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Πνιηηηζηηθό & πλεδξηαθό 
Κέληξν Γαΐο, Μαξνύζη 

 



ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 

Πξόεδξνο  
Α/Α Όλνκα Δπώλπκν Σίηινο  

1 Γηψξγνο Παηνχιεο 
Πξφεδξνο Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ & 

Κνηλσληθήο Ώιιειέγγχεο Ο.Σ.Ώ, 
Αήκαξρνο Ώκαξνπζίνπ 

 

Γηεπζπληήο 
Α/Α Όλνκα Δπώλπκν Σίηινο  

2 σηήξεο Παπαζππξφπνπινο 
Γεληθφο Αηεπζπληήο Αηαδεκνηηθνχ 

Αηθηχνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο 
Ώιιειεγγχεο Ο.Σ.Ώ. 

 

Μέιε  
Α/Α Όλνκα Δπώλπκν Σίηινο  

3 Εσάλλεο Ώλαγλψζηνπ Αήκαξρνο Διηνχπνιεο  

4 ηέθαλνο ΐιάρνο Αήκαξρνο Πεηξνχπνιεο  

5 ηαχξνο Γεσξγφπνπινο Αήκαξρνο Δξαθιείνπ  

6 ΐαζίιεηνο Γηαλλαθφπνπινο Αήκαξρνο Ώγ. Παξαζθεπήο  

7 ππξίδσλ Κσλζηαληάο Αήκαξρνο Παιιήλεο  

8 Βκκαλνπήι Γξαθάθνο Αήκαξρνο Μειηζζίσλ  

9 Αεκήηξηνο Βπζηαζηάδεο Αήκαξρνο Ώξγπξνχπνιεο  

10 Γξεγφξηνο Γαθεηξφπνπινο Αήκαξρνο Υαιαλδξίνπ  

11 Υξήζηνο Γνχπαο Αήκαξρνο Τκεηηνχ  

12 Εσάλλεο Θενδσξαθφπνπινο Αήκαξρνο Πεχθεο  

13 Εσάλλεο Καδάθνο Αήκαξρνο Γσγξάθνπ  

14 Εσάλλεο Καιαθαηέιεο Κνηλνηάξρεο Κξπνλεξίνπ  

15 Νηθήηαο Κακαξηλφπνπινο Αήκαξρνο Κακαηεξνχ  

16 ηαχξνο Καζηκάηεο Αήκαξρνο Κνξπδαιινχ  

17 Βηξήλε Καηζαξνχ Αήκαξρνο Φπρηθνχ  

18 ηαχξνο Κφληνο Αήκαξρνο Ν. Φηιαδέιθεηαο  

19 Υξήζηνο Κνξηδίδεο Αήκαξρνο Βιιεληθνχ  

20 Θσκάο Κπξηάθνο Αήκαξρνο Τδξνχζαο  

21 Αεκήηξηνο Μαξαβέιηαο Αήκαξρνο Υατδαξίνπ  

22 Ώζαλάζηνο Οξθαλφο Αήκαξρνο Ώιίκνπ  

23 Νηθφιανο Παπαληθνιάνπ Αηεπζχλσλ χκβνπινο ΏΒΜΤ  

24 Νηθφιανο αξάληεο Αήκαξρνο Ώγ. Ώλαξγχξσλ  

25 Μηραήι ηαπξηαλνπδάθεο Αήκαξρνο Αάθλεο  

26 Ώλδξέαο - Αεκήηξηνο ηξαηεγφο Αήκαξρνο Πφξνπ  

27 Αεκήηξηνο Σδίηδηθαο Αήκαξρνο Μεηακφξθσζεο  

28 ππξίδσλ Σδφθαο Αήκαξρνο Καηζαξηαλήο  

29 Κπξηάθνο Σζίξνο Αήκαξρνο Γαιαηζίνπ  

30 Ώλαζηάζηνο Σζνξψλεο Αήκαξρνο Νέζηνξνο  

31 Αεκήηξηνο Φσθηαλφο Αήκαξρνο Λπθφβξπζεο  

32 Εσάλλεο Υαξαιάκπνπο Αήκαξρνο Ν. Εσλίαο  

33 Νηθφιανο Υαξδαιηάο Αήκαξρνο ΐχξσλα  

34 Νηθφιανο Υησηάθεο Αήκαξρνο Κεθηζηάο  



ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 

Α/Α Όλνκα Δπώλπκν Σίηινο  

1 Αεκήηξηνο Ώλησλίνπ 
Οξζνπαηδηθφο, 

Α/ληήο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο Ννζνθνκείνπ "Βξξίθνο 
Νηπλάλ" 

 

2 Εσάλλεο Ώξγπξφο Γπλαηθνιφγνο, Πξφεδξνο "ΦΕΛΟΚΣΔΣΔ"  

3 Γεψξγηνο ΐαγηφπνπινο Καζεγεηήο Παζνινγίαο, Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ  

4 ΐαζίιεηνο ΐνηηέαο 
Καξδηνιφγνο, 

Α/ληήο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο Λατθνχ Ννζνθνκείνπ 
 

5 Αεκήηξηνο Γνπιέο 
Ρεπκαηνιφγνο, 

Βπηζηεκ. πλεξγάηεο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ 
 

6 Εσάλλεο Αξβελνχιαο 
Ώηκαηνιφγνο, 

Ώλ. Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ 
 

7 
Μειέηεο – 
Ώζαλάζηνο 

Αεκφπνπινο 
Καζεγεηήο Θεξαπεπηήο, 

Εαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ 

 

8 Αεκήηξηνο Καξξάο 
Ρεπκαηνιφγνο, Α/ληήο Ρεπκαηνινγηθήο Κιηληθήο 

ΝΕΜΣ 
 

9 Ώλδξέαο Καηζάκπαο Καζεγεηήο Αεξκαηνινγίαο, Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ  

10 Κσλζηαληίλνο Κνπκάθεο 
Νεπξνιφγνο, 

Α/ληήο Νεπξνινγηθνχ Σκήκαηνο "Βπξσθιηληθήο" 
 

11 Γξεγφξηνο Κνπξάθιεο Υεηξνπξγφο, Ώλ. Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ  

12 Κσλζηαληίλνο Κσλζηαληηλίδεο 

Υεηξνπξγφο, 
Βπ. Καζεγεηήο, Α/ληήο Γεληθήο Υεηξ/θεο, 

Λαπαξνζθνπηθήο Υεηξ/θεο & Βθαξκνγψλ Laser 
Εαηξηθνχ Κέληξνπ Ώζελψλ 

 

13 Κσλζηαληίλνο Μάιιηνο 
Καξδηνιφγνο, Βπ. θαζεγεηήο, 

Α/ληήο Ώ' Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο Ννζνθνκείνπ Τγεία" 
 

14 Μχξσλ Μαπξηθάθεο 
Καζεγεηήο Παζνινγίαο, 

Εαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ 
 

15 Παληειήο Νηθνιάνπ 
Οξζνπαηδηθφο, 

Α/ληήο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο Ώζιεηηθέο Καθψζεηο 
Εαηξηθφ Κέληξν Ώζελψλ 

 

16 Ώζαλάζηνο Παπαβαζηιείνπ 
Καζεγεηήο ΐηνινγηθήο Υεκείαο, 

Εαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ 
 

17 Εσάλλεο Παηνχιεο 
Υεηξνπξγφο, 

Βπηκειεηήο Ννζνθνκείνπ "Τγεία" 
 

18 Αεκήηξηνο Παληαδφπνπινο 
Οπξνιφγνο, 

Α/ληήο Οπξνινγηθήο Κιηληθήο Ννζνθνκείνπ 
"Metropolitan" 

 

19 Αεκήηξηνο Πηθάδεο Παζνιφγνο, Λέθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ  

20 άββαο νπξκειήο Οξζνπαηδηθφο, Βπηκειεηήο Ννζνθνκείνπ "Τγεία"  

21 Εσάλλεο ηαχξαθαο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο  

22 Νηθφιανο ηαπξηαλέαο Ώλ. Καζεγεηήο Ώθηηλνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ  

23 Γεψξγηνο ηαπξφπνπινο 
Υεηξνπξγφο Ννζνθνκείνπ Τγεία, 

Αηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ 
 

24 Κπξηάθνο ηξηγγάξεο 
Ώλ. Καζεγεηήο Ώθηηλνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, 

Σνκεάξρεο Εαηξηθψλ Βξγαζηεξίσλ 
Ννζνθνκείνπ "Βξξίθνο Νηπλάλ" 

 

25 Νίθνο Σεληνινχξεο 
Αηαβεηνιφγνο, 

Λέθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ 
 

26 Μηράιεο Σδηβξάο 
Γαζηξεληεξνιφγνο, 

Ώλ. Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ 
 

27 Αεκήηξηνο Σνπζνχιεο 
Βπ. Καζεγεηήο Καξδηνινγίαο, 

Παλεπηζηεκηαθήο Κιηληθήο Εππνθξάηεηνπ Ννζνθνκείνπ 
 

28 ηέθαλνο Υαηδεγηάλλεο 
Δπαηνιφγνο, 

Καζεγεηήο Παζνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ 
 



ΓΖΜΟΗ – ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ ΜΔΛΖ 
 

1 ΏΓ. ΏΝΏΡΓΤΡΟΕ ΏΣΣΕΚΔ 48 ΓΡΒΐΒΝΏ  
2 ΏΓ. ΘΒΟΑΧΡΟΕ ΚΟΡΕΝΘΕΏ 49 ΑΏΦΝΟΤΕΧΝ ΦΘΕΧΣΕΑΏ  
3 ΏΛΕΜΟ ΏΣΣΕΚΔ 50 ΑΟΨΡΏΝΔ ΚΕΛΚΕ  
4 ΏΜΏΡΟΤΕΟ ΏΣΣΕΚΔ 51 ΑΡΤΜΏΛΕΏ ΝΏΞΟΤ  
5 ΏΝΧ ΠΧΓΧΝΕΟΤ ΕΧΏΝΝΕΝΧΝ 52 ΒΤΒΡΓΒΣΟΤΛΏ ΛΒΐΟΤ  
6 ΏΡΓΤΡΟΤΠΟΛΔ ΏΣΣΕΚΔ 53 ΒΤΡΤΜΒΝΧΝ ΛΏΡΕΏ  
7 ΏΤΛΧΝΏ ΒΤΐΟΕΏ 54 ΒΤΡΧΠΟΤ ΚΕΛΕΚΕ  
8 ΐΤΡΧΝΏ ΏΣΣΕΚΔ 55 ΘΒΡΏΠΝΧΝ ΛΏΚΧΝΕΏ  
9 ΓΏΛΏΣI ΏΣΣΕΚΔ 56 ΘΕΝΏΛΕΧΝ ΚΒΡΚΤΡΏ  
10 ΑΏΦΝΔ ΏΣΣΕΚΔ 57 ΘΡΏΚΟΜΏΚΒΑΟΝΧΝ ΏΣΣΕΚΔ  
11 ΑΔΜΔΣΏΝΏ Ν.ΏΡΚΏΑΕΏ 58 ΕΒΡΏ ΠΟΛΔ ΜΒΟΛΟΓΓΕΟΤ  
12 ΒΛΛΔΝΕΚΟ ΏΣΣΕΚΔ 59 ΕΧΛΚΟΤ ΜΏΓΝΔΕΏ  
13 ΓΧΓΡΏΦΟΤ ΏΣΣΕΚΔ 60 ΚΏΐΏΛΏ  
14 ΔΛΕΟΤΠΟΛΔ ΏΣΣΕΚΔ 61 ΚΏΛΛΟΝΔ ΛΒΐΟΤ  
15 ΔΡΏΚΛΒΕΟ ΏΣΣΕΚΔ 62 ΚΏΡΠΏΘΟ ΑΧΑΒΚΏΝΔΧΝ  
16 ΚΏΕΏΡΕΏΝΔ ΏΣΣΕΚΔ 63 ΚΏΡΠΒΝΔΕ ΒΤΡΤΣΏΝΕΏ  
17 ΚΏΜΏΣΒΡΟ ΏΣΣΕΚΔ 64 ΚΏΣΧ ΟΛΤΜΠΟΤ ΛΏΡΕΏ  
18 ΚΔΦΕΕΏ ΏΣΣΕΚΔ 65 ΚΒΡΚΤΡΏ  
19 ΚΟΡΤΑΏΛΛΟ ΠΒΕΡΏΕΏ 66 ΚΟΕΝΟΣΔΣΏ ΚΡΤΟΝΒΡΕΟΤ  
20 ΚΤΡΟΤ ΠΒΛΛΏ 67 ΚΟΡΕΝΘΟ  
21 ΛΤΚΟΐΡΤΔ ΏΣΣΕΚΔ 68 ΚΟΡΜΕΣΏ ΒΡΡΧΝ  
22 ΜΒΣΏΜΟΡΦΧΔ ΏΣΣΕΚΔ 69 ΚΡΤΏ ΐΡΤΔ ΠΒΛΛΏ  
23 Ν. ΕΧΝΕΏ ΏΣΣΕΚΔ 70 ΚΡΧΠΕΏ ΏΣΣΕΚΔ  
24 Ν. ΦΕΛΏΑΒΛΦΒΕΏ ΏΣΣΕΚΔ 71 ΛΏΓΚΏΑΕΧΝ ΏΡΚΏΑΕΏ  
25 ΝΒΣΟΡΟ ΜΒΔΝΕΏ 72 ΛΏΜΠΒΕΏ ΔΛΒΕΏ  
26 ΠΏΛΕΚΔ ΚΒΦΏΛΟΝΕΏ 73 ΛΒΤΚΔ ΛΏΕΘΕΟΤ  
27 ΠΏΛΛΔΝΔ ΏΣΣΕΚΔ 74 ΜΏΚΒΑΟΝΕΑΟ ΔΜΏΘΕΏ  
28 ΠΏΡΏΐΟΛΏ ΏΕΣ/ΝΕΏ 75 ΜΏΚΡΏΚΧΜΔ ΦΘΕΧΣΕΑΏ  
29 ΠΒΣΡΟΤΠΟΛΔ ΏΣΣΕΚΔ 76 ΜΏΡΓΏΡΕΣΕΟΤ ΘΒΠΡΧΣΕΏ  
30 ΠΛΏΣΒΟ ΔΜΏΘΕΏ 77 ΜΒΛΕΚΔ ΔΜΏΘΕΏ  
31 ΠΟΡΟ ΠΒΕΡΏΕΏ 78 ΜΒΛΕΕΏ ΏΣΣΕΚΔ  
32 ΥΏΨΑΏΡΕ ΏΣΣΕΚΔ 79 ΜΟΐΡΔ ΏΥΏΨΏ  
33 ΦΤΥΕΚΟ ΏΣΣΕΚΔ 80 ΜΤΚΟΝΟ  
34 NEA ΚΤΑΧΝΕΏ ΥΏΝΕΧΝ 81 ΝΏΤΠΏΚΣΟ ΏΕΣ/ΝΕΏ  
35 ΏΓ. ΑΔΜΔΣΡΕΟ ΏΣΣΕΚΔ 82 ΝΒΏ ΏΡΣΏΚΔ ΒΤΐΟΕΏ  
36 ΏΓ. ΠΏΡΏΚΒΤΔ ΏΣΣΕΚΔ 83 ΝΒΏ ΜΏΚΡΔ ΏΣΣΕΚΔ  
37 ΏΕΓΏΛΒΧ ΏΣΣΕΚΔ 84 ΝΒΏ ΥΏΛΚΔΑΟΝΏ  
38 ΏΛΤΓΕΏ ΏΕΣ/ΝΕΏ 85 ΝΒΟ ΕΑΔΡΟΥΧΡΕ ΡΟΑΟΠΔ  
39 ΏΛΤΚΧΝ ΓΏΚΤΝΘΟΤ 86 ΝΕΤΡΟ ΑΧΑΒΚΏΝΔΟΤ  
40 ΏΜΠΒΛΧΝΏ ΛΏΡΕΏ 87 ΞΏΝΘΔ  
41 ΏΜΦΕΏ ΦΧΚΕΑΟ 88 ΠΒΡΏΜΏ ΠΒΕΡΏΕΏ  
42 ΏΝΏΐΤΟ ΏΣΣΕΚΔ 89 ΠΒΤΚΔ ΏΣΣΕΚΔ  
43 ΏΝΟΕΞΔ ΏΣΣΕΚΔ 90 ΠΡΒΐΒΓΏ  
44 ΏΡΚΏΑΕΟΤ ΡΒΘΤΜΝΟ 91 ΠΤΛΔ ΣΡΕΚΏΛΧΝ  
45 ΐΏΕΛΕΚΔ ΣΡΕΚΏΛΧΝ 92 ΡΕΟΤ ΏΥΏΨΏ  
46 ΐΡΕΛΔΕΏ ΏΣΣΕΚΔ 93 ΒΡΡΒ  
47 ΓΏΣΟΤΝΔ ΔΛΒΕΏ 94 ΔΣΒΕΏ ΏΓ. ΝΕΚΟΛΏΟΤ ΚΡΔΣΔ  



ΓΖΜΟΗ –ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ ΜΔΛΖ 
 

95 ΚΏΛΏ ΛΏΚΧΝΕΏ 103 ΦΕΛΕΠΠΧΝ ΚΏΐΏΛΏ  
96 ΠΏΣΏ ΏΣΣΕΚΔ 104 ΥΏΛΏΝΑΡΕ ΏΣΣΕΚΔ  
97 ΣΏΜΤΝΒΧΝ(ΏΛΕΐΒΡΕ)ΒΤΐΟΕΏ 105 ΥΏΛΚΒΕΏ ΏΕΣ/ΝΕΏ  
98 ΣΔΛΟ ΑΧΑΒΚΏΝΔΟΤ 106 ΥΏΛΚΕΑΒΧΝ ΒΤΐΟΕΏ  
99 ΣΤΥΒΡΟΤ Ν.ΒΐΡΟΤ 107 ΥΡΤΟΤΠΟΛΔ ΚΏΐΏΛΏ  
100 ΤΑΡΏ 108 ΧΡΏΕΟΚΏΣΡΟ ΘΒ/ΝΕΚΔ  
101 ΤΑΡΟΤΏ ΏΝΑΡΟΤ 109 ΥΏΝΕΏ ΚΡΔΣΔ  
102 ΤΜΔΣΣΟ ΏΣΣΕΚΔ    
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1. Ώπφ αξηζηεξά: Γεξάζηκνο Γηαθνπκάηνο, 
Τθππνπξγφο Ώπαζρφιεζεο, Jiang Zuojun, 
Τθππνπξγφο Τγείαο ηεο Κίλαο, Γεκήηξηνο 
Αβξακόπνπινο, Τπνπξγφο Τγείαο, Γηώξγνο 
Παηνύιεο, Αήκαξρνο Ώκαξνπζίνπ θαη Πξφεδξνο 
Α.. Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο 

Ώιιειεγγχεο Ο.Σ.Ώ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Ώπφ αξηζηεξά : σηήξεο Παπαζππξόπνπινο, Αηεπζπληήο 

Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο Ο.Σ.Ώ., 
Ησάλλεο Κπξηόπνπινο, Καζεγεηήο Σνκέα Οηθνλνκηθψλ ηεο Τγείαο ζηελ 
Βζληθή ρνιή Αεκφζηαο Τγείαο, Γηώξγνο Παηνύιεο, Αήκαξρνο 
Ώκαξνπζίνπ θαη Πξφεδξνο Α.. Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ Τγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο Ο.Σ.Ώ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3. Ο Γηώξγνο Παηνύιεο, Αήκαξρνο 

Ώκαξνπζίνπ θαη Πξφεδξνο Α.. 

Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο 

Ώιιειεγγχεο Ο.Σ.Ώ. κε ηνλ θ. Γεώξγην 

Καζηξηλάθε, Ώληηλνκάξρε Ώζελψλ θαη 

Πξφεδξν ηνπ Παλειιελίνπ πιιφγνπ 

Νεθξνπαζψλ 

4. Ο σηήξεο Παπαζππξόπνπινο, Αηεπζπληήο 

Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο 

Ο.Σ.Ώ. κε ηνλ θ. Γεώξγην Μαξγεηίδε, Βπηζηεκνληθφ 

Τπεχζπλν Πξνγξάκκαηνο Τγείαο ηεο Βπξσπατθήο 

Βπηηξνπήο. 
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8. Κνηλφ 1

ε 
Ζκέξα πλεδξίνπ 

9. Κνηλφ 2
ε 

Ζκέξα πλεδξίνπ 
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5. Πνιηηηζηηθφ & πλεδξηαθφ Κέληξν ¨ΓΑΨ¨ 

6. Banner Υνξεγψλ πλεδξίνπ 

6 

7. Banners Αηαιέμεσλ Πξνιεπηηθήο Εαηξηθήο 

7 

8 

 

9 



 

 
10. 2

ν
 ηξνγγπιό Σξαπέδη ¨ρεδηαζκφο Πνιηηηθήο γηα 

ηελ Πξφιεςε¨ 
11. 3

ν
 ηξνγγπιό Σξαπέδη  ¨Πξνιεπηηθή Εαηξηθή¨ 

 
12. 4

ν
 ηξνγγπιό Σξαπέδη ¨ Ο ξφινο ηεο Σνπηθήο 

Ώπηνδηνίθεζεο ζηελ Πξφιεςε¨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Πεξίπηεξν COLOPLAST 
 
 
15  Πεξίπηεξν ΗΑΧ 

 
14  Πεξίπηεξν APIPHARM 

  

10 

11

  10 

12

  10 

13

  10 

14

  10 

15

  10 



 

 
 
 
 
16. Πεξίπηεξν KITE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
17.Πεξίπηεξν KARABINIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
18. Πεξίπηεξν SOS ΗΑΣΡΟΗ 

16. Πεξίπηεξν ΔΘΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

16

  10 

17 

18

  10 

19

  10 



 

 
 
 
 
 
 
 

3
ν
 Δηήζην Παλειιήλην 

πλέδξην 
 
 
 
 
 

«Ζ Πξόιεςε ηεο Τγείαο κέζσ ησλ Γήκσλ» 
 
 
 
 
 

20 & 21 Απξηιίνπ 2007 
 

Πνιηηηζηηθό & πλεδξηαθό 
Κέληξν Γαΐο 

 
 
 
 
 
 

Πξόινγνη 
 

 

 

 

 

 

 



 
ΠΡΑΚΣΙΚΑ 3

οσ
 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Διαδημοηικού Δικηύοσ Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Σ.Α        1  

 

Σν Αηαδεκνηηθφ Αίθηπν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο Ο.Σ.Ώ. έρεη βαζηθφ ζθνπφ ηελ αλαβά- 
ζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξφιεςεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, κέζα ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Αειαδή, 
ηε δεκηνπξγία ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πξσηνγελνχο πξφιεςεο, πνπ θαηαπνιεκά θαη εμαιείθεη 
ηνπο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο ηεο αξξψζηηαο, παξέρνληαο ζηνλ πνιίηε ζχγρξνλεο θαη επέιηθηεο 
δνκέο θαη ππεξεζίεο. 

Γη‟ απηφ ην ζθνπφ, ην Αηαδεκνηηθφ Αίθηπν Τγείαο παξέρεη ήδε 120 εξγαδνκέλνπο ζηνπο πξψηνπο 
Αήκνπο - κέιε ηνπ, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο STAGE ηνπ ΟΏΒΑ, ελψ αλακέλεηαη ε έγθξηζε 200 
επηπιένλ εξγαδνκέλσλ γηα φινπο ηνπο Αήκνπο. Ήδε, ην Αίθηπφ καο αξηζκεί ζήκεξα 96 Αήκνπο - 
κέιε απφ φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, νη νπνίνη έρνπλ εγγξαθεί κεηά απφ απφθαζε ηνπ 
Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπο. 

Δ πξφιεςε, σο αξρή θαη πξνηεξαηφηεηα ηνπ Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ Τγείαο, ζηεξίδεηαη ζε δχν 
βαζηθνχο ππιψλεο: ηελ ελεκέξσζε θαη ηα πξνιεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

ηνλ ππιψλα ηεο ελεκέξσζεο εληάζζεηαη θαη ην 3
ν
 Βηήζην πλέδξην, ζην νπνίν πξνβιήζεθαλ 

απφςεηο απφ εθιεθηνχο εθπξνζψπνπο ηεο Βπηζηήκεο θαη ηεο Πνιηηηθήο, φζνλ αθνξά ηελ 
πξφιεςε, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά απηά πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο. 

Βπηπιένλ, έρνπλ ή δηνξγαλσζεί Δκεξίδεο θαη Βπηζηεκνληθέο Βθδειψζεηο ζε 10 Αήκνπο - κέιε απφ 
ην Αηαδεκνηηθφ Αίθηπν Τγείαο, κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην Κάπληζκα θαη ζηα Καξδηαγγεηαθά 
Ννζήκαηα. 

Βπίζεο, ε ηξηκεληαία έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ «Αήκσλ Τγεία» απνηειεί βήκα δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ 
Αήκσλ - κειψλ, ελψ δεκνζηεχνληαη θαη άξζξα - αθηεξψκαηα έγθξηησλ επηζηεκφλσλ. 

εκαληηθφ βήκα ελεκέξσζεο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ είλαη ε δεκηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 
Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ Τγείαο (www.ddy.gr), φπνπ δεκνζηεχνληαη επηζηεκνληθά άξζξα θαη 
πξνβάιινληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ Αήκσλ - κειψλ καο. 

Πξέπεη ηέινο, λα αλαθέξνπκε ζηνλ ηνκέα ηεο ελεκέξσζεο θαη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, πνπ 
γίλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Βζληθή ρνιή Αεκφζηαο Τγείαο, θαζψο θαη κε θνξείο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

ηνλ ππιψλα ησλ πξνιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, δηνξγαλψλνληαη πνηθίια πξνγξάκκαηα ζηνπο 
Αήκνπο - κέιε, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ νζηενπφξσζε, ηελ αμηνιφγεζε ηεο νπηηθήο νμχηεηαο, ηεο 
θχθσζεο, ηεο ζθνιίσζεο ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο, ηεο κέηξεζεο ηεο παρπζαξθίαο θ.ι.π. 

Βπίζεο ζε εμέιημε βξίζθνληαη νη ελέξγεηεο γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ηειεταηξηθήο ζε 17 
Αήκνπο - κέιε. Πξφθεηηαη γηα παξνρή ππεξεζηψλ εμ‟ απνζηάζεσο παξαθνινχζεζεο αζζελψλ απφ 
εηδηθεπκέλνπο γηαηξνχο ζε ηφπνπο φπνπ δελ ππάξρεη πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο 
πγείαο. Μέζσ ηεο ηειεταηξηθήο ζα αμηνινγνχληαη εμεηάζεηο φπσο: ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα, κέηξεζε 
αξηεξηαθήο πίεζεο, ζπηξνκέηξεζε, νμπκεηξία, κέηξεζε ζαθράξνπ θ.ι.π. 

ιεο απηέο νη ελέξγεηεο θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπληνλίδνληαη απφ ηελ θεληξηθή δνκή ηνπ 
Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ, πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη, ζηελ νπνία απαζρνινχληαη ζήκεξα 11 άηνκα. 
Σνλ Μάην θάλακε ηα εγθαίληα ηνπ λενθιαζηθνχ απηνχ θηηξίνπ καδί κε ηνλ Τπνπξγφ θ. Αεκήηξε 
Ώβξακφπνπιν θη‟ έηζη ην Αηαδεκνηηθφ Αίθηπν απέθηεζε ηελ ηζρπξή έδξα πνπ ρξεηαδφηαλ, 
πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη θαη λα πινπνηήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ καδί κε ηνπο Αήκνπο - κέιε. 

Σν Αηαδεκνηηθφ Αίθηπν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο Ο.Σ.Ώ. κπαίλεη ινηπφλ ζε κηα λέα 
επνρή. Μεηά ηε δχζθνιή αιιά εμίζνπ ζπλαξπαζηηθή πξψηε πεξίνδν, πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηελ 
ακηγψο εζεινληηθή δεκηνπξγηθφηεηα, μεθηλνχκε πηα ηνλ επφκελν θχθιν, πνπ ζα ζπλδπάζεη 
εζεινληηζκφ θαη επαγγεικαηηζκφ πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο. Δ θπβέξλεζε θαη φια ηα Πνιηηηθά 
Κφκκαηα έρνπλ ήδε αληηιεθζεί ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο. Βίλαη ζεκαληηθφ θαη φινη νη 
Αήκνη λα δψζνπλ ην παξφλ, ψζηε λα αιιάμνπκε ηηο λννηξνπίεο θαη λα θαηαζηήζνπκε ηελ Πξφιεςε 

έλα λέν ηξφπν δσήο. Σα κελχκαηα απφ φιε ηε ρψξα είλαη πνιχ ελζαξξπληηθά. 

 

Γηώξγνο Παηνύιεο 
Γήκαξρνο Ακαξνπζίνπ 

Πξόεδξνο Γ.. 
Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Τγείαο 

& Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Ο.Σ.Α. 

 

http://www.ddy.gr/
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Φίιεο θαη θίινη, 

 
Σα πξαθηηθά ηνπ 3νπ πλεδξίνπ πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο απνηεινχλ, πηζηεχνπκε, κηα πνιχηηκε 
ζπκβνιή ηνπ Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο ΟΣΏ ζην κεγάιν 
δεηνχκελν ηεο θνηλσλίαο καο πνπ είλαη ε πξφιεςε γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο πγείαο ησλ αηφκσλ θαη 
ησλ πιεζπζκψλ θαη γηα ηελ δηαζθάιηζε ελφο βηψζηκνπ πεξηβάιινληνο ζηα παηδηά καο. 

Θέινπκε φινη ζην Αηαδεκνηηθφ Αίθηπν Τγείαο, λα ζπκβάινπκε ψζηε νη πνιίηεο λα γίλνπλ 
πεξηζζφηεξν ελεξγνί, λα επηιέγνπλ κε βάζε ηε γλψζε θαη φρη ηνλ εληππσζηαζκφ, λα νπιίδνληαη κε 
επηρεηξήκαηα ψζηε λα κελ παξαζχξνληαη ζε επηβιαβείο θαηαλαισηηθέο ζπκπεξηθνξέο, λα 
πξνθπιάζζνπλ ηελ πγεία ηνπο θαη ην πεξηβάιινλ, λα θαζνξίδνπλ ηειηθά νη ίδηνη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 
ην κέιινλ ηνπο θη φρη λα ζεξαπεχνπλ ζπρλά ηηο ζπλέπεηεο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο. 

Βπηζηήκνλεο απφ φιν ην θάζκα ησλ επηζηεκψλ ηεο πγείαο θαη ηεο πξφιεςεο, ηερλνθξάηεο - 
ζχκβνπινη δηεζλψλ νξγαληζκψλ, Αήκαξρνη θαη Πνιηηηθνί, Έιιελεο θαη μέλνη, πξνζήιζαλ ζ‟ απηφ ην 
3ν Παλειιήλην πλέδξην γηα λα θαηαζέζνπλ ηελ γλψζε, ηε γλψκε θαη ηελ πείξα ηνπο. Σνπο 
επραξηζηνχκε φινπο ζεξκά γηα απηφ θαη ειπίδνπκε φηη ζα βξείηε νπζηαζηηθέο θαη ρξήζηκεο ηηο 
ηνπνζεηήζεηο ηνπο. 

Σν 3ν Παλειιήλην πλέδξην νξγαλψζεθε ζε 2 εκέξεο. Δ πξψηε ήηαλ αθηεξσκέλε ζηηο 
παξεκβάζεηο θνξπθαίσλ πνιηηηθψλ θαη άιισλ ζεκαληηθψλ αηξεηψλ απφ ην ρψξν ηεο Σνπηθήο 
Ώπηνδηνίθεζεο θαη ηνπ πλδηθαιηζκνχ. Σηο εξγαζίεο ηεο 1

εο 
εκέξαο άλνημε ν Πξφεδξνο ηνπ 

Αηαδεκνηηθφ Αηθηχνπ Τγείαο θαη Αήκαξρνο Ώκαξνπζίνπ θ. Γηψξγνο Παηνχιεο, ν νπνίνο κε έκθαζε 
ηφληζε φηη «νη Αήκνη ηεο ρψξαο έρνπλ ιφγν θαη ξφιν ζε φιν ην θάζκα ησλ δεηεκάησλ πξφιεςεο». 

Μαδί ηνπ ν Τπνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο θ. Αεκήηξεο Ώβξακφπνπινο δεζκεχηεθε 
γηα ηελ ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηνπ ξφινπ ηνπ Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ ζε ζέκαηα πξφιεςεο. Σελ 1

ε 

κέξα, ζηελ νπνία επίζεκνο πξνζθεθιεκέλνο ήηαλ ν Τθππνπξγφο Τγείαο ηεο Κίλαο θ. Κηαλ 
Γνπνηδηνπλ, έθιεηζε κε κηα ζεκαληηθή ηνπνζέηεζε ν Βπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Πξνγξάκκαηνο 
Τγείαο ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο θ.Γεψξγηνο Μαξγεηίδεο. 

Δ 2
ε 

κέξα νξγαλψζεθε γχξσ απφ έμη ηξαπέδηα. Σα ηξία ήηαλ θπξίσο επηζηεκνληθά, φπνπ νη εηδηθνί 

νκηιεηέο αλαθέξζεθαλ εθηελψο ζε ζέκαηα ηαηξηθήο θαη πγείαο, πεξηβάιινληνο θαη νηθνλνκηθψλ. Σα 
άιια ηξία παξνπζίαδαλ ηνπο δηαθφξνπο δεκφζηνπο ρψξνπο θαη ην ξφιν ηνπο ζηελ πξφιεςε: ην 
ξφιν ηεο θεληξηθήο πνιηηηθήο ζθελήο, ηνλ ξφιν ηεο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο θαη ην ξφιν ησλ 
Μαδηθψλ Κνηλσληθψλ Κηλεκάησλ θαη ησλ κε Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ. Σέινο ηηο εξγαζίεο ηνπ 
πλεδξίνπ έθιεηζε κηα πνιπζήκαληε νκηιία ηνπ Καζεγεηή Οηθνλνκηθψλ ηεο Τγείαο θ. Εσάλλε 
Κπξηφπνπινπ. 

Σηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ παξαθνινχζεζαλ θαη ηηο δχν εκέξεο πεξίπνπ ρίιηα άηνκα, ελψ 
ππήξμαλ θαη εθηελή απνζπάζκαηα ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν. Ώλ ινηπφλ ζηφρνο καο είλαη 
λα επεξεάζνπκε ηηο λννηξνπίεο ησλ ζπλαλζξψπσλ καο ψζηε λα βάινπλ πεξηζζφηεξε πξφιεςε 
ζηε δσή ηνπο, ειπίδνπκε θαη επρφκαζηε ην πλέδξην απηφ λα απνηέιεζε άιιν έλα θαζνξηζηηθφ βήκα 
πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

 

σηήξεο Παπαζππξόπνπινο 

Γηεπζπληήο Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Τγείαο 

& Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Ο.Σ.Α. 
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Πεξηερόκελα 
 

Πξόινγνη 
 
Γηώξγνο Παηνύιεο, 

Πξφεδξνο Α Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο Ο.Σ.Ώ., Αήκαξρνο 
Ώκαξνπζίνπ 

ζει. 1 

 
σηήξεο Παπαζππξόπνπινο 

Αηεπζπληήο Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο Ο.Σ.Ώ. 
ζει. 2 

 
 

1ε Ζκέξα πλεδξίνπ 
 

Παξαζθεπή, 20/04/2007 
 

Έλαξμε – Υαηξεηηζκνί 
 

 
Γεκήηξεο Αβξακόπνπινο, 

Τπνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο 
ζει. 23 

 
Jiang Zuojun, 

Τθππνπξγφο Τγείαο ηεο Κίλαο 
ζει. 19 

 
Γηώξγνο Παηνύιεο, 

Αήκαξρνο Ώκαξνπζίνπ, Πξφεδξνο Α Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο 
Ώιιειεγγχεο Ο.Σ.Ώ. 

ζει. 17 

 
Γεξάζηκνο Γηαθνπκάηνο, 

Τθππνπξγφο Ώπαζρφιεζεο 
ζει. 20 

 
Υξήζηνο Πξσηόπαπαο, 

ΐνπιεπηήο ΠΏ.Ο.Κ. ΐ‟ Ώζήλαο, Τπεχζπλνο Κνηλνβνπιεπηηθνχ πκβνπιίνπ ΠΏΟΚ ζε 
ζέκαηα Τγείαο – Πξφλνηαο 

ζει. 27 

 
Παλαγηώηεο Κνζηώλεο, 

Ώληηπξφεδξνο ΐνπιήο, ΐνπιεπηήο ΚΚΒ ΏραΎαο 
ζει. 29 

 
Βαζίιεο σηεξόπνπινο, 

Βθπξφζσπνο ΒΝΏΒ, Ννκάξρεο Ώξγνιίδαο 
ζει. 31 
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Γεκήηξεο Αδακόπνπινο, 

Τπεχζπλνο Σκ. Τγείαο πλαζπηζκνχ ηεο Ώξηζηεξάο, ησλ Κηλεκάησλ & ηεο Οηθνινγίαο, 
Μέινο Κεληξηθήο Πνιηηηθήο Βπηηξνπήο 

ζει. 32 

 
Αλδξέαο Παπακηραήι, 

Σνκεάξρεο Τγείαο Λατθνχ Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ 
ζει. 34 

 
Γεώξγηνο Καζηξηλάθεο, 

Ώληηλνκάξρεο Ώζελψλ θαη Πξφεδξνο ηνπ Παλειιήληνπ ζπιιφγνπ Νεθξνπαζψλ 
ζει. 36 

 
Λάκπξνο Μίρνο, 

Πξφεδξνο Βπηηξνπήο Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ Κεληξηθήο Έλσζεο Αήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 
Βιιάδαο (ΚΒΑΚΒ) 

ζει. 38 

 
Αιεμία Έβεξη, 

Ώληηδήκαξρνο Ώζελαίσλ 
ζει. 39 

 
Βαζίιεο Κνληνδακάλεο, 

Ώληηπξφεδξνο Βζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ 
ζει. 40 

 
Γεώξγηνο Παππνύο, 

Αηεπζχλσλ χκβνπινο Βξεπλεηηθνχ Κέληξνπ ΐηνινγηθψλ Τιηθψλ (ΒΚΒΐΤΛ) 
ζει. 41 

 

Γηάιεμε 
 
ΟΕ ΠΟΛΕΣΕΚΒ ΣΔ ΒΤΡΧΠΏΨΚΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ΓΕΏ ΣΔ ΑΔΜΟΕΏ ΤΓΒΕΏ 2007 – 2013 
 
Γεώξγηνο Μαξγεηίδεο, 

Βπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο, Πξφγξακκα Τγείαο ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο 
ζει. 42 
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2ε Ζκέξα πλεδξίνπ 
 

άββαην, 21/04/2007 
 

Έλαξμε - Υαηξεηηζκόο 
 
 
σηήξεο Παπαζππξόπνπινο 

Αηεπζπληήο Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο Ο.Σ.Ώ 
ζει. 46 

 
 

1ν ηξνγγπιό Σξαπέδη 
«Σν Πεξηβάιινλ σο Παξάγσλ Πξόιεςεο» 

 
πληνληζηήο: ηέθαλνο Σζηπνπξάθεο,  

Ώληηδήκαξρνο Ώκαξνπζίνπ 
ζει. 46 

 

Οκηιεηέο: 
 
Αζελά Μνπξκνύξε, 

Βζληθή Βθπξφζσπνο ζηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο θαη Πεξηβάιινληνο, Μεραληθφο 
Πεξηβάιινληνο 

ζει. 46 

 
Αλδξέαο Λνβέξδνο, 

ΐνπιεπηήο ΠΏΟΚ ΐ΄ Ώζήλαο, Τπεχζπλνο Σκήκαηνο ΠΒΥΧΑΒ 
ζει. 50 

 
Έθηνξαο Ναζηώθαο, 

ΐνπιεπηήο ΠΏΟΚ Ννκνχ Λάξηζαο 
ζει. 53 

 
Αιέμαλδξνο Σνκαξάο, 

Παηδίαηξνο, Μέινο Σκήκαηνο Τγείαο θαη Πξφλνηαο ηεο Κεληξηθήο Βπηηξνπήο ΚΚΒ 
ζει. 55 

 
Aζαλάζηνο Λεβέληεο, 

ΐνπιεπηήο ΤΝ Ώηηηθήο 
ζει. 58 

 
Άξεο ηζζνύξαο, 

Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Πάηξαο, Γεληθφο Αηεπζπληήο Βζληθνχ Αηθηχνπ “Τγηείο Πφιεηο” 
ζει. 61 

 
 
 
  



 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 3
οσ

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Διαδημοηικού Δικηύοσ Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Σ.Α.       9 

 

2ν ηξνγγπιό Σξαπέδη 
«ρεδηαζκόο πνιηηηθήο γηα ηελ Πξόιεςε» 

 
πληνλίζηξηα: Ρέλα Υαιηώηε, 

Πξφεδξνο Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ώκαξνπζίνπ 
ζει.64 

Οκηιεηέο: 
 
Γεξάζηκνο Αξάπεο, 

Καζεγεηήο Οηθνηνμηθνινγίαο, Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ, Πξφεδξνο πκβνπιίνπ 
Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο Βιιεληθήο Βηαηξείαο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζηηθήο 
Κιεξνλνκηάο 

ζει. 64 

 
Διέλε Γαδή, 

Πξφεδξνο ΠΒΒΠ (Πξφγξακκα Βζεινληηθήο Βξγαζίαο γηα ην Πεξηβάιινλ) 
ζει. 66 

 
Γηνλύζηνο Γηαλλαθόπνπινο, 

Τπνδηεπζπληήο Κιάδνπ Γσήο ΏΠΕ ΠΡΟΝΟΕΏ 
ζει. 69 

 
Αξηζηνηέιεο Δπηπρηάδεο, 

Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Εαηξηθήο ρνιήο Ώζελψλ 
ζει. 72 

 
Ησάλλεο Εήζεο, 

Μέινο 7κεινχο Γξακκαηείαο Παλειιήληνπ Αηθηχνπ Οηθνινγηθψλ Οξγαλψζεσλ 
ζει. 74 

Αλδξέαο Κόξαο, 

Λέθηνξαο Ώλσηάηεο ρνιήο Εθάξσλ 
ζει. 76 

 
Δπηπρία Μαύξνπ, 

Πεξηβαιινληνιφγνο, Μέινο ηνπ Αηθηχνπ ΜΒΟΓΒΕΟ SOS 
ζει. 79 

 
 

3ν ηξνγγπιό Σξαπέδη 
«Πξνιεπηηθή Ηαηξηθή» 

 
πληνληζηήο: Ησάλλεο Πνπιόπνπινο,  

Ώληηδήκαξρνο Ώκαξνπζίνπ 
ζει. 81 

 

Οκηιεηέο: 
 
Αιέμαλδξνο Μνξηάθεο, 

Μαηεπηήξ, Γπλαηθνιφγνο, Αξ. Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ 
ζει. 81 
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Υξήζηνο Ληνλήο, 

Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Κνηλσληθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Εαηξηθήο, Σκήκα Εαηξηθήο 
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

ζει. 85 

 
Αληώληνο Κεξακόπνπινο, 

Βπίθνπξνο Καζεγεηήο, Βπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Κέληξνπ Μαζηνχ ΕΏΧ 
ζει. 89 

Ησάλλεο Κηνπκήο, 

Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο, Τπεχζπλνο Μνλάδαο Ώλαπλεπζηηθψλ Λνηκψμεσλ, 
Πλεπκνλνινγηθήο Κιηληθήο 

ζει. 92 

 
Ησάλλεο Γαηζέξεο, 

Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο 
ζει. 97 

 
 

 

4ν ηξνγγπιό Σξαπέδη 
«Ο ξόινο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

ζηελ Πξόιεςε» 
 
πληνληζηήο: Ησάλλεο Αξγπξόο, Πξφεδξνο Α Κέληξνπ Ώπνθαηάζηαζεο 

«ΦΕΛΟΚΣΔΣΔ» 
ζει. 105 

 

Οκηιεηέο: 
 
Υξίζηνο Γώγνο, 

Ώληηδήκαξρνο ΐχξσλα 
ζει. 105 

 
ηέθαλνο Βιάρνο, 

Αήκαξρνο Πεηξνχπνιεο 
ζει. 107 

 
Αλδξέαο Κνλδύιεο, 

Ώληηδήκαξρνο Ώιίκνπ 
ζει. 109 

 
Ησάλλεο Λαδόπνπινο, 

Ώληηδήκαξρνο Υαιαλδξίνπ 
ζει.111 

 
Μηραήι Γαβξάο, 

Μέινο Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αήκνπ Ώγ. Παξαζθεπήο 
ζει. 113 

 
Νέιιε Λάβδα, 

Ώληηδήκαξρνο Φπρηθνχ 
ζει. 114 
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5ν ηξνγγπιό Σξαπέδη  
«Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Πνηόηεηα Εσήο» 

 
πληνληζηήο: Σάζνο Γηαλλαθόπνπινο,  

Ώληηδήκαξρνο Ώκαξνπζίνπ 
ζει. 116 

 

Οκηιεηέο: 
 
Αλαζηάζηνο Παγώλεο, 

Γεληθφο Αηεπζπληήο Βζληθήο Ώζθαιηζηηθήο 
ζει. 116 

 
Αζαλάζηνο Παπακίρνο, 

Πξφεδξνο Ώλψλπκεο Βηαηξείαο Μνλάδσλ Τγείαο 
ζει. 118 

 
Μαλώιεο Βεινλάθεο, 

Καζεγεηήο Πξφιεςεο θαη Τγηεηλήο Πεξηβάιινληνο, Ννζειεπηηθφ Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ 
Ώζελψλ 

ζει.122 
Μαίξε Γείηνλα, 

Βπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 
ζει. 124 

 

6ν ηξνγγπιό Σξαπέδη 
«πιινγηθνί Φνξείο Πνιηηώλ θαη Πξόιεςε» 

 
πληνλίζηξηα: Γιπθεξία Μνζηξνύ,  

Μέινο Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αήκνπ Ώκαξνπζίνπ 
ζει. 126 

 

Οκηιεηέο: 
 
Γεώξγηνο Ρσκαληάο, 

Βπηζηεκνληθφο χκβνπινο ΕΝΒ ΓΒΒ / ΏΑΒΑΤ 
ζει. 127 

 
Πξόδξνκνο-Μεξθνύξεο - Μπνδνζάθεο, 

Πξφεδξνο Βιιεληθήο Βηαηξείαο Γεληθήο Εαηξηθήο 
ζει. 130 

 
Δπαγγειία Υαιβαηδά, 

Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο, Κνηλσληθή Βπηζεσξήηξηα ηνπ ψκαηνο Βπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ 
Τγείαο θαη Πξφλνηαο, Πξφεδξνο πλδέζκνπ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ Βιιάδαο 

ζει. 133 

 
Βαζηιηθή Μπνπθνπβάια, 

Κιηληθφο Φπρνιφγνο, Γεληθή Γξακκαηέαο πιιφγνπ Βιιήλσλ Φπρνιφγσλ 
ζει. 136 

 
Μηραήι Αγγέινπ, 

Οθζαικίαηξνο, Βπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Εαηξηθήο Βθπαίδεπζεο ΕΚΏ 
ζει. 138 
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Πέηξνο Καζαξηδηάλ, 

Πξφεδξνο MEDITERRANEAN FORUM FOR HEALTH 
ζει. 140 

 

Γηάιεμε 
 
«ΣΟ ΚΟΣΟ ΚΏΕ Δ ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΕΚΟΣΔΣΏ ΣΧΝ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΧΝ ΠΡΟΛΔΠΣΕΚΔ 
ΕΏΣΡΕΚΔ» 
 
Ησάλλεο Κπξηόπνπινο, 

Καζεγεηήο Σνκέα Οηθνλνκηθψλ ηεο Τγείαο, Βζληθή ρνιή Αεκφζηαο Τγείαο 
ζει. 144 

 

Κιείζηκν πλεδξίνπ 
 
Γηώξγνο Παηνύιεο, 

Αήκαξρνο Ώκαξνπζίνπ, Πξφεδξνο Α Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο 
Ώιιειεγγχεο Ο.Σ.Ώ. 

ζει. 150 
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 Παλειιήλην πλέδξην 

 
 
 
 
 

«Ζ Πξόιεςε ηεο Τγείαο κέζσ ησλ Γήκσλ» 
 
 
 
 
 

20 & 21 Απξηιίνπ 2007 
 

Πνιηηηζηηθό & πλεδξηαθό 
Κέληξν Γαΐο 

 
 
 
 
 
 

Πξαθηηθά πλεδξίνπ 
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1ε Ζκέξα πλεδξίνπ 

Παξαζθεπή, 20/04/2007 

Έλαξμε – Υαηξεηηζκνί 

 
Γεκήηξεο Αβξακόπνπινο (Τπνπξγόο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο): 
Πξφθεηηαη λα πεξάζνπκε έλα λνκνζρέδην. 
 
Jiang Zuojun (Τθππνπξγόο Τγείαο Κίλαο): Κη εκείο αληηκεησπίδνπκε απηά ηα 
πξνβιήκαηα ζηα δεκφζηα κεγάια λνζνθνκεία. Γηα απηφ ηψξα ζα κνηξαζηνχκε απηά 
ηα θαζήθνληα, φρη κφλν λα ηα αλαιακβάλεη ε θεληξηθή θπβέξλεζε αιιά θαη ε 
απηνδηνίθεζε. 
 
Γεώξγηνο Παηνύιεο (Γήκαξρνο Ακαξνπζίνπ - Πξόεδξνο Γηαδεκνηηθνύ 
Γηθηύνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ΟΣΑ): Δ επίζθεςε ηνπ 
Τθππνπξγνχ Τγείαο ζην δήκν καο έρεη σο ζηφρν λα αλαπηχμνπκε ην θνκκάηη ηεο 
πξφιεςεο κέζα απφ ηε δηθή ζαο θπξίσο δξάζε θαη ηε δηθή καο βνήζεηα έηζη ψζηε 
λα θάλνπκε θάηη πνιχ ζεκαληηθφ. Θεσξψ φηη απηέο νη επηθνηλσλίεο θαη επαθέο 
πέξα ησλ Οιπκπηαθψλ Ώγψλσλ κπνξνχλ λα ζπλερηζηνχλ θαζψο ήδε ν δήκνο 
Ώκαξνπζίνπ έρεη μεθηλήζεη ην θνκκάηη αδειθνπνίεζεο κε ηελ πφιε Σζάνπ Γηαλθγ, 
ηελ αληίζηνηρε πφιε πνπ έρεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πεθίλνπ γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο 
Ώγψλεο. Ο Τπνπξγφο είλαη πνιχ θίινο κε ηνλ ιαφ ηεο Κίλαο θαη βεβαίσο θαη κε ηνλ 
Πξέζβε ηεο Κίλαο. 
 
Αηκηιία ηαζάθνπ (Παξνπζηάζηξηα): Κπξίεο θαη θχξηνη, είλαη ε ηξίηε θνξά πνπ ην 
Αηαδεκνηηθφ Αίθηπν παίξλεη ηελ πξσηνβνπιία γηα ηε δηνξγάλσζε απηνχ ηνπ 
ζπλεδξίνπ. Φέηνο φκσο είλαη κηα ζεκαληηθή ρξνληθά ζπγθπξία αθνχ αλακέλεηαη ε 
δεκηνπξγία ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα θαηαζηήζεη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 
ππξήλα ελφο λένπ κνληέινπ πξφιεςεο. Βλφο κνληέινπ πνπ αθνινπζείηαη ζηα 
πεξηζζφηεξα πξνεγκέλα θξάηε, ελφο κνληέινπ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 
πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ. Βιπίδνπκε ην ζπλέδξην απηφ λα πξνζζέζεη έλα 
ιηζαξάθη ζηελ νηθνδφκεζε ελφο ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 
πνπ ζα νδεγήζεη ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο ζηε λέα επνρή. Πξηλ δψζσ ηνλ ιφγν 
ζηνλ πξφεδξν ηνπ Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο θαη 
δήκαξρν Ώκαξνπζίνπ θ. Γηψξγν Παηνχιε γηα λα θεξχμεη ηελ έλαξμε ηνπ ζπλεδξίνπ, 
ζα ζαο δηαβάζσ ην κήλπκα πνπ έρεη ζηείιεη ν Μαθαξηόηαηνο Αξρηεπίζθνπνο 
Αζελώλ θαη Πάζεο Διιάδνο, θ. Υξηζηόδνπινο: «Ώγαπεηνί ζχλεδξνη, 
απνδερφκελνο ηελ επγεληθή πξφζθιεζε ηνπ εθιεθηνχ Αεκάξρνπ Ώκαξνπζίνπ θ. 
Παηνχιε λα επινγήζσ ηελ έλαξμε ηνπ παξφληνο ζπλεδξίνπ, ην αθηεξσκέλν ζην 
Αηαδεκνηηθφ Αίθηπν Τγείαο, ζαο εθθξάδσ απφ ηε ζέζε κνπ ηελ παηξηθή κνπ αγάπε 
θαη ζαο βεβαηψλσ γηα ηελ άγξππλε πξφλνηα κε ηελ νπνία ε Εεξά Ώξρηεπηζθνπή 
Ώζελψλ ζθέπεη ηνπο Ώκαξνπζηψηεο θαη φινπο ηνπο πηζηνχο ηεο επξχηαηεο ηνπηθήο 
εθθιεζίαο καο. Δ πγεία ησλ πνιηηψλ είλαη έλα πνιπδηάζηαην ζέκα πνπ εθθηλά απφ 
ηελ πγεία ηνπ ίδηνπ ηνπ ηφπνπ. Βπηπρψο ν Αήκνο ζαο αλζίζηαηαη ζηελ αζθπμία ησλ 
αεξίσλ ηνπ Λεθαλνπεδίνπ κε ηελ ίδηα δφκεζή ηνπ, ε νπνία επηηξέπεη ηε ζρεηηθή 
αλάζα ηεο γεο κε ηφπνπο πξαζίλνπ. Παξέρνληαο έηζη ηα ερέγγπα κηαο πνηνηηθήο 
δηαβίσζεο ζεκειηψδνπο γηα ηελ ςπρνζσκαηηθή πγεία ησλ πνιηηψλ. Αεχηεξν  
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επίπεδν ζσξάθηζεο ηεο πγείαο είλαη ε ζπληήξεζε ηεο δσηηθφηεηαο ησλ πνιηηψλ κε 
έληαμή ηνπο ζε ξπζκνχο πγηεηλήο δσήο ηφζν εμ απφςεσλ δηαηξνθήο φζν θαη εμ 
απφςεσλ απνθπγήο βιαπηηθψλ ζπλεζεηψλ θαη ην θπξηφηεξν, δηα ηνπ θηλήηξνπ ηεο 
ζσκαηηθήο αζθήζεσο. Βδψ κέγηζην ξφιν παίδνπλε ε ελεκέξσζε, ε ζρνιηθή 
εθπαίδεπζε θαη ε αζιεηηθή ππνδνκή. ε ηξίην επίπεδν πιένλ αθνξά ε 
βξαρππξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζηελ αζζέλεηα γηα 
ηελ νπνία απαξαίηεην είλαη λα πθίζηαηαη έλα δίθηπν δνκψλ πγείαο, ηθαλφ λα 
ζηεξίδεη ηελ πνιηηηθή πγείαο ηνπ Αήκνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ινηπνχο θξαηηθνχο 
θνξείο. Γηα ην ζπληνληζκφ ηεο ηειεπηαίαο ζε επίπεδν δηαδεκνηηθφ, απαξαίηεην είλαη 
έλα ζπλέδξην ζαλ ην ζεκεξηλφ ην νπνίν ραηξεηίδεη ν επρφκελνο ηελ επηηπρία ηνπ θαη 
ηελ απφδνζε θαιψλ θαη κεζηψλ θαξπψλ. Μεηά παηξηθψλ νινζχκσλ επρψλ, 
Ώξρηεπίζθνπνο Ώζελψλ, Υξηζηφδνπινο. Θα παξαθαινχζα ηψξα ηνλ πξφεδξν ηνπ 
Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο θαη δήκαξρν 
Ώκαξνπζίνπ, θ. Γηψξγν Παηνχιε, λα θεξχμεη ηελ έλαξμε ηνπ ζπλεδξίνπ. 
 

 
Γηώξγνο Παηνύιεο: Κχξηε Τθππνπξγέ Τγείαο 
ηεο Λατθήο Αεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο, θχξηε 
Τπνπξγέ, θχξηε Ώβξακφπνπιε, θχξηε 
Τθππνπξγέ Ώπαζρφιεζεο, θ. Γηαθνπκάηε, θπξία 
Γεληθή Γξακκαηέα Σνπξηζκνχ, θα Γηαλλίξε, 
θχξηνη βνπιεπηέο, θχξηνη εθπξφζσπνη ησλ 
θνκκάησλ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, δήκαξρνη θαη 
δεκνηηθνί ζχκβνπινη, ζπλάδειθνη απφ ηνλ 
ηαηξηθφ ρψξν, θπξίεο θαη θχξηνη. Θέισ θαη‟ 
αξρήλ λα ζαο επραξηζηήζσ φινπο γηα ηελ 
παξνπζία ζαο ζηηο εξγαζίεο ηνπ ηξίηνπ 
ζπλεδξίνπ ηνπ Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ Τγείαο & 
Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο ΟΣΏ. Δ παξνπζία 

ηφζσλ εθιεθηψλ πξνζσπηθνηήησλ απφ ην ρψξν ηεο πνιηηηθήο, ηεο πγείαο, ηεο 
απηνδηνίθεζεο, ηεο επηζηήκεο, απνηειεί γηα φινπο φζνπο ζπκκεηέρνπκε ελεξγά ζην 
Αηαδεκνηηθφ Αίθηπν, χςηζηε ηηκή θαη έκπξαθηε αλαγλψξηζε ηεο κεγάιεο 
πξνζπάζεηαο πνπ θάλνπκε πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχκε ζηελ πξψηηζηε 
θνηλσληθή καο επζχλε πνπ είλαη ε πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο 
ησλ πνιηηψλ καο. πσο φινη καο παξαδερφκαζηε, ε πξνζηαζία ηεο πγείαο 
απνηειεί πξψηηζηε θνηλσληθή επζχλε γηα φινπο καο θαη πξψηα απ‟ φια γηα ηελ 
πνιηηεία ε νπνία νθείιεη λα παξέρεη θαη λα εγγπάηαη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο πςεινχ 
επηπέδνπ ππεξεζίεο πγείαο. Έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα 
κέζα πνπ λα ζηεξίδνπλ κηα νινθιεξσκέλε πνιηηηθή πγείαο, ζχκθσλα κε ηα 
ζχγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα. Βχινγα, θάπνηνη κπνξνχλ λα αλαξσηεζνχλ: «Ση 
δνπιεηά έρεηε εζείο νη Αήκαξρνη θαη αλαθαηεχεζηε ζηα δεηήκαηα ηεο πγείαο. Αελ 
είλαη δηθηά ζαο αξκνδηφηεηα. Αελ αλήθνπλ ζηελ αηδέληα ζαο απηέο νη 
δξαζηεξηφηεηεο». Ώληηιακβαλφκαζηε ην εξψηεκα απηφ θαη παίξλνπκε εμαξρήο 
ζέζε ιέγνληαο φηη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε έρεη θαη ιφγν θαη ξφιν ζε φια ηα δεηήκαηα 
πνπ άπηνληαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ, γηαηί είκαζηε εθπξφζσπνη ελφο 
ζεζκνχ πνπ βξίζθεηαη πεξηζζφηεξν απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζε άκεζε επαθή κε 
ηνλ πνιίηε. Αελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα καο αθήλνπλ αδηάθνξα κηα ζεηξά απφ 
δεηήκαηα φπσο ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο επηινγήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ θάζε 
πνιίηε, ε δπλαηφηεηα άκεζεο θαη εχθνιεο 
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πξφζβαζήο ηνπ ζε φια ηα επίπεδα πεξίζαιςεο. Αελ έρνπκε δηθαίσκα σο 
εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ λα κελ παξαθνινπζνχκε πψο 
αληηκεησπίδνπλ ηα δεηήκαηα ηεο πγείαο νη πξνεγκέλεο πγεηνλνκηθά ρψξεο ηεο 
Βπξψπεο, νη νπνίεο αλαγλσξίδνπλ φιν θαη ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηνλ ηνκέα απηά 
ζηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Αελ κπνξνχκε θαη δελ έρνπκε δηθαίσκα 
λα παξαθνινπζνχκε απαζείο ηνπο πνιίηεο θαη λα κελ αλαιακβάλνπκε ηηο 
ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο πνπ ηνπο αμίδνπλ. Πηζηεχνπκε ινηπφλ φηη 
παξά ηα ζεκαληηθά βήκαηα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο πνπ έρνπλ ηα 
ηειεπηαία ρξφληα γίλεη ζηε ρψξα καο, ήξζε ε ψξα λα αιιάμνπλ πνιιά. Ήξζε ε ψξα 
γηα ηελ πξνψζεζε κηαο ζεηξάο ξηδνζπαζηηθψλ αιιαγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ κε ηε 
δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ θαη κε ηνλ θαηάιιειν νηθνλνκηθφ 
ζρεδηαζκφ. Δ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη φρη ε δηαρείξηζε ηεο αζζέλεηαο ζα πξέπεη 
λα είλαη ην κέιεκα καο θαη ζε απηφ ην λέν ζχζηεκα πγείαο πνπ ε λέα εγεζία ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τγείαο καδί κε ηηο παιαηφηεξεο πξνζπάζεηεο, δηεθδηθεί απηφλ ηνλ ξφιν 
θαη ηνλ δίλεη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κέζα απφ ηηο ζπδεηήζεηο φζνλ αθνξά ην 
θνκκάηη ηεο πξφιεςεο. Μπαίλνπκε ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ αγψλα γηα λα 
δηαζθαιίζνπκε ίζεο δπλαηφηεηεο εχθνιεο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο πγείαο 
επηπέδνπ γηα φινπο ηνπο πνιίηεο. ηελ πξψηε γξακκή ηνπ αγψλα γηα λα 
θαηαθηήζνπκε ηελ πξφιεςε, βαζηθφ κνριφ κηαο λέαο πνιηηηθήο πγείαο. Γηα καο ην 
ρξήζηκν ζηνλ πνιίηε είλαη έλα ζχζηεκα πγείαο φηαλ δίλεη βάξνο ζηελ πξφιεςε, 
φηαλ ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη φρη ηε δηαρείξηζε ηεο 
αζζέλεηαο, φηαλ ζπλδπάδεη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη κε ηελ 
απνδνηηθφηεηά ηνπ. ηαλ είλαη απνθεληξσκέλν ζε πξνζσπηθφ θαη ππεξεζίεο, 
θαζψο θαη φηαλ ιεηηνπξγεί κε νξζνινγηθά θαη κε ππεχζπλε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. 
Ώζθαιψο ζα ήζεια ζην ζεκείν απηφ λα μεθαζαξίζσ φηη δελ δηεθδηθνχκε νη Αήκνη 
λα απνθηήζνπλ μαθληθά ηελ αξκνδηφηεηα λα θηηάμνπκε θαη λα ιεηηνπξγήζνπκε 
λνζνθνκεία. Ώληίζεηα, εκείο πηζηεχνπκε φηη νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 
είλαη απηνί πνπ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο, έλαλ ηνκέα 
ηδηαίηεξα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζηνλ νπνίν δπζηπρψο δελ έρεη ξίμεη φζν ζα 
κπνξνχζε κέρξη ζηηγκήο ε δηθή καο πνιηηεία ηε βαξχηεηα απηή. κσο, ην παξφλ 
θαη ην κέιινλ είλαη δηθφ καο φπσο θαίλεηαη. ηα ηξία απηά ρξφληα πνπ ιεηηνπξγεί ην 
Αηαδεκνηηθφ Αίθηπν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο ΟΣΏ, έρεη αλαπηχμεη 
ζηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα ηαηξηθήο πξφιεςεο ζε 29 δήκνπο - κέιε. Παξάιιεια, 
νξγάλσζε κε επηηπρία πνιιέο εθδειψζεηο ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε 
επξχηεξα ζέκαηα πξφιεςεο, αηπρήκαηα, παρπζαξθία, πεξηβάιινλ θαη πγηεηλή. 
ηφρνο καο είλαη, ε πξσηνηππνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξφιεςεο ησλ δήκσλ 
- κειψλ καο, ε παξνρή αμηφπηζηεο πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο, ηεθκεξησκέλε 
απφ ηνπο εζληθνχο θαη δηεζλείο θνξείο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ πγείαο ησλ 
δήκσλ - κειψλ κε πξνηεξαηφηεηα ηηο ππεξεζίεο πξφιεςεο. Πηζηεχνπκε αθξάδαληα 
φηη ε πξφιεςε ηεο πγείαο ζα πξέπεη θαη ζηε ρψξα καο λα γίλεηαη κέζα απφ ηελ 
ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Ώξρή θαη πξνηεξαηφηεηά καο είλαη ε πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη 
επνκέλσο ε επέλδπζε ηεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο. Θεσξνχκε φηη ε πξφιεςε είλαη 
ζαθψο απνδνηηθφηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε απ‟ ηε δηαρείξηζε ηεο αζζέλεηαο. 
Υξεηαδφκαζηε έλα ζχζηεκα πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαη πξφιεςεο πνπ ζα 
δηαζέηεη πειαηνθεληξηθή αληίιεςε, ζα πεγαίλεη απηφ ζηνλ πνιίηε θαη δελ ζα 
πεξηκέλεη ηνλ πνιίηε λα απεπζπλζεί απηφο ζε εθείλν. Βίλαη ινηπφλ αλάγθε λα 
ζεζκνζεηεζεί έλαο νπζηαζηηθφο ξφινο γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κέζα ζε έλα 
εζληθφ πιαίζην πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαη πξφιεςεο, ην νπνίν ζα θαιχπηεη 
νπζηαζηηθά ηηο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ Βιιήλσλ πνιηηψλ. Έλα 
ζχζηεκα πξφιεςεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θαη ηελ πξνζπάζεηα εμάιεηςεο ησλ  
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αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ ηεο αξξψζηηαο ή πξσηνγελή πξφιεςε φπσο ιέκε. Σελ 
άζθεζε ηεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη ηελ πγεηνλνκηθή δηαθψηηζε ηνπ πιεζπζκνχ, 
ηελ ηαηξνθνηλσληθή θαη επηδεκηνινγηθή έξεπλα, ηελ ηαηξηθή ηεο εξγαζίαο, ηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο πγηεηλήο, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, 
ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ αγσγή πγείαο, ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο, ηελ αγσγή ζηνκαηηθήο πγείαο θαη ηελ άζθεζε 
πξνιεπηηθήο νδνληηαηξηθήο. Θεσξνχκε ινηπφλ φηη ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο, ε 
ηνπηθή απηνδηνίθεζε κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ έξγν θαη ξφιν. Μπνξεί λα 
αλαιάβεη ηελ επζχλε ηφζν ηνπ επηηειηθνχ ζρεδηαζκνχ φζν θαη ηεο κεηέπεηηα 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πξφιεςεο, αξθεί λα ηεο δνζεί ζεζκηθά ν ξφινο απηφο 
θαη λα ηεο απνδνζνχλ θαη νη απαξαίηεηνη πφξνη γηα λα ιεηηνπξγήζεη 
απνηειεζκαηηθά. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ κλεκνλίνπ 
ζπλεξγαζίαο θαη εθαξκνγήο ηεο θάξηαο πξφιεςεο πγείαο πνπ ππνγξάθηεθε 
κεηαμχ ηνπ Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζα επηδηψμνπκε λα 
ππάξμεη θαη λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε κε ζρεηηθφ άξζξν πνπ ζα πεξηιεθζεί ζην 
λνκνζρέδην γηα ηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε. Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα ηνλίζσ πσο 
γλσξίδνπκε θαιά φηη φιεο απηέο νη αιιαγέο πνπ πξνηείλνπκε είλαη ζε κεγάιν 
βαζκφ ξηδνζπαζηηθέο γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα. Θα ππάξμνπλ ίζσο αληηδξάζεηο 
θαη δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε. Ώλ, φκσο, ππάξμεη 
έλα θαιά κειεηεκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ην νπνίν 
ζα ηεξεζεί κε απνθαζηζηηθφηεηα θαη ζπλέπεηα, είκαη βέβαηνο φηη ην εζληθφ ζχζηεκα 
πγείαο ζα απνθηήζεη κηα λέα δπλακηθή. ήκεξα βάδνπκε ηηο βάζεηο γηα λα 
δεκηνπξγήζνπκε έλα λέν νηθνδφκεκα πνπ ζα παξέρεη ζηνλ πνιίηε ζχγρξνλεο θαη 
επέιηθηεο δνκέο θαη ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη πξφιεςεο, εχθνια 
πξνζβάζηκεο, ελζσκαησκέλεο ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, νη 
νπνίεο ζα ιεηηνπξγνχλ σο δσληαλφ θχηηαξν πξναγσγήο ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ. 
Πξνρσξάκε κπξνζηά κε νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ζηε βάζε κηαο 
νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο, κε ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 
πξσηαγσληζηέο, κε ηνλ πνιίηε ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο καο, κε ην 
Αηαδεκνηηθφ Αίθηπν Τγείαο ζηελ πξψηε γξακκή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Σν κέιινλ 
είλαη δίπια καο. Βπραξηζηψ πνιχ. 
Θα ήζεια λα θαιέζσ ηνλ Τθππνπξγφ Τγείαο ηεο Κίλαο λα έξζεη λα καο θάλεη έλα 
ραηξεηηζκφ θαη βεβαίσο κέζα απφ απηφ λα απνθνκίζνπκε φια απηά ηα νπνία 
ζπδήηεζε ζηε δηήκεξε παξακνλή ηνπ ζηε ρψξα καο, ζηε ζπλάληεζε κε ηνλ 
Τπνπξγφ, ηνλ θ. Ώβξακφπνπιν, αιιά θαη ζην Αεκαξρείν ηνπ Ώκαξνπζίνπ ψζηε λα 
απνθνκίζνπκε θαη εκείο ηε δηθή ηνπ άπνςε πάλσ ζε απηά πνπ είδε ζηε ρψξα καο. 

 
Jiang Zuojun (Τθππνπξγόο Τγείαο Κίλαο): 
Ώμηφηηκε θχξηε Τπνπξγέ Ώβξακφπνπιε, αμηφηηκε 
θχξηε Τθππνπξγέ Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο, θπξία 
Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ, 
αμηφηηκνη θχξηνη δήκαξρνη, θίινη θαη θίιεο, θπξίεο 
θαη θχξηνη, ζαο θαισζνξίδσ. Χο επίζεκε 
απνζηνιή απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο ηεο Κίλαο, ην 
γεγνλφο φηη βξηζθφκαζηε εδψ ζηελ Βιιάδα, καο 
δίλεη κηα ηδηαίηεξε ραξά. Βίδακε φηη ε Βιιάδα είλαη 
κηα φκνξθε, κε καθξφρξνλε ηζηνξία θαη ιακπξφ 
αξραίν πνιηηηζκφ ρψξα. Καη καο δίλεη ηδηαίηεξε 
ραξά πνπ είκαζηε εδψ γηα ηελ  
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έλαξμε ηνπ ζπλεδξίνπ. Βμ νλφκαηνο ηεο αληηπξνζσπείαο καο δίλσ ζεξκά 
ζπγραξεηήξηα ζην ηξίην ζπλέδξην γηα ηελ πξφιεςε πγείαο κέζσ Αήκσλ. πσο 
είλαη γλσζηφ ε Κίλα απνηειεί κηα ρψξα κε ην κεγαιχηεξν πιεζπζκφ ζε φιν ηνλ 
θφζκν. Σα ηειεπηαία ρξφληα ζεκεηψζακε κεγάιε πξφνδν ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, 
παξ‟ φια απηά θαηέρνπκε ηελ ηέηαξηε ζέζε ζηνλ θφζκν. κσο, ην θαηά θεθαιήλ 
εηζφδεκα είλαη πνιχ ρακειφηεξν, δειαδή θάησ απφ 100 γελ. Γηα απηφ ζχκθσλα κε 
ηηο δηθέο καο πξαγκαηηθφηεηεο, πνπ είκαζηε κηα αλαπηπζζφκελε ρψξα αιιά πνπ 
αθφκα ζεσξείηαη θησρή, ζα δψζνπκε σο θπβέξλεζε πνιχ βάξνο ζηελ πξφιεςε 
πγείαο. Έρνπκε θάλεη κηα ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ε νπνία δείρλεη φηη φηαλ 
ρξεκαηνδνηείηαη 1 γελ ζηελ πξφιεςε πγείαο, κπνξνχκε λα γιηηψζνπκε 8, θαζψο 
αθφκα θαη 100 γελ γηα έμνδα λνζειείαο ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά. Θεσξνχκε φηη 
έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κέηξα είλαη λα ηδξπζνχλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο 
ρψξαο ηαηξηθά θέληξα. Δ θνηλνηηθή θπβέξλεζε παίξλεη απηή ηελ πξσηνβνπιία λα 
δεκηνπξγήζεη ηαηξηθά θέληξα, ηα νπνία ζα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξφιεςε 
δηάθνξσλ αζζελεηψλ. Πξφζθαηα ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ηεο Κίλαο έθαλε κηα 
αλάινγε κειέηε θαη έλα ζπλέδξην γηα λα εθαξκφζεη απηήλ ηε ζηξαηεγηθή. Γηα λα 
πινπνηήζνπκε απηέο ηηο απνθάζεηο γηα απηά ηα κέηξα, ηα ππνπξγεία ηεο Κίλαο 
έρνπλ ζπλελλνεζεί κεηαμχ ηνπ λα πάξνπλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα λα πινπνηήζνπλ 
ηηο απνθάζεηο πνπ πήξε ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην. Πξνο ην παξφλ, ην 90% ηνπ 
πιεζπζκνχ ηεο Κίλαο ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξα ηακεία θνηλσληθήο αζθαιίζεσο. 
Βπεηδή ε Κίλα είλαη αλαπηπζζφκελε ρψξα, αληηκεησπίδεη κεγάια πξνβιήκαηα 
ιφγσ ηνπ ηεξάζηηνπ πιεζπζκνχ πνπ δηαζέηεη. Αχζθνια έλαο απιφο πνιίηε ζα πάεη 
ζην λνζνθνκείν, δηφηη ην θφζηνο είλαη κεγάιν. Γηα απηφ, κε ηα κέηξα γηα ηελ 
πξφιεςε ηεο πγείαο κπνξνχκε λα κεηψζνπκε ζεκαληηθά ηα έμνδα απηά. Γηα λα 
θηηάμνπκε δηάθνξα ηαηξηθά θέληξα κπνξνχκε λα κεηψζνπκε ηελ πίεζε πνπ 
αληηκεησπίδνπλ ηα δεκφζηα κεγάια λνζνθνκεία. Κπξίεο, θχξηνη, θαη ε Βιιάδα θαη 
Κίλα απνηεινχλ δχν ρψξεο απφ ηηο αξραηφηεξεο κε καθξφρξνλεο ηζηνξίεο θαη 
ιακπξνχο πνιηηηζκνχο. Σν Τπνπξγείν Τγείαο ηεο Βιιάδαο θαη ην Τπνπξγείν 
Τγείαο ηεο Κίλαο έρνπλ ην θαζήθνλ λα ζπκβάιινπλ ζηνλ ηαηξηθφ ηνκέα θαη ζηνπο 
δχν ιανχο. Χο αξκφδηνη ππνπξγνί Τγείαο έρνπκε θαζήθνλ λα πξνζθέξνπκε 
θαιχηεξεο ππεξεζίεο ζε θάζε πνιίηε φπσο πξνζθέξακε ζηελ ηζηνξία θαη ζηνλ 
πνιηηηζκφ πξνο φιν ηνλ πιαλήηε. Θα πξνζθέξνπκε θάζε κέζν γηα ηε καθξνδσία 
θάζε πνιίηε. ηαλ ιέκε πξνζθέξνπκε θάζε κέζν, ελλννχκε θαιή πνηφηεηα θαη φηη 
είλαη αλαγθαίν γηα ηελ πνιχρξνλε δσή θάζε πνιίηε. Ώο κνηξαζηνχκε ηηο εκπεηξίεο 
πνπ απνθηήζακε ζην παξειζφλ, αο δπλακψζνπκε ηηο ζρέζεηο αληαιιαγήο κεηαμχ 
καο, λα δψζνπκε πεξηζζφηεξν ψζεζε ζηηο ζρέζεηο ελδπλάκσζεο κεηαμχ Κίλαο θαη 
Βιιάδαο. Βπραξηζηνχκε πάξα πνιχ. 
 
Γεώξγηνο Παηνύιεο: Θα ήζεια λα θαιέζσ πξηλ γίλεη ε έλαξμε ηνπ ζπλεδξίνπ ηνλ 
εθπξφζσπν ηνπ Πξσζππνπξγνχ ηεο Κπβέξλεζεο, ηνλ Τθππνπξγφ 
Ώπαζρφιεζεο,ηνλ θ. Γηαθνπκάην. 

 
Γεξάζηκνο Γηαθνπκάηνο (Τθππνπξγόο 
Απαζρόιεζεο): Κπξίεο θαη θχξηνη, θίινη θαη 
θίιεο, έρσ ηδηαίηεξε ραξά ζήκεξα. Πξψηα θαη 
πάλσ απ‟ φια σο γηαηξφο. Αεχηεξν, γηα ηελ 
αγάπε πνπ κνπ έρεη δείμεη ε Αηαδεκνηηθή θαη 
πξνεθινγηθά θαη παιαηφηεξα θαη ηνπο 
αλζξψπνπο ηεο θαη εηδηθφηεξα ην ζεκεξηλφ 
δήκαξρν θαη ηνλ απξηαλφ, ηνλ θ.Παηνχιε. Δ  
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πγεία πάληα είρε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ θαζέλα απφ εκάο ηφζν ζε αηνκηθφ αιιά 
φζν θαη ζε θνηλσληθφ θαη ηζηνξηθφ επίπεδν. ήκεξα φκσο ην θνηλσληθφ αγαζφ ηεο 
πγείαο παξάγεηαη κέζα απφ αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλεο απφ ην ρζεο ζπλζήθεο. Νέεο 
παξάκεηξνη, φπσο ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο, ε εθδήισζε ζπλερψο θαηλνχξησλ 
απεηιεηηθψλ παλδεκηψλ θαζψο θαη ε εκθάληζε λέσλ αζζελεηψλ, λέσλ ινηκψμεσλ, 
αλαδεηθλχνπλ ην λέν πιαίζην, εληφο ηνπ νπνίνπ θχξηε Τπνπξγέ Τγείαο, ην ζχζηεκα 
πγείαο πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί θαη λα κεηαζρεκαηηζηεί. Δ πξφθιεζε αθνξά θαη‟ 
εμνρήλ ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα, ε νπνία πξέπεη επηηέινπο λα εθαξκνζηεί θαη 
ζηε ρψξα καο. Βίλαη γλσζηφ άιισζηε φηη είλαη ζην πξφγξακκα ηεο Νέαο 
Αεκνθξαηίαο απφ ην 1986 θαζψο θαη ηνπ ΠΏΟΚ. Σν κέρξη ζήκεξα λνζνθνκεηαθφ - 
θεληξηθφ κνληέιν νξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο καο, έρεη πξν πνιινχ αγγίμεη ηα φξηά 
ηνπ. Γηα απηφ, ινηπφλ, απαηηνχληαη λέεο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ 
σο πξνηεξαηφηεηα ηελ πξνζηαζία, ηελ πξναγσγή, αιιά πάλσ απ‟ φια επέλδπζε 
ζηελ πξφιεςε πγείαο. Καη απηφ, δηφηη αθελφο ε πξνιεπηηθή ηαηξηθή βνεζά ηελ 
πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνιίηε θαη αθεηέξνπ δε ην θφζηνο ηεο 
είλαη πνιχ κηθξφηεξν ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. Ώλ παξαηεξήζεη θαλείο ηα 
λνζνθνκεία ζήκεξα, πάλσ απφ ην 45% είλαη ειηθησκέλνη πνπ λνζειεχνληαη. Καη 
απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη θαζπζηεξνχλ ηα ρεηξνπξγεία ηνπιάρηζηνλ 15 κέξεο θαζψο θαη 
εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη γηα έλαλ απιφ πφλν ζπεχδεη ν θφζκνο ζηα λνζνθνκεία. 
Αελ έρνπκε θ. βνπιεπηά ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πνπ ζα έπξεπε λα ζηακαηήζεη 
απηφλ ηνλ νκθάιην ιψξν πνπ ζπλερψο ξέεη πξνο ηα λνζνθνκεία. Απζηπρψο ε 
ρψξα καο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε πζηέξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξφιεςεο. 
Βδψ ζέισ λα ζπκίζσ φηη ε πξφιεςε είλαη επηθίλδπλε φηαλ γίλεηαη κε εκπνξηθά θαη 
αιαδνληθά θαη ζηεγλά επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, π.ρ ε ηζηνξία κε ην εκβφιην γηα ηνλ 
θαξθίλν ηεο κήηξαο. Σν ηη αγψλαο θαη ηη ζπφλζνξεο είραλ βγεη επί Πξσηφπαπα γηα 
ην εκβφιην γηα 1 δηζεθαηνκκχξην επξψ δελ πεξηγξάθεηαη. Βπηπρψο φκσο ε 
ππεπζπλφηεηα, ε εληηκφηεηα θαη ε εηνηκφηεηα ηνπ Τπνπξγνχ παξέπεκςε ην ζέκα ζε 
ζπλέδξην, ζε επηηξνπή. Άξα ε πξφιεςε είλαη απαξαίηεηε λα γίλεηαη ζρεδηαζκέλα, 
λα γίλεηαη ππεχζπλα. Βίλαη γλσζηφ, φηη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη 
Έιιελεο πεγαίλνπλ ζηα λνζνθνκεία, είλαη φηαλ είλαη άξξσζηνη ή έηζη λνκίδνπλ. 
Φηαίεη ην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ εκπεδψζεη ηε θηινζνθία ηεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο 
ή ηε θηινζνθία ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο. ήκεξα, πνπ νη πεξηζζφηεξεο 
εμεηάζεηο είλαη ζχληνκεο, αλψδπλεο είλαη θξίκα λα κελ αμηνπνηνχκε ην πιενλέθηεκα 
ηεο δσήο πνπ πξνζθέξνπλ θαη ζπγρξφλσο κε ηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή λα 
ζηακαηάκε ηε κεγάιε δσή ζηα λνζνθνκεία. Βίλαη ινηπφλ επηηαθηηθή αλάγθε 
παξάιιεια κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο δξάζεο θαη πνιηηηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, ζην πιαίζην κηαο ζχγρξνλεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο. Θα 
πξέπεη λα πινπνηεζεί κηα εθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηηο 
σθέιεηέο ηεο. Καη εδψ, ην Αηαδεκνηηθφ Αίθηπν πξαγκαηηθά θάλεη πνιχ θαιή δνπιεηά 
εδψ θαη ρξφληα γηα απηή ηε δηάδνζε θαη γηα απηή ηελ εθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο 
ηνπ πνιίηε. Θεσξψ πσο ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο εμππεξεηεί εχζηνρα ε ζχζηαζε 
απηή ηνπ Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο θαζψο θαη ην 
ζεκεξηλφ παλειιήλην ζπλέδξην. Ώπνηειεί πξάγκαηη, θ. Παηνχιε, έλα κεγάιν άικα 
πξνο ηα εκπξφο. Σν κλεκφλην ζπλεξγαζίαο πνπ ππνγξάθηεθε κε ηνλ Τπνπξγφ, ηνλ 
θ. Ώβξακφπνπιν, είλαη πξαγκαηηθά έλα ζεηηθφ, πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν. 
Αηφηη αλαγλσξίδεη θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε λα 
δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην κεγάιν απηφ ζέκα ηεο πξφιεςεο ηεο πγείαο.  
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Καη΄αξράο, ε χπαξμε δήκσλ κε ζνβαξή εκπεηξία ζηα ζέκαηα πξνιεπηηθήο 
ηαηξηθήο. Αεχηεξνλ, ν εληνπηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πγεηνλνκηθψλ αλαγθψλ ησλ  
ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Άιιεο νη ηνπηθέο αλάγθεο ηεο Βθάιεο, ηνπ Ώκαξνπζίνπ, άιιεο 
ηεο Μάλδξαο, άιιεο ζην ππφινηπν ηεο Ώηηηθήο. Σξίηνλ, ε αμηνπνίεζε αιιά θαη ε 
έλσζε ησλ δνκψλ ησλ πθηζηακέλσλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ. πγθεθξηκέλα, απφ ηελ 
εξρφκελε εβδνκάδα ζα πάεη ζε φιεο ηηο πεξηθεξεηαθέο δηεπζχλζεηο ηνπ ΕΚΏ 
εγθχθιηνο πνπ ζα ππνρξεψλεη θάζε Αήκν, ηνλ δηεπζπληή ηνπ ηνπηθνχ 
ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ ΕΚΏ λα ζηέιλεη θάζε εβδνκάδα ζηα ΚΏΠΔ ηνπ Αήκνπ 
γηαηξνχο ππνρξεσηηθά 2 ψξεο ηε βδνκάδα λα γξάθνπλ ηα θάξκαθα ζηνπο 
ειηθησκέλνπο. Βίλαη απαξάδεθην θαη αδηαλφεην απηά ηα πεξήθαλα γεξαηεηά, λα 
πεγαίλνπλ ζην ΕΚΏ θαη γηαηί δελ πάεη ην ΕΚΏ ζην ΚΏΠΔ, ν έλαο γηαηξφο ζηνπο 80 
θαη φρη νη 80 ζηνλ έλαλ. Καη λα είζηε βέβαηνη φηη απηή ηελ εγθχθιην ζα ηελ 
παξαθνινπζήζσ πξνζσπηθά. Σέηαξηνλ, ε πηνζέηεζε θαη δηάδνζε θαιψλ 
πξαθηηθψλ κε ηηο νπνίεο ζα ζπκβάιιεηε ζηνλ νξζνινγηθφηεξν ζρεδηαζκφ ησλ 
ππεξεζηψλ ηεο πξφιεςεο, πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη κεηέπεηηα πξνο ηελ 
θαηεχζπλζε ελφο πξαγκαηηθά νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο πγείαο. 
Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη ε δξάζε απηή ζα ζεκαηνδνηήζεη ηελ έθβαζε ηεο 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνο ην θνηλσληθφ θαη πνιηηεηαθφ ραξαθηήξα. Αηφηη μέξεηε 
φηη κεηαμχ ησλ αξίζησλ πνιηηψλ ηνπ Ώκαξνπζίνπ επέιεμαλ ηνλ άξηζην. Ση ζέιεη 
ινηπφλ ε ηνπηθή θνηλσλία; Θέιεη λα ηελ ππεξεηήζεη θαη λα ηελ εμππεξεηήζεη θαηά 
ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Καη ε κεγαιχηεξε θξνληίδα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεηο είλαη ε 
πςειή πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηνλ δήκν ζνπ. Πξέπεη λα 
αθνπγθξαδφκαζηε ηνπο πνιίηεο, πξέπεη πξαγκαηηθά λα εμππεξεηνχκε ηνπο πνιίηεο 
θαη ζήκεξα είλαη γεγνλφο φηη πξέπεη λα ππάξμνπλ ζπληνληζκέλεο δξάζεηο γηα ηηο 
πνιηηηθέο πγείαο απφ φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 
Βίλαη εδψ θαη ν λνκάξρεο Ώξγνλαππιίαο, ν πξψελ Πξφεδξνο ηνπ Παλειιήληνπ 
Εαηξηθνχ πιιφγνπ θαη πξψελ βνπιεπηήο, πνπ μέξεη θαιχηεξα ηα ζέκαηα απ‟ φινπο 
ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, θεληξηθή δηνίθεζε θαη θνηλσληθνχο 
θνξείο. Πξέπεη φινη λα είλαη εηαίξνη ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. Σν Αηαδεκνηηθφ 
Αίθηπν, ινηπφλ, ζα δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε απηήλ πξνζπάζεηα θαη 
καθάξη απηήλ ηελ ελέξγεηα λα ηε κηκεζνχλ θαη άιινη. Βγψ ζέισ λα πσ 
ηειεηψλνληαο θχξηε Τπνπξγέ, πξέπεη φινη λα θάλνπκε κηα ππέξβαζε γηα λα „ρνπκε 
πγεία γηα φινπο. Πνιηηηθνί, πνιίηεο, θνξείο θαη ζπλδηθαιηζηέο. Μφλν έηζη ζα έρνπκε 
πγεία γηα φινπο ηνπο Έιιελεο. Βπραξηζηψ πνιχ. 
 
Γηώξγνο Παηνύιεο: Λνηπφλ, ζέισ λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ πξνζσπηθά ζηνλ 
Τθππνπξγφ Ώπαζρφιεζεο δηφηη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία θαη θαηφπηλ δηθήο ηνπ 
εληνιήο ν Πξφεδξνο ηνπ ΟΏΒΑ, ν θ. ΐεξλαδάθεο, έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα 
ζηειερσζεί ην Αηαδεκνηηθφ Αίθηπν κε 120 άηνκα stage γηα 18 κήλεο πγεηνλνκηθνχ 
ελδηαθέξνληνο θαη εξγαζίαο. Ήηαλ κηα πξνζπάζεηα, κηα πξσηνβνπιία, κηα ζέιεζε 
θαη κηα «απαίηεζε» πξνο ηνλ Τθππνπξγφ, ν νπνίνο ακέζσο ηελ έθεξε εηο πέξαο 
θαη γηα απηφ θχξηε Τθππνπξγέ, ζαο επραξηζηνχκε γηαηί δψζαηε ην δέζηκν πνπ 
απαηηνχζε ην Αηαδεκνηηθφ Αίθηπν κεηαμχ ησλ Αήκσλ. αο επραξηζηνχκε θαη πάιη. 
Λνηπφλ, πξνηνχ θαιέζσ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο, ζα ήζεια λα πσ έλα κεγάιν 
επραξηζηψ εθηφο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη 
αληηδεκάξρνπο, νη νπνίνη παξεπξίζθνληαη ζήκεξα εδψ, ζηνπο ζπλαδέιθνπο 
δεκάξρνπο, νη νπνίνη θαηά ην πιείζηνλ έρνπλ δείμεη κε ηελ παξνπζία ηνπο απ‟ ηα 
πξψηα βήκαηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο φηη είλαη θνληά καο. Ώπφ ηνπο Ώγίνπο 
Ώλαξγχξνπο ηνλ θ. αξάληε, απ‟ ηε Αάθλε ηνλ θ. ηαπξηνπδάθε, απ‟ ηελ Κεθηζηά 
ηνλ θ. Υησηάθε, ν νπνίνο πξνζθάησο εθιέρζεθε θαη Πξφεδξνο ηεο ΒΠΠΡΏ, απφ  
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ηελ Παιιήλε ηνλ θ. Κσζηαληά, απφ ην Φπρηθφ ηελ θα Καηζαξνχ, απφ ηε ΐέξνηα ηελ 
θα νπηδφγινπ Υαξά, απφ ηελ Κχπξν, απ‟ ην δήκν Εσιθνχ, ηνλ θ. Μνπηζνπλά.  
Βπίζεο ηνλ δήκαξρν Τκεηηνχ ηνλ θ. Γνχπα, απ‟ ηελ Πεχθε ηνλ θ. 
Θενδσξαθφπνπιν, απφ ην Υνιαξγφ, ηνλ θ. Νηθνιάνπ, απφ ην δήκν Ώγίαο 
ΐαξβάξαο ηνλ θ. Νίθν. Να κελ παξαιείςσ λα επρεζψ ζε φινπο θαιή επηηπρία ζην 
έξγν ηεο ΣΒΘΜΒ θαη ζπγραξεηήξηα γηα ηελ εθινγή ηνπο ρζεο. Βπίζεο ηνλ δήκαξρν 
Γιπθψλ Νεξψλ ηνλ θ. Καηζίθε, ηνλ αληηλνκάξρε Ώζελψλ, ηνλ θ. Καζηξηλάθε, ν 
νπνίνο εθπξνζσπεί ην λνκάξρε Ώζελψλ, απφ ηελ Ώξγνλαππιία ην λνκάξρε ηνλ θ. 
σηεξφπνπιν, ην βνπιεπηή ηνλ θ. Υξηζηνθηιέα, ν νπνίνο είλαη ζπλάδειθνο γηαηξφο 
αιιά θαη ρξφληα ζπλάδειθνο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Παλειιελίνπ Εαηξηθνχ 
πιιφγνπ, ηνλ επραξηζηνχκε ηδηαίηεξα γηα ηελ παξνπζία ηνπ. Λνηπφλ, ζα ήζεια λα 
θαιέζσ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο, ηνλ θ. Ώβξακφπνπιν, ν νπνίνο φπσο είπακε 
εθπξνζσπεί θαη ηελ Κπβέξλεζε θαη ηνλ Πξσζππνπξγφ, λα θάλεη ηελ έλαξμε ησλ 
εξγαζηψλ θαη θαηφπηλ λα πξνρσξήζνπκε ζηνπο ππφινηπνπο ραηξεηηζκνχο. 
 

 
Γεκήηξεο Αβξακόπνπινο (Τπνπξγόο 
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο): 
Κπξίεο θαη θχξηνη, πξψηα απ‟ φια λα ζαο πσ 
φηη είλαη μερσξηζηή ε ραξά κνπ πνπ είκαη θαη 
εγψ αλάκεζά ζαο θαη κάιηζηα έρνληαο δίπια 
καο ηνλ Τθππνπξγφ Τγείαο ηεο Κίλαο, 
πξνπνκπφ ηεο άθημεο ηνπ Τπνπξγνχ ηεο 
Κίλαο κε ηνλ νπνίν είρα ζπλαληεζεί πξηλ απφ 
ιίγν θαηξφ ζην Πεθίλν, ελφςεη ηεο ππνγξαθήο 
κηαο ζπκθσλίαο, ηνπο εθιεθηνχο 
εθπξνζψπνπο θαη ζπλαδέιθνπο ησλ 
θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο, λνκάξρεο, 
βνπιεπηέο, δεκάξρνπο θαη γεληθνχο 

γξακκαηείο Τπνπξγείσλ, ζε απηήλ ηελ ηφζν ζεκαληηθή ζπλάληεζε. Ώγαπεηέ 
πξφεδξε ηνπ Αηθηχνπ θαη θχξηε δήκαξρε ηνπ Ώκαξνπζίνπ, θ. Παηνχιε, ζα 
ζπκφζαζηε φηη είρα βξεζεί εδψ πξηλ απφ ιίγνπο κήλεο γηα λα ππνγξαθεί απηφ ην 
κλεκφλην ην νπνίν έζεζε ηα ζεκέιηα γηα απηφ πνπ ζήκεξα παλεγπξηθά εδψ 
παξνπζηάδεηαη θαη πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ έρεη ηζηνξηθή ζεκαζία. Γλσξίδεηε πνιχ 
θαιά φηη έρσ θαη εγψ ηηο επαηζζεζίεο κνπ κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, δελ 
ιεζκνλψ πνηέ φηη γηα 8 νιφθιεξα ρξφληα ππεξέηεζα ηνλ ζεζκφ, γλσξίδσ απφ 
κέζα πψο έρνπλ ηα πξάγκαηα, πνηεο είλαη νη δπλαηφηεηεο θαη πνηα είλαη θαη ηα 
πξνβιήκαηα, φρη κνλάρα γηα ηελ πνιηηηθή πγείαο αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ 
πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ε απηνδηνίθεζε λα θεξδίζεη έλαλ πην ζεκαληηθφ ξφιν 
κέζα ζην εζληθφ καο ζχζηεκα. ήκεξα, εδψ ζην Μαξνχζη κε απηφ ην 3

ν
 

παλειιήλην ζπλέδξην ζεκαηνδνηείηαη έλα θαηλνχξην μεθίλεκα ζην νπνίν αξσγφο ζα 
έξζεη νπζηαζηηθά πιένλ θαη πξαθηηθά ε πνιηηεία. ε ιίγν θαηξφ απφ ηψξα 
θαηαηίζεηαη ζηε ΐνπιή, πέξαλ ησλ άιισλ θαη έλα λνκνζρέδην γηα ηελ πξσηνβάζκηα 
θξνληίδα, νινθιεξσκέλν θαη πιήξεο φπνπ μερσξηζηφο είλαη ν ξφινο ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο. Βδψ αθξηβψο έγθεηηαη ην ιεπηφ ζεκείν πξάγκαηη ηνπ ξφινπ πνπ 
θαιείηαη λα επηηειέζεη ε απηνδηνίθεζε ζηελ πξνζπάζεηα λα ηνλ θέξνπκε πην θνληά 
ζηνλ θπζηθφ ηνπ ρψξν, ζηνπο πνιίηεο θαη κάιηζηα ζηελ πην επαίζζεηε ζρέζε ηνπο 
κε ην ζχζηεκα, πνπ είλαη ε πγεία. Βθηφο ινηπφλ απφ απηή, ζα έιεγα ακθίδξνκε, 
ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ην ππνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Ώιιειεγγχεο, αγθαιηάδεη θαη ζηεξίδεη ηηο ηαηξηθέο, θνηλσληθέο αιιά θαη ςπρνινγηθέο  
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ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα ησλ Αήκσλ θαη ηαπηφρξνλα αμηνπνηεί ηελ 
ακεζφηεηα θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζρέζε ηνπ πνιίηε κε ηελ 
ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα ηελ πξναγσγή ηεο πξνψζεζεο ηεο πξσηνβάζκηαο 
θξνληίδαο πγείαο. Καη ζην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα θάλσ κηα εηδηθή αλαθνξά ζηε 
κεγάιε ζπλεηζθνξά, θαη ζέισ λα ην ηνλίζσ, ηνπ θ. Γηαθνπκάηνπ ζηελ πξσηνβάζκηα 
θξνληίδα. Άθεζα πίζσ ζηηο πξνζθσλήζεηο, ηνλ Τθππνπξγφ, έλαλ πνιηηηθφ 
πξαθηηθφ, άκεζν κε ηνλ νπνίν έρνπκε ζπλεξγαζηεί θαη πνπ δελ είλαη ηπραία ε 
παξνπζία ηνπ εδψ γηαηί ζεκαηνδνηεί θαη ηελ ηδηαίηεξε ζρέζε πνπ έρεη θαιιηεξγεζεί 
αλάκεζα ζηα Τπνπξγεία θαη πνπ αλαδεηθλχεη ηε δέζκεπζε ηελ θπβεξλεηηθή, απηφ 
ην πξφγξακκα λα πξνρσξήζεη. Καη δελ πξέπεη λα μερλάκε, ην είπε ν ίδηνο 
λσξίηεξα, φηη έρνπκε θαη κηα ηδηαηηεξφηεηα εδψ αγαπεηέ κνπ θίιε θαη ζπλάδειθε, 
έλα κέξνο ηνπ πγεηνλνκηθνχ καο ζπζηήκαηνο λα είλαη ζηε δηθή ζαο αξκνδηφηεηα, ην 
έρνπκε ζπδεηήζεη θαη ειπίδσ θαη κε ηε ζπλδξνκή ηεο αληηπνιίηεπζεο θάπνηε λα 
γπξίζνπκε εθεί πνπ ήκαζηαλ πξηλ απφ 20 ρξφληα, δειαδή λα ελζσκαηψζνπκε φιεο 
απηέο ηηο δνκέο έηζη ψζηε λα κελ έρνπκε απηή ηελ ηδηαηηεξφηεηα. Φαληάδνκαη νχηε 
ζηελ Κίλα δελ ζπκβαίλεη απηφ, πνπ αθφκα θαη ηψξα πξνζπαζεί λα ζπγθξνηήζεη ην 
δηθφ ηεο ζχζηεκα πγείαο, λα έρνπκε δχν δηαθνξεηηθνχο πγεηνλνκηθνχο 
ζρεκαηηζκνχο. Θέισ ινηπφλ λα ζπλεγνξήζσ ζηα φζα είπε πξσηχηεξα θαη λα ηνλ 
θαιέζσ λα ζπλεξγαζηνχκε θαη γηα ην λνκνζρέδην απηφ φπνπ έλα πξψην βήκα ζα 
είλαη ε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ηνπ ΕΚΏ κε ηα Κέληξα Τγείαο. Σα Κέληξα Τγείαο 
αζηηθνχ ηχπνπ, πνπ φπσο γλσξίδεηε έρνπκε πξνηάμεη ζηελ πνιηηηθή θαη ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ καο, ήδε ζεκειηψζεθε έλα ζε δήκν ηεο Θεζζαινλίθεο, έλα άιιν 
ζην Πεξηζηέξη, ζπδεηνχκε κε Αεκάξρνπο πνπ παξίζηαληαη ζε απηή ηε ζπλάληεζε 
ψζηε ζπληνκφηαηα λα ιεηηνπξγήζνπλ κε πιηφηεξε επάξθεηα εθεί φπνπ ην ρξεηάδεηαη 
ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο. Σα παξαδείγκαηα πνπ έρνπκε καο πείζνπλ φηη είλαη κηα 
ζσζηή ελέξγεηα θαη γηα λα ζαο δψζσ κηα εηθφλα ζα ζαο πσ φηη ζην ΐχξσλα φπνπ 
ιεηηνχξγεζε πηινηηθά έλα εθ ησλ πξψησλ Κέληξσλ Τγείαο αζηηθνχ ηχπνπ, πάληνηε 
ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, κφλν ζηνλ ΐχξσλα πέξζη θαη απηφ απφ ζηαηηζηηθήο 
πιεπξάο έρεη πνιχ ελδηαθέξνλ, ζηα 100.000 πεξηζηαηηθά πνπ θαηεγξάθεζαλ, κφλν 
2% αμηνινγήζεθε φηη έπξεπε λα πεξάζεη ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηελ ηξηηνβάζκηα 
θξνληίδα. Ώληηιακβάλεζηε ινηπφλ πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα αλαπηπρζεί απηφ ην 
δίθηπν. Βδψ αθξηβψο έγθεηηαη ε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 
Πάιη γπξλάσ πίζσ ηηο κλήκεο γηα λα ζπκεζψ ηελ επνρή πνπ ήκνπλ Αήκαξρνο ηεο 
Ώζήλαο, ηφηε πνπ επί Μηιηηάδε Έβεξη παιηφηεξα είραλ ηδξπζεί ηα πξψηα Αεκνηηθά 
Εαηξεία, δεηιά ζηελ αξρή, αιιά πνπ κε ηνλ ρξφλν δπλάκσζαλ, πξνζθέξνληαο 
ρξήζηκεο ππεξεζίεο ζηα επηά δηακεξίζκαηα ηεο πφιεσο απηήο. Δ πξσηνβάζκηα 
θξνληίδα έρεη ινηπφλ ηνπο κηθξνχο ηεο ππξήλεο θαη ηα δεκνηηθά ηαηξεία, ηψξα 
εληαζζφκελα κε ηα Κέληξα Τγείαο αζηηθνχ ηχπνπ ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα γηα 
ηελ νπνία φπσο είπακε λσξίηεξα θαηαηίζεηαη ζχληνκα λνκνζρέδην, είκαη βέβαηνο 
φηη ζα εγθαηληάζνπκε κηα θαηλνχξηα επνρή γηα ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο, θέξλνληαο 
ηηο ππεξεζίεο πην θνληά ζηνπο πνιίηεο. Οη δήκαξρνη θαη νη λνκάξρεο δελ πξέπεη λα 
θνβεζνχλ ην άλνηγκά ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Βμάιινπ, έρεη λα θάλεη κε απηφ 
πνπ επεζήκαλα ζηελ αξρή, κε ηε δηαξθή δηεθδίθεζε απφ πιεπξάο απηνδηνίθεζεο, 
νπζηαζηηθψλ ξφισλ. Πην ζεκαληηθφο θαη νπζηαζηηθφο απηφο πνπ δέλεη ηνπο 
ππξήλεο, ηα θχηηαξα απηά ηεο δεκνθξαηίαο κε ηελ άκεζε αλάγθε ησλ πνιηηψλ ζε 
ζέκαηα πγείαο, δελ λνκίδσ φηη κπνξεί λα ππάξμεη. Γηα φια απηά βέβαηα ζα κνπ 
πείηε, γηαηί μέξνπκε πνχ θαηαιήγνπλ απηέο νη πξσηνβνπιίεο πνπ θέξλνπλ θνληά 
ηελ απηνδηνίθεζε δίλνληαο ηεο αξκνδηφηεηεο θαη ξφινπο, ζα πξέπεη ε πνιηηεία λα 
είλαη πην γελλαηφδσξε απέλαληη ζηελ απηνδηνίθεζε. Αηφηη φια απηά ρξεηάδνληαη  
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ρξήκαηα, ρξεηάδνληαη πξνζσπηθφ, ρξεηάδεηαη λα εληαρζνχλ ζηνλ εζληθφ 
πξνγξακκαηηζκφ. Βθεί αθξηβψο έγθεηηαη ε δηθή καο ζπλδξνκή, θχξηε πξφεδξε. Δ  
παξνπζία κνπ ζήκεξα εδψ δελ είλαη απιά γηα λα ζπκκεηάζρσ ζε απηή ηελ 
εθδήισζε, είλαη γηα λα δηαβεβαηψζσ ην Αίθηπν φηη ζα έρεη ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε 
ηεο Πνιηηείαο. Σελ ακέξηζηε ππνζηήξημε ηεο Κπβέξλεζεο. Καη απηφ ζεκαηνδνηεί ε 
θνηλή παξνπζία κνπ κε ηνλ θ. Γηαθνπκάην. Με ραξά βιέπσ φκσο θαη ηνπο 
εθπξνζψπνπο ηεο αληηπνιίηεπζεο, θαη αλαθέξνκαη θαη ζηνλ εθπξφζσπν ηνπ 
ΠΏΟΚ θαη ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Βιιάδνο, πνπ θνληά καο δίλνπλ, κε ηνλ 
δηθφ ηνπο ηξφπν, ηε κάρε γηα λα πάλε ηα πξάγκαηα κπξνζηά. Γλσξίδεηε θαη δελ 
είλαη θάηη πνπ ην ιέσ κε ηελ επθαηξία απηήο ηεο ζπγθέληξσζεο, ην έρσ θάλεη θαη 
ζηε ΐνπιή εθπιήζζνληαο ελδερνκέλσο πνιινχο, αιιά φηη έρεη θαηαθηεζεί ζηελ 
Βιιάδα δελ θέξεη ππνγξαθή κνλάρα κηαο θπβέξλεζεο. Έξρεηαη λα δέζεη κε κηα 
ζπλερή πξνζπάζεηα, εζληθή πξνζπάζεηα γηαηί είλαη εζληθή ε ππφζεζε ηεο πγείαο. 
Φαληάδνκαη φηη φηαλ θάπνηνο πεξλάεη ην θαηψθιη ελφο λνζνθνκείνπ ην ηειεπηαίν 
πνπ ηνλ λνηάδεη είλαη ηη ζα ςεθίζεη ζηηο επφκελεο εθινγέο. Σνλ λνηάδεη φκσο λα βγεη 
θαη πάιη πγηήο θαη λα αηζζαλζεί φηη ηνλ ζέβνληαη, φηη ηνλ εθηηκνχλ, φηη ηνλ 
αληηκεησπίδνπλ πάλσ απ‟ φια αλζξψπηλα. Καη ην ιέσ απηφ γηαηί φιεο νη 
θπβεξλήζεηο άθεζαλ πίζσ ηνπο ρξήζηκν έξγν. Γηα ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα 
αγαπεηέ κνπ θ. Γηαθνπκάηε, ζέισ λα πσ φηη είρε μεθηλήζεη θάηη ην ΠΏΟΚ 
παιηφηεξα. Βδψ είλαη ν θ. Πξσηφπαπαο, θαη εκείο δελ δηζηάδνπκε, επί Γείηνλα αλ 
ζπκάκαη θαιά, λα πάξνπκε κεξηθέο απφ εθείλεο ηηο ζσζηέο πξνβιέςεηο θαη λα ηηο 
ελζσκαηψζνπκε θαη ζην δηθφ καο λνκνζρέδην. Γηαηί έηζη πξνρσξάεη ε Αεκνθξαηία 
κπξνζηά, ζπλζέηνληαο θαη βέβαηα καθξηά απφ αθνξηζκνχο θαη μνξθηζκνχο. Καη ην 
ιέσ απηφ γηαηί εχθνια αθνχγνληαη δεκφζηα ιφγνη ηέηνηνη, γηαηί κπνξεί λα έρεη 
πξνρσξήζεη ε Αεκνθξαηία καο αξθεηά αιιά σο πξνο θάηη ρξεηάδεηαη βειηίσζε. 
Βθεί φπνπ ζπλαληηέηαη πιένλ ε αμηνπξέπεηα κε ην δεκφζην ιφγν. Καη εκείο πξψηνη 
αλαγλσξίδνπκε ζε εθείλνπο πνπ πέξαζαλ πξηλ απφ εκάο φηη άθεζαλ έξγν πίζσ 
ηνπο, φπσο ζέισ λα πηζηεχσ, φηη ζαλ έξζεη ε ψξα λα θχγνπκε θαη εκείο απφ απηέο 
ηηο ζέζεηο λα έρνπκε αθήζεη γεξά ζεκέιηα γηα εθείλνπο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Καη 
απηφο είλαη έλαο εθ ησλ ζηφρσλ πνπ ππεξεηεί απηή ε πξσηνβνπιία ηνπ Αηθηχνπ, λα 
εδξαηψζεη ζεζκηθά ηελ ππφζεζε ηεο πγείαο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ Αηθηχνπ ζε 
φινπο ηνπο Αήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο, θέξλνληαο πην θνληά πνηνηηθά πςειέο 
ππεξεζίεο πγείαο ζηνπο πνιίηεο. Ώλαθεξφκελνο φκσο ζην ηη έγηλε κέρξη ηψξα ζα 
ήζεια λα πξνζζέζσ θαη θάηη άιιν. Πξν νιίγνπ, ν θαιφο κνπ θίινο ν Τθππνπξγφο 
Τγείαο ηεο Κίλαο θαη πνιχ θαιά είπε ν θ. Γηαθνπκάηνο φηη φηαλ κηιάκε γηα Κίλα 
κηιάκε γηα έλαλ Τθππνπξγφ ελφο θαη δηζεθαηνκκπξίνπ πνιηηψλ, πνπ φκσο είπε φηη 
εκείο είκαζηε αθφκα πίζσ, ζέιεη δνπιεηά απηή ε πξνζπάζεηά καο. Βίκαζηε κηα 
ρψξα αραλήο φπνπ αθφκα δνπιεχνπκε ψζηε λα αηζζαλζνχλ θαη ζηηο πην 
απφκαθξεο πεξηνρέο πσο είκαζηε θνληά ηνπο. Βθεί ζα κνπ επηηξέςεη λα ηνπ πσ φηη 
πέξαλ ησλ κεγεζψλ ην ειιεληθφ παξάδεηγκα είλαη θαιφ. Καη πνιχ νξζά επέιεμε λα 
επηζθεθζεί λνζνθνκεία καο, λα έξζεη ζε επαθή κε ην δίθηπν, δηφηη δελ είλαη ηα 
κεγέζε ζήκεξα πνπ κεηξνχλ ζηε λέα επνρή ηεο παγθνζκηφηεηαο, αιιά νη πνιηηηθέο 
θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη εκείο έρνπκε λα πάξνπκε πνιιά απφ ηνπο 
άιινπο ιανχο αιιά θαη απηνί έρνπλ λα πάξνπλ πνιιά απφ εκάο. Θα ήζεια ινηπφλ 
λα ζαο πσ φηη ε Βιιάδα ζήκεξα θαηαηάζζεηαη ζε κηα μερσξηζηή ζέζε ζε 
παγθφζκηα θιίκαθα σο πξνο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, πνηνηηθά, ελλνψ πγείαο, 
δέθαηε ζηνλ θφζκν, φηαλ κηα άιιε κεγάιε ρψξα, ε Ώκεξηθή, είλαη 24

ε
. Γθξίληα 

ππάξρεη. πλνδεχεη πνιιέο θνξέο θαη δηθαηνινγεκέλα ηελ πξνζπάζεηα λα 
θαηαζηήζνπκε ην ζχζηεκα πην ιεηηνπξγηθφ, πην αλζξψπηλν, πην απνηειεζκαηηθφ. 
Καη βέβαηα θάζε άιιν παξά ελνριεί. Ώιιά κελ αδηθνχκε θαη ηε δνπιεηά πνπ έρεη  
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γίλεη κέρξη ηψξα. πσο επίζεο λα πνχκε φηη έρνπκε εμαίξεην επηζηεκνληθφ 
δπλακηθφ. Ώπφ ηνπο θαιχηεξνπο γηαηξνχο. Βίκαζηε ππεξήθαλνη γηα ηνπο γηαηξνχο  
καο. Έρνπκε επζπλείδεην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Γηαηί ην ζχζηεκά καο είλαη 
αλζξσπνθεληξηθφ, είλαη επαίζζεην. Σν θνηλσληθφ καο θξάηνο ππάξρεη θαη 
ιεηηνπξγεί. Θα πξέπεη λα πσ κηαο θαη αλαθέξνκαη ζηελ απηνδηνίθεζε φηη δελ είλαη 
θαζφινπ ηπραίν φηη ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα ζήκεξα, άκεζα ή έκκεζα 
πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο ζε 1 εθαηνκκχξην μέλνπο πνπ δνπλ ζηελ Βιιάδα, ρσξίο 
λα πιεξψλνπλ κία δξαρκή. Καη φια απηά ηα αληέρεη θαη ε γεληθή νηθνλνκία, πάλσ 
απ‟ φια φκσο ηα ζέιεη ε θνηλσλία γηαηί είκαζηε έλα πνιχ αλζξψπηλν, βαζηά 
αλζξψπηλν δεκνθξαηηθφ, θνηλσληθφ θξάηνο. Γηαηί ην έρνπκε ρηίζεη, επαλαιακβάλσ, 
φινη καδί. ΐαζηθφ θχηηαξν φκσο ηεο λέαο πνιηηηθήο γηα ηελ πγεία, ηεο λέαο 
ζηξαηεγηθήο πνπ έρεη εθπνλήζεη θαη ππνβάιιεη ε θπβέξλεζε, είλαη ε απηνδηνίθεζε 
πιένλ. Δ απηνδηνίθεζε έρεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν λα παίμεη, λα μεθχγεη απφ ηελ φιε 
ζηάζε ηεο δηακαξηπξίαο θαη ηεο δηεθδίθεζεο. Σν έιεγα απφ ηνλ θαηξφ πνπ ήκνπλ 
πξφεδξνο ηεο ΚΒΑΚΒ θαη λα βγεη δπλακηθά κπξνζηά, αλαιακβάλνληαο επζχλεο θαη 
ξφινπο. Γηα απηφ θ. Παηνχιε ζαο έδσζα ζπγραξεηήξηα θαη δελ ζαο κηιάσ κνλάρα 
σο εθπξφζσπνο ηεο θπβέξλεζεο αιιά θαη σο πξψελ δήκαξρνο. Καη βγήθαηε 
κπξνζηά, δίπια απφ εμαίξεηνπο εθπξνζψπνπο ηεο απηνδηνίθεζεο, ζέιεηε 
πεξηζζφηεξνπο, ζεκαληηθφηεξνπο ξφινπο, ηνπο αλαιακβάλεηε, ζα ηνπο έρεηε θαη 
ζεζκηθά εκείο ζα ηνπο θαηνρπξψζνπκε. ην δε λνκνζρέδην γηα ηελ πξσηνβάζκηα 
θξνληίδα ζα ππάξμεη εηδηθή πξφβιεςε γηα ηνλ ξφιν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 
κέζα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα πιένλ απηνχ ηνπ ζπλεδξίνπ, ηα νπνία πεξηκέλνπκε κε 
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ζα ήζεια κηα νκάδα εξγαζίαο λα ζθχςεη επάλσ ζην 
λνκνζεηηθφ θνκκάηη ψζηε λα καο δψζεη ηηο πξνηάζεηο θαη κέζα ζε έλα κήλα απφ 
ηψξα θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αληηπνιίηεπζε λα ην ελζσκαηψζνπκε ζην 
λνκνζέηεκα πνπ ζα βάιεη απηά ηα γεξά ζεκέιηα. Πεξηκέλνπκε ινηπφλ ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ θαη κε απηέο ηηο ζθέςεηο ραηξεηίδσ ηε ζεκεξηλή 
ζπλάληεζε, θεξχζζσ θαη επίζεκα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαη εχρνκαη θαιή 
ζπλέρεηα ζε απηήλ ηελ ηφζν ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ νπνία πάλσ απ‟ φια 
σθειεκέλε ζα βγεη ε θνηλσλία ησλ Βιιήλσλ πνιηηψλ. αο επραξηζηψ θαη 
ζπγραξεηήξηα. 
 
