ΑΔΑ: Ω4397Λ6-Μ2Δ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613536
Πληροφορίες: Β.Μολφέση
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.07.08 13:13:00
EEST
Reason:
Location: Athens

Πάτρα 8 Ιουλίου 2016
Αριθ.Πρωτ.: 170497/260

ΠΡΟΣ : 1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Τομέα Υγείας &Κοιν.Αλληλεγγύης
κ. Αντώνη Χαροκόπου
2. Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΚΟΙΝ:

1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθμ. 79/06-07-2016 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. 170459/533/28-06-2016 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Τομέα Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης κ.Αντώνη Χαροκόπου
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 79/06-07-2016 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Λειτουργία του Συστήματος Υγείας

στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές
σας ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 06-7-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00΄ στην
αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής)
προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας,

ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 172997/267/30-6-2016 γραπτή πρόσκληση της

Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ.
Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010
(άρθρ.167 παρ. 2).

Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51)

μελών, τα παρακάτω μέλη :
1)Τογιοπούλου

Αναστασία-Πρόεδρος

,

2)

Κανέλλης

Γεώργιος

–

Αντιπρόεδρος, 3) Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 4) Αγγελόπουλος

Γεώργιος, 5)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, 6)Αρβανιτάκης Ιωάννης ,
7)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 8)Αυγέρης Σάββας, 9)Βεργοπούλου
Παρασκευή, 10)Δριβίλας Δημήτριος, 11)Καπράλος Σπυρίδων, 12)Καρδάρα

Ευσταθία, 13)Καρπέτας Κωνσταντίνος, 14)Κατσακούλης Ευάγγελος,
15)Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης) , 16) Κοκκότη Γεωργία-Αρετή,
17)Κολοβός

Ιωάννης,

18)Κοτσιλιάνος

Κωνσταντίνος,

19)Κωνσταντοπούλου Αναστασία, 20)Λαλιώτης Παναγιώτης, 21)Λύτρας
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Ιωάννης, 22)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 23)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος,
24)Μπαλαμπάνης Νικόλαος,
Παναγιώτης,

27)Νασιώτης

25)Μπούνιας

Θεόδωρος,

Χρήστος,

26)Μπράμος

28)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη

Γεωργία, 29)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, 30)Ρήγας Χρήστος, 31)Σιαμπλής
Δημήτριος, 32)Σώκος Ευθύμιος, 33)Τσόγκας Γεώργιος, 34)Υφαντής
Νικόλαος,

35)Φωτόπουλος

Τρύφων

,

36)Χαμηλάκη

Αικατερίνη,

37)Χαροκόπος Αντώνιος, 38)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 39)Χήνος
Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του

Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος, Ευθυμίου

Απόστολος, Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (απών με σύμφωνη γνώμη του
Περιφερειακού

Συμβουλίου),

Ζαχαροπούλου-Στούμπου

(δικαιολογημένα απούσα), Κατσανιώτης Ανδρέας,

Αδαμαντία

Κελεπούρης Ανδρέας,

Κοτοπούλης Σπυρίδων (δικαιολογημένα απών), Κωσταριάς Δημήτριος,

Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Πλατανιάς Παναγιώτης, Σύρμος Γεώργιος
και Φαρμάκης Νεκτάριος.

Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

κ.Απόστολος Κατσιφάρας,

οι

κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες

Ενοτήτων Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας
Αλεξόπουλος και Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης

στη

συνεδρίαση

παρευρέθησαν:

Ο

Περιφερειακών

κ. Γρηγόρης

Δήμαρχος

Ήλιδας

κ.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, ο Υποδιοικητής της 6ης Υγειονομικής
Περιφέρειας (Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας)
κ.Κωστακιώτης Δημήτριος, ο Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών κ. Άρης
Σισσούρας, η Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών κα Μαστοράκου Άννα, ο

Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου κ. Παπαθανάσης Παντελής και το

μέλος του ιδίου Συλλόγου κ. Μπόνας Απόστολος, ο Πρόεδρος του Ιατρικού
Συλλόγου Αμαλιάδας κ. Τσαούσης Κωνσταντίνος, ο Πρόεδρος του
Φαρμακευτικού Συλλόγου Πάτρας κ. Σοφιανόπουλος Ανδρέας, ο Πρόεδρος
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Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηλείας κ. Θεοδωρόπουλος Δημήτρης, από το
Φαρμακευτικό Σύλλογο Αιγιαλείας ο Πρόεδρος κ. Αρβανίτης Δονάτος και το

