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Αλλαγή ηγεσίας είχαμε στο υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό 

που έκανε ο πρωθυπουργός Κώστας 
Καραμανλής. Έτσι τη σκυτάλη από τον 
απερχόμενο Νικήτα Κακλαμάνη παρέλαβε 
ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ένας πολιτικός 
που έχει αφήσει τη δική του σφραγίδα 
σε όποιον τομέα ευθύνης και αν έχει 

περάσει.
Κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής, συγκινημένος ο 

Νικήτας Κακλαμάνης, υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων πλέον, 
αποχαιρέτησε φίλους και συνεργάτες και χάρισε στο διάδοχό 
του ένα στυλό, απευθύνοντάς του την ευχή να υπογράψει με 
αυτό το νομοσχέδιο για τις προμήθειες στο χώρο της υγείας, κάτι 
που δεν πρόλαβε ο ίδιος να κάνει. Παράλληλα ο τέως υπουργός 
τόνισε ότι ο χώρος της Υγείας είναι ένας ευαίσθητος τομέας, 
όπου ο πολίτης κρίνει καθημερινά και πάντα είναι σε θέση να 
γνωρίζει εάν η εικόνα που βλέπει στα νοσοκομεία βελτιώνεται ή 
όχι. Πρόσθεσε ακόμη ότι έχει γίνει ήδη σημαντικό έργο, το οποίο 
θα συνεχιστεί, και ευχαρίστησε δημόσια τον πρωθυπουργό, 
τους συνεργάτες του, όλους τους νοσηλευτές και ιατρούς, αλλά 
και τους δημοσιογράφους για την κριτική τους, που, όπως είπε, 
ορισμένες φορές τον αφύπνισε.

Από την πλευρά του ο νέος υπουργός Υγείας Δημήτρης 
Αβραμόπουλος εξήρε το έργο του προκατόχου του, δεσμευόμενος 
ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να το συνεχίσει.

Ο κ. Αβραμόπουλος είπε ότι το επιτυχημένο έργο του Νικήτα 
Κακλαμάνη το αναγνωρίζουν οι πολίτες και γι’ αυτό, ειδικά 
αυτοί της Αθήνας, θα του δώσουν τη δυνατότητα να περάσει 
το κατώφλι του δημαρχείου.

Καταλήγοντας είπε ότι η «υγεία είναι εθνική υπόθεση» και ότι 
θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μη διαψεύσει τις προσδοκίες 
που έχουν οι πολίτες από έναν υπουργό Υγείας.

Οι εξαγγελίες του νέου υπουργού
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στους διαπιστευμένους 

συντάκτες του ιατρικού ρεπορτάζ, ο κ. Αβραμόπουλος παρουσίασε 
τους βασικούς άξονες της πολιτικής που θα ακολουθηθεί το 
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Αναλυτικά οι δηλώσεις 
του έχουν ως εξής:
l Το νομοθετικό έργο το οποίο ξεκίνησε προωθείται και 
ολοκληρώνεται. Μέσα από το νομοθετικό μας έργο, όπως 
αυτό εξελίσσεται, επιδίωξή μας είναι να ενισχυθεί η κοινωνική 
συνοχή και κυρίως να εξοικονομηθούν οι τόσο πολύτιμοι 