Αηκηιία ηαζάθνπ: Βπραξηζηνχκε ζεξκά ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη ηνλ Τθππνπξγφ 
Ώπαζρφιεζεο. Πξηλ ζπλερίζνπκε ζα κνπ επηηξέςεηε λα δηαβάζσ έλα απφζπαζκα 
απφ ηνλ ραηξεηηζκφ ηεο Τπνπξγνχ Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαο 
Μαξηέηηαο Γηαλλάθνπ, ε νπνία δπζηπρψο ιφγσ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ δελ 
κπφξεζε λα είλαη ζήκεξα καδί καο. «Με ηνλ φξν Αεκφζηα Τγεία ελλννχκε ηελ 
επηζηήκε ηεο πξφιεςεο ηεο αζζέλεηαο, ηεο αχμεζεο ηεο δηάξθεηαο δσήο θαη ηεο 
πξναγσγήο ηεο πγείαο κέζσ ελεξγεηψλ ηεο θνηλσλίαο. ηφρνο ηεο δεκφζηαο πγείαο 
είλαη ε πξνζηαζία, ε πξναγσγή θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ 
κέζσ ζπιινγηθψλ δξάζεσλ. Δ ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία απνδεηθλχεη ην ηδηαίηεξν 
ελδηαθέξνλ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ θαη επηζεκαίλεη ηε 
ζεκαζία πνπ έρεη ε ζπλεξγαζία ησλ θξαηηθψλ κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο, ζε φινπο 
ηνπο ηνκείο θαη εηδηθφηεξα ζηνλ θξίζηκν ηνκέα ηεο δεκφζηα πγείαο». Θα 
παξαθαινχζα ηψξα ηνλ εθπξφζσπν ηεο Ώληηπνιίηεπζεο, ηνλ θ. Πξσηφπαπα λα 
πξνζέιζεη ζην βήκα. 
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Υξήζηνο Πξσηόπαπαο (Βνπιεπηήο 
ΠΑΟΚ Β΄ Αζήλαο, Τπεύζπλνο  
Κνηλνβνπιεπηηθνύ πκβνπιίνπ ΠΑΟΚ ζε 
ζέκαηα Τγείαο θαη Πξόλνηαο): Κπξίεο θαη 
θχξηνη, είλαη ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο λα 
παξέρεη ππεξεζίεο. Τπεξεζίεο πξφιεςεο 
θηλδχλσλ, ππεξεζίεο ζεξαπείαο θαη 
απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ, ππεξεζίεο 
θνηλσληθήο αζθάιεηαο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ 
ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ. Με απηήλ ηελ 
έλλνηα θαη ε απηνδηνίθεζε κπνξεί λα παίμεη 
θαη απηή ηνλ δηθφ ηεο ξφιν θαη ζέισ πξάγκαηη 
λα ζπγραξψ θαη ην Αίθηπν θαη ηνλ θ. Παηνχιε 

θαη ηνπο άιινπο δεκάξρνπο, νη νπνίνη πήξαλ ζήκεξα ηελ επζχλε λα δηνξγαλψζνπλ 
απηή ηελ εκεξίδα. Καη ζέισ λα μεθαζαξίζσ φηη πξφζεζή καο, πξφζεζε ηνπ ΠΏΟΚ 
θαη ηνπ θ. Παπαλδξένπ, είλαη λα ζηαζνχκε θνληά θαη ζήκεξα σο αληηπνιίηεπζε θαη 
αχξην σο θπβέξλεζε ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα, έηζη ψζηε ε απηνδηνίθεζε λα έρεη 
αξκνδηφηεηεο θαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή θξνληίδα. Καη νη 
αξκνδηφηεηεο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πφξνπο. Πάξα πνιινί θαη ζην 
παξειζφλ θαη εκείο θαη ε Νέα Αεκνθξαηία έρνπκε δψζεη αξκνδηφηεηεο νξηζκέλεο 
θνξέο αιιά φρη ηνπο αλάινγνπο πφξνπο. Βδψ πξέπεη θαη ηα δχν λα πεγαίλνπλ 
καδί. Καη λα μεθαζαξίζνπκε φηη πξέπεη λα έρεη θαη ην θέληξν, ην Τπνπξγείν Τγείαο 
ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, λα έρεη ην πιαίζην βέβαηα, ζα έρεη ηελ επζχλε ηεο 
ζηξαηεγηθήο, ζα ζέηεη ηνπο ζηφρνπο, ηηο πξνδηαγξαθέο, ζα πηζηνπνηεί άηνκα θαη 
δνκέο, ζα αμηνινγεί θαη ζα ειέγρεη. Ώιιά ππάξρνπλ θαη ζέκαηα πνπ ε ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε επηρεηξεζηαθά κπνξεί λα θέξεη ζε πέξαο. Έρσ ηε γλψκε φηη ζα 
πξέπεη πηα λα κηιήζνπκε θαη λα πξνζδηνξίζνπκε ην ηη ζα θάλεη ε απηνδηνίθεζε. Καη 
ηη ηεο ηαηξηάδεη ζην ρψξν ηεο πγείαο. Να ην δνπιέςνπκε καδί θαη βεβαίσο φπσο θαη 
εκείο ζα δεηήζνπκε λα ζηαζείηε κε ζπλέπεηα ζ‟ απηήλ ηελ πξνζπάζεηα θαη εζείο ζα 
καο δεηήζεηε φπνηε κπνξνχκε θαη φπσο κπνξνχκε θαη αχξην σο θπβέξλεζε λα ην 
θάλνπκε πξάμε. Αελ ζεσξνχκε φηη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε έρεη ηνλ πξψην ξφιν ζε 
πξσηνβάζκηα θξνληίδα. Πξέπεη λα ζπκκεηέρεη θαη λα παξαθνινπζεί βέβαηα. Ώιιά 
ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα είλαη πάλσ απ‟ φια επζχλε ηεο πνιηηείαο. Καη ζα 
ζπκθσλήζσ κε ηνλ θ. Ώβξακφπνπιν φηη απηή ε παγθφζκηα πξσηνηππία ηελ νπνία 
έρνπκε ζηελ Βιιάδα, απ‟ φιεο ηηο θπβεξλήζεηο, δειαδή ην ΕΚΏ θαη νξηζκέλα 
αζθαιηζηηθά ηακεία, πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο θπξίσο πξσηνβάζκηαο πγείαο, δελ 
είλαη κηα ζεηηθή παγθφζκηα πξσηνηππία. Καη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί. Με 
ππεχζπλα βήκαηα, κε ζπλελλφεζε, πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί. ε θάζε πεξίπησζε 
ζα πεξηκέλνπκε ην ζρέδην ηεο θπβέξλεζεο, θαη ζα ηνπνζεηεζνχκε, κε βάζε κφλν 
ηελ αλάγθε ηνπ λα ππάξμεη θαη ζηελ Βιιάδα έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα 
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πνπ ζα μεπεξλά ηηο θπβεξλήζεηο, πνπ ζα μεπεξλά ηελ 
ελαιιαγή ηνπο θαη ζα πξνζθέξεη ζηαζεξά θαη ζίγνπξα αμηφπηζηεο ππεξεζίεο 24 
ψξεο ην 24σξν ζηνπο πνιίηεο, κε αμηνπξέπεηα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 
ζπλσζηίδνληαη είηε ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ λνζνθνκείνπ είηε ζην ΕΚΏ. ε απηφ 
φκσο ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε κπνξεί λα ζπκκεηέρεη. Ώλ θαη δελ ηεο αλήθεη. Ση ηεο 
αλήθεη θαηά ηε γλψκε καο; Θα πσ έμη δεηήκαηα επηγξακκαηηθά. Σν πξψην θαη θχξην 
πξφβιεκα είλαη ε πξφιεςε, φπνπ ην θξάηνο δίλεη ην ζρεδηαζκφ, αιιά πξέπεη λα 
δίλεη θαη ηνπο πφξνπο θαη ε απηνδηνίθεζε λα έρεη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 
εθαξκνγήο. Αελ κπνξείο λα κηιήζεηο γηα πξφιεςε θαη λα ηελ εθαξκφζεηο ρσξίο 
ζεζκνχο πνπ λα πηάλνπλ ην ζθπγκφ ηνπ πνιίηε. Υσξίο αλζξψπνπο πνπ λα είλαη  
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θαζεκεξηλά θνληά ζηνλ πνιίηε. Γηαηί πξφιεςε ζεκαίλεη πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο. 
Βμεηάζεηο γηα ηνλ θαξθίλν ηεο κήηξαο, ηνλ θαξθίλν ηνπ ζηήζνπο θαη ηνλ θαξθίλν ηνπ 
πξνζηάηε γηα ηνπο άλδξεο, πνπ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ ζε πάξα πνιχ 
κεγάιν βαζκφ κέζσ ηεο πξφιεςεο. Ώιιά απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα πείζεηο ηνλ 
πνιίηε λα έξζεη θαη λα ην θάλεη. Πξφιεςε ζεκαίλεη αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο. ηαλ 
ιέκε φηη ν αιθννιηζκφο, ην θάπληζκα, ν θαθφο ηξφπνο δηαηξνθήο, νη 
εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο νδεγνχλ αχξην ζε θαξθίλνπο, εκθξάγκαηα θαη ζε άιια  
πξνβιήκαηα πγείαο, ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ελεκεξσζεί ν πνιίηεο θαη λα πεηζζεί λα 
αιιάμεη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ, ψζηε λα ηελ αλεβάζεη θαη πνηνηηθά. Καη έηζη ζα 
θεξδίζεη θαη ην ζχζηεκα. Πξφιεςε ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη ηα παηδηά καο απφ ην 
ζρνιείν λα κπνξνχλ λα κάζνπλ νξηζκέλα πξάγκαηα, π.ρ. γηα ηε ζηνκαηηθή πγηεηλή, 
γηα λα κελ έρνπκε ηελ αηπρία λα είκαζηε απφ ηηο πξψηεο ρψξεο ζε επηβάξπλζε 
νδνληηαηξηθήο πεξίζαιςεο. Πξφιεςε ζεκαίλεη ζσζηά εκβφιηα. Καη απηά 
δεζκεπφκαζηε φηη αχξην ζα εθαξκφζνπκε σο θπβέξλεζε. Σν δεχηεξν είλαη ε 
δεκφζηα πγεία. Θέκαηα παξαθνινχζεζεο ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο, παξάιιεια κε 
ηε Ννκαξρία, ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θηλδχλνπο ινηκψμεσλ θαη επηδεκηψλ, ζέκαηα 
πνπ αθνξνχλ ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, πξέπεη λα είλαη 
άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηηο πξνζπάζεηεο απηήο, λνκαξρηαθήο θαη πξσηνβάζκηαο. Σν 
ηξίην είλαη ε θνηλσληθή κέξηκλα. Σν έρνπκε θξνληίζεη απηφ ζην παξειζφλ κε ηελ 
ίδξπζε ησλ Κέληξσλ Αεκηνπξγηθήο Ώπαζρφιεζεο Παηδηψλ, ησλ ΐξεθνλεπηαθψλ 
ηαζκψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Αήκνπο θαη έλα πνιχ κεγάιν πξφγξακκα, ην 
ΐνήζεηα ζην πίηη θαη ηα Κέληξα Δκεξήζηαο Φξνληίδαο Διηθησκέλσλ. Ώπηά ζέινπκε 
λα ηα ζηεξίμνπκε θαη ηα ΚΏΠΔ βέβαηα πνπ απνηεινχλ έλα έξγν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
„80 ηνπ ΠΏΟΚ θαη είλαη κέρξη ηψξα θακάξη γηα φιε ηελ ειιεληθή θνηλσλία, ζέινπκε 
λα ηα ζηεξίμνπκε, λα πξνρσξήζνπλ, λα κελ απεηινχληαη, λα κελ θάζε θνξά 
ζπδεηάκε πψο ζα ρξεκαηνδνηνχληαη, λα απνθηήζνπλ ζηαζεξέο αμίεο, κε ηε 
δηνίθεζε ησλ Αήκσλ γηα φιε ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Ώμίδεη ηνλ θφπν λα παξέρνπκε 
ζηα λέα δεπγάξηα βνήζεηα, θξαηψληαο ηα παηδηά ηνπο, αμίδεη ηνλ θφπν λα 
παξέρνπκε αμηνπξεπή γήξαλζε ζην ζπίηη ηνπ γηα ηνλ θάζε πνιίηε θαη φρη απιά λα 
δεηνχκε ηε βνήζεηα ζην άζπιν ή ζηα γεξνθνκεία. Σν ηέηαξην είλαη ε ςπρηθή πγεία. 
Αελ κηινχκε θπζηθά γηα κεγάια ςπρηαηξεία, κηινχκε γηα κηθξέο δνκέο «απφ - 
αζπινπνίεζεο» πνπ μέξνπκε φηη πνιινί δήκνη ηνπο έρνπλ αλνίμεη ηελ αγθαιηά ηνπο. 
Ξέξσ φκσο φηη ππάξρνπλ θαη άιινη πνπ αληηδξνχλ. Βδψ ν ξφινο ηεο 
απηνδηνίθεζεο αλακθίβνια είλαη ζεκαληηθφο. Σν πέκπην είλαη ηα ΏΜΒΏ, ηα άηνκα 
κε αλαπεξίεο. Φπζηθά δελ κηιάκε γηα κεγάια ηδξχκαηα. Μηιάκε φκσο θαη εδψ γηα 
δνκέο έληαμεο ζηελ θνηλσλία, κηιάκε γηα θέληξα απνθαηάζηαζεο, κηιάκε γηα κηθξέο 
επέιηθηεο παξεκβάζεηο πνπ κπνξεί λα βνεζήζνπλ ηελ πεξίζαιςε, ηε βνήζεηα θαη 
ηελ έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία, ζηελ θνηλσληθή δσή, ζηνπο ρψξνπο ηνπο. Καη ην 
έθην θαη ηειεπηαίν, είλαη ν εζεινληηζκφο. Βίλαη κεγάιν δήηεκα κηα θνηλσλία λα 
ζπκκεηέρεη. Ξέξσ φηη ην θξάηνο έρεη ηελ πξψηε θαη θχξηα επζχλε θαη ε ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε είλαη θαη απηή κέξνο ηεο πνιηηείαο, κε ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηεο θαη ηε 
ζρέζε ηεο κε ηνλ πνιίηε. Δ πνιηηεία ινηπφλ πξέπεη λα έρεη ηελ πξψηε θαη θχξηα 
επζχλε, ρσξίο λα δηαπξαγκαηεχεηαη. Αελ είκαζηε ζηελ επνρή ησλ θηιάλζξσπσλ. 
Υξήζηκνη θαη αλαγθαίνη είλαη νη θηιάλζξσπνη, αιιά σο ζπκπιήξσκα, φρη σο 
πξψηνο ξφινο, φρη σο πξψηε επζχλε. Τπάξρεη φκσο θαη ε αλάγθε ηνπ 
εζεινληηζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο ηεο θνηλσλίαο. Αελ είλαη δπλαηφλ λα εηζάγνπκε αίκα, 
δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαπηχζζεηαη ζηε ρψξα καο κηα ινγηθή ηνπξηζκνχ γηα 
κεηακνζρεχζεηο. Βίλαη εθηαιηηθφ. Έρνπκε ηε δπλαηφηεηα θαη αίκα λα δίλνπκε φηαλ 
πξέπεη θαη νη Αήκνη πξέπεη λα αλαιάβνπλ καδί κε ηα λνζνθνκεία απηή ηελ 
πξνζπάζεηα. Έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πείζνπκε ηνλ πνιίηε λα γίλεη δσξεηήο  
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ζψκαηνο ή νξγάλσλ, κεηά ζάλαηνλ, ψζηε λα κπνξεί λα ζψζεη θάπνηα άιιε δσή, 
θάπνηνλ ζπλάλζξσπφ καο. Ώπηά ηα έμη πξέπεη λα ηα πεξάζνπκε ζηνπο Αήκνπο. 
Πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχκε γηα λα γίλνπλ πξάμε. Καη επεηδή δελ είλαη πάληα εχθνιν 
λα κηιάο κε θάζε δήκν, νπφηε νη δηαδεκνηηθέο ζπλεξγαζίεο, νη επξχηεξεο 
ζπζπεηξψζεηο θαη νη επξχηεξεο ζπλεξγαζίεο βνεζνχλ θαη ην ξφιν θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα. Ώπφ ζήκεξα, αλεμάξηεηα αλ είκαζηε θπβέξλεζε ή 
αληηπνιίηεπζε, εκείο ζα ζηξαηεπζνχκε θαη ζα ζηεξίμνπκε θάζε ηέηνηα πξνζπάζεηα.  
Καη ζπγραίξσ απφ ηελ θαξδηά κνπ θαη πάιη φινπο φζνπο ζπκκεηέρνπλ θαη ηελ 
αγθαιηάδνπλ. αο επραξηζηψ πνιχ. 
 
Αηκηιία ηαζάθνπ: Θα παξαθαινχζα ηψξα λα πξνζέιζεη ζην βήκα ν 
Ώληηπξφεδξνο ηεο ΐνπιήο θαη βνπιεπηήο ΏραΎαο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο 
Βιιάδνο, ν θ. Παλαγηψηεο Κνζηψλεο. 
 

 
Παλαγηώηεο Κνζηώλεο (Αληηπξόεδξνο 
Βνπιήο, Βνπιεπηήο ΚΚΔ Αραΐαο): Καιεζπέξα 
ζαο. Θα ήζεια θαηαξρήλ λα επραξηζηήζσ ηελ 
νξγαλσηηθή επηηξνπή γηα ηελ πξφζθιεζε ζην 
Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Βιιάδνο. Αίλσ κηα 
ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε απηφ γηα δχν ιφγνπο. Ο 
έλαο ιφγνο είλαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ 
ηεο ζπδήηεζεο, δειαδή ε πξφιεςε, θαη ην 
δεχηεξν είλαη φηη επεηδή είλαη γλσζηφ ζηνπο 
νξγαλσηέο ηνπ ζπλεδξίνπ απηνχ ε ζέζε ηνπ 
Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο γεληθά γηα ηελ πγεία 
θαη γηα άιια ζέκαηα. Πνπ ζεκαίλεη φηη επηθξάηεζε 
ε άπνςε ηελ νπνία εγψ απφ κηα εκπεηξία 

δεθαεηηψλ ηε βξίζθσ ζσζηή, φηη φηαλ ζεο λα βνεζήζεηο ζε έλα ζέκα, δελ είλαη θαη‟ 
αλάγθελ απαξαίηεην λα είζαη απφιπηα επράξηζηνο. Μπνξεί λα ζηελαρσξήζεηο 
θάπσο, λα είζαη ιίγν δπζάξεζηνο, αιιά ζεο λα βνεζήζεηο. Σψξα γηα ην αληηθείκελν 
ην νπνίν ζπδεηάκε, αγαπεηνί θίινη, δελ ππάξρεη ίζσο θαλέλαο άιινο ηνκέαο ηεο 
δεκφζηαο δσήο, πνπ λα δείρλεη ηφζν θαζαξά θαη μάζηεξα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 
ελφο ζπζηήκαηνο, φπσο είλαη ν ηνκέαο ηεο πγείαο. Γηα δχν ιφγνπο: ν έλαο ιφγνο 
γηαηί έρεη λα θάλεη κε ηελ πγεία θαη ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. Σεξάζηηαο ζεκαζίαο, 
φπσο θαηαιαβαίλεηε, γηαηί δελ θηάλνπλ νχηε νη πξνυπνινγηζκνί φινπ ηνπ θφζκνπ, 
φισλ ησλ θξαηψλ ηεο πθειίνπ γηα λα πιεξψζνπλ κηα αλζξψπηλε δσή. Ο δεχηεξνο 
ιφγνο είλαη φηη είλαη έλαο ηνκέαο πνπ ζπζρεηίδεηαη κε άιινπο παξάγνληεο θαη ηνκείο 
ηεο δεκφζηαο δσήο, πνπ αληηζηνηρνχλ θαη ζε άιια ππνπξγεία. Θα ζαο πσ δχν 
παξαδείγκαηα. ΤΠΒΥΧΑΒ, ΠΒ, πεξηβάιινλ, ηεξάζηηαο ζεκαζίαο. Ξέξνπκε πνχ 
βξίζθεηαη ην πεξηβάιινλ θαη πνχ βξίζθεηαη ην πεξηβάιινλ ζηελ Ώζήλα θαη ζην 
Λεθαλνπέδην ηεο Ώηηηθήο γεληθφηεξα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε επηζηεκνληθή 
έξεπλα πνπ έγηλε, πξηλ απφ έλα ρξφλν λνκίδσ, πνπ δείρλεη φηη αλ ηα 
κηθξνζσκαηίδηα πνπ θπθινθνξνχλ θαηά θπβηθφ κέηξν αέξα πνπ είλαη 50,12 
ειαηησζνχλ θάησ απφ 20 ζα έρνπκε 5.033 λεθξνχο ιηγφηεξνπο. Ώληηιακβάλεζηε ηη 
ζεκαίλεη απηφ. Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη Γεσξγηθήο Ώλάπηπμεο. Ο θαξθίλνο ζηηο 
αγξνηηθέο πεξηνρέο έρεη μεπεξάζεη ζε πνζνζηφ ηνλ θαξθίλν ησλ κεγάισλ αζηηθψλ 
θέληξσλ. αο είπα δχν ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα γηα λα δνχκε ηη ζεκαίλεη 
πξφιεςε. Γηαηί πξφιεςε είλαη θαηά θχξην ιφγν ε πξσηνγελήο πξφιεςε, ειάηησζε 
ησλ παξαγφλησλ πνπ δεκηνπξγνχλ λνζεξφηεηα θαη μέξεηε πάξα πνιχ θαιά φηη  
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έρεη αιιάμεη ε λνζεξφηεηα θαη άιιν είλαη ε δεπηεξνγελήο πξφιεςε πνπ είλαη ηα 
εκβφιηα, ε παξαθνινχζεζε θιπ. Σψξα ηη πάεη λα εθαξκνζζεί. Γλσξίδνπκε πάξα 
πνιχ θαιά φηη νξηζκέλα πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη. Να κνπ επηηξέςεηε λα ην πσ 
απηφ έρνληαο κηα εκπεηξία ην 1975 ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, κε ελεξγφ 
ζπκκεηνρή. Δ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαηά ηε γλψκε ηε δηθή καο δελ είλαη φπσο 
ήηαλε. Αελ πάεη πξνο ην θαιχηεξν. Έλα  
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη φηη κεηαθέξνληαη αξκνδηφηεηεο ρσξίο 
αληίζηνηρνπο πφξνπο. Καη εθεί ηα πξάγκαηα εκπιέθνληαη. Αεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ 
παξάδεηγκα είλαη νη παξαθξαηεζέληεο θφξνη, νη νπνίνη αλέξρνληαη ζε 
ηξηζεθαηνκκχξηα θαη δελ έρνπλ απνδνζεί ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη νη αξκνδηφηεηεο πνπ κεηαθέξνπλε εκπιέθνληαη κε 
άιινπο παξάγνληεο, πνπ κπνξεί λα κελ είλαη πξφζεζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 
γεληθά λα ην θάλεη, αιιά μέξεηε ε γεληθφηεξε αληίιεςε είλαη απηφ πνπ αθνχζηεθε 
θαη πην κπξνζηά. Βζεινληηζκφο, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηα κεγαζήξηα 
ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνπ έρνπλ θεξδίζεη πάκπνιια. Ση 
κπνξεί λα θάλεη. Άξα ινηπφλ, ζ‟ απηφ πνπ είπα πην κπξνζηά, ηελ απνθιεηζηηθή 
επζχλε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο πξσηνβάζκηαο, γεληθά φισλ, αιιά ηεο πξσηνβάζκηαο 
θξνληίδαο πξέπεη λα ηελ έρεη ε θεληξηθή εμνπζία. Μπνξεί λα ζπκκεηέρεη ε ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε; Ώζθαιψο. Καη λα ζπκκεηέρεη ζηηο δηνηθήζεηο ησλ θέληξσλ πγείαο ή 
ησλ νξγαληζκψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πηέδνληαο θαη γηα ηα πεξηβαιινληηθά 
πξνβιήκαηα θαη γηα πξνβιήκαηα άκεζεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ, ψζηε λα 
αλαβαζκηζηεί ην ζχζηεκα πγείαο. Γηαηί ηψξα έρεη αξρίζεη λα κπεξδεχεηαη ην 
πξάγκα κε ηε ζπλεξγαζία δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Καηαιαβαίλεηε φηη εθεί ζα 
θπξηαξρήζεη ην θέξδνο, θαη αγαπεηνί θίινη γηα λα δείηε ην ζθεπηηθηζκφ καο ζ‟ απηά 
πνπ ζρεδηάδνληαη, εάλ θνηηάμεη θαλείο ηηο επελδχζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ην ηειεπηαίν 
ρξνληθφ δηάζηεκα, κεηά ηε δεθαεηία ηνπ „80, νη κεγαιχηεξεο επελδχζεηο ζηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα έρνπλ γίλεη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Καη γίλνληαη αθφκα κεγαιχηεξεο 
ηψξα. Με ηηο πξάμεηο κάιηζηα δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θαηαιαβαίλεηε φηη απηνί 
πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ζπκπξάηηνπλ δελ είλαη θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο, θέξδε 
ζέινπλ λα απνθνκίζνπλ. Καη ε ζεκαζία, ν ξφινο πνπ ζα παίμεη ε ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε, ε νξγαλσκέλε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Έπξεπε 
λα πσ απηά ηα πξάγκαηα αγαπεηνί θίινη, γηα απηφ θαη ήξζακε εδψ γλσξίδνληαο φηη 
έρνπκε θάπνηεο απφςεηο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο αλέθεξα ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη 
φηη δελ επρφκαζηε ζ‟ απηφλ ηνλ ηνκέα, πνιχ θαιή επηηπρία θαη ζα δνχκε αχξην, 
κεζαχξην, ελλνψ ζε ρξφληα εάλ απηφ απνδψζεη γηα ηνλ απιφ Έιιελα πνιίηε ν 
νπνίνο δεηάεη βνήζεηα γηα λα πξνζηαηέςεη ηελ πγεία ηνπ θαη ηε δσή ηνπ. Να „ζαζηε 
θαιά θαη θαιή επηηπρία ζην ζπλέδξηφ ζαο. 
 
Αηκηιία ηαζάθνπ: ηε ζπλέρεηα ην ιφγν έρεη ν εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο 
Ννκαξρηαθψλ Ώπηνδηνηθήζεσλ Βιιάδνο, ν λνκάξρεο Ώξγνιίδνο, θ. ΐαζίιεο 
σηεξφπνπινο. 
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Βαζίιεο σηεξόπνπινο (Δθπξόζσπνο 
ΔΝΑΔ, Ννκάξρεο Αξγνιίδαο): Κχξηε 
δήκαξρε, θχξηνη δήκαξρνη, λνκαξρηαθνί θαη 
δεκνηηθνί ζχκβνπινη, θίιεο θαη θίινη, θαη‟ 
αξράο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Παηνχιε 
γηα ηελ πξφζθιεζε πνπ έζηεηιε ζηελ Έλσζε 
Ννκαξρηαθψλ Ώπηνδηνηθήζεσλ. Θα εθζέζσ θαη 
εγψ ζηνλ ζχληνκν απηφλ ραηξεηηζκφ πνπ έρσ 
λα θάλσ νξηζκέλεο δηθέο κνπ απφςεηο πνπ 
πηζηεχσ εθπξνζσπνχλ θαηά έλα κέξνο ηε 
Ννκαξρηαθή Ώπηνδηνίθεζε. Οη πνιίηεο ηεο 
Βπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ κεγάιεο 
απαηηήζεηο ζήκεξα θαη πηέδνπλ ηηο θπβεξλήζεηο 

φισλ ησλ ρσξψλ γηα λα αλαιάβνπλ κέηξα νηθνλνκηθά θαη πςειέο ππεξεζίεο πγείαο 
γηα ηνπο πνιίηεο. Σν ηη είλαη πγεία ην μέξεηε φινη. Αελ είλαη κφλν ε ςπρηθή θαη 
ζσκαηηθή πγεία αιιά είλαη θαη κηα νηθνλνκηθή επεκεξία ζε έλα επίπεδν πνπ 
κπνξνχλ λα δνπλ θάπσο ζηνηρεησδψο φινη νη πνιίηεο θαη λα κελ ππάξρνπλ νη 
κεγάιεο, νη ηξαγηθέο αληζφηεηεο νη νπνίεο δπλακηηίδνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Βγψ 
ζα ήζεια λα ζπγραξψ ηελ πξσηνβνπιία πνπ έρνπλ νη δήκαξρνη θαη ην ζπλέδξην 
απηφ θαη λα δνχκε ηη ξφιν κπνξεί λα παίμεη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, νη δήκνη θαη θαη‟ 
επέθηαζε θαη νη λνκαξρίεο ζε απηφ ην πνιχ θεληξηθφ θαη επίθεληξν ζεκείν. ΐεβαίσο 
ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ην θξάηνο ην νπνίν είλαη θαη 
ππεχζπλν γηα ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη βεβαίσο δελ κπνξνχκε λα 
αθήζνπκε λα ππάξρνπλ απηέο νη κεγάιεο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ πγεηνλνκηθψλ 
πιαηζίσλ ηνπ θέληξνπ θαη ηεο πεξηθέξεηαο. Έλαο πνιίηεο πνπ δεη ζηελ πεξηθέξεηα 
ζήκεξα, αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη πάξα πνιιά, έρεη αιιάμεη, 
ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο λα αληηκεησπηζηνχλ ην πξφβιεκά ηνπ θαη ζηελ πεξηθέξεηα 
θαιψο, αιιά ππνιείπνληαη νη πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο πεξηθέξεηαο απφ ην 
κεγάιν θέληξν, Ώζήλα, Θεζζαινλίθε, Πεηξαηά, Πάηξα, φπνπ ππάξρνπλ 
παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο θαη κεγάια λνζνθνκεία. ηαλ δελ ππάξρνπλ κνλάδεο 
εληαηηθήο ζεξαπείαο, φηαλ δελ ππάξρνπλ παηδηαηξηθά λνζνθνκεία θ.ι.π. Ώιιά ζηνλ 
ηνκέα ηεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, εδψ ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε πξέπεη λα έρεη ιφγν. 
Καη ζα έρεη ιφγν ψζηε λα απνθηήζεη ν πνιίηεο έλα άιιν πξφηππν πγεηνλνκηθήο 
ζπκπεξηθνξάο, πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο δηφηη φζα ρξήκαηα θαη αλ μνδεπηνχλ 
ζήκεξα γηα ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, δελ επαξθνχλ. Κάηη ε δεκνγξαθηθή γήξαλζε, ε 
ηερλνινγηθή πξφνδνο, ε αλαθάιπςε λέσλ θαξκάθσλ, ηαηξν - θνηλσληθά 
πξνβιήκαηα, AIDS, λαξθσηηθά, κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα, επηδεκίεο, φια απηά 
ηηλάδνπλ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ θξαηψλ ζηνλ αέξα. Πφζν κάιινλ ηα 
νηθνλνκηθά ησλ Αήκσλ θαη ησλ Ννκαξρηψλ ηα νπνία είλαη πνιχ πεληρξά θαη 
ηξνκάδνπλ λα αληηκεησπίζνπλ βαζηθέο ηνπο αλάγθεο. Πξέπεη φκσο λα παίμνπκε θαη 
εκείο ην ξφιν καο ζηα ζέκαηα ηεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, δηφηη, αθνχζακε θαη 
πξνεγνπκέλσο ηη είπε ν Κηλέδνο πθππνπξγφο, φηη κε 1 δνιάξην πνπ ζα δψζνπκε 
ζηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή ζα γιηηψζνπκε άιια 8 απφ ηελ πεξίζαιςε. Ώπηφ είλαη 
γεγνλφο. Καη κε ηε δεκνγξαθηθή γήξαλζε, φηαλ νη δαπάλεο ηνπ θάζε αηφκνπ κεηά 
ηα 65 ρξφληα είλαη 8 θαη 10 θνξέο πεξηζζφηεξεο απφ φηη είλαη νη δαπάλεο ησλ 
πνιηηψλ κέρξη ηα 65, αληηιακβάλεζηε ηη δπζθνιίεο έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε θαη 
ηη ξφιν έρνπλ λα παίμνπλ νη ΟΣΏ. Ώιιά αξκνδηφηεηεο ρσξίο πφξνπο δελ γίλεηαη. 
Οχηε ζα πάκε λα πνχκε αο κπεη θαη έλαο εθπξφζσπνο ηνπ δήκνπ ζε έλα δηνηθεηηθφ 
ζπκβνχιην. Ώπηφ δε ιέεη ηίπνηε. Θα πξέπεη λα είλαη ζεζκνζεηεκέλεο ππεξεζίεο θαη  
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ηψξα πνπ ζα θάλεη ην λνκνζρέδην ην Τπνπξγείν Τγείαο ν θ. Ώβξακφπνπινο, λα 
μεθαζαξίζεη αθξηβψο πψο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ νη νξγαληζκνί ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο ζηα ζέκαηα απηά. ηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο βεβαίσο έρνπλ 
ηνλ πξψην ιφγν θαη νη Ννκαξρίεο θαη νη Αήκνη. Θέκαηα χδξεπζεο, ζέκαηα 
απνρέηεπζεο, ζέκαηα θαζαξηφηεηνο, φιε ε Βιιάδα έρεη γίλεη έλαο κεγάινο 
ζθνππηδφηνπνο. Σν πεξηβάιινλ απηφ επηβαξχλεη ηελ πγεία φισλ καο. Βπηβαξχλεη 
ηα πάληα. ήκεξα πξηλ θχγσ απφ ηε Ννκαξρία Ώξγνιίδνο, αληηκεηψπηζα ην ίδην 
πξφβιεκα κε ηα απνξξίκκαηα. Να θπλεγάσ απηνχο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη 
ζπκβάζεηο γηα ηα απνξξίκκαηα, γηα λα ηα θέξλνπλ δήζελ ζηελ Ώζήλα θαη ηα 
ζθνξπίδνπλ ζε φια ηα ξέκαηα θαη ηα βνπλά ηεο Ώξγνιίδνο. Βίλαη δπλαηφλ ινηπφλ 
λα επηθξαηήζεη απηή ε θαηάζηαζε; ινη ζέινπκε ηα ζθνππίδηα λα θχγνπλ απφ ηε 
γεηηνληά καο, απφ ηελ πφξηα καο θαη λα πάλε θάπνπ αιινχ. Απζηπρψο δελ γίλεηαη! 
Πξέπεη λα ην θαηαιάβνπκε φηη παξαγσγνί είκαζηε εκείο νη ίδηνη θαη δηαρεηξηζηέο 
είκαζηε εκείο νη ίδηνη. Πξέπεη λα αλαιάβνπκε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα αλαιάβνπκε. 
πγραξεηήξηα θ. Παηνχιε γηα ηελ πξσηνβνπιία, εχρνκαη θαιή επηηπρία ζην 
ζπλέδξηφ ζαο. Θα πεξηκέλνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα απηνχ ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ζα 
δνχκε πψο ζα πξνρσξήζνπκε. Αηφηη ην λα θξαηνχκε ηζνξξνπίεο ζε έλα ηελησκέλν 
ζθνηλί, λα ςάρλνπκε λα βξνχκε ηη αξκνδηφηεηεο ζα έρεη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, 
πξψηνπ, ηειεπηαίνπ βαζκνχ πάλσ ζηα ζέκαηα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη θπξίσο 
ζηα ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο. Βδψ ζα πξέπεη λα ην πξνζέμνπκε πάξα πνιχ. 
πγραξεηήξηα θαη πάιη. 
 
Αηκηιία ηαζάθνπ: Καινχκε ηψξα ηνλ ππεχζπλν ηνπ Σκήκαηνο Τγείαο ηνπ 
πλαζπηζκνχ ηεο Ώξηζηεξάο Κηλεκάησλ θαη Φπρνινγίαο θαη Μέινο ηεο Κεληξηθήο 
Πνιηηηθήο Βπηηξνπήο, θ. Αεκήηξε Ώδακφπνπιν. 
 

 
Γεκήηξεο Αδακόπνπινο (Τπεύζπλνο Σκήκαηνο 
Τγείαο πλαζπηζκνύ ηεο Αξηζηεξάο, ησλ 
Κηλεκάησλ θαη ηεο Οηθνινγίαο, Μέινο 
Κεληξηθήο Πνιηηηθήο Δπηηξνπήο): Καιεζπέξα 
ζαο. Βπραξηζηνχκε γηα ηελ πξφζθιεζε. Βίλαη πνιχ 
ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη δεκηνπξγήζεθε ην Αίθηπν 
κέζα ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη βέβαηα δελ ζα 
κπνξνχζε λα είλαη πξσηεξγάηεο θαλέλαο άιινο 
παξά θάπνηνο πγεηνλνκηθφο κε γλψζε ζηα 
πξάγκαηα. Ώπφ ηελ άιιε ζα „ιεγα φηη εγψ ζαλ 
πγεηνλνκηθφο απφ ηε κηα κεξηά, κηα θαη κίιεζαλ φινη 
νη πνιηηηθνί ζαλ λα „ηαλ πγεηνλνκηθνί, έρσ θάζε 
δηθαίσκα λα κηιήζσ θαη ιίγν πνιηηηθά. Δ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε αλακθηζβήηεηα έρεη λα παίμεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζε ζέκαηα πγείαο 
θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο. Ώπηφ ην μέξνπκε φινη, αιιά πξέπεη λα ην ιέκε θάζε 
κέξα, ηδηαίηεξα ζε ηέηνηεο ζπλαληήζεηο. Βίλαη θνληά ζηνλ πνιίηε, είλαη κηθξφ ην 
κέγεζνο, εχθνια γίλνληαη νη θαηαγξαθέο, εχθνια βγαίλνπλ νη αλάγθεο θαη ην 
ζεκαληηθφηεξν, απηή ε γεηηλίαζε κε ηνλ πνιίηε κπνξεί λα θέξεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ 
πνιίηε ζε φιεο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. Ώλ έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα, ζα έπξεπε ε 
ηνπηθή απηνδηνίθεζε αθφκα θαη ζήκεξα πνπ ε πνιηηηθή ζπγθπξία δελ επηηξέπεη, λα 
έρεη  
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ξφιν λα παίμεη. Χζηφζν, ππάξρνπλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο θαη πξναπαηηνχκελα 
φπσο θαη θάπνηεο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην. Θα θάλσ κηα 
ζχληνκε παξέλζεζε ζπκίδνληαο ζε φινπο καο, γηαηί αθνχγνληαο ηνπο πνιηηηθνχο 
εγέηεο καο, ππνπξγνχο ζα λφκηδε θαλέλαο φηη βξηζθφκαζηε ιίγν πξηλ ηελ 
ηειεηφηεηα. ηελ πνιηηηθή ζπγθπξία πνπ δνχκε, νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη θαη 
εθαξκφδεη θαη ε Νέα Αεκνθξαηία θαη ηηο νπνίεο πθίζηαηαη ν εθάζηνηε Τπνπξγφο, 
ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν θ. Ώβξακφπνπινο. Τπνρξεκαηνδνηνχλ ην ζχζηεκα 
ππνηαζζφκελνη ζε πνιηηηθέο νη νπνίεο είλαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα, πνπ 
δηαηάζζνπλ ηε κείσζε, ην ζηέλεκα ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ, εκπνξεπκαηνπνηνχλ 
ην αγαζφ ηεο πγείαο, ζην νπνίν φινη νκλάδνπλ, θνηλσληθφ αγαζφ θαη δηθαίσκα ιέλε 
φινη. Κνηλσληθφ αγαζφ θαη δηθαίσκα, πνχ; Υσξίο ρξήκαηα; ΐάδνληαο κέζα ηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα; Βίλαη κηα ζπγθπξία πνιηηηθή πνπ ν θαζέλαο, θαζψο πεξλάλε ηα 
ρξφληα, ζα ηε βηψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ζηελ χπαξμή ηνπ, ζηνπο δηπιαλνχο ηνπ, 
ζηελ ηζέπε ηνπ. Βίλαη αδηαλφεην ζήκεξα λα κε κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε πνχ 
είκαζηε. αο βεβαηψλσ φηη θακηά, θαλέλα απ‟ ηα ιφγηα ηνπ θ. Πξσηφπαπα απ‟ ην 
ΠΏΟΚ φηη αξγά αιιά ζηαζεξά νη δχν δπλάκεηο ζα θέξνπλ απηφ πνπ είλαη λα 
θέξνπλ. Ώλ δελ αιιάμνπλ νη πνιηηηθέο δελ πξφθεηηαη λα θέξεη ηίπνηα ν 
δηθνκκαηηζκφο. Ο δηθνκκαηηζκφο απηή ηε ζηηγκή παιεχεη κφλν γηα ηελ εμνπζία, 
κέζα ζε έλα πιαίζην λενθηιειεχζεξν θαη ζπλαηλεηηθφ. Σν πιαίζην είλαη ζπλαηλεηηθφ. 
Σν ζπκθέξνλ ηνπ πνιίηε, ην ζπκθέξνλ ησλ ηνπηθψλ αξρφλησλ, είλαη ζε αιιαγή 
ζπζρεηηζκψλ, ζε θαηεπζχλζεηο νη νπνίεο έρνπλ θνηλσληθφ πξνζαλαηνιηζκφ. αο 
βεβαηψλσ ινηπφλ φηη θαλέλα λνκνζρέδην πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο δελ ζα 
έξζεη, δελ ζα μαλαζπλαληεζνχκε, λα ην ζπκάζηε απηφ. Βίκαζηε κέζα ζηνλ 
ηειεπηαίν εθινγηθφ ρξφλν ηεο Νέαο Αεκνθξαηίαο, ιππάκαη πνπ ην ιέσ. Αελ κπνξεί 
λα έξζεη λνκνζρέδην γηα ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, πξσηνβάζκηα 
θξνληίδα πγείαο ε νπνία θαη ζήκεξα απφ ηνπο πνιηηηθνχο, θιήζεθε ζε φιεο ηηο 
πηψζεηο. Ώιιά θαλέλαο πνηέ δελ έρεη θάλεη ηίπνηα. Βίλαη αιήζεηα απηφ πνπ είπε ν θ. 
Ώβξακφπνπινο φηη επί ΠΏΟΚ ην „97 επί Γείηνλα ήξζε ην πξψην λνκνζρέδην γηα 
ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, ην νπνίν ςεθίζηεθε. Αελ εθαξκφζηεθε πνηέ. 
Σν 2002 επί Παπαδφπνπινπ γίλαλε αιιαγέο, ήξζαλ θαηλνχξηα πξάγκαηα, δελ 
εθαξκφζηεθαλ πνηέ. Δ πξψηε πξνυπφζεζε, ε πξψηε πξνγξακκαηηθή δήισζε ηεο 
Νέαο Αεκνθξαηίαο ήηαλ φηη ζα θέξνπκε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. Άιιαμε ν 
πξψηνο ππνπξγφο, πήγε εθεί πνπ ήηαλ παιηφηεξα ν δεχηεξνο, ν δεχηεξνο θαη ηψξα 
ηάζζεη ηνπο δπν, ηξεηο, πέληε κήλεο, πφζν ζα „λαη πξηλ ηηο εθινγέο, φηη ζα θέξεη 
λνκνζρέδην γηα ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. Ώλ δελ έρεη απφ πην κπξνζηά 
θηηαρηεί ν πξνυπνινγηζκφο θαη ε νηθνλνκηθή ζηήξημε απηνχ ηνπ παθέηνπ, δελ 
πξφθεηηαη λα έξζεη πνηέ. Καη είλαη ιφγηα. αο θαιψ ινηπφλ λα ζπιινγηζηείηε ηα 
ιφγηα πνπ αθνχηε, λα ηα θξίλεηε, λα θξίλεηε πνην είλαη ην ζπκθέξνλ θαη έηζη λα 
πξνρσξάηε ηε ζθέςε ζαο θαη ηελ νδεγία ζαο. Βηδηθά δε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 
έρσ βηψζεη, ηνπηθνχο άξρνληεο, κέζα ζηα δχν κεγάια θφκκαηα νη νπνίνη έρνπλ 
ηνπνζεηήζεηο νη νπνίεο είλαη έμσ απφ ηα θφκκαηα. Καη είλαη κηα ζρηδνεηδήο 
θαηάζηαζε. Γηαηί ν Αήκαξρνο δεη θαη θαηαιαβαίλεη ηη γίλεηαη θη έρεη ζέζεηο 
πξνρσξεκέλεο ζε ζρέζε κε ην θφκκα ηνπ. ινη χκλεζαλ θαη ηελ ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε απφςε αγαπεηέ δήκαξρε. Σν δεηνχκελν είλαη πνηνο ρξεκαηνδνηεί. 
ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε δψζακε ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο ην „97, „98 φηαλ 
θαηαξγήζεθε ε θνηλσληθή πξφλνηα έηζη φπσο ήηαλ θαη απιά δψζαλε έλα ραξηί πνπ 
έιεγε εθαξκφδεηε ηνπο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο. Βθαξκφδεηε απηφ, εθαξκφδεηε 
εθείλν. Ώπφ πνχ; Ώπιά βγάδνπκε απφ πάλσ καο, απ‟ ηελ πιάηε καο. Λέκε θαη 
κεξηθά ιφγηα θαη ηίπνηα παξαπάλσ. ην ζέκα καο γηα λα θιείζνπκε. Δ πξνζπάζεηα 
πνπ κπνξεί λα θάλεη έλα δηαδεκνηηθφ δίθηπν γηα ηελ πξφιεςε είλαη ζηα ραξηηά θαη  
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επηζηεκνληθά θαηαγεγξακκέλα θη είλαη έλα ίζσο ην κφλν ζεκαληηθφ ζέκα πνπ 
κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Έρνπλ 
ζεκαζία ηα ζπκπεξάζκαηα, έρνπλ ζεκαζία γηαηί ε έλλνηα ηνπ δηθηχνπ, ζήκεξα πηα, 
είλαη απηή, ην δίθηπν αιιεινελεκεξψλεηαη, αιιεινθαηαγξάθεη ηηο απνδνρέο πνπ 
έρνπκε ζηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα δηνξζψλνπλ θαη εθαξκφδνπλ 
ηηο θαηλνχξηεο πνιηηηθέο. Γη‟ απηφ έρεη ζεκαζία ην Αίθηπν. Χζηφζν, ζηελ εμαγγειία 
πνπ έθαλε ν θχξηνο Τπνπξγφο, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε δελ κπνξεί λα πεξάζεη απηή 
ηε ζηηγκή ζε έλα λνκνζρέδην αθφκε θη αλ ην έθεξλε, δηφηη φπσο εηπψζεθε θαη απφ 
άιινπο νκηιεηέο, ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο πξέπεη πξψηα λα απνθαζηζηεί 
απφ ην θξάηνο, απ‟ ηελ πνιηηεία, λα ζρεδηαζηνχλ νη δνκέο ηεο, λα απνθεληξσζνχλ 
ζηηο πεξηθέξεηεο θαη ζηε ζπλέρεηα αθνχ έρνπλ ζρεδηαζηεί νη παξεκβάζεηο κε 
θνηλσληθφ πξνζαλαηνιηζκφ, νη αλάγθεο ηνπ θαζελφο θνκκαηηνχ ηεο ρψξαο, αθνχ 
έρεη γίλεη φιν απηφ ην πξάγκα, λα κνηξάζεη παηρλίδη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη 
κε νηθνλνκηθή ζηήξημε βέβαηα. Σα ππφινηπα φια είλαη, παιηφηεξα ιέγακε εκείο, 
νδνληίαηξνο είκαη ν ίδηνο, έρεη κεγάιν πξνιεπηηθφ θνκκάηη ε νδνληηαηξηθή, ηδηαίηεξα 
πξηλ απφ 20 - 30 ρξφληα, φηαλ πξσην - εθαξκνδφηαλ ηα θζνξηνχρα θαη φια απηά ηα 
πξάγκαηα, φηη νη δξάζεηο ζην δήκν κέζα, άληε λα αλνίμνπκε θαη εκείο έλα ηαηξείν 
δελ έρνπκε. Έρνπκε φινη ζπλαληήζεη ηαηξεία, φζνη είκαζηε ιίγν ζρεηηθνί είηε κε ηελ 
ηνπηθή απηνδηνίθεζε είηε κε ηελ πγεία θαη κέζα ζηελ Ώζήλα αιιά θαη ζε ρσξηά, ηα 
νπνία απιά δελ θάλνπλε ηίπνηα. Ώπιά δίλνπκε κηζζφ ζε θάπνηνλ. Έρσ δήζεη 
δεκνηηθφ ηαηξείν ζηα Βμάξρεηα, φπνπ δελ ππήξρε νδνληίαηξνο. Πξνζιακβάλεηαη ν 
νδνληίαηξνο, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα θέξλεη καδί ηνπ θαη αθηηλνγξαθηθφ. εθψλεηαη 
φιε ε γεηηνληά απφ ηνπο νδνληνγηαηξνχο θαη ιέεη ηη γίλεηαη ηψξα δειαδή; Ο Αήκνο 
ζα καο πάξεη ηελ πειαηεία; Θα καο θάλεη ην ιηγφηεξν αθηηλνγξαθίεο εθεί γηα λα 
έξρνληαη κεηά ζε εκάο; Καη απηά κπαίλνπλ κέζα ζηηο πξνυπνζέζεηο. Οη 
πξνυπνζέζεηο είλαη φηη έλα δεκνηηθφ ηαηξείν πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζηελ θαηεχζπλζε 
κφλν ηεο πξφιεςεο, ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη ζε ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα, 
κειεηεκέλα θαη εθαξκνζκέλα δηαδηθηπαθά. Ώιιά κέζα ζην πιαίζην ηνπ 
νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο πνπ έρεη θηηάμεη ε 
πνιηηεία. ηαλ θηηαρηεί απηφ, φηαλ βγάινπκε ζε θάπνην πξνυπνινγηζκφ θάπνηα 
ρξήκαηα, κπνξεί λα πξνρσξήζνπλ απηά. Χο ηφηε, παξακέλνπκε εθεί πνπ είκαζηε 
ζήκεξα. Αίλσ ζπγραξεηήξηα ζηνλ θ. Παηνχιε, είλαη ζεκαληηθή ε πξνζπάζεηα, λα 
πξνρσξήζεη, λα εδξαησζεί επηζηεκνληθά θαη ηίπνηα δελ πάεη ρακέλν. Βπραξηζηψ 
πάξα πνιχ. 
 
Αηκηιία ηαζάθνπ: ηε ζπλέρεηα, ην ιφγν έρεη ν ηνκεάξρεο πγείαο ηνπ Βιιεληθνχ 
Οξζφδνμνπ πλαγεξκνχ, θ. Ώλδξέαο Παπακηραήι. 
 

 
Αλδξέαο Παπακηραήι (Σνκεάξρεο 
Τγείαο Λατθνύ Οξζόδνμνπ 
πλαζπηζκνύ): Ώγαπεηνί θίινη, δήκαξρε, 
δεκνηηθνί άξρνληεο, ζπλάδειθνη, είλαη 
πξαγκαηηθά κεγάιε ηηκή γηα κέλα ζήκεξα 
λα βξίζθνκαη ζε απηήλ ηελ, γηα κέλα, γηα 
ην θφκκα κνπ, ηζηνξηθή ζηηγκή πνπ 
θάπνηνη επηηέινπο αλαιακβάλνπλ λα 
εθαξκφζνπλ πξνιεπηηθή ηαηξηθή 
πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε. Άθνπζα φινπο 
ηνπο  
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θπξίνπο πνπ κίιεζαλ πξνεγνπκέλσο, ππεχζπλνπο θαη αλεχζπλνπο θαη κνπ έθαλε 
κεγάιε εληχπσζε ην φηη αλαγλψξηδαλ ιάζε ηα νπνία είλαη αδηφξζσηα. Άθνπζα ηνλ 
Τπνπξγφ λα ιέεη φηη δελ είλαη δπλαηφλ έμη ππνπξγεία ζηελ Βιιάδα λα αζρνινχληαη 
κε ηελ Τγεία. Έμη ππνπξγεία! Καη ν Τπνπξγφο Τγείαο λα έρεη έλα θνκκάηη ηεο 
Τγείαο αιιά φρη φιν. Αελ είλαη δπλαηφλ ην θάζε ηακείν λα θάλεη απφ κφλν ηνπ 
νηθνλνκία δεκηνπξγψληαο θαη παξέρνληαο πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε. Πάιη θαιά 
φκσο πνπ ην αλέθεξε, πάιη θαιά πνπ ην „ρεη θαηαιάβεη δηφηη αλ δελ δηνξζσζεί 
απηφ, ηίπνηα δελ γίλεηαη. Σν κφλν πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη απηφ πνπ θάλεη κε 
πξσηνβνπιία ηνπ Γηψξγνπ ηνπ Παηνχιε ε δεκνηηθή αξρή, λα πάξεη ζηα ρέξηα ηεο 
επηηέινπο ηελ πξφιεςε γηα λα πάςεη λα πνιπλνκνζεηεί ν θαζέλαο θαη λα βάδεη 
φπνηνλ ζέιεη θαη φπνηνλ ζέιεη λα παξέρεη ππεξεζίεο πγείαο. Βπίζεο κε 
απνγνήηεπζε ν αγαπεηφο θ. Γηαθνπκάηνο, πθππνπξγφο, γηαηξφο, πνπ ιέεη ζα 
ζηείισ γηαηξνχο λα πάλε ζηα ΚΏΠΔ λα βάδνπλ θάξκαθα ζηνπο πνιίηεο. Πνιχ θαιφ 
θαίλεηαη, γηα ηνπο γηαηξνχο φκσο, δελ μέξσ πφζν θαιφ είλαη γηα ηνπο γηαηξνχο θαη 
ηη είλαη νη γηαηξνί ηέινο πάλησλ θαη πψο παίδνπλ νη γηαηξνί ζε απηφ ην ζχζηεκα. Ση 
ξφιν έρνπλ νη γηαηξνί. Αελ έρνπλ επηηέινπο εθείλνη θάπνηεο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο 
θαη ζρέζεηο ή είλαη αξθεηνί νη γηαηξνί γηα λα πεγαίλνπλ θαη ζηα ΚΏΠΔ; Βγψ ζα 
πήγαηλα δσξεάλ ζηα ΚΏΠΔ αιιά φρη κε εληνιή ηνπ θ. Γηαθνπκάηνπ ή 
νπνηνπδήπνηε Τπνπξγνχ. Με εληνιή ηνπ Παηνχιε ζα πήγαηλα φκσο. αο ην ιέσ 
γηαηί έηζη θαίλεηαη φηη θάηη πξνζθέξνπκε ζε πνιίηεο πνπ έρνπλ αλάγθε. Άξα, γηα λα 
κελ ιέσ πνιιά ιφγηα, πξφθεηηαη γηα κηα ηζηνξηθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία θάπνηνη 
απνθάζηζαλ, έληερλα, ε δεκνηηθή αξρή, κπξάβν ζε φινπο, κπξάβν ζηνλ Γηψξγν 
ηνλ Παηνχιε, λα πάξεη ζηα ρέξηα απηφ πνπ ιέγεηαη πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε. Βκείο 
ππνζηεξίδνπκε κε φιε καο ηελ ςπρή απηή ηε δηαδηθαζία. Γηα νπνηνλδήπνηε δήκν, 
γηα νπνηαδήπνηε θνηλφηεηα, κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεβφκελε ην γηαηξφ, ζεβφκελνο 
ηνπο ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη εξγάδνληαη δίπια θη απηφ ην μέξεη ν Γηψξγνο ν 
Παηνχιεο θαη πηζηεχσ φηη ην έρεη ιάβεη ζνβαξά ππφςε ηνπ, λα παξέρεη ζηνπο 
πνιίηεο πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε. Ώπηφ γηα ην νπνίν νη Έιιελεο ζθέθηεθαλ πξψηνη 
θαη απηή ηε ζηηγκή παγθνζκίσο είλαη ηειεπηαίνη δηφηη έρνπκε ηνπο πεξηζζφηεξνπο 
καγλεηηθνχο ηνκνγξάθνπο θαη θαζφινπ πξσηνβάζκηα ζρεδφλ πεξίζαιςε. Καζφινπ 
ζρεδφλ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε. Βπίζεο κνπ έθαλε κεγάιε εληχπσζε, θαη ην 
αλαθέξσ, ε αλαθνξά ηνπ ππεχζπλνπ Τγείαο ηνπ ΠΏΟΚ, ν νπνίνο ζαλ λα κηιάεη 
γηα ηε κεηά Υξηζηφλ επνρή, δελ θέξεη θακία επζχλε γηα φηη έγηλε κέρξη ηψξα παξφηη 
ηνλ παίλεςε ν Τπνπξγφο Τγείαο, δελ θέξεη θακία επζχλε ελψ αλαιάκβαλε, ζσζηά 
κελ αιιά ιαλζαζκέλα δε, λα εθαξκφζεη έλα εζληθφ ζχζηεκα πγείαο, πξέπεη 
θάπνηνο λα ηνπο θσλάμεη φηη μέραζαλ πξαγκαηηθά ην βαζηθφηεξν. Αελ βάιαλε ζην 
φρεκα ηξνρνχο γη‟ απηφ θαη δελ ηξαβάεη κε ηίπνηα. ΐέβαηα, ζα βξεζνχλ πάξα πνιχ 
κεγάιεο δπζθνιίεο ζηελ ηειηθή ζεζκνζέηεζε. Με επηκνλή πξέπεη λα πξνρσξήζεη 
απηφ ην έξγν. Θα ζαο ππνζηεξίμνπλ φινη νη γηαηξνί, δηφηη ηα ζεζκνζεηεκέλα θαη νη 
ζεζκνζεηήζεηο θαη πξσηνβάζκηεο πεξηζάιςεηο ζηελ Βιιάδα θαη απηφ πνπ εηνηκάδεη 
ν Τπνπξγφο λα θαηαζέζεη ην νπνίν πηζηεχσ νη ζπλάδειθνη λα γλσξίδνπλ φηη είλαη 
απαξάδεθην γηα ηνλ Εαηξηθφ χιινγν ηεο Ώζήλαο θαη γηα φινπο ηνπο πιιφγνπο 
πνπ νχηε θαλ ην πήξαλε, εηνηκάδεηαη λα ην παξνπζηάζεη, ζαο ιέγσ φηη δελ ζα ζαο 
βνεζήζεη θαη πξέπεη κφλν φινη νη άξρνληεο λα ηξαβήμνπλ κπξνζηά, λα πάξνπλ ζηα 
ρέξηα ηνπο ηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε γηα λα αλαθνπθηζηεί φιν ην ζχζηεκα 
παξνρήο ππεξεζηψλ, ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Βιιάδα. αο επραξηζηψ πνιχ θαη 
εχρνκαη ην θαιχηεξν γηα ηε ζπλεδξία. 
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Αηκηιία ηαζάθνπ: Θα παξαθαινχζα ηψξα λα καο απεπζχλεη ην ραηξεηηζκφ ηνπ ν 
αληη - λνκάξρεο Ώζελψλ θαη Πξφεδξνο ηνπ Παλειιελίνπ πιιφγνπ Νεθξνπαζψλ, 
θ. Γηψξγνο Καζηξηλάθεο. 
 

 
Γηώξγνο Καζηξηλάθεο (Αληηλνκάξρεο 
Αζελώλ θαη Πξόεδξνο ηνπ Παλειιήληνπ 
ζπιιόγνπ Νεθξνπαζώλ): Έρεη ζεκαζία 
λα αθνχζεηε απηά πνπ ζα πσ γηαηί δελ 
έξρνκαη λα κηιήζσ σο αληη - λνκάξρεο, 
έξρνκαη λα κηιήζσ σο έλαο εμ εθείλσλ νη 
νπνίνη εθπξνζσπνχλ ηνπο ρξήζηεο απηψλ 
ησλ ππεξεζηψλ. Αηφηη είκαη πξφεδξνο ηνπ 
Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Νεθξνπαζψλ. 
Φίιε Γηψξγν Παηνχιε, γλσξηδφκαζηε απφ 
ηελ επνρή πνπ εζχ έθαλεο ηελ εηδηθφηεηα 
ζην Λατθφ θαη εγψ απφ ηφηε 
ππνβαιιφκνπλ ζε αηκνθάζαξζε. 22 

ρξφληα ηψξα. Οκνινγψ φηη πάληα έιεγα θαη επεηδή θνπβεληηάδακε απφ ηφηε, ηα 
ζπκάζαη; Λέσ ξε παηδηά, πνηνη άλζξσπνη ζα βξεζνχλ ζηελ Βιιάδα λα ζθεθηνχλ 
έζησ νηθνλνκηθά επεηδή ζε φια βάδνπλ ην νηθνλνκηθφ θξηηήξην θαη λα πνπλ φηη 
πξαγκαηηθά ηη ζα γιηηψλακε αλ απηή ε ρψξα θάπνηε απνθάζηδε λα αζρνιεζεί κε ηε 
ιέμε «πξφιεςε». Καη ζα „ζεια εδψ λα ζαο παξαθηλήζσ, λα θνηηάμεηε ην πψο ζα 
κπνξέζεηε λα ελζσκαηψζεηε ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ζε 
απηφ ην πιάλν πνπ ζέιεηε. Δ θεληξηθή εμνπζία θάπνπ ράλεηαη. Βγψ γπξίδσ φια ηα 
ππνπξγεία επεηδή ηξέρσ γηα ηα ζέκαηα ησλ λεθξνπαζψλ θαη θάπνηνη θαη ίζσο λα 
ράξεθαλ ρζεο γηαηί εδψ είζηε νη πεξηζζφηεξνη θαη θίινη κνπ, βιέπνληαο ηνλ 
Πξφεδξν ηεο Αεκνθξαηίαο λα εγθαηληάδεη ηε ζηέγε ησλ λεθξνπαζψλ, έλα φλεηξν 
δσήο. Λνηπφλ, θάπνπ ράλεηαη ε θεληξηθή εμνπζία. Φξνληίζηε ινηπφλ, εθηφο απφ ηελ 
εθπαίδεπζε, ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο λα αθνχζεηε, γηαηί ζπλήζσο νη πνιηηηθνί κφλν 
κηινχλ, ζπάληα ζα παξαηεξήζεηε φηη θάπνηνο άιινο θνξέαο ή πξφζσπν έρεη 
θαιχηεξε άπνςε θαη κφλν κηινχλ. Βγψ είκαη απφ εθείλνπο πνπ αθνχσ θαηά 90% 
θαη κηιψ θαηά 10%. Φξνληίζηε ινηπφλ, απηνχο ηνπο ρξήζηεο, φπσο είλαη ηα άηνκα 
κε εηδηθέο αλάγθεο, λα ηνπο αθνχζεηε. Βίκαη ζην πιεπξφ ζαο θαη απφ ηηο δπλάκεηο 
πνπ έρεη ε Ννκαξρία ζην κεραληζκφ ηεο θαη κε ηελ επηξξνή θαη ηε γλψζε ηνπ 
ρψξνπ αηφκσλ κε αλαπεξία, λα ζηξαηεπζψ δίπια ζηελ πξνζπάζεηά ζαο θαη λα 
βνεζήζσ. Βηπψζεθε πξνεγνπκέλσο ε αλάγθε ρξεκάησλ. ΐεβαίσο, απ‟ ηελ επνρή 
ηνπ Αεκνζζέλε. Αε ρξεκάησλ, σ άλδξεο Ώζελαίνη. αο ιέσ ραξαθηεξηζηηθά φηη 
φηαλ πήγα θάπνηε λα δηεθδηθήζσ θάπνηα πξάγκαηα γηα ηνπο λεθξνπαζείο πνπ δελ 
είραλ κεγάιν θφζηνο, ν άλζξσπνο πνπ ζπλέηαζζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, επί πνιιά 
ρξφληα, ιέγεηαη Αεκήηξεο Αξίηζαο θαη κνπ ιέεη: «Ώπηά πνπ βιέπεηο κε κπιε είλαη νη 
δαπάλεο πνπ πξνηάζεθαλ ζην γεληθφ ινγηζηήξην θαη ελεθξίζεζαλ. Καη απηέο πνπ 
βιέπεηο κε θφθθηλν είλαη απηέο πνπ επξνηάζεζαλ θαη απεξξίθζεζαλ». αο 
πιεξνθνξψ ινηπφλ φηη ην θφθθηλν κε ην κπιε ήηαλ 50 - 50. αο εχρνκαη θαιή 
επηηπρία, ππφζρνκαη θαη δεζκεχνκαη λα είκαη καρεηηθά ζην πιεπξφ ζαο θαη μέξεηε 
φηη είκαη δπλαηφο πνιεκηζηήο ζε φια ηα επίπεδα θαη κελ μερλάηε κηα ξήζε: φηη φηαλ 
παίξλεηο, γεκίδνπλ ηα ρέξηα ζνπ θη φηαλ δίλεηο γεκίδεη ε ςπρή ζνπ. αο επραξηζηψ. 
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Αηκηιία ηαζάθνπ: Καη πξηλ ζπλερίζνπκε, λνκίδσ φηη ν πξφεδξνο ηνπ 
δηαδεκνηηθνχ δηθηχνπ, ν θ. Παηνχιεο, ζέιεη λα θάλεη θάπνηα παξέκβαζε. 
 
Γηώξγνο Παηνύιεο: Καηαξρήλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ γηα ηα θαιά ιφγηα φισλ 
ησλ πξνιαιήζαλησλ θαη ζα μεθηλήζσ βεβαίσο απφ ηνλ ηειεπηαίν νκηιεηή κε ηνλ 
νπνίν γλσξηδφκαζηε πνιιά ρξφληα θαη θαζεκεξηλά δηδάζθεη πψο ζα πξέπεη θαλείο 
λα είλαη γεκάηνο απφ ςπρή γηα λα κπνξέζεη λα θαηαθηήζεη ηελ ίδηα ηε δσή. Βίλαη 
παξάδεηγκα πξνο κίκεζε, αμηνπξεπέζηαηνο, γλσξίδσ ηη ζεκαίλεη θαζεκεξηλή, κέξα 
παξά κέξα αηκνθάζαξζε θαη δελ θηάλεη ζην λα θξνληίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά 
θνηηάεη θαη λα δηνξζψζεη ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία. Θα ήζεια πεξηζζφηεξν φκσο λα πσ 
κηα - δπν θνπβέληεο, ελφςεη ηνπ φηη έθιεηζε ν θχθινο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 
θνκκάησλ θαη επεηδή δελ ήηαλ δπλαηφ λα έρνπκε εδψ φινπο ηνπο πνιηηηθνχο νη 
νπνίνη είραλ δηαηππψζεη ηελ άπνςή ηνπο θαη ίζσο ζα „ζειαλ θάηη λα πνπλ. Βκείο 
σο Αηαδεκνηηθφ Αίθηπν δελ έρνπκε ρξψκα, πηζηεχνπκε ζηνλ άλζξσπν θαη 
πηζηεχνπκε ζηε δχλακε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ώπηή ε ζχκπξαμε πνπ ζεσξψ 
φηη απνηειεί πξφζηαγκα κειινληηθψλ πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη πηζηεχσ φηη ηα 
επφκελα ρξφληα νη Αήκνη ζα ζπλεξγαζηνχλ ζε πνιιά επίπεδα, ήδε έρνπλ μεθηλήζεη 
θαη έλα απφ απηά ζα είλαη θαη ην θνκκάηη ηεο πξφιεςεο, ελεκέξσζεο θαη πγείαο. 
Πξνρσξά κφλε ηεο ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε λα βξεη ην δξφκν. κσο απηφ δελ 
ζεκαίλεη φηη απνθαζηζηηθά δελ ζα δηεθδηθήζεη ηνπο πφξνπο πνπ αλήθνπλ απφ ηελ 
θεληξηθή εμνπζία, ηελ εθάζηνηε θεληξηθή εμνπζία πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 
Βίλαη ζίγνπξν φηη αλ πεξηκέλνπκε πνιιέο θνξέο ηα γξαλάδηα ηεο θεληξηθήο 
εμνπζίαο λα καο δψζνπλ ην ηέκπν θαη ηελ ηαρχηεηα, ηφηε κάιινλ ζα κείλνπκε 
πίζσ. Θεσξνχκε φηη εκείο πνπ είκαζηε πνιχ θνληά κε ηνλ πνιίηε, αθνχκε, 
δηδαζθφκαζηε θαη κπνξνχκε ζπγρξφλσο λα πηέζνπκε ηελ θεληξηθή εμνπζία. Αελ 
θάλνπκε ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ ην λα ρξεζηκνπνηνχκε ηηο πγηείο εζεινληηθέο 
δπλάκεηο πνπ είλαη ηεξάζηηεο κέζα ζηελ θνηλσλία. Οξγαλψλνληαο ηηο δπλάκεηο πνπ 
έρεη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη πηέδνληαο ηελ θεληξηθή εμνπζία, εγψ ζέισ λα πσ φηη 
είκαη αηζηφδνμνο. Πηζηεχσ φηη κε ηελ νξγαλσηηθή δχλακε πνπ έρνπκε, κε ηηο 
επθαηξίεο πνπ καο δίλνληαη κέζα απφ ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη ην ηέηαξην 
θνηλνηηθφ πιαίζην θαη κε ηελ πίεζε πξνο ηελ εγεζία, ηελ εθάζηνηε εγεζία ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τγείαο, θάζε ρξφλν ζα βάδνπκε έλα ιηζαξάθη. Αελ ζέισ λα πσ 
ιεπηνκέξεηεο, ζέισ φκσο νη πνιηηηθνί λα είλαη θνληά καο, φπνπ θη αλ βξίζθνληαη, 
φπνηα απφρξσζε θη αλ έρνπλ θαη εκείο δίλνπκε κηα ππφζρεζε: ζα „καζηε θνληά 
ζηνλ άλζξσπν. Βπραξηζηψ θαη πάιη. 
 
Αηκηιία ηαζάθνπ: ηε ζπλέρεηα παξαθαινχκε ηνλ πξφεδξν ηεο Βπηηξνπήο 
Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Αήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Βιιάδαο, 
θ. Λάκπξν Μίρν, λα απεπζχλεη ην ραηξεηηζκφ ηνπ. 
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Λάκπξνο Μίρνο (Πξόεδξνο 
Δπηηξνπήο Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ 
Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη 
Κνηλνηήησλ Διιάδαο ΚΔΓΚΔ): Κχξηε 
δήκαξρε, θχξηνη ζπλάδειθνη, αγαπεηνί 
θχξηνη θαη θπξίεο ζα πξνζπαζήζσ λα 
πεξηνξηζηψ ζην πιαίζην ηνπ 
ραηξεηηζκνχ. Βθπξνζσπψ ηελ 
Κεληξηθή Έλσζε Αήκσλ θαη 
Κνηλνηήησλ Βιιάδαο πνπ είλαη ην 
θνξπθαίν φξγαλν ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο θαη εηδηθφηεξα ηελ 
Βπηηξνπή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη 

Πξφλνηαο. Αελ έρνπκε Βπηηξνπή Τγείαο, γηαηί κπνξεί λα απνξεί θαλείο γηαηί δελ 
έξρεηαη ν εθπξφζσπφο ηεο, δηφηη ζεσξνχκε φηη νη πνιηηηθέο ηεο πγείαο είλαη κέξνο 
ησλ πνιηηηθψλ πνπ αζθνχληαη απφ έλα ζχγρξνλν θνηλσληθφ θξάηνο. Ώθνχζηεθε 
πξνεγνπκέλσο φηη ππάξρεη θνηλσληθφ θξάηνο, βεβαίσο θαη νη νπαδνί ηεο άπνςεο 
φηη ππάξρεη θνηλσληθφ θξάηνο ζα δερηνχλ ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία φηη απηφ ην 
θνηλσληθφ θξάηνο ρξεηάδεηαη ξηδηθή αλαζπγθξφηεζε. Καη δχν είλαη νη πξνυπνζέζεηο 
γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε απηνχ ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. Μηα ιεηηνπξγηθή 
πξνυπφζεζε θαη κηα νξγαλσηηθή. Δ ιεηηνπξγηθή πξνυπφζεζε είλαη λα δνζεί 
έκθαζε ζηελ θνηλσληθή πξφιεςε. Καη ε νξγαλσηηθή πξνυπφζεζε είλαη ην βάξνο 
ηεο άζθεζεο απηψλ ησλ πνιηηηθψλ λα δνζεί ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Αελ ζα 
αλαιπζψ ζε εμεγήζεηο, ζα πσ κφλν φηη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε εθηφο ηνπ φηη θάλεη 
εμεηδηθεπκέλεο παξεκβάζεηο, γλσξίδεη απφ πνιχ θνληά ηα πξνβιήκαηα θαη νχησ 
θαζ‟ εμήο, αλ ππάξρνπλ ειαηηψκαηα ζηε Αεκνθξαηία, ην θπξίσο έλα ειάηησκά ηεο 
είλαη φηη απνθαζίδνπλ νη πνιινί εηο βάξνο ησλ ιίγσλ, ζηε Αεκνθξαηία. ηελ ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε, εκείο επεηδή θάλνπκε ζπνπδαζηήξηα θηιαιιειίαο, θαζεκεξηλά 
ζπνπδαζηήξηα δεκνθξαηίαο, θαη ζπλιεηηνπξγίαο, έρνπκε κάζεη ζηε δηθή καο 
Αεκνθξαηία λα απνθαζίδνπλ νη πνιινί ράξηλ ησλ ιίγσλ. Οη θνηλσληθέο πνιηηηθέο 
ινηπφλ πνπ αζθνχληαη απνζθνπνχλ ζην λα εμαιείςνπλ πξνβιήκαηα πνπ 
εκπνδίδνπλ ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζε θαη δεχηεξνλ πνπ ζα θαηαζηήζνπλ έλα άηνκν 
ρξήζηκν θαη παξαγσγηθφ. Σξία ζηνηρεία ζπγθξνηνχλ ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζε. 
Ώζθάιεηα εξγαζίαο, αζθάιεηα εηζνδήκαηνο θαη πνιχ θαιφ επίπεδν πγείαο. ην 
εξψηεκα «ηελ πγεία ζα ηελ αλαιάβεη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε;», ε απάληεζε είλαη ε 
εμήο. Οη ζέζεηο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ιέλε ην εμήο: εκείο, ζέινπκε ε 
πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε θαη ε πγεία, γεληθψο νη ππεξεζίεο πγείαο πξνο ηνπο 
πνιίηεο λα είλαη ππφζεζε ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο. Αελ είκαζηε ηεο άπνςεο 
φηη ν θαζέλαο κπνξεί λα θάλεη ηαηξεία κε ηαηξνχο, ν έλαο λα θάλεη, ν άιινο λα κελ 
θάλεη, ν έλαο λα πεγαίλεη, ν άιινο λα κελ πεγαίλεη, ν έλαο λα έρεη πίζσ ηνπ κηα 
εηαηξεία, ν άιινο λα έρεη θάηη άιιν. Βκείο είκαζηε ηεο άπνςεο φηη απηή είλαη 
ππφζεζε θξαηηθή, φηη πξέπεη λα είλαη απηά εληαγκέλα ζην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο 
θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε λα παξεκβαίλεη γηα λα ζρεδηάδεηαη ν ράξηεο παξνρήο 
ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Δ ηνπηθή απηνδηνίθεζε φκσο ζεσξνχκε φηη πξέπεη 
λα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ζηελ πξφιεςε, ζηελ αγσγή πγείαο, ζηε δεκφζηα θαη ζηελ 
θνηλσληθή πγηεηλή. Έηζη ινηπφλ ππάξρεη έλα δίθηπν πνπ παίξλεη πξσηνβνπιίεο. 
Βκείο σο ΚΒΑΚΒ ηη θάλνπκε; Βλζαξξχλνπκε ηε δεκηνπξγία ησλ δηθηχσλ, δηφηη φιεο 
νη λέεο πνιηηηθέο πξέπεη λα δνθηκάδνληαη ζηελ πξάμε. Ώπηφ ινηπφλ έρεη έλα πνιχ 
ζπνπδαίν πιενλέθηεκα ην Αίθηπν Τγείαο, φηη δνθηκάδεη ζηελ πξάμε θαηλνηφκεο  
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πνιηηηθέο άζθεζεο ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο φπσο είλαη ε πξφιεςε, ε αγσγή πγείαο, ε δεκφζηα θαη ε θνηλσληθή 
πγηεηλή. Έρνπκε αηζηνδνμία φηη απηφ ην δίθηπν ζα πεηχρεη, γηα απηφ ραηξεηίδνπκε ηελ 
πξνζπάζεηα θαη ππνζηεξίδνπκε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, δηφηη εθηφο απ‟ απηφ πνπ 
ζαο είπα έρεη ήδε κηα θαιή πξνυπεξεζία, έρεη πνιχ θηιφδνμεο πξσηνβνπιίεο απφ 
ηθαλνχο αλζξψπνπο θαη ζέισ νλνκαζηηθά λα αλαθεξζψ θαη ζην σηήξε ηνλ 
Παπαζππξφπνπιν πνπ είλαη δηεπζπληήο ηνπ Αηθηχνπ, έλα δνθηκαζκέλν ζηέιερνο 
ζην πεδίν ηεο άζθεζεο θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ θαη ζην θηιφδνμν, κε ηελ πνιχ θαιή 
έλλνηα, δήκαξρνπ ηνπ Ώκαξνπζίνπ, ηνλ Γηψξγν ηνλ Παηνχιε, κε ηνλ νπνίν έρνπκε 
αληηδηθήζεη πάξα πνιιέο θνξέο ζην βήκα δηάθνξσλ ζπλεδξίσλ αλά ηελ Βιιάδα 
γηα ην πψο αζθείηαη ε θνηλσληθή πνιηηηθή θαη βεβαίσο ραίξνκαη γηαηί έρεη 
πξσηνβνπιίεο, έρεη πνιιή φξεμε θαη ζα πξνρσξήζεη ην Αίθηπν γηα απηνχο ηνπο 
ιφγνπο θαη πξέπεη λα ζαο πσ φηη νη δχν ηειεπηαίεο απνθάζεηο πήξε ε ΚΒΑΚΒ ιίγν 
πξηλ ην Πάζρα, ε κηα είλαη λα ζπλαθζεί κηα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κεηαμχ 
ΚΒΑΚΒ θαη Ελζηηηνχηνπ Πξφιεςεο ηεο Πξνιεπηηθήο Εαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Ώζελψλ θαη ηνπ Ελζηηηνχηνπ Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο αθξηβψο γηα λα ππνζηεξίμεη ηε 
δξαζηεξηφηεηά ζαο, κεζνδνινγηθά πξφηππα, αμηνινγήζεηο, φια απηά πνπ είλαη 
απαξαίηεηα θαη δεχηεξνλ κηα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε απνθαζίζακε λα θάλνπκε 
κε ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Πξνζσπηθνχ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 
Ώπηνδηνίθεζεο, κε ηελ ΠΟΒ ΟΣΏ, κε ην Ελζηηηνχην Πξνιεπηηθήο Εαηξηθήο κε ηνλ 
Γηάλλε ηνλ Σνχληα, ηνλ θαζεγεηή, κε ην Ελζηηηνχην Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο θαη κε ην 
Ελζηηηνχην Τγηεηλήο θαη Βξγαζίαο ηεο ΓΒΒ, γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηα 
πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ππάξρνπλε ζην πξνζσπηθφ ηεο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο, 
πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηνο θαη φιεο ηηο άιιεο θαηεγνξίεο. Έηζη ινηπφλ θιείλνληαο 
απηφλ ηνλ ραηξεηηζκφ ζέισ λα ζαο κεηαθέξσ ηε ζεξκή ζπκπαξάζηαζε ηνπ 
Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΒΑΚΒ. πγραξεηήξηα θαη θαιή πξφνδν ζην ζπλέδξηφ 
ζαο. 
 
Αηκηιία ηαζάθνπ: Θα παξαθαινχζα ηψξα λα πξνζέιζεη ζην βήκα ε 
Ώληηδήκαξρνο Ώζελαίσλ, θα Ώιεμία Έβεξη. 
 

 
Αιεμία Έβεξη (Αληηδήκαξρνο Αζελαίσλ): 
Καιεζπέξα ζε φινπο. Κχξηε Αήκαξρε 
θαιεζπέξα. ην πιαίζην ηεο 
απνθεληξσκέλεο ζχγρξνλεο δεκνθξαηηθήο 
πνιηηείαο, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαιείηαη λα 
αζθήζεη θνηλσληθή πνιηηηθή θαη λα παξάζρεη 
έλα επξχ θάζκα θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πξνο 
ηνπο πνιίηεο ηεο. Τπεξεζηψλ πνπ κέρξη 
πξφηηλνο, απνηεινχζαλ αξκνδηφηεηα ηεο 
θεληξηθήο δηνίθεζεο. Δ ζεκαζία ηεο 
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζηε 
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 
πγείαο θαη ζηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ ζε 

ζέκαηα πγείαο είλαη δηεζλψο πιένλ απνδεθηή. ινη γλσξίδνπκε φηη ην εζληθφ 
ζχζηεκα πγείαο ελψ αλαπηχρζεθε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο, κε ην 
λφκν 1397 ηνπ „83 πεξί εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, δελ είρε ηελ ίδηα ηχρε ζηηο 
αζηηθέο πεξηνρέο. Ώπηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο  
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λα παξακέλεη αλνινθιήξσην θαη νη πνιίηεο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ πνπ απνηεινχλ 
πεξηζζφηεξν απφ ην 65% ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, λα κελ δέρνληαη ηηο 
ππεξεζίεο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο πνπ εθ ηνπ λφκνπ δηθαηνχληαη. Δ 
Ώζήλα έρεη καθξά ηζηνξία θαη παξάδνζε ζηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο κε 
ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ πνιίηε, ηελ θνηλσληθή θξνληίδα, ηελ 
θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ δεκνηψλ. Ο δήκνο 
Ώζελαίσλ έρεη αλαπηχμεη έλα δίθηπν εθηά δεκνηηθψλ ηαηξείσλ κε 140 κφληκνπο 
εξγαδφκελνπο, κε 53 ηαηξνχο θαη παξέρεη ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 
ζηνπο Ώζελαίνπο πνιίηεο πάλσ απφ δχν δεθαεηίεο. Εζηνξηθά ππήξραλε ηαηξεία πξν 
ηεο θαηνρήο αιιά μεθίλεζε ην 1987 επί Αεκαξρίαο Μηιηηάδε Έβεξη. Θεσξψ ηε 
ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία ηεξάζηηα πξφθιεζε θαη επζχλε λα είκαη ππεχζπλε 
αληηδήκαξρνο ησλ δνκψλ παξνρήο πξσηνβάζκηαο πγείαο ηνπ Αήκνπ Ώζελαίσλ. 
Μηαο θαη φπσο δήισζε ν Αήκαξρνο Ώζελαίσλ, ν θ. Νηθήηαο Καθιακάλεο, πξηλ απφ 
κηα βδνκάδα ζηελ έλαξμε ηνπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Γεληθήο Εαηξηθήο ζηελ 
Κξήηε, ν Αήκνο Ώζελαίσλ θαη γεληθφηεξα νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο, 
θαινχληαη λα παίμνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο 
ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ηεο πγείαο ζε φιε ηε ρψξα. Βχρνκαη θάζε 
επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ 3

νπ
 πλεδξίνπ ηνπ Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο ΟΣΏ, επειπηζηψληαο φηη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ ζα 
ζπκβάιινπλ θαη απηά πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. αο επραξηζηψ πνιχ. 
 
Αηκηιία ηαζάθνπ: Παξαθαινχκε λα πξνζέιζεη ζην βήκα ν Ώληηπξφεδξνο ηνπ 
Βζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ, θ. ΐαζίιεο Κνληνδακάλεο. 
 

 
Βαζίιεο Κνληνδακάλεο (Αληηπξόεδξνο 
Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Φαξκάθσλ ΔΟΦ): 
Καιεζπέξα ζαο. Οπνηαδήπνηε κνξθή 
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο πξνάγεηαη 
απφ έλα ζχζηεκα πγείαο ζα πξέπεη λα 
ζηεξίδεηαη ζηελ ηεθκεξησκέλε ρξήζε ησλ 
θιηληθψλ ηαηξηθψλ πξαθηηθψλ, ηεο ηαηξηθήο 
ηερλνινγίαο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
ηερλνινγίαο πγείαο γεληθφηεξα. Δ αιφγηζηε 
θαη κε βαζηζκέλε ζε δηεζλείο 
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο αμηνπνίεζε ηεο 
θιηληθήο πξαθηηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο 
πγείαο δπζθνιεχεη ηφζν ηνπο παξνρήο φζν 

θαη ηνπο θαη ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, αθφκα δε πεξηζζφηεξν φηαλ ην 
ζχζηεκα πγείαο είλαη ζχλζεην θαη πνιχπινθν. Μέζα ζε απηφ ην δαηδαιψδεο 
πγεηνλνκηθφ ηνπίν, ε πξφθιεζε ηελ νπνία θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη 
νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηελ παξνρή πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, 
είλαη ηεξάζηηα. Σν Αηαδεκνηηθφ Αίθηπν γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Κνηλσληθή Ώιιειεγγχε 
ζην νπνίν ζπκκεηέρεη θαη ν δήκνο Υαιαλδξίνπ, ζηνλ νπνίν είκαη δεκνηηθφο 
ζχκβνπινο, θαη βξίζθνκαη εδψ ζήκεξα καδί κε ηνλ πξφεδξν ηνπ πκβνπιεπηηθνχ 
Κέληξνπ Πξνιεπηηθήο Εαηξηθήο ηνπ Αήκνπ Υαιαλδξίνπ, αγγίδεη ην κείδνλ θαη 
ζπλάκα απαμησκέλν ζέκα ηεο πξφιεςεο πγείαο πνπ απνηειεί ζηα ζχγρξνλα 
ζπζηήκαηα πγείαο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο παξνρήο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο  
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πγείαο. Βίκαζηε βέβαηνη φηη ην ζπλέδξην ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηεο 
πξφιεςεο πγείαο κέζσ ησλ δήκσλ θαη επρφκαζηε θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ζαο. 
 
Αηκηιία ηαζάθνπ: Θα παξαθαινχζα λα πξνζέιζεη ζην βήκα ν Αηεπζχλσλ 
χκβνπινο ηνπ Βξεπλεηηθνχ Κέληξνπ ΐηνινγηθψλ Τιηθψλ, θ. Γηψξγνο Παππνχο. 
 

 
Γηώξγνο Παππνύο (Γηεπζύλσλ 
ύκβνπινο Δξεπλεηηθνύ Κέληξνπ 
Βηνινγηθώλ Τιηθώλ ΔΚΔΒΤΛ): αο 
επραξηζηψ πνιχ. Έρσ ηελ ηηκή λα ραηξεηψ 
ηελ έλαξμε απηνχ ηνπ ζπλεδξίνπ. Κπξίεο θαη 
θχξηνη δήκαξρνη, αλ δερηνχκε ην αμίσκα φηη 
ην «πξνιακβάλεηλ» είλαη θαιχηεξν ηνπ 
«ζεξαπεχεηλ» ηφηε ζα πξέπεη λα δερηνχκε 
ην πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ ζα κπνξνχζε 
λα δηαδξακαηίζεη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζην 
ρψξν ηεο Τγείαο. Δ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κε 
δπλακσκέλν ξφιν θαη άκεζε επαθή κε ηνλ 
πνιίηε, κπνξεί λα ππνζηεξίμεη νπζηαζηηθά 

απηφ πνπ ζα ιέγακε αιπζίδα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. ε φηη αθνξά ηνπιάρηζηνλ, 
έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ θξίθν ηεο, πνπ είλαη ε πξφιεςε. Ώλ φκσο κηα αιπζίδα είλαη 
ηφζν ηζρπξή φζν ν αζζελέζηεξνο θξίθνο ηεο, ζα πξέπεη λα θξνληίζνπκε ψζηε λα 
ηζρπξνπνηεζεί ν θάζε θξίθνο απηήο ηεο αιπζίδαο. Ώιιά θαη λα ιεηηνπξγήζεη 
αξκνληθά κε φινπο ηνπο άιινπο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη γηα λα γίλεη απηφ ζα 
ήηαλ ρξήζηκε ε εθαξκνγή αξρψλ θαη δηαδηθαζηψλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο. Δ 
εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο βνεζά ηνλ νξγαληζκφ λα ιεηηνπξγήζεη θαιχηεξα, 
ελψ ηαπηφρξνλα κπνξεί λα ηεθκεξηψζεη απηή ηελ θαιή ιεηηνπξγία πξνο ηα έμσ θαη 
παξελζεηηθά κπνξεί λα πείζεη ηελ Βπξσπατθή Έλσζε, ζην πιαίζην ηνπ 4

νπ
 

Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο φηη κπνξεί λα είλαη έλαο ηειηθφο δηθαηνχρνο. Σν 
Βξεπλεηηθφ Κέληξν ΐηνινγηθψλ Τιηθψλ, σο έλαο νξγαληζκφο επνπηεπφκελνο απφ 
ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Ώιιειεγγχεο, κε θεληξηθφ αληηθείκελν ηα 
δεηήκαηα πνηφηεηαο θαη δηεζλή δξαζηεξηφηεηα, είλαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα 
νπνηαδήπνηε ηερληθή ππνζηήξημε ρξεηαζηεί. αο επραξηζηψ πνιχ θαη εχρνκαη θαιή 
επηηπρία θαη ζην ζπλέδξην θαη ζην Αηαδεκνηηθφ Αίθηπν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Ώιιειεγγχεο Ο.Σ.Ώ. Βπραξηζηψ ζεξκά. 
 
Αηκηιία ηαζάθνπ: Κπξίεο θαη θχξηνη, επίζεκνο νκηιεηήο ηνπ ζπλεδξίνπ καο είλαη ν 
Βπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηε Αεκφζηα Τγεία ηεο 
Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο, θ. Γηψξγνο Μαξγεηίδεο. Ο θ. Μαξγεηίδεο ζα αλαθεξζεί 
ζηελ πνιηηηθή ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε Αεκφζηα Τγεία. 
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Αηάιεμε 

«Οη Πνιηηηθέο ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο γηα ηε Αεκφζηα Τγεία 
2007 -2013» 

 
Γηώξγνο Μαξγεηίδεο: Κπξίεο θαη θχξηνη, 
θαιεζπέξα ζαο. Θα αλαθεξζψ ζην  
 
ζεζκηθφ πιαίζην θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 
Βπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 
Αεκφζηαο Τγείαο. Δ λνκηθή βάζε, ην 
άξζξν 152 ηεο πλζήθεο, αλαθέξεη φηη ε 
δξάζε ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο 
απνβιέπεη ζηε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο 
πγείαο, ζηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ ηνπ 
αλζξψπνπ ζε φιεο ηηο κνξθέο ηνπο θαη 
ζηελ απνηξνπή ησλ πεγψλ θηλδχλνπ γηα 
ηελ αλζξψπηλε πγεία. Σν ζέκα ηνπ 

ζπλεδξίνπ είλαη ελδηαθέξνλ αιιά νη αξκνδηφηεηεο δελ είλαη πνιχ ηζρπξέο, γηαηί 
ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο ηζρχεη ε αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο. Καη νη 
αξκνδηφηεηεο παξακέλνπλ κε ηα θξάηε κέιε θαη ε Βπξσπατθή Έλσζε κπνξεί λα 
έξζεη κφλν λα εληζρχζεη, λα ζπληνλίζεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηα θξάηε κέιε ζηηο δηθέο 
ηνπο πξνζπάζεηεο. Γηα λα ην θάλεη απηφ ρξεζηκνπνηεί δηαθνξνπνηεκέλα επίπεδα 
θαη κεραληζκνχο παξέκβαζεο. ε νξηζκέλνπο ηνκείο κπνξεί θαη λα λνκνζεηήζεη. 
Βθπνλεί νδεγίεο, νη νπνίεο είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ηα θξάηε κέιε. ε 
άιινπο ηνκείο απιψο κπνξεί λα βνεζήζεη ηα θξάηε κέιε λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα 
ζπληνληζηνχλ κεηαμχ ηνπο. Σέινο, πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη ηέηνηεο ζπλζήθεο 
ψζηε λα βνεζήζεη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν γηα ζέκαηα δεκφζηαο 
πγείαο. Οη πξσηνβνπιίεο ηεο φκσο έρνπλ επεθηαζεί πέξα απφ ην ζηελφ ππξήλα 
ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. Έρεη αξκνδηφηεηεο ηζρπξέο ζηνλ έιεγρν θαη ηελ αζθάιεηα 
ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ, ζηνλ έιεγρν θαη ηελ αζθάιεηα πξντφλησλ βηνινγηθήο 
πξνέιεπζεο, ζηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ 
πγεία, ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ έιεγρν ησλ κνιπζκαηηθψλ λφζσλ θαη ζηελ πνιηηηθή 
ηνπ θαξκάθνπ. Βδψ είλαη ε θαξδηά ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. Έρεη φκσο θαη άιιεο 
πξσηνβνπιίεο ζε άιινπο ηνκείο, πάληα ππφ ηελ έλλνηα ηεο ππνβνήζεζεο ησλ 
αληίζηνηρσλ πξνζπαζεηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ. Έρεη ινηπφλ πνιηηηθέο θαη 
πξσηνβνπιίεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαπλίζκαηνο, γηα ηα λαξθσηηθά, ην 
αιθνφι, γηα ηε ζεμνπαιηθή πγεία, έρεη ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξφιεςε 
αηπρεκάησλ θαη ηξαπκαηηζκψλ, ζηεξίδεη ηηο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο γηα ζεκαληηθέο 
αζζέλεηεο, έρεη πξνζθέξεη πνιιά ζηελ ςπρηθή πγεία, ζηε δηαηξνθή θαη ηε ζσκαηηθή 
άζθεζε. Ο ηειεπηαίνο ηνκέαο θαη απηφο πνπ έρεη ιηγφηεξα πξάγκαηα λα πξνζθέξεη, 
είλαη ν ζπληνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηεο πεξίζαιςεο ησλ θξαηψλ κειψλ, 
γηαηί ζε απηφ ηα θξάηε κέιε ζέινπλ λα ην θξαηήζνπλε γηα ηα ίδηα. Ώλ ζα 
πξνζπαζνχζακε ζήκεξα λα απνηηκήζνπκε ηη έρεη επηηεπρζεί κέρξη ηψξα, φζνη 
αζρνινχληαη κε ην ρψξν ηεο πγείαο μέξνπλ φηη ε πνιχ - δηάζπαζε είλαη έλα εγγελέο 
γεγνλφο. Έρνπκε αξκνδηφηεηεο ζε ηνπηθφ, λνκαξρηαθφ, πεξηθεξεηαθφ, θαη ζε εζληθφ 
επίπεδν. ηα 27 θξάηε κέιε θαη εληφο θάζε θξάηνπο κέινπο ππάξρνπλ ε 
πξσηνβάζκηα θξνληίδα, ε δεπηεξνβάζκηα, ε ηξηηνβάζκηα. Βίλαη έλαο δχζθνινο 
ηνκέαο ν ηνκέαο ηεο πγείαο, φπνπ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί κεραληζκνί παξέκβαζεο 
θαη αληηθάζεηο αλάκεζα ζηε δεκφζηα πγεία θαη ζε άιιεο πνιηηηθέο. Ώλαθέξζεθαλ 
δηάθνξα παξαδείγκαηα, φπσο ε αγξνηηθή αλάπηπμε, ρξεηαδφκαζηε ελδερνκέλσο λα  
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βνεζήζνπκε ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε. Έρνπκε κειεηήζεη πψο ε αγξνηηθή αλάπηπμε 
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζην πεξηβάιινλ πξνβιήκαηα πνπ κεηά ζα έρνπλ 
αληίθηππν ζηελ πγεία ησλ πνιηηψλ; Βίλαη έλαο πνιχ ζχλζεηνο ηνκέαο θαη είλαη 
δχζθνιν λα παξέκβεη ε Βπξσπατθή Έλσζε επεηδή δελ έρεη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο. 
Παξά ηαχηα κπνξνχκε λα πνχκε φηη ππάξρεη κηα ζεηηθή ζπλεηζθνξά θαη απηή 
ρηίζηεθε, γηαηί ε Βπξσπατθή Έλσζε θαηάθεξε ζε κηα ζεηξά θξίζηκσλ θξίζεσλ κε 
ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηε δεκφζηα πγεία λα δείμεη φηη ππάξρεη πξνζηηζέκελε αμία. 
Καη πάλσ ζε θάζε θξίζε ρηίζηεθε ην επφκελν βήκα ζην νπνίν ε πνιηηηθή έλσζε 
δεκηνχξγεζε πνιηηηθέο. Τπήξρε ε θξίζε ησλ πξντφλησλ αίκαηνο ζηε δεθαεηία ηνπ 
80, ε θξίζε κε ηηο ηξειέο αγειάδεο ηε δεθαεηία ηνπ „80 επίζεο θαη ην „90, ππήξρε ν 
θίλδπλνο ησλ κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ θαη ν θίλδπλνο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ 
επηζέζεσλ πνπ νδήγεζε κεηά ην 2001 ηα θξάηε κέιε λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα  
κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο απεηιέο θαηά ηεο πγείαο θαη ππάξρεη θαη έλα 
ζεηηθφ ηζηνξηθφ ζηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. Έρηηζε ινηπφλ ε Βπξσπατθή 
Έλσζε θάπνηεο πξσηνβνπιίεο πάλσ ζε δεηήκαηα πνπ ηα θξάηε κέιε απφ κφλα 
ηνπο ηεο δήηεζαλ λα παξέκβεη. Γηαηί αιιηψο νη θξίζεηο απηέο μεπεξλνχζαλ ηα 
ζχλνξα ελφο ή δχν ή ηξηψλ θξαηψλ κειψλ θαη ζα γηλφηαλ έλα πξφβιεκα γηα θάζε 
πνιίηε ηεο Έλσζεο. ε άιινπο ηνκείο δελ κπφξεζε παξά λα θηλεηνπνηήζεη ηα 
θξάηε κέιε, λα ηνπο δψζεη εξεζίζκαηα γηα λα παξέκβνπλ. Μηιήζακε ζήκεξα γηα 
ηελ ςπρηθή πγεία, ν ξφινο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφο γηα λα 
δνκεζεί θαιχηεξα ε πνιηηηθή ηεο ςπρηθήο πγείαο ηεο Βιιάδαο, γηα λα έρνπκε 
ζήκεξα έλα ξφιν ζεκαληηθφ λα παίμνπλ νη νξγαληζκνί ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 
γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Καη 
ππάξρνπλ βέβαηα θαη άιινη ηνκείο. Αελ ζα αλαθεξζψ πεξηζζφηεξν, ζα πάσ 
απεπζείαο ζηε δεχηεξε ελφηεηα ηεο παξνπζίαζεο κνπ, πνπ είλαη ην θνηλνηηθφ 
πξφγξακκα δξάζεο γηα ηε δεκφζηα πγεία. Δ Βπξσπατθή Έλσζε πέξα απφ ηηο 
αξκνδηφηεηέο ηεο, πξνζπαζεί λα ζηεξίμεη θαη ρξεκαηνδνηηθά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ 
θξαηψλ κειψλ γηα λα πξνάγνπλ ηε δεκφζηα πγεία ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο 
Έλσζεο. Σν πξφγξακκα είλαη έλα κέηξν ελζάξξπλζεο ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο 
βειηίσζεο ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ. Αίλνπκε ρξήκαηα νχησο ψζηε δξάζεηο πνπ 
αθνξνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θξάηνπο κέινπο, κεηά λα πεξάζνπλ ζηα άιια 
θξάηε κέιε, λα δνθηκαζηνχλ, λα απνδείμνπλ ην ζεηηθφ ηνπο αληίθηππν ζηε δεκφζηα 
πγεία θαη κεηά ηα θξάηε κέιε ζε ζπλεξγαζία ή θαη κφλα ηνπο λα κπνξέζνπλ λα ηηο 
εθαξκφζνπλ. Σψξα ζα αλαθεξζψ ζην επφκελν πξφγξακκα. Σν 2007 ηειεηψλεη ην 
ηξέρνλ πξφγξακκα, ην πξφγξακκα δξάζεο γηα ηε δεκφζηα πγεία ηεο Βπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη ην 2008 κε ην 2013 ζα ππάξρεη έλα λέν πξφγξακκα. Ο 
πξνυπνινγηζκφο δπζηπρψο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη αλέξρεηαη ζε 353 εθαηνκκχξηα 
επξψ. Δ Γεληθή Αηεχζπλζε θαη ε Βπηηξνπή πξνζπάζεζε θαη δήηεζε 1,5 
δηζεθαηνκκχξηα επξψ γηα ην λέν πξφγξακκα. Απζηπρψο δελ ππήξρε ζπκθσλία ζε 
επίπεδν θξαηψλ-κειψλ, ζε επίπεδν πκβνπιίνπ θαη ζην Βπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. 
Θα ππάξρεη πεξίπνπ ν ίδηνο πξνυπνινγηζκφο γηα ην λέν πξφγξακκα, φρη αθξηβψο 
353 ηνπ πξνεγνπκέλνπ αιιά 360 εθαηνκκχξηα επξψ. Ώπηφ ελδερνκέλσο νδεγεί 
ζην γεγνλφο φηη νη πξνζπάζεηεο πξέπεη λα γίλνπλ πην ζπγθεληξσκέλεο θαη πην 
ζηνρεπκέλεο. Οπνηνζδήπνηε ζέιεη λα ξσηήζεη ιεπηνκέξεηεο γηα ην πψο ιεηηνπξγεί 
ην πξφγξακκα, πψο δηακνξθψλνληαη νη πξνηεξαηφηεηεο θάζε έηνο, πνηα είλαη ε 
δηαδηθαζία φπνπ θάπνηνο ππνβάιιεη πξνηάζεηο γηα λα ρξεκαηνδνηεζεί, πνηα είλαη 
ηα επίπεδα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ είλαη πάλσ θάησ 40% ίδηα ρξεκαηνδφηεζε θαη 
60% ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ θνηλφηεηα, πψο γίλεηαη ε πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ, 
ζα είκαη εδψ ζηε δηάζεζή ηνπ. Σψξα ζα αλαθεξζψ ζηνπο ηνκείο πνπ ζα είλαη νη 
ηνκείο δξάζεο ηα επφκελα ρξφληα, απηφ πξέπεη λα ην μέξεηε γηαηί είλαη νη ηνκείο 
ζηνπο νπνίνπο ζα πξνζπαζήζεη ε Βπξσπατθή Έλσζε θαη λνκνζεηηθά θαη  
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θηλεηνπνηψληαο ηα θξάηε κέιε λα αιιάμνπλ θάπνηα πξάγκαηα, ν πξψηνο κεγάινο 
ηνκέαο είλαη ε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ, φπνπ 
ρξεκαηνδνηνχληαη δξάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηθαλφηεηαο επηηπρνχο αληηκεηψπηζεο 
απεηιψλ θαηά ηεο δεκφζηαο πγείαο. ιε ε πξνεηνηκαζία παξαδείγκαηνο ράξε γηα 
ηηο παλδεκίεο πεξλάεη κέζα απφ απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θαη πάιη νη Αήκνη, νη ΟΣΏ 
έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ εθηέιεζε ζε ηνπηθφ επίπεδν θάζε εζληθνχ ζρεδίνπ 
γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αληίθηππνπ κηαο κείδνλνο θξίζεο πγείαο. Μέζα ζε απηφλ ηνλ 
ηνκέα ζα ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα θαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, ηελ 
πξφιεςε ηξαπκαηηζκψλ θαη αηπρεκάησλ πνχ είλαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρεη ην 
Αίθηπν θαη βέβαηα ε εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο αλαθνξηθά κε ηα 
πξντφληα βηνινγηθήο πξνέιεπζεο. Βπίζεο δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνψζεζε  
ηεο πγείαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επεκεξίαο θαη ηεο αιιειεγγχεο. Θα ζηεξίδεη 
δξάζεηο επί ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία. Σν θάπληζκα, ην αιθνφι, 
ε δηαηξνθή επίζεο είλαη απ‟ ηνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο ηνπ Αηθηχνπ πνπ δηάβαζα 
κε ελδηαθέξνλ, έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζα πξέπεη λα ηνλ έρεηε ή 
κάιινλ έλαο ζεκαληηθφο άμνλαο πνπ ζα πξέπεη λα ηνλ έρεηε ππφςε ζαο. ΐαζηθφο 
ζηφρνο είλαη ε πξνψζεζε ηεο πγηνχο θαη ελεξγνχο γήξαλζεο ηνπ επξσπατθνχ 
πιεζπζκνχ. Δ Βπξψπε γεξλάεη, ζα είλαη έλαο ηνκέαο ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα 
αλαπηπρζνχλ θαηλνχξηεο δξάζεηο, νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο έρνπλ 
ζεκαληηθφ ξφιν λα παίμνπλ ζ‟ απηφ θαζψο θαη ζηελ άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ. 
Τπάξρνπλ βέβαηα δεηήκαηα θαη γηα ηε δηαζπλνξηαθή θηλεηηθφηεηα αζζελψλ θαη 
επαγγεικαηηψλ πγείαο, αιιά πάιη ελδερνκέλσο λα κελ είλαη ζηνπο πξψηνπο ηνκείο 
πνπ ζα ζαο ελδηαθέξνπλ. Σέινο, ε ηξίηε θαηεχζπλζε δξάζεσλ πνπ ζα 
ρξεκαηνδνηεζνχλ θαηά ηελ πεξίνδν 2008-2013, αθνξά ηελ απφθηεζε θαη δηάδνζε 
γλψζεσλ ζε ζέκαηα πγείαο, ν ζηφρνο είλαη λα ππάξρεη κηα βάζε πιεξνθφξεζεο 
θαη λα γλσξίδνπκε πνηα είλαη ε θαηάζηαζε πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Βπξσπατθή 
Έλσζε. Βίλαη δεδνκέλα επηδεκηνινγηθά αιιά θαη άιια θαη κέζα ζ‟ απηή ηελ 
θαηεχζπλζε ζα ππνζηεξηρηνχλ δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζπλεξγαζία ζπζηεκάησλ 
πγείαο αιιά επίζεο θαη ππνζηήξημε ζπγθεθξηκέλσλ πιεζπζκηαθψλ θαηεγνξηψλ, κε 
έκθαζε ζηηο γπλαίθεο, ζηα παηδηά αιιά θαη ζηνπο ειηθησκέλνπο. Καη βέβαηα ε 
ςπρηθή πγεία εμαθνινπζεί λα είλαη έλαο ηνκέαο πξνηεξαηφηεηαο ζηνλ νπνίν νη 
νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο έρνπλ πνιιά λα πνπλ. Τπάξρεη δηθηπαθή πχιε 
ηεο πγείαο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ζπλνιηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη 
φρη κφλν ην πξφγξακκα πγείαο θαη ηέινο πξαθηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πψο 
ελδερνκέλσο λα θηηάμεηε κηα πξφηαζε θαη λα ηελ θαηαζέζεηε ζηελ Σξίηε Αηεχζπλζε 
πνπ είλαη ν εθηειεζηηθφο νξγαληζκφο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θα 
ήζεια λα πσ δχν ηξία ιφγηα γηαηί άθνπζα κε κεγάιν ελδηαθέξνλ απηά πνπ 
ζπδεηήζεθαλ ζήκεξα γηα ην ξφιν ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ 
πξφιεςε θαη ηελ πξναγσγή ηεο δεκφζηαο πγείαο. Καη θαηά ηε δηθή κνπ άπνςε νη 
ΟΣΏ είλαη θπζηθνί ζπλεξγάηεο ησλ δξάζεσλ πξφιεςεο. Πξψηνλ γηαηί ν 
πιεζπζκφο αλαθνξάο είλαη ζπλεπήο κε ηε ζηφρεπζε ησλ δξάζεσλ πξφιεςεο. 
Βίλαη έλαο πιεζπζκφο ζηνλ νπνίν κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ 
παξεκβάζεσλ πνπ ζα θάλνπκε, κπνξνχκε λα δνχκε αλ θαηαθέξακε θάηη ζηε 
βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ δηαηξνθήο, θηλεηηθφηεηαο θαη άζθεζεο. Ώλ παξεκβήθακε 
κέζσ ηνπ αζιεηηζκνχ ζην επίπεδν άζθεζεο ησλ λέσλ, αλ κπνξέζακε κέζα απφ ηα 
ζρνιεία λα πεξάζνπκε κελχκαηα γηα πγηεηλή δηαηξνθή θαη γηα πγηεηλφηεξνπο 
ηξφπνπο δσήο. Οη ΟΣΏ επίζεο είλαη έλαο θπζηθφο ζπλεξγάηεο δξάζεσλ πξφιεςεο 
γηαηί έρνπλ έλαλ θνκβηθφ ξφιν σο πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο. Ώλαθέξζεθα ιίγν πξηλ, 
φηη ν ραξαθηήξαο ησλ παξεκβάζεσλ πξφιεςεο είλαη πνιπηνκεαθφο. Ώθνξά ηνπο 
επαγγεικαηίεο πγείαο, αθνξά φκσο θαη άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ πνπ είλαη 
έμσ απφ ην ρψξν ηεο πγείαο αιιά επεξεάδνπλ ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ. Σν  
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πεξηβάιινλ, ε πνιενδνκία φια απηά είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθά θαη νη ΟΣΏ έρνπλ 
ηηο αξκνδηφηεηεο, πνπ κπνξνχλ ινηπφλ λα θξνληίζνπλ, φηη νη πνιηηηθέο ηνπο ζε 
απηνχο ηνπο ηνκείο λα έρνπλ έλα ζεηηθφ αληίθηππν ζε φξνπο δεκφζηαο πγείαο. Καη 
ηέινο, νη ΟΣΏ έρνπλ ηελ εγγχηεηα κε ηνλ πνιίηε, εγγχηεηα κε δχν έλλνηεο. Ώπνδνρή 
θαη ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζε πξνγξάκκαηα, δειαδή εγψ σο πνιίηεο λα δερηψ λα 
παξαθνινπζήζσ κηα ζπγθεθξηκέλε δξάζε θαη λα „καη απνδέθηεο ηεο δξάζεο αιιά 
θαη πνιίηεο κε ηελ επξχηεξε έλλνηα, δειαδή νη ηνπηθέο δπλάκεηο λα είλαη απηέο πνπ 
κπνξνχλ λα θηλεηνπνηεζνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα θηλεηηθφηεηα ζε επίπεδν 
ηνπηθήο θνηλσλίαο κέζα απφ ηνλ εζεινληηζκφ φπσο θαη κέζα απφ κε θπβεξλεηηθέο 
νξγαλψζεηο, κέζα απφ δηάθνξνπο θνξείο ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο, λα  
θηλεηνπνηεζνχλ θαη λα ζπζηξαηεπζνχλ ζε δξάζεηο πνπ έρνπλ αληίθηππν ζεηηθφ ζηε 
δεκφζηα πγεία. Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία κηαο επηηπρνχο δξάζεο ελφο νξγαληζκνχ 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο είλαη δχν, ην πξψην είλαη ην επηθνηλσληαθφ ζθέινο ησλ 
δξάζεσλ. Πξέπεη ν δήκνο, φπνηνο δήκνο ή αθφκα θαη λνκαξρία θάλεη κηα δξάζε λα 
κπνξέζεη λα αλαιάβεη ηνλ εγεηηθφ ξφιν. Γχξσ απφ απηφ λα έξζνπλ φινη νη 
ππφινηπνη θνξείο νη νπνίνη ζα έρνπλ λα αλαιάβνπλ έλα ξφιν κέζα ζηελ 
πινπνίεζε απηήο ηεο δξάζεο. Καη βέβαηα πξέπεη ηα πξνγξάκκαηα λα είλαη 
αλαγλσξίζηκα απ‟ ηνλ πνιίηε. Θέινπκε πξνγξάκκαηα κε νλνκαηεπψλπκν, φπσο 
γηα παξάδεηγκα ην ΐνήζεηα ζην πίηη θαη νη ρνιηθνί Σξνρνλφκνη πνπ είλαη ζε 
φινπο γλσζηά, γηα λα κπνξεί ν πνιίηεο λα έρεη ζεηηθή άπνςε γηα απηά θαη λα 
ζπζηξαηεπηεί. Σν δεχηεξν ζθέινο αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ην 
πνηνηηθφ ζθέινο ησλ δξάζεσλ. Ώλαθέξζεθε πξηλ θαη ν θ. Παππνχο, πνπ είπε φηη 
ρξεηάδεηαη πνηφηεηα ζηηο παξεκβάζεηο, άξα πξέπεη ν Αήκνο, ζαλ εγέηεο ησλ 
δξάζεσλ, λα καδέςεη ηε ζσζηή ηερλνγλσζία απ‟ φινπο ηνπο επηκέξνπο 
επαγγεικαηίεο πνπ ζα ζπζηξαηεπζνχλ ζε κηα δξάζε. Να θξνληίζεη φηη ε 
ζπλεηζθνξά ηνπ θαζελφο λα έρεη ην απαξαίηεην επίπεδν πνηφηεηαο. Καη ηέινο 
δηάξθεηα ζην ρξφλν. Γηα λα „ρεη δηάξθεηα ζην ρξφλν κηα δξάζε ζηνλ ηνκέα ηεο 
πξφιεςεο, πξέπεη λα „ρεη κηα ζσζηή ζρέζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 
θπξίσο λα βξεζνχλ πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ λα είλαη βηψζηκεο. Σέινο ζα ήζεια 
λα αλαθεξζψ γηαηί ε δηθηχσζε είλαη απνιχησο απαξαίηεηε. Δ δηθηχσζε είλαη 
απαξαίηεηε γηαηί κέζα απφ απηή ζα πξνζεγγίζνπκε ηηο αλάγθεο. Ώπηφ πνπ ζα 
ήζεια λα πσ ζαλ κηα πξνζσπηθή άπνςε θαη κε απηφ λα θιείζσ, δελ είλαη κηα 
άπνςε πνπ έρεη θακία ζρέζε κε ηηο πνιηηηθέο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο θαη κε ηηο 
δξάζεηο ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο, είλαη φηη απφ κηα παιαηφηεξε επαγγεικαηηθή 
εκπεηξία πνπ είρα ηφζν ζην Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ φζν θαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο, 
λνκίδσ φηη νη ΟΣΏ θαη πεξηζζφηεξν ζε έλα κεηξνπνιηηηθφ δήκν ζαλ ην δήκν 
Ώζελαίσλ, νη ΟΣΏ πξψηνπ βαζκνχ έρνπλ έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν λα παίμνπλ 
γηα ηελ πξφιεςε. εκαληηθφηεξν απφ άιινπο, θαη απηφ ζρεηίδεηαη φρη κφλν γηα 
νξηζκέλνπο απφ ηνπο παξάγνληεο ηνπο νπνίνπο παξνπζίαζα πξηλ γηα ηελ εγγχηεηα 
θαη γηα φια απηά, αιιά γηαηί είλαη ν πην απνηειεζκαηηθφο θνξέαο κε ηελ έλλνηα φηη 
θάζε κέξα πξέπεη λα απνδείμεη φηη απηφ πνπ έθαλε έρεη ζεηηθφ αληίθηππν, έρεη 
ζεηηθή απήρεζε θαη θάζε κέξα πξέπεη λα πνχκε «λαη, ζήκεξα ζπλερίδνπκε γηαηί 
ρζεο θάηη θαηαθέξακε». αο επραξηζηψ πνιχ. 
 
Αηκηιία ηαζάθνπ: Φζάζακε ζην ηέινο ησλ νκηιηψλ θαη ζαο ππελζπκίδνπκε φηη 
αχξην έρνπκε πξνγξακκαηίζεη πνιχ ζεκαληηθά ζέκαηα θαη πεξηκέλνπκε λα ζαο 
δνχκε φινπο γηα λα αληαιιάμνπκε απφςεηο. αο επραξηζηνχκε πνιχ 
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ΓΔΤΣΔΡΖ ΖΜΔΡΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 

21 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2007 
ΔΝΑΡΞΖ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ 

 
 

σηήξεο Παπαζππξόπνπινο (Γηεπζπληήο ηνπ 
Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγύεο Ο.Σ.Α.): Ώθνχ ζαο επραξηζηήζσ πάξα 
πνιχ γηα ηελ παξνπζία ζαο εδψ, ζα ήζεια λα θαιέζσ 
ην ζπληνληζηή ηνπ πξψηνπ ηξαπεδηνχ, ηνλ θ. ηέθαλν 
Σζηπνπξάθε, Ώληηδήκαξρν Ώκαξνπζίνπ. 
 
 
 
 
 
 

 
1

ν
 ηξνγγπιό Σξαπέδη 

«Σν Πεξηβάιινλ σο Παξάγσλ Πξόιεςεο» 
 

 
πληνληζηήο ηέθαλνο Σζηπνπξάθεο 
(Αληηδήκαξρνο Ακαξνπζίνπ): αο θαιεκεξίδσ 
θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ θαη ζαο επραξηζηψ γηα 
ηελ παξνπζία ζαο. Υαηξφκαζηε λα βιέπνπκε 
θφζκν λα ελδηαθέξεηαη γηα ην πεξηβάιινλ θαη 
πνιχ πεξηζζφηεξν ζε επνρέο πνπ έρεη άκεζε 
ζρέζε κε ηελ πγεία καο. Καη ηψξα αο θαιέζνπκε 
ηελ Αφθηνξα Ώζελά Μνπξκνχξε, ε νπνία είλαη 
Βζληθή καο Βθπξφζσπνο ζηελ Παγθφζκηα 
Οξγάλσζε Τγείαο θαη Πεξηβάιινληνο θαζψο θαη 
Μεραληθφο Πεξηβάιινληνο. 
 

