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Oκηιία γηα 6ν Σπλέδξην 
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SLIDE 1 
 

 
Κπξία Υπνπξγέ 
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη Γήκαξρνη 
Φίιεο θαη θίινη 
 
Με ηδηαίηεξε ραξά ζαο θαισζνξίδσ, σο 
Πξόεδξνο ηνπ Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Υγείαο 
ΟΤΑ, ζηηο εξγαζίεο ηνπ 6νπ Παλειιήληνπ 
Σπλεδξίνπ ηνπ Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ, κε ζέκα 
«Πξόιεςε θαη Αγσγή Υγείαο ζην ΔΣΥ, κέζσ 
ησλ Γήκσλ.» 
Θα ήζεια θαηαξρήλ λα επραξηζηήζσ ην θίιν 
Γήκαξρν ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, ηνλ Βαζίιε ην 
Γηαλλαθόπνπιν, γηα ηε θηινμελία πνπ καο 
πξνζθέξεη ζηελ πόιε ηνπ θαη γηα ηε ζεηηθή 
ζπκβνιή ηνπ ζηελ νξγάλσζε ηνπ Σπλεδξίνπ 
καο.  
Δίλαη όκσο πνιύ ζεκαληηθό λα ηνλίζσ πσο ε 
παξνπζία ζηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηνπ 
Σπλεδξίνπ καο ηόζσλ πνιιώλ εθπξνζώπσλ από 
ηελ θεληξηθή εμνπζία, ηα πνιηηηθά θόκκαηα θαη 
ηελ Απηνδηνίθεζε, απνδεηθλύεη ηε κεγάιε 
δπλακηθή ηνπ εγρεηξήκαηνο καο. 
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SLIDE 2 

 

 

Τε δπλακηθή ηνπ Δηαδεκνηηθνύ Δηθηύνπ 
Υγείαο.  
 
Αιιά θαη ηελ απνθαζηζηηθόηεηά καο σο Τνπηθή 
Απηνδηνίθεζε λα δηεθδηθήζνπκε ηνλ 
πξσηαγσληζηηθό ξόιν πνπ πξέπεη λα 
δηαδξακαηίδνπκε σο ζεζκόο, ηόζν ζηνλ ηνκέα 
ηεο πξόιεςεο ηεο πγείαο, όζν θαη ζηελ 
θνηλσληθή κέξηκλα. 
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SLIDE 3 
 

Φίιεο θαη θίινη. 
 
Τν 2009 είρακε ηελ επθαηξία λα 
νινθιεξώζνπκε κηα ζεηξά από δξάζεηο θαη 
πξνγξάκκαηα από ηε κεξηά ηνπ Γηαδεκνηηθνύ 
Γηθηύνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 
ΟΤΑ –ηεο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο ηεο Τνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο γηα ηε Πξόιεςε θαη ηε 
Πξναγσγή ηεο Υγείαο ησλ πνιηηώλ. 
  
Η έλσζε απηή αξηζκεί ζήκεξα 150 Δήκνπο 
κέιε. 
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SLIDE 4 
 

Από ην 2005, έηνο ίδξπζεο ηνπ Δηθηύνπ, 
κέρξη ζήκεξα παξακέλεη ζηαζεξή ε 
πεπνίζεζή καο όηη ε Πξόιεςε θαη ε 
Πξναγσγή ηεο Υγείαο είλαη ην θαηεμνρήλ 
εξγαιείν ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο,  
πνιύ πεξηζζόηεξν από ηε Πξσηνβάζκηα 
πεξίζαιςε ε νπνία γεληθά αλήθεη ζηηο 
αξκνδηόηεηεο ηεο Πνιηηείαο, θαη όπνπ νη Γήκνη, 
ίζσο λα εκπιέθνληαη κόλν γηα εηδηθέο 
θαηεγνξίεο πιεζπζκνύ.  
  
