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Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Αναφερόμαστε στην πρόσφατη, μηνός Ιουλίου, συνάντησή σας με
αντιπροσωπεία της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ) υπό τον
Πρόεδρό της, κ. Ιωάννη Τσιτουρίδη, την οποία ο ίδιος έχει γνωστοποιήσει στα
μέλη της ΕΑΕ και έχει ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση πλέον και εντός των
χώρων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, όπως μας πληροφόρησαν μέλη μας
Φυσικοί Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικοί.

Συγκεκριμένα, πληροφορηθήκαμε ότι σας ζητήθηκε από τον κ. Τσιτουρίδη,
όπως ο ίδιος γνωστοποίησε, η τροποποίηση της ΚΥΑ για την «Ολοήμερη
λειτουργία Νοσοκομείων» (απογευματινά ιατρεία) με σκοπό το προβλεπόμενο
σε αυτήν ποσοστό των Ακτινοφυσικών να δίνεται πλέον στους ειδικευόμενους
ιατρούς ακτινολόγους.
Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την
πλήρη αντίθεσή μας σε αυτήν την μονομερή ενέργεια του κ. Τσιτουρίδη, για
την οποία δεν είχαμε καμία προηγούμενη ενημέρωση, ούτε ο ίδιος ήλθε σε
προηγούμενη συνεννόηση ή συζήτηση μαζί μας, παρά το ότι μας θίγει άμεσα.
Ως εκ τούτου, αποκρούομε την εν λόγω πρόταση του κ. Τσιτουρίδη ως άκρως
αυθαίρετη και αντισυναδελφική, στερούμενη νομικού ερείσματος, εκφεύγει δε
καταφανώς των επαγγελματικών ορίων, δεδομένου ότι για να εξυπηρετήσει
συμφέροντα του, φθάνει στο σημείο να προτείνει την υποβάθμιση, ακόμα και
εκδίωξή μας από ιατρικές πράξεις, στις οποίες επιβάλλεται εκ του νόμου η
συμμετοχή μας.
Η υποχρέωσή μας δε αυτή έχει καταστεί ακόμα πιο επιτακτική με τον νέο
Κανονισμό Ακτινοπροστασίας ΠΔ 101/2018 (Α΄ 194) και τον ορισμό μας ως
Εμπειρογνώμονες Ιατρικής Φυσικής, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες με
προβλεπόμενα καθήκοντα και αρμοδιότητες.
Επίσης, σας γνωστοποιούμε την πλήρη αντίθεσή μας στην άποψη του κ.
Τσιτουρίδη ως προς το ειδικό ζήτημα των εξετάσεων μαγνητικής τομογραφίας
(MRI) καρδιάς, το οποίο επίσης έθεσε ζητώντας μεταξύ άλλων και τον
αποκλεισμό των υπεύθυνων Φυσικών Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικών, για
την οποία ομοίως δεν είχαμε καμία προηγούμενη ενημέρωση προκαλώντας
την έντονη ανησυχία συναδέλφων.
Η άκρως αυθαίρετη, αντιδεοντολογική και αντιεπιστημονική του άποψη
(παρόλο που ο ίδιος πρόδηλα αναγνωρίζει τη βαρύνουσα σημασία της ορθής
κι εκτεταμένης γνώσης της φυσικής του μαγνήτη και των πρωτοκόλλων
απεικόνισης - κάνετε κλικ εδώ), όχι μόνο στερείται νομικού ερείσματος, αλλά
αγνοεί παντελώς πρόσφατη σχετική απόφαση του ΚΕΣΥ (αρ. απόφ. 29 της
273ηςΟλομ./1-2-2019), η οποία αναφέρει ρητά ότι καμία εξέταση μαγνητικής
τομογραφίας δε δύναται να διενεργηθεί χωρίς τη συμμετοχή και του
συνεργαζόμενου Φυσικού Ιατρικής – Ακτινοφυσικού, καθώς και τον μείζονα
ρόλο μας αναφορικά με την ασφάλεια και προστασία έναντι των μη
ιοντιζουσών ακτινοβολιών στα εργαστήρια μαγνητικών τομογράφων
(Υπουργική Απόφαση Π/112/363/13.11.2015 (ΦΕΚ 2488/Β/18.11.2015).
Κατά συνέπεια, οι προτάσεις του κ. Τσιτουρίδη, με τις οποίες επιδιώκεται η
υποβάθμιση και απομάκρυνσή μας από ιατρικές πράξεις, παρά τον νόμο,
χωρίς καμία απολύτως εμπεριστατωμένη δικαιολογητική βάση και σε
αντίθετη με τα διεθνώς αναγνωρισμένα ιατρικά πρωτόκολλα, αλλά μόνο προς
εξυπηρέτηση ίδιων συμφερόντων, ενέχουν πλην των άλλων και προφανή και
άμεσο κίνδυνο της δημόσιας υγείας.

Για τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε ότι υφίσταται ανάγκη άμεσης
συνάντησής μας μαζί σας, ως άμεσα θιγόμενοι από τις απόψεις και προτάσεις
του κ. Τσιτουρίδη (άρ. 20 παρ. 2 Σ, 6 Κωδ.Διοικ.Διαδικ., 6 παρ.1 ΕΣΔΑ),
προκειμένου να σας εκθέσουμε και εμείς διεξοδικά τις δικές μας απόψεις και
αντιρρήσεις επί των προτάσεων αυτών.
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