Αθήνα 3-11-2011.
Προς : Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κο Λοβέρδο
Κοινοποίηση : Υφυπουργό κο Τιμοσίδη
Υφυπουργό κο Αηδόνη
ΓΓραμματέα κο Πολύζο
ΓΓραμματέα κο Κατριβάνο
Θέμα : Προσχέδιο Νόμου για Ιατρικές Ειδικότητες
Αξιότιμε κε Υπoυργέ,
Με αφορμή την σχετικά πρόσφατη κοινοποίηση της εισήγησης της Επιτροπής
Εκπαίδευσης του ΚΕΣΥ «ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ :
Την Ίδρυση Επιστημονικών Εταιριών των Ιατρικών Ειδικοτήτων,

Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
Υγείας του ΚΕΣΥ,

Επιστημών

Την απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας και
Τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση Ιατρών,
θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής ειδικά όσο αφορά την νέα
ειδικότητα της Γενετικής :
Α) Συμφωνούμε με την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης της ειδικότητας
Γενετικής σαν πρώτο βήμα της θεσμοθέτησης των υπηρεσιών Γενετικής που
παρέχονται στην χώρα μας εδώ και 40 χρόνια!
Β) Η αναμενόμενη διαδικασία προϋπέθετε ότι έπρεπε να ληφθούν υπόψη: α)
οι υπάρχουσες (ομόφωνες) αποφάσεις του ΚΕΣΥ (των επιτροπών του ΚΕΣΥ και
της 204ης ολομέλειας του 2006) β) η άποψη του ΣΙΓΕ που είναι ο επιστημονικός
φορέας των βιολόγων και γιατρών Γενετιστών της χώρας μας, γ) η άποψη των
ειδικευμένων Γενετιστών* που έχουν εκφράσει εγγράφως την άποψη τους στο
υπουργείο σας και το ΚΕΣΥ, δ) η άποψη της Ομάδας Εργασίας** που
συστήθηκε από τον πρόεδρο του ΚΕΣΥ(Για την θεσμοθέτηση των υπηρεσιών
Γενετικής και την Κοστολόγηση Γενετικών Πράξεων ΑρΑπ 7804/ 27.10.2010).
H πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής Εκπαίδευσης του ΚΕΣΥ για μία (γενική)
ειδικότητα Ιατρικής Γενετικής έρχεται σε αντίθεση με τα όσα προτείνονται από
όλες τις προηγούμενες επιτροπές του ΚΕΣΥ, την απόφαση της Ολομέλειας του
ΚΕΣΥ και τις απόψεις των ειδικευμένων συναδέλφων Γενετιστών.
Όλοι οι προαναφερόμενοι (επιτροπές, Ολομέλεια και ειδικευμένοι Γενετιστές)
ομοφωνούν και καταδεικνύουν την αναγκαιότητα της δημιουργίας δύο
ειδικοτήτων: της Εργαστηριακής Γενετικής που αφορά Βιολόγους και
Γιατρούς και της Κλινικής Γενετικής που αφορά στους γιατρούς. Η
πρόταση αυτή συνάδει με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γενετικής
Ανθρώπου (ESHG:https://www.eshg.org/europe.0.html) αλλά και με την
ήδη διαμορφωμένη πραγματικότητα στην χώρα μας, όπως σας έχει επισημανθεί
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στο προηγούμενο έγγραφό μας (ΑρΠρ:3901, ΑρΠρ Πρ ΚΕΣΥ:67839,
επισυνάπτεται)
Σύμφωνα με αυτά, προτείνουμε την Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ.4
του προτεινόμενου σχεδίου ως εξής:

Ειδικά για τις υπηρεσίες Γενετικής Ιατρικής δημιουργούνται δύο
ειδικότητες: α) η Ειδικότητα της Κλινικής Γενετικής που αφορά
πτυχιούχους Ιατρικής β) η Ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής που
αφορά γιατρούς και αποφοίτους τμημάτων Βιοεπιστημών. Για
αμφότερες τις ειδικότητες εκδίδεται υπουργική απόφαση του Υπουργού
ΥΚΑ, μετά από πρόταση του ΚΕΣΥ για τη σύσταση δύο αντίστοιχων
πενταμελών επιτροπών που αποτελούνται από Ειδικευμένους Γενετιστές
(κατόχους του τίτλου Ειδικότητας από χώρα της ΕΕ η τις ΗΠΑ),
Καθηγητές, Αναπληρωτές η Επίκουρους Καθηγητές και Διευθυντές η
Βαθμού Α ΕΣΥ με συναφές αντικείμενο και αποδεδειγμένη γνώση και
εμπειρία στην ειδικότητα. Έργο των επιτροπών είναι η κρίση των
προσόντων των υποψηφίων γιατρών η βιοεπιστημόνων και η
αναγνώριση όσων έχουν τις προϋποθέσεις οι οποίες καταγράφονται
στην σχετική απόφαση της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ (Αρ. Απ. 2 της 204ης
Ολομ./21.9.2006) για να τους απονεμηθεί ο τίτλος της ειδικότητας

Η θεσμοθέτηση μιας γενικής ειδικότητας Ιατρικής Γενετικής συρρικνώνοντας
σε μικρό χρόνο εκπαίδευσης τα επιστημονικά και εκπαιδευτικά ΔΙΑΚΡΙΤΑ
γνωστικά πεδία της Κλινικής και Εργαστηριακής Γενετικής θα αποτελεί ένα
επιστημονικό και εκπαιδευτικό ατόπημα της χώρας μας που θα δημιουργήσει
μάλλον παρά θα λύσει προβλήματα στην ποιότητα της παροχής υπηρεσιών
υγείας, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών προβλημάτων που θα
δημιουργηθούν. Αντίθετα η πρότασή μας συνάδει με τις διεθνείς προδιαγραφές
αλλά και τις ομόφωνες εισηγήσεις των επιτροπών του υπουργείου σας και του
Συνδέσμου μας.
Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία
Με εκτίμηση
Εκ μέρους του ΔΣ του ΣΙΓΕ
Κόλλια Παναγούλα
Πρόεδρος
Επ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Γιαννουκάκος Κούλης
Γενικός Γραμματέας
Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

* Ενδεικτικά αναφέρεται σχετικό έγγραφο που έχει καταθέσει στο Υπουργείο σας και το
ΚΕΣΥ ο συνάδελφος-γιατρός κος Petersen Mchael [Υπουργό ΥΚΑ κο Λοβέρδο (ΑΠ:
3794/14.6.11),Πρ και Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΣΥ (Αρ.Πρωτ : 66325/14.6.11) κάτοχος της
ειδικότητας της Κλινικής Γενετικής ο οποίος υποστηρίζει την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης της
Κλινικής και Εργαστηριακής Γενετικής.
** Ο Ομάδα Εργασίας αποτελείτο από τον Καθηγητή κο Καναβάκη Μανώλη, τον Αν
Καθηγητή κο Πανδή Νίκο, τον αιματολόγο κο Σταματόπουλο Κώστα και τον εκπρόσωπο τους
ΣΙΓΕ κο Παπαδάκη Μάνο. Το πόρισμα της επιτροπής ομόφωνα πρότεινε την αναγκαιότητα
θεσμοθέτησης της Κλινικής Γενετικής για γιατρούς ως αμιγώς Κλινικής ειδικότητας και της
Εργαστηριακής Γενετικής για βιολόγους, βιοχημικούς και γιατρούς ως αμιγώς Εργαστηριακή
ειδικότητα.

