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6o ΤΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΓΕΙΑ. 

 
«ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΤΓΕΙΑ  

ΣΟ ΕΤ ΜΕΧ ΣΧΝ ΔΗΜΧΝ» 

 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΡΑΘΑΝΟ 

Φαρμακοποιός, Γραμματέας Σομέα Τγείας ΛΑ.Ο.. 

 

Κπξία Τπνπξγέ, Κύξηε Τθππνπξγέ, Γήκαξρε ηεο Αγ. 

Παξαζθεπήο, Γήκαξρε Ακαξνπζίνπ, Δθπξόζσπνη ησλ Κνκκάησλ θαη ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Κπξίεο θαη Κύξηνη, κεηαθέξσ ζεξκό ραηξεηηζκό 

από ηνλ ΛΑΪΚΟ ΟΡΘΟΓΟΞΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟ θαη από ηνλ πξόεδξν ηνπ 

Γηώξγν Καξαηδαθέξε. Θέινπκε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ην 

Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγείαο γηα ηελ πξόζθιεζε λα παξεπξεζνύκε ζην 6
ν
 

πλέδξην πνπ νξγαλώλεη, δίλνληαο καο ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπκε ηηο 

ηδέεο θαη ηηο απόςεηο καο γηα ην ξόιν ησλ Γήκσλ ζηε πξνζθνξά 

ππεξεζηώλ πγείαο πξνο ηνλ Έιιελα Πνιίηε -  Γεκόηε.  

Ωο ελεξγόο θαξκαθνπνηόο, ηέσο Τπνδηνηθεηήο ηνπ Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, αιιά θαη σο άλζξσπνο πνπ ζπκκεηέρσ 

θαζεκεξηλά κε ηνλ έλα ή άιιν ηξόπν ζηνλ ηνκέα Τγείαο, πηζηεύσ όηη 

πξσηνβνπιίεο ζαλ ηελ ζεκεξηλή αλνίγνπλ νξίδνληεο γηα ζεηηθέο αιιαγέο 

ζην Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη γεληθόηεξα ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ  

πγείαο ζηελ ρώξα καο. 

Ενύκε κία επνρή πνπ ε ζσζηή, πνηνηηθή θαη έγθαηξε παξνρή 

πγείαο ζηνλ ζπλάλζξσπό καο, είλαη ζηνηρείν ηεο πνηόηεηαο ηεο 

Γεκνθξαηίαο καο, αιιά θαη ηεο επαηζζεζίαο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία 

δνύκε. 

Σν πλέδξην απηό πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα ηδηαίηεξα δύζθνιε 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία γηα ηελ Παηξίδα καο. Ννκίδσ όηη ζπκθσλνύκε 

όινη, απ’ όπνηνλ πνιηηηθό, θνκκαηηθό, θνηλσληθό ή επαγγεικαηηθό ρώξν 

πξνεξρόκεζα όηη ην επίπεδν ηνπ Γεκνζίνπ πζηήκαηνο Τγείαο είλαη 

ζαθώο θαηώηεξν ησλ πξνζδνθηώλ καο θαη ησλ δηεζλώλ ¨standards¨ πνπ 

πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε κία ρώξα ζαλ ηελ δηθή καο, κε παξάδνζε ζηελ 

επηζηήκε, ζηελ ηαηξηθή, ζηνλ πνιηηηζκό, ζηε κόξθσζε, ζηελ παηδεία. 

Δκείο νη απόγνλνη ηνπ Ηππνθξάηε λνκίδσ όηη δελ πξέπεη λα είκαζηε 

ππεξήθαλνη γηα ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηνπ ΔΤ.  

Γηα λα αιιάμεη ε ζεκεξηλή θαθή ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνύ 

πζηήκαηνο Τγείαο πξέπεη λα επαλαζρεδηαζηεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη κε 

ύγρξνλε Φηινζνθία, ζνβαξή Οξγάλσζε, κε ζηόρεπζε λα ππεξεηεί ηνλ 

πνιίηε θαη όρη ηνπο εξγαδόκελνπο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηηο Γηνηθήζεηο, ηηο 

πνιπεζληθέο, πνπ απαμηώλνπλ (εζειεκέλα ή αζέιεηα) ζήκεξα, ην 

Γεκόζην ύζηεκα Τγείαο ππέξ ηνπ Ηδησηηθνύ πζηήκαηνο Τγείαο.  
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ηελ αιιαγή πνπ πξέπεη λα επέιζεη ζην ΔΤ, πξσηεύνληα ξόιν 

κπνξεί λα παίμεη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κε απνθεληξσκέλεο θαη θαιά 

νξγαλσκέλεο κνλάδεο πξόιεςεο θαη παξνρήο πγείαο ζ’ όινπο ηνπο 

Γήκνπο ηεο Υώξαο. 