Μέλος του Δ.Σ. και Γραμματέας κ. Μεντζελόπουλος Σεραφείμ, ο Πρόεδρος

Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ρίου κ. Αθανασόπουλος Αποστόλης, ο

Πρόεδρος ΠΟΜΑμεΑ κ. Λίβανος Ανδρέας , από την Ένωση Ιατρών
Νοσοκομείου Αχαΐας (ΕΙΝΑ) κ. Γιακουμής Αναστάσιος, η Δ/ντρια Ιατρικής
Υπηρεσίας Νοσοκομείου «Αγ. Ανδρέας» κα Θεοδωρή Ελένη, ο Αντιπρόεδρος

Ιατρών Νοσοκομείου Πύργου κ. Νταβέλης Σωτήρης, από το Περιφερειακό
Τμήμα Πελοποννήσου Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΣΝΕ) η
Πρόεδρος κα Ασλανίδη Αικατερίνη, η Αντιπρόεδρος κα Λυμπέρη Βασιλική

και τα μέλη Δ.Σ. κ.κ. Κάργα Μαρία και Αντωνακάκη Ελένη, από την ΠΟΕΔΙΝ

και Πρόεδρος Εργαζομένων Νοσοκομείου Αμαλιάδας κ. Μιχαλόπουλος

Βασίλειος, η Α/Α Διοικήτρια Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων και
Δ/ντρια της Ιατρικής Υπηρεσίας αυτού κα Γατοπούλου Αικατερίνη, ο Δ/ντής
Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου Αιγίου κ. Κυριάκος Κοκκίνης, ο Πρόεδρος

Ιατρικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου κ. Κοντός Ιωάννης, ο Γενικός Δ/ντής
Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας κ. Τσολοδήμος
Νικόλαος, υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της

συνεδρίασης.
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Αριθ.Αποφ. 79/2016

Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 1ο θέμα ημερήσιας

διάταξης με τίτλο : «Λειτουργία του Συστήματος Υγείας στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας» δίνοντας το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Τομέα Υγείας

& Κοιν. Αλληλεγγύης κ.Αντώνη Χαροκόπο, που είναι εισηγητής του θέματος
και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 170459/533/28-06-2016
εισήγησή του που λέει τα εξής:
«Η

