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Αθήνα, 4 Μαΐου 2020

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Η Πνευμονολογία είναι ειδικότητα αιχμής όπως αποδείχθηκε στην πανδημία COVID-19. Οι
Πνευμονολόγοι διακρίθηκαν σε πολλαπλά επίπεδα. Στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
αξιολόγησαν και διαχειρίστηκαν τα ήπια περιστατικά βοηθώντας τα νοσοκομεία. Στη
τριτοβάθμια φροντίδα οι Πνευμονολογικές κλινικές νοσήλευσαν τους ασθενείς και
διαχειρίστηκαν και τα πολύ σοβαρά περιστατικά πριν αυτά φθάσουν στις ΜΕΘ. Οι ΜΕΘ με
επικεφαλής τους Πνευμονολόγους με εξειδίκευση στην Εντατική θεραπεία αντιμετώπισαν
τους πολύ σοβαρά ασθενείς πετυχαίνοντας υψηλά ποσοστά επιτυχούς διαχείρισης. Δεν
χρειαζόταν όμως η πανδημία του COVID-19 για να αποδειχθεί η πολλαπλή χρησιμότητα της
ειδικότητας μας. Η διαχείριση του καρκίνου του Πνεύμονα, η Φυματίωση, η ΧΑΠ, το
βρογχικό άσθμα, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού και οι διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες
είναι παθήσεις που απασχολούν μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού και διαχειρίζονται
από τους Πνευμονολόγους.

Προτάσεις πρώτης προτεραιότητας
1. Δημιουργία Πνευμονολογικών Κλινικών στα μεγάλα Γενικά Νοσοκομεία
1α. Αθήνα Δημιουργία Πνευμονολογικών Κλινικών στα Γενικά Νοσοκομεία
Ιπποκράτειο-Ερυθρός Σταυρός-Λαϊκό-Βούλα. Στο Λαϊκό υπάρχει ήδη
υποδομή και
μπορεί να λειτουργήσει άμεσα καθώς επίσης υπηρετούν ήδη
3 επιμελητές ΕΣΥ.
1β. Θεσσαλονίκη Δημιουργία Πνευμονολογικών κλινικών στο ΑΧΕΠΑ και το
Ιπποκράτειο.
1γ. Περιφέρεια Δημιουργία Πνευμονολογικής κλινικής σε κάθε μεγάλο
Νοσοκομείο.

Γενικό

2. Συμμετοχή των Πνευμονολόγων σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
(Κέντρα Υγείας, Περιφερικά Ιατρεία και ως Οικογενειακοί Ιατροί

Βασίζεται στη πολύ μεγάλη συχνότητα και νοσηρότητα των αναπνευστικών
παθήσεων και στη δυνατότητα μείωσης των περιστατικών που θα μεταφέρονται
σε
ανώτερες βαθμίδες υγείας.

Προτάσεις δεύτερης προτεραιότητας
1. Πρόσληψη επικουρικών ιατρών 5ετούς θητείας με σκοπό να καλυφθεί η έλλειψη
ειδικευομένων στη Πνευμονολογία
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κονδύλι από αυτό που δεν χρησιμοποιείται για
ειδικευόμενους.
2. Δυνατότητα των Πνευμονολόγων να εξειδικεύονται στη Λοιμωξιολογία και να
μετεκπαιδεύονται στην Ογκολογία Θώρακος
Η εξειδίκευση της Λοιμωξιολογίας απαιτεί 2ετή εκπαίδευση, ενώ η
Μετεκπαίδευση στην Ογκολογία Θώρακος 1ετή εκπαίδευση και δεν
προβλέπονται προς το παρόν για Πνευμονολόγους.
Με τιμή,
Για το Δ.Σ. της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Ζακυνθινός

Ο Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Κατής