πόροι για τα ασφαλιστικά ταμεία της 
χώρας μας. Στόχος φιλόδοξος είναι 
να οικοδομήσουμε ένα νέο Δημόσιο 
Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας, που να 
συμβάλλει έμπρακτα και ενεργητικά 
στην κοινωνική ανάπτυξη του τόπου 
και να εγγυάται στην πράξη, σε κάθε 
γωνιά της πατρίδας μας, την κοινωνική 
αλληλεγγύη, ευρισκόμενο κοντά 
στον πολίτη. Βασικός άξονας ο σεβασμός στην ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια. 
l Η εικόνα που παρουσιάζουν αρκετά από τα νοσοκομεία μας 
δεν αρμόζει στο επίπεδο πολιτισμού αυτής της χώρας. Δεν 
αξίζουν στους Έλληνες και στις Ελληνίδες και βέβαια κάθε άλλο 
παρά ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι χρόνιες 
παραλείψεις και τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί 
από το παρελθόν έχουν δημιουργήσει και πολλά αναχώματα, 
πολλά εμπόδια και έχουν εμπεδώσει μια πραγματικότητα που 
χρειάζεται νοικοκύρεμα.
l Στόχος μας καλύτερη υγεία και κοινωνική φροντίδα για όλους. 
Η υγεία και η κοινωνική αλληλεγγύη δεν έχουν και δε δέχονται 
περιορισμούς κομματικούς ή κάθε μορφής διαχωρισμούς, ούτε 
καν πολιτικούς, διότι είναι θέματα που αφορούν το σύνολο της 
κοινωνίας, είναι θέματα εθνικά που αφορούν το σύνολο των 
Ελληνίδων και των Ελλήνων, αφορούν τον τόπο μας, αφορούν 
την ελληνική κοινωνία, αλλά και τη νέα παγκόσμια εικόνα του 
πολιτισμού μας. 
l Οι δράσεις μας στοχεύουν στη ριζική αναβάθμιση της 
ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πολίτες 
για τη ριζική βελτίωση της καθημερινότητας. Και επιτρέψτε 
μου να τις απαριθμήσω.
1.  Πρώτα απ’ όλα εκσυγχρονισμός των υποδομών, με πρώτη 

προτεραιότητα τους χώρους υποδοχής των νοσοκομειακών 
μονάδων, των εξωτερικών ιατρείων, των χώρων έκτακτων 
περιστατικών, των εφημεριών, της ΜΕΘ, των χώρων υγιεινής 
και σίτισης.

2.  Ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό με πρώτο το Αττικό 
Νοσοκομείο, που σύντομα θα λειτουργεί πλήρως, των 
νοσοκομειακών μονάδων που υπολειτουργούν λόγω 
έλλειψης προσωπικού όλων των βαθμίδων υγείας, με 
πρώτο το νοσηλευτικό προσωπικό. Ήδη βρίσκεται σε φάση 
ολοκλήρωσης η διαδικασία προσλήψεων που εκκρεμούν 
για άμεση πρόσληψη 4.000-4.500 ατόμων.

3.  Άμεση εγκατάσταση ενιαίου πληροφοριακού συστήματος 
με το οποίο θα συνδέονται όλες οι Μονάδες Υγείας στη 

Οι εξαγγελίες του νέου υπουργού Υγείας Δημήτρη Αβραμόπουλου
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χώρα μας, εισαγωγή συστήματος λογισμικού και υιοθέτηση 
ισολογισμού για όλες τις νοσοκομειακές μονάδες και μονάδες 
υγείας και πρόληψης.

4.  Πλήρης λειτουργία και ενίσχυση όλων των ΜΕΘ, με πρώτη 
αυτή του Αττικού Νοσοκομείου, όπου η ΜΕΘ ενισχύεται με 
δέκα νέα κρεβάτια μέσα στις προσεχείς εβδομάδες.

5.  Εγκατάσταση σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος στο 
ΕΚΑΒ. Ενίσχυσή του με νέο προσωπικό και με νέα οχήματα 
τελευταίας τεχνολογίας και μηχανές.

6.  Αναβάθμιση των υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
με τη δημιουργία νέων μονάδων στο πλαίσιο ανακατάταξης 
υφιστάμενων νοσοκομειακών μονάδων και κλινικών, 
ενίσχυση με κινητές μονάδες παροχής υπηρεσιών για όλη 
την ελληνική περιφέρεια. Η πρόληψη και η πρωτοβάθμια 
φροντίδα αποτελούν τη στρατηγική μας επιλογή για τα 
επόμενα χρόνια.

