Proslipsis.gr
Employ and Education

Απόφαση 68380/B7 (3)/2009

sis
.g
r

Έγκριση Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών
µε τίτλο «Παθολογία της Κύησης»
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 1908/7 Σεπτεµβρίου 2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ 68380/B7 (3)/2009
Έγκριση Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε τίτλο «Παθολογία της
Κύησης»

που απαιτούν εξειδικευµένες γνώσεις για τη διαχείριση
θεµάτων που άπτονται του πεδίου της παθολογίας της
κύησης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης
(Μ.∆.Ε.) στο αντικείµενο «Παθολογία της Κύσης».

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 νοµοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε 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. 10.4.2009).
6. Τo απόσπασµα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι−
κής Σύνθεσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών (συνεδ.
4.6.2009).
7. Το υπ’ αριθµ. 11445/9.7.2009 έγγραφο του Προέ−
δρου της Ιατρικής Σχολής του Παν/µίου Αθηνών από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της
εσωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος και ότι η δια−
δικασία αξιολόγησης 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
λειτουργία Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής του Παν/µίου Αθηνών µε τίτλο
«Παθολογία της Κύησης» σύµφωνα µε τα εξής:

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απα−
ραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση
των µαθηµάτων πτυχιούχοι Ιατρικών Σχολών και άλλων
Τµηµάτων συναφούς γνωστικού αντικειµένου (Νοση−
λευτικής, Βιολογίας, Ιατρικών Εργαστηρίων και λοιπών
Επιστηµών Υγείας), των ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αναγνωρι−
σµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονοµή του
Μ∆Ε ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάµηνα.
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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. είναι εξαµηνιαία. Η κατανοµή του
χρόνου ορίζεται ως εξής:
Α΄ εξάµηνο: Μαθήµατα κορµού και εργαστηριακές ασκήσεις
Β΄ εξάµηνο: Μαθήµατα βασικής υποδοµής
Γ΄ εξάµηνο: Μαθήµατα βασικής υποδοµής
∆΄ εξάµηνο: Επιλεγόµενα µαθήµατα και εκπόνηση
διπλωµατικής εργασίας
Στα µαθήµατα βασικής υποδοµής προβλέπονται ώρες
διδασκαλίας (θεωρία, δηµιουργία οµάδων εργασίας,
κλινική προσέγγιση και αξιολόγηση περιπτώσεων, επί−
σκεψη σε κέντρα και εργαστήρια του εσωτερικού και
εξωτερικού υπό προϋποθέσεις και κατόπιν εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευόµενους).
Τα προσφερόµενα µαθήµατα ανά εξάµηνο είναι τα εξής:
Α΄ Εξάµηνο
Α1. Ορολογία, Ταξινόµηση, Βασικές Έννοιες 2 Π.Μ.
Α2. Γενετική της Αναπαραγωγής 5 Π.Μ.
Α3. Πλακούντας 4 Π.Μ.
Α4. Φυσιολογικές µεταβολές κατά την κύηση 7 Π.Μ.
Α5. Μέθοδοι παρακολούθησης του εµβρύου 4 Π.Μ.
Α6. Ενδοκρινολογία και οξεοβασική ισορροπία του εµβρύου 4
Π.Μ.
Α7. Εµβρυϊκή πνευµονική ωριµότητα 4 Π.Μ.
ΣΥΝΟΛΟ 30 Π.Μ.
Β΄ Εξάµηνο
Β1. Αυτόµατες αποβολές καθ’ έξιν αποβολές, πα−
θογένεια σε κυτταρογονιδιακό επίπεδο 2 Π.Μ.
Β2. Ανεπάρκεια τραχήλου 2 Π.Μ.
Β3. Πρόωρος τοκετός, πρόωρη ρήξη υµένων 2 Π.Μ.
Β4. Παράταση κύησης 2 Π.Μ.
Β5 Παθολογία του τοκετού 2 Π.Μ.
Β6. Ενδοµήτρια υπολειπόµενη ανάπτυξη (IUGR) 2 Π.Μ.
Β7. Πολύδυµη κύηση 2 Π.Μ.
Β8. Ανώµαλες θέσεις του πλακούντα 2 Π.Μ.
Β9. Ασυµβατότητα Rhesus 2 Π.Μ.

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Παν/µίου Αθηνών θα λειτουργή−
σει το ακαδηµαϊκό έτος 2009−2010 Πρόγραµµα Μετα−
πτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Παθολογία της Κύησης»
σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 3685/2008.

