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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12 Ιουνίου 2016

Επίσκεψη προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. στη Πελοπόννησο (9-10-11 Ιουνίου 2015).
Ο πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. κος Παπαευσταθίου Νίκος, στα πλαίσια του σχεδίου της
∆ιοίκησης του Οργανισµού σχετικά µε τη επίλυση των προβληµάτων αλλά και την ευρύτερη
επιχειρησιακή αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών των Παραρτηµάτων και των Τοµέων
του Ε.Κ.Α.Β. στην περιφέρεια, στις 9, 10 & 11 Ιουνίου 2015 πραγµατοποίησε
προγραµµατισµένη περιοδεία στους νοµούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας,
Μεσσηνίας και Κορινθίας.
Ο κος Παπαευσταθίου πραγµατοποιώντας σειρά συναντήσεων µε τους εργαζοµένους
των Τοµέων Ναυπλίου, Σπάρτης, Καλαµάτας, Φιλιατρών και Κορίνθου αλλά και
του Παραρτήµατος του Ε.Κ.Α.Β. Τρίπολης, και αφού ενηµερώθηκε πλήρως για όλα τα
λειτουργικά και επιχειρησιακά θέµατα που τους απασχολούν, αναφέρθηκε στις επικείµενες
προσλήψεις µόνιµων ∆ιασωστών αλλά και στον περιορισµένο αριθµό µετακινήσεων ειδικά για
την κάλυψη των αναγκών της καλοκαιρινής περιόδου. Εκτός αυτών, έγινε και εκτενής
αναφορά στη προµήθεια των νέων ασθενοφόρων µέσω Ε.Σ.Π.Α. αλλά και στην υλοποίηση
του σχεδίου αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισµού του από 29ετίας Οργανισµού του Ε.Κ.Α.Β..
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β., στα πλαίσια της επίσκεψης του στη Πελοπόννησο και
υπό το πρίσµα της βελτίωσης και της αναβάθµισης της δηµόσιας υγείας,
πραγµατοποίησε συναντήσεις µε τις ∆ιοικήσεις άµεσα εµπλεκοµένων, µε την
επιχειρησιακή δράση του Ε.Κ.Α.Β., ∆οµών Υγείας. Συγκεκριµένα, στις συναντήσεις που
είχε τόσο µε τη ∆ιοικήτρια του Γενικού Νοσοκοµείου Λακωνίας κα Παπαγεωργίου Εύη, όσο
και τον ∆ιοικητή του Γενικού Νοσοκοµείου Καλαµάτας κο Μπέζο Γιώργο αλλά και τον
∆ιοικητή του Γενικού Νοσοκοµείου Κορίνθου κου Άρχοντα Γιάννη, αναλύθηκε η συνολική
επιχειρησιακή δράση των Τοµέων του Ε.Κ.Α.Β. στις αντίστοιχες περιοχές σε σχέση µε το
µείζον θέµα των καθηµερινών διακοµιδών ασθενών προς Μονάδες Υγείας της
Αθήνας.
Εποικοδοµητικές ήταν και οι συσκέψεις που πραγµατοποίησε ο κος Παπαευσταθίου µε
τοπικούς και περιφερειακούς θεσµικούς φορείς των αντίστοιχων περιοχών, στοχεύοντας στην
βελτιστοποίηση της συνεργασίας του Οργανισµού µε τις ανάλογες δοµές αυτών.
Σε ιδιαίτερα φιλικό κλίµα πραγµατοποιήθηκε και η συνάντηση µε τον Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου κο Τατούλη Πέτρο, όπου και έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην
πολύπλευρη βοήθεια που σχεδιάζει να προσφέρει η Περιφέρεια Πελοποννήσου
στο Ε.Κ.Α.Β. είτε µε χρηµατοδοτήσεις µέσω Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (σε
εξέλιξη ή µελλοντικών έργων) είτε µε ιδίους οικονοµικούς της πόρους.
Ο κος Τατούλης, αναγνωρίζοντας τον νευραλγικό ρόλο του Ε.Κ.Α.Β., διαβεβαίωσε τον κο
Παπαευσταθίου πως θα εξετάσει το ενδεχόµενο της δυνατότητας παρέµβασης της
Περιφέρειας για την κάλυψη βασικών αναγκών της Υπηρεσίας στην Πελοπόννησο,
µέσω απευθείας χρηµατοδότησης από πόρους της (αφού προηγηθεί η ανάλογη
συνεννόηση µε το Υπουργείο Υγείας).
