ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION

Το προσχέδιο νόμου περί Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων
Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς από τον Νοέμβριο 2017
την συζήτηση για το προσχέδιο νόμου που αφορά τις αλλαγές που θα φέρει η προσθήκη στον τίτλο
της ΕΨΕ του υπότιτλου «Επιστημονική Ιατρική Κοινότητα» . Μετέχει επίσης ενεργά στις συνελεύσεις
των εταιρειών κορμού που ξεκίνησαν με πρωτοβουλία της Καρδιολογικής Εταιρείας . Για τον καλύτερο
συντονισμό των ενεργειών και την συνομιλία με την ηγεσία του ΚΕΣΥ εκλέχτηκε πενταμελής
επιτροπή:

Μέλη της Επιτροπής όπως ψηφίστηκαν την Τρίτη 27.2.2018 στο Αμφιθέατρο της

Καρδιολογικής Εταιρείας : Κ. Τσιούφης (Πρόεδρος Καρδιολογικής Εταιρίας), Α. Μπολέτης
(Πρόεδρος Επιτροπής Εκπ/σης, Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρίας), Π. Γαργαλιάνος (Πρόεδρος
Εταιρείας Λοιμώξεων, Α. Μακρής (Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών), Ι. Μπουκοβίνας (Πρόεδρος
Ογκολόγων Παθολόγων), Νομικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Ανδρικόπουλος

*
Μετά από διεξοδική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της πενταμελούς επιτροπής
σχετικά με την τελευταία μορφή του : ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

, καθώς και την

συνάντηση , στις 12/5/2018 , στο πλαίσιο του 44ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου, του προέδρου του
ΚΕΣΥ καθηγητή Κ. Μάρκου, με εκπροσώπους των ιατρικών εταιρειών καταλήξαμε στα εξής:
Γενική τοποθέτηση
Έγινε σαφές ότι η συμμετοχή στην επεξεργασία της νομοθετικής πρωτοβουλίας για τις
Επιστημονικές Ιατρικές Κοινότητες (ΕΙΚ) δεν μπορεί να παραβλεφθεί ,καθώς η μη συμμετοχή εκθέτει
την εταιρεία σε κίνδυνο σοβαρής υποβάθμισης.
Κύριο ζήτημα αποτελεί η εξασφάλιση της συνέχεια και της αυτονομίας των εταιρειών.
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Οι προτεινόμενες αλλαγές εισάγουν καινοτομίες στον ρόλο των επιστημονικών εταιρειών , αλλά
αποτελούν αντικείμενο προβληματισμού για τους εξής λόγους :
Αυξάνουν το έργο και τις υποχρεώσεις των εταιρειών και κατά συνέπεια γεννούν ανάγκες αυξημένου
προσωπικού καθώς και απασχόλησης τόσο του Δ.Σ. όσο και των μελών των εταιρειών.
Απαιτούν νομοθετικές ρυθμίσεις καθώς αφορούν ζητήματα που σε μεγάλο βαθμό σήμερα
διαχειρίζεται το Υπ. Υγείας και το ΚΕΣΥ.
Οι γενικότεροι σκοποί των ΕΙΚ πλην των στενά επαγγελματικών και επιστημονικών πρέπει να
αναφέρονται σαφώς ή να υπάρχει παραπομπή στο σχετικό κεφάλαιο των καταστατικών των
εταιρειών.
Είναι σαφές ότι όλες αυτές οι αρμοδιότητες έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα , ενώ θα επιθυμούσαμε
κάποιες από αυτές να λάβουν αποφασιστικό . Είναι απαραίτητο σε συνεννόηση με τις άλλες εταιρείες
να προτείνουμε νομικές οδούς για την προώθηση του αποφασιστικού χαρακτήρα τουλάχιστον
κάποιων από αυτές τις αρμοδιότητες ( Ο καθ. Κ. Μάρκου απάντησε ότι και ο ρόλος του ΚΕΣΥ είναι
συμβουλευτικός και ότι την διαβούλευση που κάνει με τις εταιρείες πρέπει να κάνει και με την
πολιτική ηγεσία του Υπ. Υγείας).
