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* ΠΑΣΟΚ 1994-1999 : ΤΑ  ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, 
ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑ ΤΗ 
ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ

* Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ  
ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΤΩΝ ΤΟ Υ Π ΑΣΟ Κ

ΠΑΣΟΚ Όλοι μαζί 
μπορούμε



• Στον τομέα των νοσοκομειακών υποδομών υλοποιείται ένα 
γιγαντιαίο πρόγραμμα ύψους περίπου 200 δις., που χρηματοδο
τείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.
•  Η ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού, που ξεκίνησε το 
1995 και ολοκληρώνεται το 2.000 θα αλλάξει τον υγειονομικό

χάρτη της χώρας, προσθέτοντας περισσότερες από 8.000 σύγ
χρονες νοσοκομειακές κλίνες στο σύστημα υγείας.

Τα νέα νοσοκομεία που έχουν ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνο
νται στους επόμενους μήνες είναι τα εξής :

Ν έα Νοσοκομεία Αριθμ. Κλινών Κόστος σε δισ.δρχ. Χρόνος Ολοκλήρωσης

1. Α λεξανδρ ούπ ολης 673 19,0 Ιανουάρ ιος 2.000

2. Δ υ τ .Θ εσ /κ η ς 735 10,0 Ο λοκληρώ θηκε

3. Κ α τερ ίνης 217 6,5 Τ έλ ο ς  2.000

4. Μ εσ ολογγ ίου 120 3,5 Ο λοκληρ ώ θηκε

5. Δ υ τ ική ς  Α ττ ική ς 671 26,0 Ιούν ιος 2.000

6. Ρόδου 335 10,5 Τ έλο ς  1999

7. Χ ανιώ ν 460 12,0 Ιούν ιος 1999

8. Καλαμάτας 300 6,0 Ιούν ιος 1999

9. Σερρώ ν 300 9,0 ΒΈ ξάμηνο 1999

10. Γρεβενώ ν 130 3,5 Ιανουάρ ιος 2000

1 1. Τρ ικάλω ν 320 7,5 Μ άρ τιος  2001

12. Κ ερ κύρ α ς 300 7,0 Τ έλο ς  2000

1 3. Π ύργου 220 6,5 Τ έλο ς  2000

14. Θ ήβας 90 4,0 Α ’ Εξάμηνο 2000

1 5. Λ αμ ία ς 414 12,0 Β’ Εξάμηνο 2000

Σύνολα 5.285 143,0

•  Εκτός όμως των 15 καινούργιων και σύγχρονων νοσοκομείων, 
σημαντικά έργο βελτιώσεων, επεκτάσεων και διαρρυθμίσε
ων έγιναν ή γίνονται σε άλλα 35 μεγάλα νομαρχιακά νοσο
κομεία της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 50 δις. 
δραχμών.
•  Στην περιοχή του Λεκανοπεδίου, όπου οι υποδομές είναι σχε
τικά παλιές, έχει πρόσφατα εκπονηθεί πρόγραμμα σταδια

κής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού τους. Ήδη σε πέντε 
μεγάλα νοσοκομεία (Κ.Α.Τ., Γενικό Κρατικά, «Σωτηρία», 
Ευαγγελισμός και Ερυθρός Σταύρος) έχουν εγκατασταθεί 
εργοτάξια.
•  Με τις δράσεις μας αυτές ανανεώνεται σε μεγάλο βαθμό η 
νοσοκομειακή υποδομή της χώρας μας.

•Τ α  τελευταία χρόνια σε όλα σχεδόν τα νοσοκομεία του ΕΣΥ 
έχουν εγκατασταθεί σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα αξίας πολ
λών δις δραχμών. Μόνο το πρόγραμμα εξοπλισμού των και
νούργιων νοσοκομείων είναι συνολικού προϋπολογισμού 80 
δις δραχμών.
• Σήμερα στα νοσοκομεία του ΕΣΥ βρίσκονται εγκατεστημένοι 
45 αξονικοί τομογράφοι, 8 μαγνητικοί, 15 αγγειογραφικά 
συγκροτήματα, 9 μονάδες κοβαλτίου, 4 συγκροτήματα 
λιθοτριψίας, 10 συγκροτήματα γραμμικού επιταχυντή και

