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Εισαγωγή.
Κατά τη διάρκεια της μακράς ιστορίας της στην 

Ελλάδα αλλά και παγκόσμια, η ειδικότητα της πα-
θολογίας γνώρισε μεγάλη καταξίωση τόσο στους 
επιστημονικούς κλάδους όσο και στη κοινωνικό 
περίγυρο. Σήμερα η Παθολογία αντιμετωπίζει πα-
λιές και νέες προκλήσεις. Ο όρος ειδικότητα της 
Παθολογίας, γνωστός στη διεθνή βιβλιογραφία 
ως internal medicine (εσωτερική παθολογία) ανα-
φέρεται στη κλινική ειδικότητα της Ιατρικής, που 
ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη μη 
χειρουργική θεραπεία των νοσημάτων στους ενή-
λικες (μη παιδιατρικούς) ασθενείς. Η Εσωτερική 
Παθολογία ασκείται τόσο σε νοσοκομειακές δο-
μές του Εθνικού Συστήματος Υγείας (νοσοκομεία, 
εξωτερικά ιατρεία και ιατρεία/τμήματα επειγόντων 
περιστατικών) όσο και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας (Κέντρα Υγείας, ιδιωτικά ιατρεία). 
Συνεχίζοντας τη παράδοση δεκαετιών, οι Παθολό-
γοι στελεχώνουν πανελλήνια τις δομές Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας, αναλαμβάνοντας το ρόλο 
του «οικογενειακού ιατρού», τα τελευταία χρόνια 
μάλιστα (από το 1988) μαζί με τους Γενικούς Ια-
τρούς. 1

Ο όρος «Εσωτερική Ιατρική» εμφανίζεται το 
1882 κατά τη διάρκεια ενός ιατρικού συνεδρίου 
που έλαβε χώρα στο Wiesbaden της Γερμανίας. Ο 
όρος χρησιμοποιήθηκε για να έρθει σε αντιδιαστο-
λή με την έννοια της Χειρουργικής. Θα μπορούσα-
με να πούμε λοιπόν ότι η εκεί γεννήθηκε ο όρος 
“Εσωτερική Ιατρική”, σκοπεύοντας να αφορίσει 
εκείνη την ειδικότητα της Ιατρικής που προσεγγίζει 
τα νοσήματα συνδυάζοντας την κλινική εικόνα με 
τα εργαστηριακά ευρήματα, γνωρίζοντας σε βάθος 
τους φυσιολογικούς (φυσιολογία του ανθρώπινου 
σώματος) και τους παθογενετικούς (παθοφυσιο-
λογία του ανθρώπινου σώματος) μηχανισμούς του 
ανθρώπινου σώματος. Σύμφωνα με τον ορισμό 
που αναπτύχθηκε από τον Friedrich T. von Frerichs 
- Γερμανός Καθηγητής Ιατρικής πανεπιστήμιο 
Goettingen 1819-1885 - «η εσωτερική ιατρική εί-
ναι ενσωμάτωση της κλινικής άσκησης, της παθο-
λογοανατομικής και του εργαστηρίου». 

Η Παθολογία δε θα πρέπει να συγχέεται με τον 
διεθνώς γνωστό όρο Pathology μιας και αυτός 
αντιστοιχεί στη Παθολογική Ανατομική, η οποία δεν 
αποτελεί κλινική αλλά διαγνωστική (εργαστηριακή) 

ειδικότητα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπον-
δία Εσωτερικής Ιατρικής (European Federation of 
Internal Medicine - EFIM)2 και την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση Ιατρικών Ειδικοτήτων, η Παθολογία (Internal 
Medicine) έχει ως αντικείμενο την πρόληψη, τη δι-
άγνωση και τη θεραπεία των ενήλικων ασθενών με 
νοσήματα εσωτερικών οργάνων (καρδιάς, νεφρών, 
γαστρεντερικής οδού, ουροποιητικής οδού, εγκε-
φάλου, πνευμόνων, νωτιαίου μυελού, μυών νεύρων 
και αρθρώσεων), πολλαπλές παθήσεις (συνοσηρό-
τητα) ή άτυπη κλινική εικόνα. Η αντιμετώπιση της 
των νοσημάτων γίνεται κατά κύριο λόγο ολιστικά 
(ολιστική ιατρική), δηλαδή λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
εξίσου όλα τα εσωτερικά συστήματα του ανθρώ-
πινου οργανισμού (φυσιολογία και παθοφυσιολο-
γία) χωρίς να ξεχνά την κοινωνική, ψυχολογική και 
ηθική διάσταση των κλινικών προβλημάτων των 
ασθενών.

