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Αγαπητά μέλη, αγαπητοί ςυνεργάτεσ, αγαπημένοι μου φίλοι, 
 

 
Πξηλ 20 ρξόληα, ε AIM κεηέθεξε ηελ 

έδξα ηεο από ηε Γελεύε ζηηο Βξπμέιιεο.  ε απηά ηα 20 

ρξόληα, πνιιά πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη: ε Δπξσπατθή 

Έλσζε έρεη αλαπηπρζεί ζεκαληηθά- ηδηαίηεξα ζην 

Αλαηνιηθό κέξνο ηεο επείξνπ, όπνπ πηνζεηήζεθε ην 

Δπξώ… Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπκε, επίζεο, 

παξαθνινπζήζεη ηελ εηζαγσγή ησλ δηθαησκάησλ 

δηαζπλνξηαθήο θξνληίδαο πγείαο θαη ηελ ηαρεία 

αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο Τγείαο. 

Η Δπξώπε έρεη ππνζηεί κηα πξσηνθαλή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία ρηύπεζε ηελ 

παγθόζκηα νηθνλνκία ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008, 

νδεγώληαο ζε κέηξα ιηηόηεηαο, ηα νπνία απείιεζαλ ηε 

δηαζεζηκόηεηα θαη ηελ πνηόηεηα ηεο θξνληίδαο πγείαο 

ησλ πνιηηώλ γηα πνιιά ρξόληα. Με αξγά αιιά ζηαζεξά 

βήκαηα αθήλνπκε ηώξα πίζσ απηή ηελ καύξε πεξίνδν, 

παξόηη ήδε αληηκεησπίδνπκε κηα λέα θξίζε. Η Δ.Δ ζα 

πξέπεη ηώξα λα πείζεη ηα κέιε θαη ηνπο πνιίηεο ηεο γηα 

ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο. ην πιαίζην ηεο ΑΙΜ, 

έρνπκε ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη ε Δπξώπε είλαη ην κέιινλ 

αιιά πηζηεύνπκε όηη πξέπεη λα είλαη θάηη πεξηζζόηεξν 

από κηα απιή θνηλή εζσηεξηθή αγνξά. Θέινπκε κηα πην 

θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα Δπξώπε, έηνηκε λα ζέζεη ηελ 

πγεία θαη ηελ επεκεξία ησλ αλζξώπσλ ηεο ζηελ θαξδηά 

ηεο πνιηηηθήο ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεώλ 

καο ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα, επηβεβαηώζακε μαλά 

όηη ε ΑΙΜ θαη ηα κέιε ηεο αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία 

θαη ηε δπλακηθή κηαο ηζρπξήο θαη ελσκέλεο Δπξώπεο 

θαηαπνιεκώληαο ηηο αληζόηεηεο θαη θαηνξζώλνληαο 

πγηείο θαη πιήξσο ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο πνιίηεο ζε κηα πην 

αιιειέγγπα θνηλσλία. Υάξεθα ηδηαίηεξα πνπ είδα πσο ν 

Δπίηξνπνο ηεο Δ.Δ Vytenis Andriukaitis θαηαλνεί ηηο 

πξνηεξαηόηεηέο καο θαη καο ελζαξξύλεη λα πςώζνπκε ηε 

θσλή καο απέλαληη ζηηο επηθείκελεο εθινγέο. 

Οη ζπλαληήζεηο καο ήηαλ κόλνλ ε αξρή. Σώξα, 

κέλεη λα πινπνηεζεί ην πην δύζθνιν θνκκάηη θαη γη’ απηό 

ζα πξέπεη ν θαζέλαο από εκάο, θάζε κέινο θαη θάζε 

εηαίξνο λα είλαη ελεξγνί. Πηζηεύσ όηη είκαζηε όινη 

πεπεηζκέλνη γηα ηε ζεκαζία ησλ ζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζην Τπόκλεκά καο: ν βαζηθόο ξόινο ηεο πξόιεςεο θαη ηεο 

πγείαο ζε όιεο ηηο πνιηηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

θαιύηεξε πγεία θαη επεκεξία κεηαμύ ησλ πιεζπζκώλ θαη 

λα εμαζθαιηζζεί ε ειαζηηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ 

θξνληίδαο πγείαο, ε αλάγθε γηα επίηεπμε βηώζηκεο 

πξόζβαζεο ζε θαξκαθεπηηθά πξντόληα, ε ελζάξξπλζε ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ε αλαγθαηόηεηα λα ππάξμεη κεγαιύηεξε 

αλαγλώξηζε ησλ θνξέσλ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, όπσο 

είλαη ηα Α.Σ.Τ. Έρνπκε θάλεη θήξπγκα ζηνπο πηζηνύο, ήξζε 

ε ώξα ηώξα, λα θάλνπκε θήξπγκα ζηνπο δύζπηζηνπο. Αο 

θάλνπκε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην Δπξσπατθό 

Κνηλνβνύιην θαη ην Δπξσπατθό πκβνύιην λα θαηαλνήζνπλ 

αιιά θαη, πάλσ από όια, λα κνηξαζηνύλ ηηο αλεζπρίεο καο.  

Αο βάινπκε ηελ Τγεία ζηελ θαξδηά κηαο πην θνηλσληθήο 

Δπξώπεο. 

 
 
 

Christian Zahn 
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Κοινή ςυνεδρίαςη των Επιτροπών 

Με τθ ματιά ςτραμμζνθ ςτισ Μθ Μεταδιδόμενεσ Αςκζνειεσ (ΜΜΑ). 
 

14 Νοεμβρίου – οι Επιτροπζσ των περιφερειϊν Λατινικισ Αμερικισ και 

Αφρικισ & Μζςθσ Ανατολισ τθσ ΑΙΜ ςυναντικθκαν ςτισ Βρυξζλλεσ ςτα 

γραφεία τθσ Ευρωπαϊκισ Οικονομικισ και Κοινωνικισ Επιτροπισ (ΕΟΚΕ), ςτο 

πλαίςιο των ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κατά τθ διάρκεια 

των οποίων κεντρικό κζμα ιταν οι  χρόνιεσ αςκζνειεσ.  

