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ΔΕΛΣΙΟ     ΣΤΠΟΤ 

 

Θέκα: «πκπεξάζκαηα ηεο ηαηξνθνηλσληθήο εθδήισζεο ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ Παηξώλ:  

Αλζξσπηζηηθή θξίζε θαη πγεία» 

 

Με κεγάιε επηηπρία δηελεξγήζεθε ζηηο 17 Οθησβξίνπ ε εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ν Ιαηξηθόο 

ύιινγνο Παηξώλ κε ζέκα: «Αλζξσπηζηηθή θξίζε θαη πγεία», κε δηαθεθξηκέλνπο νκηιεηέο: 

 

1. Γηώξγηνο Παηνύιεο, Πξόεδξνο ΚΔΓΔ & Πξόεδξνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ Αζελώλ:  

«Αλζξωπηζηηθή θξίζε θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε» 

2. Γεώξγηνο Βήραο, Δθπξόζωπνο ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλωληθνύ Ιαηξείνπ 

Διιεληθνύ:  «Δπηπηώζεηο ηωλ πνιηηηθώλ ιηηόηεηαο ζηελ Τγεία» 

3. π. Νηθόδεκνο Φαξκάθεο, Γξακ. ηεο πλνδηθήο Δπηηξνπήο επί ηεο Κνηλωληθήο 

Πξνλνίαο θαη Δππνηίαο: “Τγεία θαη Πίζηε.  Η Δθθιεζία ζηελ  αληηκεηώπηζε ηεο  

αλζξωπηζηηθήο θξίζεο” 

 

Παξόληεο ν εθπξόζσπνο ηνπ Μεηξνπνιίηε Παηξώλ θθ Υξπζόζηνκνπ, πξσηνπξεζβύηεξνο 

Πάηεξ Νηθόιανο θηαδαξέζεο, ε Αλαπι. Τπνπξγόο Παηδείαο θ. ία Αλαγλσζηνπνύινπ, ν 

Πεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο Διιάδαο θ. Απόζηνινο Καηζηθάξαο, ν Γήκαξρνο Παηξέσλ θ. 

Κώζηαο Πειεηίδεο, ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Αλδξέαο Νηθνιάνπ, ν Αληηπξόεδξνο ηνπ 

Ιαηξηθνύ πιιόγνπ Παηξώλ θ. Γεώξγηνο θξνπκπήο, ε δηνηθήηξηα ηνπ Καξακαλδαλείνπ 

Ννζνθνκείνπ Παίδσλ θαη Σακίαο ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ Παηξώλ θ. Γαηνπνύινπ 

Αηθαηεξίλε, ν θ. Καξαηδάο Νηθόιανο, κέινο ηνπ Γ ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ Παηξώλ, ν 

Αληηπξόεδξνο ηνπ Φαξκαθεπηηθνύ πιιόγνπ Αραΐαο θ. Γεκήηξηνο Παπαληθνιόπνπινο, ν 

Πξόεδξνο ηνπ Οδνληηαηξηθνύ πιιόγνπ Παηξώλ, θ. Μνπηνύζεο Γεώξγηνο θαη ε Πξόεδξνο 

ηνπ πιιόγνπ Φπζηνζεξαπεπηώλ, θ. Παπαδνπνύινπ Ακαιία. 

Γπζηπρώο, παξόιν πνπ πξνζθιήζεθαλ, δελ θαηέζηε δπλαηή ε παξνπζία ηεο εγεζίαο ή 

εθπξνζώπσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.  