 
 

 
Αζελά Μνπξκνύξε (Δζληθή Δθπξόζσπνο 
ζηελ Παγθόζκηα Οξγάλσζε Τγείαο θαη 
Πεξηβάιινληνο): Κχξηε Πξφεδξε θαιεζπέξα 
ζαο. Θα πξνζπαζήζσ λα πσ ζπλνπηηθά 
θάπνηα πξάγκαηα γηα ηε ζρέζε πεξηβάιινληνο 
θαη πγείαο, ηηο δηεζλείο καο δεζκεχζεηο, θάπνηεο 
πνιηηηθέο πνπ έρνπκε ζηελ Βιιάδα γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλ δεζκεχζεσλ απηψλ θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ καο ρξεηάδνληαη θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ ζα  
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ππάξμνπλ γηα ην κέιινλ. Ξεθηλψ κε θάηη πνπ εγψ ηα ζεσξψ ζαλ αμηψκαηα, ην 
πξψην είλαη φηη νη πνιηηηθέο πεξηβάιινληνο θαη πγείαο αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα δσήο 
φισλ ησλ πνιηηψλ θαη επνκέλσο εθηηκνχκε φηη ζα έπξεπε λα αληηκεησπίδνληαη 
ππεξθνκκαηηθά θαη καθξνπξφζεζκα κε ηε ζπλεξγαζία φισλ καο. Σν δεχηεξν 
ζεκείν είλαη φηη ην πεξηβάιινλ θαη ε πγεία επεξεάδνπλ άκεζα ηελ παξνχζα θαη ηηο 
κειινληηθέο γεληέο θαη επνκέλσο εθηηκνχκε φηη ζα έπξεπε λα απνηεινχλ πνιηηηθέο 
πξνηεξαηφηεηαο πνιχ βαζηθέο, δηαξζξσηηθέο ζηα πιαίζηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 
γηα θάζε ρψξα αλεμάξηεηα απφ ην αλ ππάξρνπλ θάπνηεο δηεζλείο δεζκεχζεηο θαη 
αθφκα πξηλ λα ππάξμνπλ ηέηνηεο. ΐέβαηα ζα έιεγα πνπ επηπρψο ππάξρνπλ θαη νη 
δηεζλείο νξγαληζκνί θαη νη δηεζλείο δεζκεχζεηο γηαηί ζα θηλδπλεχακε θάπνηεο θνξέο 
ππξνζβεζηηθά. Γηα ηε ζρέζε πεξηβάιινληνο θαη πγείαο είκαη ζίγνπξε φηη νη άιινη 
νκηιεηέο ζα αλαθεξζνχλ πνιχ πην αλαιπηηθά, εγψ ζα κηιήζσ ζπλνπηηθά γηα ην 
ζέκα. ηα πιαίζηα ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, εθηηκάηαη φηη ην 25% - 30% ησλ 
λνζεκάησλ νθείινληαη ζε πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο. ηελ επξχηεξε Βπξψπε, 
δειαδή θαη πέξαλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο γηα παηδηά πνπ έρνπλ ειηθία θάησ απ‟ 
ηα 18 ρξφληα δειαδή γηα ηελ πην επαίζζεηε ειηθηαθή νκάδα, έρεη εθηηκεζεί φηη ην 1/3 
ησλ αζζελεηψλ νθείινληαη ζε πεξηβαιινληηθά αίηηα κε βάζε ζηνηρεία ηεο 
παγθφζκηαο νξγάλσζεο πγείαο. Σν 1/7 ησλ παηδηψλ έρεη άζζκα. Έρεη εθηηκεζεί 
επίζεο φηη ην παζεηηθφ θάπληζκα απμάλεη ηνλ θίλδπλν θαξθίλνπ ησλ πλεπκφλσλ 
θαηά 20% - 30%. Δ δπζθνιία ζε φια απηά είλαη λα εθηηκήζεη θαλέλαο κε θάπνηα 
βεβαηφηεηα απηά ηα πνζνζηά, κηα πνπ ζπρλά ππάξρνπλ πνιιαπιά αίηηα γηα ηα 
λνζήκαηα θαη ζπρλφηαηα έρνπκε έθζεζε ζε πνιιαπινχο θηλδχλνπο θαη ζε 
πνιιαπινχο ξχπνπο. Σα αηπρήκαηα φζν θαη αλ δελ ην ζθεθηφκαζηε ζπρλά 
απνηεινχλ ηελ πξψηε αηηία ηεο παηδηθήο ζλεζηκφηεηαο. Σν 1/6 ηεο ζλεζηκφηεηαο 
νθείιεηαη αθξηβψο ζηα αηπρήκαηα θαη ζε θάπνηεο ρψξεο απηφ ην πνζνζηφ απηφ 
αλεβαίλεη ζην 1/3. Βπίζεο ην κνιπζκέλν λεξφ, ε ξχπαλζε ηνπ αέξα, ηνπ εδάθνπο, 
ε θαθή ηξνθή, πξνμελνχλ γαζηξεληεξίηηδεο, αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, λεπξηθέο 
δηαηαξαρέο θαη απηφ αληηζηνηρεί ζην 1/6 ησλ λνζεκάησλ. Δ κε πγηεηλή δηαηξνθή 
φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ηελ έιιεηςε άζθεζεο πξνθαιεί παρπζαξθία. Ώπηφ εγθπκνλεί 
θηλδχλνπο γηα κεηαβνιηθέο αζζέλεηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ην δηαβήηε θαη 
θαξδηαθέο αζζέλεηεο. Τπάξρνπλ θαη ηξεηο άιιεο νκάδεο νριήζεσλ πνπ 
δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα κε καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο. Ώπηέο είλαη νη ρεκηθέο 
νπζίεο, παξαδείγκαηνο ράξε βαξέα κέηαιια, δηνμίλεο, νξγαληθέο νπζίεο, αθφκε θαη 
ην παζεηηθφ θάπληζκα, είλαη νη αθηηλνβνιίεο θαη ν ζφξπβνο. Ώπηά δεκηνπξγνχλ 
επηπηψζεηο φπσο θαξθηλνγέλεζε, ελδνθξηληθέο δηαηαξαρέο, αιιεξγίεο, εμαζζέλεζε 
ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, λεπξνηνμηθφηεηα, επίδξαζε ζηελ αλαπαξαγσγή 
φπσο ζηεηξφηεηα ή δπζπιαζίεο θιπ. Σψξα ζα αλαθεξζψ ζηηο δηεζλείο καο 
δεζκεχζεηο. Δ πξψηε νκάδα δεζκεχζεσλ είλαη ζηα πιαίζηα ηεο Βπξσπατθήο 
Έλσζεο. Ήδε απφ ην 2004 έρεη εγθξηζεί έλα πξφγξακκα πνπ νλνκάδεηαη SCALE, 
αθνξά έλα πξφγξακκα δξάζεο γηα ηα έηε 2004 κέρξη 2010, ε έκθαζε δίλεηαη ζε 
θνηλέο δξάζεηο ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη πγείαο. 
Γίλνληαη εηήζηεο ζπλαληήζεηο φρη κφλν ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θπβεξλήζεσλ αιιά 
επίζεο θαη ελφο ζπκβνπιεπηηθνχ θφξνπκ κε επξχηαηε ζπκκεηνρή κε θπβεξλεηηθψλ 
νξγαλψζεσλ, αλζξψπσλ απφ ζπλαθή επαγγέικαηα θαη ε πξνηεξαηφηεηα πνπ δίλεη 
ε Βπξσπατθή Έλσζε ζε απηά ηα ζέκαηα ζα έιεγε θαλείο φηη είλαη θπκαηλφκελε. 
Ξεθίλεζε κε έκθαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο Γεληθήο Αηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο, ζηε 
θάζε απηή είλαη ε Γεληθή Αηεχζπλζε SANCO πνπ ρεηξίδεηαη ηα ζέκαηα πγείαο εηδηθά 
ζε φηη αθνξά ην πψο ιεηηνπξγεί ε Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο. Σψξα ζα 
αλαθεξζψ γηα ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο. ηελ ππνπξγηθή ζχλνδν πνπ 
έγηλε ζηε ΐνπδαπέζηε ην 2004, πηνζεηήζεθε κηα δήισζε κε ηε ζπκκεηνρή θαη  



 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 3
οσ

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Διαδημοηικού Δικηύοσ Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Σ.Α.    48 

 
ππνπξγψλ πγείαο θαη ππνπξγψλ πεξηβάιινληνο θαη έλα πξφγξακκα πνπ ην 
νλνκάδνπκε CEHAPE θαη αθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ. Οη ζηφρνη πνπ 
ζπκθσλήζεθαλ ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθφ δειαδή γηα ηελ επξχηεξε Βπξψπε, 
πέξαλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη ηέζζεξηο: ην λεξφ, έηζη ψζηε λα κεησζεί ε 
ζλεζηκφηεηα απφ γαζηξεληεξηθά λνζήκαηα, ε θπζηθή άζθεζε θαη ε αζθάιεηα ηνπ 
ρψξνπ, ψζηε λα κεησζνχλ ηα αηπρήκαηα, ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε εζσηεξηθψλ θαη 
εμσηεξηθψλ ρψξσλ θαζψο επίζεο ε κείσζε ηνπ παζεηηθνχ θαπλίζκαηνο, ψζηε λα 
κεησζνχλ ηα αλαπλεπζηηθά λνζήκαηα θαη νη αιιεξγίεο, ηα επηθίλδπλα ρεκηθά ψζηε 
λα κεησζνχλ ζνβαξέο αζζέλεηεο θαη αληθαλφηεηα θαη επίζεο ε αληηκεηψπηζε ησλ 
επηπηψζεσλ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. Τπάξρεη έλα ζρήκα ζπλεξγαζίαο κε 
εζληθνχο εθπξνζψπνπο απφ ηα δχν ππνπξγεία ηεο θάζε ρψξαο, ππάξρεη δειαδή 
εζληθή εθπξφζσπνο ηεο Βιιάδαο θαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, ππάξρνπλ 
ζπληνληζηηθέο επηηξνπέο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εθαξκνγψλ θαη ζπλεξγαζίαο 
κε άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο πνπ ρεηξίδνληαη παξεκθεξή ζέκαηα φπσο είλαη 
βεβαίσο θαη ε Βπξσπατθή Έλσζε θαη ν ΟΟΏ, ηα Δλσκέλα Έζλε θιπ. Σν 
ελδηαθέξνλ είλαη φηη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο θαη λένη, εκπιέθνληαη εμαξρήο 
ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Ήδε απφ ην 2003 μεθίλεζαλ νη πξνεηνηκαζίεο. Μπνξψ λα 
ζαο πσ φηη απφ πιεπξάο ειιεληθήο, ε ζπκκεηνρή ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ 
Οξγαλψζεσλ είλαη κάιινλ πεξηνξηζκέλε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ σο ηψξα ήηαλ 
θπξίσο απφ ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο αιιά επηπρψο θαηαθέξακε λα 
θηλεηνπνηήζνπκε θάπνηνπο λένπο ζηε ζπλάληεζε ηνπ Μαξηίνπ πνπ έγηλε, 
επειέγεζαλ δχν λένη απφ ηελ Βιιάδα λα κεηάζρνπλε. Πξφθεηηαη λα γίλεη κηα 
ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε ΐηέλλε, ζηα 
κέζα ηνπ Ενπλίνπ 2007. Βθείλν πνπ έρεη ελδηαθέξνλ επίζεο λα πνχκε είλαη φηη 
πξνζθάησο ππεγξάθε έλα πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Βπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο. Με έλα ραξηνθπιάθην 
ρξεκαηνδνηηθφ, αξθεηά πςειφ γηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ηξία πξνγξάκκαηα 
πνπ πξνθεξχρζεθαλ ήδε θαη ζα έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία λα εμαζθαιίζνπκε 
ζπκκεηνρή θαη Βιιήλσλ επηζηεκφλσλ πνπ έρνπλ ηέηνηα ελδηαθέξνληα θαη ηέηνηα 
εκπεηξία ψζηε λα κελ ππάξρεη θελφ απφ πιεπξάο ειιεληθήο. Καη ηη θάλεη ε Βιιάδα 
πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζεη απηέο ηεο ηηο δηεζλείο δεζκεχεηο; Τπάξρνπλ ρψξεο 
φπνπ έρνπλ θηηάμεη έλα εζληθφ πξφγξακκα γηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. Τπάξρνπλ 
ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ θηηάμεη θαη έλα εζληθφ πξφγξακκα εηδηθά γηα ηα παηδηθά ζε 
φηη αθνξά ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. Γηα ηελ ψξα, ζηελ Βιιάδα πξνζπαζνχκε 
λα πξνσζήζνπκε ηνπο ζηφρνπο γηα ηνπο νπνίνπο αλαθέξζεθα πξνεγνπκέλσο, 
κέζσ ησλ πθηζηακέλσλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΤΠΒΥΧΑΒ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 
Έρνπκε ζηελή ζπλεξγαζία ησλ εζληθψλ εθπξνζψπσλ ησλ δχν ππνπξγείσλ, 
πξνζπαζνχκε λα εμαζθαιίδνπκε ηε ζπκκεηνρή ζε φιεο ηηο αληίζηνηρεο δηεζλείο 
ζπλαληήζεηο απφ ην 2003 θαη έρνπκε επίζεο πνιχ ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηε 
Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο πνπ καο έρεη δείμεη αξθεηή εκπηζηνζχλε ψζηε λα καο 
θαιεί ζε ηειεδηαζθέςεηο, λα αθνχεη ηηο πξνηάζεηο καο θιπ. Βθείλν πνπ επίζεο 
πξνεηνηκάδνπκε είλαη κηα εκεξίδα φπνπ ζα θιεζνχλ θαη άιινη θνξείο πνπ 
ελδηαθέξνληαη θαη έρνπλ θάπνηα εκπεηξία πέξαλ ησλ δχν ππνπξγείσλ, πξνθεηκέλνπ 
αθελφο λα ηνπο επαηζζεηνπνηήζνπκε θαη αθεηέξνπ λα εμαζθαιίζνπκε ιίγν 
πεξηζζφηεξν ηε ζπλεξγαζία ηνπο. Καηά ηε γλψκε καο, πξσηνβνπιίεο ζαλ απηή ηε 
ζεκεξηλή είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκεο θαη ζα ζέιακε λα ζπγραξνχκε ην Αίθηπν πνπ 
επέιεμε απηφ ην ζέκα θαη ειπίδνπκε φηη απηφ είλαη έλα βήκα γηα πεξαηηέξσ 
ζπλεξγαζία αλάκεζά καο. Θα ήζεια λα αλαθέξσ θάηη αθφκα, ε Παγθφζκηα 
Οξγάλσζε Τγείαο έρεη θηηάμεη έλα web map φπσο ην απνθαιεί, δειαδή κηα 
ραξηνγξάθεζε ησλ δξάζεσλ ησλ ρσξψλ ηεο Βπξψπεο πνπ βξίζθνληαη ζην  



 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 3
οσ

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Διαδημοηικού Δικηύοσ Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Σ.Α.    49 

 
internet. Βίκαζηε 50 ρψξεο απηέο νη ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπκε ζε απηέο ηηο 
δηαδηθαζίεο. Δ Βιιάδα ππήξμε κεηαμχ ησλ έμη ρσξψλ πνπ ηηο νλφκαζε ε 
Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο star countries, πνπ έζηεηιαλ ηηο απαληήζεηο ηνπο 
έγθαηξα γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπκε ζε ζρέζε κε απηνχο ηνπο ηέζζεξηο 
πεξηθεξεηαθνχο ζηφρνπο. Ώο δνχκε πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ηψξα επί ηεο νπζίαο. 
Βίπακε φηη έλαο κείδσλ ζηφρνο είλαη ην λεξφ. Ση γίλεηαη ζε ζρέζε κε ην λεξφ; Οη 
ζπλζήθεο ζηελ Βιιάδα ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο επξσπατθέο είλαη αξθεηά 
θαιχηεξεο, πνιχ θαιχηεξεο ζα έιεγε θαλείο κε εμαηξεηηθά ρακειά πνζνζηά 
ζλεζηκφηεηαο θαη επηδεκηψλ ιφγσ απηνχ ηνπ ζέκαηνο. Ώλήθνπκε ζηηο ρψξεο πνπ 
έρνπλ ην πξάζηλν ρξψκα ζην δηάγξακκα θαη καο αληηζηνηρεί ην πξψην αξηζηεξά 
επάλσ κηθξφ δηάγξακκα πνπ δείρλεη πνηεο είλαη ε ζλεζηκφηεηαο θαη ηα πνζνζηά 
αζζελεηψλ. ΐιέπεηε φηη είλαη ην πην ρακειφ, ην πην ρακειφ πνζνζηφ. Αειαδή είλαη 
νη ρψξεο κε ην πξάζηλν ρξψκα, είλαη νη ρψξεο πνπ έρνπλ ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο. 
Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ΒΤΒ, ην 98,8 ησλ λνηθνθπξηψλ έρνπλ ζπζηήκαηα 
χδξεπζεο θαη ην 94,6 ησλ λνηθνθπξηψλ έρνπλ απνρέηεπζε θαη απφ ην 1985 θαη κεηά 
γίλνληαη ζπζηεκαηηθά κεγάια ηερληθά έξγα πνπ αλαβαζκίδνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν 
ηελ θαηάζηαζε. Βιπίδνπκε φηη ζα πάκε θαιχηεξα κε ηε λέα ππεξεζία δηαρείξηζεο 
λεξνχ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2000 / 60 θαη πνπ θαιείηαη λα 
αληηκεησπίζεη ηα ζέκαηα πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ζπλνιηθά. 
ε φηη αθνξά ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε έκθαζε δίλεηαη θαη‟ εμνρήλ ζηελ Ώζήλα, 
ιηγφηεξν ζηε Θεζζαινλίθε. Τπάξρεη πξφγξακκα φπσο μέξεηε εδψ θαη πάλσ απφ 
15 ρξφληα, γίλεηαη ελεκέξσζε εκεξήζηα γηα εθηά ξχπνπο ζε 17 ζηαζκνχο, έρνπλ 
μεθηλήζεη επελδχζεηο πνιχ ζεκαληηθέο θαη έρνπκε δεη θαη θάπνηα απνηειέζκαηα, 
αξθεηά ζνβαξά επίζεο. Βθείλν πνπ επίζεο καο δηεπθνιχλεη πνιχ ζαλ ρψξα είλαη 
ην φηη είκαζηε κέινο ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο, ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, 
ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο θνηλνηηθέο νδεγίεο, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα φξηα 
ζπγθεληξψζεσο ξχπσλ πνπ έρνπλ ζηεξηρζεί ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο Παγθφζκηαο 
Οξγάλσζεο Τγείαο θαη ππνρξενχκαζηε λα ηα ηεξνχκε. ε φηη αθνξά ηα απφβιεηα 
έρεη μεθηλήζεη ην Τπνπξγείν έλα πξφγξακκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ αλά 
πεξηθέξεηα. ε φηη αθνξά ηελ έξεπλα γίλνληαη θάπνηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα 
αιιά νκνινγνχκε φηη είλαη απνζπαζκαηηθά, παξφηη θάπνηα απφ απηά ζεκαληηθά θαη 
ζπκκεηέρνπκε θαη ζε έλα επξσπατθφ δίθηπν πιεξνθφξεζεο γηα ζέκαηα πγείαο θαη 
πεξηβάιινληνο. Ξεθηλήζακε πξηλ απφ ελάκηζε ρξφλν πεξίπνπ κηα Βπηηξνπή ηεο 
Ώθαδεκίαο Ώζήλαο κε ζπκκεηνρή θαη εξεπλεηψλ παλεπηζηεκηαθψλ γηα ηα ζέκαηα 
απηά, δφζεθε θαη θάπνηα ρξεκαηνδφηεζε απφ πιεπξάο ΤΠΒΥΧΑΒ, αο πνχκε φηη 
έρεη αδξαλήζεη θάπσο ε ιεηηνπξγία απηήο ηεο Βπηηξνπήο θαη έρνπκε αξρίζεη θαη 
ζπλεξγαζίεο κε θάπνηεο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο φπνπ φκσο πξέπεη λα 
πνχκε φηη σο ηψξα κφλν έκκεζε ζπκκεηνρή ηέηνηεο νξγαλψζεηο είραλ ζε ζέκαηα 
πγείαο θαη πεξηβάιινληνο. ηε ζπλάληεζε ηεο ΐνπδαπέζηεο κφλν κηα ειιεληθή 
νξγάλσζε ζπκκεηείρε, θαη απηή ήηαλ δηθηπσκέλε κε θάπνηεο άιιεο μέλεο.Με βάζε 
ηα δηαγξάκκαηα παξαηεξείηαη φηη ην φδνλ είλαη ν θχξηνο ξχπνο πνπ έρνπκε 
δπζθνιία λα ειέγμνπκε θαη απηφ επεηδή καο δπζθνιεχεη ζηελ Ώζήλα θαη ε 
κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο πνπ είλαη κηα ιεθάλε θαη ην θιίκα, νπφηε δεκηνπξγνχληαη 
ζεξκνθξαζηαθέο αλαζηξνθέο πνιχ ζπρλά θαη ππάξρνπλ νη εγγελείο αδπλακίεο. Ση 
ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ νη θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα 
βνεζήζνπλ ζηελ εθαξκνγή ησλ ζηφρσλ γηα πγεία θαη πεξηβάιινλ. Ώλ γηα 
παξάδεηγκα δηακνξθψζνπκε ειεχζεξνπο ρψξνπο θαη δεκηνπξγήζνπκε πξάζηλν, 
κπνξνχκε λα κεηψζνπκε έηζη ηα αηπρήκαηα, ην ζφξπβν θαη ηελ αηκνζθαηξηθή 
ξχπαλζε. Ώλ ππάξμνπλ ηνπηθέο ξπζκίζεηο θπθινθνξίαο κπνξνχκε λα απμήζνπκε 
ηελ αζθάιεηα. Ώλ ειεγρζνχλ πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο παηδηθέο ραξέο  
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κπνξνχκε λα κεηψζνπκε ηελ ηνμηθφηεηα, ηηο αιιεξγίεο, ηελ θαξθηλνγέλεζε, ηηο 
γελεηηθέο δηαηαξαρέο. Ώλ ειεγρζεί ν ζφξπβνο ησλ νρεκάησλ, θάπνησλ θέληξσλ 
δηαζθέδαζεο θ.ι.π., κπνξνχκε λα κεηψζνπκε λεπξηθέο δηαηαξαρέο θαη 
επηζεηηθφηεηα. Ώλ δεκηνπξγεζνχλ ρψξνη άζιεζεο, άζθεζεο, κπνξνχκε λα 
κεηψζνπκε παρπζαξθία, θαξδηαθέο παζήζεηο θαη αλ δηαρεηξηζηνχκε ηα απφβιεηά 
καο θαιχηεξα θαη ειέγμνπκε ηελ απνρέηεπζε κπνξνχκε λα κεηψζνπκε ηνπο 
θηλδχλνπο επηδεκηψλ. Οινθιεξψλνληαο απηφ πνπ δηαπηζηψλνπκε ρσξίο λα 
ζέινπκε πξνθαλέζηαηα λα πνχκε φηη φια πάλε θαιά ζηε ρψξα καο, ζεσξψ φηη 
απέρνπκε απφ θάηη ηέηνην. Ώπηφ πνπ δηαπηζηψλνπκε είλαη φηη έρνπκε αλάγθε 
πεξηζζφηεξνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ θνξέσλ, ζχλδεζεο ηεο έξεπλαο κε ηηο 
απνθάζεηο ηεο πνιηηηθήο, πην πνιχ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα δηεζλή, εκπινθήο 
φισλ ησλ ζπλαξκνδίσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ, ελεκέξσζεο 
ησλ πνιηηψλ θαη θάπνηεο ζπλέρεηεο θαη ζπλέπεηεο ζηε δηεζλή καο παξνπζία. Θα 
γίλεη ηνλ Ενχλην ε δηαθπβεξλεηηθή ζπλάληεζε ηεο ΐηέλλεο θαη ην 2009 ε επφκελε 
δηππνπξγηθή ζχλνδνο ζηελ Εηαιία. Ώπηέο νη δχν ζχλνδνη καο δίλνπλ, ηελ επθαηξία 
λα ζπληνληζηνχκε ιίγν πεξηζζφηεξν ψζηε λα εμαζθαιηζηεί κεγαιχηεξε 
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνζπαζεηψλ καο, κε έλα ηξφπν ζπιινγηθφ, φζν γίλεηαη 
πεξηζζφηεξν. Κάζε ζπλεξγαζία θπζηθά είλαη εππξφζδεθηε, ζαο επραξηζηψ γηα ηελ 
πξνζνρή ζαο, γηα άιιε κηα θνξά ζαο ζπγραίξνπκε γηα ηελ πξσηνβνπιία. 
Βπραξηζηψ πνιχ. 
 
ηέθαλνο Σζηπνπξάθεο: Θα ζέιακε λα θαιέζνπκε ηνλ θ. Ώλδξέα Λνβέξδν, 
βνπιεπηή ηνπ ΠΏΟΚ ηεο ΐ΄ Ώζήλαο, ππεχζπλν ηκήκαηνο ΤΠΒΥΧΑΒ, λα καο 
κηιήζεη θαη εθείλνο γηα ηα ηφζν ελδηαθέξνληα πξάγκαηα πνπ ρεηξίδεηαη. 

 
Αλδξέαο Λνβέξδνο (Βνπιεπηήο ΠΑΟΚ Β΄ 
Αζήλαο, Τπεύζπλνο Σκήκαηνο ΠΔΥΧΓΔ) : Κπξίεο 
θαη θχξηνη θαιεκέξα. Βπραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηελ 
πξφζθιεζε λα είκαη αλάκεζα ζηνπο νκηιεηέο απηήο 
ηεο εθδήισζεο. Ώπφ ηα πάξα πνιιά πνπ ζα 
κπνξνχζε θαλείο λα αλαθέξεη ζε ζρέζε κε ην ζέκα, 
ζα δηαιέμσ νξηζκέλα, ζέινληαο λα πεξάζσ έλα - 
δχν κήλπκα ζε πνιηηηθφ επίπεδν θαη λα αθνπζηνχλ 
νξηζκέλα πξάγκαηα ηα νπνία πξέπεη λα ηα ιέκε 
ζπλέρεηα έσο φηνπ ε θνηλσλία απηή 
επαηζζεηνπνηεζεί θαη ην θξάηνο απηφ λα αλαιάβεη 
θάπνηα ζηηγκή ηηο επζχλεο ηνπ. Δ δηαζχλδεζε ηνπ 
δεηήκαηνο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο κε 
ηελ πγεία παξαπέκπεη ελδερνκέλσο ζε κηα ζεηξά 
ζεκάησλ, εγψ δηαιέγσ απ‟ απηά δχν, πηζαλψο ιφγσ 

ηνπ ηδηαίηεξνπ βάξνπο θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπ, ελδερνκέλσο φκσο εμαηηίαο θαη ηεο 
δηθήο κνπ έθπιεμεο φηαλ ελεκεξψζεθα γηα ηα ζέκαηα απηά, αλαιακβάλνληαο κηα 
αξκνδηφηεηα γηα ηελ νπνία δελ ήκνπλ θαη πάξα πνιχ ζρεηηθφο πξν θάπνησλ 
κελψλ. Κπξίεο θαη θχξηνη, είρα αθνπζηά γηα ην πξφβιεκα ησλ απνξξηκκάησλ ζην 
Λεθαλνπέδην, είρα αθνπζηά γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο δεκφζηαο πγείαο, γηα ηνπο 
θηλδχλνπο γηα ηε δεκφζηα πγεία πνπ γελλνχληαη απφ ηηο κεζφδνπο εληφο 
εηζαγσγηθψλ δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ έρνπκε ζηε ρψξα αιιά νη 
ζπλερείο επηζθέςεηο κνπ ζηε ρσκαηεξή ησλ Άλσ Ληνζίσλ κνπ έδσζαλ ηελ αθξηβή 
εηθφλα ηνπ πξάγκαηνο θαη κε επαηζζεηνπνίεζαλ ζε ζρέζε κε έλα πξφβιεκα πνπ 
αθνξά ηνπο θηλδχλνπο ηεο δεκφζηαο πγείαο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο. Βπηζεκαίλσ φηη  
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ην ηξηηνθνζκηθφ θαηλφκελν ηεο ρσκαηεξήο ησλ Άλσ Ληνζίσλ δεη, ππάξρεη, 
απμάλεηαη ηηο κέξεο καο, ζε απφζηαζε ελφο ρηιηνκέηξνπ απφ ηελ Κεθηζηά, ελφο 
ρηιηνκέηξνπ απφ ηε Νέα Βξπζξαία ή απφ ην Μελίδη. Τπάξρεη ε θαηάζηαζε απηή 
δίπια καο θαη αληί λα ακβιχλνληαη νη δηαζηάζεηο ηεο, παξνμχλνληαη. Θα κπνξνχζα 
λα πσ φηη ηα κέηξα ηα νπνία ε πνιηηεία παίξλεη θαη νη πνιίηεο είλαη πάξα πνιχ 
κηθξά, πάξα πνιχ αλίζρπξα ζε ζρέζε κε ην νθεηιφκελν. Δ δηαρείξηζε ησλ 
απνξξηκκάησλ ζεσξψ φηη δελ γίλεηαη νξζά απηή ηε ζηηγκή ιφγσ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο 
Βιιάδαο θαη εηδηθά ηνπ Λεθαλνπεδίνπ, ηδηαηηεξφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 
γεγνλφο φηη επηβηψλεη αθφκε ην θαηλφκελν ησλ ρσκαηεξψλ ζε αξθεηά ζνβαξή 
έθηαζε. ε φιε ηελ Βιιάδα ππάξρνπλ γχξσ ζηηο 1.100 ρσκαηεξέο αλεμέιεγθηεο κε 
θνξπθαία απηή ηελ αζιηφηεηα ησλ Ληνζίσλ. Ώπηή ε θαηάζηαζε ζε ζρέζε ηφζν κε 
ηελ εθπνκπή κεζαλίνπ φζν θαη κε ηε κφιπλζε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα ζπληζηά 
έλα πξαγκαηηθφ θίλδπλν γηα ηελ πγεία φισλ καο, γηα ηελ πγεία ησλ παηδηψλ καο. Σν 
θαηλφκελν απνθηά πξνβιεκαηηθφηεξε δηάζηαζε απφ ηηο κνιχλζεηο πνπ 
κεηαθέξνληαη απφ ηα πνπιηά ηα νπνία θαηά ρηιηάδεο ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή απηή. 
Πξψην ινηπφλ πξφβιεκα, ην πεξηβάιινλ, ε δεκφζηα πγεία ζην Λεθαλνπέδην πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηελ αλππαξμία ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο ησλ 
απνξξηκκάησλ, κηα αλππαξμία πνπ έρεη σο αίηηα ηε ζηάζε φισλ ησλ θνξέσλ θαη 
ησλ πνιηηψλ, ησλ ίδησλ ησλ πνιηηψλ. Σν δεχηεξν δήηεκα πξνθχπηεη απφ ηα 
αεξνζσκαηίδηα, ηα αησξνχκελα κηθξνζσκαηίδηα. Βλεκεξψζεθε ε ΐνπιή ησλ 
Βιιήλσλ πξν δχν κελψλ απφ αξκφδηνπο θνξείο, φπσο θαη ην ΤΠΒΥΧΑΒ, γηα ηηο 
ζπλέπεηεο θαη γηα ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ θαζψο θαη γηα ηα κέηξα ηα 
νπνία πξέπεη ακέζσο λα ιεθζνχλ. πεχδσ λα πσ, αληί πνιιψλ άιισλ, φηη ε 
ελεκέξσζε ηνπ Βιιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ ήηαλ πιήξεο. Ώπηφ πνπ ζπγθξάηεζα θαη 
λνκίδσ φηη αμίδεη λα ην κεηαθέξσ ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε απφ ηε κηα πιεπξά  
πνιηηηθψλ αλαλέσζεο ηνπ ζηφινπ ησλ δεκνζίσλ απηνθηλήησλ θαη γεληθά 
αλαλέσζεο ηνπ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ ζην ιεθαλνπέδην, ρσξίο ηαπηνρξφλσο λα 
ππάξμεη θαη λα ππάξρεη αθφκε απφζπξζε ησλ παιαηψλ. Αειαδή, κπαίλνπλ ζηελ 
θπθινθνξία θαηλνχξηα νρήκαηα κεγάινπ φγθνπ, κεγάινπ θπβηζκνχ. Ώπηφ είλαη κηα 
πξαγκαηηθφηεηα αιιά δελ ππάξρεη αθφκα πνιηηηθή απφζπξζεο ησλ παιαηψλ θαη 
ζεκαίλεη φηη ε παξαγσγή νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο πνζφηεηαο απηψλ ησλ 
αεξνζσκαηηδίσλ πξέπεη λα ηηζαζεπηεί θαη λα πεξηνξηζηεί. Θα κπνξνχζα ηα 
παξαδείγκαηά κνπ λα ηα απμήζσ, εηδηθά γηα ην Λεθαλνπέδην, λα επεθηαζψ ζην 
ζξηάζην πεδίν θαη ζηηο βηνκεραλίεο, αιιά επηιέγσ θάηη άιιν. ιε ε ζπδήηεζε 
γίλεηαη γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο ζηε ρψξα θαη ζηελ Βπξψπε θαη ζηνλ πιαλήηε, ην ηειεπηαίν 
πεληάκελν. Τπήξρε έληαζε ελδηαθέξνληνο απφ νξηζκέλνπο θνηλσλνχο θη 
νξηζκέλνπο πνιίηεο ζηελ Βιιάδα θαη ζηελ Βπξψπε, ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο. 
Γεληθά κπνξνχζεο λα ζπλαληήζεηο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, πνιίηεο ή θαη 
θφκκαηα επαηζζεηνπνηεκέλα ζην δήηεκα ηνπ πεξηβάιινληνο. Αελ ππήξρε ζε θακία 
πεξίπησζε θαη πνπζελά πιεηνςεθηθφ ξεχκα, ξεχκα ησλ πνιηηψλ, θίλεζεο ησλ 
πνιηηψλ πιεηνςεθηθφ, ξεχκα πνιηηηθφ κέζα ζηα πνιηηηθά ζπζηήκαηα πιεηνςεθηθφ 
πνπ λα αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη ηηο 
ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο πνπ απηά πξνυπνζέηνπλ. Δ αλαθνξά ζην πεξηβάιινλ θαη 
ηελ πξνζηαζία ηνπ είηε ζηε ζπζρέηηζε κε ηε δεκφζηα πγεία θαη ηνπο θηλδχλνπο γηα 
απηή είηε κε νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο πξνζιάκβαλε 
ραξαθηεξηζηηθά ηδενινγηθά, επηζηεκνληθά ηαηξηθήο θχζεο θαη ζενινγηθήο ζεψξεζεο 
ηνπ ζέκαηνο θαη φρη ππαξμηαθά ραξαθηεξηζηηθά, ηνπιάρηζηνλ ζε φηη αθνξά ηε 
κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηνπο αξηζκνχο. Ώπφ ην Ννέκβξην θαη κεηά ηε 
δεκνζίεπζε ηεο έθζεζεο Stern ζην Δλσκέλν ΐαζίιεην, φπνπ γηα πξψηε θνξά αληί  



 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 3
οσ

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Διαδημοηικού Δικηύοσ Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Σ.Α.    52 

 
ηνπ ζπλνιηθνχ δηαιφγνπ, θπξίεο θαη θχξηνη, απνηηκήζεθε κε νηθνλνκηθνχο φξνπο ηη 
ζεκαίλεη κεηαβνιή ηνπ θιίκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηη ζεκαίλεη 
κεηαβνιή ηνπ θιίκαηνο γηα ηελ χπαξμε ηνπ πιαλήηε. Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ 
επηβεβαηψζεθε φηη είλαη αλζξσπνγελή ηα αίηηα ησλ κεηαβνιψλ ηνπ θιίκαηνο, ε 
ζπδήηεζε αιιάδεη. Τπήξρε αθφκα ακθηβνιία, ηδηαίηεξα απφ ηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο 
πνπ δελ ελδέρνλην ην δηάινγν απηφ, ζεσξψληαο ηε κεηαβνιή ηνπ θιίκαηνο θπζηθφ 
θαηλφκελν. Ο δηάινγνο απηφο γχξσ ζην θζηλφπσξν ηνπ 2006 θιείλεη επηζηεκνληθά 
θαη πνιηηηθά. Σν ζνθ πνπ πξνθαιείηαη απφ ην θιείζηκν ηνπ δηαιφγνπ ζηηο δπηηθέο 
εμνπζίεο, ζηα δπηηθά θξάηε, ζηα δπηηθά πνιηηηθά ζπζηήκαηα είλαη πάξα πνιχ 
κεγάιν. Έρνπκε ζε αξηζκνχο απνηίκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ σο εμήο: εάλ δελ ιεθζνχλ 
κέηξα, εάλ δελ ιεθζνχλ κέηξα ην 2020 ζα απαηηείηαη έλα πνζνζηφ πνπ ζα αγγίδεη 
νπσζδήπνηε ην 5% ησλ αθαζάξηζησλ εζληθψλ πξντφλησλ, γηα καο απηφ είλαη 10 
δηο επξψ θαη‟ έηνο θαη ζα θηάλεη ελδερνκέλσο κέρξη ην 20% ησλ αθαζάξηζησλ 
εζληθψλ πξντφλησλ πξνθεηκέλνπ θαηαζηαιηηθά λα παξέκβνπκε ζην θαηλφκελν ηεο 
κεηαβνιήο ηνπ θιίκαηνο θαη ζηελ απφπεηξα πεξηνξηζκνχ ηεο κεηαβνιήο απηήο, ελψ 
αλ ηψξα ηα θξάηε πάξνπλ πξσηνβνπιίεο, ην πνζνζηφ απηφ ηεο θαη‟ έηνο δαπάλεο 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζα κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζην 1% ηνπ 
αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο. Γηα ηελ Βιιάδα απηφ είλαη 2 δηζεθαηνκκχξηα 
επξψ. Βίλαη άξαγε, κφλν ζρεηηδφκελν κε ηελ πγεία ην φιν ζέκα; ρη, είλαη 
ζρεηηδφκελν κε ηελ χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ, ηελ θαζ‟απηή χπαξμε ηνπ πιαλήηε. Γηα 
ηε δεκφζηα πγεία νη θιηκαηηθέο κεηαβνιέο κέρξη ζηηγκήο επηθεληξψλνληαη ζηηο 
παηδηθέο αζζέλεηεο, ζηελ αχμεζε ησλ ζρεηηθψλ ηψζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ. 
Ώπφ εθεί θαη πέξα, φκσο, νη επηζεκάλζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ 
Δλσκέλσλ Βζλψλ, εηδηθά απφ κηα ζπγθεθξηκέλε επηηξνπή ηνπ, ηε Αηεζλή Βπηηξνπή 
γηα ηηο Κιηκαηηθέο Μεηαβνιέο, ζηελ νπνία ε Βιιάδα ζπκκεηέρεη κε κείδνλα θνξέα  
ην Βζληθφ Ώζηεξνζθνπείν Ώζελψλ έρεη θαηαγξάςεη βαζηζκέλν ζε θιηκαηηθέο 
πξνζνκνηψζεηο ηηο ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο κεηαβνιήο πνπ πξνθαιεί άλνδν ηεο 
ζεξκνθξαζίαο νθεηιφκελε ζε εθπνκπή αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Οη ζπλέπεηεο 
απηήο ηεο κεηαβνιήο σο πξνο ην θιίκα γηα ην 2070, επαλαιακβάλσ βάζεη 
θιηκαηηθψλ πξνζνκνηψζεσλ, είλαη ιίγν - πνιχ φηη ε ρψξα καο ζα έρεη ην 2070 
θιίκα Ώηγχπηνπ. Γηα απηφ πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνχκε λα ην αληηκεησπίζνπκε σο 
θνκκάηη ελφο πξνβιήκαηνο πνπ ζα ρηππήζεη φιε ηελ Βπξψπε, ελφο πξνβιήκαηνο 
πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε κεηαβνιή ηνπ θιίκαηνο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο ζηελ χπαξμε 
ησλ πδάησλ, ζηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, ζηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα 
θάλνπλ κε ηηο αζζέλεηεο θαη κε ην θαζ‟ εμήο θαη γηα λα απνθεπρζνχλ φια απηά απφ 
ηε κηα πιεπξά ζα πξέπεη κε επιάβεηα λα ηεξήζνπκε ηηο ππνρξεψζεηο καο απέλαληη 
ζηε πλζήθε ηνπ Κηφην, ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην κέρξη ην 2012 πνπ είλαη ε 
θαηαιεθηηθή ηνπ εκεξνκελία θαη απέλαληη ζηελ εκεξνκελία απηή ν θ. Αήκαο, ν 
Έιιελαο Βπίηξνπνο ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε πξνεηδνπνηεί φηη ελψ έρνπκε 
πεξηζψξην σο ρψξα λα απμήζνπκε ηελ εθπνκπή αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 
25%, δπζηπρψο ζα μεπεξάζνπκε ην 40% κέρξη ην 2012. Πάλησο ν πξψηνο ζηφρνο 
είλαη απηφο θαη ν δεχηεξνο ζηφρνο κπήθε πξνζθάησο απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε 
ζηε χλνδν Κνξπθήο φπνπ θαηά 20% απνθαζίζηεθε ν πεξηνξηζκφο κέρξη ην 2020 
ηεο εθπνκπήο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη ηαπηνρξφλσο θαηά 20% ε ππνρξέσζε 
πξνζθπγήο ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. ε απηφ ην ζεκείν ζέισ λα 
επηζεκάλσ νξηζκέλα πξάγκαηα γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη λα πσ 
απιψο φηη ε Βιιάδα ζε φηη αθνξά ηελ εθπνκπή ξχπσλ ζεξκνθεπίνπ, ην 54% ησλ 
ξχπσλ ηεο πξνέξρεηαη απφ ηελ ελέξγεηα, απ‟ ηε ΑΒΔ, θαηά ην 100%. Δ κάρε γηα 
ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο είλαη κηα κάρε πνπ ηψξα γίλεηαη ζηηο κέξεο καο, γηα απηφ ζα 
πξέπεη λα πξνζέμνπκε ηδηαηηέξσο ηηο εβδνκάδεο πνπ έξρνληαη ηελ ηειηθή εθπφλεζε  
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ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο κείσζεο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά ην 
πνζνζηφ πνπ ζα καο αληηζηνηρεί ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ ζηφρνπ θαη 
πξνζθπγήο ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο θαηά 20% πνπ είλαη θαη ν επξσπατθφο καο ν 
ζηφρνο έσο ην 2020. Σν εζληθφ πξφγξακκα ζπλδηακνξθψλεηαη απφ ηα ππνπξγεία 
θαη κειεηήζεθε απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επηηξνπή. Σν Φιεβάξε πνπ καο 
πέξαζε, ε Βπηηξνπή θαηέζεζε ηε γλσκνδφηεζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 
πξφγξακκα είλαη κελ θαιφ αιιά αλεπίθαηξν. Οη ζηφρνη ηνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
εθαξκνγή ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην θαη ηελ αδπλακία ηεο Βιιάδνο λα θαηαθέξεη 
ηνπο ζηφρνπο ηεο. Καη ην ειιεληθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ζα εγθξίλεη ην ζρεηηθφ 
εζληθφ πξφγξακκα θαη απφ ηελ πινπνίεζή ηνπ ζα εμαξηεζεί ε ζπκκφξθσζε ηεο 
Βιιάδαο ζηηο ζηνρεχζεηο απηέο αιιά πάλσ απ‟ φια ε χπαξμε ηεο ρψξαο καο ζην 
πιαίζην θαη ζην πιεπξφ ησλ ρσξψλ θαη ησλ δπλάκεσλ εθείλσλ πνπ πξνζπαζνχλ 
λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δξακαηηθέο απαηηήζεηο ηεο επνρήο. Κπξίεο θαη θχξηνη 
επραξηζηψ πάξα πνιχ. 
 
ηέθαλνο Σζηπνπξάθεο: Βπραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Παξαθαινχκε ηνλ θ. 
Ναζηψθα, βνπιεπηή ηνπ ΠΏΟΚ, λα έρεη ην ιφγν. 
 

 
Έθηνξαο Ναζηώθαο (Βνπιεπηήο ΠΑΟΚ Ννκνύ 
Λάξηζαο): Κχξηε Πξφεδξε, επραξηζηψ. Κπξίεο θαη 
θχξηνη, πξψηνλ λα επραξηζηήζσ ην δίθηπν γηα ηελ 
πξφζθιεζε ηελ νπνία απνδέρηεθα επραξίζησο, γηαηί 
πηζηεχσ φηη θάζε βήκα πνπ καο δίλεηαη γηα λα  
ζπδεηήζνπκε ηφζν ζεκαληηθά πξάγκαηα πξέπεη θαη λα 
ην εθκεηαιιεπφκαζηε θαη λα είκαζηε εθεί γηα λα κηιάκε 
θαη γηα λα αθνχκε, θπξίσο γηα λα αθνχκε. «ρεδηαζκφο 
πξφιεςεο πγείαο» απηφο είλαη ν ηίηινο ηνπ ηξαπεδηνχ 
ζην νπνίν θαιέζηεθα θαη θάπνηνη άλζξσπνη θαη 
ηδηαίηεξα απφ ηελ απηνδηνίθεζε, ην αθνχλ απηφ σο θάηη 
ηερληθφ ή άθξσο επηζηεκνληθφ. Θα ΄ιεγα φηη απηφ είλαη 
ηαπηφζεκν, ζαλ λα ιέκε ζρεδηαζκφο πνιηηηθήο πγείαο, 

γηαηί ε πξφιεςε είλαη ε βάζε ηεο πγείαο. Σν είπε ν Εππνθξάηεο, ην είπαλ πνιινί, 
ην μεράζακε κε ηα ρξφληα, ην μεράζακε ζηελ πξάμε, δελ πνπιάεη, άιια πξάγκαηα 
πνπιάλε, δελ έρεη νηθνλνκηθφ κέγεζνο ππφ ηελ έλλνηα ηνπ θέξδνπο. Αελ θεληξίδεη 
ελδηαθέξνληα. Καηαξράο, ηη ζεκαίλεη πνιηηηθή πξφιεςεο; εκαίλεη κηα άιιε ζεσξία 
απιά, γηα λα ην ζθεθηνχκε, λα ην ζπδεηήζνπκε, φηη αλ έρνπκε έλαλ ιφγν φινη εκείο, 
ε θχζε έπιαζε ηνλ άλζξσπν, ε δσή, είλαη λα δηαθπιάμεη απηφ ην αγαζφ πνπ είλαη 
ίδην ηνπ. Αελ είλαη πψο ζα ην ζεξαπεχζεη φηαλ ην ράζεη, απηφ είλαη αιιά είλαη ην 
δεχηεξν. Σν πξφβιεκα είλαη λα κελ αξξσζηήζεη θαη ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη θάζε 
Τπνπξγείν Τγείαο θαη θάζε Αεκφζηνο άιινο νξγαληζκφο θαη βεβαίσο ε 
απηνδηνίθεζε πξέπεη πξψηα απ‟ φια λα ζπκβάιιεη ζε απηφ. Σν δεχηεξν θαη 
ζεκαληηθφ είλαη φηη δχζθνια ζεξαπεχεηαη φηη ραιάζεη. Παξάδεηγκα, θαπλίδνπλε 
ζηελ Βιιάδα. Σα κέηξα θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο φρη κφλν δελ ηεξνχληαη αιιά ζρεδφλ 
θαη κε επινγίεο επεθηείλνληαη, κέλνπλ ζηελ άθξε. Ώξξσζηαίλνπκε. Πηζηεχεηε εζείο 
φηη ζα ζεξαπεπηνχκε απ‟ ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα απ‟ ηελ αγγεηνπάζεηα, ηελ 
θαξδηνπάζεηα ή ην αλαπλεπζηηθφ αθνχ ζα αξξσζηήζνπκε; Ώλ ζήκεξα θφβακε φινη 
ην ηζηγάξν ζα είρακε παξαδείγκαηνο ράξε 30% ιηγφηεξνπο θαξθίλνπο. Άξα, ε 
πξψηε θαηεχζπλζε. Καη δελ πάσ ζηα νηθνλνκηθά πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθά. Πξψηα 
φκσο γηα λα κελ πιαηεηάδσ, λα ζέζσ δχν πξάγκαηα. Ση ζεκαίλεη πξφιεςε ζήκεξα;  
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Απν πξάγκαηα. Σν έλα είλαη ε δεκφζηα πγεία θαη ην άιιν είλαη ε παξαδνζηαθή 
πξφιεςε. Αεκφζηα πγεία αθνχλ άλζξσπνη θαη ζεσξνχλ έηζη απιά φηη ε δεκφζηα 
πγεία είλαη λα κελ αξξσζηήζνπκε. Αεκφζηα πγεία είλαη ην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο, 
δεκφζηα πγεία. Αεκφζηα πγεία είλαη ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ 
πνπ πξέπεη λα πάξνπκε πάληα πξνιεπηηθά, θπξίσο πξνιεπηηθά, γηαηί; Γηα λα 
πεξηθξνπξήζνπκε ηελ πγεία ησλ πνιιψλ. ήκεξα, απηφ θηλδπλεχεη θνβεξά. 
Ώθνχζακε γηα ην πεξηβάιινλ, ηηο δχν πξψηεο εηζεγήζεηο, αθνχζακε ηηο 
δπζκελέζηαηεο εμειίμεηο πνπ έξρνληαη, ληψζακε ηεξάζηηα απαηζηνδνμία θαη μέξνπκε 
φηη απηφ επηβαξχλεη απφιπηα ηελ πγεία καο. Άθνπζα ηελ νκηιία γηα ην λεξφ θαη εθεί 
ζεσξψ φηη ηα πξάγκαηα είλαη ιίγν θαιχηεξα. Πάκε θαιά αιιά ην λεξφ ιηγνζηεχεη. 
ηνλ θάκπν ηεο Θεζζαιίαο ν πδξνθφξνο νξίδνληαο πέθηεη θαη ην πνζνηηθφ 
πξφβιεκα είλαη ηεξάζηην. Βπίζεο, είλαη κεγάιν πξφβιεκα θαη ην πνηνηηθφ. Ώιιά, 
θαη ε πξννπηηθή ρεηξφηεξε. Ώπηφ είλαη έλα ζέκα θαη πξέπεη λα ην αληηκεησπίζνπκε. 
Ληπάζκαηα, θπηνθάξκαθα, θαηαζπαηάιεζε πφξσλ πεξηβάιινληνο, ρίιηα 
πξάγκαηα πνπ πξνθαινχλ πξνβιήκαηα. Βδψ, ινηπφλ, είλαη θαη ην ζεκαληηθφ ζέκα. 
Σν έλα, δεκφζηα πγεία. Αεκφζηα πγεία πνπ γηα ην θάζε θξάηνο κέινο έρεη ζηελ 
εζληθή ηνπ λνκνζεζία ηε δπλαηφηεηα λα παξέκβεη. ηε δεκφζηα πγεία 
παξεκβαίλνπλ φκσο θαη ζε επίπεδν Βπξψπεο. Καη λα πσ θάηη πνιχ ζεκαληηθφ, ν 
Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο θαηέιεμε λα ζπδεηάεη ζε ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο 
θαη λα ζπκθσλεί. Σν πιαίζην ζχκβαζεο γηα ηνλ θαπλφ πνπ ππέγξαςαλ φιεο νη 
ρψξεο ηνπ θφζκνπ είλαη ην πξψην ζέκα δεκφζηαο πγείαο. Απζηπρψο, ζηελ παηξίδα 
καο παξφιν πνπ ςεθίζηεθε ζηε ΐνπιή, δελ εθαξκφδεηαη. Τπάξρνπλ θξάηε πνπ 
έρνπλ ππνπξγεία, μερσξηζηά, Αεκφζηαο Τγείαο. Γηα ην λεξφ καο, γηα ην πεξηβάιινλ, 
γηα ηηο ινηκψμεηο, γηα ηηο επηδεκίεο, γηα ηηο παλδεκίεο, γηα φια απηά πνπ είλαη θαη ην 
θξίζηκν γηα ην νπνίν πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε. ια απηά αληηκεησπίδνληαη 
πξνιεπηηθά. Υάξαμε πνιηηηθήο, ινηπφλ, ζεκαίλεη φηη θξαηά απηή ηελ αξκνδηφηεηα 
κηα θεληξηθή εμνπζία, έλα ππνπξγείν, είλαη δηαηνκεαθή, θαιχπηεη φιεο ηηο δξάζεηο 
θαη απνθεληξψλεηαη ε πινπνίεζε ζηελ πεξηθέξεηα θαη ζην δήκν. Να δνχκε φκσο 
ηελ θιαζηθή πξφιεςε. Πξσηνγελήο πξφιεςε, δεπηεξνγελήο πξφιεςε, πξψηκε 
δηάγλσζε. εκαίλνπλ πνιιά πξάγκαηα. ηελ Βιιάδα ππάξρεη πξφιεςε; ρη. 
Τπήξρε; Οχηε. Τπάξρνπλ ζπνξαδηθά, ζπαζκσδηθά κέηξα, ππήξραλ ζπνξαδηθά, 
ζπαζκσδηθά κέηξα. Πξφιεςε ινηπφλ ζεκαίλεη έλαο εληαίνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο 
βάζεη ζρεδηαζκνχ. Ώο ζαο δψζσ δέθα παξαδείγκαηα θαη ζα κπνξνχζα λα κηιάσ 
ψξεο γηα ηελ πξφιεςε. Ασξεάλ πξνιεπηηθνχο, ππνρξεσηηθνχο εκβνιηαζκνχο γηα 
φινπο ηνπο πιεζπζκνχο, γηα φιεο ηηο ειηθίεο. Έλα ζέκα ε πξφιεςε. 
Καζεηνπνηεκέλε πνιηηηθή ησλ ρξφλησλ λνζεκάησλ πνπ θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 
60% έσο 70% γεληθφηεξα ησλ λνζεκάησλ θαη ην 80% έσο 90% ηνπ θφζηνπο 
αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ λνζεκάησλ. Καξθίλνο, δηαβήηεο, αλαπλεπζηηθφ, 
θπθινθνξηαθφ, νζηενπφξσζε. ια απηά αληηκεησπίδνληαη κε πξφιεςε, κε 
ζηφρνπο, κε θαηεχζπλζε. Γηα παξάδεηγκα, αλ πάεη έλαο άλζξσπνο λα επηζθεθζεί 
έλα γηαηξφ θαη ππνπηεπζεί φηη έρεη θαξθίλν θαη πάεη ζε λνζνθνκείν δελ ζα 
απνθαζίζεη έλαο γηαηξφο αιιά ζα ππάξρεη κηα νκάδα πνπ αληηκεησπίδεη ηνλ 
θαξθίλν, πνπ απνθαζίδεη πνηα κέηξα πξέπεη λα ιεθζνχλ. Θα πνχκε θαη γηα ηελ 
πξψηκε δηάγλσζε. Έλα ππνρξεσηηθφ κίληκαι παθέην, πξσηφθνιιν εμεηάζεσλ γηα 
φινπο ηνπο αλζξψπνπο αλάινγα κε ηελ ειηθίαο ηνπ θαη ηελ πξνδηάζεζή ηνπ. Ώιιά 
λα πάκε ζε θάηη αθφκα πην ζεκαληηθφ. Σξία βαζηθά, ηεξάζηηα, δηαηνκεαθά κέηξα. 
Σν έλα είλαη ην θάπληζκα. Δ Βιιάδα πξέπεη λα „λαη ειεχζεξε απφ θαπλφ, απ‟ ην 
θάπληζκα παληνχ. Καλέλαο ρψξνο θιεηζηφο δεκφζηνο, ηδησηηθφο. Μφλν ζε εηδηθνχο 
ρψξνπο ή ζε ειεχζεξνπο ρψξνπο πξέπεη θάπνηνο λα θαπλίδεη. Ώπηφ είλαη θαιφ θαη 
γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο θαπληζηέο! Ο θαπληζηήο ζα δνπιεχεη ζε έλαλ ρψξν θαη ζα  
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θαπλίδεη ζε έλαλ άιιν θαη δελ ζα εηζπλέεη απηά πνπ απέπλεπζε πξηλ ιίγν. 
Αεχηεξνλ, δηαηξνθή. Μεζνγεηαθή δηαηξνθή. Σεξάζηην ζπγθξηηηθφ καο πιενλέθηεκα 
θαη γηα ηνλ ηνπξηζκφ. Δ δηαηξνθή κπνξεί λα θαιχπηεη ην 30% ηεο άιιεο 
επηβάξπλζεο γηα ηνλ θαξθίλν. Σξίηνλ, άιινο ηξφπνο δσήο, άζθεζεο. ρη θαζηζηηθή 
δσή, φρη απηνθίλεην. Σξεηο πνιηηηθέο, ηεξάζηηεο πνιηηηθέο πνπ δελ ηηο θάλνπκε 
ζεκαία. Πψο, φκσο, ζα γίλνπλ φια απηά; Ώξρηθά, ρξεηαδφκαζηε έλα εζληθφ ζχζηεκα 
πγείαο πνπ λα θαιχπηεη φιεο ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, θαζψο θαη λα είλαη 
νινθιεξσκέλν απ‟ ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο κέρξη ηε κεηαλνζνθνκεηαθή 
ησλ ρξφλησλ παζήζεσλ θαη ηεο απνθαηάζηαζεο. Υξεηαδφκαζηε, φκσο, έλα βαζηθφ 
εξγαιείν, πνπ δελ κπνξεί παξά λα αλήθεη απνθιεηζηηθά ε αξκνδηφηεηα δηνηθεηηθά 
ζην δήκν. Ώπηφ είλαη έλα δίθηπν πξσηνβάζκηαο νινθιεξσκέλεο θξνληίδαο πγείαο. 
Βίλαη ν γηαηξφο ζχκβνπινο πνπ θπξίσο ζα θάλεη πξφιεςε κε ηε ζεκεξηλή έλλνηα 
ηνπ φξνπ θαη ν νπνίνο ζα είλαη ζχκβνπινο πγείαο γηα ηνλ θαζέλα καο. Ώπηφο πνπ 
ζα μέξεη γηαηί ηα παηδηά καο δελ έρνπλ αθνινπζήζεη ην ππνρξεσηηθφ πξφγξακκα 
πξνιεπηηθήο νδνληηαηξηθήο γηα ηε ζηνκαηηθή πγεία θαη ηα δφληηα ηνπο. Να κελ 
έρνπκε θαλέλαλ άλζξσπν θαη θαλέλα παηδί κε ηεξεδφλα ζηελ Βιιάδα. Ώπηφο, 
επίζεο, ζα μέξεη φηη ε Ώηκηιία ηαζάθνπ έθαλε ην παπ ηεζη, ηε καζηνγξαθία θαη 
ειέγρζεθε. Αελ ζα είλαη απηφο πνπ ζα απνθιείεη. Δ πξσηνβάζκηα, ινηπφλ, θξνληίδα 
πγείαο κπνξεί θαη ππνρξεσηηθά ζα κείλεη ζην δήκν. Σειεηψλνληαο, ζα ήζεια λα 
επηζεκάλσ φηη ζηελ Βιιάδα έρνπκε θαιή πγεία. Ώπηφ ην ιέλε φινη νη δείθηεο. Σν 
ιέλε φινη νη νξγαληζκνί. Πνιχ θαιή πγεία. Έρνπκε ςειφ πξνζδφθηκν επηβίσζεο κε 
βάζε ηνπο δείθηεο πνπ βειηηψλνληαη δπζηπρψο βξαδχηεξα απ‟ φζν ζε άιιεο 
ρψξεο. Ο ηξφπνο, ινηπφλ, πνπ δνχκε, ν ηξφπνο πνπ ηξεθφκαζηε, ν ηξφπνο πνπ 
θαπλίδνπκε, δελ είλαη ν νξζφο. ξα είλαη λα θάλνπκε εκείο ηελ αλαθαηαλνκή. Να 
πνχκε φρη θαη‟ αλάγθε πεξίζαιςε, αιιά πξφιεςε. Καη πξφιεςε δελ ζεκαίλεη κφλν 
θεληξηθέο πνιηηηθέο αιιά θαη εθηέιεζε απνιχησο απνθεληξσκέλε. ηηο αηξεηέο 
πεξηθέξεηεο θαη θπξίσο ζηνπο δήκνπο ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. Βδψ  
ππάξρεη πεδίν [...] ιακπξφ γηα φινπο ζαο, γηα φινπο καο, γηα ην θαιφ ησλ παηδηψλ 
καο, γηα ην θαιφ ηεο λέαο γεληάο, ησλ λέσλ γελεψλ πνπ φπσο αθνχζαηε ζα 
επηβαξχλνληαη ζπλερψο απφ ρηιηάδεο πξάγκαηα ηα νπνία ζήκεξα δελ κπνξνχκε 
λα ηα πξνδηθάζνπκε. αο επραξηζηψ πάξα πνιχ. 
 
ηέθαλνο Σζηπνπξάθεο: αο επραξηζηνχκε θ. Ναζηψθα. Παξαθαινχκε ηνλ θ. 
Σνκαξά, εθπξφζσπν ηνπ ΚΚΒ, λα έρεη ην ιφγν. 
 

 
Αιέμαλδξνο Σνκαξάο (Παηδίαηξνο, Μέινο 
Σκήκαηνο Τγείαο θαη Πξόλνηαο ηεο Κεληξηθήο 
Δπηηξνπήο ΚΚΔ): Κπξίεο θαη θχξηνη, είλαη 
ηδηαίηεξε ραξά θαη ηηκή γηα ην Κνκκνπληζηηθφ 
Κφκκα λα ρξεζηκνπνηήζεη απηφ ην βήκα γηα λα 
ζαο θάλεη γλσζηέο ηηο ζθέςεηο ηνπ γχξσ απφ ην 
δήηεκα πνπ ζπδεηνχκε ζήκεξα. Με απηή ηελ 
έλλνηα επραξηζηνχκε ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή 
πνπ καο δίλεη απηή ηελ επθαηξία. Σν 
Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα πνηέ δελ θνβήζεθε ηελ 
αληηπαξάζεζε ηδεψλ, ηελ αληηπαξάζεζε 
πξνγξακκάησλ, ηελ αληηπαξάζεζε πνιηηηθψλ θαη 
απηφ γηαηί πηζηεχεη, βαζχηαηα, φηη κε βάζε ηε δηθή 

ηνπ κέζνδν αλάιπζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ  
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ζπκθεξφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, βξίζθεη ή πξνζπαζεί λα βξεη εθείλεο ηηο 
πξνηάζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε απηνχο ηνπο ζηφρνπο. Να δηακνξθψζεη εθείλε 
ηελ πνιηηηθή θαη εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ βνεζνχλ ζηελ πινπνίεζε απηψλ 
ησλ ζηφρσλ. Γηα ην ζεκεξηλφ καο δήηεκα, ην ζρεδηαζκφ δειαδή ηεο πνιηηηθήο ζηελ 
πξφιεςε, ζα ζέιακε λα ζαο δψζνπκε ηε βαζηθή καο ζθέςε. ηη ν ζρεδηαζκφο 
πνιηηηθήο ζε νπνηνδήπνηε ηνκέα ηεο θνηλσληθήο δσήο είλαη πνιηηηθά άξα θαη ηαμηθά 
ζαθψο πξνδηαγεγξακκέλνο. Ώπνβιέπεη, πινπνηεί, ππεξεηεί ζπγθεθξηκέλα 
ζπκθέξνληα. ηε βαζηά ηαμηθά δηαηξεκέλε θνηλσλία, θάζε θνηλσληθή ηάμε έρεη ηα 
δηθά ηεο ζπκθέξνληα θαη θαη‟ αλάγθε αληηθεηκεληθά ηνπο δηθνχο ηεο ζρεδηαζκνχο 
γηα ηελ πξνψζεζε θαη εμππεξέηεζε ησλ δηθψλ ηεο ηαμηθψλ ζπκθεξφλησλ. Σν 
πνηνο ζρεδηαζκφο, ην εχξνο ηνπ, ην βάζνο ηνπ, ε πνηφηεηα, ε πνζφηεηα, νη άμνλεο, 
νη θαηεπζχλζεηο, ηειηθά δειαδή ζπλνιηθή πνιηηηθή πνπ επηβάιιεηαη ζην ζχλνιν ηεο 
θνηλσλίαο είλαη απνθιεηζηηθά δήηεκα ζπζρεηηζκνχ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθν - 
νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ, ζε θάζε ηζηνξηθή θάζε αλάπηπμεο ηεο θνηλσλίαο. ήκεξα, 
ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα βξίζθεηαη ζηε θάζε ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο 
παγθνζκηνπνίεζεο. Μηα έθθξαζε είλαη νη θαπηηαιηζηηθέο αλαδηαξζξψζεηο, ζε 
θξίζηκνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο. Βξγαζηαθέο ζρέζεηο, θνηλσληθή 
αζθάιηζε, πγεία, πξφλνηα, παηδεία, πνιηηηζκφο, πεξηβάιινλ κε άθξσο 
θαηαζηξνθηθέο επηδξάζεηο ζηε δσή ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη φρη απιψο απεηιή 
αιιά ήδε πινπνηνχκελε εξήκσζε κεγάισλ ηκεκάησλ ηνπ πιαλήηε. ηξαηεγηθφο 
ζηφρνο απηψλ ησλ αλαδηαξζξψζεσλ είλαη ε αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ 
θεθαιαίνπ κέζσ ηεο δξακαηηθήο κείσζεο, ηζνπέδσζεο ησλ θαηαθηήζεσλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ πνπ θη απηέο έγηλαλ θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο, 
ηδηαίηεξα κεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν, ηδηαίηεξα κεηά ηε ληθεθφξν πνξεία 
ηεο Οθησβξηαλήο Βπαλάζηαζεο θαη κεηά ηε ζπληξηβή ηνπ θαζηζκνχ κέζα ζε έλα 
θιίκα επλντθψλ δπλάκεσλ πξνο φθεινο ησλ ιαψλ ηεο γεο, πνπ φκσο έρεη 
αλαηξαπεί θαη ζήκεξα νδεγνχλ φιεο απηέο νη αλαδηαξζξψζεηο ηειηθά ζηε κείσζε 
ηεο ηηκήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. Βπφκελα, ε ράξαμε, ν ζρεδηαζκφο ηεο πνιηηηθήο 
πγείαο γεληθφηεξα, πξφιεςεο εηδηθφηεξα, απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ θεθαιαίνπ 
ππαθνχνπλ, ππεξεηνχλ απξνθάιππηα ή θαιπκκέλα απηφλ ηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν. 
Σν θαιπκκέλα ζεκαίλεη φηη κπνξεί ζην δηαπηζησηηθφ επίπεδν, ζηε δηαπίζησζε ησλ 
πξνβιεκάησλ λα εθθέξνληαη δηαπηζηψζεηο, νη νπνίεο παίδνπλ θαη ξφιν 
παξαπιαλεηηθφ ή απνπξνζαλαηνιηζκνχ, ζην δηαηαχηα φκσο είλαη απζηεξή, 
απζηεξφηαηε ε εθαξκνγή θαζαξά ηαμηθήο θηιν - θεθαιηθήο πνιηηηθήο. Έθθξαζε 
απηψλ ησλ θαπηηαιηζηηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ ζην ρψξν ηεο πγείαο είλαη ε ζπλερήο 
κείσζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία κε φηη ηξαγηθά απηή ζπλεπάγεηαη θαη 
είλαη γλσζηφ απηφ ζε φινπο καο. Δ ζπλερήο αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ππεξεζίεο 
πγείαο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ νη ίδηνη έθζαζαλ ζην 57% ρσξίο λα 
ππνινγίδεηαη φηη ην ππφινηπν 30% κε 40% πξνέξρεηαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία 
ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο, γηαηί είλαη απφ 
πιεξσκέο ησλ ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Άξα νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη απεπζείαο 
πιεξψλνπλ ην 95% πεξίπνπ γηα ηελ πγεία ηνπο. Δ ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο φπσο 
αληηιακβάλεζηε έρεη ειαρηζηνπνηεζεί. Ραγδαία αχμεζε ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο, 
ηδησηηθνπνίεζεο ηεο πγείαο. Ραγδαία αχμεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θεξδνζθνπηθνχ 
ηνκέα πνπ δξα ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο κε ηεξάζηηεο επελδχζεηο θαη θέξδε απφ 
ρξήκαηα ή ηνλ κηζζφ ησλ εξγαδνκέλσλ. Βίλαη ε ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία ησλ 
λνζνθνκείσλ σο επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ νη νπνίεο θαηά πξφζθαηε νκνινγία ηνπ 
ππνπξγνχ πγείαο, πξέπεη λα απνθέξνπλ θέξδνο. Με ηελ παξάδνζε νιφθιεξσλ 
ηνκέσλ ηεο λνζνθνκεηαθήο ιεηηνπξγίαο ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ηδησηηθνχ 
θεθαιαίνπ. Μηιάκε γηα ηξνθνδνζία θαη νχησ θαζ‟ εμήο. Βίλαη ε έιιεηςε 
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο φπσο ην αθνχζαηε θαη πξηλ, ζην δηαπηζησηηθφ  
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ηνκέα ην είπακε θαη ππεξεζηψλ πξφιεςεο, θελφ πνπ θαιχπηνπλ θεξδνζθνπηθά, 
δηαγλσζηηθά θέληξα πνπ ζεζαπξίδνπλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ησλ 
εξγαδνκέλσλ. Βίλαη ε ζπλερήο επέθηαζε ηεο ιεγφκελεο ζπλεξγαζίαο ηνπ δεκφζηνπ 
θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Βίλαη ε απφιπηε κνλνπψιεζε ηνπ θαξκάθνπ ησλ αλαιψζηκσλ 
θαη ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο απφ ην θεθάιαην. Γηα 
ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ, νη θπβεξλήζεηο ηεο Νέαο Αεκνθξαηίαο θαη ηνπ 
ΠΏΟΚ δξψληαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θεθαιαίνπ, ρξεζηκνπνηνχλ πνιινχο δξφκνπο 
θαηαγεγξακκέλνπο άιισζηε ζηε Λεπθή ΐίβιν ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο. 
Παξαδείγκαηνο ράξε, είλαη νη δξφκνη, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο Με, ιεγφκελεο, 
Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, ηνλ εζεινληηζκφ, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα ηελ νπνία 
κηιάκε ζήκεξα. Δ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κε ζεζκηθέο παξεκβάζεηο ηνπ ΠΏΟΚ θαη 
ηεο Νέαο Αεκνθξαηίαο, έρεη κεηαηξαπεί, έρεη εμαιιαγεί ζε έλα δξαζηήξην ηκήκα ηνπ 
θξαηηθνχ κεραληζκνχ. Βίλαη ηκάληαο πξνψζεζεο θαη εθαξκνζηήο ησλ 
αληηδξαζηηθψλ, αληηιατθψλ, θαπηηαιηζηηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ, κε ηηο νπνίεο 
ζπκθσλεί απφιπηα. Βίλαη απηή πνπ εθαξκφδεη πξψηε ηηο ειαζηηθέο κνξθέο 
εξγαζίαο, είλαη απηή πνπ εθαξκφδεη ζε επξχ πεδίν ηε ζπλεξγαζία, δειαδή ηε 
ζηήξημε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Δ ζεκεξηλή εκπινθή ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο ζην ρψξν ηεο πγείαο δελ είλαη επφκελα, νχηε ηπραία νχηε πξέπεη λα 
απνδνζεί ζε θάπνηα πξφζσπα. πσο νκνινγείηαη, άιισζηε απνθηά άιιν 
ραξαθηήξα πνπ είλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλνο γηα ηα ιατθά ζπκθέξνληα. Βληάζζεηαη 
ζηελ πξνζπάζεηα ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο θαη ζε πξψηε θάζε ε πξφιεςε 
λα πεξάζεη ζε κε θξαηηθνχο, κε δεκφζηνπο θνξείο κε φξνπο εκπνξεπκαηνπνίεζεο, 
ηδησηηθνπνίεζεο, δεκηνπξγία θεξδνθφξσλ κνλάδσλ θαηά ηελ νκνινγία ηνπ θ. 
Καθιακάλε, εληάζζνληαο ζε απηή ηελ έζησ ηππηθή, ζπληαγκαηηθή επζχλε ηνπ 
θξάηνπο. Βίλαη αλαπφθεπθην νη ππεξεζίεο πξφιεςεο ησλ Αήκσλ λα είλαη 
ππνβαζκηζκέλεο, λα απεπζχλνληαη ζηα πην εμαζιησκέλα ηκήκαηα ησλ θησρψλ 
ζηξσκάησλ, λα είλαη απνζπαζκαηηθέο, επθαηξηαθέο, αλαπνηειεζκαηηθέο. Οη 
ππεξεζίεο πξφιεςεο ηφζεο θαη ηέηνηεο πνπ λα θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο αλάγθεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ, νη Αήκνη δελ κπνξνχλ λα ηηο δψζνπλ. Παξαπέκπνπλ ην θξίζηκν 
δήηεκα ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο πνχ αιινχ; ην ηέηαξην πξφγξακκα ζηήξημεο 
ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, ζηε θηιαλζξσπία, ζηνπο ηδηψηεο ρνξεγνχο, ζηα 
αζθαιηζηηθά ηακεία, ζηηο απεπζείαο πιεξσκέο θαη ζηελ αχμεζε ησλ 
αληαπνδνηηθψλ ηειψλ. ζνλ αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο ζην δίθηπν έρνπκε ήδε 
απνθαιππηηθφ δείγκα πξνζέζεσλ. Βξγαδφκελνη θαηά εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ 
ηεο Ληζζαβφλαο, κε ζπκβάζεηο, κε stage, δειαδή εξγαζία θαθνπιεξσκέλε, 
αζηαζήο, ρσξίο εξγαζηαθά δηθαηψκαηα θαη αζθάιηζε. ιεο νη άιιεο πξνηάζεηο 
πνιηηηθήο πξφιεςεο πνπ αθνχζηεθαλ ή ζα αθνπζηνχλ είλαη παξαιιαγέο πάλσ ζην 
ίδην ζέκα ρσξίο δηαθνξά θαη νπζία. ηνλ αληίπνδα βξίζθεηαη ε πξφηαζε ηνπ 
Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Βιιάδνο, γηα ηελ πξφιεςε. Δ πξφηαζή καο δνκείηαη 
ζηελ αλαγλψξηζε ηεο πγείαο σο ζεκειηαθνχ θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο πνπ επηθέξεη 
απηφκαηα ππνρξέσζε ζην θξάηνο λα ηελ παξέρεη κε ππεξεζίεο πγείαο, ηζφηηκα, 
θαζνιηθά, δσξεάλ, πςεινχ επηπέδνπ ζε φια ηα επίπεδα κέζα απφ έλα ζχζηεκα 
απνθιεηζηηθά δεκφζην, πιήξσο, απνθιεηζηηθά ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηνλ θξαηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ. Καηάξγεζε θάζε επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο, θαηάξγεζε ηεο θζνξάο 
ζηελ πγεία θαη ηνπ θιάδνπ πγείαο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, θξαηηθφ νξγαληζκφ 
θαξκάθσλ γηα παξαγσγή, εηζαγσγή, δηαθίλεζε, δσξεάλ ρνξήγεζε κε ζπληαγή ηνπ 
γηαηξνχ. ΐαζηθφο ππξήλαο ηεο ππνδνκήο είλαη ηα θέληξα πγείαο απ‟ φπνπ 
εθπνξεχνληαη, πξνγξακκαηίδνληαη, αμηνινγνχληαη φια ηα πξνγξάκκαηα έξεπλαο, 
πξφιεςεο, πξναγσγήο πγείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο δεκφζηαο πγείαο. 
ΐαζηθφο ζηφρνο ησλ ππεξεζηψλ πξφιεςεο είλαη ε πιήξεο θάιπςε ησλ αλαγθψλ  
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ησλ εξγαδνκέλσλ. Με δεδνκέλε ηε ζπζηεκαηηθή παξαδνρή, ηελ επηζηεκνληθή 
παξαδνρή φηη ε πγεία πξνζβάιιεηαη απφ θνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο 
παξάγνληεο, νξγαλψλεη, πξνγξακκαηίδεη παξεκβάζεηο ηαθηηθέο θαη ζηαζεξέο ζε 
επξχηαην επίπεδν. πλζήθεο πγηεηλήο, θαηνηθίαο, δηαηξνθήο, ζπλζήθεο εξγαζίαο, 
κφξθσζεο, ςπραγσγίαο. Αεκηνπξγείηαη ινηπφλ επφκελα ππεξεζία πξφιεςεο απφ 
πιεπξάο πξνζσπηθνχ πνπ πεξηιακβάλεη γηαηξνχο εξγαζίαο, ζρνιηάηξνπο, 
παηδηάηξνπο θαη άιισλ εηδηθνηήησλ, ςπρνιφγνπο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, 
επηζθέπηεο, ζηαηηθνιφγνπο, εηδηθνχο εξεπλεηέο, άξα αλαπηχζζνληαη ηκήκαηα, 
ππεξεζία πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, ζαο αλαθέξσ φηη 1.400 ζέζεηο 
γηαηξψλ εξγαζίαο απφ ην λφκν πξνβιεπφκελεο απηή ηε ζηηγκή είλαη 80 θαη έηζη σο 
έλα βαζκφ δηθαηνινγείηαη φηη πιεξψλνπκε κε ηα ιεγφκελα εξγαηηθά αηπρήκαηα πνπ 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη εξγνδνηηθή αζπδνζία. Δ ππεξεζία κεηξφηεηνο παηδηνχ, 
ηκήκα νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ζηαζεξή ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ κε εμεηάζεηο θαη νχησ θαζ‟ εμήο. Χο πξνο ην πξνζσπηθφ ησλ 
εξγαδνκέλσλ, εκείο πξνηείλνπκε πιήξε, κφληκε εξγαζηαθή απαζρφιεζε κε πιήξε 
αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα, εμάσξν, πελζήκεξν, ηξηαληάσξν. Με κηζζνχο πνπ λα 
θαιχπηνπλ ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηνπο. Έλα ηέηνην ζχζηεκα βέβαηα απαηηεί θαη 
πξνυπνζέηεη θεληξηθφ ζρεδηαζκφ. ε έλα ηέηνην δνκεκέλν θαη κε ηέηνηα απνζηνιή 
ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε έρεη ην ξφιν ηεο. πκκεηέρεη ζηα 
φξγαλα ζρεδηαζκνχ θαη δηνίθεζεο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο φπνπ θαη 
αλήθεη ε πξφιεςε ζηα θέληξα πγείαο. πλεξγάδεηαη κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο ησλ 
θέληξσλ πγείαο γηα έξεπλεο, κειέηεο, επηζηεκνληθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο. 
Αηαρεηξίδεηαη ζσζηά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία φπσο παξαδείγκαηνο 
ράξε είλαη ηα απνξξίκκαηα, ρψξνη άζθεζεο πνπ αθνχζηεθαλ. Σειεηψλνληαο, ε  
πξφηαζε ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο γηα Πξφιεςε θαη γεληθφηεξα γηα πγεία είλαη 
πξφηαζε πάιεο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο επηζηήκνλεο, πξνο φιν ην ιαφ γηα 
δεκηνπξγία ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 
πινπνίεζή ηνπ. ήκεξα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αγσληζηηθή ζπζπείξσζε ηνπ ιανχ 
ζην αληη - ηκπεξηαιηζηηθφ αληη - κνλνπσιηαθφ δεκνθξαηηθφ κέησπν πνπ ζα αλνίμεη 
ην δξφκν ζηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηα κηθξν - κεζαία ζηξψκαηα γηα ηελ νηθνδφκεζε 
ηεο δηθήο ηνπο ιατθήο εμνπζίαο, ηελ αλάπηπμε ηεο ιατθήο νηθνλνκίαο. Πηζηεχνπκε 
βαζχηαηα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαζεκεξηλψλ αγψλσλ θαη ηελ πξνψζεζε 
θαη δηεξεχλεζε ησλ θαηαθηήζεσλ, ηε ζπζπείξσζε ησλ ιατθψλ δπλάκεσλ ψζηε ε 
πγεία φισλ λα βξεη ηηο θαιχηεξεο ιχζεηο κέζα απφ ηε ιατθή ζπκκαρία. Δ ιατθή 
εμνπζία είλαη απηή θαη κφλν πνπ κπνξεί λα ιχζεη ηα ιατθά πξνβιήκαηα. αο 
επραξηζηψ πάξα πνιχ. 
 
ηέθαλνο Σζηπνπξάθεο: Βπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ θ. Σνκαξά. Θα παξαθαινχζα 
ηνλ θ. Λεβέληε, βνπιεπηή ηνπ πλαζπηζκνχ λα καο αλαπηχμεη ηα ελδηαθέξνληα 
ζέκαηα. 
 
Αζαλάζηνο Λεβέληεο (Βνπιεπηήο ΤΝ Αηηηθήο): Καηαξρήλ λα επραξηζηήζσ 
ζεξκά γηα ηελ ηηκεηηθή πξφζθιεζε θαη λα ζπγραξψ γηα ηελ πξσηνβνπιία γηα λα 
αλαπηπρζεί έλα ηφζν ζεκαληηθφ θαίξην ζέκα θαη ζα πξνζπαζήζσ λα εληνπίζσ ζηα 
φξηα απηά πνπ κνπ έρνπλ ηεζεί, δειαδή ηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή θαη ηελ ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε. Πψο κπνξνχλε λα ζπλεξγαζηνχλε θαη λα ζπκπιεχζνπλ. Δ πξφιεςε 
ησλ αζζελεηψλ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ, ζα 
κπνξνχζακε ίζσο θαη ην 80% ησλ αζζελεηψλ λα πξνιάβνπκε αθφκα θαη πάξα 
πνιινχο θαξθίλνπο, θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα, θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο αιιά θαη κηα  
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ζεηξά άιινπο θαξθίλνπο. Να ηνπο πξνιάβνπκε ή λα ηνπο δηαγλψζνπκε έγθαηξα θαη 
λα ηνπο ζεξαπεχζνπκε θαη ξηδηθά κάιηζηα. Βθηφο απηνχ φκσο ε πξφιεςε έρεη έλα 
επξχηαην πεδίν πνπ μεθηλά απφ ηα ινηκψδε λνζήκαηα θαη θηάλεη ζε φιεο ηηο 
κνξθέο ησλ παζήζεσλ θαη ησλ αζζελεηψλ. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα 
αλαπηχμνπκε ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, έλαο ηνκέαο ν νπνίνο είλαη 
εμαηξεηηθά ππνβαζκηζκέλνο ζηε ρψξα καο. Απζηπρψο σο ηψξα παξά ην φηη 
μεθίλεζε ην ΒΤ ην νπνίν πξνζέθεξε ζεκαληηθά, ιίκλαζε ζηε ζπλέρεηα, θαη αθφκα 
έρνπκε πνιιέο αλάγθεο πνπ δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί. Λνηπφλ, ε πξσηνβάζκηα 
θξνληίδα έκεηλε ζηα δεηνχκελα θαη θάζε θαηλνχξηνο ππνπξγφο πγείαο ηψξα θαη 
πνιιά ρξφληα κφιηο αλαιακβάλεη ην πξψην πνπ εμαγγέιιεη είλαη φηη νζνλνχπσ 
μεθηλάκε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. Κη φκσο απηφ ην αθνχκε, δελ ην βιέπνπκε 
λα πινπνηείηαη. Ση ζεκαίλεη φκσο πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. ρη πξσηνβάζκηα 
πεξίζαιςε φπσο ιέγεηαη ζπρλά, πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο πνπ ζεκαίλεη 
ελεκέξσζε, ζεκαίλεη πξφιεςε, πεξίζαιςε, πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε. Βμεηάζεηο, 
ελδερνκέλσο θαη ζεξαπεία. Ώπηφ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ απνθέληξσζε ησλ 
πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηα θέληξα πγείαο θαη κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη 
ζπκπαξάζηαζε ησλ νηθνγελεηαθψλ, ησλ πξνζσπηθψλ γηαηξψλ, ζέκαηα ζηα νπνία 
είκαζηε πάξα πνιχ πίζσ. Αελ έρνπκε αλαπηχμεη απηφ ην δίθηπν, ηα θέληξα πγείαο 
είλαη κφλν αγξνηηθνχ ηχπνπ σο ηψξα θαη απηά ππνιεηηνπξγνχλε. Σα αζηηθνχ ηχπνπ 
θέληξα πγείαο έρνπλ κείλεη πίζσ. Ώπφ θεη θαη πέξα, γηα λα έρνπκε ζσζηή πξφιεςε 
πξέπεη λα μεθηλήζνπκε απφ ηελ αξρή, πξηλ αθφκα απφ ηελ θνηιηά ηεο κάλαο απφ 
ηνλ πξνγελλεηηθφ έιεγρν. Μπνξνχκε λα πξνιάβνπκε αζζέλεηεο, λα κελ έρνπκε 
παξαδείγκαηνο ράξε θιεξνλνκηθέο αζζέλεηεο, λα κελ έρνπκε παηδηά ηα νπνία ζα 
κπνξνχζαλ λα απνθχγνπλ κηα αζζέλεηα φπσο ε κεζνγεηαθή αλαηκία θαη κηα ζεηξά 
άιιεο ηέηνηεο αζζέλεηεο. Πξέπεη λα γίλεηαη ινηπφλ πξνγελλεηηθφο έιεγρνο θαη ζηε  
ζπλέρεηα θαη φηαλ γελλεζεί ην παηδί ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη άγξππλα απφ 
ηηο πξψηεο ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπ κέρξη ηα βαζηά γεξάκαηα. Ώπηφ ηη ζεκαίλεη; ηη ζα 
πξέπεη λα έρνπκε παηδίαηξνπο, κεγάιε έιιεηςε, ηδηαίηεξα ζην δεκφζην ζχζηεκα 
πγείαο. Πξέπεη λα έρνπκε ζρνιίαηξνπο, πξέπεη λα έρνπκε έιεγρν ησλ παηδηψλ γηα 
ηελ φξαζε, γηα ηελ αθνή, γηα ην ιφγν, ππάξρνπλε δπζιεμίεο πνπ κπνξνχλ ηα 
παηδηά ελψ είλαη παλέμππλα λα ηα θαζπζηεξήζνπλ πνιχ ζην ζρνιείν, λα ηα θέξνπλ 
πνιχ πίζσ. Βπίζεο, λα γίλνληαη νη εκβνιηαζκνί, λα ηεξνχληαη νη θαλφλεο 
θαζαξηφηεηνο, φπνηνο πξέπεη λα κάζεη απφ ηα πξψηα ηνπ βήκαηα ην παηδί θαη 
βέβαηα ε ζηνκαηηθή πγηεηλή είλαη θαζνξηζηηθή εδψ αιιά θαη φρη κφλν. Καη βέβαηα 
ππάξρνπλ ηα άιια ζέκαηα φπσο είλαη φπσο είλαη ηα ηξνραία, φπσο είλαη ε έγθαηξε 
αληηκεηψπηζε ησλ παζήζεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο ινηκψμεηο, ην AIDS, νη άιιεο 
παζήζεηο, πνπ κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ θαη βέβαηα εδψ ζα πξέπεη λα πνχκε φηη 
δπν κεγάια θεθάιαηα είλαη ην θάπληζκα θαη ηα λαξθσηηθά. Βδψ ζα ζπλαγσληζηψ ζε 
πάζνο ηνλ θ. Ναζηψθα, άιισζηε θαη κέζα ζην θνηλνβνχιην γίλεηαη απηφ γηαηί έρνπκε 
ζπλεηδεηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ ζαλ γηαηξνί ηελ ηεξάζηηα θαηαζηξνθή πνπ θάλεη ην 
ηζηγάξν. Έρνπκε 20.000 αλζξψπνπο θάζε ρξφλν λεθξνχο ζηε ρψξα καο απ‟ ην 
ηζηγάξν, 65 αλζξψπνπο εκεξεζίσο. θεθηείηε φηη γηα ηε λφζν ησλ πηελψλ πνπ 
έρνπλ γίλεη ηφζα θαη ηφζα θαη έρνπλ εηπσζεί, έρνπλ λνζήζεη 272 άλζξσπνη ζε φιν 
ηνλ θφζκν απφ ην 2003 θη έρνπλ πεζάλεη 166. 166 άλζξσπνη πεζαίλνπλ ζε 2,5 
κέξεο ζηελ Βιιάδα κφλν απφ ην θάπληζκα. θεθηείηε φκσο ην ηη ραιαζκφο έρεη 
γίλεη γηα ηε λφζν ησλ πηελψλ. Ώπηφ πξέπεη λα ην ζπλεηδεηνπνηήζνπκε θαη νη 
θαπληζηέο θαη νη κε θαπληζηέο γηαηί δπζηπρψο έρνπκε ζπλέπεηεο θαη γηα ηνπο κε 
θαπληζηέο αιιά θαη γηα ηνπο θαπληζηέο. Βίλαη θξίκα δειαδή λα ράλνληαη άλζξσπνη 
κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Σα λαξθσηηθά επίζεο, άιιε κηα κεγάιε πιεγή, ην αιθνφι θαη 
ηα άπεηξα θέληξα ηα νπνία ηξνθνδνηνχλ ηε λενιαία καο, έρνπκε πάξεη ηψξα ξφιν 
πξσηαζιεηή θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη εξρφκαζηε ηψξα εδψ ζηελ απηνδηνίθεζε.  
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Σηο άδεηεο γηα ηα θέληξα θαη ηνλ έιεγρν ησλ θέληξσλ ηηο έρεη ε απηνδηνίθεζε. Να 
ινηπφλ κηα πξψηε επζχλε θαη πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο γηα λα πάκε θαη ζε 
πινπνηήζηκα κέηξα. Όζηεξα λα δνχκε πψο ρηίδνληαη νη πφιεηο ζε απηφλ ηνλ ηφπν. 
Απζηπρψο γίλνληαη ε αλάπηπμε εδψ ζηε ρψξα καο έγηλε εληειψο άλαξρα θαη 
απξνγξακκάηηζηα. Αέζηε ηη έγηλε κε ηηο πφιεηο θαη ηη γίλεηαη αθφκα. Πεγαίλεηε λα 
δείηε ηη γίλεηαη ζήκεξα ζηελ Ώλαηνιηθή Ώηηηθή. Μφλν ε Κεξαηέα έρεη 18.500 
απζαίξεηα θηίζκαηα, κνπ έιεγε ν Αήκαξρνο πξηλ απφ ιίγεο κέξεο. Μφλν ε Κεξαηέα. 
Ώληίζηνηρα είλαη ζηνλ Χξσπφ, φπνπ ζέινπλ δελ μέξσ θη εγψ έρνπλ πφζεο ρηιηάδεο 
απζαίξεηα, αληίζηνηρα πάλησο απφ δεθάδεο ρηιηάδεο απζαίξεηα θάζε πφιε ε νπνία 
μεθίλεζε ζαλ έλα ρσξηνπδάθη πξηλ απφ 30, 40, 50 ρξφληα, 500, 1.000, 2.000 
θαηνίθσλ θαη έρνπλ γίλεη κεγαινππφιεηο 50.000 θαη 100.000 θαηνίθσλ, 150.000 
θαηνίθνπο έρεη ην Μελίδη. Λνηπφλ, απηά ηα ζρέδηα πνηνο ηα θηηάρλεη; Πψο ηα 
θηηάρλεη; Πψο ρηίδνπκε ηηο πφιεηο; Θα κπνξνχζακε λα πεξηνξίζνπκε θαηά 30% θαη 
40% ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο κέζα ζηηο πφιεηο αλ θηηάρλακε ζσζηά ηα ζπίηηα. 
σζηφ πξνζαλαηνιηζκφ, λα βιέπνπλ πξνο ην λνηηά, λα έρνπλ πξνο ην βνξξά 
επίζεο ηα παξάζπξα, φπσο θηηάρλαλ ηα θνηέηζηα ζηα Μέγαξα θαη παληνχ, γηαηί 
ιέεη δελ απνδίδνπλ, δελ γελλάλε νη θφηεο αλ δελ ηα θάλεηε έηζη. Βδψ νη άλζξσπνη 
απηφ δελ ην έρνπλ ζθεθηεί. Λνηπφλ, λα θάηη πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ νη πφιεηο πνπ 
ζα πξνζθέξεη θαη πγεία θαη νηθνλνκία. Καη νηθνλνκία απηή, αιιά θαη ζα καο 
πεξηνξίζεη απηφ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηελ θαηαλάισζε, λα κελ πσ 
γηα απηήλ ηελ άζηνρε θαηαζπαηάιεζε ησλ θσηηζκψλ κε απηνχο ηνπο απαίζηνπο 
πξνβνιείο πνπ θσηαγσγνχλ νη δήκνη. Καη θαηαλαιψλνπκε ηεξάζηηεο πνζφηεηεο 
ελέξγεηαο. Καη βέβαηα ηψξα ζα πξέπεη λα δνχκε θαη ηη άιιν κπνξεί λα θάλεη ε 
ηνπηθή απηνδηνίθεζε φζνλ αθνξά θαζαξά ηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή. Πξψηα-πξψηα  
λα ελεξγνπνηήζεη ηνπο πνιίηεο. Να ελεκεξσζνχλ νη πνιίηεο, λα είλαη θαη απηνί 
ελεξγνί θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηα θνηλά θαη εηδηθφηεξα ζε απηνχο ηνπο ηνκείο πνπ 
ηνπο αθνξνχλ άκεζα. Βλεκεξσκέλνη ινηπφλ πνιίηεο πνπ ζεκαίλεη θαη 
ελεκεξσκέλνη θαη ελεξγνί ηνπηθνί άξρνληεο. Γηαηί νη απηνδηνηθεηηθνί άξρνληεο δελ 
είλαη λα εθιέγνληαη κφλν γηα λα θάζνληαη ζην ζψθν ην δεκαξρηαθφ ή ηνλ δελ μέξσ 
εγψ πνηνλ, ην λνκαξρηαθφ, είλαη γηα λα δξνπλ θη απ‟ απηή ηελ άπνςε ινηπφλ πξέπεη 
λα δνχκε θαη ηηο άιιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Παξαδείγκαηνο ράξε ηα απνξξίκκαηα 
πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Έρσ ηελ ηχρε θαη ηελ αηπρία λα θαηάγνκαη απφ 
ηελ Βιεπζίλα φπνπ δνχκε απηφ ην δξάκα ηεο βηνκεραληθήο αλεμέιεγθηεο εθεί 
αλάπηπμεο θαη ξχπαλζεο θαη ηεο ελαπνζήθεπζεο φισλ ησλ απνξξηκκάησλ ηεο 
Ώηηηθήο, ηεο κηζήο Βιιάδαο δειαδή, ζην ρψξν ηεο ρσκαηεξήο φπνπ ζεσξείηαη 
θεθηεκέλν θαη ήζεια λα ξσηήζσ ην Μαξνχζη παξαδείγκαηνο ράξε, ζθέθηεθε πνηέ 
ηη ζα θάλεη ηα ζθνππίδηα ηνπ; ρη, δελ ην ζθέθηεηαη θαλέλαο. Βθεί είλαη δεδνκέλνη 
φηη απηνί ζα ηα πάξνπλ θαη λα κε κηιάλε θηφιαο γηαηί ε θα Μπαθνγηάλλε άκα πνχλε 
θιείλεη ε ρσκαηεξή γηαηί δελ ρσξάεη άιια ζθνππίδηα γηαηί θαηαθξεκλίδεηαη, γηαηί 
θηλδπλεχνπλ νη άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαη, θαιεί ηνλ εηζαγγειέα, πψο ηνικάλε λα 
θιείλνπλ ηε ρσκαηεξή. Ώιιά δελ ζθέθηεθαλ πνηέ φηη φινη, κα φινη καο αλεμαηξέησο 
είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θξνληίζνπκε γηα ηα ζθνππίδηα καο. Πξψηα-πξψηα ν 
θάζε πνιίηεο λα πεξηνξίζεη ηελ παξαγσγή ζθνππηδηψλ, λα θάλεη δηαινγή ζηελ 
πεγή. Πφζνη δήκνη ην έρνπλ θάλεη απηφ; Πψο ιεηηνπξγνχκε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα; 
Αεχηεξνλ, λα ππάξμεη κηα απνθέληξσζε αλ ζέιεηε θαη ησλ δεηλψλ, φρη κφλν ηα 
αγαζά ζε θάπνηνπο ρψξνπο, ζε θάπνηεο πφιεηο, θάπνηνη πξνλνκηνχρνη λα έρνπλ 
φια ηα αγαζά θαη λα απμάλνληαη κάιηζηα θαη ηα νηθφπεδα, λα έρνπλ θηάζεη 300, 
500 δηζεθαηνκκχξηα, εθαηνκκχξηα θαη εθεί λα απνζέηνπκε ηα ζθνππίδηα καο. 
Βπνκέλσο απηά πξέπεη λα ηα ζθεθηνχκε θαη είλαη φρη κφλν ππνρξέσζή καο θη αλ 
ζέιεηε θαη δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη πξνθπιάζζεη θηφιαο γηαηί απφ ηε  
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ζηηγκή πνπ πεξηνξίδνπκε ηα ζθνππίδηα, πνπ θάλνπκε δηαινγή ζηελ πεγή, πνπ 
νξγαλψλνπκε, πνπ έρνπκε ζηαζκνχο κεηαθφξησζεο, πνπ δελ ηα πάκε φια ζε έλαλ 
ηφπν αιιά ηα δηαζπείξνπκε, φρη ηα δηαζπείξνπκε δειαδή γηα λα δηαζπείξνπκε ηε 
ξχπαλζε αιιά γηα λα ηελ ειέγμνπκε θαιχηεξα, ηφηε πηζηεχσ φηη ηα πξάγκαηα 
κπνξνχλ πνιχ λα βειηησζνχλ. Ση λα πεη θαλέλαο ζηα παηδηά πνπ δνπλ ζην Λαχξην, 
ηη λα πεη ζηα παηδηά ησλ Άλσ Ληνζίσλ φπνπ θάπνηα ζηηγκή είδακε ζηηο ηειενξάζεηο 
αγαλαθηηζκέλνπο γνλείο λα ιέλε φηη κηα αγειάδα ήηαλ θνληά ζηε ρσκαηεξή θαη 
βνζθνχζε. Καη πνχ μέξσ αλ απηή ε αγειάδα ζα είλαη απηή πνπ ζα θηηάμεη ην γάια 
θαη κπνξεί λα ην πηεη ην παηδί κνπ. Σν παηδί πνπ δεη πάλσ ζηε ρσκαηεξή, γη‟ απηφ 
πνηέ δελ είδα θάπνηα δηακαξηπξία θαη θάπνηα ελεξγνπνίεζε θαη είλαη δπζηπρψο 
κέζα ζηηο πφιεηο θαη δελ είλαη κφλν εθεί ε δηαζπνξά ησλ ξχπσλ, δελ είλαη κφλν ηα 
πνπιηά, είλαη αλ ζέιεηε θαη νη αξνπξαίνη θαη νη ζθχινη πνπ πεξηθέξνληαη θαη πνπ 
κπαηλνβγαίλνπλ, είλαη θαη ηα απνξξηκκαηνθφξα πνπ πεξλάλε κέζα απφ ηηο πφιεηο. 
Όζηεξα, θάηη άιιν, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε κπνξεί λα θάλεη θάηη φζνλ αθνξά ηελ 
πξνιεπηηθή ηαηξηθή, δειαδή λα ζπλεξγαζηεί θαη κε ηηο άιιεο ππεξεζίεο θαη λα 
απαηηήζεη λα ιεηηνπξγήζνπλ θέληξα πγείαο αζηηθνχ ηχπνπ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη 
λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ζεφινπο ηνπο πνιίηεο θαη κάιηζηα ζε απηφλ ηνλ 
ηνκέα πνπ είλαη ε ελεκέξσζε θαη ε πξφιεςε φπσο κπνξνχλ λα γίλνπλ, 
αλαθέξζεθαλ θαη απφ άιινπο νκηιεηέο εδψ, παξαδείγκαηνο ράξε, έιεγρνο γηα ηνλ 
πξνζηάηε. Μεηά ηα 60 - 65 θηλδπλεχνπλ νη πεξηζζφηεξνη άλδξεο, θαη κεηά ηα 80 
ππάξρεη θίλδπλνο 50% θαη 60% λα έρνπλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε. Πξέπεη λα ην 
μέξνπκε θαη λα ην αληηκεησπίζνπκε. Ώληίζηνηρα ην ίδην πξέπεη λα γίλεη κε ηνλ 
θαξθίλν ηνπ καζηνχ, κε ηνλ θαξθίλν ηεο κήηξαο θ.ι.π. ια απηά βέβαηα 
πξνυπνζέηνπλ νξγάλσζε, ζπλεξγαζία θαη θνλδχιηα. Καη απηφ ζεκαίλεη δεκφζην  
ζχζηεκα πγείαο θαη ζεκαίλεη απμεκέλεο ηνπιάρηζηνλ ζην δηπιάζην δαπάλεο πγείαο. 
Σειεηψλνληαο, αλάκεζα ζηα άιια, ε απηνδηνίθεζε πξέπεη λα έρεη ππφςε ηεο θαη 
άιιεο θαηαζηάζεηο φπσο είλαη ν ακίαληνο. Να κε ρξεζηκνπνηεί ακηαληνζσιήλεο, 
δπζηπρψο ην κηζφ δίθηπν ηνπιάρηζηνλ ζηε ρψξα καο έρεη ακηαληνζσιήλεο, ζηα 
ζρνιεία ή ζηα δεκφζηα θηήξηα. Ώλ θαη ηψξα έρεη θαηαξγεζεί, φπνπ ππάξρεη, λα ην 
ειέγμεη ή λα ην πξνζηαηέςεη ή λα ην απνκαθξχλεη. Βπραξηζηψ. 
 
ηέθαλνο Σζηπνπξάθεο: αο επραξηζηνχκε πάξα πνιχ. Παξαθαιψ ηνλ θ. 
ηζζνχξα, ηνλ θαζεγεηή λα καο αλαπηχμεη ην επηζηεκνληθφ πιένλ κέξνο. 

 
Άξεο ηζζνύξαο (Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ 
Πάηξαο, Γεληθόο Γηεπζπληήο Δζληθνύ Γηθηύνπ 
«Τγηείο Πόιεηο): Βπηζηεκνληθφ, λαη αιιά φια ηα 
δεηήκαηα είλαη δεηήκαηα πνιηηηθήο, έηζη; 
Σνπιάρηζηνλ απηά αθνχζακε πξνεγνχκελα θαη ην 
ίδην ζέινπκε λα ηζρπξηζηνχκε θαη εκείο. Ώπηφ πνπ 
ζέισ εγψ απφ ηελ κεξηά, εληάμεη, ίζσο γη‟ απηφ 
κπήθα θαη ζηελ θεθαιή ηνπ ηξαπεδηνχ ζαο λα είκαη 
ν παιηφηεξνο απ‟ φινπο ζαο. Κνηηάμηε, ε ιέμε πνπ 
δελ αθνχζηεθε θαη εδψ λα έξζεη ε επηζηεκνληθή 
θνηλφηεηα θαηά θάπνην ηξφπν λα δεη φηη έρεη θαη 
απηή ην ξφιν ηεο. ε ζχδεπμε νπνηνπδήπνηε 
πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ ρσξίο ηεθκεξίσζε, δελ 

κπνξνχκε λα πάκε κπξνζηά. Ώπηνί πνπ ραξάζζνπλ ηελ πνιηηηθή ζήκεξα, πξέπεη 
λα ζηεξηρζνχλ ζε καξηπξίεο. Αελ είλαη κφλν ζηελ ηαηξηθή πνπ ιέκε φηη ε επηζηήκε 
ηεο ηαηξηθήο ζήκεξα είλαη κέζα απφ ηηο καξηπξίεο αιιά είλαη πεξηζζφηεξν απηνί 
πνπ ραξάζζνπλ ζήκεξα ηελ πνιηηηθή. Δ πγεία ηνπ πνιίηε ζηελ πφιε είλαη  
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εμαηξεηηθά ζεκαληηθή. Ώθνξά ηνπο ηξφπνπο δσήο, αθνξά ην πεξηβάιινλ, ε 
δηάξζξσζε θαη ε νξγάλσζε ηεο πφιεο θαη ηψξα ηειεπηαία, νη θνηλσληθν - 
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε κηα πφιε. Πνηα είλαη ηα εηζνδήκαηα, 
πνηα είλαη ηα επαγγέικαηα, πνηεο είλαη νη αλεξγίεο θαη πνηεο είλαη απηέο νη κνξθέο; 
Δ επηζηήκε έρεη ηεθκεξηψζεη φηη απηέο είλαη πεγέο γηα «θαθή» πγεία. Βπνκέλσο, 
θνηηάκε λα δνχκε πνην είλαη ην δίθηπν ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Ώπφ εθεί θαη πέξα 
κηιάκε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο πγείαο. Βπνκέλσο ε επέκβαζε απφ ηελ κεξηά ηνπ 
ζρεδίνπ είλαη έλα ζχλνιν κέηξσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη γηα ηελ 
πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε. Βγψ γξήγνξα ζα πάσ ζε 
απηφ γηα κείλσ ζε κεξηθά απ‟ ην παξάδεηγκα ηεο Πάηξαο, λα θάλσ ηελ παξέλζεζε 
εδψ πέξα, γηαηί θνίηαμα ηνλ Γηάλλε ηνλ Ώξγπξφ φηη ην θίλεκα «πγηείο πφιεηο» πνπ 
είλαη αθξηβψο απηφ ην πξάγκα πνπ άλνημε ηψξα γηα ηξία ρξφληα εδψ κε ηη δηαδίθηπν, 
ήδε ζηελ Βιιάδα έρεη επηθξαηήζεη κε ην «πγηείο πφιεηο». Τπάξρνπλ 42 δήκνη αλά 
ηελ Βιιάδα πιένλ πνπ ππάξρεη ην δίθηπν, ζεζκνζεηεκέλν θαη επηθπξσκέλν 
κάιηζηα κε θαηαζηαηηθφ θαη δνπιεχεη αθξηβψο ζηελ ίδηα βάζε άιια ζε κηα επξχηεξε 
κνξθή γηα ηελ πνηφηεηα δσήο κέζα ζηελ πφιε. Ώξρηθά ρξεηαδφκαζηε κηα απνδνρή 
γηα κηα δεκνηηθή πνιηηηθή πγείαο θαη ηη ζρέζε ζα έρεη κε ην θέληξν θαη κε ηελ 
πεξηθέξεηα. Μαο ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε κηα απνηχπσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηεο 
πφιεο καο. Ώπνηχπσζε θαη ηεθκεξίσζε θαη ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο, λα δνχκε 
ηε δηαζηξσκάησζε θαη λα δνχκε ην επίπεδν θνηλσληθν - νηθνλνκηθά ησλ πνιηηψλ 
καο. Ώπφ θεη θαη πέξα ινηπφλ αξρίδνπκε ην ζρεδηαζκφ θαη κηιάκε νπσζδήπνηε γηα 
κηα δηαβνχιεπζε. ηελ Βπξψπε έρεη γίλεη, κε αθξαηθλέο παξάδεηγκα ηνπ 
Λίβεξπνπι, θαη ηψξα γίλνληαη πξνζπάζεηεο θαη ζηελ Πάηξα θαη ζην ΐφιν θαη 
αιινχ. Δ απνηχπσζε ηεο πγείαο πνπ ζα πσ παξαθάησ, ην ηη βγήθε απφ απηφλ ηνλ 
ηφκν φηη πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα πγείαο κηα πφιεο πνπ ζα αθνχζεηε πνιιά γηα 
ηνπο ηξφπνπο δσήο, γηα λα θαπλίδνπλ, γπκλάδνληαη, δελ γπκλάδνληαη, εάλ έρνπλ 
ηνπο θαξθίλνπο ή δελ έρνπλ, νηηδήπνηε άιιν, απηέο βγαίλνπλ νξηζκέλεο 
πξνηεξαηφηεηεο. Κνηηάκε κε πνζνηηθά κεγέζε νξηζκέλεο πξνηεξαηφηεηεο. Ώπηέο ηηο 
δίλνπκε ζηνλ πνιίηε γηα λα εθθξάζεη θαη απηφο ηε γλψκε ηνπ θαη λα θάλεη μαλά 
επαλεθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ψζηε λα πεη πιένλ ζηνπο άξρνληεο ηεο 
πνιηηηθήο ηεο πφιεο, κε θάπνην ηερληθφ ηξφπν, κεηά απφ θάπνηα επεμεξγαζία, 
πνηεο βαξχηεηεο δίλεη πνπ ζα „ζειε ν δήκνο ηελ επφκελε ηεηξαεηία λα αλαιάβεη κε 
ηνλ αληίζηνηρν αληηδήκαξρν, θαη έηζη λα κεζνδεπζνχλ πιένλ δξάζεηο. Γηα πνηεο 
πξνηεξαηφηεηεο; Γηα ην θάπληζκα, ηελ άζθεζε, ηελ πξνιεπηηθή γηα ηα παπ ηεζη θαη 
νηηδήπνηε άιιν. Ώπφ εθεί θαη πέξα ηα παίξλεη ν Αήκνο, πξνζδηνξίδεη απηέο ηηο 
πξνηεξαηφηεηεο, ηηο θνζηνινγεί θαη ηηο ππνβάιιεη ζαλ ζρέδην. Κάηη ηέηνην δελ έρεη 
γίλεη ζηελ Βιιάδα κέρξη ζηηγκήο. Βιέγμακε ζε φιεο ηηο πφιεηο ηεο Βιιάδνο θαη δελ 
ππάξρεη έλα ζπγθξνηεκέλν νινθιεξσκέλν ζρέδην πνιηηηθήο πγείαο ηνπ Αήκνπ ην 
νπνίν λα πεγαίλεη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη λα ιέεη ηφζν θνζηίδεη ην  
ζρέδην δξάζεσλ γηα επέκβαζε ζηελ πνιηηηθή πγείαο ηεο πφιεο καο θαη ησλ 
πνιηηψλ καο ηα επφκελα δχν ρξφληα. Καη ηα επφκελα δχν ρξφληα λα έξζεη ε 
αμηνιφγεζε θαη ε ηεθκεξίσζε θαη λα θξηζεί επάλσ ζε απηφ. Να πξνρσξάσ, ε 
ηαπηφηεηα πγείαο ηεο πφιεο δελ ρξεηάδεηαη, ηα είπακε, νη ηξφπνη πγείαο, ηη 
εξεπλνχκε κε ζπλεληεχμεηο πιένλ θαη κε πξαγκαηηθή έξεπλα ζε φιε ηελ πφιε θαη 
πξνζπαζνχζακε λα εληνπίζνπκε φιεο ηηο αληζφηεηεο πνπ ππάξρνπλ θαη πνηα είλαη 
ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηεο πφιεο θαη πάιη επαλαιακβάλσ νη θνηλσληθν - 
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη θέξλσ ην παξάδεηγκα ηεο Πάηξαο. Τπάξρεη ν ΐφινο, 
ππάξρεη ε Ρφδνο, ππάξρεη ε Κάξπαζνο, ππάξρνπλ θαη άιιεο πφιεηο πνπ έρνπκε 
θάλεη ηελ ηαπηφηεηα πγείαο ηεο πφιεο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ δηθηχνπ «Τγηείο 
πφιεηο». Tειεηψλνληαο, ζέισ λα δψζσ ην ζηίγκα θαη λα θέξσ φηη λα  
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ηεθκεξηψζνπκε ην επίπεδν πγείαο ηεο πφιεο, λα βγάινπκε ηηο πξνηεξαηφηεηεο, λα 
ηηο θνζηνινγήζνπκε, λα ηηο θνζηνινγήζνπκε, λα ηηο ππνβάιινπκε ζην δεκνηηθφ 
ζπκβνχιην, λα πάξνπκε ηελ πνιηηηθή έγθξηζε θαη κέζα εθεί βεβαίσο λα έρνπκε θαη 
ηηο επηινγέο πνπ αλαθέξζεθαλ αθφκε θαη ηαμηθνχ θιίκαηνο ην νπνίν κπνξεί λα 
αθνξά φπσο είπακε εηζνδήκαηα, ζηέγαζε θαη νηηδήπνηε άιιν. 
Αηφηη ζηελ Πάηξα, ηα φξηα θηψρεηαο ζηνλ πιεζπζκφ ηεο είλαη 22%, πνπ είλαη 
ζρεδφλ φζν είλαη θαη ην παλειιήλην. Δ εθηίκεζε, γηα ην πψο βιέπνπλ νη πνιίηεο ηεο 
Πάηξαο ηελ πγεία ηνπο θαη πψο ηελ αηζζάλνληαη είλαη ε παξαθάησ: 
 

 Παξάγνληεο ηεο πγείαο: θαπλφο, αιθνφι, ην 43%, ην72%. 

 Πξνιεπηηθή πγεία. Παπ ηεζη, καζηνγξαθία, αξηεξηαθή πίεζε. 
 
Ώο κείλνπκε ζε απηά ηα ηξία. ΐαζηθά πξνιεπηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα δνχκε. ηελ 
Πάηξα κφλν ην 35% ησλ γπλαηθψλ έρεη θάλεη ην παπ ηεζη θαη βξίζθεηαη ζε ειηθίεο, 
δηφηη απηά βεβαίσο, νη επηζηεκνληθέο κειέηεο, ηα δηαζηαπξψλνπλ κε φιεο ηηο 
ζπλζήθεο ηηο θνηλσληθν - νηθνλνκηθέο πνπ βξίζθνπκε, βξίζθνπκε εδψ δειαδή ζε ηη 
ειηθία ησλ γπλαηθψλ, ηη επαγγέικαηα είλαη, ζε ηη εηζφδεκα βξίζθνληαη νη νηθνγέλεηεο 
πνπ θάλνπλ απηά ηα πξάγκαηα θαη βιέπεηε απηέο ηηο αδπλακίεο πάιη ησλ πνιηηψλ 
λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηά ηα ζέκαηα. Δ καζηνγξαθία, ε αξηεξηαθή πίεζε θαη νχησ 
θαζ‟ εμήο. Καη ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο, ρξήζε θαξκάθνπ, βξήθαλ παξαδείγκαηνο 
ράξε φηη έθαλε ην 26% ελψ ην 1995, 10 ρξφληα πξηλ, ην 40% ησλ πνιηηψλ 
ρξεζηκνπνηνχζε ηα θάξκαθα ρσξίο ζπληαγή θαη ήηαλ ζπληαμηνχρνη. Καη βξέζεθε 
φηη ζην θαθελείν π.ρ. ν ζπληαμηνχρνο κάζαηλε ηη θάξκαθν πξέπεη λα πάξεη απ‟ ην 
ζπλάδειθφ ηνπ θαη πξνρσξνχζε. Σειεηψλνληαο λα αλαθέξσ φηη ζηελ Πάηξα δελ 
γπκλάδνληαη. Αελ γπκλάδεηαη ην 80%. Σν „85 δελ γπκλαδφηαλ ην 85%. Ο ηφηε 
πθππνπξγφο Ώζιεηηζκνχ ππνζρέζεθε ηελ θαηαζθεπή γεπέδσλ, ε νπνία ηειηθά δελ 
πξνρψξεζε. Δ πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ έξγνπ είλαη ζεκαληηθή γηαηί ζα 
βνεζήζεη θαη σο κέηξν θαηά ηεο θαηάζιηςεο. Αηφηη βεβαηψλνπλ νη πνιίηεο φηη ην 
54% έρεη άγρνο ή θαηάζιηςε. Κη φπσο γλσξίδνπκε απφ ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε 
Τγείαο, ε θαηάζιηςε έρεη κπεη πιένλ ζαλ ην ηξίην κεγάιν, απ‟ ηηο ηξεηο κεγάιεο 
αξξψζηηεο. Παιηφηεξα είρακε ηνλ θαξθίλν, ηα θαξδηαγγεηαθά θαη ηα αηπρήκαηα, 
ηψξα έρνπκε θαξθίλν, θαξδηαγγεηαθά θαη θαηάζιηςε. Άγρνο θαη θαηάζιηςε. Σν 54% 
δειψλεη φηη πάζρεη απφ θαηάζιηςε, ρσξίο θάπνηα θιηληθή γλσκάηεπζε, αιιά 
νπσζδήπνηε ε έξεπλα ζα κπνξεί λα πξνρσξήζεη πξνο απηά ηα δεδνκέλα. Ήζεια 
λα ηειεηψζσ κεηαθέξνληαο απηά ηα δχν ζθέιε. Πξψηα-πξψηα ρξεηάδεηαη έλαο 
ζρεδηαζκφο πνπ λα έρεη απηή ηε ζπγθξφηεζε πνπ είπα, απηά ηα βήκαηα. Να 
απνδερηνχκε θαη λα δεζκεπηνχκε, νη δήκαξρνη λα δεζκεπζνχλ φηη ζα ζρεδηάζνπλ 
κηα δεκνηηθή πνιηηηθή πγείαο. Αεχηεξνλ, λα ηεθκεξησζνχλ ηα κεγέζε δηφηη άιια 
κεγέζε έρεη ην Μαξνχζη, άιια ε Πάηξα άιια ην Κεξαηζίλη θη άιια ηα Νέα Ληφζηα.  
Γηαηί πήγακε λα θάλνπκε θαη ζηα Νέα Ληφζηα ηελ ηαπηφηεηα πγείαο ηεο πφιεο αιιά 
έγηλε ηνλ θαηξφ πνπ έπεζαλ νη πιεκκχξεο θαη νη ζεηζκνί. Κη έηζη έκεηλε θελφ. Γηαηί 
είλαη ελδηαθέξνλ λα δνχκε ηελ ηαπηφηεηα πγείαο. Γηαηί φπσο μέξεηε ηα κεγέζε, 
επνκέλσο ν ζρεδηαζκφο ηεο πνιηηηθήο πγείαο γηα νξηζκέλνπο δήκνπο, 
θαηαιαβαίλεηε φηη αλαδηαηάζζεηαη γηαηί έρεη ζρέζε κε ηηο βαξχηεηεο πνπ δείρλεη 
απηή ε ηαπηφηεηα πγείαο. Αηαβνχιεπζε ζηνπο πνιίηεο, λα βάινπλ νη πνιίηεο 
πξνηεξαηφηεηεο, ψζηε λα κπνξνχλ κεηά λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα ειέγμνπλ ηε 
δεκνηηθή αξρή αλ πξνρψξεζε πξνο απηέο ηηο δξάζεηο. Βπραξηζηψ. 
 
