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Ανοιχτή επιστολή της 11ης Οκτωβρίου 2022

Προς:

Πρόεδρο και μέλη του ΔΣ της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας - Πλαστικής Χειρουργικής
Προσώπου

Κοινοποίηση:

1. Πρόεδρο και μέλη του ΔΣ της Πανελλήνιας Εταιρείας ΩΡΛ Χειρουργικής Κεφαλής
και Τραχήλου

2. Πρόεδρε και μέλη του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων ΩΡΛ Ελευθέρων Επαγγελματιών
3. Συναδέλφους Ωτορινολαρυγγολόγους

Ενόψει Του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ρινολογίας - Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου

θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

1. Στην Επιστημονική Τράπεζα “Αλλεργία Β” συμμετέχουν συνάδελφοι Αλλεργιολόγοι

οι οποίοι είτε είναι μέλη του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργίας και Κλινικής

Ανοσολογίας, Πεταλάς Κωνσταντίνος Γενικός Γραμματέας της ΕΕΑΚΑ, είτε είναι

μέλη των ομάδων της ΕΑΑΚΑ, Παρασκευόπουλος Ιωάννης, μέλος της Ομάδα

Φαρμακευτικής Αλλεργίας της ΕΑΑΚΑ, Ψαρρός Φώτης, μέλος της Ομάδα Δέρματος

της ΕΑΑΚΑ, με βάση τα στοιχεία από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΑΚΑ.

2. Η ΕΑΑΚΑ όπως γνωρίζετε έχει στραφεί εναντίον Ελλήνων ΩΡΛ και κυρίως εναντίον

ολόκληρης της ΩΡΛ Επιστημονικής Κοινότητας με προσφυγή στο Συμβούλιο

Επικρατείας, ενέργεια η οποία είχε  επαναληφθεί στο παρελθόν και είχε απορριφθεί
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από το ΣΤΕ. Βασικός στόχος της προσφυγής η αφαίρεση του δικαιώματος για τον

Έλληνα ΩΡΛ (και άλλες ειδικότητες) άσκησης του αντικειμένου της ΩΡΛ αλλεργίας.

3. Για την πράξη αυτή της ΕΑΑΚΑ η ΩΡΛ επιστημονική κοινότητα έχει καταβάλει

αρκετά χρήματα και αρκετές ώρες εργασίας για να ανταπεξέλθει επαρκώς και με

αξιοπρέπεια στην υπεράσπιση του ειδικού επιστημονικού αντικειμένου της ΩΡΛ

Αλλεργίας.

Τονίζουμε ότι η Ελληνική Εταιρεία ΩΡΛ Αλλεργίας Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών

έχει διαθέσει και θα διαθέσει έως τις 18 Οκτωβρίου 2022, που θα πραγματοποιηθεί η

δικαστική διαδικασία, σχεδόν όλα τα χρήματα του ταμείου της για το σκοπό αυτό.

Δίπλα μας μέχρι σήμερα, έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα, το προηγούμενο και το

παρόν ΔΣ της Πανελλήνιας Εταιρείας ΩΡΛ Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, το

ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων ΩΡΛ Ελευθέρων Επαγγελματιών και η Ελληνική

Ρινολογική Εταιρεία - Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου το προηγούμενο ΔΣ και

ελπίζουμε και το παρόν.

4. Η Επιστημονική Τράπεζα “Αλλεργία Β” (Αλλεργιολόγοι) είναι τοποθετημένη στην

αίθουσα Α και ώρα 17:00 με 18:00, ενώ η Επιστημονική Τράπεζα “Αλλεργία Α”

(ΩΡΛ) στην αίθουσα Β και ώρα 15:30 με 17:00 την ίδια ημέρα, Παρασκευή.
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Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλούμε για την επίσημη αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας

μας, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, απαντήστε μας εγγράφως,

1. Με βάση τα παραπάνω, μήπως η Επιστημονική Τράπεζα “Αλλεργία Α’, την οποία

διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία ΩΡΛ Αλλεργίας, και κατ΄επέκταση οι

συνάδελφοι Ωτορινολαρυγγολόγοι που ασχολούνται με την αλλεργική ρινίτιδα,

είναι υποβαθμισμένη σε σχέση με την Επιστημονική Τράπεζα “Αλλεργία Β” που

συμμετέχουν οι ενάγοντες (Αλλεργιολόγοι) εναντίον της ΩΡΛ Επιστημονικής

Κοινότητας.

Σημείωση: είχε ενημερωθεί προσωπικά ο πρόεδρος της Ρινολογικής εταιρείας κύριο

Τερζής, από τον πρόεδρό μας, στην αρχή της κατάρτισης του επιστημονικού

προγράμματος, ότι λόγω των συγκυριών, είτε δε θα έπρεπε να συμμετέχουν στο εν λόγω

επιστημονικό πρόγραμμα μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΚΑ, είτε θα έπρεπε ο κύριος Τερζής από

τη θέση του προέδρου της Ρινολογικής και με τις επαφές που είχε, να παρέμβει εφόσον

το επιθυμούσε, για την απόσυρση της προσφυγής. Προς αποφυγή οποιασδήποτε

παρεξήγησης, σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουμε καμία αντίρρηση για τη συμμετοχή

Αλλεργιολόγων στα επιστημονικά προγράμματα των εταιρειών μας, αντίθετα μάλιστα η

εταιρεία μας την επιδιώκει και την εξασφαλίζει στις περισσότερες επιστημονικές της

συναντήσεις.

2. Πως είναι δυνατόν σε επιστημονική εκδήλωση της ειδικότητάς μας να

προσκαλείται ο κύριος Πεταλάς να διδάξει αλλεργία τους Έλληνες ΩΡΛ, όταν ο
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ίδιος έχει προσφύγει στο δικαστήριο για να τους αφαιρέσει το δικαίωμα να

ασκούν την ΩΡΛ αλλεργία;

Εκτός από το ΔΣ της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας - Πλαστικής Χειρουργικής

Προσώπου, ζητάμε εγγράφως την θέση επί του θέματος του ΔΣ της Πανελλήνια

Εταιρεία ΩΡΛ Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, η οποία μας εκπροσωπεί

επισήμως στο ΣΤΕ και του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων ΩΡΛ Ελευθέρων

Επαγγελματιών, στην οποία ανήκουν οι συνάδελφοι ΩΡΛ που διώκονται από το ΔΣ

της ΕΑΑΚΑ.

Το ΔΣ της ΕΕΩΑΑΡ

Άρης Πάγκαλος

Ευάγγελος Γκόλας

Ευκλείδης Πρώιμος

Ευαγγελία Τσακιροπούλου

Δημήτριος Μπατζακάκης
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