
                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

22ηη Δ.Υ.ΠΕ.  ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Υ.ΠΕ.  ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

“  Τ Ζ Α Ν Ε Ι Ο  ”

               

Πειραιάς        : 22-07-2020

Αριθ. Πρωτ.   :        10458         

Διεύθυνση : Διοικητικού Προς: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Τμήμα : Προσωπικού
Ταχ.Διεύθυνση : Αφεντούλη & Ζαννή
Ταχ. Κώδικας : 185 36 Πειραιάς
Πληροφορίες : Δήμητρα Τασοπούλου
Τηλέφωνο : 210 45 92 148
FAX : 210 45 92 581

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑΣ»

             

  Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 7521/07-05-2018 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών

στην Εξειδίκευση της Λοιμωξιολογίας σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Η «ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» του Νοσοκομείου μας αναγνωρίστηκε ως κατάλληλη για την εκπαίδευση

ιατρών (πλήρης άσκηση χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών) στην εξειδίκευση της Λοιμωξιολογίας, με την υπ’

αριθ. Γ5α/Γ.Π.οικ.29893/17-04-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1301/Β’/13-04-2018) 

  Στην  υπ’  αριθ.  Γ4α/οικ.27417/27-04-2020 απόφαση  του  Υπουργείου  Υγείας  (1736/Β’/06-05-2020  ΦΕΚ)

αναφέρεται αναλυτικά η νέα διαδικασία  που ακολουθείται για τη τοποθέτηση ειδικευμένων ιατρών (του κλάδου

ΕΣΥ,  των  Ενόπλων Δυνάμεων & εκτός  ΕΣΥ – ιδιώτες) για  εξειδίκευση στη  Λοιμωξιολογία καθώς και  τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: 

 Σε κάθε αναγνωρισμένο κέντρο για τη χορήγηση εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία τοποθετούνται έως τέσσερις

(4) εξειδικευόμενοι, εκ των οποίων δύο (2) είναι ιατροί του κλάδου ΕΣΥ (τοποθετούνται με την διαδικασία

της εκπαιδευτικής άδειας) & δύο (2) ιατροί εκτός ΕΣΥ - ιδιώτες.

 Σε κάθε Νοσοκομείο στο οποίο έχει αναγνωρισθεί μονάδα, τμήμα & κλινική, ως  κατάλληλα για εξειδίκευση

στη  Λοιμωξιολογία  καταρτίζονται,  τηρούνται  δύο (2)  ηλεκτρονικοί  κατάλογοι  ειδικευμένων  ιατρών.  Ο

πρώτος αφορά στην εγγραφή ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. & ο δεύτερος ιατρών εκτός Ε.Σ.Υ. – ιδιώτες.

Στους καταλόγους αναφέρονται το ονοματεπώνυμο & η ειδικότητα του ιατρού, ο αριθμός πρωτοκόλλου & η

ημερομηνία αίτησης του. Οι προαναφερόμενοι κατάλογοι θα βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο του

Νοσοκομείου, μόνο με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του κάθε ενδιαφερόμενου.
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 Οι ιατροί έχουν δικαίωμα υποβολής  αίτησης εγγραφής στους καταλόγους  όλων των Νοσοκομείων όπου

έχουν  αναγνωρισθεί  μονάδες,  τμήματα  &  κλινικές,  ως  κατάλληλες  για  εξειδίκευση  στη  Λοιμωξιολογία.  Η

προτεραιότητα μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται από το χρόνο κατάθεσης & τον απόλυτο αριθμό

πρωτοκόλλου  της  αίτησης  τους.  (οι  σχετικές  αιτήσεις  βρίσκονται  αναρτημένες  στον  ιστότοπο  του

Νοσοκομείου μας)

 Οι ιδιώτες ιατροί εκτός ΕΣΥ θα πρέπει να δηλώνουν εάν κατά την διάρκεια της εξειδίκευσης θα ασκούν

άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.

 Οι ιατροί  που εξειδικεύονται,  εφόσον δεν ασκούν άλλη επαγγελματική  δραστηριότητα,  λαμβάνουν

αποδοχές ίσες με αυτές των ειδικευομένων ιατρών. Οι ιατροί οι οποίοι ήδη υπηρετούν στο Δημόσιο,

σε Ν.ΠΔ.Δ. ή σε Νοσοκομεία που αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ.,  διατηρούν τις αποδοχές της οργανικής τους

θέσης,

 Οι αιτήσεις των μόνιμων ιατρών των Ενόπλων Δυνάμεων  προς εξειδίκευση δεν καταχωρούνται  στους

καταλόγους αλλά εξετάζονται μεμονωμένα & οι εν λόγω ιατροί τοποθετούνται ως άμισθοι υπεράριθμοι.

   Κατόπιν  των  ανωτέρω,  καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι ειδικευμένοι  ιατροί  ειδικότητας  Εσωτερικής

Παθολογίας ή Παιδιατρικής όπως υποβάλλουν, (ιατροί του κλάδου ΕΣΥ, μόνιμοι ιατροί Ενόπλων Δυνάμεων &

ιατροί εκτός ΕΣΥ - ιδιώτες) όπως υποβάλλουν  σχετική αίτηση στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού

του  Νοσοκομείου,  με  συνημμένα  τα  προβλεπόμενα  δικαιολογητικά προκειμένου  να  συμμετάσχουν  στην

επιλογή για εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία.

   Οι ανωτέρω αιτήσεις θα καταχωρηθούν στους σχετικούς ηλεκτρονικούς καταλόγους του Νοσοκομείου, μετά τον

έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών από το Αρμόδιο Τμήμα.
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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Γραφείο Διοικήτριας - Αναπληρωτή Διοικητή                                    
2. ΔΙΥ / Διευθυντές Ιατρικών Τομέων
3. Διευθυντές Παθολογικών Τμημάτων
4. Συντ. Διευθυντής Παιδιατρικού Τμήματος
5. Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου / Επιστημονικό Συμβούλιο 
6. Δ.Ν.Υ. /Δ.Δ.Υ. / Υ.Δ.Υ. / Υ.Ο.Υ. / Π.Ο.Υ.
7. Διευθύντρια Πληροφορικής
8.  Τμήμα Γραμματείας
9. Τμήμα Προσωπικού  

Κοινοποίηση:
1. 2  η   Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου 
      Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού
2. Υπουργείο Υγείας
     Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων
     & Διοικητικής Υποστήριξης
     Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π.
     Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ. 
     Αθηνά
3. ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.                                                                               

(Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων)
4. Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά

ΑΔΑ: ΨΗΛΨ46906Κ-ΜΡ6


	“ Τ Ζ Α Ν Ε Ι Ο ”

		2020-07-24T10:13:40+0300
	Athens




