
 

 

 

 

Γραφείο Σφπου  

Τπουργείου Τγείασ  

Δελτίο Τφπου 

Ακινα,7 Φεβρουαρίου 2017 

Τπεγράφθςαν οι πρϊτεσ 176 ςυμβάςεισ  επαγγελματιϊν υγείασ, διοικθτικοφ και λοιποφ 

προςωπικοφ, που αναλαμβάνει κακικοντα, ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ 

«PHILOS»: Ολοκλθρωμζνθ Επείγουςα Παρζμβαςθ Τγείασ για τθν Προςφυγικι Κρίςθ, το 

οποίο χρθματοδοτείται από τθν Γενικι Διεφκυνςθ Μετανάςτευςθσ και Εςωτερικϊν 

Τποκζςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.  

Η υπογραφι των ςυμβάςεων ζγινε ςτο πλαίςιο ειδικϊν εκπαιδευτικϊν θμερίδων που 

οργανϊκθκαν από το Τπουργείο Τγείασ και το Κζντρο Ελζγχου και Πρόλθψθσ Νοςθμάτων 

(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) και είχαν ωσ ςτόχο τθν ενθμζρωςθ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ των 

επαγγελματιϊν υγείασ και του λοιποφ προςωπικοφ, που κα εξυπθρετιςει τισ υγειονομικζσ 

ανάγκεσ του πλθκυςμοφ των προςφφγων – μεταναςτϊν που παραμζνουν ςτθ χϊρα μασ. 

Μετά τθν υπογραφι των ςυμβάςεων το προςωπικό αυτό αναλαμβάνει κακικοντα ςε 

κακοριςμζνα νοςοκομεία, ςτο πρωτοβάκμιο ςφςτθμα υγείασ, ςτα κζντρα μεταναςτϊν και 

προςφφγων, ςτο Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ, ςτο Εκνικό Κζντρο Επιχειριςεων Τγείασ 

του Τπουργείου Τγείασ, ςτισ Τγειονομικζσ και Διοικθτικζσ Περιφζρειεσ, κακϊσ και ςτθν 

κεντρικι υπθρεςία του Κζντρου Ελζγχου και Πρόλθψθσ Νοςθμάτων.   

Σισ θμερίδεσ που ζγιναν ςτθν αίκουςα τελετϊν του Τπουργείου Τγείασ ςτισ 6 και 7 

Φεβρουαρίου 2017, χαιρζτθςαν, από πλευράσ πολιτικισ θγεςίασ, ο Τπουργόσ Τγείασ 

Ανδρζασ Ξανκόσ κακϊσ και ο ΓΓ Δθμόςιασ Τγείασ, Ιωάννθσ Μπαςκόηοσ. Χαιρετιςμό 

απθφκθναν επίςθσ, ο Πρόεδροσ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. αν. κακ. Ιατρικισ, Θεόφιλοσ Ρόηενμπεργκ, 

κακϊσ και ο διοικθτισ του Εκνικοφ Κζντρου Επιχειριςεων Τγείασ (ΕΚΕΠΤ), Νικόλαοσ 

Παπαευςτακίου. 

το χαιρετιςμό του ο υπουργόσ Υγείασ, Ανδρζασ Ξανκόσ, ανζφερε μεταξφ άλλων: «Η 

διαχείριςθ του προςφυγικοφ, αυτοφ του μείηονοσ κοινωνικοφ προβλιματοσ, ξεπερνά τισ 

αντοχζσ μιασ χϊρασ, είναι ζνα πρόβλθμα, το οποίο αφορά όλθ τθν Ευρϊπθ. Προκαλεί 

κοινωνικζσ και πολιτικζσ ςυγκροφςεισ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Η αντιμετϊπιςθ του ζχει  

τεράςτια ςθμαςία και από τθ ςκοπιά τθσ δθμόςιασ υγείασ και από τθ ςκοπιά τθσ 

κοινωνικισ και πολιτικισ ςτακερότθτασ. Η χϊρα μασ ςε μια δφςκολθ ςυγκυρία, ςε μια 

