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Αξιότιμοι διοργανωτές του Συνεδρίου 

Αγαπητοί συνάδελφοι 

Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση στο συνέδριο σας, όμως 

ανελαστικές υποχρεώσεις δεν μου επέτρεψαν να παραβρεθώ.  

Τα τελευταία χρόνια το δημόσιο σύστημα υγείας έχει υποστεί μεγάλα 

πλήγματα. Οι πολιτικές επιλογές των προηγούμενων χρόνων οδήγησαν στην 

απαξίωση και αποδιοργάνωση των νοσοκομείων . Η έλλειψη τόσο σε ιατρικό 

και λοιπό προσωπικό λόγω συνταξιοδοτήσεων, όσο και τα κενά στις 

εφημερίες πολλών ειδικοτήτων καθιστούν την κατάσταση πολύ δύσκολη. 

Αποτέλεσμα αυτών είναι η απαξίωση του νοσοκομείου και η αναγκαστική 

υποβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας. Ωστόσο οι 

υπεράνθρωπες και φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού έχουν συμβάλλει 

ουσιαστικά ώστε να λειτουργούν με ασφάλεια τα νοσοκομεία.  

Πρωταρχικό μέλημα  της νέας κυβέρνησης είναι η επιβίωση και στη συνέχεια 

η ανασυγκρότηση του Ε.Σ.Υ., με στόχο την αναβάθμιση των προσφερόμενων 

υπηρεσιών υγείας, την καθολική και  ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών  

στο σύστημά υγείας.  

Άμεση προτεραιότητα μας αποτελεί η οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου 

δημόσιου συστήματος υγείας  με βασικό πυλώνα την  Πρωτοβάθμια Φροντίδα 

Υγείας. Η ανάπτυξη ενός δικτύου δομών και υπηρεσιών ΠΦΥ θα συμβάλλει 

στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων. 

Ένας ακόμα πυλώνας που θα συμβάλει μακροπρόθεσμα στην εύρυθμη 

λειτουργία των νοσοκομείων αλλά και τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών  

Υγείας  είναι η ενίσχυση των δευτεροβάθμιων νοσοκομείων με όλες τις 

ιατρικές ειδικότητες. 

 



Όσον αφορά τους ιδιώτες κλινικούς  ιατρούς γνωρίζουμε ότι ένα από τα 

βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη καθημερινή πράξη είναι 

περιορισμός στη συνταγογράφηση  σε σχέση με τους βιολογικούς 

παράγοντες, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των ασθενών αλλά και την 

ταυτόχρονη  υποβάθμιση του ρόλου των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών.   

Είμαστε θετικοί στο να εφαρμοστεί η  ισοτιμία της ιατρικής  υπογραφής, πάντα 

όμως με αυστηρή τήρηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων . 

Οι  ασθενείς με ρευματικές παθήσεις αποτελούν μια ευαίσθητη κοινωνική 

ομάδα. Οι επιπτώσεις των συγκεκριμένων παθήσεων  δυσχεραίνουν την 

καθημερινότητα τους. Η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών είναι άμεση προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης. 

Είμαστε διαθέσιμοι να συνεργαστούμε με ανθρώπους που έχουν τη γνώση 
και την εμπειρία έτσι ώστε να διασφαλιστεί τόσο η ασφαλέστερη και 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ασθενών όσο και η αναβάθμιση του 
Δημόσιου Συστήματος Υγείας . 
 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

     

                                                                                         Ανδρέας Ξανθός   

 

 

 

 

 

 

 


