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Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Παθολογικής Ανατομικής, απευθυνόμαστε
στο κοινό για να ενημερώσουμε σχετικά με τον σημαντικό ρόλο του
Παθολογοανατόμου στην ιατρική φροντίδα όλων μας. Η Παθολογική Ανατομική ανήκει
στις "εργαστηριακές ειδικότητες", στην πραγματικότητα όμως είναι κλινικοεργαστηριακή. Οι περισσότεροι ασθενείς στο Νοσοκομείο δεν γνωρίζουν και δεν
συναντούν τον Παθολογοανατόμο, ο οποίος όμως συνεργάζεται στενά με γιατρούς
άλλων ειδικοτήτων, παρέχοντάς τους όχι μόνο τη διάγνωση, αλλά και πληροφορίες για
την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Η μεγάλη πρόοδος της σύγχρονης ιατρικής
στην κατανόηση της παθογένεσης και στη θεραπεία των νόσων οφείλεται και στη
διεθνή ιατρική κοινότητα των Παθολογοανατόμων, πέντε από τους οποίους έχουν
βραβευτεί με το βραβείο NOBEL. Και σε αυτήν την περίοδο της πανδημίας
Παθολογοανατόμοι νωρίς δημοσίευσαν σημαντικά άρθρα για τις βλάβες που προκαλεί
ο κορωνοϊός όχι μόνο στους πνεύμονες, αλλά και στα άλλα όργανα του σώματος.
Ο Παθολογοανατόμος είναι ο γιατρός που ασχολείται με όλες τις βασικές πτυχές της
νόσου, από το πώς αναπτύσσεται ως τη διάγνωση και τον προσδιορισμό διαφόρων
επιμέρους χαρακτηριστικών της (βαρύτητα, ευαισθησία και ανταπόκριση σε
συγκεκριμένη θεραπεία).
Τα ιστικά υλικά που εξετάζει ο Παθολογοανατόμος μπορεί να είναι βιοψίες (μικρά
τεμαχίδια ιστού) ή χειρουργικά παρασκευάσματα (μετά από εκτομή ιστού ή οργάνου
που πάσχει). Ακόμη κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης, με την ταχεία
βιοψία, δίνει στον χειρουργό άμεση απάντηση για την παρουσία ή μη κακοήθειας,
αλλά και για την έκταση αυτής. Με βάση τη διάγνωση του Παθολογοανατόμου
λαμβάνεται διεγχειρητικά θεραπευτική απόφαση και επιλέγεται το κατάλληλο είδος
χειρουργικής αντιμετώπισης.
Επιπλέον, ο Παθολογοανατόμος έχει στην αρμοδιότητά του τον προσδιορισμό δεικτών
/ χαρακτηριστικών επιθετικότητας της νόσου, όπως και προβλεπτικών δεικτών
(βιοδείκτες) που προβλέπουν την αναμενόμενη ανταπόκριση του κάθε ασθενούς σε
συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή (σύγχρονη "εξατομικευμένη θεραπεία").
Όπως μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς από τα παραπάνω, ιδιαίτερη είναι η
συμβολή του Παθολογοανατόμου στην αντιμετώπιση του καρκίνου με την έγκαιρη
διάγνωση, την πρόγνωση και την πρόβλεψη της ανταπόκρισης σε συγκεκριμένη
θεραπεία. Επίσης σημαντική είναι και η συμβολή του σε καλοήθεις αλλοιώσεις, όπως
είναι οι φλεγμονές (κολίτιδες, γαστρίτιδες, κλπ) και οι λοιμώξεις, τόσο για την
αναγνώριση του αιτίου όσο και για την παρακολούθηση αυτών. Σημαντικός επίσης
είναι ο ρόλος του Παθολογοανατόμου και στις μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων
ασθενών συμβάλλοντας τόσο προεγχειρητικά στην εκτίμηση της καταλληλότητας του

Λεωφ. Δημοκρατίας 67, 15451 Ν. Ψυχικό, Αθήνα
Τηλ.: 210 6725532 / Fax: 210 6725571 /
website: www.pathology.gr /e-mail: helpath@otenet.gr

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
(Ε.Ε.Π.Α.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος
Α. Μπατιστάτου
Αντιπρόεδρος
Ε. Πατσέα
Γενική Γραμματέας
Κ. Πατσιαούρα
Υπεύθυνη Οικονομικών
Π. Αραπαντώνη-Δαδιώτη
Ειδική Γραμματέας
Α. Ζήζη
Μέλη
Δ. Μπούκλας
Α. Νικολαΐδου

μοσχεύματος του δότη όσο και μετεγχειρητικά στην αιτιολογική διαφορική διάγνωση
της δυσλειτουργίας του μοσχεύματος του λήπτη.
Η κοινότητα των Παθολογοανατόμων χαρακτηρίζεται, κατά κανόνα, από αφοσίωση στη
φροντίδα του ασθενούς. Ωστόσο σήμερα, παρά τη μακροχρόνια και με εξοντωτικούς
ρυθμούς προσφορά μας στην υγεία, θέματα όπως η αποχώρηση πολλών συναδέλφων
με συνταξιοδότηση, χωρίς την αναπλήρωση των κενών θέσεων, η μετανάστευση
μεγάλου αριθμού συναδέλφων, η μηδενική σχεδόν λίστα αναμονής για ειδίκευση, ο
διορισμός ελάχιστων επικουρικών γιατρών, έχουν οδηγήσει τα εργαστήρια
Παθολογικής Ανατομικής σε οριακή κατάσταση λειτουργίας.
Ζητάμε από τους αρμόδιους την εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών για να
συνεχίσουμε να επιτελούμε την αποστολή μας, ιδιαίτερα σήμερα, μια εποχή που
χαρακτηρίζεται από την ανάγκη για λεπτομερείς, εμπεριστατωμένες διαγνώσεις με
παροχή λύσεων στη θεραπεία.
Σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα μας (www.pathology.gr), και εάν
θέλετε περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο 2106725532.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παθολογικής Ανατομικής, που είναι η Τετάρτη 11
Νοεμβρίου,
σας
προσκαλούμε
να
δείτε
το
σχετικό
βίντεο
(https://youtu.be/HwuT7139wRU).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής ευχαριστεί θερμά τις
Συναδέλφους Πετρούλα Αραπαντώνη – Δαδιώτη και Κίττυ Παυλάκη για τη σημαντική
συμβολή τους σε όλη τη διαδικασία δημιουργίας του βίντεο, από τη σύλληψη έως την
ολοκλήρωσή του.
Για την αφιλοκερδή προσφορά τους ευχαριστούμε επιπλέον την Ελίνα Σμπώκου και την
Χρύσα Ζάκκα για τη δημιουργία του βίντεο, τον κειμενογράφο Σωκράτη Ράτση για το
σενάριο του animation part, και την Μαρίνα Κουταρέλη / Εταιρεία C-lab.
Ειδικές ευχαριστίες στους Ρέα Βιτάλη, Λευτέρη Λαζάρου, Κατερίνα Λέχου, Στέλιο
Μάινα, Γιούλικα Σκαφιδά και Μπήλιω Τσουκαλά για την ανιδιοτελή συμμετοχή τους.
Ευχαριστούμε την Συνάδελφο Μαρία Μελαχροινού, που για μία ακόμα χρονιά μας
χάρισε την υπέροχη εορταστική αφίσα.
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