Άρθρο 2
Αντικείµενο - Σκοπός
Αντικείµενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέ−
δου µεταπτυχιακής εκπαίδευσης στους παθογενετικούς
µηχανισµούς, στη διάγνωση και στην αντιµετώπιση των
παθολογικών καταστάσεων της κύησης για Ιατρούς,
Βιολόγους, Μαίες και άλλους Ερευνητές. Το πρόγραµµα
θα συνδυάσει µεταπτυχιακά µαθήµατα και πρακτική
εµπειρία στην κλινική και επιστηµονική προσέγγιση του
θέµατος Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα µπορούν να απα−
σχοληθούν σε θέσεις του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
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Β10. Ενδοµήτριες λοιµώξεις 2 Π.Μ.
Β11. Καρδιοπάθειες στην κύηση 2 Π.Μ.
Β12. Θροµβοεµβολική νόσος 2 Π.Μ.
Β13. Υπερτασική νόσος της κύησης, προεκλαµψία 2 Π.Μ.
Β14. Παθήσεις νεφρών στην κύηση 2 Π.Μ.
Β15. Παθήσεις αναπνευστικού 2 Π.Μ.
ΣΥΝΟΛΟ 30 Π.Μ.
Γ΄ Εξάµηνο
Γ1. ∆ιαβήτης και κύηση 3 Π.Μ.
Γ2. Ενδικρινοπάθειες και κύηση 3 Π.Μ.
Γ3. Παθήσεις του γαστρεντερικού 2 Π.Μ.
Γ4. Παθήσεις του ήπατος 2 Π.Μ.
Γ5 Ρευµατολογικά νοσήµατα και νοσήµατα του συνδετικού
ιστρού 2 Π.Μ.
Γ6. Κακοήθειες από την κύηση 3 Π.Μ.
Γ7. Νευρολογικές παθήσεις 2 Π.Μ.
Γ8. Παθήσεις του νεογνού 3 Π.Μ.
Γ9. ∆ερµατολογικά νοσήµατα κατά την κύηση 2 Π.Μ.
Γ10. Τροφοβλαστική νόσος 2 Π.Μ.
Γ11. Παρασιτικά νοσήµατα κατά την κύηση 2 Π.Μ.
Γ12. Ολιγάµνιο, Πολυάµνιο 2 Π.Μ.
Γ13. Παθολογία της λοχείας 2 Π.Μ.
ΣΥΝΟΛΟ 30 Π.Μ.
∆΄ Εξάµηνο
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25
Π.Μ.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ο φοιτητής επιλέγει δύο
(2) επιλεγόµενα µαθήµατα). Το κάθε επιλεγόµενο
µάθηµα λαµβάνει 2,5 Π.Μ.
5 Π.Μ.
∆1. Ενδοκρινολογία της Μαιευτικής και Γυναικολογίας (2,5
Π.Μ.)
∆2. Κύηση Υψηλού Κινδύνου και Προγεννητικός Έλεγχος (2,5
Π.Μ.)
∆3. Ιστοπαθολογία του Εµβρύου και του Πλακούντα (2,5
Π.Μ.)
∆4. Παιδική - Εφηβική Γυναικολογία και Οικογενειακός
Προγραµµατισµός (2,5 Π.Μ.)
ΣΥΝΟΛΟ 30 Π.Μ.
Για τη λήψη του Π.Μ.Σ. απαιτείται συνολικά η συγκέ−
ντρωση 120 Π.Μ. από όλα τα εξάµηνα συµπεριλαµβανο−
µένης και της διπλωµατικής εργασίας.

άλλων Πανεπιστηµίων, καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων όπως προβλέπεται στις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 3685/2008.
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδοµή
Η Γ΄ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών διαθέτει την απαι−
τούµενη υλικοτεχνική υποδοµή, τις βιβλιοθήκες και τον
πλέον σύγχρονο απαραίτητο εξοπλισµό για την υπο−
στήριξη του Π.Μ.Σ.

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 65% του συνολικού ετήσιου κόστους λειτουργίας
του Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχε−
ται στο ποσό των 55.300 ευρώ, και αναλύεται ως εξής:
1. Ανθρώπινο δυναµικό 30.000
2. ∆απάνες µετακινήσεων 2.000
3. Αναλώσιµα και άλλες προµήθειες 4.000
4. Εκπαιδευτικό υλικό 4.300
5. Προµήθεια και συντήρηση εξοπλισµού − λογισµικού 8.000
6. ∆απάνες δηµοσιότητας 1.000
7. Γενικές δαπάνες 6.000
Σύνολο 55.300
β) Οι πηγές κάλυψης του ανωτέρω κόστους θα είναι:
Ι. ∆ίδακτρα
ΙΙ. Κοινοτική επιχορήγηση, ή κοινοτικά προγράµµατα, χορη−
γίες επιχειρήσεων, Οργανισµών κ.α., ∆ιεξαγωγή αυτοτελών
επ’ αµοιβή σεµιναρίων ερευνητικά προγράµµατα κ.λπ.
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 δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 7
Αριθµός εισακτέων
Ο αριθµός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε τριάντα (30) άτοµα κατ’ έτος.
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Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν τα µέλη ∆ΕΠ της Ια−
τρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µέλη ∆ΕΠ

Μαρούσι, 2 Σεπτεµβρίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠ. ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΟΣ
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