2. Η Παθολογία στην Ελλάδα
Το νομικό πλαίσιο της Ειδικότητας της Παθολο-

γίας ορίζεται από το Νομοθετικό Διάταγμα  3366 
20/23 Σεπτεμβρίου 1955 (ΦEK A'/ 258) 3 “ΣΧΕΤΙ-
ΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΎ ΕΠΑΓΓΈΛ-
ΜΑΤΟΣ, ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” 4 καθώς και από το προεδρικό διάταγ-
μα 415 της 29ης Δεκεμβρίου του 1994 (ΦEK A' 
236) "ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑΤΡΏΝ 
ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ”. Για την απόκτηση 
του τίτλου ειδικότητας της Παθολογίας απαιτείται 
άσκηση πέντε ετών στην Παθολογία. 

Όπως ορίζεται από το νομικό πλαίσιο, κατά το 
πρώτο και δεύτερο έτος δίνεται έμφαση στην κλι-
νική εξέταση (ιστορικό και σημειολογία) και στην 
κλινική αξιολόγηση των συνήθων εργαστηριακών 
εξετάσεων. Επίσης να διδάσκονται οι συνήθεις δι-
αγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που συμπλη-
ρώνουν και ολοκληρώνουν την κλινική εξέταση 
(παρακεντήσεις, οφθαλμοσκόπηση, εξέταση περι-
φερικού αίματος, ηλεκτροκαρδιογράφημα, ακτι-
νογραφία θώρακος κ.λ.π.) Δίνεται η πρωτοβουλία 
στην επίλυση και τον χειρισμό συνήθων προβλη-
μάτων.

Κατά το τρίτο και τέταρτο έτος εκπαίδευσης γίνε-
ται άσκηση στην επίλυση δυσχερών και σύνθετων 
προβλημάτων κλινικής διαφορικής διαγνωστικής. 
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Γίνεται επίσης άσκηση στη συγγραφή και παρου-
σίαση περιστατικών σε ακροατήριο. Ταυτόχρονα 
γίνεται επισκόπηση των συγχρόνων θεμάτων της 
ειδικότητας (Βιβλιογραφική ενημέρωση) καθώς και 
άσκηση σε κλινικοπαθολογοανατομικά προβλήματα 
(CPC). Προοδευτικά να ανατίθεται στους ειδικευό-
μενους περισσότερο υπεύθυνο έργο στο εξωτερικό 
ιατρείο, το τμήμα επειγόντων και στην Κλινική. Στο 
τρίτο τρίμηνο του τετάρτου έτους να υπηρετούν και 
εκπαιδεύονται σε καρδιολογική μονάδα και στο τε-
λευταίο τρίμηνο του ίδιου έτους σε Μονάδα Εντα-
τικής Θεραπείας. 

Τέλος κατά το πέμπτο έτος, στο πρώτο εξάμηνο 
του έτους αυτού οι ειδικευόμενοι γιατροί έχουν δι-
καίωμα επιλογής για τρίμηνη υπηρεσία σε κάποια 
από τις υποειδικότητες και εξειδικεύσεις της κυ-
ρίας ειδικότητας (εν προκειμένω της Παθολογίας) 
παραδείγματος χάριν Αιματολογία, Αλλεργιολογία, 
Γαστρεντερολογία, Δερματολογία, Ενδοκρινολογία, 
Νεφρολογία, Πνευμονολογία – Φυματιολογία και 
Ρευματολογία. 

