
Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας την τελευταία τριετία, στον τομέα της Υγείας, έχει 
επικεντρώσει την προσπάθειά του για τη διασφάλιση καλύτερων υπηρεσιών υγείας 
στους Έλληνες πολίτες στους παρακάτω τομείς:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΚΎ.

• Ανέγερση 15 νέων νοσοκομείων συνολικού προϋπολογισμού 199,4 δις δρχ : 
Ολοκληρώθηκαν τα νοσοκομεία Μεσολογγίου και «Παπαγεωργίου» 
Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού 33,16 δις. Ενώ σε στάδιο

\ολρκλίΐρωσης βρίσκονται άλλα 2 (Χανίων, Ρόδου) συνολικού προϋπολογισμού 36 
δις δρχ. Επίσης από το Α’ ΚΠΣ ολοκληρώθηκαν και λειτουργούν τα νοσοκομεία 
Λάρισας και Ξάνθης.

• Επεκτάσεις - Βελτιώσεις σε 25 νοσοκομεία συνολικού προϋπολογισμού 39,4 
δις δρχ : Ολοκληρώθηκαν ή είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης έργα σε 14 από τα 25

— νοσοκομεία, συνολικού προϋπολογισμού 12,74 δις.
• Επισκευές - Διαρρυθμίσεις σε 21 νοσοκομεία ( Χειρουργεία «Λαϊκού», 

Σωτηρία, Τζάνειο, Σισμανόγλειο, Γεννηματάς, Ευαγγελισμός κλπα) συνολικού 
προϋπολογισμού 19,13 δις δρχ: Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε 7 νοσοκομεία 
συνολικού προϋπολογισμού 2,65 δις ενώ στα υπόλοιπα συνεχίζονται οι εργασίες.

• Επίσης εκτελούνται 234 έργα επισκευών διαρρυθμίσεων εγκαταστάσεων σε 75
σοκομεία και Κέντρα Υγείας συνολικού προϋπολογισμού 4,05 δις δρχ. κ ^
;οπλισμός: Εγκρίθησαν πιστώσεις 7 δις για την προμήθεια Sa^ovtKúiv 

το^γβάφων σε 25 νοσοκομεία. Εγκρίθησαν επίσης και εγκαταστάθησαν 
μαγνητικοί τομογράφοι στα νοσοκομεία Λάρισας, Πανεπιστημιακό Ηρακλείου, 

Ν4ανεΤτιστημιακό Ιωαννίων, Παίδων Αγία Σοφία ενώ είναι σε φάση ολοκλήρωσης η 
διαδικασία προμήθειας και εγκατάστασης στα νοσοκομεία Ευαγγελισμός και 
Πανεπιστημιακό Πατρών. Επίσης στα αντικαρκινικά νοσοκομεία εγκρίθηκε και 
ολοκληρώθηκε η προμήθεια 2 γραμμικών επιταχυντών στο Θεαγένειο, Μονάδας 
Κοβαλτίου στο Μεταξά και στο Αλεξάνδρα και σύγχρονος εξοπλισμός στον Άγιο 
Σάββα ύψους 700 εκ. δρχ. Σε συνεργασία με τη Διοίκηση του ΙΚΑ θα 
εγκατασταθούν Μαγνητικοί Τομογράφοι στα νοσοκομεία ΚΑΤ, Τζάνειο και Νίκαιας 
1 αγγειογράφος στο Θριάσιο, στο Πανεπιστημιακό Πατρών και στο Λαϊκό. 
Αγγειογράφοι επίσης έχουν εγκριθεί για το Παπανικολάου, για το Αλεξάνδρα και 
τον Ευαγγελισμό.

Δόθηκαν εγκρίσεις για τη λειτουργί /  Μονάδων Τεχνητού Νεφρού και ήδη
λειτουργούν στα νοσοκομεία Κώ, Σάμου, Λϊήμνοώ Σύρου καί Αργους. 
Προγραμματίζεται επίσης η δημιουγία ΜΤΝ στη Ζάκυνθο, την Κάλυμνο, την 
Κυπαρισσία και το Μεσολόγγι. Την τελευταία τριετία έχουν διατεθεί για τις ΜΤΝ 
πιστώσεις άνω των 3 δις (νέος εξοπλισμός αντικατάσταση παλαιού, κτιριακές 
παρεμβάσεις, βελτίωση εγκαταστάσεων κλπ.)

Δόθηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις για τη λειτουργ )νάδων Εντατικής
Θεραπείας και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας και ηση-λειτουργούν στα 
νόάοκομεία'Ρεθύμνου, Ρόδου, Άγιο Ανδρέα Πατρών ενώ έχει προγραμματιστεί η 
λειτουργία ΜΕΘ στα νοσοκομεία Αγίου Νικολάου, Καλύμνου, Μεσολογγίου, 
Κορίνθου, Θριασίου, Ναυπλίου, Αγρίνιου για τις ΜΕΘ και τις ΜΑΦ έχουν διατεθεί 
την τελευταία τριετία πιστώσεις άνω των 4 δις.



