Αθήνα, 02-03-2017

Σχετικά με την πρόταση νόμου των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας
για την αναμόρφωση της Οργάνωσης των Νοσοκομείων
Η πρόταςθ νόμου των Τπουργείων Τγείασ και Παιδείασ κατατζκθκε προσ διαβοφλευςθ μετά
απο απόφαςθ απο το Κεντρικό υμβοφλιο Τγειονομικϊν Περιφερειϊν (ΚΕΤΠΕ) και αφορά
ςτθν αναμόρφωςθ τθσ Οργάνωςθσ των Νοςοκομείων. Με τθν εν λόγω πρόταςθ -απαντάμε
επιλεκτικά ςε όςα κφρια κζματα μασ αφοροφν άμεςα- επιχειρείται α) «...να αναβακμίηεται
αρικμθτικά θ παρουςία εξειδικευμζνου ιατρικοφ προςωπικοφ, β) να αποκαταςτακεί «ζνα
ορκολογικό πλαίςιο ςυνφπαρξθσ και ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςε επιςτθμονικοφσ κλάδουσ που
ςιμερα λειτουργοφν ανταγωνιςτικά»
Για την επίτευξη του (α) Προτείνεται θ διατιρθςθ τθσ υπάρχουςασ Ιατρικισ υπθρεςίασ για
γιατροφσ και δθμιουργεί μια άλλθ υπθρεςία με όλουσ τουσ κλάδουσ ΠΕ(5), μαηί με ΣΕΙ(8) και
με ΔΕ (3)(ςφνολο 16 κλάδοι). Με βάςη τον διαχωριςμό αυτό προτείνονται ξεχωριςτοί για τισ
δφο υπηρεςίεσ ποςοτικοί ςυντελεςτζσ υπολογιςμοφ των οργανικών θζςεων ςτα νοςοκομεία.
Ακόμθ και αν κεωριςουμε «αγνζσ» τισ προκζςεισ τθσ πρόταςθσ, προκφπτουν τα εξισ εφλογα
ερωτιματα :
1) Οι παραπάνω ςυντελεςτζσ είναι ξεχωριςτοί για τισ δυο υπθρεςίεσ, αλλά ΠΩ κα
κακορίηονται οι οργανικζσ κζςεισ για τα εργαςτιρια όπου μετζχουν από κοινοφ Βιολόγοι,
Βιοχημικοί, Χημικοί και Γιατροί;
2) Εφόςον ςτθν νζα υπθρεςία των 16 κλάδων ςυμπεριλαμβάνονται κλάδοι με ετερόκλιτα και
διακριτά αντικείμενα (πχ βιοχθμικοί, ψυχολόγοι, λογοκεραπευτζσ, οπτομζτρεσ, βοθκοί
φαρμακείου) πωσ θα κατανζμονται οι οργανικζσ θζςεισ ςτην νζα ενιαία υπηρεςία τουσ;
Για την επίτευξη του (β) ςτόχου προτείνεται θ δθμιουργία ενόσ υπερ-εργαςτθρίου με
Διευκυντι Βιοπακολόγο (Μικροβιολόγο) ςτο οποίο κα υπάγονται τα υπάρχοντα (ωσ τϊρα)
αυτοτελι εργαςτιρια ωσ ειδικζσ Μονάδεσ πλζον (π.χ. Βιοχθμικό, Αιματολογικό κ.α.) με τουσ
αντίςτοιχουσ προϊςταμζνουσ που μπορεί να είναι είτε Ιατροί είτε Βιοχθμικοί, Χθμικοί,
Βιολόγοι.
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Αξίηει να ςθμειωκεί εδϊ και κατ’ αρχάσ «θ ςφμπτωςθ»: αυτό ιταν ανζκακεν το αίτθμα των
Μικροβιολόγων (ςιμερα Βιοπακολόγων) ΠΡΙΝ από δεκαετίεσ και ΠΡΙΝ τθ δθμιουργία του
ΕΤ(!) με τθ διαφορά ότι δεν προζβλεπαν καν Βιοχθμικοφσ ανά «ειδικι μονάδα».