Σηελ θαηεύζπλζε απηή πξνζπαζνύκε, ζε 
αληίμνεο πνιιέο θνξέο ζπλζήθεο, θαη 
πεηπραίλνπκε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα, ηόζν 
ζηνλ ηνκέα ηεο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηώλ 
όζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθαξκνγήο 
ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ 
πξόιεςεο.  
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SLIDE 5 

 
Οη δξάζεηο πνπ αλαιάβακε όια απηά ηα ρξόληα 
αθνξνύλ έλα κεγάιν εύξνο ζεκαηνινγίαο  
θαη αλαπηύζζνληαη ζε πιήζνο Γήκσλ, αλάινγα 
κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηελ αληαπνθξηζηκόηεηα 
ηνπο.  
 
Δθηόο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ σθειεηώλ πνπ 
απνδεδεηγκέλα επηθέξνπλ ζηηο ηνπηθέο 
θνηλσλίεο, επειπηζηνύκε πάληνηε όηη ζα 
απνηειέζνπλ παξαδείγκαηα θαιήο 
πξαθηηθήο γηα ηε Πνιηηεία, ώζηε λα 
αμηνπνηεζεί επξύηεξα γηα ηε ρώξα ε κέρξη 
ζήκεξα πηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. 
 
Η αιήζεηα είλαη όηη εδώ θαη ρξόληα 
επηδηώθνπκε θαη δεηνύκε ηε κεγαιύηεξε 
εκπινθή ηεο Πνιηηείαο ζηελ ππνβνήζεζε, ηε 
δηεπθόιπλζε θαη ηελ επέθηαζε πξνγξακκάησλ 
Πξόιεςεο θαη Πξναγσγήο ηεο Υγείαο ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε.  
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SLIDE 6 
 

Κη’ απηό δελ αθνξά κόλν ζην επίπεδν ηεο 
λνκνζεζίαο, όπνπ πξέπεη λα αξζνύλ ηα 
γξαθεηνθξαηηθά εκπόδηα ζηηο ζπιινγηθέο 
δξάζεηο ησλ ΟΤΑ. 
 
Αιιά θαη λα δεκηνπξγεζνύλ ζεζκνί θαη 
κεραληζκνί ζπληνληζκνύ κεηαμύ απηώλ θαη ηνπ 
Κξάηνπο.  
 
Αθνξά θαη ζηε ρξεκαηνδόηεζε 
ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ κε 
απνθεληξσηηθή δηάζεζε, όηαλ απηά έρνπλ 
απνδείμεη πξσηίζησο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά 
ηνπο, αιιά θαη όηη ειθύνπλ καδηθά ην 
ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηώλ.  
 
Αλ ππάξμεη ζπγθεθξηκέλν ελδηαθέξνλ από ηε 
Πνιηηεία γηα ηα πξνγξάκκαηά καο όπσο, γηα 
παξάδεηγκα, απηά ηεο πξόιεςεο ηεο 
νζηενπόξσζεο, ηεο ηειεταηξηθήο, ηεο 
πξόιεςεο ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο, ηεο 
πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θιπ, 
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ηα νπνία ζήκεξα πινπνηνύληαη απνθιεηζηηθά κε 
ηδησηηθνύο πόξνπο ρνξεγώλ θαη ζπλδξνκεηώλ 
ηόηε, είκαζηε βέβαηνη ηα πξνγξάκκαηα απηά ζα 
αμηνπνηεζνύλ θαη ζα αλαπηπρζνύλ αθόκε 
πεξηζζόηεξν, πξνο όθεινο ησλ ηνπηθώλ καο 
θνηλσληώλ. 
  
Δλώ ζα κπνπλ θαη νη ζσζηέο βάζεηο γηα κηα 
θαιύηεξε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηεο 
Κεληξηθήο Εμνπζίαο θαη ηεο Τνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο. 
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SLIDE 7 

 
 
Πάλησο θαλέλαο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη 
πσο ην δηάζηεκα πνπ ην Γηαδεκνηηθό Γίθηπν 
Υγείαο δξαζηεξηνπνηείηαη, έρνπκε θαηαθέξεη 
πνιιά.  
 
Γηα καο απνηειεί επηηπρία όηη έρνπκε 
αγθαιηαζηεί από ηόζνπο πνιινύο Γήκνπο, θαη 
κάιηζηα ν αξηζκόο απηόο απμάλεηαη δηαξθώο. 
 
