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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του ΚΕΣΥ

Έχοντας λάβει γνώση του από 21/04/2017 εγγράφου σας, θα
θέλαμε να θέσουμε υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα :
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Η αίτηση - πρόταση για «ενιαία εκπαίδευση στην Παθολογική
Ανατομική και ενοποίηση συναφών ιατρικών επιστημονικών
εταιρειών» υπεβλήθη αποκλειστικά από το επιστημονικό
σωματείο που εκπροσωπεί τους ιατρούς – Παθολογοανατόμους
και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αίτημα της Ελληνικής
Εταιρείας Κλινικής Κυτταρολογίας ως επιστημονικού – θεσμικού
οργάνου των ιατρών Κυτταρολόγων. Αντίθετα, οι προτάσεις του
δικού μας σωματείου αφορούσαν στην εκπαίδευση για την
ειδικότητα της Κυτταρολογίας ως κύριας και ανεξάρτητης
ειδικότητας, όπως νομοθετήθηκε πριν 55 χρόνια στην Ελλάδα και
παραμένει μέχρι σήμερα, καθώς δεν έχει τροποποιηθεί το
υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, και υπεβλήθησαν από το Δ.Σ του
σωματείου μας ενώπιον σας με το με αρ. πρωτ. 22/14-6-2016
έγγραφο μας, το οποίο δεν ελήφθη υπ’ όψιν σύμφωνα με το
κείμενο του κοινοποιηθέντος πρακτικού της συνεδρίασης της
Επιτροπής Εκπαίδευσης – Μετεκπαίδευσης του ΚΕΣΥ.
Σε κάθε περίπτωση, είναι πιθανόν οι προτάσεις μας να μην έγιναν
απόλυτα κατανοητές στο βαθμό που θα θέλαμε μέσα από την
πολυσέλιδη πρότασή μας σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμά
μας.
Επίσης, γίνεται σαφές από το έγγραφο σας ότι οι
εξηγήσεις που εδόθησαν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του
σωματείου μας προς την Επιτροπή Εκπαίδευσης του ΚΕΣΥ, στην
συνεδρίαση της οποίας και προσήλθε, δεν ήταν επαρκείς για την
κατανόηση και υιοθέτηση της θέσης του σωματείου μας.
Ιδιαίτερα ωστόσο τονίζουμε στο σημείο αυτό ότι ο Πρόεδρος του
Δ.Σ. της ΕΕΚΚ προσήλθε ενώπιον σας με τη σαφή εντολή της
αποσαφήνισης της θέσης και πρότασης του Δ.Σ. και χωρίς
περαιτέρω δικαιοδοσία για την υποβολή οιασδήποτε
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διαφορετικής προσωπικής άποψης για το εκπαιδευτικό μας
πρόγραμμα ή για την αποδοχή αιτήματος για θέσπιση «ενιαίας
ειδικότητας», αλλά και εν γένει για την τροποποίηση των
επαγγελματικών δικαιωμάτων και κεκτημένων των ιατρών
Κυτταρολόγων, καθώς τα συλλογικά όργανα του σωματείου μας
(Γ.Σ και Δ.Σ) έχουν λάβει συγκεκριμένες και σαφείς αποφάσεις επί
των θεμάτων αυτών.
Σε κάθε περίπτωση, ως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, η Γ.Σ. των
μελών της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Κυτταρολογίας, που
συνήλθε την 31η Μαρτίου 2017, υποστήριξε το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, το οποίο προτάθηκε στις 14/06/2016 από το Δ.Σ. της
εταιρείας μας προς το ΚΕΣΥ, για την αναβάθμιση της
εκπαίδευσης της ανεξάρτητης ειδικότητας της Κλινικής
Κυτταρολογίας, και εξέδωσε το ψήφισμα, το οποίο και σας
επισυνάψαμε στην προηγηθείσα επιστολή μας. Ως γνωρίζετε οι
αποφάσεις και τα ψηφίσματα της Γ.Σ. ενός σωματείου είναι οι
πλέον δεσμευτικές πράξεις για όλα τα μέλη του σωματείου και
πολύ περισσότερο για τον Πρόεδρο αλλά και ολόκληρο του Δ.Σ.
που διοικεί το σωματείο.
Ως εκ τούτου, επιτρέψτε μας να σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα
και με την απόφαση της Γ.Σ. εμμένουμε στο αναλυτικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα μας, το οποίο εγγράφως προτάθηκε