Από το ΚΕΣΥ έχουν κληθεί για διαβούλευση 45 εταιρείες κορμού (ανάμεσα σε αυτές και η δική μας),
ώστε μετά από συζήτηση , την κατάθεση (όπως είπε ο καθηγητής Κ. Μάρκου , εντός του Ιουνίου 2018)
και την ψήφιση του σχετικού νόμου , να πιστοποιηθούν από το ΚΕΣΥ ως ΕΙΚ : Επιστημονική Ιατρική
Κοινότητα.
Οι υπόλοιπες επιστημονικές εταιρείες καλούνται να συνδεθούν με μια έως τρεις ΕΙΚ . Είναι
προφανές ότι η διαδικασία διαπίστευσης μιας εταιρείας από την εταιρεία κορμού /ΕΙΚ δεν
εξασφαλίζεται παρά με διαδικασία που αποφασίζουν οι εταιρείες. Στο προσχέδιο νόμου η τελική
διαδικασία διαπίστευσης ορίζεται ότι θα περάσει από το ΚΕΣΥ και ειδικότερα το ΕΣΙΕ.
Όλη αυτή η διαδικασία αλλά και η διαδικασία πιστοποίησης θέλει ιδιαίτερη προσοχή και
παρακολούθηση.
Το ΚΕΣΥ δια της πρόσκλησης στη διαβούλευση ορίζει ποιους θεωρεί εκπροσώπους των διαφόρων
ιατρικών ειδικοτήτων. Το προσχέδιο νόμου δεν προσδιορίζει όμως σαφώς ποια εταιρεία μπορεί να
πιστοποιηθεί ως ΕΙΚ. Η Παιδιατρική Εταιρεία αναφέρει ορθά ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα
κριτήρια της αρχαιότητας, του αριθμού των μελών, της εκπροσώπησης σε διεθνείς οργανισμούς και
θα προσθέταμε των επιστημονικών εκδηλώσεων και επιστημονικού έργου που κάθε εταιρεία
παράγει.
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Παρατηρήσεις της 5μελούς επιτροπής και δικά μας σχόλια και παρατηρήσεις στο προσχέδιο νόμου

Γενικές:
- Συμφωνούμε : Επιστημονικές Εταιρείες και όχι ενώσεις. Επίσης, στον τίτλο να προτάσσεται η
σημερινή ονομασία της εταιρείας και να ακολουθεί το Επιστημονική Ιατρική Κοινότητα (ΕΙΚ). Έτσι
εξασφαλίζεται η σαφήνεια ως προς την αδιάσπαστη συνέχεια των εταιρειών και το νομικό της
πρόσωπο.
- Συμφωνούμε: Οι θητείες του προέδρου είναι 2 συνεχείς ή διακεκομμένες, όπως προβλέπει και το
καταστατικό μας. Σε ότι αφορά τις θητείες των άλλων μελών του Δ.Σ. φάνηκε ότι οι περιορισμοί στις
θητείες των μελών θέτουν σημαντικά προβλήματα ιδιαίτερα στις μικρότερες εταιρείες. Υποστηρίζουμε
η κάθε εταιρεία να έχει τους δικούς της κανόνες και η πρόβλεψη του δικού μας καταστατικού είναι
για μόνο δύο συνεχείς θητείες στην ίδια θέση του Δ.Σ
Επίσης, η πρόβλεψη να περιλαμβάνεται στη σύνθεση του Δ.Σ. μέλος ΔΕΠ, του ΕΣΥ και ιδιώτης είναι
σωστή , αλλά θέτει πρόβλημα σε μικρότερες εταιρείες. Στην ΕΨΕ αυτό ισχύει και προβλέπεται από το
καταστατικό. Είναι σωστή η παρατήρηση της Δερματολογικής Εταιρείας ότι η μη ύπαρξη σχετικών
υποψηφιοτήτων δεν πρέπει να εμποδίσει την ανάδειξη Δ.Σ.
-Συμφωνούμε: Ότι μέλη μπορούν να είναι και οι συνάδελφοι που ασκούν στο εξωτερικό.