Σα πξσηνβάζκηα θέληξα πγείαο απισκέλα ζ’ όιε ηελ Διιάδα ζα 

απνζπκθνξίζνπλ ηα κεγάια λνζνθνκεία ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο, ηδηαίηεξα 

ηηο εκέξεο Δθεκεξίαο, αλαβαζκίδνληαο πνηνηηθά θαη ηελ ζπλνιηθή 

παξνρή πγείαο από ην ΔΤ. 

 Αλαθέξσ ηηο Κεληξηθέο επηινγέο πνπ θαηά ηελ άπνςε καο, πξέπεη 

λα θάλεη ε Πνιηηεία, δηαρξνληθά θαη ππεξθνκκαηηθά, γηα λα θηάζνπκε ζε 

έλα Δζληθό ύζηεκα Τγείαο πνπ ζα ππεξεηεί ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε, δειαδή παξνρή πςειήο πνηόηεηαο ππεξεζηώλ πγείαο 

ζηνπο πνιίηεο, ηδηαίηεξα ζ’ απηνύο πνπ δελ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα 

πιεξώζνπλ αθξηβά γηα λα ηελ έρνπλ. 

ΠΡΟΣΑΕΙ Ε ΣΙΣΛΟΤ: 

1. Γεκηνπξγία Δληαίνπ Δζληθνύ Φνξέα Τγείαο όπνπ ζα 

πεξηιακβάλνληαη: Κξαηηθά Ννζνθνκεία , ηξαηησηηθά Ννζνθνκεία, 

Παλεπηζηεκηαθά Ννζνθνκεία, Κιηληθέο ηνπ ΗΚΑ θαη ινηπώλ 

Αζθαιηζηηθώλ Φνξέσλ, Πνιπταηξεία ΗΚΑ, Γεκνηηθά Ηαηξεία, 

Κέληξα Τγείαο, ηα νπνία ζα δηνηθνύληαη εληαία από ηνλ  ΔΝ.Δ.Φ.Τ. 

2.  Αλάπηπμε, Δπάλδξσζε θαη ζσζηή Λεηηνπξγία Κέληξσλ 

Πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο Τγείαο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη κε Ηδηώηεο Ηαηξνύο πνπ ζα είλαη 

ζπκβεβιεκέλνη κε ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία. 

3. Μεραλνξγάλσζε όινπ ηνπ Δληαίνπ Δζληθνύ Φνξέα Τγείαο θαη ησλ 

νξγαληζκώλ πνπ ζα επνπηεύεη. Παξνρή ηεο Ζιεθηξνληθήο Κάξηαο 

Τγείαο γηα θάζε αζθαιηδόκελν Έιιελα, κε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, ώζηε λα γλσξίδεη ν ππεύζπλνο 

ιεηηνπξγόο Τγείαο ηη έρεη λα αληηκεησπίζεη ζε έλα έθηαθην ή 

ηαθηηθό πεξηζηαηηθό. 

4. Οξζνινγηθή θαη αμηνθξαηηθή Αμηνπνίεζε ηνπ έκςπρνπ πξνζσπηθνύ 

πνπ εξγάδεηαη ζ’όιν ην Φάζκα ηνπ Γεκνζίνπ πζηήκαηνο Τγείαο ( 

Ηαηξηθνύ, Ννζειεπηηθνύ, Γηνηθεηηθνύ θιπ). 

5. Αμηνπξεπήο ακνηβή όισλ όζσλ εξγάδνληαη ζην Δζληθό ύζηεκα 

Τγείαο, αιιά θαη ζνβαξόο έιεγρνο ζ’όια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο κε 

πάηαμε θάζε θαηλνκέλνπ δηαθζνξάο θαη δηαπινθήο. 

6. Αλαδηνξγάλσζε, επάλδξσζε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ. Κεληξηθόο έιεγρνο ζηελ ιεηηνπξγία όισλ 

ησλ Ννζνθνκείσλ αιιά θαη ησλ πξσηνβάζκησλ Κέληξσλ Τγείαο ζ’ 

όιε ηελ Διιάδα. 

7. Αλαβάζκηζε, επάλδξσζε θαη ζσζηόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΚΑΒ. Σν 

ΔΚΑΒ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί όρη κόλν σο κέζν κεηαθνξάο, αιιά θαη 

σο κέζν πξόιεςεο θαη παξνρήο πξώησλ Βνεζεηώλ. 
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8. Αλαδηνξγάλσζε, ζηειέρσζε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ Σ.Δ.Π. 