 
Ο Evan Pye, ύκβνπινο Οκάδαο ηεο Υώξαο ζηελ Πξσηνβνπιία «Be He@lthy, Be 

Mobile» ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο (Π.Ο.Τ.), ελεκέξσζε ην θνηλό όηη 

ζήκεξα, ζύκθσλα κε ηα Ηλσκέλα Έζλε, Με Μεηαδηδόκελεο Αζζέλεηεο (ΜΜΑ) είλαη 

ζπιινγηθά ππεύζπλεο γηα 41 εθαηνκκύξηα ζαλάηνπο θάζε ρξόλν, 15 εθαηνκκύξηα εθ 

ησλ νπνίσλ πξόσξνη. Ο Π.Ο.Τ.  απνθάζηζε λα εθκεηαιιεπηεί ηελ αύμεζε ησλ 

ζπλδξνκεηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

ΜΜΑ. Ο Π.Ο.Τ. θαη ε Παγθόζκηα Έλσζε Σειεπηθνηλσληώλ (ITU) δεκηνύξγεζαλ ην 

«Be He@lthy, Be Mobile», έηζη ώζηε λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο πνιίηεο λα 

πξνζηαηεύζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο από θνηλνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ ΜΜΑ, θαζώο θαη 

λα ππνζηεξίμνπλ ηηο θπβεξλήζεηο λα δεκηνπξγήζνπλ βηώζηκεο ππεξεζίεο mobile 

Health κεγάιεο θιίκαθαο. Η πξσηνβνπιία ιεηηνπξγεί κε ηε ζπλεξγαζία 11 ρσξώλ 

δηαθόξσλ πεξηνρώλ θαη επίπεδσλ εηζνδήκαηνο, αληηκεησπίδνληαο πνηθίια ζέκαηα, 

όπσο, από ηε κεγαιύηεξε γλώζε ζρεηηθά κε ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, 

κέρξη ηελ παξνρή ζηήξημεο ζηνπο αλζξώπνπο λα ζηακαηήζνπλ ηε ρξήζε θαπλνύ. 

Σώξα ε πξσηνβνπιία επεθηείλεηαη θαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, όπσο ηα Α.Σ.Τ., 

πξνθεηκέλνπ λα επαηζζεηνπνηήζεη ηα κέιε ηνπο γηα ηελ πξόιεςε απέλαληη ζηηο 

ΜΜΑ. 

 
Ο Miguel Uprimny Yepes, πληνληζηήο γηα ηελ Τγεία ζηελ Gestarsalud (Κνινκβία), 

παξνπζίαζε ηελ πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ελάληηα ζηηο ΜΜΑ ζηελ 

Κνινκβία, ηελ Οπγγαξία θαη ηελ Αξγεληηλή. Γηα παξάδεηγκα, ε Οπγγαξία δελ 

δηαζέηεη ππεξεζία ή γξαθείν ζην Τπνπξγείν Τγείαο, αξκόδηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ ΜΜΑ. Μόλνλ ε Κνινκβία έρεη κηα πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηηο ΜΜΑ θαη 

επηθεληξώλεηαη ζε δηάθνξεο από απηέο, θαζώο θαη ζηνλ παξάγνληα θηλδύλνπ ηνπο.  

Χζηόζν,  δελ εθαξκόδεη εηδηθή πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηελ πξνώζεζε θαη ηελ εκπνξία 

ηξνθίκσλ πνπ απεπζύλνληαη ζηα παηδηά. ιεο νη ρώξεο, όκσο, δηαζέηνπλ 

πξόγξακκα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαξθίλνπ. Η θαηάζηαζε είλαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθή όζνλ αθνξά ζηελ πξόζβαζε ζε ζεξαπείεο θαη θαξκαθεπηηθά 

πξντόληα. 

 
Ο Darwin Cerizola, Πξόεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο Απηνδηαρεηξηδόκελσλ Σακείσλ 

Τγείαο ηεο Οπξνπγνπάεο (UMU), παξνπζίαζε ηελ θαηάζηαζε ζηε ρώξα ηνπ. Από ην 

2014 ην αιάηη θαη ηα θαξπθεύκαηα κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε αιάηη έρνπλ 

απαγνξεπηεί από ηα εζηηαηόξηα. Οη θνύξλνη έρνπλ κεηώζεη ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε 

αιάηη ζηα πξντόληα ηνπο, ελώ ην 2018 καγαδηά, όπσο ηα εζηηαηόξηα, πξέπεη ηώξα 

λα πξνζαξκόζνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 10% ησλ κελνύ ηνπο, ζε πηάηα ρσξίο αιάηη. 

Δπίζεο ε θπβέξλεζε θαζηέξσζε νδεγό πγηεηλήο δηαηξνθήο, εηηθεηνπνίεζε ησλ 

ηξνθίκσλ, θαζώο θαη κία εκέξα θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο.  

Ο Γξ Casimir Ntandikiye, Ιαηξηθόο ύκβνπινο ζηελ MFP, Μπνπξνύληη, παξνπζίαζε 

ηε κνπηνπαιηζηηθή πξνζέγγηζή ηνπ Σακείνπ ηνπ ζην ζέκα ησλ ΜΜΑ. Η MFP 

εμαζθαιίδεη ηελ πξόζβαζε ζηε ζεξαπεία ρξόλησλ λνζεκάησλ, θπξίσο γηα ηελ 

ππέξηαζε πνπ είλαη θαη ε πην θνηλή Με Μεηαδηδόκελε Αζζέλεηα κε ηελ νπνία 

έξρνληαη αληηκέησπνη  νη αζθαιηζκέλνη. Σν εξώηεκα ηεο θξνληίδαο ησλ ΜΜΑ είλαη 

πνιύ ζεκαληηθό γηα ηελ MFP, θαζώο απηέο επεξεάδνπλ θπξίσο θαηεγνξίεο 

αζθαιηζκέλσλ πνπ δελ είλαη πιήξε κέιε (παηδηά θάησ ησλ 5 εηώλ, ζπληαμηνύρνπο 

θ.ά.), θαη νη νπνίνη ίζσο ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξόηεηα ηνπ Α.Σ.Τ. 

