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Ολομέλεια ΚΕΣΥ
Κοιν: Κοινοβουλευτικά Κόμματα
Βουλευτές
Σύνδεσμος Ιατρικών Γενετιστών
Ελλάδος (ΣΙΓΕ)

ΘΕΜΑ: «Θεσμοθέτηση Ειδικοτήτων Γενετικής»
Αξιότιμε κε Υπουργέ,
πληροφορηθήκαμε ότι το Υπουργείο σας προβαίνει σε αλλαγές θεσμικού
εκσυγχρονισμού των ειδικοτήτων στην Υγεία και μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η
θεσμοθέτηση των ειδικοτήτων που αφορούν στην παροχή Υπηρεσιών Γενετικής.
Η παροχή Υπηρεσιών Γενετικής πραγματοποιείται στη χώρα μας στο δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα εδώ και 40 χρόνια με σημαντικά οφέλη στην ποιότητα της παρεχόμενης υγείας
που αναγνωρίζει πλέον όλη η κοινωνία. Δυστυχώς η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών
πραγματοποιείται σε καθεστώς ανομίας και λείπει το θεσμικό πλαίσιο που αφορά σε: α)
Ειδικότητες των Γενετιστών, β) Όρους και προϋποθέσεις της παροχής των υπηρεσιών
Γενετικής.
Διαρκές κοινό αίτημα των Βιολόγων -που συνιστούν περίπου το 90% των Γενετιστών
στη χώρα μας - μέσω της ΠΕΒ, των 7 Πανεπιστημιακών Τμημάτων Βιοεπιστημών και κοινών
φορέων Ιατρών και Βιολόγων Γενετιστών (όπως ο Σύνδεσμος Ιατρικών Γενετιστών ΕλλάδαςΣΙΓΕ) ήταν η νομιμοποίηση των υπηρεσιών Γενετικής.
Όσον αφορά στις ειδικότητες, η κοινή πρόταση όλων των φορέων εναρμονίζεται με
τις θέσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γενετικής Ανθρώπου (ESHG) όσο και της αντίστοιχης
των ΗΠΑ ( ASHG) που αφορούν στη θεσμοθέτηση
α) της Εργαστηριακής Γενετικής (αφορά κυρίως Βιολόγους αλλά και Γιατρούς) και αποτελεί το
βασικό κορμό των υπηρεσιών Γενετικής
β) της Κλινικής Γενετικής (αφορά γιατρούς)
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γ) της Γενετικής Συμβουλευτικής (αφορά νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, βιολόγους και
γιατρούς).
Οι εν λόγω ειδικότητες αποτελούν απόλυτα διακριτές μεταξύ τους θεσμικές οντότητες
που λειτουργούν εδώ και δεκαετίες σε ΗΠΑ και στην πλειονότητα των χωρών της ΕΕ.
Πληροφορούμενοι ότι υπάρχουν εισηγήσεις στο Υπουργείο για ιδιότυπη θεσμική
εξάρτηση των Εργαστηρίων Γενετικής και των Εργαστηριακών Γενετιστών από τους Κλινικούς
Γενετιστές, θέλουμε να επισημάνουμε ότι «ελληνικού τύπου» συντεχνιακές ρυθμίσεις θα
αμαυρώσουν όλες τις προσπάθειες του Υπουργείου και θα προσθέσουν παρά θα λύσουν
προβλήματα στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Η λειτουργική συνεργασία των τριών
προαναφερόμενων ειδικοτήτων στην παροχή υπηρεσιών Γενετικής υπάρχει ήδη στη χώρα μας,
όπως και σε όλες τις χώρες της ΕΕ και ΗΠΑ, ωστόσο σε καμία χώρα και καμία ειδικότητα στη
χώρα μας δεν υφίσταται θεσμική εξάρτηση των ειδικοτήτων.
Με το παρόν χαιρετίζουμε το θεσμικό εκσυγχρονισμό που επιχειρείτε για την
αναβάθμιση της Υγείας και επιτέλους τη θεσμοθέτηση των Υπηρεσιών Γενετικής.
Ταυτόχρονα σας καλούμε να μην ενδώσετε σε ιδιότυπες «ελληνικού τύπου» συντεχνιακές
προτάσεις που αποσκοπούν στην προάσπιση κυρίως συγκεκριμένων ιδιωτικών συμφερόντων,
εκθέτουν το Υπουργείο και αυξάνουν το οικονομικό κόστος των Υπηρεσιών.
Στην διάθεσή σας για όποια πιθανή επεξήγηση ή συνεργασία,

Για το ΔΣ της ΠΕΒ,

Η Πρόεδρος της ΠΕΒ

Ο Γεν. Γραμματέας της ΠΕΒ

Κόλλια Παναγούλα

Κατωπόδης Γεώργιος
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