Δίλαη επηηπρία όηη θαηαθέξακε λα αλαδείμνπκε 
ην δήηεκα ηεο πξόιεςεο ηεο πγείαο, θαζώο θαη 
ην ξόιν πνπ κπνξνύλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζηνλ 
ηνκέα απηό, νη θνξείο ηεο Απηνδηνίθεζεο.  
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SLIDE 8 
 

Δίλαη επηηπρία καο ε εθπόλεζε ζεκαληηθώλ 
εθζηξαηεηώλ ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνύ, 
ζε παλειιαδηθό επίπεδν. 
 
Δίλαη επηηπρία καο ε ζπλεξγαζία κε ηελ 
Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία 
(Ε.Π.Ο.) ζην Πξόγξακκα Πξνζπκπησκαηηθνύ 
Διέγρνπ ησλ Αζιεηώλ. 
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SLIDE 9 
 

Δίλαη επηηπρία καο όηη θαηαθέξακε λα 
εληζρύζνπκε ηηο θνηλσληθέο ππνδνκέο ησλ 
Δήκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Γηαδεκνηηθό 
Γίθηπν κε πξνζσπηθό θαη λα αλαβαζκίζνπκε ηηο 
παξερόκελεο θνηλσληθέο καο ππεξεζίεο πξνο 
ηνπο πνιίηεο, ρσξίο λα επηβαξύλνπκε ηνπο 
πξνϋπνινγηζκνύο ησλ Γήκσλ καο. 
 
Άιισζηε, θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο κηα αλαιπηηθή 
παξνπζίαζε όισλ ησλ δξάζεσλ θαη ησλ 
πξνγξακκάησλ καο ηεο ηειεπηαίαο ρξνληάο κε 
ηνλ «Απνινγηζκό Έηνπο 2009» πνπ 
εθδώζακε θέηνο, όπσο θαη όια ηα πξνεγνύκελα 
ρξόληα. Γη’ απηό δελ ζα επεθηαζώ πεξηζζόηεξν 
εδώ. 
 
Αιιά δελ αξθνύκαζηε ζηα όζα πεηύρακε.  
Δηεθδηθνύκε πεξηζζόηεξα.  
Δηεθδηθνύκε ξόιν πξσηαγσληζηή ζηνλ 
ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 
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SLIDE 10 
 

Καη ηνικώ λα πσ όηη ε δξαζηεξηνπνίεζε απηή 
πνπ έρνπκε αλαπηύμεη αιιά θαη ν ξόινο πνπ 
δηεθδηθνύκε ζα κπνξνύζε λα έρεη απνθηήζεη 
νπζηαζηηθόηεξν πεξηερόκελν, αλ ην Υπνπξγείν 
Υγείαο είρε αθελόο πξνρσξήζεη ζηε 
λνκνζεηηθή θαηνρύξσζε ηνπ 
Δηαδεκνηηθνύ Δηθηύνπ, θαη αθεηέξνπ ζηελ 
νξηζηηθή θαηάξηηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ πνπ 
ζα δίλεη ζηνπο ΟΤΑ ηε δπλαηόηεηα λα 
ζπκκεηέρνπλ νπζηαζηηθά θαη ελεξγά, ζηελ 
πξόιεςε ηεο πγείαο θαη ζηελ αλάιεςε 
πνιηηηθώλ δξάζεσλ πνπ ζα αθνξνύλ ηελ 
θνηλσληθή κέξηκλα. 
 
Κπξίεο θαη θύξηνη 
 
Καλέλαο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη όηη ε 
Απηνδηνίθεζε έρεη έλα ζεκαληηθό πιενλέθηεκα 
ζηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ζρέζε κε 
ηελ Κεληξηθή Δμνπζία.  
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Καη ην πιενλέθηεκα απηό έγθεηηαη ζηε 
δπλαηόηεηα ηεο λα πξνζεγγίζεη θαζεκεξηλά θαη 
άκεζα ηνλ πνιίηε. 
 
Καη είκαζηε ν ζεζκόο πνπ ζηε ζεκεξηλή θξίζε 
πνπ πεξλά ε ρώξα καο, ζα θιεζνύκε λα 
αληηκεησπίζνπκε ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα έρεη 
ζηνπο πνιίηεο ησλ ηνπηθώλ καο θνηλσληώλ. 
 