 

ύζζωκε ήηαλ ε παξνπζία ηωλ εθπξνζώπωλ επηζηεκνληθώλ εηαηξεηώλ ή θνξέωλ / 

ζωκαηείωλ ηωλ αζζελώλ:  

 

Αληηθαξθηληθή Δηαηξεία (παξάξηεκα Πάηξαο), Γεξηαηξηθή θαη Γεξνληνινγηθή Δηαηξεία, 

Διιεληθόο Δξπζξόο ηαπξόο – (Πεξηθεξεηαθό ηκήκα Παηξώλ), «Αγθαιηάδσ», «Άικα 

δσήο», Άζπιν Αληάησλ, Διιεληθή Έλσζε θιήξπλζεο θαηά πιάθαο, Ιλζηηηνύην Γεκόζηαο 

Αξηζ. Πξση.:9934 
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Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο Πάηξαο «Κηβσηόο 

Αγάπεο»,Δηαηξεία Φπρηθήο Τγείαο θαη Δθπαίδεπζεο Αηόκσλ κε Απηηζκό ΔΦΤΔΠΔΑ, 

ύιινγνο Γνληώλ Παηδηώλ κε Νενπιαζκαηηθή Αζζέλεηα «Φιόγα» θαη ν ύιινγνο 

Ρεπκαηνπαζώλ Πάηξαο.  

 

Βαξπζήκαληε ήηαλ ε ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΚΔΓΔ θ. Παηνύιε γηα ην ξόιν 

ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλζξωπηζηηθήο θξίζεο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο αλαθέξζεζαλ ηα αθόινπζα: 

Η βαζύηαηε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηώλεη ε Διιάδα ηελ ηειεπηαία 6εηία, έρεη ζε ζεκαληηθό 

βαζκό απνδηαξζξώζεη ηνλ θνηλσληθό ηζηό ηεο ρώξαο. πλνιηθά 6,3 εθαη. Έιιελεο 

βξίζθνληαη θάησ ή θνληά ζην όξην ηεο θηώρεηαο, θαηέρνληαο ηελ ηέηαξηε ρεηξόηεξε ζέζε 

κεηαμύ 35 ρσξώλ ηνπ ΟΟΣΑ, ρεηξόηεξα αθόκα θαη από ηελ Σνπξθία. 

ύκθσλα κε ηελ παγθόζκηα έθζεζε ηεο UNICEF, έλα ζηα έμη παηδηά δεη ζε ζπλζήθεο 

ζηέξεζεο ζηελ Διιάδα ελώ βάζεη έθζεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε ρώξα καο 

ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηηο πέληε πξώηεο ρώξεο, όπνπ ε θηώρεηα θαη ν θνηλσληθόο 

απνθιεηζκόο ζεκείσζαλ ηε κεγαιύηεξε αύμεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

Γηα ηελ Κ.Δ.Γ.Δ. (Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο), ε θνηλσληθή πνιηηηθή απνηειεί 

θνξπθαία πξνηεξαηόηεηα ζηελ ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ. Παξόιε ηελ 

ύπαξμε αλαζηαιηηθώλ παξαγόλησλ (ππνρξεκαηνδόηεζε, ππνζηειέρσζε), νη Γήκνη, ηα ΝΠΓΓ 

θαη νη επηρεηξήζεηο ηεο Απηνδηνίθεζεο έρνπλ αλαπηύμεη έλα εθηεηακέλν παλειιαδηθό 

δίθηπν κε πεξίπνπ 4.449 δνκέο θαη 19.297 εξγαδόκελνπο, πνπ θαιύπηνπλ 171.390 

σθεινύκελνπο, ζπκβάιινληαο ζηελ εμνηθνλόκεζε πόξσλ από ηα Αζθαιηζηηθά ηακεία.  

Η Τνπηθή Απηνδηνίθεζε κε ίδηνπο πόξνπο έρεη αλαιάβεη ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο θαη 

δξάζεηο θνηλσληθνύ ραξαθηήξα (θνηλσληθά ζπζζίηηα, θνηλσληθά θαξκαθεία, θνηλσληθά 

παληνπσιεία, Βνήζεηα ζην ζπίηη, παηδηθνί, βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, Κ.Η.Φ.Η., θέληξα 

δηεκέξεπζεο αηόκσλ κε αλαπεξία, θέληξα ζηήξημεο Ρνκά& εππαζώλ νκάδσλ, θ.α.). 