ηέθαλνο Σζηπνπξάθεο: Βπραξηζηνχκε ηνλ θχξην θαζεγεηή. 
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ν
 ηξνγγπιό Σξαπέδη 

«ρεδηαζκόο Πνιηηηθήο γηα ηελ Πξόιεςε» 
 

 
πληνλίζηξηα Ρέλα Υαιηώηε (Πξόεδξνο Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ Ακαξνπζίνπ): Ξεθηλάκε κε ηνλ πξψην 
νκηιεηή πνπ είλαη ν θ. Γεξάζηκνο Ώξάπεο θαη ζα καο 
κηιήζεη γηα ηηο επηζηήκεο ηνπ πεξηβάιινληνο σο 
εξγαιείν πξφιεςεο, ε πεξίπησζε ηεο 
νηθνηνμηθνινγίαο. 
 
 
 
 
 
 
Γεξάζηκνο Αξάπεο (Καζεγεηήο Οηθνηνμηθνινγίαο, 
Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Πξόεδξνο 
πκβνπιίνπ Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Διιεληθήο 
Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη 
Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο): Βπραξηζηψ, θα Πξφεδξε. 
Καηαξράο ζέισ λα επραξηζηήζσ ην δίθηπν γηα ηελ 
πξφζθιεζε, είλαη ηηκή γηα κέλα λα βξίζθνκαη ζήκεξα 
εδψ καδί ζαο θη επηηξέςηε κνπ λα παληξέςσ ιηγάθη ηηο 
ηδηφηεηέο κνπ, ηελ επαγγεικαηηθή, σο θαζεγεηήο ζην 
Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην ηεο Ώζήλαο θαη ηελ ηδηφηεηά 
κνπ σο πνιίηε, ελεξγνχ πνιίηε, σο πξφεδξνπ ηνπ 
πκβνπιίνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηεο Βιιεληθήο 
Βηαηξείαο γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο .Σν ζέκα πνπ επέιεμα λα παξνπζηάζσ ζήκεξα δελ είλαη 
ηπραίν. Βίλαη έλα ζέκα, κηιψληαο γηα ηελ νηθνηνμηθνινγία, κηα λέα επηζηήκε, είλαη 
έλα ζέκα γηαηί πηζηεχσ φηη απηή ε επηζηήκε γηα πξψηε θνξά θέξλεη θνληά δχν 
θφζκνπο νη νπνίνη είλαη πνιχ καθξηά ν έλαο απφ ηνλ άιιν. Σνπο 
πεξηβαιινληνιφγνπο θαη ηνπο αλζξψπνπο ηεο πγείαο. Καη ζα θαηαιάβεηε κέζα απφ 
απηή ηε ζχληνκε παξνπζίαζε, φηη πξάγκαηη ππάξρεη έλαο θξίθνο κέζα απφ απηή 
ηελ επηζηήκε, ζηα ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο 
θαη ησλ επηπηψζεσλ ζηνπο νξγαληζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 
αλζξψπνπ. Γηα λα θαηαλνεζεί απηφ ζαο αλαθέξσ, ζχληνκα, ηη πεξηιακβάλεη ε 
έξεπλα ζε απηή ηε λέα επηζηήκε. Καηαξράο, ηε κειέηε ησλ κεραληζκψλ 
απειεπζέξσζεο θαη δηαζπνξάο ησλ ηνμηθψλ νπζηψλ ζην πεξηβάιινλ. Σελ 
δηεξεχλεζε ησλ κεραληζκψλ κεηαηξνπήο απηψλ ησλ ηνμηθψλ νπζηψλ ζην 
πεξηβάιινλ δηφηη θάζε ηνμηθή νπζία φηαλ θηάλεη ζην πεξηβάιινλ, ππάξρνπλ 
κεραληζκνί πνπ ηελ θάλνπλ ή πεξηζζφηεξν ηνμηθή ή ιηγφηεξν ηνμηθή. Βξεπλά ηηο 
επηπηψζεηο ζε έλα αξρηθφ ζεκείν επίδξαζεο ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ θαηά ηεθκήξην 
είλαη νη θπηηαξηθέο δνκέο. ΐιέπεηε ινηπφλ, πιεζηάδνπκε ηα ζέκαηα ηεο πγείαο. 
Αηεπθξηλίδεη ηηο επηδξάζεηο θαη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ ηνμηθψλ νπζηψλ ζε 
βηνρεκηθέο παξακέηξνπο, ζε επίπεδν θπηηάξσλ, ζηε θπζηνινγία ησλ νξγαληζκψλ, 
ηηο επηδξάζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ νξγαληζκψλ ζε επίπεδν αηφκνπ, ηηο 
ζπλέπεηέο ηνπο ζε πιεζπζκηαθέο παξακέηξνπο, ηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηνπο ζε 
επίπεδν βηνθνηλνηήησλ, ζε επίπεδν νηθνζπζηεκάησλ θαη πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ  
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ηνμηθψλ νπζηψλ ζηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε πιαλεηηθφ επίπεδν. Βπεηδή 
αλαθέξεηαη ν φξνο ηνμηθνινγία, λα πνχκε πνηα είλαη ε θχξηα δηαθνξά αλάκεζα ζηε 
ζπκβαηηθή ηνμηθνινγία φπνπ ζπλήζσο έρνπκε ζχληνκε έθζεζε δηαθφξσλ 
νξγαληζκψλ ζε ζρεηηθά κεγάιεο δφζεηο ηνμηθψλ νπζηψλ, ελψ ζηελ νηθνηνμηθνινγία, 
αληηζέησο, έρνπκε δηαξθή έθζεζε ησλ νξγαληζκψλ ζε κηθξέο, πνιχ κηθξέο 
ζπγθεληξψζεηο, ηνμηθψλ νπζηψλ. Αηαξθή έθζεζε πνπ κπνξεί λα θηάζεη θαη 
νιφθιεξε ηε δσή ησλ νξγαληζκψλ. Ώπηφ ην νπνίν ιέκε δειαδή, είλαη ε είζνδνο ηεο 
ηνμηθήο νπζίαο ζην πεξηβάιινλ, φπνπ έλα κέξνο απηήο ηεο νπζίαο βηνκεηαηξέπεηαη, 
ππάξρεη έλα ζεκείν δξάζεο ηεο νπζίαο ζε επίπεδν θπξίσο θπηηάξσλ θη απφ θεη θαη 
πέξα αιιαγέο βηνρεκηθέο, αιιαγέο ζηε θπζηνινγία θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 
αηφκσλ, κεηαηξνπέο πιεζπζκηαθψλ ζρέζεσλ, αιινηψζεηο ζηηο βηνθνηλφηεηεο, 
επίδξαζε, αξλεηηθή επίδξαζε ζε επίπεδν νηθνζπζηεκάησλ θαη απνηέιεζκα φισλ 
απηψλ, πνιιέο θνξέο, ππάξρνπλ πιαλεηηθέο αιιαγέο. Σψξα, ζε φηη αθνξά ηα 
ζέκαηα ηεο πγείαο, απηά ηα νπνία καο απαζρνινχλ είλαη ηα παξαθάησ: Έρνπκε ηε 
ξχπαλζε, ηε βηνκεηαηξνπή, κεηαθνξά ηνμηθψλ νπζηψλ ζηα ηξία θπξίσο 
νηθνζπζηήκαηα, κάιινλ κέζσ ηεο γεσξγίαο, κέζσ ηεο δσηθήο παξαγσγήο θαη ηεο 
θπηηθήο παξαγσγήο ή κέζσ ησλ πδξνβίσλ νηθνζπζηεκάησλ, έρνπκε κεηαθνξά 
ηνμηθψλ νπζηψλ ζηηο ηξνθέο, ζ‟ απηφ πνπ ηξψκε δειαδή, ζην πηάην καο θαη επεηδή 
ππάξρεη, αλαθέξνκαη ζηα πιένλ θιαζηθά παξαδείγκαηα, ην πξφβιεκα ηεο 
βηνζπγθέληξσζεο θαη εδψ ππάξρεη ην θιαζηθφηεξν ησλ παξαδεηγκάησλ, κε πνην 
ηξφπν, πνιχ κηθξέο ζπγθεληξψζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 0,003 αλά δηζεθαηνκκχξην ηνπ 
DDT ζην λεξφ, πψο κπνξεί λα θηάζεη κηα ζπγθέληξσζε κέζα απφ ηελ ηξνθηθή 
αιπζίδα, κηα ζπγθέληξσζε ηνπ DDT, ε νπνία λα είλαη κεξηθά εθαηνκκχξηα θνξέο 
κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ βξίζθεηαη ζην αξρηθφ ζχζηεκα, ελ πξνθεηκέλσ ζε έλα 
πδξφβην νηθνζχζηεκα. Παξφιν πνπ ην DDT δελ ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ, επεηδή ζην 
λεξφ έρεη ρξφλν εκίζεηαο δσήο 80 ρξφληα θαη φηη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη ηψξα 
παξακέλεη θη φηαλ κηιάκε γηα ζέκαηα ρξφλσλ εκίζεηαο δσήο, ζεσξνχκε, ρνλδξηθά, 
φηη γηα λα κελ καο απαζρνιεί ην πξφβιεκα πξέπεη λα έρνπλ πεξάζεη 10 ρξφλνη 
εκίζεηαο δσήο. Γηαηί ζηνλ πξψην ρξφλν εκίζεηαο δσήο κέλεη ην κηζφ, ζην δεχηεξν 
ρξφλν εκίζεηαο δσήο κέλεη ην κηζφ ηνπ κηζνχ, δελ θεχγεη ην άιιν κηζφ θαη κεηά απφ 
δέθα ρξφληα εκίζεηαο δσήο δελ καο απαζρνιεί ην πξφβιεκα. Υνλδξηθή εθηίκεζε. 
Άξα, γηα ην πξφβιεκα ηνπ DDT, αθφκα θη αλ δελ ην ρξεζηκνπνηνχκε ζήκεξα ζηα 
πεξηζζφηεξα κέξε ηνπ θφζκνπ, νη ρηιηάδεο ηφλνη ηνπ DDT πνπ έρνπκε 
ρξεζηκνπνηήζεη ζα απαζρνινχλ ηνπο πδξνθφξνπο νξίδνληεο γηα 8 αηψλεο. 800 
ρξφληα, 8 επί 10. Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ φηη μεθηλάκε απφ ηελ ηνμηθή νπζία, ην 
κφξην, ηνλ ηζηφ, ην φξγαλν, ηνπο νξγαληζκνχο, ηα άηνκα δειαδή, ην νηθνζχζηεκα, 
θηάλνληαο ζηηο πιαλεηηθέο αιιαγέο. Ώπηφ φκσο πνπ ζέισ λα ζαο ηνλίζσ είλαη φηη 
φζν κεηαθηλνχκαζηε πξνο ηα απνζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνζπζηήκαηα θαη 
ηηο πιαλεηηθέο αιιαγέο, έρνπκε πξαγκαηηθά, νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα πξνθεηκέλνπ 
λα ηα κειεηήζνπκε. Αειαδή, ελψ ζε επίπεδν κνξίνπ θαη θπηηάξνπ κηα επηζηεκνληθή 
παξαηήξεζε αξθεί λα πεξάζνπλ κεξηθέο ψξεο ή κεξηθά ιεπηά, λα παξαηεξήζεη 
ζην κηθξνζθφπην, ρξεηάδεηαη ιίγν ρψξν, γξήγνξε απάληεζε. Πξνθεηκέλνπ λα 
απαληήζνπκε θαη λα έρνπκε ηεθκεξησκέλε απάληεζε ζε επίπεδν πιαλήηε, 
ρξεηάδνληαη αηψλεο θαη ρηιηάδεο ή εθαηνληάδεο ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα 
παξαηεξήζεσλ. Καη πάιη σο παξάδεηγκα, θιαζηθά παξαδείγκαηα, ξχπαλζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο, ελ πξνθεηκέλσ απφ βαξέα κέηαιια, δχν πνιχ ραξαθηεξηζηηθά 
παξαδείγκαηα. Δ πεξίπησζε ηνπ πδξαξγχξνπ θαη ηνπ θαδκίνπ. Αελ κπνξνχκε λα 
κε ιάβνπκε ππφςε φηη ήδε εδψ θαη, πελήληα ρξφληα πξηλ, κηζφ αηψλα πξηλ, έρνπκε 
πξνβιήκαηα ηα νπνία είλαη πιένλ θαηαγεγξακκέλα σο θιαζηθέο πεξηπηψζεηο. Δ 
πεξηβαιινληηθή λφζνο ηνπ θφιπνπ, ηεο Minamata, ζηελ Εαπσλία, φπνπ έρνπκε  
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ξχπαλζε απφ πδξάξγπξν θαη φπνπ είρακε 3.000 ζχκαηα ηεο λφζνπ. Γηα 
παξάδεηγκα, έλαο λεαξφο απφ ηελ Εαπσλία, ν Tomoko, γελλήζεθε κε πξνβιήκαηα 
λεχξσλ, δνκψλ, δειαδή αλάπεξνο. Δ ξχπαλζε νθεηιφηαλ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα 
ελφο ρεκηθνχ εξγνζηαζίνπ ζηνλ θφιπν ηεο Minamata. Αελ κπνξνχκε λα κε 
ιάβνπκε ππφςε ηελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν ηελ πεξηβαιινληηθή λφζν Itai - Itai, πνπ 
ζηε κεηάθξαζε ζεκαίλεη πνλάεη-πνλάεη. Κάδκην. Ρχπαλζε πεξηβάιινληνο απφ ην 
θάδκην, 56 ζάλαηνη ηφηε. πκπεξάζκαηα. ηελ πνξεία πνπ ζαο αλέθεξα, ζηα 
δηάθνξα επίπεδα νξγάλσζεο, δελ έρνπλ επαξθψο κειεηεζεί φηη ζρεηίδεηαη κε 
πιεζπζκνχο, κε ιεηηνπξγίεο ππνζπζηεκάησλ, κε αιιειεπηδξάζεηο ζε πιαλεηηθφ 
επίπεδν. Ώθνχκε επίζεο αθφκα θαη ζήκεξα νηί ππάξρνπλ επηζηήκνλεο νη νπνίνη 
ακθηζβεηνχλ ηηο πξνθαλείο αιιαγέο, θιηκαηηθέο αιιαγέο. Υξεηαδφκαζηε ινηπφλ 
πεξαηηέξσ ηεθκεξίσζε γηα λα πείζνπκε θαη ηνπο ιίγνπο αθφκα άπηζηνπο. Ώπηφ 
φκσο ην νπνίν γλσξίδνπκε είλαη φηη απφ φια φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, κέρξη 
ην επίπεδν ηνπ αηφκνπ, νη γλψζεηο, νη κεραληζκνί δηαζπνξάο, απνδφκεζεο, 
δξάζεο ησλ ηνμηθψλ νπζηψλ, ζε επίπεδν θπηηαξηθψλ δνκψλ, βηνρεκηθψλ 
παξακέηξσλ θαη θπζηνινγίαο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη πνιχ θαιά ηεθκεξησκέλεο, 
απηέο νη γλψζεηο. Καηά ζπλέπεηα, εθφζνλ έρνπκε επηζηεκνληθή γλψζε θαη θαιά 
ηεθκεξησκέλα απνηειέζκαηα, πηζηεχνπκε φηη απηή ε κειέηε ησλ επηδξάζεσλ, ησλ 
ηνμηθψλ νπζηψλ ζην πεξηβάιινλ, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πνιχ θαιφ εξγαιείν, 
πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπκε φρη κφλν ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη 
λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε σο εξγαιείν πξφιεςεο γηα ηελ πγεία θαη ηνπ αλζξψπνπ. 
Πνιιέο θνξέο αλαθέξνπλ φηη ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δελ ζπκκεηέρεη ζε 
νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Οθείινπκε λα πνχκε εδψ φηη ίζσο ιφγσ έιιεηςεο 
ζπληνληζκνχ δελ ζπκκεηέρεη ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, δηφηη δελ ηεο έρεη δνζεί ε 
δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρεη θαη ζε φηη αθνξά απηή ηε λέα επηζηήκε ε νπνία, 
επαλαιακβάλσ, απνηειεί ηνλ θξίθν αλάκεζα ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ πγεία, γηα λα 
κηιήζνπκε θαη κε λνχκεξα, ζέισ λα γλσξίδεηε φηη ζηελ Βιιάδα, εδψ θαη 15 ρξφληα 
φηαλ πξσηνήξζε ε επηζηήκε απηή ζην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην ηεο Ώζήλαο, ζηα 
15 ρξφληα πνπ „ρνπλ πεξάζεη, κφλν κηα δεχηεξε ζέζε ηέηνηα ππάξρεη ζην 
παλεπηζηήκην ηεο Θξάθεο, ζην Αεκνθξίηεην. Ώγαπεηνί θίινη, δχν θνχθνη δελ 
θέξλνπλ ηελ άλνημε θαη επεηδή αλαθέξζεθα ζε λνχκεξα ζέισ λα γλσξίδεηε φηη έλα 
εξγαζηήξην, φρη νηθνηνμηθνινγίαο, νηθνινγίαο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, έρεη 
έλαλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηεο ηάμεσο ησλ 20.000 €. 20.000€ είλαη 1.000 θαη θάηη  
επξψ ην κήλα, γηα έξεπλα θαη δηδαζθαιία ζηνλ επξχηεξν ηνκέα ηεο νηθνινγίαο θαη 
πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. ΐγάιηε ινηπφλ ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο. Βπραξηζηψ. 
Ρέλα Υαιηώηε: Δ θα Βιέλε Γαδή, Πξφεδξνο γηα ηα Πξνγξάκκαηα Βζεινληηθήο 
Βξγαζίαο γηα ην Πεξηβάιινλ, έρεη ην ιφγν. Θα αλαθεξζεί ζηε «χλδεζε κεηαμχ 
δξάζεσλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο». 

 
Διέλε Γαδή (Πξόεδξνο ΠΔΔΠ (Πξόγξακκα 
Δζεινληηθήο Δξγαζίαο γηα ην Πεξηβάιινλ) : Βίλαη 
ραξά κνπ θαη ηηκή κνπ πνπ κνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα 
παξνπζηάζσ ζην θνηλφ, ην αθξναηήξην θαη ζηνπο 
επηζηήκνλεο πνπ είλαη καδί καο έλα έξγν πνπ ζα 
δείμεη ειπίδσ ζηα κάηηα ζαο πψο κπνξεί λα κελ 
ππάξρνπλ κεγάινη θνχθνη λα θέξνπλ ηελ άλνημε αιιά 
κπνξεί λα ππάξρεη έλα πιήζνο κηθξψλ θνχθσλ πνπ 
κπνξνχλ λα θέξνπλ θάπνηα αιιαγή γηα λα γίλεη ην 
πεξηβάιινλ καο πην βηψζηκν, φπσο ην ζέινπκε. Θα 
κηιήζσ θη εγψ γη‟ απηφλ ηνλ θξίθν πνπ φινη νη  
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πξνιαιήζαληεο πξνζπάζεζαλ λα θάλνπλ κεηαμχ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ηεο πγείαο καο. Αελ ζα κηιήζσ γηα ηα απηαπφδεηθηα δηφηη βέβαηα 
είλαη ινγηθφ, ην θαηαιαβαίλνπκε φινη, φηαλ δνχκε ζε έλα θαιχηεξν πεξηβάιινλ, 
φηαλ ηξεθφκαζηε κε ζσζηή ηξνθή θαη πίλνπκε θαζαξφ λεξφ θαη αλαπλένπκε 
θαζαξφ αέξα θαη θάλνπκε θαη δηθέο καο κηθξέο πξνζπάζεηεο λα αζθνχκαζηε θαη λα 
ζθεθηφκαζηε ζσζηά, θπζηθά ζα ζπκβάιινπκε πνιχ ζην λα έρνπκε θαιχηεξε πγεία. 
Θα κηιήζσ ζήκεξα γηα ην πψο εάλ πάξνπκε ηελ απφθαζε, ηε δέζκεπζε λα 
πξνζθέξνπκε εκείο ζην πεξηβάιινλ, κπνξνχκε λα πεηχρνπκε δχν πξάγκαηα. Σν 
ίδην ην θαιχηεξν πεξηβάιινλ πνπ αλέθεξα πξηλ αιιά θαη ην φθεινο πνπ κπνξεί λα 
έρεη έλαο άλζξσπνο πξνζθέξνληαο θάηη θαη ζπκβάιινληαο ελεξγά ζην ρψξν πνπ 
δεη γηα λα πεηχρεη θάηη θαιχηεξν απφ απηφ πνπ ππάξρεη. Δ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο. Πνηνη είλαη νη θαθνί πνπ ην ραιάλε, πνηνη είλαη νη θαινί πνπ ην 
πξνζηαηεχνπλ, εκείο εδψ ζήκεξα ήξζακε λα αθνχζνπκε πψο απηφ ζπκβάιιεη ζηελ 
θαιχηεξε πγεία, είκαζηε εκείο απ‟ ηνπο θαινχο, άξαγε; Ση έρεη θάλεη θαζέλαο απφ 
εκάο εδψ, έζησ ζήκεξα γηα λα είλαη ζε απηή ηελ νκάδα ησλ θαιψλ. Ήξζακε κε ηε 
ζπγθνηλσλία ή κε ην δηθφ καο απηνθίλεην, θαηεβήθακε απ‟ ην ζπίηη καο κε ην 
αζαλζέξ ή πήξακε ηε ζθάια, αγνξάζακε έλα παθεηάθη κπηζθφηα θαη ην βάιακε ζε 
ζαθνχια ή ην βάιακε ζηε ηζάληα καο; Ση πεξηέρεη ε ζαθνχια κε ηα ζθνππίδηα πνπ 
πεηάμακε ζήκεξα απφ πιηθά πνπ ζα ήηαλ αλαθπθιψζηκα; ια απηά είλαη 
εξσηήκαηα πνπ φινη ηα αθνχκε θάζε κέξα, αθνχκε γηα ηα κεγάια πξνβιήκαηα ηνπ 
πιαλήηε θαη ιέκε πσ πσ, ζεέ κνπ, εγψ δελ κπνξψ λα θάλσ ηίπνηα. Ώπηφ δελ είλαη 
αιήζεηα. ια απηά ηα κηθξά πξάγκαηα πνπ αλέθεξα κπνξεί λα αθνχγνληαη αζηεία 
κπξνζηά ζηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ, φκσο φια απηά είλαη κηα ζηάζε 
δσήο θαη φια απηά ζπκβάιινπλ ζην λα έρνπκε θάηη θαιχηεξν. Θα αλαθέξσ πνιχ 
ζχληνκα κεξηθέο απφ ηηο δξάζεηο ηεο νξγάλσζεο ηελ νπνία ίδξπζα πξηλ 20 ρξφληα, 
20 ρξφληα δνπιεχνπκε κε εζεινληέο απ‟ φιν ηνλ θφζκν θαη είλαη λένη άλζξσπνη 
θπξίσο αιιά φρη κφλν πνπ έρνπλ κηα ζηάζε δσήο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ ελεξγή. 
Αελ ην θαηαλαιψλνπλ, αο ην πνχκε έηζη, δψληαο ζε έλα θαιχηεξν πεξηβάιινλ, 
αιιά ζπλεηζθέξνπλ ζε απηφ έζησ θαη κηθξά. Δ νξγάλσζε απηή, ηα πξνγξάκκαηα 
εζεινληηθήο εξγαζίαο πξνσζεί ηελ εζεινληηθή παηδεία θαη ηελ πξνζθνξά θαη 
βαζηθή καο αμία γηα λα δεκηνπξγήζνπκε πνιινχο κηθξνχο θνχθνπο είλαη ε 
αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη ε εμέιημή ηνπ ζαλ πνιίηε ηνπ θφζκνπ, λα είλαη ελεξγφο 
θαη λα ζπκβάιιεη ζην λα έρεη κηα θαιχηεξε κνίξα απηφο θαη ηα παηδηά ηνπ. 
Πξαγκαηνπνηνχκε θάζε ρξφλν επί 20 ρξφληα θαη ζπλερίδνπκε, δξάζεηο εζεινληηθήο 
ζπκκεηνρήο κε δηάθνξνπο ζηφρνπο, ν έλαο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 
αιιά είλαη θαη ε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο πνπ είλαη αλζξσπνγελέο 
πεξηβάιινλ θαη ε πξνψζεζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη θνηλσληθή πξνζθνξά. ε απηά ηα 
20 ρξφληα έρνπκε θάλεη απηά ηα 204, φπσο ηα ιέκε πξνγξάκκαηα εζεινληηθήο 
εξγαζίαο, δειαδή νκάδεο, 204 νκάδεο έρνπλ θηλεζεί ζε φιε ηελ Βιιάδα, απφ ηε 
Ααδηά ηνπ Έβξνπ σο θάησ ζηελ Κξήηε, ζηελ Εεξάπεηξα, ζε 86 πεξηνρέο ηεο 
Βιιάδαο θηλήζακε 3.600 εζεινληέο απ‟ φιν ηνλ θφζκν. Ση πξνζθέξνπκε; Κη επεηδή 
ζήκεξα ην ζέκα αθνξά ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θπξίσο, ηνπο δίλεη 
ηε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε λένπο απ‟ φιν ηνλ θφζκν, λα αλαδείμνπλ ηνλ 
θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πινχην ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ην ζεζκφ 
ηνπ εζεινληηζκνχ, κε ην θάλσ θη εγψ θάηη γη‟ απηφ πνπ κε λνηάδεη, δελ πεξηκέλσ λα 
ην θάλεη θάπνηνο απφ πάλσ, θάπνηνο ηζρπξφο, θάπνηνο κεγάινο. Ώπ‟ ηελ άιιε 
κεξηά, είλαη ε δεκηνπξγία ησλ κηθξψλ θνχθσλ. Μαζαίλνπκε ζηνπο λένπο ηερληθέο 
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο,ζην δηάζηεκα πνπ πξνζθέξνπλ, γηα ηε 
ζπληήξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ θηηζκάησλ, ηνπο καζαίλνπκε λα εξγάδνληαη 
νκαδηθά, λα γλσξίδνπλ άιινπο ηξφπνπο δσήο γηαηί πάλε ζε κέξε ηεο Βιιάδαο πνπ  
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είλαη καθξηά απφ ην ηνπξηζηηθφ ρψξν θαη λα ζπκβάιινπλ δεκηνπξγηθά θαη νη ίδηνη κε 
ηνλ ηξφπν ηνπο, ζηνλ έζησ κηθξφ, ζην λα θέξνπλ ηελ άλνημε. Δ πξνζθνξά, έλα 
πξφγξακκα εζεινληηθήο εξγαζίαο είλαη πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο ζε 
ζπγθεθξηκέλν έξγν πνπ είλαη ρξήζηκν γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία πάληα ζε 
ζπλεξγαζία κε έλαλ δήκν. Αηνξγαλψλεηαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Βιιάδαο, ζηελ 
Κφληηζα π.ρ., φπνπ έγηλε ε απνθαηάζηαζε ηεο ηεηρνπνηίαο ζε έλα παξαδνζηαθφ 
ζρνιείν θαη ζηελ Πάξν φπνπ απειεπζεξψζεθε έλα πνπιί. Σν θάζε πξφγξακκα 
δηαξθεί 2 έσο 3 εβδνκάδεο θπξίσο ην θαινθαίξη, θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ δηεζλείο 
νκάδεο λέσλ εζεινληψλ νη νπνίνη εξγάδνληαη 5 έσο 6 ψξεο θάζε κέξα. Καη ηελ 
εξγαζία ηνπο βέβαηα θαζνδεγνχλ εηδηθνί, ηερλίηεο, βηνιφγνη, αξρηηέθηνλεο, 
πεξηβαιινληνιφγνη. Κάζε νκάδαο εγνχληαη δχν εθπαηδεπκέλνη αξρεγνί, ηνπο 
εθπαηδεχνπκε θαη ζηηο πξψηεο βνήζεηεο θαη θάζε νκάδα θηινμελείηαη απφ ηνλ 
ηνπηθφ θνξέα ν νπνίνο έρεη ην έξγν γηα ην νπνίν ζέιεη εζεινληηθή ζπκκεηνρή. Δ 
«γθάκα» ησλ πξνγξακκάησλ καο είλαη: δηαδξνκέο, θαιληεξίκηα, κνλαζηήξηα, 
εθθιεζίεο, θξίλνη, αλεκφκπινη, ζρνιεία, παηδηθέο ραξέο, αξραηνινγηθνί ρψξνη, 
δαζηθέο εθηάζεηο, πάξθα, απεηινχκελα είδε, παξαιίεο. Βίπακε, 20 ρξφληα είλαη 
απηά, νη δνπιεηέο είλαη πάξα πνιιέο, ε Βιιάδα θαη φινο ν θφζκνο αληίζηνηρα έρεη 
ηελ αλάγθε θαη κπνξεί θαλείο εζεινληηθά λα πξνζθέξεη κε ηνλ ηξφπν ηνπ. Δ 
ζπκκεηνρή ζε έλα ηέηνην πξφγξακκα είλαη κηα επθαηξία φπσο ήδε αλέθεξα γηα ηνπο 
αλζξψπνπο λα δεκηνπξγήζνπλ νκάδεο κηθξψλ θνχθσλ, επηκέλσ ζε απηφ, θαη κέζα 
απφ απηέο ηηο νκάδεο λα ζπκβάιινπκε φινη γηα θάηη θαιχηεξν. πσο είδαηε κίιεζα 
γηα ηα κηθξά πξάγκαηα. Μπνξεί θαλείο λα πεη φηη, θαιά εληάμεη, είθνζη ρξφληα θαη ηη 
έγηλε; Βγψ δελ ζα πσ φηη έγηλαλ ηφζα κέηξα παξαιίαο ή ηφζα δάζε ή ηφζα 
κνλνπάηηα, εγψ ζα κηιήζσ γηα φια απηά ηα 3.500 παηδηά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
είλαη 20, 30.000 εάλ κπνξνχζαλε νη δήκνη θαη άιινη θνξείο εθπαηδεπηηθνί λα δνπλ 
ηελ αμία απηνχ ηνπ πξάγκαηνο θαη λα κπνξέζνπλ λα πάξνπλ ην παξάδεηγκά καο, 
λα ηνπο δψζνπλ ηελ ηερλνγλσζία απηή θαη λα θηλήζνπλ λένπο αλζξψπνπο, απφ 
παηδηά κηθξά απ‟ ην ζρνιείν κέρξη δελ έρεη φξην ε ειηθία ηεο πξνζθνξάο, γηα λα 
κπνξέζνπλε θαη λα κάζνπλ κέζα απφ ηε δξάζε ηνπο αιιά θαη λα ζπλεηζθέξνπλ. 
Πηζηεχσ φηη δελ είκαζηε αξθεηά γλσζηνί θαη ην έξγν καο είλαη αξθεηά δχζθνιν 
ψζηε θάπνηνο νξγαληζκφο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο λα δεζκεπηεί λα θάλεη απηφ ην 
βήκα. Βδψ είκαζηε φκσο, δίλσ ζήκεξα έλα ζηίγκα θαη είκαζηε κεηά απ‟ ηα 20 
ρξφληα κπξνζηά έηνηκνη γηα άιια ηφζα φζα ρξεηαζηεί, λα ζπλερίζνπκε λα δίλνπκε 
απηφ ην ζπέξκα πξνο ηνπο λένπο αλζξψπνπο θαη φρη κφλν θαη ην παξάδεηγκα ζηηο 
ηνπηθέο θνηλσλίεο φηη πξέπεη εκείο θάηη λα θάλνπκε γηα ην πεξηβάιινλ θαη απηφ ζα 
θάλεη γηα εκάο, απηφ έηζη θη αιιηψο θάλεη. αο επραξηζηψ. 
 
Ρέλα Υαιηώηε: Κη εκείο επραξηζηνχκε ηελ θα Βιέλε Γαδή. Ο ηξίηνο νκηιεηήο καο 
είλαη ν θ. Αηνλχζηνο Γηαλλαθφπνπινο, ππνδηεπζπληήο ηνπ θιάδνπ δσήο Ώζπίο 
Πξφλνηα, κε ζέκα «Δ ζεζκηθή πξνψζεζε ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο σο παξάγνληαο 
ελίζρπζεο ησλ πνιηηηθψλ πξφιεςεο». 
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Γηνλύζηνο Γηαλλαθόπνπινο (Τπνδηεπζπληήο 
Κιάδνπ Εσήο ΑΠΗ ΠΡΟΝΟΗΑ): Καιεζπέξα 
ζαο. Θα πξνζπαζήζσ απφ έλα δηαθνξεηηθφ ρψξν, 
ην ρψξν ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο ζήκεξα, λα 
πξνζεγγίζσ ιίγν ην ζέκα ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο 
ηδησηηθήο πγείαο κε ηνπο δεκφζηνπο θνξείο πγείαο. 
Οη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο σο ζχγρξνλεο 
νηθνλνκηθέο κνλάδεο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ 
πεδίν απαζρφιεζεο εξγαδνκέλσλ αιιά θαη πεγή 
θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο θαη ηαπηφρξνλα 
έρνπλ δεκηνπξγήζεη θη αλαπηχζζνπλ ζπλερψο έλα 
ζεζκφ κε πνιιέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 
πξνεθηάζεηο. Ο αζθαιηζηηθφο θιάδνο απνηειεί 

ζήκεξα ηε ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξν γηα ηελ νηθνλνκηθή, ζσκαηηθή θαη ςπρηθή 
πγεία κηαο θνηλσλίαο. Άιισζηε μέξνπκε πνιχ θαιά θαη είλαη θαη απνδεδεηγκέλν φηη 
φζν πην αλαπηπγκέλνο εκθαλίδεηαη ζε κηα θνηλσλία ν αζθαιηζηηθφο ζεζκφο ηφζν 
πην ιίγα είλαη ηα θνηλσληθά αληίζηνηρα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη. Δ νηθνλνκηθή 
ζπκβνιή ηνπ αζθαιηζηηθνχ θιάδνπ ζπλίζηαηαη ζηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ, 
δηαηήξεζε πεξηνπζίαο, πξναγσγή ηεο απνηακίεπζεο, ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ 
θ.ά. Σν ζεκαληηθφηεξν απ‟ φια φκσο είλαη ε θνηλσληθή ζπκβνιή ηνπ αζθαιηζηηθνχ 
θιάδνπ πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ςπρηθή θαη θνηλσληθή πγεία θαη πνηφηεηα δσήο κε ηελ 
έλλνηα ηνπ φηη πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο κηαο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο ην αίζζεκα ηεο 
αζθάιεηαο, ζε πξνζσπηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Ώπηφ είλαη ην 
αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο πνπ κεηψλεη δξαζηηθά ηελ πίεζε, ηελ αλεζπρία θαη ην άγρνο 
πνπ απφ ηε θχζε ηνπο είλαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο ςπρνινγηθψλ θαη 
νξγαληθψλ αζζελεηψλ. Ώλάπηπμε ηνπ θιάδνπ, ηελ ηειεπηαία 25εηία ν ζεζκφο ηεο 
ηδησηηθήο αζθάιηζεο ζεκείσζε πνιχ κεγάιε πξφνδν ζηε ρψξα καο, θηάλνληαο 
ζήκεξα λα έρεη δεκηνπξγήζεη κηα αγνξά ηεο ηάμεσο ησλ 4,4 δηζεθαηνκκπξίσλ 
επξψ, πεξίπνπ δειαδή ην 2,2 ηνπ ΏΒΠ. ΐέβαηα φζν θαη λα αθνχγεηαη εληππσζηαθφ 
ην λνχκεξν είλαη ηέζζεξηο θνξέο κηθξφηεξν απφ ηνλ κέζν φξν ηεο αλάπηπμεο πνπ 
ππάξρεη ζηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο φπνπ ν ζπληειεζηήο ηνπ 2,2 ζην ΏΒΠ 
είλαη 8,5. Βχθνια ινηπφλ βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα φηη είλαη κηα αγνξά ε νπνία έρεη 
κηα δπλακηθή αλάπηπμεο. Ώληίζηνηρε αχμεζε ηψξα, γλσξίδεη ηα ηειεπηαία δέθα 
ρξφληα ν αζθαιηζηηθφο ρψξνο ηεο πγείαο, φπνπ ν εθζπγρξνληζκφο, ε εμπγίαλζε θαη 
ε αλάπηπμε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 
δφκεζε ζχγρξνλσλ πξνγξακκάησλ πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο θαη 
ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά ηψξα, έρνπκε ην δεκφζην  
αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα. Σν δεκφζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, έρεη αμηνινγεζεί απφ ηελ 
Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο σο έλα απφ ηα θαιχηεξα ζπζηήκαηα παγθνζκίσο. 
Καηέρεη ζήκεξα ηελ 14

ε
 ζέζε επί ζπλφινπ 198 ρσξψλ θαη ηαπηφρξνλα νη Έιιελεο 

έρνπλ θη έλα απφ ηα θαιχηεξα επίπεδα πγείαο ζηνλ θφζκν, 8
ε
 ζέζε ζηε κέζε 

δηάξθεηα δσήο. Βπίζεο, απφ έξεπλεο, νη Έιιελεο, γηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο 
πξνηηκνχλ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία. Σαπηφρξνλα φκσο κε ηα παξαπάλσ, ην 
δεκφζην ζχζηεκα πγείαο ζπρλά απαμηψλεηαη, θαηαγξάθνληαο ρακεινχο δείθηεο 
ηθαλνπνίεζεο ιφγσ ηεο χπαξμεο θάπνησλ αληηθεηκεληθψλ αδπλακηψλ. Οη αδπλακίεο 
απηέο είλαη ε έιιεηςε ηθαλνπνηεηηθψλ μελνδνρεηαθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ ζε 
κεγάιν αξηζκφ λνζνθνκείσλ, είλαη νη ζνβαξέο ειιείςεηο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 
θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηαηξηθνχ θαη ην θπξηφηεξν απ‟ φια είλαη ε έιιεηςε 
νξγαλσκέλεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη πξνγξακκάησλ πγείαο, 
πξσηνβάζκησλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο. Οη παξαπάλσ βέβαηα αδπλακίεο  
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θαηαιαβαίλνπκε φηη θαηά θχξην ιφγν πεγάδνπλ θαη δηαησλίδνληαη θπξίσο ιφγσ ηεο 
ππνρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Βπνκέλσο ζήκεξα, παξνπζηάδεηαη 
κηα ζηξέβισζε ζηελ θαηαλνκή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ ειιεληθή αγνξά. Ώπφ 
ηε κηα πιεπξά έρνπκε κηα κηθξή θνηλσληθή νκάδα πεξίπνπ ην 18% φπνπ κε κηα 
αξθεηά ζνβαξή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζπκπιεξψλνπλε ηνλ δεκφζην θνξέα πγείαο 
κε ηδησηηθά αζθαιηζηήξηα ή νκαδηθά κέζσ ησλ εξγνδνηψλ ηνπο ζε δηάθνξεο 
εηαηξείεο. Με ηε δηαδηθαζία απηή, έρνπλ ρψξν, έρνπλ πξφζβαζε πιένλ ζην ρψξν 
ηεο ηδησηηθήο πγείαο κε αλαβαζκηζκέλεο ηαηξηθέο θαη μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο. Ώπφ 
ηελ άιιε πιεπξά έρνπκε κηα πάξα πνιχ κεγάιε θνηλσληθή νκάδα, ην ππφινηπν, 
φπνπ ιφγσ αδπλακίαο επηπιένλ νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο έρεη πξφζβαζε κφλν 
ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο κε ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο αδπλακίεο. Σε 
ζηξέβισζε απηή θαιείηαη λα εμαιείςεη ε πνιηηεία δηακνξθψλνληαο έλα θαηάιιειν 
ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν ήδε ππάξρεη, πνπ λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο 
λα ζπκπιεξψζνπλ θαη λα αλαβαζκίζνπλ ηηο θαιχςεηο πνπ έρνπλ απφ ην δεκφζην 
ζχζηεκα πγείαο. Σν ήδε ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην πγείαο δελ κπνξεί λα 
αληηκεησπίζεη ηελ πξφθιεζε ηεο δπλακηθήο ζπλεξγαζίαο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 
ζπζηήκαηνο πγείαο. Σν λέν πιαίζην, ίζσο ην ήδε ππάξρνλ πιαίζην δηεπξπκέλν, ζα 
πξέπεη λα πηνζεηήζεη πνιηηηθέο πνπ ζα δεκηνπξγνχλ ηελ αλάπηπμε, ηηο 
πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο πγείαο ψζηε λα κπνξεί λα 
ζηαζεί επάμηα δίπια θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηε δεκφζηα πγεία κε νπζηαζηηθφ ηξφπν 
θαη λα βνεζήζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 
πξνο ηνλ Έιιελα πνιίηε, φπσο ζπκβαίλεη άιισζηε κε φινπο ηνπο πνιίηεο ησλ 
ρσξψλ κειψλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο. Οη πνιηηηθέο πνπ πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ 
απφ ηελ πνιηηεία ζα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ αθελφο ζηε κείσζε ησλ αζθαιίζηξσλ 
ησλ ηδησηηθψλ αζθαιηζηεξίσλ πγείαο γηα λα γίλνπλ πξνζηηά ζην επξχηεξν θνηλφ, κε 
άκεζνπο θαη έκκεζνπο ζηφρνπο. Καη αθεηέξνπ θαη ην θπξηφηεξν απ‟ φια ζηε 
δεκηνπξγία λννηξνπίαο πξφιεςεο ησλ Βιιήλσλ πνιηηψλ πνπ απνηειεί ην 
ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα επίηεπμεο θαη ζπληήξεζεο ηεο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη 
πλεπκαηηθήο πγείαο ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Δ κείσζε ηψξα ησλ αζθαιίζηξσλ 
κπνξεί λα επηηεπρζεί άκεζα κε δχν ζεκαληηθέο ζπλεξγαζίεο. Δ πξψηε είλαη ε 
ζπκκεηνρή ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζην θφζηνο ηεο πξσηνβάζκηαο, 
δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο ζηα ηδησηηθά λνζνθνκεία, δηαγλσζηηθά 
θέληξα θαη ηδησηηθά ηαηξεία. Ήδε ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα πγείαο ηέηνηα απ‟ φιεο ηηο 
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ πξνβιέπνπλ απηή ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλσληθνχ θνξέα 
ε νπνία φκσο ζε κεγάιν βαζκφ είλαη αλελεξγή ιφγσ έιιεηςεο ηνπ ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ. Σν λέν απηφ ζεζκηθφ πιαίζην ζα πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην 
δεκφζην ζχζηεκα πγείαο λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο ζπλεξγαζίαο κε ην ζχλνιν ησλ  
ηδησηηθψλ λνζειεπηεξίσλ, δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ, θαιχπηνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ 
κέζσ ησλ ζπκβάζεσλ έλα ζπγθεθξηκέλν θφζηνο ηεο λνζειείαο ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν 
ηεο πγείαο. Σν ππφινηπν ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ζα θαιχπηεηαη ζπκπιεξσκαηηθά 
απφ ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε πνπ ζα κπνξέζεη λα απνθηήζεη ιφγσ κεησκέλσλ 
αζθάιηζηξσλ κεγάιν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ. Βπίζεο, έρνληαο πιένλ θνηλά 
ζπκθέξνληα κε απηφλ ηνλ ηξφπν νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θφζηνπο λνζειείαο 
ζα πηνζεηεζνχλ θνηλνί θαη αμηφπηζηνη ειεγθηηθνί κεραληζκνί, πξσηφθνιια θαη 
δηαρείξηζε αζζελεηψλ. Δ παξαπάλσ ζπλδπαζκέλε δηαδηθαζία ππφ θιίκαθα 
ζήκεξα, ιεηηνπξγεί γηα ηνπο πνιίηεο πνπ έρνπλ έλα νκαδηθφ αζθαιηζηήξην θαη έλα 
αηνκηθφ αζθαιηζηήξην. Οπζηαζηηθά ην ηδησηηθφ νκαδηθφ αζθαιηζηήξην είλαη εθεί πνπ 
ζέινπκε λα θαηαιήμεη ε δεκφζηα πγεία. Μάιινλ, ε ζπκκεηνρή ηεο δεκφζηαο πγείαο. 
εκεηψλεηαη φηη ζήκεξα κεγάινη δεκφζηνη νξγαληζκνί έρνπλ πξνρσξήζεη ζηε 
ζχλαςε ηέηνησλ ζπλδπαζκέλσλ ηδησηηθψλ αζθαιηζηεξίσλ πγείαο, νκαδηθφ θαη  
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ζπκπιεξσκαηηθφ αηνκηθφ, αλεμάξηεηα ηεο ήδε ππάξρνπζαο θάιπςεο απφ ην 
δεκφζην ζχζηεκα πγείαο. Ο δεχηεξνο ηξφπνο αληίζηνηρα είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο 
ηδησηηθήο ηψξα αζθάιηζεο ζην θφζηνο λνζειείαο ησλ πνιηηψλ ζε αλαβαζκηζκέλν 
μελνδνρεηαθά ηκήκα ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ. Ώπηή ε δηαδηθαζία μεθίλεζε 
ζσζηά κε ηε δεκηνπξγία ησλ νιπκπηαθψλ θιηλψλ ζε αξθεηά δεκφζηα λνζνθνκεία 
γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ νιπκπηαθψλ αγψλσλ αιιά δελ νινθιεξψζεθε κεηά ην 
πέξαο απηψλ πάιη ιφγσ έιιεηςεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. ηελ ζπλεξγαζία απηή 
πνπ αλαθέξσ ηψξα ην ζεκαληηθφηεξν είλαη ε δεκηνπξγία εζφδσλ γηα ην δεκφζην 
λνζνθνκείν ε νπνία ζα κπνξνχζε ζε κεγάιν βαζκφ λα βνεζήζεη νηθνλνκηθά ηελ 
ήδε ππάξρνπζα ππνρξεκαηνδφηεζε απηψλ. Μέζσ ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ 
ζπλεξγαζίαο ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ πγείαο, ην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο 
ζα επαλεηζπξάηηεη ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ δηέζεζε ζηα ηδησηηθά 
λνζειεπηηθά ηδξχκαηα κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ εμφδσλ θαη 
ην θπξηφηεξν, ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πξνο ηνπο πνιίηεο. Έλαο 
έκκεζνο ηξφπνο κείσζεο ησλ αζθαιίζηξσλ είλαη απηφο πνπ πθίζηαηαη ζήκεξα 
αιιά ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ, ηεο θνξναπαιιαγήο ησλ αζθαιίζηξσλ. ιεο φκσο νη 
πξνεγνχκελα αλαθεξφκελεο, ζηνρεπκέλεο πνιηηηθέο γηα ηελ παξνρή 
αλαβαζκηζκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο δεκνζίσλ θαη 
ηδησηηθψλ θνξέσλ πγείαο δελ πξφθεηηαη λα έρνπλ ηελ αλακελφκελε επηηπρία αλ ε 
πνιηηεία δελ θξνληίζεη ζην λέν ζεζκηθφ πιαίζην λα ζπκπεξηιάβεη πνιηηηθέο πνπ λα 
ζηνρεχνπλ αθελφο ζηε δεκηνπξγία λννηξνπίαο πξφιεςεο ζηνπο Έιιελεο πνιίηεο 
θαη αθεηέξνπ ζηε δεκηνπξγία δηθηχσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηνχληαη ηα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο. Δ δεκηνπξγία λννηξνπίαο 
πξφιεςεο πξψηα ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη κε πιαηηά ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζε 
ζέκαηα πξναγσγήο πξφιεςεο πγείαο θαη ηδηαίηεξα ζην επίπεδν ησλ παηδηψλ πνπ 
ζα απνηειέζνπλ ηελ επφκελε γεληά ελεξγψλ πνιηηψλ. Σαπηφρξνλα κε ηελ 
ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ην ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ ζα δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο λα ζπλεξγάδεηαη ζεζκηθά γηα ηελ 
πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία πξνγξακκάησλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαη πξφιεςεο 
κε θνξείο ηδησηηθήο αζθάιηζεο. ήκεξα, νη ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο έρνπλ 
δνκήζεη πξνγξάκκαηα πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ, 
δηακνξθσκέλα, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο 
πγείαο ηνπ, παθέηα πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ πνπ ζπληνλίδνληαη απφ ζπληνληζηηθά 
θέληξα πγείαο. Σειεηψλνληαο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηεο 
πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο - πξφιεςεο, ζα πξέπεη λα εκπιαθεί ζεζκηθά ε ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε, ε νπνία κε ηνπο επηθνηλσληαθνχο θνξείο πνπ ήδε δηαζέηεη, αιιά θαη 
απφ ηελ εκπεηξία ηεο απφ ηα ήδε πθηζηάκελα ζηνπο πεξηζζφηεξνπο δήκνπο,  
δεκνηηθά πνιπταηξεία, ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία λννηξνπίαο 
πξφιεςεο ζηνπο δεκφηεο, αιιά θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 
πξνγξακκάησλ πξφιεςεο. Βπραξηζηψ πάξα πνιχ. 
 
Ρέλα Υαιηώηε: Κη εκείο επραξηζηνχκε. Ο επφκελνο νκηιεηήο καο είλαη ν θ. 
Ώξηζηνηέιεο Βπηπρηάδεο, επίθνπξνο θαζεγεηήο ηεο Εαηξηθήο ρνιήο Ώζελψλ, κε 
ζέκα «Αηαρξνληθή πξνιεπηηθή αγσγή πγείαο». 
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Αξηζηνηέιεο Δπηπρηάδεο (Δπίθνπξνο 
Καζεγεηήο Ηαηξηθήο ρνιήο Αζελώλ : Κπξία 
Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη, φπσο αθνχζαηε ην 
ζέκα έρεη κηα ηδηαηηεξφηεηα. Βίλαη ε ηζηνξηθή 
αλαδξνκή ησλ ζεκάησλ απηψλ, ηα νπνία ήζαλ 
γλσζηά θαη ζηνπο παιαηφηεξνπο. ηνηρεία 
πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, δεκνζίαο δηαηξνθηθήο 
πγηεηλήο θαη επαηζζεηνπνηήζεσο ηεο πνιηηείαο 
αλεπξίζθνληαη απφ πνιχ παιαηά. 
Πξψηνλ, πξφιεςε ζσκαηηθήο πγείαο. Ήδε απ‟ ηνλ 
7

ν
 αηψλα, ηα Ώζθιεπηεία, σο ηεξά θαη ζεξαπεπηηθά 

θέληξα πξνο ηηκή ηνπ Ώζθιεπηνχ, επηιέγνληαη ζε 
ηφπνπο θαζαξνχο θαη κε αηκφζθαηξα εμνρήο. Δ 
πγηεηλή ηνπνζεζία ησλ Ώζθιεπηείσλ ππνγξακκίδεη 
ηελ επεξγεηηθή θαη πξνιεπηηθή επίδξαζε ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ πγεία ηεο ςπρήο θαη ηνπ ζψκαηνο. Σα Ώζθιεπηεία, θαη 
πην ζπγθεθξηκέλα ηεο Βπηδαχξνπ, παξείραλ επίζεο ζπκβνπιέο πγείαο θαη ηαηξηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ή ηελ επαλάθηεζή ηεο. Ο Εππνθξάηεο 
ηνλίδεη φηη ν αήξ πεξηέρεη κηάζκαηα πνιέκηα γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη φηη νη 
λφζνη πεγάδνπλ απφ ην πλεχκα. Βπηζεκαίλεη επίζεο, ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο, ηε 
δίαηηα, ην ήζνο, ηα δηαλνήκαηα θαη ηελ πξνδηάγλσζε (έγθαηξε δηάγλσζε), σο 
παξάγνληεο πξνιήςεσο ηεο λφζνπ. Ο Πιάησλ ππνγξακκίδεη ηελ επεξγεηηθή 
επίδξαζε ηνπ θαζαξνχ αέξα. Καηά ηνπο Πιάησλα, Γαιελφ θαη Πιήλην ν θαζαξφο 
αέξαο επηδξά επλντθά ζηελ ςπρνζσκαηηθή πγεία. Καη‟ εμνρήλ ν Ώξηζηνηέιεο 
πξνηείλεη πξνιεπηηθά πγηεηλνδηαηηηθά κέηξα, φπσο θαηάιιειε θαηνηθία, έλδπζε, 
γελεηήζηεο ζρέζεηο, γπκλάζηα, απψιεηα βάξνπο γηα ηνπο παρχζαξθνπο θαη 
πξνζηαζία ηεο ςπρηθήο πγείαο. Σε λνζνγφλν επίδξαζε ηνπ ππεξβνιηθνχ ζνξχβνπ, 
ηεο θσηνξχπαλζεο θαη ησλ ππεξβνιηθψλ ππέξιακπξσλ ρξσκάησλ ηνλίδεη ν 
Θεφθξαζηνο ν Βξξέζηνο. Καηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν, ν Ώξέζηνο Ώκεβδηλφο 
παξέρεη νδεγίεο πγηεηλήο θαηαζθεπήο ησλ δεκνζίσλ ινπηξψλ θαη ησλ 
απνρεηεχζεσλ. Ο Μέγαο ΐαζίιεηνο ππνγξακκίδεη ηε ζπκβνιή ηνπ αέξα ζηε 
κεηάδνζε ινηκσδψλ λνζεκάησλ. Ο πγεηλνιφγνο γηαηξφο Καηζάξεηνο ζεκεηψλεη ηε 
κφιπλζε ηεο αηκφζθαηξαο απφ ζθφλε θαη θάπλα. Χο επηπνιάδνπζα επηπιένπζα 
αλαζπκίαζε, ν ηαηξνθηιφζνθνο Νηθεθφξνο ΐιεκίδεο νξίδεη ην ζχγρξνλν 
αησξνχκελν λέθνο ηεο αηκφζθαηξαο. Σελ πεξίνδν απηή, αλαπηχζζεηαη πξνιεπηηθή 
ηαηξηθή γηα ινηκψδε λνζήκαηα κε αληίδνηα θάξκαθα θαη πγηεηλνδηαηηηηηθέο νδεγίεο. 
Ο βπδαληηλφο θαξκαθνιφγνο Νηθφιανο Μπξεςφο θαη ν Παχινο Ώηγηλήηεο 
επηρεηξνχλ πξνζπάζεηα αλνζνπνηήζεσο ηνπ νξγαληζκνχ έλαληη επαηήηηδνο, 
θαξθίλνπ, δστθψλ δειεηεξίσλ θαη δεηγκάησλ ηνβφισλ δψσλ, ρνξεγψληαο κεηαμχ 
άιισλ ηνμπρψξην, ην νπνίν αλνζνπνηεί ηνλ ιακβάλνληα εθ‟ φξνπ δσήο. Οη 
Νηθφιανο Μπξεςφο θαη Μέγαο ΐαζίιεηνο πξνηείλνπλ πξνιεπηηθή ηαηξηθή αγσγή γηα  
ηνπο κεζχνληεο θαη ηνπο αιθννιηθνχο. Καηά ην Αξνκνθάλνλα ηνπ Φσηίνπ ειέγρεηαη 
ε θπθινθνξία ησλ λαξθσηηθψλ. Καηά ηε κεηαβπδαληηλή θαη λενειιεληθή πεξίνδν, νη 
ηαηξνθηιφζνθνη θαη νη πγηεηλνιφγνη δίλνπλ νδεγίεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη 
δεκνζίαο πγείαο γηα ηελ πνιηηεία. Ο κνλαρφο Ώγάπηνο Λάλδνο ν Κξεο ην 1643, ζην 
βηβιίν ηνπ Γεωπονικόν, έθδνζε 1806, επηζεκαίλεη φηη ν αέξαο επεξεάδεη 
πεξηζζφηεξν ηα ρακειά ζπίηηα θαη απνηξέπεη ηελ θαηνηθία ζε ππφγεηα ζπίηηα. Ο 
πγηεηνλνιφγνο Πέηξνο ΐειαξάο, ΐηέλλε 1829, παξέρεη ζπκβνπιέο πνιηηηθνχ 
ζρεδηαζκνχ γηα ηελ πξνθχιαμε ηεο πγείαο θαη ππνζηεξίδεη φηη «αη δπλάκεηο αίηηλεο 
πξνμελνχζη επηδεκηθά θαη ελδεκηθά λνζήκαηα είλαη ε δπζθξαζία ηεο  
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αηκφζθαηξαο». Ο ηαηξνθηιφζνθνο Κσλζηαληίλνο Καξαζενδσξήο, Τγιεινά 
Παραγγέλμαηα, Παξίζη 1829, ηνλίδεη φηη ε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο νθείιεηαη 
ζηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηα απφβιεηά ηεο. Ο Ώλαζηάζηνο Γεσξγηάδεο 
Λεπθίαο, πξψηνο θνζκήησξ ηεο Εαηξηθήο ρνιήο Ώζελψλ ην1837, ζεκεηψλεη ηε 
ζεκαζία ηνπ πξαζίλνπ θαη ησλ θχιισλ. «Σα θπηά θαζεκέξαλ, νμπγεληθφλ 
επλένπζηλ πλεχκα». Ο Πέηξνο Εππήζεο, ΐηέλλε 1816, ζπληζηά ζηνπο δήκνπο θαη 
ζηηο θνηλφηεηεο: απνμήξαλζε ησλ βάιησλ, θαζαξηφηεηα πφιεσλ θαη ρσξίσλ, 
απνκάθξπλζε εθ ηεο πφιεο ησλ θνηκεηεξίσλ θαη ησλ ζθαγείσλ, ην θξέαο ησλ 
αξξψζησλ δψσλ λα κελ πσιεζεί, Γνχδαο, Ώζήλα 1846, πξνθαινχκελν εμ 
εμαπνζέζεσο αξζεληθνχ, πδξαξγχξνπ, κνιχβδνπ θαζψο θαη ην θνληψδεο, ιηζψδεο 
θαη ην ησλ αξηνπνηψλ άζζκα, ζεξαπεπηηθνχο ρνξεγνχ ζείν θαη φπην θαηά ηνλ 
Καξαζενδσξή, εθείλνη φπνπ δνπιεχνπλ εηο ηνλ ραιθφλ, πάζρνπλ απφ θνιηθφ 
θφπνλνλ, παξάιπζε ησλ ρεηξψλ εηο ηνλ λα ηξέκεη. Θεξαπεπηηθφο απφ ην Αηνλχζην 
Πχξξν ηνλ Σεηηαιφ, ηαηξνδηδάζθαιν, πξψην πξφεδξν ηεο Εαηξηθήο Βηαηξείαο 
Ώζελψλ ηνπ 1835, δίδεηε έιαηνλ θίθεσο, ξεηζηλφιαδν θαη ην πνηφ κάλλα, ειαηφκειη. 
Ο πγεηνλνιφγνο Κσλζηαληίλνο Μηραήι ηνλίδεη ήδε απφ ηνλ 19

ν
 αηψλα, ηε βιαπηηθή 

επίδξαζε ηνπ θαπλίζκαηνο, ηεο ληθνηηαλήο βνηάλεο. ην ΐπδάληην εθαξκνδφηαλ 
πξνγακηαίνο ηαηξηθφο έιεγρνο γηα λνζήκαηα, φπσο ε καλία, ε ιέπξα θαη ε αλδξηθή 
αληθαλφηεηα, ηα νπνία ζεσξνχληαλ ηαηξηθά θνιιήκαηα γάκνπ θαη αηηία δηαδπγίνπ. 
Πξνγακηαίν ηαηξηθφ έιεγρν, σο πξνιεπηηθφ κέηξν επγνληθήο γηα ηελ απνθπγή 
γελλήζεσο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ζπληζηά ζηε λενειιεληθή πεξίνδν θη ν 
Πέηξνο ΐνξξάο. Δ παρπζαξθία θη ε επίηεπμε απψιεηαο βάξνπο αληηκεησπίδεηαη, 
ζηε βπδαληηλή πεξίνδν, κε θαηάιιειε δίαηηα, θάζαξζε, θπζηνζεξαπεία, ςπρηθή 
πγηεηλή, θάξκαθα θαη δηαβίσζε ζε θαηάιιειν θιίκα. Δ δίαηηα πεξηιακβάλεη, θαηά 
ηνλ Οξεηβάζην ιεπηείλνληα, ζηηεία φπσο, ζθφξδα, θξφκηα, θάξδακα, πξάζα, 
ζπλάπην, ξίγαλν, πίζζν, θαθή, πεηξένπο ηρζχεο θαη βνπλίζηεο φξληζεο. Ώπφ ηα 
γιπθά επηηξέπεηαη κφλν ην κέιη ή ην νμχκειη, πνηφ απφ κέιη θαη φμνο. Ο Ώέηξηνο 
ρνξεγεί ηξνθή ηθαλή ζε πνζφηεηα, αιιά νιηγνζεξκηδηθή φπσο ιάραλα, δπφζκν, 
ζπκάξη, ηεχθια, κάξαζνλ, άληζν, θχκηλν, δαχθν, θαξφην, καιαθνχο ηρζείο, θφθνξεο, 
κήια, ζηαθχιηα, άξηνπο, πηηπξίηεο. Άιιε κέζνδνο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Ώέηην 
είλαη ε κνλνζηηία, ην ίδην γεχκα επί εκέξεο. Ο Νηθφιανο Μπξεςφο εθαξκφδεη 
απνζπνληηζκφ ηνπ παρχζαξθνπ αηφκνπ ζε ζεξκφ ινπηξφ.Αεχηεξνλ, πξφιεςε 
ςπρηθήο πγείαο. Έληνλεο ςπρηθέο αληηδξάζεηο, φπσο νξγή, θζφλνο, αγσλία, θφβνο, 
ιχπε, ςπρηθφο πφλνο, ππεξβνιηθφο έξσο θη απνγνήηεπζε, εζηθέο ζπγθξνχζεηο 
απνηεινχλ πξνδηαζεηηθφ παξάγνληα γηα θαξδηαθέο παζήζεηο, ιηπνζπκίεο, 
εγθεθαιηθά επεηζφδηα, ππξεηνχο, απνβνιέο, ζπαζκνχο, ίθηεξν, πξφσξν γήξαο, 
αιιά θαη απνηεινχλ παζνγελεηηθέο αηηίεο ςπρηαηξηθψλ θαη λεπξνινγηθψλ λφζσλ. Δ 
πξνιεπηηθή αγσγή, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θαη ν Ώδακάληηνο Κνξαήο, 
πεξηιακβάλεη ςπρνινγηθή παξεγνξεηηθή ζηήξημε, πγηεηλή δσή, θπζηνζεξαπεία, 
ςπραγσγία, κνπζηθνζεξαπεία, εθδήισζε ηεο ζξεζθεπηηθήο δηαζέζεσο, απαιιαγή 
απ‟ ην άγρνο ηνπ ζαλάηνπ, ηνλ ζπλδπαζκφ επηζηεκνληθήο ηαηξηθήο θαη ζείαο 
βνεζείαο. Γεληθψο επηδηψθεηαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε, ε εμσηεξίθεπζε θαη ε άλνδνο 
ησλ ςπρηθψλ ηξαπκάησλ ζηελ επηθάλεηα, πξνο απνζεξαπεία, κε ην δηάινγν, ηελ 
αιιαγή αληηδξάζεσο ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ ςπραλάιπζε θαη ηελ πξφζβαζε ζηελ 
ςπρνινγία ηνπ βάζνπο. Τπάξρνπλ θη άγηνη ζαπκαηνπξγνί, γηαηξνί θαη κε ηαηξνί, 
άλδξεο θαη γπλαίθεο, πξνζηάηεο ησλ ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ φπσο, ν 
Παληειεήκσλ γηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, νη Κνζκάο θαη Αακηαλφο, νη Έιιελεο, 
γηα ηηο παξαιχζεηο, ε Ώλάξγπξε γηαηξφο Βξκηφλε γηα λνζεξέο ςπρνζσκαηηθέο 
θαηαζηάζεηο, νη Ώλάξγπξεο γηαηξνί ΓελαΎο θαη Φηινλίιια, θίιεο ηεο εηξήλεο θαη 
πξφηππν εζεινληηζκνχ, γηα ην άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε, ν Ώηγίδηνο ν Ώζελαίνο γηα  
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λπρηεξηλνχο θφβνπο, παληθφ, θξελνβιάβεηα, ν Γξεγφξηνο Ναδηαδελφο κε δηθφ ηνπ 
θάξκαθν γηα ηελ πξνιεπηηθή ςπρηαηξηθή ζχκθσλα κε ρεηξφγξαθν ηεο 
Μπσληιεξηαλήο βηβιηνζήθεο ηεο Ομθφξδεο, ν ΐίησλ γηα λεπξνινγηθέο αληηδξάζεηο, 
ε Υξηζηίλα γηα ζπαζκνχο, νη επηά παίδεο ελ Βθέζσ γηα ηηο αυπλίεο, νη ζηξαηησηηθνί 
γηαηξνί Κχξνο θαη Εσάλλεο γηα ηα ςπρηθά πάζε, ν Μέγαο ΐαζίιεηνο γηα ηελ πξφλνηα 
ησλ αιθννιηθψλ, ν ηαηξφο θαη επίζθνπνο πλάδσλ ηεο Φξπγίαο, Παπζίθαθνο γηα 
παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο θαη αλαπήξνπο, ε Μαξίλα γηα ηελ πξφιεςε γελλήζεσο 
παηδηψλ κε ζπγγελείο δηακαξηίεο, ν Νεθηάξηνο Πεληαπφιεσο γηα ηελ πξνιεπηηθή 
αζιεηηθή άζθεζε. Σν ζπκπέξαζκα, πνπ εμάγεηαη απφ ηελ ηζηνξηθή απηή 
αλαζθφπεζε, είλαη φηη φιεο νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πγεία έρνπλ, αθελφο κελ 
πξνιεπηηθφ ραξαθηήξα, αθεηέξνπ δε απνδέθηεο ηελ πνιηηεία, ηνπο δήκνπο θαη ηηο 
θνηλφηεηεο. Οπσζδήπνηε, ε νξγαλσκέλε θαη ζπληνληζκέλε απφ ηνπο πνιηηεηαθνχο 
θνξείο πξφλνηα θαη πξφιεςε ηεο λφζνπ θαζηζηά εθηθηφηεξν ην έξγν ηνπ γηαηξνχ 
θαη ηνπο πνιίηεο αζθαιέζηεξνπο. Βπραξηζηψ πνιχ. 
 
Ρέλα Υαιηώηε: Καη εκείο επραξηζηνχκε. Καη ηψξα ν θ. Εσάλλεο Γήζεο, κέινο ηεο 
Βπηακεινχο Γξακκαηείαο Παλειιελίνπ Αηθηχνπ Οηθνινγηθψλ Οξγαλψζεσλ, κε 
ζέκα «Σν πεξηβάιινλ, πγεία, απηνδηνίθεζε θαη πνιίηεο». 
 

 
Ησάλλεο Εήζεο (Μέινο 7κεινύο Γξακκαηείαο 
Παλειιήληνπ Γηθηύνπ Οηθνινγηθώλ 
Οξγαλώζεσλ): Καηαξρήλ λα πνχκε 
ζπγραξεηήξηα γηα απηή ηε ζπλέρεηα πνπ έρεη ην 
δίθηπν γηα ηελ πγεία. Σν δηαδεκνηηθφ δίθηπν, είλαη 
έλα δήηεκα πνπ αγγίδεη πηζηεχνπκε ηνλ 21

ν
 

αηψλα ζηελ θαξδηά ηνπ θαη ηνλ αγγίδεη κε 
νηθνπκεληθφ ηξφπν θαη κε ηελ αξρή ηεο 
επηθνπξηθφηεηαο ηνπηθά ζε ακεζφηεηα, ζε θάζε 
ηφπν θαη ζε θάζε ηνπηθή θνηλσλία. αλ 
παλειιήλην δίθηπν, κηα νξγάλσζε πνπ αξηζκεί 
67 νξγαλψζεηο απφ φιε ηελ Βιιάδα, κε 
δηαζπνξά, πεξίπνπ γεσγξαθηθή θαη‟ αλαινγία, 

πιεζπζκνχ θαη γεσγξαθηθψλ νξίσλ. Βίκαζηε αιιειέγγπνη ζπρλά κε ηελ 
απηνδηνίθεζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ, έρνπκε ζπλεξγαζηεί θαη κε 
ην δήκν Ώζελαίσλ θαη κε ηελ Κεληξηθή Έλσζε Αήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Βιιάδαο θαη 
ζαο επραξηζηνχκε γηα ηελ πξφζθιεζε ζαο. Δ δηαθάλεηα απηή έρεη έλα ζεκείν πνπ 
είλαη ηδηαίηεξα θεληξηθφ, ην νπνίν δελ αλαγλσξίδεηαη πνιχ θαιά, αθφκε ζην επίπεδν 
δηαρείξηζεο. Θέινπκε λα δηαρεηξηζηνχκε νπνηνδήπνηε ζέκα, είηε ζέκα πγείαο είηε 
ζέκα πεξηβάιινληνο. ην ηξίην ζεκείν ππάξρεη έλαο φξνο, «εμσηεξηθφηεηεο θαη 
αγνξέο». Οη αγνξέο αθνξνχλ ηα πξντφληα, ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 
πγείαο, ην πεξηβάιινλ θ.ι.π. Οη εμσηεξηθφηεηεο είλαη απηφ πνπ δελ απνηηκάηαη 
άκεζα θαη πνπ έξρεηαη ζαλ εμσηεξηθή επίδξαζε. Σν γεγνλφο, γηα παξάδεηγκα, φηη 
είκαζηε θαθνί νδεγνί, καο νδεγεί ζην λα έρνπκε κεγαιχηεξεο απψιεηεο ζε κηζφ 
αηψλα κέζσ ηεο νδήγεζεο, απφ ηηο απψιεηεο πνπ είρακε απ‟ φινπο ηνπο πνιέκνπο 
ηνπ 20

νπ
 αηψλα. Ώξηζκήζεθαλ 70.000 λεθξνί ζε πνιέκνπο, 100.000 ην κηζφ αηψλα 

απφ ηελ νδήγεζε, 300.000 αλάπεξνπο θαη 2.000.000 ηξαπκαηίεο. Θα κπνξνχζακε 
λα πξνζζέζνπκε θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Οη εμσηεξηθφηεηεο πνπ 
πξέπεη πάληα λα ππνινγίδνληαη δελ θαίλεηαη άκεζα λα δηαζπλδένληαη εξεπλεηηθά 
θαη θπξίσο δελ δηαζπλδένληαη ζην νηθνλνκηθφ θφζηνο. Γηα πξψηε θνξά, ηψξα 
ηειεπηαία, άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη κειέηεο νηθνλνκηθνχ θφζηνπο. Μπνξνχκε λα  
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απνηηκήζνπκε ην εμσηεξηθφ θφζηνο ηνπ θαπλίζκαηνο, ή ην θφζηνο ηνπ φηη πιήμακε 
ηε ζθαίξα ηνπ φδνληνο, ην ζηξψκα ηνπ φδνληνο ζε θφζηνο νηθνλνκίαο αληειηαθψλ, 
παζνινγηθψλ εμειίμεσλ ζην δέξκα, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θαξθίλνπ θ.ι.π. 
Ώπηή ινηπφλ ε πξνζέγγηζε πξέπεη λα γίλεη θεληξηθή θαη λα κπνξεί λα πεξάζεη ζε 
έλα επίπεδν απνηίκεζεο θαη δήκνπ. ηε ζπλέρεηα, εκθαλίδνληαη κηα ζεηξά 
παξαγφλησλ κε πιεξφηεηα. Θέισ λα ζεκεηψζσ ηδηαίηεξα έλα ζεκείν, ζην νπνίν 
πξέπεη λα εζηηάζνπλ απφ θνηλνχ θαη ε απηνδηνίθεζε θαη ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 
θαη νη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο καληαζκέλνο 
θαηαλαισηήο, πνπ κφιηο λα βγήθε ζηνλ «θαηαλαισηηθφ» παξάδεηζν, θαη είλαη 
εθηεζεηκέλνο ζε δηαηξνθηθά δεηήκαηα ή πεξηβαιινληηθά αηπρήκαηα, εθηίζεηαη ζε 
έλαλ δηθφ ηνπ ελδνγελή θαηαλαισηηθφ ακνξαιηζκφ. Σνλ είδακε πψο 
ζπκπεξηθέξεηαη ζηα ζθνππίδηα, ζε κηα θαηαλαισηηθή άγλνηα. Αελ θαηαιαβαίλεη ηη 
επηπηψζεηο έρεη απηφ πνπ θαηαλαιψλεη, δεη κε έλα θαηαλαισηηθφ ζηξεο θαη έλα 
θαηαλαισηηθφ ξίζθν. Σν ίδην ξίζθν εκθαλίδεηαη θαη πξνσζείηαη απφ εηαηξηθνχο 
ρψξνπο θαη ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά. Θα δψζσ έλα νηθνπκεληθφ παξάδεηγκα. Σν ‟34, 
‟35 φηαλ έγηλε ε επηινγή ηνπ βηνκεραληθνχ κνληέινπ γηα ηνπο ρισξνθζνξάλζξαθεο 
είρε αθνινπζεζεί έλα άιιν κνληέιν, κε κηα άιιε ρεκηθή παξνπζία. Γηα παξάδεηγκα, 
αλ ήηαλ παξφλ ην βξψκην, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, πξηλ αθφκα αλαθαιπθζεί ε 
θαηαζηξνθή ηνπ φδνληνο απφ ηνπο ρισξνθζνξάλζξαθεο, ζα είρακε θαηαζηξέςεη ην 
φδνλ. Αειαδή, ε θαηαζηξνθή ηνπ φδνληνο ηνπνζεηείην απφ ην ‟34 πνπ ζα άξρηδε ε 
ρξήζε θαη ην ‟70 κε ‟75 ζα είρακε νιηθή θαηαζηξνθή. Ώπηφ ινηπφλ, πξηλ θαλ 
θαηαιάβνπκε ηη είρακε θάλεη, ζα είρε ελζθήςεη ζε εκάο θαηαιπηηθά, πνιχ ρεηξφηεξα 
απφ ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Ώπηά είλαη ηα ξίζθα ζηα νπνία εθηηζέκεζα. Ώπέλαληη ζε 
απηά ηα ξίζθα, πξέπεη λα ππάξρεη κηα πξνζέγγηζε κε ηα ππφινηπα ζεκεία. ‟ απηφ 
ην ζεκείν ζα αλαθεξζψ ζην δξφκν ηεο αιιαγήο. Απζηπρψο ζηελ Βιιάδα δελ 
έρνπκε αθνκνηψζεη είηε επξσπατθέο, είηε νηθνπκεληθέο πξαθηηθέο. Δ πξαθηηθή ηεο 
αηδέληα 21 έρεη δέθα εηαίξνπο ζηε δηαβνχιεπζε γηα ηελ πεξηβαιινληηθή 
δηαθπβέξλεζε γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε. Σν 6

ν
 πξφγξακκα δξάζεο ηεο 

Βπξσπατθήο Έλσζεο έρεη έλα ηξηκεξέο ζχζηεκα, ην νπνίν είλαη πην απιφ θαη πην 
ιηηφ: ηηο αξρέο, ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηελ νηθνλνκία δειαδή, ηνπο νηθνλνκηθνχο 
εηαίξνπο θαη ηξίηνλ ηηο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, ηελ θνηλσλία, ηελ θνηλσλία 
ησλ πνιηηψλ θαη θπζηθά, κέζα εθεί είλαη θαη ε επηζηεκνληθή ζπλδξνκή, φπνπ ε 
επηζηήκε δηαρέεηαη ζαλ ζχκβνπινο θαη ησλ ηξηψλ. Σν δεχηεξν ζέκα είλαη ν ηνπηθφο 
θνξέαο ζρεδηαζκνχ δξάζεο. Βδψ πξέπεη λα θαηαιάβνπκε φηη ππάξρεη έλα 
ηεξάζηην θνηλφ κέησπν, ην νπνίν αγσλίδεηαη λα θπξηαξρήζεη απέλαληη ζε έλα άιιν 
ηεξάζηην θνηλφ κέησπν, ζην επίπεδν δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ώληίζηνηρα ζπκβαίλεη θαη 
κε ηελ UNEP ηνπ ΟΔΒ, απφ ηε κεξηά ηνπ πεξηβάιινληνο. Τπάξρνπλ ηξεηο θνξείο 
πνπ δηαβνπιεχνληαη, θαη πξέπεη λα δηαβνπιεχνληαη, θαη ην εηαηξηθφ κπινθ κεηαμχ 
πγείαο θαη πεξηβάιινληνο πξέπεη λα είλαη αξξαγέο θαη ζε επίπεδν ηνπηθφ. Φέξλσ  
εδψ θάπνηα παξαδείγκαηα γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ κηα πνιππινθφηεηα θαη έρνπλ 
ζπλέξγεηα πγείαο θαη πεξηβάιινληνο, έλα πξάγκα πνπ δελ ην είρακε ππνινγίζεη γηα 
παξάδεηγκα, νη θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηα δίθηπα πςειήο ηάζεο. Μφιηο 
πξνρζέο βγήθε ζην δηαδίθηπν ζε δεκνζίεπζε ε κειέηε ηνπ παλεπηζηήκηνπ ηνπ 
Ladau, γηα ηηο ηεξάζηηεο επηπηψζεηο πνπ έρεη ζηηο θνηλσλίεο ησλ κειηζζψλ, θαη 
πεξλά ζε επηπηψζεηο παξαγσγηθέο θαη νηθνινγηθέο, πνιχ κεγάιεο θιίκαθαο. Αελ 
αθνξά κφλν εκάο. Βκείο έρνπκε ζπλεζίζεη λα αληηκεησπίδνπκε ην δήηεκα ζε φηη 
αθνξά ηελ πφιε. Δ επηθέληξσζε απηή είλαη ρξήζηκε γηα λα πάξνπκε πνιηηηθέο 
απνθάζεηο δξαζηηθέο φηαλ αηζζαλφκαζηε φηη έλα δήηεκα ηερλνινγηθφ αθνξά 
απεπζείαο εκάο. Βδψ έρνπκε ηηο εηζξνέο. Ώπηέο νη εηζξνέο έρνπλ πέληε θαηεγνξίεο: 
είλαη νη αθηηλνβνιίεο, νη ζεξκηθέο εηζξνέο, νη θιηκαηηθέο αιιαγέο, νη  
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ρεκεηνζσκαηηδηαθέο, φπνπ νη αλαπλεπζηηθέο εηζξνέο θ.ι.π. είλαη ηδηαίηεξεο, 
δηαηξνθηθέο εηζξνέο. Σέινο, κηα ηειεπηαία θαηεγνξία, πνπ είλαη πνιχ πην ζχλζεηε, 
είλαη νη βηνδηακνξθσηηθέο θαη ελ γέλεη νη ινηπέο πεξηβαιινληηθέο εηζξνέο. Ώπηέο νη 
βηνδηακνξθσηηθέο ζπλδένληαη κε ηνλ ηξφπν δσήο. Βίλαη κηα δπλακηθή πνπ πεξηέρεη 
απηφλ ηνλ ξφιν εμσηεξηθφηεηαο πνπ αλαθέξακε πξηλ. Θέισ λα θιείζσ κε έλα 
δεηνχκελν πνπ πξέπεη ιίγν πνιχ λα ην ρσλέςνπκε πνιχ βαζηά θαη πνιχ 
απνθαζηζηηθά ρσξίο αλαβνιέο. Βίλαη ςεπδείο νη θαηαγξαθέο πνπ θάλνπκε ζε 
κεξηθά πξάγκαηα θαη γηα απηφ πξέπεη λα γίλνπκε ππεχζπλνη, κε γλψζε. Γίλεηαη αο 
πνχκε θαηαγξαθή ζηαηηζηηθή λα δνχκε πψο κπαίλνπλ ηα ιάζνο ζηνηρεία. ην 
ρσξηφ κνπ (είκαη δεκφηεο Ώζελαίσλ αιιά έρσ θχγεη 20 ρξφληα απφ ηελ Ώζήλα), γηα 
ιφγνπο θζελήο δηαδηθαζίαο ηαθήο, έξρνληαη απηνί πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη 
εηεξνδεκφηεο, ζπλήζσο έξρνληαη φηαλ πάξνπλ ηε ιεμηαξρηθή πξάμε απφ έλα 
λνζνθνκείν Καηαγξάθνληαη ιάζνο ζηνηρεία. Αειαδή, ελδερφκελα ην αζηηθφ 
πεξηβάιινλ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν επηβαξπληηθφ απ‟ φηη λνκίδνπκε. Καη ην ιέσ 
απηφ, γηαηί ζπλήζσο ηα βαξηά πεξηζηαηηθά πλεπκνλνπάζεηαο απφ θαξθίλν έξρνληαη 
απφ ηελ Ώζήλα παξά ην φηη εκείο είκαζηε εθηεζεηκέλνη θαη ζε θπηνθάξκαθα. Σν ιέσ 
απηφ γηα λα θαηαιάβνπκε θαη γηα λα αλαιάβεη πιένλ ηηο επζχλεο ηεο ε απηνδηνίθεζε 
ζηελ απνγξαθή ησλ ζηνηρείσλ. Ο δηθφο κνπ ν δήκνο γηα λα απμήζεη ηηο εηζξνέο ηνπ 
απφ πφξνπο, θαηαγξάθεη ζαλ δεκφηεο ηνπ θαηνίθνπο πνπ κπνξεί λα κέλνπλ ζην 
Μαξνχζη ή ζην δήκν Ώζελαίσλ. Ώπηφ πξέπεη λα πάςεη, πξέπεη λα ππάξμεη έλαο 
εηιηθξηλήο δηάινγνο, γηα λα έρνπκε πξαγκαηηθέο θαηαγξαθέο. Σν πξψην δεηνχκελν 
ινηπφλ, είλαη απηνδηνίθεζε, ζπκκεηνρή επαίζζεηε, ππεχζπλε κε γλψζεηο θαη 
απνηειεζκαηηθφηεηα. Σν δεχηεξν είλαη νη πνιίηεο λα έρνπλ επαηζζεζία, επζχλε, 
γλψζε, ξφιν θαη ζπιινγηθφηεηα. Σα δχν πξψηα είλαη απαξαίηεηα γηα έλα ηξίην 
δεηνχκελν. Γηα ηελ πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα θαη ηελ νινθιεξσκέλε πγεία γηα 
φινπο. Σν ζέκα είλαη επηηαθηηθφ, θάλεθε ζηελ πεξίπησζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. 
Μπνξεί λα θαλεί φκσο, θαη ζε κηα ζεηξά άιισλ ζεκάησλ. Ώλαθέξακε ην 
παξάδεηγκα ηνπ φδνληνο πξνεγνπκέλσο, ην ηερλνινγηθφ ξίζθν, ην νηθνλνκηθφ 
ξίζθν ησλ αιιαγψλ θ.ι.π., ηα νπνία πξέπεη λα αλαιάβνπκε ζε επίπεδν ηνπηθφ, 
αθφκα θαη ζε παγθφζκηα δξάζε. Σνπηθά είλαη θαιχηεξν, γηα λα καο 
επαηζζεηνπνηήζεη, γηα λα καο αθππλίζεη. Βπραξηζηψ. 
 
Ρέλα Υαιηώηε: Βπραξηζηνχκε θη εκείο. Καη ηψξα ν θ. Ώλδξέαο Κφξαο, Λέθηνξαο 
ηεο Ώλσηάηεο ρνιήο Εθάξσλ κε ζέκα «Ώπνηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
επηπηψζεσλ απφ ηε ρξήζε ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηελ Βιιάδα». 

 
Αλδξέαο Κόξαο (Λέθηνξαο Αλσηάηεο ρνιήο 
Ηθάξσλ) : Θέισ επραξηζηήζσ θαη εγψ ην δίθηπν γηα ηελ 
ηηκή θαη ηελ επθαηξία πνπ κνπ δίλεη. Θα μεθηλήζσ απφ ην 
φηη κεηά ηε δεχηεξε ελεξγεηαθή θξίζε πνπ ήηαλ ην 1978, 
(λα ζπκίζσ απιψο φηη ε πξψηε ήηαλ ην 1973) νη 
ελεξγεηνιφγνη δηεζλψο έβαιαλ πιένλ ηηο αλαλεψζηκεο 
πεγέο ελέξγεηαο, κέζα ζηα ελεξγεηαθά ηνπο ηζνδχγηα, 
θάλνληαο κηα πξφβιεςε φηη κέζα ζηελ επφκελε 
εηθνζαεηία, ηξηαθνληαεηία ζα κπνξνχζαλ θάιιηζηα νη 
αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο λα παίμνπλ έλαλ 
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. Μπήθε 
ακέζσο ην πξψην βαζηθφ εξψηεκα, πνπ είλαη ηη; Πφζν 
θνζηίδεη ηειηθά ε θηινβαηψξα απφ ηηο αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο; Βίλαη ζπγθξίζηκε κε ηελ ζπκβαηηθή θηινβαηψξα, πνπ πξνέξρεηαη  
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απφ ηα θαχζηκα; ηελ αξρή δελ ήηαλ, ήηαλ εηο βάξνο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 
ελέξγεηαο. Καζαξά θαη κφλν γηα πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο πξνσζήζεθαλ νη 
αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. ηγά-ζηγά, φκσο, άξρηζαλ νη ελεξγεηνιφγνη θαη νη 
πεξηβαιινληνιφγνη λα ζθέθηνληαη φηη θάλνπκε έλα ιάζνο ζνβαξφηαην ζηελ 
θνζηνιφγεζε ηεο θηινβαηψξαο. Βίπακε ινηπφλ, φηη δπζηπρψο κέρξη ηψξα δελ 
έρνπκε ζπκπεξηιάβεη ζηελ θνζηνιφγεζε ην ιεγφκελν εμσηεξηθφ θφζηνο, 
(πεξηβαιινληηθφ θφζηνο) πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπκβαηηθή, απφ ηα θαχζηκα 
δειαδή ζηε ζπκβαηηθή θηινβαηψξα. Με δπν ιφγηα, κέζα ζην θφζηνο πνπ έρνπκε 
γηα ηε ζπκβαηηθή θηινβαηψξα, παξαδείγκαηνο ράξε ηε ιηγληηηθή, δελ έρνπκε 
ζπκπεξηιάβεη ηη ρξήκαηα πιεξψλνπκε ζαλ πνιηηεία, ζαλ θνηλσλία, γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Πξέπεη λα πσ φηη μεθίλεζε κηα 
αξθεηά κεγάιε θφληξα, ε νπνία θξάηεζε ρξφληα. Παξαγσγνί, νη νπνίνη 
ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπκβαηηθά θαχζηκα, δελ ήζαλ δηαηεζεηκέλνη λα δερηνχλ, νχηε θαλ 
ηέηνηα ζπδήηεζε, ζηελ αξρή. Σειηθά απηφ πέξαζε θαη μεθίλεζε ε Βπξσπατθή 
Έλσζε θαη νη Δλσκέλεο Πνιηηείεο λα ππνινγίδνπλ απηφ ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο. 
Έηζη ινηπφλ, θηάζακε ζην 1995, ‟97, φπνπ απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε δφζεθαλ 
αξθεηά ρξήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί απηφ. Έγηλαλ πάξα πνιιέο 
δεκνζηεχζεηο, πνιιέο εξγαζίεο ζρεηηθά κε ην πψο απνηηκάηαη απηφ ην 
πεξηβαιινληηθφ θφζηνο. Παξάδεηγκα, πψο κπνξνχκε λα απνηηκήζνπκε ην δηνμείδην 
ηνπ άλζξαθα πνπ βγαίλεη απφ έλαλ ιηγληηηθφ ζηαζκφ, λα ην απνηηκήζνπκε σο 
θφζηνο απνθαηάζηαζεο θαξθίλσλ. Πξνέθπςαλ δηάθνξα κνληέια θαη δηάθνξνη 
δείθηεο, νη νπνίνη πιένλ είλαη δηεζλψο απνδεθηνί. Με βάζε απηνχο ηνπο δηεζλείο 
δείθηεο κηα νκάδα, έθαλε κηα κειέηε, ε νπνία είρε λα θάλεη κε ηελ απνηίκεζε ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο απφ ηε ρξήζε ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηελ Βιιάδα. 
Οπζηαζηηθά ηη θάλακε; Πήξακε φινπο απηνχο ηνπο δείθηεο, ηνπο δηεζλψο 
απνδεθηνχο θαη ηνπο πξνζαξκφζακε ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ πξψηα 
θαηαγξάςακε ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ πνπ έρνπκε ζηελ 
Βιιάδα θαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ. Έηζη ινηπφλ, 
ρξεζηκνπνηήζακε απηήλ ηε κέζνδν. Καιχςακε νπζηαζηηθά ηα πάληα φζνλ αθνξά 
ηελ ελέξγεηα. Αειαδή θαιχςακε ηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο κε φιεο ηηο ρξήζεηο θαη 
φια ηα θαχζηκα. Οπζηαζηηθά είρακε, φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο, κε φια 
ηα θαχζηκα. Μεηά πεξάζακε ζηνλ ηνκέα ηνλ αγξνηηθφ, ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, 
θαιχςακε φιεο ηηο κεηαθνξέο, αεξνπνξηθέο, ζαιάζζηεο, ζηδεξνδξνκηθέο, νδηθέο, 
ηνλ νηθηαθφ ηνκέα (νηθηαθφ ηνκέα ιέκε κφλν ηα ζπίηηα), ελψ ηξηηνγελή, ιέκε ηνλ 
εκπνξηθφ νπζηαζηηθά ηνκέα, παξαδείγκαηνο ράξε μελνδνρεία. Φηάλνπκε θαη ζην 
ζνβαξφηεξν ίζσο ζέκα, ην νπνίν είλαη νη ελεξγεηαθέο ρξήζεηο θαη ηα θαχζηκα ζηνλ  
ηνκέα παξαγσγήο ελέξγεηαο. Γηα ην 40 κε 45% ηεο κφιπλζεο, πνπ έρνπκε απφ ηελ 
παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο, επζχλεηαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο, δειαδή ε 
παξαγσγή ηζρχνο, ειεθηξηζκνχ. Λακβάλνληαο ππφςε, φιεο ηηο πεξηβαιινληηθέο 
επηβαξχλζεηο πξνθχπηεη φηη νη επηβαξχλζεηο είλαη ζηεξεά απφβιεηα απφ απηέο ηηο 
ελεξγεηαθέο ρξήζεηο, πγξά, αέξηνη ξχπνη, ζσκαηίδηα, θίλδπλνο αηπρεκάησλ, έθζεζε 
εξγαδνκέλσλ ζε επηθίλδπλεο νπζίεο, ζφξπβνο θαη δηάθνξα άιια κηθξφηεξα, 
ήζζνλνο ζεκαζίαο. Καη θηάλνπκε ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ έρνπκε 
απφ απηέο ηηο επηβαξχλζεηο. Πάλσ απ‟ φια επηβαξχλεηαη ε δεκφζηα πγεία. 
Παξαδείγκαηνο ράξε, δεκηέο ζηα δάζε, επηβαξχλνπλ ηε δεκφζηα πγεία. Ώλ έρνπκε 
επηβάξπλζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, πάιη έρνπκε επηβάξπλζε ηεο δεκφζηαο πγείαο. 
ηε ζπλέρεηα, ζα πξνρσξήζνπκε ζηα ζπκπεξάζκαηα θαη ζηελ πνζνηηθνπνίεζε 
ησλ επηβαξχλζεσλ. Έρνπκε ιηγφηεξεο επηβαξχλζεηο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, δειαδή 
ηνλ εκπνξηθφ ηνκέα (θαηαζηήκαηα, μελνδνρεία). Πάλησο ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο ηελ 
παίξλνπλ νη ειεθηξνπαξαγσγνί θαη γηα απηφ ζα επηκείλσ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή  
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θαη κεηά έξρνληαη νη κεηαθνξέο θαη ε βηνκεραλία. Βδψ ζα ήζεια πιένλ λα 
επηθεληξσζνχκε, γηαηί δελ ππάξρεη ρξφλνο λα δνχκε ηνπο άιινπο ηνκείο, λα 
επηθεληξσζνχκε ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή. Έρνπκε κηθξή ζπκκεηνρή ζηε ρψξα καο 
ζην ελεξγεηαθφ καο ηζνδχγην ησλ αεξίσλ θαπζίκσλ. Γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα, φπσο 
μέξεηε ηα ηειεπηαία ρξφληα, γηα δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Βδψ βιέπεηε θηφιαο 
φηη έρνπκε ιάβεη ππφςε καο πάξα πνιινχο ξχπνπο, αέξηνπο ξχπνπο, δηνμείδην ηνπ 
άλζξαθα, κνλνμείδην, νμείδηα ηνπ αδψηνπ, δηνμείδην ηνπ ζείνπ, αησξνχκελα 
ζσκαηίδηα θιπ. Κπξίαξρα είλαη ηα ζηεξεά θαχζηκα ζηνλ ηνκέα ηεο 
ειεθηξνπαξαγσγήο θαη θπζηθά κηιάκε πάληα γηα ηνλ ιηγλίηε. Τπάξρεη κηα 
πνζνηηθνπνίεζε νπζηαζηηθά ησλ επηπηψζεσλ. Θα επηκείλσ κφλν ζηελ παξαγσγή 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αθήλσ θαηά κέξνο φινπο ηνπο άιινπο ηνκείο θαηαλάισζεο 
ελέξγεηαο, βηνκεραλία, νηθηαθφ, ηξηηνγελή θιπ. Θα αλαθεξζνχκε θαη ζηηο 
αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, φπνπ ηηο ρσξίδνπκε ζε πδξνειεθηξηθά θαη αηνιηθά. 
Βμεηάδνπκε ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο αλά κνλάδα ελέξγεηαο. Βίλαη πάξα πνιχ 
ζεκαληηθφ, ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο αλά κνλάδα ελέξγεηαο πνπ έρνπκε απφ φιεο 
ηηο άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο, πφζν είλαη απφ ηα αηνιηθά θαη πφζν απφ ηα 
πδξνειεθηξηθά. 1,4 απφ ηα πδξνειεθηξηθά, 0,6 κηιάσ γηα επξψ πιένλ αλά giga 
watt-hour. ΐιέπεηε εδψ γηα ηη λνχκεξα κηιάκε θαη εδψ είλαη κφλν γηα ην δηνμείδην 
ηνπ άλζξαθα. Θα πξέπεη λα πξνζζέηνπκε θαη ηα ππφινηπα αέξηα, απφ ηνπο 
ππφινηπνπο αέξηνπο ξχπνπο πνπ κηιάκε γηα 6,5 ζπλ 2,5 πάκε δειαδή ζην 9 φηαλ 
ην ζπγθξίλνπκε κε ηηο ΏΠΒ πνπ είλαη ζην 0,6 γηα ηα αηνιηθά θαη 1,5 γηα ηα 
πδξνειεθηξηθά. Σα ζπκπεξάζκαηα απφ απηήλ ηε κειέηε είλαη ηα εμήο: φηη ην 
πεξηβαιινληηθφ θφζηνο, ην νπνίν έρνπκε ζπλνιηθά απφ ηνλ ηνκέα ελέξγεηαο, είλαη 
ηξαγηθφ. Μηιάσ γηα 20 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Ώπφ φιν ηνλ ηνκέα, φρη κφλν γηα 
παξαγσγή ελέξγεηαο, παξαγσγή ειεθηξηζκνχ αιιά γηα φιν ηνλ ηνκέα 
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, 20 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Σν πξψην ινηπφλ, πνπ πξέπεη 
λα δνχκε είλαη απηφ. Σν ηξνκαθηηθφ λνχκεξν, ην νπνίν ζπγθξίλεηαη κε ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο ρψξαο. Σν δεχηεξν, είλαη φηη ε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε 
πνπ έρνπκε απφ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη πάξα πνιχ κηθξή. Βηδηθά 
γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, είλαη πεξίπνπ 15 θνξέο κηθξφηεξε απφ 
φια ηα άιια θαχζηκα. Σν ηξίην, ζέισ λα ην επηζεκάλσ δηφηη γίλεηαη πνιιή θνπβέληα 
ζηηο κέξεο καο γηα απηφ. Αελ έρνπκε εληειψο απνπνηληθνπνηήζεη ηηο αλαλεψζηκεο 
πεγέο ελέξγεηαο. Αελ πξνζπαζνχκε λα ηηο απνπνηληθνπνηήζνπκε. Έρνπλ θαη απηέο 
ην κεξίδην επζχλεο ηνπο θαη ην αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο κε ηα λνχκεξα. κσο 
είλαη ηξνκαθηηθά κηθξφ. Σν ζπκπέξαζκα, ην νπνίν πξέπεη λα θαηαιάβνπκε ζαλ 
πνιηηεία θαη ζαλ θνηλσλία, είλαη φηη παξαγσγή ειεθηξηζκνχ ρσξίο παξζελνγέλεζε  
δελ γίλεηαη. Θα πξέπεη λα έρνπκε θαη έλα πεξηβαιινληηθφ θφζηνο, λα 
αλαινγηζηνχκε φηη βάδνληαο εκπφδηα ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζα ην 
πιεξψζνπκε κε 15 θαη 20 θαη 30 θνξέο πεξηζζφηεξν, ζε κεξηθέο ηερλνινγίεο, ζην 
πεξηβαιινληηθφ θφζηνο. Έλα άιιν πνιχ ζεκαληηθφ, πνπ πξέπεη λα αλαθέξνπκε, 
είλαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Βίκαζηε νη ρεηξφηεξνη ζηελ επξσπατθή ελέξγεηα, 
απφ άπνςε απφδνζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ καο ζπζηήκαηνο. Πεξίπνπ βξηζθφκαζηε 
ζην 50%. Ση ζεκαίλεη απηφ; Καίκε 100€ ζε θαχζηκα θαη απηφ πνπ παίξλνπκε είλαη 
γχξσ ζην 50. αο επραξηζηψ πάξα πνιχ. 
 
Ρέλα Υαιηώηε: Κη εκείο ζαο επραξηζηνχκε, ε θπξία Βπηπρία Μαχξνπ, 
πεξηβαιινληνιφγνο, κέινο ηνπ Αηθηχνπ Μεζφγεηνο SOS κε ζέκα «Δ 
πεξηβαιινληηθή πξφιεςε σο παξάγσλ πξνζηαζίαο θαη ηεο πγείαο, ε πεξίπησζε 
ηνπ λεξνχ». 
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Δπηπρία Μαύξνπ (Πεξηβαιινληνιόγνο, Μέινο 
ηνπ Γηθηύνπ ΜΔΟΓΔΗΟ SOS): Γεηα ζαο θαη 
απφ εκέλα θαη επραξηζηνχκε γηα ηελ πξφζθιεζε. 
πγραξεηήξηα γηα ηε δηνξγάλσζε. Πνιχ 
ελδηαθέξνληα φια απηά πνπ αθνχκε θαη φινη καο 
θαηαιαβαίλνπκε φηη νη επηπηψζεηο ηνπ 
πεξηβάιινληνο ζηελ πγεία είλαη πιένλ έλα κείδνλ 
ζέκα πνπ απαζρνιεί φινπο ηνπο πνιίηεο, πνπ 
θαηαιήγεη λα ππάξρεη αλάγθε θαη πηέζεηο, 
ελδερνκέλσο γηα ηέηνηεο εθδειψζεηο φπσο, θη ε 
ζεκεξηλή αιιά θαη πηέζεηο πξνο ηηο αξρέο γηα 
ιήςε απνθάζεσλ θαη δξάζεσλ δηαθνξεηηθψλ 
κέρξη ηψξα, ψζηε λα κπνξνχκε λα έρνπκε έλα 
πεξηβάιινλ, πνπ λα βνεζάεη ζηελ θαιή καο 
πγεία. πσο ινηπφλ, έρνπκε φινη καο ην 

δηθαίσκα επηινγήο ζηε ζηάζε δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία καο, φζνλ αθνξά 
ηε δηαηξνθή, ηελ άζιεζε θιπ, έηζη ζα „πξεπε λα „ρνπκε θαη ην δηθαίσκα επηινγήο 
ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνχκε είηε είλαη ην ηνπηθφ, ην αζηηθφ, ε πφιε καο, ε 
γεηηνληά καο, είηε είλαη ην επξχηεξν πεξηβαιινληηθφ. Ο ξφινο ινηπφλ, ηεο 
δηαηήξεζεο θαη ηεο δηαζθάιηζεο απηνχ ηνπ πεξηβάιινληνο, ζρεηηθά κε ηελ πγεία 
καο, είλαη ηφζν ζηηο αξρέο αιιά φζν θαη ζηελ πξνζσπηθή καο ζηάζε δσήο. Καιφ 
ζα ήηαλε αλ θάπνηνο έρεη ηε δηάζεζε λα έρεη κηα ζηάζε δσήο, αο πνχκε πνπ λα 
βνεζά ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία, λα κπνξεί λα ηελ εθαξκφδεη θηφιαο. Ώο δνχκε 
ινηπφλ, επηγξακκαηηθά πνηεο είλαη νη παξάκεηξνη, νη πεξηβαιινληηθέο παξάκεηξνη 
πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία. ΐιέπνπκε φηη είλαη θάπνηνη κε ηνπο νπνίνπο εξρφκαζηε 
ζε θαζεκεξηλή επαθή, φπσο είλαη ν αέξαο θαη ην λεξφ πνπ πίλνπκε. Σν 
θαηαιαβαίλνπκε αλ καο ιείςεη κηα κέξα λεξφ, ηα άιια θαληάδνπλ ίζσο πην 
καθξηλά. ηαλ αθνχκε ρεκηθά, δελ ζθεθηφκαζηε φηη είλαη κέζα ζηελ 
θαζεκεξηλφηεηά καο θη είλαη ζέκα, κε ην νπνίν εξρφκαζηε θαζεκεξηλά αληηκέησπνη. 
ΐιέπνπκε πάιη, θάπνηεο παζήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε έμαξζε ηα ηειεπηαία ρξφληα 
θαη ζρεηίδνληαη κε ηε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ώπφ ηηο παξακέηξνπο πνπ 
είδακε αξρηθά, ζα κείλνπκε ιίγν ζηελ αέξηα ξχπαλζε, θαζψο ππάξρνπλ ζηνηρεία 
αλεζπρεηηθά, ελδερνκέλσο γηα ηελ παξνχζα θαηάζηαζε θαη αλεζπρίεο βέβαηα γηα 
ηε κειινληηθή θαηάζηαζε. Αειαδή, πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο ζε έλα παηδί, ζε έλα 
έκβξπν, ηνπ νπνίνπ ν νξγαληζκφο δελ έρεη αλαπηχμεη ηηο άκπλεο ηνπ, ηνπ λα 
κεγαιψλεη ζε έλα επηβαξπκέλν απφ αέξηνπο ξχπνπο πεξηβάιινλ; ζνλ αθνξά ην 
λεξφ, μέξνπκε φινη πνηεο είλαη νη πεγέο ηεο ξχπαλζεο, ηεο αλζξψπηλεο 
δξαζηεξηφηεηαο ζην λεξφ θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ. Έηζη 
ινηπφλ, ππνβαζκίδεηαη ε πνηφηεηα ησλ πδάησλ, ελψ ηαπηφρξνλα, αλ ην 
ζπλδπάζνπκε θαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή κεηψλεηαη ε πνζφηεηα, ιφγσ ησλ 
κεησκέλσλ βξνρνπηψζεσλ. Βπίζεο, κεηψλεηαη θαη ε πνζφηεηα ηνπ θαζαξνχ θαη 
πφζηκνπ λεξνχ, ζην νπνίν έρνπκε πξφζβαζε ή ζα έπξεπε λα έρνπκε πξφζβαζε 
φινη καο. Βπηπξνζζέησο, λα κελ μερλάκε φηη ην λεξφ, κέζσ ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ, 
δελ είλαη ζεκεηαθή ε ξχπαλζε φπνπ γίλεηαη, αιιά κπνξεί λα κεηαθεξζεί αλά πάζα 
ζηηγκή ζε νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο ηνπ πιαλήηε. Θα πξέπεη ινηπφλ, λα 
πξνζέμνπκε ην ζέκα ηνπ λεξνχ, γηαηί είλαη έλα αγαζφ πνπ ελδερνκέλσο λα είλαη ζε 
αλεπάξθεηα θαη δελ ην έρνπλ θαηαιάβεη, ιφγσ ηεο παξνρήο πνπ ππάξρεη απηή ηε 
ζηηγκή, ηεο επθνιίαο κε ηελ νπνία ην έρνπκε. Βάλ πεξάζνπκε ινηπφλ απφ ην γεληθφ 
επίπεδν ζε ηνπηθφ θαη ζε αζηηθφ επίπεδν, κπνξνχκε λα παξνκνηάζνπκε ηελ πφιε 
κε έλα δσληαλφ νξγαληζκφ. ηηο πφιεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αξρίζεη ζηα  
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κεγάια αζηηθά θέληξα θπξίσο, λα γίλεηαη ζπζζψξεπζε θαηνίθσλ, πιεζπζκψλ, πνπ 
απηνκάησο ππνβαζκίδεη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνχκε, δελ ππάξρεη θαζαξφο 
αέξαο, θαζαξή ζάιαζζα, λεξά, ε γε θιπ. Τπάξρεη έηζη, κηα έληαζε θαη κηα πίεζε 
θαη αλ ην παξνκνηάζνπκε απηφ κε έλαλ δσληαλφ νξγαληζκφ, ζα πξέπεη λα 
ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη ηφζν νη επηκέξνπο παξάκεηξνη, φζν θαη ην θάζε ζχζηεκα 
απφ κφλν ηνπ, ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε πγηή ηξφπν γηα λα είλαη πγηέο θαη ην φιν 
ζχζηεκα, φινο ν νξγαληζκφο, αιιά θαη ν ζπληνληζκφο ηνπ λα είλαη ηέηνηνο, ψζηε λα 
κπνξεί ε αιιειεπίδξαζε λα γίλεηαη νκαιά. ζνλ αθνξά ζηα ζέκαηα ησλ δξφκσλ 
ηνπ λεξνχ κέζα ζηελ πφιε, ε Ώηηηθή είλαη κηα πεξηνρή πνπ είρε αξθεηά ξέκαηα, πνπ 
ηα πεξηζζφηεξα έρνπλ κπαδσζεί. Δ χπαξμε ελφο ξέκαηνο ζε κηα πφιε κπνξεί λα 
είλαη έλα πνιχ ζεηηθφ ζηνηρείν, θαζφηη αθελφο είλαη έλαο δξφκνο λεξνχ, φπνπ ηα 
λεξά ηεο βξνρήο βξίζθνπλ δηέμνδν θαη απνθεχγνληαη νη πιεκκχξεο. Γχξσ απφ ην 
ξέκα ππάξρεη δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηεο παξαπνηάκηαο βιάζηεζεο, νπφηε είλαη 
έλαο ηξφπνο ζην λα θέξλνπλ ηε θχζε κέζα ζηελ πφιε, πνπ είλαη θάηη ην νπνίν καο 
ιείπεη, θαη αθεηέξνπ βνεζά ζηελ αλαλέσζε θαη θπθινθνξία ηνπ αέξα θαζφηη 
δεκηνπξγνχληαη δξφκνη, νπζηαζηηθά αλνίγκαηα, φπνπ ν αέξαο κπνξεί λα 
θπθινθνξεί πνιχ πην γξήγνξα θαη άλεηα απ‟ φηη αλ έρνπκε κηθξά ζηελά δξνκάθηα 
θαη είλαη έλαο ηξφπνο αλαλέσζεο ηνπ ππφγεηνπ πδξνθνξέα. Σξφπνη αληηκεηψπηζεο 
ησλ πξνεγνπκέλσλ. Φαληάδνκαη φηη ιίγν πνιχ φινη καο έρνπκε κηα εηθφλα ηεο 
δσήο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, πνπ αξθεηά απφ ηα πξνεγνχκελα επηκέξνπο 
ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ δελ ιεηηνπξγνχλ ηφζν θαιά φζν φινη ζα ζέιακε. Έηζη 
ινηπφλ, έρεη δεκηνπξγεζεί ε αλάγθε αληηκεηψπηζεο πνπ έρεη νδεγήζεη ηελ 
Βπξσπατθή Βπηηξνπή γηα παξάδεηγκα, ζηε δεκηνπξγία ηεο επξσπατθήο νδεγίαο, ην 
ζρέδην δξάζεσο 2004-2010, πνπ ν ηίηινο ηνπ είλαη πεξηβάιινλ θαη πγεία. 
Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ, λα αληηκεησπηζηεί απηφ ην πξφβιεκα, ην νπνίν είλαη δηεζλέο, 
ππάξρνπλ 13 δξάζεηο, πνπ νξίδνληαη απφ ην ζρέδην θαη ρσξίδνληαη ζε ηξεηο 
θαηεγνξίεο. Σν πξψην βαζηθφ, αθελφο είλαη λα έρνπκε ηελ πιεξνθφξεζε, ηελ 
πιεξνθνξία πνπ ππάξρεη ηφζν ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, φζν θαη ζηνλ ηνκέα 
ηεο πγείαο θαη πψο απηά ηα δχν παληξεχνληαη θαη αιιεινεπηδξνχλ, θαη αθεηέξνπ 
λα έρνπκε επηπιένλ έξεπλα ζηελ θάιπςε ησλ θελψλ, πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ 
ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. Γηα λα κπνξέζνπκε λα ιχζνπκε έλα πξφβιεκα εθηφο 
απφ ηελ ζπγθέληξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ρξεηάδεηαη θαη ε θαηαλφεζή ηνπ. 
Καηαλνψληαο ινηπφλ αξρηθά ην πξφβιεκα, ην επφκελν βήκα είλαη ν θαζνξηζκφο 
πνιηηηθήο, ζηξαηεγηθήο θαη δξάζεο ηφζν απφ ηηο αξρέο, αιιά θαη ε ελεκέξσζε θαη 
επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ θαη απηνί λα έρνπλ ιφγν θαη ζηε  
ιήςε απνθάζεσλ αιιά θαη ζηελ επηινγή θαη θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπο. Ση 
ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζε ηνπηθφ επίπεδν; Θέζεηο εξγαζίαο θαη απνξξφθεζε 
αηφκσλ, πνπ έρνπλ γλψζε θαη κπνξνχλ λα ζπλδπάδνπλ δηεπηζηεκνληθά θαη 
δηεπαγγεικαηηθά ηα ζέκαηα, έιεγρνη ζηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα 
πδάησλ, αέξα, ερνξχπαλζε, επαηζζεηνπνίεζε πνιηηψλ θιπ. Δ δηαβνχιεπζε είλαη 
θάηη ζεκαληηθφ θαη επίζεο εξρφκελνη ζε επαθή ζαλ πεξηβαιινληηθή νξγάλσζε κε 
πνιίηεο, παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη επαηζζεηνπνίεζε. Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ 
έρνπλ δηάζεζε λα αιιάμνπλ ηε ζηάζε ηεο δσήο, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ έλα 
θαιχηεξν πεξηβάιινλ. Πεγαίλνληαο ελδεηθηηθά ζε ζρνιεία θαη κηιψληαο γηα 
εμνηθνλφκεζε λεξνχ, ηνπο δεηάκε λα θάλνπλ κηα αίηεζε ζην Αήκν γηα 
αληηθαηάζηαζε ησλ βξπζψλ, πνπ ζηάδνπλ ή ησλ θαδαλαθίσλ. Οη πεξηζζφηεξνη 
θαζψο θαη θάπνηα παηδηά αληηδξνχλ, «θαλείο δελ ζα καο αθνχζεη». Έηζη ινηπφλ, ζα 
ήζεια λα πηζηεχσ φηη ηέηνηα βήκαηα, φπσο ην ζεκεξηλφ είλαη έλαο ηξφπνο, ψζηε λα 
αιιάμεη πιένλ απηή ε αληηκεηψπηζε θαη ε επηθχιαμε πνπ ππάξρεη, ηφζν απφ λένπο, 
φζν θαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο, απέλαληη ζηηο αξρέο φηη ηίπνηα δελ κπνξεί λα  
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αιιάμεη, δηφηη ελδερνκέλσο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ πξάγκαηα θαη ζα έπξεπε φινη λα 
θαηεπζπλζνχκε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Τπάξρνπλ ηξφπνη πνπ κπνξνχλ λα 
γίλνπλ ηνπηθέο εθαξκνγέο. Ο δήκνο κπνξεί λα είλαη ην θαιφ παξάδεηγκα, είηε 
πηνζεηψληαο επξσπατθά πξνγξάκκαηα, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε αληαιιαγή 
πιεξνθνξηψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ, επξσπατθά, είηε εθαξκφδνληαο πάιη 
πξνγξάκκαηα ζε ζρέζε κε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε, είηε κεηαηξέπνληαο 
ηα δεκφζηα θηήξηα ζε πξφηππα πγηή θηήξηα θαη φρη άξξσζηα φπσο φινη μέξνπκε, 
αμηνπνηψληαο θαη αιιάδνληαο ηηο ππνδνκέο, εθαξκφδνληαο εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
θαη λεξνχ, πνπ φπσο είπαλ θαη νη πξνεγνχκελνη έλα κεγάιν πνζνζηφ ελέξγεηαο 
ράλεηαη φπσο θαη λεξνχ. Τπάξρνπλ ζπζηήκαηα αλαθχθισζεο λεξνχ, ην λεξφ απφ 
ην ληπηήξα ή απφ ην λεξνρχηε πνπ κε εχθνιν ζρεηηθά ηξφπν κπνξεί λα αλαλεσζεί 
θαη λα πεγαίλεη ζην θαδαλάθη, ελδερνκέλσο είλαη θάηη πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ Κχπξν 
θαη ζηε Γεξκαλία αξθεηά, φπνπ εθεί ππάξρνπλ νη ηερλνγλσζίεο. Ο δήκνο πξέπεη λα 
δίλεη ην θαιφ παξάδεηγκα ζηνπο πνιίηεο, ψζηε λα θαηαιάβνπλ φινη φηη κπνξνχκε 
ηειηθά θαη ίζσο πξέπεη θαη λα αιιάμνπκε ιίγν λννηξνπία. Βπραξηζηψ. 
 
Ρέλα Υαιηώηε: Κη εκείο επραξηζηνχκε. Θέισ λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο νκηιεηέο 
θαη λα θαιέζσ ηνλ ζπληνληζηή ηνπ επφκελνπ ηξαπεδηνχ. 
 