Σε ότι αφορά τους συνταξιούχους συναδέλφους θεωρούμε ότι πρέπει να διατηρήσουν την ιδιότητα
του πλήρους μέλους με ενδεχόμενους περιορισμούς στο δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

Η συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση (ΣΙΕ) και μάλιστα η υποχρεωτική συνεχιζόμενη
εκπαίδευση απαιτούν προκαταρκτική εργασία που δεν έχει γίνει ακόμα. Η συνεχιζόμενη
ιατρική εκπαίδευση αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από αποφάσεις της UEMS και την
ανάγκη ενσωμάτωσης τους στην εθνική νομοθεσία. Η υποχρεωτική συνεχιζόμενη ιατρική
εκπαίδευση δεν περιλαμβάνεται στη νομοθεσία αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, η ελεύθερη
διακίνηση ιατρών εντός της Ε.Ε. πιθανώς θα εξαρτάται από τους κοινούς κανόνες
συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.
Τα συνέδρια βρίσκονται σε συνάφεια με την ΣΙΕ και αποτελούν και τα δύο αντικείμενο της
επιτροπής εκπαίδευσης. Εφ’ όσον περάσει ο νόμος για Εταιρείες / ΕΙΚ , με ανάθεση σε αυτές
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του πακέτου χορηγιών για τα συνέδρια , θα πρέπει να αναπτυχθεί μηχανισμός αξιολόγησης
των αιτήσεων συμμετοχής σε αυτά.
Η επιτροπή εκπαίδευσης σε κάθε εταιρεία είναι κεντρικής σημασίας και αρκετές εταιρείες διαθέτουν
ήδη. Θεωρούμε ότι μπορεί να εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία ή να ορίζεται από το Δ.Σ. (υπάρχουν
και τα δυο στα καταστατικά διαφόρων εταιρειών) και είναι επταμελής . (Η τοποθέτηση του καθ.
Κ.Μάρκου ήταν κάθετη υπέρ της εκλογής της Επιτροπής Εκπαίδευσης , μαζί με τις εκλογές για το Δ.Σ.)
Μένει ανοιχτό το ζήτημα του πως θα διαμορφώσουμε τελική πρόταση για την Επ. Εκπ και την εκλογή
του πρόεδρου της. Είναι συμβουλευτικό όργανο και εισηγείται προς το Δ.Σ.
Ίσως είναι η ευκαιρία να συζητήσουμε και την ιδιότητα του Συμβούλου που δεν υπάρχει στο
καταστατικό, αλλά θα μπορεί να πλαισιώνει με συγκεκριμένη υπόσταση , την δουλειά της επιτροπής
εκπαίδευσης αλλά και των άλλων επιτροπών. Ο επίτιμος πρόεδρος Γ.Χριστοδούλου εισηγείται την
θεσμοθέτηση ενός Συμβουλευτικού Οργάνου, από τους πρωην προέδρους, κατ’ αντιστοιχία με το
Council της WPA.
- Το τι μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει μια αναγνωρισμένη εταιρεία κορμού είναι ιδιαίτερα σύνθετο
θέμα και δεν μπορεί να μείνει μόνο στη δικαιοδοσία του υπουργού. Ακόμα περισσότερο να διορίσει
εκείνος 9μελή επιτροπή που θα την συγκροτήσει. Η θέση της 5μελούς επιτροπής είναι ότι μπορεί
αυτό να λυθεί μέσω γόνιμου διαλόγου. ( Ο Κ.Μάρκου είπε ότι δεν μπορεί το Υπ. Υγείας να αφήσει κενό
αν δεν υπάρχει εταιρεία κορμού και πρέπει η διαδικασία να προβλέπεται από τον νόμο).
- Το κεφάλαιο «Λοιπά Ιατρικά Σωματεία» είναι επίσης νευραλγικό για το μέλλον των ιατρικών
εταιρειών και περιλαμβάνει πολλές εταιρείες πλην της κύριας εκπροσώπου της ειδικότητας ή των
εταιρειών εξειδίκευσης των ειδικοτήτων.
Απαιτεί σημαντική εργασία για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για τον ρόλο τους και την
σύνδεση τους με Εταιρεία / ΕΙΚ ( μπορεί η κάθε μια να συνδεθεί με ως 3 ΕΙΚ). Το προσχέδιο αναφέρει
ότι η πιστοποίηση της σύνδεσης θα γίνεται από το ΚΕΣΥ (ΕΣΙΕ). Είναι σημαντικό ζήτημα η διατήρηση
της αυτονομίας τους και της αυτόνομης χρηματοδότησης τους, όπως τονίσθηκε και στην συνάντηση
της 12/5. Πρέπει να προηγείται συνεννόηση και αποδοχή από την αντίστοιχη επιστημονική εταιρεία
/ΕΙΚ. Πρόκειται για ανοιχτό προς συζήτηση θέμα και αφορά μεγάλο αριθμό εταιρειών ( επί 1300
εταιρειών μόνο 45 είναι εταιρείες κορμού και εξειδίκευσης).