(Σκήκα Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ) ζηα Ννζνθνκεία ηεο Υώξαο, γηα 

ζσζηή παξνρή επείγνπζαο ππεξεζίαο Τγείαο θαη λα ζώδνληαη δσέο. 

9. Πξνώζεζε θαη ζηήξημε ηνπ ‘’Διιεληθνύ Φαξκάθνπ’’ ελάληηα ζην 

εηζαγόκελν θάξκαθν θαη ζηηο πνιπεζληθέο. ηαζεξή θαη ζνβαξή 

ηήξημε ηεο Δγρώξηαο Φαξκαθνβηνκεραλίαο πξνο όθεινο ηεο 

Διιεληθήο Οηθνλνκίαο θαη ηνπ πνιίηε. Καηάξγεζε ηεο Πιεξσκήο, 

πκκεηνρήο ζηα θάξκαθα γηα όινπο ηνπο ρακεινζπληαμηνύρνπο 

(ΔΚΑ). 

10. νβαξόο θαη ζηαζεξόο νηθνλνκηθόο έιεγρνο ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

Ννζνθνκείσλ θαη Κέληξσλ Τγείαο, ώζηε λα ζηακαηήζεη ε ζπαηάιε 

θαη ε δηαθζνξά. Πάηαμε ηνπ Φαηλνκέλνπ ηεο δσξεάλ λνζειείαο ζε 

αλαζθάιηζηνπο (θπξίσο παξάλνκνπο αιινδαπνύο), πνπ νδεγνύλ ζε 

ηεξάζηηα ειιείκκαηα ην ΔΤ. Δλλνείηε όηη θαη ζε απηέο ηηο 

πεξηπηώζεηο ζα εμππεξεηνύληαη κόλν ηα επείγνληα πεξηζηαηηθά. 

11. νβαξά θίλεηξα ζε Γηαηξνύο , λνζειεπηέο θαη Γηνηθεηηθνύο γηα 

κόληκε εξγαζία ζε αθξηηηθνύο λνκνύο ηεο Υώξαο. 

12. Άκεζε πξόζιεςε λνζειεπηώλ ζηα Ννζνθνκεία θαη ζηα Κέληξα 

Τγείαο θαη άκεζε ιεηηνπξγία ησλ 250 θξεβαηηώλ εληαηηθήο 

ζεξαπείαο πνπ παξακέλνπλ θιεηζηά, ιόγσ ειιείςεσο 

Δμεηδηθεπκέλνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ. 

Ο ΛΑΟ ζα ζηαζεί ζζελαξά ζην πιεπξό ηνπ Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ 

Τγείαο, πηζηεύνληαο όηη ν ξόινο ησλ Γήκσλ ζηελ πξόιεςε θαη παξνρή 

ππεξεζηώλ πγείαο είλαη θνκβηθή γηα ηελ επηηπρία ηνπ πζηήκαηνο. 

Δκείο πηζηεύνπκε ζε έλα Πνηνηηθό, ζσζηά νξγαλσκέλν, ιεηηνπξγηθό 

θαη βηώζηκν Δζληθό ύζηεκα Τγείαο.  

Δκείο πηζηεύνπκε όηη ε ζσζηή θαη πνηνηηθή παξνρή Τγείαο ζηνλ 

Πνιίηε είλαη δείγκα θαη ηνπ επηπέδνπ ηνπ Πνιηηηζκνύ καο, ηεο 

θνηλσλίαο καο θαη ελ ηέιεη ηνπ Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ, πνπ πξέπεη λα 

επαλαθέξνπκε ζηνλ ηόπν καο, ελάληηα ζηα μελόθεξηα απξόζσπα 

πξόηππα πνπ κεηαηξέπνπλ ηνλ πνιίηε ζε ζθεύνο εθκεηάιιεπζεο, 

αζπλείδεησλ, απξόζσπσλ θέληξσλ εμνπζίαο πνπ απνδπλακώλνπλ ηελ 

Κνηλσλία, ηελ Παηξίδα θαη ηνλ Άλζξσπν. 

 Θέισ λα επραξηζηήζσ θαη λα ζπγραξώ ηνλ Φίιν κνπ Γηώξγν 

Παηνύιε, Πξόεδξν ηνπ Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Τγείαο γηα ηελ 

εμαηξεηηθή Γνπιεηά πνπ θάλεη καδί κε ηνπο πλεξγάηεο ηνπ. 

Καιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ! 

Δύρνκαη ηα πκπεξάζκαηα θαη νη Πξνηάζεηο ζαο λα πινπνηεζνύλ 

από ηελ Πνιηηεία πξνο όθεινο όισλ καο. αο επραξηζηώ. 