περίοδο φτωχοποίθςθσ, ςε μια περίοδο δθμοςιονομικισ επιτροπείασ, μπόρεςε με 

ευαιςκθςία, με ανκρωπιά και με αξιοπρζπεια να διαχειριςτεί αυτό το μεγάλο κοινωνικό 



πρόβλθμα. Τπιρξε καλι επιδθμιολογικι παρακολοφκθςθ των όποιων κρουςμάτων 

λοιμϊξεων εμφανίςτθκαν, υπιρξαν οι ζγκαιρεσ παρεμβάςεισ ςτο επίπεδο τθσ πρόλθψθσ 

και κυρίωσ του εμβολιαςμοφ του παιδικοφ πλθκυςμοφ και νομίηω ότι με αυτό τον τρόπο 

και προςτατζψαμε αυτόν κακ’αυτόν τον προςφυγικό πλθκυςμό αλλά  και κωρακίςαμε τθν 

δθμόςια υγεία ςτθ χϊρα μασ και αυτό ζχει πάρα πολφ μεγάλθ ςθμαςία για τθν κοινωνία 

μασ που όπωσ καταλαβαίνετε όλοι ςε μια περίοδο παρατεταμζνθσ κοινωνικισ και 

οικονομικισ κρίςθσ δθμιουργοφνται ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για να καλλιεργθκοφν φωνζσ 

ξενοφοβικζσ, ρατςιςτικζσ, μιςαλλόδοξεσ, που δεν αρμόηουν ςε μια Ευρωπαϊκι χϊρα που 

ζχει τθν κουλτοφρα τθσ φιλοξενίασ και τθσ αλλθλεγγφθσ. Ειδικά ςτο κομμάτι τθσ δθμόςιασ 

περίκαλψθσ και τθσ δθμόςιασ υγείασ, χάρισ ςτθ ςυμβολι του εξαιρετικοφ επιςτθμονικοφ 

δυναμικοφ τθσ χϊρασ, των υπθρεςιϊν δθμόςιασ υγείασ που ςυντονίςτθκαν και ζκαναν τισ 

απαραίτθτεσ παρεμβάςεισ όποτε χρειάςτθκε, καταφζραμε αυτό το μεγάλο πρόβλθμα να 

μθν εξελιχκεί ςε πρόβλθμα δθμόςιασ υγείασ. Θεωροφμε λοιπόν ότι το πρόγραμμα, το οποίο 

ξεκινάει ςιμερα, και ςασ ευχόμαςτε ςε όλουσ καλι δφναμθ για να μπορζςετε να 

ανταποκρικείτε ςτισ απαιτιςεισ, είναι μια παρζμβαςθ που ενιςχφει αυτι τθ λογικι και αυτι 

τθν προςζγγιςθ. Είναι μια παρζμβαςθ που ενιςχφει το επίπεδο φροντίδασ ςτουσ 

καταυλιςμοφσ και ςτουσ χϊρουσ ανοιχτισ φιλοξενίασ των προςφφγων. Είναι μια 

παρζμβαςθ που ενιςχφει τισ δθμόςιεσ δομζσ, τισ όμορεσ δθμόςιεσ δομζσ. Σα Κζντρα Τγείασ, 

τα Νοςοκομεία, τα οποία όντασ κοντά ςε χϊρουσ ανοιχτισ φιλοξενίασ υποδζχονται και 

επιβαρφνονται από περιςτατικά τα οποία κζλουν πιο εξειδικευμζνθ περίκαλψθ και νομίηω 

ότι αυτό ενιςχφει το αίςκθμα υγειονομικισ αςφάλειασ τθσ κοινωνίασ και ςτθρίηει τθν 

εφρυκμθ και αποτελεςματικι λειτουργία των δθμόςιων δομϊν». 