Θα θιεζνύκε λα ιάβνπκε αθόκε πεξηζζόηεξεο 
πξσηνβνπιίεο, λα δηεπξύλνπκε ηε δξάζε καο 
θαη ζε λέα πεδία επζύλεο, ώζηε ρσξίο λα 
ππνθαζηζηνύκε ην Κξάηνο -δελ είλαη απηόο 
άιισζηε ν ζηόρνο καο- λα δηαζθαιίζνπκε ηελ 
θνηλσληθή ζπλνρή θαη αιιειεγγύε ζηηο ηνπηθέο 
θνηλσλίεο.  
 
Δίλαη θάηη, άιισζηε, πνπ γλσξίδνπκε λα 
θάλνπκε θαη κάιηζηα κε κεγάιε επηηπρία.  
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SLIDE 11 
 

Μέρξη ζήκεξα, παξά ηα πεξηνξηζκέλα κέζα θαη 
ηνπο πόξνπο πνπ δηαζέηνπκε, έρνπκε θαηαθέξεη 
λα δεκηνπξγήζνπκε έλα δίθηπν θνηλσληθώλ 
ππεξεζηώλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη δξάζεηο γηα 
ηε ζηήξημε όισλ ησλ ζπκπνιηηώλ καο θαη 
ηδηαίηεξα απηώλ πνπ έρνπλ κεγαιύηεξε αλάγθε.  
 
Τόζν ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρόιεζεο, όπνπ 
είλαη αλακελόκελν ζηελ παξνύζα ζπγθπξία λα 
απνθηά βαξύλνπζα ζεκαζία, όζν θαη ζηνπο 
ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηεο πξόλνηαο. Γηαηί 
δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα 
ιεζκνλνύκε όηη ην πνιπηηκόηεξν αγαζό είλαη ε 
πγεία.  
 
Δθεί όπνπ ε εκπινθή ηεο Τνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο κπνξεί θαη πξέπεη λα γίλεη 
κεγαιύηεξε.  
 
Άιισζηε έρνπκε απνδείμεη ζηελ πξάμε όηη 
κπνξνύκε. 
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SLIDE 12 
 

Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα, ν ηνκέαο ηεο 
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη ην 
αμηόινγν έξγν πνπ επηηειείηαη κέζα από ηα 
Δεκνηηθά Ιαηξεία, πνπ ρσξίο λα 
ππνθαζηζηνύλ ην ΔΣΥ, δξνπλ 
ζπκπιεξσκαηηθά θαη παξέρνπλ 
πξσηνβάζκηα ηαηξηθή θξνληίδα.  
 
Αιιά εθεί πνπ ππάξρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα, 
αξρίδεη θαη ην ζέαηξν ηνπ παξαιόγνπ. Κάηη 
ζπλεζηζκέλν ζηε ρώξα καο. 
 
Καη γηα λα γίλσ πην ζπγθεθξηκέλνο, αλαθέξνκαη 
ζην γεγνλόο όηη ηα όξηα θαη ν ηξόπνο 
ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθώλ Ιαηξείσλ, δεηήκαηα 
όπσο ν θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο, ε δπλαηόηεηα 
ζπληαγνγξάθεζεο, νη αξκνδηόηεηεο, δελ 
θαζνξίδνληαη από θαλέλα ζαθέο λνκνζεηηθό 
πιαίζην.  
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Απελαληίαο, ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη 
θπξηνιεθηηθά «ζηνλ αέξα» θαη επαθίεηαη ζηνλ 
«παηξησηηζκό» θαη ηηο γλώζεηο ηνπ θάζε 
Γεκάξρνπ. 
 
Η Πνιηηεία, παξά ηηο πηέζεηο καο, αξλείηαη 
κέρξη ζήκεξα πεηζκαηηθά λα ζεζπίζεη έλα 
εληαίν θαη επηζηεκνληθά απνδεθηό πιαίζην 
ιεηηνπξγίαο.  
 
