
       

 

 

 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΘΕΜΑ : Συνάντηση Αντιδηµάρχου κ. Συγγελάκη µε τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. 
Γεράσιµο Βουδούρη. 
 
 
 Η Αντιδήµαρχος Ηρακλείου ∆έσποινα Συγγελάκη συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο 

του ΕΟΠΥΥ κ. Βουδούρη και συµµετείχε σε σύσκεψη µε το ∆Σ της ΟΕΒΕΝΗ. Αντικείµενο 

της συζήτησης ήταν τα ζητήµατα της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µετά από την έναρξη 

λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ . 

 Στη συζήτηση η Αντιδήµαρχος ανέπτυξε προφορικά το περιεχόµενο προηγούµενης 

επιστολής προς τον κ. Βουδούρη σχετικά µε το αίτηµα του ∆ήµου Ηρακλείου για τη 

λειτουργία Κοινωνικού Ιατρείου σε συνεργασία του ∆ήµου µε τον ΕΟΠΥΥ για την 

παροχή πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας σε ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ αλλά και σε 

όσους έχουν χάσει την ασφαλιστική τους κάλυψη και την εν γένει συνεργασία των 

δύο φορέων. Ο κ. Βουδούρης υπήρξε θετικός στη συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

και τη συγκεκριµένη πρόταση και ότι θα εξετάσει το ζήτηµα σε συνεργασία και µε την ΚΕ∆Ε. 

Η επιστολή-πρόταση αναλυτικά  για τη συνεργασία του ∆ήµου Ηρακλείου έχει ως εξής : 

 
« 

                     Ηράκλειο  24/2/2012 
                     Aρ. Πρωτ.:31486 

                     Ειδ.Πρωτ.:95 
 
ΠΡΟΣ : ΕΟΠΥΥ, ∆ιοίκηση, 
Γρ. Προέδρου κ. Γ. Βουδούρη,  
Κηφισίας 39, Τ.Κ. 15123, Μαρούσι 
 
 
ΘΕΜΑ : Υπογραφή σύµβασης για τη λειτουργία κοινωνικού ιατρείου και χορήγηση 
κωδικού για ηλεκτρονική συνταγογράφηση  
 
 
Κύριε Πρόεδρε, 

 

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 
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Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας µας αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος, 
θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για τα παρακάτω: 