Η  MFP εμεηάδεη ζνβαξά λα πξνζζέζεη ζην δπλακηθό ηεο θαηλνύξηα  κέιε αιιά θαη 

λα πξνρσξήζεη ζε δξάζεηο πξόιεςεο. 
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Επιτροπή Λατινικήσ Αμερικήσ 
Μπορεί θ θλεκτρονικι Υγεία να κεραπεφςει όλεσ μασ τισ αςκζνειεσ; 

 

14 Νοζμβρθ – Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Λατινικισ Αμερικισ ςυμμετείχαν ςτθν κοινι ςυνάντθςθ ςυηθτϊντασ τθ δυνατότθτα 

εφαρμογισ των λφςεων τθσ θλεκτρονικισ Υγείασ ςτθ διαχείριςθ χρόνιων πακιςεων. Στο ςεμινάριο, θ Martini Hagiefstratiou 

(Solidaris, BE) περιζγραψε τισ τελευταίεσ ςχετικζσ εξελίξεισ ςτον τομζα ςτο Βζλγιο και οι ςυμμετζχοντεσ ςυηιτθςαν εν ςυντομία τα 

πικανά οφζλθ των θλεκτρονικϊν Λφςεων ςτο πεδίο εργαςιϊν τουσ, ενϊ επεςιμαναν κάποιεσ επικείμενεσ προκλιςεισ και 

περιοριςμοφσ. 

Σν Βέιγην έρεη πξόζθαηα εληζρύζεη ηηο ςεθηαθέο ιύζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο θξνληίδαο πγείαο, κε ηειηθό ζηόρν ηελ αλάπηπμε 

ελόο πιήξνπο ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε βειηίσζε ηεο θξνληίδαο αζζελώλ δηακέζνπ επξύηεξεο ζπλεξγαζίαο θαη 

αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηαμύ παξόρσλ πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο θαη λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ. Αλάκεζα ζε απηά, νη 

ελδεδεηγκέλεο ιύζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ ην ζύληνκν Ιαηξηθό Ιζηνξηθό Ηιεθηξνληθήο Τγείαο, ην νπνίν παξέρεη ε 

δπλαηόηεηα δηακνηξαζκνύ ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη ζηνηρείσλ ζε αζθαιείο πιαηθόξκεο, ελώ επηηξέπεη ζε θάζε πάξνρν 

πγείαο λα έρεη πξόζβαζε ζε θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ αζζελή, κε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ. ε 

ζπλάξηεζε κε ηα αξρεία απηά, δεκηνπξγήζεθε ε «Mycarenet», κηα πιαηθόξκα ππεξεζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από 

ηδηώηεο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη λνζειεπηηθά ηδξύκαηα, ε νπνία επηηξέπεη ηελ επαιήζεπζε ησλ αζθαιηζηηθώλ ζηνηρείσλ 

ησλ αζζελώλ, ηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη εμαζθαιίδνληαο ρξέσζε κόλν ηεο 

ζπκκεηνρήο, θαζώο θαη ηελ εμνηθνλόκεζε δηνηθεηηθώλ πόξσλ κέζσ ηεο εηζαγσγήο ηαηξηθώλ ειεθηξνληθώλ 

Πηζηνπνηεηηθώλ. 

Μέζα ζε απηό ην εζληθό πιαίζην, ην Α.Σ.Τ. Solidaris έρεη αλαπηύμεη ηελ εθαξκνγή “Comunicare”, κηα ιύζε πνπ 

αλαπηύρζεθε ζην πιαίζην ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ, ε νπνία ηειηθά ζηνρεύεη ζε όιεο ηηο ρξόληεο παζήζεηο. Παξέρεη ζηνπο 

αζζελείο, κέζσ  εθαξκνγήο ζην θηλεηό, πξνζσπνπνηεκέλε πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα θξνληίδαο, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ ζεξαπεπηηθή ηνπο ζπκκόξθσζε θαη θαηαγξάθνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο ζε ζρέζε κε ηε ζεξαπεία. 

Σν “Vivoptim”, έλα πξνζσπνπνηεκέλν πξόγξακκα εμάζθεζεο κε επίθεληξν ηνλ ζαθραξώδε δηαβήηε, είλαη αθόκε κία 

εμεηδηθεπκέλε πξσηνβνπιία ηνπ Σακείνπ, ε νπνία ζηνρεύεη ζηελ πξόιεςε θαη ηε δηαρείξηζε θαξδηαγγεηαθώλ θηλδύλσλ, 

εζηηάδνληαο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αζζελνύο. Σν «Vivoptim» θαηαξηίζζεθε ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ από έλα Σακείν 

Τγείαο ζηε Γαιιία (MGEN - Α.Σ.Τ. Δθπαηδεπηηθώλ). 

