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 Ζ παξνύζα δπζκελήο 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπγθπξία (Θαιιηθξάηεο, 

Κλεκόλην)  θαζηζηά επείγνληα ηα δεηήκαηα πγείαο θαη ηεο θξνληίδαο 
ηεο. Δίλαη βέβαην πσο 1) ε λνζεξόηεηα ζα κεηαβιεζεί, κε «λέεο» 

αζζέλεηεο πνπ ζα βγνπλ ζην πξνζθήλην ελώ ζεσξνύληαλ αζήκαληεο 
ή απίζαλεο θαη 2) ε ζλεηόηεηα ζα ηξνπνπνηεζεί από αηηίεο πνπ ζα 

γίλνπλ απεηιεηηθέο ελώ είραλ κέρξη ηώξα απσζεζεί. Τα παηδηά θαη νη 
γέξνληεο ζα ηαιαηπσξεζνύλ. Νη θησρόηεξνη, νη απνιπκέλνη, νη 

αλαζθάιηζηνη, νη θνηλσληθά αβέβαηνη (π.ρ. αιινδαπνί θαη 
κεηαλάζηεο) ζα εθηεζνύλ ζε λόζνπο πνπ ζα ηνπο βαζαλίζνπλ αλ δελ 

πξνζηαηεπζνύλ. Απηνί νη ίδηνη κπνξεί λα απνηειέζνπλ θαη πόινπο 

δηάδνζεο λόζσλ, αθνύ δελ ζα  κπνξνύλ εύθνια θαη άκεζα λα ηηο 
αληηκεησπίζνπλ, θαη, σο εθ ηνύηνπ, ζύκαηα ξαηζηζκνύ. Ν Γήκνο σο 

θξαηηθόο θνξέαο άκεζεο επαθήο κε ην δεκόηε (θαη θάζε θάηνηθν ηνπ 
Γήκνπ) θαη θνηλσληθήο αληίιεςεο πξέπεη λα απνδώζεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζηα δεηήκαηα ηεο δεκόζηαο πγείαο ζηελ παξνύζα θάζε.  
Σε ζπλζήθεο 1) νκαιήο θξαηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο θαη 2) 

άξηζηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Υγείαο ν Γήκνο έρεη 
ηελ ππνρξέσζε κηαο απιήο πξνλνηαθήο, πξνιεπηηθήο θαη 

πνιπβάζκηαο ππεξέηεζεο ηεο πγείαο. Όκσο νη δύν παξαπάλσ όξνη 
ζεσξνύληαη ζήκεξα απόιπηα αλέθηθηνη ιόγσ θαλεξήο 

ππνρξεκαηνδόηεζεο θαη ελζάξξπλζεο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο. Γηα ην 
ιόγν απηό, ζηα δεηήκαηα ηαηξηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο, ε 

δεκνηηθή θίλεζε «Γεκόζηνο Φώξνο Ξξέβεδα - Ινύξνο - Εάινγγν» 
δεζκεύεηαη 1) λα αλαιάβεη ηδηαίηεξεο δξάζεηο ζεζκηθνύ πεξηερνκέλνπ 

θαη 2) λα απνδνζεί ζε θηλεκαηηθή αληίζηαζε γηα ζέκαηα πγείαο θαη 

απνθαηάζηαζήο ηεο. Δμάιινπ, είλαη ηόζν ζιηβεξό λα ππελζπκίζνπκε 



πσο, ε Ξξέβεδα βηώλεη ζπλερώο ζπλζήθεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο 

ειιηπνύο θξνληίδαο πγείαο θαη δσήο (αηπρήκαηα) πάλσ ζηα 
μεςπρηζκέλα θνξκηά παηδηώλ ηεο. 

Τν δήηεκα ηνπ Λνζνθνκείνπ απνηειεί από κόλν ηνπ θεληξηθό 
ζέκα δηεθδίθεζεο πνιύ πεξηζζόηεξν κάιηζηα αθνύ έλα κεγάιν κέξνο 

ηεο πξεβεδάληθεο θνηλσλίαο έρεη απεξίθξαζηα ηαρζεί ππέξ ηεο 
ίδξπζεο λέαο επαξθνύο θξαηηθήο λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο ρσξίο ηε 

ζύκπξαμε δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα. Απόξξηςε ηεο δηαδηθαζίαο 
ΣΓΗΤ: Απηή είλαη θαη ε θαζαξή ζέζε ηεο δεκνηηθήο θίλεζεο 

