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Αγαπητέ συνάδελφε, 

 

Η άσκηση της ιατρικής στην περιφέρεια, κάτω από τις σημερινές συνθήκες, γίνεται 

όλο και περισσότερο δυσχερής και φέρνει στην επιφάνεια προβλήματα που 

συνδέονται άμεσα με την οργάνωση και την λειτουργία των υπαρχουσών δομών 

υγείας, αλλά και των επαγγελματιών υγείας που υπηρετούν σε αυτές. 

 

Οι νέες απαιτήσεις, τόσο στο επίπεδο της πρόληψης και προαγωγής της υγείας,       

όσο και στη διαχείριση της χρόνιας νόσου, τονίζουν την ανάγκη βελτίωσης της 

παροχής των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά και της            

συνεργασίας ανάμεσα στους επιστήμονες και επαγγελματίες της υγείας που 

υπηρετούν στις διάφορες βαθμίδες της, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται 

αποτελεσματικά οι ανάγκες του συνόλου των πολιτών μιας περιοχής, σε υπηρεσίες 

υγείας, στο μέτρο του δυνατού. 

 

Κάτω από τις νέες οικονομικές συνθήκες, αλλά και τις επιστημονικές εξελίξεις, η 

συνεχής επιστημονική ενημέρωση και εκπαίδευση, γύρω από τα θέματα της 

καθημερινής ιατρικής πράξης, αλλά και της υγείας γενικότερα, έχει τα τελευταία 

χρόνια υπερβεί τις παραδοσιακές προσεγγίσεις και απαιτεί περισσότερη           

διατομεακή και διηεπιστημονική συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη τις    

ιδιαιτερότητες της περιφέρειας, καθώς και τις ανάγκες των γιατρών και των 

επαγγελματιών υγείας που υπηρετούν σε αυτή. 

 

Ιδιαίτερα μιλώντας για την περιφέρεια μας, όπου μια σημαντική μερίδα των     

γιατρών ασκεί την ιατρική σε επίπεδο Π.Φ.Υ. (οικογενειακός γιατρός: παθολόγος, 

γενικός γιατρός, παιδίατρος, κλπ), η επιστημονική ενημέρωση του ιατρικού         

κόσμου και των επαγγελματιών της υγείας γενικότερα, θα πρέπει να πληροί 

συγκεκριμένες προδιαγραφές, που θα πρέπει να ορίζονται από τις ανάγκες των     

ίδιων των επαγγελματιών υγείας που υπηρετούν σε αυτήν, ενώ τα προγράμματα 

εκπαίδευσης θα πρέπει να καθορίζονται με την ενεργό συμμετοχή τους. 

 

Έχοντας στο νου μας αυτές τις σκέψεις προχωρήσαμε στην διενέργεια της                             

1ης
 Επιστημονικής Διημερίδας Αμβρακικού. Μια προσπάθεια που επιθυμεί να είναι 

συλλογική, και να αγκαλιάζει όλους τους ιατρικούς συλλόγους της περιοχής, που 

άμεσα, ή στο εγγύς μέλλον, θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή και αναγνωρίζουν      

την αναγκαιότητα της.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα βασικά σημεία αυτής της προσπάθειας προτείνουμε να βασίζονται στις              

παρακάτω σκέψεις ‐ προτάσεις:  

 

• Την διενέργεια ενός κεντρικού συνεδρίου μια φορά το έτος σε συγκεκριμένη               

κάθε φορά περιοχή (η θέση θα μπορεί ένα εναλλάσσεται ανάλογα με τις 

δυνατότητες). Τα θέματα του συνεδρίου θα βασίζονται στις ανάγκες των γιατρών της 

περιοχής, και θα ορίζονται στο μεσοδιάστημα μεταξύ των συνεδρίων, από την 

επιστημονική και οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου αφού έχουν διερευνηθεί οι 

προαναφερόμενες ανάγκες. 

 

• Στο χρονικό διάστημα ανάμεσα στα συνέδρια θα μπορούν να διενεργούνται μια 

σειρά από εργαστήρια (workshops) που θα έχουν σαν στόχο να εμβαθύνουν πάνω          

σε συγκεκριμένα θέματα, που συνδέονται με τις ανάγκες των διαφόρων               

ειδικοτήτων (για παράδειγμα, η έγκαιρη διάγνωση αυτοάνοσων νοσημάτων από           

τους Γενικούς Γιατρούς, ή η δευτερογενής πρόληψη σε πάσχοντες από σοβαρές 

χρόνιες παθήσεις ασθενείς). 

 

• Την δημιουργία ενός διαδικτυακού τόπου που θα βοηθά τους γιατρούς της  

περιοχής να ανταλλάσουν απόψεις μεταξύ τους, ή με εξειδικευμένους       

επιστήμονες που θα θελήσουν να πλαισιώσουν και να στηρίξουν αυτή την 

προσπάθεια (interactive), για σημαντικά περιστατικά που αφορούν διαφορετικές 

ειδικότητες, αλλά και για τις σύγχρονες τάσεις φαρμακοθεραπείας, έτσι όπως       

αυτές αναφέρονται στους επίσημους διεθνείς ρυθμιστικούς οργανισμούς (FDA,     

ΕΜΑ, TGA, NICE, κλπ). 

 

Η προσπάθεια είναι φιλόδοξη αλλά θεωρούμε ότι ανταποκρίνεται τόσο στις      

ανάγκες των γιατρών που υπηρετούν στην περιοχή μας, όσο και στις απαιτήσεις       

των καιρών για διαρκή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση και διαρκή εκπαίδευση.  

 

Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι γιατροί και       

οι λοιποί επαγγελματίες υγείας, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας, θα 

συνεργαστούν μεταξύ τους, θα την αγκαλιάσουν και θα συμμετάσχουν στις 

διαδικασίες της, διαμορφώνοντας συλλογικά τους στόχους της και την πορεία της. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή 
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