσεις των αγγείων (αρτηριών, φλεβών και
λεμφαγγείων) εκτός της καρδιάς και του εγκεφάλου.
Άρθρο 3 Περιεχόμενο εκπαίδευσης
1. Α" Εκπαιδευτική Περίοδος
Γενική Χειρουργική 3 έτη
Η ύλη, οι ιατρικές πράξεις και οι χειρουργικές επεμβάσεις που θα βκμάθει ο ειδικευόμενος κατά τα 3 χρόνια
της εκπαίδευσης του στη Γενική Χειρουργική, περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της ειδικότητας αυτής.
2. Β' Εκπαιδευτική περίοδος
Αγγειοχειρουργική 3 έτη
α. Ύλη Ειδικότητας
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ακτινολογία αγγειακού συστήματος
Ανατομία αγγειακού συστήματος
Παθολογική, ανατομική των παθήσεων των αγγείων
Φυσιοπαθολογία των αγγειακών παθήσεων
Αιμοδυναμική
θεραπευτική των παθήσεων των αγγείων
Κλινική εξέταση και χειρουργική σημειολογία στις παθήσεις των
αγγείων.
8. Εγχειρητική τεχνική σε όλες τις παθήσεις των αγγείων.
9. Συνήθως και εντατική μετεγχειρητική αγωγή.

10. Ο ειδικευόμενος παρακολουθεί τις συγκεντρώσεις που γίνονται στην Κλινική με τη συνεργασία των
Ακτινολόγων - Νευρολόγων - Καρδιολόγων - Αναισθησιολόγων, όπου συζητούνται τα περιστατικά προς
εγχείριση.

β. Ιατρικές πράξεις και χειρουργικές επεμβάσεις
1. Κατά τη διάρκεια των τριών ετών της εκπαίδευσης του στη Χει
ρουργική των Αγγείων, ο ειδικευόμενος εκπαιδεύεται στην τεχνική της αντιμετώπισης των χειρουργικών
προβλημάτων των αγγείων, εκτός καρδιάς και κρανίου.
2. Αναλυτικότερα, οι ιατρικές πράξεις και επεμβάσεις χωρίζονται σε:
α. θρομβοενδαρτηρεκτομές με βιολογικό ή συνθετικό μπάλωμα.
β. Παρακάμψεις με συνθετικό ή βιολογικό μόσχευμα (ανατομικές ή
εξωανατομικές).
γ. Εμφυτεύσεις αρτηριών.
δ. Ανευρύσματα αρτηριών.
ε. Εμβολεκτομές.
στ. Τραύματα αρτηριών και φλεβών.
ζ. Συμπαθεκτομές.
η. Χειρουργική των φλεβών.
θ. Ακρωτηριασμοί.
3. Ρ Εκπαιδευτική Περίοδος
α. Χειρουργική θώρακος ένα εξάμηνο
Κατά το εξάμηνο αυτό ο ειδικευόμενος παρακολουθεί το αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κλινικής
Χειρουργικής θώρακος και εκτελεί μικρό αριθμό θωρακοτομών.
β. Χειρουργική Καρδιάς (Καρδιοχειρουργική) ένα εξάμηνο
Κατά το εξάμηνο αυτό ο ειδικευόμενος παρακολουθεί το αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κλινικής
Χειρουργικής καρδιάς και εκτελεί μικρό αριθμό κλειστών καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων.
Άρθρο 4
Κατ' εξαίρεση των όσων προβλέπονται στο άρθρο 1 του παρόντος, είναι δυνατή η χορήγηση του τίτλου της
ειδικότητας της Αγγειοχειρουργικής χωρίς εξετάσεις και μετά γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, σε
γιατρούς οι οποίοι θα υποβάλουν σχετική περί τούτου αίτηση το αργότερο μέχρι της 31.12.1989 και οι οποίοι
ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
1. Οι Δ/ντές των Αγγειοχειρουργικών Τμημάτων του Ε.Σ.Υ.
2. Οι Επιμελητές Α" και Β" των Αγγειοχειρουργικών Τμημάτων του Ε.Σ.Υ. εφόσον έχουν προϋπηρεσία
τουλάχιστον τριών χρόνων στα Αγγειοχειρουργικά Τμήματα του Ε.Σ.Υ., καθώς και οι υπηρετήσαντες
σε Αγγείο ή Θωρακο-Αγγειοχειρουργικά Τμήματα και Θωρακο-Καρδιο Αγγεισχειρουργικά Τμήματα,
όπου εξασκείται η Αγγειοχειρουργική και εφόσον και αυτοί έχουν προϋπηρεσία τριών τουλάχιστον
χρόνων.
Όσοι από τους παραπάνω έχουν προϋπηρεσία κατά την λήξη των μεταβατικών διατάξεων, μικρότερη
των τριών χρόνων, θα δύνανται μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. να αναγνωρίζουν τον χρόνο αυτό της
προϋπηρεσίας τους σαν χρόνο άσκησης για την απόκτηση του τίτλου της Αγγειοχειρουργικής, για δε τη
συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ειδίκευσης τους στην Αγγειοχειρουργική, θα τοποθετούνται σε
Αγγειοχειρουργικά Τμήματα του Ε.Σ.Υ., με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας σαν
υπεράριθμοι.
3. Οι Τακτικοί, Αναπληρωτές, Επίκουροι Καθηγητές των Ιατρικών Σχολών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
αντίστοιχων αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, που ασχολούνται με το γνωστικό αντικείμενο της
Αγγειοχειρουργικής, που αποδεικνύεται από τον αριθμό των αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων.
4. Όι Λέκτορες των Ιατρικών Σχολών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων της
αλλοδαπής, που ασχολούνται επί μια τριετία τουλάχιστον με το αντικείμενο της Αγγειοχειρουργικής
και αποδεικνύεται από τον αριθμό των αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων μέσα στις Πανεπιστημιακές
Χειρουργικές Κλινικές.
1. Όσοι έχουν αποκτήσει τον τίτλο της ειδικότητας της Αγγειοχειρουργικής σε αναγνωρισμένα
Πανεπιστημιακά ή Νοσοκομειακά Ιδρύματα του εξωτερικού.