γραπτή

συνεχής και εντεινόμενη οικονομική κρίση έχει ως αποτέλεσμα να βιώνουμε ένα άνευ
προηγουμένου κύμα άκριτων περικοπών σε δημόσιες δαπάνες που αφορούν το τομέα της
δημόσιας υγείας, ενώ είναι φανερό ότι η συνέχιση της συγκεκριμένης πολιτικής θα οδηγήσει
στην κατάρρευση του συστήματος.
Ανεπάρκειες και ελλείψεις εμφανίζονται σε όλους τους τομείς της Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Υγείας. Από τα Δημοτικά Ιατρεία και τα Κέντρα Υγείας
μέχρι τα Γενικά Νοσοκομεία της Περιφέρειας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, την Κλινική
Αποκατάστασης και τα ΚΕΦΙΑΠ, όλα αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε προσωπικό και περικοπές
στην χρηματοδότηση.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με στοχευμένα έργα συμβάλει στην αναβάθμιση και
ενίσχυση των δομών Υγείας και Πρόνοιας (ανέγερση δομών, εξοπλισμός, προμήθεια ιατρικών
μηχανημάτων κ.α.) που είτε λειτουργούν είτε πρόκειται να λειτουργήσουν στο μέλλον.
Συγκεκριμένα έχουν υλοποιηθεί έργα όπως:
 Αναβάθμιση Κεντρικού Κτιρίου του Γ.Ν. Πατρών «Άγιος Ανδρέας» και ΠρομήθειαΕγκατάσταση ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού
 Μελέτη και κατασκευή νέας πτέρυγας ΤΕΠ, Χειρουργείων και ΜΕΘ στο Γ.Ν. Πατρών
«Άγιος Ανδρέας» και Προμήθεια- Εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού
και λοιπού εξοπλισμού
 Ολοκλήρωση Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου και Προμήθεια- Εγκατάσταση
ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού
 Προμήθεια- Εγκατάσταση λοιπού ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γ.Ν.
Πύργου
 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Π.Γ.Ν.Π. Πατρών
 Αγορά υβριδικού συστήματος- camera- μονοφωτονιακής
εκπομπής- αξονικού
τομογράφου για το Γ.Ν. Πατρών «Άγιος Ανδρέας»
 Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων για το Π.Γ.Ν.Π. Πατρών
 Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων Παλαιού κτιρίου Γ.Ν. Παίδων Πατρών
«Καραμανδάνειο»
 Προμήθεια συστήματος υπολογιστικής τομογραφίας πολλαπλών τόμων για το Γ.Ν.
Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο»
 Αγορά Ψηφιακού Τηλεχειριζόμενου Ακτινοσκοπικού Συγκροτήματος για το Π.Γ.Ν.Π.
Πατρών
 Προσθήκη κατ’ επέκταση νέας πτέρυγας δύο ορόφων στο Γ.Ν. Μεσολογγίου
«Χατζηκώστα»
 Μελέτη- Κατασκευή και Εξοπλισμός του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στα
Λεχαινά Ηλείας
 Κτιριακές εργασίες στη δομή του Κέντρου Υγείας Γαστούνης
 Προμήθεια Μαγνητικού Τομογράφου για το Π.Γ.Ν.Π. Πατρών
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 Ανέγερση Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)- Οικοτροφείου του
Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο Αγρίνιο
Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται και πρόκειται να δοθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα προς
λειτουργία έργα όπως:
 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, Οικοτροφείο- Σ.Υ.Δ. 9 ατόμων και ένα διαμέρισμαΣ.Υ.Δ. τεσσάρων ατόμων για φιλοξενία ατόμων με νοητική υστέρηση του Συλλόγου
Γονέων για την Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση και Αποκατάσταση Ατόμων
με Νοητική Υστέρηση «ΜΑΧΗΤΕΣ»
 Κατασκευή Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του Συλλόγου ΑμεΑ
«ΑΛΚΥΟΝΗ»
 Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων- Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
 Κατασκευή νέου διώροφου Κέντρου Αποθεραπείας- αποκατάστασης ημερησίας
