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Μετά την από 11/11/2017 Συνέλευση των μελών της Ελληνικής
Εταιρείας Κλινικής Κυτταρολογίας, όπου έλαβε χώρα συζήτηση για τη
συμμετοχή μας σε νέα Ομάδα Εργασίας από κοινού με συναδέλφους
Παθολογοανατόμους, σε μέρος της οποίας και παρευρεθήκατε, και σας
ευχαριστούμε θερμά για αυτό, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα
ακόλουθα :
Αποτελεί πεποίθηση όλων των ιατρών Κυτταρολόγων ότι η
εξακολούθηση της ειδίκευσης των ιατρών στο γνωστικό αντικείμενο της
Κυτταρολογίας είναι ορθότερο να γίνεται στα πλαίσια κύριας και
ανεξάρτητης ειδικότητας «Κλινικής Κυτταρολογίας», προκειμένου να
κατοχυρώνεται η επαρκής και σωστή εκπαίδευση στο τεράστιο γνωστικό
αντικείμενο της ειδικότητας μας, το οποίο με την πάροδο των ετών
ολοένα και διευρύνεται.
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προτάσεις, που έχετε διατυπώσει
στα πλαίσια της ιδιότητας σας του Προέδρου του ΚΕ.Σ.Υ., το σώμα της
Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε κατά πλειοψηφία (ομολογουμένως
ισχνή) τα ακόλουθα :
1.
Συμμετοχή σε ΝΕΑ Ομάδα Εργασίας, στην οποία θα
συμμετέχουν εκπρόσωποι αμφότερων των ειδικοτήτων Παθολογικής
Ανατομικής και Κλινικής Κυτταρολογίας, υπό την προϋπόθεση της
ισότιμης συμμετοχής μας και υπό τίτλο που θα φέρει τις επωνυμίες
και των δύο ειδικοτήτων.Στόχος της ΝΕΑΣ Ομάδας Εργασίας, που θα
ξεκινήσει την εργασία της από του μηδενός, θα είναι η διερεύνηση της
δυνατότητας θέσπισης νέας ειδικότητας, στα πλαίσια της οποίας θα
είναι αντικειμενικά εφικτή η σωστή και επαρκής εκπαίδευση στο γνωστικό
αντικείμενο της Κυτταρολογίας.
2.
Μη αποδοχή οιασδήποτε πρότασης που θα δίνει οποιοδήποτε
δικαίωμα υπογραφής κυτταρολογικών πράξεων σε μη επαρκώς
εκπαιδευμένους ιατρούς, δηλαδή σε ιατρούς οι οποίοι δεν θα έχουν

ολοκληρώσει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα εκπαίδευσης στο
γνωστικό αντικείμενο της Κλινικής Κυτταρολογίας και δεν θα έχουν
πραγματοποιήσει τον επαρκή αριθμό του συνόλου των κυτταρολογικών
πράξεων στη διάρκεια της εκπαίδευσης τους.
3.
Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της ως άνω Ομάδας
Εργασίας και την τυχόν υποβολή οριστικής πρότασης για τη θέσπιση νέας
ειδικότητας, την οποία εκ νέου θα συζητήσει και το σώμα των μελών μας,
ο τίτλος της ειδικότητας μας, η οποία θα πρέπει να μνημονεύεται και
να μην παραλείπεται σε κάθε τυχόν περαιτέρω ενέργεια του ΚΕ.Σ.Υ.
και του Υπουργείου Υγείας και η οποία θα αφορά στις Ιατρικές
Εταιρείες – Ενώσεις, σε διατάξεις νόμων και νομοσχεδίων αναφορικά
στις κύριες και ανεξάρτητες ειδικότητες, θα πρέπει να καταγράφεται
ως «Κλινική Κυτταρολογία».
4.
Εφόσον η Νέα Ομάδα Εργασίας οδηγηθεί σε θετική πρόταση για
τη θέσπιση νέας ειδικότητας θα προβεί στην εκπόνηση συγκεκριμένου
σχεδίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος για νέα ειδικότητα Παθολογικής
Ανατομικής – Κλινικής Κυτταρολογίας και ακολούθως σε αυστηρό πλαίσιο
μεταβατικών διατάξεων, προκειμένου να μη θιχθούν στο ελάχιστο τα
επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικευμένων ιατρών Κυτταρολόγων.

Eν αναμονή των ενεργειών σας παραμένομε στη διάθεση σας για
κάθε δυνατή συνεργασία.

Μετά τιμής
για το Δ.Σ.
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