ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Π.Ε)
HELLENIC PROFESSIONAL UNION OF INTERNISTS (H.P.U.I.)
Τηλ:2432024555, 6973557343, 6944297727, fax:2432024555,
ΔΟΥ Β΄Λαρίσης, ΑΦΜ:997174096
E-mail: eepe2014@gmail.com, eepegr@gmail.com -Ιστολόγιο: eepe2014.blogspot.gr
================================================================================

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

16 Νοεμβρίου 2018

Αγαπητοί Συνάδελφοι Ιατροί ,

ως Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος με έκπληξη διαπιστώνουμε έναν υπόγειο και
παρασκηνιακό πόλεμο εναντίον της Ειδικότητος του Παθολόγου, πόλεμο τον οποίο αντιμετωπίζουμε με
στωικότητα και σεβασμό προς τους συναδέλφους, μάλλον λόγω της φύσεως της ειδικότητος, της
αμεσότητος της σχέσης μας με τον ασθενή και ίσως λόγω του εκ των ανωτέρω διαμορφωθέντος χαρακτήρος
μας.
Θεωρούμε ωστόσο ότι ήλθε η ώρα να πέσουν οι μάσκες.
Όταν ένας Παθολόγος είναι ικανός κατά την εκπαίδευσή του να αντιμετωπίσει διαβητικούς ασθενείς με
πολυνοσηρότητα και πολυσυστηματικές επιπλοκές, ΑΕΕ, καρκίνο, καρδιακή ανεπάρκεια, λοιμώξεις,
παθήσεις του πεπτικού, ΧΑΠ, ΧΝΝ ή και συνυπάρχοντα αιματολογικά νοσήματα και να τους επαναφέρει
στην πλειοψηφία τους στην καθημερινότητά τους, ρυθμισμένους ή θεραπευμένους (ενίοτε με την
βοήθεια/αγαστή συνεργασία υποειδικοτήτων/συναφών ειδικοτήτων της Παθολογίας), δεν είναι άνανδρο και
αντιεπιστημονικό, κάποιοι εκ των υπολοίπων συναδέλφων να ισχυρίζονται, ότι μόνον αυτοί είναι ικανοί να
ρυθμίσουν διαβητικούς ασθενείς;
Η σφαιρική γνώση και η ολιστική αντιμετώπιση του ασθενούς (με διάγνωση και θεραπεία) είναι
χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Παθολόγων, αλλά και των Παιδιάτρων.
Ενημερώνουμε τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, ότι θα συνεχίσουμε ως Παθολόγοι και απόλυτοι
γνώστες των εσωτερικών οργάνων να διαγιγνώσκουμε τον σακχαρώδη διαβήτη, να θεραπεύουμε τον
σακχαρώδη διαβήτη, να συμμετέχουμε και να διοργανώνουμε συνέδρια και ημερίδες για τον σακχαρώδη
διαβήτη όπως και για πολλά άλλα νοσήματα.
Η διά βίου μάθηση ισχύει για όλους μας. Για απολύτως εξειδικευμένα περιστατικά με σακχαρώδη διαβήτη
υπάρχουν αρκετά Κέντρα ανά την Ελλάδα (επανδρωμένα με Παθολόγους με εξειδίκευση στον σακχαρώδη
διαβήτη ή /και ενδοκρινολόγους), που μπορούν να τα αντιμετωπίσουν, δίνοντας τις αναγκαίες κατευθύνσεις
στους θεράποντες.
ΕΞΑΛΛΟΥ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ», ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ Ο ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ
ΔΙΑΒΗΤΗΣ.
ΘΕΩΡΟΥΜΕ απαράδεκτες φήμες και ψιθύρους περί δυνατότητας συνταγογράφησης φαρμάκων για
διαβητικούς μόνον από εξειδικευμένους παθολόγους και ενδοκρινολόγους. Ζητούμε την αναστολή όλων
των κακόβουλων ενεργειών, που αποσκοπούν στην υποβάθμιση της ειδικότητας της ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ στη χώρα μας.
Επιφυλασσόμεθα δε για περαιτέρω ενέργειες που αφορούν την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας
και την επιστημονικής δεοντολογίας.
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