Μία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο δξάζεηο, πνπ πξόθεηηαη λα πινπνηήζεη ε απηνδηνίθεζε πξώηνπ 

βαζκνύ, είλαη ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα ηεο Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Υιηθήο 

Σπλδξνκήο γηα ηνπο απόξνπο 2014-2020, πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην Σακείν Δπξσπατθήο 

Βνήζεηαο γηα ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, κε ην πνζό ησλ 333 εθαη επξώ. 

ηόρνο ηεο Κ.Δ.Γ.Δ. είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα απνηειεζκαηηθό δίθηπν θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο ζηεξηδόκελν ζε έλα λέν κνληέιν νξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο πνπ ζα αλαγλσξίδεη 

ηνλ θπξίαξρν ξόιν ηεο απηνδηνίθεζεο Α’ βαζκνύ ζηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

 

Η Πξόεδξνο ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ Παηξώλ θ. Άλλα Μαζηνξάθνπ αλέθεξε όηη ε  

απνζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, ην πθεζηαθό πεξηβάιινλ θαζώο θαη ε νμεία 

δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή έρνπλ νδεγήζεη ζε: 

• Μεγάιε κείσζε ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ κε 6,3 εθαη. ζην όξην ή θάησ ηνπ νξίνπ ηεο 

θηώρεηαο θαη 27% πνζνζηό αλεξγίαο 

• Απν-αζθάιηζε ηνπ πιεζπζκνύ κε 3 εθαη. αλαζθάιηζηνπο 

• Πξσηνθαλήο γηα ηα Διιεληθά ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη ελ θαηξώ εηξήλεο, κείσζε ηεο 

δεκόζηαο δαπάλεο γηα ηελ πγεία πνπ ππεξβαίλεη ην 35% ην ρξνληθό δηάζηεκα 2009-

2015 (ηζρπξό ζνθ αθόκε θαη γηα ηα πην θαιά δνκεκέλα ζπζηήκαηα πγείαο). 
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• Δπηδείλσζε ησλ δεηθηώλ πγείαο, επζέσο αλάινγε κε ηελ πηώζε ηνπ ΑΔΠ, κε 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο, ζπκβάιινληαο ζηελ 

πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε ηνπ ΑΔΠ 

• Οηθνλνκηθά, ρξνληθά θαη γεσγξαθηθά εκπόδηα ζηελ πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο 

θαη θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Σν ειιεληθό παξάδνμν είλαη όηη ε 

ρώξα καο, ελώ θαηέρεη ηε κεγαιύηεξε αλαινγία ηαηξνύ/αζζελνύο, απνηειεί ηελ 5
ε
 

ρεηξόηεξε ρώξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε δπζθνιία πξόζβαζεο ζην ζύζηεκα πγείαο. 

• Όμπλζε ησλ αληζνηήησλ κε έληνλα ζηνηρεία απνθιεηζκνύ κεγάινπ αξηζκνύ εππαζώλ 

νκάδσλ ζηελ πξόζβαζε ππεξεζηώλ πγείαο θαη ζηε ζεξαπεπηηθή ηνπο αγσγή. 

• Αύμεζε ηεο ζπρλόηεηαο ησλ ρξόλησλ θαη κνιπζκαηηθώλ λόζσλ, ε νπνία αζθεί 

αζθπθηηθή πίεζε κε απμαλόκελεο αλάγθεο δαπαλώλ πγείαο, ζε πεξηβάιινλ 

ππνζηειέρσζεο θαη ππνρξεκαηνδόηεζεο, δεκηνπξγώληαο εθξεθηηθέο ζπλζήθεο ζηελ 

επαίζζεηε ηζνξξνπία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο.  