πλήθος άλλα σύγχρονα και υψηλού κόστους μηχανήματα.
•  Συνδέσαμε αρκετά μικρά και απομονωμένα νησιά και κοινότη
τες της ηπειρωτικής Ελλάδος τηλεϊατρικά με μεγάλα νοσοκομεία 
της Αθήνας. Με την τηλεϊατρική παρέχονται εξειδικευμένες δια
γνωστικές και θεραπευτικές πληροφορίες, έγκαιρα και έγκυρα, 
έτσι ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία από τις μετακινήσεις των 
ασθενών προς τα αστικά κέντρα.
* Μέχρι σήμερα έχουν συνδεθεί ή αναμένεται να συνδεθούν 
εντός του τρέχοντος έτους οι κάτωθι μονάδες υγείας :



Συνδεδεμένσ κέντρα υγείας Αναμενόμενες εντός του έτους συνδέσεις

1. Κέντρο Υγείας Αμυνταίου
2. Κέντρο Υγείας Γυθείου
3. Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού
4. Κέντρο Υγείας Σαντορίνης
5. Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου
6. Κέντρο Υγείας Ιθάκης
7. Κέντρο Υγείας Πάρου
8. Κέντρο Υγείας Σκοπέλου
9. Κέντρο Υγείας Σουφλίου
10. Κέντρο Υγείας Τσοτυλίου

1. Κέντρο Υγείας Άντισσας Μυτιλήνης
2. Περιφερειακό Ιατρείο Καστελόριζου
3. Περιφερειακό Ιατρείο Ψαρών
4. Περιφερειακό Ιατρείο Οινουσσών

I I. Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Φιλιατών
12. Κέντρο Υγείας Εχίνου
13. Περιφερειακό Ιατρείο Αστυπάλαιας
14. Κέντρο Υγείας Παραμυθίας
15. Περιφερειακό Ιατρείο Φούρνων Ικαρίας

• Το θέμα της στελέχωσης βρίσκεται σε μια από τις πρώτες 
θέσεις των προτεραιοτήτων μας.
• Τα τελευταία χρόνια προκηρύξαμε 3.000 θέσεις ιατρικού 
προσωπικού και περισσότερες από 10.000 για νοσηλευτικό 
και λοιπό προσωπικό.
•  Κατά προτεραιότητα ενισχύσαμε τις υπηρεσίες υγείας των

ακριτικών περιοχών και των νησιών του Αιγαίου.
* Γνωρίζουμε ότι οι ελλείψεις είναι ακόμα μεγάλες, όμως η 
κατάσταση βελτιώνεται σταθερά τον τελευταίο καιρό και έχου
με πρόγραμμα μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια να καλύψουμε 
όλα τα κενά που σήμερα υπάρχουν.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ Φ

• Έχουμε λάβει γενναία μέτρα για φτηνότερο και ποιοτικά καλύ
τερο φάρμακο για τον πολίτη.
•  Αλλάζοντας τον τρόπο κοστολόγησης του φαρμάκου και 
αφαιρώντας τις επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων προσφέραμε στους 
πολίτες φάρμακο κατά 24% φτηνότερο, ενώ ελαφρύναμε και 
τους προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών ταμείων από το 
βάρος πολλών δις δραχμών.
• Με την ενιαία λίστα, τη μηχανοργάνωση των φαρμακείων στα

νοσοκομεία, το νοσοκομειακό συνταγολόγιο, την ατομική 
συνταγή, την ημερήσια δόση και τον ενιαίο τύπο συνταγολογίου 
που ήδη προχωρούμε, θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τις 
σπατάλες που σήμερα γίνονται στη φαρμακευτική περίθαλψη,
* Στόχος μας είναι να μειώσουμε ακόμη περισσότερο τις τιμές 
των φαρμάκων προς όφελος των πολιτών και των ασφαλιστικών 
ταμείων.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
.