νοσηλείας & διημέρευσης- ημερησίας φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία μετά υπόγειου
και θεραπευτικής πισίνας για την Ελληνική Εταιρία Προστασίας & Αποκαταστάσεως
Αναπήρων Προσώπων «ΕΛΕΠΑΠ», στο Αγρίνιο.
Παράλληλα, η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, βάσει των
αρμοδιοτήτων της, υλοποιεί ετήσιο σχέδιο δράσης με σκοπό την πρόληψη, ενημέρωση και
προαγωγή της Υγείας των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με
φορείς.
Στην Δυτική Ελλάδα παρουσιάζονται σοβαρότατα προβλήματα χρηματοδότησης και
στελέχωσης των μονάδων υγείας με αποτέλεσμα να υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος στους
πολίτες και το προσωπικό των μονάδων.
Συγκεκριμένα:
 Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, το οποίο δεν εξυπηρετεί μόνο την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα λόγω της έλλειψης
ιατρικού, νοσηλευτικού και εξειδικευμένου προσωπικού, ενώ παράλληλα τίθενται και
θέματα ασφάλειας λόγω των αυξημένων περιστατικών που αντιμετωπίζονται
καθημερινά. Επίσης, η απαραίτητη επιμόρφωση του προσωπικού μέσω
εκπαιδευτικών προγραμμάτων δεν είναι δυνατή λόγω έλλειψης πόρων.
 Στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας» το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η
μεγάλη έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων που
οδηγεί σε σοβαρή υποστελέχωση. Με την επαναλειτουργία του κεντρικού κτιρίου,
είναι βέβαιο ότι θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο και πολλές μονάδες θα αδυνατούν να
λειτουργήσουν.
 Στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου παρουσιάζεται έλλειψη σε ιατρούς στην Παθολογική,
Καρδιολογική, ΜΕΘ, Νεφρολογική-ΜΤΝ, όπως επίσης σε τεχνολογικό, νοσηλευτικό
και διοικητικό προσωπικό. Παρόμοιες ανεπάρκειες σε προσωπικό και πόρους
αντιμετωπίζει και το Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου.
 Το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου αντιμετωπίζει και αυτό σοβαρότατα προβλήματα,
ειδικά η Παθολογική και η Καρδιολογική κλινική, το τμήμα Αιμοδοσίας που στερείται
ιατρού και το σύνολο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου, ενώ και στο
Νοσοκομείο Αμαλιάδας παρουσιάζονται παρόμοιες περιπτώσεις λόγω της έλλειψης
κονδυλίων και υποστελέχωσης. Επίσης, δεν υφίσταται χρηματοδότηση για την
προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με σκοπό την εφαρμογή σύγχρονων
τεχνικών.
 Τα Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την έλλειψη και προσωπικού
και εξοπλισμού υποβαθμίζονται και σε αρκετά ο κίνδυνος κατάργησής τους είναι
πλέον ορατός.
 Το Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρύτων παρουσιάζει ελλείψεις σε ιατρούς διάφορων
ειδικοτήτων όπως ακτινολόγος, παιδίατρος, παθολόγος, γενικός ιατρός, χειρούργος
κ.α. παρότι εξυπηρετεί επί καθημερινή βάση πολίτες απομακρυσμένων και ορεινών
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περιοχών ενώ συνδέεται άμεσα και με τον τουρισμό της περιοχής λόγω της ύπαρξης
και του χιονοδρομικού κέντρου. Παρουσιάζονται επίσης ελλείψεις σε αναλώσιμα και
φάρμακα ενώ επείγει η στελέχωση του με οδηγούς.
Ανάλογες ελλείψεις σε προσωπικό εμφανίζει και το ΕΚΑΒ Δυτικής Ελλάδας, ειδικά σε
απομακρυσμένα σημεία της Περιφέρειας, με το ήδη υπάρχον να εξαντλείται
δουλεύοντας αδιάλειπτα, ενώ δεν υπάρχουν κονδύλια για την επισκευή των
ασθενοφόρων που έχουν υποστεί βλάβες. Ειδικά το Γ.Ν. Καλαβρύτων λειτουργεί με