Η Πξόεδξνο αλέθεξε ηέινο όηη θξίλεηαη πνιύ ζεκαληηθή ε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλωληθνύ 

ηαηξείνπ ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ Παηξώλ, πνπ ζπλερίζεη λα παξέρεη πνιύηηκεο ππεξεζίεο 

ζηνπο ζπκπνιίηεο καο, κε 150 επηζθέςεηο κεληαίσο θαη ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε 

ηνπιάρηζηνλ 500 πνιηηώλ, θαζώο θαη ηελ πξνκήζεηα ηεο θαηάιιειεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο 

από ην θνηλσληθό θαξκαθείν. Δπίζεο παξέρεη ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε ζε εππαζείο νκάδεο 

θαη δηακεζνιάβεζε κε ην δίθηπν ηνπ θνηλσληθνύ ηαηξείνπ γηα ηελ αλεύξεζε εμεηδηθεπκέλσλ 

ππεξεζηώλ.  

 

πγθινληζηηθά ήηαλ ηα ζηνηρεία πνπ παξέζεζε ν θαξδηνιόγνο θ. Βήραο Γεώξγηνο, 

εθπξόζωπνο ηνπ Μ.Κ.Ι.Δ. (Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλωληθνύ Ιαηξείνπ Διιεληθνύ), πνπ 

ιεηηνπξγεί από ην Γεθέκβξην 2011, κε ζπλνιηθό δίθηπν 290 εζεινληώλ θαη πάλσ από 42.000 

επηζθέςεηο αζζελώλ κέρξη ηνλ Ινύιην ηνπ 2015.  

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ παξέζεζε ππεξβαίλνπλ ηα όξηα ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο θαη, 

όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε, αγγίδνπλ ηα επίπεδα δεδνκέλσλ γελνθηνλίαο: 

 Οη δεκόζηεο δαπάλεο γηα ηελ πγεία ππνρώξεζαλ δξακαηηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη 

ππνιείπνληαη ηνπ 5% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρώξαο, όηαλ ν Δπξσπατθόο κέζνο όξνο είλαη 8-9% ηνπ 

ΑΔΠ 

 Παξαηεξήζεθε αύμεζε ζηηο γελλήζεηο λεθξώλ εκβξύσλ θαηά 21% (2010-2012) θαη 

αύμεζε πεξηγελλεηηθήο ζλεζηκόηεηαο αλά 1000 γελλήζεηο θαηά 0,15% (2012-2013) 

 Αύμεζε ηεο βξεθηθήο ζλεζηκόηεηαο(βξεθώλ θάησ ηνπ έηνπο) αλά 10000 γελλήζεηο θαηά 

1,1% (2010-2013) θαη ηεο λενγληθήο ζλεζηκόηεηαο αλά 10000 γελλήζεηο θαηά 0,74 % 

(2012- 2013) 

 Μείσζε γελλήζεσλ ζηελ Διιάδα θαηά 14% (2010-2013)θαη αξλεηηθή ζρέζε γελλήζεσλ / 

ζαλάησλ (2010-2013) κε 17.660 πεξηζζόηεξνπο ζαλάηνπο από γελλήζεηο ην 2013, 

πξσηόγλσξν γεγνλόο γηα ηα Διιεληθά ζηαηηζηηθά δεδνκέλα.  

 Βαζκηαία ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ απηνθηνληώλ από ην 2007 θαη κεηά (43% 

απηώλ ήηαλ άλεξγνη). 

 Η απνύζα πνιηηηθή πξόιεςεο, ν ειιηπήο εκβνιηαζκόο ησλ παηδηώλ,νη ελδείμεηο γηα 

αύμεζε ησλ γελλήζεσλ παηδηώλ κε ζύλδξνκν Down (ιόγσ παξάιεηςεο ηεο δηελέξγεηαο 
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πξνγελλεηηθνύ ειέγρνπ) απνηεινύλ πγεηνλνκηθέο βόκβεο ζηα ζεκέιηα ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο.  