Οη ζπδεηήζεηο πνπ αθνινύζεζαλ επεζήκαλαλ ηε ζεκαζία ηεο πξνζαξκνγήο ησλ ιύζεσλ ζην πξνηεηλόκελν πιαίζην. Δάλ ε 

ειεθηξνληθή Τγεία κνηάδεη λα κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά, εηδηθά ζε πεξηπηώζεηο ηαηξηθώλ αδηεμόδσλ, πξέπεη λα ιεθζνύλ 

ππόςε ηα ζέκαηα ζπλδεζηκόηεηαο θαη ε απαξαίηεηε αλαβάζκηζε ησλ πιαηθνξκώλ. Πεξηγξάθεθαλ, επίζεο, νη εμειίμεηο 

ηεο ειεθηξνληθήο Τγείαο ζηελ Οπξνπγνπάε, κεηαμύ ησλ νπνίσλ, ην εζληθό ειεθηξνληθό Ιαηξηθό Ιζηνξηθό θαη ην ζρέδην 

ειεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο. ηελ Αξγεληηλή, ε εκπεηξία ησλ θαξκαθνπνηώλ πνπ παξαθνινπζνύλ ηε ζεξαπεία ησλ 

πειαηώλ ηνπο κέζσ ηεο εθαξκνγήο Whatsapp, απνηέιεζε ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηεο δπλακηθήο ησλ ειεθηξνληθώλ 

Λύζεσλ ζηε δηακόξθσζε κηαο πην πξνζσπηθήο ζρέζεο κεηαμύ αζζελώλ θαη επαγγεικαηηώλ θξνληίδαο πγείαο. 

Σέινο, νη ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο όζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, γεγνλόο 

πνπ δελ πξέπεη λα ππνβαζκηζηεί, εάλ ζέινπκε  λα πξνιάβνπκε ε ειεθηξνληθή Τγεία λα κελ γίλεη ε αηηία γηα όιεο ηηο 

αζζέλεηεο. Αιιά απηό παξακέλεη ζέκα πξνο ζπδήηεζε…. 
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Επιτροπή Αφρικήσ και Μζςησ Ανατολήσ 
Δθμιουργία ςτρατθγικϊν Δθμοςίων Σχζςεων. 

 
14  Νοζμβρθ – Η Επιτροπι Αφρικισ και Μζςθσ Ανατολισ τθσ ΑΙΜ ςυνεδρίαςε ςτισ Βρυξζλλεσ, ςτα γραφεία τθσ ΕΟΚΕ, ςτο πλαίςιο των εργαςιϊν  

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.   

Η ζπλεδξίαζε ηεο πεξηθέξεηαο Αθξηθήο – Μέζεο Αλαηνιήο μεθίλεζε κε ηελ παξνπζίαζε από ηνλ Yannick Lucas, Γηεπζπληή 

Γεκνζίσλ Τπνζέζεσλ ηεο FNMF, γηα ην ζέκα ηεο επηξξνήο ζηηο δεκόζηεο ππνζέζεηο. Μηα επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή δεκνζίσλ 

ππνζέζεσλ νξγαλώλεηαη γύξσ από 5 ζηνηρεία: 

• Σνλ νξηζκό ελόο ζπγθεθξηκέλνπ, κεηξήζηκνπ, απνδεθηνύ θαη θηιόδνμνπ, ξεαιηζηηθνύ θαη ρξνληθά πεξηνξηζκέλνπ ζηόρνπ 

• Μηα θαηάιιειε ραξηνγξάθεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ιακβάλνληαο ππόςε ππνζηεξηθηέο θαη επηθξηηέο, ζπκκάρνπο θαη αληηπάινπο 

• Σελ αλαγλώξηζε ησλ ζεκείσλ αλαηξνπήο, π.ρ. ζεκείσλ πνπ κπνξνύλ λα ζαο επηηξέςνπλ λα επηηύρεηε ηνπο ζηόρνπο ζαο 

• Σελ επξεία ρξήζε ησλ κέζσλ πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα κεηαθέξεηε ηα επηρεηξήκαηά ζαο (ι.ρ ΜΜΔ, εθδειώζεηο, θιπ…) 

• Σε κέηξεζε ησλ επηπηώζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δείηε εάλ επηηύραηε. 

Ο Yannick Lucas έθεξε σο παξάδεηγκα ηελ επηηπρεκέλε ζπλεηζθνξά ηεο FNMF ζηνλ θαζνξηζκό πνιηηηθήο γηα κεδεληθή 

ζπκκεηνρή ζηα νδνληηαηξηθά, ηα νπηηθά θαη ηελ αθνπνπξνζζεηηθή ζηε Γαιιία. Σν θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ήηαλ ε ζεηηθή ζηάζε 

ηεο FNMF απέλαληη ζηε κεηαξξύζκηζε, ε έγθαηξε ηνπνζέηεζε ζηε δεκόζηα ζπδήηεζε,  θαζώο θαη ε επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε 

ηεο FNMF. 

Σν ππόινηπν κέξνο ηεο ζπδήηεζεο ήηαλ αθηεξσκέλν ζηελ παξνπζίαζε ηνπ Lomé (22 θαη 23 Ιαλνπαξίνπ 2019). Ο Αληηπξόεδξνο 

γηα ηελ πεξηθέξεηα Αθξηθήο θαη Μέζεο Αλαηνιήο, Abdelaziz Alaoui, ελεκέξσζε ηα κέιε όηη ηελ πξώηε εκέξα, πςεινύ επηπέδνπ 

νκηιίεο ζην ζηξνγγπιό ηξαπέδη από ππνπξγνύο, αλώηεξεο εθπξνζσπήζεηο δηεζλώλ νξγαληζκώλ θαη κνπηνπαιηζηώλ ζα 

πξαγκαηεπηνύλ ζέκαηα όπσο:  

1. Σελ εκπηζηνζύλε ζηα Α.Σ.Τ. γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αιιειεγγύεο ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ θξνληίδαο πγείαο, 

2. Σελ ππνρξεσηηθή ζύλδεζε κε ηα Α.Σ.Τ., 

3. Σελ αληηπξνζσπεία δηνίθεζεο ησλ ζρεδίσλ δεκόζηαο αζθάιηζεο πγείαο ζηα Α.Σ.Τ. 

Η δεύηεξε κέξα ζα είλαη αθηεξσκέλε θπξίσο ζηε Γηαθήξπμε ηνπ Lomé, ηνλ νδηθό ράξηε ζπκπεξίιεςεο ησλ Α.Σ.Τ. ζηηο 

παγθόζκηεο πνιηηηθέο πγεηνλνκηθήο θάιπςεο. Η ζύζθεςε ζα θιείζεη κε ηελ παξάζεζε δείπλνπ. 

