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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/5/2022
19η Μαΐου Παγκόσμια Ημέρα Οικογενειακού Ιατρού
Η Παγκόσμια Ημέρα Οικογενειακού Ιατρού (WFDD) – 19 Μαΐου – κηρύχθηκε για πρώτη φορά
από τη WONCA το 2010 και έχει γίνει μια ημέρα για να τονιστεί ο ρόλος και η συμβολή των
Οικογενειακών Ιατρών και των ομάδων Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης στα συστήματα
υγειονομικής περίθαλψης σε όλο τον κόσμο.
Αυτή η γιορτή είναι η τέλεια ευκαιρία να αναγνωριστεί ο κεντρικός ρόλος των Οικογενειακών
Ιατρών στην παροχή προσωπικής, ολοκληρωμένης και συνεχούς υγειονομικής περίθαλψης για
όλους τους ασθενείς. Είναι επίσης μια ευκαιρία να γιορτάσουμε την πρόοδο που σημειώνεται
στην Οικογενειακή Ιατρική και τις ειδικές συνεισφορές των ομάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
παγκοσμίως.
Έτσι για φέτος η WONCA έχει ανακοινώσει ως φετινό θέμα: Οικογενειακοί Ιατροί, Παντοτινά
Πανταχού με Φροντίδα!
ΠΑΝΤΟΤΙΝΑ

Οι Οικογενειακοί Ιατροί είναι παρόντες ανά πάσα στιγμή και η συνέχεια είναι ένα θεμελιώδες
χαρακτηριστικό της εργασίας τους. Παρέχουν συνεχώς φροντίδα σε όλα τα στάδια της ζωής των ασθενών
και σε όλες τις μεγάλες και μικρές στιγμές. Η συνέχεια είναι επίσης παρούσα στη φροντίδα μέσω της
συνεχούς παρακολούθησης που πραγματοποιείται στους ασθενείς, όπου ο συντονισμός με άλλα επίπεδα
επαγγελματιών φροντίδας και υγειονομικής περίθαλψης είναι ζωτικής σημασίας. Τέλος, η συνέχεια
αντιπροσωπεύει τη συνεχή προετοιμασία και ανάπτυξη δεξιοτήτων, την αδιάλειπτη έρευνα και την
ικανότητα προσαρμογής και οικοδόμησης ανθεκτικότητας στις αλλαγές, των τεχνολογιών, των
μεθοδολογιών και των εκπαιδευτικών στρατηγικών.

ΠΑΝΤΑΧΟΥ

Οι Οικογενειακοί Ιατροί και οι επαγγελματίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι εκεί, όπου και όποτε
χρειάζεται. Πάντα στην πρώτη γραμμή – σε πόλεμο, κρίσεις υγείας και περιόδους ειρήνης. Είναι μέρος
των κοινοτήτων με τις οποίες συνεργάζονται, προσεγγίζουν προληπτικά και αλληλοεπιδρούν με τα μέλη,
μοιραζόμενοι τις βασικές αξίες τους, δημιουργώντας μια μοναδική σύνδεση με τους ασθενείς τους και
χτίζοντας δεσμούς εμπιστοσύνης.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Η παροχή προσιτής, δίκαιης, βιώσιμης και υψηλής ποιότητας φροντίδας είναι ο αυτοσκοπός (raison
d’etre) του Οικογενειακού Ιατρού. Το να είσαι Οικογενειακός Ιατρός είναι ταυτόχρονα προνόμιο και
ευθύνη, να φροντίζουν πάντα τους ανθρώπους και να παρέχουν ό,τι είναι απαραίτητο για την ευημερία
και την προστασία τους, εντοπίζοντας τις ανάγκες των ασθενών τους για να εγγυηθούν το θεμελιώδες
δικαίωμα στην υγεία.

Το ΔΣ της ΕΛΕΓΕΙΑ με όλα τα μέλη της, με αίσθημα σεβασμού προς τον συνάνθρωπο και την
επίγνωση της σοβαρής επιστημονικής ευθύνης που αναλογεί σε κάθε Γενικό/Οικογενειακό
Ιατρό που πάντα, όπως και σε αυτή την πανδημία, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή γιορτάζει την
Παγκόσμια Ημέρα του Γενικού/Οικογενειακού Ιατρού.
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