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Θέμα: Νομοσχέδιο για Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Την Τετάρτη 13/12/2017 έλαβε χώρα στα γραφεία του ΙΣΑ συνάντηση των εκπροσώπων των Ιατρικών
Ενώσεων (επιστημονικών και επαγγελματικών), προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους για την
πρόταση που καταθέσατε σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του ΚεΣΥ, αναφορικά αφενός στη σύσταση
εποπτικού φορέα για τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και αφετέρου στη λειτουργία και στην
οργάνωση των επιστημονικών ιατρικών εταιριών.
Οι εκπρόσωποι των παρισταμένων Ενώσεων με απόλυτη ομοφωνία και σύμπνοια τοποθετήθηκαν
αρνητικά στο σύνολο των προτεινομένων από την πολιτική ηγεσία διατάξεων και εξέφρασαν
κατηγορηματικά την αντίθεση τους σε κάθε προσπάθεια νομοθετικής ρύθμισης χωρίς προηγουμένως να
λάβει χώρα ουσιαστικός διάλογος του Υπουργείου Υγείας μαζί τους. Από το σύνολο των τοποθετήσεων
προέκυψε σαφώς ότι οι Επιστημονικοί Φορείς της χώρας μας, που μέχρι σήμερα έχουν αναλάβει και
διεκπεραιώνουν με ίδια μέσα τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση
να απεμπολήσουν τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια τους και δεν θα συμμετάσχουν στη
κυβερνητική προσπάθεια αποδυνάμωσης τους. Αντίθετα δήλωσαν ομόφωνα ότι θα εργαστούν από
κοινού για την υποβολή εμπεριστατωμένων απόψεων, που θα είναι σύμφωνες με τη διεθνή πρακτική
και τις κοινοτικές οδηγίες. Τέλος, οι Επιστημονικές Ενώσεις εξέφρασαν τη βούληση τους να
προασπίσουν με κάθε τρόπο το δικαίωμα των ιατρών να συμμετέχουν ελεύθερα σε επιστημονικούς
φορείς, και θα επιδιώξουν να τους ανατεθεί επίσημα, όπως και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες
ουσιαστικός ρόλος στην εκπαίδευση πριν και μετά την απόκτηση του τίτλου ιατρική ειδικότητας.
Το Δ.Σ. του ΙΣΑ με απόφαση του την 14/12/2017 αποφάσισε να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια της
Ιατρικής Κοινότητας να διατηρήσει την αυτονομία της σε επίπεδο επιστημονικό και επαγγελματικό και
θα προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την προάσπιση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και την
αποτροπή της κατάλυσης της αυτοτέλειας των Επιστημονικών και Επαγγελματικών Σωματείων τόσο
των ιατρικών ειδικοτήτων κορμού όσο και των πολυθεματικών ιατρικών ενώσεων.
Για το σκοπό αυτό, το Δ.Σ. του ΙΣΑ ανακοίνωσε τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής, ως αυτή προτάθηκε
κατά τη σύσκεψη με τους εκπροσώπους των Ιατρικών Ενώσεων, η οποία αποτελείται έγκριτα από πέντε
μέλη της ιατρικής κοινότητας και συγκεκριμένα τους
1. Θεοδόσιο Δόσιο, Χειρουργό Θώρακος, Ομότιμο Καθηγητή,
2. Γεώργιο Χριστοδούλου, Νευρολόγο - Ψυχίατρο, Καθηγητή, Επίτιμο Πρόεδρο Ελληνικής
Ψυχιατρικής Εταιρείας,
3. Σταμάτη Παπαδάκη, Ορθοπαιδικό, Διευθυντή ΕΣΥ, Αντιπρόεδρο Α’ Ελληνικής Εταιρείας
Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας,

4. Στέφανο Φούσα, Καρδιολόγο, Διευθυντή ΕΣΥ, τ. Πρόεδρο της Ελληνικής Καρδιολογικής
Εταιρείας,
5. Μαρία Κουτελού, Πυρηνική Ιατρό, Ελευθεροεπαγγελματία, Μέλος ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας
Πυρηνικής Ιατρικής και Μοριακής Απεικόνισης.
Η ως άνω Ειδική Επιτροπή θα επεξεργαστεί το σύνολο των απόψεων που θα καταθέσουν γραπτώς στον
ΙΣΑ όλοι οι Επιστημονικοί και Επαγγελματικοί Φορείς και ακολούθως θα συντάξει Πόρισμα, το οποίο θα
θέσει υπ’ όψιν του ΙΣΑ και ακολούθως θα κατατεθεί τελική πρόταση στην πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Υγείας
Κύριε Υπουργέ,
Αποτελεί πεποίθηση μας
ότι οι Επιστημονικές Ενώσεις όχι μόνο δεν πρέπει να
αποδυναμωθούν και να φιμωθούν, αλλά αντίθετα πρέπει να αναλάβουν επίσημα και θεσμικά
ουσιαστικό ρόλο στην απονομή της ιατρικής ειδικότητας και στο πρόγραμμα της
συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης που ήδη εδώ και πολλά χρόνια διεκπεραιώνουν κατ’
αποκλειστικότητα.
Για το λόγο αυτόν, σας καλούμε να μην προχωρήσετε στην κατάθεση νέου σχεδίου νομοθετικών
διατάξεων, αλλά να αναμείνετε την εκπόνηση του Πορίσματος της Ειδικής Επιτροπής, η οποία
συνεστήθη με ομόφωνη απόφαση των Ιατρικών Ενώσεων κατά τη σύσκεψη τους την 13/12/2017, και
να προβείτε σε ειλικρινή διάλογο με τους εκπροσώπους των Ιατρικών Ενώσεων.
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