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Αγαπητέ κε Πρόεδρε του Συνεδρίου 

Αγαπητέ κε Πρύτανη 

Αγαπητέ κε Αντιπρύτανη 

Κυρίες και Κύριοι 

 

Θα ήθελα να χαιρετίσω την έναρξη των εργασιών του 15ου 

Επετειακού Συνεδρίου Εσωτερικής Παθολογίας και θα ήθελα να 

συγχαρώ για την άρτια διοργάνωσή του, τον Πρόεδρο της Ελληνικής 

Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, τον έγκριτο Καθηγητή κο Σωτήρη 

Ράπτη, που έχει προσφέρει τόσα πολλά στην επιστήµη και τον 

άνθρωπο µε τις επιστηµονικές γνώσεις και το ταλέντο του. 

 

Σήµερα τιµούµε τους Έλληνες ιατρούς, άξιους συνεχιστές του 

Ασκληπιού και του Ιπποκράτη, που διακρίνονται για το ερευνητικό, 

κλινικό και διδακτικό τους έργο στην Ελλάδα και ∆ιεθνώς. Η 

προσήλωσή µας στις ίδιες αρχές και αξίες µε τους φορείς της υγείας, 

µας φέρνει αντιµέτωπους µε µια µοναδική πρόκληση. Τον από κοινού 

αγώνα για την επέκταση της γνώσης στη θεραπεία των ασθενειών 

και την προαγωγή της δηµοσίας υγείας. 

 

Η φαρµακοβιοµηχανία στη χώρα µας αποτελεί το δυναµικότερο 

κλάδο απασχόλησης, υψηλού επιπέδου νέων επιστηµόνων.  

Προσφέρει τεχνογνωσία και δια βίου εκπαίδευση σε θέµατα πολλών 

επιστηµών, όπως της βιολογίας, της φαρµακολογίας, της 

επιχειρηµατικότητας κ.α. 

 

Με µονάδες παραγωγής φαρµάκων και εξαγωγές αυτών σε 

περισσότερες από 100 χώρες ανά τον κόσµο, η φαρµακοβιοµηχανία 

στη χώρα µας συµβάλλει ενεργά στην έρευνα και ιδιαίτερα την 

κλινική έρευνα. Αποτελεί µε λίγα λόγια σηµαντικό παράγοντα για την 
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εξέλιξη του συστήµατος και τον εµπλουτισµό της επιστηµονικής 

γνώσης και της συνεχούς επιµόρφωσης. 

 

Οι κατακτήσεις µας δεν είναι λίγες, ούτε είναι αµελητέες.  Το 

σπουδαιότερο είναι ότι έχουµε πετύχει την άµεση πρόσβαση όλων 

των πολιτών σε φάρµακα εγγυηµένης ποιότητας και µάλιστα µε τις 

χαµηλότερες τιµές στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27.  Επιπλέον, η 

επώνυµη συνταγογράφηση, µε την ευθύνη του θεράποντα ιατρού, 

σε συνδυασµό µε την ταινία γνησιότητας και το διπλό barcode στις 

συσκευασίες, προσφέρει το πλεονέκτηµα της απόλυτης εµπιστοσύνης 

στο φάρµακο, σε µια εποχή που το παράνοµο εµπόριο πλαστών και 

επικίνδυνων φαρµάκων αυξάνεται παγκοσµίως µε αλµατώδεις 

ρυθµούς. Τέλος, η θεσµοθέτηση ενός σύγχρονου Κώδικα 

∆εοντολογίας από τον ΣΦΕΕ και η ουσιαστική φροντίδα για την 

τήρησή του, έχει ενισχύσει ακόµα περισσότερο το κύρος και την 

αξιοπιστία του κλάδου. 

 

Το σηµείο, ωστόσο, στο οποίο υστερούµε ιδιαίτερα, αφορά στη 

διοίκηση του συστήµατος υγείας και τη διαχείριση ενός τεράστιου 

κονδυλίου που αγγίζει τα 25-30 δις το χρόνο.  Η µοναδική ασφαλής 

επιλογή για να διαχειριστούµε αποτελεσµατικά αυτόν τον κολοσσιαίο 

προϋπολογισµό είναι η µηχανογράφηση και ο πλήρης τεχνολογικός 

και διοικητικός εκσυγχρονισµός του συστήµατος υγείας.  Στην 

προσπάθεια αυτή η Πολιτεία θα µας βρει στο πλευρό της, 

αλληλέγγυους και πολύτιµους αρωγούς. 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Είναι γνωστό ότι η φετινή εικαστική ταυτότητα του συνεδρίου είναι ο 

Ναυτίλος, ένα σύµβολο της αρµονίας και της ολότητας, το οποίο µας 

υπενθυµίζει τον καθολικό χαρακτήρα της ειδικότητας της Εσωτερικής 

Παθολογίας, αλλά και την ανάγκη αρµονικής συνύπαρξης των 

λειτουργιών της Εσωτερικής Παθολογίας µε τις άλλες συναφείς 
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ιατρικές ειδικότητες για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσµατος.  

Το πνεύµα του Ναυτίλου λοιπόν χρειάζεται και η πολιτική για την 

υγεία, µια συνολική, συνεκτική, καθολική θεώρηση, µια αρµονική 

συνύπαρξη και δηµιουργική συνεργασία της Πολιτείας και των 

φορέων µέσα σε ένα νέο πνεύµα διαβούλευσης και συµµετοχής. 

 

Πιστεύω ότι µπορούµε αυτό να το πετύχουµε, για να κάνουµε, όπως 

έγραψε ο Ελύτης «ένα άλµα µεγαλύτερο από τη φθορά».  Το 

χρειαζόµαστε, το χρειάζεται ο τόπος, το χρειάζεται η κοινωνία µας. 

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας συγχαρώ όχι µόνο για την εξαίρετη 

διοργάνωση του συνεδρίου αλλά και για την ουσιαστική ενίσχυση 

που προσφέρεται στους Έλληνες ιατρούς. Σας εύχοµαι κάθε επιτυχία 

και ελπίζω να συνεχίσετε την παράδοση αυτής της διοργάνωσης για 

πολλά ακόµη χρόνια.  

 

Σας ευχαριστώ  

 