¡ Μ ή ώ ' · ·

• Αυξήσαμε σημαντικά τις ειδικές μονάδες και τα εξειδικευμένα 
τμήματα στα μεγάλα νοσοκομεία μας (Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας, Μονάδες Επειγόντων Περιστατικών, Μονάδες 
Αυξημένης Φροντίδας, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, 
Μονάδες Εγκαυμάτων, Μονάδες Τραύματος, Τμήματα AIDS  
και Μεταμοσχεύσεων κ.α.).
• Αυξήσαμε κατά 50% τις κλίνες των Μονάδων Εντατικής

Θεραπείας τα τελευταία δύο χρονιά.
* Δημιουργήσαμε σε μεγάλα νοσοκομεία τρεις μονάδες μετα
μόσχευσης καρδιας-πνευμάνων, πέντε νεφρού-ηπατος και 
οκτώ μυελού των οστών.
* Στόχος μας είναι κανείς Έλληνας να μην αναγκάζεται να αναζη
τεί υπηρεσίες υγείας στο εξωτερικό λόγω ελλείψεως εξειδικευ- 
μένων μονάδων και τμημάτων στην πατρίδα μας.



VΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΥΚΤΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ

• Έχουμε κάνει σημαντικά άλματα προς τη σωστή κατεύθυνση 
και αυτό το αναγνώρισε ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
•  Μετά την επιτυχή μεταρρύθμιση στο Ψυχιατρείο της Λέρου, 
αναπτύξαμε και εδραιώσαμε το θεσμό των ξενώνων και των προ- 
στατευόμενων διαμερισμάτων. Λειτουργούν ήδη 13 ξενώνες και 
60 προστατευόμενα διαμερίσματα. Παράλληλα λάβαμε μέτρα 
που βελτίωσαν σημαντικά τις συνθήκες διαβίωσης των ασθενών 
στα υπόλοιπα ψυχιατρικά νοσοκομεία της χώρας.
• Τα τελευταία χρόνια λειτούργησαν 6 ακόμα Κέντρα Ψυχικής 
Υγείας (Κατερίνης, Σάμου, Χανίων, Λαρισας, Καβάλας και

Τρίπολης) καθώς και το Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρο στην 
Αθήνα.
* Με σκοπό την ψυχοκοινωνική-οικονομική επανένταξη υλοποι
ήσουμε προγράμματα κατάρτισης ψυχικά ασθενών, αλλά και 
προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού ψυχιατρικών νοσοκο
μείων.
•  Τέλος, με τον καινούργιο νόμο για την ψυχική υγεία που 
ψηφίστηκε πρόσφατα, κατοχυρώνουμε τα θετικά επιτεύγ
ματα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και θέτουμε το νεο 
θεσμικά πλαίσιο για την επόμενη δεκαετία.

Στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, βρίσκεται στο στάδιο υλοποί
ησης πρόγραμμα κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικού προϋπο
λογισμού 13 δις δραχμών.

Πιο συγκεκριμένα προχωρούμε στην ανέγερση :

•  Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας στην Αθήνα και 
πέντε νέων Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημοσίας Υγείας 
σε Αλεξανδρούπολη, Μυτιλήνη, Ρόδο, Θεσσαλονίκη και 
Ιωάννινα συνολικού προϋπολογισμού 3 δις δραχμών.
• Εθνικού Κέντρου Ερευνών Υγείας στη Βάρη (ολοκλήρωση 
τέλος ’99) και στον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκατα
στάσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στη Αεωφ. 
Αλεξάνδρας προϋπολογισμού 3,7 δις.
• Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας στο Τατόϊ Αττικής προϋπο
λογισμού 4,2 δις. Έχει ήδη εγκατασταθεί ο ανάδοχος. 
Προβλεπόμενος χρόνος αποπεράτωσης τέλος 2000.
• Δημιουργήσαμε το Εθνικό Κέντρο Επιδημιολογικής 
Παρακολούθησης και Παρέμβασης (ΕΚΕΠΑΠ), για τον έλεγ
χο των λοιμωδών νοσημάτων και των επιδημιών. Το εξοπλίσαμε 
με κινητές μονάδες άμεσης παρέμβασης για επιτόπια επιδη-