2.1 Ειδικά Γνωρίσματα της Παθολογίας
Ένα από τα ειδικά γνωρίσματα της ειδικότητας 

της παθολογίας, είναι η ευρύτητα του γνωστικού 
αντικειμένου της. Έτσι λοιπόν ο Παθολόγος καθη-
μερινά καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από 
νοσήματα που άπτονται όλα τα ανθρώπινα συστή-
ματα. Ο Παθολόγος καθημερινά διαγιγνώσκει και 
θεραπεύει νεφρολογικά νοσήματα, όπως οξεία και 
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, Πνευμονολογικά νοσή-
ματα, όπως χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ) και άσθμα, Γαστρεντερολογικά νοσήματα, 
όπως γαστρεντερίτιδες, γαστροοισοφαγική παλιν-
δρόμηση, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και έλ-
κος δωδεκαδακτύλου, Ενδοκρινολογικά νοσήματα 
όπως υποθυρεοειδισμός και υπερθυρεοειδισμός, 
Καρδιαγγειακά νοσήματα όπως φλεβοθρόμβωση, 
αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, καρδιακή ανε-
πάρκεια, αρτηριακή υπέρταση, στεφανιαία νόσο, 
καρδιακές αρρυθμίες και συγκοπτικά επεισόδια, 
μεταβολικά νοσήματα όπως σακχαρώδης διαβή-
της και ηλεκτρολυτικές διαταραχές, διάφορα απλά 
και σύνθετα λοιμώδη νοσήματα λοιμώξεις κοινό-
τητος και ενδονοσοκομειακές, ηπατίτιδα, δερμα-
τικές λοιμώξεις, ουρολοιμώξεις και σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενα νοσήματα, αιματολογικά νοσήματα 

όπως αναιμία καθώς και διάφορες άλλες νοσηρές 
και νοσογόνες καταστάσεις όπως νεοεξεργασίες, 
καταχρήσεις ουσιών και αλκοόλ, παχυσαρκία και 
χρόνια επώδυνα νοσήματα. Ο παθολόγος παρακο-
λουθεί ή και αντιμετωπίζει ποικίλα νοσήματα μόνος 
ή σε συνεργασία και με συναφείς ειδικότητες όπου 
απαιτείται. 

2.2 Ειδικές απαιτήσεις της Παθολογίας
Οι καθημερινές απαιτήσεις του ιατρού παθο-

λόγου ως ιατρού αναφοράς για τον άρρωστο και 
το περιβάλλον του ποικίλουν. Πρωτεύοντα ρόλο 
διαδραματίζει η φροντίδα του ασθενούς, η οξεία 
αντιμετώπιση και χρόνια παρακολούθηση (Patient 
care), η συνεχής ενημέρωση της ιατρικής γνώ-
σης ή και η ενασχόληση με ποικίλες ακαδημαϊκές 
δραστηριότητες όπως η συγγραφή επιστημονικών 
άρθρων και συμμετοχή σε ιατρικά πρωτόκολλα 
(Medical knowledge /Academic activities). Ιδιαί-
τερη βαρύτητα δίνεται στις  ικανότητες επικοινω-
νίας του ιατρού μιας και αυτές θα συμβάλουν στη 
δημιουργία διαπροσωπικής σχέσης με τον ασθενή 
(Communication skills), κάτι που θεωρείται απα-
ραίτητο για την ορθή παρακολούθησή του (ολιστι-
κή ιατρική).  Ο επαγγελματισμός5 και η συνέπεια 
σε βασικές επιστημονικές, ηθικές και κοινωνικές 
αρχές κρίνεται επιβεβλημένη. Εξάλλου, σημαντική 
κρίνεται η ακρίβεια στις οδηγίες που δίνει ο ιατρός 
στους ασθενής καθώς και η ικανότητα συνεργασί-
ας του με άλλους ιατρούς άλλων ειδικοτήτων όπου 
χρειάζεται (Professionalism). Τέλος ο ιατρός Πα-
θολόγος, καλείται πολλές φορές να συντονίσεις και 
καθοδηγήσει την διάγνωση και τη φροντίδα τους 
ασθενούς αλλά και την ενημέρωση του κοινού 
(Organization and leadership).