«Γεκόζηνο Φώξνο Ξξέβεδα - Ινύξνο - Εάινγγν». 
Σε γεληθόηεξν πιαίζην, ε θίλεζή καο ζέηεη ην θεληξηθό ζθνπό 

«Υγεία γηα όινπο» θαη, κέζα ζηελ παξνύζα δπζκελή ζπγθπξία, ζα 
πξνσζήζεη επηκέξνπο ζηόρνπο πνπ κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ κε 

κηθξόηεξν θόζηνο. Τέηνηνη είλαη ε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ κε ηνπο 
παηδηθνύο ζηαζκνύο, ηα λεπηαγσγεία, ηα ζρνιεία θαη ηα ινηπά 

εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα (αιιά θαη ηνπο επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο 

πγεηνλνκηθνύ - θνηλσληθνύ - λεαληθνύ ελδηαθέξνληνο) γηα επίβιεςε 
σο κέξηκλα πξόιεςεο θαη θξνληίδαο, πνπ επίζεο ζα εθδεισζεί 

ηδηαίηεξα απέλαληη ζε επαίζζεηεο πιεζπζκηαθέο κνλάδεο (π.ρ. νη 
αγξόηεο σο ρξήζηεο θπηνθαξκάθσλ) κε δηαθώηηζε θαη παξόηξπλζε 

ηνπ πιεζπζκνύ ώζηε λα κελ ακειεί ηνπο ειέγρνπο «πξηλ από ηα 
ζπκπηώκαηα» (π.ρ. θαξδηαγγεηαθώλ θαη θαξθίλνπ) θαη κε θξνληίδα 

ζην ζπίηη (π.ρ. ειηθησκέλσλ, ρξνλίσο παζρόλησλ θαη ρξεδόλησλ 
παξεγνξεηηθήο κέξηκλαο).  

Ζ δξάζε ηνπ Γήκνπ ζα εμαπισζεί επηζεηηθά ζε θάζε ζεκείν 
ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πξόθιεζε 1) λόζσλ θαη 

ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ, 2) αηπρεκάησλ 3) ηνμηθώλ εμαξηήζεσλ θαη 4) 
νριήζεσλ θαη δπζθνξίαο. Θα αλαιεθζεί πξνζπάζεηα ώζηε λα 

δηαρπζεί ζηελ πξεβεδάληθε θνηλσλία ε ζεηηθή ζηάζε γηα ηελ πγηεηλή 
δηαβίσζε κε δηνξγάλσζε ζρεηηθώλ καζεκάησλ, πξνβνιή πγηεηλώλ 

δξαζηεξηνηήησλ (αηνκηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ) θαη εθπόλεζε 

επηδεκηνινγηθώλ θαη δηαηξνθηθώλ κειεηώλ θαη εξεπλώλ. Απηά 
ζπκπιεξώλνληαη επίζεο 1) κε ην αίηεκα αλαδηνξγάλσζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κεηαθνξώλ ζην δεκνηηθό έδαθνο, ζηελ πόιε θαη ηελ 
ύπαηζξν, θαη ζηνλ άμνλα Ξξέβεδα-Ησάλληλα, ώζηε λα απνθεύγνληαη 

ηα αηπρήκαηα θαη λα επηηαρύλεηαη ε ηαρεία πξόζβαζε ζηα ζεκεία 
ηαηξηθήο θξνληίδαο, θαζώο θαη 2) κε ηε ρσξνηαμηθά άξηζηε ρξήζε 

ηνπ ΔΘΑΒ.  
Σην δήηεκα ησλ εξεπλώλ/κειεηώλ έρνπλ ήδε ιεθζεί 

ελζαξξπληηθέο απαληήζεηο από επηζηήκνλεο ηνπ Θέληξνπ 
(Υγεηνλνκηθή Σρνιή, Φαξνθόπεην Ξαλεπηζηήκην) γηα ηε δπλαηόηεηα 

λα εληαρζεί ν πιεζπζκόο ηεο Ξξέβεδαο ζηα δηθά ηνπο εξεπλεηηθά 
πξνγξάκκαηα. Δμάιινπ ν Γήκνο ζα επηδηώμεη λα παξάζρεη θηινμελία 

ζε λεαξνύο γηαηξνύο εξεπλεηέο (π.ρ. ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο από ηα 
Γηάλληλα ή ηελ Αζήλα) ώζηε λα γίλεη ε Ξξέβεδα κηα πξόηππε 