ένα μόνο ασθενοφόρο και όχι καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Ιδιαίτερο και έντονο είναι το πρόβλημα της έλλειψης αίματος, ιδίως κατά την θερινή
περίοδο με αποτέλεσμα να αναβάλλονται χειρουργεία και μεταγγίσεις.
Η Κλινική Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πάτρας που ανεγέρθηκε με δωρεά,
αντιμετωπίζει προβλήματα λειτουργίας από την ίδρυσή της λόγω έλλειψης
εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να παρέχει
υπηρεσίες αποκατάστασης. Είναι απαραίτητο να καλυφθούν τα κενά προκειμένου να
καταστεί πλήρως λειτουργική και επωφελής για τα άτομα με αναπηρία.
Με το νόμο 4025/2011, τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία τα οποία
ανήκουν στο Δευτεροβάθμιο Σύστημα Υγείας. Η μεταφορά αυτή οδήγησε στον
πλήρη αφανισμό τους. Τα μετέτρεψε από Κέντρα Εκπαίδευσης, Κοινωνικής
Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία σε Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής
Αποκατάστασης, αλλάζοντας εντελώς την φιλοσοφία για την οποία ιδρύθηκαν.
Ουσιαστικά, τέθηκε στο περιθώριο το ζήτημα της αποϊδρυματοποίησης και
κοινωνικής επανένταξης. Την δεδομένη στιγμή έχουν «απογυμνωθεί» από
προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό) το οποίο έχει μεταφερθεί και
εξυπηρετεί τις ανάγκες των νοσοκομείων όπου έχουν υπαχθεί. Άμεσης στελέχωσης
με προσωπικό χρήζουν το ΚΕΦΙΑΠ Αμφιλοχίας, το οποίο υπολειτουργεί και το
ΚΕΦΙΑΠ, πρώην «Μονάδα Σπαστικών Παιδιών» που έχει ενταχθεί στο Γενικό
Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο» , καθώς πρόκειται να μεταφερθεί σε
νέο σύγχρονο κτίριο που η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχε εντάξει σε πρόγραμμα
ΕΣΠΑ.
Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι Ψυχιατρικές Κλινικές των Γενικών
Νοσοκομείων της Δυτικής Ελλάδας, καθώς λόγω του πλήθους των περιστατικών
λειτουργούν οριακά και επιβαρύνονται συστηματικά εξυπηρετώντας και όμορες
Περιφέρειες που δεν διαθέτουν Ψυχιατρικές Κλινικές ενώ πολύ μεγάλη είναι η
αναμονή για ραντεβού με ψυχίατρο. Επίσης στην Π.Ε. Ηλείας δεν υφίσταται Κέντρο
Ψυχικής Υγείας με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των πολιτών, ενώ και ο
Ξενώνας Φιλοξενίας του «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» υπολειτουργεί. Γενικότερα στον τομέα της
ψυχικής υγείας παρατηρείται υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, και έλλειψη
Εθνικού Σχεδιασμού.
Το σύνολο των Γενικών Νοσοκομείων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω απουσίας επαρκούς αριθμού κλινών στις Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.).
Παρουσιάζονται επίσης ελλείψεις σε ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό που θα γίνουν ακόμα εντονότερες μετά την λειτουργία της
νέας πτέρυγας ΤΕΠ- Χειρουργείων και Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν. «Άγιος Ανδρέας».
Είναι γεγονός ότι το σύνολο των Μονάδων Υγείας αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα λόγω της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού και εδώ αποδεικνύεται ο
νευραλγικός τους ρόλος στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των δομών. Ο
συνδυασμός του στρεσογόνου περιβάλλοντος και της εξάντλησης λόγω των
αυξημένων περιστατικών δημιουργεί επαγγελματική εξουθένωση με άμεσο αντίκτυπο
στην λειτουργία των Μονάδων Υγείας.
Το ΠΕΔΥ (πρώην ΙΚΑ), ως Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, καλύπτει ένα πεδίο
καθημερινής διαχείρισης του συνόλου του πληθυσμού που λειτουργεί όμως οριακά,

