
ΥΓΕΙΑ

Διεκδικούμε:

�� Δημόσιο, αναβαθμισμένο, επαρκώς στελεχωμένο,

δωρεάν και καθολικό, προσβάσιμο σε κάθε πολίτη,

ΣύστημαΥγείας.

�� Αναπροσανατολισμό και επανασχεδιασμό του

συστήματος προς μια ολιστική αντίληψη για την Υγεία

(πρόληψη- προαγωγή μετανοσοκομειακή φροντίδα), που θα μειώσει θεαματικά τις ιατρικές-

δαπάνες.

�� Επαρκή χρηματοδότηση για αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας &

πρόνοιας και κάλυψη όλων σχεδόν των ειδικοτήτων μέσω προγραμματισμού, σχεδιασμού, σωστής

διοίκησης, οργάνωσης, σαν προϋπόθεση για την εξάλειψη φαινομένων διαφθοράς και

παραοικονομίας.

�� Αναβάθμιση νοσοκομειακήςπερίθαλψης.

�� Στενήσυνεργασία τωνγιατρώντωνμονάδωνυγείας τηςπεριφέρειαςμεεπίκεντρο τονασθενή.

�� Μέγιστηδυνατήαυτονομία τωνυπηρεσιώνυγείας στηΔυτικήΜακεδονία γιαμείωση της ταλαιπωρίας

ασθενών -οικογένειας λόγωτωνμετακινήσεωνσταμεγάλααστικάκέντρα.

�� Μείωση/κατάργησηπροσωπικώνδαπανώνγια τηνυγεία.

�� Κατάργηση των εξωτερικών συνεργατών στα νοσοκομεία και αντικατάσταση από μόνιμο προσωπικό

πλήρουςαπασχόλησης.

�� Πρόληψη και προαγωγή της υγείας από την τοπική αυτοδιοίκηση προσανατολισμένη στις ανάγκες και

τα προβλήματα των πολιτών και στις ιδιαιτερότητες κάθε τοπικής κοινωνίας με χρηματοδότηση από

τονκρατικόπροϋπολογισμό.

Προτείνουμε:

1. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

�� Χρήσηκαιαξιοποίηση τωνυπαρχουσώνυποδομών.

�� Καταγραφή του κοινωνικοοικονομικού και ιατρικού ιστορικού όλου του πληθυσμού ευθύνης της,

σύνταξηκαι επικαιροποίηση τουΥγειονομικούΧάρτη.

�� Ανάπτυξη Κέντρων Υγείας αστικού και αγροτικού τύπου βάσει πληθυσμιακών και γεωγραφικών

κριτηρίων, διασυνδεδεμένων λειτουργικά με το νοσοκομείο της περιφέρειας. (σκοπός:

αποσυμφόρηση δευτεροβάθμιας περίθαλψης). Διεπιστημονική συνεργασία των μελών της ομάδας

υγείας στα ΚΥ με πυρήνα τον οικογενειακό γιατρό. Σύγχρονες υποδομές στα ΚΥ και στελέχωση από

επαγγελματίες υγείας και βοηθητικό προσωπικό για παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης

πρωτοβάθμιας φροντίδας. Εξέταση των ασθενών στους χώρους του ΚΥ από γιατρούς άλλων

ειδικοτήτων(εκτός των βασικών),που θα ανήκουν οργανικά στο λειτουργικά συνδεδεμένο με το ΚΥ

νοσοκομείοκαιθαεπισκέπτονται το ΚΥμεκυκλικήεναλλαγή.

�� Στα πλαίσια της Αρχής «κανείς πολίτης χωρίς περίθαλψη», μέριμνα από τον Δήμο της υγειονομικής

κάλυψηςσεαποδεδειγμέναανασφάλιστουςανεξάρτηταεθνικότητας.

2. Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

�� Κοινήδιοίκησησεεπίπεδοπεριφέρειαςπουθαεποπτεύει και τιςμονάδεςΠΦΥ.

�� Τα πέντε υπάρχοντα νοσοκομεία της περιφέρειάς μας (300.000 κάτοικοι) είναι απαραίτητα και πρέπει

ναδιατηρηθούν. Καμίαυποβάθμισησε ΚΥ κανενόςαπόαυτά.

�� Πλήρως αναπτυγμένα βασικά τμήματα (παθολογικό, χειρουργικό, καρδιολογικό, μαιευτικό,

παιδιατρικό, επειγόντων περιστατικών, μονάδα τεχνητού νεφρού, μικροβιολογικό, ακτινολογικό,

αναισθησιολογικό)σεκάθεένααπότανοσοκομεία.

�� Σχεδιασμός νέων τμημάτων ή ανασχεδιασμός όσων υπολειτουργούν, κατανεμημένων στα πέντε

νοσοκομεία τηςπεριφέρειας.

�� Επαγγελματίεςυγείαςμεπλήρηκαιαποκλειστικήαπασχόληση.

�� Διαφάνειαστιςπρομήθειες.

�� Βελτίωση τουσυστήματος διακομιδώνασθενώνμε επαρκήστελέχωσηπροσωπικού, με γιατρόσε κάθε

κινητήμονάδατουΕ.Κ.Α.Β,μεασφαλήκαιπλήρωςεξοπλισμέναασθενοφόρα.

�� Ουσιαστικήπαρουσίακαιπαρέμβαση εκπροσώπουτουΔήμουστοΔΣ τουνοσοκομείου.


