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Απόφαση 32887/B7(8)/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ 32887/B7(8)/2009
Έγκριση Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε τίτ−
λο «∆ιασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωµένη Φροντί−
δα Σωµατικής και Ψυχικής Υγείας»
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Έγκριση Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών
µε τίτλο «∆ιασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωµένη Φροντίδα Σωµατικής και Ψυχικής Υγείας»
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 1914/8 Σεπτεµβρίου 2009)

Μονάδων των Γενικών Νοσοκοµείων.
Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει
και να εξειδικεύσει νέους επιστήµονες στο ευρύ και
αναπτυσσόµενο πεδίο της παροχής απαρτιωµένης φρο−
ντίδας της σωµατικής και ψυχικής υγείας, τόσο ψυχι−
άτρους όσο και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων όπως και
επαγγελµατίες κλάδων συναφών προς την ψυχιατρική
και τις άλλες ιατρικές ειδικότητες.
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα µπορούν:
α. να στελεχώσουν ψυχιατρικές Μονάδες Γενικών Νο−
σοκοµείων, Μονάδες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας,
Μονάδες Κοινωνικής Ιατρικής όπως και ποικίλους κρα−
τικούς και µη κρατικούς οργανισµούς/ φορείς και δοµές
που σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε την φροντίδα
σωµατικής και ψυχικής υγείας.
β. να απασχοληθούν σε θέση που απαιτούν υψηλό επίπε−
δο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειµένου.
γ. να προετοιµαστούν για µεταπτυχιακές σπουδές
διδακτορικού επιπέδου.
δ. να εξειδικευτούν στο συγκεκριµένο γνωστικό αντι−
κείµενο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το αρθρ. 6,
παραγρ. 3, (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσµικό πλαίσιο για τις µετα−
πτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε µε τις διατά−
ξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) «∆ιασφά−
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστη−
µα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων
– Παράρτηµα ∆ιπλώµατος».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ−
θηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Την υπ’ αριθµ. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68/Β΄/11.1.2009) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων «Καθορισµός αρµοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων».
5. Το απόσπασµα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Παν/µίου
Αθηνών (συνεδ.11.6.2008).
6. Το απόσπασµα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών (συνεδ. 3.3.2009)
7. Το υπ’ αριθµ. 11445/9.7.2009 έγγραφο του Προέδρου
της Ιατρικής Σχολής του Παν/µίου Αθηνών από το οποίο
προκύπτει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της εσωτε−
ρικής αξιολόγησης του Τµήµατος και αναµένεται να
ολοκληρωθεί στο απαιτούµενο χρονικό διάστηµα.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε για το ακαδηµαϊκό έτος 2009−2010 τη λειτουρ−
γία Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής
Σχολής του Παν/µίου Αθηνών σύµφωνα µε τα εξής:
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης
(Μ.∆.Ε.) στο αντικείµενο «∆ιασυνδετική Ψυχιατρική και
Απαρτιωµένη Φροντίδα Σωµατικής και Ψυχικής Υγείας».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραί−
τητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των
µαθηµάτων πτυχιούχοι Τµηµάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Νο−
σηλευτικής. Κοινωνικών Επιστηµών, Κοινωνικής Εργασίας και
άλλων Τµηµάτων συναφούς αντικειµένου ΑΕΙ της ηµεδαπής
ή αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής.
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Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονοµή του
Μ∆Ε ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδηµαϊκά εξάµηνα.

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Παν/µίου Αθηνών θα λειτουργήσει
το ακαδηµαϊκό έτος 2009−2010 Πρόγραµµα Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών µε τίτλο «∆ιασυνδετική Ψυχιατρική:
Απαρτιωµένη Φροντίδα Σωµατικής και Ψυχικής Υγείας»
σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 3685/2008.