το μινυμα του ο Γενικόσ Γραμματζασ Δθμόςιασ Υγείασ, Ιωάννθσ  Μπαςκόηοσ, τόνιςε: « Η 

ανάλθψθ κακθκόντων από εςάσ ςθματοδοτεί μια ποιοτικι αλλαγι ςτθν αντιμετϊπιςθ των 

προβλθμάτων υγείασ των προςφφγων και των μεταναςτϊν. Μασ δίνει τθ δυνατότθτα αυτό 

που ονειρευτικαμε που βάλαμε ςτα χαρτιά ςαν Εκνικό χζδιο Δράςθσ για τθν υγεία των 

προςφφγων και των μεταναςτϊν, αυτό για το οποίο ζχουμε τιμθκεί ιδθ ςτο εξωτερικό με 

πολφ κετικά ςχόλια να μπορεί να γίνει όπωσ το ονειρευόμαςτε. Εςείσ κα είςτε οι φορείσ 

αυτοφ του ονείρου και αυτοφ του κακικοντοσ που περιμζνει θ κοινωνία και εμείσ. Να 

κάνετε πράξθ αυτό που κα μάκετε πολφ καλά να κάνετε με τθ ςυμβολι των άξιων  

δαςκάλων, οι οποίοι μαηί ςασ κα κουβεντιάςουν ςιμερα τι ακριβϊσ ςθμαίνει αυτό που 

πάμε να υλοποιιςουμε. Δε ξεχνϊ τθν ΕΔΤ, δε ξεχνϊ το ΚΕΕΛΠΝΟ, δε ξεχνϊ το ΕΚΕΠΤ, δε 

ξεχνϊ όλουσ τουσ άξιουσ που ςασ μίλθςαν ςιμερα. Οι πιο άξιοι απ’ όλουσ όμωσ είςαςτε και 

κα αποδειχτείτε εςείσ. Καλι δφναμθ λοιπόν! Βγάλτε αςπροπρόςωπθ τθ χϊρα μασ και τθν 

κοινωνία μασ. Είναι πολφ ςθμαντικό».   

Απευκυνόμενοσ, κατά το δικό του χαιρετιςμό, ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν εκπαιδευτικι 

θμερίδα, ο Πρόεδροσ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Θεόφιλοσ Ρόηενμπεργκ, είπε χαρακτθριςτικά: «Δεν 

ςασ ηθτοφμε μόνον τισ επιςτθμονικζσ ςασ γνώςεισ αλλά και τθν καρδιά και τθν ανκρωπιά 

ςασ» ενϊ επεςιμανε ότι πρζπει να επιδειχκεί ιδιαίτερθ προςοχι και επαγρφπνθςθ ςχετικά 

με κζματα ανκρϊπινων δικαιωμάτων, ζμφυλθσ βίασ, αςυνόδευτων παιδιϊν, βαςανιςμοφ 

και κακοποίθςθσ ςτουσ χϊρουσ, όπου οι ςυμμετζχοντεσ ςτο πρόγραμμα κα κλθκοφν να 

προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ του. 



Ο Διοικθτισ του ΕΚΕΠΥ, Νικόλαοσ Παπαευςτακίου από τθν πλευρά του τόνιςε: «Έχουμε 

ανταποκρικεί ςτθ διαχείριςθ του προςφυγικοφ όςον αφορά ςτα υγειονομικά κζματα με 

πολφ καλι ςυνεργαςία τόςο με τισ Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανώςεισ, τουσ διάφορουσ 

κρατικοφσ φορείσ και υπθρεςίεσ και αποκτιςαμε κοινό ςτόχο και όραμα και αυτό για να 

μπορζςουμε να παρζχουμε αξιοπρεπείσ υπθρεςίεσ ςε αυτοφσ τουσ τόςο ταλαιπωρθμζνουσ 

ανκρώπουσ». 

Αντίςτοιχεσ εκπαιδευτικζσ θμερίδεσ ςτο πλαίςιο τθσ υπογραφισ ςυμβάςεων προςωπικοφ 

που κα καλφψει τισ υγειονομικζσ ανάγκεσ προςφφγων και μεταναςτϊν, προγραμματίηονται 

ςτθ Θεςςαλονίκθ ςτισ 9 και 10 Φεβρουαρίου και ςτα Ιωάννινα ςτισ 15 και 16 

Φεβρουαρίου. 

 

 


