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Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, 

 

Με πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας για την ΠΦΥ της Ελληνικής Πνευμονολογικής 

Εταιρίας (ΕΠΕ) πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση των συντονιστών της ομάδας, 

εκπροσώπων του ΔΣ της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδος (ΕΠΝΕΛ) καθώς και 

Πνευμονολόγων που εργάζονται στην ΠΦΥ είτε σε δημόσιες είτε σε ιδιωτικές δομές 

Υγείας, αντιπροσωπευτικά από διάφορα μέρη της Ελλάδας από Μακεδονία έως Κρήτη. 

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η πιθανότητα ορισμού των Πνευμονολόγων, ως 

Προσωπικών Ιατρών (ΠΙ). 

Γενικότερα από όλους τους συναδέλφους εκφράστηκε ο έντονος προβληματισμός για 

την ένταξη τους στο  θεσμό του ΠΙ, θεσμό που θεωρούν ως πολύ σημαντικό και 

απαραίτητο για την λειτουργία  της ΠΦΥ και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγάλη 

υπευθυνότητα και αποδοχή και να ασκείται από τις ειδικότητες του Γενικού Ιατρού, του 

Παθολόγου καθώς και των Παιδιάτρων. Οι Πνευμονολόγοι, όπως και οι γιατροί των 

διαφόρων άλλων ειδικοτήτων, έδειξαν, ιδιαίτερα στο καιρό της πανδημίας, το πόσο 

απαραίτητοι και χρήσιμοι υπήρξαν στο επίπεδο της εξωνοσοκομειακής αντιμετώπισης 

των πασχόντων από COVID-19 αλλά και των υπολοίπων παθήσεων, όταν τα περισσότερα 

Νοσοκομεία ήταν αποκλειστικά Νοσοκομεία COVID-19. Μέχρι σήμερα, ένας 

Πνευμονολόγος (όπως και οι υπόλοιποι ειδικοί ιατροί) δεν μπορεί μέσω του συστήματος 

της ΗΣ, να συνταγογραφήσει φάρμακα/εξετάσεις εκτός της ειδικότητας του, ενώ με το 

 



προτεινόμενο σύστημα  θα πρέπει να αντιγράφει συνταγές / εξετάσεις όλων των 

ειδικοτήτων, να κάνει προληπτικό έλεγχο, να φτιάχνει και συμπληρώνει πλήρως τον ΗΦ 

και να αναλάβει να αντιμετωπίζει και να διεκπεραιώνει προβλήματα / θέματα Υγείας, σε 

τομείς πέραν της ειδικότητάς του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την Υγεία του ασθενή 

αλλά και τον ίδιο τον γιατρό. Θεωρούμε ό,τι η όλη διαδικασία θα έχει σημαντικά 

διαχειριστικά &  σαφέστατα κλινικά ζητήματα ενώ ταυτόχρονα θα ενέχει και νομικούς 

κινδύνους  για τον ίδιο τον γιατρό. 

Θεωρούμε ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της ΠΦΥ,  τη στελέχωση 

των ΚΥ με προσωπικούς γιατρούς καθώς και με όλους τους απαραίτητους ειδικούς 

γιατρούς και φυσικά τους Πνευμονολόγους, καθώς και πλήρη εργαστηριακό εξοπλισμό 

ώστε να υπάρχει πλήρης δυνατότητα αρχικού ορθού ελέγχου και φιλτραρίσματος των 

ασθενών προς τα Νοσοκομεία. 

Είναι απαραίτητη στα πλαίσια του εξορθολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης αλλά 

και της ορθής άσκησης της Ιατρικής, η ενεργοποίηση των επικαιροποιημένων 

πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, ιδιαίτερα των πνευμονικών νόσων και η σωστή 

τήρηση & εφαρμογή τους, από τους ίδιους.  

Επιπροσθέτως, θεωρούμε ότι όσον αφορά τη  συμπλήρωση του Ηλεκτρονικού Φακέλου 

των ασθενών ( Η.Φ.) , κατά προτεραιότητα τη διεκπεραίωση του πρέπει να επιμελείται ο 

προσωπικός ιατρός που κατέχει τη δυνατότητα ολιστικής προσέγγισης της υγείας των 

πολιτών. Κατ’ επέκταση, σε μεταγενέστερο χρόνο, κρίνουμε σημαντική τη δυνατότητα 

πρόσβασης όλων των ειδικών γιατρών  στον ΗΦ για παθήσεις της ειδικότητάς τους, 

εφόσον αρχικά έχει αυτός δημιουργηθεί και ενημερωθεί πλήρως από τον Γενικό Ιατρό , 

τον Παθολόγο ή τον Παιδίατρο, ώστε χρησιμοποιώντας την εξειδικευμένη τους γνώση να  

προβαίνουν σε διορθώσεις και τις απαραίτητες τροποποιήσεις. 

Τέλος, σαν απόλυτη προτεραιότητα όλης αυτής της σχεδιαζόμενης εφαρμογής, θα 

πρέπει να εξασφαλισθεί πλήρως και ολοκληρωτικά, η ταχεία και συνεχής λειτουργία των 

ηλεκτρονικών συστημάτων υποστήριξης της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και του 

ΕΟΠΥΥ, για την απρόσκοπτη διαχείριση των εξεταζόμενων ασθενών, όπου και αν αυτή 

γίνεται (Νοσοκομείο, Κ. Υγείας, ΤΟΜΥ. Ιδ. Ιατρείο), για την σωστή λειτουργία του 

εγχειρήματος. 



Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε 

διευκρίνιση χρειαστείτε. 

 

Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ. της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

 

        Ο Πρόεδρος 

 

   Στυλιανός Λουκίδης 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

   Ελευθέριος Ζέρβας 

 

 

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδος  

 

        Η Πρόεδρος 

 

   Σταματούλα Τσικρικά 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

   Παναγιώτης Μπόγλου 

 

 

 