 

3
ν
 ηξνγγπιό Σξαπέδη 

«Πξνιεπηηθή Ηαηξηθή» 
 

 
πληνληζηήο Ησάλλεο Πνπιόπνπινο 
(Αληηδήκαξρνο Ακαξνπζίνπ): Παξαθαινχκε ηνλ θ. 
Μνξηάθε, Μαηεπηήξα Γπλαηθνιφγν θαη Αφθηνξα ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ λα πάξεη ην ιφγν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αιέμαλδξνο Μνξηάθεο (Μαηεπηήξ, Γπλαηθνιόγνο, Γξ. 
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ) : Οη ηνί ησλ αλζξσπίλσλ 
ζεισκάησλ είλαη γλσζηνί δηεζλψο κε ηα αξρηθά HPV. Ώπφ 
απηνχο πεξίπνπ ζαξάληα πξνζβάινπλ ην δέξκα θαη ηνπο 
βιελλνγφλνπο ηνπ θαηψηεξνπ γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 
γπλαίθαο θαη νλνκάδνληαη γελλεηηθνί ηχπνη. Οη γελλεηηθνί 
HPV κεηαδίδνληαη θπξίσο κε ηελ ζεμνπαιηθή επαθή. 
ήκεξα, ε κφιπλζε απφ HPV απνηειεί ην ζπρλφηεξν 
ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελν λφζεκα. Τπνινγίδεηαη φηη ε 
πηζαλφηεηα λα κνιπλζεί έλα ζεμνπαιηθψο ελεξγφ άηνκν, 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, απφ θάπνην HPV είλαη πνιχ 
πςειή πεξίπνπ 70% έσο 80%. Δ κφιπλζε απφ ηνπο HPV 
είλαη πην ζπρλή ζηηο έθεβεο θαη ηηο λέεο γπλαίθεο ιφγσ ηεο  
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αιιαγήο ησλ ζεμνπαιηθψλ ζπληξφθσλ. πλήζσο είλαη παξνδηθή κφιπλζε θαη δελ 
δεκηνπξγεί θαλέλα πξφβιεκα. Ο ηφο θαηαζηέιιεηαη γξήγνξα απφ ην ακπληηθφ 
αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα. κσο ζε έλα κηθξφ πνζνζηφ γπλαηθψλ, ε κφιπλζε απφ 
νξηζκέλνπο ηχπνπο HPV πνπ ιέγνληαη θαη πςεινχ θηλδχλνπ πξνθαινχλ 
πξνβιήκαηα πνπ πνηθίινπλ, απφ θαθνήζεηο κέρξη πξνθαξθηληθέο αιινηψζεηο. Βάλ 
νη πξνθαξθηληθέο αιινηψζεηο δελ εληνπηζηνχλ θαη αληηκεησπηζηνχλ έγθαηξα, 
ππάξρεη κηα κηθξή πηζαλφηεηα λα εμειηρζνχλ ζε δηεζεηηθνχο θαξθίλνπο. Καηαξρήλ 
πεξλάλε 10 έσο 30 ρξφληα. Βπηπρψο γηα ηηο γπλαίθεο, νη αιινηψζεηο απηέο κπνξνχλ 
λα εληνπηζηνχλ πνιιά ρξφληα πξηλ λα γίλνπλ θαξθίλνη. Καη κπνξνχλ λα 
εληνπηζηνχλ κε ην Παπαληθνιάνπ, κε ηελ θνιπνζθφπεζε, κε κνξηαθέο ηερληθέο. 
Ώπηή ινηπφλ ε πξφιεςε ιέγεηαη δεπηεξνγελήο πξφιεςε. Αειαδή ην λα 
πξνιάβνπκε ηνλ θαξθίλν, λα πξνιάβνπκε ηηο αιινηψζεηο, ζηε δηαδξνκή ηνπο, 
ιέγεηαη δεπηεξνγελήο πξφιεςε. Να πξνιάβνπκε ηε κφιπλζε απφ ηνλ ηφ, ιέγεηαη 
πξσηνγελήο πξφιεςε. Ώπηφ είλαη ην εκβφιην. Σα εκβφιηα δελ είλαη, λα θάλνπκε κηα 
παξέλζεζε, ηα εκβφιηα δελ πεξηέρνπλ DNA ηνπ ηνχ. Ο ηφο έρεη ην DNA ηνπ 
εζσηεξηθά θαη έρεη ηελ θάςα ηνπ εμσηεξηθά. Δ θάςα ηνπ είλαη πξσηετληθή. Καη ηα 
εκβφιηα ηη θάλνπλ; Παξάγνληαη ζην εξγαζηήξην ζσκαηίδηα ηα νπνία κνηάδνπλ πνιχ 
κε ηνπο ηνχο, κνηάδνπλ κε ηελ θάςα ησλ ηψλ, ν νξγαληζκφο καο αληηιακβάλεηαη 
απηά ηα ζσκαηίδηα σο HPV θαη δεκηνπξγεί αληηζψκαηα. Έρεη αληηζψκαηα ν 
νξγαληζκφο θαη φηαλ κπεη ν πξαγκαηηθφο ηφο κέζα πάλε ηα αληηζψκαηα θαη 
δεζκεχνπλ ηελ θάςα ηνπ ηνχ θαη δελ κπνξεί λα απειεπζεξσζεί ην DNA ηνπ θαη λα 
κνιχλεη. Βδψ είλαη απηφ πνπ θάζε κηθξννξγαληζκφο θάλεη ζηνλ νξγαληζκφ καο φηαλ 
κπεη, ν ζθνπφο ηνπ θάζε κηθξννξγαληζκνχ είλαη λα πνιιαπιαζηαζηεί. Έηζη θαη ν 
ηφο κπαίλεη κέζα ζηα θχηηαξά καο, πνιιαπιαζηάδεηαη, απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ 
ηνπ πξνθχπηεη θιεγκνλή θαη βέβαηα ζε κηα απψηεξε θάζε πξνθαιεί 
θαξθηλνγέλεζε. Μπαίλεη φπσο είπακε ζηα επηζήιηα. Σα επηζήιηα είλαη ε θάιπςε 
ησλ νξγάλσλ καο, είλαη ην δέξκα, είλαη ηα πιαθψδε επηζήιηα δειαδή, πνπ είλαη 
ζηνηβάδεο θπηηάξσλ αιιά έρεη κηα ηδηνηξνπία ν HPV γηα λα κπεη, πξέπεη λα κνιχλεη 
απηήλ εδψ ηελ επηθάλεηα, απηήλ εδψ ηε ζέζε. Αειαδή λα κνιχλεη ηε βαζηθή 
ζηνηβάδα ηνπ επηζειίνπ. Γηα απηφ θαη απηφο ν ηφο δελ κπνξεί λα θνιιήζεη έλαο 
άλζξσπνο εάλ αγγίμεη έλα πφκνιν πνπ έρεη ηνλ ηφ, πξέπεη λα ζθηζηεί ην επηζήιην 
ζε θάπνην ζεκείν γηα λα κπεη ν ηφο κέζα. Ώπηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε 
κφιπλζε απηή είλαη θπξίσο ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελε. Καη εμαπιψλεηαη ν ηφο ζε 
φιν ην θαηψηεξν γελλεηηθφ ζχζηεκα θαη κεηά ηη ζπκβαίλεη; Δ πιεηνςεθία ησλ 
αλζξψπσλ πνπ θνιιάλε ηνλ ηφ ηνλ θαηαζηέιιεη. Καη ηνλ θαηαζηέιιεη κέζα ζε έλα 
δηάζηεκα 6 κε 8 κελψλ. Φηάλνπκε ζε κηα θάζε εμηζνξξφπεζεο ζηελ νπνία ν ηφο 
θαηαζηέιιεηαη απφ ηνλ ίδην καο ηνλ νξγαληζκφ ρσξίο λα θάλνπκε θακηά ζεξαπεία. 
Τπάξρεη εδψ έλα κηθξφ πνζνζηφ γπλαηθψλ, γχξσ ζην 10% πνπ δελ κπνξεί λα 
θαηαζηείιεη ηε ινίκσμε απφ ηνπο νγθνγφλνπο ηνπ HPV. Ώπηφ ην πνζνζηφ 
γπλαηθψλ, ην 10%, ην νπνίν δελ ην μέξνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ δπζηπρψο βξίζθεηαη 
ζε θίλδπλν γηα θαξθηλνγέλεζε. Ώλ δνχκε φια απηά πνπ ζαο είπα ζρεκαηηθά, πην 
πηζαλφ είλαη φηη κηα γπλαίθα ζα κνιπλζεί θαη ζα επηζηξέςεη ζην θπζηνινγηθφ. 
Τπάξρεη κηα κηθξή πηζαλφηεηα 10% λα θάλεη αιινηψζεηο ρακεινχ βαζκνχ θη απηέο 
νη αιινηψζεηο λα παξακείλνπλ θαη λα γίλνπλ επίζεκεο πξνθαξθηληθέο αιινηψζεηο. 
ζν νη πξνθαξθηληθέο αιινηψζεηο είλαη κέρξη εδψ, φζν δειαδή δελ έρεη ζπάζεη ε 
βαζηθή κεκβξάλε ηνπ επηζειίνπ θαη δελ έρεη κπεη θαξθηληθφ θχηηαξν κέζα ζε αγγεία 
θαη ιεκθαγγεία είλαη ηνπηθή λφζνο θαη ζεξαπεχεηαη θαη αθαηξνχληαη απηέο νη 
αιινηψζεηο. Ώπηφ ιέγεηαη δεπηεξνγελήο πξφιεςε. Βάλ ηψξα πάκε ζε απηήλ ηε 
γπλαίθα πνπ δελ έρεη κνιπλζεί θαη ηεο θάλνπκε έλα εκβφιην θαη εκπνδίζνπκε ηε 
κφιπλζε απφ ηνλ ηφ, ίζσο δελ είλαη γηα ηελ παξνχζα ζηηγκή αιιά είλαη πνιχ  
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ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε φηη απηνί νη ηνί, φπσο θαη ν HIV, ν ηφο πνπ θάλεη ην AIDS 
ξίρλεη ην αλνζνπνηεηηθφ καο ζχζηεκα, έηζη θαη απηνί νη ηνί είλαη επηθίλδπλνη γηαηί 
αλαζηέιινπλ ηνπο κεραληζκνχο πνπ έρνπκε γηα λα εμνπδεηεξψζνπκε ηνλ θαξθίλν. 
Αειαδή απηνί θαηαζηέιινπλ ηνπο νγθνθαηαζηαιηηθνχο καο κεραληζκνχο ζην DNA 
καο θαη δεκηνπξγνχλ θαξθίλν. Αελ έρσ ρξφλν λα ζαο αλαιχζσ απηέο ηηο δηαθάλεηεο 
αιιά είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ απηφ δηφηη αλ θαηαθέξνπλ θαη θαηαζηείινπλ ην 
αλνζνπνηεηηθφ καο ζχζηεκα θαη ζε δεχηεξε θάζε θαηαζηείινπλ ηνπο 
νγθνθαηαζηαιηηθνχο κεραληζκνχο ηφηε γίλεηαη ν θαξθίλνο. Βπηπρψο γηα λα ην 
θάλνπλ απηφ πεξλάεη έλα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πεξλάεη έλα δηάζηεκα 10 
έσο 30 ρξφλσλ. Γηα λα κε θνβφκαζηε, ε κφιπλζε είλαη πάξα πάξα πάξα πνιχ 
ζπρλή. Έλα 70 κε 80 ηνηο εθαηφ ησλ αηφκσλ αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο πνπ είλαη 
ζεμνπαιηθψο ελεξγά ζα πάζεη κφιπλζε απφ θάπνηνλ HPV ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο 
ηνπ. 1% απφ απηά ηα άηνκα ζα εθδειψζεη εμσζζελή θνλδπιψκαηα πνπ είλαη θαη 
θαινήζε. Οη ππφινηπνη ζα εθδειψζνπλ ππνθιηληθέο αιινηψζεηο απφ θαινήζεηο ή 
θαθνήζεηο HPV. Ώπηφ ην 10% ζηνπο νπνίνπο νη αιινηψζεηο ζα παξακείλνπλ, 
θηλδπλεχεη. Ώπηνχο πξέπεη λα ηνπο βξνχκε εκείο κε ηεζη Παπαληθνιάνπ, κε 
θνιπνζθφπεζε, κε πβξηδηζκφ, κε κνξηαθέο ηερληθέο θαη λα αθαηξέζνπκε απηέο ηηο 
πξνθαξθηληθέο αιινηψζεηο. Καη πάιη επηκέλσ ζην ρξνλνβφξν ηεο δηαδηθαζίαο. Αελ 
ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη παληθφο. ηαλ εληνπίζνπκε ηηο πξνθαξθηληθέο αιινηψζεηο, 
έρνπκε επηπρψο ζήκεξα ηα κέζα λα αθαηξεζνχλ νη αιινηψζεηο απηέο θαη 
αθαηξνχληαη κε ιέηδεξ θαη κε άιιεο κεζφδνπο, ε γπλαίθα λα κελ έρεη θαλέλα 
πξφβιεκα φζνλ αθνξά ηε γνληκφηεηά ηεο. Αηφηη εληνπίδνληαη νη αιινηψζεηο θαη 
αθαηξείηαη αθξηβψο ν ηζηφο πνπ θιεγκαίλεη θαη έρεη ηελ πξνθαξθηληθή αιινίσζε. 
Βδψ είλαη ε ινγηθή ηνπ δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ. Ώπφ απηήλ ηελ επηθάλεηα ηνπ 
ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, παίξλνπκε ην ηεζη Παπαληθνιάνπ θαη βιέπνπκε αλ 
ππάξρνπλ αλψκαια θχηηαξα, απηήλ ηελ επηθάλεηα ειέγρνπκε κεηά κε ηελ 
θνιπνζθφπεζε, απφ απηήλ ηελ επηθάλεηα παίξλνπκε βηνςίεο θαη απηήλ ηελ 
επηθάλεηα αθαηξνχκε εάλ δεκηνπξγεζνχλ αιινηψζεηο. ΐιέπεηε εδψ ην ηεζη 
Παπαληθνιάνπ πψο ιακβάλεηαη. Τπάξρνπλ ζήκεξα θαη ζχγρξνλεο ηερληθέο 
βειηίσζεο ηνπ ηεζη Παπαληθνιάνπ. Βδψ βιέπεηε ηε ινγηθή ηεο θνιπνζθφπεζεο 
φπσο ζαο εμήγεζα πξηλ θαη πξέπεη λα κείλεη ζην κπαιφ θάζε γπλαίθαο φηη ην 
πξψην καο βήκα είλαη ην ηεζη Παπαληθνιάνπ θαη κεηά πξνρσξνχκε ζε 
θνιπνζθφπεζε θαη ζε βηνςία, ελδερνκέλσο ρξεζηκνπνηνχκε θαη ηηο κνξηαθέο 
ηερληθέο θαη αλ επηβεβαησζεί φηη έρεη κηα πξνθαξθηληθή αιινίσζε, απηή αθαηξείηαη.  
Σψξα, ν δεπηεξνγελήο απηφο πξνιεπηηθφο έιεγρνο απέδσζε πάξα πνιιά. Ο 
Παπαληθνιάνπ πεξηέγξαςε ηελ ηερληθή θαη ηε ινγηθή ηνπ ηεζη πνπ ν ίδηνο βξήθε 
ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50. Ώπφ ην ‟50 κέρξη ηψξα, θαηφξζσζε ν θαξθίλνο ηνπ 
ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, θαηφξζσζαλ νη Ώκεξηθαλνί θάλνληαο έιεγρν ζην 80 πεξίπνπ 
ηνηο εθαηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο, πξνιεπηηθφ έιεγρν, θαηφξζσζαλ λα ηνλ ξίμνπλ 
απφ 35 κε 40 πεξηζηαηηθά ην ρξφλν αλά 100.000 γπλαίθεο λα ηνλ ξίμνπλ ζηα 8 
πεξηζηαηηθά ηνλ ρξφλν, κφλν κε ην παξαδνζηαθφ, ην ηεζη Παπαληθνιάνπ. Παξ‟ φια 
απηά βιέπνπκε φηη αθφκα θαη ζε ρψξεο ηφζν πξνρσξεκέλεο, γηαηί ην ιέσ απηφ, 
γηαηί ζηε δηθηά καο ρψξα ηεζη Παπαληθνιάνπ θάλεη έλα 20% ηνπ πιεζπζκνχ. Βδψ 
ινηπφλ, ζα αλαθεξζψ θαη ζην εκβφιην θαη ζηελ αλαγθαηφηεηα πνπ έρεη ην εκβφιην 
εηδηθά ζε ρψξεο φπνπ δελ κπνξεί λα γίλεη ζε κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεζη 
Παπαληθνιάνπ. ε ρψξεο ινηπφλ φπσο απηέο βιέπνπκε φηη έρνπκε κηα κείσζε 
πνιχ ζεκαληηθή αιιά αθφκα ππάξρνπλ θαξθίλνη. αο ζπκίδσ φηη ή εκείο βξίζθνπκε 
ηηο πξνθαξθηληθέο αιινηψζεηο, εδψ είλαη ε κφιπλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε κφιπλζε 
ηνπ πιεζπζκνχ μεθηλά ζηα 15, 18 ρξφληα πνπ μεθηλάλε νη επαθέο θαη είλαη πνιχ 
ζπρλή κέρξη ηα 30 ρξφληα. Βδψ είλαη νη πξνθαξθηληθέο αιινηψζεηο θη εδψ είλαη ν  
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θαξθίλνο. ΐιέπνπκε φηη ππάξρεη κηα ζπλέρεηα. Βίπακε κε πξσηνγελή πξφιεςε εδψ 
θαη εκπνδίδνπκε ηε κφιπλζε κε εκβφιην ή πξνζπαζνχκε λα βξνχκε κε 
δεπηεξνγελή πξφιεςε ηηο αιινηψζεηο. Δ κφιπλζε είλαη ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελε 
θη είλαη πάξα πνιχ ζπρλή. Βάλ δνχκε ζε δηεζλή θιίκαθα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ 
ηεο κήηξαο ζε ζρέζε κε ηα πνζνζηά κφιπλζεο είλαη βέβαηα πνιχ κηθξνί νη αξηζκνί 
αιιά ζπλνιηθά είλαη 500.000 πεξηπηψζεηο θάζε ρξφλν. ηελ Βπξψπε αο πνχκε 
έρνπκε 60.000 πεξηζηαηηθά θαξθίλνπ θαη 30.000 ζαλάηνπο απφ ηνπο νπνίνπο 
κεγάινο αξηζκφο νθείιεηε ζηνλ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. ηελ Ώκεξηθή 
αθφκα θαη κε απηέο ηηο θνβεξέο βειηηψζεηο κε ην ηεζη Παπαληθνιάνπ έρνπλ 12.000 
ζαλάηνπο ην ρξφλν. Βθεί πνπ ππάξρεη κεγάιν δξάκα είλαη ζηηο ππαλάπηπθηεο 
ρψξεο πνπ νη αξηζκνί είλαη πξαγκαηηθά ηξαγηθνί γηαηί θαλείο δελ κπνξεί λα θάλεη 
Παπαληθνιάνπ αθνχ ηα θξάηε ηνπο δελ κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ ην ηεζη 
Παπαληθνιάνπ. Λέκε ινηπφλ γηα λα μαλάξζνπκε γηαηί δελ είλαη κφλν ν ηξάρεινο ηεο 
κήηξαο, είλαη θαη νη άιινη θαξθίλνη πνπ βιέπεηε, ιέκε φηη θαιά είλαη γηα απηνχο 
φινπο ηνπο ιανχο πνπ δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ Παπαληθνιάνπ ζε ηαθηηθή βάζε, ζε 
φιν ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο, είλαη θαιά λα πξνεγεζεί ην εκβφιην. Σψξα, 
πνηα ινγηθή έρεη ην εκβφιην; πσο ζαο είπα, είλαη 19 νγθνγφλνη ηχπνη πνπ έρνπλ 
πεξηγξαθεί κέρξη ηψξα. Αελ ζα κπνξνχζαλ λα θαιπθζνχλ φινη κε έλα εκβφιην. Γηα 
θαιή καο ηχρε φκσο έρεη βξεζεί φηη 2 απφ απηνχο ηνπο ηχπνπο, ν 16 θαη ν 18 
επζχλνληαη γηα ην 70% ησλ θαξθίλσλ. Κη έηζη έρνπλ ηε απηή ζηηγκή δνθηκαζηεί δχν 
εκβφιηα, ην έλα εκβφιην πξνέξρεηαη απφ ηελ εηαηξεία Med θαη ιέγεηαη Gardasil θαη 
απφ ηνλ Γελάξε θπθινθνξεί θαη ζηε ρψξα καο θαη ην άιιν εκβφιην ιέγεηαη Cervarix 
θαη είλαη απφ ηελ εηαηξεία GlaxoSmithKline θαη αθφκε δελ έρεη πάξεη έγθξηζε απφ 
FDA αιιά ζεσξείηαη βέβαην φηη ζα πάξεη θαη ζα θπθινθνξήζεη θαη εθείλν ζχληνκα. 
Σν πξψην εκβφιην πνπ θπθινθνξεί ζηε ρψξα καο θαιχπηεη απφ ηνπο 16 θαη 18, 
απφ ηνπο δπν πην ζπρλνχο νγθνγφλνπο ηχπνπο θαη θαιχπηεη θαη απφ ηνπο 6 θαη 11. 
Έρεη θαη απηφ ην πιενλέθηεκα. Ώλ δείηε εδψ ηνπο θαξθηλνγφλνπο ηχπνπο απφ ην 
HPV νη άιινη ηχπνη επζχλνληαη γηα πνιχ κηθξά πνζνζηά θαη δελ ζα κπνξνχζε 
δειαδή θαλείο λα βάιεη φινπο απηνχο ηχπνπο κέζα ζε έλα εκβφιην παξφηη γίλνληαη 
πξνζπάζεηεο γηα θπθινθνξία πνιπδπλάκσλ εκβνιίσλ ζην κέιινλ. Κη έηζη έρνπκε 
απηήλ ηε ζηηγκή ζηε ρψξα καο απηφ ην εκβφιην ην νπνίν θαιχπηεη γηα 70% ησλ 
θαξθίλσλ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη γηα ην 90% ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ 
νμπηελψλ θνλδπισκάησλ. Σν εκβφιην έρεη δνθηκαζηεί αξθεηά, έρνπλ γίλεη θαη 
θιηληθέο κειέηεο απηή ηε δεθαεηία θαη πιένλ θαη κάιηζηα είλαη πνιπθεληξηθέο θαη 
αθνξνχλ 33 ρψξεο θαη έρεη ζπκκεηάζρεη θαη ε Βιιάδα ζε απηήλ ηελ έξεπλα θαη 
βξέζεθε φηη ην εκβφιην πξνθπιάζζεη θαη γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 
θαη γηα ηνπο θαξθίλνπο ηνπ αηδνίνπ, ηνπ θφιπνπ θαη ηα γελλεηηθά θνλδπιψκαηα. Γηα 
ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο πξνθπιάζζεη θαηά 100% αλ κηιάκε γηα ηνπο 
ηνχο νη νπνίνη νθείινληαη, γηα ηνπο θαξθίλνπο πνπ νθείινληαη ζηνπο ηνχο πνπ 
πεξηέρεη ην εκβφιην. Σψξα, δελ πξνθπιάζζεη ην εκβφιην γηα ηνπο ππφινηπνπο ηνχο, 
κπνξεί δειαδή κηα γπλαίθα λα θάλεη ην εκβφιην θαη λα πάζεη θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ 
ηεο κήηξαο. Γηαηί; Γηαηί θάπνηνο άιινο ηφο ίζσο ηε κνιχλεη. Ώπηφ ηη ζεκαίλεη; Πξέπεη 
λα μέξεη ν θφζκνο φηη ζα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν ηνπ θαηά 70% αλ θάλεη ζηα παηδηά ηνπ 
ζηελ ειηθία ησλ 12 εηψλ έλα εκβφιην, αιιά ζα ηνλ κεηψζεη ζίγνπξα θαηά 70% θαη 
απηά ηα παηδηά ζα είλαη ζε πξνλνκηαθή ζέζε αιιά ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα 
θάλνπλ θαη πξνιεπηηθφ έιεγρν, λα θάλνπλ θαη ηεζη Παπαληθνιάνπ. Καη γηαηί γίλεηαη 
ην εκβφιην ζηελ ειηθία γχξσ ζηα 12; Καη γηαηί θαη ην ειιεληθφ ππνπξγείν κειεηάεη ν 
εκβνιηαζκφο λα αξρίζεη ζηελ ειηθία γχξσ ησλ 12. Γηαηί ζέινπκε λα πξνιάβνπκε ηηο 
ζεμνπαιηθέο επαθέο νη νπνίεο αξρίδνπλ θαη ζηελ Βιιάδα απφ ηα 15, 16. ε απηέο 
ηηο ειηθίεο βιέπεηε είλαη ε δηαζπνξά ησλ HPV πάξα πνιχ κεγάιε. Σν εκβφιην έρεη  
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βξεζεί φηη είλαη αζθαιέο, νη παξελέξγεηέο ηνπ είλαη φπσο νη παξελέξγεηεο θαη ησλ 
άιισλ εκβνιίσλ. Σν εκβφιην ήδε έρεη θπθινθνξήζεη ζε αξθεηέο ρψξεο θαη είλαη 
ππφ έγθξηζε θαη ζηηο ππφινηπεο θαη έλα άιιν πξφβιεκα πνπ πξέπεη επίζεο λα 
γλσξίδνπλ νη γπλαίθεο πνπ θάλνπλ ηψξα ην εκβφιην είλαη φηη έρεη κειεηεζεί ην 
εκβφιην κφλν γηα 5 ρξφληα απφ ηε ζηηγκή πνπ ην θάλεη κηα γπλαίθα. Αειαδή έρεη 
βξεζεί φηη ε πξνθχιαμε απηή ηε ζηηγκή παξέρεη θάιπςε γηα 5 ρξφληα. Μπνξεί λα 
βξεζεί φηη παξέρεη γηα 15, γηα 20 ρξφληα, γηα φιε ηε θάζε ηεο δσήο ηεο. Αελ ην 
μέξνπκε απηή ηε ζηηγκή. Ώλ δνχκε απφ ηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ κειεηεζεί φηη ην 
αλνζνπνηεηηθφ ηνπο δελ έρεη αξθεηά αληηζψκαηα, ζε θάπνηα θάζε κπνξεί λα 
ρξεηαζηεί κηα αλακλεζηηθή δφζε. Σειεηψλσ κε κηα επράξηζηε είδεζε, φηη κπνξεί 
φπσο απεδείρζε ην εκβφιην απηφ λα θαιχπηεη θαη γηα γεηηνληθνχο ηχπνπο ηνπ HPV 
εθηφο απφ ηνπο 16 θαη 18, κπνξεί, δελ είλαη αθφκα βέβαην αιιά θαίλεηαη φηη ε 
θάιπςή ηνπ δελ είλαη 70% αιιά ίζσο λα πιεζηάδεη ην 80% θαη ε θαηάιιειε ειηθία 
εκβνιηαζκνχ γηα ηελ Βιιάδα ζεσξνχληαη ηα 12 ρξφληα, νη δφζεηο είλαη ζήκεξα ζε 2 
κήλεο θαη ζε 6 κήλεο, δελ μέξνπκε αλ ζα ρξεηαζηεί αλακλεζηηθή δφζε φπσο ζαο 
είπα αιιά ζα απνδεηρηεί θαη ζα γίλεη ζην κέιινλ, ζα αλαθνηλσζεί, ήδε έρεη κπεη, 
εδψ βιέπεηε ην πξφγξακκα εκβνιηαζκνχ ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο, ήδε έρεη κπεη 
ζην πξφγξακκα εκβνιηαζκνχ ζηηο άιιεο ρψξεο θαη πηζηεχεηαη φηη κε ην εκβφιην 
κεηψλνληαο θαηά 70% ηνλ θίλδπλν θαη κε ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν παξνηξχλνληαο ην 
θνηλφ λα θάλεη ηεζη Παπαληθνιάνπ θάζε ρξφλν ζα έρνπκε ζην κέιινλ εμαθάληζε 
ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. αο επραξηζηψ πνιχ.  
 
Ησάλλεο Πνπιόπνπινο: Βπραξηζηνχκε ηνλ θ. Μνξηάθε ήηαλ νπζηαζηηθή ε νκηιία 
ηνπ, ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ ήηαλ πνιχ έληνλν. Θα πξνρσξήζνπκε ζην δεχηεξν 
νκηιεηή, είλαη ν θ. Ληνλήο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Κνηλσληθήο θαη Οηθνγελεηαθήο 
Εαηξηθήο ζην ηκήκα Εαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ζα καο κηιήζεη γηα ηελ 
πξφιεςε ζηε γεληθή ηαηξηθή θαη ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο.  
 

 
Υξήζηνο Ληνλήο (Αλαπιεξσηήο 
Καζεγεηήο Κνηλσληθήο θαη 
Οηθνγελεηαθήο Ηαηξηθήο, Σκήκα Ηαηξηθήο 
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο): Βπραξηζηψ 
πνιχ θ. Πξφεδξε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 
θπξίεο θαη θχξηνη, είλαη δχζθνιν λα 
πξνζθσλήζσ ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα θαη 
επίιεθηα πξφζσπα εδψ ηεο ηνπηθήο 
θνηλσλίαο θαη γηαηί θνβάκαη φηη ζα μεράζσ 
αξθεηνχο. Ννκίδσ φηη έλα κεγάιν κέξνο 
ηνπ ρξφλνπ ησλ ρζεζηλψλ νκηιεηψλ θαη 
ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνκκάησλ θαη ησλ 
δηάθνξσλ θνξέσλ επηθεληξψζεθε ζηελ 

πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο πνπ ηειηθά θαίλεηαη λα είλαη ε ιέμε θιεηδί πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη φζν πνηέ θακία άιιε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή 
θαη επηζηεκνληθή επηθαηξφηεηα. Φνβάκαη φκσο φηη είλαη θαη ν ρψξνο εθείλνο ν 
νπνίνο παξά ην πξνζθηιέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζπλαληά θαη ηηο ιηγφηεξεο 
ηεθκεξησκέλεο απφςεηο θαη θνβάκαη πνιχ πεξηζζφηεξεο δειψζεηο θαη εχερεο 
πξνζεγγίζεηο λνκίδσ φηη ζπγθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ησλ πεξηζζφηεξσλ, ίζσο λα 
κελ είλαη ε θαηάιιειε ζα έιεγα ζηξαηεγηθή γηα λα κπνξέζεη θαλέλαο λα 
απνηππψζεη φρη κφλν ηε δπλακηθή πνπ πεξηθιείεη απηφο ν ρψξνο πνπ αλαθέξεηαη  
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ζην φλνκα πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο θαη θνηλσληθή ηαηξηθή αιιά θαη θπξίσο 
ζην λα εμεηάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ θαη εηδηθφηεξα ζηα ζέκαηα ηεο 
πξφιεςεο, ηεο πξφιεςεο ηεο λφζνπ φπσο πξνζσπηθά ην εξκελεχσ θαη φρη ηεο 
πξφιεςεο ηεο πγείαο. Έηζη, είλαη ηδηαίηεξε ραξά θαη ηηκή θαη ζα ήζεια λα 
επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ δήκαξρν Ώκαξνπζίνπ ηνλ πξφεδξν ηεο δηαδεκνηηθήο 
πξνζπάζεηαο, ηνλ θ. Παηνχιε θαη ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή γηα ηε ραξά θαη ηελ 
ηηκή πνπ κνπ δίλεη ζην λα ζέζσ πεξηζζφηεξν θάπνηα εξσηήκαηα φπσο ζε απηφ ην 
κηθξφ πεξίγξακκα. Ώμίδεη φκσο θαλέλαο κέζα απφ ηε ζπδήηεζε γηα λα ζπδεηήζεη 
πνηα είλαη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηε ρψξα καο. Καη θπξίσο φρη κέζα απφ 
ζπδεηήζεηο πνπ κπνξεί λα ζπλαληά θαλέλαο ζην επίπεδν ηεο ΐνπιήο ησλ Βιιήλσλ 
αιιά θπξίσο κέζα απφ ηηο εκπεηξηθέο θαη άιιεο αλαιχζεηο θαη ηδηαίηεξα απηψλ πνπ 
έρνπλ ηχρεη αμηνιφγεζεο θαη δεκνζίεπζεο κέζα απφ ζνβαξά επηζηεκνληθά θείκελα. 
Ννκίδσ φηη αμίδεη απηή ε ζπδήηεζε θάπνηα ζηηγκή λα γίλεη θαη ζε απηή λα έρνπλ 
ζέζε φινη. Ννκίδσ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζε κηα ηέηνηα επηζηεκνληθή ζπδήηεζε 
φπσο ζήκεξα λα δηαθξίλεη θαλείο απηή πνπ εγψ ιέσ δεκνζηνγξαθηθή πξνζέγγηζε 
ή απνζπαζκαηηθή, ην narrative, απέλαληη ζηελ πξνζέγγηζε εθείλε πνπ είλαη 
ζεκειησκέλε κε θξηηήξηα θαη κε απνδείμεηο ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 
γεληθφηεξα ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Βίλαη κηα ζαπκάζηα 
επθαηξία λα θνπβεληηάζνπκε απηφ πνπ ιέγεηαη επθαηξηαθή ή πιεζπζκηαθή 
πξνζέγγηζε ηεο πξφιεςεο, θαη εδψ ην εξψηεκα είλαη πεξηζζφηεξν, ην δίιεκκα, 
πεξηζζφηεξν επηζηεκνληθφ παξά πνιηηηθφ έζησ θη αλ έρεη αλαγλσξηζκέλεο 
απερήζεηο θαη απνηππψζεηο ζηνλ πνιηηηθφ ιφγν. Έρεη κεγάιε ζεκαζία λα δνχκε 
θαη λα εμεηάζνπκε ηελ πξφιεςε πνπ κπνξεί λα γίλεη ζην επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ, 
δειαδή κε άιια ιφγηα ή ζην επίπεδν ηνπ αηφκνπ θαη κάιηζηα κε αλαθνξά ζηελ 
επθαηξηαθή, απνζπαζκαηηθή ηπραία επαθή ηνπ κε ην ζχζηεκα πγείαο θαη φρη κφλν 
κε ηνλ γηαηξφ θαη βέβαηα θάπνηα ζηηγκή πνπ θαληάδνκαη φηη αμηφινγνη ζπλάδειθνη 
θαη φινη ζην πάλει ζα ρξεηαζηεί λα αλαθέξνπκε θαη ηηο δηθέο καο εκπεηξίεο, 
εκπεηξηθέο πξνζπάζεηεο θαη έξεπλεο είηε πξνο επθαηξηαθήο είηε πιεζπζκηαθήο 
πξνζέγγηζεο ζηελ Βιιάδα, ίζσο γηα λα δαλεηζηνχκε πξφηππα, ηδέεο αιιά θαη 
πξνηάζεηο. Αελ ζα ήζεια λα θάλσ κεγάιε αλαθνξά γηα ην πνηα είλαη ε θαηάζηαζε 
ηεο πξφιεςεο γηαηί λνκίδσ φηη φινη ηε δείηε αιιά απηή είλαη κηα δεκνζίεπζε πνπ 
έρεη θάλεη έλα κεγάιν επξσπατθφ δίθηπν θαη εδψ είλαη θαη ν θχξηνο Θεξαίνο, φπνπ 
πξαγκαηηθά θαίλεηαη φηη νη Έιιελεο, φπσο θαη νη άιινη Βπξσπαίνη αιιά θπξίσο νη 
Έιιελεο ζπλαληνχλ αξθεηά εκπφδηα ή ηνπιάρηζηνλ γελλψληαη αξθεηά εκπφδηα φηαλ 
ηνπο δεηάηαη λα αζθήζνπλ νη Έιιελεο γεληθνί ηαηξνί, απηνί πνπ εξγάδνληαη θέληξα 
πγείαο λα αζθήζνπλ ππεξεζίεο πξφιεςεο γεληθφηεξα θαη ίζσο γηαηί ζεσξνχλ φηη 
φρη κφλν φηη ε δνπιεηά ηνπο είλαη αξθεηά θνπηαζηηθή αιιά γηαηί ίζσο θαη απηφ 
θαίλεηαη φηη ην βιέπεη θαλέλαο ζηε βηβιηνγξαθία γηαηί θαη νη ίδηνη νη αζζελείο θαη νη 
ίδηνη νη επηζθέπηεο ηνπο έρνπλ αξθεηέο ακθηβνιίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 
πξνιεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Κη εδψ πξέπεη λα ζαο πσ, φηη απηά πνπ ιέεη ν 
ιαφο, πξάγκαηη είλαη αιήζεηα, δελ είλαη φιεο νη δξάζεηο πξφιεςεο απνηειεζκαηηθέο 
νχηε θη είλαη φιεο θζελέο. Ώμίδεη ινηπφλ θάπνηα ζηηγκή λα ζπδεηήζεη πνηεο δξάζεηο 
πξφιεςεο είλαη απνηειεζκαηηθέο ψζηε λα κπνξεί θαλέλαο λα ηηο πξνηείλεη λα 
εθαξκνζηνχλ είηε ζην επίπεδν ηεο επθαηξηαθήο άζθεζεο ηεο ηαηξηθήο είηε ησλ 
πξνγξακκάησλ δηαινγήο ζηα πιαίζηα ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο. Βπίζεο έλα πνιχ 
ζεκαληηθφ πνπ πξέπεη, αλ κνπ ην δψζεηε ζην ρέξη ην πξνηηκψ θαιχηεξα, παξά λα 
ιάβεη ζπλέρεηα, δελ πεηξάδεη, αθήζηε ην, ζα πξνζπαζψ λα κηιάσ δπλαηά. 
Βπραξηζηψ πάξα πνιχ. Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο αθφκε πξνζδηνξηζηηθφο 
παξάγνληαο φπσο αλαθέξνπλ θαη νη γηαηξνί, είλαη ε πξφζβαζε ησλ ππεξεζηψλ 
πξφιεςεο θαη απηφ είλαη πνιχ θαλεξφ θαη πνιχ δηθαηνινγεκέλν γηαηί ε Βιιάδα  
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είλαη ρψξα ησλ αληζνηήησλ φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε θαη πξέπεη λα ην πνχκε θαη 
βέβαηα νη θάηνηθνη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ έζησ θη αλ εθπξνζσπνχλ ην 35 κε 40 
ηνηο εθαηφ δελ έρνπλ ηηο ίδηεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο πξφιεςεο αθφκα 
θαη ζην ηεζη Παπαληθνιάνπ πνπ ζα δνχκε θαη θάπνηα ελζαξξπληηθά δεδνκέλα. Αελ 
ζα ήζεια λα αλαθέξσ άιια δεδνκέλα, ππάξρνπλ πνιινί αμηφινγνη κειεηεηέο θαη 
εξεπλεηέο εδψ, είλαη θνληά καο θη ν θαζεγεηήο, είλαη θη ν θ. Καξφθεο πνπ ζα 
κπνξνχζακε πνιιά λα πνχκε αιιά απηφ είλαη αδεκνζίεπηα δεδνκέλα απφ κηα 
κειέηε, ηε κειέηε ηνπ ΒΚΒ πνπ έρσ θη εγψ ηε ραξά λα ζπκκεηάζρσ ζηα 
αδεκνζίεπηα, πνπ ζπληνλίδεη ην ΒΚΒ θαη ε θ. πκεσλίδνπ φπνπ πξαγκαηηθά, αλ κε 
ηη άιιν είλαη αδεκνζίεπηα δεδνκέλα, απεηθνλίδεηαη γιαθπξά αθφκε θαη ζε αζηηθέο 
πεξηνρέο ε κηθξή πξνζβαζηκφηεηα ή ε επαθή πνπ έρνπλε κε πξνγξάκκαηα 
δηαινγήο, νη γπλαίθεο ζπγθεθξηκέλα κηα θαη κηιάκε γηα καζηνγξαθία ηνπ 
Λεθαλνπεδίνπ ηεο Ώηηηθήο φηαλ πεξίπνπ ην 50% δελ έρεη αθνινπζήζεη ην 
πξφγξακκα γηα ηε καζηνγξαθία θαη έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ δελ έρεη θάλεη 
καζηνγξαθία ζε θακία θάζε ηεο ειηθίαο. Ώπηά ηα δεδνκέλα θαληάδνκαη φηαλ ζα 
παξνπζηαζηνχλ ζα ζπδεηεζνχλ επξχηεξα θη είλαη απνηειέζκαηα κηαο πνιχ 
ζνβαξήο πξνζπάζεηαο θαη λνκίδσ φηη ζε άιιν ρψξν θαη ζε άιιν ηφπν ζα 
κπνξνχζε θαλέλαο λα αθνχζεη αξθεηά πξάγκαηα φρη κφλν γηα ηηο πξαθηηθέο θαη ηελ 
πξφζβαζε θαη ηελ ελεκέξσζε θαη ηα πνιχ απνγνεηεπηηθά απνηειέζκαηα πνπ 
δίλνπλ απηέο ν κειέηεο αλάιπζεο. Ννκίδσ φκσο φηη ρξένο ησλ ππεξεζηψλ εδψ θαη 
ηνπ δηαδηθηχνπ εδψ δελ είλαη κφλν πξαγκαηηθά λα παξέρεη ππεξεζίεο αιιά λα 
ζπκβάιιεη καδί κε ηα παλεπηζηήκηα θαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ εθείλνπ πνπ 
έρνπλ, νη κεγάινη κειινληηθνί θίλδπλνη πνπ έξρνληαη γηα ηελ πγεία ησλ Βιιήλσλ, φρη 
κφλν λα αλαιχζεη ηελ παξνχζα θαηάζηαζε αιιά θαη λα εθηηκά ηνλ θίλδπλν θαη 
θπξίσο γηα λα ηνλ απνηξέπεηο ή λα αλαπηχζζεηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη ζα 
ήζεια εδψ, πνπ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ αλαθνηλψλνληαη απηά ηα απνηειέζκαηα 
λα αλαθέξσ φηη έρνπκε κηα εηθφλα απηή ηε ζηηγκή ζηελ Βιιάδα ηδηαίηεξα 
αλεζπρεηηθή γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ γπλαηθψλ, έρεη εθηηκεζεί ε ηθαλφηεηα 
δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο, κε πξφηππεο κεζνδνινγίεο. Βίλαη πξφβιεκα λα είζαη έζησ 
θαη ιίγν παρχζαξθνο θαη λα είζαη γχξσ ζην 1.60 γηαηί αλ ήκνπλ ιίγν ςειφηεξνο 
ίζσο λα ηα θαηάθεξλα ιίγν θαιχηεξα. Έηζη ινηπφλ, ελψ ήηαλ γλσζηφ φηη ζηελ 
Κξήηε ην παξαδνζηαθφ ζεκέιην ηεο πγείαο ησλ Κξεηηθψλ δελ ήηαλ ε δηαηξνθή ηεο 
Κξήηεο αιιά είλαη ε γπλαίθα ηεο Κξήηεο πνπ πξαγκαηηθά πίζσ ηεο έρεη φιε εθείλε 
ηελ εθπιεθηηθή κηλσηθή θαηαγσγή θαη πξνέιεπζε, απηή ηε ζηηγκή φηαλ θνηηάδσ κε 
ηελ αίζζεζε ηνπ έιεγρνπ θαη ζπγθξίλνληαο απηφλ ηνλ πίλαθα θνηηάδνληαο ηνπο 
άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο ζηελ Βιιάδα κε ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο ζηε νπεδία, 
βιέπνπκε φηη νη άλδξεο φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ειέγρνπ ηεο θξίζεο ή ηεο 
αληίιεςεο φηη θαζεηί είλαη πξνβιέςηκν θαη δηαρεηξίζηκν θαη αληηκεησπίζηκν, 
μεπεξλάλε δειαδή ζε αηζηνδνμία θαη ζε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ηνπο άλδξεο ζηε 
νπεδία, θη είλαη ππφ δεκνζίεπζε απηά ηα δεδνκέλα αιιά νη γπλαίθεο πζηεξνχλ 
πάξα πνιχ απφ ηηο γπλαίθεο ζηε νπεδία θη απηφ γηα καο ζεκαίλεη έλα πνιχ 
ζεκαληηθφ αξλεηηθφ πξνβιεπηηθφ γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη έληνλε αλαθνξά ζηηο 
ςπρηθέο δηαηαξαρέο πνπ ζα πεξάζεη θπξίσο ην γπλαηθείν θχιν ηα επφκελα ρξφληα. 
πλεπψο, νη ππεξεζίεο απηή ηε ζηηγκή πγείαο, πέξα απφ ην ζεκαληηθφ έξγν πνπ 
έρνπλ, λα απνηππψλνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη λα αλαπηχζζνπλ ππεξεζίεο πξέπεη λα 
θάλνπλ θαη πξνβιέςηκε ηελ εηθφλα πνπ έρεηε κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή. Θα ήζεια 
πνιχ γξήγνξα γηα λα αθήζσ θαη ρξφλν γηα ζπδήηεζε λα αλαθέξσ θαη πνιχ κηθξέο 
απιέο αλέμνδεο εκπεηξίεο πνπ καδέςακε θάησ ζηελ Κξήηε γηα λα ηηο αληαιιάμσ 
καδί ζαο θαη λα ζπδεηήζνπκε φιεο απηέο, πάληα ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο δνκψλ 
θαη ππεξεζηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ πξαγκαηηθά λα αλαπηχμνπλ ππεξεζίεο  



 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 3
οσ

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Διαδημοηικού Δικηύοσ Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Σ.Α.    88 

 
πξφιεςεο. Ώθνχζαηε πξνεγνπκέλσο φηη κηα πάξα πνιχ ζνβαξή πιεζπζκηαθή 
επαίζζεηε νκάδα είλαη ε νκάδα ησλ εθήβσλ θαη γεληθφηεξα ησλ καζεηψλ θαη ησλ 
θνηηεηψλ. Δ γεληθή ηαηξηθή έρεη έλαλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε δνκψλ θαη 
ππεξεζηψλ γηα ηνπο θνηηεηέο καο, θάησ ζηελ Κξήηε είρακε ηε κεγάιε ραξά λα 
αλαπηχμνπκε ηαηξεία βαζηζκέλα ζε γεληθνχο ηαηξνχο πνπ έρνπλ αλαιάβεη απηήλ ηε 
ζηηγκή ηελ αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ θνηηεηψλ καο, ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζε 
θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα αιιά θαη ζπγρξφλσο ηελ θάιπςε ησλ εκβνιηαζκψλ ηνπο. 
ΐιέπεηε πξψηα δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα ησλ θνηηεηψλ καο πνπ θηάλνπλ ζηελ 
ειηθία απηή ρσξίο λα έρνπλ θαιχςεη βαζηθνχο εκβνιηαζκνχο αθφκε θαη γηα ην 
εκβφιην MMR γηα ηελ ηιαξά, εξπζξά, παξσηίηηδα θαη ηελ επαηίηηδα ΐ. Έρεη πάξα 
πνιχ κεγάιε ζεκαζία λα εθηηκάο ηνλ θίλδπλν θαη λα καζαίλεηο ζηνπο θνηηεηέο λα 
ηνλ δηαρεηξίδνληαη θαη πξέπεη λα ζαο πσ φηη δελ ρξεηάδεηαη πνιχ θφπνο γηα λα 
κάζεηο ζηνπο θνηηεηέο λα εθηηκνχλ ηνλ θίλδπλφ ηεο θαη λα παίξλνπλ απνθάζεηο 
φηαλ απηή ε επαθή γίλεηαη κέζα ζην campus ην δηθφ ηνπο θαη εδψ είλαη κηα άιιε 
απιή ηδέα. Καη έρσ ηε ραξά λα είλαη κηα ζπλεξγάηηδά καο, ε θα ΐηγνπιάθε, 
αλάκεζα ζην αθξναηήξην πνπ είλαη θαη ν άλζξσπνο πνπ εηζήγαγε απηήλ ηε γλψζε. 
Ώπιέο αλέμνδεο πξνζθιήζεηο ζε γπλαίθεο ηεο Κξήηεο κε κηα κεζνδνινγία πνπ ηελ 
έρνπκε πεξηγξάςεη θάησ, επεηδή αθνχζηεθε πξνεγνπκέλσο φηη ην πνζνζηφ 
θάιπςεο πξαγκαηηθά γηα ηνλ έιεγρν, ηε δηελέξγεηα ηνπ ηεζη Παπαληθνιάνπ είλαη 
κηθξφ θαη είλαη αθφκα κηθξφηεξν ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, πξέπεη λα ζαο πνχκε φηη 
ππάξρνπλ απιέο αλέμνδεο πξνζεγγίζεηο πνπ πξαγκαηηθά κπνξνχλ λα 
πξνζειθχζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο γπλαίθεο σο ζεκαληηθνχο ζπδεπθηηθνχο 
θξίθνπο επξχηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ γχξσ ηνπο πνπ ζα αλεβάδνπλ πνιχ 
ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ γπλαηθψλ κεηά απφ νκηιίεο ή απιέο πξνζεγγίζεηο πνπ 
δέρνληαη λα θάλνπλ ηεζη Παπαληθνιάνπ θαη ην παξάδεηγκα ηνπ θέληξνπ πγείαο 
Πειίνπ πνπ έρεη θηάζεη απηήλ ηε ζηηγκή ζε πνζνζηφ θάιπςεο αληίζηνηρα κε ηνλ 
Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, ην 75% αλ δελ θάλσ ιάζνο ησλ γπλαηθψλ ζηελ 
αλαπαξαγσγηθή ειηθία είλαη έλα εθπιεθηηθφ παξάδεηγκα, φπσο έλα ηέηνην 
παξάδεηγκα είρε θη ν γηαηξφο Ενξδάλεο Ααηζέξεο φηαλ δηεχζπλε ην Κέληξν Τγείαο 
Καζηειίνπ, επίζεο ζηελ Κξήηε. Ση πξέπεη λα γίλεη; Κάπνηεο πξνηάζεηο. Ννκίδσ φηη 
πξέπεη λα ζπδεηεζεί επξχηεξα θαη δελ είλαη έξγν δηθφ κνπ, είλαη έξγν πνιιψλ 
θαιχηεξα θέληξσλ απφ κέλα, αιιά λνκίδσ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 
θνπβεληηαζηεί ε δνκή απηή ηε ζηηγκή, ε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη αθφκε θαη 
πηινηηθέο πξνζπάζεηεο φπσο απηή ζηελ Κξήηε πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε κηα άιιε 
δηαζχλδεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ ξφινπ ησλ θέληξσλ πγείαο θαη ησλ 
γεληθψλ γηαηξψλ, λνκίδσ φηη επηβάιιεηαη. Ώπηή είλαη κηα πξφηαζε πνπ είρακε ηε 
ραξά λα ζπδεηήζνπκε κε ηνλ θαζεγεηή Γηάλλε Κπξηφπνπιν, δελ πξνρψξεζε θαη 
δελ πινπνηήζεθε, ήηαλ επθαηξηαθή, ήηαλ έλα κνληέιν επθαηξηαθήο εθαξκνγήο 
πξφιεςεο κε βάζε ηελ επίζθεςε ησλ αζζελψλ ζηνλ γηαηξφ ηνπ ΕΚΏ, 5 ιεπηά 
νπζηαζηηθά ν ρξφλνο πνπ ζα αθηέξσλε ν γηαηξφο ηνπ ΕΚΏ κε κηα smart card είλαη 
γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ειάρηζηεο δέζκεο ππεξεζηψλ πνπ ζα πξέπεη λα δεζκεπηεί 
ην επίζεκν θξάηνο θαη λα παξέρεη ζε θάζε αζθαιηζκέλν θαη ζ‟ απηφ ε αλαθνξά 
ζηελ πξφιεςε θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πξφιεςεο σο βαζηθή ππνρξέσζε ηνπ 
θξάηνπο θαη δέζκεπζε ηνπ γηαηξνχ απέλαληη ζην ζχζηεκα θαη ζην αζθαιηζηηθφ 
ηακείν, λνκίδσ φηη ζα είλαη έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ πξαγκαηηθά ζα 
βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ πξφιεςεο. αθέζηαηα 
λνκίδσ πνιχ ζεκαληηθφ θαη απαξαίηεην είλαη ε αλάπηπμε πξνηχπσλ δηαδηθαζηψλ 
κε consensus γηα λα δνχκε ηη είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη ηη δελ είλαη απνηειεζκαηηθφ 
θαη απηφ λα ην δηαλείκνπκε απηή ηε ζηηγκή φρη κφλν ζηνπο γηαηξνχο ηεο γεληθήο 
ηαηξηθήο θαη ζε φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο είλαη ηέηνηεο κεζνδνινγίεο πνπ  
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ζπδεηηνχληαη επξχηεξα θαη είλαη θάηη ζνθφ πνπ εκείο θάησ δηακνξθψζακε, 
ππνδνκέο θαη πξφηππα δελ ζα πσ ηίπνηα πεξηζζφηεξν, έρνπκε αλάγθε, φρη 
απνζπαζκαηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ δηαλέκνπκε θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηνπο 
θνηηεηέο καο, έρεη αλάγθε απηήλ ηε ζηηγκή θαη ην ίδην ην ππνπξγείν λα ραξάμνπκε 
ηε ζπλεξγαζία κε ηα παλεπηζηήκηα, κε ηα ηλζηηηνχηα θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 
θνξείο, ηέηνηνπ είδνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο γηα ηε δηαλνκή απηνχ πνπ είλαη 
απνηειεζκαηηθφ ζηελ πξφιεςε θαη βέβαηα θαη ε γεληθή ηαηξηθή, θη είλαη εδψ ν 
πξφεδξφο ηεο νθείιεη πξαγκαηηθά λα ζπκβάιιεη θαη φρη κφλν ζαλ κηα βνήζεηα κηαο 
επηζηεκνληθήο εηαηξείαο αιιά νπζηαζηηθά ζαλ κηα αξσγή ηνπ επίζεκνπ θξάηνπο θαη 
λα κπνξεί πξαγκαηηθά λα αλαπηχμεη ηηο ππνδνκέο πνπ νπζηαζηηθά ζα ζπκβάιινπλ 
ζηελ ππνζηήξημε ησλ γηαηξψλ γεληθήο ηαηξηθήο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη 
άιισλ επαγγεικαηηψλ. Βπραξηζηψ πνιχ.  
 
Ησάλλεο Πνπιόπνπινο: Να επραξηζηήζνπκε ηνλ θ. Ληνλή γηα ηηο γλψζεηο πνπ καο 
κεηέθεξε θαη λα ηνπ επρεζνχκε νη ζηφρνη πνπ έρεη βάιεη, λα ηνπο πξαγκαηνπνηήζεη 
κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. Βκείο απφ ηελ πιεπξά ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζα 
πξνζπαζήζνπκε ζε απηφ πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα, ηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή λα 
βάινπκε θη εκείο έλα ιηζαξάθη γηαηί λνκίδσ φηη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε είλαη ν ρψξνο 
πνπ κπνξεί απηή ε πξνζπάζεηα λα επδνθηκήζεη. Θα θαιέζνπκε ζην βήκα ηψξα ηνλ 
θ. Κεξακφπνπιν, επίθνπξν θαζεγεηή θαη επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνπ Κέληξνπ 
Μαζηνχ ΕΏΧ θαη ζα καο εηζεγεζεί ην ζέκα «πξψηκε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 
καζηνχ». 
 

 
Αληώληνο Κεξακόπνπινο (Δπίθνπξνο 
Καζεγεηήο, Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Κέληξνπ 
Μαζηνύ ΗΑΧ): Θα ήζεια θη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ λα 
επραξηζηήζσ ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ 
ζπλεδξίνπ απηνχ γηα ηελ ηηκεηηθή πξφζθιεζε πνπ 
κνπ έθαλε θαη βξίζθσ φηη πξέπεη λα είλαη πάξα πνιχ 
ζεκαληηθφ ε ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ απηψλ ηεο 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε ηνπο γηαηξνχο 
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην κίληκνπκ ηεο 
απαηηεκέλεο θξνληίδαο γηα ηνλ πνιίηε. ηε δηάξθεηα 
ηεο νκηιίαο κνπ ζα πσ κεξηθά πξάγκαηα γηα απηά 
πνπ είπε ν θχξηνο Ληνλήο ν νπνίνο θαίλεηαη φηη έρεη 
θάλεη απφ φηη έρσ αθνχζεη κηα εμαηξεηηθή δνπιεηά 

ζηελ Κξήηε φζνλ αθνξά ηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε θαη πξφιεςε θαη καο 
πεξηέγξαςε φηη δελ είλαη θαιά ηα πξάγκαηα αιιά φκσο ζηνλ δηθφ ηνπ ηνλ ηνκέα 
ήηαλ κηα ραξά. Άξα δελ ρξεηαδφκαζηε ηίπνηα άιιν, ρξεηαδφκαζηε θαινχο γηαηξνχο. 
Ώλ είρακε αλζξψπνπο ζαλ ηνλ θ. Ληνλή, ζαλ ηνλ θχξην Ααηζέξε, ηφηε ζα είρακε 
πνιχ θαιή πξφιεςε. Βγψ ινηπφλ ζα ζαο κηιήζσ γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε ηνπ 
θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ θαη φρη ηελ έγθαηξε δηάγλσζε πνπ γξάθεηαη ζην πξφγξακκα, 
έηζη; Βθεί πέξα βιέπσ γξάθεη πξψηκε δηάγλσζε θαη απηφο είλαη ν ζσζηφο φξνο, ν 
ζσζηφο φξνο είλαη ε πξφσξε δηάγλσζε δηφηη ε έγθαηξε δηάγλσζε δελ μέξνπκε πνηα 
είλαη, είλαη πξηλ, αλ δελ πεζάλεη θαλέλαο, αιιά φζν ην δπλαηφλ πην πξφσξε. Βδψ 
πέξα είλαη ε αλαηνκία ηνπ καζηνχ, είλαη ν καζηφο, είλαη ηα ιφβηα, είλαη νη πφξνη, 
εδψ ζην πιάη είλαη ην ιίπνο ην θίηξηλν θαη ν καδηθφο αδέλαο φπνπ αλαπηχζζεηαη ν 
θαξθίλνο ζπλήζσο. Σψξα, ε ζπρλφηεηα θαη ε ζλεζηκφηεηα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 
καζηνχ. Δ ζπρλφηεηα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ αχμαλε κέρξη ην ‟95 θαη έθηνηε  
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παξακέλεη ζηαζεξή, 1 ζηηο 8 γπλαίθεο είρε, έρεη ή ζα έρεη θαξθίλν ηνπ καζηνχ 
δειαδή έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 12,4% θαη ε ζλεζηκφηεηα απφ ην ‟90 κέρξη ην ‟95 
κεησλφηαλ, κεηψλεηαη αθφκα θαη ηψξα κεηψλεηαη ζην 2,1% αλά έηνο. Πνχ νθείιεηαη 
ινηπφλ απηή ε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο; Ώπηή νθείιεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην 
screening πνπ θάλεη πξψηκε δηάγλσζε θαη εδψ πέξα βιέπεηε ην ίδην πξάγκα κε 
θακπχιεο, βιέπεηε επάλσ ηε ζπρλφηεηα θαη βιέπεηε εδψ ηε ζλεζηκφηεηα. Αελ ζα 
επηκείλσ πεξηζζφηεξν. πρλφηεηα. Δ ζπρλφηεηα ην 1980 ήηαλ 104 γπλαίθεο αλά 
100.000 αλά έηνο. Καη ην ‟99 έθηαζε ην 143 αλά 100.000 δειαδή κηα κεηαβνιή ζπλ 
37,5%. Βλψ ε ζλεζηκφηεηα είρε κηα κεηαβνιή κείνλ 17,5%. Γηα λα ζπγθξίλνπκε 
απηά πνπ είπε ν θ. Μνξηάθεο, ε ζπρλφηεηα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ θαη ηνπ 
ηξαρήινπ ηεο κήηξαο είλαη 8 αλά 100.000 αλά έηνο. Βδψ πέξα δειαδή έρνπκε κηα 
ζπρλφηεηα ελφο θαξθίλνπ πεξίπνπ 30 κε 40 θνξέο πην κεγάιε ίζσο θαη 
παξαπάλσ. Θα δείηε παξαθάησ. Ση είλαη ην screening; Σν screening ινηπφλ, είλαη ε 
εμέηαζε ησλ αζπκπησκαηηθψλ γπλαηθψλ, απηψλ πνπ δελ έρνπλ ζπκπηψκαηα. 
Screening είλαη ε εμέηαζε ησλ αζπκπησκαηηθψλ γπλαηθψλ πξνθεηκέλνπ λα 
δηαγλσζηεί κηα λφζνο ή κηα πξνθαξθηληθή θαηάζηαζε ή κηα επηθίλδπλε θαηάζηαζε 
φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξα, πην πξψηκα. Βδψ πέξα ζηε δηθή καο πεξίπησζε ην 
παηρλίδη πνπ παίδνπκε ζην καζηφ είλαη κηα ππνθιηληθή δηάγλσζε. Τπνθιηληθή 
δηάγλσζε ελλννχκε αλ ηνλ βξνχκε πξηλ ηνλ πηάζνπκε. ηαλ ηνλ πηάζνπκε είλαη 
θιηληθή ε δηάγλσζε. ηαλ δελ ηνλ πηάζνπκε είλαη ππνθιηληθή. Καη ππνθιηληθή φπσο 
ζα δείηε παξαθάησ γίλεηαη κε ηε καζηνγξαθία θαη απηή αθξηβψο είλαη ε πξψηκε 
δηάγλσζε γηα ηελ νπνία ζπδεηνχκε. Βδψ πέξα κπνξεί λα ζαο ζηελνρσξήζσ 
ιηγάθη. Πξφιεςε δελ ππάξρεη. Βίλαη κεγάινο κχζνο θαη κεγάιε λνκίδσ 
παξαπιάλεζε ηεο θνηλήο γλψκεο ή ησλ πνιηηψλ λα κηιάκε γηα πξφιεςε ηνπ 
θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ. Δ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ ή κάιινλ ε πξφιεςε 
ζεκαίλεη πξνιακβάλσ ηη ην δπζάξεζην λα ζπκβεί παληειψο. Κνηλψο πξνθάλσ 
φπσο έιεγε ν Φισξάθεο. Λνηπφλ, εδψ πέξα, ην παηρλίδη πνπ παίδνπκε είλαη ηεο 
πξψηκεο δηάγλσζεο. Οχηε θαλ πξνθχιαμε. Πξνθχιαμε είλαη λα πάζνπκε ιηγφηεξν 
θαξθίλν, πξφιεςε λα κελ πάζνπκε θαζφινπ θαη είλαη ζπλπθαζκέλε θαη κε ηελ 
έλλνηα ηνπ εκβνιίνπ, απηφ πνπ είπε ν θ. Μνξηάθεο, εδψ πέξα ινηπφλ πξφιεςε δελ 
ππάξρεη. Αελ ππάξρνπλ πξνιεπηηθά κέηξα, δελ ππάξρεη ηίπνηα. Σν παηρλίδη πνπ 
παίδνπκε είλαη ε πξψηκε ππνθιηληθή δηάγλσζε. Καη γηα λα θαηαιάβεηε ην λφεκα, ν 
θαξθίλνο ηνπ καζηνχ είλαη ν θαινεζέζηεξνο θαξθίλνο αξθεί λα ην δνχκε εγθαίξσο. 
Καη γηα λα ην βξνχκε εγθαίξσο, παξαδείγκαηνο ράξε έλαο θαξθίλνο ελφο 
εθαηνζηνχ, ν νπνίνο έρεη έρεη κηα πηζαλφηεηα λα ηαλζεί γχξσ ζην 58%. Βπνκέλσο 
θαηαιαβαίλεηε πνηα είλαη ε ζεκαζία ηεο πξψηκεο εγθαίξνπ δηαγλψζεσο θαη φηη 
άιιν ζέιεηε. Πνηνη είλαη νη κέζνδνη ειέγρνπ. Έρνπκε ηξία φπια γηα λα ειέγρνπκε. Ο 
έλαο είλαη ε απηνεμέηαζε, ε άιιε είλαη ε θιηληθή εμέηαζε απφ γηαηξφ θαη ε ηξίηε είλαη 
ε καζηνγξαθία. Μφλν ε ηξίηε κπνξεί λα θάλεη πξφσξε δηάγλσζε. Μφλν ε 
καζηνγξαθία κπνξεί λα θάλεη ππνθιηληθή δηάγλσζε. ιεο νη άιιεο είλαη κέζνδνη νη 
νπνίεο ζα βξνπλ έλαλ θιηληθφ φγθν. Έηζη θαη εδψ πέξα είλαη ε απηνεμέηαζε ζην 
ληνπο, ηα επηζεκαίλσ, απηά εδψ ηα ηξία δάρηπια ηα νπνία πξέπεη λα ςειαθνχλ κε 
ηε ζαπνπλάδα, λνκίδσ φηη είλαη απιφ, δελ ρξεηάδεηαη θακία νδεγία, ηίπνηα, λα 
ειέγρεηε ην καζηφ θαη ην βαζηθφ είλαη λα παίδνπλ νη γπλαίθεο ην παηρλίδη ηνπ 
καζαίλσ ην καζηφ κνπ γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα Ώ. 5, 6, 8, 10 κήλεο. Μεηά απφ 
απηφ φηαλ ζα έρνπλ κάζεη ηνλ καζηφ ηνπο απ‟ έμσ θαη αλαθαησηά κπνξνχλ λα 
παίμνπλ θαη ηνλ γηαηξφ. Δ απηνεμέηαζε ινηπφλ ζε εκάο δελ είλαη, απηφ κπνξεί λα 
ζαο κπεξδεχεη ηψξα, 75% ησλ γπλαηθψλ αλαθαιχπηνπλ ηα νγθίδηα κφλεο ηνπο, 
κφλεο ηνπο φηαλ είλαη κεγάια. Αελ ην αλαθαιχπηνπλ κε απηνεμέηαζε, κε ηαθηηθή 
απηνεμέηαζε, αιιά ην αλαθαιχπηνπλ φπσο ζα δείηε παξαθάησ επεηδή εμεηάδνληαη  
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θάπνηα ζηηγκή θαη ηηο πνλάεη θαη ηνλ πηάλνπλ ηνλ καζηφ. Πξέπεη ινηπφλ λα αξρίδεη 
20 εηψλ θαη λα γίλεηαη κηα θνξά ην κήλα ζην κπάλην. Καη ε θαλνληθή πεξίνδνο 
εμέηαζεο είλαη 5 κε 10 κέξεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ. Σφηε είλαη πην ήξεκνο 
ν καζηφο. Πνηα είλαη ηα επξήκαηα απφ ηηο αμηνινγήζεηο; Έλα θαηλνχξην νγθίδην ζηνλ 
καζηφ ή ζηε καζράιε, πεξηζζφηεξν ζηνλ καζηφ, γηαηί ζηε καζράιε εληνπίδεηαη 
πάξα πνιχ δχζθνια. Σψξα ε θιηληθή εμέηαζε απφ ηνλ γηαηξφ πξέπεη λα γίλεηαη 
ζπλήζσο απφ ηνλ γπλαηθνιφγν ή απφ ηνλ γεληθφ ηαηξφ ή απφ ηνπο γηαηξνχο ηνπο 
κε εηδηθνχο θαη ζα δείηε γηαηί έρεη κεγάιε ζεκαζία απηφ, λα αξρίδεη ζηηο γπλαίθεο 
απφ 20 κέρξη 35 εηψλ θαη εδψ πέξα είλαη ην κφην ην νπνίν έρνπκε φηη ν εηδηθφο κελ 
ζεξαπεχεη δειαδή εγψ ζεξαπεχσ ηε γπλαίθα απφ ηε λφζν. Αελ είλαη ζσζηφ φηαλ 
αθνχκε ζηελ ηειεφξαζε, “όηαν βρει μια γσναίκα κάηι ζηον μαζηό ηης πρέπει να πάει 
ζηον ειδικό” . Να κε ην βξεη. Αελ πξέπεη λα ην βξεη. Πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαη πξέπεη 
νη γηαηξνί νη κε εηδηθνί, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ζψζνπλ ηε γπλαίθα απφ ηνλ θαξθίλν 
ηνπ καζηνχ πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο ηνπο θαη λα ζπζηήλνπλ ηε 
καζηνγξαθία, λα εμεηάδνπλ ην καζηφ λα ζπδεηάλε ην πξφβιεκα κε ηε γπλαίθα είηε 
γεληθνί ηαηξνί είλαη είηε παζνιφγνη είηε γπλαηθνιφγνη είηε νηηδήπνηε. Βπνκέλσο, ν 
εηδηθφο κελ ζεξαπεχεη ηε γπλαίθα απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, ν κε εηδηθφο φκσο 
κπνξεί λα ηε ζψζεη θαη απηφ είλαη ζεκαληηθφ. Σψξα, εξρφκαζηε ζηε καζηνγξαθία. 
Σψξα ε καζηνγξαθία έρεη κηα επαηζζεζία κεγάιε, δειαδή κπνξεί λα βξεη έλαλ 
φγθν γχξσ ζην 90% ζε έλαλ καζηφ, έλα 10% κπνξεί λα κελ ηνλ βξεη θαη εηδηθφηεξα 
λα πεη φηη ν φγθνο απηφο είλαη θαιφο, απηφο ν φγθνο είλαη θαθφο. Βπνκέλσο πξέπεη 
λα έρνπκε ηε κεγάιε επαηζζεζία αιιά γηα λα δνχκε ηη είλαη απηφο ν φγθνο πξέπεη 
λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα κέζνδν ε νπνία λα „ρεη κεγάιε εηδηθφηεηα θαη λα καο πεη 
αλ είλαη θαξθίλνο ή φρη. Καη απηή ε κέζνδνο είλαη ε βηνςία. Βπνκέλσο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηε καζηνγξαθία πνπ έρεη κεγάιε επαηζζεζία θαη 
ρξεζηκνπνηνχκε θαη ηελ βηνςία γηα λα δνχκε ηη πξάγκα είλαη απηφ πνπ βξήθακε. Ο 
θίλδπλνο απφ ηελ αθηηλνβνιία ν νπνίνο ζεσξείηαη φηη είλαη κεγάινο απιψο ζαο ιέσ 
φηη δελ είλαη, είλαη κηα εηθαζία, είλαη πνιχ κηθξφο ν θίλδπλνο, ζηελ ηαηξηθή δελ 
ππάξρεη πξάγκα λα θάλνπκε πνπ λα κελ έρεη θίλδπλν θαη αζπηξίλε λα πάξνπκε 
έρεη κεγαιχηεξν θίλδπλν απφ φηη έρεη κηα καζηνγξαθία, ε καζηνγξαθία κπνξεί λα 
ζψζεη κηα δσή, ε αζπηξίλε κπνξεί λα ζψζεη απφ έλαλ πνλνθέθαιν. Βδψ ινηπφλ, 6 
γπλαίθεο αλά έλα εθαηνκκχξην γπλαίθεο κεηά απφ 15 ρξφληα, κεηά απφ 15 
καζηνγξαθίεο κπνξεί λα πάζνπλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαη αλ ππνινγίζνπκε μαλά, 
ζαο ιέσ φηη ρνλδξηθά είλαη αλ ππνινγίζεηο φηη απφ ηηο 6 γπλαίθεο 2 ζα πεζάλνπλε, 
είλαη 2 ζάλαηνη έλαληη 8.000 δσψλ πνπ ζα έρνπλ ζσζεί. Καη γηα λα επηζηξέςνπκε 
πάιη λα ζπκθσλήζνπκε φηη κηα γπλαίθα κφλε ηεο είλαη ν θαιχηεξνο γηαηξφο ηνπ 
εαπηνχ ηεο, κπνξεί λα βξεη έλαλ φγθν ζηα 8 ρηιηνζηά, έλαο έκπεηξνο γηαηξφο ζηα 10  
ρηιηνζηά θαη ε καζηνγξαθία ζηα 2 κε 3 ρηιηνζηά. ηε νπεδία έγηλε κηα κειέηε φπνπ 
πξαγκαηηθά θαίλεηαη ε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο ζε απηέο πνπ θάλαλε screening ζε 
απηήλ ηελ πεξίνδν πνπ ήηαλ 21% θαη ζηελ κεηέπεηηα πεξίνδν πνπ ήηαλ 50% 
κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαη απηφ ζα ην 
ζρνιηάζνπκε. ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνθιηληθή κέρξη ηελ θιηληθή 
δηάγλσζε κπνξεί λα γίλεη κεηάζηαζε. Αειαδή απφ ηφηε πνπ κπνξνχζε λα θαλεί 
ζηε καζηνγξαθία κέρξη ην ζεκείν πνπ θάλεθε απφ έλαλ γηαηξφ ή απφ ηελ ίδηα ηε 
γπλαίθα ν φγθνο πνπ πηάζηεθε απφ ηελ ππνθιηληθή, ζηελ θιηληθή δηάγλσζε. Καη 
απηφ είλαη γηα λα ζθεθηείηε πφζν θαθφ θάλνπκε φηαλ αλαθέξνληαη νη θξάζεηο “ας 
’ηο να δούμε αν θα μεγαλώζει ή να ηο παρακολοσθείς”. Ση λα παξαθνινπζείο; Να 
παξαθνινπζεί ην ζάλαηφ ηεο κηα γπλαίθα. Πψο ζα πεζάλεη. ηαλ βξίζθνπκε θάηη ηη 
πξέπεη λα δηεξεπλάηαη. Να μέξνπκε ηη είλαη. Αηφηη απηφ ην 50% ηεο κεηαζηάζεσο 
γίλεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνθιηληθή ζηελ θιηληθή. Καη γη‟ απηφ  
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αθξηβψο επεηδή ζηελ φιε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ έρνπκε θάξκαθα, 
έρνπκε ρεηξνπξγεία, έρνπκε αθηηλνβνιίεο, έρνπκε ηνχην, έρνπκε ην άιιν, 
ρεκεηνζεξαπεπηηθά παλάθξηβα πξάγκαηα, έηζη, αξθεί λα ζαο πσ φηη ην γηα 1 ρξφλν 
κφλν μνδεχνπλ 100.000 επξψ θαη ηη θάλνπλ; 1, 2 ηνηο εθαηφ, 3 ηνηο εθαηφ θαιχηεξε 
επηβίσζε. Έρνπκε ινηπφλ έλα φπιν ην νπνίν καο θάλεη 50% κείνλ ηεο 
ζλεζηκφηεηαο. 50% θαιχηεξν απνηέιεζκα. Πνην είλαη απηφ; Σν screening. 
Βπνκέλσο, έρνληαο ππφςε ηε ζπρλφηεηα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ πνπ είλαη 1 ζηηο 
8 γπλαίθεο θαη έρνληαο ππφςε ηε κείσζε πνπ κπνξνχκε λα πεηχρνπκε ηεο 
ζλεζηκφηεηαο κπνξεί λα πεη θαλείο φηη ε ζεξαπεία πνπ θάλνπκε ζην γεληθφ 
πιεζπζκφ, ππφ ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ, αξρίδεη κε ην screening, θάλνληαο ην 
screening, θάλνληαο ηε καζηνγξαθία. Έηζη έρνπκε ην θαιχηεξν θάξκαθν. Σν 
screening είλαη ην θαιχηεξν θάξκαθν. Καη δελ είλαη πξφιεςε. Πξψηκε, έγθαηξε 
δηάγλσζε. Σν πιηθφ πνπ έρνπκε ζην θέληξν καο ζην ΕΏΧ είλαη αλάινγα κε ηηο 
ειηθίεο. ηελ Ώκεξηθή βιέπνπκε κηα ηεξάζηηα δηαθνξά. Έρνπκε θάησ ησλ 40 εηψλ 
13% ζην ΕΏΧ, 5% ζηελ Ώκεξηθή πνπ ζεκαίλεη φηη εδψ πέξα γίλνληαη κε θέληξν 
αλαθνξάο ηηο λέεο γπλαίθεο. Ώιιά πηζηεχσ φηη θάλνπκε πνιχ ζσζηά ηε δνπιεηά 
καο θαη νη γηαηξνί νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ απηέο ηηο λέεο γπλαίθεο, νη κε εηδηθνί 
ζψδνπλ απηέο γπλαίθεο θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ. Καη βεβαίσο ε θαηάιιειε ειηθία 
γηα ηελ έλαξμε ηεο καζηνγξαθίαο είλαη 40 εηψλ. εκεησηέσλ φηη ζηελ Ώγγιία, ζηε 
Γεξκαλία, ζηελ Βιβεηία γίλεηαη εμέηαζε θάζε 2 ρξφληα, ζηελ Φσξνθψζηαηλα φκσο 
θάζε ρξφλν. Καη πνιχ θαιά θάλνπλ, φπσο γίλεηαη θαη ζηελ Ώκεξηθή. Αελ είκαζηε 
ηφζν άζρεκα. Βίκαζηε κηα ραξά. Ώξθεί λα μέξνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα φπια 
πνπ έρνπκε. Εδίσο ζηνλ καζηφ είκαζηε κηα ραξά. Αελ πξέπεη φκσο λα κνηάζνπκε 
ζηνπο Βγγιέδνπο. Βίκαζηε θαιά, αξθεί λα ηα θάλνπκε θαιά. Ο Coppens ινηπφλ ιέεη 
φηη ζεσξεηηθά κε έλα καζεκαηηθφ κνληέιν, αλ θάλνπκε θάζε έμη κήλεο ζα θάλνπκε 
80% κείσζε. Κάλνπκε θάζε έλαλ ρξφλν θαη έρνπκε 50 κείνλ. Ο Pette φηαλ έθαλε 
αλά δηεηία έβξηζθε έλαλ κέζν φξν 16,5 ρηιηνζηά ηνλ φγθν, ελψ φηαλ έθαλε θάζε 
ρξφλν, 10 ρηιηνζηά. Να αλαθέξνπκε θάηη αθφκα γηα ηε καζηνγξαθία, γηα ηελ 
ςεθηαθή καζηνγξαθία, γηαηί πνιιά αθνχγνληαη ηψξα, βγαίλνπλ δηάθνξα ζηηο 
ηειενξάζεηο. Ναη, ε ςεθηαθή καζηνγξαθία είλαη θαιή αιιά δελ είλαη ε θαιχηεξε. 
Θα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.  
 
Ησάλλεο Πνπιόπνπινο: Βπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κεξακφπνπιν, ήηαλ θαηαηγηζηηθφο 
θαη πνιχ θαηαηνπηζηηθφο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο έδσζε. Θα ζπλερίζνπκε κε ηνλ 
θ. Κηνπκή, ν νπνίνο είλαη ιέθηνξαο πλεπκνλνινγίαο ζηελ ππεχζπλνο κνλάδαο 
αλαπλεπζηηθψλ ινηκψμεσλ ηεο θιηληθήο ηνπ Ώξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Θεζζαινλίθεο. Θα καο εηζεγεζεί ην ζέκα «γλσξίδνληαο ην άζζκα θαη ηελ ρξφληα 
απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα». Κχξηε Κηνπκή. 
 

Ησάλλεο Κηνπκήο (Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο, 
Τπεύζπλνο Μνλάδαο Αλαπλεπζηηθώλ 
Λνηκώμεσλ, Πλεπκνλνινγηθήο Κιηληθήο): 
Καιεζπέξα, κε ηε ζεηξά κνπ θη εγψ λα δειψζσ ηε 
ραξά θαη ηελ ηηκή λα είκαη καδί ζαο ζήκεξα θαη γηα λα 
κελ ράλνπκε ηνλ ρξφλν καο ζα πεξάζνπκε 
θαηεπζείαλ ζην ζέκα πνπ έρσ αλαπηχμεη. Λνηπφλ, 
άθνπζα φηη πξψηα ζα γλσξηζηνχκε κε ηελ ρξφληα 
απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα γηαηί είλαη έλαο 
καθξχο φξνο, αο ην ιέκε ΥΏΠ απφ εδψ θαη πέξα, κε 
ην αθξσλχκην γηα λα είκαζηε πεξηζζφηεξν ζχληνκνη.  
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Μηιάκε γηα κηα αξξψζηηα πνπ είλαη εμαηξεηηθά ζπρλή. Πεξίπνπ 600 εθαηνκκχξηα 
άλζξσπνη ζηνλ θφζκν πάζρνπλ απφ ΥΏΠ θαη ζηελ Βιιάδα ππνινγίδεηαη φηη θηάλεη 
ζην 8,4% ηνπ πιεζπζκνχ . Σν θάπληζκα είλαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ 
πεξηπηψζεσλ. Αελ ιέσ 100% αιιά ιέσ ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα θαη απηφ είλαη, 
αλ ζα ππάξμεη έλα κήλπκα πνπ ζα θαξθσζεί ζην κπαιφ ζαο, ζα είλαη απηφ θαη 
κφλν. Κάπνηνη σξαηνπνηνχλ νξηζκέλα πξάγκαηα γηα παξάδεηγκα ζηηο ηαηλίεο νη 
πξσηαγσληζηέο θαπλίδνπλ θαη βξίζθνπλ κηκεηέο ζηε ζπλέρεηα ηδίσο ζηηο λεφηεξεο 
ειηθίεο αιιά ζην ηέινο νη ήξσεο παχνπλ λα είλαη σξαίνη. Γηα λα ζαο πείζσ αθφκε 
πεξηζζφηεξν δείηε ιηγάθη πψο πξνβιέπεηαη λα είλαη ηα πξάγκαηα ζηα επφκελα 
ρξφληα. ΐιέπεηε ινηπφλ φηη ζηα επφκελα ρξφληα ε ζηεθαληαία λφζνο ζα κεησζεί, ζα 
κεησζνχλ ηα εγθεθαιηθά επεηζφδηα, ζα αιινησζνχλ δηάθνξεο άιιεο αξξψζηηεο 
κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν θαξθίλνο αιιά ε ΥΏΠ ζα αξρίζεη λα αλεβαίλεη νινέλα θαη 
πεξηζζφηεξν. Άξα ινηπφλ αληηκεησπίδνπκε έλα πξαγκαηηθφ πξφβιεκα. Καη βέβαηα 
παιηφηεξα ιέγακε φηη ζε αληηζηξνθή κε απηά πνπ αθνχζαηε πξηλ απφ ιίγν, νη 
άληξεο έπαζραλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο γπλαίθεο, ήηαλ ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν. Ση 
παξαηεξνχκε ηα ηειεπηαία ρξφληα; ηη νη γπλαίθεο αγσλίδνληαη λα θηάζνπλ ην 
πνζνζηφ ησλ αλδξψλ ζηε ζπρλφηεηα ηεο ΥΏΠ. Καη γηαηί ζπκβαίλεη απηφ; Σν 
καληέςαηε θαληάδνκαη ήδε. Ώθξηβψο επεηδή νη γπλαίθεο άξρηζαλ λα θαπλίδνπλ 
νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. Σψξα βέβαηα ζέισ λα ζαο δείμσ απηήλ ηε δηαθάλεηα θαη 
ειπίδσ απφ ηηο ζχλζεηεο γξακκέο λα ζαο βγάισ έλα κήλπκα. Βθείλν πνπ μέξνπκε 
είλαη φηη ε αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα, φπσο 
ζπκβαίλεη θαη κε ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο παξνπζηάδεη κηα έθπησζε. Βάλ θάπνηνο 
θαπλίδεη ηφηε ε αλαπλεπζηηθή ηνπ ιεηηνπξγία παξνπζηάδεη απηήλ ηελ έθπησζε πνπ 
είλαη πνιχ πην ζεκαληηθή. Βάλ θάλεη κηα δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζηα 45 βιέπεηε 
φηη θαηαθέξλεη λα ζψζεη απφ απηήλ ηελ θαηεθφξα ηελ έθπησζε. Ώλ ζηακαηήζεη ζηα 
65 ην φθεινο είλαη θπζηθά πνιχ κηθξφηεξν. Ση είλαη ην κήλπκα απφ απηήλ ηε 
δηαθάλεηα. Απν πξάγκαηα. Σν πξψην είλαη φηη αλ ζηακαηήζεη θαλείο λα θαπλίδεη 
ζαθψο κπνξεί λα ζψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηε ξαγδαία έθπησζε ηεο 
αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο. Σν δεχηεξν θαη ην ρεηξφηεξν φκσο είλαη φηη αθφκα θαη 
φηαλ ην θάλεη απηφ ην πξάγκα δελ μαλαγπξίδεη πνηέ εθεί πνπ ήηαλ θάπνηνο πνπ δελ 
θάπληδε. Θα έρεη πάληα ην ηίκεκα πιεξσκέλν ηεο ζπλήζεηαο πνπ είρε ζην 
παξειζφλ. Καη θπζηθά γηα λα ην θαηαλνήζεηε απηφ ην πξάγκα δείηε ηε δηαθάλεηα 
πνπ είλαη αξθεηά εχινγε. Αείηε έλα πλεπκφλη ινηπφλ πψο είλαη ζε έλαλ κε θαπληζηή 
θαη δεχηεξν έλα πλεπκφλη πψο γίλεηαη ζε έλαλ θαπληζηή. Έλα καχξν πλεπκφλη 
γεκάην νπιέο θαη αηζάιε. Ώπηφ ην πλεπκφλη πψο κπνξεί λα αλαλήςεη πξαγκαηηθά  
αθφκε θη φηαλ ζηακαηήζεη θαλείο ην θάπληζκα. Ώλαλήπηεη ζε θάπνην βαζκφ. Καη ην 
πξνθίι ηεο ΥΏΠ ηψξα, ζαο είπα πξηλ απφ ιίγν φηη κπνξνχκε λα δνχκε ηνπο 
αζζελείο πνπ ζαο έδεημα ζηηο δχν εθείλεο εηθφλεο. Σνλ θχξην ηνλ αδχλακν ν νπνίνο 
θάζεηαη ζε απηήλ ηελ θαξέθια φπσο βιέπεηε, ζηεξίδεη ραξαθηεξηζηηθά ηα ρέξηα ηνπ 
ζηα κπξάηζα γηα λα ππνζηεξίμεη ηνπο αλαπλεπζηηθνχο ηνπ κπο, δπζπλνεί 
εληνλφηαηα θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν αλαθνπθίδεηαη, κπνξεί λα πάξεη επθνιφηεξα ηελ 
αλάζα θαη ν άιινο θχξηνο δίπια ν νπνίνο ιηγάθη κειαλίδεη φπσο ηνλ βιέπεηε θη 
είλαη πξαγκαηηθά θπαλσηηθφο φπσο ην ιέκε ζηε δηθηά καο ηε γιψζζα ηελ ηαηξηθή, ν 
νπνίνο βήρεη θαη βγάδεη πνζφηεηεο πηπέισλ ηφζν ζεκαληηθέο θαη θακηά θνξά ηνπ 
ρξεηάδεηαη θαη έλα πνηεξάθη λα ηα βγάδεη λα ηα βάδεη κέζα, λα ηα καδεχεη. Βίλαη νη 
δχν ραξαθηεξηζηηθέο εηθφλεο. Σν πλεπκνληθφ εκθχζεκα απφ ηε κηα κεξηά θαη ε 
ρξφληα βξνγρίηηδα απφ ηελ άιιε πνπ είλαη νη δπν εθθξάζεηο ηεο ΥΏΠ πνπ ζαο είπα 
πξνεγνπκέλσο. Καη απηφ ζα ζαο πσ είλαη ην πην ζεκαληηθφ, απηφ πνπ βιέπνπκε 
θαη δηαγηγλψζθνπκε εκείο νη πλεπκνλνιφγνη δελ είλαη παξά ε θνξπθή ηνπ 
παγφβνπλνπ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αζζελψλ ηεο ΥΏΠ δελ δηαγηγλψζθεηαη  



 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 3
οσ

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Διαδημοηικού Δικηύοσ Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Σ.Α.    94 

 
αθφκα θαη ζήκεξα, αθφκα θαη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη 
ν θαπληζηήο ζεσξεί ζε κεγάιν βαζκφ φηη ν πξσηλφο βήραο θαη ε παξαγσγή 
πηπέισλ αθφκα θαη ε θάπνηα δχζπλνηα πνπ κπνξεί λα έρεη είλαη ε θπζηνινγηθή 
ζπλέπεηα ηνπ θαπλίζκαηνο. Αελ θαηαιαβαίλεη φηη απηφ είλαη πιένλ λφζνο. Ννκίδεη 
φηη απηφ είλαη απνηέιεζκα ηνπ ηζηγάξνπ κε ην νπνίν έρεη κάζεη λα ζπκβηψλεη. Πνηνο 
πάζρεη φκσο απφ ΥΏΠ; Σν πξνθίι ελφο αλζξψπνπ πνπ πάζρεη απφ ΥΏΠ είλαη 
πεξίπνπ απηφ πνπ ζαο δείρλσ εδψ. Βίλαη έλαο θαπληζηήο ειηθίαο άλσ ησλ 45 
ρξνλψλ πνπ θάλεη ζπρλέο ινηκψμεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ, έρεη θαζεκεξηλφ βήρα, 
έρεη έληνλε απφθξαμε, έρεη έληνλε δχζπλνηα ή θαη λα κελ έρεη, θαη λα έρεη ηνπο 
ιεγφκελνπο παξνμπζκνχο. Βδψ ζέισ ιίγν ηελ πξνζνρή ζαο. Ση είλαη νη 
παξνμπζκνί ζηε ΥΏΠ. Δ ΥΏΠ είλαη κηα αξξψζηηα πνπ πξνρσξά κε ζθαινπάηηα. 
Αειαδή, ν αζζελήο έρεη θάπνηεο πεξηφδνπο εξεκίαο, φπνπ έρεη κηα αλαπλεπζηηθή 
ιεηηνπξγία ζηαζεξά, πνπ κπνξεί λα ζεκαίλεη ζηαζεξά θαθή θαη ζηε ζπλέρεηα θάλεη 
κηα έμαξζε ησλ ζπκπησκάησλ, ηα ζπκπηψκαηά ηνπ γίλνληαη πνιχ πεξηζζφηεξα, 
ζπλνδεχνληαη κε ππξεηφ, κε κεγάιε δχζπλνηα, κε αχμεζε ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο 
αιινίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ εθθξίζεσλ, απηφ ιέγεηαη έμαξζε. Καη κεηά απφ θάζε 
έμαξζε ε αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία πέθηεη έλα ζθαινπάηη παξαθάησ. Καη ζπλερίδεη 
ην ζθαινπάηη απηφ κέρξη ην ηέινο. Γηα ηε δηάγλσζε ηεο ΥΏΠ ινηπφλ 
ρξεζηκνπνηνχκε νξηζκέλα πξάγκαηα φπσο είλαη ηα ζπκπηψκαηα, φπσο ν βήραο, 
ηα πηχεια, ε δχζπλνηα. Καη βιέπνπκε επίζεο θαη ζην ζπγθεθξηκέλν άηνκν αλ έρεη 
εθηεζεί ζε παξάγνληεο θηλδχλνπ φπσο είλαη ην θάπληζκα, αλ έρεη επαγγεικαηηθή 
έθζεζε, ππάξρνπλ νξηζκέλα επαγγέικαηα πνπ νδεγνχλ πεξηζζφηεξν ζπρλά 
θάπνηνπο αζζελείο ζηε ΥΏΠ, αλ έρεη ζρέζε κε ηε ξχπαλζε, εζσηεξηθνχο, 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Καη γηα ηελ παξφμπλζή ηεο ήδε ζαο κίιεζα. Γηα ηε δηάγλσζε 
ινηπφλ, ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη νη αζζελείο αθφκα θη φηαλ δελ έρνπλ ηε δχζπλνηα. 
Ση ζα πξέπεη λα θάλνπλ ινηπφλ γηα λα ειεγρζνχλ; Θα πξέπεη λα ππνζηνχλ έλαλ 
ιεηηνπξγηθφ έιεγρν ηεο αλαπλνήο, ζα ζαο δείμσ παξαθάησ θαη νξηζκέλεο 
απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο φπσο είλαη ε αθηηλνγξαθία ζψξαθα ή ε αμνληθή 
ηνκνγξαθία. Σψξα δελ ζα κπσ ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηηο ηαηξηθέο. Ώπηέο νη ιεηηνπξγηθέο 
δνθηκαζίεο είλαη απηή ε ιεγφκελε ζπηξνκέηξεζε. Αελ μέξσ αλ έρεηε αθνχζεη 
θαζφινπ ηνλ φξν, είλαη ε ππνβνιή ηνπ αζζελνχο ζε κηα εμέηαζε πνπ είλαη ηειείσο 
αλψδπλε, αξθεηά απιή θαη κπνξεί ν θαζέλαο λα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη κε ηε ρξήζε 
εηδηθψλ κεραλεκάησλ. Δ αθηηλνγξαθία ζψξαθα ηψξα, ήζεια λα ζαο δείμσ κηα 
αθηηλνγξαθία, δελ έρεη ζεκαζία πνπ δελ κπνξείηε λα ηε δηαγλψζεηε, ζα ηε 
δηαγλψζεη ν αθηηλνιφγνο θαη πηζαλά ζα ζαο πεη, “ε, δεν βλέπω ηίποηα ζημανηικό ζε  
ασηή ηην ακηινογραθία” θαη ν αζζελήο ζα πεη “α, είμαι μια ταρά! Δεν μοσ βρήκαν 
ηίποηα ζηην ακηινογραθία”. Ο ίδηνο αζζελήο ζηελ αμνληθή ηνκνγξαθία φκσο 
βιέπεηε φηη έρεη απηέο ηηο ηεξάζηηεο ηξχπεο κέζα ζην πλεπκφλη, έρεη έλα 
αλαπηπγκέλν βαξχ πλεπκνληθφ εκθχζεκα πνπ δείρλεη μεθάζαξα φηη ηα πξάγκαηα 
δελ είλαη θαζφινπ θαιά. Άξα ινηπφλ κηα αθηηλνγξαθία ζψξαθα θάπνηνο αζζελήο κε 
ΥΏΠ κπνξεί λα θάλεη θάπνηα ζηηγκή θαη λα ζεσξεζεί αθφκε θαη ζαλ θπζηνινγηθή, 
θαζφινπ δελ απνηειεί επηβεβαίσζε φηη δελ πάζρεη απφ ηε λφζν. Καη βέβαηα δελ ζα 
πξέπεη λα μερλάκε φηη ζήκεξα θαη απηή είλαη κηα θαηλνχξηα άπνςε, ε ΥΏΠ δελ είλαη 
κφλν κηα λφζνο ησλ πλεπκφλσλ είλαη κηα λφζνο κε ζπζηεκαηηθέο εθδειψζεηο, 
βιέπεηε φηη ππάξρεη ζπζηεκαηηθή θιεγκνλή, ππάξρεη θαρεμία, ππάξρεη κείσζε ηνπ 
βάξνπο ζψκαηνο, ππάξρεη αδπλακία, αηξνθία ζθειεηηθψλ κπψλ θαη ππάξρνπλ 
θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα. Έηζη ινηπφλ ππάξρνπλ ηα εξσηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα 
απαληεζνχλ θαη είλαη θαίξηα, πξψηα απ‟ φια ε δηάγλσζε. Πξέπεη λα δηαγλψζνπκε 
ηνπο αζζελείο κε ηε ΥΏΠ. Βίλαη ζπρλή αξξψζηηα θαη ππνδηαγηγλψζθεηαη θαη 
δεχηεξνλ αλ θαηαιάβνπκε φηη θάηη δελ πάεη θαιά κε ηελ αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία,  



 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 3
οσ

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Διαδημοηικού Δικηύοσ Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Σ.Α.    95 

 
λα μεθαζαξίζνπκε. Βίλαη ΥΏΠ ή είλαη βξνγρηθφ άζζκα φπσο ζα ζαο πσ παξαθάησ. 
Γηαηί γηα ηελ ΥΏΠ φπσο βιέπεηε ππάξρνπλ απηά ηα ζηνηρεία ηα νπνία ηελ 
δηαρσξίδνπλ θαηά θάπνην ηξφπν απφ ην βξνγρηθφ άζζκα. Δ ειηθία παξαδείγκαηνο 
ράξε. Σν βξνγρηθφ άζζκα ην βξίζθσ πεξηζζφηεξν ζπρλά ζε κηθξφηεξεο ειηθίεο. Σν 
θάπληζκα πνπ είλαη θαζνιηθφ ζηε ΥΏΠ δελ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ζην 
άζζκα. Δ αθηηλνγξαθία ζψξαθα πνπ ζαο αλέιπζα πξνεγνπκέλσο, ζην βξνγρηθφ 
άζζκα αληίζηνηρα ππάξρεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ αζζελψλ κε αιιεξγία. Σα 
ζπκπηψκαηα είλαη πξννδεπηηθά ζηε ΥΏΠ, ζην βξνγρηθφ άζζκα ππάξρεη ζεκαληηθή 
δηαθχκαλζε κέζα ζηελ ίδηα ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο κπνξεί ν αζζελήο λα έρεη ή λα 
κελ έρεη θαζφινπ δχζπλνηα θαη ηειηθά ε αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία ζηε ΥΏΠ, 
δπζηπρψο ε αληαπφθξηζε ζηα δηαζηαιηηθά είλαη αξθεηά κηθξή. Σν αληίζεην 
ζπκβαίλεη ζην βξνγρηθφ άζζκα. Έηζη ινηπφλ ν γηαηξφο αθνχ βγάιεη ηε δηάγλσζε 
θαη πξνζπαζήζεη λα ζηαδηνπνηήζεη ηνλ αζζελή, λα ηνλ βάιεη δειαδή αλάινγα κε 
ηε βαξχηεηα ηεο θαηάζηαζεο ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο απηέο θαη ζα δνχκε ινηπφλ 
φηη αθνχ ηνλ βάιεη ζα πξέπεη λα αξρίζεη ηε ζεξαπεπηηθή ηνπ αγσγή. Δ ΥΏΠ 
επεξεάδεη ηνπο αζζελείο φπσο ζαο δείρλσ εδψ κε πάξα πνιιά πξάγκαηα. Σν 
πξψην είλαη ην βάξνο ηνπ ζηίγκαηνο, ησλ βάξνο ησλ ζπκπησκάησλ, ην βάξνο ησλ 
παξνμπζκψλ θαη ε επηδείλσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ελψ θάπνηα άιια πξάγκαηα 
κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ αζζελή, φπσο ην εκβφιην ηεο γξίπεο θαηά θχξην ιφγν 
κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν ησλ εμάξζεσλ θαη έρνπκε ηελ απνθαηάζηαζε κε φια 
ηα κέηξα πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη απφ ηελ απιή θπζηνζεξαπεία κέρξη ηηο 
νδεγίεο γηα κηα ζσζηή δηαβίσζε θαη ηελ έγθαηξε ζεξαπεία πνπ πεξηιακβάλεη 
δηάθνξα θάξκαθα φπσο είλαη ηα εηζπλεφκελα ζηεξνεηδή θαη ηα βξνγρνδηαζηαιηηθά. 
Σα θάξκαθα απηά φπσο βιέπεηε είλαη κηα πνιχ κεγάιε νκάδα θαξκάθσλ, πνιχ 
κεγάιε νκάδα ζπζθεπψλ, είλαη δνπιεηά ηνπ γηαηξνχ θαη κφλν απηφο ζα δηαιέμεη ηη 
είλαη απηφ πνπ ζα σθειήζεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή. Καη πεξλάκε ζην δεχηεξν 
θνκκάηη πνπ είλαη ην βξνγρηθφ άζζκα. Σν βξνγρηθφ άζζκα ηη είλαη; Βίλαη κηα ρξφληα 
πάζεζε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ πνπ απαζρνιεί κεγάιε κεξίδα ελειίθσλ θαη παηδηψλ 
ζε φιν ηνλ θφζκν. Πνιινί ζπλάδειθνη ρξεζηκνπνηνχλ ιάζνο φξνπο γηα ην βξνγρηθφ 
άζζκα. Σν ιέλε άιινη αζζκαηηθή βξνγρίηηδα, ζπαζηηθή βξνγρίηηδα, βξνγρηθά ην ιέεη 
ν πνιχο ν θφζκνο αιιά εθείλν πνπ ζέισ λα μεθαζαξίζσ είλαη φηη ην βξνγρηθφ 
άζζκα δελ είλαη ην ίδην κε ηε ρξφληα βξνγρίηηδα, κε ην πλεπκνληθφ εκθχζεκα ή κε 
ην θαξδηαθφ άζζκα, ηα δχν πξψηα ηα είδακε πξνεγνπκέλσο, ην θαξδηαθφ άζζκα 
είλαη κηα θαζαξά θαξδηνγελήο πάζεζε, άξα λα μερσξίζνπκε ην βξνγρηθφ άζζκα 
απφ απηέο ηηο παζήζεηο πνπ ζαο είπα πξνεγνπκέλσο. Καη πνηα είλαη ηα 
ζπκπηψκαηά ηνπ; πλήζσο είλαη βήραο, δχζπλνηα, βάξνο ζην ζηήζνο, ζθχξηγκα 
ζην ζηήζνο ν θφζκνο ην πεξηγξάθεη πνιχ ζπρλά είλαη ηα ιεγφκελα γαηάθηα πνπ 
ληανπξίδνπλ φηαλ αηζζάλεηαη ηε δχζπλνηα θαη ζπρλά λπρηεξηλά ζπκπηψκαηα. 
Μεξηθέο θνξέο ην άζζκα εθδειψλεηαη φηαλ ην άηνκν θάλεη έληνλε ζσκαηηθή 
πξνζπάζεηα φπσο είλαη αο πνχκε αζιεηηζκφ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Καη γηα 
λα ζαο δψζσ λα θαηαιάβεηε ηη ζπκβαίλεη ζην άζζκα, ζαο δείρλσ κηα εηθφλα ηνπ 
αλαπλεπζηηθνχ. ΐιέπεηε ινηπφλ ηα δπν καο πλεπκφληα, ηε κχηε θαη ην ζηφκα, εδψ 
απηφο ν ζσιήλαο είλαη ε ηξαρεία θαη ππάξρνπλ θαη άιινη ζσιήλεο πνπ 
νλνκάδνληαη βξφγρνη πνπ νδεγνχλ ηειηθά ζηηο θπςειίδεο πνπ είλαη νη κηθξφηεξεο 
αλαηνκηθέο κνλάδεο εθεί πνπ γίλεηαη ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 
εκεηψζηε ινηπφλ φηη απηφο ν ζσιήλαο νλνκάδεηαη βξφγρνο θαη θνπβαιάεη ηνλ 
αέξα απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζηνπο πλεχκνλεο θαη απηή είλαη ε 
θπζηνινγηθή εηθφλα, φηαλ φκσο ππάξρεη αζζκαηηθφο παξνμπζκφο εθείλν πνπ 
ζπκβαίλεη είλαη έλαο κπτθφο ζπαζκφο ζην βξφγρν, δειαδή ζθίγγεη ην ηνίρσκα ηνπ 
βξφγρνπ, κεηψλεηαη ε δηάκεηξφο ηνπ θαη παξάιιεια ππάξρνπλ νίδεκα θαη  
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παξαγσγή βιέλλεο, νπφηε απηφ ην απνηέιεζκα γίλεηαη αθφκα πην έληνλν. Άξα 
δπζθνιεχεηαη ην άηνκν λα αλαζάλεη. Ση πξνθαιεί ην άζζκα; Ννκίδσ πσο πάξα 
πνιινί ην μέξεηε, ππάξρνπλ ηα αιιεξγηνγφλα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηα 2/3 
πεξίπνπ ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ άζζκαηνο, ην ππφινηπν 1/3 είλαη ην ιεγφκελν 
ελδνγελέο άζζκα δειαδή πνπ δελ επζχλνληαη ηα αιιεξγηνγφλα, είλαη νπζηαζηηθά 
κηα ηδηνζπγθξαζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ λα θάλεη αζζκαηηθέο 
θξίζεηο ή ινηκψμεηο, ην θξπνιφγεκα πνπ ιέεη ν πνιχο ν θφζκνο, ε άζθεζε, ηξνθέο, 
ηα θάξκαθα θαη δηάθνξα πξάγκαηα. Πψο γίλεηαη ε δηάγλσζε; Με ηελ πεξηγξαθή 
ησλ ζπκπησκάησλ, ην ηζηνξηθφ έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία, ην ηζηνξηθφ ηεο 
αιιεξγίαο, ε θιηληθή εμέηαζε αιιά θαη νη εηδηθέο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο πνπ ζα 
ζαο ζπζηήζεη ν γηαηξφο ζαο. Ση πξέπεη λα μέξεη ν αζζελήο γηα ην άζζκα; Θα 
πξέπεη λα μέξεη πνηα είλαη ε αζζέλεηα. Θα πξέπεη λα μέξεη ηη λα πξνζέρεη θαη ηη λα 
απνθεχγεη πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεί ηελ πγεία ηνπ θαιά. Θα πξέπεη λα κάζεη λα 
παίξλεη ζσζηά ηα θάξκαθά ηνπ, ζα πξέπεη λα κάζεη λα αληηκεησπίδεη κηα μαθληθή 
θξίζε θαη λα θαηαιαβαίλεη απφ λσξίο θάπνηα ζπκπηψκαηα φηαλ εμειίζζνληαη κε 
ηξφπν πνπ νδεγνχλ ζε κηα βαξηά θξίζε λα νδεγεζεί έγθαηξα ζε κηα πγεηνλνκηθή 
κνλάδα πξνθεηκέλνπ λα πάξεη πεξηζζφηεξε βνήζεηα. Μπνξεί λα δεη θπζηνινγηθά 
έλαο αζζελήο πνπ έρεη άζζκα; Ναη, είλαη ε απάληεζε πιένλ. Ώλ ελεκεξσζεί 
ζσζηά, αλ εθπαηδεπηεί θαη αλ έρεη ηαθηηθή ηαηξηθή παξαθνινχζεζε. Καη πνηνο είλαη 
ζα ν ζηφρνο ηεο ζεξαπείαο ινηπφλ αθνχ κηιήζακε γηα ηαθηηθή παξαθνινχζεζε; Να 
έρεη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα, λα έρεη θπζηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα 
πνπ ζεκαίλεη θαιή πνηφηεηα δσήο, λα κελ έρεη ζπκπηψκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
χπλνπ, λα πξνιακβάλνληαη νη αζζκαηηθέο θξίζεηο θαιχηεξα παξά λα ζεξαπεχνληαη 
εθ ησλ πζηέξσλ, λα επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία θαη λα κελ 
ππάξρνπλ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απφ ηα θάξκαθα πνπ ζα παίξλεη. Ο αζζελήο 
πξέπεη λα κάζεη λα παίξλεη ηε ζεξαπεία ζσζηά θαη λα κε κηκείηαη ηηο ζεξαπείεο πνπ 
δφζεθαλ ζε άιινπο γηαηί κπνξεί λα δφζεθαλ κε δηαθνξεηηθφ ζθνπφ θαη κε 
δηαθνξεηηθήο βαξχηεηαο βξνγρηθφ άζζκα. Σα θάξκαθα γηα ην βξνγρηθφ άζζκα 
έρνπλ δπν ζηφρνπο. Σν έλα είλαη, ν πξψηνο ζηφρνο είλαη λα κεηψζνπλ ηα 
ζπκπηψκαηα, λα πξνιάβνπλ ηελ θξίζε θαη λα ειέγμνπλ ηελ αζζέλεηα θαη ν 
δεχηεξνο ζηφρνο είλαη λα αλαθνπθίζνπλ γξήγνξα απφ ηα ζπκπηψκαηα ηε ζηηγκή 
πνπ ν αζζελήο ηα έρεη εκθαλίζεη. Έηζη ινηπφλ ηα θάξκαθα πνπ είλαη θηηαγκέλα γηα 
ηελ πξνθχιαμε ηνπ άζζκαηνο δελ αλαθνπθίδνπλ ακέζσο αιιά ειέγρνπλ θαη 
αληηκεησπίδνπλ ην άζζκα. Καη ην πην ζεκαληηθφ γηα λα ην θαηαλνήζνπκε απηφ 
επεηδή ν αζζελήο δελ θαηαιαβαίλεη ηελ άκεζε αλαθνχθηζε, λνκίδεη πσο ην 
θάξκαθν δελ ιεηηνπξγεί. Λεηηνπξγεί αιιά δελ είλαη ν ζθνπφο ηνπ λα αλαθνπθίζεη. 
Ώληίζεηα ηα αλαθνπθηζηηθά θάξκαθα πνπ είλαη θπξίσο νη εηζπλνέο αλαθνπθίδνπλ 
γξήγνξα απφ ηα ζπκπηψκαηα, γίλνληαη πνιχ θαιά αληηιεπηά απφ ηνλ αζζελή αιιά 
δελ είλαη απηά πνπ πξνιαβαίλνπλ θαηά θχξην ιφγν ηελ επφκελε αζζκαηηθή θξίζε. 
Καη γηα λα πεηχρεη ινηπφλ ε ζεξαπεία κε εηζπλνέο ηη είλαη απαξαίηεην; Βίλαη 
απαξαίηεην λα εθπαηδεχεηαη ν άξξσζηνο ζσζηά θαη λα ειέγρεηαη ηαθηηθά ε ζσζηή 
ρξήζε ηεο ζπζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Βθείλν πνπ ζα ήζεια λα ζαο δείμσ είλαη ην 
εμήο. ηη δνχκε ζε έλαλ ρψξν φπνπ ηέηνηνπ είδνπο ξππάλζεηο είλαη ζηνλ πεξίγπξφ 
καο, ζα έιεγα φηη είλαη ζηνλ θαζεκεξηλφ ηξφπν ηεο δσήο καο. Ώο θξνληίζνπκε 
ηνπιάρηζηνλ λα πξνζζέζνπκε θαη απηφλ εδψ ζηε δσή πνπ θάλνπκε. Βπραξηζηψ 
πνιχ.  
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Ησάλλεο Πνπιόπνπινο: Βπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ θ. Κηνπκή θαη πηζηεχσ νη 
θαπληζηέο λα πήξαηε ην κήλπκα, φζνη δελ ην είραλ πάξεη κέρξη ηψξα. κσο επεηδή 
έξρεηαη ην θαινθαίξη θαη κπνξεί λα εθηεζνχκε ζηνλ ήιην, αο αθνχζνπκε ηνλ θ. 
Ααηζέξε Υεηξνπξγφ Οθζαικίαηξν, λα καο πεη ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε ειηαθή 
αθηηλνβνιία ζηα κάηηα καο.  
 