 ηελ λέα ζπκθσλία-κλεκόλην πνπ ςεθίζηεθε ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2015 πξνβιέπεηαη κείσζε 

δαπαλώλ γηα ηελ πξόλνηα θαηά 0,5% ΑΔΠ ζε εηήζηα βάζε, δει. κείσζε 920.000.000 

επξώ θάζε ρξόλν! 

 300 αλαζθάιηζηνη αζζελείο ηνπ ηαηξείνπ Μ.Κ.Ι.Δ. κε δηαγλσζκέλν θαξθίλν αδπλαηνύλ 

λα αθνινπζήζνπλ ζεξαπεπηηθή αγσγή ιόγσ νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο. Δμ’ απηώλ, 22 έρνπλ 

ήδε πεζάλεη αβνήζεηνη ελώ γηα κεξηθνύο από απηνύο, ν θαξθίλνο ήηαλ ζεξαπεύζηκνο.  

 Δληππσζηαθή είλαη ε αιιειεγγύε ησλ αζζελώλ κεηαμύ ηνπο θαζώο πνιιέο θνξέο 

δέρνληαη λα κνηξάδνληαη κε άιινπο πάζρνληεο ηε ζεξαπεπηηθή ηνπο αγσγή, γλσξίδνληαο όηη 

απηό κπνξεί λα έρεη νδπλεξέο ζπλέπεηεο γηα ηε δηθή ηνπο πγεία.  

 

Ο Παλνζηνινγηόηαηνο Αξρηκαλδξίηεο π. Νηθόδεκνο Φαξκάθεο, γξακκαηέαο ηεο 

πλνδηθήο Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο θαη Δππνηίαο ηεο Ιεξάο πλόδνπ ηεο 

Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, αλέθεξε όηη ζήκεξα θαινύκαζηε λα βνεζήζνπκε ηνλ 

απειπηζκέλν άλζξσπν. Η πγεία είλαη πνιύηηκν αγαζό γηα ην νπνίν ε Δθθιεζία εύρεηαη ν 

Θεόο λα ηελ παξέρεη πινπζηνπάξνρα ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο, ρσξίο όκσο λα ηελ 

πεξηνξίδεη κόλν ζην ζώκα. Θεσξεί ηελ πγεία κε έλαλ ηξόπν επξύηεξν, αθνύ εθηόο από ηε 

ζσκαηηθή έρεη κεγάιε αμία θαη ε πλεπκαηηθή πγεία. 

Η Δθθιεζία έρεη αλαπηύμεη έλα δίθηπν πξνζθνξάο θαη πινύζηαο δξάζεο, κε ην25% ησλ 

εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ πνπ ιεηηνύξγεζαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ Διιάδα λα 

αλήθνπλ ζηελ Διιαδηθή Οξζόδνμε Δθθιεζία θαη ην 31% λα αλήθνπλ ζε 

Δθθιεζηαζηηθνύο θνξείο.  

Η Δθθιεζία δηαηεξεί θαη ιεηηνπξγεί 197 δνκέο αιιειεγγύεο (γεξνθνκεία, νηθνηξνθεία, 

νξθαλνηξνθεία, ηδξύκαηα, θέληξα ςπρηθήο πγείαο, άζπια αληάησλ, ηαηξεία, θιπ), 28 

βξεθνλεπηαθνύο/παηδηθνύο ζηαζκνύο, 181 ζρνιέο, θξνληηζηήξηα θαη ζρνιεία, 258 

πλεπκαηηθά θέληξα, 6 θνηηεηηθέο εζηίεο, 20 μελώλεο, 51 θαηαζθελώζεηο, 150 θνηλσληθά 

παληνπσιεία, 77 ηξάπεδεο ξνύρσλ, 280 ζπζζίηηα, θιπ. Δπίζεο ρνξεγεί ρηιηάδεο ππνηξνθίεο 

θαη ζπκκεηέρεη κε αλζξώπηλν δπλακηθό ζε θνηλσληθέο δξάζεηο (πρ βνήζεηα ζην ζπίηη). 

