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ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Θολό είναι το τοπίο γύρω από τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν στο άμεσο μέλλον
τα Κέντρα Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας καθώς η σύσκεψη η οποία
πραγματοποιήθηκε προ ημερών στο υπουργείο Υγείας περισσότερο μπέρδεψε παρά
ξεκαθάρισε τα πράγματα.

Όπως διαφαίνεται πάντως οι προθέσεις της κυβέρνησης είναι να αλλάξει ο τρόπος με τον
οποίο λειτούργησαν όλα τα προηγούμενα χρόνια τα Κέντρα, μέσω δηλαδή αστικών
εταιριών, κάτι που δε βρίσκει σύμφωνες τις Διοικήσεις τους οι οποίες μάλιστα δεν
κλήθηκαν να παραστούν στη σύσκεψη.

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο πρόεδρος της Σχεδίας αλλά και του Πανελλαδικού Δικτύου
Κέντρων Πρόληψης, Στέφανος Τζιμογιάννης, το υπουργείο αρνήθηκε να ακούσει τις
προτάσεις ανθρώπων που έχουν προσφέρει αμισθί της υπηρεσίες τους στα Κέντρα
Πρόληψης κι έχουν συγκεντρώσει μια εμπειρία 22 ετών.
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Όπως σημείωσε ο κ. Τζιμογιάννης από τη σύσκεψη στην οποία μετείχαν η ΚΕΔΕ, το
υπουργείο Υγείας, ο ΟΚΑΝΑ και εκπρόσωποι των εργαζομένων βγήκαν τρεις διαφορετικές
προτάσεις και επί της ουσίας δεν υπήρξε σύγκλιση απόψεων.

Το μεν Υπουργείο θέλει μέσω του νομοσχεδίου για την Πρωτοβάθμια Υγεία να εντάξει στις
νέες μονάδες και τα Κέντρα Πρόληψης τα οποία θα ανήκουν πια στις 6 υγειονομικές
περιφέρειες της χώρας, χάνοντας με αυτό τον τρόπο την άμεση επαφή τους με την
κοινωνία και τους τοπικούς φορείς που τα στηρίζουν μέχρι σήμερα, ο ΟΚΑΝΑ επιθυμεί να
ενταχτούν κάτω από τη δική του «σκέπη» ενώ η ΚΕΔΕ στέκεται στο πλευρό του
Πανελλαδικού Δικτύου και ζητά να παραμείνει η νομική τους μορφή ως έχει κι απλά να
ενισχυθούν οικονομικά.

Οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους φαίνεται σε ένα βαθμό να συμφωνούν με την πρόθεση
του Υπουργείου και να γίνουν με απλά λόγια Δημόσιοι Υπάλληλοι.

Με βάση τα όσα υποστήριξε όμως ο κ. Τζιμογιάννης το νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια
Υγεία είναι ασαφές σε ότι έχει να κάνει με τα Κέντρα Πρόληψης κι αυτό είναι κάτι που
προβληματίζει διότι οι αστικές εταιρείες που αποτελούν το δίκτυο των Κέντρων Πρόληψης
σε όλη την επικράτεια λειτουργούν μέχρι σήμερα με την συμμετοχή ως εταίρων ενεργών
φορέων (επιστημονικών και κοινωνικών) των τοπικών κοινωνιών διασφαλίζοντας με αυτόν
τον τρόπο την τοπικότητα των δράσεων, λόγω της ευελιξίας που διακρίνει τον τρόπο
λειτουργίας τους, την άμεση ανταπόκριση σε ανάγκες και αιτήματα τοπικών κοινωνιών.

«Η ευελιξία των αστικών κέντρων είναι αποτέλεσμα του μεγέθους τους και της
δυνατότητας να αφουγκράζονται και να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες των τοπικών
κοινωνιών.

Η ικανότητα προσαρμογής και μετεξέλιξης των Κέντρων Πρόληψης προκειμένου να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αποτυπώνεται στον ολοένα
αυξανόμενο αριθμό δράσεων που υλοποιούν καθώς και στον πληθυσμό των ωφελούμενων.

Εν ολίγοις όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας έχουμε πετύχει:
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-Λιγότερο Δημόσιο τομέα, ειδικά σε μια εποχή που το κοινωνικό αίτημα είναι η συρρίκνωση
του.

– Αποφυγή απολύσεων των εργαζομένων, που στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι
έμπειρα και αξιόλογα στελέχη.

– Αύξηση του αριθμού των δράσεων και διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της πρόληψης.

– Αύξηση αριθμού ωφελουμένων.

– Αύξηση του αριθμού των ΚΠ σε όλη την επικράτεια.

– Ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και ενεργοποίηση ενεργών πολιτών και κοινωνικών
φορέων των τοπικών κοινωνιών δημιουργώντας δίκτυα και συνέργειες.

– Αναγνωρισιμότητα και εμπιστοσύνη από πολίτες και φορείς.

– Συνεργασία με πανεπιστήμια, επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό καθώς και συμμετοχή σε πλήθος σεμιναρίων.

Η άποψη μας ( η οποία συμπίπτει και με την άποψη της ΚΕΔΕ) είναι ότι τα όποια
προβλήματα και δυσλειτουργίες που εντοπίζονται αφορούν ελλείμματα αποτελεσματικής
εποπτείας και παρακολούθησης τα οποία δύνανται να αντιμετωπιστούν με βελτιώσεις στο
υπάρχον καθεστώς παρακολούθησης από τον ΟΚΑΝΑ και ήδη έχουν γίνει πολλές
προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ομογενοποίησης των διαδικασιών και των
αποτελεσματικότερων ελέγχων», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τζιμογιάννης.
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