Δθλαδι προσ ....εξάλειψθ του ανταγωνιςμοφ δθμιουργείται ζνα παγκόςμια πρωτότυπο ςχιμα
που αναβακμίηει τουσ Βιοπακολόγουσ, καταργϊντασ τθν αυτοτζλεια των υπαρχόντων
εργαςτθρίων και υποβακμίηοντασ τουσ Βιοχθμικοφσ ςε κζςεισ προϊςταςίασ!
Όντωσ θ εν λόγω πρόταςθ ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτθν μοναδικι ςτθν ΕΕ και τον κόςμο
τετρα-ειδικότητα των Βιοπαθολόγων . Ωσ γνωςτόν ςτθν Ελλάδα παρά τισ επιταγζσ τθσ
οδθγίασ 36/2005 τθσ ΕΕ που διακρίνει τισ ειδικότθτεσ Βιοχθμείασ, Εργαςτθριακισ
Αιματολογίασ, Ανοςολογίασ, Μικροβιολογίασ με διακριτζσ ειδικότθτεσ με εκπαίδευςθ 4 χρόνια
ςτθν κάκε μια εξ αυτϊν, ςτθν Ελλάδα οι Βιοπαθολόγοι με 5 χρόνια ειδικότητασ αποκτοφν και
τισ 4 ειδικότητεσ!
υνζπεια του εν λόγω κεςμικοφ (επιςτθμονικοφ και επαγγελματικοφ) ατοπιματοσ είναι το ότι
ςτουσ Βιοπακολόγουσ που επιχειροφνε και λόγω κρίςθσ να εργαςτοφν ςτθν ΕΕ να τουσ
αναγνωρίηεται ΜΟΝΟ θ ειδικότθτα τθσ Μικροβιολογίασ και όχι οι άλλεσ 3!
Αντί άλλων κεςμικϊν ακροβαςιϊν που δεν μασ τιμοφν ςαν χϊρα, εντείνουν τισ διακλαδικζσ
εντάςεισ και αναδροφν ςτθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν υγείασ, θ Πολιτεία κα πρζπει να
τολμιςει όπωσ ζχουν πράξει εδϊ και δεκαετίεσ ςυντθρθτικζσ κυβερνιςεισ τθσ ΕΕ και να
προωκιςει:
Α) τθν ψιφιςθ των ΠΔ για τισ μεταβατικζσ διατάξεισ που αφοροφν ςε χθμικοφσ, βιοχθμικοφσ,
βιολόγουσ, γιατροφσ που εκκρεμοφν εδϊ και 44 χρόνια (από το 1973), όπωσ και το νόμο για
ζναρξθ ειδικότθτασ Βιοχθμείασ.
Β) Σθν αναμόρφωςθ τθσ ειδικότθτασ τθσ Βιοπακολογίασ ςφμφωνα με τισ ΕΕ οδθγίεσ
Αυτζσ οι νομοκετικζσ ρυκμίςεισ ζχουν γίνει εδϊ και 10ετίεσ ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ και ΗΠΑ με απτά
κετικά αποτελζςματα ςτθν ποιότθτα τθσ Τγείασ, τθν αξιοποίθςθ του επιςτθμονικοφ τθσ
προςωπικοφ και τθν οικονομία τθσ υγείασ.
Σο ΚΕΤΠΕ ωσ διοικθτικι αρχι πιςτεφουμε ότι ανταποκρινόμενο ςτισ αρμοδιότθτζσ του πρζπει
να λαμβάνει ειςθγιςεισ από όλουσ τουσ άμεςα ενδιαφερόμενουσ φορείσ που κα πρζπει να
φζρουν τεκμθριϊςεισ για τα κεςμικά κζματα τόςο από τθν ελλθνικι όςο και τθν διεκνι
πραγματικότθτα και πρακτικι.
Εκ των παραπάνω είναι φανερό ότι μζςω τθσ πρόταςθσ ς/ν για τθν αναμόρφωςθ τθσ
οργάνωςθσ των νοςοκομείων, επιδιϊκεται θ ικανοποίθςθ πάγιων και ακραίων ςυντεχνιακϊν
αιτθμάτων των βιοπακολόγων, τα οποία μόνο κα επιβεβαιϊνουν τον «πρωτότυπο πρότυπο»
τρόπο λειτουργίασ μασ ςαν χϊρα, ενϊ παράλλθλα κα επιδεινϊνουν τα προβλιματα του ΕΤ.
Τομζασ Υγείασ τησ ΠΕΒ
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