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- Συμφωνούμε: Ότι εταιρείες ( «Επιστημονικά μη κερδοσκοπικά Ιατρικά Σωματεία με Γεωγραφικό
Προσδιορισμό-ΙΑΣΓΕΠ») με άλλες έδρες πλην της Αθήνας και Θεσσαλονίκης πρέπει να αξιολογηθούν
με τα ίδια κριτήρια με τις άλλες εταιρείες.
Η δική μας εμπειρία με τα Περιφερειακά Τμήματα μπορεί να μας οδηγήσει στο ζήτημα των
παραρτημάτων που θέτει το νομοσχέδιο . Μιλάει για τρία: Βόρειας, Δυτικής και Νότιας Ελλάδας που
σε εμάς μάλλον δεν αρκούν. Είναι καλό κάθε εταιρεία να ορίζει την διασύνδεση με τα περιφερικά της
τμήματα.

-Χορηγίες: Η 5μελής επιτροπή προτείνει:
«Οι νόμιμοι χορηγοί δύνανται να απευθύνουν τη χορηγία τους σε φυσικά πρόσωπα, ΕΕ ή
διοργανωτές εκδηλώσεων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σύμφωνα με την επιθυμία τους και τους
κανόνες στους οποίους υπόκεινται χορηγίες και επιστημονικές εκδηλώσεις. Τέτοιοι κανόνες έχουν
θεσπιστεί από το ΣΦΕΕ για τα μέλη του, από τον ΕΟΦ και το Υπουργείο Υγείας για όλους και από
την Ανεξάρτητη Αρχή Προσωπικών Δεδομένων για τη δημοσιοποίηση των σχετικών δαπανών και
τους αποδέκτες τους.
Στο σημερινό σχέδιο: Οι χορηγίες γίνονται αποκλειστικά άμεσα προς τις ΕΙΚ μεταξύ των άλλων
θα δημιουργηθεί τεράστιο γραφειοκρατικό-διαχειριστικό φορτίο που πολλές εταιρείες δεν μπορούν
να το διαχειριστούν, αλλά θα τεθούν και νομικά ζητήματα»
Συμφωνούμε με την πρόταση της πενταμελούς επιτροπής καθώς η κεντρική διαχείριση από
την Εταιρεία κορμού / ΕΙΚ των χορηγιών θέτει πλήθος προβλημάτων διαχειριστικών και
νομικών. Η θέση του ΣΦΕΕ και ΠΕΦ είναι λιγότερο σαφής από τον ΣΕΥΒ ως προς την
αποκλειστική κατεύθυνση των χορηγιών προς τις ΕΙΚ. Η πρόταση της πενταμελούς επιτροπής
για τριμερή συνάντηση με ΣΦΕΕ και ΚΕΣΥ μάλλον δεν είναι επιθυμητή από την ηγεσία του
υπουργείου.
(Η τοποθέτηση του καθηγ. Κ.Μάρκου ήταν υπέρ της διαχείρισης των χορηγιών για τα συνέδρια
και την συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση από τις μελλοντικές Επιστημονικές Ιατρικές
Κοινότητες. Χρησιμοποιήθηκε από την αντιπρόεδρο του ΚΕΣΥ καθηγ. Χρ. Νικολάου το
παράδειγμα του πρόσφατου συνεδρίου της Εταιρείας Βιο-Παθολογίας, την πολλαπλάσια
συμμετοχή μελών στο συνέδριο, καθώς ο ΣΕΥΒ (ο αντίστοιχος με ΣΦΕΕ , ΠΕΦ για τα
εργαστηριακά υλικά) , ενσωματώνοντας Ευρωπαϊκή οδηγία κατηύθυνε τις χορηγίες μόνο στην
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εταιρεία. Επίσης στο σχέδιο νόμου τα οργανωτικά γραφεία των συνεδρίων θα πληρώνονται
από τις χορηγίες που θα διαχειρίζονται οι ΕΙΚ. Μέσω των ΕΛΚΕΑ κλινικές του ΕΣΥ και μέσω των
ΕΛΚΕ οι πανεπιστημιακές κλινικές θα μπορούν επίσης να ζητούν χρήματα από τους χορηγούς).
