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Με τθν ευκαιρία τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ Πακολογικισ Ανατομικισ, απευκυνόμαςτε 
ςτο κοινό για να ενθμερϊςουμε ςχετικά με τον ςθμαντικό ρόλο του 
Πακολογοανατόμου ςτθν ιατρικι φροντίδα όλων μασ. Η Πακολογικι Ανατομικι ανικει 
ςτισ "εργαςτθριακζσ ειδικότθτεσ", ςτθν πραγματικότθτα όμωσ είναι κλινικο-
εργαςτθριακι. Οι περιςςότεροι αςκενείσ ςτο Νοςοκομείο δεν γνωρίηουν και δεν 
ςυναντοφν τον Πακολογοανατόμο, ο οποίοσ όμωσ ςυνεργάηεται ςτενά με γιατροφσ 
άλλων ειδικοτιτων, παρζχοντάσ τουσ όχι μόνο τθ διάγνωςθ, αλλά και πλθροφορίεσ για 
τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ κεραπείασ. Η μεγάλθ πρόοδοσ τθσ ςφγχρονθσ ιατρικισ 
ςτθν κατανόθςθ τθσ πακογζνεςθσ και ςτθ κεραπεία των νόςων οφείλεται και ςτθ 
διεκνι ιατρικι κοινότθτα των Πακολογοανατόμων, πζντε από τουσ οποίουσ ζχουν 
βραβευτεί με το βραβείο NOBEL. Και ςε αυτιν τθν περίοδο τθσ πανδθμίασ 
Πακολογοανατόμοι νωρίσ δθμοςίευςαν ςθμαντικά άρκρα για τισ βλάβεσ που προκαλεί 
ο κορωνοϊόσ όχι μόνο ςτουσ πνεφμονεσ, αλλά και ςτα άλλα όργανα του ςϊματοσ. 
Ο Πακολογοανατόμοσ είναι ο γιατρόσ που αςχολείται με όλεσ τισ βαςικζσ πτυχζσ τθσ 
νόςου, από το πϊσ αναπτφςςεται ωσ τθ διάγνωςθ και τον προςδιοριςμό διαφόρων 
επιμζρουσ χαρακτθριςτικϊν τθσ (βαρφτθτα, ευαιςκθςία και ανταπόκριςθ ςε 
ςυγκεκριμζνθ κεραπεία). 
Σα ιςτικά υλικά που εξετάηει ο Πακολογοανατόμοσ μπορεί να είναι βιοψίεσ (μικρά 
τεμαχίδια ιςτοφ) ι χειρουργικά παραςκευάςματα (μετά από εκτομι ιςτοφ ι οργάνου 
που πάςχει). Ακόμθ κατά τθ διάρκεια μιασ χειρουργικισ επζμβαςθσ, με τθν ταχεία 
βιοψία, δίνει ςτον χειρουργό άμεςθ απάντθςθ για τθν παρουςία ι μθ κακοικειασ, 
αλλά και για τθν ζκταςθ αυτισ. Με βάςθ τθ διάγνωςθ του Πακολογοανατόμου 
λαμβάνεται διεγχειρθτικά κεραπευτικι απόφαςθ και επιλζγεται το κατάλλθλο είδοσ 
χειρουργικισ αντιμετϊπιςθσ. 
Επιπλζον, ο Πακολογοανατόμοσ ζχει ςτθν αρμοδιότθτά του τον προςδιοριςμό δεικτϊν 
/ χαρακτθριςτικϊν επικετικότθτασ τθσ νόςου, όπωσ και προβλεπτικϊν δεικτϊν 
(βιοδείκτεσ) που προβλζπουν τθν αναμενόμενθ ανταπόκριςθ του κάκε αςκενοφσ ςε 
ςυγκεκριμζνθ κεραπευτικι αγωγι (ςφγχρονθ "εξατομικευμζνθ κεραπεία"). 