7.  Ενίσχυση της προστασίας της χώρας μας και των πολιτών 
της από χρόνιες και επιδημιολογικές ασθένειες. Εκστρατεία 
ενημέρωσης της κοινής γνώμης, τακτικές ασκήσεις επί 
χάρτου και ετοιμότητας. Ενδυνάμωση και αναβάθμιση 
του συντονιστικού οργάνου Τομέα Υγείας, που όπως είναι 
γνωστό είχε δημιουργηθεί για να αντιμετωπισθούν οι 
ολυμπιακές ανάγκες, και μετεξέλιξή του σε εθνικό κέντρο 
επιχειρήσεων και αντιμετώπισης έκτακτων περιστάσεων και 
περιστατικών. Ουσιαστική συμμετοχή στην προοπτική αυτή 
έχει το ΚΕΕΛΠΝΟ, το οποίο αναβαθμίζεται και καθίσταται 
το κατεξοχήν όργανο μελέτης και έρευνας των ασθενειών 
αυτών αλλά και σχεδιασμού αντιμετώπισής τους. Οι χρόνιες 
ασθένειες, εξίσου επικίνδυνες και διαχρονικά απειλητικές με 
τις επιδημιολογικές νόσους, είναι οι προτεραιότητές μας.

8.  Ειδικά μέτρα προάσπισης της δημόσιας υγείας πέρα από την 
προληπτική, νοσοκομειακή και περιθαλπτική υγεία. Όπως 
γνωρίζετε πολύ καλά, η υγεία εξαρτάται από σύνθετους 
παράγοντες που έχουν να κάνουν ευρύτερα με το περιβάλλον, 
τη διατροφή, τις συνθήκες διαβίωσης, την καθημερινότητα. 
Έχουν να κάνουν με το δικαίωμα του ατόμου να ζει, να 
εργάζεται και να αναπτύσσεται κάτω από συνθήκες πολιτισμού, 
υγείας, αξιοπρέπειας και σεβασμού της προσωπικότητάς του. 
Προς το σκοπό αυτό ενεργοποιούμε το Εθνικό Συμβούλιο 
Δημόσιας Υγείας, το οποίο θα έχει ως κύριο αντικείμενο τους 
παραπάνω στόχους, αρχής γενομένης με την άμεση και σε 
πρώτο στάδιο χαρτογράφηση των ασθενειών στη χώρα μας 
για την κατά περίπτωση αντιμετώπισή τους μέσα από την 
ενημέρωση, την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση της 
πολιτείας σε άτομα ή ομάδες ατόμων που έχουν ανάγκη. Με 
άλλα λόγια, η υγεία αποκτά ταυτότητα.

9.  Ολοκληρώνουμε την ψυχιατρική μεταρρύθμιση με την 
αποασυλοποίηση των ψυχικά ασθενών, χωρίς όμως να 
παραβλέπουμε τις ανάγκες δημιουργίας νέων μονάδων σε 
υφιστάμενες νοσοκομειακές μονάδες της χώρας μας για την 
υποδοχή και τη θεραπεία νέων ψυχικά ασθενών. Στο πλαίσιο 
αυτό εξετάζουμε την προοπτική συμπερίληψης της ψυχιατρικής 
υγείας στα εξωτερικά ιατρεία και στην προληπτική ιατρική.

10.  Ενισχύουμε τη συνοχή της κοινωνίας μας και εκσυγχρονίζουμε 
τις δομές που προσφέρουν οι υπηρεσίες πρόνοιας και κοινωνικής 
φροντίδας. Αναβαθμίζεται ο ΟΚΑΝΑ και καθίσταται όργανο 
σχεδιασμού και εφαρμογής μιας σφαιρικής πολιτικής για τα 

ναρκωτικά, που να λαμβάνει υπόψη της όλες τις παραμέτρους 
και τους κοινωνικούς παράγοντες που οδηγούν άτομα και 
ειδικότερα νέους στη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

11.  Ενισχύουμε τα προνοιακά ιδρύματα με 1.000 νέα άτομα 
και αναβαθμίζουμε όπου χρειάζεται την κτιριακή υποδομή 
των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας με ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα παρέμβασης. 

