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 H ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ είναι δικαίωμα του πολίτη 
 
 Ο Ιδιωτικός Τομέας πρέπει να είναι ΕΠΙΛΟΓΗ και 

όχι ΑΝΑΓΚΗ 



Φροντίδα Υγείας 
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...μας αφορά όλους... 



...προβληματισμός... 

 Γιατί κλήθηκα; 
 Γιατί κλήθηκε να μιλήσει ο ιδιωτικός τομέας; 
 Γιατί να ενδιαφέρει τον πολίτη τι έχω να προτείνω; 
 

 
 



 Γιατί κλήθηκα; 
 Γιατί κλήθηκε να μιλήσει ο ιδιωτικός τομέας; 
 Γιατί να ενδιαφέρει τον πολίτη τι έχω να προτείνω; 
 

Η ΔΩΡΕΑΝ υγεία αποτελεί ΔΙΚΑΙΩΜΑ του ασθενή! 
 
 



...μια άλλη προσέγγιση... 

 ΠΦΥ στην Πάρο μιά εννιαία οντότητα 
 
 εφημερίες κλινικών ιατρών, εργαστηρίων και 

παρακλινικών, όπως τα φαρμακεία 
 

ΠΦΥ 



Πρόταση 1:  
Σύμβαση με Δημόσιο 

Συμβαση Ιδιωτικών Φορέων με 
Δημόσιο 

Ο γιατρός ασκεί αναπόσπαστος 
την ιατρική. 

... 
Ο ασθενής κάνει χρήση υψηλού 

επιπέδου και  ολοκληρωμένη 
ΠΦΥ ΔΩΡΕΑΝ. 



 Ο ασθενής έρχεται σ’εμάς όταν έχει ένα πρόβλημα, το να του 
δημιουργήσουμε ακόμη ένα δεν είναι λύση! 

 
 Η διαχείριση του προβλήματος αφορά τη διοίκηση του Δημοσίου και 

του Ιδιωτικού Τομέα 
 ...χρειάζομαι 

ακτινογραφία... 
και εξετάσεις 

αίματος... 
...πόσο θα του 
κοστίσουν;;; 

ωχ! ...θέλει 
εξετάσεις... 

πόσο θα μου 
κοστίσουν;;; 



Γιατί η Πάρος χρειάζεται τις Συμβάσεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα; 

«Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΗ» 



Πρόταση 2: σύμβαση Παιδιατρικού Ιατρείου με ΕΟΠΥΥ 

ΕΟΠΥΥ 
Παιδιατρικού 

1500 παιδιά 
έχουν Δωρεάν 
Παιδιατρική 

Φροντίδα 



Πρόταση 3:  
Αεροδιακομιδές και Αποσυμφόρηση ΚΥ 

 οι αεροπορικές εταιρίες ζητούν γνωμάτευση από δημόσιο φορέα για να 
ταξιδεύσει ασθενής. 

 
 το ΕΚΑΒ ζητά να μιλά μόνο με το ΚΥ για αεροδιακομιδές 
 
 οι γνωματεύσεις ΙΔΙΩΤΩΝ και ΔΗΜΟΣΙΩΝ ιατρών είναι ισότιμες 



Πρόταση 3:  
Αεροδιακομιδές και Αποσυμφόρηση ΚΥ 

 οι αεροπορικές εταιρίες ζητούν γνωμάτευση από δημόσιο φορέα για να 
ταξιδεύσει ασθενής. 

 
 το ΕΚΑΒ ζητά να μιλά μόνο με το ΚΥ για αεροδιακομιδές 
 
 οι γνωματεύσεις ΙΔΙΩΤΩΝ και ΔΗΜΟΣΙΩΝ ιατρών είναι ισότιμες 



Πρόταση 4:  
υποστήριξη Περιφερειακών Ιατρείων 

 Κλιμάκιο ιατρών να επισκέπτεται ΔΩΡΕΑΝ π.χ. κάθε 
2 ή 3 μήνες τα χωριά στα πλαίσια της Προληπτικής 
Ιατρικής, ώστε να συνδράμουμε στο έργο του ΚΥ. 



 Ο Ιδιωτικός Τομέας έχει τις ίδιες δυνατότητες με τον 
Δημόσιο να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη ΠΦΥ 
στο νησί 

 
 

...ο ρόλος του Ιδιωτικού Τομέα... 



