
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007  

Μαρούσι, 22 Απριλίου  

3o Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α 

Η πρόληψη και η αγωγή υγείας  περνά στους Δήμους. 
Με αρωγό τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρη  Αβραμόπουλο. 

Γ. Πατούλης : Στόχος η δημιουργία ενός σύγχρονου Συστήματος Υγείας στο οποίο θα προέχει η 
προστασία της υγείας και όχι η διαχείριση της ασθένειας. 

  

   

Ο σημαντικός ρόλος που θα κληθεί να παίξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Σύστημα Υγείας και η επικείμενη 
νομοθετική κατοχύρωση ώστε η πρόληψη και η αγωγή υγείας να δοθεί στους Δήμους  ήταν το κεντρικό θέμα 
του 3ου Ετήσιου Πανελληνίου Συνεδρίου του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που διεξήχθη στις 20 και 21 Απριλίου στο Πολιτιστικό και Αθλητικό 
Κέντρο ''Δαίς'' 
 
Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξαν εκ μέρους της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, ο 
Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο επίσημος προσκεκλημένος του 
Συνεδρίου   Υφυπουργός Υγείας της Κίνας κ. Jiang Zuojun   και ο Πρόεδρος του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας 
και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης . 
Ο Υπουργός Υγείας κ. Αβραμόπουλος στην ομιλία του  μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής : 
 
«'Η διοργάνωση αυτού του Συνεδρίου ήταν μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Διαδημοτικού Δικτύου 
Υγείας και σηματοδοτεί  ένα νέο ξεκίνημα το οποίο πρόκειται να στηρίξει έμπρακτα και ουσιαστικά η  πολιτεία. 
Σε λίγο καιρό από τώρα κατατίθεται στη Βουλή νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, όπου 
ξεχωριστός θα είναι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο  ρόλος των Δήμων είναι ιδιαιτέρως σημαντικός 
στον τομέα της παροχής των ιατρικών υπηρεσιών και της κοινωνικής φροντίδας. 
 Παράλληλα  δρομολογείται η λειτουργική διασύνδεση των ιατρείων του ΙΚΑ  με τα  Κέντρα Υγείας Αστικού 
Τύπου .Στη χώρα μας παρατηρείται το οξύμωρο σχήμα ,ο τομέας της υγείας να έχει δύο διαφορετικούς  φορείς 
το Υπουργείο Υγείας και το  Υπουργείο Απασχόλησης. Αυτό υπάρχει η πολιτική βούληση ν αλλάξει''. 
 
Στην  ανάγκη να οργανωθεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, καθώς και στο σημαντικό ρόλο που μπορεί να 
παίξει   η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναφέρθηκε  ο Υφυπουργός Απασχόλησης κ. Γεράσιμος  Γιακουμάτος. 
Ο   Πρόεδρος του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. 
Γιώργος Πατούλης τόνισε ότι  
 
'' η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει  λόγο και ρόλο σε όλα τα ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας των 
πολιτών, καθώς βρίσκεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον σε επαφή με τον πολίτη και τα καθημερινά του 
προβλήματα''. 
''΄Ηρθε η  ώρα για την προώθηση μιας σειράς ριζοσπαστικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων με τη δημιουργία 
του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου και με τον κατάλληλο οικονομικό σχεδιασμό, ώστε να δημιουργήσουμε 
ένα σύγχρονο Σύστημα Υγείας στο οποίο θα προέχει η προστασία της υγείας και όχι η διαχείριση της 
ασθένειας'', επισήμανε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου . 
 
Σχετικά με  το σημαντικό έργο το οποίο μπορεί να προσφέρει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας ο κ. Πατούλης τόνισε  ότι η δράση της μπορεί να επεκταθεί στους  παρακάτω τομείς : 

I. την καταπολέμηση και την προσπάθεια εξάλειψης των αιτιολογικών παραγόντων της αρρώστιας  
II. την άσκηση προληπτικής ιατρικής και την υγειονομική διαφώτιση του πληθυσμού  

III. την ιατροκοινωνική και επιδημιολογική έρευνα  
IV. την ιατρική της εργασίας  
V. την παροχή υπηρεσιών προσχολικής και σχολικής υγιεινής  



VI. την ενημέρωση του κοινού σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, καθώς επίσης και για 
ασθένειες που απειλούν την ανθρωπότητα  

VII. τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος.  
VIII. την αγωγή υγείας  

IX. την  παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας  
X. την αγωγή  στοματικής υγιεινής.  

Ο Υφυπουργός Υγείας της Κίνας κ. Jiang Zuojun   εξήρε την πρωτοβουλία για την διοργάνωση του 
Συνεδρίου και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τις εργασίες   και το περιεχόμενο του συνεδρίου. 
Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης βουλευτές εκπρόσωποι κομμάτων, εκπρόσωποι της νομαρχιακής και τοπικής 
αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων Υγείας. 
 
Το Συνέδριο το οποίο είναι το τρίτο κατά σειρά που διοργανώνει το Διαδημοτικό Δίκτυο και κατά γενική 
ομολογία σημείωσε μεγάλη επιτυχία  παρακολούθησαν μεταξύ των άλλων δεκάδες Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και 
Δημοτικοί Σύμβουλοι από τους 30 Δήμους του Δικτύου αλλά και από άλλους Δήμους της χώρας  καθώς και 
από την Κύπρο. Μάλιστα έγιναν πολλές νέες αιτήσεις για εντάξεις στο διαδημοτικό Δίκτυο από Δήμους 
διαφόρων περιοχών της χώρας. 

 
Η πρώτη ημέρα του Συνεδρίου έκλεισε με  διάλεξη του Επιστημονικού Υπεύθυνου του  Προγράμματος Υγείας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ Γιώργου Μαργετίδη ,ο οποίος αναφέρθηκε στο Κοινοτικό Πρόγραμμα δράσης  
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημόσια Υγεία 2.008 -2.013''. 

Σύμφωνα με τον κ. Μαργετίδη ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 365 εκατομμύρια ευρώ και οι 
προτεραιότητες του είναι οι εξής: 

 
.Δράσεις επί των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία (κάπνισμα, αλκοόλ, διατροφή) 

I. Προώθηση της υγιούς και ενεργούς γήρανσης του ευρωπαϊκού πληθυσμού  
II. Άμβλυνση των ανισοτήτων  

III. Διασυνοριακή κινητικότητα ασθενών και επαγγελματιών υγείας εντός της Ε.Ε  
IV. Δράσεις για την ενίσχυση ικανότητας επιτυχούς αντιμετώπισης απειλών κατά της δημόσιας υγείας.  
V. Ασφάλεια των ασθενών  

VI. Πρόληψη τραυματισμών και ατυχημάτων  
VII. Εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας αναφορικά με προϊόντα βιολογικής προέλευσης (ιστοί, αίμα, 

κύτταρα)  
VIII. Πληροφορίες και δείκτες για την κατάσταση υγείας στην Ε.Ε  

IX. Συνεργασία μεταξύ συστημάτων υγείας  
X. Υποστήριξη συγκεκριμένων πληθυσμιακών κατηγοριών ,όπως οι γυναίκες και τα παιδιά.  

 

 


