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ΔΗΑΓΩΓΖ
Οη θνξείο παξνρψλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο
(ΔΤ) θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο
πξνζθπγηθήο θξίζεο ζηνλ λεπξαιγηθφ ηνκέα ηεο πγείαο,
εξρφκελνη αληηκέησπνη κε πνηθίιεο πξνθιήζεηο. ηελ
πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ζπλέβαιιε ε πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο επείγνπζαο παξέκβαζεο πγείαο γηα ηελ
πξνζθπγηθή θξίζε – Phillos, κέζσ ηνπ νπνίνπ εληζρχζεθαλ
κε επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ δηάθνξνη θνξείο. Ζ παξνχζα
αλαθνίλσζε αθνξά ζηελ 18κελε εκπεηξία καο ζην Γεληθφ
Ννζνθνκείν Νίθαηαο Πεηξαηά (ΓΝΝΠ), σο ζπλεξγάηεο ηνπ ελ
ιφγσ πξνγξάκκαηνο.
ΚΟΠΟ
Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ ζην
ΔΤ θαη επηζήκαλζε

ηεο αλαδπφκελεο αλάγθεο γηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε
ηνπ δεηήκαηνο απηνχ.
ΤΛΗΚΟ-ΜΔΘΟΓΟ

Αμηνπνηήζεθαλ δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ ηα επίζεκα αξρεία
ηνπ ΓΝΝΠ, φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζηελ «1ε Ζκεξίδα
γλσξηκίαο
θαη
εξγαζίαο
ησλ
θνξέσλ
πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ππνζηήξημε θαη έληαμε ησλ
πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ πνπ θαηνηθνχλ ζηνλ Πεηξαηά»,
ε νπνία δηνξγαλψζεθε απφ ην πκβνχιην Έληαμεο
Μεηαλαζηψλ (ΔΜ) Πεηξαηά. ηε ζπλέρεηα, ηα ζηνηρεία απηά
επηθαηξνπνηήζεθαλ θαη δηαηππψζεθαλ ζπκπεξάζκαηα γηα
ηελ επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξάιιεια,
έγηλε θαηαγξαθή ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεηψπηζε θάζε
επαγγεικαηίαο ζην εηδηθφ πεδίν ηνπ θαη κειέηε ηεο ζρεηηθήο
βηβιηνγξαθίαο, εζηηάδνληαο ζηηο δηεζλείο θαιέο πξαθηηθέο,
πξνθεηκέλνπ λα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο.

Με ην άξζξν 33 ηνπ Ν. 4368/2016 θαη ζε ηθαλνπνίεζε ησλ
αξρψλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ησλ αμηψλ ηνπ
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο πξνβιέπεηαη δσξεάλ
πξφζβαζε ζην Γεκφζην χζηεκα Τγείαο φισλ ησλ
πξνζθχγσλ ή αηηνχλησλ αζχινπ θαη δηεζλνχο
πξνζηαζίαο, θαζψο θαη φζσλ βξίζθνληαη ζηε ρψξα κε
θαζεζηψο παξακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο ή εμαηξεηηθνχο
ιφγνπο πγείαο.
Mε βάζε ηελ εκπεηξία απφ ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ ηνπ
πινπνηεί ην ΚΔΔΛΠΝΟ, έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ
πιεζπζκνχ ησλ πξνζθχγσλ/κεηαλαζηψλ απφ ηηο δνκέο
θηινμελίαο θαζεκεξηλά δηαθνκίδεηαη ζε δεπηεξνβάζκηα
ή/θαη
ηξηηνβάζκηα
λνζνθνκεία
πξνθεηκέλνπ
λα
αληηκεησπίδνληαη ηφζν ηα νμέα (επείγνληα) φζν θαη ηα
ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο.
ηελ πιεηνςεθία ηνπο πξνζέξρνληαη ρσξίο ζπλνδφ, κε
απνηέιεζκα λα είλαη δχζθνιε θαη ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο αδχλαηε ε επηθνηλσλία καδί ηνπο.
Αθνινπζεί ελδεηθηηθή παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ
ζεκείσλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο εηήζηαο πξνζέιεπζεο
αζζελψλ ηνπ ΣΔΠ ηνπ ΓΝΝΠ:

Πξνζήιζαλ θαηά κέζν φξν 17 αζζελείο αλά εθεκεξία,
απνθιεηζηηθά απφ HOT SPOT, κέζσ ΔΚΑΒ θαη 12
πεξηπαηεηηθνί. Δλψ, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα ν κέζνο
φξνο ηεο ζπλνιηθήο πξνζέιεπζεο ζην ΣΔΠ αλήιζε ζε 1310
αζζελείο αλά εθεκεξία.
Γηα ην ίδην δηάζηεκα θαηαρσξήζεθαλ ζπλνιηθά 166
εηζαγσγέο κφλν απφ HOT SPOT ζε δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ
ΓΝΝΠ.
Οη θαηαγξαθέο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, θαζηζηνχλ ην
ΓΝΝΠ δεχηεξν ζε θαηάηαμε απφ φια ηα λνζνθνκεία φισλ
ησλ ΓΤΠΔ θαη πξψην κε ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηα
λνζνθνκεία ηεο 2εο ΓΤΠΔ.
χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΤΤΚΑ ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ
πξνζειεχζεσλ ζηα λνζνθνκεία ηεο 2εο ΓΤΠΔ εκθαλίδεηαη
αχμεζε 10% εηεζίσο .

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

ΠΡΟΣΑΔΗ

Με δεδνκέλε ηελ εηεξνγέλεηα ηνπ πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ νη
δπζθνιίεο ζηελ παξνρή πνηνηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ
ππεξεζηψλ πγείαο αθνξνχλ ηφζν ηνλ πάξνρν φζν θαη ηνλ
δέθηε.

•
•

Πάξνρνο:
 Έιιεηςε πξνζσπηθνχ.
 Πεξηνξηζκέλε
αλάπηπμε
επηθνηλσληαθψλ
θαη
δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ & αξρψλ δηαπνιηηηζκηθήο
πξνζέγγηζεο.
 Πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηαζεζηκφηεηα ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ
δηακεζνιάβεζε.
 Με ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
 Απνπζία ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο & επεμεξγαζίαο
δεδνκέλσλ.









Γέθηεο:
Γπζρεξήο επηθνηλσλία.
Γηαθνξεηηθή θνπιηνχξα πγείαο.
Έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζην ΔΤ.
Αζαθήο λνκηθή δηαρείξηζε αζπλφδεπησλ αλειίθσλ.
Πξνυπάξρνληεο ή/θαη απνθηεζέληεο, θαηά ηε κεηαθίλεζε,
λφζνη.

Γηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία.
Δθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο απνζθνπψληαο
ζηελ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ.
• Γεκηνπξγία ζπλνδεπηηθνχ αξρείνπ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ.
• Γπλαηφηεηα παξνρήο εθαξκνγψλ ηειεταηξηθήο κεηαμχ
ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ.
• Αλάπηπμε κεραληζκψλ νινθιεξσκέλεο πιεξνθφξεζεο.
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