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«Έγκριση ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων
προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε
περιοχές του Νομού Ηλείας της Αστικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ Νομού Αχαΐας, με τα Κέντρα Υγείας (Κ.Υ.) Βάρδας,
Γαστούνης, Ζαχάρως, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας ,το Πολυδύναμο Περιφερειακό
Ιατρείο Λεχαινών και το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Κρεστένων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπ’ όψιν :
1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005, ΦΕΚ 81, τεύχος Α΄ «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν.3527/2007, ΦΕΚ 25, τεύχος A΄ «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών
προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ.Α’/17-02-2014).

4. Η αρ.Α2β/Γ.Π.οικ.8254/03.02.2017 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
56/ΥΟΔΔ/08-02-2017 σχετικά με το διορισμό του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής
Περιφέρειας.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις Ε.Ο.Π.Υ.Υ» (ΦΕΚ
115/τ.Α’/07-08-2017).
6. Την υπ. αριθμ.: Γ1γ/Γ.Φ.13,18/Γ.Π.οικ.19814/08.03.2018 εγκύκλιο της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Καθορισμός ενιαίας
διαδικασίας ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων
προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο γενικό ή
σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού».
7. Το υπ. αριθμ. πρωτ.: 57/2018/27-8-2018 έγγραφο της Αστικής Εταιρίας « Αγκαλιά-Ζω»
8. Το από 28/9/2018 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Αστικής Εταιρίας «Αγκαλιά-Ζω» με το
οποίο διαβιβάστηκε το υπ΄ αριθμ.: 658/11-6-2018 έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Πύργου
– Ολυμπίας με το οποίο εγκρίνεται το αίτημα της Αστικής Εταιρίας «Αγκαλιά-Ζω» για
υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων στην περιοχή ευθύνης του Συλλόγου.
9. Το από 4/9/2018 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Κέντρου Υγείας Γαστούνης
10.Τα από 11/9/2018 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των Κέντρων Υγείας Ζαχάρως, Ανδρίτσαινας,
Αρχαίας Ολυμπίας και του Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Κρεστένων
11.Το από 12/9/2018 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Κέντρου Υγείας Βάρδας

Η Αστική Εταιρία με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ»
ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ Νομού Αχαΐας που εδρεύει στην οδό Κορίνθου και Βαλτετσίου 161, στην
περιοχή της Πάτρας, αιτείται την έγκριση δράσης προληπτικού ιατρικού ελέγχου σε
περιοχές του Νομού Ηλείας.
Σύμφωνα με το σχετικό (7) η Αστική Εταιρία με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ Νομού Αχαΐας δραστηριοποιείται στον τομέα της
ενημέρωσης για την πρόληψη και την έγκυρη διάγνωση του καρκίνου. Παρέχει
ψυχοκοινωνική υποστήριξη των καρκινοπαθών, ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας και των
οικείων τους. Επιπλέον συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς έτσι ώστε να
προωθηθεί η ευαισθητοποίηση στα προβλήματα των καρκινοπαθών καθώς και στην
πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου.
Η ως άνω δράση θα διενεργηθεί σε συνεργασία των Κέντρων Υγείας Βάρδας, Γαστούνης,
Ζαχάρως, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας, του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου
Λεχαινών και του Γενικού Νοσοκομείου- Κέντρου Υγείας Κρεστένων. Η προληπτική δράση
θα πραγματοποιηθεί στις περιοχές Βάρδας, Κρεστένων , Γαστούνης, Ζαχάρως, Αρχαίας
Ολυμπίας, Λεχαινών και Ανδρίτσαινας , όπου και θα διενεργηθούν δωρεάν προληπτικές
εξετάσεις, από εξειδικευμένη ομάδα ιατρικού προσωπικού στο γενικό πληθυσμό των
ανωτέρω περιοχών σύμφωνα με οριζόμενα κριτήρια της εγκυκλίου (σχετ.6):

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΥ:

«ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ: ΒΑΡΔΑ, ΚΡΕΣΤΕΝΑ,
ΓΑΣΤΟΥΝΗ, ΖΑΧΑΡΩ, ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΑΙ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ:

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
ΒΑΡΔΑ: 22-23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΚΡΕΣΤΕΝΑ: 20-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ2018
ΓΑΣΤΟΥΝΗ: 10-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΖΑΧΑΡΩ: 1-2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ: 12-13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΛΕΧΑΙΝΑ: 23-24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ: 30-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
/ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΥΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ- ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ ΟΜΙΛΟΥ
«ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ:

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

«ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ, ΑΡΑΤΟΥ 21 (5ος ΟΡΟΦΟΣ), Τ.Κ.
26221 ΠΑΤΡΑ , ΤΗΛ.: 2610226122,
e- mail: omilospa@otenet.gr
website: www.agaliazo.org
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΦΥΛΩΝ.

