
Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά, τιμή και έντονη συναίσθηση ευθύνης σας καλωσορίζω στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής.
Το Φόρουμ Δημόσιας Υγείας είναι η σημαντικότερη επιστημονική διοργάνωση δημόσιας υγείας στη χώρα μας. Σε
αυτό συμμετέχουν τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού των ΑΕΙ, ΤΕΙ και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, που δί-
νουν καθημερινή μάχη για να μεταδώσουν πολύτιμη γνώση στους αυριανούς επιστήμονες και λειτουργούς υγείας,
στη γενιά που θα προσφέρει τις υπηρεσίες της στα επόμενα 40 ή 50 χρόνια, διαγράφοντας σε μεγάλο βαθμό το μέλλον
της υγείας του ελληνικού λαού.
Στην περίοδο της έντονης κοινωνικοοικονομικής, αλλά και ηθικής και θεσμικής κρίσης που διάγει η χώρα, ο ρόλος μας
ως εκπαιδευτών των επιστημόνων υγείας γίνεται ακόμα πιο καθοριστικός. Κατανοώντας την κρισιμότητα της αποστο-
λής μας κατά την τρέχουσα συγκυρία επιλέξαμε ως κεντρικό θέμα του Συνεδρίου τις κοινωνικές ανισότητες στη δημόσια
υγεία.
Στη διάρκεια του Συνεδρίου θα καλυφθεί ένα ευρύ πεδίο θεμάτων. Θα διερευνηθεί ο ρόλος των ανισοτήτων στην επί-
πτωση χρονίων και λοιμωδών νοσημάτων, οι επιπτώσεις της κρίσης στην πρόσβαση στις παροχές υγείας όσον αφορά
στους νοσούντες, αλλά και στην πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης. Θα  συζητηθούν οι επιπτώσεις των ανισοτήτων
στην ποιότητα του φυσικού, αλλά και του δομημένου περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα θα αναζητηθούν οι επιπτώσεις
τους σε υποδομές απαραίτητες για τη διατήρηση και  την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Άλλωστε, ο χώρος της Δη-
μόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής είναι αδιαμφισβήτητα ένα πεδίο διεπιστημονικής συνεργασίας και αλληλοϋ-
ποστήριξης μεταξύ διαφορετικών τομέων του επιστητού. Κοινωνικές, οικονομικές και φυσικές επιστήμες
συνεργάζονται με πολιτικές και ανθρωπιστικές, υποστηριζόμενες διαρκώς από τις τεχνολογικές επιστήμες και την Πλη-
ροφορική. 
Ελάχιστα όμως μπορούμε να επιτύχουμε ως επιστήμονες εάν δεν ενεργοποιηθούμε και δεν καταφέρουμε να μετα-
δώσουμε τον ενθουσιασμό μας, ώστε να βρούμε αρωγούς όλους τους φορείς της πολιτείας, από την τοπική αυτοδι-
οίκηση μέχρι την νομοθετική εξουσία, καθώς και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. 
Εύχομαι το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, εκτός από τον αυστηρά
επιστημονικό του ρόλο, να αποτελέσει έναυσμα διαλόγου με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, την κοινωνία των πο-
λιτών και τους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, ώστε όλοι μαζί να συνεισφέρουμε στην εκπλήρωση ενός μεγάλου
στόχου: να οικοδομήσουμε ένα υγιές και δίκαιο από πλευράς υγείας κράτος για τις επόμενες δεκαετίες.
Ας ελπίσουμε ότι σύντομα δεν θα υπάρχει στην Ελλάδα ούτε ένας ενήλικας ακάλυπτος από υπηρεσίες πρόληψης, θε-
ραπείας και αποκατάστασης, ούτε ένα παιδί ανεμβολίαστο και χωρίς τις βασικές παροχές στον χώρο της υγείας και
της πρόληψης.  Είναι χρέος και ευθύνη μας η δημιουργία και διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών προκειμένου
τα παιδιά και τα εγγόνια μας να μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους.
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