Θεσξνύκε όηη θάηη ηέηνην είλαη ην ιηγόηεξν 
αθαηαλόεην, αλ δελ ππνθξύπηεη άιινπ είδνπο 
ζθνπηκόηεηεο. Πνπ δελ ζέισ λα ην πηζηέςσ. 
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SLIDE 13 
 

Δπίζεο πηζηεύνπκε όηη νη Γνκέο απηέο πνπ 
δηαζέηνπκε, όπσο ηα Δεκνηηθά καο Ιαηξεία, 
κπνξνύλ εύθνια λα κεηαηξαπνύλ ζε 
Δεκνηηθά Κέληξα Πξόιεςεο, 
αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο απνθιεηζηηθά 
γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο.  
 
Όρη ηεο ζεξαπείαο. 
Πηζηεύνπκε όηη νη Γήκνη κπνξνύλ θαη ζα πξέπεη 
λα θαηαπηάλνληαη κε εθείλν ην θνκκάηη ηεο 
Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο πνπ αθνξά ζε 
καδηθή θιίκαθα ηνπο πγηείο δεκόηεο ηνπο. 
 
Δίηε κέζα από ηε δηνξγάλσζε 
εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη 
εθδειώζεσλ ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνύ 
(ζε ζρνιεία, ΚΑΠΗ, θιπ.) ζε επξύηεξα 
ζέκαηα πξόιεςεο (αηπρήκαηα, 
παρπζαξθία, πεξηβάιινλ θαη πγηεηλή, 
θιπ.). 
 
 
 



 18 

 

SLIDE 14 
 

Δίηε κέζα από ζηνρεπκέλα καδηθά 
πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη 
πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ ζε νκάδεο 
πςεινύ θηλδύλνπ,  
  
όπσο γηα ηε δηεξεύλεζε νπηηθήο νμύηεηαο ζε 
παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο, ηελ εμέηαζε γηα 
νζηενπόξσζε ζε γπλαίθεο κεηά ηελ 
εκκελόπαπζε, ηα θαξδηνγξαθήκαηα ζε λένπο 
πνπ αζινύληαη, θηι. 
                                                   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

SLIDE 15 
 

Γηα λα ζπκβνύλ, όκσο, απηά, ζα πξέπεη ε 
θεληξηθή εμνπζία λα πξνρσξήζεη ρσξίο άιιε 
θαζπζηέξεζε ζηελ πξνώζεζε ηεο απαξαίηεηεο 
λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο, ώζηε ε πξόιεςε ηεο 
πγείαο -θαη όρη ε ζεξαπεία- λα αζθείηαη κέζα 
από ηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε.   
 
Δίλαη έλα βήκα πνπ πξέπεη επηηέινπο λα γίλεη 
θαη ζηε ρώξα καο. 
Καη πξέπεη λα γίλεη γηα πνιινύο ιόγνπο. 
 
1. Ο πξώηνο ιόγνο είλαη θαζαξά επί ηεο νπζίαο.  
Δίλαη απνδεδεηγκέλν όηη κέζα από ηελ 
Απηνδηνίθεζε ην ζύζηεκα πξόιεςεο γίλεηαη 
απνηειεζκαηηθόηεξν, γηαηί κπνξεί λα 
ιεηηνπξγήζεη κε γλώκνλα ηηο αηνκηθέο αλάγθεο 
θάζε πνιίηε ή θνηλσληθήο νκάδαο. Σε ηνπηθό 
επίπεδν. Σηνρεπκέλα θαη πξνζσπνπνηεκέλα.  
2. Ο δεύηεξνο ιόγνο είλαη θαζαξά 
ιεηηνπξγηθόο.  
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Οη Γήκνη κπνξνύλ λα αζθήζνπλ πην απνδνηηθά, 
πην άκεζα, πην νξγαλσκέλα ππεξεζίεο 
πξόιεςεο θαη αγσγήο πγείαο.  
Με επηζηεκνληθνύο θαλόλεο θαη δηεζλώο 
θαηνρπξσκέλεο αξρέο.  
 