Ο Κνο Alaoui ελεκέξσζε ηα κέιε ζρεηηθά κε ηελ επίζθεςή ηνπ ζηε Burkina Faso, ζηηο 1 θαη 2 Ννεκβξίνπ 2018. Δθεί, 

ζπλαληήζεθε κε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Πξσζππνπξγνύ, θαζώο θαη κε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα θαη ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ θαη ηελ UEMOA. 

ηηο 24 Οθηώβξε, ε Γξακκαηεία ηεο ΑΙΜ παξαθνινύζεζε ζηε Γέλνβα ηελ Σξίηε πλάληεζε Πνιιαπιώλ Φνξέσλ, ηεο 

Πξσηνβνπιίαο Φνξέσλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηεο ILO. Η ζπλάληεζε ήηαλ ελζαξξπληηθή, δηόηη ε πξόζθιεζε ηεο ΑΙΜ είλαη κηα 

επηηπρία. Δμάιινπ, ηα Α.Σ.Τ. κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο αλεζπρίεο κε ηνπο θπβεξλεηηθνύο εθπξνζώπνπο πνπ παξεπξέζεθαλ ζηε 

ζπλάληεζε: ηα πξνβιήκαηα πνπ ηίζεληαη από ηελ θάιπςε ησλ άηππα εξγαδνκέλσλ, νη πξνθιήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

ρξεκαηνδόηεζε, θιπ… Ήηαλ, επίζεο, θάπσο απνγνεηεπηηθό, θαζώο ε ILO θξίλεη όηη ηα Α.Σ.Τ. από κόλα ηνπο δελ είλαη ηθαλά λα 

επηηύρνπλ βηώζηκε πξόζβαζε ζηε θξνληίδα πγείαο ζε επξεία θιίκαθα. Η ILO είλαη ζηξακκέλε θπξίσο ζε πξνγξάκκαηα πνπ 

ρξεκαηνδνηνύληαη από δεκόζηνπο πόξνπο θαη βαζίδνληαη ζε αζθαιηζηηθά ηακεία πγείαο. 
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Kohll, Decker and Geert Jan Hamilton 

in 1998 in Luxembourg. 
 

  
 

 

 
 

  

Left: Geert Messiaen presents the AIM Brussels 
Declaration on Air Pollution and Health 
Right: Jean Hermesse describes the Belgian 
Positive Health Initiative 

Συνεδρίαςη Διοικητικοφ 
Συμβουλίου  

Οι Υποκζςεισ  Kohll και Decker ιταν ευπρόςδεκτα δϊρα  
 

Η ΑΙΜ ξεκίνθςε τα γενζκλια τθσ ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθν 

παρουςίαςθ του Κακθγθτι Greenwood από το Αμπερντίν, ειδικοφ ςτο lobbying με 

τουσ Ευρωπαϊκοφσ κεςμοφσ. Αρκετά από τα μζλθ τθσ ΑΙΜ εξεπλάγθςαν όταν 

άκουςαν πωσ ο Κακθγθτισ Greenwood δεν βλζπει κανζνα πρόβλθμα ςτθν άνιςθ 

εκπροςϊπθςθ ςτισ Βρυξζλλεσ. Οι Ευρωπαϊκοί κεςμοί, ςφμφωνα με τον Greenwood, 

είναι ςε κζςθ να ιςορροπιςουν τα ςυμφζροντα των διαφόρων φορζων, των 

μεγάλων βιομθχανιϊν και των μικρϊν ΜΚΟ. 

Σα κέιε ηεο ΑΙΜ είραλ ηε ραξά, ελ ζπλερεία, λα ππνδερηνύλ ηνλ θ. 

Geert Jan Hamilton, επίηηκν Πξόεδξν ηεο ΑΙΜ θαη Πξόεδξν ηεο 

Έλσζεο ζηνλ νπνίν νθείιεηαη ε κεηαθίλεζε ηεο έδξαο από ηε 

Γελεύε ζηηο Βξπμέιιεο, από ην 1993 έσο ην 1999. Ήηαλ κηα επνρή 

Δπξσπατθήο αηζηνδνμίαο κεηά ηελ πηώζε ηνπ ηείρνπο, ην 

απμαλόκελν πνζνζηό ησλ Κξαηώλ - Μειώλ, ε απμαλόκελε επίδξαζε 

ηεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. σο πξνο ηα κέιε ηεο ΑΙΜ θαη, ζαλ 

επαθόινπζν, ε εγθαηάζηαζε ηεο ΑΙΜ ζηηο Βξπμέιιεο. Τπήξραλ 

όκσο θαη αλεζπρίεο γηα ην κέιινλ ησλ Α.Σ.Τ., κε ηελ ελίζρπζε ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο. Άξαγε ε κεηαθνξά ηεο έδξαο ζηηο Βξπμέιιεο ζα 

κείσλε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηεο Έλσζεο; Αιιά ε κεηαθίλεζε, ε 

νπνία εγθξίζεθε από ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Ρώκεο ην 1996, ήηαλ 

κηα επηηπρία, ράξε θαη ζην ζεκαληηθό έξγν ηνπ ηόηε Σακία, Michel 

Schmitz. 