2.3 Στη καθ’ ημέρα πράξη
Η καθημερινή εργασία του γιατρού παθολόγου 

είναι μια σύνθετη εμπειρία που περικλείει την κλι-
νική πράξη αλλά και άλλες επιστημονικές δραστη-
ριότητες.  Έτσι ο Παθολόγος ασκεί τη προληπτική 
ιατρική διεξάγοντας προσυμπτωματικό γενικό κλι-
νικό και εργαστηριακό έλεγχο (αντιμετώπιση παρα-
γόντων κινδύνου - εμβολιασμοί). Ο ιατρός παθολό-
γος προβαίνει στη διάγνωση (με κλινική εξέταση και 
διαγνωστικές πράξεις) και αντιμετώπιση (συμπτω-
ματική και αιτιολογική) οξέων περιστατικών.  Αυτό 
λαμβάνει χώρα στα Επείγοντα Ιατρεία νοσοκομείων 
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και κέντρων υγείας. Επιπλέον στα τακτικά εξωτερι-
κά ιατρεία (δημόσια και ιδιωτικά) διαχειρίζεται χρό-
νια νοσήματα και συμβάλλει στην αποκατάσταση 
τους (πχ: Αρτηριακή Υπέρταση, Καρδιακή Ανεπάρ-
κεια, Σακχαρώδης Διαβήτης, Δυσλιπιδαιμία, ΧΑΠ, 
κά).  Ο ιατρός παθολόγος καλείται να συνεργαστεί 
και να συντονιστεί με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων 
όπου φυσικά αυτό απαιτείται.  Στις καθημερινές 
απαιτήσεις του γιατρού παθολόγου συμπεριλαμβά-
νεται η συμβουλευτική (καθοδήγηση και υποστήρι-
ξη ασθενούς και περιβάλλοντος, παραπομπή σε άλ-
λους ειδικούς ιατρούς και επίπεδα περίθαλψης) η 
οικογενειακή, ιατρική , η τήρηση Ατομικού Φακέλου 
Υγείας και φυσικά η συνταγογράφηση. Ως εκ τού-
του, εσχάτως απαιτείται η εξοικείωση του παθολό-
γου με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα, τις φορητές 
συσκευές, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το 
διαδίκτυο.

2.4 Μετεκπαίδευση των Παθολόγων
Ειδικότητας παθολογίας διαθέτει διάφορα αντι-

κείμενα μετεκπαίδευσης6 καθώς και εξειδικεύσεις7. 
Σε αυτά εντάσσονται η Λοιμωξιολογία, η Εντατι-
κολογία , η Γηριατρική, η Υπερτασιολογία, η Δια-
βητολογία, η Κλινική Γενετική, οι Μεταβολικές δι-
αταραχές, τα Επαγγελματικά νοσήματα , η Κλινική 
Φαρμακολογία, η Ιατρική Πληροφορική, η Κλινική 
Επιδημιολογία - Ιατρική Στατιστική, η Υπερηχοτο-
μογραφία, η Κλινική Ανοσολογία , η Κλινική Ηπατο-
λογία καθώς και η χορήγηση Χημειοθεραπείας στην 
αντιμετώπιση κακοήθων νεοπλασμάτων. 

Σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα μετεκπαίδευσης 
και εξειδίκευσης, η άποψη της Εταιρείας Παθολο-
γίας Ελλάδος διατυπώνεται ξεκάθαρα λέγοντας 
ναι στις εξειδικεύσεις. Αυτό μπορεί να πραγματο-
ποιείται είτε με την ενσωμάτωση τους στον κορμό 
της εκπαίδευσης για την απόκτηση ειδικότητας είτε 
και στα πλαίσια περαιτέρω μετεκπαίδευσης.  Όλα 
αυτά όμως χωρίς να δημιουργούν περιορισμούς 
στα επαγγελματικά δικαιώματα του συνόλου των 
παθολόγων, δεδομένου ότι αντικειμενικά αναφέρο-
νται σε γνωστικά πεδία/κεφάλαια της ειδικότητάς. 
Σε αντίθετη περίπτωση υφίσταται κίνδυνος κατά-
τμησης της ειδικότητάς με τη δημιουργία (κυρίως 
για ιδιοτελείς επαγγελματικές σκοπιμότητες) νέων 
«υποειδικοτήτων» που θα μετεξελιχθούν σε νέες 
ειδικότητες εις βάρος όχι μόνο της Παθολογίας ως 
ειδικότητας κορμού, αλλά κυρίως εις βάρος της 

