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Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Η καθυστέρηση θεσμοθέτησης των δύο ειδικοτήτων Ιατρικής Γενετικής
(Εργαστηριακής και Κλινικής) παρά τις θετικές αποφάσεις της ολομέλειας του
ΚΕΣΥ, των επιτροπών του υπουργείου σας και του Συνδέσμου μας, διαιωνίζει
το καθεστώς ανομίας των υπηρεσιών Γενετικής στην χώρα μας, με τις
αντίστοιχες επιπτώσεις στην ποιότητά τους. Θεωρούμε σκόπιμο να
επαναλάβουμε ότι είμαστε η μοναδική χώρα της ΕΕ χωρίς θεσμικό πλαίσιο
για τον Ιατρικό Γενετιστή και τις υπηρεσίες Ιατρικής Γενετικής.
Όπως ίσως ήταν αναμενόμενο, η καθυστέρηση αυτή σε συνδυασμό με την
ανάπτυξη των γνωστικών πεδίων της Ιατρικής Γενετικής, την διασύνδεσή της
με όλο και περισσότερα νοσήματα και επίπεδα της παροχής υπηρεσιών
υγείας, έχει δημιουργήσει πόλο έλξης για συναδέλφους, παρότι δεν
τεκμηριώνουν εκπαιδευτική συνάφεια και εμπειρία στη Ιατρική Γενετική.
Συγκεκριμένα και όσον αφορά στην πρόταση εκ μέρους Παιδιατρικού
ομίλου για την δημιουργία εξειδίκευσης στην Κλινική Γενετική διετούς
εκπαίδευσης, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:
1. Η πρόταση της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ, των επιτροπών Γενετικής του
υπουργείου σας και του Συνδέσμου μας για την Εργαστηριακή και
Κλινική Ειδικότητα της Ιατρικής Γενετικής, συμφωνούν η/και
ταυτίζονται μεταξύ τους, αλλά και με τα ευρωπαϊκά και διεθνή
εκπαιδευτικά και θεσμικά δεδομένα.
2. Προτάσεις που διαφοροποιούνται από τις επιστημονικές και
εκπαιδευτικές προϋποθέσεις αυτές, θα δώσουν ίσως επαγγελματική
διέξοδο σε ορισμένους ενδιαφερόμενους παιδίατρους, δημιουργώντας
όμως μια ελληνική εξαίρεση που –εκτός των άλλων- θα δημιουργήσει
σοβαρά νομικά ζητήματα στην ΕΕ.
3. Η θεσμοθέτηση, κατά παγκόσμια εξαίρεση στην χώρα μας, διετούς
εξειδίκευσης στην Κλινική Γενετική, ειδικά σε μια εποχή που
καταγράφεται η διεύρυνση και συνθετότητα των γνωστικών πεδίων και
συσχετίσεων των γενετικών δεδομένων με ζητήματα υγείας όχι μόνον
των παιδιών αλλά και των ενηλίκων, αποτελεί εκπαιδευτικό και
επιστημονικό ατόπημα που θα εκθέσει την χώρα μας διεθνώς. Με βάση
τα διεθνή δεδομένα σας δηλώνουμε με πλήρη βεβαιότητα ότι είναι
αδύνατο να ενταχθεί η Κλινική (θεωρητική και πρακτική) εκπαίδευση
και η απαραίτητη εργαστηριακή εμπειρία σε δύο χρόνια εξειδίκευσης της
Παιδιατρικής.
4. Η σύγχρονη εκπαίδευση στην Κλινική και Εργαστηριακή Ιατρική
Γενετική παράλληλα με την παιδιατρική περιλαμβάνει ευρύ πεδίο
γνώσεων σε στοιχεία πολλών ειδικοτήτων της σύγχρονης Ιατρικής

Ενηλίκων,
όπως
Ογκολογία,
Αιματολογία,
Ενδοκρινολογία,
Νευρολογία, Ψυχιατρική, Παθολογική Ανατομική, Καρδιολογία κα.
5. Το γεγονός ότι υπάρχουν ήδη στην ΕΕ και στην χώρα μας Κλινικοί
Γενετιστές με 4 η 5ετή ειδικότητα, η συνύπαρξή τους με τους 2ετούς
εξειδίκευσης Παιδίατρους, θα δημιουργήσει ένα τραγελαφικό καθεστώς.
6. Πρόσθετα η «αναβολή» θεσμοθέτησης της Εργαστηριακής Ιατρικής
Γενετικής, όταν η ανάλυση των Γενετικών δεδομένων αποτελεί την
βάση για οποιαδήποτε περαιτέρω ερμηνεία και αξιολόγηση, θα
δημιουργήσει μια επιστημονική και εκπαιδευτική ανακολουθία χωρίς
προηγούμενο στον κόσμο.
Τέλος, βεβαία συνέπεια ρυθμίσεων που στερούνται επιστημονικής και
εκπαιδευτικής αρτιότητας θα είναι η υποβάθμιση των υπηρεσιών
Γενετικής και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
Κύριε Υπουργέ
Ζητάμε την άμεση προώθηση ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου όπως
σας έχει προταθεί ομόφωνα από την ολομέλεια του ΚΕΣΥ, ΟΛΕΣ τις
επιτροπές του υπουργείου σας και τον Σύνδεσμό μας που έχει την τιμή να έχει
ως μέλη του το σύνολο των Κλινικών και Εργαστηριακών Ιατρικών
Γενετιστών της Ελλάδας, σαν μοναδική λύση που θα εκσυγχρονίσει το
θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας, προς όφελος του κοινού μας ζητούμενου: την
αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Επίσης θεωρούμε
απαραίτητη τη θεσμική παρουσία του ΣΙΓΕ σε όποιες διαδικασίες αφορούν τη
θεσμοθέτηση της άσκησης Ιατρικής Γενετικής στη χώρα μας.
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