
 

 

Ιατρική Εταιρεία Αθηνών - 200 Χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία 

‘Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας’ 

 

Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, είναι το αρχαιότερο ιατρικό σωματείο της χώρας και ιδρύθηκε στις 

13 Μαΐου 1835, δύο χρόνια πριν από την ίδρυση του Εθνικού Πανεπιστημίου, με κύριο στόχο 

τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση. Η ιστορία της "είναι αυτόχρημα η ιστορία της Νέας 

Ελληνίδος Ιατρικής".  

Όταν ιδρύθηκε η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η Ιατρική στη χώρα μας ήταν σχεδόν ταυτόσημη με 

την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αφού μέχρι το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα ο στόχος 

της Ιατρικής ήταν η ανακούφιση από το «υποφέρειν», συχνά στο τέλος της ζωής, καθώς η 

πρόληψη ήταν άγνωστη και οι αποτελεσματικές θεραπείες λιγοστές ενώ τα πρώτα 

νοσοκομειακά ιδρύματα (άσυλα, λοιμοκαθαρτήρια, σανατόρια και «νοσοκομεία» μονών) 

προορίζονταν για ειδικές μόνο κατηγορίες ασθενών.  

Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών με μια πορεία σύγχρονη με αυτή του Νέου Ελληνισμού μετά τη 

παλιγγενεσία, στα πλαίσια του εορτασμού των 200 ετών της ανεξαρτησίας,  θα προβάλει ως 

κεντρικό θέμα της τη Συνεχιζόμενη Ιατρική εκπαίδευση  στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.   

Ρόλος και  αναγκαιότητα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

 Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας  αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που αφορά σε 

ασθενείς με οξέα προβλήματα που όμως δεν χρειάζονται εισαγωγή στο νοσοκομείο, χρόνια 

νοσήματα, φροντίδα μητέρων και παιδιών, αναπαραγωγική φροντίδα, προγράμματα 

εμβολιασμού, πρωτοβάθμιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και διαχείριση εξαρτήσεων, υγιεινή 

στους χώρους μάθησης και εργασίας και τέλος  κατ’ οίκον φροντίδα και νοσηλεία. 

Θεμελιώδη γνωρίσματα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι α) η πρώτη επαφή με το 

σύστημα υγείας στη κοινότητα, β) η συνεχιζόμενη φροντίδα και γ) η λειτουργική διασύνδεση 

της με ολόκληρο το σύστημα υγείας και τα νοσοκομεία δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 

περίθαλψης.  

Στη χώρα μας οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από πολλούς φορείς όπως περιφερειακά 

αγροτικά ιατρεία και  κέντρα υγείας, πολυιατρεία και μονάδες του  Εθνικού Οργανισμού 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, συμβαλλόμενους ιδιώτες ιατρούς και διαγνωστικά κέντρα, 

εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ καθώς και Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, κέντρα 

ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι και τέλος από δομές που 

λειτουργούν από  μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Χώρες όπου η Πρωτοβάθμια Φροντίδα 



Υγείας είναι πιο αναπτυγμένη, επιτυγχάνουν λιγότερες παραπομπές στα Νοσοκομεία, έχουν 

καλύτερους δείκτες νοσηρότητας και θνητότητας καθώς και μειωμένες δαπάνες υγείας.  

Παρά τη σημασία της πρωτοβάθμιας φροντίδας και το γεγονός αφορά περισσότερο από το 

80% της καθημερινής ιατρικής πράξης, δίνεται η εντύπωση ότι η κύρια ενασχόληση των 

Ιατρών, των Ιατρικών Σχολών και  της Πολιτείας επικεντρώνεται στη Νοσοκομειακή Ιατρική.   

Ιατρική Εταιρεία Αθηνών και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

 

Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών επικροτεί τη συντονισμένη προσπάθεια των ιατρικών φορέων και 

της Πολιτείας για τη βελτίωση της λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη χώρα 

μας υπενθυμίζοντας ότι σε αυτή τη προσπάθεια  η συμμετοχή ιατρών όλων των ειδικοτήτων 

είναι απαραίτητη,  δρώντας  συνεργικά.  Ταυτόχρονα,  η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών τονίζει την 

αναγκαιότητα της αμφίδρομης και στενής διασύνδεσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

με τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας που εξασφαλίζει την βέλτιστη λειτουργία 

της.  

Προς αυτή τη κατεύθυνση, η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών θα συνεχίσει να υποστηρίζει την 

αναγκαιότητα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας συμβάλλοντας στην καλλιέργεια εντός του 

Ιατρικού Σώματος και της κοινωνίας, μιας «Παιδείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» που 

θα αφορά όλους τους ιατρούς-ανεξαρτήτως ειδικότητος και τομέα εργασίας και ολόκληρο τον 

πληθυσμό της χώρας. Ειδικότερα για το φετινό επετειακό έτος, προγραμματίζει ειδικές 

συνεδρίες στο «47ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα 20-22 Μαΐου 2021), 

επιστημονικές εκδηλώσεις στη διάρκεια του έτους, και δημοσιεύσεις στο  περιοδικό της 

«Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής». 

 

 