μιολογική διερεύνηση και αντιμετώπιση επιδημιών, καθώς και 
υγειονομική επιτήρηση μετακινούμενων πληθυσμών (τσιγγάνοι, 
πρόσφυγες κ.λ.π.). Ήδη έχει πραγματοποιήσει 26 παρεμβάσεις 
σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, ενώ παράλληλα υλοποιεί 
προγράμματα εμβολιαστικής παρέμβασης στους Τσιγγάνους, επι- 
δημιολογικής επιτήρησης των τουριστών και ολοκληρωμένο πρό
γραμμα ελέγχου της φυματίωσης.
• Δημιουργήσαμε τέσσερα Διασυνοριακά Κέντρα Δημοσίας 
Υγείας (ΔΙ.ΚΕ.Δ.Υ.) στους νομούς, Έβρου, Φλώρινας, 
Σερρών και Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 2,1 δις, με σκοπό την 
επιδημιολογική παρακολούθηση των προβλημάτων δημόσιας 
υγείας που σχετίζονται από τη νόμιμη και παράνομη διακίνηση 
ανθρώπων και ζώων.
• Δημιουργήσαμε το Εθνικό Κέντρο Διαβήτου, το οποίο 
χαράσσει την πολιτική και συντονίζει τις προσπάθειες για την 
αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση του προβλήματος. 
Επίκειται η σύνδεσή του με τα 72 διαβητολογικά κέντρα και εξω
τερικά διαβητολογικά εργαστήρια των νοσοκομείων όλης της 
χώρας.

Προς την κατεύθυνση ανάπτυξης και επέκτασης του ΕΚΑΒ σε 
όλη τη χώρα, έχουμε λάβει μια σειρά από μέτρα, ενώ βρίσκεται 
σε εξέλιξη πρόγραμμα για τη δημιουργία σύγχρονων κτιριακών 
υποδομών στις μεγάλες πόλεις της χώρας μας.

Πιο συγκεκριμένα:

• Ολοκληρώθηκε η ανέγερση των κτιρίων του ΕΚΑΒ σε 
Αθήνα, (προϋπολ. 1,9 δις.) ενώ κατασκευάζονται τα κτίρια 
των παρατημάτων του ΕΚΑΒ στην Θεσσαλονίκη, Λάρισα, 
Αλεξανδρούπολη, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, 
Τρίπολη. Το σύνολο του προϋπολογισμού ανέρχεται στα 2,5 
δις δραχμές.
•  Επεκτείναμε το ΕΚΑΒ στους περισσότερους νομούς της χώρας. 
Εκτός των παραρτημάτων Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και 
Ηρακλείου, που λειτούργησαν μέχρι το 1993, τα τελευταία πέντε 
χρόνια παραρτήματα λειτουργούν και στη Λάρισα, την

Καβάλα, τα Ιωάννινα, τη Λαμία, την Αλεξανδρούπολη, την 
Τρίπολη, την Κοζάνη, τη Ρόδο και τη Μυτιλήνη.
• Το ενισχύσαμε με γιατρούς και άλλο προσωπικό (500 πλη
ρώματα ασθενοφόρων) και με 70 ειδικές κινητές μονάδες, οι
οποίες βρίσκονται βάσει επιχειρησιακού σχεδίου διασκορπισμέ
νες στους μεγάλους οδικούς άξονες αλλά και στα αστικά κέντρα 
της χώρας, ενώ ολοκληρώνεται η διαδικασία προμήθειας 200 νέων 
ασθενοφόρων, προϋπολογισμού 4 δις.
•  Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της διακομματικής επιτροπής 
της Βουλής και έχει υπογράφει η σύμβαση για την προμήθεια 
τεσσάρων ελικοπτέρων και δύο αεροσκαφών για τις ανάγκες 
αερομεταφοράς ασθενών, προϋπολογισμού 9 δις.

•  Τέλος για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του ΕΚΑΒ βρί
σκονται σε εξέλιξη διαγωνισμοί για την προμήθεια 10 ψηφιακών 
τηλεφωνικών κέντρων και την ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληρο
φοριακού συστήματος.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην εκπαίδευση-μετεκπαίδευση 
και επιμόρφωση όλων των επαγγελματιών της υγείας. Στα 40 
πιστοποιημένα ΚΕΚ έχει υλοποιηθεί σειρά προγραμμάτων 
για το ιατρικό, το νοσηλευτικό και το διοικητικό προσωπι
κό των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, (π.χ. προγράμ
ματα εκπαίδευσης στην επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα 
των γιατρών του ΕΚΑΒ και των γιατρών που υπηρετούν σε 
κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία των νησιών του Αιγαίου, 
προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης πληρωμάτων ασθενο
φόρων, προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα πρώτων βοηθει
ών, προγράμματα εκπαίδευσης συντονιστών στις μεταμοσχεύ