προς το ΚΕΣΥ. Το εν λόγω πρόγραμμα είναι το μόνο που καλύπτει
πλήρως τις απαιτήσεις της UEMS (Pathology section), ως
προκύπτει σαφώς από το εδάφιο 6.1.6 του "Requirement for
registration of post-graduate training in Pathology” αλλά και
τυγχάνει της πλήρους αποδοχής του επισήμου οργάνου που
εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους Κυτταρολόγους στα Ευρωπαϊκά
όργανα:Eυρωπαϊκή Συνομοσπονδία Κυτταρολογικών Εταιρειών
(Εuropean Federation of Cytology Societes /EFCS).
Εν συντομία και για να γίνουμε περισσότερο σαφείς, προτείναμε
να προστεθεί ένας επιπλέον χρόνος εκπαίδευσης στο ήδη
υπάρχον και εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κύριας
και ανεξάρτητης ειδικότητας της Κυτταρολογίας. Συγκεκριμένα,
ενώ η εκπαίδευση για την απόκτηση του τίτλου της ανεξάρτητης
ειδικότητας Κυτταρολογίας μέχρι σήμερα ήταν δύο χρόνια
Παθολογικής Ανατομικής και τρία χρόνια Κυτταρολογίας,
προτείνομε όπως εφεξής διαμορφωθεί
σε τρία χρόνια
Παθολογικής Ανατομικής και τρία χρόνια Κυτταρολογίας. Κατά
την κρίση μας, ο ένας χρόνος πρόσθετης εκπαίδευσης στην
Παθολογική Ανατομική μπορεί και πρέπει να εγκριθεί από την
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Επιτροπή Εκπαίδευσης του ΚΕΣΥ, όπως έχει πρόσφατα εγκριθεί
ομόφωνα και για την ειδικότητα της Ελληνικής Παιδιατρικής.
Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί και ο δικός σας απώτερος
στόχος για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της
μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης των Ιατρών και του τρόπου λήψεως
της Ειδικότητας, που ιδιαίτερα εσείς προσωπικά επιδιώκετε με
πολλή προσπάθεια.
Συνακόλουθα σας επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να μας θεωρείτε
και εμάς ως Ελληνική Εταιρία Κλινικής Κυτταρολογίας
συμπαραστάτες στο δύσκολο έργο σας και όχι αντιμέτωπους στην
προσπάθεια σας.
Στα ως άνω πλαίσια επανερχόμαστε στο εύλογο αίτημα μας, η
ομάδα εργασίας που θα συσταθεί και θα αφορά την Ειδικότητα
της Κυτταρολογίας να απαρτίζεται αποκλειστικά και μόνο από
Κυτταρολόγους Ιατρούς, όπως αντίστοιχα και η ομάδα εργασίας
της Παθολογικής Ανατομικής να απαρτίζεται αποκλειστικά από
ιατρούς Παθολογοανατόμους.
Ακόμα τονίζουμε για μία ακόμα φορά ότι Ειδικότητα της Κλινικής
Κυτταρολογίας πρέπει να παραμείνει Κύρια και Ανεξάρτητη
συνεχίζοντας την επί 55 χρόνια λαμπρή πορεία της, τιμώντας
παράλληλα το θεμελιωτή της Ιατρό Γεώργιο Παπανικολάου που
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της νεότερης ιστορίας της
Ελλάδος.
Κλείνοντας θα επιθυμούσαμε ως ύψιστη τιμή προς τον Έλληνα
Παγκόσμιο Ευεργέτη Γεώργιο Παπανικολάου να έχουμε τη
στήριξη του ΚΕΣΥ για την υποβολή εισήγησης για την ίδρυση
ανεξάρτητου εργαστηρίου Κλινικής Κυτταρολογίας σε κάθε
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας που διαθέτει Ιατρική Σχολή.
Σας ευχαριστούμε και παραμένομε στη διάθεση σας για
οποιαδήποτε γόνιμη διαδικασία με μοναδικό σκοπό την Υγεία και
την Ευημερία του Ελληνικού λαού.
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Μετά τιμής
Τα μέλη του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Κυτταρολογίας

Κοινοποίηση :
1.
2.
3.
4.

Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη
Πρόεδρο ΠΙΣ κ. Μιχάλη Βλασταράκο
Καθηγήτρια κα. Τσελένη – Μπαλαφούτα Σοφία.

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