• Επείγουσα Προνοσοκομειακή Περίθαλψη: Έχει εγκριθεί η προμήθεια 103 
ασθενοφόρων για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείωγ-και των κέντρων 
υγείας. Για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ έχει εγκριθεί η προμήθεια 89 ασθενοφόρων 
προϋπολογισμού 4 δις. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια—κά+^έχέΐ γίνει η 
κατανομή 69 κινητών μονάδων-^υ--ΕΚΑΒπΐΓ~Ϋρημάτοδότηση από το Β’ ΚΠΣ 
συνολικής δαπάνης 1,6 δις. Δημιουργείται δίκτυο υποδομών αερομεταφοράς με 34 
ελικοδρόμια. Ολοκληρώθηκε το κτίριο του ΕΚΑΒ Αθήνας (προϋπολογισμός 1,9 δις) 
ενώ ολοκληρώνονται μέχρι τον Ιούνιο τα κτίρια ΕΚΑΒ Λάρισας και 
Αλεξανδρούπολης.Υπεγράφη σύμβαση για την προμήθεια 4 ελικοπτέρων για την 
αεροδιακομιδή επειγόντων περιστατικών, προϋπολογισμού 6 δις. Στα πλαίσια των 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για τους ανθρώπινους πόρους 
εκίελούνται προγράμματα που αφορούν την εκπαίδευση του ανθρώπινου 
δυναμικού του ΕΣΥ στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.

• Κέντρα Υγείας:/ Στα πλαίσια σταδιακής υλοποίησης του «Ιπποκράτη» 
συστήθηκαν^ 34 Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία 24ωρης ετοιμότητας για την

^υγεισνσρΤκη θωράκηση των νησιών του Αιγαίου που δεν έχουν νοσοκομείο ή 
Κέντρο Υγείας. Δόθηκε προτεραιότητα στην κάλυψη των κενών θέσεων στα 
Κέντρα Υγείας του Αιγαίου.
Ολοκληρώθηκε η ανέγερση και ο εξοπλισμός των Κέντρων Υγείας Πάργας, 
Φιλιππιάδας, Σκύδρας, Ίου, Πολυκάστρου, Βουτσαρά, Αγίου Νικολάου, Αγνάντων 
και Στρυμονικού.
Για εξοπλισμούς συντηρήσεις και ανέγερση νέων Περιφερειακών Ιατρείων 
διετέθησαν πιστώσεις ύψους 2,9 δις.
Έχει ανατεθεί στη ΔΕΠΑΝΟΜ μελέτη για την ανάπτυξη των δικτύων 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Εφαρμόζεται τρίμηνη εκπαίδευση των ανειδίκευτων αγροτικών γιατρών πριν την 
τοποθέτησή τους.
Επίσης σε θέσεις αγροτικών γιατρών διορίστηκαν μόνιμοι γενικοί γιατροί στα νησιά 
Αντίπαρο, Αστυπάλαια και Σπέτσες.
Ήδη λειτουργούν 17 μονάδες τηλεϊατρικής και ολοκληρώνεται η λειτουργία άλλων 
4.

• Λειτουργία ΝοσοκομειακωνΗνίσνάδων: Ολοκληρώθηκαν οι προσλήψεις και 
λειτουργεί πλήρως το νοσοκομείο Θριάσιο. Μετεγκατεστάθησαν στο νέο κτίριο και 
στελεχώνονται με  ̂συμπληρωματικό—προσωπικό τα νοσοκομεία Μεσολογγίου, 
Άρτας και Ξάνθης.
Γίνεται προσπάθεια εξορθολογισμού δαπανών και μηχανοργάνωσης των 
γραφείων κινήσεως των φαρμακείων. Ήδη η μηχανογράφηση συνολικής δαπάνης 
400 εκατ. δρχ., έχει ολοκληρωθεί σε 29 νοσοκομεία και έχουν δοθεί εγκρίσεις 
ύψους 164 εκ. δρχ. Επεκτείνεται η χορήγηση φαρμάκων με ατομική συνταγή με 
ημερήσια δόση από τα νοσοκομεία στην προσπάθεια προστασίας των ασθενών 
από την πολυφαρμακία και την ανάπτυξη λοιμώξεων από ανθεκτικούς 
μικροοργανισμούς.
Προωθείται το πρόγραμμα για τη μηχανοργάνωση 25 νοσοκομείων. Ήδη έχει 
ολοκληρωθεί στο Π.Γ.Ν. Γ. Γεννηματάς:------ ----------------------------



ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

• Στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Αιμοεπαγρύττνησης λειτουργεί το Κέντρο 
Αιμοεπαγρύττνησης στο Π.Γ.Ν. Γ. Γεννηματάς στην προσπάθεια ελέγχου των 
λοιμώξεων που σχετίζονται με την αιμοδοσία και την ιατρική των μεταγγίσεων.