σεις, προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών τοπικής αυτοδιοίκη
σης, εκπαιδευτικών, αξιωματικών της Αστυνομίας και άλλων για 
την καταπολέμηση των ναρκωτικών, προγράμματα διαχείρισης 
βιοϊατρικής τεχνολογίας, προγράμματα ελέγχου του κόστους 
και εκτέλεσης προϋπολογισμών κλπ).
Ακόμη, έχουν επιλεγεί και αποσταλεί με έξοδα του υπουργείου 
10 άτομα για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε θέματα 
οργάνωσης, διοίκησης και προγραμματισμού υπηρεσιών υγείας, 
ενώ για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος έχουν ήδη επιλεγεί 9 
άτομα για μεταπτυχιακές σπουδές σε διαχείριση της βιοϊατρικής 
τεχνολογίας, διοίκηση και οικονομικά της υγείας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ”

Έχουμε εκπονήσει ειδικά για τα νησιά του Αιγαίου το πρό
γραμμα «Ιπποκράτης», με στόχο την καλύτερη δυνατή ανά
πτυξη και οργάνωση των υπηρεσιών υγείας στα νησιά αυτά. 
Με βάση το πρόγραμμα αυτό έγιναν τα δύο τελευταία χρό
νια τα κάτωθι:

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
•  Λειτούργησαν οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στα νοσο
κομεία Ρόδου και Μυτιλήνης και Μονάδα Εμφραγμάτων στη 
Σύρο, ενώ λειτουργούν σύντομα Μονάδες Αυξημένης 
Φροντίδας στο νοσοκομείο της Κω και της Σάμου.
• Λειτούργησαν νέες Μονάδες Τεχνητού Νεφρού σε Σάμο, 
Λήμνο, Κω και Σύρο, ενώ προβλέπεται να λειτουργήσει φέτος 
και στην Κάλυμνο.
•  Εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν αξονικοί τομογράφοι σε 
Ρόδο και Μυτιλήνη, ενώ στη Χίο και στη Σάμο έχουν ήδη 
εγκατασταθεί και προβλέπεται σύντομα να λειτουργήσουν.

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
•  Αναβαθμίσαμε 33 Περιφερειακά Ιατρεία, που βρίσκονται 
κυρίως σε μικρά και απομονωμένα νησιά του Αιγαίου και 
συστήσαμε θέσεις γιατρών γενικής ιατρικής, παιδιατρικής,

νοσηλευτών, παρασκευαστών κ.α., τις οποίες αρχίσαμε στα
διακά να καλύπτουμε.
Στόχος είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα ακόμα και τα μικρό
τερα νησιά μας να καλύπτονται όχι μόνο από τον μέχρι σήμερα 
ανειδίκευτο αγροτικό γιατρό, αλλά και από παθολόγους και παι
δίατρους.
• Συνδέσαμε αρκετά κέντρα υγείας και περιφερειακά 
ιατρεία (Πάρου, Θήρας, Ικαρίας, Λήμνου, Φούρνων κα.) 
τηλεϊατρικά με μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, ενώ τα περισσό
τερα περιφερειακά ιατρεία εξυπηρετούνται για καρδιολογικά 
περιστατικά μέσω φαξ. Το πρόγραμμα τηλεϊατρικής σύνδεσης 
επεκτείνεται εντός του έτους και στα κέντρα υγεία Σκοπέλου και 
Αντισσας καθώς και στο περιφερειακό ιατρείο Καστελόριζου.

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
• Επεκτείναμε το ΕΚΑΒ σε Ρόδο και Μυτιλήνη και το στε
λεχώσαμε με γιατρούς και άλλο προσωπικό.
• Διαθέσαμε πρόσφατα για τα νησιά του Αιγαίου 4 κινητές 
μονάδες και 15 νέα ασθενοφόρα, ενώ επίκειται η αγορά 
άλλων δέκα για τις ανάγκες επείγουσας φροντίδας των νησιών 
του Αιγαίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