Όπωσ μπορεί εφκολα να καταλάβει κανείσ από τα παραπάνω, ιδιαίτερθ είναι θ 
ςυμβολι του Πακολογοανατόμου ςτθν αντιμετϊπιςθ του καρκίνου με τθν ζγκαιρθ 
διάγνωςθ, τθν πρόγνωςθ και τθν πρόβλεψθ τθσ ανταπόκριςθσ ςε ςυγκεκριμζνθ 
κεραπεία. Επίςθσ ςθμαντικι είναι και θ ςυμβολι του ςε καλοικεισ αλλοιϊςεισ, όπωσ 
είναι οι φλεγμονζσ (κολίτιδεσ, γαςτρίτιδεσ, κλπ) και οι λοιμϊξεισ, τόςο για τθν 
αναγνϊριςθ του αιτίου όςο και για τθν παρακολοφκθςθ αυτϊν. θμαντικόσ επίςθσ 
είναι ο ρόλοσ του Πακολογοανατόμου και ςτισ μεταμοςχεφςεισ ςυμπαγϊν οργάνων 
αςκενϊν ςυμβάλλοντασ τόςο προεγχειρθτικά ςτθν εκτίμθςθ τθσ καταλλθλότθτασ του 
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μοςχεφματοσ του δότθ όςο και μετεγχειρθτικά ςτθν αιτιολογικι διαφορικι διάγνωςθ 
τθσ δυςλειτουργίασ του μοςχεφματοσ του λιπτθ. 
Η κοινότθτα των Πακολογοανατόμων χαρακτθρίηεται, κατά κανόνα, από αφοςίωςθ ςτθ 
φροντίδα του αςκενοφσ. Ωςτόςο ςιμερα, παρά τθ μακροχρόνια και με εξοντωτικοφσ 
ρυκμοφσ προςφορά μασ ςτθν υγεία, κζματα όπωσ θ αποχϊρθςθ πολλϊν ςυναδζλφων 
με ςυνταξιοδότθςθ, χωρίσ τθν αναπλιρωςθ των κενϊν κζςεων, θ μετανάςτευςθ 
μεγάλου αρικμοφ ςυναδζλφων, θ μθδενικι ςχεδόν λίςτα αναμονισ για ειδίκευςθ, ο 
διοριςμόσ ελάχιςτων επικουρικϊν γιατρϊν, ζχουν οδθγιςει τα εργαςτιρια 
Πακολογικισ Ανατομικισ ςε οριακι κατάςταςθ λειτουργίασ. 
Ζθτάμε από τουσ αρμόδιουσ τθν εξαςφάλιςθ των απαραίτθτων ςυνκθκϊν για να 
ςυνεχίςουμε να επιτελοφμε τθν αποςτολι μασ, ιδιαίτερα ςιμερα, μια εποχι που 
χαρακτθρίηεται από τθν ανάγκθ για λεπτομερείσ, εμπεριςτατωμζνεσ διαγνϊςεισ με 
παροχι λφςεων ςτθ κεραπεία. 
ασ προςκαλοφμε να επιςκεφτείτε τθν Ιςτοςελίδα μασ (www.pathology.gr), και εάν 
κζλετε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρακαλοφμε να απευκυνκείτε ςτο 2106725532.  
 
 
Με αφορμή την Παγκόςμια Ημζρα Παθολογικήσ Ανατομικήσ, που είναι η Σετάρτη 11 
Νοεμβρίου, ςασ προςκαλοφμε να δείτε το ςχετικό βίντεο 
(https://youtu.be/HwuT7139wRU). 
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Πακολογικισ ευχαριςτεί κερμά τισ 
υναδζλφουσ Πετροφλα Αραπαντϊνθ – Δαδιϊτθ και Κίττυ Παυλάκθ για τθ ςθμαντικι 
ςυμβολι τουσ ςε όλθ τθ διαδικαςία δθμιουργίασ του βίντεο, από τθ ςφλλθψθ ζωσ τθν 
ολοκλιρωςι του. 
Για τθν αφιλοκερδι προςφορά τουσ ευχαριςτοφμε επιπλζον τθν Ελίνα μπϊκου και τθν 
Χρφςα Ζάκκα για τθ δθμιουργία του βίντεο, τον κειμενογράφο ωκράτθ Ράτςθ για το 
ςενάριο του animation part, και τθν Μαρίνα Κουταρζλθ / Εταιρεία C-lab. 
Ειδικζσ ευχαριςτίεσ ςτουσ Ρζα Βιτάλθ, Λευτζρθ Λαηάρου, Κατερίνα Λζχου, τζλιο 
Μάινα, Γιοφλικα καφιδά και Μπιλιω Σςουκαλά για τθν ανιδιοτελι ςυμμετοχι τουσ.  
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