Άρθρο 6
Πρόγραµµα µαθηµάτων
Τα µαθήµατα, η διδακτική και ερευνητική απασχό−
ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την
απονοµή του Μ.∆.Ε. ορίζονται ως εξής:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Π.Μ.
Α΄ ΚΥΚΛΟΣ
Α1. Βασικές έννοιες βιο− ψυχο− κοινωνικής ιατρικής και
συγκρίσεις µε άλλα πρότυπα ιατρικής Α’ 2
Α2. Ιστορική εξέλιξη: Η συµβολή της ψυχοσωµατικής ιατρικής
στην ανάπτυξη της διασυνδετικής ψυχιατρικής - Βασικές αρχές
Ψυχολογίας της υγείας Α’ 3
Α3. Η έννοια της συννοσηρότητας και η σηµασία της για τη
διασυνδετική - Πρότυπα εφαρµογής και τρόποι άσκησης της
διασυνδετικής ιατρικής Α’ 3
Α4. Η δέσµη υπηρεσιών της διασυνδετικής ψυχιατρικής στο
σύγχρονο γενικό νοσοκοµείο - Στάσεις και δεξιότητες
απαραίτητες για τον λειτουργό της διασυνδετικής υπηρεσίας Α’
3
Β’ ΚΥΚΛΟΣ
Συνήθη κλινικά προβλήµατα

Άρθρο 2
Αντικείµενο - Σκοπός
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση και εξειδίκευση
των συµµετεχόντων σε αυτό, στη ∆ιασυνδετική Ψυχιατρική
και Απαρτιωµένη Φροντίδα Σωµατικής και Ψυχικής Υγείας.
Αυτοί θα πρέπει να συνδυάσουν υψηλού επιπέδου ακαδη−
µαϊκές και ερευνητικές ικανότητες µε αξιόλογη πρακτική
εµπειρία στην άσκηση του επαγγέλµατός τους, έχοντας
σοβαρές προοπτικές επαγγελµατικήςαποκατάστασης.
Αντικείµενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η προα−
γωγή της υγείας και η έρευνα στο ευρύ γνωστικό αντι−
κείµενο της ∆ιασυνδετικής Ψυχιατρικής, η άσκηση της
οποίας αφορά κυρίως την λειτουργία των Ψυχιατρικών
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Β1. ∆ιανοητική σύγχυση και άνοια Α’ 2
Β2. Άγχος− Κατάθλιψη Α’ 3
Β3. Ψυχωτικές διαταραχές Α’ 2
Β4. Χρήση ουσιών Α’ 2
Β5. Σωµατοποίηση - Πόνος Α’ 3
Β6. Ψυχικό τραύµα - Πένθος Α’ 3
Β7. Αυτοκτονικότητα και βία Α’ 2
Β8. ∆ιαταραχές διατροφής 0 Α’ 2
ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ. Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Β9. ∆ιαταραχές ύπνου Β’ 2
Β10. ∆ιαταραχές σεξουαλικότητας Β’ 2
Β11. Ψυχιατρικές παρενέργειες και αλ−
ληλεπιδράσεις φαρµάκων Β’ 2
Γ’ ΚΥΚΛΟΣ
Ειδικές κατηγορίες ασθενών
Γ1. Ο ηλικιωµένος ασθενής Β’ 2
Γ2. Τα παιδιά και οι έφηβοι ασθενείς Β’ 2
Γ3. Η γυναίκα ως ασθενής Β’ 2
Γ4. Ο ασθενής µε χρόνια αναπηρία - Ο ασθενής µε νοητική
υστέρηση Β’ 3
Γ5. Ο θνήσκων ασθενής Β’ 2
Γ6. Ο «δύσκολος» ασθενής Β’ 2
∆’ ΚΥΚΛΟΣ
∆ιασύνδεση της ψυχιατρικής µε τις άλλες ιατρικές ειδικότητες
∆1. Νευρολογία Β’ 2
∆2. Καρδιολογία Β’ 2
∆3. Πνευµονολογία Β’ 2
∆4. Γαστρεντερολογία Β’ 2
∆5. Ογκολογία - Αιµατολογία Β’ 3
ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ. Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
∆6. Ρευµατολογία - Ανοσολογία Γ’ 2
∆7. Ενδοκρινολογία Γ’ 2
∆8. ∆ερµατολογία Γ’ 2
∆9. Λοιµωξιολογία Γ’ 2
∆10. Νεφρολογία− Αιµοκάθαρση Γ’ 2
∆11. Εντατικολογία Γ’ 2
∆12.Γενική Χειρουργική και Αναισθησιολογία Γ’ 2
∆13. Νευροχειρουργική Γ’ 2
∆14. Ορθοπεδική & τραυµατολογία - Πλαστική χειρουργική Γ’
3
∆15. Χειρουργική των µεταµοσχεύσεων Γ’ 2
∆16. Ουρολογία - Ανδρολογία Γ’ 2
∆17. Μαιευτική - Γυναικολογία Γ’ 3
Ε’ ΚΥΚΛΟΣ
Ψυχιατρικές παρεµβάσεις
Ε1. Η ψυχιατρική αξιολόγηση και συµβουλευτική στο γενικό
νοσοκοµείο Γ’ 2
Ε2. Η σχέση ιατρού - ασθενούς και τα όριά της. Η επικοινωνία
του ιατρού µε τον ασθενή και την οικογένειά του και
προβλήµατα σχετιζόµενα µε την ανακοίνωση της διάγνωσης. Γ’
3
ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ. Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Ε3. Η διεπαγγελµατική επικοινωνία στο γενικό νοσοκοµείο και
προβλήµατα επαγγελµατικής αξουθένωσης ∆’ 2
Ε4. Η ψυχολογική στήριξη του µη ψυχιατρικού ασθενούς –
Ψυχοθεραπευτικές παρεµβάσεις στο γενικό νοσοκοµείο ∆’ 3
Ε5. Ψυχοφαρµακολογία στο γενικό νοσοκοµείο ∆’ 2
Ε6. Νοµικά - δεοντολογικά ζητήµατα στη
διασυνδετική ψυχιατρική - Προοπτικές της σύγχρονης
διασυνδετικής ψυχιατρικής ∆’ 2
Στ’ ΚΥΚΛΟΣ
Έρευνα στη διασυνδετική ψυχιατρική
ΣΤ1. Βιβλιογραφικήενηµέρωση - ανάλυση ερευνητικών
άρθρων ∆’ 4
ΣΤ2. Συγγραφή ερευνητικής εργασίας ∆’ 2
ΣΤ3. ∆ιπλωµατική εργασία ∆’ 15

ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ. ∆’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ. 120
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Άρθρο 7
Αριθµός εισακτέων
Ο αριθµός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε είκοσι (20) άτοµα κατ’ έτος. Ο ακριβής αριθµός
κάθε έτος θα καθορίζεται σύµφωνα µε την υποδοµή των
τµηµάτων, τον αριθµό διδασκόντων και τις ανάγκες σε
ειδικευµένους αποφοίτους.
Άρθρο 9
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν τα µέλη ∆ΕΠ της Ια−
τρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µέλη ∆ΕΠ
άλλων Πανεπιστηµίων, καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων όπως προβλέπεται στις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδοµή
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών διαθέτει
την απαραίτητη υλικοτεχνική και τεχνική υποδοµή για
τη λειτουργία του προγράµµατος.

Άρθρο 10
∆ιάρκεια λειτουργίας
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργή−
σει το ακαδηµαϊκό έτος 2009−2010 οπότε θα αξιολογηθεί
η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στο ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α’)
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Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
α) Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται
στο ποσό των 40.000 Ευρώ, και αναλύεται ως εξής:
1.Ανθρώπινο δυναµικό 21.000
2.∆απάνες µετακινήσεων 5.000
3.Αναλώσιµα και άλλες προµήθειες 4.000
4.Υποτροφίες 5.000
5. Εµπλουτισµός βιβλιοθήκης 3.000
5. Γενικές δαπάνες 2.000
Σύνολο 40.000
β) Οι πηγές κάλυψης του ανωτέρω κόστους θα είναι
δίδακτρα και χορηγίες
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Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όλα τα θέµατα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθµίζονται από τον Κανονισµό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρµόδια όργανα σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Σεπτεµβρίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠ. ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΟΣ
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