Σν 2014 ην ζύλνιν ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνοήηαλ102.565.888 επξώ, 

γηα ηε ζηήξημε ησλ εππαζώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ ηεο ρώξαο.  

Η ζπκβνιή ηεο Ιεξάο Μεηξόπνιεο Παηξώλ ην 2014 γηα ην γεληθό θαη ελνξηαθό 

θηιόπησρν ηακείν, γεξνθνκεία, ηδξύκαηα, ηαηξεία, βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο, ζηήξημε 

νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ, ππνηξνθίεο, μελώλεο, θιπ ήηαλ 1.169.762 επξώ, γεγνλόο πνπ 

απνηειεί ζεκαληηθή ζηήξημε θαη εκπόδην ζηελ εμάπισζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο ζηελ 

πεξηνρή καο. 

 

Καηά ηνλ ραηξεηηζκό ηνπ ν Πεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο Διιάδαο αλέθεξε ηηο ζεκαληηθέο 

δξάζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ε Πεξηθέξεηα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ νγθνινγηθνύ μελώλα, ηεο 

θηλεηήο κνλάδαο θαη ηα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ησλ εππαζώλ νκάδσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνύλ νη αλζξσπηζηηθέο ηνπο αλάγθεο (ζηέγαζεο, ζίηηζεο, πξόιεςεο, 

ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο αζζελώλ) ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ζεζκηθνύο, 

επηζηεκνληθνύο θνξείο ή ζσκαηεία αζζελώλ ηεο πόιεο.  
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ρνιηαζκόο γηα ην κέγεζνο ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο έθαλε θαη ν Γήκαξρνο Παηξέωλ 

θνο Πειεηίδεο, ν νπνίνο ηόληζε ηηο κεγάιεο δπζθνιίεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ 

αληηκεηώπηζή ηεο θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη 

ζέκα πνιηηηθήο βνύιεζεο. 

 

Παξέκβαζε ππήξμε εθ κέξνπο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεξηαηξηθήο / Γεξνληνινγηθήο 

Δηαηξείαο θ. Υξπζαλζόπνπινπ Κσλ/λνπ, πνπ έθξνπζε ηνλ θώδσλα ηνπ θηλδύλνπ γηα ηελ 

αύμεζε ηωλ ζαλάηωλ ηωλ ειηθηωκέλωλ πνιηηώλ από ηελ αδπλακία ηεο πξόζβαζήο 

ηνπο ζε ππεξεζίεο πγείαο ή ζηελ ελδεδεηγκέλε θαξκαθεπηηθή ηνπο αγωγή.  

 

Δθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ Παηξώλ θαη ηεο 

Οξγαλωηηθήο Δπηηξνπήο εθθξάδνπκε ηηο ζεξκέο καο επραξηζηίεο ζηνπο 

δηαθεθξηκέλνπο νκηιεηέο, ζηνπο επίηηκνπο εθπξνζώπνπο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο, ηεο 

πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηωλ επηζηεκνληθώλ εηαηξεηώλ θαη 

θνξέωλ ηωλ αζζελώλ πνπ καο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο θαη ζπλέβαιαλ ζηελ 

θαηαγξαθή αλεθηίκεησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα δηαβηβαζηνύλ ζηνπο θνξείο ηεο θεληξηθήο 

εμνπζίαο.  

 

 

Γηα ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, 

 

Η Πξόεδξνο                   Ο Αληηπξόεδξνο                    Ο Γξακκαηέαο 

 

 

 Άλλα Μαζηνξάθνπ        Γεώξγηνο Σθξνπκπήο       Γεώξγηνο Παηξηαξρέαο 

 

 

 

 