 Ο Ιδιωτικός Τομέας έχει τις ίδιες δυνατότητες με τον 
Δημόσιο να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη ΠΦΥ 
στο νησί 

 
Το ερώτημα είναι… 

...ο ρόλος του Ιδιωτικού 
Τομέα... 



 Ο Ιδιωτικός Τομέας έχει τις ίδιες δυνατότητες με τον 
Δημόσιο να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη ΠΦΥ 
στο νησί 

 
Το ερώτημα είναι…  θέλει να το κάνει; 
 
 



 Ο Ιδιωτικός Τομέας έχει τις ίδιες δυνατότητες με τον 
Δημόσιο να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη ΠΦΥ 
στο νησί 

 
Το ερώτημα είναι…  θέλει να το κάνει; 
 
Ο Δημόσιος Τομέας θέλει να συνεργαστεί; 
 



 Ο Ιδιωτικός Τομέας έχει τις ίδιες δυνατότητες με τον 
Δημόσιο να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη ΠΦΥ 
στο νησί 

 
Το ερώτημα είναι…  θέλει να το κάνει; 
 
Ο Δημόσιος Τομέας θέλει να συνεργαστεί; 
 



«ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ» 
...τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα... 

 λειτουργία από τον Αύγουστο του 2016 
 
 24ωρη κάλυψη όλο τον χρόνο, όχι μόνο καλοκαίρι... 
 
 Συμβόλαιο Φροντίδας «Λάμπρος Σαμαράς» από τον Φεβρουάριο 2017 για 

τους μόνιμους κατοίκους Πάρου/Αντιπάρου 
 
 εξυπηρετούμε πάνω από 15000 ασθενείς τον χρόνο 
 
 24ωρη κάλυψη στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο με χρεώσεις μόνο την 

συμμετοχή ασφαλισμένου του ΕΟΠΥΥ, ...ακόμη και στις 03:00...  
 
 ενημερωτικά σεμινάρια, συνεχής ενημέρωση πολιτών για θέματα 

πρόληψης, υποστήριξη της μητρότητας μέσα από μαθήματα και 
συμβουλευτική. 

 
 
 



Η διαφορετικότητα των Πολυϊατρείων Αιγαίου 

 
 
 
 ενιαία πολιτική λειτουργίας του Πολυϊατρείου 

 
 Η αποσύνδεση της ιατρικής πράξης από την οικονομική 

συναλλαγή με τον ασθενή, άρα ο γιατρός δεν έχει ίδιον συμφέρον 
από την ιατρική πράξη. 

 



Η διαφορετικότητα των Πολυϊατρείων Αιγαίου 

 
 
 
 ενιαία πολιτική λειτουργίας του Πολυϊατρείου 

 
 Η αποσύνδεση της ιατρικής πράξης από την οικονομική 

συναλλαγή με τον ασθενή, άρα ο γιατρός δεν έχει ίδιον συμφέρον 
από την ιατρική πράξη. 

 

Η διαφορά μας από τον υπόλοιπο Ιδιωτικό Τομέα 



Η διαφορετικότητα των Πολυϊατρείων Αιγαίου 

 
 
 
 ενιαία πολιτική λειτουργίας του Πολυϊατρείου 

 
 Η αποσύνδεση της ιατρικής πράξης από την οικονομική 

συναλλαγή με τον ασθενή, άρα ο γιατρός δεν έχει ίδιον συμφέρον 
από την ιατρική πράξη. 

 

Η ομοιότητα μας από τον Δημόσιο Τομέα 



 εγγύς μέλλον 
 Εφημερείες βασικών κλινικών ειδικοτήτων και εργαστηρίου 
 Συμβάσεις κλινικών ιατρών με ΕΟΠΥΥ 
 Διακομιδές από ιδιώτες 
 Βραχεία Νοσηλεία 
 Οικονομικές προτάσεις για όλους 

 Συμβόλαιο Φροντίδας 
 

 Υποδομή για το μέλλον 
 Πρόληψη 
 Εκπαίδευση 
 Tηλεϊατρική 

«ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ» 
...τι βλέπουμε για το μέλλον... 



οι εποχές άλλαξαν  

δεν επιβιώνει ούτε ο πιό 
δυνατός ούτε ο πιό 
έξυπνος, επιβιώνει 

αυτός που μπορεί να 
προσαρμόζεται στις 

αλλαγές. 

Κάρολος Δαρβίνος 



σας ευχαριστώ πολύ  
για την προσοχή σας! 