 

Ησάλλεο Γαηζέξεο (Υεηξνπξγόο Οθζαικίαηξνο): 
θχξηε αληηδήκαξρε θαη πξφεδξε ηεο ζηξνγγπιήο 
ηξάπεδαο, αξρηθά ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ 
ζπλάδειθν, δήκαξρν, θ. Παηνχιε θαη ηελ νξγαλσηηθή 
επηηξνπή γηα ηελ ηηκεηηθή πξφζθιεζε φκσο ζα „ηαλ 
παξάιεηςή κνπ θαη λα κελ επραξηζηήζσ θαη ηνλ θ. 
Ληνλή γηα ηελ επγεληθή αλαθνξά ζην φλνκα ηνπ παηέξα 
κνπ, μέξεηε, κε ζπγθηλήζαηε πνιχ γηαηί κνπ ζπκίζαηε 
πξηλ 17 ρξφληα πφζν πίθξαλα ηνλ παηέξα κνπ φηαλ 
έθπγα απφ ηελ Κξήηε θαη ήξζα εδψ λα αθνινπζήζσ 
ηελ απηφλνκε πνξεία κνπ. αο επραξηζηψ πνιχ. Κπξίεο 
θαη θχξηνη, ζα κηιήζνπκε γηα ηελ ειηθηαθή εθθχιηζε ηεο 

σρξάο θειίδαο. Ξέξεηε, είλαη κηα πάζεζε πνπ ν πεξηζζφηεξνο θφζκνο δελ ηε 
γλσξίδεη. Βίλαη ε πξψηε αηηία κείσζεο ηεο θεληξηθήο φξαζεο ζε άηνκα ειηθίαο άλσ 
ησλ 50 εηψλ ζηνλ δπηηθφ θφζκν. Σν κάηη μέξεηε κνηάδεη κε κηα θσηνγξαθηθή 
κεραλή. Σν θηικ είλαη ν ακθηβιεζηξνεηδήο. Βκείο ζα κηιήζνπκε γηα κηα πάζεζε 
πνπ αθνξά ην θεληξηθφ ζεκείν ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο. Σελ σρξά θειίδα. Ση είλαη 
ινηπφλ ε ειηθηαθή εθθχιηζε ηεο σρξάο θειίδαο; Βίλαη φπσο είπακε ε πξψηε αηηία 
κείσζεο ηεο φξαζεο ζε άηνκα άλσ ησλ 50 εηψλ. Πξνθαιεί κεησκέλε φξαζε, 
κεησκέλε νπηηθή νμχηεηα φπσο ην ιέκε εκείο νη νθζαικίαηξνη, θεληξηθφ ζθφησκα, 
είλαη απηφ εδψ ην καχξν πνπ βιέπεηε κεηακνξθνςία δειαδή βιέπνπκε 
παξακνξθσκέλα, δειαδή ηηο επζείεο γξακκέο ηηο βιέπνπκε θακππισηέο θαη 
κεησκέλε αληίιεςε ησλ ρξσκάησλ. Βδψ πέξα βιέπεηε ηελ ειηθηαθή εθθχιηζε ζε 
ζρέζε κε πνιιέο άιιεο παζήζεηο, ηε δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, ηνλ 
θαηαξξάθηε, ην γιαχθσκα, πφζν κεηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο. ΐιέπεηε φζνλ αθνξά 
ηελ φξαζε ε ειηθηαθή επίδξαζε ηεο σρξάο είλαη ε κηθξφηεξε ζηήιε θαη ζηελ 
ηθαλφηεηα νδήγεζεο ε κηθξφηεξε ζηήιε είλαη ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ απηήλ ηελ 
πάζεζε. πσο είπακε, ε σρξά θειίδα είλαη απηφ εδψ ην κηθξφ θεληξηθφ ζεκείν ηνπ 
ακθηβιεζηξνεηδνχο πνπ επζχλεηαη γηα ην 90% ηεο θεληξηθήο φξαζήο καο. Ο θαθφο 
είλαη απηφο ν νπνίνο ε ζφισζή ηνπ πξνθαιεί ηνλ θαηαξξάθηε. Δ σρξά θειίδα είλαη  
ην θεληξηθφ ζεκείν ζην πίζσ κέξνο ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο. Τπάξρνπλ δπν 
κνξθέο, ε μεξά κνξθή θαη ε πγξή κνξθή. Δ μεξά κνξθή είλαη ζην 80% ηνπ 
ζπλφινπ ησλ αζζελψλ ελψ ε εμηδξσκαηηθή κνξθή φπσο ηε ιέκε εκείο 
επηζηεκνληθά ή πγξή κνξθή φπσο ηε ιέλε νη αζζελείο είλαη ην 20% θαη είλαη ε 
δεχηεξε γηα ην 80 έσο 90 ηνηο εθαηφ απψιεηαο φξαζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 
ειηθηαθή εθθχιηζε. ΐιέπεηε εδψ ζην ζρεδηάγξακκα 80% ε μεξά κνξθή, 20% ε 
πγξή κνξθή, ε επηζεηηθή κνξθή απηήο ηεο πάζεζεο πνπ πξέπεη λα πξνιάβνπκε. 
Πηζαλνί παζνγελλεηηθνί παξάγνληεο επηβεβαησκέλα είλαη ε ειηθία, ζε εξεπλεηηθφ 
ζηάδην ην θάπληζκα, ε ππέξηαζε, ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, ε δηαηξνθή, φηαλ 
έρεη πξνζβιεζεί ν έλαο νθζαικφο, πνιχ ζπρλά πξνζβάιιεηαη θαη ν άιινο. 
Τπεξκεηξσπία θαη άιιεο νθζαικηθέο παζήζεηο, ζην θχιν νη γπλαίθεο έρνπλ 
απμεκέλν θίλδπλν, ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ. Δ ζπρλφηεηα εκθάληζεο, 5,8% ζε 
άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 45 εηψλ, αλεβαίλεη φζν πξνρσξνχλε ηα ρξφληα, 8,8 ζε  



 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 3
οσ

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Διαδημοηικού Δικηύοσ Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Σ.Α.    98 

 
άηνκα άλσ ησλ 52 εηψλ θαη ζε άηνκα άλσ ησλ 75 εηψλ ε ζπρλφηεηα ππνινγίδεηαη 
φηη μεπεξλά ην 25%. Καη βιέπεηε εδψ ζρεδηάγξακκα, φζν πεξλάλε ηα ρξφληα θαη 
αλεβαίλεη ν κέζνο φξνο δσήο, απμάλεη ε πηζαλφηεηα λα εκθαληζηεί απηή ε πάζεζε. 
Βίλαη παζήζεηο ηεο πξνρσξεκέλεο ειηθίαο. Σα ζπκπηψκαηα μαλά κεησκέλε νπηηθή 
νμχηεηα, δελ βιέπνπκε θαιά, θεληξηθφ ζθφησκα, απηή ηε καπξίια ζην θέληξν 
δειαδή λα βιέπνπκε παξακνξθσκέλα. Οη αζζελείο νη νπνίνη έρνπλ απηφ ην 
πξφβιεκα φηαλ θιείζνπλ ην θαιφ ηνπο κάηη βιέπνπλ ηηο επζείεο γξακκέο 
θακππισηέο. Βπίζεο κεησκέλε θσηεηλή αληίζεζε, ην contrast sensitivity πνπ ιέκε 
εκείο νη νθζαικίαηξνη θαη κεησκέλε αληίιεςε ρξσκάησλ. Έηζη αθξηβψο είλαη ε 
φξαζε ζε έλα κάηη ην νπνίν πάζρεη απφ ηελ πγξή κνξθή ηεο πάζεζεο. Δ 
δηάγλσζε. Γίλεηαη θπζηθά απφ νθζαικίαηξν. Ώζζελείο νη νπνίνη είλαη άλσ ησλ 50 
εηψλ θη έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο ηεο πάζεζεο ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη 
απφ ηνλ νθζαικίαηξν ζε εηήζηα βάζε. Γηα λα γίλεη δηάγλσζε ν νθζαικίαηξνο θάλεη 
θάπνηεο απιέο εμεηάζεηο. Καη‟ αξρήλ κεηξάεη ηελ νπηηθή νμχηεηα. Μεηά ηε δηαζηνιή 
ηεο θφξεο θαη αλ ππνπηεχεηαη φηη ππάξρεη παζνινγία, λεναγγείσζε ζα ζπζηήζεη λα 
γίλεη έλαο αγγεηνγξαθηθφο έιεγρνο θαη κηα άιιε πνιχ απιή εμέηαζε, ηελ νπηηθή 
ηνκνγξαθία. Βίλαη ηνκνγξαθία ηνπ νθζαικνχ, κε έλα απιφ πςειά εμεηδηθεπκέλν 
κεράλεκα ην νπνίν δελ έρεη αθηηλνβνιία. Δ νπηηθή νμχηεηα κεηξηέηαη κε ηα γλσζηά 
πξφηππα είηε κε γξάκκαηα είηε αξηζκνχο. Δ επίδξαζε ηεο ειηθηαθήο εθθχιηζεο ηεο 
σρξάο ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο. Οη αζζελείο δπζθνιεχνληαη γηα απιέο θαζεκεξηλέο 
δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην λα δηαβάζνπλ, λα αλαγλσξίζνπλ ηα πξφζσπα, πεξλάο 
δίπια ηνπο θαη δελ ζε αλαγλσξίδνπλ, δπζθνιεχνληαη ή αδπλαηνχλ λα νδεγήζνπλ θη 
επίζεο έρνπλ θνβεξή δπζθνιία θαη ην αληηιακβάλνληαη πνιιέο θνξέο θη απφ κφλνη 
ηνπο ζην λα δηαβάζνπλ ην ξνιφη. ια απηά δεκηνπξγνχλ ζηα άηνκα πνπ πάζρνπλ 
απφ ειηθηαθή εθθχιηζε σρξάο ηελ αίζζεζε φηη ράλνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. 
Πξέπεη ινηπφλ λα επαηζζεηνπνηεζεί ην θνηλφ γηα απηήλ ηελ πάζεζε. Παξά ην 
γεγνλφο ινηπφλ φηη είλαη κηα αξθεηά ζπρλή θαη ζνβαξή λφζνο πξέπεη λα μέξεηε φηη 
ην 70% ησλ ελειίθσλ δελ έρεη αθνχζεη πνηέ γηα απηήλ ηελ πάζεζε. Μφλν 2% ησλ 
Βιιελίδσλ μέξεη φηη είλαη ε πξψηε αηηία απψιεηαο ηεο φξαζεο ζε άηνκα ηεο ειηθίαο 
άλσ ησλ 50 εηψλ. Σν 75% ησλ αζζελψλ δελ μέξεη πψο αληηκεησπίδεηαη ε λφζνο. 
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπκε πεξάζεη ζε λέεο ζεξαπείεο, θαηλνχξηεο ζεξαπείεο νη 
νπνίεο έρνπλ θέξεη θνβεξά απνηειέζκαηα γηα ηελ πγξή κνξθή. Έρνπκε 90% 
ζηαζεξνπνίεζε ζε πνιπθεληξηθέο κειέηεο πνπ έρνπκε γίλεη ζηηο Δλσκέλεο 
Πνιηηείεο θαη 40% βειηίσζε ηεο νπηηθήο νμχηεηαο. Βίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε πγξή 
κνξθή λα ηελ πξνιάβνπκε ζην μεθίλεκα. Βπίζεο πξέπεη λα πνχκε φηη ην 40% 
επηζθέπηεηαη ηνλ νθζαικίαηξν ιηγφηεξν ζπρλά απφ κηα θνξά θάζε δπν ρξφληα. 
Πάκε ινηπφλ ζηε ζεκαζία ηεο πξφιεςεο. Λφγσ ηεο βξαδείαο εμέιημεο ηεο λφζνπ  
ηα ζπκπηψκαηα γίλνληαη αληηιεπηά κε κεγάιε θαζπζηέξεζε, φηαλ πιένλ ε σρξά 
θειίδα έρεη ππνζηεί ζεκαληηθή βιάβε. Δ ζχγρξνλε δσή επηβαξχλεη ηα κάηηα, ηα 
θαπζαέξηα ε εξγαζία κπξνζηά ζε νζφλεο, αλζπγηεηλή δηαηξνθή, άγρνο, θάπληζκα, 
αιθνφι, φια απηά βιάπηνπλ θαη θνπξάδνπλ ηα κάηηα. Καη πάκε ινηπφλ ζε 
παξάγνληεο θηλδχλνπ. Δ ρξσζηηθή ηεο σρξάο είλαη έλα πξνζηαηεπηηθφ ζηξψκα πνπ 
απνξξνθά ην κπιε θσο θαη κεηψλεη ηελ πνζφηεηα πνπ είλαη ηθαλή λα θηάζεη ζηηο 
επαίζζεηεο δνκέο. Δ δεαμαλζίλε παίδεη ινηπφλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζηαζία ηνπ 
καηηνχ. Βίλαη πην ηζρπξή αληηνμεηδσηηθή νπζία απφ ηελ ινπηεΎλε. Πξνέξρεηαη απφ 
ηε δηαηξνθή μαλαηνλίδσ θαη δελ είλαη παξά πξντφλ ηεο ινπηεΎλεο. ΐξίζθεηαη ζε 
απμεκέλε ζπγθέληξσζε ζην θέληξν ηεο σρξάο θειίδαο. Γίλαλε ινηπφλ ζεκαληηθέο 
κειέηεο. Ώπηή είλαη ε ζεκαληηθφηεξε κειέηε πνπ έγηλε ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο, ε 
AREDS. Καη έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε ην National Eye Institute. Αεθαεηήο κειέηε. Ο 
αξηζκφο ησλ αζζελψλ, κεγάινο. 4.757 αζζελείο. Σν πξφβιεκα; Βθθχιηζε σρξάο  
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θειίδαο. Σν εξψηεκα; Μπνξεί ε αλάπηπμε πξνρσξεκέλεο ειηθηαθήο εθθχιηζεο 
σρξάο θειίδαο λα πξνιεθζεί; Δ a posteriori εθηίκεζε έδσζε ζεηηθά απνηειέζκαηα. 
Βξψηεκα κειέηεο. Μπνξνχλ νη αληηνμεηδσηηθνί παξάγνληεο ζε κεγάιεο δφζεηο λα 
βνεζήζνπλ ηελ πξφιεςε ζηελ πξνρσξεκέλε κνξθή; Οη αζζελείο, ε κειέηε απφ ην 
‟92 έσο ην ‟98 παξαθνινχζεζε έσο ην 2001, 10 έηε φπσο είπακε, ε ειηθία ησλ 
αζζελψλ 55 έσο 80 έηε, 4.757 αζζελείο, ε νπηηθή ηνπο νμχηεηα ήηαλ φισλ πάξα 
πνιχ θαιή. Πάλσ απφ 6/10. Δ θαηεγνξία 1 ρσξίο ζηνηρεία πάζεζεο, ε θαηεγνξία 2 
κε πνιχ κηθξά, ε θαηεγνξία 3 πεξηζζφηεξα θαη ε 4, ην δεχηεξν κάηη είρε 
πξνρσξεκέλε κνξθή ηεο πάζεζεο, είρε νμχηεηα κηθξφηεξε απφ 6/10 ελψ ην άιιν 
κάηη πνπ ειεγρφηαλ είρε φπσο είπακε νμχηεηα κεγαιχηεξε απφ 6/10. Οη νκάδεο 
ζεξαπείαο, ε κηα έπαηξλε placebo ε άιιε έπαηξλε κφλν αληηνμεηδσηηθνχο 
παξάγνληεο δειαδή βηηακίλε C, βηηακίλε Β, ΐ θαξνηέλην, ε ηξίηε νκάδα έπαηξλε 
ςεπδάξγπξν θαη ραιθφ θαη ε ηέηαξηε νκάδα έπαηξλε αληηνμεηδσηηθνχο παξάγνληεο 
ζπλ ςεπδάξγπξν. Θα πξνρσξήζσ ζηα θξηηήξηα επηδείλσζεο. Ώλ δεκηνπξγνχηαλ 
ρνξηνεηδή λεναγγείσζε, απνθφιιεζε ηνπ κειάγρξνπ θαη αλ πηψζε ηεο νπηηθήο 
νμχηεηαο ήηαλ πεξηζζφηεξν απφ 15 γξάκκαηα. ηελ θαηεγνξία placebo 28% 
αλέπηπμε ρνξηνεηδηθή λεναγγείσζε, ζηα αληηνμεηδσηηθά 23%, ζηνλ ςεπδάξγπξν 22, 
ελψ αληηνμεηδσηηθά θαη ςεπδάξγπξνο 20%. Ώπηή ε δηαθνξά, πξνζέμηε είλαη 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη είρακε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ θαηά 25%. Δ 
πηψζε επίζεο ηεο νπηηθήο νμχηεηαο ήηαλ κηθξφηεξε ζηα αληηνμεηδσηηθά κε ηνλ 
ςεπδάξγπξν. Καη απηή ε δηαθνξά ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Με αζθάιεηα, θαλέλα 
απνιχησο πξφβιεκα. πκπεξάζκαηα ινηπφλ. Ο ζπλδπαζκφο αληηνμεηδσηηθψλ 
παξαγφλησλ θαη ςεπδαξγχξνπ κεηψλεη ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο πξνρσξεκέλεο 
ειηθηαθήο εθθχιηζεο ηεο σρξάο θαηά 25%. πληζηάηαη ζηηο θαηεγνξίεο 3 έσο 4, δελ 
ζπληζηάηαη ζηηο θαηεγνξίεο 1 έσο 2. Θέισ λα πξνρσξήζσ ζε θάπνηα άιιε κειέηε 
ε νπνία πεξηειάκβαλε απηήλ ηε ζηηγκή θαη ηε ινπηεΎλε θαη ηελ δεαμαλζίλε. Βίλαη ε 
κειέηε ε νπνία θξάηεζε 6 κήλεο θαη ζθνπφο ηεο ήηαλ λα κεηξεζεί ε ζπγθέληξσζε 
ηεο ινπηεΎλεο θαη ηεο δεαμαλζίλε ζην αίκα θαη ζηελ σρξά θειίδα. Ση κεηξήζεθε; Δ 
ππθλφηεηα ηεο ρξσζηηθήο ζηελ σρξά θαη ε ζπγθέληξσζε ινπηεΎλεο θαη δεαμαλζίλεο 
πνπ είπακε είλαη απηέο νη νπζίεο πνπ καο πξνζηαηεχνπλ. ε φιεο ηηο νκάδεο 
απμήζεθε ζεκαληηθά ε ζπγθέληξσζε ινπηεΎλεο θαη δεαμαλζίλεο ζην πιάζκα ηνπ 
αίκαηνο. Δ ιήςε ινηπφλ νδεγεί ζε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ρξσζηηθήο 
ζηελ σρξά ηφζν ζηνπο αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ ειηθηαθή εθθχιηζε φζν θαη ζηα 
πγηή άηνκα. Βίλαη ζεκαληηθφ. Δ αχμεζε ζπλερίζηεθε 3 κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ηεο 
ιήςεο. Μεηά ηνπο 3 κήλεο φκσο κεηψζεθε. ΐιέπεηε εδψ ζηακαηήζαλε ηελ ιήςε θαη 
κεηά κεηψζεθε ε ρξσζηηθή ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο απμήζεθε. Άξα απηή 
ηε ζηηγκή πξέπεη λα πνχκε φηη ηα πξντφληα ηα νπνία γίλνληαη, νη λέεο κειέηεο πνπ  
έρνπλ κέζα ινπηεΎλε θαη δεαμαλζίλε καδί κε ηα αληηνμεηδσηηθά θαη ηνλ ςεπδάξγπξν 
έρνπλ αθφκα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Οη δφζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα παίξλεη 
θαλείο είλαη 2 δηζθία ηελ εκέξα καδί κε ην θαγεηφ. Αελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα 
φπσο απνθάλζε ν ΠΟΤ, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Αηαηξνθήο. Βπίζεο πξέπεη λα 
πνχκε φηη απηέο νη νπζίεο δελ έρνπλ θαλέλα πξφβιεκα γηα ηνπο θαπληζηέο, ε 
ινπηεΎλε κεηψλεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θαξθίλνπ ησλ πλεπκφλσλ ζηνπο 
θαπληζηέο, ζε πάζρνληεο απφ δηαβήηε δελ πεξηέρεη γιπθφδε θαη ζε άηνκα κε 
δπζαλεμία ζηε γινπηέλε δελ έρεη πξφβιεκα γηαηί δελ πεξηέρεη γινπηέλε. αο 
επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. 
 
Ησάλλεο Πνπιόπνπινο: Βπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ θ. Ααηζέξε, ην πάλει ηειείσζε 
ηηο νκηιίεο ηνπ, αιιά έρνπκε ηελ ηηκή λα καο πεη δπν θνπβέληεο πξηλ θιείζνπκε θαη 
δήκαξρνο, θ. Παηνχιεο. 
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Γηώξγνο Παηνύιεο: Καιεζπέξα ζαο. Καηαξρήλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο 
πνπ βξίζθεζηε εδψ ζήκεξα, βεβαίσο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο γηαηξνχο, γλσζηνχο 
απφ ηα παιηά, θαζεγεηέο απφ ηελ Κξήηε θαη άιινπο θίινπο θαη ζεσξψ φηη φζν 
κπφξεζα λα παξαθνινπζήζσ ηελ ηειεπηαία νκηιία ήηαλ εμαηξεηηθφ ην πάλει θαη 
ήκνπλ ζίγνπξνο δηφηη ε επηινγή ήηαλ ηέηνηα πνπ απαξηίδνληαλ απφ επηζηήκνλεο 
έγθξηηνπο ζην είδνο ηνπο. Θα ήζεια λα επηζεκάλσ φηη κεξηκλεί ε κέξα, έρεη ηε δηθή 
ηεο ηζηνξία θαη φπσο είλαη γλσζηφ ζε εζάο επάλσ ππάξρεη ήδε ζε εμέιημε έλα άιιν 
ηξαπέδη επηζηεκνληθν-θνηλσληθφ πνπ δείρλεη θαη ην ελδηαθέξνλ βεβαίσο θαη ησλ 
επηζηεκψλ πγείαο γηα ην φ,ηη γίλεηαη κέζσ ηνπ δηαδεκνηηθνχ δηθηχνπ αιιά θαη ην φηη 
ηα βήκαηα απηά έρνπλ ηε δηθή ηνπο ζεκαληηθφηεηα πνιχ άκεζα γηα ηελ ηνπηθή 
θνηλσλία αιιά θαη γηα ηελ θεληξηθή εμνπζία. Θέισ θιείλνληαο λα ζαο πσ φηη φζνη 
δελ παξεπξεζήθαηε ρζεο θαηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ηξίηνπ δηαδεκνηηθνχ 
ζπλεδξίνπ πνπ ην θάλεη ε επηζηεκνληθή εηαηξεία Αηαδεκνηηθφ Αίθηπν Ανκψλ Τγείαο 
πνπ έρσ ηε ραξά θαη ηελ ηχρε λα είκαη πξφεδξνο θαη ηελ ηηκή λα ζαο κεηαθέξσ ηηο 
επρέο αθελφο κελ ηνπ πθππνπξγνχ πγείαο ηεο Κίλαο πνπ επίζεκα ήξζε θαη 
επηζθέθζεθε γηα δπν κέξεο ηε ρψξα καο απ‟ φιε ηελ Βπξψπε θαη καο ηίκεζε κε 
ηελ παξνπζία ηνπ θαη έθαλε καδί κε ηνλ ππνπξγφ πγείαο ηεο ρψξαο καο, ηνλ θ. 
Ώβξακφπνπιν, ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. Θα ζαο κεηαθέξσ ινηπφλ ηηο επρέο ηνπ 
θαη βεβαίσο ηελ ακέξηζηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ πνπ νχησο ή 
άιισο έρεη μεθηλήζεη ε πφιε ηνπ Ώκαξνπζίνπ κε ηελ Σζάνπ Γηαλγθ, κηα 
ζπγθεθξηκέλε πφιε ηεο Κίλαο πνπ πξνρσξνχκε ζηελ αδειθνπνίεζε. Δ Σζάνπ 
Γηαλγθ είλαη ε ρψξα, ε πφιε ηνπ Πεθίλνπ πνπ ζα θηινμελήζεη ηνπο Οιπκπηαθνχο 
Ώγψλεο ηνπ 2008. Θα ήζεια ινηπφλ λα ζαο πσ φηη πέξα ησλ επρψλ ππήξρε θαη κηα 
ππφζρεζε. Τπφζρεζε φηη επηηέινπο ε πξφιεςε κπαίλεη ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ 
ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ζηε ρψξα καο θαη πηζηεχνπκε αθξάδαληα φηη εκείο σο 
άλζξσπνη ηεο πγείαο αιιά θπξίσο σο άλζξσπνη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 
ζπκβάιινπκε κε ηνλ δηθφ καο ηξφπν. Ήδε έρεη ζπζηαζεί θαη θιείλσ κε απηφ θχξηε 
πξφεδξε γηα λα κελ θάλσ θαηάρξεζε ηνπ πάλει. Έρεη ζπζηαζεί ζπγθεθξηκέλε 
επηηξνπή ηνπ δηαδεκνηηθνχ δηθηχνπ θαη λνκηθψλ φπνπ κέζα ζηνλ επφκελν κήλα ζα 
δψζνπκε ζπγθεθξηκέλν άξζξν ζηνλ ππνπξγφ πγείαο ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη θαη λα 
ςεθηζηεί πηζηεχνπκε, κέζσ ηεο ΐνπιήο ην άξζξν φπνπ ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ην 
δηαδεκνηηθφ δίθηπν ζα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ψζηε θαη ε πγεία ζηε ρψξα καο λα 
κελ μεθηλά απφ ηε ζεξαπεία ηεο αζζέλεηαο αιιά θπξίσο απφ ηε δηαηήξεζε ηεο 
πγείαο ησλ πνιηηψλ. Γηα απηφ ινηπφλ ιέσ, ε ζεκεξηλή κέξα έρεη ηε δηθή ηεο ηζηνξία, 
ε δηθή ζαο παξνπζία έρεη ηε δηθή ζαο αμία θαη εθ κέξνπο φινπ ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ αιιά θαη ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ζαο επραξηζηψ ηδηαηηέξσο απφ ηα  
βάζε ηεο θαξδηάο κνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ειπίδσ ζην ηέηαξην δηαδεκνηηθφ ζπλέδξην, 
φινη απηνί νη θφπνη πνπ αλέπηπμα ιίγν πξηλ λα έρνπλ επνδσζεί. Βπραξηζηψ θαη 
πάιη.  
 
Ησάλλεο Πνπιόπνπινο: Βπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ δήκαξρν, ηνλ θ. Παηνχιε γηα ηελ 
παξνπζία ηνπ εδψ, γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο έδσζε, ζα ήζεια λα ξσηήζσ αλ 
ππάξρεη θάπνην εξψηεκα απφ ην αθξναηήξην πνπ ρξήδεη απάληεζεο απφ ηνπο 
νκηιεηέο ηνπ πάλει. Έρεη θαλείο λα ξσηήζεη θάηη; Δ θπξία Μνζηξνχ.  
 
Γιπθεξία Μνζηξνύ: Βπεηδή ηπραίλεη λα είκαη παηδίαηξνο ήζεια λα πξνζζέζσ ζε 
φζα είπε ν θ. Ληνλήο πνιχ ζσζηά γηα ην βξνγρηθφ άζζκα, φηη νη θαπληζηέο γνλείο 
είλαη απηνί πνπ πξνθαινχλ ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ην βξνγρηθφ άζζκα ζηα 
παηδηά. Θέισ απηφ, λα επαηζζεηνπνηήζσ ηνπο γνλείο, λνκίδσ φηη ζπκθσλείηε θαη λα 
μέξνπκε πφζν επηβαξχλνπκε ηελ παηδηθή ειηθία φηαλ εκείο θαπλίδνπκε. Βπραξηζηψ.  
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Γπλαίθα: Θα ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ. Κεξακφπνπιν. Γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ. 
Τπάξρεη εθαξκνγή ιέηδεξ ψζηε αλ εληνπηζηεί θάπνην, δειαδή λα γίλεη αλαίκαθηα 
θάπνηα αθαίξεζε θάπνηνπ νγθηδίνπ θαη λα κελ πξνβείηε ζε ηνκή; Βπραξηζηψ. 
 
Αληώληνο Κεξακόπνπινο: Αελ ππάξρεη ιέηδεξ. Κνηηάμηε, ηα ιέηδεξ, πξψην δελ 
είλαη αλαίκαθηα. Σα ιέηδεξ είλαη, ή θαίλε ή θφβνπλ. Έηζη; Μπνξείο λα θάλεηο 
νπνηαδήπνηε εγρείξηζε κε ιέηδεξ θαη είλαη θάηη ηη μεθάζαξν. Οχηε αλαίκαθηα είλαη ηα 
ιέηδεξ. Αελ είλαη γηα απηήο ηεο κνξθήο ηηο επεκβάζεηο. Να ην θαηαζηξέςεη ην 
νγθίδην λαη, φηαλ ην βξνχκε, ην βγάινπκε, ην θαηαζηξέθνπκε. Ή λα ην 
αθηηλνβνιήζνπκε. ρη, φρη, αθηηλνβνιία κπνξεί λα γίλεη, κε αθηίλεο αιιά ζε 
αλεγρείξηζηεο πεξηπηψζεηο. δηφηη απηή ηε δνπιεηά πνπ ζα θάλακε ζε έλαλ κήλα ηελ 
θάλνπκε ζε δπν ιεπηά κε ηελ εγρείξηζε. 
 
Ησάλλεο Πνπιόπνπινο: Να αθνχζνπκε ηελ επφκελε θπξία. 
 
Γπλαίθα: Βίκαη θαξκαθνπνηφο, Υνξεπηάθε Καηεξίλα ιέγνκαη, ε εξψηεζή κνπ είλαη 
ε εμήο κηα θαη είκαζηε φινη άλζξσπνη ηεο θαζ‟ εκέξαλ πξάμεο. Σν βξνγρηθφ άζζκα, 
ππάξρεη έλα έγγξαθν ζε εκάο πνπ είλαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ 
Ώζθαιίζεσλ θαη Μεηξφηεηνο φηη εληάζζεηαη ζηε ρξφληα αλαπλεπζηηθή 
πλεπκνλνπάζεηα. Καη ε ζπκκεηνρή, ηα θάξκαθα πνπ ρνξεγνχληαη είλαη κε 
ζπκκεηνρή 10%. Πάξαπηα, καο έξρνληαη δηάθνξεο ζπκκεηνρέο, ππάξρεη κηα 
ηεξάζηηα ηαιαηπσξία ζπλαδέιθσλ πνπ ηνπο θφβνπλ κεγάια πνζνζηά θαη ζα ήζεια 
λα κνπ πείηε πψο εζείο ην ζθέθηεζηε κηα πνπ είκαζηε δηάθνξνη εδψ. 
 
Ησάλλεο Πνπιόπνπινο: Ναη, λα πνχκε θαηαξράο φηη ην ηξαπέδη απηφ αθνξά ην 
επηζηεκνληθφ κέξνο, δελ αθνξά ην δηνηθεηηθφ, απηφ πνπ ιέηε ηψξα είλαη θαζαξά 
δηνηθεηηθφ ζέκα. Ώλ ν θ. Κηνπκήο φκσο έρεη κηα απάληεζε πάλσ ζε απηφ. Βίλαη 
ζέκα λνκνινγίαο πιένλ θαη φρη επηζηεκνληθήο γλψζεο. 
 
Γπλαίθα: Βίλαη εθαξκνγήο θαη λνκνινγίαο. Δ λνκνινγία ππάξρεη, δελ εθαξκφδεηαη 
απφ ηνπο γηαηξνχο. 
 
Ησάλλεο Πνπιόπνπινο: Βδψ ην πάλει αθνξά θαζαξά επηζηεκνληθά ζέκαηα 
 
Γπλαίθα: πληαγνγξαθνχλ φκσο νη γηαηξνί. 
 
Ησάλλεο Κηνπκήο: Γηα ιφγνπο απινχζηεπζεο, ρσξίζακε, είπακε ΥΏΠ απφ ηε κηα 
πιεπξά θαη βξνγρηθφ άζζκα. Ώλ ζέιακε λα ην δνχκε ην πξάγκα ιίγν πην 
νινθιεξσκέλα, ηφηε ζα ζρεδηάδακε νπζηαζηηθά ηξεηο θχθινπο. ην έλα ζα βάδακε 
ρξφληα βξνγρίηηδα, ζην άιιν ζα βάδακε εκθχζεκα, ζην άιιν ζα βάδακε βξνγρηθφ 
άζζκα θαη απηνί νη ηξεηο θχθινη ζα ηέκλνληαη κεηαμχ ηνπο φπσο νη νιπκπηαθνί 
θχθινη. Άξα ινηπφλ φηαλ ιέκε ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα θη φρη 
αλαπλεπζηηθή πλεπκνλνπάζεηα είηε ην ιέεη ην έγγξαθν ηνπ ππνπξγείνπ είηε φρη 
ελλννχκε νπζηαζηηθά απηήλ ηελ ηξηπιέηα απηψλ ησλ αζζελεηψλ πνπ εκθαλίδνπλ 
νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ πνιιέο θνξέο επηθαιχπηνπλ ην έλα κε ην άιιν. Καη έρνπκε 
νξηζκέλνπο θνηλνχο ζηφρνπο. 
 
Ησάλλεο Πνπιόπνπινο: Έρνπλ θνηλνχο ηφπνπο φπσο ην είπαηε ζσζηά. Αελ μέξσ 
αλ ζαο ηθαλνπνίεζε ε απάληεζε.  
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Γπλαίθα: ΐεβαίσο θαη κε θάιπςε σο έλα πνζνζηφ ε απάληεζε, απιψο είλαη 
πνιινί ζπληαγνγξάθνη εδψ θαη έθξηλα ζθφπηκν λα ην πσ. Έλα δεχηεξν ήζεια λα 
ξσηήζσ ηνλ θ. Κεξακφπνπιν, είπαηε πξφιεςε δελ ππάξρεη ζηνλ θαξθίλν ηνπ 
καζηνχ θαη κίιεζε γηα πξψηκε ππνθιηληθή δηάγλσζε. Αελ μέξσ, λνκίδσ φηη απηφ 
είλαη ζέκα πψο κεηαθξάδνπκε ηελ νξνινγία. Αειαδή ην λα πξνζέρεη κηα γπλαίθα 
ηελ ππέξκεηξε έθζεζε ζηνλ ήιην, ηφπιεο, πνπ είλαη κφδα ζηηο λεαξέο ή ηελ 
πξφζιεςε ηθαλήο πνζφηεηαο αληηνμεηδσηηθψλ κε ηε δηαηξνθή ηεο ή λα πξνζέρεη λα 
κελ παίξλεη γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα αληηζπιιεπηηθφ ράπη φηαλ μέξεη φηη έρεη 
ηζηνξηθφ, απηφ δελ απνηειεί πξάμε πξφιεςεο; 
 
Αληώληνο Κεξακόπνπινο: Ώπνηειεί πξφιεςε; Πξνθχιαμε. Βάλ ζεσξήζνπκε, 
είπακε, νη φξνη είλαη πξφιεςε, πξνθχιαμε, πξψηκε δηάγλσζε. Ώπηά πνπ ιέηε είλαη 
έλα κέζν πξνθχιαμεο. Ώπηφ πνπ ιέκε είλαη πξψηκε δηάγλσζε είλαη πξψηκε 
δηάγλσζε δελ είλαη πξφιεςε. 
 
Ησάλλεο Πνπιόπνπινο: Πξφιεςε ζεκαίλεη δξαζηηθή παξέκβαζε ψζηε λα κελ 
επέιζεη ε αξξψζηηα, ε αζζέλεηα. 
 
Αληώληνο Κεξακόπνπινο: Ώλ ππήξρε εκβφιην. 
 
Ησάλλεο Πνπιόπνπινο: Ώλ ππήξρε εκβφιην, θπζηθά, αθνχ δελ ππάξρεη εκβφιην. 
Βπφκελε εξψηεζε. 
 
Γπλαίθα: πγγλψκε, ζε απηφ ην ζέκα πνπ ζπδεηάκε, έρσ θαη εγψ κηα εξψηεζε γηα 
ηνλ θ. Κεξακφπνπιν. Τπάξρνπλ πάξα πνιχ κεγάιεο κειέηεο πνπ έρνπλ δείμεη φηη 
θαη ε δηαηξνθή δειαδή θαη ε κε πξφζιεςε νηζηξνγφλσλ, επίζεο ν ζειαζκφο. Ο 
Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο ην έρεη δείμεη, έρεη θάλεη κειέηεο γηα απηφ. 
 
Αληώληνο Κεξακόπνπινο: Θα πέζνπκε ζε έλαλ θπθεψλα δηαθνξεηηθφ. Ναη, ηα 
νηζηξνγφλα θάλνπλ θαξθίλν, ηα ζηεξνεηδή. Ναη, ηα αληηζπιιεπηηθά θάλνπλ θαξθίλν, 
έρεη απνδεηρηεί. ρη, ν ζειαζκφο δελ βνεζά. Αελ βνεζά ν ζειαζκφο θαη δελ 
πξνζηαηεχεη. Μελ πέζνπκε πάιη ζε απηφ ην ζέκα, βνεζά ν ζειαζκφο φηαλ είλαη 
πάλσ απφ 9 ρξφληα ζειαζκφο θαη βνεζά ππφ ηελ έλλνηα φηη εκπνδίδεη ηελ 
σνζεθηθή ιεηηνπξγία γηαηί νη γπλαίθεο πνπ ζειάδνπλ ζηελ Κίλα, θαζψο έρνπλ 
πνιιά παηδηά, νη ηζηγγάλεο θαη απηά, απηέο ζειάδνπλ πνιχ θαη έηζη δελ έρνπλ 
πεξίνδν. Αελ έρνπλ σνζεθηθή ιεηηνπξγία θαη επνκέλσο πξνζηαηεχνληαη. Ναη, απηφ 
λαη. Μελ πέθηνπκε φκσο ζε απηά. 
 
Γπλαίθα: Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο ιέεη φηη αιιάδεη θαη ε θχζε ηνπ 
καζηνχ ηεο γπλαίθαο. 
Ώληψληνο Κεξακφπνπινο: Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο κπνξεί λα ιέεη φ,ηη ζέιεη. Αελ 
καο ελδηαθέξεη. 
 
Γπλαίθα: Λνηπφλ, απηφ ήζεια λα πσ θαη απηή ε έξεπλα πνπ καο δείμαηε, ηα 
ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ καο δείμαηε είλαη απηά αθξηβψο πνπ ιέηε ηψξα. 
ηη ε πξφζιεςε ησλ νηζηξνγφλσλ επεξεάδεη ζηελ εκθάληζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 
καζηνχ. 
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Αληώληνο Κεξακόπνπινο: ΐέβαηα επεξεάδεη. Βπεξεάδεη, αιιά απηφ βξέζεθε 
ηψξα. Μέρξη ηψξα, 30 ρξφληα ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο θνηκφηαλ θαη φινη 
νη γηαηξνί θνηκφληνπζαλ θαη φινη δίλαλε νηζηξνγφλα θαη φινη νη γηαηξνί, θαη νη 
Βγγιέδνη θαη νη Ώκεξηθάλνη δίλαλε αζπζηφισο νηζηξνγφλα. Λνηπφλ, φια απηά ηα 
πξάγκαηα, ηψξα απεδείρζε, βγήθε φηη λαη, ηα νηζηξνγφλα έρνπλ θίλδπλν γηα ηνλ 
θαξθίλν ηνπ καζηνχ. Καη έλα πξάγκα πνπ ην μέξαλε. Ώιιά απιψο δελ ην θάλαλε. 
Ησάλλεο Πνπιόπνπινο: Βπφκελν εξψηεκα; Δ θπξία; 
 
Γπλαίθα: Μηα εξψηεζε ζέισ λα θάλσ. Ξεθίλεζε ε θπξία είπε θάηη γηα ηνλ ζειαζκφ, 
πέξα απφ απηφ πνπ είπαηε φηη νη γπλαίθεο ζα πξέπεη ζαθψο λα ζειάδνπλ κπνξεί 
λα γίλεη καζηνγξαθία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ. Αειαδή έξρνληαη γπλαίθεο, 
κεηέξεο νη νπνίεο ζειάδνπλ 3 θαη 4 ρξφληα θαη ζειάδνπλ ηα παηδηά ηνπο, ηη θάλνπλ 
απηέο νη γπλαίθεο πνπ είλαη 40, 42 θαη ζα πξέπεη λα θάλνπλ θαη καζηνγξαθία; Ση 
γίλεηαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε; 
 
Αληώληνο Κεξακόπνπινο: Μπνξνχλ λα θάλνπλ καζηνγξαθία. Άλεηα. Αελ 
ππάξρεη θαλέλαο θίλδπλνο. Καλέλαο απνιχησο θίλδπλνο. Βλψ ζειάδνπλ. Καλέλαο 
θίλδπλνο γηα ην παηδί, θαλέλαο θίλδπλνο γηα ην καζηφ. Ώλ είλαη θάπνηνο κεγάινο 
φγθνο, ζα θαλεί. Βπίζεο, ζέισ λα ηνλίζσ θαη θαηά ηελ εγθπκνζχλε. Δ 
καζηνγξαθία κπνξεί λα γίλεηαη θαη θαηά ηελ εγθπκνζχλε θαη δελ ππάξρεη θαλέλαο 
θίλδπλνο. Έηζη; Ώπηφ πνπ ιέλε είζαη έγθπνο, κελ θάλεηο καζηνγξαθία, φηαλ ππάξρεη 
θάπνην εχξεκα, είλαη ιάζνο. Πξέπεη λα γίλεηαη καζηνγξαθία νπσζδήπνηε, ε 
καζηνγξαθία είλαη πεξίπνπ 0,5, 0,1 κε 0,5 rad ζην καζηφ, επηηξέπεηαη ε 
αθηηλνβνιία ζην καζηφ, ζην παηδί, πεξίπνπ ηεο ηάμεσο ησλ 2 rad ζηελ Βιιάδα, 
ζηελ Ώκεξηθή είλαη παξαπάλσ, 5 rad, ίζσο έρεη γίλεη ηψξα 2, επνκέλσο είλαη 4 
θνξέο επάλσ ε αθηηλνβνιία ε νπνία επηηξέπεηαη. Ώιιά αλ ππνινγίζεη θαλείο φηη 
απηφ έρεη 40 εθαηνζηά πεξίπνπ ην παηδί απφ ην καζηφ, ηφηε είλαη αληηζηξφθσο 
αλάινγε ε αθηηλνβνιία ηνπ ηεηξαγψλνπ ηεο απνζηάζεσο. Αειαδή είλαη ηίπνηα. Καη 
ε ζπδήηεζε είλαη πεξί ηνπ ηίπνηα. Θα θάλεη καζηνγξαθία πνιχ θαιά. Β, λαη. Βίλαη 
άβνιν. Πνλάεη ιηγάθη. 
 
Ησάλλεο Πνπιόπνπινο: Βπφκελε εξψηεζε, ν θχξηνο;  
 
Άλδξαο: Υαίξεηε, Παπαληθνιάνπ ιέγνκαη, κηα εξψηεζε γηα ηνλ θ. Μνξηάθε, ην 
εκβφιην πνπ αλαθέξαηε κπνξεί λα γίλεη θαη ζε γπλαίθεο 50 εηψλ θαη πάλσ εθηφο 
βέβαηα ηεο κηθξήο ειηθίαο πνπ πξναλαθέξαηε; 
 
Αιέμαλδξνο Μνξηάθεο: Βίλαη γλσζηφ φηη ηα εκβφιηα είλαη απνηειεζκαηηθά ζε 
κηθξέο ειηθίεο πνπ είλαη ην αλνζνπνηεηηθφ καο ζχζηεκα αθφκα ζε θφξκα θαη 
θηηάρλνπκε εχθνια αληηζψκαηα. Ώπηφ ην εκβφιην φπσο ζαο είπα έρεη δνθηκαζηεί ζε 
ειηθίεο 9 έσο 26 εηψλ. Αελ έρεη δνθηκαζηεί, δελ μέξνπκε δειαδή ηελ αληηγνληθφηεηα 
θαη ηα αληηζψκαηα πνπ θηηάρλνληαη απφ ην εκβφιην ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο. 
Τπάξρνπλ ηψξα κειέηεο θαη γηα κεγαιχηεξεο γπλαίθεο αιιά ζα ζαο πσ θάηη ην 
νπνίν ιφγσ νηθνλνκίαο ρξφλνπ δελ κπφξεζα λα ζαο πσ πξηλ. Τπάξρεη έλαο 
θίλδπλνο απφ έλαλ ηφ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελν. Ο θίλδπλνο απηφο ινηπφλ αθνξά 
ηηο ειηθίεο ζηηο νπνίεο νη γπλαίθεο αιιάδνπλ παξηελέξ θαη εηζπξάηηνπλ θαηλνχξηνπο 
θαξθηλνγφλνπο ηνχο. Μηα γπλαίθα 50 εηψλ λα θάλεη εκβφιην, λα πξνθπιαθηεί απφ 
ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελνπο ηνχο είλαη ιίγν απίζαλν ηε ζηηγκή πνπ ε γπλαίθα απηή 
είλαη ζε κνλνγακηθή θάζε ή θαη αλ μαλαπαληξεπηεί ζα έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν 
παξηελέξ. Βάλ ειέγρεηαη, λαη, δηφηη κηιάκε εδψ γηα ζηαηηζηηθνχο θηλδχλνπο. Ξέξεηε, 
κε ηνπο HPV ππάξρνπλ ζηαηηζηηθέο επηδεκηνινγηθέο πνπ καο ιέλε φηη κηα γπλαίθα  
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κε έλα παξηελέξ έρεη θίλδπλν 8% ζην λα εηζπξάμεη έλαλ νγθνγφλν ηχπν. Με 10 
παξηελέξ θαη πάλσ έρεη 60% θαη πάλσ λα εηζπξάμεη νγθνγφλν ηχπν. Ο θίλδπλνο 
ινηπφλ γηα ηε γπλαίθα δελ ζα είλαη εθείλε ηε ζηηγκή πνπ εηζπξάηηεη ηνλ ηχπν αιιά 
εληφο ησλ επφκελσλ δεθαεηηψλ. ηαλ ζα θηάζεη πηα ε γπλαίθα ζηα 50 ηεο ή ηνπο 
έρεη θαηαζηείιεη ηνπο ηνχο ή έρεη θάλεη πξνθαξθηληθέο αιινηψζεηο ηηο νπνίεο εκείο ηηο 
έρνπκε αλαθαιχςεη. Πξέπεη λα αιιάδεη ζπλέρεηα παξηελέξ απφ ηα 50 θαη κεηά γηα 
λα θάλεη. Αελ ζπληζηάηαη. 
 
Άλδξαο: Βπραξηζηψ πνιχ. Μηα πνιχ ζχληνκε εξψηεζε γηα ηνλ θ. Κηνπκή. Λέηε 
εζείο φηη ην θάπληζκα είλαη πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα. Γηα ην παζεηηθφ θάπληζκα ζε 
ρψξνπο εξγαζίαο θαη ηε ζηηγκή πνπ έλαο ππάιιεινο βξίζθεηαη ζε έλαλ ηέηνην ρψξν 
πψο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί θαη ην ζρφιηφ ζαο αλ είλαη εμίζνπ βιαβεξφ.  
 
Αιέμαλδξνο Μνξηάθεο: Γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ, ζα δψζσ κηα απάληεζε 
πνπ ζα είλαη θάζεηε θαη παξαθαιψ πνιχ λα είλαη θαη πεηζηηθή φζν ην δπλαηφλ. Ναη, 
είλαη ην ίδην αλ φρη ρεηξφηεξα θαθφ γηα απηφ αθξηβψο ην παζεηηθφ θάπληζκα, ζα 
πξέπεη λα ην απνθεχγεη θαλείο φζν είλαη δπλαηφ ζηνπο ρψξνπο θαη λα απαηηεί 
επίζεο θαη απφ απηνχο πνπ θαπλίδνπλ λα ζεβαζηνχλ ηελ επηζπκία ηνπ λα κε γίλεη 
θαπληζηήο. Βάλ δελ εηζαθνπζηεί λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα πξνζθχγεη αλάινγα ζηελ 
ππεξεζία ηνπ δεηψληαο ηα δηθαηψκαηά ηνπ. 
 
Άλδξαο: Σν εκβφιην ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Μήπσο ζα έπξεπε 
ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο απφ εθεί δειαδή πνπ πηζαλφλ ε θνπέια λα είρε 
ζεμνπαιηθέο επαθέο κε ηελ έλλνηα φηη είλαη έλα εκβφιην πνπ ζηνηρίδεη θάπνηα 
ρξήκαηα, κήπσο ζα έπξεπε λα θάλνπκε έλαλ έιεγρν ησλ ηψλ θαη δελ μέξσ αλ 
γίλεηαη ζηα εξγαζηήξηα, πξνθεηκέλνπ λα εκβνιηάζνπλ ηελ θνπέια ησλ 18 θαη ησλ 
15 εηψλ, γηαηί αλ έρεη κνιπλζεί, βέβαηα ην κφλν πνπ είπαηε θαη πνπ αιιάδεη ιίγν ηα 
πξάγκαηα είλαη φηη έρεη κηα δηαζηαπξνχκελε σθέιεηα γηα ηνπο άιινπο. 
 
Αιέμαλδξνο Μνξηάθεο: Να ζαο πσ δπν πξάγκαηα, ην έλα είλαη φηη ν ηφο απηφο 
έρεη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη θαη ν έξπεηαο. Κνιιάκε κηα θνξά, αλ είλαη θαιά ην 
αλνζνπνηεηηθφ καο θαηαζηέιιεηαη ζε ιίγνπο κήλεο φπσο ζαο είπα. Βάλ αξγφηεξα 
εκείο πάξνπκε θνξηηδφλε γηα θάπνηνη ιφγν, κπνξεί αλνζνθαηαζηαιηηθά λα πέζεη ε 
άκπλά καο, ε δπζαξεζηεζνχκε θαη πέζεη ε άκπλά καο, μαλαθνπληψλεη. Μπνξνχκε 
λα ηνλ αλαθαιχςνπκε λα ηνλ δηαγλψζνπκε, λα ηνλ βξνχκε κφλν ζε θάζε πνπ είλαη 
ελεξγφο θαη θάλεη αιινηψζεηο. Καη δπζηπρψο γηα εκάο δελ κπνξνχκε λα 
δηαγλψζνπκε παξειζνχζα ινίκσμε απφ HPV γηαηί δελ ππάξρνπλ πςεινί δείθηεο 
αληηζσκάησλ απφ ηνλ HPV φπσο ππάξρνπλ γηα ηνλ έξπεηα, γηα ηελ εξπζξά, γηα 
φιεο ηηο άιιεο ηψζεηο. Ο ηφο απηφο αληηκεησπίδεηαη απφ ην ζψκα καο κε αλνζία 
θπηηαξηθνχ ηχπνπ, έρεη ρακειή αληηγνληθφηεηα θαη δελ κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε 
αληηζψκαηα. Αελ μέξνπκε δειαδή ζε κηα γπλαίθα 30 ρξνλψλ αλ απηή έρεη πεξάζεη 
έλαλ HPV 16 ή φρη. Καη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ε ακεξηθαληθή αληηθαξθηληθή 
εηαηξεία θαη ην ηλζηηηνχην εκβνιηαζκψλ θαη ηεο Βπξψπεο θαη ηεο Ώκεξηθήο είπαλ φηη 
δελ έρεη λφεκα λα ειέγρεηε ηηο γπλαίθεο πξηλ λα θάλεηε ην εκβφιην. Οχησο ή άιισο 
νη γπλαίθεο πνπ ζα θάλνπλ ην εκβφιην πξέπεη ζην κέιινλ λα ειέγρνληαη. Ώλ θάλνπλ 
ην εκβφιην θαη ζαο πνπλ ηψξα εγψ ζα έρσ 100% πξνθχιαμε απφ ηνπο 16 θαη 18 
πνπ ην εκβφιην πξνθπιάζζεη; Αελ μέξνπκε. Ώλ έρεη κνιπλζεί, δελ ζα έρεη. Να θάλεη 
ηψξα ζήκεξα εμέηαζε κνξηαθήο βηνινγίαο γηα λα βξνχκε ηνλ ηφ κπνξεί ηψξα λα 
είλαη ζηα θαιά ηεο θαη ν ηφο λα είλαη ζε θαηαζηνιή θαη ηελ άιιε εβδνκάδα λα 
ζηελνρσξεζεί θαη λα βξνχκε ηνλ ηφ. Αελ έρεη λφεκα.  
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Ησάλλεο Πνπιόπνπινο: Βπραξηζηψ θαη πάιη ην πάλει θαη επίζεο θαη ην 
αθξναηήξην. Να είζηε θαιά.  
 

4
ν
 ηξνγγπιό Σξαπέδη 

«Ο Ρόινο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ Πξόιεςε» 
 

 
πληνληζηήο Ησάλλεο Αξγπξόο (Πξόεδξνο Γ Κέληξνπ 
Απνθαηάζηαζεο «ΦΗΛΟΚΣΖΣΖ»): Με ηε ζεηξά καο λα 
επραξηζηήζνπκε ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή γηα ηελ ηηκή θαη 
γηα ην σξαίν ζπλέδξην. Πξηλ μεθηλήζνπκε, ηξεηο κηθξέο 
παξαηεξήζεηο, επεηδή είκαζηε άλζξσπνη πην πνιχ ηεο 
πξάμεο, έρνληαο πεξάζεη θάπνηα ρξφληα ζηελ ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε. Δ πξψηε παξαηήξεζε είλαη φηη πάξα πνιινί 
γηαηξνί είλαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, φρη γηαηί έρνπλ 
κφλν αλαγλσξηζηκφηεηα, αιιά θπξίσο γηαηί έρνπλ κέζα 
ηνπο ην αίζζεκα ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνλ ζπκπνιίηε θη 
έηζη πνιχ εχθνια αλαθαηεχνληαη ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή. 
Σν δεχηεξν είλαη λα εθθξάζσ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ κνπ, πνπ 
πηζηεχσ φηη θαη ζε πάξα πνιινχο απφ εζάο ππάξρεη απηφο 

ν πξνβιεκαηηζκφο. Γηαηί ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε αζρνιείηαη κε ηελ πγεία θαη ηελ 
πξφιεςε; Μέρξη πνχ θηάλεη; Μέρξη πνχ πξέπεη λα θηάζεη; Πψο λα ην θάλεη θαη ν 
ηειηθφο ζηφρνο πνηνο είλαη; Με απηή ηελ έλλνηα θαηαζέησ ηελ πξνζσπηθή κνπ 
άπνςε πνπ ιέεη φηη ππάξρνπλ πάξα πνιχ θαινί πνιηηηθνί, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 
ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ρξεηάδεηαη φκσο έλαο πάξα πνιχ θαιφο ζρεδηαζκφο θαη έλαο 
πνιχ θαιφο ηερλνθξάηεο πνπ ζα ην πινπνηήζεη. Με ηελ επθαηξία απηή ζέισ λα 
δψζσ ηνλ ιφγν ζηνλ πξψην  
νκηιεηή πνπ είλαη ν θ. Γψγνο, είλαη γηαηξφο λεπξνρεηξνπξγφο, ρξφληα πξφεδξνο ζην 
δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ΐχξσλα θαη ηψξα αληηδήκαξρνο θαη πηζηεχσ φηη έρεη 
πνιιά απφ απηά ηα ζηνηρεία. 

 
Υξίζηνο Γώγνο (Αληηδήκαξρνο Βύξσλα): Γεηα 
ζαο. Κχξηε πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη. Ξεθηλψληαο 
ζέισ λα ζαο πσ φηη νη απφςεηο καο γεληθά γηα ηελ 
πξφιεςε είλαη μεθάζαξεο, ρξφληα ηψξα πνπ 
αζρνινχκαζηε ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο κε ην 
Αηαδεκνηηθφ Αίθηπν φληαο θαη απφ ηα ηδξπηηθά 
κέιε. Ώπηά κε ηα νπνία αζρνινχκαζηε είλαη κηα 
ζεηξά εθδειψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Ήδε 
έρνπκε νξγαλψζεη εθδειψζεηο ζε δηάθνξα 
ζρνιεία ηνπ ΐχξσλα. ηηο 27 Ώπξηιίνπ ζα γίλεη 
νκηιία πάληα κε ηελ επίζεκε ηνπνζέηεζε ησλ 
επηζηεκνληθψλ ζπκβνπιίσλ, δειαδή ηελ 
παλεπηζηεκηαθή θαη γπλαηθνινγηθή θιηληθή ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ πνπ ζα κηιήζνπλ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 
θαη ζα ελεκεξψζνπκε ην θνηλφ καο, γηαηί απηφ είλαη ε θαιχηεξε πξφιεςε. ηα 
ΚΏΠΔ ηνπ δήκνπ καο ζα γίλεη ελεκέξσζε γηα ηελ πγηεηλή ηεο γπλαίθαο θαη ηελ 
αθξάηεηα νχξσλ. Πξαγκαηνπνηήζακε ήδε απηφ πνπ εηπψζεθε απφ πνιινχο, ην 
πξφγξακκα πξνιεπηηθήο παηδηθήο νδνληηαηξηθήο, θάηη πνπ ην δηεθδηθήζακε θαη ην 
θάλακε, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Βιιεληθή Οδνληηαηξηθή Οκνζπνλδία θαη ην Σκήκα  
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Παηδνδνληηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ. Βληάμακε ηα παηδηά ηνπ δήκνπ 
ΐχξσλα θαη ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ ζε έλα πξνιεπηηθφ πξφγξακκα γηα παηδηά 2 
έσο 5 εηψλ, έγηλε ε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πήξακε ηε ζπγθαηάζεζε απφ 
ηνπο γνλείο, ελεκεξψζακε ην ζρνιείν θαη κε ηε βνήζεηα ηδησηηθνχ θνξέα 
κπνξέζακε θαη θάλακε απηήλ ηελ ελεκέξσζε. Ώθνινχζεζε ε 10

ε
 αηκνδνζία ζην 

δήκν ΐχξσλα, ζηηο 2 Ώπξηιίνπ θαη είκαζηε πεξήθαλνη, γηαηί έρνπκε καδέςεη κέρξη 
ηψξα, κεηά ηηο 10 αηκνδνζίεο πνπ έρνπκε πξαγκαηνπνηήζεη, γχξσ ζηηο 600 θηάιεο 
αίκα απφ ηηο νπνίεο ν δήκνο θαη νη δεκφηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη γχξσ ζηηο 180 
θαη νη ππφινηπεο πεγαίλνπλ γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο. Έλα άιιν πξφγξακκα ην 
νπνίν έρνπκε πξνγξακκαηίζεη λα γίλνπλ νκηιίεο, είλαη ην «πνδαξάθηα 
παπνπηζάθηα». Έρεη λα θάλεη κε ηελ έξεπλα, ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ πξφιεςε γηα 
ηνλ ηξφπν πνπ ηα παηδηά θνξνχλ ηα παπνχηζηα ηνπο, ην κέγεζνο πνπ είλαη ιάζνο 
ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο γηαηί έρνπλ γίλεη δηάθνξεο έξεπλεο ζηελ Βπξψπε νη νπνίεο 
έρνπλ δείμεη φηη ην 70% ησλ παηδηψλ θνξάεη παπνχηζηα ζε άθξσο αθαηάιιειν 
κέγεζνο θαη απηφ εκείο ζέινπκε λα ην πξνβάινπκε. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζέινπκε λα 
δνχκε πφζν κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά ηνπ δήκνπ καο θαη λα ην θάλνπκε 
απηφ ην πξφγξακκα πηινηηθφ γηα φιν ην Αηαδεκνηηθφ Αίθηπν, γηα φινπο ηνπο 
Αήκνπο-κέιε ηνπ Αηθηχνπ. Έρνπκε μεθηλήζεη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη 
επαηζζεηνπνίεζεο γνλέσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζην Αήκν ΐχξσλα απφ ην 2006 θαη 
ζπλερίδνληαη κε ζεκηλάξηα ζε νκάδεο γνλέσλ καζεηψλ λεπηαθήο ειηθίαο. Σα 
ζεκηλάξηα απηά δηαξθνχλ 3 εβδνκάδεο. Ο ζθνπφο ησλ ζεκηλαξίσλ απηψλ είλαη ε 
ελεκέξσζε, ε εθπαίδεπζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά 
κε ηελ δηαηξνθή θαη ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ ζηε ζχγρξνλε νηθνγέλεηα. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2006 κφλν, ζε νκάδεο ζπκκεηείραλ πάλσ απφ 250 άηνκα, 
ελψ ν αξηζκφο ησλ γνλέσλ πνπ παξαθνινχζεζαλ ηα ζεκηλάξηα ππνινγίδεηαη ζε 
πεξηζζφηεξνπο απφ 500. Σν αληίζηνηρν πξφγξακκα παξαθνινχζεζαλ θαη νη 
εθπαηδεπηηθνί, γηαηί έπξεπε λα εμνηθεησζνχλ θαη απηνί, κε ηνλ ηξφπν, ηηο κεζφδνπο 
θαη ηηο ηερληθέο γηα λα έρνπκε απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν δξάζεο. Μεξηθέο απφ ηηο 
ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ δξάζεο είλαη εθπαηδεπηηθφο 
θαη επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, απηνγλσζία, ιήςε απνθάζεσλ θαη 
αληηκεηψπηζε ηνπ εμεηαζηηθνχ άγρνπο, απηνεθηίκεζε θαη ζρνιηθή επίδνζε, 
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη επηθνηλσλία. αξαληαπέληε έθεβνη, δήηεζαλ ηε 
βνήζεηά καο θαη βνεζήζεθαλ κέζσ απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν θακάξη ηνπ 
δήκνπ ΐχξσλα είλαη ην πξψην θέληξν αζηηθνχ ηχπνπ ζηε ρψξα πνπ ιεηηνπξγεί εδψ 
θαη 3 ρξφληα πεξίπνπ απφ ην 2004. ε ζρέζε κε ηελ πξψηε ρξνληά ππήξμε αχμεζε 
ξεθφξ ηεο ηάμεσο ηνπ 337,98% ην 2005, κε ηα 61.790 θάηη ην νπνίν ήηαλ πνιηηηθή 
ηνπ δεκάξρνπ θαη ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα ην θάλνπκε θαη έγηλε κε ηε ζηήξημε 
ηνπ θξάηνπο. Βίκαζηε πεξήθαλνη γηα απηφ. Κάησ απφ ηηο νδεγίεο ηνπ θ. Μαξηφιε 
πνπ βξίζθεηαη εθεί, κφλν ην 1% απφ απηά ηα άηνκα παξαπέκθζεθε ζε λνζνθνκεία 
ηεο ρψξαο. ινη νη άιινη κπφξεζαλ θαη έιπζαλ ην πξφβιεκά ηνπο εθεί, ρσξίο 
βέβαηα λα ππάξρνπλ θαη πξνβιήκαηα κε ηνπο ηδηψηεο γηαηξνχο ή νπνηνλδήπνηε 
άιιν επαγγεικαηία ηνπ ρψξνπ γηαηί είλαη μεθάζαξεο νη ζρέζεηο. Βπίζεο 
πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη δηάγλσζεο γεξνληηθήο άλνηαο θαη ην πξφγξακκα 
ΐνήζεηα ζην πίηη είλαη απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ ηξέρνπκε ζην Αήκν καο. Σν 
πηινηηθφ πξφγξακκα πξψηκεο δηάγλσζεο θαη δηαηαξαρψλ ηεο κλήκεο θαη ηεο 
θαηάζιηςεο μεθίλεζε ζην Αήκν ην Μάξηην ηνπ 2005 ζε ζπλεξγαζία κε ην Ώηγηλήηεην. 
Σν πξφγξακκα ΐνήζεηα ζην πίηη γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ φινη γλσξίδεηε. Δ 
παηδηθή παρπζαξθία είλαη έλα θνκκάηη πνπ ην έρνπκε πξνγξακκαηίζεη θαη απηφ 
κέζα ζην ρξφλν λα γίλεη νκηιία απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, εδψ βιέπσ ηα 
under construction, απηφ είλαη θάηη πνπ ην έρνπκε ζθεθηεί θαη ζέινπκε λα ην  



 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 3
οσ

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Διαδημοηικού Δικηύοσ Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Σ.Α. 107 

 
θάλνπκε. Σν “e-care”, θηινδνμνχκε θάπνηα ζηηγκή λα κπνξνχκε λα επηθνηλσλνχκε 
κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ πάζρνπλ, πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα θαη ζέινπκε λα ηνπο 
θαηαγξάςνπκε φπσο έρνπκε ήδε αξρίζεη θαη ην θάλνπκε κε ηα παηδηά ηνπ 
Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ πνπ είρακε ηελ επηπρία λα ηνπο έρνπκε κέζσ ηνπ stage, είλαη 
θάηη ην νπνίν ζέινπκε λα ην πξνσζήζνπκε καδί κε ηνλ εζεινληηζκφ, εδψ είρα βάιεη 
ηελ νκηιία κνπ γηα ην πεξηβάιινλ ζαλ παξάγνληα πξφιεςεο, δελ ζα ζαο ηελ 
παξνπζηάζσ γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ζπδήηεζεο, ζέισ λα θιείζσ φκσο ιέγνληαο φηη 
ε ηζηνξία ηεο ειεπζεξίαο αξρίδεη κε ηε γέλλεζε ηνπ αλζξψπνπ. Δ γέλλεζε ηνπ 
αλζξψπνπ ζεκαίλεη γέλλεζε ηεο δεκνθξαηίαο. Ο άλζξσπνο γελληέηαη γηαηί είλαη 
αηειήο. Μφλν ην ηέιεην γξάθεη ν Θσκάο Ώθθηλάηεο δελ ρξεηάδεηαη λα γελλεζεί. Ο 
άλζξσπνο ινηπφλ γελληέηαη αθξηβψο γηαηί πεζαίλεη. Γηα απηφ ινηπφλ εκείο 
πξνβιεκαηηδφκαζηε ζε φια απηά, ε πξφιεςε είλαη θαιχηεξε απφ ην λα 
ζεξαπεχνπκε θη ελψ δελ είρακε μεθάζαξε ζέζε ζε πνην πάλει ζα κηιήζνπκε είρακε 
μεθάζαξεο απφςεηο γηα ην ηη ζα πνχκε ζήκεξα. αο επραξηζηψ. 
 
Ησάλλεο Αξγπξόο: Βπραξηζηνχκε πάξα πνιχ ηνλ θ. Γψγν θαη λα δψζσ ακέζσο 
ηψξα ηνλ ιφγν ζηνλ δήκαξρν ηεο Πεηξνχπνιεο, ην ηέθαλν ΐιάρν γηα λα καο πεη 
γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη ζην Αήκν ηνπ. 
 

 
Βιάρνο ηέθαλνο (Γήκαξρνο Πεηξνύπνιεο): 
Κπξίεο θαη θχξηνη είλαη ζίγνπξν φηη ζηε 
ζπλείδεζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ πνιηηψλ ε 
ηνπηθή απηνδηνίθεζε ήηαλ θαη είλαη ζπληθαζκέλε 
κε ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαη κε ην 
ηζηκέλην. Ώπηφ είλαη κχζνο ή πξαγκαηηθφηεηα; 
Βγψ πηζηεχσ ζηε ζεκεξηλή επνρή, ζε έλαλ 
θφζκν πνπ αιιάδεη κε ηέηνηεο ηαρχηεηεο θαη ε 
ηνπηθή απηνδηνίθεζε έρεη ππνρξέσζε λα 
ελαξκνληζηεί κε κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ ιέεη φηη 
πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο 
αλάγθεο ηνπ πνιίηε. Καη ε θνηλσληθή πνιηηηθή 
φλησο ζήκεξα πξέπεη λα είλαη ν αθξνγσληαίνο 

ιίζνο παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρεη εξψηεκα θαη δελ πξέπεη λα είλαη παξειθφκελν 
ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. ήκεξα ν πνιίηεο απηφ πνπ δεηάεη απφ ηελ ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε είλαη λα ππάξμεη έλα αίζζεκα αιιειεγγχεο, λα επηθξαηήζεη απηφ πνπ 
ιέκε ε θνηλσλία ηεο βνεζείαο θαη φρη ε θνηλσλία ηεο απνκφλσζεο. Απζηπρψο ζηηο 
κέξεο καο παξά ηηο επηκέξνπο πξνζπάζεηεο θαη παξά ηηο θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο 
πνπ ππάξρνπλ, δεκηνπξγνχληαη ζην επίπεδν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, απφ 
πιεπξάο ηεο επίζεκεο πνιηηείαο δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο βνήζεηεο ζηελ 
θαηεχζπλζε απηή. Καη δελ είλαη δήηεκα κφλν ρξεκαηηθφ, δελ είλαη ην δήηεκα κφλν 
νηθνλνκηθφ, είλαη ην δήηεκα πνιηηηθφ θαη ζα αλαθεξζψ φηη ζαθψο νη δήκνη έρνπλ 
δπλαηφηεηα λα εθαξκφζνπλ πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη είλαη ζίγνπξν 
φπσο είπαλ θαη δελ ζέισ λα ηα επαλαιάβσ απηά, φπσο ην είπε θαη ν Εππνθξάηεο 
εδψ θαη ηφζεο ρηιηάδεο ρξφληα, ζην βηβιίν ην πεξίθεκν Ανέμων, Τδάηων και Σόπων 
λφζνο δελ είλαη κηα αλαπφθεπθηε λνκνηέιεηα. Σν είπε ηφηε. Ώιιά ζήκεξα 
θαληαζηείηε απηφ πνπ είπε ν θ. Λεβέληεο ζην πξνεγνχκελν πάλει θη νη άιιν 
νκηιεηέο φηη φπσο είπε ηφηε ν Εππνθξάηεο φηη νη λφζνο είλαη ζπληθαζκέλε κε ην 
θπζηθφ πεξηβάιινλ αιιά πνην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζήκεξα καο επηθπιάζζνπλ νη 
θπβεξλψληεο, ε επίζεκε πνιηηεία. Ση κηιάκε ζήκεξα γηα θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηη  
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κηιάκε γηα ηελ Εππνθξάηεην ζεσξία φηαλ ε ρσκαηεξή είλαη δίπια απφ ηα ζπίηηα 
καο, φηαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ μεπνπιηέηαη ην βνπλφ, 
μεπνπιηέηαη ην δάζνο, φηαλ ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε πξνζπαζεί λα πξνζηαηέςεη ηελ 
πεγή δσήο πνπ είλαη ην πξάζηλν θη ν θ. Κνπξήο, θη ν θ. Ανχθαο ζπλππνγξάθνπλ ην 
μεπνχιεκα ηνπ δάζνπο, ηνπ πεξηαζηηθνχ δάζνπο ηεο Πεηξνχπνιεο, ηνπ πνηθίινπ 
φξνπο γεληθφηεξα. Μεζαχξην έρνπκε κηα δηαδήισζε κπξνζηά ζην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ, αθξηβψο γηα λα πξνζηαηέςνπκε ηελ πεγή δσήο καο πνπ είλαη 
ζίγνπξν, είλαη πεγή δσήο ην δάζνο, άξα ην δήηεκα ηεο πγείαο, ην δήηεκα ηεο 
πξφιεςεο, ην δήηεκα ηειηθά ησλ λφζσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, ην 
απέδεημαλ φινη νη πξνιαιήζαληεο είλαη θαη πνιηηηθφ, είλαη θαη πνιηηηθφ θαη βαζχηαηα 
πνιηηηθφ. Βγψ ζα αλαθεξζψ κέζα ζην ζηελφ ρξνληθφ πιαίζην πνπ έρσ, ζηα 
νπζηψδε πξνγξάκκαηα πξφιεςεο πνπ έρεη αλαπηχμεη ν δήκνο Πεηξνχπνιεο ην 
ηειεπηαίν δηάζηεκα, εδψ θαη ηέζζεξα ρξφληα. Αελ ζα πσ βέβαηα γηα ηελ 
πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, γηα ηε θξνληίδα ηεο ζηνκαηνυγηεηλήο κε ηνπο 
νδνληηάηξνπο θαη κε ηνπο παηδηάηξνπο καο, ζα αλαθεξζψ ζε κεγάια πξνγξάκκαηα 
ηα νπνία έρεη ν δήκνο Πεηξνχπνιεο πνπ έρνπλ ζρέζε πξψηνλ κε ηελ πξφιεςε 
ζηνλ ηνκέα ησλ λαξθσηηθψλ. πκκεηέρνπκε ζε έλα πξφγξακκα πνπ ιέγεηαη 
ΦΏΒΘΧΝ θαη είλαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ΟΚΏΝΏ θαη ήδε ππάξρεη κηα 
πιεξνθφξεζε κεγάιε ζην ιαφ ηεο Πεηξνχπνιεο θαη ζηηο γχξσ πεξηνρέο βέβαηα, 
γηα ην δήηεκα ησλ λαξθσηηθψλ. Βίλαη κηα πεγή πιεξνθφξεζεο, θη φπσο γλσξίδεηε 
έλαο ελεκεξσκέλνο πνιίηεο είλαη ζσζηφο πνιίηεο θαη ζην ζέκα ησλ λαξθσηηθψλ 
δπζηπρψο ζε πάξα πνιινχο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο καο επηθξαηεί αθφκα ζθφηνο. 
Βίλαη κηα κεγάιε πξσηνβνπιία απηή, ε νπνία έρεη κεγάιε επηηπρία. ε εθδήισζε 
πνπ έρνπκε θάλεη γηα ηα λαξθσηηθά ζε έλα ρψξν ηεο Πεηξνχπνιεο παξνπζία 
γλσζηψλ, ήηαλ θαη ν εγθιεκαηνιφγνο, θ. Παλνχζεο θ.ά. Ώιιά έλα πξφγξακκα πνπ 
είλαη άμην ιφγνπ θαη είλαη ν κνλαδηθφο δήκνο ζηελ Βιιάδα πνπ ην εθαξκφδεη ν 
δήκνο Πεηξνχπνιεο, είλαη ην πξφγξακκα ΦΒΕΑΕΠΠΕΑΔ, φπνπ ειέγρνπκε φινπο 
ηνπο καζεηέο ηεο Πεηξνχπνιεο κε ηξίπιεμ θαξδηάο. Μέρξη ηψξα έρνπκε ειέγμεη 
πεξίπνπ 2.000 καζεηέο ζε ζχλνιν πεξίπνπ 9.000 καζεηψλ ηεο Πεηξνχπνιεο. 
Έρνπκε βξεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, έρνπλ γίλεη πνιιέο δεκφζηεο ζπδεηήζεηο κε 
παξνπζία εθπξνζψπσλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ φπσο ν θ. Κξεκαζηηλφο θαη άιινη, εδψ 
είλαη ν ππνθαηλφκελνο ν νπνίνο εμεηάδεη παηδηά, έρσ ηελ ηδηφηεηα ηνπ θαξδηνιφγνπ 
θαη ζπκκεηέρσ θη εγψ ζην πξφγξακκα απηφ. Βδψ είλαη ν θ. Κξεκαζηηλφο κε ηελ 
παξνπζία θαη είλαη ην ακθηζέαηξφ καο φπνπ νη πνιίηεο ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο ηηο 
ζπδεηήζεηο, είδαηε απηφ πνπ ιέκε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, ζεκαίλεη λα 
ελεκεξψλεηαη ν πνιίηεο, ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο. Ώλ δελ ελεκεξψλεηαη ν 
πνιίηεο πνηνο ζα ελεκεξσζεί; Καη απηέο νη ζπδεηήζεηο έρνπλ λφεκα φηαλ 
ζπκκεηέρνπλ νη πνιίηεο νη νπνίνη αληαιιάζζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ν έλαο κε ηνλ 
άιιν ζην ζπίηη, ζηε γεηηνληά, ζην θαθελείν. Βδψ είλαη κηα αθφκα εθδήισζε γηα ην 
πξφγξακκα ΦΒΕΑΕΠΕΑΔ πάιη κε ηελ παξνπζία ηνπ θ. ΐξαράηε, ηνπ θ. 
Κξεκαζηηλνχ θαη άιισλ. Βπίζεο ην ίδην εδψ. Έρνπκε φκσο κηα κεγάιε 
πξσηνβνπιία ζηνλ ηνκέα πξφιεςεο ηνπ θαξθίλνπ καζηνχ θαη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 
ηξαρήινπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Βιιεληθφ Ίδξπκα Ογθνινγίαο. Ώπφ ην Φεβξνπάξην 
κέρξη ηψξα, έρνπλ ειεγρζεί ζηελ Πεηξνχπνιε 2.000 γπλαίθεο. Βίλαη αξηζκφο ξεθφξ 
ζην Λεθαλνπέδην, φπσο καο έρεη δηαβεβαηψζεη ην Βιιεληθφ Ίδξπκα Ογθνινγίαο. 
Καη πξέπεη λα ζαο πιεξνθνξήζσ φηη έρνπλ βξεζεί γπλαίθεο θαη κε ην ηεζη παπ 
αιιά θαη κε ηε καζηνγξαθία πνπ βξηζθφηαλ ή ζε αξρηθφ ζηάδην θαθνήζεηαο ή ζε 
ζηάδην δπζπιαζίαο θαη έπξεπε λα ππάξμεη άκεζε αληηκεηψπηζε, είηε είλαη πάλσ 
απφ 20 γπλαίθεο πνπ βξέζεθαλ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε θαη απηή ηε ζηηγκή 
αληηκεησπίδνληαη κε ηε βνήζεηα ησλ εηδηθψλ. Άξα είλαη έλα ζεκαληηθφ πξφγξακκα  
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ην νπνίν πηζηεχσ φηη πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε φινπο ηνπο Αήκνπο, ζε φιε ηελ 
Βιιάδα γηαηί έζησ θαη κηα γπλαίθα λα ζψζνπκε απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαη 
απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζίγνπξα έρνπκε πεηχρεη ηνπο ζθνπνχο 
καο. Βθαξκφδνπκε εδψ θαη 4 5 ρξφληα, απφ ηελ πξνεγνχκελε, είκαη δεχηεξε 
ηεηξαεηία εγψ εθιεγκέλνο, εθαξκφδνπκε ζην ΚΏΠΔ ζχζηεκα ηειεταηξηθήο φπνπ ν 
αζζελήο, ν ειηθησκέλνο ν νπνίνο εκθαλίδεη θάπνηα ελνριήκαηα, κε ηε βνήζεηα ηνπ 
ηερληθνχ βνεζνχ κπαίλεη απηή ε ζπζθεπή, ην ζήκα θεχγεη απφ ην ΚΏΠΔ, έρνπκε 
ηέζζεξα ΚΏΠΔ ζηελ Πεηξνχπνιε, πεγαίλεη ζε θεληξηθφ λνζνθνκείν θαη έξρεηαη 
απάληεζε αλ ν αζζελήο, αλ ν ειηθησκέλνο έρεη πξφβιεκα ή φρη. Έρνπκε αγνξάζεη 
απηληδσηέο θαη ηνπο έρνπκε ηνπνζεηήζεη ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο Πεηξνχπνιεο, ζε 
δεκφζηνπο ρψξνπο, γήπεδα, θνιπκβεηήξηα, ΚΏΠΔ θαη ζε άιινπο ρψξνπο. ηελ 
αζηπλνκία έρνπκε δψζεη. Πξέπεη λα ζαο πσ έηζη κε ιίγα ιφγηα φηη θάζε ρξφλν 
πεξίπνπ 1.000 άηνκα ζην Λεθαλνπέδην ηεο Ώηηηθήο πεζαίλνπλ απφ αηθλίδην 
ζάλαην. Πνιινί απφ απηνχο ζα είραλ ζσζεί αλ θνληά ηνπο ππήξρε έλαο 
απηληδσηήο. Βγψ θαιψ δειαδή φινπο ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο λα αγνξάζνπλ απηληδσηέο, λα εθπαηδεχζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο, 
ψζηε λα ζψζνπκε αλζξψπνπο πνπ θεχγνπλ άδηθα. αο επραξηζηψ πνιχ, λα „ζηε 
θαιά. 
 
Ησάλλεο Αξγπξόο: Κπξίεο θαη θχξηνη, επραξηζηνχκε ηνλ θχξην δήκαξρν. Σψξα 
ζεηξά έρεη ν θχξηνο Ώλδξέαο Κνλδχιεο, είλαη αληηδήκαξρνο ζην δήκν Ώιίκνπ, λα 
αλαπηχμεη ην ζέκα πνπ θάλεη ζην δήκν ηνπ. 

 
Αλδξέαο Κνλδύιεο (Αληηδήκαξρνο Αιίκνπ): αο επραξηζηψ 
πνιχ θχξηε πξφεδξε. Ώπηφ πνπ ζα κε απαζρνιήζεη θπξίσο θαη 
κε απηφ ζα αζρνιεζψ, πέξα απφ ηηο ππφινηπεο πξνλνηαθέο 
δνκέο πνπ έρνπκε ζηελ πφιε καο, ζηνλ Άιηκν, είλαη ηα 
δεκνηηθά ηαηξεία. Βίλαη ην παξάδεηγκα ηνπ Ώιίκνπ, πψο 
ιεηηνπξγνχκε ηα δεκνηηθά ηαηξεία ζηνλ Άιηκν. Ννκίδσ φηη φινη 
έρνπκε εκπεδψζεη, εηδηθά φζνη αζρνινχκαζηε κε ηελ πγεία θαη 
νπσζδήπνηε φζνη έρνπκε παξαθνινπζήζεη ηηο εξγαζίεο θαη 
ζήκεξα ηνπ ζπλεδξίνπ, φηη ε πγεία μεθηλά απφ ηελ πξφιεςε. 
Ώπηφο είλαη έλαο θαλφλαο βαζηθφο πνπ δπζηπρψο νη πνιίηεο 
δελ ηνλ έρνπλ φινη ππφςε ηνπο, δελ ηνλ ζπκκεξίδνληαη, δελ ηνλ 
γλσξίδνπλε. Καη εδψ είλαη θαη κηα επζχλε κεηαμχ άιισλ θαη ηεο 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο βεβαίσο, φκσο θαη ηεο θξαηηθήο 

δηνίθεζεο, ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο πνπ ζα πξέπεη λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 
δήκνπο, λα αζθήζνπλ ηελ πξφιεςε, ηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε κε ηνλ ηξφπν 
πνπ πξέπεη. Ήηαλ πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ απηφ πνπ αθνχζηεθε θαηά ηελ έλαξμε ηνπ 
ζπλεδξίνπ ερζέο απφ ηνλ Τθππνπξγφ Τγείαο ηεο Κίλαο φηη 1 γελ πξφιεςεο, 
αληηζηνηρεί, καο γιηηψλεη κάιινλ, απφ 8 γελ πεξίζαιςεο ζην λνζνθνκείν. Ώπηφ 
δείρλεη φηη ην δήηεκα ηεο πξφιεςεο δελ είλαη κφλν έλα δήηεκα ηαηξηθφ ή αλ ζέιεηε 
θαη κε κηα πνιηηηζκηθή πξνέθηαζε, φηη πξέπεη λα πξνιαβαίλνπκε δειαδή ηνλ 
αζζελή ή ηνλ πνιίηε πξνηνχ λνζήζεη αιιά είλαη θη έλα δήηεκα κε νηθνλνκηθέο 
πξνεθηάζεηο, είλαη έλα δήηεκα ζα έιεγα, πνιηηηθφ. Θα ζαο πσ ινηπφλ φηη εκείο ζηνλ 
Άιηκν, ιεηηνπξγνχκε ηα δεκνηηθά καο ηαηξεία κε 16 εηδηθφηεηεο, κε 16 ηαηξεία, 
δειαδή έρνπκε θαξδηνινγηθφ, παηδηαηξηθφ, ςπρηαηξηθφ, έρνπκε ζρνιηθφ ςπρνιφγν, 
νθζαικηαηξηθφ, δηαβεηνινγηθφ, θπηηαξνινγηθφ, καζηνινγηθφ, γπλαηθνινγηθφ, 
παζνινγηθφ, ρεηξνπξγηθφ, νξζνπεδηθφ, νδνληηαηξηθφ, θπζηθνζεξαπεπηή, 
νπξνινγηθφ, έρνπκε θπζίαηξν θαη ηειεπηαία έρνπκε μεθηλήζεη θαη ηε ιεηηνπξγία δχν  
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ηαηξείσλ ελαιιαθηηθήο ηαηξηθήο, έρνπκε ηαηξείν πφλνπ κε αλαηζζεζηνιφγνπο θαη 
έρνπκε θαη ξεθιεμνιφγν. Σα ηαηξεία απηά ζηειερψλνληαη απφ 28 γηαηξνχο, απφ 
ηνπο νπνίνπο νη 11 είλαη εζεινληέο θαη είλαη θαηεχζπλζή καο απηή, λα 
εκπινπηίζνπκε κε εζεινληέο γηαηξνχο ηα ηαηξεία καο. ήκεξα ε πιεηνςεθία ησλ 
γηαηξψλ πνπ απαζρνινχληαη ζην δήκν καο είλαη κε ζπκβάζεηο έξγνπ θαη ε 
κεηνςεθία είλαη εζεινληέο. Βκείο ζέινπκε θαη ε θαηεχζπλζή καο είλαη λα γίλνληαη 
εζεινληέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη γηαηξνί πνπ ζηειερψλνπλ ηα δεκνηηθά καο 
ηαηξεία. ε φια απηά ηα ηαηξεία ππάξρεη δπλαηφηεηα επίζθεςεο ησλ δεκνηψλ καο 
κε έλα απιφ ηειεθψλεκα πνπ θάλνπλ ζηε γξακκαηεία θιείλνληαο ην ξαληεβνχ. 
Πέξα φκσο απφ απηά επεηδή ε πξφιεςε είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα θηάλεη ζηνλ 
πνιίηε θαη λα θηάλεη θαη κε ηξφπν άκεζν θαη κε πξσηνβνπιία ηεο απηνδηνίθεζεο. 
ΐγάδνπκε ηελ πξφιεςε θαη ηνπο γηαηξνχο έμσ απφ ηα ηαηξεία. Έρνπκε πάλσ απ‟ 
φια ηνπο παηδηάηξνπο, ην παηδηαηξηθφ, ην νπνίν απαζρνιείηαη κε ηελ πξφιεςε θαη 
ηελ πγεία ησλ παηδηψλ πξψηα απ‟ φια ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο. Έρνπκε πεξίπνπ 
800 παηδηά ζε 5 παηδηθνχο ζηαζκνχο. ια απηά εκβνιηάδνληαη, παξαθνινπζνχληαη 
εηδηθά θαη εμεηάδνληαη απφ ηνπο γηαηξνχο καο, ηνπο παηδίαηξνπο. Έρνπκε μεθηλήζεη 
επίζεο λα εμεηάδνπκε θαη παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε ηνπο παηδηάηξνπο θαη 
είλαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ καο ε ζπλεξγαζία κε θξαηηθφ λνζνθνκείν, πξνθεηκέλνπ 
κε ζπλεξγείν λα κπνξέζνπκε πην άξηηα λα κεηξήζνπκε ηελ παρπζαξθία, ην βάξνο 
ηνπο, λα θάλνπκε δειαδή κηα ζεηξά απφ εμεηάζεηο κέζα ζην ζρνιείν πάληα 
βεβαίσο κε ηε ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ. Βπίζεο, ην νξζνπεδηθφ, ην νθζαικηαηξηθφ 
θαη ην νδνληηαηξηθφ καο ηαηξείν, κπαίλνπλ ζηα ζρνιεία θαη εμεηάδνπλ ηα παηδηά. Δ 
δηαδηθαζία απηή βεβαίσο έρεη εκπινθή θαη κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, κε ηηο 
δηεπζχλζεηο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Βδψ ζπλαληάκε 
πνιιέο θνξέο ηελ άγλνηα πνπ έρνπλ ή θακηά θνξά αθφκα θαη ηελ επζπλνθνβία ησλ 
αξκνδίσλ, ησλ δηεπζπληψλ, δελ γλσξίδνπλ φηη θάηη ηέηνην κπνξεί λα γίλεηαη, φηη 
πξνβιέπεηαη θαη βεβαίσο ρξεηάδεηαη λα πνξεπηνχκε αξθεηά γηα λα ην εκπεδψζνπλ, 
λα εμνηθεησζνχλ κε απηφ, δειαδή ε πξφιεςε γίλεηαη απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, 
κπνξεί θαη πξέπεη λα γίλεηαη θαη λα ην εκπεδψζνπλ πηα θαη ζεζκηθά φηη είλαη ξφινο 
ηνπ δήκνπ λα θάλεη ή ηεο θνηλφηεηαο λα θάλεη ηελ πξφιεςε απηή. Βπίζεο ην 
νδνληηαηξηθφ καο, θάλεη δσξεάλ θζνξηψζεηο φισλ ησλ παηδηψλ απφ 4 κέρξη 18 
εηψλ κε επίζθεςε βεβαίσο ζηα δεκνηηθά ηαηξεία. Σν δηαηηνινγηθφ δηνξγαλψλεη 
κεηξήζεηο ρνιεζηεξίλεο θαη δαράξνπ ζηα ΚΏΠΔ, ζηα ΚΒΠ, βεβαίσο θαη ζηα 
δεκνηηθά ηαηξεία θαη εμεηάδεη καδηθά, κε ηε θξνληίδα θαη ηελ πξνζνρή πνπ 
ρξεηάδεηαη ηνπο δεκφηεο. Οξγαλψλνπκε κε ηνλ καζηνιφγν θαη ηελ θπηηαξνιφγν 
δηήκεξα θαη ηξηήκεξα πξφιεςεο ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη ζπιιφγνπο γπλαηθψλ 
φπνπ γίλεηαη ηεζη παπ θαη ςειάθεζε καζηνχ. Έρνπκε ηε ζρνιηθή ςπρνιφγν, πνπ 
κεο ζηα ζρνιεία θάλεη νκάδεο γνλέσλ ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ θνηλσληθή 
ππεξεζία πνπ δηαζέηεη ν δήκνο καο, ν θπζίαηξν καο είλαη κνλίκσο εγθαηεζηεκέλνο 
ζηα ΚΏΠΔ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο θπζηθνζεξαπεπηέο πνπ είλαη κνλίκσο 
εγθαηεζηεκέλνη εθεί. ΐεβαίσο έρνπκε ζηα ΚΏΠΔ θάζε δεχηεξε κέξα ηνπο γηαηξνχο 
ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ πνπ ζπληαγνγξαθνχλ θαη εμππεξεηνχλ ηνπο ειηθησκέλνπο. 
Καη ζέισ έηζη λα πάξσ αθνξκή απφ απηφ πνπ άθνπζα ρζεο απφ ηνλ θχξην 
Τθππνπξγφ, ηνλ θ. Γηαθνπκάην φηη ζα μεθηλήζεη κε εγθχθιηφ ηνπ λα ζηέιλεη ην ΕΚΏ 
γηαηξνχο ζηα ΚΏΠΔ θαη λα πσ φηη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ν δήκνο καο αιιά θαη 
άιινη δήκνη έρνπλ μεθηλήζεη απηφ θαη ην εθαξκφδνπλε θαη βιέπεηε φηη ζε αξθεηά 
δεηήκαηα ε απηνδηνίθεζε βξίζθεηαη κπξνζηά γηαηί είλαη δίπια ζηνλ πνιίηε θαη 
αθνπγθξάδεηαη πνιχ πην εχθνια ηελ αλάγθε ηνπ. Οη δήκνη, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, 
κπνξεί λα είλαη πξσηνπφξνο θαη ζηελ πξφιεςε θαη ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ζε 
πνιινχο άιινπο ηνκείο, αξθεί βεβαίσο ε θεληξηθή δηνίθεζε λα ηεο εκπηζηεπζεί θαη  



 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 3
οσ

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Διαδημοηικού Δικηύοσ Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Σ.Α. 111 

 
ηηο αξκνδηφηεηεο θαη βεβαίσο θαη ηνπο πφξνπο. Παξαιείπσ άιια πνπ έρσ λα πσ 
γηα εκεξίδεο θαη γηα νκηιίεο πνπ θάλνπκε θαη γηα ηελ ηξάπεδα αίκαηνο πνπ έρνπκε 
θαη λα ζπκπιεξψζσ απιψο φηη γηα λα εκπηζηεπζεί ε θξαηηθή δηνίθεζε θαη λα 
κπνξέζνπκε θαη εκείο ζηελ απηνδηνίθεζε λα ιεηηνπξγήζνπκε ζεζκηθά ζα πξέπεη λα 
έρνπκε θαη ην αλαγθαίν πιαίζην. Σν λνκνζρέδην πνπ εμήγγεηιε ν θχξηνο Τπνπξγφο 
ερζέο ζηελ θαηεχζπλζε απηή θαη βεβαίσο δεζκεχηεθε γηα ηνπο ζρεηηθνχο πφξνπο 
είλαη ζε πνιχ θαιή θαηεχζπλζε, ζηελ θαηεχζπλζε απηή πνπ ρξεηάδεηαη. Μηιάσ γηα 
ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ, κηα εηζήγεζε έρεη λφεκα αλ έρεη κηα 
νπζία λα δψζεη. Έρνπκε ινηπφλ πεξηπηψζεηο πνπ έξρεηαη ζην δεκνηηθφ ηαηξείν ν 
αζζελήο ή ν πνιίηεο θαη κπνξεί λα αλήθεη ζε κηα ηδηαίηεξε θνηλσληθή θαηεγνξία, λα 
είλαη άπνξνο, λα είλαη αλαζθάιηζηνο θαη αληηιακβαλφκαζηε πνιιέο θνξέο φηη ε 
αλάγθε ηνπ μεθεχγεη ηεο πεξίζαιςεο. Τπάξρνπλ ινηπφλ πεξηπηψζεηο πνπ 
δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη αλάγθε γηα πεξίζαιςε. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 
κπνξνχλ νη δήκνη λα παξέρνπλ θαη ηελ πεξίζαιςε απηή; Μάιινλ, φηαλ έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα ην δηθαηνχληαη; Πξέπεη ινηπφλ λα ζεζπηζηεί έλα πιαίζην πνπ απηφ λα ην 
ξπζκίδεη. Ώπηφ γίλεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ αιιά ζα πξέπεη λα πάξεη κηα επίζεκε 
κνξθή θαη θιείλνληαο λα πσ φηη ρξεηάδεηαη θαη βεβαίσο λα δνχκε θαη ην ζεζκηθφ 
πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ, δειαδή ζα πξέπεη 
θάπνηα ζηηγκή λα ππάξμεη έλαο εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ ηαηξείσλ, 
ζα κπνξέζεη έηζη λα ιεηηνπξγήζεη κε ηε κνξθή ππνδείγκαηνο θαη ην δίθηπν ζα 
κπνξνχζε λα θαηαξηίζεη θαη ελδερνκέλσο αξγφηεξα, ζα κπνξνχζε λα απνθηήζεη 
θαη θαλνληζηηθή ηζρχ. Να ςεθηζηεί δειαδή σο λφκνο ή σο πξνεδξηθφ δηάηαγκα θαη 
λα ξπζκίδεη πνιιά απφ ηα δεηήκαηα πνπ ζηελ πξάμε ζπλαληάκε, γηα παξάδεηγκα 
ιέλε νη γηαηξνί, κπνξνχκε θάησ απ‟ ηελ νκπξέια ησλ ηαηξείσλ λα 
ζπληαγνγξαθνχκε ηα πάληα ή έρνπκε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο; Τπάξρνπλ ινηπφλ 
ζέκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηαηξείσλ πνπ κε έλαλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο 
πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ. Δ θνηλσληθή αιιειεγγχε πξέπεη πηα λα βξεζεί θαη ε 
θνηλσληθή πνιηηηθή ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο,  
γίλνληαη νπζηψδε βήκαηα ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θαη ζα επρεζψ ινηπφλ ζε απηή 
ηελ θαηεχζπλζε θαιή επηηπρία ζε φινπο φζνπο αζρνινχληαη κε ηελ ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε θαη ην δίθηπν. Βπραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. 
 
Ησάλλεο Αξγπξόο: Να δψζσ ηψξα ην ιφγν ζηνλ θ. Λαδφπνπιν απφ ην Υαιάλδξη 
λα καο πεη γηα ην Υαιάλδξη, ην Υαιάλδξη έρεη πξσηνπνξήζεη ζε πάξα πνιιά 
ζεκεία. 

 
Ησάλλεο Λαδόπνπινο (Αληηδήκαξρνο Υαιαλδξίνπ): Κχξηνη 
ζπλάδειθνη, θπξίεο θαη θχξηνη ζα ήζεια λα δψζσ ζπγραξεηήξηα 
ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ Ανκψλ 
Τγείαο ΟΣΏ, εηο ην Αήκαξρν Ώκαξνπζίνπ θαη εκπλεπζηή ηεο 
δεκηνπξγίαο απηνχ ηνπ Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ πνπ ζθνπφ έρεη λα 
ζπκπιεξψζεη θαη λα απνθαηαζηήζεη, κέζα απφ έλα ζεζκηθφ 
πιαίζην, ηελ πξφιεςε εηο ηελ πνιηηεία καο. Δ ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε φπσο γλσξίδνπκε πέξαζε απφ 40 θχκαηα, 
θαηφξζσζε λα ζεζκνζεηήζεη θαη λα εδξαηψζεη ζηνλ πξψην 
βαζκφ ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, ην δεχηεξν βαζκφ θαη ειπίδνπκε 
κε ηνπο αγψλεο ηεο απηνδηνίθεζεο λα θζάζνπκε θαη ζηνλ ηξίην 
βαζκφ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζηελ αηξεηή πεξηθέξεηα θαη λα 
έρνπκε θαη αχξην κηα νηθνλνκηθή απηνηέιεηα φπσο ππάξρεη θαη 

ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. πσο είπακε ηψξα πνπ πέζαλε πιένλ ηα ζχλνξα  
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ζηελ επξσπατθή έλσζε, πιένλ νη δήκνη είλαη θξάηε ή ηα θξάηε είλαη νη δήκνη. 
Πιένλ ζα πξέπεη λα πάξνπλ ζηα ρέξηα ηνπο θαη πνιιέο πξσηνβνπιίεο θαη πνιιέο 
ζεζκηθέο ζέζεηο. Ννκίδσ φηη ην ζέκα ηεο πξφιεςεο πνπ ζπδεηνχκε ζήκεξα θαη 
είλαη ν άμνλαο ηεο ζπδήηεζήο καο, είλαη πσο νη ηνπηθέο θνηλσλίεο λα 
δεκηνπξγήζνπλ ηνπηθέο επέιηθηεο δνκέο. Να κπνξέζνπλ λα πξνζθέξνπλ πξντφλ 
εηο ηνλ δεκφηε, λα βξίζθεηαη άκεζα θνληά ηνπ, παξά λα πεξηκέλνπλε ην θξάηνο επί 
δεθαεηίεο λα κπνξέζεη αθνχ έρεη ζεζκνζεηήζεη φπσο καο είπαλε θαη νη 
βνπιεπηάδεο θαη νη ππνπξγνί εδψ θαη δεθαεηίεο ηελ πξφιεςε θαη ηελ πξσηνβάζκηα 
θξνληίδα αιιά αθφκα δελ κπφξεζαλ γηα ιφγνπο πηζηεχσ νηθνλνκηθνχο, λα 
πεξπαηήζεη ην λνκνζρέδην γηα ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα. Οη δήκνη ινηπφλ ζα 
πξέπεη λα πάξνπλ ζηα ρέξηα ηνπο, λα πηέζνπλ θαη ήδε ην θάλνπλ, κε ηε δεκηνπξγία 
ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ θαη λνκίδσ φηη βξηζθφκαζηε ζε έλα θαιφ ζηάδην, φπνπ ε 
πξφιεςε βαδίδεη θαιά θαη κε ηε δεκηνπξγία επί, πιένλ ηνπ Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ 
θαη κε ηε ζηειέρσζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ, ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ θέληξσλ 
πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο ζηνπο δήκνπο. Να κπνξέζνπκε λα έρνπκε φηη θαιχηεξν 
κπνξεί λα έρεη κηα ρψξα ζε επξσπατθφ επίπεδν. Δ πξφιεςε ζα πξέπεη λα γίλεη θαη 
πάλσ ζηηο δηάθνξεο αζζέλεηεο νη νπνίεο είλαη νη ζχγρξνλεο φπσο είλαη ην HIV, ην 
AIDS, ην HPV, ν ηφο ησλ θνλδπισκάησλ θαη επίζεο άιιεο αζζέλεηεο φπσο είλαη νη 
πλεπκνλνπάζεηεο, ν δαραξψδεο δηαβήηεο, παρπζαξθία, ε ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε 
θαη επίζεο ζα πξέπεη λα πξνζέμεη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο λα κπνξέζνπλ λα ζψζνπλ 
ην πεξηβάιινλ δηφηη ην πεξηβάιινλ φπσο γλσξίδνπκε φινη καο, ην έρνπκε δαλεηζηεί 
απφ ηα παηδηά καο. Ώπιψο επηγξακκαηηθά ζα ζαο πσ ζην δήκν Υαιαλδξίνπ φπνπ 
ιεηηνπξγεί πάλσ απφ 10 ρξφληα θαη κε ηε ζπκβνιή ηνπ θίινπ ηνπ Γηάλλε ηνπ 
Ώξγπξνχ πνπ ήηαλ θαη πξσηνπφξνο θαη βνήζεζε ζηα πξψηα καο βήκαηα. Βίλαη 
έλα θέληξν ην νπνίν είλαη ζηειερσκέλν κε δηνηθεηηθή ππεξεζία, λνζειεπηηθή θαη 
ηαηξηθή ππεξεζία. Λεηηνπξγεί εξγαζηήξην αηκαηνινγηθφ, βηνρεκηθφ φπνπ 
εμππεξεηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 12.000 Υαιαλδξαίνη πνιίηεο ζε απηφ ην θέληξν θαη 
έρνπκε πιήξε ελεκέξσζε θαη ζηηο πξψηεο βνήζεηεο πνπ έρεη θηηαρηεί θαη έλα 
βηβιίν κε ηνλ θ. Παηνχιε ζε επξσπατθφ επίπεδν πνπ θπθινθνξεί θαη ην 
Ααδεκνηηθφ δίθηπν κπφξεζε λα ην θπθινθνξήζεη ζε πνιιά αληίηππα. Βίλαη 
ρξήζηκν, επίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα δηαδεκνηηθή ζπλνρή κεηαμχ 
δηαθνξεηηθψλ δήκσλ, λα κπνξέζνπκε ζην κέιινλ λα ηδξχζνπκε θέληξα πγείαο 
αζηηθνχ ηχπνπ κε ζπκκεηνρή ηεζζάξσλ θαη πέληε δήκσλ θαη απηά λα είλαη νη 
πξνπνκπνί ησλ θέληξσλ πγείαο αζηηθνχ ηχπνπ. Θα κπνξέζνπκε λα δίλνπκε θαη 
ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα, ηελ πξφιεςε θαη πιένλ ε δεπηεξνβάζκηα, ηξηηνβάζκηα 
λα γίλεηαη ζηα θνληηλά λνζνθνκεία. Βγψ δελ ζα ήζεια λα πξνρσξήζσ 
πεξηζζφηεξν. Βπραξηζηψ πνιχ γηα ηελ ππνκνλή ζαο θαη ζπγραξεηήξηα πάιη ζηνλ 
θ. Παηνχιε θαη φινπο φζνη ζπλέιαβαλ ηελ ηδέα γηα ηελ εδξαίσζε απηνχ ηνπ 
δηθηχνπ. Βπραξηζηψ. 
 
Ησάλλεο Αξγπξόο: Βπραξηζηνχκε πνιχ θχξηε αληηδήκαξρε. Να δψζνπκε ηνλ ιφγν 
ηψξα ζηνλ Μηράιε ην Γαβξά, είλαη πξφεδξνο ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ ηεο Ώγίαο 
Παξαζθεπήο, έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη κε έρεη αληηθαηαζηήζεη σο πξφεδξν ζην λέν 
δεκνηηθφ ζπκβνχιην. 
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Μηράιεο Γαβξάο (Μέινο Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ Γήκνπ Αγ. Παξαζθεπήο): 
Καιεζπέξα ζαο, επαλήιζε ην ζέκα φηη ε 
πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο είλαη ην θπξίαξρν 
πνπ ζα πξέπεη λα έρεη κηα νξγαλσκέλε πνιηηεία. 
Τπάξρεη κηα παξαδνρή απφ ηνλ θ. Σξηρφπνπιν, 
ηνλ δηεζλνχο θήκεο πιένλ πγηεηλνιφγν γηα ηνπο 
ιφγνπο θαη γηα ην ηη ζεκαίλεη ηέινο πάλησλ ε 
πγεία θαη φηη δελ είλαη κνλάρα ε ζσκαηηθή πγεία, 
ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ 
ζπκβάιινπλ ζε απηή. Ήξζαλ αξγφηεξα ηα 
ζπζηήκαηα πγείαο ηα νπνία έρνπλ θηηαρηεί φπσο 
θαίλεηαη γηα λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πγεία ησλ 

αλζξψπσλ κέζα απφ απηέο ηηο ηξεηο παξεκβάζεηο. κσο ελψ ην ΒΤ θαη ηα ΒΤ 
ζε φιν ηνλ θφζκν δεκηνπξγεζήθαλε γηα λα θηηάρλνπλ ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ, ζα 
έπξεπε λα είλαη φρη κφλν αζζελψλ αιιά θαη ησλ κε αζζελψλ. Έξρεηαη ν ΟΟΏ 
ηψξα λα καο δείμεη φηη δηαρξνληθά ηα θξάηε δίλνπλ κεγαιχηεξν βάξνο θαη δαπαλνχλ 
πνιχ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα ηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε δειαδή γηα ηνπο 
άξξσζηνπο θαη φρη γηα ηηο πξνζπάζεηεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κε γίλεηαη θάπνηνο 
άξξσζηνο. Ννκίδσ φηη ην ζρεδηάγξακκα είλαη πάξα πνιχ απνθαιππηηθφ. Μέζα ζε 
κηα δεθαπεληαεηία, εηθνζαεηία θνληά αλέβεθαλ ηα πνζά πνπ δαπαλνχληαη γηα ηε 
λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ελψ ηα πνζά πνπ δίλνληαη γηα ηελ πξσηνβάζκηα 
θξνληίδα πγείαο θαηέβεθαλ. Τπάξρεη ινηπφλ αλάγθε λα ππάξμεη ηζνξξνπία 
αλάκεζα ζηε ζεξαπεπηηθή θαη ζηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή αιιά ηαπηφρξνλα απηφ 
ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα απνθαηάζηαζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Δ πξφιεςε εθθξάδεη ηηο πξνζπάζεηεο φισλ ησλ 
επαγγεικαηηψλ πγείαο, γηα λα ππάξρνπλ πνιίηεο ρσξίο αξξψζηηεο, λα 
απεπζχλνληαη κε ηηο δξάζεηο ηνπο ζην άηνκν, ζηελ θνηλσλία θαη ζην πεξηβάιινλ. 
Σν εξγαιείν ηνπο; Σα πξνγξάκκαηα πξναγσγήο ηεο πγείαο. Δ πξναγσγή πγείαο 
γίλεηαη ινηπφλ θαη κε ηελ αγσγή πγείαο θαη κε ηελ πξφιεςε θαη κε έλα πγηέο 
πξφηππν δηαβίσζεο. Εζρπξίδνκαη φηη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε είλαη ν θαηαιιειφηεξνο 
θνξέαο λα πινπνηήζεη πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη αγσγήο πγείαο θαη απηφ ζα ην 
δείμνπκε κε ηηο δξάζεηο. πσο έδεημαλ θαη νη άιινη ζπλάδειθνη απφ ηνπο άιινπο 
δήκνπο, ηηο δξάζεηο πγείαο πνπ έρνπκε εκείο ζην δήκν ηεο Ώγίαο Παξαζθεπήο, 
πνιχ ζπγθεληξσηηθά θαη επί ηξνράδελ. Αχν δεκνηηθά ηαηξεία απφ ην 1992, ππάξρεη 
έλα πιηθφ κε ην νπνίν αζρνινχληαη ηα δεκνηηθά ηαηξεία θαη ην νπνίν είλαη ην 
ζεκαληηθφηεξν. Βίλαη ν παηδηθφο πιεζπζκφο, νη ελήιηθεο, νη εξγαδφκελνη ηνπ 
δήκνπ, νη ειηθησκέλνη. Βίλαη κηα πξψηε θαηεγνξηνπνίεζε ηελ νπνία δελ κπνξεί λα 
ηελ θάλεη θαλέλαο άιινο θνξέαο λνκίδσ θαιχηεξα απ‟ ην δήκν. Οη ππεξεζίεο 
πξφιεςεο πεξηιακβάλνπλ, ηνπο αηνκηθνχο θαη καδηθνχο εκβνιηαζκνχο, ειέγρνπο 
ζηνπο ζρνιηθνχο πιεζπζκνχο θαη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο αξθεηέο. Ώπηέο είλαη θαη ε 
νπζία ηεο πξφιεςεο, θαζψο επίζεο ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο 
ηεο πγείαο ησλ δεκνηψλ, κε ρξφληεο παζήζεηο θαη ην θπξηφηεξν θαίλεηαη λα είλαη ην 
πην ζεκαληηθφ ηειηθά, ε ελεκέξσζε. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη κεηά απφ 15 ρξφληα, 
ζηελ Ώγία Παξαζθεπή, ππάξρνπλ αθφκα άλζξσπνη πνπ δελ μέξνπλ φηη ππάξρνπλ 
δεκνηηθά ηαηξεία. Άξα ινηπφλ ην ζέκα ηεο ελεκέξσζεο δελ είκαη επηθνηλσληαθν-
ιάγλνο, φκσο ε επηθνηλσλία ζήκεξα είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν, πνπ πξέπεη λα 
ην έρνπκε ζε πξψηε πξνηεξαηφηεηα πιένλ, φζνη ζέινπκε λα αζθήζνπκε πνιηηηθέο 
θαη νπνηεζδήπνηε εθαξκνγέο πνπ ζα απεπζχλνληαη ζε πιεζπζκνχο. Βπαλέξρνκαη 
ινηπφλ ζηα δεκνηηθά ηαηξεία, φιεο απηέο νη ππεξεζίεο πνπ βιέπεηε, ζπλερίδνπκε  
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θαη νινθιεξψλνπκε έλα πξφγξακκα πνπ μεθίλεζε ν Γηάλλεο ν Ώξγπξφο, ν 
πξνεγνχκελνο πξφεδξνο ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ, ειέγρνπο ζε φια ηα δεκνηηθά 
αξρεία ηεο Ώγίαο Παξαζθεπήο απφ παηδίαηξν, νθζαικίαηξν θαη νξζνπεδηθφ κε έλα 
πξσηφθνιιν πνπ εθαξκφζηεθε θαη πξαγκαηνπνηήζακε ινηπφλ θάπνηεο 
εθζηξαηείεο, ζαλ θαηλνχξηα δεκνηηθή αξρή, κε ηελ έθδνζε ελφο θπιιαδίνπ γηα ηνλ 
θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαη ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, κέζα ζε κηα κεγάιε εθδήισζε 
πνπ έγηλε απφ ην Αεκφθξηην. Πξνγξακκαηίδνπκε κηα ζεηξά δξάζεηο, λα 
ζπλερίζνπκε ην πξνεγνχκελν πξφγξακκα ζηα δεκνηηθά ζρνιεία πξνζζέηνληαο θαη 
νδνληηαηξηθφ έιεγρν. Έλα πξφγξακκα πνπ έρνπλ επεμεξγαζηεί ηα παηδηά ηνπ stage 
θαη ην „ρνπλ νλνκάζεη πξφγξακκα «Παηδηθή πκπεξηθνξά θαη Μέξηκλα» ζηα 
δεκνηηθά ζρνιεία, ππάξρεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, λα βάινπκε ζπγθεθξηκέλεο 
παζήζεηο θαη ζηφρνπο πνπ αθνπκπάλε νη κεγάιεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο ηεο πφιεο 
καο. ιεο απηέο νη παζήζεηο, είλαη ρξφληεο παζήζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηηο 
παζήζεηο απηέο πνπ ε πξφιεςε έρεη ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε. Τπάξρνπλ αξθεηέο 
άιιεο δξάζεηο, λνκίδσ φηη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ηελ πξφιεςε θαη ηελ αγσγή 
πγείαο είλαη πιένλ θαλεξφ φηη κηα θαη είλαη ην πιεζηέζηεξν πξφζσπν ηεο πνιηηείαο 
ζηνλ πνιίηε, είλαη ν θαηαιιειφηεξνο. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ηαηξεία θαη πνιπ-
ηαηξεία κπνξνχλ λα θηηάμνπλ νη πάληεο. κσο πξφιεςε θαη αγσγή πγείαο δελ 
κπνξεί λα ηελ θάλεη θαλέλαο άιινο εθηφο απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Δ 
πξφιεςε απνηειεί θαη ηνλ θπξηφηεξν ιφγν λα ππάξρνπλ ππεξεζίεο πγείαο ζηνπο 
δήκνπο. Βπραξηζηψ. 
 
Ησάλλεο Αξγπξόο: Βπραξηζηνχκε πνιχ θχξηε Γαβξά, ε κνλαδηθή γπλαίθα ηνπ 
ηξαπεδηνχ, ε αληηδήκαξρνο Φπρηθνχ, ε θπξία Νέιιε Λάβδα ζα θιείζεη ηελ 
παξνπζίαζε ηξαπεδηνχ. 
 

 
Νέιιε Λάβδα (Αληηδήκαξρνο Φπρηθνύ): 
Καιεζπέξα ζαο. Δ πφιε καο φπσο φινη ιέκε  
φηη είλαη ην θχηηαξν ηεο θνηλσλίαο, αζθαιψο κπαίλεη 
ζαλ θχηηαξν θάησ απφ ην δηθφ καο ην κηθξνζθφπην, 
ησλ αηφκσλ πνπ δνχκε, πνπ αζρνινχκεζα κε ηελ 
ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα λα ην απνθσδηθνπνηήζνπκε 
θαη έηζη λα κπνξέζνπκε λα ην θαηαλνήζνπκε θαη λα 
επέκβνπκε. Δ δηθηά καο ε πφιε έρεη θαη κηα 
ηδηαηηεξφηεηα θαη γηα απηφ ζα είκαη ζχληνκε, γηαηί ζα 
ζαο πσ απηφ θαη πψο ην αληηκεησπίδνπκε. ΐέβαηα 
απφ ηε ζηηγκή πνπ ε θνηλσληθή πνιηηηθή ζηγά-ζηγά, 
πεξηήιζε ή πεξηέξρεηαη γηαηί δελ πεξηήιζε αθφκε ζαλ 
ην θχξην κέιεκα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο έρνπκε 

εκείο λα θάλνπκε, λα θάλνπκε πξάγκαηα γηαηί νη πνιίηεο κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή 
ηνπο δσή εξκελεχνπλ θαη θαηαλννχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ώπνθηνχλ εκπεηξίεο θαη 
έηζη επεκβαίλνπλ, θη εκείο είκαζηε νη πξψηνη πνπ κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε θαη 
απηή ηελ επέκβαζε λα ηελ θάλνπκε, λα ηελ νξγαλψζνπκε, εκείο ελλνψ νη 
άλζξσπνη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Λνηπφλ, νη πνιηηηθνί θαινχληαη κέζα απφ ηελ 
θαζεκεξηλφηεηα ε νπνία πηέδεη, αιιά πξνζθέξεηαη ζαλ ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηε 
κειέηε ηεο πφιεο λα κπνξέζνπλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο, λα ηηο πξνιάβνπλ 
θαηαξρήλ πξηλ γίλνπλ αλάγθεο, απηφ ζεκαίλεη θαη πξφιεςε θαη κεηά λα κπνξέζνπλ 
λα ηηο αληηκεησπίζνπλ. Με ηνλ θαηξφ θαη κε ηηο δηάθνξεο ζπλζήθεο πνπ έιαβαλ 
ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα, δειαδή ελλνψ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο πνξείαο ηεο  
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Βπξσπατθήο Έλσζεο απφ ην ‟99 φηαλ αλαβαζκίζηεθε ν ξφινο ησλ ΟΣΏ κέρξη ην 
2000 κε ηε δηάζθεςε θνξπθήο ζηε Νίθαηα θαη φια απηά, κπφξεζε ε Βπξσπατθή 
Έλσζε λα είλαη αξσγφο. Αειαδή λα αλάγεη θαηαξρήλ ζε πξσηαξρηθφ θνξέα, πνπ 
ζα κπνξέζεη λα θάλεη ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή θαη λα έξζεη αξσγφο ζε απηφ ην 
πξφγξακκα θαη βέβαηα φινη έρνπκε βνεζεζεί απφ απηφ, ελλνψ απφ ηε ΐνήζεηα ζην 
πίηη, απφ δηάθνξα πξνγξάκκαηα ηα νπνία ήηαλ ν θχξηνο ρξεκαηνδφηεο θαη εκείο 
κπνξέζακε λα ηα εληάμνπκε ζηηο πφιεηο καο θαη λα επσθειεζνχκε απφ απηά. Έηζη 
φινη καο πηα εζηηάδνπκε ζηελ πξφλνηα, ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ θάιπςε ησλ 
θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Δ θεληξηθή θπβέξλεζε θαη νη δήκνη ηεο ρψξαο 
επσθειήζεθαλ απφ απηέο ηηο γξακκέο, απφ απηέο ηηο θαηεπζπληήξηεο θαη κπφξεζαλ 
λα πάξνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα. κσο φπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη, ηα 
πξνγξάκκαηα ζηήζεθαλ ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο, δειαδή κε ακθίβνιε 
βησζηκφηεηα, άξα ρσξίο αζθαιή πξννπηηθή επηβίσζεο. Θέισ λα ζαο πσ φηη ζηελ 
πφιε ηε δηθηά καο ε νπνία είλαη κηα πφιε κε πάξα πνιχ λέν πιεζπζκφ θαη 
ειηθησκέλνπο. Αειαδή δχν επαίζζεηα ειηθηαθέο νκάδεο, γηαηί είλαη κηα πφιε πνπ ην 
ρεηκψλα δηπιαζηάδεη ηνπο θαηνίθνπο ηεο. Έρνπκε 10.000 καζεηέο πνπ εηζξένπλ θαη 
είλαη θαη κηα πφιε φπνπ νη κεγάινη άλζξσπνη έρνπλ θαηαθχγην εληφο ζπλφξσλ, έηζη 
εζηηάδνπκε ζε δχν ηξφπνπο δξάζεο. Ο έλαο είλαη ε εθπαίδεπζε, δειαδή ε 
πξφιεςε αιιά κέζα απφ ηελ ελεκέξσζε, ην νπνίν ζεκαίλεη ζηα παηδηά θαη βέβαηα 
γηα ηνπο ειηθησκέλνπο έρνπκε πάιη κηα ηδηαηηεξφηεηα, εδψ απηελέξγεζαλ, δειαδή 
αξρίζακε λα πηνζεηνχκε ην κνληέιν ηεο απηελέξγεηαο ησλ πνιηηψλ. Αελ έρνπκε 
ΚΏΠΔ, δελ έρνπκε δνκέο, έρνπκε φκσο ηξεηο κεγάινπο πφινπο έιμεο ειηθησκέλσλ 
αλζξψπσλ. Ο έλαο είλαη ν πνιηηηζηηθφο καο φκηινο φπνπ θπξίσο εζηηάδεη ζε 
νκηιίεο, ζε ιφγν θιπ, ην πνιηηηζηηθφ καο θέληξν πνπ έρεη ηε δηαζθέδαζή ηνπο θαη 
βέβαηα κηα επηηξνπή δεκηνπξγηθήο σξηκφηεηαο, ε νπνία δηνξγαλψλεη δηάθνξεο 
εθδειψζεηο. Ώπηφ είλαη έλα κνληέιν ην νπνίν δνπιεχεη αιιά ζέιεη φκσο ηελ θάιπςε 
ηεο ηαηξηθήο. Σε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ πνπ είλαη ειηθησκέλνη. ε απηφ, 
ηα δεκνηηθά καο ηαηξεία ιεηηνπξγνχλ ζε εζεινληηθή βάζε θαη κφλν. Καιχπηνπλ 
φκσο 30 εηδηθφηεηεο θαη πάλσ απφ 35 γηαηξνχο νη νπνίνη εζεινληηθά πξνζθέξνπλ 
ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη έηζη πνξεπφκαζηε. Βίκαζηε αλνηθηνί λα ζαο πνχκε ηηο 
εκπεηξίεο καο, αιιά θαη λα κάζνπκε απφ εζάο ηη άιιν κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα λα 
πξνζθέξνπκε ζηνπο δεκφηεο καο. Θέισ φκσο ζε απηφ ην ζεκείν λα ζαο πσ φηη 
ζηελ ελεκέξσζε έρνπκε θάλεη θαη εθδφζεηο φπσο είλαη ην βηβιίν ηνπ θ. ΐάδειε γηα  
ηελ πγηεηλή ζηελ εξγαζία, ην νπνίν ζα είλαη θαη έμσ φπνηνο ζέιεη λα ην πάξεη. αο 
επραξηζηψ πνιχ. 
 
Ησάλλεο Αξγπξόο: Βπραξηζηνχκε πάξα πνιχ. ην ζεκείν απηφ θπξίεο θαη θχξηνη 
ζέισ λα ζαο επραξηζηήζσ λα θαιέζσ ζην βήκα ηνλ δήκαξρν Ώκαξνπζίνπ θαη 
πξφεδξν ηνπ Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ λα θιείζεη ηελ πξσηλή ζπλεδξίαζε. 
 
Γηώξγνο Παηνύιεο: Καηαξρήλ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζε φινπο εζάο πνπ είζηε 
εδψ θαη ζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, είηε γηαηξνχο είηε πγεηνλνκηθνχο είηε 
αλζξψπνπο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, νη νπνίνη παξεπξίζθνληαη εδψ ζε κηα 
ηζηνξηθή κέξα γηα ηελ πξφιεςε πγείαο ζηε ρψξα καο, φρη κφλν γηα απηά πνπ 
αθνχγνληαη θαη είλαη πνιχ ελδηαθέξνληα αιιά θπξίσο γηα ην ελδηαθέξνλ πνπ έρεη 
δείμεη ν ρψξνο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ησλ δεκάξρσλ, ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο 
θαη ηεο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ηα ζπκπεξάζκαηα απηνχ ηνπ 
ζπλεδξίνπ. Ώπηφ ην ζπλέδξην έρεη ηελ ηζηνξηθφηεηά ηνπ θαη ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπ 
θαη ζε απηφ έρεηε ζπκβάιιεη φινη ζαο. Έλα κεγάιν επραξηζηψ γηα ηελ παξνπζία 
ζαο θαη ρζεο καδί κε ηνπο ραηξεηηζκνχο πνπ κνπ είπαλ λα ζαο κεηαθέξσ θαη ν  



 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 3
οσ

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Διαδημοηικού Δικηύοσ Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Σ.Α. 116 

 
Τθππνπξγφο Τγείαο ηεο Κίλαο, πνπ καο έθαλε ηελ ηηκή ζηε δηήκεξε επίζεκε 
επίζθεςε ζηε ρψξα καο λα θάλεη ηελ έλαξμε ηνπ ζπλεδξίνπ καο καδί κε ηνλ 
Τπνπξγφ Τγείαο θ. Ώβξακφπνπιν, αιιά θαη απφ ηνπο άιινπο επίζεκνπο 
πξνζθεθιεκέλνπο καο. Σέινο έλα κεγάιν επραξηζηψ εθ κέξνπο ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ θαη φιεο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ ππνκνλή ζαο κέρξη ηψξα. 

 
5

ν
 ηξνγγπιό Σξαπέδη 

«Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Πνηόηεηα Εσήο» 
 

 
πληνληζηήο Αλαζηάζηνο Γηαλλαθόπνπινο 
(Αληηδήκαξρνο Ακαξνπζίνπ): Κπξίεο θαη 
θχξηνη ζαο επραξηζηνχκε ζεξκά γηα ηε ζεκεξηλή 
αληαπφθξηζή ζαο ζην 3

ν
 Παλειιήλην πλέδξην 

Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Ώιιειεγγχεο ησλ ΟΣΏ. Δ πξφιεςε ηεο πγείαο 
κέζσ ησλ δήκσλ είλαη έλα ζεκαληηθφ 
πιενλέθηεκα πνπ παξέρεηαη ζηελ ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε. Λέλε γηα ηνπο νηθνλνκνιφγνπο φηη 
είλαη νη άλζξσπνη νη νπνίνη θαινχληαη λα ιχζνπλ 
πξνβιήκαηα πνπ δελ ζα ππήξραλ αλ δελ 
ππήξραλ θαη νη ίδηνη λα ηα δεκηνπξγήζνπλ. Βίλαη 

φκσο εμίζνπ ζίγνπξν, εμίζνπ βέβαην φηη νη γηαηξνί νη νπνίνη είλαη ζπλδεφκελνη κε ην 
νηθνλνκηθφ κέγεζνο θαη ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα έρνπλ λα δψζνπλ νπζηαζηηθά 
ζεκαληηθά ζηνηρεία ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο. Παξαθαιψ 
ηνλ θ. Παγψλε, Γεληθφ Αηεπζπληή ηεο Βζληθήο Ώζθαιηζηηθήο, λα αλέβεη ζην βήκα λα 
καο δψζεη ηα δηθά ηνπ ζηνηρεία ζε φηη αθνξά ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ηε 
ζπκβνιή ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ζηελ πνηφηεηα δσήο ηεο ζεκεξηλήο δηθήο 
καο αλζξσπηζηηθήο δηάηαμεο. 