•  Για τη μάστιγα των ναρκωτικών έχουμε λαβει σημαντικά 
μέτρα τόσο στον τομέα της πρόληψης, όσο και στον τομέα 
της απεξάρτησης-θεραπείας.
•  Στον τομέα της πρόληψης και σε συνεργασία με την τοπική 
αυτοδιοίκηση και την κινητοποίηση των τοπικών φορέων δημι
ουργήσαμε 37 Κέντρα Πρόληψης σε 27 νομούς της χώρας. 
Στόχος είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να λειτουργήσουν 
άλλα 45.
•  Εχουμε εκπαιδεύσει το τελευταίο διάστημα 16 1 στελέχη 
για τα Κέντρα Πρόληψης και 205 στελέχη από συναρμόδια 
στο θέμα των Ναρκωτικών, Υπουργεία.
• Έχουμε παρέμβει με μέτρα και δράσεις στους χώρους 
δουλειάς και θα συνεχιστούν με σκοπό την πρόληψη και ενημέ
ρωση των εργαζομένων στο πρόβλημα των ναρκωτικών.

• Επεκτείναμε και υποστηρίξαμε όλα τα θεραπευτικά προ
γράμματα, δημιουργώντας 4 Μονάδες υποκατάστασης με 
Μεθαδόνη ( 2 στην Αθήνα και 2 στη Θεσσαλονίκη).
Υπάρχει πρόβλεψη οι θέσεις στις Μονάδες αυτές να αυξηθούν 
σημαντικά με τη λειτουργία και απογευματινής βάρδιας, ενώ μια 
πέμπτη μονάδα προγραμματίζεται να λειτουργήσει σύντομα 
στον Πειραιά.
• Λειτούργησε στην Αθήνα, το Κέντρο Βοήθειας για τους 
χρήστες με την κινητή μονάδα, την παροχή βοήθειας στο 
δρόμο, το οδοντιατρείο, το παθολογικό ιατρείο, την υπηρεσία 
νομικής υποστήριξης κ.λ.π.
• Λειτούργησαν τα Δίκτυα Θεραπευτικών Υπηρεσιών σε 
Αθήνα και Πάτρα.



• Η επιτυχημένη πολιτική των προηγούμενων ετών, που περιόρι
σε σημαντικά τα κρούσματα της ασθένειας στη χώρα μας, συνε
χίζεται και εμπλουτίζεται. Η πολιτικής μας αυτή επικεντρώνεται 
τόσο στους τομείς της ενημέρωσης και της πρόληψης, όσο και 
στους τομείς της θεραπευτικής αντιμετώπισης, μέσα από την ενί
σχυση και επέκταση του δικτύου υγειονομικής κάλυψης και 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Πιο συγκεκριμένα:
•  Συνεχίζουμε να παρέχουμε εντελώς δωρεάν τα νέα αντιρε- 
τροϊκά φάρμακα στους φορείς και οροθετικούς, συνολικού ετή
σιου κόστους 5 δις δραχμών.
• Αυξήσαμε το προνοιακό επίδομα σε ασθενείς με AIDS και 
οροθετικούς στις 60.000 δραχμές το μήνα, ανεξάρτητα αν 
τα άτομα αυτά εργάζονται ή είναι ασφαλισμένοι.
Διπλάσιο επίδομα χορηγείται σ’ εκείνους που πάσχουν συγ

χρόνως από AIDS και αιμορροφιλία ή αναιμία.
• Επεκτείναμε το Επιδημιολογικό Σύστημα Παρακολούθη
σης της H IV λοίμωξης με τη δήλωση των οροθετικών ατόμων 
και συστηματοποιήσαμε το Μαζικό Ανώνυμο μη Ταυτοποι- 
ήσιμο Έλεγχο.
* Δημιουργήσαμε οδοντιατρείο για την περίθαλψη απόρων 
και ασθενών φορέων, σταθμό ενημέρωσης για το AIDS, 
Ξενώνα και Διαβαλκανικό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη.

Στον τομέα της πρόληψης συνεχίσαμε την ενημερωτική 
καμπάνια με διαφημιστικά σποτ, φυλλάδια, συνέδρια, ημε
ρίδες και άλλες εκδηλώσεις που απευθύνονταν σε συγκεκρι
μένες ομάδες του πληθυσμού.