πεξηθέξεηα ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη αληίιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο 



πγείαο. Αιήζεηα, θαηξόο δελ είλαη λα γίλεη ε απνππξεληθνπνηεκέλε 

Ξξέβεδα θαη απνληθνηηλνπνηεκέλε;… 
Όζνλ αθνξά ηνπο «λένπο θησρνύο» ηεο πόιεο θαη ηεο 

ππαίζξνπ, πνπ ζα πνιιαπιαζηαζζνύλ κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη 
θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηνπ «Κλεκνλίνπ», ν Γήκνο ζα πξνρσξήζεη ζηε 

δεκηνπξγία «αζπίδαο πξνζηαζίαο» κε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ιατθνύ 
θαξκαθείνπ (κε ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή θαξκαθνπνηώλ) θαη 

ιατθνύ ηαηξείνπ (κε ηε εζεινληηθή ζπκκεηνρή ηαηξώλ), πνπ ζα 
ιεηηνπξγνύλ κε ηελ επζύλε ηνπ Γήκνπ (θαη πνπ ζα ζπκπιεξσζνύλ, 

αλ ρξεηαζηεί, κε ιατθά παληνπσιεία, δεκόζηεο θξήλεο θαη ζρνιηθά 
εζηηαηόξηα ζε «νινήκεξα ζρνιεία εκηδηαηξνθήο»).  

Ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα αλαιεθζεί γηα 1) ηελ  ίδξπζε ζηαζκώλ 
πξώησλ βνεζεηώλ ζηα ζρνιεία (κε ειεύζεξε πξνζβαζηκόηεηα θαη 

από ηηο αληίζηνηρεο ζπλνηθίεο), 2) ηα θέληξα πξνζηαζίαο 
ειηθησκέλσλ θαη 3) ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλνκνιόγεησλ δεηεκάησλ 

ησλ νπζηώλ, ηεο δηάδνζήο ηνπο ζην δεκνηηθό έδαθνο θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε-επαλέληαμε ησλ εζηζκέλσλ.  
H ςπρηθή   πγεία  δελ απνηειεί γηα καο, ηνλ θησρό ζπγγελή 

ηεο πγείαο. Κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηεξίδνπκε  όιεο ηηο δνκέο 
ςπρηθήο πγείαο θαη ςπρνθνηλσληθήο θξνληίδαο θαη απνθαηάζηαζεο 

(Θέληξν Χπρηθήο Υγείαο & Ηαηξνπαηδαγσγηθό Θέληξν, Μελώλαο 
Χπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο, Ξξνζηαηεπόκελα Γηακεξίζκαηα, 

ΘΔΘΥΘΑΚΔΑ) νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ καο, έηζη 
πνπ λα ιεηηνπξγήζεη έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα θξνληίδαο ηνπ 

ςπρηθά πάζρνληνο ζπκπνιίηε καο ζηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπ, από 
πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

ζηίγκαηνο, κέρξη ζεξαπεία, απνθαηάζηαζε θαη έληαμε ζηελ αγνξά 
εξγαζίαο. Σεκαληηθό έξγν κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηελ άξζε ηνπ 

απνθιεηζκνύ από ηελ εξγαζία, ε ιεηηνπξγία ηνπ «Θνηλσληθνύ 
Σπλεηαηξηζκνύ Ξεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο» κε αληηθείκελν ηελ 

θαιιηέξγεηα θαη εκπνξία βηνινγηθώλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ από 

ςπρηθά πάζρνληεο ηελ νπνία ν Γήκνο πξέπεη λα ζηεξίμεη κε πνιινύο 
ηξόπνπο. 

Τέινο, ην «ηδεώδεο ηεο πγείαο θαη ηεο δσήο» ζα ζεσξεζεί σο 
δηθαίσκα θαη ππνρξέσζε πξνζηαζίαο άιισλ νξγαληζκώλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην δεκνηηθό έδαθνο ώζηε λα επηδεηρζεί ε ζρεηηθή 
ζηνξγή ζηα δώα (π.ρ. ηα δεζπνδόκελα θαη αδέζπνηα ζθπιηά) θαη λα 

θαιιηεξγεζνύλ ηα ζρεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζπκπάζεηαο, επζύλεο θαη 
πγηεηλήο αιιειεπίδξαζεο.  
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