Αμηνπνηώληαο ηνλ κεγάιν αξηζκό εζεινληώλ 
επηζηεκόλσλ πνπ πξνζθέξνπλ ήδε ηηο 
ππεξεζίεο ηνπο αθηινθεξδώο κέζα από ηηο 
ππάξρνπζεο δνκέο πγείαο πνπ δηαζέηνπλ.  
3. Ο ηξίηνο ιόγνο είλαη θαζαξά νηθνλνκηθόο.  
Οη δξάζεηο πξόιεςεο θνζηίδνπλ πνιύ 
θζελόηεξα από ηελ όπνηα ζεξαπεπηηθή δξάζε. 
Καη ζε κηα πεξίνδν πνπ ε θπβέξλεζε 
θαηαβάιιεη αγσληώδε πξνζπάζεηα λα καδέςεη 
ηηο ζπαηάιεο πνπ γίλνληαη ζηηο δαπάλεο ηεο 
πγείαο, ζεσξώ πσο αμίδεη λα πξνζπαζήζεη λα 
επελδύζεη ζηελ πξόιεςε. 
 
Γηαηί κόλνλ κέζα από ηελ πξόιεςε κπνξεί 
καθξνπξόζεζκα λα κπεη θξέλν ζηηο αιόγηζηεο 
δαπάλεο πνπ πξνθαιεί ε ζεξαπεπηηθή 
θξνληίδα, ζε όια ηεο ηα επίπεδα.  
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Από ην θόζηνο λνζνθνκεηαθήο λνζειείαο θαη 
πεξίζαιςεο, κέρξη ηελ αιόγηζηε ρξήζε ησλ 
εμεηάζεσλ θαη θαξκάθσλ. 
 
Οη δξάζεηο πξόιεςεο κπνξνύλ λα γίλνληαη κε 
πνιύ ρακειό θόζηνο από ηνπο Γήκνπο κε 
πξνθαλέο όθεινο ηόζν ζηελ πξναγσγή ηεο 
δεκόζηαο πγείαο, όζν θαη ζηα δεκόζηα 
νηθνλνκηθά. 
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SLIDE 16 
 

Δκείο ζεσξνύκε όηη ε Τνπηθή Απηνδηνίθεζε δελ 
έρεη λόεκα λα αζρνιεζεί κε ην ζεξαπεπηηθό 
θνκκάηη ηεο εμσλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο. Ο 
ξόινο ηεο δελ είλαη ηαηξηθόο. Υπάξρνπλ άιινη 
θνξείο αιιά θαη ν ηδησηηθόο ηνκέαο πνπ έρνπλ 
σο ζθνπό ηηο ζεξαπεπηηθέο θαη ρεηξνπξγηθέο 
ππεξεζίεο. 
 
Απηνί νη ζεζκνί είλαη θαηαξρήλ ην ΔΣΥ (πνπ 
πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ηηο γλσζηέο ζε όινπο 
καο ζηξεβιώζεηο πνπ εκθαλίδεη θαη όρη λα ηηο 
κεηαβηβάζεη ζηνπο ΟΤΑ) θαη ηα αζθαιηζηηθά 
ηακεία .  
 
Υπάξρεη, επίζεο, θαη ην ηεξάζηην δπλακηθό ησλ 
ειεπζεξνεπαγγεικαηηώλ ηαηξώλ θαζώο θαη ηα 
δηαγλσζηηθά θέληξα.  
 
Όινη απηνί είλαη ππεξαξθεηνί γηα λα 
αληηκεησπίζνπλ ηα ζεξαπεπηηθά δεηήκαηα ζε 
πξσηνβάζκην επίπεδν.  
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Γελ ρξεηάδεηαη λα βάινπκε επηπιένλ θαη ηνπο 
Γήκνπο ζε έλα ρώξν πνπ δελ γλσξίδνπλ, πνπ 
δελ είλαη ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο θαη πνπ 
θηλδπλεύνπλ λα πξνθαιέζνπλ αθόκε 
κεγαιύηεξε δήηεζε ππεξεζηώλ πγείαο. 
 
Η Τνπηθή Απηνδηνίθεζε δηαζέηεη ηε 
δπλαηόηεηα λα ιεηηνπξγήζεη κε επηηπρία 
ζηνλ ηνκέα ηεο πξόιεςεο, ζπγθεληξώλνληαο 
εθεί -θαη κόλν- όιεο ηεο ηηο δπλάκεηο. 
 
Απηή όκσο ηε δπλαηόηεηα πξέπεη θαη ε 
Πνιηηεία λα ηελ αληηιεθζεί. 
 