•  Στον τομέα της κατοχύρωσης και προστασίας των δικαιωμάτων 
των ασθενών προχωρήσαμε στη θέσπιση του κατάλληλου θεσμι
κού πλαισίου που προβλέπει για πρώτη φορά ειδικά προς τούτο 
όργανα και επιτροπές.
Με βάση το θεσμικά αυτό πλαίσιο έχει συσταθεί στο Υπουρ

γείο Αυτοτελής Υπηρεσία Προστασίας των Δικαιωμάτων 
των Ασθενών και στα νοσοκομεία Επιτροπή Προάσπισης 
των Δικαιωμάτων του Πολίτη, ενώ επίκειται η έκδοση της 
«Χάρτας των Δικαιωμάτων του Ασθενή», που θα μοιράζεται 
σε όλους που επισκέπτονται στις υπηρεσίες του ΕΣΥ.

14 ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΥΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

•  Η διαδικασία αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού των λειτουρ
γιών του προνομιακού κράτους αποτυπώθηκε στον Νόμο 2646 
του 1998
• Ο νόμος καθιερώνει ένα σύγχρονο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής 
Φροντίδας με μονάδες Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας, Κέντρα 
Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Κέντρα Αυτιστικών, Κοινωνική 
Φροντίδα στο Σπίτι, Προστατευμένες Κατοικίες, Προστα- 
τευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια κ.α.

•  Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας, το ΠΙΚΠΑ και τα 
Κέντρο Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» συγχωνεύθηκαν σ' ένα ενιαίο 
οργανισμό και οι λειτουργίες τους προσανατολίστηκαν στις 
σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις.
•  Καθιερώθηκε σύστημα πιστοποίησης των εθελοντικών οργανώ
σεων και κατάρτισης ειδικού μητρώου για καλύτερο συντονισμό 
και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της εθελοντικής προσφο
ράς εργασίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ •

• Αναδιοργανώνονται τα Θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων εξυπηρέτησε 2.500 ΑΜΕΑ.
Αττικής και το Εθνικό Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Αναπήρων. * Δημιουργήθηκαν 8 Κέντρα Αποθεραπείας και Φυσικής
• Κατασκευάζονται Κέντρα Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υπο- Αποκατάστασης.
στήριξης και Κατάρτισης ΑΜΕΑ σε 25 νομούς της Χώρας. * Τα επιδάματα των ΑΜΕΑ αυξήθηκαν κατά 10% για το 
Κατασκευάζεται Κέντρο Αυτιστικών στο νομό Μαγνησίας. 1999.
•  Λειτούργησε το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και * Οι διαδικασίες για τη μηχανοργάνωση των προνοιακών επι-
Αποκατάστασης ΑΜΕΑ στην Κιτέζα Αττικής. δομάτων και τη χορήγηση της κάρτας αναπηρίας βρίσκονται
•  Επεκτάθηκε το κατασκηνωτικό πρόγραμμα που για το 1998 σε εξέλιξη.
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•  Εφαρμόστηκε πρόγραμμα Βοήθειας Ηλικιωμένων στο ·  Στα κατασκηνωτικά προγράμματα, που καθιερώθηκαν, πήραν 
Σπίτι σε 102 ΚΑΠΗ και επεκτείνεται σταδιακά σε άλλα 100 μέρος, το 1998, 14,000 ηλικιωμένοι.
ΚΑΠΗ σε διάφορους δήμους της χώρας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

•  Αυξήσαμε το επίδομα απροστάτευτων παιδιών κατά 25%.
•  Το επίδομα τρίτου παιδιού επεκτάθηκε από ηλικία 3 ετών 
μέχρι τα 6 έτη και αυξήθηκε κατά 18%.
•  Το πολυτεκνικό επίδομα αυξήθηκε κατά 15,5% και η 
σύνταξη κατά 9%.

•  Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία πιλοτικό πρόγραμμα απο
γευματινής λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθμών και προγραμμα
τίζεται η επέκτασή του.

•  Εκτός απο την άμεση οικονομική ενίσχυση των 200 χιλιά
δων δρχ. σε πολίτες που πλήττονται από θεομηνίες θεσμο
θετήσαμε αποζημίωση για οικοσκευή μέχρι 2 εκατομμύρια 
δρχ.

• Παραδώσαμε σε δικαιούχους I 50 λαϊκές κατοικίες.
•  Βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής και αποπεράτωσης 
ακόμη 445 κατοικίες.



ΠΑΣΟΚ
Όλοι μαζί 
μπορούμε