Οι Γενικοί Χειρουργοί ή οι Χειρουργοί θώρακος - Καρδιάς - Αγγείων, εφόσον και αυτοί έχουν προϋπηρεσία
επί μια τριετία τουλάχιστον σε κρατική ή πανεπιστημιακή χειρουργική κλινική της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο
πανεπιστημιακό ή νοσοκομειακό ίδρυμα της αλλοδαπή που ασχολείται με το γνωστικό αντικείμενο της
Αγγειοχειρουργικής και
αποδεικνύεται από τον αριθμό των αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων, ή μπορούν να παρουσιάσουν στον
ιδιωτικό τομέα από τα επίσημα βιβλία του χειρουργείου μια ετήσια κίνηση πάνω από 100 αγγειοχειρουργικά
περιστατικά για τα τελευταία τρία χρόνια. Όσοι από τους παραπάνω γιατρούς δεν έχουν συμπληρώσει την
απαιτούμενη ως άνω τριετία κατά την λήξη των μεταβατικών διατάξεων του παρόντος Π.Δ. θα ακολουθήσουν
τις διαδικασίες που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
7. Οι Γενικοί Χειρουργοί θώρακος - Καρδιάς - Αγγείων που είναι υπεύθυνοι της λειτουργίας Αγγειολογικών Αγγειοχειρουργικών ιατρείων και εργαστηρίων του Ε.Σ.Τ. εφόσον έχουν αθροιστικά μια πενταετία στις
παραπάνω θέσεις και σε πανεπιστημιακή ή κρατική χειρουργική κλινική της ημεδαπής ή αντίστοιχων της
αλλοδαπής που ασχολούνται με το γνωστικό αντικείμενο της Αγγειοχειρουργικής και αποδεικνύεται από τον
αριθμό των αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων.
Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 13 Απριλίου 1989
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Xρήστoς Αντ. Σαρτζετάκης
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝ. & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

