Δικαίωμα Υπογραφήσ των Γενετικών Αναλφςεων απο Βιοεπιςτήμονεσ
Το παρόν γράφεται μετά απο ερϊτθμα Βιοπακολόγου προσ τθν ΠΕΒ όπου εςτιάηεται ςτο
δικαίωμα υπογραφισ των γενετικϊν αναλφςεων εκ μζρουσ των βιοεπιςτθμόνων. Στο
ερϊτθμα επιςθμαίνεται οτι ςυμφωνα με όςα γνωρίηει, το εν λόγω δικαίωμα ζχει
κατοχυρωκεί μόνο για αποφοίτουσ του τμιματοσ Μοριακισ Βιολογίασ και Γενετικισ(ΜΒΓ).
Πράγματι ςτο ΠΔ 158/09 του τμιματοσ ΜΒΓ (άρκρο 3.γ.ι και 4α) αναγράφεται οτι οι
πτυχιοφχοι «...ςπογπάθονηαρ αηομικά ή ζςνςπογπάθονηαρ.. Αποηελέζμαηα, μελέηερ και πιζηοποιηηικά
αναλύζεων βιολογικού και γενεηικού ςλικού, καθώρ και κλινικών ή άλλων δοκιμών πος διεξάγονηαι in
vitro ή in vivo..». Ταυτόςθμο ωςτόςο δικαίωμα προβλζπεται τόςο ςτο ΠΔ του τμιματοσ

Βιολογικϊν Εφαρμογϊν και Τεχνολογιϊν (ΒΕΤ186/2008 άρκρο 2ι και 3α) όςο και του
τμιματοσ Βιοχθμείασ και Βιοτεχνολογίασ(ΒΒ, ΠΔ 104/2009, άρκρο 2 ε και 3 α). Ομοίωσ ςτο
εγκεκριμζνο απο ΣΑΠΕ* ΠΔ των τμθμάτων Βιολογίασ αναγράφεται (άρκρο 4): «..δφνανται
να αναλαμβάνουν την ευθφνη υπογράφοντασ ατομικά η ςυνυπογράφοντασ...(4 α)...τα
εργαςτηριακά αποτελζςματα...» (άρθρο 3γι) : «που πραγματοποιοφνται ςε βιοαναλυτικά
εργαςτήρια όπωσ μοριακήσ βιολογίασ,γενετικήσ, βιοχημείασ,....»: Το εν λόγω ΠΔ ωςτόςο δεν
ζχει ψθφιςτεί λόγω τθσ προςκικθσ ςε αυτό (επι υπουργείασ κασ Διαμαντοποφλου) του
άρκρου περί «ζνταξθσ των βιολόγων ςτο Επιμελθτιριο Υγείασ»! Το ΣτΕ ορκϊσ δεν ενζγκρινε
το εν λόγω ΠΔ μιασ και το επιμελθτιριο δεν υφίςταται (!) και ζκτοτε παρά το γεγονόσ οτι το
άρκρο αποςφρκθκε και το ςχζδιο επικαιροποιικθκε απο τα 4 τμιματα Βιολογίασ και τισ
Συγκλιτουσ, ωςτόςο ...αναμζνει τθν επανζγκριςι του απο ΣΑΠΕ.
Παρ’ όλεσ τισ παραπάνω κεςμικζσ ρυκμίςεισ ι/και εκκρεμότθτεσ, πάγια θζςη τησ ΠΕΒ αλλά
και των φορζων των Γενετιςτϊν (όπωσ ο Σφνδεςμοσ Ιατρικϊν Γενετιςτϊν Ελλάδασ, ΣΙΓΕ, θ
ESHG* και θ ASHG*), είναι οτι οι υπθρεςίεσ Γενετικισ πρζπει να καλφπτονται απο ειδικό
κεςμικό κακεςτϊσ. Το ειδικό κεςμικό κακεςτϊσ ιςχφει ιδθ ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ
και εδϊ και δεκαετίεσ ςτισ ΗΠΑ. Το Ειδικό Θεςμικό καθεςτώσ που να αφορά τόςο τα
προςόντα του επιςτημονικοφ και τεχνικοφ προςωπικοφ, όςο και τουσ όρουσ και
προυποθζςεισ τησ παροχήσ των υπηρεςιών Γενετικήσ δεν υφίςταται ςτην Ελλάδα για
κανζνα κλάδο, παρότι οι εν λόγω υπθρεςίεσ παρζχονται προσ τον ζλλθνα πολίτθ εδϊ και
>35 χρόνια!