Καη λα πξνρσξήζεη επηηέινπο ζε κηα γελλαία 
κεηαξξύζκηζε, πνπ ζα αιιάμεη πξνο ην 
θαιύηεξν ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηηο 
παξνρέο ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. 
 
Δκείο δελ ζα ζηακαηήζνπκε λα δηεθδηθνύκε 
απηό ην ξόιν αιιά θαη ηηο επζύλεο γηα λα 
γίλνπκε πην ρξήζηκνη θαη πην απνηειεζκαηηθνί 
ζηνπο πνιίηεο ησλ ηνπηθώλ καο θνηλσληώλ. 
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Ωο ηαηξόο, έρνληαο ηελ εκπεηξία ηεο 
επηηπρεκέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνύ καο 
Πνιπηαηξείνπ ζηνλ Γήκν Ακαξνπζίνπ, αιιά θαη 
πξνεγνύκελα ηνπ Γήκνπ Πεύθεο, πηζηεύσ πσο 
ηώξα είλαη ε ώξα λα γίλεη ην κεγάιν βήκα.  
 
 

SLIDE 17 
 

Η εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε θαη ε αλάιεςε 
λέσλ πεδίσλ επζύλεο από ηνπο Δήκνπο, 
απνηεινύλ ηε κεγάιε επθαηξία λα 
πξνρσξήζνπκε ζε κηα γελλαία 
κεηαξξύζκηζε θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 
πξόιεςεο ηεο πγείαο, κέζσ ησλ ΟΤΑ.  
 
Δκείο από ηελ πιεπξά καο, σο Γηαδεκνηηθό 
Γίθηπν Γνκώλ Υγείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
Δζληθή Σρνιή Γεκόζηαο Υγείαο, 
πξαγκαηνπνηήζακε κηα κειέηε, πξνθεηκέλνπ λα 
θαηαζέζνπκε ζηελ Πνιηηεία κηα νινθιεξσκέλε 
πξόηαζε γηα ηε δεκηνπξγία Γεκνηηθώλ Κέληξσλ 
Πξόιεςεο.  



 25 

Η πξόηαζε απηή ζα πεξηιακβάλεη πιήξε θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα ηε δνκή, ηηο 
πξνδηαγξαθέο, ηα ηερληθά κέζα θαη ην 
αλζξώπηλν δπλακηθό πνπ ζα απαηηεζεί ώζηε ην 
εγρείξεκα πνπ πξνηείλνπκε, λα ζηεθζεί από 
επηηπρία.  
 
Άκεζα, ρσξίο λα ράλεηαη θαη άιινο ρξόλνο.  
Τώξα ινηπόλ είλαη ώξα, ελ όςεη θαη ηνπ 
«Καιιηθξάηε», νη αξκνδηόηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 
πγείαο θαη ηεο πξόλνηαο λα απνζαθεληζηνύλ 
κηα θαη θαιή.  
 
Να δνζεί ζηελ Απηνδηνίθεζε ν ξόινο πνπ 
πξέπεη. 
Καη όινη καδί λα ζπκβάιινπκε ζεηηθά πξνο ηελ 
νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ 
πγείαο πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο απηήο 
ηεο ρώξαο. 
Έρνληαο ν θαζέλαο μεθάζαξνπο ξόινπο θαη 
επζύλεο.  
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Με ηε ζπλεξγαζία όισλ καο, Κξάηνπο, 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηδησηηθήο 
πξσηνβνπιίαο, κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε 
θαιύηεξεο θαη απνηειεζκαηηθόηεξεο 
θνηλσληθέο ππνδνκέο. 
 
Κνηλσληθέο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο, 
πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζύγρξνλεο 
απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ καο θαη ζ 
απηήλ ηελ πξνζπάζεηα ην Γηαδεκνηηθό Γίθηπν 
Γνκώλ Υγείαο ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθόηαην ξόιν.  
 
 

SLIDE 18 
 

Σαο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο θαη ζαο 
θαιώ λα δπλακώζεηε κε ηελ παξνπζία ζαο ηηο 
δξάζεηο ηνπ Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ. 