ηε ζπλέρεηα ην κηθξόθσλν πήξε ν Willy Palm, ν πξώηνο 

Γηεπζπληήο ηεο ΑΙΜ ζηηο Βξπμέιιεο (1998-2006), ν νπνίνο κίιεζε 

γηα ηε κεηαθίλεζε. Οη απνθάζεηο ησλ Δπξσπατθώλ Γηθαζηεξίσλ 

ζρεηηθά κε ηηο ππνζέζεηο ησλ Decker θαη Kohll ήξζαλ, ζύκθσλα κε 

ηνλ Palm, ζε κηα θαληαζηηθή ζηηγκή, ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζή 

καο ζηηο Βξπμέιιεο. Σν έξγν καο αλαθνξηθά κε ηελ ππόζεζε απηή, 

καο πεξηέιαβε ζηνλ ράξηε  ηεο ζθαίξαο ηεο Δ.Δ. ην ηέινο ηεο 

παξέκβαζήο ηνπ, ν Palm απνθάιπςε έλα κπζηηθό, πσο ε ΑΙΜ είλαη 

ππεύζπλε γηα ην γεγνλόο όηη ηώξα όινη κηινύλ γηα ηνπο Kohll θαη 

Decker. Η απόθαζε ζρεηηθά κε ηνλ Decker ήξζε λσξίηεξα, έηζη νη 

απνθάζεηο Decker-Kohll ζα ήηαλ πην θαηάιιειεο, αιιά νη 

ζπλάδειθνη ζηελ ΑΙΜ πίζηεπαλ όηη ην «Kohll-Decker» ερεί 

θαιπηέξα θαη απνθάζηζαλ λα ηνπο παξνπζηάδνπλ κε απηήλ ηε ζεηξά. 

Έηζη γλσξίδνπκε ηηο ππνζέζεηο απηέο κέρξη ζήκεξα. 

Η γελέζιηα ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ νινθιεξώζεθε 

κε ηε ζπδήηεζε κεηαμύ από ηνλ πξώελ Αληηπξνέδξνπ André 

Arnaudy (2000-2002) θαη ηνπ ησξηλνύ Αληηπξνέδξνπ γηα ηηο 

κνπηνπαιηζηηθέο αμίεο, Pedro Bleck da Silva. Αλέηξεμαλ πίζσ ζην 

lobby ησλ 20 ρξόλσλ γηα ηα Α.Σ.Τ. ην νπνίν ν Arnaudy ζεσξνύζε 

«αγώλα», ηδηαίηεξα ελάληηα ζηνπο θεξδνζθνπηθνύο αζθαιηζηηθνύο 

θνξείο. Ξεθίλεζε ην 1993, κε πξώην αίηεκα έλα Ννκηθό 

Καηαζηαηηθό εηδηθά γηα ηα Α.Σ.Τ. Σν 2006 ππήξμε έλα δεύηεξν 

ζρέδην πνπ ζηόρν είρε ηελ επξύηεξε αλαγλώξηζε ησλ Α.Σ.Τ. Η 

αλαγλώξηζε ησλ Α.Σ.Τ. θαη ησλ αμηώλ ηνπο παξακέλεη ζεκαληηθό 

πεδίν δξάζεο γηα ηελ ΑΙΜ. Ο Bleck da Silva ππνγξάκκηζε ζηελ 

παξνπζίαζή ηνπ ηε ζεκαζία ησλ επαθώλ κε ηζρπξνύο αλζξώπνπο, 

κέιε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη Δπηηξόπνπο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη 

πξόνδνο ζην έξγν. 

https://www.aim-mutual.org/mediaroom/aim-adopts-brussels-declaration-on-air-pollution-and-health/
https://www.aim-mutual.org/mediaroom/aim-adopts-brussels-declaration-on-air-pollution-and-health/
https://www.masantepositive.be/
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Συνζδριο για το Μζλλον τησ Υγείασ ςτην Ε.Ε 
Ο Επίτροποσ Andriukaitis καλωςορίηει το Υπόμνθμα τθσ ΑΙΜ προσ τισ Ευρωπαϊκζσ Εκλογζσ  

 

Το απόγευμα τθσ 15
θσ

 Νοεμβρίου, θ ΑΙΜ πραγματοποίθςε ανοιχτι εκδιλωςθ, κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ παρουςιάςτθκε το 

Υπόμνθμα τθσ ΑΙΜ για τισ Ευρωεκλογζσ του 2019. Ο Επίτροποσ τθσ Ε.Ε για τθν Υγεία και τθν Αςφάλεια των Τροφίμων, Vytenis 

Andriukaitis, κακϊσ και ο Πρόεδροσ τθσ EESC, Luca Jahier χαιρζτιςαν τθ δθμοςιοποίθςθ τθσ ΑΙΜ. 

Ο Πξόεδξνο Luca Jahier ζπλεράξε ηελ ΑΙΜ γηα ην Τπόκλεκά ηεο. Σόληζε όηη ην δεκνγξαθηθό αιιάδεη θαη ε γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνύ πξνθαιεί κεγάια πξνβιήκαηα ζην ζύζηεκα θξνληίδαο πγείαο ζηελ Δπξώπε. Οη πθηζηάκελεο αληζόηεηεο ζηελ 

πγεία πξέπεη λα εμαιεηθζνύλ θαη ην πξνζδόθηκν δσήο λα απμεζεί ζε όια ηα Κξάηε-Μέιε. Ο Δπίηξνπνο Andriukaitis 

ζπκθώλεζε απόιπηα κε ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο ΑΙΜ θαη ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία ηνπ αγώλα ελάληηα ζε αζζέλεηεο πνπ 

κπνξνύλ λα πξνιεθζνύλ. ε απηό ην πλεύκα, ηόληζε ηε ζεκαζία ηεο αύμεζεο ησλ πνζνζηώλ εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο, 

εηδηθά γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηώλ από πξόσξν ζάλαην ζηελ Δ.Δ. Η Κα Fransen, πξώελ Γηεπζύληξηα ηεο Γεληθήο 

Γηεύζπλζεο Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, παξνπζίαζε ην όξακά ηεο ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο 

πγείαο ζηελ Δ.Δ. Δμήγεζε όηη νη πνιίηεο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ησλ Δπξσπατθώλ πνιηηηθώλ θαη 

επεζήκαλε ηα επηηεύγκαηα ηεο Δπξώπεο πνπ αθνξνύλ ζηνπο πνιίηεο ηεο. 