 
Αλαζηάζηνο Παγώλεο (Γεληθόο Γηεπζπληήο 
Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο): Καιεζπέξα ζαο, 
ζην ιίγν ρξφλν πνπ έρνπκε λα 
αληηκεησπίζνπκε ην νγθψδεο απηφ δήηεκα, ε 
ζπκκεηνρή ηνπ θαζελφο καο έρεη ζθνπφ λα 
κεηαθέξεη κέξνο ησλ απαξαίηεησλ 
πιεξνθνξηψλ γηα λα ζπγθξνηεζεί εθείλν ην 
ζχλνιν πνπ ζα καο βνεζήζεη λα ζθεθηνχκε 
πψο κπνξνχκε ζηε ζπλέρεηα λα 
πξνρσξήζνπκε ζηα πξνβιήκαηα πνπ φινη 
γλσξίδνπκε. ηαλ μνδεχνπκε έλα ζσξφ ιεθηά 
ζαλ πνιηηεία θαη ζαλ ηδησηηθνί ρψξνη γηα λα 
βειηηψλνπκε ηελ πνηφηεηα δσήο καο θαη 

εηδηθφηεξα γηα ηελ πεξίζαιςε ζεκαίλεη φηη απφ απηά πνπ μνδεχνπκε ζα πξέπεη λα 
αλαξσηεζνχκε αλ ρξεηαδφκαζηε πεξηζζφηεξα αιιά θπξίσο αλ ν ηξφπνο πνπ ηα 
μνδεχνπκε είλαη ζπαηάιε. Πξψηα δειαδή ζα πξέπεη λα ζθεθηνχκε αλ ζπαηαινχκε 
θαη κεηά λα δνχκε πνχ καο ρξεηάδεηαη θαη ηη. Καη ζπαηαινχκε κε δηάθνξνπο 
ηξφπνπο. παηαινχκε είηε γηαηί ην θαηαιαβαίλνπκε θαη απηέο είλαη ιίγεο 
πεξηπηψζεηο θπζηθά, είηε γηαηί δελ ην θαηαιαβαίλνπκε, εθνχζηα θαη αθνχζηα. Ώπφ 
ηελ πιεπξά νξηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξψ λα παξαζέζσ απφ ηε ζέζε πνπ  
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έρσ γηα φιεο ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πεξίπνπ ην 20% κε 25% ηνπ ηδίξνπ ησλ 
ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ ζηελ Βιιάδα πεξλάεη κέζα απφ θαηαβνιέο ζε 
αζθαιηζκέλνπο καο. Ώλ ζθεθηεί θαλείο φηη ην 2006 αλακέλεηαη φηη ν ηδίξνο ησλ 
λνζνθνκείσλ, ν θχθινο εξγαζηψλ, ζα είλαη 1,5 δηο αληηιακβάλεζηε γηα πνην κέγεζνο 
κηιάκε. Γηαηί ην ζίγσ απηφ; Αηφηη κέζα απφ απηή ηελ εκπεηξία έρνπκε λα πνχκε 
πνιιά. Έρνπκε αλαιπκέλα ζηνηρεία θαη έρνπλ γίλεη πνιιέο ζπδεηήζεηο. Σν δεχηεξν 
ζεκείν είλαη ν ηδησηηθφο ρψξνο πνπ παξεκβαίλεη ζε φιν ην θχθισκα ηεο 
πεξίζαιςεο, έρεη κηα αχμεζε εξγαζηψλ ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα θαηά κέζν φξν 13% 
θάζε ρξφλν. Έρεη ηξηπιαζηάζεη απφ ην ‟97, απφ 500 εθαηνκκχξηα ζε 1.500 
εθαηνκκχξηα, ηνλ θχθιν εξγαζηψλ. εκαίλεη ινηπφλ φηη βαδίδνπκε κε έλαλ ηαηξηθφ 
πιεζσξηζκφ πνπ απνηππψλεηαη εθεί πνπ αθξηβψο κπνξνχκε λα ηνλ θαηαιάβνπκε 
θαιχηεξα, δειαδή ζηα απνηειέζκαηα ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ λνζειεπηηθψλ 
ηδξπκάησλ ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ φπνπ νπζηαζηηθά νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 
πξνζπαζνχλ λα ηζνξξνπήζνπλ, λα ηνλ απνξξνθήζνπλ, λα κε κεηαθέξνπλ ζηνπο 
αζθαιηζκέλνπο ηνπο πεξηζζφηεξν θφζηνο απφ εθείλν ην νπνίν δέρνληαη. Ώπηφ δελ 
ζίγεη θαλέλαλ, απιψο πξνζδηνξίδεη φηη ζηελ θνηλσλία καο, ηα θφζηε κεγαιψλνπλ. 
Πνιινί άλζξσπνη πέξα απ‟ ηα ηακεία ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηνπο ζηεξίδνληαη 
φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ή θαη λα 
βειηηψζνπλ πνηνηηθά ηηο παξνρέο πνπ έρνπλ απφ ηελ πεξίζαιςε πνπ ηνπο 
παξέρεηαη θαη απηφ είλαη έλα πξφβιεκα ην νπνίν πιένλ είλαη δνκεκέλν, καδί κε ην 
γεγνλφο φηη φινη αηζζαλφκαζηε φηη θάπνπ κεξηθά πξάγκαηα κάιινλ δεκηνπξγνχλ 
δαπάλεο πνπ δελ ζα „πξεπε λα δεκηνπξγήζνπλ. Έξρεηαη θαλείο λα ζθεθηεί ζηα δχν 
απηά θνκκάηηα πνπ αλέθεξα πξηλ, αλ έρνπκε αθνχζηα ή εθνχζηα ζπαηάιε, ηη 
πξέπεη θαλείο λα θάλεη. Ώπφ ηε δηθή καο εκπεηξία πνπ σο επηρεηξήζεηο είκαζηε 
αλαγθαζκέλνη λα ηα θνηηάκε φια θαη νξγαλσλφκαζηε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 
κπνξνχκε λα κεηψλνπκε ην θφζηνο πξηλ απ‟ φια, έρσ λα πσ κφλν δπν πξάγκαηα. 
ηη φηαλ έρνπκε αθνχζηα παξαγσγή δαπαλψλ απηφ πνπ πξέπεη λα ζθεθηνχκε είλαη 
φηη δελ έρνπκε ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη φηαλ έρνπκε εθνχζηα παξαγσγή 
δαπαλψλ, εζθεκκέλε αλ ζέιεηε, ηφηε ζεκαίλεη φηη ην νξγαλσηηθφ πιαίζην εληφο ηνπ  
νπνίνπ δξνχκε δελ είλαη αθξηβψο νξηζκέλν ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη. Θα 
θιείζσ κε ηελ εμήο παξαηήξεζε. Ο ζπζρεηηζκφο ησλ δαπαλψλ κεηαμχ ζπληάμεσλ 
θαη πγείαο δελ είλαη μέρσξνο. Βίλαη απφιπηα δεκέλνο. ζν νη άλζξσπνη δνχλε 
πεξηζζφηεξν γηαηί βειηηψλεηαη ε ηθαλφηεηα ηαηξηθά λα δνπλ πεξηζζφηεξν, ηφζν νη 
δαπάλεο γηα ηηο ζπληάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη απμάλνπλ. Καη είλαη γλσζηφ φηη ηα 
ηειεπηαία ρξφληα, ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα ηεο δσήο θάζε αηφκνπ, μνδεχνπκε γηα 
ηελ πγεία ηνπ φζν μνδέςακε γηα ηελ ππφινηπε δσή ηνπ. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ζηηο 
λεαξφηεξεο ειηθίεο ε νξγαλσκέλε πξφιεςε έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία ψζηε ν 
πιεζπζκφο λα δηαηεξείηαη πγηήο θαη λα κελ θηάλεη ζην ηέινο ζε θαηαζηάζεηο φπνπ 
ηα ρξήκαηα φισλ καο, μνδεχνληαη εθεί πνπ ίζσο δελ ζα „πξεπε ή άηππα ζε έλα 
ζεκείν ζην νπνίν πηα δελ κεηξάλε, ελψ λσξίηεξα ζα κπνξνχζαλ λα κεηξήζνπλ γηα 
λα θάλνπλ ηε δσή φισλ επθνιφηεξε θαη ην δεχηεξν ζεκαίλεη φηη ην απφιπην θνκκάηη 
πνπ ιέεη λα παίξλνπκε θαιέο ζπληάμεηο πξνεγείηαη ηεο πγείαο. Καη πνχ 
θηλδπλεχνπκε; Να μνδεχνπκε ην ρξήκα πνπ έρνπκε ζηηο ζπληάμεηο, λα ραιάκε 
εθείλν πνπ ζήκεξα ζπδεηάκε, ηελ πνηφηεηα ηεο πεξίζαιςεο δειαδή ηελ πνηφηεηα 
ηεο πγείαο πνπ πξνζθέξνπκε. ηελ πεξίπησζε ινηπφλ φπνπ έρνπκε εθνχζηεο 
δαπάλεο, ζπαηάιε δαπαλψλ δειαδή, αλ ζηηο αθνχζηεο ππάξρεη έιιεηςε 
ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηηο εθνχζηεο ππάξρεη έιιεηςε πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο. Με 
απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ζε απηφλ ηνλ ρψξν, δεκηνπξγνχληαη ιηγφηεξεο εληάζεηο απφ ηηο 
δηάθνξεο απφςεηο πνπ αλαπηχζζνληαη. ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο πεξίζαιςεο 
ηα ρξήκαηα δελ ζα μνδεπηνχλ θάπνηε γηα λα πάξνπκε ζπληάμεηο. Ξνδεχνληαη  



 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 3
οσ

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Διαδημοηικού Δικηύοσ Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Σ.Α. 118 

ζήκεξα θαη ηψξα. Βάλ δελ ππάξμεη έλαο ηξφπνο λα ζηήζνπκε έλα είδνο ηέηνηαο 
αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίαο, επηηξνπήο ζαλ θη απηήο πνπ είλαη ζηηο ζπληάμεηο, ζα 
ζπαηαινχκε ζπλερψο φιν θαη πεξηζζφηεξα. Καη ην κελ θξάηνο ζα ηα ζπαηαιάεη 
δηφηη δελ κπνξεί λα θάλεη αιιηψο, ελψ ν ηδησηηθφο ρψξνο ζα ηα ζπαηαιάεη δηφηη ην 
πεξίβιεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαη λα ζέιεη πνιιέο θνξέο, δελ ηνπ επηηξέπεη λα 
είλαη θαιχηεξα θαηεπζπλφκελν. Ώλ θαηά ηε γλψκε κνπ ππάξρεη κηα πξφηαζε γηα λα 
δνχκε ην πξάγκα ζσζηά δελ έρνπκε πεξηζψξηα γηα ηνπο ζπλήζεηο ηξφπνπο 
αληηκεηψπηζεο νη νπνίνη κάιινλ είλαη πνιπινγία θαη δελ θέξνπλ απνηέιεζκα. Σν 
ζσζηφ είλαη λα θηηάμνπκε έλα φξγαλν ην νπνίν λα κπνξεί ζηξαηεγηθά λα δεη ην 
ζέκα θαη λα ην ζρεδηάζεη ψζηε φηη δηαηίζεηαη θαη φηη μνδεχεηαη ηνπιάρηζηνλ λα πηάλεη 
ηφπν. 
 
Αλαζηάζηνο Γηαλλαθόπνπινο: Βπραξηζηνχκε ηνλ θ. Παγψλε. Ο θ. Ώζαλάζηνο 
Παπακίρνο είλαη πξφεδξνο ηεο Ώλψλπκεο Βηαηξίαο Μνλάδσλ Τγείαο θαη ηνλ 
παξαθαιψ ζεξκά λα πάξεη ηνλ ιφγν. 

 
Αζαλάζηνο Παπακίρνο (Πξόεδξνο 
Αλώλπκεο Δηαηξείαο Μνλάδσλ Τγείαο): 
Κπξίεο θαη θχξηνη θαηαξρήλ ζα ήζεια λα 
επραξηζηήζσ ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ 
ζπλεδξίνπ πνπ γηα ηξίηε θνξά κνπ θάλεη ηελ 
ηηκή λα κε πξνζθαιέζεη θαη ζα ήζεια ζήκεξα 
λα παξνπζηάζσ κηα λέα ηδέα δηαρείξηζεο ηεο 
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο κέζα ζηα 
πιαίζηα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ 
πξφζθαηα είδα ζε κηα επίζθεςή κνπ ζηελ 
Ώγγιία. Σα ηειεπηαία ρξφληα ζε δηεζλέο 
επίπεδν δίλεηαη φπσο γλσξίδεηε φιν θαη 
κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζην ξφιν ηεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή αλαδεηνχληαη θαη λένη ηξφπνη γηα ηελ 
βέιηηζηε παξνρή ηεο. ηα πιαίζηα ινηπφλ ηεο ελαξκφληζεο ηεο πνιηηηθήο ησλ 
ππνπξγείσλ πγείαο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλα ζηελ πγεία, 
απνηειεί θεληξηθή επηινγή ε αλάπηπμε θαη ε δεκηνπξγία ελφο πξφζθνξνπ 
επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο κε ηελ ελεξγνπνίεζε ζπκπξάμεσλ δεκνζίνπ θαη 
ηδησηηθνχ ηνκέα, γλσζηνχ σο ΑΕΣ. Ο φξνο ΑΕΣ αλαθέξεηαη ζηε ζχκπξαμε 
δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θαη σο ΑΕΣ ελλνείηαη θάζε ζπλεξγαζία κεηαμχ κηαο 
δεκφζηαο αξρήο ζε θεληξηθφ ή ηνπηθφ επίπεδν θαη θνξέσλ ή εηαηξεηψλ ηνπ 
ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ αλάπηπμε έξγσλ ππνδνκήο ή παξνρή ππεξεζηψλ. Δ 
πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο ζηελ Βιιάδα, φπσο γλσξίδεηε, παξέρεηαη απφ 
πιεζψξα θνξέσλ κε απνπζία ζπληνληζκνχ θαη ιεηηνπξγηθήο δηαζχλδεζεο κεηαμχ 
ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
πξνζδνθίεο θαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. Δ παξνρή πξσηνβάζκηαο 
θξνληίδαο πγείαο ζην πιαίζην ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο γίλεηαη κέζσ ησλ 
Κέληξσλ Τγείαο θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηαηξείσλ πνπ γηα ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ 
πιεζπζκνχ ηεο πεξηθέξεηαο απνηεινχλ ηηο κνλαδηθέο δηαζέζηκεο πγεηνλνκηθέο 
δνκέο. Απζηπρψο, νη δνκέο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζζνχλ ζηελ 
θαιχηεξε πεξίπησζε σο ππνβαζκηζκέλεο θαη βέβαηα ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζα 
κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ αλάγθε γηα νινθιεξσκέλεο θαη πνηνηηθέο 
ππεξεζίεο. Δ εκπεηξία ινηπφλ απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ πεξηθέξεηα είλαη 
απνθαξδησηηθή θαη ε εηθφλα πνπ ζρεκαηίδεη θαλείο είλαη δπζηπρψο θαθή. Παιηά 
θηήξηα φπσο γλσξίδεηε, κε μεθηηζκέλνπο ηνίρνπο ζε εληαίνπο ρψξνπο απνδνρήο θαη  
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εμέηαζεο θιπ. Δ παξνρή ινηπφλ απηνχ ηνπ επηπέδνπ ππεξεζηψλ δεκηνπξγεί ζηνπο 
πνιίηεο πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ έλα αίζζεκα παξακέιεζεο ην νπνίν 
κεηαθξάδεηαη σο αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ πνιηηεία θαη ηειηθά πνιχ 
πεξηζζφηεξν απέλαληη ζηηο ηνπηθέο αξρέο πνπ απνηεινχλ ηνπο άκεζνπο απνδέθηεο 
ηεο αξλεηηθήο εηθφλαο. Δ ηάζε ινηπφλ πνπ δηακνξθψλεηαη ζε δηεζλέο επίπεδν ζέιεη 
ηηο ηνπηθέο αξρέο ζην πξνζθήλην αθνχ πιένλ αλαγλσξίδεηαη ηφζν ε δπλαηφηεηα 
φζν θαη ε βνχιεζε απφ πιεπξάο ηνπο λα πξνζθέξνπλ ζηνπο θαηνίθνπο ησλ 
πεξηθεξεηψλ ηνπο, ζχγρξνλεο θαη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο θξνληίδαο. Με 
δεδνκέλε ίζσο ηελ πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα πφξσλ, αλαδεηνχληαη λέεο 
νξγαλσηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο ιχζεηο φπσο είλαη νη ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ θαη 
ηδησηηθνχ ηνκέα. Έλα κνληέιν ινηπφλ ΑΕΣ γηα ην νπνίν είρα πξφζθαηα ηελ 
επθαηξία λα ελεκεξσζψ, είλαη απηφ ηνπ LIFT. Ώπφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ Local 
Initiative Funding Trust. Σν LIFT είλαη έλα ζχγρξνλν κνληέιν πνπ εθαξκφδεηαη απηή 
ηε ζηηγκή ζην Δλσκέλν ΐαζίιεην θη φπσο θαίλεηαη απφ ηελ νλνκαζία ηνπ ζε απηφ 
εκπιέθεηαη άκεζα ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Βίλαη γλσζηφ ινηπφλ φηη ε πξσηνβάζκηα 
θξνληίδα πγείαο ζηελ Ώγγιία, έρεη αλαπηπρζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε επξεία 
απνδνρή ζε αηνκηθφ αιιά θαη ζπιινγηθφ επίπεδν. Χζηφζν εμαθνινπζνχλ λα 
ππάξρνπλ πνιιέο ειιείςεηο φζνλ αθνξά ηηο ππνδνκέο θαη κηθξή ιεηηνπξγηθή 
δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Δ αλάγθε γηα αλάπηπμε ηνπ 
κνληέινπ μεθίλεζε ηελ επηζπκία πνιιψλ γεληθψλ γηαηξψλ λα αλαδεηήζνπλ ηνπο 
απαξαίηεηνπο πφξνπο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ 
ππεξεζηψλ. Δ πξνζπάζεηα λα ρξεκαηνδνηεζνχλ λέεο εθζπγρξνληζκέλεο ππνδνκέο 
νδήγεζε ζηε ζπλάζπηζή ηνπο ζε νκάδεο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ε ζπλεξγαζία 
επεθηάζεθε κε ηε ζπλδξνκή ηνπ αγγιηθνχ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ησλ 
ηνπηθψλ αξρψλ πνπ απφ λσξίο θαηάιαβαλ φηη κπνξεί λα σθειεζεί άκεζα ν 
ηνπηθφο πιεζπζκφο. Ώο δνχκε ινηπφλ αλαιπηηθφηεξα ηη είλαη ην LIFT. Πψο 
ιεηηνπξγεί, πνην είλαη ην φθεινο γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηέινο ζα εμεηάζνπκε 
έλα παξάδεηγκα LIFT θαη πνηεο είλαη νη ππεξεζίεο πνπ είλαη δπλαηφ λα παξέρνληαη 
κέζα απφ απηφ. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε πινπνίεζε ζπλεξγαζίαο ηεο 
πνιηηείαο, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε ηε κνξθή ηεο 
ζχκπξαμεο. Ο θνξέαο ινηπφλ πνπ ζπζηήλεηαη, εηαηξεία, αλαιακβάλεη ζηε ζπλέρεηα 
ηφζν ηελ θαηαζθεπή ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο 
ππνδνκψλ, φζν θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνληζηεί 
πσο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ λένπ θνξέα κεηέρνπλ εθπξφζσπνη θαη απφ ηνπο 
ηξεηο κεηέρνληεο θνξείο. Δ ζχλζεζε ηνπ ζπκβνπιίνπ εμαζθαιίδεη κηα βαζηθή 
επηδίσμε ησλ ζπκπξάμεσλ απηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ θαηνρχξσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο δηαιφγνπ θαη ζπλαίλεζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίδνληαη νη ηνπηθέο 
αλάγθεο πγείαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επξχηεξεο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη λα 
θαζνξίδνληαη πξνηεξαηφηεηεο φζνλ αθνξά ηηο ππνδνκέο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα 
αλαπηχζζνληαη θαη ζα παξέρνληαη κέζσ ηνπ θνξέα. Δ θαηαγξαθή θαη ε ζπλερήο 
επηθαηξνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ ελεξγεηψλ πνπ ζα 
αθνινπζήζνπλ απφ ην θνξέα, απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο 
ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ δηαζθαιίδεη φηη ε ζχκπξαμε ζηνρεχεη ζηαζεξά 
ζηελ πινπνίεζε εθθξαζκέλσλ αλαγθψλ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. Δ δεκηνπξγία 
ινηπφλ ηνπ θνξέα, εμαζθαιίδεη ηελ ηαρχηεξε αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο δεκφζηνπ 
θαη ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ παξνρή ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ ππεξεζηψλ ζηνλ 
πνιίηε, ηελ επειημία ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ κέζσ ηεο ρξήζεο λέσλ, 
επέιηθησλ πξνηχπσλ δηνίθεζεο, ηελ αμηνπνίεζε πνιιαπιψλ πεγψλ αμηνιφγεζεο, 
ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε φηη αθνξά ηελ παξνρή 
πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ, ηελ ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ επελδχζεσλ θαη ηελ  
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παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ. Δ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο ζχκπξαμεο απαηηεί 
ζεηξά απφ δηαδνρηθά βήκαηα. Καηαξρήλ, αλαδήηεζε επελδπηψλ. Δ εηαηξεία 
επηθνξηίδεηαη κε ηελ εχξεζε ησλ επελδπηψλ, ηνπηθψλ παξαγφλησλ ή κε, πνπ ζα 
ρξεκαηνδνηήζνπλ ην φιν εγρείξεκα θαη ζα εμαζθαιίζνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο 
πφξνπο. Καηαζθεπή ππνδνκψλ: ε ζχκπξαμε θαηαθέξλεη λα δεκηνπξγήζεη θηηξηαθέο 
ππνδνκέο πνπ είλαη ζρεδηαζκέλεο εηδηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, ζε 
επηιεγκέλα ζεκεία ηεο πεξηνρήο θαη ηέηνηεο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε βέιηηζηε 
ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ. Παξάιιεια εμαζθαιίδεηαη θαη ε εχθνιε 
πξφζβαζε θαη δηαζχλδεζε ηνπ θνηλνχ θαζψο θαη ε δηαζχλδεζε ησλ ππεξεζηψλ 
κεηαμχ ηνπο, αθνχ ζηνλ ίδην ρψξν κπνξνχλ λα ζπζηεγάδνληαη γηα παξάδεηγκα έλα 
ηαηξείν γεληθήο ηαηξηθήο, έλα αθηηλνινγηθφ ηαηξείν, έλα κηθξνβηνινγηθφ εξγαζηήξην, 
έλα θαξκαθείν θιπ. ηηο ππνδνκέο θπζηθά ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε δαπάλε 
πξνκήζεηαο γηα ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ν νπνίνο βάζεη ησλ δηαηηζέκελσλ 
πφξσλ, δχλαηαη λα είλαη εμαηξεηηθά πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Ώθνχ έρεη 
νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή θαη ν εμνπιηζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, αλαδεηνχληαη 
κέζσ δεκφζηαο πξφζθιεζεο παξαδείγκαηνο ράξε κηαο πξνθήξπμεο θη νη 
ζπλεξγάηεο ζηνπο νπνίνπο ζα ελνηθηαζηνχλ απηέο νη λέεο ππνδνκέο. Σέινο, ζηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ θνξέα πινπνίεζεο, ππφθεηηαη ε ζέζπηζε πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ 
παξνρή πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, 
θνηλνηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη πξφιεςεο, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ είλαη 
απαξαίηεηε ε ζπκβνιή ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ 
θαηαιιειφηεξεο θνηλσληθέο δνκέο κε απψηεξν ζθνπφ ηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ, 
ηελ αχμεζε ησλ επθαηξηψλ γηα βειηίσζε ηεο πγείαο θαη γεληθφηεξα ηνπ βηνηηθνχ 
επηπέδνπ. Ώο δνχκε ηψξα πνην είλαη ην αλακελφκελν φθεινο απφ ηελ αλάπηπμε 
ησλ ζπκπξάμεσλ ζηηο κνξθέο πνπ πεξηγξάςακε. Καηαξρήλ, γηα ηνλ ηνπηθφ 
πιεζπζκφ, νη άκεζα σθεινχκελνη απφ ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ δνκψλ 
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, είλαη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο. Ο ηνπηθφο 
πιεζπζκφο θάλεη άκεζε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ, ιφγσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο πςειψλ 
ππνδνκψλ, εμνπιηζκέλσλ κε αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηαηξν-ηερληθφ εμνπιηζκφ ζε 
αξκνλία κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα, ηηο δπλαηφηεηεο 
πνπ παξέρεηαη λα αθνινπζνχληαη νη αλάγθεο φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζηνλ 
ίδην ρψξν, ηε δηεπθφιπλζή ηνπ δεδνκέλνπ φηη δελ ρξεηάδεηαη ε κεηαθίλεζή ηνπ εθηφο 
ηεο πεξηνρήο πνπ δηακέλεη, ηνπ φηη ππάξρεη ζχλδεζε κε ηα καδηθά κέζα κεηαθνξάο 
ηεο πεξηνρήο θαη έρεη πξνβιεθζεί ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο θαη 
απφ άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. Σν αλακελφκελν φθεινο ηψξα γηα ηνπο 
νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Δ ιεηηνπξγία ησλ LIFT εμαζθαιίδεη ζεκαληηθά 
νθέιε γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη απηφ απνηειεί ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηνπο θνξείο 
ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο λα εκπιαθνχλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κηαο 
ηέηνηαο ζχκπξαμεο. ΐαζηθή επηδίσμε θαη ζηφρνο ησλ ΟΣΏ είλαη λα απνιακβάλνπλ 
νη θάηνηθνη ησλ πεξηνρψλ επζχλεο ηνπο, πνηνηηθέο ππεξεζίεο. Ώιιά θαη 
εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο. Μέζσ ησλ ζπκπξάμεσλ 
νη ΟΣΏ πξνζθέξνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ππεξεζίεο έρνληαο δηεξεπλήζεη ηηο 
πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. Σαπηφρξνλα θαη ζε ζπλεξγαζία κε 
ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κεηαθέξεηαη επηπξφζζεηα ε αμία ηεο δηαζέζηκεο ηερλνγλσζίαο 
πνπ έρεη ν ηδησηηθφο ηνκέαο θαη αθνξά ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ελφο έξγνπ, ηηο 
ζχγρξνλεο πξαθηηθέο management αιιά θαη ηε δηεξεχλεζε δπλαηψλ ηξφπσλ 
αχμεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Γηα ηνπο εηαίξνπο παξνρήο 
πξσηνβάζκηαο πγείαο, ε κνξθή ηεο ζχκπξαμεο LIFT θέξεη ζεκαληηθφ αξηζκφ 
πιενλεθηεκάησλ θαη κηιάσ γηα ηνπο γηαηξνχο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ  
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ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξσηνβάζκηα ή νκάδεο γηαηξψλ. Οη κνλάδεο πνπ 
αλαπηχζζνληαη απνηεινχλ έλα ζεκαληηθά βειηησκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα 
απηνχο, ππάξρεη πιένλ ε δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο ζπλεξγαζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ 
πγείαο κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινχληαη κε ππεξεζίεο 
θνηλσληθήο θξνληίδαο, απνθεχγεηαη ην ξίζθν ηεο αγνξάο ηδησηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, δεκηνπξγείηαη έλα αίζζεκα αζθάιεηαο γηα φηη αθνξά ηε 
ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κηαο θαη ην LIFT, απηή ε ζχκπξαμε, 
αλαιακβάλεη ηε ζπληήξεζε θαη ηα έξγα βειηίσζήο ηνπο, πξνζθέξεηαη κεγάιε 
επειημία ζην ρξνλνδηάγξακκα θαη ζηνλ ηξφπν κίζζσζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. ζνλ 
αθνξά ηνπο ηδηψηεο επελδπηέο, ε αλάπηπμε απηήο ηεο ζχκπξαμεο έρεη θαηαξρήλ 
έλα κεγάιν ελδηαθέξνλ, θπξίσο ηνπηθφ, λα επελδχζεη ζε κηα πξνζπάζεηα κε 
καθξνρξφλην νξίδνληα θαη κε ζηφρν ηε ζπλερψο βειηηνχκελε πνηφηεηα παξνρήο 
ππεξεζηψλ. Ο πηζαλφο επελδπηήο ζα ζπλππνινγίδεη ην θέξδνο πνπ ζα απνθνκίδεη 
απφ ηελ είζνδν θαηαξρήλ ζε κηα αγνξά πνπ ραξαθηεξίδεηαη κέρξη ηψξα απφ 
δηαζπνξά ππεξεζηψλ, θαζψο θαη απφ ρακειφ ξίζθν επέλδπζεο, αθνχ ε αλάπηπμε 
αθνινπζεί πάληα ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην πνπ εθθξάδεη θαηαγεγξακκέλεο αλάγθεο ηεο 
θνηλφηεηαο. Βπίζεο, είλαη δεδνκέλν φηη ζα ππάξρεη καθξνρξφληα θαη ζηαζεξή ξνή 
εζφδσλ αθνχ νη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ είλαη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο κε 
πξνζδηνξηζκέλεο εθ ησλ πξνηέξσλ αλάγθεο. ηελ Ώγγιία κέρξη ζήκεξα έρνπλ 
αλαπηπρζεί 49 ζπκπξάμεηο LIFT απφ ην 2000 έσο ζήκεξα. Δ ηειεπηαία πεξίπησζε 
πνπ ζα πσ δπν ιφγηα είλαη απηή ηνπ Hounslow ζηελ πεξηνρή ηνπ Λνλδίλνπ πνπ 
κπήθε ζε πιήξε εθαξκνγή ην Φεβξνπάξην ηνπ 2007. Σν θέληξν πνπ 
δεκηνπξγήζεθε είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ηνπ είδνπο αθνχ εθηείλεηαη ζε 6 
νξφθνπο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 9.000 ηεηξαγσληθψλ. Με ηε ιεηηνπξγία ηνπ έθεξε 
ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ πγεηνλνκηθφ ράξηε ηεο πεξηνρήο θαη θαηάθεξε λα 
ζπγθεληξψζεη ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πνπ βξίζθνληαλ 
δηαζθνξπηζκέλεο ζηελ πεξηνρή θαη λα ηηο ζπζηεγάζεη ζε ζχγρξνλεο θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε λα είλαη επράξηζηεο γηα ηνπο ρξήζηεο, ην 
πξνζσπηθφ, ηνπο αζζελείο θαη θηιηθέο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ. Σν κνληέιν 
ινηπφλ πνπ παξνπζηάζηεθε, είλαη γεγνλφο πσο απνηειεί κηα ζχγρξνλε θαη θξέζθηα 
καηηά φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί λα παξέρεηαη ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα 
πγείαο θαη ζην επίπεδν πνπ πξέπεη λα θηάζεη. Ώπνηειεί έλα εξγαιείν γηα ηελ 
παξνρή νινθιεξσκέλσλ θαη πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηαπηφρξνλα απνηειεί 
ην φρεκα γηα ηε ζπλνιηθφηεξε αλαβάζκηζε ηνπ βηνθνηλσληθνχ επηπέδνπ ηνπ 
ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. ΐέβαηα, ε εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ κνληέινπ ζηελ Βιιάδα 
παξνπζηάδεη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο θαη απαηηεί ηηο θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο γηα 
ηα δεδνκέλα ηεο ρψξαο. Χζηφζν ε πνιηηεία κπνξεί λα ζέζεη ην λνκηθφ πιαίζην 
αλάπηπμεο παξφκνησλ κνληέισλ θαη λα εμαζθαιίζεη κέζσ ζπκβάζεσλ κε ηα 
αζθαιηζηηθά ηακεία ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο ζην επξχ θνηλφ θαη απφ ηελ άιιε ε 
χπαξμε ζπιινγηθψλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο φπσο είλαη ην Αηαδεκνηηθφ 
Αίθηπν κπνξεί λα εμαζθαιίζεη πσο ε αλάπηπμε κηαο ηέηνηαο ζχκπξαμεο ζα έρεη σο 
δηαρξνληθφ ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ αλαγθψλ ηνπ ηνπηθνχ 
πιεζπζκνχ. 
 
Αλαζηάζηνο Γηαλλαθόπνπινο: Βπραξηζηνχκε ζεξκά ηνλ θ. Παπακίρν. Ο θ. 
Μαλψιεο ΐεινλάθεο είλαη θαζεγεηήο πξφιεςεο θαη πγηεηλήο πεξηβάιινληνο ζην 
λνζειεπηηθφ ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ θαη ηνλ παξαθαινχκε ζεξκά λα 
πάξεη ηνλ ιφγν. 
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Μαλώιεο Βεινλάθεο (Καζεγεηήο Πξόιεςεο 
θαη Τγηεηλήο Πεξηβάιινληνο, Ννζειεπηηθό 
Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ): Κχξηε 
πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη, εάλ έλαο λένο 
άλζξσπνο δήζεη φζν είλαη ηπρεξφο λα δήζεη, 
απηφ ην νπνίν είλαη ην κέζν πξνζδφθηκν δσήο 
θαη είλαη πην ηπρεξφο θαη βξεη δνπιεηά, πεξίπνπ 
ην κηζφ ρξφλν ηεο δσήο ηνπ ζα ηνλ πεξάζεη 
δνπιεχνληαο, ην 1/3 ηεο κέξαο θαη βέβαηα απηφ 
έρεη θάπνηεο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία ηνπ. Θα 
ιέγακε φηη ε εξγαζία είλαη ζεκαληηθφο 
παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ πγεία. Ώπηφ πνπ 
βιέπνπκε ζπλήζσο είλαη ηα αηπρήκαηα ή νη 

επαγγεικαηηθέο αξξψζηηεο, δελ βιέπνπκε ηε θζνξά ηεο πγείαο πνπ είλαη ιηγφηεξν 
νξαηή φπσο ην θαζεκεξηλφ ζηξεο ή ε κπνζθειεηηθή θαηαπφλεζε θαη επίζεο θάηη 
πνπ αγλννχκε είλαη ηε ζεηηθή επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη ε εξγαζία ζηελ πγεία κε 
ηελ έλλνηα φηη βνεζά ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αλζξψπνπ, ζηελ αλάπηπμε 
δεμηνηήησλ θαη ζηελ πλεπκαηηθή ηνπ αλάπηπμε. Έηζη ε ζρέζε εξγαζίαο θαη πγείαο 
είλαη κηα ζχλζεηε ζρέζε. Σα αηπρήκαηα είλαη απηφ πνπ βιέπνπκε ζπλήζσο. ηελ 
Βιιάδα έρνπκε πνιιά αηπρήκαηα, ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα είλαη πεξίπνπ 170.000 
λνζειείεο ζε λνζνθνκείν ην ρξφλν, 3.500 ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα. Σα εξγαηηθά 
αηπρήκαηα είλαη κφλν ην 10% έσο 15% ηνπ ζπλφινπ ησλ αηπρεκάησλ θαη ην 3% 
ησλ ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ. Σα ππφινηπα αηπρήκαηα είλαη ηξνραία, πεξίπνπ ην 
50% θαη έλα 40% αηπρήκαηα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. ηα αηπρήκαηα ηζρχεη ν λφκνο 
ηνπ παγφβνπλνπ, δειαδή γηα θάζε έλα ζνβαξφ αηχρεκα, ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 
θάπνηα άιια αηπρήκαηα ηα νπνία είλαη ιηγφηεξν ερεξά θαη είλαη νη ππφινηπνη 
ηξαπκαηηζκνί, κηθξνηξαπκαηηζκνί νη νπνίνη βέβαηα θαη απηνί έρνπλ ηηο ζπλέπεηέο 
ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο θαη ζηε ιεηηνπξγία κηαο 
επηρείξεζεο, κηαο ιεηηνπξγηθήο κνλάδαο. Έλα βαζηθφ πξφβιεκα είλαη φηη έρνπκε 
αλαμηφπηζηεο ζρεηηθά ζηαηηζηηθέο θη αλ απηφ ηζρχεη γηα ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα ζα 
έιεγα φηη ηζρχεη πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ηα επαγγεικαηηθά λνζήκαηα. ηε ρψξα καο 
ηα ζηαηηζηηθά γηα ηα αηπρήκαηα θπξίσο ηα θαηαγξάθνπκε κέζσ ηνπ ΕΚΏ, δελ 
δειψλνληαη δειαδή αηπρήκαηα άιισλ θιάδσλ, δελ δειψλνληαη ηα αηπρήκαηα 
ζηνπο αγξφηεο θαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο EUROSTAT έρνπκε πεξίπνπ 2.500 
αηπρήκαηα αλά 100.000 εξγαδνκέλνπο ή 4,5 ζαλαηεθφξα αλά 100.000 
εξγαδνκέλνπο. Έλα πεξίπνπ 5% απηψλ ησλ αηπρεκάησλ πξνθαινχλ κηα κφληκε 
αλαπεξία πνπ επηβάιεη αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο θαη ζ‟ έλα επίζεο ζεκαληηθφ 
πνζνζηφ γίλεηαη ππνρξεσηηθή ε ζπληαμηνδφηεζε θαη πεξίπνπ ην 19% ησλ 
αλαπεξηψλ νθείινληαη ζε ιφγνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην εξγαζηαθφ 
πεξηβάιινλ. Σν βαζηθφ είλαη φηη φια απηά ζπκβαίλνπλ ζε ειηθίεο παξαγσγηθέο, ζε 
λέα άηνκα ηα νπνία απφ εθεί θαη πέξα έρνπλ ην ηίκεκα γηα ηελ ππφινηπε δσή ηνπο. 
Οη ζηαηηζηηθέο δείρλνπλ θάηη αηζηφδνμν, φηη ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα κεηψλνληαη. 
Τπήξμε κηα έμαξζε ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ ηελ πεξίνδν ησλ κεγάισλ έξγσλ κε 
ηα νιπκπηαθά ζηάδηα ηνπο δξφκνπο, ηα δίθηπα θιπ, θαηαζθεπαζηηθά δειαδή 
αηπρήκαηα, ην ‟98 – ‟99. Ώιιά γεληθά απφ ην 1977 θαη κεηά ππάξρεη κείσζε ησλ 
εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, ηνπιάρηζηνλ κέρξηο φηνπ έρνπκε ζηαηηζηηθέο, ην 2002 είλαη 
νη ηειεπηαίεο επεμεξγαζκέλεο, πνπ ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα θαη είλαη 
εληππσζηαθή. Κάηη άιιν πνπ δείρλνπλ επίζεο νη ζηαηηζηηθέο, νη νπνίεο νξηζκέλεο 
θνξέο θξχβνπλ παγίδεο, είλαη φηη ζηελ Βιιάδα έρνπκε ιηγφηεξα αηπρήκαηα απφ 
άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη ην εξψηεκα είλαη θαηά πφζν απηφ ζεκαίλεη  



 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 3
οσ

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Διαδημοηικού Δικηύοσ Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Σ.Α. 123 

 
αζθαιέζηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. ΐεβαίσο ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 
ρσξψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν θαηαγξαθήο ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. Έλα 
ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη ε ππνδήισζε ησλ αηπρεκάησλ, ηα νπνία δελ 
δειψλνληαη γηαηί δελ ππάξρεη ππνρξέσζε δήισζεο, δειψλνληαη απηά ηα νπνία 
θαηά βάζε είλαη αηπρήκαηα ζην ΕΚΏ. Έλα άιιν ζηαηηζηηθφ πξφβιεκα είλαη φηη ην 
είδνο ηεο απαζρφιεζεο. ηαδηαθά πεξλάκε απφ βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα ζε 
θιάδνπο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα απαζρφιεζεο. Αειαδή ε κεηαπνίεζε θζίλεη θη έηζη 
απαζρνινχληαη εξγαδφκελνη ζε ιηγφηεξν επηθίλδπλεο δξαζηεξηφηεηεο κε ζπλέπεηα 
απηφ λα θάλεη θαιχηεξεο ζηαηηζηηθέο θαη βεβαίσο πάξα πνιιέο εξγαζίεο πνπ ήηαλ 
θαη παξακέλνπλ επηθίλδπλεο, θπξίσο ζηελ νηθνδνκή, γίλνληαη απφ αλαζθάιηζηνπο 
θαη έηζη ηα αηπρήκαηα πεξλάλε αδήισηα. κσο ππάξρεη θαη πξαγκαηηθή βειηίσζε, 
πέξα δειαδή απφ ηελ σξαηνπνίεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ, ππάξρεη κηα νπζηαζηηθή 
βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηελ Βιιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα γηαηί ππάξρεη 
ε επηβνιή απζηεξνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία 
ζην νπνίν ηνπιάρηζηνλ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο δείρλνπλ κηα ηάζε ζπκκφξθσζεο ή 
ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ ηνπ 
ζψκαηνο επηζεσξεηψλ εξγαζίαο. Βπίζεο ππάξρεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 
ππνρξέσζεο απαζρφιεζεο γηαηξψλ εξγαζίαο, ηερληθνχ αζθαιείαο θαη πξφιεςεο 
επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, δειαδή εμεηδηθεπκέλσλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, 
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη αζθάιεηαο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ 
εξγαζηαθνχ ρψξνπ, πνπ λνκίδσ φηη ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηνπ εξγαζηαθνχ 
θιίκαηνο, θαη ζηγά- ζηγά δηακνξθψλεηαη απηφ πνπ ζα ιέγακε, φηη έιεηπε απφ ηε 
ρψξα καο, θνπιηνχξα αζθάιεηαο κηαο θαη είκαζηε κηα ρψξα κε κηθξή βηνκεραληθή 
ηζηνξία. ηαδηαθά βειηησλφκαζηε θαη εκείο ζηνλ ηνκέα απηφ, πξνζαξκνδφκελνη ζε 
απηφ πνπ απνηειεί ηνλ θαλφλα αζθαινχο ζπκπεξηθνξάο γηα ηνλ κέζν Βπξσπαίν. 
Οη επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο είλαη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ δελ θαηαγξάθεηαη. 
Βηδηθά ζηελ Βιιάδα ε έιιεηςε επαξθνχο ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο νδεγεί ζην λα 
έρνπκε εληππσζηαθά αθξαία απνηειέζκαηα ζηνλ επξσπατθφ ζηαηηζηηθφ πίλαθα. 
Ώπηφ δελ είλαη ηπραίν. Έρνπκε αθξαίεο θαηαλνκέο γηαηί ζπλήζσο είλαη απζαίξεηεο. 
Αελ έρνπκε επαξθή δεδνκέλα, δελ έρνπκε θαιή θαηαγξαθή, δελ έρνπκε θαιή 
ζηαηηζηηθή θαη δίλνπκε θάπνηα λνχκεξα ηα νπνία καο θάλνπλ λα θαηλφκαζηε ή 
πνιχ θαινί ή πνιχ θαθνί. Καη επίζεο γηα ηηο γπλαίθεο, πνπ είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν 
πιένλ ηνπ δπλακηθνχ απαζρφιεζεο, δελ έρνπκε θαζφινπ ζηαηηζηηθέο. ηελ 
Βπξσπατθή Έλσζε ηα κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα θαη ην ζηξεο, νη εθδειψζεηο 
δειαδή ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο, είλαη αξθεηά ζπρλέο θαη πνιιέο θνξέο 
θαηαιαβαίλνπκε φηη δελ εθδειψλνληαη κε ηε κνξθή κηαο ζπγθεθξηκέλεο παζνινγίαο 
αιιά έρνπκε πνιιαπιέο εθδειψζεηο θαη απαζρνινχλ πνιιέο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο. 
Αελ ζα ήζεια λα επεθηαζψ πεξηζζφηεξν ζηα ηξνραία αηπρήκαηα ή ζε άιια 
αηπρήκαηα ηνπ ρψξνπ αλαςπρήο, ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θιπ. Βθείλν ην νπνίν 
ήζεια λα πσ είλαη φηη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε έρεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ηνλ νπνίν 
πξέπεη λα αλαδείμεη ζηελ πξφιεςε γεληθά ησλ αηπρεκάησλ θαη εηδηθφηεξα ηνπ 
επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. Καηαξρήλ νη ίδηνη νη δήκνη είλαη θνξείο απαζρφιεζεο θαη 
απαζρνινχλ ζεκαληηθφ ηκήκα εξγαδνκέλσλ θαη νθείινπλ λα δηαζθαιίζνπλ 
επαξθείο θαη ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ. Ο 
δήκνο Ώκαξνπζίνπ έρεη αλαπηχμεη ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο αιιά είλαη ιίγνη νη δήκνη 
πνπ έρνπλ θάλεη πξνζπάζεηεο λα απαζρνιήζνπλ εηδηθνχο γηα ηε βειηίσζε ησλ 
ζπλζεθψλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο, παξφιν πνπ είλαη 
δξαζηεξηφηεηεο κε εμαηξεηηθφ θίλδπλν, πνιιέο απφ απηέο, ζπληήξεζε, θαηαζθεπέο, 
απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θιπ. Ώπφ ηελ άιιε ζε θάζε πεξηνρή ππάξρνπλ πνιχ 
κηθξέο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ  
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εθζπγρξνληζκνχ πνπ πξνυπνζέηεη έλα επαξθέο εζσηεξηθφ πιαίζην πγείαο, 
αζθάιεηαο θαη ζπλζεθψλ πνπ δηαζθαιίδεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, φηη πην 
πνιχηηκν έρνπλ, θαη ην θάλνπλ λα είλαη απνδνηηθφηεξν θαζψο θαη απηέο έρνπλ 
αλάγθε απφ έλα ζπκβνπιεπηηθφ πιαίζην, απφ θάπνηα ππνζηήξημε. Θα κπνξνχζαλ 
ινηπφλ νη δήκνη λα αλαιάβνπλ ηα ζρέδηα ζπλεξγαζίαο ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο ή δεκφζηνπ ηνκέα πνπ κπνξνχλ ελδερνκέλσο λα αλαπηχμνπλ 
ππεξεζίεο θιίκαθαο πνπ νη κηθξέο επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ θαη 
έηζη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα εθζπγρξνλίζνπλ ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο, θπξίσο 
ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, ησλ ζπλζεθψλ πγείαο θαη αζθάιεηαο. Οη 
δξαζηεξηφηεηεο απηέο κπνξεί λα είλαη ε απαζρφιεζε γηαηξνχ εξγαζίαο ή ηερληθνχ 
αζθαιείαο, ε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε γηα 
ηξφπνπο εμπγίαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ε πξνκήζεηα θαηάιιεισλ κέζσλ 
πξνζηαζίαο θαη ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη πηζηνπνίεζεο γηα 
ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, πγείαο θαη αζθάιεηαο. Λνηπφλ, έλα ζεκαληηθφ 
πεδίν ζην νπνίν νη δήκνη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 
ηεο πεξηνρήο ηνπο δειαδή ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ γηλφκελνη νη ίδηνη 
φρη θαη‟ αλάγθε θνξείο παξνρήο ηέηνησλ ππεξεζηψλ αιιά νρήκαηα γηα ηελ 
αλάπηπμε ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε ζπκβνιή ησλ εηδηθψλ αηφκσλ ή λνκηθψλ 
πξνζψπσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Σν ζεκαληηθφηεξν βέβαηα είλαη φηη κπνξεί θαη 
ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε πνπ έρεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο λα 
ζπκβάιιεη ζε απηφ πνπ ιέκε ηελ αλάπηπμε ηεο θνπιηνχξαο γηα ηελ πγεία θαη ηελ 
αζθάιεηα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν δηφηη ην λνκηθφ πιαίζην φζν απζηεξφ θαη λα είλαη θη 
φζν θη αλ εθαξκφδεηαη απφ ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο θαη επηδηψθεηαη ε 
απζηεξή εθαξκνγή ηνπ δελ είλαη απνηειεζκαηηθφ. Καη δελ ζα γίλεη απνηειεζκαηηθφ 
εάλ δελ γίλεη ζπλείδεζε ζηνλ ηειεπηαίν εξγαδφκελν φηη πξέπεη λα θάλεη ν ίδηνο 
πξάγκαηα πνπ λα πξνζηαηεχνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, ηνλ ίδην θαη 
ηνπο άιινπο πνπ δνπιεχνπλ δίπια ηνπ. 
 
Αλαζηάζηνο Γηαλλαθόπνπινο: Βπραξηζηνχκε ηνλ θ. ΐεινλάθε. Παξαθαιψ ηελ θα 
Μαίξε Γείηνλα λα πάξεη ηνλ ιφγν. Βίλαη επίθνπξνο θαζεγήηξηα ζην Σκήκα 
Οηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. 
 

 
Μαίξε Γείηνλα (Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα, Σκήκα 
Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηήκην 
Θεζζαιίαο): Κπξίεο θαη θχξηνη βιέπνληαο ηνλ ηίηιν 
ηνπ δηθνχ καο ηξαπεδηνχ, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη 
πνηφηεηα δσήο, φηαλ εξσηήζεθα ηη ζέισ λα 
παξνπζηάζσ λφκηζα φηη ε θαιχηεξε απφθαζε 
βιέπνληαο φηη είκαη θαη ε ηειεπηαία νκηιήηξηα, ήηαλ 
λα δέζσ ηε βαζηθή ζεκαηηθή ηνπ ζπλεδξίνπ πνπ είλαη 
ε πξφιεςε ηεο πγείαο κε ηελ πξφιεςε ησλ 
θαηαζηξνθηθψλ δαπαλψλ πγείαο. Πάιη αλαθεξφκελε 
ζην φηη είκαη ε ηειεπηαία νκηιήηξηα γηα λα 
παξνπζηάζσ ηηο επηπηψζεηο, ην ηη είλαη 
θαηαζηξνθηθέο δαπάλεο θαη πνηνο κπνξεί λα είλαη ν 

ξφινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ πξφιεςε ησλ δαπαλψλ απηψλ, ζεψξεζα 
ππνρξέσζή κνπ λα παξνπζηάζσ θάπνηα καθξννηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο ρψξαο. Δ 
ρψξα καο δαπαλά ην 9,6 ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο, είλαη δειαδή 
κεηαμχ ησλ ρσξψλ κε ηηο πςειφηεξεο δαπάλεο πγείαο. Βξεπλεηηθά δεδνκέλα  
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δείρλνπλ φηη ην 85% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη αζθαιηζκέλν γηα πξσηνβάζκηα θξνληίδα 
πγείαο, ην 94 θαιχπηεηαη γηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη φρη πξφζθαηα δεδνκέλα, 
δειαδή πξηλ δχν εηψλ, ην 8% ηνπ πιεζπζκνχ έρεη ηδησηηθή αζθάιηζε πγείαο. Γηα 
λα θαηαιήμνπκε θαη λα πάκε ζηηο θαηαζηξνθηθέο δαπάλεο θαη λα νξίζσ πνηεο είλαη 
απηέο, ζέισ λα παξνπζηάζσ ιίγν-πνιχ ηε κνξθή ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ πγείαο 
ζηε ρψξα καο. Βξεπλεηηθά δεδνκέλα πάιη αλαθέξνπλ φηη ην 47% είλαη ηδησηηθέο 
δαπάλεο πγείαο. Ώπφ απηέο, έλα 2,3% αθνξά ηδησηηθή αζθάιηζε πγείαο θαη έλα 
17% παξανηθνλνκία πνπ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 1,1 – 2 ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο. 
Παξά ηελ εηθφλα πνπ ζαο έδεημα έρνπκε έλα εζληθφ ζχζηεκα πγείαο πνπ απνβιέπεη 
ζηελ θαζνιηθή θάιπςε ησλ πνιηηψλ, ζηελ άξζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 
αληζνηήησλ, ζηελ άξζε ησλ αληζνηήησλ ζηε ρξεκαηνδνηηθή επηβάξπλζε, ζην θαηά 
πφζν ζπκκεηέρνπκε φινη νη πνιίηεο αλάινγα κε ην δηαζέζηκν εηζφδεκά καο θαη 
επρέξεηα, ζηελ ηζφηεηα ζηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. Παξά ηε 
ζηνρνζεζία, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πγεηνλνκηθνχ καο ζπζηήκαηνο είλαη ε 
πνιπδηάζπαζε σο πξνο ηελ παξνρή ηεο αλνηθηήο θξνληίδαο πγείαο. Άξα πνηνο 
πξέπεη λα είλαη ν ξφινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζην πεδίν απηφ; Ο 
πνιπθεξκαηηζκφο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ζηηο παξνρέο, 
νη δπζθνιίεο ζηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, νη γεσγξαθηθέο αληζφηεηεο 
ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ, ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη θπξίσο ηεο ηερλνινγίαο 
πγείαο. Πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ ζην ζχζηεκα πγείαο, πάιη 
εξεπλεηηθά δεδνκέλα αλαθέξνπλ ρακειή ηθαλνπνίεζε, ρακειή αληαπνθξηζηκφηεηα, 
δειαδή ηη πεξίκελαλ, ηη πξνζδνθνχλ νη πνιίηεο θαη ηη καο δίλεη ην ζχζηεκα πγείαο 
θαη πςεινχ επηπέδνπ άκεζεο πιεξσκέο δειαδή ηδησηηθή δαπάλε φπσο 
αλαθέξζεθα. Σν 2000 ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο ζέιεζε λα αμηνινγήζεη 
ζπγθξηηηθά ηα ζπζηήκαηα πγείαο. Βίρα ηελ επθαηξία λα ζπλεξγαζηψ ζε κηα έξεπλα 
πνπ ζηελ Βιιάδα εθπνλήζεθε απφ ηελ Βζληθή ρνιή Αεκφζηαο Τγείαο. Σα 
θξηηήξηα ινηπφλ πνπ είρε ζέζεη ηφηε ε WHO, έηζη πην απινπζηεπκέλα, ήηαλ ε 
αλαβάζκηζε, ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο, ε αληαπνθξηζηκφηεηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο πγείαο ζηηο απνδεθηέο πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο 
δηθαηνζχλεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Πνιχ ζεκαληηθφ θαη 
ζεσξψ φηη πξέπεη λα αλαθεξζψ. Αηαζθάιηζε ηεο δηθαηνζχλεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε 
πνπ ζηνρεχεη ζηελ απνθπγή πηζαλψλ θαηαζηξνθηθψλ δαπαλψλ πγείαο γηα ηα 
λνηθνθπξηά. Πνηεο είλαη νη θαηαζηξνθηθέο δαπάλεο πγείαο πνπ ζθφπηκα δελ φξηζα 
απφ ηελ αξρή; Ώπηέο πνπ μεπεξλνχλ ην 40% ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ 
λνηθνθπξηψλ. Σα 2,4 λνηθνθπξηά ζηε ρψξα καο ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ Σνκέα 
Οηθνλνκηθψλ ηεο Τγείαο ηεο Βζληθήο ρνιήο Αεκφζηαο Τγείαο, αληηκεησπίδνπλ 
θαηαζηξνθηθέο δαπάλεο. ρεηηθά κε ηηο άκεζεο πιεξσκέο, ζηελ Βιιάδα, απφ ηα 
λνηθνθπξηά πνπ πιήηηνληαη απφ θαηαζηξνθηθέο δαπάλεο ην 67% αθνξά άκεζεο 
πιεξσκέο θαη φρη θνηλσληθέο, δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θνηλσληθή θαη ζηελ 
ηδησηηθή αζθάιηζε. πγθξηηηθά, ην 67% ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ πιήηηνληαη απφ 
θαηαζηξνθηθέο δαπάλεο ηεο ρψξαο καο αληηζηνηρεί ζην 58% ηεο Εζπαλίαο, 
Φηλιαλδίαο, Εζιαλδίαο θαη ην αληίζηνηρν πνζφ ζε έλα θηιειεχζεξν, πνπ 
δηδάζθνπκε, ζχζηεκα πγείαο αληηζηνηρεί ζην 18%, φπσο ζηηο Δ.Π.Ώ. Έλα απφ ηα 
θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ήηαλ ν δείθηεο δηθαηνζχλεο, ρξεκαηνδνηηθήο δηθαηνζχλεο. 
Ώπιά ζπλππνινγίδεη ηηο δαπάλεο πνπ δίλεη ην λνηθνθπξηφ γηα πγεία ζε ζρέζε κε ην 
δηαζέζηκν εηζφδεκά ηνπ θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα πιεξψζεη γηα ηελ πγεία. Αειαδή 
κηιάκε γηα έλα θιάζκα, φπνπ ν παξαλνκαζηήο είλαη νη δαπάλεο πνπ δίλεη, ε άκεζε 
πιεξσκή ζε ζρέζε κε ην δηαζέζηκν εηζφδεκα. Αηαζέζηκν εηζφδεκα είλαη βαζηθά φηη 
έρεη κείλεη, ην εηζφδεκα πνπ κέλεη απφ έλα άηνκν αθνχ πιεξψζεη ηηο βαζηθέο 
θαηαλαισηηθέο ηνπ αλάγθεο. Αελ έρεη θακία ζρέζε κε απηφ ην δείθηε ηζφηεηαο ζηελ  
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πξφζβαζε ή ηα άιια θξηηήξηα πνπ ιέκε. Ώπνηειέζκαηα. Δ ίδηα ε κειέηε ζηε ρψξα 
καο. Άληζν βάξνο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πγείαο ζηνπο Έιιελεο. Όπαξμε πςειήο 
ηδησηηθήο δαπάλεο θαη παξανηθνλνκίαο κε ζπλέπεηα απψιεηεο εζφδσλ απφ ην 
θξάηνο, αξλεηηθέο εζηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζηα λνηθνθπξηά θαη θνηλσληθέο 
αληζφηεηεο. Σν εξψηεκα. ε φιν απηφ ην πεδίν, ζε απηά ηα απνηειέζκαηα ή κε 
απηφ ην ζθεπηηθφ πνηνο πξέπεη λα είλαη ν ξφινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο; Καη 
εδψ βάδσ νιφθιεξν ηνλ ηίηιν σο πξνο ηελ πξφιεςε ηεο πγείαο θαη θαη‟ εμνρήλ ηελ 
πξφιεςε ησλ θαηαζηξνθηθψλ δαπαλψλ. Λίγν πνιχ ζην ζθεπηηθφ πνπ έδεημα πξηλ, 
ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο, πνπ ζα παξεκβαίλνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ 
επηπέδνπ πγείαο, ζηελ θάιπςε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πνιηηψλ, ησλ δεκνηψλ, άξα 
ζηελ αληαπνθξηζηκφηεηα θαη ζην λα επηηχρνπκε ηελ ίζε ή ηε δηθαηνζχλε ζηε 
ρξεκαηνδφηεζε. Θα κπνξνχζα αλ είρα ρξφλν, λα πξνβψ θαη ζε επηκέξνπο ιχζεηο 
αιιά δπζηπρψο δελ έρσ. Χο εθ ηνχηνπ ε ελίζρπζε ηεο πξφιεςεο ζην επίπεδν ηεο 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο είλαη ην δεηνχκελν ζηα αλαπηπγκέλα θαη απνθεληξσκέλα 
ζπζηήκαηα πγείαο. Καη κε απηέο θαη κε ηηο δαπάλεο πνπ ζαο έδεημα είκαζηε θαη 
πξνεγκέλν θαη απνθεληξσκέλν ζχζηεκα πγείαο, ην λνκνζεηηθφ καο πιαίζην ην 
νξίδεη. Γηαηί; Γηαηί κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ πξφιεςε ησλ θαηαζηξνθηθψλ 
δαπαλψλ πγείαο, ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζην 
ζχζηεκα πγείαο γεληθφηεξα, ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε 
ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζην επίπεδν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο δηφηη 
απινπζηεχεη θαη δελ επαπμάλεη ηνλ πνιπθεξκαηηζκφ ζηελ αζθάιηζε θαη ηελ 
παξνρή θξνληίδαο πγείαο πνπ θηλδπλεχεη φπσο μέξεηε πνιχ θαιά. Ώπηφο είλαη ν 
ξφινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, άξα θαιχηεξα 
λα ζηνρεχεη ζηελ πξφιεςε πνπ ζεσξείηαη πην αλαγθαία θαη θαη‟ εμνρήλ βειηηψλεη 
ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ. αο επραξηζηψ πνιχ. 
 
Αλαζηάζηνο Γηαλλαθόπνπινο: Βπραξηζηνχκε ζεξκά ηελ θα Γείηνλα, ηνλ θ. 
Παπακίρν, ηνλ θ. Παγψλε θαη ηνλ θ. ΐεινλάθε. Να δψζνπκε ηα ζπγραξεηήξηά καο 
ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ Τγείαο, θ. Παηνχιε, θαη 
λα ηνπο επρεζνχκε θάζε επηηπρία ζην φξακά ηνπο, λα είλαη ζίγνπξνη φηη ζα είκαζηε 
θνληά ηνπο απφ θάζε ζέζε επζχλεο, απφ ζέζεηο πνπ δηεπξχλνπλ ηφζν ηελ αληίιεςή 
καο γηα ηα πξάγκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πγεία θαη ηα νηθνλνκηθά ηεο 
πγείαο αιιά ζίγνπξα ζα δηεπξχλνπκε θαη ην πιέγκα φισλ ησλ ζρέζεσλ ζε φηη 
αθνξά ηα ΑΕΣ, ηηο ζπκπξάμεηο ηδησηηθνχ δεκνζίνπ ηνκέα απφ ηηο ζέζεηο ηεο δηθήο 
καο επζχλεο. Βπραξηζηψ πνιχ θαη παξαθαιψ ηελ θα Μνζηξνχ λα πάξεη ηε ζέζε 
ηεο ζπληνλίζηξηαο. 
 

6
ν
 ηξνγγπιό Σξαπέδη 

«πιινγηθνί Φνξείο Πνιηηώλ θαη Πξόιεςε» 
 
πληνλίζηξηα Γιπθεξία Μνζηξνύ (Μέινο 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ): 
πλερίδνπκε κε ην ηειεπηαίν ηξαπέδη απηήο ηνπ 
επηηπρεκέλνπ πξαγκαηηθά ζπλεδξίνπ θαη 
θαισζνξίδνπκε ηνπο νκηιεηέο απηήο ηεο ηξάπεδαο. 
Θα μεθηλήζσ φπσο ιέεη ην πξφγξακκα κε ηνλ θ. 
Γεψξγην Ρσκαληά, επηζηεκνληθφ ζχκβνπιν ηεο ΓΒΒ 
θαη ηεο ΏΑΒΑΤ. 
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Γεώξγηνο Ρσκαληάο (Δπηζηεκνληθόο 
ύκβνπινο ΗΝΔ ΓΔΔ/ΑΓΔΓΤ: Καιεζπέξα 
ζαο. Ννκίδσ φηη κπήθακε πιένλ ζε κεξηθά 
ζέκαηα πξαθηηθήο θχζεσο ηα νπνία βέβαηα 
δελ κπνξνχκε λα αληηκεησπίζνπκε εάλ δελ 
θάλνπκε θαη θάπνηεο ζα έιεγα ζεσξεηηθέο 
παξαδνρέο. Σν πξψην πνπ ζέισ λα πσ είλαη 
ζε φηη ηνπιάρηζηνλ αθνξά ηε ΓΒΒ θαη ηελ 
ΏΑΒΑΤ, ηηο ηξηηνβάζκηεο νξγαλψζεηο ζην 
ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ 
ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην ηνκέα, ζα ήζεια θαη‟ 
αξρήλ λα κελ παξαιείςσ λα αλαθεξζψ ζην 
φηη νη πξσηνβνπιίεο ηνπ Αηαδεκνηηθνχ 

Αηθηχνπ θαη θάζε πξσηνβνπιία άιιε ζε επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, επηρεηξεί 
κεξηθέο θνξέο φπσο απηήλ εδψ κε επηηπρία, λα δηνξζψζεη θάπνηα ζα έιεγα 
ακαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ θιάδν αζζέλεηαο. Καη‟ 
αξρήλ λα πσ φηη ε έθθξαζε «ηακείν αζζέλεηαο» ή «θιάδνο αζζέλεηαο» είλαη 
εθθξάζεηο παξσρεκέλεο δηφηη αληηκεησπίδνπλ ηελ αζζέλεηα εθ ησλ πζηέξσλ, αθνχ 
εθδεισζεί. Δ ζσζηή δηαηχπσζε ζε φια ηα θαηλνχξηα επξσπατθά θείκελα θαη ην 
δηαδίθηπν, είλαη «ηακείν πγείαο» ή «θιάδνο πγείαο» πνπ ζεκαίλεη φηη ζηνρεχεη φρη 
ζηελ εθ ησλ πζηέξσλ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο αιιά ζηελ εμ ππαξρήο 
δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο πγείαο. Βάλ θάλνπκε κηα γξήγνξε επηζθφπεζε ζηα 
θαηαζηαηηθά ησλ ηακείσλ ή θιάδσλ πγείαο ινηπφλ, ζηελ Βιιάδα θη φπσο μέξεηε 
είλαη πάξα πνιιά θαη θαηαθεξκαηηζκέλε ε παξνρή πνπ γίλεηαη απφ απηά, ζα 
δηαπηζηψζνπκε φηη ζηα πεξηζζφηεξα ππάξρεη έιιεηςε πξφβιεςεο πνπ αλαθέξεηαη 
ζηελ πξφιεςε. Τπάξρνπλ νξηζκέλα φπσο ηεο ΑΒΔ φπνπ ππάξρεη εηδηθή κλεία, ζην 
θείκελν, ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ηακείνπ πγείαο ηεο ΑΒΔ, ηνπ θιάδνπ πγείαο ηεο ΑΒΔ, 
πνπ θάλεη εηδηθή αλαθνξά ζηελ πξφιεςε. Βίρα ηελ ηχρε επί ζεηξά εηψλ λα είκαη 
δηεπζπληήο ζην ηακείν απηφ θαη είρα επηρεηξήζεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ είηε ζε ζέκαηα πξνζηάηε είηε ζε ζέκαηα πξφιεςεο 
ζε νξηζκέλεο βηνκεραληθέο πεξηνρέο φπνπ ζε κηα πεξίπησζε βξήθακε φηη 
νιφθιεξνο νηθηζκφο, ζηoλ νπνίo θαηνηθνχζαλε φρη κφλν νη εξγαδφκελνη αιιά θαη νη 
νηθνγέλεηέο ηνπο ήηαλ αλζπγηεηλφο, ην εζσηεξηθφ ηνπ πεξηείρε ακίαλην. Τπήξραλ 
ινηπφλ ηέηνηεο πεξηπηψζεηο θαη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. ΐέβαηα, κε ηελ 
ςήθηζε ηνπ λφκνπ 2676 ηνπ 1999, άξζξν 33, θαζηεξψζεθε πιένλ ππνρξεσηηθή 
πξφιεςε ζε φινπο ηνπο θιάδνπο, ζε φια ηα ηακεία πγείαο ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα. Δ αιήζεηα είλαη βέβαηα φηη απηφ ππήξμε κηα ζσζηή λνκνζεηηθή 
πξσηνβνπιία ηελ νπνία ρεηξνθξνηήζακε απφ ηε ΓΒΒ ηελ πεξίνδν εθείλε πνπ 
ςεθίζηεθε αιιά ε νπνία ζηελ πξάμε δελ έηπρε εθαξκνγήο. πσο ζπλήζσο 
ζπκβαίλεη ζηελ Βιιάδα έλαο λφκνο ζσζηφο, έλαο λφκνο ν νπνίνο απερεί 
ζχγρξνλεο αληηιήςεηο, έλαο λφκνο ν νπνίνο πξνζηαηεχεη ηελ πγεία ηνπ πνιίηε, 
παξέκεηλε έλα απιφ γξάκκα ρσξίο εθαξκνγή. ε κηα ηειεπηαία έθδνζε κηαο 
εξγαζίαο ελφο βηβιίνπ κνπ, επηρεηξψ λα κεηαθέξσ θαη είλαη λνκίδσ ρξήζηκν λα γίλεη 
θαηαλνεηφ απηφ, φηη ε ςήθηζε λφκσλ ζηελ Βιιάδα ρσξίο ζηε ζπλέρεηα απηνί νη 
λφκνη λα εθαξκφδνληαη είλαη κηα ζπλήζεο πξαθηηθή. Τπήξμε κηα επηηξνπή ελλέα 
θαζεγεηψλ ζην παλεπηζηήκην ησλ ΐξπμειιψλ νη νπνίνη εξγάζηεθαλ πέληε 
νιφθιεξα ρξφληα γηα λα νινθιεξψζνπλ κηα ζπγθξηηηθή απνηίκεζε ησλ 
ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ζηνπο ελλέα θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο 
αλαθέξεηαη ε θνηλσληθή αζθάιηζε. Έλαο απφ απηνχο είλαη θαη ν θιάδνο ηεο πγείαο. 
Βπηρείξεζαλ λα θάλνπλ δηπιή πξνζέγγηζε, δηπιή ζχγθξηζε. Ώπφ ηε κηα πιεπξά λα  
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δνπλ ζε πνην επίπεδν νη λνκνζεζίεο είλαη εθζπγρξνληζκέλεο θαη απφ ηελ άιιε 
πιεπξά λα δνπλ ζε πνην επίπεδν απηέο νη λνκνζεζίεο εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε. 
Πξέπεη λα ζαο πσ φηη εηδηθά ζε έλαλ θιάδν ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ε 
ειιεληθή λνκνζεζία βαζκνινγείηαη κε 117 κνλάδεο, κε κέζν φξν ζηελ Βπξψπε ησλ 
15 ην 100. Αειαδή ε λνκνζεζία γηα ηνλ επαγγεικαηηθφ θίλδπλν, εξγαηηθά 
αηπρήκαηα θαη επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο ζηελ Βιιάδα, ζην βαζκφ 
εθζπγρξνληζκνχ, ππεξβαίλεη ηνλ κέζν επξσπατθφ φξν. ΐαζκνινγήζεθε φκσο ε 
ρψξα καο κε πέληε κνλάδεο, πάληα κε κέζν φξν ην 100, ζε φηη αθνξά ηελ 
εθαξκνγή απηήο ηεο λνκνζεζίαο. Κάηη αλάινγν ζπλέβε θαη κε ηνλ θιάδν ηεο 
πγείαο. Δ ρψξα καο βαζκνινγήζεθε κε 102 κνλάδεο, πάληα κε κέζν επξσπατθφ 
φξν ην 100, ζε φηη αθνξά ηε λνκνζεζία γηα ηελ πγεία. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη δελ 
πάζρνπκε πνιχ ζε φηη αθνξά ηε λνκνζεζία γηα ηελ πγεία. κσο βαζκνινγεζήθακε 
κε 50 κνλάδεο κφλν ζε φηη αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο πξνβιεπφκελεο απηήο 
λνκνζεζίαο. Βίλαη ινηπφλ έλα ζχλεζεο θαηλφκελν θαη ην φηη ε πξνιεπηηθή πγηεηλή 
ηαηξηθή πξνβιέπεηαη ζσζηά απφ ην λφκν 2676 απφ ην 1999, ζηελ πξάμε δελ 
εθαξκφδεηαη. Πξέπεη λα ζαο πσ φηη απηή ηελ πεξίνδν, ζε αληίζεζε κε φηη ζπκβαίλεη 
ζηελ Βιιάδα, πξνσζείηαη εηδηθφ ςήθηζκα ζην επξσθνηλνβνχιην, έλα ςήθηζκα είλαη, 
δελ έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, απνηειεί φκσο κηα έλδεημε ησλ ηάζεσλ ζε 
επξσπατθφ επίπεδν. Με ην ςήθηζκα απηφ θαινχληαη νη ρψξεο-κέιε λα αλαπηχμνπλ 
ζηελ πξάμε πξνιεπηηθέο ππεξεζίεο πγείαο. ε φηη αθνξά ην θνζηνιφγην ζα 
πεξηνξηζηψ λα πσ ην εμήο γηα λα γίλεη θαιχηεξα αληηιεπηφ, φηη κε ηελ ηειεπηαία 
κέηξεζε ηελ νπνία πξαγκαηνπνίεζε ε EUROSTAT βξέζεθε φηη νη δαπάλεο πγείαο 
ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ηξέρνπλ κε κέζν ξπζκφ αχμεζεο 4,2%. Βίλαη 
ε κεγαιχηεξε αχμεζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ θνηλσληθψλ 
δαπαλψλ. Βάλ δε ιάβνπκε ππφςε καο φηη ηελ πξψηε πεληαεηία ηεο ηειεπηαίαο 
δεθαεηίαο ε αχμεζε απηψλ ησλ δαπαλψλ ήηαλ θάησ απφ ηε κία πνζνζηηαία 
κνλάδα ηνπ κέζνπ εηήζηνπ ξπζκνχ, αληηιακβάλεζηε φηη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ν 
κέζνο εηήζηνο αξηζκφο είλαη πεξίπνπ δηπιάζηνο απφ απηφλ πνπ ζαο είπα απφ ην 
4,2, ν νπνίνο είλαη ξπζκφο νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο. Βηδηθφηεξα ζηε 
Γεξκαλία φπνπ ππάξρεη κηα πην εμεηδηθεπκέλε αλάιπζε βιέπνπκε κηα εθ πξψηεο 
φςεσο αθαηαλφεηε κεηαθίλεζε, νη δαπάλεο γηα ηελ πγεία απφ ην 27% πεηάρηεθαλ 
ζην 33% ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 10 εηψλ, ελψ νη δαπάλεο γηα ζπληάμεηο 
πέζαλε ζην 47% θαη είλαη αθαηαλφεην γηα ηνπο γλσζηνχο ιφγνπο πνπ 
αληηκεησπίδνπλ ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θπξίσο ζε φηη αθνξά ην 
επίπεδν ηεο επάξθεηαο ησλ ζπληάμεσλ. ηε ζπλέρεηα ζα πξνρσξήζσ ζε θάπνηεο 
ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο φκσο ε πξψηε δηαπίζησζε βγήθε. Θέισ λα πσ φηη ε 
παξέκβαζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κπνξεί λα εμηζνξξνπήζεη απηή ηελ έιιεηςε 
ε νπνία παξαηεξείηαη ζε φηη αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο κε 
βάζε ηα ζηαηηζηηθά ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, κε βάζε θαη ηε δηάηαμε απηή ηνπ 
λφκνπ 2676. Καη πξέπεη εδψ λα ζεκεηψζσ φηη, φπσο ην μέξεηε άιισζηε, νη 
δαπάλεο πγείαο ζε φηη αθνξά ηελ πξφιεςε, πνπ θαη ν 2676 ηηο πξνβιέπεη δσξεάλ, 
θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δηαδεκνηηθνχ δηθηχνπ παξέρνληαη απφ ηνπο δήκνπο δσξεάλ, 
βνεζνχλ ζηελ ελίζρπζε ησλ ιεγνκέλσλ δηαβηβαζηηθψλ πιεξσκψλ, επνκέλσο 
βνεζνχλ ζηελ απνθαηάζηαζε θάπνηαο ηζνξξνπίαο ζε φηη αθνξά ηηο εηζνδεκαηηθέο 
αληζφηεηεο. Ξέξεηε φηη ε ρψξα καο παξνπζηάδεη κεηά ηελ Πνξηνγαιία ην ρεηξφηεξν 
βαζκφ εηζνδεκαηηθήο ηζφηεηαο, εηζνδεκαηηθήο θαηαλνκήο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 
έρνπκε ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ εηζνδεκαηηθήο αληζνθαηαλνκήο. Τπάξρεη έλαο 
δείθηεο, ην κέζν εηζφδεκα ηνπ πινπζηφηεξνπ 20% ηνπ πιεζπζκνχ, δηαηξνχκελν δηα 
ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο ηνπ θησρφηεξνπ 20% ηνπ πιεζπζκνχ, καο δείρλεη έλαλ 
δείθηε. Ο δείθηεο απηφο ζηελ Βιιάδα θπκαίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα κεηαμχ 6,5 θαη  



 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 3
οσ

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Διαδημοηικού Δικηύοσ Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Σ.Α. 129 

 
7. Βάλ ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη ν κέζνο φξνο ζηελ Βπξψπε απηνχ ηνπ δείθηε 
θπκαίλεηαη ζην 4,2 κε 4,5 εηδηθά δε ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο είλαη θάησ απφ 4 
αληηιακβάλεζηε πφζν άληζε είλαη ε θαηαλνκή, ε εηζνδεκαηηθή θαηαλνκή ζηελ 
Βιιάδα. Ώπηή ε θαηάζηαζε δηνξζψλεηαη κε ηξεηο κεραληζκνχο. Ο έλαο είλαη ν 
κεραληζκφο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ν δεχηεξνο είλαη ν κεραληζκφο ηνπ 
ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο φπνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ν θιάδνο πγείαο θαη ν 
ηξίηνο είλαη ν κεραληζκφο ησλ κεηαβηβαζηηθψλ πιεξσκψλ. ηηο κεηξήζεηο πνπ 
έρνπκε θάλεη ζην Βξγαζηήξην Βξγαζίαο ηεο ΓΒΒ ζε φηη αθνξά ην θνξνινγηθφ 
ζχζηεκα, έρνπκε βξεη φηη ζηελ Βιιάδα ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί 
αλάπνδα. Ώληί λα βνεζά δειαδή ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο εηζνδεκαηηθήο 
ηζνθαηαλνκήο βνεζά αλάπνδα. Αηεπξχλεη ηελ εηζνδεκαηηθή αληζνθαηαλνκή. Βπίζεο 
ζε φηη αθνξά ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο έρνπκε βξεη κε καζεκαηηθνχο 
πάληνηε φξνπο, μέξεηε νη πξνζπάζεηεο πνπ θάλνπκε εκείο δελ πεξηνξίδνληαη ζε 
απιέο θξαζηηθέο δηαηππψζεηο αιιά επηρεηξνχκε ηελ θαηαγξαθή ηνπο, ηελ 
πνζνηηθή, ηε καζεκαηηθή επαιήζεπζε θαη θαηαγξαθή ηνπο. ην ζχζηεκα 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ινηπφλ, ζα πεξηνξηζηψ λα ζαο πσ φηη γηα παξάδεηγκα ζην 
επίπεδν ησλ ζπληάμεσλ, νη ζπληάμεηο ζηελ Βιιάδα ζήκεξα, αλάινγα κε ην ηακείν 
θπκαίλνληαη απφ 6000€ ην κήλα, πνπ ρνξεγεί, ε αλψηαηε ζχληαμε πνπ ρνξεγεί 
θάπνην ηακείν, δελ ππάξρεη ιφγνο λα ην δνχκε πνην είλαη απηφ, κέρξη 800€ αλψηαηε 
ζχληαμε ην κήλα πνπ ρνξεγεί έλα άιιν ηακείν θαη κάιηζηα απηφ ην δεχηεξν είλαη  
θαη ηακείν πνπ πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε θαηεγνξία επηζηεκφλσλ. Ώληηιακβάλεζηε 
ινηπφλ κέζα ζε απηφ ην πιαίζην ηεο κεγάιεο αληζνθαηαλνκήο πνπ έρνπκε ζηελ 
Βιιάδα, ε δηαζθάιηζε ησλ κεζνθαηψηεξσλ ηάμεσλ γηαηί απηνί ζπλήζσο 
πεγαίλνπλε θαη πξνζθεχγνπλε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ, εληζρχεη ηηο 
κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο, ην πξνλνηαθφ θνκκάηη δειαδή, δελ έρεη ζεκαζία αλ 
είλαη κεηξεηά ή αλ είλαη ππεξεζίεο ζε είδνο, θαη έηζη βνεζά ζηε κείσζε ηεο κεγάιεο 
αληζφηεηαο ε νπνία ππάξρεη ζηε ρψξα καο. Θα πεξηνξηζηψ λα ζαο πσ ηξία 
πξάγκαηα αθφκα ππφ κνξθή ηειεγξαθηθψλ πξνηάζεσλ. Δ πξψηε πξφηαζε είλαη 
εηο ην φηη γηα λα έρνπκε απνηειεζκαηηθή επηινγή ησλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο 
απαηηείηαη έλαο, ηνλ νλνκάδνπκε εκείο πγεηνλνκηθφο ράξηεο ηεο ρψξαο. Αελ έρνπλ 
φιεο νη πεξηνρέο θαη φιεο νη πεξηθέξεηεο ηηο ίδηεο αλάγθεο ζε πξφιεςε. Βμαξηάηαη 
απφ ηελ θάζε πεξηνρή πνηα αλάγθε έρεη κεγαιχηεξε θαη απηή είλαη πεξηζζφηεξν 
επηηαθηηθή θαη πεξηζζφηεξν επείγνπζα. Βίλαη ινηπφλ ρξήζηκν θαηαξρήλ λα 
δεκηνπξγεζεί πγεηνλνκηθφο ράξηεο ηεο ρψξαο, άιισζηε ην έρνπκε επαλεηιεκκέλσο 
πεη θαη ζην ππνπξγείν, έρεη γίλεη δεθηφ αιιά δελ έρεη εθαξκνζηεί. Θέισ λα ην 
μεθαζαξίζσ, εκείο δελ είκαζηε ππέξ ησλ επηηξνπψλ. Βκείο πηζηεχνπκε φηη φηαλ 
ππάξρεη έλα θξάηνο, ην θξάηνο νθείιεη λα ιεηηνπξγεί. .Βγψ πξνζσπηθά, είκαη 
κεηαμχ ησλ θαηαγεγξακκέλσλ, ηεο επηηξνπήο γηα ην αζθαιηζηηθφ. Αελ έρσ πάεη ζε 
θακία ζπλεδξίαζε αθξηβψο γηαηί ε ΓΒΒ δελ πεγαίλεη, δελ κεηέρεη αιιά θαη πέξα 
απφ απηφ, απηή ε επηηξνπή δελ έρεη άιιε αξκνδηφηεηα,αιιά φπσο είλαη ην 
πξαθηηθφ ηνπ νξηζκνχ, παξά κφλν λα θαηαγξάςεη ην ζχζηεκα θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο, ηηο αξηζκεηηθέο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ώπηέο εκείο ηηο έρνπκε 
θαηαγξάςεη. Αελ είλαη εθεί ην πξφβιεκα. Σν πξφβιεκα είλαη ε πνιηηηθή βνχιεζε, νη 
πνιηηηθέο επηινγέο. Ώλ γίλεη κηα παξφκνηα επηηξνπή γηα ηελ πγεία ζα είλαη ρξήζηκε 
γηαηί ζα εθθξάζεη θάπνηα άπνςε, άιινηε ζνβαξφηεξε άιινηε ιηγφηεξν ζνβαξή. 
Βκείο φκσο πηζηεχνπκε φηη απηή είλαη δνπιεηά ηνπ θξάηνπο. Σν θξάηνο έρεη 
θαηαζηαηηθή ππνρξέσζε λα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή θαη έρεη ππνρξέσζε 
λα γξάθεη, λα ζρεδηάδεη θαη λα εθαξκφδεη απηήλ ηελ πνιηηηθή ηνπ. Γηα ηελ πγεία 
ινηπφλ επείγνπζα αλάγθε είλαη επηηέινπο ε εθπφλεζε ελφο γεσγξαθηθνχ ράξηε. 
Βάλ απηφ θαζπζηεξεί, κπνξνχκε εκείο ζαλ ηνπηθή απηνδηνίθεζε λα βνεζήζνπκε  
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ζηελ θαηαγξαθή γηα ηελ Ώηηηθή, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πεξηνρή πνπ θαιχπηεη ην 
Αηαδεκνηηθφ Αίθηπν, ζηελ θαηάζηξσζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πγεηνλνκηθνχ ράξηε θαη 
λα βξνχκε επίζεο πνηεο είλαη νη αλαγθαηφηεηεο ηεο θάζε πεξηνρήο ζε φηη αθνξά ηελ 
πξνιεπηηθή πγηεηλή ηαηξηθή. Ώπφ θεη θαη πέξα, είλαη αλαγθαίν επηηέινπο ζηε ρψξα 
καο λα θαηαξηίζνπκε κηα λνκνζεηηθή ξχζκηζε. Πξηλ απφ 15 πεξίπνπ ρξφληα ππήξμε 
έλα λνκνζεηηθφ θείκελν, ην νπνίν νχηε έρεη γίλεη γλσζηφ ζηνπο πνιίηεο νχηε θαη έρεη 
εθαξκνζηεί πνηέ, είλαη ν πεξίθεκνο « θαηαζηαηηθφο ράξηεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 
αζζελψλ». Μέζα ζε απηφ κπνξεί λα κπεη έλαο θψδηθαο πξφιεςεο. Ώπηφ βέβαηα 
δελ θηάλεη λα θαηαγξαθεί κφλν ζα πξέπεη θαη λα δηαδνζεί ζηνλ θφζκν. Πξέπεη λα 
δεκηνπξγεζεί κηα θνπιηνχξα πιένλ πξφιεςεο ζηνλ θφζκν. Ξέξεηε, ν πνιχο 
θφζκνο δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξφιεςε, αλζξψπηλν είλαη απηφ, ν θαζέλαο καο 
ελδηαθέξεηαη λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα, φηαλ παξνπζηαζηεί ην πξφβιεκα. 
Βίλαη ρξήζηκν ινηπφλ θαη εκείο είκαζηε πξφζπκνη λα ζπκκεηέρνπκε ζε φηη αθνξά ηε 
δηάδνζε ζηνπο εξγαδφκελνπο, ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο, ηνπ θψδηθα δηθαησκάησλ 
ησλ αζζελψλ, κε ηνλ ππνθψδηθα, αο ην πνχκε έηζη, πξφιεςεο. Καη βέβαηα εδψ ζα 
ήηαλ ρξήζηκν ίζσο λα πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα ζπλάληεζε, θάπνην κλεκφλην 
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ θαη ηεο ΓΒΒ ή θαη ησλ ζπλδηθάησλ 
ελδερνκέλσο πξσηνβάζκηαο ή θαη δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ηεο πεξηνρήο 
ψζηε λα κελ πεξηνξηζηνχκε εηο ηελ θαηαγξαθή ησλ θσδίθσλ θαη ηελ επηινγή κε 
βάζε ηνλ πγεηνλνκηθφ ράξηε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαηά  
πεξηνρή αιιά λα ζπγθξνηήζνπκε θαη έλαλ κεραληζκφ follow-up, έλαλ κεραληζκφ 
παξαθνινχζεζεο εάλ απηά ηα πξνγξάκκαηα εθαξκφδνληαη, ζε πνην βαζκφ 
εθαξκφδνληαη θαη πνηνο είλαη ν βαζκφο πξφιεςεο. Θπκάκαη ζε κηα ζρεηηθή εξγαζία 
πνπ είρα θάλεη ηφηε ζηε ΑΒΔ γηα ηνλ πξνζηάηε, είρακε ειέγμεη πεξίπνπ 5.000 
άηνκα θαη βξήθακε αλ ζπκάκαη θαιά φηη 12 ζηνπο 5.000 ήηαλ ζε κηα πξνθαξθηληθή 
θαηάζηαζε ε νπνία φκσο κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηεί θαη αληηκεησπίζηεθε. Έζησ 
θαη 12 ζηνπο 5.000 είλαη κεγάιε ππφζεζε γηαηί ππάξρνπλ βέβαηα θαη πεξηπηψζεηο 
πνπ ε πξφιεςε απιψο ζα θάλεη ηηο δηαπηζηψζεη γηαηί ζα είλαη θαζπζηεξεκέλε θαη 
δελ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη βνήζεηα. 
 
Γιπθεξία Μνζηξνύ: Βπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ θ. Ρσκαληά γηα ηα πξνβιήκαηα ηα 
νπνία έζημε, ηε δπζαλαινγία ησλ λφκσλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ησλ λφκσλ αιιά θαη 
γηα ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ καο πξνζέθεξε. πλερίδνπκε κε ηνλ δεχηεξν 
νκηιεηή, ηνλ θ. Πξφδξνκν Μεξθνχξε Μπνδνζάθε, πνπ είλαη πξφεδξνο ηεο 
Βιιεληθήο Βηαηξείαο Γεληθήο Εαηξηθήο. Κχξηε Μπνδνζάθε, επραξηζηνχκε. 
 

 
Πξόδξνκνο Μεξθνύξεο Μπνδνζάθεο 
(Πξόεδξνο Διιεληθήο Δηαηξείαο Γεληθήο 
Ηαηξηθήο): Βπραξηζηψ θπξία πξφεδξε, 
επραξηζηψ ην Αηαδεκνηηθφ Αίθηπν γηα ηελ 
επγεληθή πξφζθιεζε θαη ηδηαίηεξα ηνλ παιηφ κνπ 
θαη θαιφ θίιν Γηψξγν Παηνχιε. Πηζηεχσ φηη απφ 
απηή ηε ζέζε έρεη θαη πξέπεη λα πξνζθέξεη 
πνιιά ζην θνκκάηη ηεο πγείαο, απφ ην επίπεδν 
ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Θα ήζεια λα 
αλαθεξζψ ζχληνκα ζηελ ηζηνξία θαη ηε 
δηαδξνκή ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. 

Πξψηε θνξά πνπ αθνχζηεθε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο ζε απηφλ ηνλ ηφπν, 
ήηαλ ζην κήλπκα ηεο Alma Alta, πνπ έθεξε ν αείκλεζηνο Ανμηάδεο ην 1978 ζηελ  
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Βιιάδα. Ο κφλνο Έιιελαο πνπ ήηαλ παξφλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Παγθφζκηνπ 
Οξγαληζκνχ Τγείαο ην ‟77. Ο ίδηνο, νη παιηφηεξνη γηαηξνί ζα ζπκνχληαη, είρε ηελ 
επαηζζεζία θαη ηελ αγάπε λα ζηείιεη ζε φινπο ηνπο Έιιελεο γηαηξνχο ην 
λνκνζέηεκά ηνπ, ην νπνίν νπδέπνηε βξήθε ηνλ δξφκν πξνο ηε ΐνπιή ησλ 
Βιιήλσλ, ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο. Μηινχζε γηα κηα πξσηνβάζκηα 
θξνληίδα νινθιεξσκέλε, φρη πηα θάησ απφ ην δηαγλσζηηθφ θαη ζεξαπεπηηθφ 
κνληέιν αιιά εκπινπηηζκέλν κε αγσγή πγείαο πξφιεςεο θαη ζην ηέινο κε 
απνθαηάζηαζε θαη θαηαιεθηηθή θξνληίδα. Σε ζθπηάιε πήξε ην ‟83 ν θ. Ώπγεξηλφο 
θαη καο έδσζε ην λφκν 1397 γηα Βζληθφ χζηεκα Τγείαο, ν καθαξίηεο ν Γελλεκαηάο 
απφ ην ‟84 έσο ην ‟89 εθάξκνζε ην λφκν. Ο θ. νχξιαο καο έδσζε άιιν λφκν πνπ 
πεξηείρε ζαθψο ηελ πξσηνβάζκηα ην ‟92, ν θ. Κξεκαζηηλφο έλαλ άιιν ην ‟93, ν θ. 
Γείηνλαο ην ‟97 έλαλ νινθιεξσκέλν λφκν ηνλ νπνίν ν θ. Παπαδήκαο πέηαμε ζηα 
ζπξηάξηα ηνπ ππνπξγείνπ θαη δελ ηνλ εθάξκνζε πνηέ, ην 2001 ν θ. 
Παπαδφπνπινο. Σν 2004 ην ηειεπηαίν λνκνζέηεκα ηνπ θ. ηεθαλή, αθνξνχζε ηελ 
πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο θαη κάιηζηα έδηλε ην δηθαίσκα ζηνπο νξγαληζκνχο 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο λα έρνπλ ηαηξεία ζπκβεβιεκέλα κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία 
.Σν 2006 ην ζρέδην ηνπ πξνεγνχκελνπ Τπνπξγνχ, ηνπ θ. Καθιακάλε ήηαλ ην 
ηειεπηαίν. Ο θίινο κνπ ν θ. Παπακίρνο κε απήιιαμε απ‟ ην λα κηιήζσ γηα ην ηη 
γίλεηαη ζηελ Ώγγιία, κηα σξαηφηαηε πεξηγξαθή ηνπ LIFT. Βγψ ζα πσ εμαξρήο φηη 
ζα ηξνπνπνηήζσ ιίγν ην δήηεκα. Αελ πηζηεχσ φηη νη δήκνη πξέπεη λα αζρνιεζνχλ  
κφλν κε ηελ πξφιεςε. Πηζηεχσ φηη νη δήκνη πξέπεη λα αζρνιεζνχλ κε ην ζπλνιηθφ 
θάζκα ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδα πγείαο, αγσγή πγείαο, πξφιεςε, δηάγλσζε, 
ζεξαπεία, απνθαηάζηαζε, ηειηθή θξνληίδα φπσο θάλνπλ νη πξνεγκέλεο ρψξεο ηνπ 
βνξξά, νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο ρξφληα ηψξα, φπσο θάλεη ε Ώγγιία, φπσο θάλεη ν 
Καλαδάο. Βίλαη γλσζηφ θαη θαζνκνινγνχκελν φηη ζε φινπο απηνχο ηνπο λφκνπο 
πνπ αλέθεξα, άιινπο ςεθηζκέλνπο θαη άιινπο φρη, πνιπδηαθεκίδνληαη θαη 
πνιπζπδεηηνχληαη επί 20 ρξφληα ηψξα θαη ηα Κέληξα Τγείαο Ώζηηθνχ Σχπνπ. Ώπηά 
δελ πινπνηήζεθαλ πνηέ θαη δελ δηαθαίλεηαη ζην άκεζν κέιινλ φηη ζα εκθαληζηνχλ 
θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ κε απνηέιεζκα αθελφο κελ ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο λα 
κέλεη αλνινθιήξσην θαη ζηξεβιφ θαη αθεηέξνπ νη Έιιελεο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, 
πνπ απνηεινχλ θαη ηε κεγάιε πιεηνςεθία, λα κέλνπλ νπζηαζηηθά θαη ηππηθά 
αθάιππηνη, ρσξίο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο. Οη θαηά θαηξνχο 
θπβεξλεηηθέο ζεσξίεο πεξί παξνρήο ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο απφ ηα 
εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ ζα πξνθαινχζαλ ζπκεδία σο παγθφζκηα 
πξσηνηππίαο αλ δελ δεκηνπξγνχζαλ επηπξφζζεηα ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε 
δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε, ιφγσ ππεξβνιηθήο φπσο ήηαλ αλακελφκελν δήηεζεο 
ππεξεζηψλ. Πξνβιήκαηα φπσο, νη αηέιεησηεο νπξέο, ηα ξάληδα αιιά θαη ε 
θαηαζπαηάιεζε ησλ πφξσλ ηεο πεξίζαιςεο θαη παξνπζηάδνληαο επηπξφζζεηα 
απαξάδεθηνπο δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηθαλνπνίεζεο. Ώπφ ηελ άιιε 
πιεπξά ηα ηαηξεία ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ κε θπξηφηεξν εθπξφζσπφ ηνπο ην 
ΕΚΏ πξφζθεξαλ φηη είραλ λα πξνζθέξνπλ απ‟ ην ‟36 θη εδψ. ήκεξα κέλνπλε 
εγθισβηζκέλα ζηνλ παιηφ ηνπο ζρεδηαζκφ θαη ηε ινγηθή ηνπ πνιπταηξείνπ 
ζνβηεηηθνχ ηχπνπ, ην νπνίν έρεη εγθαηαιεηθζεί απφ θαηξφ. Γηαηί ε παξσρεκέλε ηνπ 
ιεηηνπξγία είλαη πηα αλαπνηειεζκαηηθή, πνιπέμνδε θαη δελ ζπκβηβάδεηαη κε ηηο 
αξρέο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο φπσο θαζηεξψζεθαλ απφ ηνλ 
Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο θαη εθαξκφζηεθαλ ζηηο πξνεγκέλεο ρψξεο ηνπ 
επξσπατθνχ βνξξά θαη ηεο Ώκεξηθήο. Σν γεγνλφο απνδεηθλχεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ 
θαη απφ ην φηη παξά ηε κεγάιε αλάπηπμε θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ ην ΕΚΏ 
θνλδχιηα, ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ήηαλ θαη κέλεη εμαηξεηηθά ρακειή. 
Δ ζεκαζία ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαη ηεο γεληθήο νηθνγελεηαθήο ηαηξηθήο  
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πνπ έρσ ηελ ηηκή λα ππεξεηψ 30 ρξφληα ηψξα, ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 
ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ ζε ζέκαηα πγείαο, είλαη 
παγθφζκηα γλσζηή. Καη είλαη γεγνλφο φηη παξά ηηο ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο πνπ 
έγηλαλ ζην παξειζφλ απφ ηελ πνιηηεία γηα ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ 
ππεξεζηψλ, απηέο εληνπίζηεθαλ κφλν ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη έκεηλαλ πίζσ 
ζηνλ ηνκέα ησλ νξγαλσηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ αιιαγψλ πνπ ζα επλννχζαλ έλα 
ζχζηεκα απνηειεζκαηηθφ θαη νινθιεξσκέλν.. Δ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ ειιεληθνχ 
πιεζπζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Ώζελψλ, αλαθέξζεθε θαη 
ν θ. Ληνλήο, κνηάδεη λα επηδεηλψλεηαη. πσο έρεη δείμεη ε πξφζθαηε κειέηε ηνπ 
ΒΚΚΒ νη θάηνηθνη ησλ Ώζελψλ έρνπλ ζε πςειφ βαζκφ παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα 
θαξδηαγγεηαθή λφζν θαη ππνρξεζηκνπνηνχλ δνθηκαζίεο πνπ έρνπλ ηεθκεξησζεί σο 
απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ρξφλησλ λνζεκάησλ. Σα αδεκνζίεπηα 
δεδνκέλα ηεο θα ηκεσλίδνπ, ηνπ θ. Τθαληφπνπινπ θαη ηνπ θ. Ληνλή πεξηγξάθνπλ 
ηελ ίδηα εηθφλα κε άιιεο κειέηεο φπσο ε Attica Study θαη άιιεο πνπ ν κεηείρε θ. 
Ληνλήο. Θεσξψ φηη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε πνπ πξσηνζηαηεί ζηνλ ηνκέα ηεο 
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ζ‟ φια ζρεδφλ ηα πξνεγκέλα θξάηε πνπ πξναλαθέξακε, 
πξέπεη πηα λα πάξεη πξσηνβνπιίεο θαη ζηε ρψξα καο. Σν έδαθνο ππάξρεη ζε 
λνκηθφ πιαίζην θαη κε ηελ επειημία πνπ κπνξεί λα επηδείμεη ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο 
αξηεξηνζθιεξσηηθέο θαη αθφξεηα γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τγείαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γεληθά, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε είλαη δπλαηφ λα 
αλαιάβεη ηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο δηθηχνπ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 
πνπ ζα θαιχςνπλ ζθαηξηθά ηηο αλάγθεο ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ κε πςεινχο 
δείθηεο ηθαλνπνίεζεο. ρη απιά κε ηζνξξνπίεο θφζηνπο-απνηειέζκαηνο αιιά 
δεκηνπξγψληαο θεξδνθφξεο θαη ζπλερψο εμειηζζφκελεο επηρεηξήζεηο ζηελ 
ππεξεζία ησλ δεκνηψλ. Πξνζσπηθά, δελ ζπκκεξίδνκαη θαζφινπ θαη κπνξψ 
αλαιπηηθά λα απνδείμσ, φηη ν θφβνο ηεο επαλάιεςεο ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ είλαη 
αζηήξηθηνο γηα ην ζεκεξηλφ παξάδεηγκα. Γηα ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα. Αελ 
ρξεηάδεζηε ιεθηά απφ ην δεκφζην. Οη κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ζ‟ φιν ηνλ 
θφζκν είλαη ε αγαπεκέλε επηρείξεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, γηαηί είλαη θεξδνθφξεο. 
Βδψ θαη ηξία ρξφληα ιεηηνπξγεί ζηελ Ώζήλα ην Πξψην Κέληξν Τγείαο Ώζηηθνχ 
Σχπνπ ζηε ρψξα καο, ζην δήκν ΐχξσλα, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νπνίνπ 
πεξηιακβάλνπλ δηαρείξηζε ρξφλησλ λνζεκάησλ, παξνρή άκεζεο πεξίζαιςεο ζε 
επείγνληα πεξηζηαηηθά, δηαρείξηζε κεηδφλσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ, παξνρή 
θξνληίδαο ζηνλ αζζελή σο νιφηεηα θαη φρη ζαλ ζχκπησκα. Ώθφκα ζπκκεηέρνπλ 
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο πγείαο θαη πξναγσγήο πγείαο, ζηελ 
θαη‟νίθνλ λνζειεία θαη θξνληίδα, ζηνπο εκβνιηαζκνχο παηδηθήο ειηθίαο θαη 
εππαζψλ νκάδσλ, ζηε δηεμαγσγή πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ. Βπίζεο ζηελ 
ελεκέξσζε ζε ζέκαηα νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ζηελ αγσγή πγείαο ζε 
ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηέινο ζην ζρεδηαζκφ 
θαη εθαξκνγή επηδεκηνινγηθψλ εξεπλψλ κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ 
πγείαο. Σν θέληξν δηεπζχλεηαη απφ ηνλ αγαπεκέλν καο ζπλάδειθν, ειπηδνθφξν 
λέν, ν θ. Μαξηφιε πνπ είλαη ν επηζηεκνληθφο ηνπ ππεχζπλνο . Ρσηήζηε πφζεο 
θνξέο επηζθέθηεθε θαη είδε ηα πξνβιήκαηα ν δήκνο, πφζεο θνξέο έζθπςε πάλσ 
απφ ηελ πξνζπάζεηα θαη πφζεο θνξέο βνήζεζε ην λνζνθνκείν. Αελ έρσ ην ρξφλν 
δπζηπρψο λα κηιήζσ γηα φια ηα πξνβιήκαηα θαη φια ηα πξνγξάκκαηα θαη φιεο ηηο 
αλαθνηλψζεηο .Ο δήκαξρνο Ώζελαίσλ καο θάιεζε ζην επίπεδν ηεο Βιιεληθήο 
Βηαηξείαο Γεληθήο Εαηξηθήο θαη ηίκεζε πξνζσπηθά θαη κέλα, 30 ρξφληα είλαη απηά, 
γηα λα ηνπ θάλνπκε κηα κειέηε θαη λα επηζηαηήζνπκε ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ κνλάδσλ ηνπ Αήκνπ ηεο Ώζήλαο. Θεσξψ φηη ην πξψην ζηάδην αλ 
είλαη απηφ, ην δεχηεξν ζηάδην ζα είλαη φινη νη δήκνη ηεο ρψξαο. Σν ηξίην ζηάδην ζα  
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είλαη ηα αηηήκαηα ησλ δεκάξρσλ ζηα νπνία βξίζθνληαη ηα λπλ θέληξα πγείαο κε 
αζηηθνχ ηχπνπ, λα παξαιάβνπλ θη απηά. Κη είλαη θαηξφο λα γίλεη απηφ, γηα λα 
ππάξμεη κηα ζπλνιηθή πνιηηηθή ππεπζπλφηεηα ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο απφ 
ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Βίλαη θνληά καο, δνχκε καδί ηεο θαη δελ κπνξνχκε 
δπζηπρψο λα ππαρζνχκε ζ‟ απηήλ. Δ ηνπηθή απηνδηνίθεζε δελ έρεη δπλαηφηεηα λα 
κελ ππνζηεξίμεη ηε κνλάδα ηεο. Σν λνζνθνκείν ην νπνίν βξίζθεηαη 50 ρηιηφκεηξα 
καθξηά, ζπλήζσο δελ ηελ επηζθέπηεηαη θαλ. Πξέπεη λα ζαο πσ φηη θνηηψληαο πξνο 
ηα πίζσ θαη γηα λα αλαθεξζψ ζε θίινπο ησλ ληάησλ κνπ ζα παξνκνηάζσ θαη εγψ 
ηελ ηξηαληάρξνλε δηαδξνκή καο κε κηα θαζεηίλα. Καη φπσο ιέεη θαη εθείλνο, λα „ηε 
ινηπφλ ε θαζεηίλα ζαο, πεξηέρεη ηηο θαιέο ζηηγκέο θαη ηηο θαθέο ζηηγκέο. Πεξηέρεη ηηο 
θαιέο ζθέςεηο θαη ηηο θαθέο ζθέςεηο. ζνλ αθνξά εκέλα, ιίγε απειπηζία θαη ηελ 
απεξίγξαπηε ραξά λα δεκηνπξγψ θαη πάλσ απ‟ φια ηελ επγλσκνζχλε κνπ θαη ηελ 
αγάπε κνπ γηα ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ κε ζηεξίμαλε φια απηά ηα 
ρξφληα. Κη φκσο θαίλεηαη πσο ε θαζεηίλα δελ έρεη γεκίζεη αθφκα. αο επραξηζηψ. 
 
Γιπθεξία Μνζηξνύ: Βπραξηζηνχκε πνιχ θ. Μπνδνζάθε . Θα δψζσ ην ιφγν ζηελ 
επφκελε νκηιήηξηα, ηελ θα Βπαγγειία Υαιβαηδά, θνηλσληθή ιεηηνπξγφ, θνηλσληθή 
επηζεσξήηξηα ηνπ ζψκαηνο επηζεσξεηψλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο θαη 
πξφεδξν ηνπ πλδέζκνπ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ Βιιάδαο. 

 
Δπαγγειία Υαιβαηδά (Κνηλσληθή 
Λεηηνπξγόο, Κνηλσληθή Δπηζεσξήηξηα ηνπ 
ώκαηνο Δπηζεσξεηώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο 
θαη Πξόλνηαο, Πξόεδξνο πλδέζκνπ 
Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ Διιάδν)ο: 
Καηαξράο θαιεζπέξα ζαο. Θεσξψ φηη είλαη 
άδηθν, λα είκαη κεηά απφ ηνλ θχξην Μεξθνχξε 
Μπνδνζάθε, γηαηί είλαη ηφζν άκεζνο, είλαη 
ειθπζηηθφο ζην ιφγν ηνπ, θάζε θνξά είλαη θαη 
θαιχηεξνο θαη εγψ απιψο κεηά απφ απηφ ζα 
πξνζπαζήζσ λα απνηππψζσ κε ιίγα ιφγηα ηηο 
ζθέςεηο κνπ ζε ζρέζε κε έλα ζέκα πνπ αθνξά 

ηελ θνηλσληθή θξνληίδα, ηελ πξφιεςε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Βκείο νη 
θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί πηζηεχνπκε φηη ε θνηλσληθή θξνληίδα, έλα δίθηπν 
νινθιεξσκέλν θνηλσληθήο θξνληίδαο είλαη ε πξφιεςε ζηελ πγεία. Καη ζε απηφ έρεη 
πνιχ θπξίαξρν ιφγν ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Βπραξηζηνχκε ηελ νξγαλσηηθή 
επηηξνπή γηαηί γηα κηα αθφκε θνξά ην δίθηπν καο θάιεζε λα ζπκκεηάζρνπκε ζην 
ζεκεξηλφ ζπλέδξην πνπ απνηειεί κηα αμηέπαηλε πξσηνβνπιία δεκφζηνπ δηαιφγνπ 
γηα έλα ηφζν ζεκαληηθφ ζέκα φπσο είλαη ε πξφιεςε. Ξεθηλψληαο απφ ηε βαζηθή 
παξαδνρή φηη ε δξάζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο πξέπεη λα έρεη σο θαηεχζπλζε ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ ππαξρφλησλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηα 
λέα πνπ έξρνληαη ζην κέιινλ, είλαη αλαγθαία θαη επηβεβιεκέλε ε παξέκβαζε ζε 
κηα ζεηξά απφ ηνκείο θαη επίπεδα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ψζηε λα 
δξνκνινγεζνχλ εθείλεο νη αιιαγέο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο 
πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζα πεξηνξίζνπλ ην θιίκα δπζπηζηίαο 
θαη αλαζθάιεηαο ηνπ πνιίηε. ΐξηζθφκαζηε εδψ δψληαο ζε κηα θνηλσλία άδηθε, 
άληζε, δηαηξεκέλε. ινη εκείο είκαζηε άλζξσπνη πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη θαη 
νη ζεζκνί πνπ εθπξνζσπνχκε θαίλεηαη φηη κπνξνχλ θαη ζέινπλ λα δηνξζψζνπλ ηελ 
θαηάζηαζε ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ. Γνχκε ζε κηα θνηλσλία πνπ ν δηαξθψο 
απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ, ησλ αλαιθάβεησλ, ησλ θησρψλ, ησλ  
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κεηαλαζηψλ, ησλ ειηθησκέλσλ, ησλ αλαπήξσλ, ησλ εμαξηεκέλσλ αλζξψπσλ πνπ 
γεληθά ζηεξνχληαη ησλ βαζηθψλ θνηλσληθψλ αγαζψλ θαη βηψλνπλ ηνλ θνηλσληθφ 
απνθιεηζκφ. ινη εθείλνη πνπ δνπλ ζην πεξηζψξην θαη πνπ γηα θάπνηνπο απνηεινχλ 
θίλδπλν γηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Δ άληιεζε ησλ αληζνηήησλ θαη ε θαηαπνιέκεζε 
ηεο θνηλσληθήο αδηθίαο είλαη αλακθηζβήηεηα γηα φινπο καο ππνρξέσζε ηνπ 
θξάηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο. Οη πνιίηεο δηθαηνχληαη απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο θαη 
λνκηθέο πξνζηαζίαο κέζα ζε έλα νινθιεξσκέλν δίθηπν θνηλσληθήο θξνληίδαο πνπ 
ζα δηαζθαιίδεη ηελ απνηξνπή, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ ή ηελ 
απνθαηάζηαζε ησλ επηπηψζεσλ απηψλ, πνπ ζα αλαιακβάλεη ηελ επζχλε έλαληη 
ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο δηαζπλδεηηθήο ησλ ππεξεζηψλ, ηεο επάξθεηαο 
ησλ παξνρψλ θαη ηεο πνηφηεηάο ηνπο. Ο απνζπαζκαηηθφο θαη ρσξίο ζρεδηαζκφ 
ηξφπνο αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηψλ πξφλνηαο ζηε ρψξα καο δελ επέηξεςε κέρξη 
ζήκεξα ηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ θνηλσληθήο θξνληίδαο. ην 
ρψξν ηεο πγείαο, ε θαζηέξσζε απφ ην 1983 ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο κε ηηο 
φπνηεο ζηξεβιψζεηο εκθαλίδεη απηφ ζήκεξα, ηηο φπνηεο δπζιεηηνπξγίεο, έζεζε ηε 
ρψξα ζε κηα αλ κε ηη άιιν δηαδηθαζία ηξνρηάο ζηαδηαθήο θαη πξνγξακκαηηζκέλεο 
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ώληίζεηα ζηνλ ηνκέα ηεο πξφλνηαο, ην δηνηθεηηθφ 
νξγαλσηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο δελ αθνινχζεζε επαξθψο ηελ εμέιημε, δελ 
εθζπγρξφληζε φζν απαηηνχζε ηνπο αλαγθαίνπο ηνκείο. Οη ζπγθπξίεο πνπ 
δηακφξθσζαλ ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο καο ππνρξεψλνπλ 
λα κελ είκαζηε θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη γηα ηηο πξννπηηθέο πνπ δηαθαίλνληαη. Έηζη 
απνηειεί πξσηαξρηθή θαη άκεζε αλαγθαηφηεηα ε δεκηνπξγία ελφο ζεζκηθνχ 
πιαηζίνπ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο θηιηθνχ ζπζηήκαηνο πξφλνηαο. Ώπηφ ζεκαίλεη 
εθηφο απφ πνιιά άιια ηε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ θαη πφξσλ ζηελ ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε θαη απνζαθήληζε ηεο εζληθήο θαη λνκηθήο πνιηηηθήο θαζψο θαη ηνπ 
ηξφπνπ ζπληνληζκνχ θαη δηαζχλδεζεο κεηαμχ ηνπο. Δ αλππαξμία ζρεδηαζκνχ, ε 
ηπραία αλάπηπμε, ε ζχγρπζε ζηφρσλ, νη επηθαιχςεηο, ηα θελά, ε γξαθεηνθξαηία, ε 
έιιεηςε πξνζσπηθνχ, ε έιιεηςε ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο είλαη δηαπηζηψζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε, είλαη ζηξεβιψζεηο ζην ρψξν ηεο πξφλνηαο 
πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ. Δ απηνδηνίθεζε κπνξεί λα παίμεη ξφιν; Δ 
απηνδηνίθεζε κπνξεί, είλαη ε απάληεζε, γηαηί είλαη ν θαηαιιειφηεξνο θαη 
ηθαλφηεξνο θνξέαο λα εμαζθαιίζεη ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ 
θαη ησλ ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν βξίζθνληαη θαη απφ ην νπνίν 
εμαξηάηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Μπνξεί ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε αλ ηεο 
παξαζρεζνχλ απφ ην θξάηνο φια ηα αλαγθαία κέζα γηα λα εμαζθαιίζεη ζην 
ειάρηζην ηηο ζχγρξνλεο ππεξεζίεο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο. Δ απηνδηνίθεζε είλαη ζε 
ζέζε κε ηα αξκφδηα φξγαλά ηεο λα πξνεηνηκάζεη ηηο θαηάιιειεο δνκέο θαη 
ππεξεζίεο αιιά ζέιεη ηνλ ζεζκηθφ εμνπιηζκφ, ηα νηθνλνκηθά κέζα, ηηο ππνδνκέο, ην 
έκςπρν πιηθφ θη φηη άιιν απαηηεζεί. Σν βαζηθφηεξν φισλ, ε αξκνδηφηεηα ησλ 
δήκσλ λα είλαη δεζκεπηηθή θαη φρη πξναηξεηηθή άξα θαη επηιεθηηθή ε άζθεζή ηεο. Δ 
απηνδηνίθεζε κπνξεί λα πεηχρεη γηαηί γλσξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο, γηαηί 
κπνξεί λα αλαιάβεη κέζσ ηεο ζχλζεζεο θαη ηεο γλψζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο, λα 
εληάμεη επηκέξνπο ζηξαηεγηθέο ζην πιαίζην κηαο θνηλήο ζηξαηεγηθήο ηεο ηνπηθήο 
αλάπηπμεο θαη λα αμηνπνηήζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνπο δηαζέζηκνπο 
πφξνπο. Μπνξεί γηαηί απνηειεί ζεζκφ πνπ πξνάγεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη 
απνηειεί θέληξν αλαθνξάο ησλ πνιηηψλ ζε θαίξηα ζέκαηα. Πνηνο ήηαλ ν ξφινο ηεο 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηνπο ηνκείο πγείαο θαη πξφλνηαο κέρξη ζήκεξα; Ση 
ελλννχκε κηιψληαο γηα πξσηνβάζκηα θνηλσληθή θξνληίδα; Δ πνιηηεία ζηα πιαίζηα 
ησλ αλαδηαξζξψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξφλνηαο, επηδηψθνληαο ηελ απνθέληξσζε 
θαη ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ κεηέθεξε ζηαδηαθά ηηο  
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δηάθνξεο εζληθέο παξεκβάζεηο ζηελ αξκνδηφηεηα γηα άζθεζε κέξνπο ηεο 
θνηλσληθήο πξφλνηαο ζηνπο νξγαληζκνχο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Δ κεηαθνξά 
απηή δελ ζπλνδεχηεθε κε ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο. Παηδηθνί ζηαζκνί, 
βξεθνλεπηαθνί, θέληξα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο, θέληξα εκεξήζηαο θξνληίδαο 
ειηθησκέλσλ, ζρνιέο γνλέσλ, θέληξα λεφηεηαο, ελεκέξσζε πξφιεςεο 
λαξθσηηθψλ, πξνγξάκκαηα γηα ειηθησκέλνπο φπσο ην ΐνήζεηα ζην πίηη θαη κηα 
ζεηξά απφ άιιεο ππεξεζίεο αλαπηχρζεθαλ, νη φπνηεο πξνζπάζεηεο φκσο έρνπλ 
γίλεη κέρξη ζήκεξα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο 
δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ελφο ζχγρξνλνπ δηθηχνπ ππεξεζηψλ 
πξσηνβάζκηαο θνηλσληθήο θξνληίδαο. Βδψ ζέισ λα ζαο πσ φηη αθνχγνληαο ηηο 
δηάθνξεο δξάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο εθείλν πνπ κνπ έκεηλε σο 
γεχζε είλαη φηη πξνζπαζνχζαλ. ινη θάλαλε θαίξηεο παξεκβάζεηο πνπ είλαη 
απνδνηηθέο γηα ηνλ πνιίηε, πνπ ηηο έρεη φιεο αλάγθε αιιά θάζε θνξά θη αλαιφγσο 
αλ ν δήκαξρνο ήηαλ θαξδηνιφγνο, αλ ήηαλ γπλαηθνιφγνο, αλ ήηαλ ηνπηθφο 
άξρνληαο κε θάπνηεο επαηζζεζίεο, κε ζπλεξγάηεο εμεηδηθεπκέλνπο, θάζε θνξά νη 
ππεξεζίεο έπαηξλαλ απηφλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ. ρη πσο δελ ρξεηάδνληαη αιιά 
πξέπεη λα νξγαλσζνχλ. ε απηφ ην ζεκείν θξίλσ ζθφπηκν λα ηνλίζσ φηη 
πξσηνβάζκηα θνηλσληθή θξνληίδα ραξαθηεξίδνπκε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
αλνηθηήο θνηλσληθήο θξνληίδα ζην πιαίζην ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ 
απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε ησλ αλαγθψλ θαη ζηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ 
πξνβιεκάησλ. Γηα καο ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο ε πξσηνβάζκηα θνηλσληθή 
θξνληίδα ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε είλαη ζπλψλπκε ηεο πξφιεςεο γηα απηφ θαη 
είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα αλαπξνζαξκνζηεί ε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ, ησλ 
πξνγξακκάησλ, λα επαλαζρεδηαζηνχλ νη δξάζεηο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ψζηε 
λα αληαπνθξίλνληαη ζε λέα δεδνκέλα θαη λα εθαξκνζηνχλ εθείλεο νη κέζνδνη πνπ 
ζα αλαβαζκίζνπλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Ο χλδεζκνο Κνηλσληθψλ 
Λεηηνπξγψλ Βιιάδνο ζηνλ νπνίν έρσ ηελ ηηκή λα είκαη πξφεδξνο ζήκεξα, απφ ην 
1982 πξνηείλεη ζπλερψο ζε έγγξαθά ηνπ θαη ζηα δηάθνξα ππνπξγεία ηε ιεηηνπξγία 
θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Ώξθεηνί δήκνη απφ ηφηε, πάλε 
αξθεηά ρξφληα θαη πνιινί αγσλίζηεθαλ πξηλ απφ κέλα, ιεηηνχξγεζαλ ζηαδηαθά 
θνηλσληθέο ππεξεζίεο πηζηεχνληαο φηη βαζηθνί ζηφρνη ηνπο είλαη ίδηνη κε ηηο 
ππεξεζίεο απηέο πνπ είλαη ε έξεπλα, ν ζρεδηαζκφο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ 
πξνγξακκάησλ θαη ησλ δηθηχσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Πέξαζαλ αξθεηά ρξφληα θη ν 
ΚΛΒ, ν χλδεζκνο Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ Βιιάδνο καδί κε ηελ ΚΒΑΚΒ πνπ 
απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 ζπλδηακνξθψλνπλ δηαρξνληθά ηε λέα αληίιεςε ζην λέν 
θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ βηψλνπκε φινη. Ρφιν θιεηδί κπνξνχλ λα 
παίμνπλ θαη κεξηθέο ππεξεζίεο ηνπ ΟΣΏ, πνπ εθηφο απφ ηελ αλαδηνξγάλσζή ηνπο 
ζε έλα λέν πιαίζην, πξνηείλνπκε κηα λέα δηεχζπλζε, πξέπεη λα δηαζέηνπλ αμηφπηζηε 
βάζε δεδνκέλσλ, λα εμαθξηβψλνπλ ηηο αλάγθεο εμαηνκηθεπκέλα πηα θαη 
νπσζδήπνηε λα είλαη επαξθψο θαη θαηάιιεια ζηειερσκέλεο. Γηαηί νη θνηλσληθέο 
ππεξεζίεο απνηεινχλ ζε ηνπηθφ επίπεδν ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηε ράξαμε ηεο 
λέαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ γηα 
απαζρφιεζε, πξφνδν, επεκεξία κέζα ζε έλα επαλαηξνθνδνηνχκελν ζχζηεκα 
αμηνπνηψληαο ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ησλ πνιηηψλ θαη ηε ζπλεξγαζία ηεο θεληξηθήο 
εμνπζίαο θαη ησλ ηνπηθψλ αξρψλ. ήκεξα ζε επίπεδν δήκνπ ιεηηνπξγνχλ 
ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα ζηήξημεο αηφκσλ. Λεηηνπξγνχλ δηάθνξεο ππεξεζίεο 
ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο κε ηε κνξθή ηε λνκηθήο, ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή κε ηε κνξθή αδηαβάζκηησλ πξνγξακκάησλ 
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Δ λέα καο πξφηαζε είλαη φηη πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη έλα 
λέν πιαίζην αλαθνξάο, κηα λέα ππεξεζία ζηελ νπνία δηεχζπλζε πνπ πξνηείλνπκε  
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κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ φια απηά καδί θαη ελδεηθηηθά ζα αλαθέξσ φηη κπνξεί ζε 
απηή ηε λέα δηεχζπλζε λα αλήθεη ην γξαθείν ελεκέξσζεο πνιηηψλ, ην ηκήκα 
ζπκβνπιεπηηθήο, ηκήκαηα πξνζηαζίαο δηαθφξσλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ην 
γξαθείν ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ πξφιεςεο εγθιεκαηηθφηεηαο, πάξα πνιιά ζε 
άιιεο ππεξεζίεο. ια απηά ηα νπνία πξνηείλνπκε δελ είλαη φξακα, είλαη κηα ζθέςε 
ηελ νπνία ηελ έρνπκε δνπιέςεη πνιχ θαη εκείο θαη νη ηερλνθξάηεο άιισλ 
εηδηθνηήησλ. Πξέπεη λα γίλεη απηφ γηα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, ηελ νηθνλνκία ησλ 
ρξεκάησλ. Πηζηεχνπκε φηη ζέιεη πνιηηηθή αλδξεία, Πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ πνιιά 
λνκηθά πξφζσπα θαη πάξα πνιχ ιίγνη δήκνη ζα ην δερηνχλ εχθνια, εθείλν πνπ 
κπνξνχκε λα ζαο πνχκε κε ζηγνπξηά είλαη φηη θάπνηνη δήκνη ήδε ην έρνπλ 
ζεζκνζεηήζεη, ελδεηθηηθά ζαο αλαθέξσ ην δήκν Ώξηέκηδνο εδψ ζηελ Ώηηηθή. Αελ 
έρνπκε θαλέλα ζηνηρείν ζηελ πξφηαζή καο κηαο ππεξθίαιεο πξνζέγγηζεο, γηα καο 
ν ξφινο ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θνηλσληθήο θξνληίδαο είλαη λα 
δηαρεηξηζηνχλ φιεο απηέο ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, απηά ηα θνηλσληθά θαηλφκελα. 
Βίκαζηε πνιχ ραξνχκελνη, αηζζαλφκαζηε φηη πξέπεη λα εμνπιηζηνχκε κε ζάξξνο 
γηαηί ηέηνηεο ζπλαληήζεηο δεκηνπξγνχλ θηλεηηθφηεηα θαη πξνσζνχλ παξεκβάζεηο, ζε 
πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ πεηχρεη, δίλνπλ ηελ αθνξκή λα αθνπζηνχλ εδψ θαη λα γίλεη 
ε κεηαθνξά θαη ε δηάρπζε ηεο γλψζεο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Βπραξηζηψ 
πνιχ . 
 
