Επιστημονική Ημερίδα - Forum
«Εφαρμογή του θεσμού του Οικογενειακού Ιατρού και των Τοπικών Μονάδων Υγείας.
Από τη θεωρία στη πράξη»

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) αποτελεί αναμφίβολα το βασικό πυλώνα οποιουδήποτε
σύγχρονου Συστήματος Υγείας που φιλοδοξεί να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και να λειτουργεί
ταυτόχρονα με οικονομίες κλίμακος. Μετά από 35 και πλέον χρόνια και επτά (7) τουλάχιστον προτάσεων
εφαρμογής σχεδίων ΠΦΥ που ποτέ δεν υλοποιήθηκαν, έχει ξεκινήσει ήδη η εφαρμογή μιας νέας
μεταρρυθμιστικής πρότασης για την ανάπτυξη της ΠΦΥ.
Ο σχεδιασμός της νέας πρότασης περιλαμβάνει ως βασικά συστατικά στοιχεία τον Οικογενειακό Ιατρό, τις
Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), τα Κέντρα Υγείας, την Ομάδα Υγείας, την πρόληψη, την αγωγή και
προαγωγή της υγείας στην κοινότητα.
Όπως διαπιστώνεται από την μέχρι τώρα εφαρμογή του νέου σχεδίου ΠΦΥ, για την ανάπτυξη και τη
λειτουργία του νέου θεσμού του Οικογενειακού Ιατρού αλλά και των αποκεντρωμένων μονάδων σε
επίπεδο κοινότητας – ΤΟΜΥ, προκύπτουν μια σειρά προβλημάτων και ερωτημάτων που χρήζουν να
απαντηθούν σε πρακτικό και λειτουργικό επίπεδο.
Στα πλαίσια αυτά, χρησιμοποιώντας ως γεωγραφικό επίκεντρο την πόλη της Πάτρας, διοργανώνεται από
το Κέντρο Υγείας Νότιου Τομέα Πατρών σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ και το Τμήμα Περίθαλψης και
Κοινωνικής Μέριμνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας , επιστημονική ημερίδα – Forum με θέμα : «Εφαρμογή
του θεσμού του Οικογενειακού Ιατρού και των Τοπικών Μονάδων Υγείας. Από τη θεωρία στη πράξη» το
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 και ώρες 9.00 – 19.30 στο αμφιθέατρο « Σωκράτης » του Συνεδριακού
Κέντρου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα. Η ημερίδα απευθύνεται στους επαγγελματίες υγείας &
διοικητικό προσωπικό των Κέντρων Υγείας και ΤΟΜΥ της 6ης ΥΠΕ.
Σκοπός της Ημερίδας είναι να υπάρξει ένα πεδίο ανταλλαγής ιδεών, γνώσης, εμπειρίας και τεχνογνωσίας
των επαγγελματιών υγείας της ΠΦΥ με στόχο την κατάθεση προτάσεων σε κρίσιμα θέματα τόσο της
πρακτικής εφαρμογής του νέου σχεδιασμού της ΠΦΥ αλλά και των προτεραιοτήτων των υπηρεσιών

υγείας στην αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα στο χώρο της υγείας και στην κοινωνική διεύρυνση
με βάση τις αρχές της ισότητας και της καθολικής προσβασιμότητας του πολίτη.
Ως επαγγελματίες υγείας που γνωρίζουμε την σημαντικότητα της διεπιστημονικής ομάδας στην καλύτερη
διαχείριση ζητημάτων, θα διαπραγματευτούμε δουλεύοντας σε ομάδες εργασίας διάφορα θέματα που μας
απασχολούν κατά την άσκηση των καθηκόντων μας . Ενδεικτικά τα θέματα θα αφορούν:















Την οργάνωση της ΠΦΥ και ειδικά των ΤΟΜΥ.
Την εφαρμογή του θεσμού του Οικογενειακού Ιατρού.
Τη κατανόηση των στόχων του Οικογενειακού Ιατρού και των ΤΟΜΥ.
Το ρόλο της ομάδας υγείας.
Τη διασύνδεσή των μονάδων με τη κοινότητά.
Την εφαρμογή των προγραμμάτων πρόληψης & Αγωγής Υγείας στην κοινότητα
Την επικοινωνία με τους πολίτες και τη διάχυση του νέου σχεδιασμού.
Την προσβασιμότητα των πολιτών στις νέες μορφές παροχής φροντίδας υγείας.
Την εγγραφή στον Οικογενειακό Ιατρό.
Την εφαρμογή του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΑΗΦΥ)
Τη διασύνδεση των ΤΟΜΥ με το ΚΥ αναφοράς και την ικανότητα (capacity) ανταπόκρισης.
Τη διασύνδεση με δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες υγειονομικές δομές.
Τις παραπομπές στο ΚΥ αναφοράς αλλά και σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων και σε νοσοκομειακές
μονάδες.
Την οργάνωση των προμηθειών των μονάδων και τη διοικητική υποστήριξη τους.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί με την συμμετοχή των παρακάτω φορέων:
















Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δήμος Πατρέων
Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ( ΗΔΙΚΑ )
Επιστημονική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής Ελλάδας " Ιπποκράτης "
Ελληνικό Κολλέγιο Γενικών Ιατρών ( Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ .)
Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Π.Φ.Υ ( Ε.Ε.Ε.Ε.Π.Φ.Υ.)
Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος
Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε)-3ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας,
Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου.
Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών – Επισκεπτριών Υγείας ( Π.Σ.Ε.Υ )
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας ( Σ.Κ.Λ.Ε ) - Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής
Ελλάδας.
Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών -Μαιευτών Εφετείου Πατρών
Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας ( Ε.Ι.Ν.Α )
Σύλλογος Εργαζομένων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Υπαλλήλων Δ.Υ.Π.Ε Δυτικής
Ελλάδας ,Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων.

Το πρόγραμμα της ημερίδας χωρίζεται στις τρεις (3) παρακάτω ενότητες:


8.30 – 9.00

Εγγραφές -Καλωσόρισμα -Καφές

Α' Ενότητα 9.00 – 11.45
«Το θεσμικό πλαίσιο των ΤΟΜΥ και του Οικογενειακού Ιατρού. Προοπτικές και προβληματισμοί»


9.00 - 10.00 Χαιρετισμοί - Εισηγήσεις από την Διοίκηση του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, την ηγεσία
της 6ης ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας.



10.00 – 11.30 Σύντομες εισηγήσεις εκπροσώπων των παραπάνω φορέων καθώς και εκπροσώπων
των ΤΟΜΥ και Κέντρων Υγείας της 6ης ΥΠΕ



11.30 – 11.45 Παρουσίαση τρόπου διάδρασης των Ομάδων Εργασίας – Χωρισμός σε ομάδες

11.45 – 12.00 Διάλειμμα – Καφές
Β΄ Ενότητα 12.00 – 14.30


Θα υπάρχουν στρογγυλά τραπέζια ομάδων εργασίας των 10 έως 12 ατόμων από διάφορες
ειδικότητες επαγγελματιών υγείας σε προκαθορισμένες θεματικές ενότητες. Θα υπάρχει ένας
προκαθορισμένος συντονιστής για κάθε ομάδα εργασίας . Η κάθε ομάδα στο χρονικό διάστημα της
Β’ ενότητας (12.00 – 14.30) θα διαπραγματευθεί ερωτήματα που αφορούν μια συγκεκριμένη
θεματική ενότητα.

14.30 – 16.15 Διάλειμμα - Ελαφρύ γεύμα - Καφές
Σημείωση: Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι συντονιστές των θεματικών ενοτήτων από τα
διαδραστικά τραπέζια και η οργανωτική επιτροπή θα συγκεντρώσουν το υλικό ( προβληματισμοίερωτήματα-προτάσεις – λύσεις), θα το καταγράψουν, θα το ομαδοποιήσουν και θα επιλέξουν τις
κοινά αποδεκτές προτάσεις για να τις παρουσιάσουν στην ολομέλεια
Γ΄ Ενότητα 16.15 – 19.30




16.15 - 17.30 Παρουσίαση προτάσεων ανά θεματική ενότητα
17.30 - 19.00 Συζήτηση επί των προτάσεων και των προβληματισμών των ομάδων εργασίας.
19.00 – 19.30 Τελικά Συμπεράσματα – Λήξη Ημερίδας

Οι προτάσεις που θα προκύψουν από τις εργασίες της ημερίδας και στις τρεις ενότητες θα καταγραφούν
από την επιστημονική οργανωτική ομάδα της Ημερίδας και θα κατατεθούν στην 6 η ΥΠΕ και στο
Υπουργείο Υγείας ώστε να αποτελέσουν ένα πρακτικό οδηγό για όλους εμάς τους επαγγελματίες υγείας
που εργαζόμαστε στο χώρο της ΠΦΥ ή σχετιζόμαστε με αυτόν. Ευελπιστούμε όλη αυτή η προσπάθεια να
συντελέσει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυση των
εργασιακού χώρου των μονάδων.

καθημερινών προβλημάτων

του

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν και θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. Παρακαλούμε για την
καλύτερη οργάνωση των ομάδων εργασίας όπως πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στην ημερίδα μέχρι
τις 07/12/2018 στο παρακάτω σύνδεσμο :
www.kyntp.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=4
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση. Μην διστάσετε να
επικοινωνήσετε μαζί μας :
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
Δ/νση :Πηγάσου & Διαμαντή Νικολάου 22
Πάτρα ΤΚ 26332
Τηλ: 2610332426 – 2610332440 Fax:2610332443
E-mail: pedizarouxleikon@yahoo.com ή kyntpa@gmail.com
Πληροφορίες : Δημήτριος Λιάνας – Γενικός Ιατρός
Αγγελική Κοτσώνη – Επισκέπτρια Υγείας
Ευελπιστούμε στην ανταπόκρισή σας και στην ενεργό συμμετοχή σας.
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
του Κ.Υ. Νότιου Τομέα Πατρών
Θεόδωρος Σολωμός
Δ/ντής Γενικής Ιατρικής