• Δημοπρατήθηκε και υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου για το Εθνικό 
Κέντρο Αιμοδοσίας. Εκδόθηκε Προεδρικό Διάταγμα με τις προϋποθέσεις ίδρυσης - 
λειτουργίας Κέντρων και Σταθμών Αιμοδοσίας και οι αποφάσεις με τις 
προϋποθέσεις συντήρησης και χορήγησης αίματος από νοσηλευτικά ιδρύματα που 
δεν έχουν σχετικές υπηρεσίες.

• Λειτουργεί το Εθνικό Κέντρο Επιδημιολογικής Παρακολούθησης και Άμεσης 
Παρέμβασης με κινητή μονάδα για την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων 
δημόσιας υγείας, την καταγραφή και τον έλεγχο των λοιμόξεων. Λειτουργούν ήδη 2 
κινητές μονάδες (Αθήνα - Θεσσαλονίκη).

• Πρόκειται να λειτουργήσουν Διασυνοριακά Κέντρα Δημόσιας Υγείας στους νομούς 
Έβρου, Ιωαννίων, Φλώρινας και Σερρών. Εκτελούνται επιδημιολογικές μελέτες.

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Την τελευταία τριετία διετέθησαν 12 δις για την κατάρτιση ψυχικά ασθενών με στόχο 
την κοινωνικοοικονομική τους επανένταξη, τη λειτουργία μονάδων διαβίωσης 
ασθενών στην κοινότητα, την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας με κινητές μονάδες 
ψυχιατρικής περίθαλψης ή με άλλου τύπου κοινοτικές μονάδες όπως Κέντρα Ημέρας, 
Συμβουλευτικοί Σταθμοί, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και άλλα.

Έχουν γίνει προετοιμασίες και πρόκειται να ξεκινήσουν οι δράσεις της Α’ Φάσης του 
σχεδίου «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» προϋπολογισμού 14 δις για την εγκατάσταση 600 ασθενών 
ψυχιατρικών νοσοκομείων σε ξενώνες στην κοινότητα.

Βρίσκεται σε τελική φάση επεξεργασίας ειδική ολοκληρωμένη δράση για το 
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής.

Καταρτίστηκε το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας σύμφωνα 
με τις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής και το σχετικό σχέδιο νόμου βρίσκεται ήδη 
στη βουλή.

Για τη διαρρύθμιση και τον εξοπλισμό των ψυχιατρικών τμημάτων 3 νοσοκομείων 
(Ευαγγελισμού, Χανίων, Κεφαλλονιάς) διετέθησαν πιστώσεις ύψους 156 εκ. δρχ.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Στον τομέα της πρωτοβάθμιας πρόληψης βρίσκεται σε εφαρμογή πρόγραμμα 
λειτουργίας ενός κέντρου πρόληψης ανά νομό. Λειτουργούν ήδη 36 κέντρα σε 26 
νομούς.

Δημιουργία 5 μονάδων μεθαδόνης ( 2 στην Αθήνα, 2 στη Θεσσαλονίκη και 1 στον 
Πειραιά). Λειτουργεί Σταθμός Πρώτων Βοηθειών για τους χρήστες της Αθήνας.



Ήδη λειτουργεί νέα μονάδα στεγνού προγράμματος απεξάρτησης στην Πάτρα και 
αναμένεται σύντομα να λειτουργήσει η μονάδα του Ηρακλείου Κρήτης.

Δημιουργήθηκε μονάδα Απεξάρτησης Φυλακισμένων Χρηστών στον Ελαιώνα Θηβών 
και προωθείται η δημιουργία ανάλογης μονάδας στη Θεσσαλονίκη.

Επιχορηγούνται οι εργοδότες για την εφαρμογή προγραμμάτων του ΟΑΕΔ σε αριθμό 
θέσεων και στο ποσό επιδότησης.

Βρίσκονται σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Αθηνά» για χρήστες με ψυχικά νοσήματα, 
πιλοτικό πρόγραμμα πρόληψης και θεραπείας για εφήβους καθώς και πρόγραμμα 
ενημέρωσης για στρατευμένους. Η ένταξη σε εγκεκριμμένο πρόγραμμα απεξάρτησης 
αποτελεί λόγο αναβολής της στράτευσης.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον έλεγχο της ποιότητας και στην αξιολόγηση των 
υπηρεσιών υγείας.
• Δημιουργήθηκε υπηρεσία για την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών στο 

Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας.
• Λειτουργούν επιτροπές ελέγχου παραπόνων ασθενών στα νοσοκομεία.
• Έχει συγκροτηθεί το προβλεπόμενο στη νομοθεσία προσωρινό Διοικητικό 

Συμβούλιο και προωθείται το Π.Δ. για τον Οργανισμό του Εθνικού Κέντρου 
Ελέγχου Υπηρεσιών Υγείας για την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.


