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Οι βασικές πολιτικές των Υγιών Πόλεων
ο 2022 είναι μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για την Υγεία

Ι γενικότερα και για την προαγωγή της Υγείας ειδικότερα
I στον 21ο αιώνα Καταρχήν διότι φέτος η ανθρωπότητα

φαίνεται πως θα κλείσει επιτυχώς την παρένθεση της πανδημίας
Ποτέ άλλοτε ο άνθρωπος δεν κατάφερε τόσο γρήγορα και τόσο

αποτελεσματικά να αντιμετωπίσει μια παγκόσμια απειλή για την

οποία τα επιδημιολογικά μοντέλα προέβλεπαν πολλές δεκάδες εκατομμύρια

νεκρούς και μια τεράστια παγκόσμια ύφεση Τροποποιώντας

στο αρχικό στάδιο άμεσα και καθολικά τις συμπεριφορές των

ανθρώπων μέσα από τις εξαιρετικές δυνατότητες που μας δίνουν οι

νέες τεχνολογίες και λίγο αργότερα με την ανακάλυψη και τη διάδοση

των εμβολίων η Ιατρική Επιστήμη και οι Πολιτικές Αρχές σε συνεργασία

κατάφεραν να αποφύγουν μια ανθρωπιστική καταστροφή

με το λιγότερο δυνατό κόστος

Προφανώς αυτό επηρεάζει και τη διαμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό

της πολιτικής των Υγιών Πόλεων και φυσικά των όλο και περισσότερων

διευρυμένων ρόλων που καλείται να διαδραματίσει η

Αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα

Αναδείχθηκε πόσο ευεργετική για τον πολίτη είναι η συνεργασία
των Επιστημών Υγείας και των Πολιτικών Αρχών σε παγκόσμιο επίπεδο

Δηλαδή η συνεργασία της γνώσης και της παραγωγής εργαλείων

και μεθόδων προαγωγής της Υγείας από τη μια μεριά και η

χρήση αυτής της γνώσης και αυτών των εργαλείων σε μαζική και

διεθνή κλίμακα από την άλλη

Σήμερα ο σχεδιασμός της πολιτικής του ΠΟΥ για τις Υγιείς Πόλεις

στηρίζεται σε 6 πυλώνες Στη μέση στην καρδιά της πολιτικής βρίσκεται

ο υψηλός στόχος η υγεία και η προστασία της καθώς και η

ευεξία Ό τι κάνουμε όποια απόφαση λαμβάνουμε όποια πολιτική

επιλέγουμε έχει ως βασικό στόχο την υγεία και την ευεξία 0 καθένας

από αυτούς τους πυλώνες αντιπροσωπεύει μια σειρά επιμέρους
πολιτικών

Η πρόληψη

Βασική στόχευση κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας είναι η πρόληψη

και η προαγωγή της υγείας των πολιτών Γta να επιτευχθεί αυτό

είναι απόλυτα απαραίτητη η οικοδόμηση ενός αξιόπιστου και

ισχυρού συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Είναι δεδομένο ότι ο προσωπικός ιατρός πρόκειται να συμβάλει

στην αναβάθμιση της υγείας των πολιτών με την παρακολούθηση

του ατομικού φακέλου υγείας και τις παρεμβάσεις σε επίπεδο

πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου γι αυτό και οι πολίτες

πρέπει να αγκαλιάσουν τον νέο θεσμό Ωστόσο πρέπει να τονιστεί

ότι ο προσωπικός ιατρός αποτελεί δικαίωμα και όχι υποχρέωση

του ασθενούς και γι αυτό είμαστε αντίθετοι στην επιβολή

προστίμων για όσους πολίτες επιλέξουν να μην κάνουν την
εγγραφή

τους
Το νέο σύστημα πρέπει να ικανοποιεί τα αιτήματα για αξιοπρεπείς

συνθήκες εργασίας και αμοιβές ελεύθερη επιλογή γιατρού με τη

συμμετοχή και μη συμβεβλημένων μέσω της πιστοποίησης και

αξιοποίηση του υψηλά εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού

θα πρέπει να μπορεί ο γιατρός να ζει με αξιοπρέπεια στη χώρα
του ώστε να σταματήσει η μετανάστευση του υψηλά εξειδικευμένου

ιατρικού προσωπικού και ο πολίτης να έχει υψηλού επιπέδου

υπηρεσίες υγείας
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