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Έχοντας λάβει γνώση του από 29/06/2017 εγγράφου σας,
θα θέλαμε να θέσουμε υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα :

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος
Μαστοράκης Εμμανουήλ
Αντιπρόεδρος
Μαρκάκης Γεώργιος
Γενική Γραμματέας
Νασιουτζίκη Μαρία
Ταμίας
Κασιμάτη Αικατερίνη
Μέλη
Τσιάμπας Ευάγγελος
Μήκου Παναγιώτα
Διαμαντής Αριστείδης

Το Δ.Σ. του σωματείου μας έχει ως βασική
προτεραιότητα του τη διεκδίκηση και εξασφάλιση των
επιστημονικών και επαγγελματικών συμφερόντων των
ειδικευμένων ιατρών Κυτταρολόγων και ενεργεί πάντοτε
με γνώμονα αφενός τις αποφάσεις της Γ.Σ. και αφετέρου
το δημόσιο συμφέρον, κατά το μέτρο που οι αποφάσεις
μας αφορούν τη Δημόσια Υγεία.
Στα πλαίσια αυτά σας εκφράσαμε επανειλημμένα τις
απόψεις και αποφάσεις μας ως προς τη διατήρηση της
ειδικότητας της Κλινικής Κυτταρολογίας ως ανεξάρτητης
κύριας ιατρικής ειδικότητας. Μέχρι σήμερα ουδεμία
τεκμηριωμένη επιστημονική άποψη έχει τεθεί υπ’ όψιν
μας, ώστε να αμφιβάλλουμε ως προς την ορθότητα της
θέσης μας.
Σε κάθε περίπτωση, με δεδομένο ότι α) γίνεται προφανές
από το 29/06/2017 έγγραφο σας ότι δεν θα προβείτε σε
καμία ενέργεια, προκειμένου να θέσετε σε λειτουργία
αυτόνομη Ομάδα Εργασίας για την ειδικότητα της
Κλινικής Κυτταρολογίας, β) ουδέποτε θα επιτρέπαμε να
ληφθούν ερήμην μας αποφάσεις, οι οποίες θα αφορούν
στην άσκηση της Κλινικής Κυτταρολογίας και σε
επαγγελματικά δικαιώματα επί του τομέα αυτού, ως
φαίνεται να προειδοποιείτε με την επιστολή σας, και γ)
ουδέποτε έχουμε αρνηθεί να συνομιλήσουμε και να
συνεργαστούμε με ιατρούς συναδέλφους άλλων
ιατρικών ειδικοτήτων και ιδιαίτερα με τους
Παθολογοανατόμους, σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν
αρνούμαστε να συμμετάσχουμε σε Ομάδα Εργασίας, η
οποία θα αφορά αμφότερες τις ειδικότητες της Κλινικής
Κυτταρολογίας και της Παθολογικής Ανατομικής (με
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ρητή μνεία αμφότερων στον τίτλο της Ομάδας
Εργασίας), η οποία και θα αποτελείται από ίσο αριθμό
μελών Κυτταρολόγων και Παθολογοανατόμων, ώστε να
εξασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης.
Μέχρι σήμερα, δεν έχουμε κληθεί να συμμετάσχουμε σε
Ομάδα Εργασίας, η οποία να αφορά ρητά την ειδικότητα
μας. Αντίθετα έχουμε κληθεί να συμμετάσχουμε στην
Ομάδα Εργασίας της Παθολογικής Ανατομικής, γεγονός
που δεν επιθυμούμε ούτε νομιμοποιούμαστε να
πράξουμε. Οι δε εργασίες της εν λόγω Ομάδας είχαμε
την ίσως εσφαλμένη εντύπωση ότι έχουν ανασταλεί μετά
το από 29‐5‐2017 email της κας Θεοδωροπούλου και δεν
αναμέναμε ότι παρά τις εύλογες αντιδράσεις μας τόσο
προς εσάς όσο και προς το Υπουργείο Υγείας οιαδήποτε
διαδικασία θα προχωρούσε ερήμην μας!
Εκτιμούμε τη συνεχή επικοινωνία που διατηρείτε μαζί
μας στην προσπάθεια όλων μας για την εξεύρεση της
ορθότερης διαδικασίας και αναμένουμε τη σύσταση το
συντομότερο δυνατόν Ομάδας Εργασίας, στην οποία
ρητά θα αναφέρεται η ειδικότητα μας και ανεξαρτήτως,
εάν η Ομάδα αυτή θα είναι αυτόνομη από αυτήν της
Παθολογικής Ανατομικής ή θα είναι μία με ισότιμη
συμμετοχή μελών από τις δύο ειδικότητες. Άλλωστε
είναι αυτονόητο και για εμάς ότι, το γεγονός της
σύστασης μη αυτόνομης αλλά ισότιμης Ομάδας
Εργασίας δεν συνεπάγεται από μόνο του την
απεμπόληση οιουδήποτε δικαιώματος ούτε φυσικά την
ανατροπή της υφιστάμενης νομοθεσίας περί ιατρικών
ειδικοτήτων.
Κατόπιν αυτών, αναμένουμε τις ενέργειες σας και
ζητάμε εκ νέου όπως συμμετάσχουν στην νέα Ομάδα
Εργασίας που θα αφορά συγκεκριμένα στην ειδικότητα
μας, τα μέλη μας τα οποία σας έχουμε θέσει υπ’ όψιν
σας με τη με αριθμό πρωτ. 56/27‐6‐2017 επιστολή μας
και τα οποία δύνανται να εκφέρουν τεκμηριωμένες
απόψεις επί ζητημάτων εκπαίδευσης και γνωστικού
αντικειμένου της ειδικότητας μας.

Σας ευχαριστούμε και παραμένομε στη διάθεση σας για
οποιαδήποτε γόνιμη διαδικασία.
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Μετά τιμής
για το Δ.Σ.

Επικοινωνία Γεν. Γραμματέα: 6944843040, Fax: 2310 822509
E-mail: helcyto@yahoo.gr, marianas@otenet.gr
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