7

ΑΔΑ: Ω4397Λ6-Μ2Δ

καθώς η υποχρηματοδότηση, οι δυσκολίες στην προμήθεια φαρμάκων οι
μετακινήσεις εργαζομένων, η υποστελέχωση και η απουσία οργανωμένου σχεδίου
παροχής υπηρεσιών το ωθούν σε κατάρρευση. Το ΠΕΔΥ Πάτρας παρουσιάζει
σοβαρές ελλείψεις υλικών στα εργαστήρια ενώ τα αντίστοιχα εργαστήρια των ΠΕΔΥ
σε Αγρίνιο και Πύργο δεν λειτουργούν λόγω απουσίας προσωπικού
 Μεγάλο κενό παρατηρείται στη Δυτική Ελλάδα στην εφαρμογή πολιτικής για την
πρόληψη, θεραπεία κα αποκατάσταση των ουσιοεξαρτημένων ατόμων. Στην
Αιτωλοακαρνανία και στην Αχαΐα, ο ΟΚΑΝΑ λειτουργεί Θεραπευτικές Μονάδες
Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης και Κέντρα Πρόληψης ενώ στην Ηλεία
λειτουργεί μόνο ένα Κέντρο Πρόληψης. Όπως είναι λογικό, τα άτομα που λαμβάνουν
θεραπευτική αγωγή αναγκάζονται να διανύουν μεγάλη απόσταση επιβαρύνοντας την
υγεία τους και την οικονομική τους κατάσταση. Δυστυχώς, σε καμία Περιφερειακή
Ενότητα δεν λειτουργεί Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης η οποία θα συνέβαλε μέσω
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην ένταξη του ατόμου που έχει ολοκληρώσει την
θεραπεία του στην αγορά εργασίας.
 Έντονα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με τη χορήγηση
φαρμάκων. Παρατηρούνται μεγάλες ελλείψεις στα φάρμακα ειδικών παθήσεων που
εισάγει ο ΙΦΕΤ λόγω ανεπαρκούς χρηματοδότησης και υποστελέχωσης του
Οργανισμού. Οι καρκινοπαθείς και χρονίως πάσχοντες δεν προμηθεύονται τα
απαιτούμενα φάρμακα για την θεραπεία τους καθώς τα νοσοκομεία και τα
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ παρουσιάζουν έλλειψη και ανεπάρκεια αποθεμάτων. Οι
άποροι πλέον προμηθεύονται τα φάρμακα από ιδιωτικά φαρμακεία με αποτέλεσμα σε
πολλές περιπτώσεις να καταβάλουν συμμετοχή.
Όπως γίνεται κατανοητό, το σύνολο των μονάδων που παρέχουν υπηρεσίες υγείας στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αντιμετωπίζουν δυσεπίλυτα προβλήματα που χρήζουν άμεσης
και ουσιαστικής παρέμβασης προς όφελος των πολιτών και των εργαζομένων. Το σύστημα
υγείας οδηγείται σε κατάρρευση και σε πλήρη ιδιωτικοποίηση που θα πλήξει τα μεσαία και
κατώτερα κοινωνικά στρώματα καθώς όπως είναι λογικό θα αδυνατούν να καλύψουν την
νοσηλεία και θεραπεία τους.
Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλώ όπως εγκριθούν οι παρακάτω ενέργειες από
το Περιφερειακό Συμβούλιο:
 Προγραμματισμός άμεσης συνάντησης με τον Υπουργό Υγείας, προκειμένου να
παρουσιαστούν τα προβλήματα και να κατατεθούν προτάσεις για τις οποίες η
Πολιτεία πρέπει να δεσμευτεί ότι θα υλοποιηθούν βάσει χρονοδιαγράμματος.
Προτάσεις:
 Πρόσληψη επιστημονικού, νοσηλευτικού, τεχνολογικού, διοικητικού και επικουρικού
προσωπικού και τοποθέτησή του σε μονάδες που χρήζουν άμεση στελέχωση.
 Αύξηση των κονδυλίων στον τομέα της Υγείας για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Στελέχωση του ΕΚΑΒ με οδηγούς, ενίσχυση του στόλου με νέα σύγχρονα οχήματα
και εξεύρεση πόρων για επισκευή των υπαρχόντων ασθενοφόρων.
 Μετακίνηση των ΚΕΦΙΑΠ (πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) είτε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε
να λειτουργήσουν ως δομές πρόνοιας είτε στο φυσικό τους χώρο, δηλαδή να
υπαχθούν στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, με όλες τις εγκαταστάσεις, τον τεχνικό
εξοπλισμό, αλλά και τους εργαζόμενους που είχαν πριν την μεταφορά τους στα
νοσοκομεία.
 Παρέμβαση και εξεύρεση λύσης προκειμένου τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία του
ΕΟΠΥΥ να εφοδιάζονται και να χορηγούν τα φάρμακα σε άπορους και κοινωνικά
ευάλωτες ομάδες δωρεάν.
 Στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό της Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με
Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
 Εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων του προσωπικού
των Μονάδων Υγείας
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 Ίδρυση Θεραπευτικής Μονάδας Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης του
ΟΚΑΝΑ στην Π.Ε. Ηλείας καθώς και Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Άμεση καταγραφή και αξιολόγηση των ελλείψεων που παρουσιάζει το ΠΕΔΥ
προκειμένου να υπάρξουν στοχευμένες παρεμβάσεις για να αντιμετωπιστούν τα
μείζονα προβλήματα της υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης και έλλειψης
φαρμάκων.
 Ίδρυση Κέντρου Ψυχικής Υγείας και λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας στην Π.Ε.
Ηλείας
 Αυτονομία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (π.χ. Γενικό Νοσοκομείο
Αγρινίου) και στελέχωσή τους με εξειδικευμένο προσωπικό με σκοπό την βελτίωση
της ποιότητας παροχής υπηρεσιών».

Κατά
τη συζήτηση του θέματος αυτού αποχώρησε
Σύμβουλος κ.Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος.