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟ,
ΟΥΡΟΛΟΓΟ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟ

ΜΕΛΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ:

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΟΓΟΥΣ- ΣΥΝΟΛΟ :
1. ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ /
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
2. ΜΠΑΚΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

3.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ –ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
4. ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
5. ΣΑΛΙΜΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
6. ΤΣΑΓΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ- ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

Δεν θα γίνει χρήση ιατροτεχνολογικου εξοπλισμού

Η αναγκαιότητα της παρέμβασης τεκμηριώνεται από το γεωμορφολογικό χάρτη της
περιοχής, τη χιλιομετρική απόσταση από τα αστικά κέντρα , καθώς και από την απουσία
ειδικών Ιατρών.
Ακολούθως επισημαίνουμε τις παρακάτω προϋποθέσεις προκειμένου να πραγματοποιηθεί
το αναφερόμενο πρόγραμμα:
 Δεν θα προκύψει ουδεμία άμεση ή έμμεση οικονομική επιβάρυνση με οιονδήποτε
τρόπο, για την υπηρεσία μας, καθώς και τους πολίτες
 Απαγορεύεται ρητώς καθ΄ όλη τη διαδικασία ανάπτυξης και υλοποίησης των σχετικών
προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων η κάθε είδους και με οποιονδήποτε
τρόπο άμεση ή έμμεση διαφήμιση ιατρικών και άλλων υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα
με την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.
 Απαγορεύεται εντός των Δημοσίων Δομών, κάθε άλλη, εκτός της προαναφερόμενης
διαδικασίας, διενέργεια προληπτικών ιατρικών εξετάσεων, στο πλαίσιο προγραμμάτων
παρεμβάσεων και δράσεων.
 Ιδιαίτερη προσοχή είναι απαραίτητο να δίδεται στην τήρηση των διαδικασιών ως προς
τη διακίνηση, την αξιολόγηση και την γνωστοποίηση των ευρημάτων στους πολίτες
που συμμετέχουν στις προληπτικές παρεμβάσεις (π.χ. διαγνωστικές εξετάσεις), με
κριτήριο πάντοτε την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το σεβασμό των
δικαιωμάτων του ασθενή και των ληπτών υπηρεσιών υγείας.
 Η Αστική Εταιρία με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ»
ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ Νομού Αχαΐας δεν δύνανται να διατηρήσει τα προσωπικά στοιχεία, τον
ιατρικό φάκελο, καθώς και οποιαδήποτε άλλα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα των εξεταζομένων. Προκειμένου να παρέχονται απολογιστικά στοιχεία και
να διευκολύνεται η επικοινωνία με τις τοπικές εμπλεκόμενες Δημόσιες Δομές Υγείας
δύναται να τηρεί μόνο τον κωδικό αριθμό κάθε εξεταζόμενου, το είδος της εξέτασης ,
την περιοχή και τον χρόνο διενέργειας. Η αντιστοιχία κωδικού αριθμού και
εξεταζόμενου (με μορφή πινάκων) είναι γνωστή μόνο στον αρμόδιο ιατρό της
εμπλεκόμενης δημόσιας μονάδας υγείας, που συνεργάζεται για τη διενέργεια αυτών.









Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπου συμπληρώνονται από τους φορείς στοιχεία ιστορικού
της υγείας του πολίτη με συμπλήρωση εντύπων ή καρτελών ή ηλεκτρονικού φακέλου,
αυτό γνωστοποιείται στο σχετικό αίτημα με κατάθεση των αναφερομένων εντύπων
καθώς και με κάθε είδους έγκριση ή άδεια τήρησης δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ν.
2472/1997 (ΦΕΚ. 50/Α΄) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα»)
Για την συλλογή στοιχείων της κατάστασης υγείας του εξεταζόμενου, καθώς και η
φύλαξη και επεξεργασία αυτών, απαραίτητο είναι να ακολουθούνται τα όσα
ορίζονται στον Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ. 50/Α΄) «Προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» όπως ισχύει κάθε φορά και των
ειδικότερων γνωμοδοτήσεων που εκδίδει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα. Η συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων γίνεται με την
αρωγή των Δημόσιων Μονάδων Υγείας και η φύλαξη των σχετικών στοιχείων
πραγματοποιείται αποκλειστικά στους χώρους αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί
η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η συνέχεια στην φροντίδα.
Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στους πολίτες προτείνεται να γίνεται με
αποστολή όλων των φακέλων, στην Μονάδα Υγείας και η διάθεση αυτών γίνεται
μέσω των ιατρών αυτής, για διασφάλιση της ενημέρωσης του πολίτη και της
συνέχειας στη φροντίδα.
Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε αξιοποίηση για ερευνητικούς λόγους και σκοπούς,
ευρημάτων ή δεδομένων που σχετίζονται με την κατάσταση υγείας του
ατόμου/ασθενή από διενεργούμενες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις στο πλαίσιο των
προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων που αναπτύσσονται και υλοποιούνται με
τα κριτήρια και τη διαδικασία της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.
Δεν επιτρέπεται η αξιοποίηση αναλώσιμων υγειονομικών και εργαστηριακών υλικών
(π.χ. ακτινογραφικό υλικό, αντιδραστήρια, γάντια, μάσκες, κ.α) των Δημόσιων Δομών Μονάδων Υγείας της Π.Φ.Υ. στους χώρους των οποίων φιλοξενούνται οι φορείς για τη
διενέργεια των εν λόγω παρεμβάσεων).

Για την ορθή τήρηση όλων των ανωτέρω υπεύθυνοι είναι οι Συντονιστές των αναφερομένων
Κέντρων Υγείας του νομού Ηλείας.
Οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω σημαίνει την άμεση διακοπή του Προγράμματος.
Η Αστική Εταιρία «Αγκαλιά-Ζω» μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος,
παρεμβάσεων/δράσεων και σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών υποχρεούται να
καταθέσει σχετικά απολογιστικά στοιχεία στην 6η Υ.Πε.

Αφού αξιολογήθηκαν τα ανωτέρω κριτήρια και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά (1-11)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων
προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε περιοχές
του Νομού Ηλείας της Αστικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ» ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ Νομού Αχαΐας, με τα Κέντρα Υγείας (Κ.Υ.) Βάρδας, Γαστούνης,
Ζαχάρως, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας, το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο
Λεχαινών και το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Κρεστένων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
α/α
Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ

