Μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στην Αθήνα την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 ανεδείχθη το νέο ΔΣ της
Εταιρείας μας :
ΔΣ ΕΕΙΒ-ΕΙ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΤΑΜΙΑΣ : ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΖΕΡΒΑ ΛΟΥΚΙΑ
ΜΕΛΗ : ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΡΙΚΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΚΙΚΑ ΜΕΡΟΠΗ
Παράλληλα αναδείχθηκε και η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ :
Θεοδωρίδης Θεόδωρος ( αντιπρόεδρος ΔΣ)
Μαλισιόβας Νικόλαος
Πλατσούκα Ευαγγελία
Παπακωνσταντίνου Μαρία
Καρατσάης Γεώργιος

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΣ ΕΕΙΒ-ΕΙ 2018-2021
H ΕΕΙΒ/ΕΙ είναι η πρώτη πρωτοβάθμια εταιρεία που εκπροσωπεί το σύνολο της ειδικότητας σε
Πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο. Η ΕΕΙΒ/ΕΙ καλύπτει την ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας/
Εργαστηριακής Ιατρικής σε επιστημονικό, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό επίπεδο.
Ο κύριος στόχος της Εταιρείας είναι η ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ της ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αρχίζοντας από τις πρόσφατες δράσεις και προχωρώντας προς τις παλαιότερες:
1.

Αντιδεοντολογική τακτική της ΕΜΕ με την αλλαγή του καταστατικού της. Η ΕΜΕ (Ελληνική
Μικροβιολογική Εταιρεία) , εκπρόσωπος της μιας θεματικής ενότητας (της Μικροβιολογίας),
ενός χρόνου εκπαίδευσης στην ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής
Ιατρικής, και μέλος της ΠΕΙΒ, προσπάθησε να ιδιοποιηθεί τον σκοπό ενός άλλου μέλους της
ΠΕΙΒ, αντιγράφοντας στο σύνολο του το καταστατικό της ΕΕΙΒ/ΕΙ και ορίζοντας με το νέο
καταστατικό της πως σκοπός της είναι η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της έρευνας στην
επιστήμη της Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής, κάτι που έγκειται
αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της ΕΕΙΒ/ΕΙ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα η ΕΜΕ ουδόλως ασχολείτο με το σύνολο της
ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας, καθώς όλη η θεματολογία τόσο των Συνεδρίων και
επιστημονικών δράσεών της όσο και η συμμετοχή της στα Πανελλήνια Συνέδρια της ΠΕΙΒ ήσαν
καθαρά στο πεδίο της Μικροβιολογίας. Επιπλέον για πρώτη φορά από τη σύσταση της ΠΕΙΒ
ουδείς εκπρόσωπός της συμμετείχε στο πρόσφατο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο Ιατρικής
Βιοπαθολογίας της ΠΕΙΒ αποσύροντας το Κλινικό Φροντιστήριο, μη δεχόμενοι να είναι στην
επιτροπή εκπόνησης του προγράμματος, αρνούμενοι να είναι ομιλητές και ούτε καν Πρόεδροι σε
Στρογγυλές τράπεζες χωρίς ως όφειλαν, από δεοντολογικής και μόνο απόψεως, να ενημερώσουν
για το λόγο.
Κατά την κοινή Συνεδρίαση των Δ.Σ των ΠΕΙΒ + ΕΕΙΒ/ΕΙ – 28/12/2020, με θέμα τον
απολογισμό του Συνεδρίου μετείχε το αναπληρωματικό μέλος της ΕΜΕ κ. Καραχάλιος, ο οποίος
δήλωσε άγνοια για την πρωτοφανή απουσία της ΕΜΕ. Ο ίδιος δε, δικαιολογήθηκε ότι δεν μπόρεσε
να το παρακολουθήσει γιατί είχε πρόβλημα με τον υπολογιστή του.
Για την Ιστορία
Η κ. Τσιρογιάννη έθεσε το θέμα της ΕΜΕ εκτός ημερησίας διατάξεως, σχετικά με την πρόσκληση που
απηύθυνε προς τις άλλες Εταιρείες – μέλη της ΠΕΙΒ (εκτός της ΕΕΙΒ/ΕΙ και της ΠΕΙΒ) να συμμετάσχουν
στο συνέδριο που προγραμματίζουν τον Απρίλιο του 2021, στην οποία η Πρόεδρος της ΕΜΕ, κ.
Βρυώνη ανέφερε την τροποποίηση του καταστατικού της ΕΜΕ, όπου και διαφαίνεται η απόπειρα
εκπροσώπησης όλης της ειδικότητας.
Στην σχετική αναζήτηση του νέου καταστατικού στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ, ήταν ακόμη αναρτημένο το
παλιό καταστατικό και όχι το νέο. Ο κ. Καραχάλιος ανέφερε ότι δεν ήταν έτοιμος να απαντήσει
σχετικά, γνώριζε ότι τροποποιήθηκαν κάποια άρθρα και είχε εκδοθεί η έγκριση Πρωτοδικείου αλλά
δεν θυμόταν ακριβώς σε τι αφορούσαν αυτές οι τροποποιήσεις. Διετέθη να μεταφέρει το αίτημα στο
ΔΣ της ΕΜΕ προκειμένου να αποσταλεί ή να αναρτηθεί το νέο καταστατικό Όλοι συμφώνησαν ότι
τέτοιες ενέργειες βλάπτουν την ειδικότητα και καλό είναι όλοι να λειτουργούν με σύνεση και
ειλικρίνεια, ώστε κανένας να μην χρεωθεί εχθρικές ενέργειες κατά της ειδικότητάς μας και ακόμη
χειρότερα όταν οι βολές αυτές είναι εκ των έσω.
Αποφασίστηκε ότι αφού μελετηθεί το νέο καταστατικό της ΕΜΕ, θα αποφασιστούν και οι περαιτέρω
δράσεις. ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, όπου σε γενικές γραμμές ο
τροποποιημένος σκοπός της Εταιρείας (ΕΜΕ) αποτελούσε αντιγραφή του αντίστοιχου σκοπού του
καταστατικού της δικής μας Εταιρείας!
Το θέμα ανέλαβε η Δικηγόρος της ΕΕΙΒ/ΕΙ, οπότε ενημερωθήκαμε ότι η αλλαγή του καταστατικού
έγινε σε διαδικτυακή Γενική Συνέλευση, τον Απρίλιο του 2020 και δημοσιοποιήθηκε τον Ιούλιο του
2020 αλλά δεν έγινε η αλλαγή στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ, μέχρι την επόμενη του Δ.Σ 28/12/2010.
ΚΑΤΑ ΠΑΣΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΧΕ Η ΠΡΟΘΕΣΗ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ (6) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ
ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ:
Έγινε Εξώδικος καταγγελία, Ανακοπή και Ασφαλιστικά μέτρα : Οικειοποίηση των σκοπών
της ανακόπτουσας από την καθ’ ης και βλάβη των εννόμων συμφερόντων της καθώς και ακύρωση
της ΓΣ
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πάλι η ΕΜΕ είχε αποπειραθεί να παίξει το ρόλο της Εταιρείας
που εκφράζει την ειδικότητα, διοργανώνοντας Επιστημονική Συνάντηση με το Εργαστήριο
Μικροβιολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μάλιστα είχε καλέσει και
ιδρυτικά μέλη της ΕΕΙΒ-ΕΙ για ομιλητές, χωρίς όμως να τους αναφέρει το ακριβές θέμα της
επιστημονικής συνάντησης. Η συνάντηση ακυρώθηκε λόγω πανδημίας. Να σημειωθεί όμως ότι όταν
το Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Ιατρικού τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αντιμετώπισε
πρόβλημα αντιποίησης ειδικότητας με την δημιουργία εργαστηρίου από τους ρευματολόγους
απευθύνθηκε στην ΠΕΙΒ και όχι στην ΕΜΕ.

2.

Δελτίο τύπου για τα self-tests ( καταγράφονται οι αντιρρήσεις μας και οι κίνδυνοι εφαρμογής
ενός τέτοιου test)

3.

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ προς το Νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ
( ΙΣΑ, ΠΙΣ, ΙΣΠ, Εταιρεία Παθολογοανατόμων)
Αντιποίηση ειδικότητας: Παθολογοανατόμοι διενεργούν και υπογράφουν την μοριακή
ανίχνευση του SARS-CoV-2

4.

Νέες ταυτότητες του ΙΣΑ που αναγράφουν λάθος την ειδικότητά μας. Αντί για Ιατρική
Βιοπαθολογία- Εργαστηριακή Ιατρική έχει γραφτεί Εργαστηριακός Βιοπαθολόγος.

5.