ο Περιφερειακός

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, την Πρόεδρο, τον
Περιφερειάρχη, τους εκπροσώπους των φορέων Υγείας και τους λοιπούς
ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω , κατόπιν
διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Α. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες και να
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εφαρμοσθεί άμεσα το
άρθρο 186 , κεφάλαιο Ζ΄ του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο «οι
Περιφέρειες ασκούν τις αρμοδιότητες των Υγειονομικών Περιφερειών
(Δ.Υ.Π.Ε.) της χώρας, οι οποίες τους μεταβιβάζονται με Προεδρικό Διάταγμα
που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και ύστερα από γνώμη της Ένωσης Περιφερειών (ΕΝ.ΠΕ.) . Στο
ίδιο διάταγμα να προβλεφθεί η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τοπικού χαρακτήρα
προς τις Περιφέρειες που ασκούνται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, να ρυθμιστεί η απόδοση στις Περιφέρειες των ανάλογων
οικονομικών πόρων για την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων, να
καταργηθούν οι υπηρεσιακές μονάδες των Δ.Υ.Π.Ε. και οι αντίστοιχες
οργανικές τους θέσεις καθώς και οι ουσιαστικές και διαδικαστικές
προϋποθέσεις μετάταξης του προσωπικού, που κατείχε, με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, τις καταργηθεισες οργανικές θέσεις, περιλαμβανομένων και των
δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, κατ΄ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας
που προβλέπεται στο άρθρο 256 του παρόντος».
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Β. Ζητά:
 Την αναβάθμιση των Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας με επαρκή
στελέχωση σε Ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό και
αύξηση του προϋπολογισμού για την Υγεία.
 Την άμεση καταβολή των Ληξιπρόθεσμων οφειλών στους γιατρούς, τα
ιδιωτικά Ιατρικά Κέντρα καθώς και την προστασία του επαγγέλματος
των φαρμακοποιών.
Γ. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να θέσει το θέμα στην Ένωση Περιφερειών
Ελλάδας (ΕΝ.ΠΕ.) για την ανάδειξη των προβλημάτων Υγείας από το σύνολο
των Περιφερειών της Χώρας.
Δ. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

 Προγραμματισμό άμεσης συνάντησης με τον Υπουργό Υγείας,
προκειμένου να παρουσιαστούν τα προβλήματα και να κατατεθούν
προτάσεις για τις οποίες η Πολιτεία πρέπει να δεσμευτεί ότι θα
υλοποιηθούν βάσει χρονοδιαγράμματος, τα εξής αιτήματα:
 Πρόσληψη επιστημονικού, νοσηλευτικού, τεχνολογικού, διοικητικού και
επικουρικού προσωπικού και τοποθέτησή του σε μονάδες που χρήζουν
άμεση στελέχωση.
 Αύξηση των κονδυλίων στον τομέα της Υγείας για την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
 Στελέχωση του ΕΚΑΒ με οδηγούς, ενίσχυση του στόλου με νέα
σύγχρονα οχήματα και εξεύρεση πόρων για επισκευή των υπαρχόντων
ασθενοφόρων.
 Μετακίνηση των ΚΕΦΙΑΠ (πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) είτε στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση ώστε να λειτουργήσουν ως δομές πρόνοιας είτε στο
φυσικό τους χώρο, δηλαδή να υπαχθούν στα Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας, με όλες τις εγκαταστάσεις, τον τεχνικό εξοπλισμό, αλλά και
τους εργαζόμενους που είχαν πριν την μεταφορά τους στα νοσοκομεία.
 Παρέμβαση και εξεύρεση λύσης προκειμένου τα νοσοκομεία και τα
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ να εφοδιάζονται και να χορηγούν τα φάρμακα
σε άπορους και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες δωρεάν.
 Στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό της Κλινικής Αποκατάστασης
Ασθενών με Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού του Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Πατρών
 Εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων του
προσωπικού των Μονάδων Υγείας
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 Ίδρυση Θεραπευτικής Μονάδας Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της
Εξάρτησης του ΟΚΑΝΑ στην Π.Ε. Ηλείας καθώς και Μονάδα
Κοινωνικής Επανένταξης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Άμεση καταγραφή και αξιολόγηση των ελλείψεων που παρουσιάζει το
ΠΕΔΥ προκειμένου να υπάρξουν στοχευμένες παρεμβάσεις για να
αντιμετωπιστούν τα μείζονα προβλήματα της υποχρηματοδότησης,
υποστελέχωσης και έλλειψης φαρμάκων.
 Ίδρυση Κέντρου Ψυχικής Υγείας και λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας
στην Π.Ε. Ηλείας
 Αυτονομία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (π.χ. Γενικό
Νοσοκομείο Αγρινίου) και στελέχωσή τους με εξειδικευμένο προσωπικό
με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών.
Λευκό ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Αντίσταση
Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Χατζηλάμπρου Βασίλειος,

Κατσακούλης

Ευάγγελος, Κολοβός Ιωάννης και Κούστας Κωνσταντίνος και η Επικεφαλής
της παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση-Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική
Ελλάδα» κ.Χαμηλάκη Αικατερίνη, δεδομένου ότι καταψηφίζουν το κεφάλαιο
Α΄ της απόφασης και υπερψηφίζουν τα υπόλοιπα κεφάλαια αυτής.

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως ακολούθως :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ

11

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