Οι κεςμικζσ ρυκμίςεισ που υπάρχουν ςτον κόςμο αφοροφν ςε :
Α) μεταπτυχιακζσ ειδικότθτεσ (4-5 χρόνια μετά το πτυχίο βιολογίασ, βιοχθμείασ, ιατρικισ,...)
και είτε είναι γενικζσ ειδικότθτεσ Γενετιςτϊν (πχ Εργαςτθριακι Γενετικι για βιοεπιςτιμονεσ
και Κλινικι Γενετικι για γιατροφσ, ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ) είτε απονζμονται για ειδικά
αντικείμενα (πχ Βιοχθμικισ θ Μοριακισ Γενετικισ θ Κυτταρογενετικισ όπωσ ςυμβαίνει ςτισ
ΗΠΑ).
Β) Όρουσ και προχποκζςεισ λειτουργίασ των εργαςτθρίων και παροχισ των υπθρεςιϊν
γενετικισ.
Ταυτόςθμο αίτθμα ζχει κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ απο τα 7 τμιματα Βιοεπιςτθμϊν
τθσ χϊρασ, τθν πλειοψθφία των ςυναδζλφων κακθγθτϊν Ιατρικϊν ςχολϊν τθσ ελλάδασ και
των διευκυντϊν των εργαςτθρίων Γενετικισ (δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα) οι οποίοι ςε
ποςοςτό 80-90% είναι βιολόγοι.
Σε αυτι τθν κατεφκυνθ δεκάδεσ ζγγραφα ζχουν ςταλεί απο τθν ΠΕΒ ςτα υπουργεία (κυρίωσ
Υγείασ) προκειμζνου να κεςμοκετθκεί το εν λόγω πλαίςιο ωσ min προχπόκεςθ κυρίωσ για
τθν ποιοτικι, αξιόπιςτθ και αςφαλι παροχι υπθρεςιϊν προσ τον Ζλλθνα πολίτθ.

Παράλλθλα δεκάδεσ ερωτιςεισ βουλευτϊν ζχουν κατατεκεί. Κοινι απάντθςθ όλων των
θγεςιϊν του υπουργείου υγείασ ωσ τϊρα είναι οτι αναγνωρίηεται το πρόβλθμα και ΘΑ
προβοφν ςτισ ρυκμίςεισ.
Σχετικά πρόςφατα το Κεντρικό Συμβοφλιο Υγείασ (2017)ενζκρινε το προςχζδιο
δημιουργίασ δφο ειδικοτήτων : τησ Εργαςτηριακήσ Γενετικήσ (αφορά βιοεπιςτήμονεσ,
βιοχημικοφσ κ.α.) και τησ Κλινικήσ Γενετικήσ (αφορά γιατροφσ). Πρόςκετα ηιτθςε απο τουσ
ειδικοφσ φορείσ (ΣΙΓΕ) να ετοιμάςουν τα ςχετικά Προγράμματα Σπουδϊν.
Μζχρι τθν κεςμοκζτθςθ των παραπάνω ειδικά ο πολίτθσ είναι εξαιρετικά εκτεκειμζνοσ ςε
προβλιματα που αφοροφν τόςο τθν υγεία του όςο και τθν οικονομικι δαπάνθ που
παραμζνει ανεξζλεγκτθ.
Ελπίηουμε ότι ζςτω τϊρα θ κεςμοκζτθςθ των ειδικοτιτων Γενετικισ κα γίνει, αλλά
παράλληλα πρζπει να θεςμοθετηθοφν και οι όροι και προχποθζςεισ λειτουργίασ των εν
λόγω εργαςτηρίων και τησ παροχήσ των υπηρεςιών γενετικήσ, ωσ βαςικζσ προχποθζςεισ
για την ποιοτική παροχή υπηρεςιών υγείασ αλλά και τισ άλλεσ χρήςεισ του γενετικοφ
υλικοφ
Η Επιτροπή Υγείασ τησ ΠΕΒ
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