Επιτροπή Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ΕΣΙΕ)
Στο παρόν προσχέδιο νόμου έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη της
μορφή. Τα σχόλια της πενταμελούς επιτροπής: «Για την προτεινόμενη συγκρότηση Κεντρικής
Επιτροπής για τη συνεχιζόμενη ιατρική Εκπαίδευση η πρόταση των ΕΕ είναι αυτή να συγκροτείται
από τις ΕΕ με εκπροσώπηση του ΚΕΣΥ (1 μέλος) και του Υπουργείου Υγείας (1 μέλος). Εάν όμως
προκριθεί από το Υπουργείο η πρόταση του ΚΕΣΥ, η οποία δεν μας βρίσκει σύμφωνους, δεν
βλέπουμε κανένα λόγο, το αντίθετο μάλιστα, να συμμετέχουν σε αυτή εκπρόσωποι των Εταιρειών
Φαρμάκων και Υλικών. Για τα υπόλοιπα μέλη υπάρχει η επιφύλαξη για τη δυνατότητα του
προέδρου του ΚΕΣΥ να ανταποκρίνεται στα αυξημένα καθήκοντα του προέδρου της Επιτροπής σε
συνδυασμό με το γενικά φορτωμένο καθηκοντολογίο του. Το ίδιο ισχύει και για τα 2 προτεινόμενα
μέλη της εκτελεστικής γραμματείας του ΚΕΣΥ. Σχετικά με τις αρμοδιότητες της επιτροπής έτσι
όπως προτείνεται η συγκρότησή της από το ΚΕΣΥ, φαίνεται να έχει τις αρμοδιότητες της
αντίστοιχης επιτροπής του ΕΟΦ (καθορισμός των κανόνων για τις εκδηλώσεις συνεχιζόμενης
ιατρικής εκπαίδευσης και έλεγχος τήρησης τους, καθώς και της συμμετοχής των ιατρών σε αυτές).
Όπως μας δηλώθηκε, στον ΕΟΦ θα παραμείνει μόνο ο οικονομικός έλεγχος των εκδηλώσεων για
το οποίο επιφυλασσόμεθα για πιθανή επικάλυψη αρμοδιοτήτων από το διαχωρισμό του ίδιου
αντικειμένου σε δύο φορείς.
Στη 13μελή αυτή σύνθεση, οι ΕΙΚ έχουν 5 εκπροσώπους και 2 ακόμη γιατρούς που τουλάχιστον
υποθετικά θα συντάσσονται με τις θέσεις των ΕΙΚ (εκπρόσωπος ιατρικών σχολών, εκπρόσωπος
ΠΙΣ). Ωστόσο, παραμένει ασαφές ποιών ΕΕ οι 2 εκπρόσωποι θα συμμετέχουν όταν συζητώνται
θέματα γενικού ενδιαφέροντος και όχι συγκεκριμένης ΕΕ. Μήπως τότε η επιτροπή καθίσταται 11
μελής και κατά περίπτωση 13μελής? Χρήζει αποσαφήνισης το σημείο αυτό».
-Οι διεταιρικοί εκπρόσωποι είναι καλό να εκλέγονται και όχι να κληρώνονται, αν και η εκλογή
θέτει επίσης κάποια οργανωτικά προβλήματα. Ένα ζήτημα που επίσης τίθεται είναι αν το
άτυπο διεταιρικό όργανο που έχει συγκροτηθεί θα εξελιχθεί σε επίσημο ή άτυπο διεταιρικό
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όργανο εκπροσώπησης, καθώς τα κοινά προβλήματα που καλούνται οι επιστημονικές
εταιρείες να αντιμετωπίσουν από κοινού είναι ιδιαίτερα σημαντικά.
-Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να αυξηθεί η εκπροσώπηση των επιστημονικών
εταιρειών στο ΚΕΣΥ/ΕΣΙΕ.
-Επίσης οι δύο εκπρόσωποι του ΚΕΣΥ να εκλέγονται από την Ολομέλεια του ΚΕΣΥ.