 

  

Μεηά ην δηάιεηκκα, Πξόεδξνη θαη Γεληθνί Γξακκαηείο από πέληε νξγαλώζεηο – κέιε ηεο ΑΙΜ ζπδήηεζαλ γηα ην Τπόκλεκα. 

Η Ulrike Elsner (vdek, DE) ππελζύκηζε όηη ε Γεξκαλία δηαζέηεη έλα εθηεηακέλν ζύζηεκα θξνληίδαο πγείαο αιιά 

αληηκεησπίδεη πξνθιήζεηο όκνηεο κε άιιεο ρώξεο. Τπνγξάκκηζε ηελ αλάγθε γηα όια ηα Κξάηε – Μέιε λα δνπιέςνπλ καδί. 

Ο Albert Lautman (FNMF, FR) επεζήκαλε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ρώξα ηνπ εμαηηίαο ηεο γήξαλζεο ηνπ 

πιεζπζκνύ. Αλαθνξηθά κε ηελ ειεθηξνληθή Τγεία, ν Rain Laane (EHIF, EE) ηόληζε όηη ζα πξέπεη λα δνζεί ε δένπζα 

πξνζνρή ζην ζέκα ηεο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ, έηζη ώζηε λα απειεπζεξσζεί ε δπλαηόηεηα νη ειεθηξνληθέο 

Λύζεηο λα ζώδνπλ ηηο δσέο ησλ αζζελώλ θαη λα βειηησζεί ε πεξίζαιςε.  Ο Aleš MIKELN (Vzajemna, SI) ζρνιίαζε ζε 

ρηνπκνξηζηηθό ηόλν ηηο παξελέξγεηεο  ηεο ζπλεθηηθόηεηαο. Καηά ηα ιεγόκελά ηνπ, ν πην επηζθέςηκνο γηαηξόο είλαη ν «Κνο 

Google», πξαγκαηηθόηεηα ε νπνία δπζηπρώο νδεγεί ζηε δηζηαθηηθόηεηα ησλ γνλέσλ, απέλαληη ζηα εκβόιηα. Σέινο, ν 

Armando Nieto (Divina Pastora, ES) ζπκθώλεζε ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο πξόιεςεο από ηε κηα πιεπξά θαη ζηελ 

πξνζβαζηκόηεηα ζε θαξκαθεπηηθά πξντόληα από ηελ άιιε, θαξκαθεπηηθά πξντόληα ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

θνζηνινγνύληαη βάζεη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο. Δλ θαηαθιείδη, ε ζπδήηεζε ππελζύκηζε ηηο πέληε πξνηεξαηόηεηεο 

πνπ ππνγξακκίζηεθαλ ζην ππόκλεκα ηεο ΑΙΜ  γηα ηηο επόκελεο εθινγέο: έκθαζε ζηελ πξόιεςε θαη ηελ πγεία ζε όιεο ηηο 

πνιηηηθέο, βηώζηκε πξόζβαζε ζηα θάξκαθα, θαηλνηνκία ζηε θξνληίδα πγείαο, αλάγθε γηα κηα δηεζλή πξννπηηθή θαη 

ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ησλ Α.Σ.Τ. ινη ζπκθώλεζαλ όηη νη πξνηεξαηόηεηεο απηέο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην επίθεληξν 

ησλ κειινληηθώλ πνιηηηθώλ, εάλ ζέινπκε λα επηηύρνπκε κηα πην θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα Δπξώπε. 
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Συνζδριο 
Στοιχθματίηοντασ ςτο νικθτιριο Άλογο: Μεταρρυκμίηοντασ τθ 
φροντίδα ψυχικισ  υγείασ και αγκαλιάηοντασ τισ ψυχικζσ 
αςκζνειεσ. 

 
Συνεχισ τελειοποίθςθ, αδιάςπαςτοσ ανταγωνιςμόσ, ζλλειψθ αίςκθςθσ 

εκπλιρωςθσ… αυτά αποτελοφν τουσ πυλϊνεσ ςτουσ οποίουσ ςιμερα οι 

κοινωνίεσ μασ ιςορροποφν. Με αυτζσ τισ λζξεισ, θ Margret Hospach, 

Γερμανίδα Φυςικοκεραπεφτρια, «διεφρυνε το μυαλό» των 

ςυμμετεχόντων ςτο ςυνζδριο τθσ ΑΙΜ ςχετικά με το μζλλον τθσ ψυχικισ 

υγείασ. Η εκ βάκουσ παρζμβαςι τθσ τράβθξε τθν προςοχι γφρω από το 

κζμα, υπογραμμίηοντασ τθν αναγκαιότθτα αφξθςθσ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ 

γφρω από το πρόβλθμα τθσ ψυχικισ υγείασ, το οποίο επθρεάηει όλουσ και 

ιδθ ζχει αρνθτικό αντίκτυπο ςτισ μελλοντικζσ γενιζσ. 

Ο Καζεγεηήο Raul Cordeiro, από ην Πνιπηερληθό Ίδξπκα ηεο Portalegre, 

ζθηαγξάθεζε ην γεληθό παλόξακα ηεο ςπρηθήο πγείαο ζηελ Δπξώπε, 

όπνπ νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο απνηεινύλ ηελ πην ζεκαληηθή ρξόληα θαηάζηαζε 

(40%). Μεηά ηε δηακόξθσζε ηνπ γεληθνύ ηνπίνπ θαη ππνγξακκίδνληαο θάπνηεο από 

ηηο επηθείκελεο πξνθιήζεηο, ην ζπλέδξην «κεγεζύλζεθε» γηα λα απεηθνλίζεη θάπνηεο 

από ηηο θαιύηεξεο πξαθηηθέο ζηελ Δπξώπε. Η Γξ Elena Heber πεξηέγξαςε κηα 

δηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε γηα ηελ πξόιεςε ηνπ άγρνπο θαη ηεο θαηάζιηςεο- γηα λα 

αλαθέξνπκε κεξηθέο - , θαη παξέζεζε έλα παξάδεηγκα ηνπ πώο ηέηνηνπ είδνπο 

εθπαηδεύζεηο πξέπεη λα είλαη πνιηηηζκηθά πξνζαξκνζκέλεο ζε ζηνρεπκέλν θνηλό (π.ρ. 

