
Αφορμή  για την επιστολή αυτή  αποτέλεσε μια  αποσπασματική κινητικότητα τον τελευταίο 
καιρό από ομάδες, πρόσωπα και θεσμικά πρόσωπα σχετικά με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας .

Συνάντηση  του Περιφερειάρχη ΑΤΤΙΚΗΣ με  τον Υπουργό Υγείας, συνάντηση της ΕΝΙ- ΕΟΠΥΥ και ΠΟΣΚΕ  
με τον υπουργό, δηλώσεις του κ. Φραγκούλη ως μέλους της Επιτροπής της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας για την Ελλάδα για άμεση ανακοίνωση σχεδίου για την Π.Φ.Υ. μέχρι τέλος του έτους  ( !!!!!).

Υπάρχει κάποιος προγραμματισμός ή διαβουλεύσεις;  Και αν ναι με ποιους  συζητάει  το Υπουργείο; 
Ο ΠαΟ Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και  το Ινστιτούτο Μελετών του Π.Ι.Σ  έχουν κάνει αρκετές επαφές και 
έχουν εκπονήσει και πρόταση με την Π.Φ.Υ. 

Και ας  έλθουμε στο κυρίως  Θέμα . Ως Παθολόγοι και στυλοβάτες της Π.Φ.Υ., και όχι ΜΟΝΟ ! εδώ και 
πάρα πολλές δεκαετίες και παρότι έχουμε προβεί σε συνάντηση γνωριμίας με τον Γ.Γ. Π.Φ.Υ. προ έτους  
δεν έχουμε λάβει κανένα μήνυμα σε σχέση με την εκπόνηση σχεδίου για την Π.Φ.Υ. 

  Θεωρούμε, ότι δεν είναι δυνατόν σε μία χώρα με 4.500 Παθολόγους να μην στηριχθεί η Π.Φ.Υ. σε αυτούς 
ως επιτελείς και κύριους λειτουργούς της σε συνδυασμό και με την στήριξη και άλλων ειδικοτήτων. Το 
πόνημα της Μ. Βρετανίας, της Γερμανίας και άλλων κρατών , τα οποία στηρίχθηκαν σε Γενικής 
Εκπαίδευσης Ιατρούς, αποδείχθηκε πολύ καλό για το κράτος, όχι όμως και για τον ασθενή.  Έχουμε 
ζητήσει τηλεφωνικά ραντεβού με τον Γ.Γ.  Π.Φ.Υ του Υπουργείου Υγείας κ. Θεμιστοκλέους εδώ και  δύο 
εβδομάδες , χωρίς να λάβουμε έστω αρνητική απάντηση ως Ε.Ε.Π.Ε.  Μη στηρίζοντας και απαξιώνοντας 
την Παθολογία και τον ρόλο της σε όλες τις βαθμίδες υγείας, μειώνεται  αυτόματα και ο αριθμός  τους ως  
ειδιειδικευομένων στα Νοσοκομεία, με αποτέλεσμα την άμεση δυσλειτουργία του Ε.Σ.Υ. και γενικότερα της 
δευτεροβάθμιας περίθαλψης, αλλά  και την μελλοντική παροχή υπηρεσιών υγείας  στον γενικότερο 
πληθυσμό.
 
 Ως Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος  θεωρούμε αδύνατη την κανονική λειτουργία 
οποιουδήποτε συστήματος υγείας χωρίς τον πρωταρχικό ρόλο του Παθολόγου σε αυτό. Καλές οι 
υποειδικότητες και οι εξειδικεύσεις , αλλά δυστυχώς δεν αρκούν για την ικανοποιητική περίθαλψη του 
γενικού πληθυσμού, παρά μόνον για την αποσπασματική επίλυση μέρους των προβλημάτων υγείας του. 

 Ενόψει του νέου κύματος της πανδημίας και ελπίζουμε του τελευταίου, θα θέλαμε να επισημάνουμε στις 
αρμόδιες αρχές την αναγκαιότητα της ύπαρξης και συμμετοχής των Παθολόγων  σε οποιοδήποτε 
σχεδιασμό  και σχηματισμό, πάντα σε κεντρικό ρόλο.
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