Γιπθεξία Μνζηξνύ: Κα Υαιβαηδά ην ζέκα είλαη πνιχ θαπηφ πνπ αλαθέξαηε θαη 
λνκίδσ φηη φινπο καο αγγίδεη πάξα πνιχ. Πξνρσξνχκε ζηνλ επφκελν νκηιεηή, ηελ 
θα ΐαζηιηθή Μπνπθνπβάια, θιηληθή ςπρνιφγν θαη Γεληθή Γξακκαηέα πιιφγνπ 
Βιιήλσλ Φπρνιφγσλ. 

 
Βαζηιηθή Μπνπθνπβάια (Κιηληθόο 
Φπρνιόγνο, Γεληθή Γξακκαηέαο πιιόγνπ 
Διιήλσλ Φπρνιόγσλ): Καιεζπέξα ζε φινπο 
ζαο. Θέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ πξφεδξν ηνπ 
Αηθηχνπ γηα ηελ ηηκή πνπ καο έθαλε λα καο 
πξνζθαιέζεη ζην ζπλέδξην θαη λα κηιήζνπκε θη 
απφ ηελ πιεπξά ησλ ςπρνιφγσλ πψο 
εξγάδνληαη θαη ηη πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ 
κέζα ζηνλ ρψξν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Σν 
ζέκα πνπ ζα αλαπηχμσ είλαη ε ζεζκηθή 
ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ςπρνινγηθήο 
ππνζηήξημεο ζηα πιαίζηα ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο. χκθσλα κε κηα έθζεζε ηεο 

Βπξσπατθήο Έλσζεο πνπ έγηλε ζηηο ΐξπμέιιεο ην 2006 πξνβιήκαηα ςπρηθήο 
πγείαο επεξεάδνπλ 1 ζηνπο 4 Βπξσπαίνπο πνιίηεο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ζηε 
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Ώπηά ηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο έρνπλ ζεκαληηθέο 
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνγελεηαθή θαη επαγγεικαηηθή δσή ηνπ αηφκνπ θαζψο 
επίζεο θαη ζηηο θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο. Οπφηε θξίλεηαη αλαγθαία κηα ζηξαηεγηθή 
ςπρηθήο πγείαο ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πξφιεςεο 
ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο. Δ Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε θαιείηαη λα παίμεη έλαλ 
πξσηεχνληα ξφιν ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πξφιεςεο ςπρηθήο πγείαο δηφηη 
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ πνιίηε λα έρεη άκεζε παξνρή ππεξεζηψλ, κέζα απφ 
ελδηάκεζεο δνκέο, δίρσο λα ρξεηαζηεί λα απνκαθξπλζεί γεσγξαθηθά απφ ηελ 
πεξηνρή ζηελ νπνία δεη θαη νχηε λα απνρσξηζηεί ηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, ηε 
γεηηνληά θιπ. Σψξα, ζε ζρέζε κε εκάο ηνπο ςπρνιφγνπο. Ώπφ ην 1980 κέρξη  
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ζήκεξα έλαο κεγάινο αξηζκφο ςπρνιφγσλ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε 
δηάθνξα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο ςπρηθήο πγείαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα 
ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. ηηο αξρέο ηνπ 1980 ν πξψηνο δήκνο πνπ εθάξκνζε ην 
πξψην πξφγξακκα αγσγήο πγείαο ήηαλ ν δήκνο Τκεηηνχ θαη ήηαλ ν δήκαξρνο, ν 
αείκλεζηνο δήκαξρνο, ν Ώλδξέαο Λεληάθεο. Αελ μέξσ αλ ππήξμε θάπνηα 
πξνζπάζεηα πξηλ απφ απηφ. Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο εξγάδνληαη νη ςπρνιφγνη 
ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε είλαη ζηα θέληξα ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο, ζηα 
πξνγξάκκαηα ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε «Φπρνιφγνη ζηα 
ζρνιεία», ζηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο, ζηα θέληξα πξφιεςεο ηνπ ΟΚΏΝΏ θαη 
ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Βίλαη ζε ζπλεξγαζία ηνπ ΟΚΏΝΏ κε ηελ ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε πνπ είλαη ν ηνκέαο πξσηνβάζκηαο πξφιεςεο ρξήζεο 
εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. Φπρνιφγνη εξγάδνληαη ζηνπο ζπκβνπιεπηηθνχο ζηαζκνχο, 
ζηα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο γπλαηθψλ, νηθνγέλεηαο, ηξίηεο ειηθίαο θ.ιπ θαη επίζεο 
ζε πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. Γηα λα αζθήζεη 
θάπνηνο ην επάγγεικα ηνπ ςπρνιφγνπ ζηελ Βιιάδα είλαη απαξαίηεην λα έρεη 
πηπρίν ςπρνινγίαο ΏΒΕ απφ ηελ Βιιάδα ή ην εμσηεξηθφ θαη άδεηα εμαζθήζεσο 
επαγγέικαηνο ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο 991/79, ην λφκν 2646 ηνπ 98 θαη ηελ 
θνηλνηηθή νδεγία 8948. Γηαηί ην αλαθέξσ απηφ; Έλα πάξα πνιχ ζεκαληηθφ 
πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ςπρνιφγνη κέζα ζηνπο δήκνπο είλαη φηη πνιχ 
ζπρλά θπξίσο απφ άγλνηα, πξνζιακβάλνληαη ζε ζέζεηο ςπρνιφγνπ, άηνκα κε 
απνιπηήξην ιπθείνπ ηα νπνία έρνπλ θάλεη θάπνην ζεκηλάξην νπνπδήπνηε, πνιιέο 
θνξέο ρξίδνληαη θαη κε πνιχ επίζεκνπο ηίηινπο, ζχκβνπινη ςπρηθήο πγείαο, θάηη ην 
νπνίν είλαη πνιχ ερεξφ θαη ην νπνίν καο εληππσζηάδεη, νη νπνίνη ζηεξνχληαη 
νπνηαζδήπνηε παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο. Αειαδή δελ έρνπλ ηα πξνζφληα ηνπ 
ςπρνιφγνπ αιιά θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο ςπρνιφγνπ. πσο αληηιακβάλεηαη θαλείο 
φηαλ πξνζιάβεη θάπνηνλ ν νπνίνο δελ έρεη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε, δελ πιεξεί 
ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ έρεη ζέζεη ην Τπνπξγείν Τγείαο ζα 
έρεη θαη κηα πάξα πνιχ θαθή παξνρή ππεξεζηψλ. Θα αλαθεξζψ ηψξα ζε ζπλήζεηο 
δπζιεηηνπξγίεο πνπ έρνπκε εληνπίζεη ζαλ ζχιινγνο ζηηο ςπρνινγηθέο ππεξεζίεο 
πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Δ πξφζεζή κνπ 
δελ είλαη λα πσ φηη ππάξρνπλ θαθψο θείκελα, απηφ ην μέξνπκε φινη. Δ πξφζεζή 
κνπ είλαη λα δηαρσξίζνπκε ηα θαθψο θείκελα απφ ηα θαιά θαη λα πξνζπαζήζνπκε 
φινη καδί λα ηα δηνξζψζνπκε. Ο ζηφρνο είλαη ε βειηίσζε, φρη λα πνχκε φηη θάλνπκε 
θάηη άζρεκν. Ο ζηφρνο είλαη λα κπνξέζνπκε λα βειηηψζνπκε απηφ ην νπνίν 
ζπκβαίλεη. Έρνπκε εληνπίζεη φηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα σο πξνο ηε δνκή θαη 
ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ, σο πξνο ηνπο ζηφρνπο, ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ. 
πρλά ππάξρεη επηθάιπςε απφ άιιεο κνλάδεο κε ζπλαθέο έξγν, ππάξρεη 
πξφβιεκα σο πξνο ηελ πνιηηηθή ζρέζεσλ εξγαζίαο, απνπζία κηζζνινγίνπ 
ζχκθσλα κε ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, ππάξρεη πξφβιεκα σο πξνο ηε κέξηκλα γηα 
ην ςπρνινγηθφ πιηθφ, ηε δηαηήξεζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ ζεζκνχ θαη αμηνιφγεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Σηο έρσ αλαθέξεη επηγξακκαηηθά, ζα 
ήζεια λα πσ φηη ζαλ ζχιινγνο Βιιήλσλ ςπρνιφγσλ πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε 
κηα ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο κε ην θξάηνο νχησο ψζηε νη ζπλάδειθνί καο λα 
ακείβνληαη αμηνπξεπψο γηαηί δπζηπρψο ζε πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο νη ακνηβέο 
ηνπο ζηεξνχληαη αμηνπξέπεηαο ζα έιεγα. Βπίζεο σο πξνο ηελ επηινγή 
πξνζσπηθνχ, είλαη απηφ ην νπνίν αλέθεξα πξνεγνπκέλσο φηη ζηηο ζέζεηο 
ςπρνιφγσλ θάπνηεο θνξέο, θπξίσο απφ άγλνηα πξνζιακβάλνληαη άηνκα ηα νπνία 
δελ έρνπλ ηα πξνζφληα πνπ απαηηεί ε ειιεληθή λνκνζεζία γηα ην επάγγεικα ηνπ 
ςπρνιφγνπ . Ώθφκα ππάξρεη έλα πξφβιεκα φηαλ αλαπηχζζεηαη έλα πξφγξακκα γηα 
θάπνηα ρξφληα κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, ιεηηνπξγεί γηα 3-5  
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ρξφληα, ζηε ζπλέρεηα ην πξφγξακκα απηφ θιείλεη, δελ παίξλεη δειαδή κηα δηάξθεηα 
ζην ζεζκφ θαη πνιχ ζπρλά δελ ππάξρεη θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 
απηψλ ησλ ππεξεζηψλ, αλ ππάξρεη ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ πνιίηε, αλ ππήξμε 
απνηέιεζκα ζε επίπεδν πξφιεςεο θιπ. Βπίζεο ζα αλαθεξζψ θαη ζε έλα άιιν 
ζεκείν ην νπνίν είλαη αξθεηά αθαλζψδεο ζε ζρέζε κε ην ςπρνινγηθφ πιηθφ. Έρεη 
ζπκβεί λα βξεζνχκε αληηκέησπνη αξθεηέο θνξέο λα ππάξμεη έλα πξφγξακκα, λα 
ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε γηα θάπνηα ρξφληα, ζηε ζπλέρεηα ην 
πξφγξακκα λα θιείζεη ελψ ππάξρεη έλα πάξα πνιχ ζεκαληηθφ πιηθφ πνπ ην  
ρεηξίδεηαη ςπρνιφγνο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη πιηθφ απφ ηεζη ή κε εθζέζεηο ή κε 
ηζηνξηθά αζζελψλ. ια απηά ηα ζηνηρεία εκπίπηνπλ ζηε λνκνζεζία ηεο αξρήο 
πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ν ςπρνιφγνο ζαλ επαγγεικαηίαο 
δεζκεχεηαη απφ ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην. Πνιιέο θνξέο βξεζήθακε 
αληηκέησπνη κε πνιχ κεγάιεο ζπγθξνχζεηο φπνπ κε απνθάζεηο έηζη απζαίξεηεο 
έιεγαλ αο πνχκε ζηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ νη νπνίνη δελ 
δεζκεχνληαη ζε θακία πεξίπησζε απφ ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην λα πάξνπλ θαη 
λα δηαρεηξηζηνχλ φιν απηφ ην πιηθφ. Καιφ είλαη ζε φπνηνπο δήκνπο ππάξρνπλ απηά 
ηα πξνγξάκκαηα λα μέξνπκε φηη δελ είλαη θάηη ην νπνίν κπνξεί ν νπνηνζδήπνηε 
δηνηθεηηθφο ππάιιεινο λα ην δηαρεηξηζηεί αιιά είλαη θάηη ην νπνίν εκπίπηεη ζε 
ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζα πξέπεη εθφζνλ θιείζεη ην πξφγξακκα φιν απηφ ην 
πιηθφ λα πάεη ζηελ πιεζηέζηεξε ςπρνινγηθή ή ςπρηαηξηθή κνλάδα πνπ ιεηηνπξγεί 
ζηα φξηα ηνπ δήκνπ θαη λα παξαδνζεί ζε ςπρνιφγν ή ζε ςπρίαηξν θαη αλ απηή δελ 
ππάξρεη, ζην πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν, Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο. Πάλησο ζε θακία 
πεξίπησζε απηφ ην πιηθφ δελ κπνξεί λα κείλεη ρσξίο θχιαμε κέζα ζην γξαθείν 
θάπνηνπ ππαιιήινπ ζηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ελφο δήκνπ. αλ επίινγν ζέισ λα 
πσ φηη ε αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο ςπρηθήο πγείαο ζηελ ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ ςπρηθή πγεία ησλ πνιηηψλ, ρξεηάδεηαη 
φκσο πεξαηηέξσ εθζπγρξνληζκφο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ θαζψο επίζεο θαη 
ζεκαληηθέο βειηηψζεηο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπο. αο επραξηζηψ πάξα πνιχ. 
 
Γιπθεξία Μνζηξνύ: Βπραξηζηνχκε πνιχ ηελ θα Μπνπθνπβάια. Αίλσ ην ιφγν 
ζηνλ επφκελν νκηιεηή, Μηραήι Ώγγέινπ, νθζαικίαηξν, επηζηεκνληθφ ππεχζπλν 
ηαηξηθήο εθπαίδεπζεο. 

 
Μηραήι Αγγέινπ (Οθζαικίαηξνο, 
Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Ηαηξηθήο 
Δθπαίδεπζεο ΗΚΑ): Καιεζπέξα ζαο. 
Καηαξρήλ ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ 
νξγαλσηηθή επηηξνπή θαη ηνλ πξφεδξν, 
εθιεθηφ θίιν θαη ζπλάδειθν θαη αξρίδσ 
ακέζσο γηα ηε ζπκβνιή ησλ ζπιινγηθψλ 
θνξέσλ πνιηηψλ δηαρξνληθά ζηελ πξφιεςε. 
Με ιίγνπο νξηζκνχο γηα ηελ πγεία σο ηελ 
νινθιεξσκέλε θπζηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή 
επεμία θαη φρη κφλν απνπζία λφζνπ ή 
αλαπεξίαο, πξφιεςε, απνηξνπή, ιήςε 
κέηξσλ γηα ηελ παξεκπφδηζε εθδήισζεο 

δπζάξεζηνπ θαηλνκέλνπ, ελ πξνθεηκέλσ πγείαο θαη θνξέαο, δηνηθεηηθφ φξγαλν, 
ππεξεζία ή νξγαληζκφο πνπ έρεη ηελ επζχλε πινπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ ή 
θαηάξηηζεο θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ. Οη δείθηεο λνζεξφηεηαο θαη  



 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 3
οσ

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Διαδημοηικού Δικηύοσ Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Σ.Α. 139 

 
ζλεζηκφηεηαο απνηεινχλ ηα κέηξα αμηνινγήζεσο θαη ζπγθξίζεσο ησλ πιεζπζκψλ 
ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Ώλαθέξνληαη ζπρλά θαη σο αξλεηηθνί δείθηεο πγείαο, 
πξαθηηθά φκσο δελ ππάξρνπλ ζεηηθνί δείθηεο πγείαο. Δ πγεία κπνξεί λα βεβαησζεί 
κφλν απφ ηελ απνπζία λφζνπ. Κάπνηα ηζηνξηθά δεδνκέλα γξήγνξα, ζηελ Κξήηε θαη 
ζηελ Πχιν δηαθξίλνληαη δεκφζηνη θνξείο γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ πδξεχζεσο 
θη απνρεηεχζεσο ελψ ν κεξνο αλαθέξεη θνξείο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο ζην 
ζηξαηφπεδα ησλ Ώραηψλ κε εθαξκνγή απνιχκαλζεο ηνπ ρψξνπ ιφγσ ηεο 
ελζθήςεσο, κνιπζκαηηθήο λφζνπ θαη αληίζηνηρεο εηθφλεο. Ο Εππνθξάηεο 
δηαηππψλεη αξρέο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο πνπ αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνλ 
άλζξσπν ζηα βηβιία πνπ βιέπεηε, ελψ ν Ώξηζηνηέιεο πεξηγξάθεη ηδηαηηέξσο, 
φξνπο πγηεηλήο δηαβηψζεσο θαη πξνιεπηηθήο αγσγήο πγείαο ζην βηβιίν ηνπ «Πεξί 
θχζεσο αλζξψπνπ». Δ βπδαληηλή πεξίνδνο αλαπηχζζεη θνξείο πξνιεπηηθήο 
αγσγήο θαη παξνρήο πγείαο κε ηελ έλλνηα πνπ ηηο αληηιακβαλφκαζηε θαη ζήκεξα, 
απφ ην θξάηνο, ηελ εθθιεζία θαη ηνπο ηδηψηεο, επηδηψθεη εμπγίαλζε ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο, αληηκεησπίδεη ηε κφιπλζε ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηηο επηδεκίεο, 
αμηνινγείηαη θαηά εθείλε ηελ πεξίνδν θαη θξίλεηαη θαηάιιειε ή φρη ε ηξνθή θαη ην  
λεξφ φπσο ρνξεγνχληαη θάξκαθα γηα ηελ αλνζνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ έλαληη 
πνηθίιισλ αηηίσλ. ην δπηηθφ κεζαίσλα αλαπηχζζεηαη ν πεξηνξηζκφο ησλ 
κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ κε ηελ θαξαληίλα, ηα ινηκνθαζαξηήξηα ελψ εθαξκφδεηαη 
εηδηθή έλδπζε ζηνιή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αζρνινπκέλσλ ηαηξψλ απφ πάζρνληεο 
κε κεηαδνηηθά λνζήκαηα. Δ αλαδσπχξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηε δεκφζηα πγεία 
έγηλε απφ ηηο θνηλσληθέο πηέζεηο γηα ζέκαηα πγείαο θαη πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο ην 18

ν
 

αηψλα θαη ζπλδέζεθε άκεζα κε ηε θηινζνθία ηνπ Αηαθσηηζκνχ. Σν θίλεκα απηφ 
κεηαηφπηζε ην ελδηαθέξνλ απφ ηε κεηαζαλάηηα κνίξα ηεο ςπρήο ζε έλαλ άιιν 
θφζκν, ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ παξφληνο θφζκνπ. Δ λέα πξνζέγγηζε 
πξνήγαγε ηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο πνπ νλνκάδνπκε ζήκεξα «δεκφζηα πγεία». 
Ρνπζζψ θαη Σδέλεξ, απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζπλεηζθνξέο ζηε δεκφζηα πγεία, ν 
εκβνιηαζκφο θαηά ηεο επινγηάο. Δ ηδέα ηεο πξφιεςεο ζην πξνζθήλην, γηαηί ν 
θφζκνο δελ αδηαθνξνχζε πιένλ γηα ηηο άζιηεο ζπλζήθεο πγηεηλήο πνπ 
επηθξαηνχζαλ ζην ζηξαηφ, ηηο θπιαθέο, ηα λνζνθνκεία θαη ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 
Οη πνιίηεο ελδηαθέξνληαη πιένλ γηα ζέκαηα δηαβίσζεο, δηαηξνθήο, απνηξνπήο 
επηδεκηψλ, ηαηξηθήο ησλ θαηαζηξνθψλ θαη ζέκαηα αηνκηθήο πγηεηλήο. Δ πεξαηηέξσ 
κειέηε πξνθάιεζε ηελ εκθάληζε αζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζρεδίσλ 
κεηαξξχζκηζεο ησλ παλεπηζηεκίσλ. Καη λα ε πξνζέγγηζε ηεο πγείαο θαη ε 
δηάξζξσζε πνπ έρεη κε ηνπο ππφινηπνπο θνξείο θαη παξάγνληεο. Δ ζχγρξνλε 
αληίιεςε ηεο δεκφζηαο πγείαο. Οη αλάγθεο δεκηνχξγεζαλ έλα λέν είδνο γηαηξνχ 
πνπ δελ ζεξαπεχεη αιιά αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ πγεία κεγάισλ νκάδσλ 
πιεζπζκνχ. Ώπηφ είλαη δπλαηφλ λα αλαηεζεί επηκέξνπο θαη ζε επηζηήκνλεο πνπ 
βξίζθνληαη εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο ηαηξηθήο φπσο ζπκβαίλεη απφ ηνλ 20

ν
 αηψλα. Οη 

ζηφρνη ηεο δεκφζηαο πγείαο επηγξακκαηηθά. ε επίπεδν νξγάλσζεο, αλαγλψξηζε, 
θαηαγξαθή ζπλζεθψλ, ζπιινγή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, επεμεξγαζία, 
ζπκπεξάζκαηα θαη ζρεδηαζκνί ελψ ζε επίπεδν δξάζεο, ελεκέξσζε θαη 
επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, εθαξκνγή πξνγξακκάησλ, ηαρεία απνθαηάζηαζε 
θαη επαλέληαμε ησλ πιεγέλησλ, νκάδσλ πιεζπζκνχ. Έκθαζε ζηελ πξφιεςε, 
κήλπκα. Κνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο θαη ηξφπνο δσήο δηαδξακαηίδνπλ 
ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ απ‟ φηη απηή 
θαζαπηή ε παξνρή ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Ο ζρεδηαζκφο 
πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο κέζσ ησλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ πνιηηψλ φηαλ 
επηθεληξψλεηαη ζηελ πξφιεςε θαίλεηαη φηη ακβιχλεη ηελ νηθνλνκηθή πίεζε ηνπ 
θφζηνπο ζεξαπείαο. Ώζθείηαη θξηηηθή ζηα ζπζηήκαηα πγείαο φηη εζηηάδνληαη  
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ππέξκεηξα ζηε λνζειεία ησλ αζζελψλ παξακειψληαο ηελ πξφιεςε ηεο 
αζζέλεηαο. Πξαγκαηηθά, θαηά κέζν φξν ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΏ κε ζηνηρεία ηνπ 
2005, κφλν ην 3% ηεο ηξέρνπζαο δαπάλεο πγείαο δηαηίζεηαη ζηελ πξφιεςε θαη ζε 
πξνγξάκκαηα δεκφζηαο πγείαο. Παξφια απηά, ην πξνζδφθηκν δσήο απμήζεθε 
ζεκαληηθά ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΏ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, βιέπεηε ηα ζρεηηθά. 
Καη ε Βιιάδα είλαη ζε θαιή ζέζε, κε 79 ρξφληα κέζν φξν δσήο. Δ δηακφξθσζε ηεο 
πξφιεςεο απφ ηνπο θνξείο ησλ πνιηηψλ έρεη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ βιέπεηε. 
Μηθξφο ζρεηηθά πιεζπζκφο, θνηλά δεηήκαηα γηα επίιπζε, δπλαηφηεηα ζπρλήο θαη 
άκεζεο επαθήο, επέιηθηε επηθνηλσλία ρσξίο γξαθεηνθξαηία. Ώιιά θαη 
κεηνλεθηήκαηα. Μηθξνπνιηηηθέο αληηιήςεηο, ππεξεθηίκεζε δπλαηνηήησλ, πηζαλή 
έιιεηςε εηδηθψλ γλψζεσλ απφ ηζχλνληεο θνξέσλ θαη θίλδπλνο εθηξνπήο απφ ην 
ζηφρν. Ώλαγθαία ινηπφλ ε θαζηέξσζε ζπλνιηθψλ πξνηάζεσλ πξνιεπηηθήο 
ηαηξηθήο. Οη ζπιινγηθνί θνξείο, νη θνηλσθειείο νξγαληζκνί, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, 
ε παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα, ηδησηηθή πξσηνβνπιία πξέπεη κε ηελ επίβιεςε ηεο 
πνιηηείαο λα δηακνξθψλνπλ ην ηδηαίηεξν ζεζκηθφ πιαίζην αλάπηπμεο θαη 
ιεηηνπξγίαο ηεο πξφιεςεο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη απηφ πνπ έγηλε ζην ΕΚΏ,  
πνπ έρεη αξρίζεη ζην ΕΚΏ θαη ζπκκεηέρεη ην ΕΚΏ, ε Βζληθή ρνιή Αεκφζηαο Τγείαο 
ηνπ Σνκέα ησλ Οηθνλνκηθψλ ηεο Τγείαο, ε Κιηληθή Κνηλσληθήο Εαηξηθήο ηνπ 
Σκήκαηνο Εαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο θαη ην εξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη 
Βπηδεκηνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Εαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ. Ο πνιίηεο 
κέζσ ηνπ θνξέα κεηέρεη ελεξγά είηε σο πξνηείλσλ - απνθαζίδσλ είηε σο 
απνδέθηεο. Ώπνδέθηεο αλίρλεπζεο θαη απνηχπσζεο δεηεκάησλ, λνζνινγηθήο 
ραξηνγξάθεζεο πεξηνρψλ θαη νκάδσλ πιεζπζκνχ, παξνρήο ζηνηρείσλ ζε έλα 
θεληξηθφ φξγαλν δηαρείξηζεο κε ζηφρν πξφιεςε, πξνδηάγλσζε, δηάγλσζε, 
ζεξαπεία, πξφγλσζε ηεο λφζνπ, πξφλνηα θαη απνθαηάζηαζε. Δ αληαπφθξηζε ησλ 
ζπιινγηθψλ θνξέσλ. Πξέπεη λα είλαη άκεζα κε ηαρχηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, 
κε επειημία, επαλαζρεδηαζκφ θαη δηαξζξσηηθέο θηλήζεηο φηαλ απαηηείηαη θαη κε 
ζπλερή αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο. Οη ζπιινγηθνί θνξείο ηειηθά αλαιακβάλνπλ λα 
γεθπξψζνπλ ην ράζκα κεηαμχ ηεο ηαηξηθήο γλψζεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο 
πξφζβαζεο θαη ρξεζηκνπνίεζήο ηεο απφ ηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ. Σειηθά 
ζήκεξα, ζηνλ 20

ν
 αηψλα, αληηκεησπίδνληαο ηελ παγθφζκηα πεξηβαιινληηθή 

ξχπαλζε, ηηο ζχγρξνλεο αζζέλεηεο θαη επηδεκίεο, αζθψληαο πςεινχ επηπέδνπ 
ηαηξηθή θαη θπξίσο εθαξκφδνληαο ην ηππνθξαηηθφ «πξνιακβάλεηλ ή ην 
ζεξαπεχεηλ», δνχκε θαιχηεξα θαη πξνάγνπκε ηνλ πνιηηηζκφ καο. Γηα απηφ είλαη 
απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή φισλ. αο επραξηζηψ. 
 
Γιπθεξία Μνζηξνύ: Βπραξηζηνχκε πάξα πνιχ ηνλ θ. Ώγγέινπ θαη παξαθαινχκε 
ηνλ επφκελν νκηιεηή, ηνλ θ. Πέηξν Καζαξηδηάλ, πξφεδξν ηνπ Mediterranean forum 
for health, λα πάξεη ηνλ ιφγν. 

 
Πέηξνο Καζαξηδηάλ (Πξόεδξνο 
MEDITERRANEAN FORUM FOR HEALTH): 
Καιεζπέξα ζαο. Πξψηα απ‟ φια ζέισ λα 
επραξηζηήζσ ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή, ηνλ 
θχξην πξφεδξν, ηνλ θ. Παηνχιε θαη λα ζαο 
επραξηζηήζσ γηα ηελ παξνπζία ζαο εδψ. Δ 
νκηιία κνπ αθνξά ζε κηα πνιχ πξαθηηθή 
εθαξκνγή ε νπνία επηπρψο ζπκπιεξψλεη ηα 
ιεγφκελα ησλ πξνιαιεζάλησλ φζνλ αθνξά ηα 
LIFT, φζνλ αθνξά ηελ πξσηνβάζκηα  
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θξνληίδα πγείαο. Δ ηειεταηξηθή ήηαλ κηα παιηά ηζηνξία. Σν 1963 θπθινθφξεζε έλα 
κεράλεκα, ζηελ Ώκεξηθή ην νπνίν ήηαλ γηα λα δηαγηγλψζθεη θαη λα ζεξαπεχεη 
θάπνηεο παζήζεηο θαη‟ νίθνλ. Δ ηειεταηξηθή, ζηελ νπνία ζα αλαθεξζνχκε ζήκεξα 
αθνξά ζηνλ Φχιαθα Άγγειν, ζηελ ππεξεζία ηνπ πνιίηε, ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο θπζηθά, ηεο ηαηξηθήο αιιά θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ώπφ ηε 
θξνληίδα ζηελ επαγξχπλεζε θαη απφ ηελ επαγξχπλεζε ζηελ πξφιεςε. ε φιν ην 
θάζκα αλ ζέιεηε, ηεο ηαηξηθήο. Σειεταηξηθή είλαη έλαο πνιχ επξχηαηνο φξνο, έλαο 
φξνο κέζα ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη απφ ηα ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα DaVinci κέρξη 
κηα θιήζε ππελζχκηζεο ιήςεο θαξκάθσλ, κέρξη θάπνηα beepers. Βκείο ζα 
αλαθεξζνχκε ζηελ πην πξαθηηθή εθαξκνγή γηα ηελ ηειεταηξηθή, ε νπνία επεκβαίλεη 
ζηελ πξφιεςε, ζηε θξνληίδα αιιά θπξίσο φρη ζηελ πξσηνβάζκηα πξφιεςε, αιιά 
ζηε δεπηεξνβάζκηα πξφιεςε, ζε θάπνηνπο πνπ έρνπλ έλα πξφβιεκα θαη ην νπνίν 
ηνπο βνεζάκε λα αληηκεησπίζνπλ θαιχηεξα. Ο πιεζπζκφο ηεο Βιιάδνο γεξάζθεη 
θαη απηφο θαη ην βαζηθφ είλαη φηη πεξηζζφηεξν απφ 1 εθαηνκκχξην θάηνηθνη ζε 
κεξηθά ρξφληα ζα θαηνηθνχλ, γεξηαηξηθνί θάηνηθνη ζα ππάξρνπλ ζηελ Ώζήλα θαη 
ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζα είλαη κφλνη ηνπο άλζξσπνη νη νπνίνη ζα ρξήδνπλ 
θξνληίδαο. ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα κε θάπνηεο κειέηεο απφ ην Κέληξν 
Τγείαο Ναππάθηνπ απ‟ ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, ππάξρεη πνιπ-
θαξκαθεία, ν κέζνο φξνο ησλ αζζελψλ πάλσ ησλ 65 εηψλ παίξλνπλ πεξίπνπ 
ζθεπάζκαηα ηαπηφρξνλα κε φια ηα θάξκαθα ηνπο. Αελ ζπκκνξθψλνληαη ζσζηά 
φπσο ιέλε γεληθψο ζηηο νδεγίεο ησλ γηαηξψλ. ήκεξα ν φξνο απηφο έρεη αιιάμεη, 
δελ κηιάκε γηα ζπκκφξθσζε αιιά γηα ζπλαίλεζε ζην πψο πξέπεη λα γίλεηαη ε 
ζσζηή αγσγή, φρη κφλν ε θαξκαθεπηηθή αιιά θαη ε θξνληίδα. Πνιιέο κειέηεο πνπ 
απνδεηθλχνπλ φηη ε ζπκκφξθσζε, ε ζσζηή ιήςε ησλ θαξκάθσλ είλαη ειιηπήο, δελ 
ιακβάλνληαη ζσζηά ηα θάξκαθα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη νη ππεξεζίεο. Ο 
Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, έρεη θάλεη ζπζηάζεηο θαη έρεη βγάιεη πνιιέο 
θνξέο, έρεη πξνβιεκαηηζηεί θη έρεη θάλεη δεκνζηεχκαηα θαιψληαο ηηο θνηλσλίεο ζηα 
δηάθνξα θξάηε λα θάλνπλ ηα πάληα γηα λα κπνξέζνπκε λα απμήζνπκε ηε ζσζηή 
ρξήζε ησλ θαξκάθσλ, ηε ζσζηή ζπκκφξθσζε φπσο είπακε θαη ζε ζρέζε κε ηηο 
νδεγίεο γηα ηα lifestyle, γηα ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηνλ ηξφπν δηάγλσζεο θιπ. 
Γεξκαλία. ΐιέπνπκε φηη νη κεγαιχηεξνη ρξήζηεο θαξκάθσλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο 
ζηε Γεξκαλία κεηά απφ ζχγρξνλε κειέηε είλαη πάλσ ησλ 65 εηψλ θαη νη 
πεξηζζφηεξνη απ‟ απηψλ έρνπλ ηξεηο ή παξαπάλσ ρξφληεο παζήζεηο ηαπηφρξνλα 
θαη ην 21% έρνπλ πέληε παζήζεηο ηαπηφρξνλα. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ 
ησλ αλζξψπσλ πνπ ρξήδνπλ θξνληίδαο ζε επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο; 
πλήζσο είλαη αζζέλεηεο πνπ ζπλππάξρνπλ ή είλαη κεκνλσκέλα κφλεο ηνπο, 
δηαβήηεο, ππέξηαζε, αλαπλεπζηηθέο, θαξδηαθέο παζήζεηο, νη πεξηζζφηεξνη απφ 
απηνχο ηνπο αξξψζηνπο επηζθέπηνληαη πάλσ απφ δπν γηαηξνχο θαηά κέζν φξν 
3,5, νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο είλαη θιηλήξεηο ή εκη-θιηλήξεηο, έρνπλ αλαζθάιεηα 
θαη ζπρλά αλαδεηνχλ βέβαηα θαηαλφεζε, ελεκέξσζε, αζθάιεηα θαη επεμεγήζεηο 
πνιιέο θνξέο γηαηί ε επηθνηλσλία είλαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα. Δ αλαζθάιεηα 
νδεγεί ζε εθλεπξηζκφ, ζε παληθφ θαη ην βαζηθφηεξν είλαη φηη ην 72% ησλ θιήζεσλ 
ζε γηαηξνχο, ησλ λπρηεξηλψλ, απηψλ ησλ επεηγφλησλ θιήζεσλ πνπ γίλνληαη ζην 
ζπίηη γηα θαη‟ νίθνλ επηζθέςεηο, δελ ρξήδνπλ ηεο επίζθεςεο θαη ην 80% ησλ 
επεηγφλησλ εηζαγσγψλ ζηα λνζνθνκεία ζα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ. 
Ώληηζέησο, επηβαξχλεη ην ζχζηεκα πγείαο κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη. Πνηνο 
αζρνιείηαη κε ηελ πγεία απηψλ ησλ αλζξψπσλ; Ο γηαηξφο, ν θαξκαθνπνηφο, ν 
αζζελήο, ν ίδηνο, νη ζπγγελείο ηνπ, ην θξάηνο θαη νη θνξείο νη δηάθνξνη πνπ 
ππάξρνπλ θαη ηα ηακεία; ινη νη παξαπάλσ κε κηα αιιειεπίδξαζε ιηγάθη ρανηηθή. 
Βίλαη κηα κέζνδνο ε νπνία ζα ζαο δείμσ απιά έλα κνληέιν πνπ έρεη εθαξκνζηεί κε  
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κεγάιε επηηπρία ζε πνιιά επξσπατθά θξάηε, ζε πνιινχο δήκνπο απφ ηε γεηηνληθή 
Εηαιία, Εζπαλία, Ώγγιία βεβαίσο φπσο ζηελ γεξηαηξηθή θαη ηελ πξσηνβάζκηα 
θξνληίδα είλαη πάξα πνιχ αλαπηπγκέλνη, απηφ είλαη έλα παξάδεηγκα ηερλνινγηθήο 
πιαηθφξκαο, δειαδή ππάξρνπλ δηάθνξα κεραλήκαηα ηα νπνία εθαξκφδνληαη ζην 
ζπίηη ηνπ πάζρνληνο θαη κπνξεί θαλείο κε κηα 24σξε ζχλδεζε κε έλα ηειεθσληθφ 
θέληξν λα παξέρεη ζπλέρεηα πιεξνθνξίεο θαη ππνζηήξημε, εξρφκαζηε πην 
αλαιπηηθά. Σα πξντφληα φπσο ηα ιέκε δειαδή ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχκε 
είλαη ζπζθεπέο ηειεταηξηθήο, πνπ κεηξνχλε πίεζε, βάξνο, νμπγφλν αίκαηνο, 
γιπθφδε, θαξδηνγξάθεκα, ζπρλφηεηα αλαπλνήο, ζεξκνθξαζία, άκεζε εηδνπνίεζε 
(θνπκπί παληθνχ), παικηθνί αηζζεηήξεο γηα πηψζεηο. Ννκίδσ πσο ηα δχν ηειεπηαία 
είλαη απηά πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί θαη επξέσο, αθφκε θαη νη παικηθνί αηζζεηήξεο, 
απηνί γηα πηψζεηο ή ην beeper ηνπ παληθνχ είλαη πάξα πνιχ ρξήζηκα θαη ζην 
επίπεδν ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο, γηαηί έρνπκε πνιιά πεξηζηαηηθά θινπψλ, 
βηαζκψλ θιπ ζε κνλαρηθνχο αλζξψπνπο νη νπνίνη είλαη ειηθησκέλνη θαη νη νπνίνη  
είλαη ζπίηη ηνπο, κφλνη. Τπάξρεη κηα αζχξκαηε ζπζθεπή πνπ είλαη φια ζε έλα, πνπ 
κεηξάεη φια ηα παξαπάλσ καδί, ππάξρνπλ αθφκε πην εμειηγκέλα εξγαιεηάθηα ηα 
νπνία είλαη ξνιφη δσηηθψλ ζεκείσλ πνπ κεηξά δηάθνξεο δσηηθέο παξακέηξνπο, 
αζχξκαηα πηεζφκεηξα, αζχξκαηε δπγαξηά, ην κεληαγηφλ ηεο άκεζεο θιήζεο, απηφ 
ζα έιεγα φηη είλαη ίζσο ην πην ρξήζηκν απφ φια, ην πην απιφ ζηελ εθαξκνγή θαη ην 
πην ρξήζηκν νπνηαδήπνηε ζηηγκή επηζπκεί θαη ππάξρεη αλάγθε λα παηήζεη απηφ ην 
θνπκπί ψζηε απφ ην ηειεθσληθφ θέληξν λα επηθνηλσλήζνπκε καδί ηνπ κέζα ζε έλα 
πεληάιεπην θαη λα επεμεγήζνπκε θάηη ή λα θαιέζνπκε θάπνηα βνήζεηα. Δ βάζε 
επηθνηλσλίαο είλαη έλα κεράλεκα πνπ ρξεηάδεηαη γηαηί γίλεηαη αζχξκαηα, δειαδή 
κεηξά θάπνηνο ηελ πίεζή ηνπ παξαδείγκαηνο ράξε θαη απηφ αζχξκαηα επηθνηλσλεί 
κε έλα server ζηνλ νπνίν παξέρνληαη νη πιεξνθνξίεο, θαη κε απηφ ηνλ απηφ ηνλ 
ηξφπν έρεη ηε δπλαηφηεηα ν γηαηξφο, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ν ζπγγελήο ηνπ 
πάζρνληνο θαη ν ίδηνο ν πάζρσλ ή αλ ρξεηάδεηαη ε δεκνηηθή αζηπλνκία θιπ. 
Αειαδή, ν αζζελήο θάλεηο ηηο κεηξήζεηο ηνπ, νη ηηκέο κεηαθέξνληαη ζην server, ην 
ζχζηεκα ζπγθεληξψλεη ηηο ηηκέο θη ππάξρεη θη ν consultant, ππάξρεη ν 
επαγγεικαηίαο πγείαο πνπ επηζθέπηεηαη ηνλ αζζελή φηαλ θαη εθφζνλ ρξεηαζηεί. Οη 
ππεξεζίεο είλαη θέληξα παξαθνινχζεζεο, ην call center, κε πεληάιεπηε 
επηθνηλσλία, δειαδή κφιηο ν αζζελήο παηήζεη ην θνπκπί ηνπ παληθνχ ή ρξεηάδεηαη 
λα δεηήζεη θάπνηα πιεξνθνξία ζε real time, ζα πάξεη ηειέθσλν, ζα θαλεί ν 
θάθεινο ηνπ αζζελνχο θη απηφ πνιχ ζεκαληηθφ, λα ππάξρεη θάθεινο ηνπ αζζελνχο. 
Κάπνηα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ηειεταηξηθήο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 
φπσο είπακε είλαη φηη ππάξρεη έλα αίζζεκα αζθάιεηαο γηα φινπο, θαη γηα ηνπο 
πάζρνληεο θαη γηα ηνπο αζζελείο ησλ παζρφλησλ, ην άγξππλν κάηη ζε 24σξε 
βάζε, ζπλερήο online επηθνηλσλία θαη παξαθνινχζεζε, 24 ψξεο, 7 κέξεο δηαξθή 
επαθή κε ην γηαηξφ, ελεκεξσκέλνο θάθεινο αζζελνχο, (ζήκεξα δελ ππάξρνπλ 
νξγαλσκέλεο δνκέο φπνπ ππάξρνπλ), ηεξνχληαη νξγαλσκέλνη θαη ζπλερψο 
θαηαξηηζκέλνη θάθεινη αζζελψλ, κε φηη ζπλεπάγεηαη ζηα θφζηε. Μείσζε ησλ 
εηζαγσγψλ ζην λνζνθνκείν θαη ησλ άζθνπσλ θιήζεσλ ηνπ γηαηξνχ, απμάλεηαη ε 
θξνληίδα ηνπ αζζελή θαη ε ηθαλνπνίεζή ηνπ θαη βειηίσζε βεβαίσο ηεο πνηφηεηαο 
δσήο. Σα σθέιε είλαη πνιιαπιά γηα ηνπο αζζελείο θαη ηνπο ζπγγελείο, γηα ηνπο 
γηαηξνχο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ηνπο θαξκαθνπνηνχο θαη ηνπο 
πγεηνλνκηθνχο θαη βέβαηα πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην θξάηνο θαη ην ζχζηεκα πγείαο. 
Έηζη ειαθξχλεηαη ην ζχζηεκα πγείαο, κε ιηγφηεξα θφζηε γηα φινπο, γηα έλα 
ζχζηεκα ην νπνίν δίλεη ζε φινπο. Τπάξρεη θάηη πνπ εθαξκφδεηαη ήδε αιιά δελ έρεη 
ζρέζε κε ηελ ηειεταηξηθή, δειαδή απηφ πνπ ζαο παξνπζίαζα κέρξη ηψξα έρεη 
εθαξκνζηεί κφλν απνζπαζκαηηθά ζε θάπνηνπο δήκνπο ηεο Βιιάδαο, αιιά έηζη  
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νξγαλσκέλα πνπζελά, ε πξφηαζε είλαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Ώηηηθή ζην νπνίν 
ππάξρεη θαη κηα δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία, ψζηε λα γίλεη έλα νξγαλσκέλν, έλα πάξα 
πνιχ θαιφ call center ην νπνίν ζα κπνξεί λα πξνζθέξεη φια ηα παξαπάλσ. Σν 
ΐνήζεηα ζην πίηη έρεη εθαξκνζηεί, είλαη έλα κεγάιν πξφγξακκα ην νπνίν παξέρεη 
ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη ππνζηεξίδεη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, μεθίλεζε ην 1996 
έρνπκε εληαγκέλεο δηάθνξεο κνλάδεο θαη ππάξρνπλ δηάθνξεο εηαηξείεο πνπ έηζη 
έρνπλ μεθηλήζεη δεηιά-δεηιά, ή θαη ιίγν πην ηνικεξά λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 
ρψξν θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη PCC, Bioaxis, Microlife, Σειεβνήζεηα ζην πίηη. Ο 
ΟΣΒ είρε εθαξκφζεη κηα εηδηθή ππεξεζία φπνπ παξείρε έλα ηειέθσλν κε κεγάια 
πιήθηξα θαη κε θνπκπί παληθνχ ην νπνίν δελ επδνθίκεζε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, ε 
Newsphone θάηη εηνηκάδεη, ε Vodafone μέξνπκε φηη θάηη εηνηκάδεη θιπ. Έξρεηαη θαη 
ρξεηάδεηαη ζε φινπο καο απηφ. Έλα κνληέιν πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε έλαλ 
δήκν γηα 4 ρξφληα, δειαδή λα ππάξρνπλ επείγνπζεο θιήζεηο, πηεζφκεηξα, 
θαξδηνγξάθεκα κε 500 ζπκκεηέρνληεο γηαηί ην critical mass γηα λα μεθηλήζεη θάηη  
ηέηνην ζέιεη ηνπιάρηζηνλ 500 εγγεγξακκέλνπο. Σέινο, ην Μεζνγεηαθφ Φφξνπκ γηα 
ηελ Τγεία, γηαηί Μεζνγεηαθφ Φφξνπκ γηα ηελ πγεία; Αηφηη αζρνινχκαζηε κε ηελ 
πγεία ησλ πνιηηψλ, ησλ θξαηψλ ηεο Μεζνγείνπ θαη ζαο επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα 
ηελ πξνζνρή ζαο. 
 
Γιπθεξία Μνζηξνύ: Βπραξηζηψ φιν ην πάλει δηφηη καο είπαλ πάξα πνιχ σξαία, 
ρξήζηκα θαη θαπηά ζέκαηα ηα νπνία καο απαζρνινχλ φινπο θαη ηα νπνία 
ειπίδνπκε, ζέινπκε θαη έρνπκε φιε ηελ θαιή δηάζεζε πνιιά απφ απηά λα 
εθαξκνζηνχλ κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Βπραξηζηψ φινπο θαη λα ζαο 
ελεκεξψζσ φηη ακέζσο κεηά νκηιεηήο καο ζα είλαη ν θ. Εσάλλεο Κπξηφπνπινο 
θαζεγεηήο ηνπ Σνκέα Οηθνλνκηθψλ ηεο Τγείαο ζηελ Βζληθή ρνιή Αεκφζηαο 
Τγείαο. Πξηλ ηελ νκηιία ηνπ θ. Κπξηφπνπινπ ζα κηιήζεη θαη ν δήκαξρνο 
Ώκαξνπζίνπ, θ. Γ. Παηνχιεο. 
 
Γηώξγνο Παηνύιεο: Θα ήζεια λα ζπγραξψ φινπο ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξαπεδηνχ 
θαη βεβαίσο ηελ πξφεδξν ηελ θα Μνζηξνχ πνπ έρσ ηε ραξά θαη ηελ ηχρε λα ηελ 
έρσ σο ζπλεξγάηε ζην λέν δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Ώκαξνπζίνπ. Θα ήζεια λα πσ 
δπν θνπβέληεο γηα ηνλ θαζεγεηή ηεο εζληθήο ζρνιήο δεκφζηαο πγείαο ηνπ ηνκέα 
νηθνλνκηθψλ ηνλ θ. Κπξηφπνπιν. ηαλ είρα νινθιεξψζεη ηελ νξζνπεδηθή, ζέιεζα 
λα δσ ηα δεηήκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο πγείαο πνπ νχησο ή άιισο αζρνιηφκνπλ. 
Βίρα ινηπφλ ηε ραξά λα ζπλαληήζσ ηνλ θ. Κπξηφπνπιν, θνζκήηνξα ηεο Βζληθήο 
ρνιήο Αεκφζηαο Τγείαο θαη θαζεγεηή κνπ θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξψ λα πσ φηη 
ρσξίο λα είκαη νηθνλνκνιφγνο κπνξψ λα δηαρεηξηζηψ θαη νηθνλνκηθά δεηήκαηα θαη 
φια απηά νθείινληαη ζε απηφλ ηνλ ιακπξφ θαζεγεηή, ν νπνίνο ζα ήζεια λα πάξεη 
θαη ηνλ ιφγν αθνχ πξψηα ηνλ επραξηζηήζσ γηα φια. Να αλαθέξσ επίζεο ην 
πφλεκα «Ο Πνηεηήο κε ην λνκα Εσάλλεο Νηέιεο» πνπ ζπγγξαθέαο είλαη ν 
θαζεγεηήο θαη ηνλ επραξηζηψ ηδηαηηέξσο γηα ηελ αθηέξσζε. 
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Γηάιεμε 

«Σν Κόζηνο θαη ε Απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ Πξνγξακκάησλ Πξνιεπηηθήο 
Ηαηξηθήο» 

 
 
Ησάλλεο Κπξηόπνπινο (Καζεγεηήο Σνκέα 
Οηθνλνκηθώλ ηεο Τγείαο, Δζληθή ρνιή Γεκόζηαο 
Τγείαο): Να ζαο επραξηζηήζσ ζεξκά θχξηε δήκαξρε, λα 
ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ πξφζθιεζε, θαζψο επίζεο θαη 
ηνλ θ. Παπαζππξφπνπιν, ήζαζηαλ θαη νη δχν καζεηέο 
κνπ θαη αηζζάλνκαη ππεξήθαλνο γηα ηε δνπιεηά πνπ 
θάλεηε θαη ηελ πξφνδν πνπ δείρλεηε, θαη ζέισ λα 
εθθξάζσ ηελ ακέξηζηε ραξά πνπ έρσ αιιά θαη ηελ 
εκπηζηνζχλε φηη πέξαλ ηεο πξνζσπηθήο πξνφδνπ ζηελ 
ζηαδηνδξνκία ζαο, παξαθνινπζψληαο ηε δξαζηεξηφηεηα 
ζαο απηά ηα ρξφληα, κε γεκίδεη πεξεθάληα ην γεγνλφο φηη 
κπνξείηε λα ζπλδπάζεηε ην πξνζσπηθφ ζαο ζρέδην κε 
ηηο θνηλσληθέο πξνηηκήζεηο θαη ηηο θνηλσληθέο πξνζδνθίεο 

ζαο. Ώπηφ είλαη ην θαιχηεξν. Βπηγξακκαηηθά ζέισ λα ζαο εθζέζσ νξηζκέλεο 
ζθέςεηο, ηπραίεο ζθέςεηο ηηο νπνίεο κπνξείηε λα ζρνιηάζεηε, ζρεηηθά κε ηηο 
πνιηηηθέο δεκφζηαο πγείαο, πξναγσγήο ηεο πγείαο, πξφιεςεο, ε επηζηεκνινγηθή 
θαη ελλνηνινγηθή ζχγρπζε πνπ ππάξρεη δηεζλψο αιιά θπξίσο ζηε ρψξα καο γηα 
απηνχο ηνπο φξνπο θαη γηα απηά ηα δεηήκαηα είλαη πιήξεο. Παξά ην γεγνλφο φηη 
νξηζκέλνη παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν αγαπεηφο θ. 
Ληνλήο, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπκε θάλεη ζνβαξέο πξνζπάζεηεο δηεπθξίλεζεο. 
Ώπηφ πνπ ιέσ δελ είλαη αθαδεκατθφ, ζεσξεηηθφ, εκπνδίδεη θαη κεηψλεη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δξάζεο. Άξα έλα απφ ηα ζέκαηα 
πνπ ρξεηάδνληαη θαη επαλαιακβάλσ, δελ είλαη ζεσξεηηθνχ ραξαθηήξα ή 
θηινζνθηθνχ, είλαη πξαθηηθνχ, πνιηηηθνχ ραξαθηήξα είλαη λα μέξνπκε ηη είλαη ε 
πξφιεςε, ηη είλαη ε δεκφζηα πγεία, ηη είλαη πξνιεπηηθή ηαηξηθή. Θα πξνζπαζήζσ 
λα θάλσ νξηζκέλεο δηεπθξηλήζεηο γηα ην ζέκα απφ ηελ νπηηθή ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο 
πγείαο, κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο πγείαο, πξέπεη λα ζαο πσ φηη 
νη νηθνλνκνιφγνη ηεο πγείαο έρνπλ κεγάιε δηαθνξά απφ ηνπο θνζηνιφγνπο θαη ηνπο 
ινγηζηέο, φζεο έρνπλ νη θνξνηερληθνί απφ ηνπο λνκπειίζηεο ηεο νηθνλνκίαο, ηφζν 
κεγάιε. ην ηέινο ζα ήζεια λα θάλσ νξηζκέλεο δηαηππψζεηο ζρεηηθά κε ηελ 
θνηλνηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ νη δνκέο ηεο απηνδηνίθεζεο 
πάλσ ζε απηφ ην δήηεκα. Δ ηαηξηθή ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αιιάμεη πνιχ. Σν 
ζπνπδαηφηεξν ζηηο αιιαγέο ηεο δελ είλαη φηη νη λέεο ηερλνινγίεο, βηνταηξηθή, 
θαξκαθεπηηθή ηερλνινγία, ε γελεηηθή ηερλνινγία θάλνπλ ηε δνπιεηά καο πην 
απνηειεζκαηηθή. Βμάιινπ απηφ έρεη θαη πνιιέο ακθηζβεηήζεηο θαη εξσηεκαηηθά. 
Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε ηερλνινγία ζε ζρέζε κε ηε δέζκεπζε ησλ πφξσλ. 
Μεξηθέο ηερλνινγίεο πξάγκαηη έρεη δεηρηεί φηη είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη αμίδεη λα 
επελδχνπκε ζε απηέο γηαηί θεξδίδνπκε ζε δηάξθεηα θαη πνηφηεηα δσήο. Μεξηθέο έρεη 
απνδεηρζεί φηη είλαη αδηάθνξεο, κεξηθέο είλαη αξλεηηθέο θαη έρνπλ απνζπξζεί. 
Σνπιάρηζηνλ ζηνλ πξνεγκέλν θαπηηαιηζηηθφ θφζκν. Ώπηφ ην νπνίν έρεη αιιάμεη 
πάξα πνιχ ζηελ ηαηξηθή είλαη νη αληηιήςεηο καο, νη ζθέςεηο καο κε ην πψο πξέπεη 
λα δνπιεχεη ε ηαηξηθή κέζα ζηελ θνηλσλία. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε πνιινί 
άλζξσπνη έρνπλ ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα. Ώιιά ν Κφρξαλ ζηνλ νπνίν αλαθέξνκαη 
ζπρλά, ήηαλ ν άλζξσπνο ν νπνίνο θαηέβαζε ηελ ηαηξηθή απφ ην βάζξν ηεο 
απζεληίαο, ηεο απηαξρηθφηεηαο, ζην πεδίν ηεο εκπεηξηθήο επαιήζεπζεο. Χο  



 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 3
οσ

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Διαδημοηικού Δικηύοσ Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Σ.Α. 145 

 
θνηηεηήο ζηνλ κεζνπφιεκν είρε δεκηνπξγήζεη νξηζκέλα επεηζφδηα ζην δπηηθφ 
Λνλδίλν κε θάπνηνπο άιινπο δσεξνχο θνηηεηέο ηεο επνρήο εθείλεο πςψλνληαο έλα 
παλφ, ην νπνίν έγξαθε «θάζε απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία πξέπεη λα παξέρεηαη 
δσξεάλ». Ώπηφ βέβαηα κεηά απφ κεξηθέο δεθαεηίεο, αθφκα θαη ζηηο κέξεο καο 
κπνξεί λα απνηειεί κηα πςειήο ζηάζκεο θνηλσληθή πνιηηηθή αμία, κηα 
πξαγκαηηθφηεηα ελ κέξεη αιιά ηελ επνρή εθείλε ήηαλ εμαηξεηηθά ξεμηθέιεπζν. Μεηά 
απφ 70 ρξφληα ζα είρα λα πξνζζέζσ κφλν κηα ιέμε ζε απηή ηε θξάζε, ππφ ην θσο 
βέβαηα ησλ εμειίμεσλ νη νπνίεο έρνπλ ζπκβεί. ρη θάζε απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία 
πξέπεη λα παξέρεηαη δσξεάλ, κφλνλ ε απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία πξέπεη λα 
παξέρεηαη δσξεάλ. Οη άιιεο ή δελ πξέπεη λα παξέρνληαη θαζφινπ ή πξέπεη λα 
πιεξψλνληαη απφ ηνπο πνιίηεο. Αελ είλαη ηεο ζηηγκήο λα εμεγήζσ γηαηί επαξθψο, 
γηαηί κφλνλ απηή πξέπεη λα παξέρεηαη δσξεάλ δεδνκέλνπ φηη πνιιά απφ ηα ηαηξηθά 
ηερλνινγηθά πξντφληα πνπ θπθινθνξνχλ θαη είλαη δηαζέζηκα, απφ ηελ άπνςε ηεο 
ηαηξηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κπνξνχλ λα είλαη αδηάθνξα, πνιιά έρνπλ 
απνδεηρζεί κε απνηειεζκαηηθά, πνιιά δε θαη βιαπηηθά. Ώθφκα θαη πνιιά απφ απηά 
ηα νπνία ζήκεξα θπθινθνξνχλ, ζην κέιινλ, ζηε βξαρπ-κεζνπξφζεζκε, ζηε 
καθξνπξφζεζκε πεξίνδν, ζα απνδεηρηνχλ φηη είλαη βιαπηηθά ππφ ην θσο ηεο 
έξεπλα, ησλ εμειίμεσλ θαη ησλ θιηληθν-επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ. Ώπηφ είλαη 
ζχκθπην φρη κφλν κε ηελ ηαηξηθή αιιά ηελ θνηλσλία θαη ηε δσή καο, φπσο πνιινί 
θιάδνη ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ην ηαηξηθφ ζχζηεκα έρεη έλα κεγάιν βάξνο 
αβεβαηφηεηαο. Δ αβεβαηφηεηα είλαη απφ ηνπο πνιίηεο σο πξνο ηελ έθβαζε ηεο 
αζζέλεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα θάζε ηη πνπ πξαγκαηηθά κεηψλεη ή εηθάδεηαη φηη κεηψλεη  
ηελ αβεβαηφηεηα είλαη επηζπκεηφ λα απνθηεζεί. Ώπηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα έλα 
πιεζσξηζκφ ηαηξηθψλ πξάμεσλ, ηε δήηεζε πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο 
παξαθιηληθήο ζπληαγνγξαθίαο θαη ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ, πξάγκα ην νπνίν πνιχ 
ζπρλά απμάλεη ηε ζχγρπζε φζνλ αθνξά ζην εξψηεκα πεξί ηνπ πξαθηένπ. Ώπφ ηελ 
άιιε πιεπξά θαη νη ίδηνη νη γηαηξνί κε έλαλ ηέηνην φγθν γλψζεσλ επηζηεκνληθψλ θαη 
κε έλα ηέηνην κεγάιν δηαγλσζηηθφ θαη ζεξαπεπηηθφ νπινζηάζην δελ είλαη πάληα ζε 
ζέζε κε αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηά ηα εξγαιεία. Ώπηή είλαη ε 
αβεβαηφηεηα πνπ πεγάδεη απφ ηελ άδεηα ηνπ πξνκεζεπηή, φπσο ιέλε νη 
νηθνλνκνιφγνη ηεο πγείαο. Γηαηί κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο ζχκθσλα κε ηηο 
ηειεπηαίεο δεκνζηεχζεηο ζε ιίγν θαηξφ, ππφ ην πξίζκα ησλ ζπζηεκαηηθψλ θξηηηθψλ 
αλαζθνπήζεσλ ή ηεο κεηαλάιπζεο, δειαδή έξεπλαο πάλσ ζηελ έξεπλα πνπ έρεη 
γίλεη γηα λα κηιήζσ έηζη ζρεκαηηθά απνδεηθλχεη φηη απηφ ην πξάγκα κπνξεί λα κελ 
είλαη απνηειεζκαηηθφ. Κάλσ απηέο ηηο επηζεκάλζεηο γηα λα θαηαξξίςσ έλα κχζν. Δ 
πξφιεςε είλαη θζελφηεξε απφ ηε ζεξαπεία. Ώπηή είλαη κηα κπζνινγία ε νπνία 
θπθινθνξεί κε επθνιία θαη είλαη έλνρε γηα ηηο απνηπρίεο καο ζην λα θάλνπκε κηα 
πξαγκαηηθή, απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή πξφιεςεο. Δ ζχγρπζε ε ελλνηνινγηθή φπσο 
νη πιάλεο θαη νη πιαλήζεηο γηα νξηζκέλεο δηαηππψζεηο καο εκπνδίδνπλ λα είκαζηε 
απνηειεζκαηηθνί θαη ρξήζηκνη πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηελ θνηλσλία. Παξαδείγκαηα. 
Δ πξνθιηληθή αλίρλεπζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ ρξεηάδεηαη κηα 
δηαδηθαζία ησλ έμη ζθαινπαηηψλ, φπσο έρεη πεξάζεη ζηε βηβιηνγξαθία. Αειαδή 
ρξεηάδεηαη έμη εμεηάζεηο ζε 1 εθαηνκκχξην πιεζπζκφ γηα λα απνθεπρζεί έλαο 
ζάλαηνο. Σν θφζηνο; Μεξηθέο εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Να γίλσ πην 
απιφο. Γηα λα απνθιείζεηο έλα ζάλαην απφ ελδερφκελν θαξθίλν ηνπ παρένο 
εληέξνπ πξέπεη λα μνδέςεηο εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα επξψ ζε 1 εθαηνκκχξην 
πιεζπζκφ, ζε 10 βέβαηα αληηζηνίρσο γηα λα απνθιείζεηο έλαλ ζάλαην. Αεχηεξν 
παξάδεηγκα. Δ πξφιεςε κέζσ ηεο δηαηξνθήο, ηεο θπζηθήο άζθεζεο, ηεο 
θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο γηα ηελ απνθπγή ηεο λφζνπ ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ 
θαη ηελ απνηξνπή ηνπ εκθξάγκαηνο ρξεηάδεηαη 250.000 επξψ λα μνδέςεη θαλείο  
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ζηε δηάξθεηα 10-15 εηψλ γηα λα θεξδίζεη κεξηθά έηε, 10 έηε πγηνχο θαη πνηνηηθήο 
δσήο. Σν ίδην πξάγκα κε ην by-pass, 20, 30.000 επξψ. Βίλαη κηα πεξίπησζε πνπ ε 
ζεξαπεία φζν θαη νδπλεξή λα είλαη, είλαη πνιχ θηελφηεξε απφ ηελ πξφιεςε. 
Τπάξρνπλ βεβαίσο πξνιεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία έρνπλ ζεηηθή ζρέζε 
θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο. Αειαδή κε ιίγα επξψ κπνξείο λα ζψζεηο κηα δσή. 
ηαλ απηφ ζηε ράξαμε κηαο πνιηηηθήο δελ ην ππνινγίδεηο κε ην κνιχβη θαη ην ραξηί, 
ππάξρεη ν θίλδπλνο λα ηνπνζεηήζεηο ηα ιεθηά ζνπ, λα θάλεηο κηα επέλδπζε ζηελ 
ηξάπεδα πγείαο, ζηελ πγεηνλνκηθή ηξάπεδα, ζην αλζξψπηλν θεθάιαην πγεία ε νπνία 
ζα ζνπ δεζκεχζεη ηα ιεθηά κε ρακειφ, κεδεληθφ ή αξλεηηθφ επηηφθην. Καη λα ράζεηο 
ηελ επθαηξία, λα ην ηνπνζεηήζεηο απηφ ην θεθάιαην, απηά ηα ρξήκαηα ζε κηα 
δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ζα ζνπ δψζεη αλάκεζα ζηνπο δεκφηεο θαη ηελ θνηλφηεηα 
ρηιηάδεο έηε πνηνηηθήο δσήο. Γηα λα ην θάλσ απηφ ζε πνιηηηθν-θηινζνθηθφ επίπεδν, 
πην εκθαλέο, ζα ζπκεζψ φηη φηαλ ν Κφρξαλ πέζαλε ην 1988 κεηά απφ 10 ρξφληα 
θαη αλαθέξνκαη ζηνλ Κφρξαλ γηαηί είλαη ν άλζξσπνο ν νπνίνο έδσζε ζηελ θιηληθή 
ηαηξηθή έλαλ εκπεηξηθφ επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα, κέρξη ηφηε φηη έθαλε ν γηαηξφο 
ήηαλ ζσζηφ, νξζφ, δελ ρξεηαδφηαλ λα δίλεη ιφγν πνπζελά. Ώλ νη γηαηξνί ζήκεξα 
πξέπεη λα απνδείμνπλ φηη απηφ πνπ θάλνπλ είλαη ηαηξηθά απνηειεζκαηηθφ θη είλαη 
ρξήζηκν γηα ηελ θνηλσλία ην νθείινπκε πνιχ ζηνλ Κφρξαλ. Αέθα ρξφληα κεηά ην 
ζάλαηφ ηνπ, νξηζκέλνη δηάζεκνη καζεηέο ηνπ πνπ ζήκεξα απνηεινχλ ηελ ειίη ηεο 
ηαηξηθήο ζην δπηηθφ θφζκν έθαλαλ έλαλ ηηκεηηθφ ηφκν εηο κλήκελ ηνπ. Έλαο απφ 
απηνχο, έλαο Γάιινο, ν Ρνπζκφλ, έγξαςε έλα άξζξν κε ηίηιν «Γιαηί οι καθολικοί και 
οι κομμοσνιζηές ανηιπαθούν ηις κλινικές δοκιμαζίες;», δειαδή ηελ εκπεηξηθή έξεπλα  
απφδεημεο φηη ε ηαηξηθή είλαη θαιή. Ο ηίηινο είλαη ειιηπήο, ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη 
«Γηαηί εθηφο απφ ηνπο θαζνιηθνχο θαη ηνπο θνκκνπληζηέο», νη νπνίνη θαη ηα δχν 
απηά ξεχκαηα έρνπλ πξνζθέξεη πάξα πνιιά ζηελ αλζξσπφηεηα, πάξα πνιιά 
ζεηηθά, έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ πξφνδν ηεο αλζξσπφηεηαο θαη πιηθά θαη πλεπκαηηθά, 
αιιά ν ηίηινο αλαθεξφηαλ γηαηί νη ιαηηληθέο ρψξεο θαη νη ρψξεο νη θνκκνπληζηηθέο 
δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εκπεηξηθή επαιήζεπζε φζσλ αθνξά ηελ ηαηξηθή. Ώθνξνχζε 
κηα ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθή ζπγθπξία. Θα πξφζζεηα γηαηί νη Έιιελεο αληηπαζνχλ 
ηελ εκπεηξηθή επαιήζεπζε ησλ ηαηξηθψλ ή πξνιεπηηθψλ πξάμεσλ. Απν εξκελείεο 
ππάξρνπλ. Πξφρεηξα ηηο ζέησ ζηελ θξίζε ζαο. Ο πξψηνο είλαη φηη απηφ εμαζθαιίδεη 
ζην ηαηξηθφ ζψκα, ζηελ ηαηξηθή ειίη, ζην ζπιινγηθφ ηαηξηθφ κνλνπψιην κηα 
απζαηξεζία φζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ θη φζνλ αθνξά ηελ 
πξνηεξαηφηεηα ησλ αλαγθψλ πγείαο. Θέινπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ην δηθαίσκα λα 
ιέλε φηη ζηελ πγεία, ε αηδέληα είλαη απηή. ηηο ζνβαξέο ρψξεο ηελ αηδέληα ηε 
ζέηνπλ νη πνιηηηθνί, δειαδή νη εθπξφζσπνη ησλ πνιηηψλ. Καη ζηε ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε πνπ κηιάκε, λα θάλσ κηα αλαγθαία ππνγξάκκηζε, θαλέλα απφ ηα 
πνιηηηθά ζρήκαηα ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο δελ είλαη πην θνληά ζηε δηακφξθσζε, ζηελ 
ηαπηνπνίεζε ησλ αλαγθψλ πγείαο, απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. πλήζσο ε 
θεληξηθή δηνίθεζε δηακνξθψλεη κηα άπνςε γηα ηηο αλάγθεο ηεο πγείαο, γηα ην ηη 
ρξεηάδνληαη θαη ηη ζέινπλ πξαγκαηηθά νη πνιίηεο κέζσ ησλ εθπξνζψπσλ. Σσλ 
ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ, ησλ ζπλδηθάησλ, αιιά νη εθπξφζσπνη πάληα είλαη ζαλ έλαο 
παξακνξθσηηθφο θαζξέθηεο γηαηί έλα απφ ηα ζεκεία ην νπνίν παίδεη ζεκαληηθφ 
ξφιν είλαη ε αλαπαξαγσγή ησλ εθπξνζψπσλ. Πξέπεη λα ηα πνπλ θαη λα ηα θάλνπλ 
κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αλαπαξαρζνχλ ζαλ θνηλσληθφ ή πνιηηηθφ ζηξψκα. 
Ώληηζέησο, έρεη βξεζεί θαη ππάξρεη θαη ην ηζηνξηθφ παξάδεηγκα ησλ ζθαλδηλαβηθψλ 
ρσξψλ πνπ πάλε θαιά ζε απηά, φπσο επίζεο ζηελ πξνιεπηηθή, ζηελ 
παξαδνζηαθή πγηεηλή θαη νη θνκκνπληζηηθέο ρψξεο πεγαίλαλε θαιά, ζε απηφ πνπ 
ιέκε δεκφζηα πγηεηλή, είλαη ην γεγνλφο φηη νη αλάγθεο πθίζηαληαη, πνιηηηθά 
κνξθνπνηνχληαη απφ ηηο πνιηηηθέο εμνπζίεο νη νπνίεο είλαη θνληά ζηνλ πνιίηε. Κη  
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απηή θπξίσο είλαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Ο δεχηεξνο ιφγνο γηαηί νη Έιιελεο 
αληηπαζνχλ ηελ εκπεηξηθή επαιήζεπζε ζηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή, ζηε ζεξαπεπηηθή 
ηαηξηθή, είλαη θπξίσο ε επθνιία θαη ε επηπνιαηφηεηα κε ηελ νπνία ην θεληξηθφ 
πνιηηηθφ ζχζηεκα αληηκεησπίδεη απηά ηα δεηήκαηα. Ώληηιακβάλνκαη θαη 
ζπκκεξίδνκαη ζε θάπνην βαζκφ φηη ε πξψηηζηε αλάγθε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο 
είλαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ. Αειαδή απηφ πνπ θάλεη, πξέπεη λα ην θάλεη γηα λα 
αλαπαξαρζεί κέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζπζρεηηζκφ ησλ δπλάκεσλ. Βάλ απηφ πνπ 
θάλεη είλαη θαη ρξήζηκν γηα ηελ θνηλσλία, είκαζηε ελζνπζηαζκέλνη φινη. Ώιιά απηφ 
δελ είλαη πάληα έηζη. Ώπφδεημε φηη ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ αηψλα δνχκε κηα 
κπζνινγία θαη κηα πεξηπέηεηα, κηα ξεηνξηθή ζα έιεγα γχξσ απφ ηελ πγεηνλνκηθή 
πνιηηηθή ζηε ρψξα καο. Ώπφ απηήλ ηε ξεηνξηθή ηεο νπνίαο είρα ηελ επθαηξία λα 
παξαθνινπζψ κεηξήζηκα κεγέζε ηεο, ζήκεξα ηίπνηα απφ απηά δελ έρεη 
επαλαιεθζεί, δελ έρεη απνδεηρζεί. Οη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο ζηελ πγεία, 
ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ αηψλα δηεπξχλνληαη ζπλερψο, φινη νη δείθηεο, φια ηα 
ζηνηρεία ζρεηίδνληαη ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ κε ην εηζφδεκα θαη ηε 
κφξθσζε, απηφ ζεκαίλεη ζε απιά ιφγηα φηη έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ 
επί ηεο νπζίαο είλαη απνθιεηζκέλν απφ ηα αγαζά ηα νπνία δηαλέκεη ην πγεηνλνκηθφ 
καο ζχζηεκα. Βπαλαιακβάλσ, επί ηεο νπζίαο. Αελ ελλνψ αλ κπνξεί λα πάεη ζε 
έλα γηαηξφ ή φρη, ζην ΕΚΏ, ζην λνζνθνκείν ηνπ ΒΤ κπνξεί λα πάεη, ηππηθά. Βπί ηεο 
νπζίαο είλαη απνθιεηζκέλν, ην γλσξίδεη, ην ιέεη θαη ην δηαπηζηψλνπκε κε 
αληηθεηκεληθφ ηξφπν απφ ηνπο δείθηεο πγείαο. ε θακία άιιε ρψξα ηεο Βπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη ηνπ βφξεηνπ εκηζθαηξίνπ δελ ππάξρνπλ απηέο νη αληζφηεηεο. Αεχηεξν  
παξάδεηγκα. χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έξεπλα ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ηνλ 
επαλαπξνζδηνξηζκφ, επαλακέηξεζε ηεο δαπάλεο γηα ηελ πγεία, 12 
δηζεθαηνκκχξηα επξψ μνδεχνπλ νη Έιιελεο, δειαδή 55% ηεο ζπλνιηθήο εζληθήο 
δαπάλεο θαηεπζείαλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο ζηνπο πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ 
πγείαο, γηαηξνχο, θαξκαθνπνηνχο, λνζνθνκεία γηα ππεξεζίεο πγείαο. Αψδεθα 
δηζεθαηνκκχξηα επξψ είλαη 1.100 θαηά θεθαιή ην ρξφλν. Πνπ ζεκαίλεη δειαδή 
3.000 επξψ, θαηά κέζν φξν, αλά λνηθνθπξηφ. ε θακία ρψξα ηνπ ΟΟΏ απφ ηηο 32 
ρψξεο δελ ππάξρεη αλάινγν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κνξέαο, ηεο Σνπξθίαο, 
ησλ Δλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ηνπ Μεμηθνχ. Ννκίδσ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθή 
επθαηξία θαη επραξηζηψ γηα ηελ πξφζθιεζε απηή. Πξέπεη λα πσ φηη έβιεπα κε 
πνιχ επηθχιαμε θαη δπζπηζηία ηελ πξσηνβνπιία ηνπ θ. Παηνχιε ηα ηειεπηαία 
ρξφληα γηα ηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ Αηθηχνπ παξά ην γεγνλφο φηη είρα έξζεη θαη είρα 
κηιήζεη. Βξρφκνπλ βέβαηα ζηα πξνεγνχκελα ζπλέδξηα επεηδή αγαπψ ην Γηψξγν θαη 
επεηδή είλαη εηιηθξηλήο ζε απηά πνπ θάλεη. Ώιιά δελ έβιεπα κέιινλ ζε απηφ, ή 
έβιεπα κηα ζχγρπζε θαη κηα δπζθνιία. Βίκαη επηπρήο πνπ δηαςεχδνκαη ζε απηφ, 
πξαγκαηηθά είκαη επηπρήο θαη λνκίδσ φηη θη ε ζπγθπξία είλαη θαηάιιειε απηή ηε 
ζηηγκή, νξηζκέλα πξάγκαηα λα ηα μαλαδνχκε. Ση λα δνχκε; Να δνχκε δειαδή φηη 
απηφ ην νπνίν ιέκε εζληθή πγεηνλνκηθή πνιηηηθή κε ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή δελ πάεη 
θαιά, δελ ππάξρεη ειπίδα λα πάεη θαιά, δελ είλαη εθηθηή θαη δελ είλαη επηζπκεηή 
απφ ηνπο πνιίηεο. Αεχηεξνλ, λα κεηξήζνπκε ηα πξάγκαηα. Ση κπνξεί λα θάλεη ε 
ζθξηγειφηεηα θαη ε γεηηλίαζε κε ηνπο πνιίηεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Γηα λα 
κελ θνπξάδσ ζέισ λα θάλσ δχν ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο πξνο θξίζε ζαο, ζηνλ θ. 
Παηνχιε θαη ζηνλ θ. Παπαζππξφπνπιν έλα πνπ ζπγθπξηαθά, κηα εξγαζία ηελ 
νπνία έρνπλ θάλεη ζπλεξγάηεο κνπ θαη εγψ βέβαηα καδί κε ηελ νκάδα ηνπ θ. Ληνλή 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο γηα ην ξφιν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ 
πγεηνλνκηθή πνιηηηθή φρη σο αληίζεζε ζηελ πνιηηηθή ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο αιιά 
σο ζπκπιήξσκα θαη δηεπθφιπλζε. Ώπηή ε πνιηηηθή αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ κηθξνχ 
θηλδχλνπ, ηνπ θαζεκεξηλνχ κηθξνχ θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία, 17% έσο 22% ηεο  



 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 3
οσ

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Διαδημοηικού Δικηύοσ Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Σ.Α. 148 

 
δήηεζεο ππεξεζηψλ πγείαο αθνξά απηφλ ηνλ θίλδπλν. Ώπηφο ν θίλδπλνο θαηαιήγεη 
ζε κε αμηνπξεπνχο φξνπο πξνζπέιαζεο ζηα κεγάια λνζνθνκεία, ζην ΕΚΏ ή ζε 
αμηνπξεπνχο φξνπο κε πιεξσκέο, κε άκεζεο πιεξσκέο ζηα ηδησηηθά ηαηξεία. Δ 
δηαρείξηζε ηνπ κηθξνχ θαζεκεξηλνχ θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία θαη ε ζπκβνπιεπηηθή ηεο 
νηθνγέλεηαο κπνξεί λα γίλεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 
Έρεη ζπκθέξνλ ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε λα ην θάλεη απηφ; Έρεη. Γηαηί απηφ είλαη 
θηελφ, δελ είλαη πνιχ αθξηβφ. Άξα θαηά ζπλέπεηα δελ ζα ηεο θνζηίζεη πνιχ. Ώπηφ 
πνπ ζα ηεο θνζηίζεη ζα έρεη κεγαιχηεξν θέξδνο ζε λνκηκνπνίεζε ζηελ θνηλφηεηα, 
θακία πνιηηηθή αλ δελ είλαη λνκηκνπνηεκέλε απφ ηνπο πνιίηεο δελ έρεη πξνζδφθηκν 
επηβίσζεο. Καη δεχηεξνλ, ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο. Οη πνιίηεο ζα ην 
αλαγλσξίζνπλ, ζα ην ππνζηεξίμνπλ γηα ηε ζπλέρεηά ηνπ θαη ζηηο εθινγέο ζα ην 
ζπκεζνχλ. Αελ κηιάσ κε θπληζκφ, κηιάσ κε ξεαιηζκφ. Πξέπεη θαλείο λα βιέπεη θαη 
απηή ηελ πιεπξά. Αεχηεξν πνπ κπνξεί λα θάλεη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε είλαη ε 
δηαρείξηζε ησλ κεηδφλσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ. Πάλσ απφ 80% ηεο πξφσξεο 
ζλεζηκφηεηαο ή ηεο απνθεπθηήο ζλεζηκφηεηαο νθείιεηαη ζε πέληε-έμη πξάγκαηα. Ώο 
αλαθέξνπκε κεξηθά απφ απηά ηα νπνία αλ θάπνηνο ηα δνπιέςεη ζπλδπαζηηθά, σο 
γηλφκελν παξαγφλησλ, ζεκαίλεη πσο αλ βγάιεηο έλα απφ απηά έμσ ν ζπλνιηθφο 
θίλδπλνο, ππνβαζκίδεηαη. Πνηα είλαη απηά; Σν πξψην θαη θχξην είλαη ε επηδεκία ηνπ 
θαπλίζκαηνο. 44% ησλ Βιιήλσλ πνιηηψλ θαπλίδνπλ. Ο κφλνο δείθηεο 
ζλεζηκφηεηαο πνπ αλεβαίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Βιιάδα είλαη ν θαξθίλνο ηνπ 
πλεχκνλνο. Ο δεχηεξνο, πξέπεη λα ζαο πσ φηη είλαη κηα αλαζθφπεζε 200 πεξίπνπ 
πνιηηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο πνπ έθαλαλ ν Rice θαη ε Rice  
γηα λα δνπλ πνηα είλαη ε ζρέζε θφζηνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ην κφλν πνπ βξήθαλ 
φηη αμίδεη λα βγάδεηο ιεθηά ήηαλ ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Βλψ αληηζέησο 
βξήθαλ φηη είλαη αδχλαην λα θεξδίζεηο απφ απηφ ην πξάγκα ζηα πξνγξάκκαηα 
δηαηξνθήο. Γηαηί ν θφζκνο δελ ζπκκνξθψλεηαη, μνδεχεη πάξα πνιιά ρξήκαηα θαη 
απηφ πνπ θεξδίδεη είλαη πάξα πνιχ ιίγν. Άξα θαηά ζπλέπεηα έρνπκε ηεθκεξίσζε φηη 
νη πνιηηηθέο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο κπνξεί λα πάλε θαιά θαη είλαη εχθνιεο ζην 
ρεηξηζκφ. Τπάξρνπλ έλα-δπν θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα θαη έλα-δπν βξαρείεο 
ζεξαπείεο ζπκβνπιεπηηθέο ή ςπρν-ππνζηεξηθηηθέο. Αεχηεξν πξάγκα πνπ 
κπνξνχκε λα βάινπκε κπξνζηά είλαη ην αιθνφι. Αελ έρνπκε ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη 
12,9% ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία καο έξεπλα ησλ πνιηηψλ θάλνπλ ζπζηεκαηηθή 
θαζεκεξηλή ρξήζε κεγάισλ πνζνηήησλ αιθνφι, ελψ 26% θάλνπλ ηέζζεξηο θνξέο 
ηε βδνκάδα. Γηα κεζνγεηαθή ρψξα είλαη πάξα πνιχ πςειφ θαη θαηά ηε γλψκε κνπ 
θαη επηθίλδπλν δηφηη απφ ηα ζηνηρεία κέηξεζεο απνηξεπηήο ζλεζηκφηεηαο, ηεο 
ζλεζηκφηεηαο δειαδή πνπ κπνξνχκε λα απνθχγνπκε. Αηαβάδσ φηη ηα ηειεπηαία 
ρξφληα νη ζάλαηνη, ε πξφσξε ζλεζηκφηεηα απφ ηελ θίξξσζε ηνπ ήπαηνο αλεβαίλεη. 
Καη απηφ δελ είλαη θηελφ ζαλ ην θάπληζκα, είλαη δχζθνιε ζεξαπεία ην αιθνφι αιιά 
αμίδεη λα ην επηρεηξήζνπκε σο ζηνηρείν θνπιηνχξαο. Σξίηνλ, ηα ηξνραία αηπρήκαηα. 
Δ επέλδπζε ζε κηα δψλε αζθαιείαο ζηελ πξνζπάζεηα απηή, λα πεηζαξρήζεη ν 
πιεζπζκφο είλαη θηελή, ρξεηάδεηαη πεηζψ, ρξεηάδεηαη θαηαζηνιή. Γηα παξάδεηγκα 
φπνπ απμήζεθαλ ηα πξφζηηκα ηεο ηξνραίαο γηα ηε ρξήζε ηεο δψλεο θαη ηνπ 
θξάλνπο κεηψζεθε ε ζλεζηκφηεηα θαη νη βαξηνί ηξαπκαηηζκνί. ηελ πγεηνλνκηθή 
πνιηηηθή ρξεζηκνπνηνχκε θαη ηέηνηα φξγαλα. πσο γηα παξάδεηγκα ε αχμεζε ηνπ 
θαπλνχ ησλ ηζηγάξσλ, ηεο ηηκήο ησλ ηζηγάξσλ, είλαη ην κφλν φπιν πνπ έρνπκε 
απηή ηε ζηηγκή ζην δπηηθφ θφζκν, βξαρππξφζεζκα λα έρνπκε απνηειέζκαηα. 
ΐεβαίσο θαιή είλαη ε αγσγή θαη πξναγσγή ηεο πγείαο σο ζηνηρείν πνιηηηζκνχ, σο 
ζηνηρείν θνπιηνχξαο αιιά δελ είλαη νξζή, δελ θηάλεη ζηε δηαθνπή ηνπ 
θαπλίζκαηνο. Βλψ νη ςειέο ηηκέο θάλνπλ. Αελ είλαη θαη‟ αλάγθελ κηα αληηιατθή, 
θηιειεχζεξε πνιηηηθή ην λα απμήζεηο ηηο ηηκέο. Οη ηηκέο ζηηο αγνξέο φιεο εθηφο ησλ  
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άιισλ παίδνπλ θαη έλα ηέηνην ξφιν. ηη θαλαιηδάξνπλ ηε δήηεζε, ηηο πξνηηκήζεηο 
θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ θαηαλαισηψλ ζχκθσλα κε νξηζκέλα θνηλσληθά 
πξφηππα. Βάλ σο θνηλσλία απνδερφκαζηε απηά ηα πξφηππα, πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ζπλδπαζκφ εξγαιείσλ αλάκεζα θαη ζε απηφ, έζησ θη αλ νη 
πνιίηεο ή νξηζκέλνη απφ απηνχο κε πξψηε καηηά ηα βξίζθνπλ αληηδεκνηηθά. Δ 
εκπεηξία απφ ηηο δπηηθέο ρψξεο έρεη δείμεη φηη νη πνιίηεο ζε δεχηεξν ρξφλν 
εθηίκεζαλ φηη ήηαλ απηφ ζσζηφ θαη δελ ππήξρε πνιηηηθφ θφζηνο απφ ηε ιήςε 
ηέηνησλ κέηξσλ. Έηζη ινηπφλ ε δηαρείξηζε ησλ κεηδφλσλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ζηα 
ρέξηα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα απηνχο ηνπο πέληε-έμη. Θα „ιεγα φηη ε ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε πξέπεη λα θξαηεζεί καθξηά απφ ηελ πεξίζαιςε, δελ ππάξρνπλ 
πξνυπνζέζεηο πξαγκαηηθψλ αληαιιαγψλ, δειαδή ππεξεζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη 
απφ ρξήκαηα απηή ηε ζηηγκή ζην θνηλσληθν-αζθαιηζηηθφ καο ζχζηεκα. Καη δελ ζα 
ππάξμνπλ πξηλ απφ κηα πεληαεηία. ΐεβαίσο νη κεηαξξπζκίζεηο νη κεγάιεο ζα 
αξρίζνπλ απφ ηελ επφκελε κέξα ησλ εθινγψλ. Ώιιά δελ ρξεηάδεηαη ε ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε λα εκπιαθεί ζε απηφ. Αελ ρξεηάδεηαη θαηά ηε γλψκε κνπ λα εκπιαθεί 
ζε νξηζκέλα πξνιεπηηθά πξνγξάκκαηα απφ ηα νπνία δελ θεξδίδεη ε θνηλσλία θαη ε 
θνηλφηεηα. Ώιιά θεξδίδνπλ ηα άηνκα ή νη επηρεηξήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ην check-up 
βέβαηα είλαη πάξα πνιχ θαιφ. Ώπφ ην check-up σθεινχληαη νη εξγνδφηεο, ην 
θξάηνο θαη νη ίδηνη νη πνιίηεο. Αελ σθειείηαη φκσο ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ε 
θνηλφηεηα. Καη εμεγνχκαη γηα απηφ. Δ Unilever κηα κεγάιε ακεξηθάληθε εηαηξεία 
έθαλε έλα πξφγξακκα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, check-up, ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ 
Καιηθφξληα. Γηα θάζε δνιάξην πνπ μφδεπε θέξδηδε 2,5 δνιάξηα ιφγσ κείσζεο 
απνπζίαο απφ ηε δνπιεηά θαη κείσζεο απφ ηηο επηζθέςεηο ζηνπο γηαηξνχο θαη ζηα 
θάξκαθα. Ώλ ην θάλεη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ζα μνδέςεη έλα δνιάξην. Αελ ζα 
πάξεη φκσο ηα 2,5 δνιάξηα πίζσ πνπ πήξε ε Unilever. Ώπηά ζα ηα πάξεη ν 
εξγνδφηεο ή ζα ηα πάξεη ην θξάηνο ή ζα ηα θεξδίζεη θαη ε ίδηα ε νηθνγέλεηα. Ώιιά 
θαηά ζπλέπεηα θαη γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχ νξζνινγηζκνχ είλαη κεγάιε πεξηπέηεηα 
λα κπεη απηή ηε ζηηγκή ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζε κηα ηερλνινγηθή ηαηξηθή ε νπνία 
έρεη κφλν βάξε. Γηαηί ε πίεζε πξνο ηελ θεληξηθή δηνίθεζε «δψζηε καο πφξνπο» δελ 
έρεη απνδψζεη κέρξη ζήκεξα. Καη είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν λα απνδψζεη ππφ ηηο 
πξνβιεπηέο δεκνζηνλνκηθέο ζπλζήθεο. Ώληίζηνηρα αλ θάλεη κηα πην ζηνρεπκέλε 
πνιηηηθή ζα αλαθνπθίζεη ην θεληξηθφ πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα ρσξίο ε ίδηα λα ππνζηεί 
κεγάιν ηξαπκαηηζκφ. Σξίηνλ θαη ζεκαληηθφηεξν. Μεξηθά απφ απηά πεξηιακβάλνληαη 
ζηελ εηζήγεζε πνπ έρσ θάλεη ζηνλ θ. Παηνχιε θαη ζηνλ θ. Παπαζππξφπνπιν. Σν 
ηξίην είλαη φηη ζήκεξα ην πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα θαη ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα παξάγεη 
πνιιά πξντφληα ηερλνινγηθά πξνεγκέλα. Ώπηά ηα πξντφληα δελ θηάλνπλ ζηνπο 
πνιίηεο. Αελ έρνπλ πνιηηηθή marketing, ζπγρσξήζηε κνπ ηνλ φξν, πνιηηηθή 
πειαηψλ. Αελ ζέβνληαη ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ηνπο πνιίηεο. Αελ μέξνπλ λα ην 
θάλνπλ απηφ. Ώθφκα θαη έλαο πνιίηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ν νπνίνο ηνπ 
ιέεη ν γηαηξφο ηεο γεηηνληάο φηη έρεηο ην ζπξενεηδή ζνπ, ράλεηαη. Γεκίδεη άγρνο θαη 
αβεβαηφηεηα θαη παίξλεη ηνλ θνπκπάξν, ηνλ μάδειθν, ην βνπιεπηή, ηνλ πνιηηηθφ λα 
ηνπ πεη ηη λα θάλεη. Σν ζχζηεκα είλαη πνιχπινθν, ζήκεξα είλαη δαηδαιψδεο. 
Κάπνηνο θεδεκφλαο φπσο ν αζθαιηζηηθφο πξάθηνξάο καο ή ν πξάθηνξάο καο πνπ 
καο θάλεη ηνπξηζηηθά ηαμίδηα πξέπεη ζε απηφ ην δχζθνιν ζχζηεκα λα πάξεη ηνλ 
πνιίηε απφ ην ρέξη θαη λα ηνλ βάιεη κέζα ζε απηφ ην καίαλδξν, λα ηνλ νδεγήζεη. 
Αειαδή λα πνπιήζεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΕΚΏ ή ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηηο 
θαηάιιειεο ππεξεζίεο ζηνλ πνιίηε. Αειαδή λα θέξεη ζε αληηζηνίρεζε ηνπο πνιίηεο 
κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο. Ώπηφ δελ γίλεηαη ζήκεξα γηαηί ηα αγαζά ηεο πγείαο δελ 
είλαη φπσο ηα αγαζά ηνπ ζνχπεξ κάξθεη. Αελ κπνξείο λα ηα απνζεθεχζεηο. Αελ 
κπνξείο λα ηα βάιεηο ζην ςπγείν. Γηα λα ηα πάξεηο πξέπεη λα βξεζείο ηελ ίδηα  



 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ 3
οσ

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Διαδημοηικού Δικηύοσ Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Σ.Α. 150 

 
ζηηγκή, ζηνλ ίδην ηφπν κε ην γηαηξφ, ή ηε λνζειεχηξηα. Άξα εδψ ρξεηάδεηαη θάπνηνο 
ρεηξηζκφο. ηηο ρψξεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο δχζεο έρνπλ γίλεη νξηζκέλα ηέηνηα 
πεηξάκαηα ηα νπνία έρνπλ πάεη θαιά θαη κπξνζηά. Ο θαηάιιεινο γηα απηφ ην 
πξάγκα λα ππεξαζπηζηεί ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ πνιίηε θαη θπξίσο λα δηεθδηθήζεη σο 
θεδεκφλαο κε ηελ θαιή έλλνηα απέλαληη ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, είλαη ε ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε. Κνζηίδεη πάξα πνιχ ιίγν θαη έρεη κεγάιν πνιηηηθφ φθεινο. Άξα ν 
δήκαξρνο πνπ ζα ην θάλεη ζα πάξεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηηο επφκελεο εθινγέο. 
Ώπιψο ρξεζηκνπνηψ ηε ζρέζε θφζηνπο νθέινπο, γηαηί θαη ε πνιηηηθή είλαη 
ππεξεζίεο φπσο θαη ην θηιηθφ καηο ζην πνδφζθαηξν πνπ βιέπνπκε, είλαη 
ππεξεζίεο. Με ην λέν ζχζηεκα εζληθψλ εληαίσλ ινγαξηαζκψλ ζηελ Βπξψπε, 
θαηαγξάθεηαη, είλαη Ώθαζάξηζην Βζληθφ Πξντφλ. Καη είλαη ππεξεζίεο γηαηί νη πνιίηεο 
ηεο ζέινπλ γηα λα ζρεδηάζνπλ ηελ πνξεία ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο. Βγψ πεξηκέλσ ηνλ 
Τπνπξγφ Βζληθήο Οηθνλνκίαο ή ην δήκαξρφ κνπ λα κνπ πεη ηη ζα θάλσ γηα λα 
ζρεδηάζσ ηελ πνξεία ηε δηθή κνπ, ηεο γπλαίθαο κνπ θαη ησλ παηδηψλ κνπ. 
Ώγνξάδνπκε ππεξεζίεο απφ απηνχο θαη ηνπο πιεξψλνπκε. Σνπο ςεθίδνπκε θάζε 
ηέζζεξα ρξφληα. Ή πιεξψλνπκε ηνπηθνχο θφξνπο. Βίλαη ππνρξεσκέλνη λα καο 
πνπιάλε ηέηνηεο ππεξεζίεο. Χο πνιίηεο ζα ην δηεθδηθήζσ απφ ηελ ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε, ηνλ θ. Παηνχιε θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη αλ δσ φηη πάλε ζε θαιφ 
δξφκν ζα ην ππνζηεξίμσ κε θαλαηηζκφ. Βπραξηζηψ γηα ηελ ππνκνλή ζαο. 

 
Κιείζηκν πλεδξίνπ 

 
Γηώξγνο Παηνύιεο: πσο πάληα ν Γηάλλεο ν Κπξηφπνπινο γηα καο πνπ ηνλ 
μέξνπκε θαη εζείο πνπ ηνλ καζαίλεηε είλαη ν Γηάλλεο ν Κπξηφπνπινο, ν νπνίνο, αλ 
θαη ηνλ γλσξίδσ απφ ηφηε πνπ ήκνπλ πξφεδξνο ησλ εηδηθεπνκέλσλ γηαηξψλ ην ‟94-
‟96 θαη ηνλ παξαθνινπζνχζα, ήηαλ έμσ απφ ην ππνπξγείν, ζχκβνπινο πνιιψλ 
ππνπξγψλ, πνπ φκσο θαλείο δελ ηνλ άθνπζε. Αηφηη ν ζεσξεηηθφο ή ν επηζηήκσλ 
ζηα δεηήκαηα ζα πεη ηελ άπνςή ηνπ, ζα πξνζπαζήζεη λα πείζεη αιιά φηαλ ν άιινο 
δελ ην θαηαλνήζεη, φια πεξλνχλ ζην βξφλην. ε θάζε πεξίπησζε ζεσξψ φηη νη 
απφςεηο ηνπ πάληα είλαη πην καθξνπξφζεζκεο, φκσο εκείο σο άλζξσπνη ηεο 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζεσξνχκε φηη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ν δήκνο, ν νπνίνο 
είλαη πνιχ θνληά ζηνλ πνιίηε, έρεη θαζεκεξηλά ηελ ακθίδξνκε ζρέζε ηνπ λα 
παίξλεη θαη λα δίλεη εξεζίζκαηα θαζψο λα ιχλεη πξνβιήκαηα ή λα ελεκεξψλεη. 
Κακία θεληξηθή εμνπζία δελ κπνξεί λα απνθηήζεη ηελ ςπρνινγία ηνπ θάζε πνιίηε, 
ζηελ θάζε γεηηνληά, ζην θάζε ζπίηη, ζην θάζε δξνκάθη. Παξά κφλν απηφο ν νπνίνο ή 
απηνί νη νπνίνη δνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν δξνκάθη, ζηε ζπγθεθξηκέλε γεηηνληά θαη 
ηειηθά ζην ζπγθεθξηκέλν δήκν. Αηφηη φπσο αθξηβψο ιέλε δελ ππάξρνπλ αζζέλεηεο, 
ππάξρνπλ αζζελείο, ην ίδην ζπκβαίλεη, δελ ππάξρνπλ γεληθά πξνβιήκαηα, 
ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζπγθεθξηκέλνπ δήκνπ ή ζπγθεθξηκέλσλ δήκσλ θαη άξα 
ζπγθεθξηκέλσλ δεκνηψλ. Με απηή ηελ έλλνηα πηζηεχσ φηη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε 
κπνξεί λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε πνιιά δεηήκαηα, αιιά θαη ζην δήηεκα ηεο 
ελεκέξσζεο, δηφηη ε ελεκέξσζε είλαη θαη απηή έλα θνκκάηη ηεο πξφιεςεο. Καη αλ 
απηή ζπλδπαζηεί κε έλα ζεζκηθφ πιαίζην θαη απηφ ην νπνίν, ζα ζπκθσλήζσ κε ηνλ 
θαζεγεηή, ην δαηδαιψδεο πνπ ππάξρεη ζην ρψξν ηεο πγείαο, είλαη θαη ζην ρψξν ηεο 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ έρεη κπεξδεπηεί θαη ιίγν κε πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε 
θαη φηαλ πξσηνμεθηλήζακε θάπνηνη λα αζρνινχκαζηε κε ηα δεηήκαηα πγείαο ηεο 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, είδακε φηη εκπιέθεηαη θαη κε δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε. 
Τπάξρνπλ δήκνη νη νπνίνη θηηάρλαλε έλα πνιπταηξείν θαη άιινη κέρξη θαη κηθξν-
ρεηξνπξγεηάθηα θάλαλε ρσξίο λα ππάξρεη θαλ ε άδεηα. Άξα ζεσξνχκε φηη ην 
δηαδεκνηηθφ δίθηπν, απηφ πνπ πξνζπαζεί θαη πξνζπάζεζε κέρξη ζήκεξα είλαη θαη‟  
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αξρή λα απνθξππηνγξαθήζεη ηη ππάξρεη ζήκεξα ζηνπο δήκνπο. Γηαηί ν θάζε 
δήκαξρνο, εχξηζθε κεξηθνχο εζεινληέο γηαηξνχο θαη θάπνηνπο άιινπο 
πγεηνλνκηθνχο, έθηηαρλε έλα πνιπταηξείν θαη έβγαηλε ζηηο άιιεο εθινγέο. Σφζν 
απιά. κσο πνηνο έβαδε ηνπο θαλφλεο; Πνηνο έβαδε ηηο αξρέο; Πνηνο αμηνινγνχζε 
ην έξγν; Αηφηη φπσο αθνχζηεθε δελ είλαη ην ζέκα ηνπ δσξεάλ, είλαη ηνπ πνηνηηθνχ 
δσξεάλ. Αελ είλαη αλ θάπνηνο πξνζθέξεη άπνςε ή ελεκέξσζε. Βίλαη αλ απηή έρεη 
αμηνινγεζεί φηη είλαη ε ζσζηή θαη ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα. Θεσξψ ινηπφλ 
φηη ζε απηφλ ηνλ θπθεψλα αθφκα θαη ζηελ πξφιεςε, ην Αηαδεκνηηθφ Αίθηπν εδψ θαη 
δπφκηζη ρξφληα κε ην πξψην ζπλέδξην ην νπνίν είρε γίλεη ην 2004, έρεη 
πξνζπαζήζεη θη έρεη θαηαθέξεη λα βάινπκε θνηλνχο θαλφλεο θαη πηζηεχνπκε 
αθξάδαληα φηη απηφ πνπ ιέκε πξφιεςε πγείαο δελ αθνξά ηε ζσκαηηθή πγεία, 
αθνξά θαη ηελ ςπρηθή πγεία θαη θαλείο γηα λα είλαη ςπρηθά πγηήο ζα πξέπεη λα έρεη 
θνηλσλίεο νη νπνίεο λα δίλνπλ ιχζεηο ζε θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα θαη εθεί αθξηβψο 
κπαίλεη θαη ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο. Δ θνηλσληθή κέξηκλα ηνπ 
δεηήκαηνο θαη γη‟ απηφ αθξηβψο ηειηθά φινη νη πγεηνλνκηθνί, νη γηαηξνί, νη 
λνζειεπηέο, νη ςπρνιφγνη, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί πνπ αθνχζακε ιίγν πξηλ ζηηο 
δηάιεμεηο, εθθξάζαλε θάπνην παξάπνλν φηη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη. Σν έρνπκε 
μεθαζαξίζεη, ην πηζηεχνπκε θαη ην βγάδνπκε ζαλ άπνςε ζε θάζε καο ζπλέδξην. 
Τγεία ζεκαίλεη φια απηά. Υζεο είρακε ηελ ηηκή κέζα απφ ηελ απαξρή ηνπ 
ζπλεδξίνπ καο λα έρνπκε θαη ηελ άπνςε ηνπ Τθππνπξγνχ Τγείαο ηεο Κίλαο ν 
νπνίνο επίζεκα είρε επηζθεθζεί ηε ρψξα καο θη έθαλε θαη ηελ έλαξμε ηνπ 
ζπλεδξίνπ καδί κε ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο, ηνλ θ. Ώβξακφπνπιν. Πηζηεχνπκε ινηπφλ 
φηη νη δπλάκεηο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, κέζα απφ ην Αηαδεκνηηθφ Αίθηπν ηηο 
απφςεηο ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο, ηελ ακθίδξνκε άπνςε πνπ έρνπκε απφ 
ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία ν θάζε δήκνο, ε θάζε ηνπηθή θνηλσλία θαη ηειηθά φινη καδί, λα 
πηέζνπκε ηελ εγεζία λα ζεζκνζεηήζεη θαλφλεο θαη αξρέο. Βίκαη αηζηφδνμνο φηη έλα 
ιηζαξάθη κπνξνχκε λα βάινπκε, ην έρνπκε θάλεη εμάιινπ. Ώθφκα θαη κε ηελ 
επηηπρία λα ζηειερψζνπκε ην Αηαδεκνηηθφ Αίθηπν, κε 120 πγεηνλνκηθνχο ζε 
πξφγξακκα stage, πνπ εξγάδνληαη απηή ηε ζηηγκή ζηνπο δήκνπο κέιε θαη κε απηφ 
ηνλ ηξφπν θαηαθέξακε λα έρνπκε κηα θεληξηθή πιεξνθφξεζε αιιά θαη 
πεξηθεξεηαθή. Με ηελ ππφζρεζε πνπ έθπγε ν Τπνπξγφο Τγείαο, ν θ. 
Ώβξακφπνπινο αιιά θαη ν Τθππνπξγφο Ώπαζρφιεζεο πνπ θη απηφο έρεη ην 
θνκκάηη ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ φηη ζε έλα κήλα ππάξρεη ε δηάζεζε ηεο 
λνκνζέηεζεο γηα ηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, ελφο λφκνπ φηη ζα αλαθέξνληαη 
ιίγν πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ πξφιεςε κέζα απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 
ΐάδνληαο φκσο ηελ νξγάλσζε θαη ηνπο πφξνπο. Σνπο πφξνπο πνηνο ζα ηνπο 
δψζεη; Θεσξνχκε ινηπφλ φηη εδψ ζα πξέπεη θαη ην Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ λα 
ζπκβάιιεη ηα δένληα, έρεη αξρίζεη λα έρεη επήθνα ψηα, ηα ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα 
ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ δηαρεηξίδεηαη πφξνπο φπσο είλαη ε ΚΒΑΚΒ, νη 
νπνίνη ζεσξψ φηη έρνπλ θάλεη πξνζπάζεηεο, έρνπλ πνιιά πεξηζψξηα βειηίσζεο ηα 
ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα λα δηαρεηξηζηνχλ πφξνπο. Να δηαρεηξηζηνχλ πξνο ηε ζσζηή 
θαηεχζπλζε νη ίδηνη νη δήκνη κέζα απφ ηνλ εζεινληηζκφ αιιά θαη κε δηθέο ηνπο 
πξσηνβνπιίεο, κε ρνξεγίεο αιιά θαη κε δσξεέο αθφκα. ια απηά καδί νξγαλσκέλα 
κπνξνχλ λα καο θάλνπλ λα ειπίδνπκε, λα πηζηεχνπκε ζηηο πξνζπάζεηεο ηηο νπνίεο 
έρνπκε μεθηλήζεη θαη εκείο σο Αηαδεκνηηθφ δίθηπν. Θέισ λα πσ θιείλνληαο απηέο ηηο 
εξγαζίεο ηνπ 3

νπ
 ζπλεδξίνπ ηνπ Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ, φηη ζε ιίγεο κέξεο κέζα ζην 

Μάην ζα ζαο θαιέζνπκε ζηα επίζεκα εγθαίληα ηνπ θεληξηθνχ θηεξίνπ ηνπ 
Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ, ηνπ θεληξηθνχ θηεξίνπ ησλ 30 δήκσλ πνπ είλαη απηή ηε 
ζηηγκή κέζα ζην Αηαδεκνηηθφ Αίθηπν θαη πνπ απ‟ φηη κπνξεί λα καο δηαβεβαηψζεη θη 
ν θ. Παπαζππξφπνπινο σο δηεπζπληήο, είρακε πάξα πνιιέο αηηήζεηο απφ πνιιά  
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ζεκεία ηεο Βιιάδνο πνπ είλαη ζε εθθξεκφηεηα. Πηζηεχνπκε ινηπφλ φηη κέζα ζε απηή 
ηελ δπλακηθή, κε ζηε δηθή καο πξνζπάζεηα, κε ηελ πίεζε ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο, 
ηνπ ρξφλνπ, ζην 4

ν
 εηήζην ζπλέδξην ηνπ Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ, λα έρνπκε βάιεη έλα 

θαζνξηζηηθφ ιηζαξάθη. Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζε φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο, ζε φινπο 
φζνη ήξζαλ θαη παξαθνινχζεζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπ 3

νπ
 εηήζηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ 

Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ, πνπ θαηεγξάθεζαλ ζηα πξαθηηθά ηα νπνία βεβαίσο ζα 
απνκαγλεηνθσλεζνχλ θαη ζα δνζνχλ, ζηνπο Τπνπξγνχο, ζηνπο Αεκάξρνπο, ζην 
παλεπηζηήκην θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζε φινπο ηνπο 
νκηιεηέο θαη ηνπο πξνεδξεχνληεο νη νπνίνη θάλαλε πνιχ θαιά ηε δνπιεηά ηνπο ζε 
πνιχ δχζθνιεο ψξεο, νκνινγνχκε, ππήξραλ δχν αίζνπζεο ζηηο νπνίεο αθνχζηεθαλ 
πνιχ ρξήζηκα πξάγκαηα αιιά ζα κνπ επηηξέςεηε θαη έλα κεγάιν επραξηζηψ ζε 
φινπο εζάο ηνπο αλψλπκνπο θαη επψλπκνπο νη νπνίνη παξαθνινπζήζαηε θαη 
ζήκεξα θαη ρζεο ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ. Σειεηψλνληαο ζα ήζεια λα 
επραξηζηήζσ απφ ηα βάζε ηεο θαξδηάο κνπ φινπο ηνπο Αεκάξρνπο θαη ηνπο 
εθπξνζψπνπο ηνπ δηθηχνπ πνπ ζηηο εξγαζίεο ρζεο θαη ζήκεξα κε αλαθήξπμαλ γηα 
άιιε κηα θνξά πξφεδξν γηα ηα επφκελα ρξφληα ηνπ Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ. ήκεξα 
σο Αήκαξρνο ηνπ Ώκαξνπζίνπ πηζηεχσ φηη κε απηή ηελ ηηκή, λα ζπλερίζσ σο 
πξφεδξνο ηνπ δηθηχνπ, ζα νινθιεξσζεί, ην έξγν πνπ φινη έρνπκε νλεηξεπηεί. Θα 
κνπ επηηξέςεηε λα αλαθέξσ θαη ηα ππφινηπα νλφκαηα πνπ απαξηίδνπλ πιένλ ην 
λέν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Αηαδεκνηηθνχ Αηθηχνπ: Βπίζεο, πξφεδξνη είλαη ν θ.  
Λαδφπνπινο Γηάλλεο απφ ην Υαιάλδξη θαη ν θ. ΐιαζζάο Παλαγηψηεο απφ ηε Νέα 
Εσλία. Ο θ. Γψγνο Υξίζηνο απφ ην ΐχξσλα σο Γεληθφο Γξακκαηέαο, ν θ. θξίλεο 
Βπάγγεινο απφ ην Αήκν Ώξγπξνχπνιεο σο Βηδηθφο Γξακκαηέαο, ν θ. Καλέιινο 
Παλαγηψηεο απφ ηελ Πεχθε σο ηακίαο, ε θα Πηηίδε Ώγγειηθή απφ ηελ Κεθηζηά σο 
αλαπιεξψηξηα ηακίαο θαη κέιε ν θ. Υξπζηθφο Φψηεο απφ ηα Μειίζζηα, ε θα 
Γηαλλάθε Ώξγπξψ απφ ηελ Πεηξνχπνιε θη ν θ. Κνλδχιεο Ώλδξέαο απφ ηνλ Άιηκν, 
αληηδήκαξρνο Ώιίκνπ. Καιή δνπιεηά ηνπο εχρνκαη ζην λέν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη 
έρνπκε δψζεη κηα ππφζρεζε. Πνιχ ηξέμηκν, πνιιή δνπιεηά, πνιιή πίεζε, θαη ηνπ 
ρξφλνπ πνιχ έξγν. Βπραξηζηνχκε πνιχ, πγεία λα έρνπκε, θαιή δχλακε ζε φινπο. 
 

 

 

 

 

 

 