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Παράλληλα, στη συγκεκριµένη συνάντηση ο πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. διαβεβαίωσε τον
Περιφερειάρχη πως βάσει του ευρύτερου οργανωτικού σχεδίου του Υπουργείου
Υγείας αλλά και της ∆ιοίκησης του Ε.Κ.Α.Β. για την ενίσχυση των ∆οµών Υγείας
στην περιφέρεια µε στόχο την πληρέστερη παροχή άµεσης προνοσοκοµειακής
φροντίδας, αναµένεται να ολοκληρωθούν από το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) οι διαδικασίες πρόσληψης επιπλέον ∆ιασωστών ενώ το
αργότερο µέχρι το τέλος του έτους αναµένεται να προµηθευτεί η Πελοπόννησος
µε νέα ασθενοφόρα (µέσω του προγράµµατος Ε.Σ.Π.Α.).
Σε συνάντηση µε τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κο Νίκα Παναγιώτη εξετάστηκαν όλοι οι
δυνατοί τρόποι µέσω των οποίων, ο ∆ήµος Καλαµάτας, θα µπορούσε να συµβάλλει
στην απρόσκοπτη λειτουργία του Ε.Κ.Α.Β. στην όµορη περιοχή, ενώ συζητήθηκαν οι
τελικές λεπτοµέρειες της διαδικασίας σχετικά µε την επίσηµη µετεγκατάσταση του
Τοµέα του Ε.Κ.Α.Β. Καλαµάτας στον οικίσκο 27Α που βρίσκεται στο Ανατολικό
Εµπορικό Κέντρο της πόλης (κατόπιν παραχώρησης χώρου 100 τ.µ. για 20 χρόνια µέσω
σύµβασης χρησιδανείου), γεγονός που θα συντελέσει στη µείωση των χρόνων
ανταπόκρισης των ∆ιασωστών σε περιστατικά που χρήζουν άµεσης παροχής
προνοσοκοµειακής φροντίδας. Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αναγκαιότητα αλλά
και τη χρηστικότητα πραγµατοποίησης προγραµµάτων εκπαίδευσης τόσο του γενικού
πληθυσµού, σχετικά µε την παροχή πρώτων βοηθειών, όσο και του προσωπικού
του ∆ήµου από το Ε.Κ.Α.Β..
Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. προέβη σε ανάλογες συναντήσεις µε τους ∆ηµάρχους
Ναυπλιέων κο Κωστούρο ∆ηµήτρη, Σπάρτης κο Βαλιώτη Βαγγέλη καθώς και µε
τον Πρόεδρο την ∆ηµοτικής Κοινότητας Τρίπολης κο Θεοδωρακόπουλο Γιώργο,
όπου αφού έγιναν εκτενείς αναφορές στο επιτελούµενο κοινωνικό έργο του
Οργανισµού στις όµορες περιοχές των δήµων τους, συζητήθηκαν θέµατα σχετικά
µε την βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής δράσης του Ε.Κ.Α.Β. µέσω της
αναγκαιότητας µετεγκατάστασης κάποιων Τοµέων του σε πιο στρατηγικά σηµεία
(π.χ. στο δήµο Ναυπλιέων και στο δήµο Σπάρτης) µέσω απορρόφησης κονδυλίων από
προγράµµατα Ε.Σ.Π.Α..
Από την πλευρά τους όλοι οι τοπικοί φορείς, αφού διαβεβαίωσαν ότι θα είναι αρωγοί στα
σχέδια της ∆ιοίκησης για την ανάπτυξη αλλά και εξέλιξη του Εθνικού Κέντρου
Άµεσης Βοήθειας στην περιφέρεια, εξέφρασαν τη θετική πρόθεση τους για την
άρτια συνεργασία ανάµεσα στους δήµους και το Ε.Κ.Α.Β., έτσι ώστε να
διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή παροχή ∆ωρεάν Επείγουσας Προνοσοκοµειακής
Φροντίδας προς τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες των περιοχών τους.
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