περίθαλψης των ασθενών και του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας αλλά και πιθανές συνέπειες από την 
αποκλειστική άσκηση εξειδικεύσεων της Παθολογί-
ας. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια του 
ολιστικού χαρακτήρα της Παθολογίας στην καθη-
μερινή ιατρική πράξη με αποκλειστικό προσανατο-
λισμό σε συγκεκριμένες διαγνωστικές και επεμβα-
τικές τεχνικές. 

2.5 Προβληματισμοί σχετικά με την Ειδικότη-
τα της Παθολογίας

Η ευρύτητα του αντικειμένου δημιουργεί σε θε-
σμικό επίπεδο προβλήματα  και σύγχυση σε αυτούς 
που ασκούν πολιτικές υγείας ως προς το έργο του 
Παθολόγου και την θέση του στο Σύστημα Υγείας.  
Αυτό επιτείνεται από την έλλειψη σαφούς οριοθέ-
τησης της ειδικότητας με την Γενική Ιατρική. Είναι 
απαράδεκτη η ισοπεδωτική προκήρυξη θέσεων πα-
θολόγων Ή γενικών γιατρών για τα Κέντρα Υγείας 
(ή άλλες θέσεις στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεί-
ας) με εκ του νόμου μάλιστα πρόκριση των γενι-
κών γιατρών. Επιπλέον ασάφεια προκαλεί η επικά-
λυψη με συναφείς υποειδικότητες της Παθολογίας 
(επιχειρείται μάλιστα η προσθήκη στους τίτλους 
ειδικοτήτων γνωστικών αντικειμένων με τα οποία 
κατεξοχήν ασχολείται η Παθολογία (π.χ. Ενδοκρινο-
λογία - Διαβήτης και Μεταβολισμός, Γαστρεντερο-
λογία – Ηπατολογία, Γενική Ιατρική – Οικογενειακή 
Ιατρική) .

Ειδικά στον Δημόσιο Τομέα ο Παθολόγος καλεί-
ται να καλύψει οποιαδήποτε κενά του Συστήματος 
χωρίς πάντα επιστημονικά κριτήρια με αντίστοιχη 
υποβάθμιση του ρόλου του (παραδείγματος χάριν. 
ενώ στον Ιδιωτικό Τομέα συναφείς «υποειδικότη-
τες» επεκτείνονται σε περιστατικά της Παθολογίας 
χρησιμοποιώντας παράτυπα έως και διπλό τίτλο 
ειδικότητος, στα Νοσοκομεία αντίθετα νοσηλεύο-
νται στις Παθολογικές Κλινικές και όσα περιστατικά 
«περισσεύουν»).

Βέβαια, το φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό, 
γενικώτερα η οριοθέτηση του αντικειμένου της  ει-
δικότητας εμφανίζει δυσχέρειες λόγω της ευρύτη-
τάς του και της κατά περίπτωση αλληλοεπικάλυψής 
του με τις επιμέρους συναφείς «υποειδικότητες». 
Από την άλλη αυθαίρετος περιορισμός θεραπευτι-
κών και διαγνωστικών αντικειμένων  θα αναιρούσε 
το κεντρικό και ολιστικό χαρακτήρα της ειδικότητας 
της Παθολογίας (πχ αντιεπιστημονικός περιορισμός 
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συνταγογράφησης, περιορισμός παραπομπής εργα-
στηριακού ελέγχου).

Στην Ελλάδα το φαινόμενο επιτείνεται από το 
γεγονός ότι η πολιτεία δεν έχει μόνιμους  επίση-
μους θεσμικούς συμβούλους ανά ειδικότητα, με 
αποτέλεσμα  το lobbying να είναι ευκολότερο και 
το νομικό πλαίσιο να διαμορφώνεται με βάση την 
ετερογένεια των επαγγελματικών συμφερόντων.

3. Συμπεράσματα
Το μέλλον της παθολογία στην Ελλάδα απαιτεί 

εκ νέου διαμόρφωση του επιστημονικού αντικειμέ-
νου και καταγραφή των ιδιαιτεροτήτων του αντι-
κειμένου της Παθολογίας. Οφείλει να κατοχυρωθεί 
θεσμικά η ενσωμάτωση της Γηριατρικής, της Οικο-
γενειακής Ιατρικής και της Προληπτικής Ιατρικής, 
που αντικειμενικά αποτελούν πεδίο καθημερινής 
ενασχόλησης κάθε Παθολόγου. 

Σημαντικός κρίνεται ο καθορισμός θέσεων Παθο-
λόγων στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Κέντρα 
Υγείας) με κατάργηση της παράλογης διαζευκτικής 
προκήρυξης με Γενικούς Ιατρούς. Πρέπει επίσης να 
δοθεί έμφαση στον επιτελικό ρόλο του Παθολόγου 
ως εκ των πραγμάτων συντονιστή, ιδίως κατά τη 
παρακολούθηση ασθενών με πολυνοσηρότητα. 

Η πίεση της οικονομικής κρίσης προς οργανω-
τικές αλλαγές της υγείας αποτελεί ευκαιρία επα-
ναπροσδιορισμού. Προϋπόθεση αναβάθμισης της 
ειδικότητας, είναι αφενός η βέλτιστη εκπαίδευση 
και ενασχόληση στη χρήση των υπαρχουσών δι-
αγνωστικών πράξεων (πέραν του ακουστικού και 
του πιεσόμετρου: ΗΚΓ, οξυμετρία, σπιρομέτρηση, 
παρακεντήσεις, καθετηριασμοί, doppler υπερηχο-
τομογραφία κ.ά.) και αφετέρου η εκπαίδευση και 

εξοικείωση με νέες μεθόδους και τεχνολογίες στο 
χώρο της Παθολογίας (διαχείριση πληροφοριών / 
Clinical decision support system - Watson IBM, 
Artificial Intelligence, βιοτεχνολογία, τηλειατρική 
κτλ)  Παραμένει ο βασικός χαρακτήρας της Πα-
θολογίας, ως ειδικότητος κορμού του Συστήμα-
τος Υγείας, με ιδιαίτερο γνώρισμα την δυνατότη-
τα ολιστικής αντιμετώπισης του ασθενούς και τον 
συντονισμό των λοιπών ιατρικών ειδικοτήτων, που 
συνάδει με την ευρύτητα του γνωστικού αντικειμέ-
νου της Παθολογίας (εις βάθος γνώση όλων των 
συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού). 

Πρέπει μάλιστα να τονισθεί εν προκειμένω, ότι 
όσο πιο πολύπλοκοι γίνονται οι θεραπευτικοί αλ-
γόριθμοι, και όσο αυξάνεται η δυνατότητα επιλο-
γής νέων διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπειών, 
τόσο μεγαλώνει η ανάγκη καθοδήγησης και συνο-
λικής ιατρικής διαχείρισης ( medical management 
). H στοχευμένη εξειδίκευση παρέχει μεν το μεγα-
λύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, ωστόσο ενέχει τον 
κίνδυνο της μερικής θεώρησης των πραγμάτων, 
κάτι που μπορεί να αποβεί βλαπτικό για την αντι-
μετώπιση νοσημάτων (ολιστική ιατρική), αλλά και 
κοστοβόρο λόγω των συνεχών παραπομπών των 
ασθενών από ειδικότητα σε ειδικότητα. 

Η ολιστική αντιμετώπιση και η εις βάθος γνώση 
καθώς και η επιστημονική δυνατότητα συντονισμού 
και συμβουλευτικής για οποιαδήποτε προβλήματα 
υγείας του ασθενούς, αλλά και του περιβάλλοντός 
του αναδεικνύει την καθοριστική θέση του παθολό-
γου και περαιτέρω, όσον αφορά την συμμόρφωση 
του ασθενούς στις θεραπευτικές οδηγίες - λόγω 
της στενής διαπροσωπικής σχέσης που αναπτύσσε-
ται - και άρα το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα.
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