Αίτηση ακύρωσης της ΥΑ Γ2γ/οικ5471/28-01-2020 Υπουργική Απόφαση με τίτλο:
«Προϋποθέσεις διασύνδεσης και χορήγησης αδείας συντήρησης αίματος σε ιδιωτικές
κλινικές» με ΦΕΚ B’ 349/07.02.2020, να διαθέτουν υπεύθυνο ιατρό αιματολόγο ή
βιοπαθολόγο (ο βιοπαθολόγος να διαθέτει αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αιμοδοσία
τουλάχιστον ενός έτους)

6.

Ευχαριστήρια επιστολή προς τους Βιοπαθολόγους για την σημαντική συμβολή τους στην
διαχείριση της πανδημίας

7.

Προσφυγή στο ΣτΕ για το ΓΝΑ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ (ανάθεση υπευθυνότητας του Βιοχημικού
τμήματος σε λοιπό επιστήμονα και όχι σε ιατρό Βιοπαθολόγο)

8.

Αναμονή απόφασης του ΣτΕ για το Νοσοκομείο Λαμίας (ανάθεση υπευθυνότητας του
Βιοχημικού τμήματος σε λοιπό επιστήμονα και όχι σε ιατρό Βιοπαθολόγο)

9.

Αναμονή απόφασης του ΣτΕ για την προκήρυξη της θέσεως Διευθυντή για το Αιματολογικό
Εργαστήριο του Νοσοκομείου Ασκληπιείο Βούλας (επαναδιατύπωση της προκήρυξης με αρ.
πρωτ. 14439, Βούλα 22 Οκτωβρίου 2018 και με ΑΔΑ 65ΩΦ4690ΩΑ-ΣΛ0 για μία (1) θέση
Διευθυντή Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας του Νοσοκομείου ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ για
το Αιματολογικό Τμήμα. Η ανωτέρω προκήρυξη αφορά θέση του Αιματολογικού Τμήματος του
Εργαστηριακού Τομέα και θα έπρεπε να έχει πρώτη την ειδικότητα της Ιατρικής
Βιοπαθολογίας και δεύτερη της Αιματολογίας, ως ορίζει ο νόμος μέχρι σήμερα και ως
αποτυπώνεται στον οργανισμό του νοσοκομείου

10. Καταγγελία για Pharmagenetics. Ακόμη εκκρεμεί
11. Στήριξη των αιτημάτων των ελεύθερων επαγγελματιών : αύξηση του προϋπολογισμού του
ΕΟΠΥΥ βάσει των όσων λέει ο ΟΟΣΑ, κάτι πρέπει να γίνει με τα claw back & Rebate και βέβαια
να γίνει έλεγχος της πλαστής συνταγογράφησης.
12. Αποζημίωση κλινικών πράξεων που διενεργούνται από ιατρούς με την ειδικότητα της
βιοπαθολογίας.
13. Ολοκλήρωση του Βιβλιαρίου Σπουδών ( Ομάδα Εργασίας Ειδικότητας)
14. Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Κέντρων που δίνουν ειδικότητα Ιατρικής Βιοπαθολογίας
(αναμονή ΥΑ)

Εκπαιδευτική δραστηριότητα


10o Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, 26-28 Απριλίου 2018
(επιστημονική συνδιοργάνωση με ΠΕΙΒ)



2018 Ημερίδες ανά θέμα ειδικότητας στο Αμφιθέατρο του Αιγινήτειου Νοσοκομείου
(Βιοχημεία-Ανοσολογία)



Φθινοπωρινό Σχολείο, 5-7 Οκτωβρίου 2018 Καλαμάτα
«Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα» (επιστημονική συνδιοργάνωση με ΠΕΙΒ)



Φθινοπωρινό Σχολείο, 18-20 Οκτωβρίου 2019, Χαλκίδα «Ηλεκτροφορήσεις»
(επιστημονική συνδιοργάνωση με ΠΕΙΒ)



Διαδραστικά μαθήματα ειδικότητας : Δεκέμβριο 2018 έως Μάϊο 2020
( Εργαστηριακή Αιματολογία- Αιμοδοσία, Μικροβιολογία, Βιοχημεία, Ανοσολογία / 35-40
ώρες ανά θεματική ενότητα)
 10 συμμετέχοντες που παρακολούθησαν τις περισσότερες ώρες στα μαθήματα
επιβραβεύονται με δωρεάν παρακολούθηση του Φθινοπωρινού Σχολείου (5 από
τα μαθήματα Αιματολογίας-Αιμοδοσίας και 5 από της Μικροβιολογίας)



1ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας
11-13/12/2020 (συνδιοργάνωση με ΠΕΙΒ)

Το απερχόμενο ΔΣ της ΕΕΙΒ-ΕΙ

