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Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Ιαηξηθνύ Σπιιόγνπ Επβνίαο δειώλεη νκόθωλα 

όηη είλαη θαηεγνξεκαηηθά αληίζεην ζε θάζε ελέξγεηα πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ 

ππνβάζκηζε ηεο εηδηθόηεηαο ηεο Κπηηαξνινγίαο, ε νπνία ζα πξέπεη όρη κόλν να 

παραμείνει κύρια και ανεξάρτητη αλλά και να αναβαθμιστεί, ζύκθωλα κε ηηο 

πξνηάζεηο ηεο Ειιεληθήο Εηαηξείαο Κιηληθήο Κπηηαξνινγίαο. Η ρώξα καο νθείιεη λα 

αλαδείμεη ην έξγν ηωλ ειιήλωλ ηαηξώλ Κπηηαξνιόγωλ, νη νπνίνη ζπλερίδνληαο ην 

έξγν ηνπ ζεκειηωηή ηεο εηδηθόηεηαο Γεωξγίνπ Παπαληθνιάνπ, ελόο από ηνπο πιένλ 

αλαγλωξίζηκνπο θαη ζεκαληηθόηεξνπο γηαηξνύο παγθνζκίωο,  έρνπλ πξνζθέξεη 

ζεκαληηθό έξγν ζηε Δεκόζηα Υγεία, θαη έρνπλ δηαζθαιίζεη ηελ πγεία θαη ηε δωή 
πνιιώλ Ειιήλωλ πνιηηώλ κε έγθαηξε δηάγλωζε ζαλαηεθόξωλ λόζωλ. 

Κάζε απόθαζε ή ηπρόλ πξόηαζε ηεο Επηηξνπήο Εθπαίδεπζεο ηνπ ΚΕΣΥ γηα 

‘‘Εληαία εθπαίδεπζε ζηελ Παζνινγηθή Αλαηνκηθή θαη ελνπνίεζε ζπλαθώλ ηαηξηθώλ 

επηζηεκνληθώλ Εηαηξεηώλ’, ε νπνία έρεη ωο ζηόρν ηε ζηωπεξή θαηάξγεζε ηεο 

εηδηθόηεηαο ηεο Κπηηαξνινγίαο ζα πξέπεη λα θαηαδηθαζηεί ηόζν από ηελ 

Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηνπ ΚΕΣΥ όζν θαη από ηελ εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο, 

θαζώο κία ηέηνηα πξόηαζε όρη κόλν νδεγεί ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ επηζηεκνληθνύ 

έξγνπ ηωλ ηαηξώλ Κπηηαξνιόγωλ θαη ελ γέλεη ηνπ γλωζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο 

εηδηθόηεηαο, αιιά ζέηεη θαη δεηήκαηα αλεπαξθνύο εθπαίδεπζεο ζηελ Κπηηαξνινγία. 

Σπγθεθξηκέλα, ε πξνηεηλόκελε εθπαίδεπζε ελόο κόλν έηνπο ζηελ θπηηαξνινγία γηα 

ηελ θαηνρύξωζε ηνπ δηθαηώκαηνο άζθεζεο ηωλ ηαηξηθώλ πξάμεωλ πνπ εκπίπηνπλ 

ζην γλωζηηθό αληηθείκελν ηεο, είλαη αληίζεηε ζε θάζε επηζηεκνληθό δεδνκέλν αιιά 

θαη ζηηο νδεγίεο ηεο Eπξωπαϊθήο Σπλνκνζπνλδία Κπηηαξνινγηθώλ Εηαηξεηώλ, θαη 

ζα έρεη δε δπζκελέζηαηα απνηειέζκαηα γηα ηε Δεκόζηα Υγεία. 

Καηόπηλ απηώλ, δεηάκε από ηελ εγεζία ηνπ ΚΕΣΥ θαη ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο λα 

ελεξγήζνπλ άκεζα γηα ηε ζύζηαζε αλεμάξηεηεο Οκάδαο Εξγαζίαο Κπηηαξνινγίαο, 

δεδνκέλνπ όηη ε Κπηηαξνινγία απνηειεί ζύκθωλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θύξηα 

θαη αλεμάξηεηε εηδηθόηεηα. Η Οκάδα απηή νθείιεη λα θιεζεί λα εηζεγεζεί γηα ην 

πξόγξακκα ζπνπδώλ, ηελ αμηνιόγεζε θαη δηαπίζηεπζε ηωλ Εθπαηδεπηηθώλ 

Κέληξωλ ρνξήγεζεο εηδηθόηεηαο, θαη ηελ ππνρξεωηηθή δεκηνπξγία βηβιηαξίνπ 
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εηδηθεπνκέλνπ θαη πνηνηηθή αμηνιόγεζε ηεο πξνόδνπ ηνπ, όπωο θαη νη νκάδεο 
εξγαζίαο θάζε λνκνζεηεκέλεο ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο. 

  