1. Σύµφωνα µε το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
έχουν µεταβιβαστεί στους ∆ήµους αυξηµένες αρµοδιότητες σχετικά µε την παροχή 
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. Με την ψήφιση του Οργανισµού Εσωτερική 
Υπηρεσίας του ∆ήµου µας, ο οποίος είναι προσαρµοσµένος στον παραπάνω νόµο, 
η ∆/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης, µέσω το τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής, 
Καινοτόµων δράσεων, ∆ηµόσιας Υγείας και ισότητας τω φύλων, έχει την 
αρµοδιότητα να σχεδιάζει, να προγραµµατίζει και να µεριµνά για την προαγωγή 
της δηµόσιας υγείας και υγιεινής και να αναπτύσσει δράσεις που στοχεύουν στην 
καλύτερη δυνατή παροχή Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στους δηµότες. Επίσης 
στην ίδια ∆/νση υπάγονται πέντε (5) τµήµατα Κοινοτικής Φροντίδας- Ανοικτής 
Προστασίας Ηλικιωµένων που υπάρχουν σε διάφορα σηµεία στα διοικητικά και 
γεωγραφικά όρια του ∆ήµου µας στα οποία λειτουργούν αντίστοιχα τοπικά ιατρεία 
και προγράµµατα Βοήθειας στο σπίτι, ΚΗΦΗ και Μονάδες Κοινωνικής Μέριµνας µε 
σκοπό την υλοποίηση τοπικών προγραµµάτων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. 
Επίσης λειτουργεί Κέντρο στήριξης Ροµά και ευπαθών οµάδων καθώς και Μονάδα 
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας σε συνεργασία µε το ΠΑΓΝΗ.  
Οι παραπάνω δοµές έχουν στελεχωθεί µε επαγγελµατίες υγείας όπως: Νοσηλευτές, 
Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνιολόγους, 
Οικογενειακούς βοηθούς, Κοινωνικούς Φροντιστές, Μαία, Ψυχολόγο. Όσον αφορά 
ιατρικές υπηρεσίες αυτές παρέχονται από συµβαλλόµενους ιδιώτες ιατρούς (κυρίως 
γενικούς και ψυχίατρο) µόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών των 
προγραµµάτων Βοήθεια στο σπίτι και ΚΗΦΗ.  Τη Μονάδα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 
Υγείας εξυπηρετούν (όχι σε καθηµερινή βάση) γιατροί από το ΠΑΓΝΗ καθώς και 
µια, µετά από µετάταξη (ΦΕΚ 1173/30-12-2011), µόνιµη υπάλληλος ειδικότητας 
ΠΕ Γιατρών µε άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος χωρίς ειδικότητα. Επίσης στη 
µονάδα ασκούν ειδικότητα και ειδικευόµενοι γιατροί του ΠΑΓΝΗ. 
Για την υλοποίηση των τοπικών προγραµµάτων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 
στο ∆ήµο  µας και την ανάπτυξη των δράσεων της υπηρεσίας µας που τα 
πλαισιώνουν, πραγµατοποιούνται επίσης συνεργασίες µε γιατρούς εθελοντές µε 
την υπογραφή πρωτοκόλλων  συνεργασίας.  
Με δεδοµένη την κατάσταση που περιγράφεται παραπάνω, τον ολοένα και 
µεγαλύτερο όγκο του πληθυσµού που απευθύνεται στις υπηρεσίες µας (εξαιτίας και 
της οικονοµικής δυσχέρειας που βρίσκεται η χώρα µας) και το αυστηρά 
περιορισµένο θεσµικό πλαίσιο των προσλήψεων, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει 
αδυναµία µόνιµης και σταθερής παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθµιας 
φροντίδας προς τους κατοίκους του ∆ήµου µας. Οι άνθρωποι αυτοί πολλές φορές 
αναγκάζονται να συρρέουν στα νοσοκοµεία µε αποτέλεσµα την ταλαιπωρία τους 
και τη συµφόρηση των νοσοκοµείων. Ως εκ τούτου θεωρούµε ότι η λειτουργία  
κοινωνικού ιατρείου µε γιατρούς του φορέα σας θα ήταν στην παρούσα φάση η 
καλύτερη δυνατή λύση. Εφόσον γίνει δεκτό το αίτηµά µας, προτείνουµε τη 
λειτουργία τέτοιου ιατρείου σε κατά τόπους περιοχές του ∆ήµου µας όπως: στο 
Κέντρο Κοινοτικής Φροντίδας - Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων Μασταµπά, στο 
Κέντρο Κοινοτικής Φροντίδας - Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων Κατσαµπά και 
στο Κέντρο Κοινοτικής Φροντίδας - Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων Νέας 
Αλικαρνασσού, µε ειδικότητες γενικού γιατρού, παιδιάτρου, καρδιολόγου και 
γυναικολόγου.  

2. Όσον αφορά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, επισηµαίνουµε ότι 
παρουσιάζονται προβλήµατα δυσλειτουργίας κατά την εκτέλεσή της στις παραπάνω 
δοµές του ∆ήµου µας µε µεγαλύτερη αυτήν στη Μονάδα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 
Υγείας όπου εξαιτίας της απαγόρευσης από το νόµο συνταγογράφησης από 
ειδικευόµενους γιατρούς, όλο αυτό το βάρος έχει πέσει σε έναν γενικό γιατρό του 
ΠΑΓΝΗ ο οποίος είναι ο µόνος που έχει αυτό το δικαίωµα και καλείται να 
εξυπηρετήσει έναν τεράστιο όγκο ασθενών χωρίς να παρέχει  µόνιµα και σταθερά 
τις υπηρεσίες του  σε καθηµερινή βάση. Καταλαβαίνετε ότι το πρόβληµα παίρνει 



       

 

 

ολοένα και µεγαλύτερες διαστάσεις σε βάρος της λειτουργίας της µονάδας αλλά 
κυρίως σε βάρος των ασθενών. 
Με βάση τα παραπάνω θα ήταν σηµαντικό για το ∆ήµο µας προκειµένου για την 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των εξυπηρετούµενων από τα 
παραπάνω κέντρα,  

          Α. να δοθεί το δικαίωµα στους ειδικευόµενους της Γενικής Ιατρικής να  
      συνταγογραφούν µε βάση υποδειχθείσα αγωγή από ειδικό, 

Β.   να χορηγηθεί ένας κωδικός τον οποίο να χρησιµοποιούν οι ως άνω γιατροί  (οι 
συµβαλλόµενοι, οι ειδικευόµενοι, οι εθελοντές, η µόνιµη αλλά χωρίς ειδικότητα 
γιατρός της  Μονάδας Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας) σύµφωνα µε δικές σας 
υποδείξεις. 

 
 
Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.  
 

 
 

Με εκτίµηση,  
 

Η αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Πρόνοιας  
και Αλληλεγγύης  

 
∆έσποινα Συγγελάκη» 

 
 
 

 

 

 