12.  Συστήνουμε νέο Οργανισμό Αστέγων, αρχής γενομένης 
από τη Βόρεια Ελλάδα, όπου ήδη το Υπουργείο Μακεδονίας 
Θράκης, όπως θα έχετε δει, ξεκίνησε την καταγραφή, με 
απώτερο σκοπό σύντομα τα αστικά κέντρα της χώρας να 
έχουν σύγχρονους ξενώνες υποδοχής και περίθαλψης 
αστέγων, αλλά με προγράμματα κοινωνικής επανένταξης 
που θα ολοκληρώνουν αυτό το σχεδιασμό.

13.  Καθιστούμε τον εθελοντισμό πυλώνα της πολιτικής μας. 
Αξιοποιούμε την εταιρική κοινωνική ευθύνη όπως στην 
Ευρώπη και στις σημαντικότερες χώρες του κόσμου. Στην 
Ελλάδα ήρθε η ώρα ο ιδιωτικός τομέας να προσφέρει 
καθοριστικό κοινωνικό έργο σε θέματα υγείας, πρόνοιας και 
κοινωνικής αλληλεγγύης. Διαμορφώνουμε στρατηγικό πλαίσιο 
για τη σύνδεση της ζήτησης των κοινωνικών υπηρεσιών με 
τη δωρεάν προσφορά κοινωνικού έργου, με κίνητρο τη 
δημοσιοποίηση της προσφοράς. Παράλληλα, κινητοποιούμε 
την ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια κοινωνία των 
πολιτών. Συνεργαζόμαστε με ΜΚΟ στο χώρο της υγείας, της 
πρόνοιας αλλά και της κοινωνικής προσφοράς γενικότερα. 
Είναι πολύ σημαντικό να αξιολογήσουμε την προσφορά 
του εθελοντικού έργου στην Ελλάδα. Άμεσα προχωρούμε 
στην αξιοποίηση εθελοντικής συμμετοχής, ειδικότερα από 
τους νέους, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 
πολιτών στους χώρους υποδοχής και στις εφημερίδες των 
νοσοκομειακών μονάδων στη χώρα μας.

14.  Η κυβέρνησή μας δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει στις 
καθοριστικές πολιτικές παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την 
καθημερινότητα των πολιτών. Δεσμεύτηκε ότι θα κατοχυρώσει 
για τους Έλληνες πολίτες τα ίδια δικαιώματα στην υγεία και 
την πρόνοια τα οποία απολαμβάνουν οι πολίτες που ζουν 
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελικός κορμός, το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας, που θα τύχει ακόμα μεγαλύτερης 
υποστήριξης σε όλα τα επίπεδα.

15.  Τα τελευταία δύο χρόνια καταφέραμε να αναστρέψουμε την 
τάση της διαρκούς χρήσης στο χώρο της υγείας. Όπως στην 
αρχή είπα και το επαναλαμβάνω, έγινε δουλειά σημαντική 
και σε βάθος. Το έργο όμως για την κοινωνία δεν τελειώνει 
ποτέ. Και το στάδιο που προβάλλει μπροστά μας συνιστά 
μεγάλη πρόκληση, που όμως είναι και μια ευκαιρία για να 
αναδειχθούν, να προβληθούν και κυρίως να εφαρμοστούν 
νέες ιδέες και πολιτικές.

16.  Τώρα είναι η στιγμή πραγματικά να προχωρήσουμε με 
τόλμη σε μεγάλες τομές που θα αλλάξουν το ποιοτικό 
περιεχόμενο των υπηρεσιών που προσφέρει το δημόσιο 
σύστημα Υγείας και Πρόνοιας. Τώρα είναι η στιγμή για 
μια ενεργητική πολιτική στην υγεία και την πρόνοια με τη 
διαμόρφωση ενός ευρύτερου φάσματος συμμαχίας με όλους 
τους συντελεστές που διαμορφώνουν την πολιτική για την 
υγεία και την πρόνοια, με τη συμμετοχή όλων, πέρα και 
πάνω από τις όποιες τεχνητές ή πραγματικές διαφορές. IB