αγξόηεο). ηε ζπλέρεηα, ν Jacob πεξηέγξαςε ηελ πξόζθαηε κεηαξξύζκηζε ζην 

ζύζηεκα θξνληίδαο ςπρηθήο πγείαο ζην Βέιγην θαη ηελ επηδίσμε ηεο θπβέξλεζεο λα 

επηηύρεη κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε, ε νπνία ζα θαιύςεη όινπο ηνπο 

θαζνξηζηηθνύο παξάγνληεο ηεο πγείαο. Σέινο, ν Καζεγεηήο Hans Kroon εηζήγαγε ην 

θνηλό ζε κηα «επέιηθηε ζεηηθή θνηλνηηθή ζεξαπεία», κέζνδν θαιά αλαπηπζζόκελε 

ζηηο Κάησ Υώξεο, βαζηζκέλε ζε εηδηθέο νκάδεο εξγαζίαο κέζα ζηηο θνηλσλίεο. 

Πξνεηδνπνηεί πσο: «Η Κνηλσλία είλαη έλαο σθεαλόο πεγώλ, ζηνλ νπνίν νη άλζξσπνη 

κπνξνύλ εύθνια λα ραζνύλ». 

Απηή ε αλεζπρία θαη πνιιέο άιιεο ζπδεηήζεθαλ ζην δεύηεξν κέξνο  

ηεο ζπλάληεζεο. Η νκάδα ζπδήηεζεο, ππό ηνλ ζπληνληζκό ηεο Claudia Marinetti, 

Γηεπζύληξηαο ηνπ Δπξσπατθνύ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγείαο, ζπγθέληξσλε έλα επξύ 

θάζκα ζπκκεηερόλησλ: ηε Jacqueline Bowman, επηθεθαιήο ηεο Καηλνηνκίαο 

Απηνθξνληίδαο ζηελ Δπξώπε, ηνλ André Decraene, εθπξόζσπν ηεο Δπξσπατθήο 

Οκνζπνλδίαο Δλώζεσλ ησλ Οηθνγελεηώλ  Αηόκσλ κε Φπρηθά Ννζήκαηα, ηνλ Pascal 

Garel, Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Ννζειείαο θαη Τγείαο, 

ηνλ Erich Koch από ηε Γεξκαληθή Κνηλσληθή Αζθάιηζε γηα ηε Γεσξγία, ηε Γαζνθνκία 

θαη ηελ Κεπνπξηθή θαη ηελ Annabel Seebohm, Γεληθή Γξακκαηέα ηεο Μόληκεο 

Δπηηξνπήο Δπξσπαίσλ Γηαηξώλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζπκθώλεζαλ όηη ε 

απνηδξπκαηνπνίεζε ελδερνκέλσο απνηειεί κηα ζεηηθή εμέιημε, ζπκπεξηιακβάλνληαο 

θαη επάισηεο νκάδεο αιιά απηό δελ πξέπεη λα ζπκβαίλεη κε θάζε θόζηνο. Δάλ νη 

θνηλόηεηεο απνθαζίζνπλ λα αλαιάβνπλ δξάζε, ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 

εμνπιηζκέλεο. Η ζεκαζία ηεο έκθαζεο ζηελ πξόιεςε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ 

ησλ αξκόδησλ θνξέσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ςπρηθώλ αζζελεηώλ 

ππνγξακκίζηεθε επίζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζπκθώλεζαλ πσο κηα θνηλσληθνηαηξηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ ςπρηθή πγεία είλαη ν δξόκνο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε. 

Δπηζεκάλζεθε ν ξόινο ησλ Α.Σ.Τ. ζην λα ρηηζηνύλ ζπλεξγαζίεο κε θνξείο από 

δηαθνξεηηθνύο ηνκείο, έηζη ώζηε λα εληαρζεί ην ζέκα ηεο ςπρηθήο πγείαο ζε όιεο ηηο 

πνιηηηθέο, όπσο θαη ε ζεκαζία ηεο παξνρήο θαηάιιειεο ζηήξημεο ζηηο νηθνγέλεηεο θαη 

ζηνπο άηππνπο θξνληηζηέο. Οη ζπκκεηέρνληεο επηβεβαίσζαλ νκόθσλα πσο πνιιέο 

πξνθιήζεηο παξακέλνπλ κπξνζηά θαη όηη ε αληηκεηώπηζε ηνπο ζα απαηηήζεη ηε 

ζύκπξαμε θαη ηε ζπλεξγαζία θνξέσλ θαη πέξαλ ηνπ ηνκέα θξνληίδαο πγείαο. 
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26 06 19 28 06 19 

 

 

   

Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο  

Η AIM επραξηζηεί ηνλ Luca Jahier, Πξόεδξν ηεο 

Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο, γηα ηελ 

ππνδνρή ησλ κειώλ ηεο ΑΙΜ ζην «ζπίηη» ηνπο. Η 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο ΑΙΜ ζηηο 

Βξπμέιιεο δελ ζα ήηαλ εθηθηή ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπ  

Cândida Reis Rocha θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ Alain Coheur, 

Σακία ηεο ΑΙΜ θαη κέινπο ηεο ΔΟΚΔ. Δπραξηζηνύκε ζεξκά. 

 
 

 
 
 

Επόμενεσ Καταςτατικζσ Συνεδριάςεισ ΑΙΜ 2019 
 
 

Η ΑΙΜ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ 38ε Γεληθή ηεο πλέιεπζε 

ζην Λνπμεκβξνύξγν, από ηηο 26 έσο ηηο 28 Ινπλίνπ 2018, 

ζε ζπλεξγαζία κε ην κέινο ηεο CMCM. 
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