-Σε ότι αφορά την θέσπιση κανόνων που θα κριθούν απαραίτητοι για την πραγματοποίηση των
μειζόνων αυτών αλλαγών η 5μελής επιτροπή προτείνει: «Οι εκπρόσωποι του ΚΕΣΥ ανέφεραν
ότι οι ΕΕ θα αναλάβουν όλες τις αρμοδιότητες, που μέχρι τώρα έχουν οι ομάδες εργασίας της κάθε
ειδικότητας, που συνέστησε το ΚΕΣΥ. Αυτό θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του έργου των ομάδων
εργασίας και τη θεσμοθέτηση των νέων ρυθμίσεων για τις ειδικότητες. Η ολοκλήρωση προβλέπεται
για το τέλος του 2018. Να σημειωθεί, ότι τα προαναφερθέντα δεν αναφέρονται στο κείμενο και θα
χρειαστεί να νομοθετηθούν (Αρμοδιότητες ΕΕ για τη χορήγηση ειδικότητας).
Επίσης συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:
1. Οι διάφορες αναφορές σε υπουργικές αποφάσεις για επιμέρους ρυθμίσεις να απαλειφθούν και
να εξουσιοδοτηθούν οι αρμόδιοι φορείς για τη θέσπιση των ρυθμιστικών κανόνων.
2. Λεπτομέρειες που αφορούν σε προγραμματικές συμφωνίες μεταξύ ΚΕΣΥ-ΕΕ-χορηγών για την
οργάνωση και τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης θα αποφασισθούν μετά τη
θέσπιση του πλαισίου και των οργάνων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Μέχρι τότε διατηρούνται οι
ισχύουσες ρυθμίσεις».
(Ο Κ.Μάρκου διαβεβαίωσε για την ανάληψη του έργου που παράγουν σήμερα οι επιτροπές
του ΚΕΣΥ για τις ιατρικές ειδικότητες από τις ΕΙΚ. Το έργο αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί ως
το τέλος του 2018 ( Θα δημοσιευτεί σε ένα μήνα ΦΕΚ με το ως τώρα έργο τους π.χ. έτη
εκπαίδευσης ανά ειδικότητα. Σε δεύτερη φάση το log book κ.α. και σε Τρίτη φάση η
αναγνώριση των εκπαιδευτικών κέντρων. Ο λογιστικός έλεγχος των συνεδρίων θα παραμείνει
στον ΕΟΦ.).
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Βλέπουμε ότι η ανάθεση στις εταιρείες/ΕΙΚ σημαντικών αρμοδιοτήτων μετά την ολοκλήρωση
της εργασίας των επιτροπών των ειδικοτήτων που έχει συγκροτήσει το ΚΕΣΥ το τέλος του 2018
καθιστά επιτακτική την αποσαφήνιση πολλών από όσα αναφέρονται στο προσχέδιο νόμου.
Ένα σημαντικό ζήτημα είναι αν η ετήσια εισφορά στην Εταιρεία / ΕΙΚ θα είναι υποχρεωτική ή
προαιρετική. Είναι σαφές ότι η άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος εξαρτάται από την ετήσια
εισφορά στο Ιατρικό Σύλλογο. Η καταβολή της εισφοράς στην Εταιρεία / ΕΙΚ πρέπει να
συνδεθεί με την παρακολούθηση συνεδρίων και την Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαιδευση ,
ιδιαίτερα αν καταστεί υποχρεωτική.
Συζητήθηκε επίσης και δεν αποκλείστηκε από τον Κ.Μάρκου η δυνατότητα των εταιρειών να
κάνουν foundations για να βρίσκουν χρήματα για εκδηλώσεις.
Η Διυπουργική Επιτροπή για την εκπαίδευση & την έρευνα στην Υγεία, των Υπουργείου Υγείας
και Παιδείας, έχει θεσμοθετηθεί με πρόεδρο τον καθηγ. Α. Γαρύφαλλο και θα μπορεί να
εξετάζει κάποια γενικότερα προβλήματα που θέτουν αυτές οι αλλαγές. Πρέπει να δοθεί η
δέουσα προσοχή ώστε αυτό το όργανο να μην υποκαθιστά τις αποφάσεις των εταιρειών για
γενικότερα ζητήματα.
Αυτά είναι τα κύρια στοιχεία της μέχρι τώρα συζήτησης που βρίσκεται σε εξέλιξη.
14/5/2018
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