ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-Ν.Π.Δ.Δ.

Βούλα,10-2-2020
Αρ. Πρωτ.: 1787

ΠΡΟΣ:-Συντονιστή Διευθυντή
(για εισήγηση στο ΔΣ)
ΚΟΙΝ:-Γρ. Προέδρου Δ.Σ

Ταχ.Δ/νση : Λ.Κ.Καραμανλή 2
Βούλα, Τ.Κ 16673
Πληρ: Δ.Τζελέπη
Tηλέφ.: 213 2007903-905
Τηλ/πια:210-8958512
e-mail:gr.dieythinti@0261.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Ενιαίας Επιτροπής Αξιολόγησης Χρονίως
Πασχόντων στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Α για το έτος 2019.
ΣΧΕΤ:
1.Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Επιτροπής Αξιολόγησης Χρονίως
Πασχόντων.
2. Την με αριθμ.πρωτ.οικ.3802/21-5-2019 απόφαση ΔΣ του ΚΚΠΠΑ (15η
Συνεδρίαση /3ο ΕΗΔ/15-5-2019).
Σε εφαρμογή του ως άνω σχετικού, σας διαβιβάζουμε την Ετήσια Έκθεση
Πεπραγμένων της Ενιαίας Επιτροπής Αξιολόγησης Χρονίως Πασχόντων στα
Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.Α ,με στόχο την ενημέρωση, την βελτίωση και τον
έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες που αιτήθηκαν εισαγωγή για
το χρονικό διάστημα από 1-1-2019έως 31-12-2019.
Το παρόν αποστέλλεται για ενημέρωσή σας και δικές σας περαιτέρω ενέργειες.
Συν.:(8)
Εσωτ. Διανομή
-Γραμ.ΕνιαίαςΕπιτρ.Εισ.Χρ.Πασχ.
-Μελη Εν.Επ.Χρον.Πασχ.ΚΚΠΠΑ

Η συντονίστρια της επιτροπής
Δέσποινα Τζελέπη
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Ενιαίας Επιτροπής Αξιολόγησης Χρονίως Πασχόντων.

31-1-2020
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Κατά την εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ενιαίας
Επιτροπής Αξιολόγησης Χρονίως Πασχόντων και στο πλαίσιο διενέργειας
ετήσιας έκθεσης-απολογισμού του έργου της επιτροπής συντάχθηκε το
παρόν προς επίρρωση των παραπάνω.
Σε συνέχεια της έκθεσης του έτους 2018 συντάχθηκε η παρούσα έκθεση
πεπραγμένων, με στόχο την συνεπή πορεία και έλεγχο της επιτροπής τόσο
από τα ίδια τα μέλη της όσο και από τα μέλη του ΔΣ του ΚΚΠΠΑ.
Το 2019 εισήχθησαν τριάντα τρεις (33) άνθρωποι στα Παραρτήματα –
Μονάδες ως εξής :
Παράρτημα Αγίας Βαρβάρας Δυτικής Αθήνας):10 άτομα,
Παράρτημα ΑΜΕΑ Γλυφάδας :
9 άτομα,
Μονάδα Μελισσίων:
14 άτομα
ΣΥΝΟΛΟ









33 άτομα

Από την 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής 21-1-2019 έως την 13η Συνεδρίαση
στις 17-12-2019 αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή συνολικά 277
αιτήματα εισαγωγών και συμπληρωματικά αιτήματα, που αφορούσαν
εγκεκριμένες αιτήσεις που αιτούνταν κατά προτεραιότητα εισαγωγή,
αιτήσεις απόσυρσης κ.τ.λ).
Παρακάτω παραθέτουμε στοιχεία των αιτήσεων των ενδιαφερομένων
σχετικά με:
Τον χρόνο αναμονής των εγκεκριμένων αιτημάτων έως την εισαγωγή τους,
τον χρόνο αναμονής από την κατάθεση του αιτήματος έως την ημέρα
αξιολόγησής του από την επιτροπή,
τις θετικές-αρνητικές εισηγήσεις,
τους φορείς από τους οποίους προέρχονται τα αιτήματα,
το ποσοστό πληρότητας των αντίστοιχων δομών,
τον αριθμό και τα αίτια απόσυρσης των αιτημάτων,
συμπεράσματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τα στοιχεία τα σχετικά με τον αριθμό εισαγωγών,
αναμονής εισαγωγής εγκεκριμένων αιτημάτων και εισαγωγών στο
Παράρτημα ΑΜΕΑ Γλυφάδας έχουν σαφώς επηρεαστεί από την
μετεγκατάσταση του Παραρτήματος Γλυφάδας σε παραχωρημένους χώρους
του ΠΑΑΠΑ Βούλας (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2019).
Η μετεγκατάσταση μείωσε κατά 34 κλίνες (από 58 μειώθηκαν σε 24 ) την
δυναμικότητα του Παραρτήματος Γλυφάδας ενώ παράλληλα στέρησε 34
κλίνες που θα είχαν καλύψει ανάγκες από την λίστα των εγκεκριμένων
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αιτημάτων, με ότι αυτό συνεπάγεται για τα αιτήματα που προέρχονται από
Νοσοκομειακά Ιδρύματα.
Υπενθυμίζεται ότι τα νοσήλια που λαμβάνουμε από τον ΕΟΠΥΥ είναι :
34,68 Ευρώ/ημερησίως την ίδια στιγμή που το αντίστοιχο μέσου κόστους
περίπτωσης σε ένα δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ανέρχεται σε 2.108 ευρώ
σύμφωνα με έρευνα της ΕΣΔΥ (1).
(1)Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (2013α), Οικονομική κρίση και χρόνια
νοσήματα.

Διαθέσιμο

στο:http://www.esdy.edu.gr/files/009_Oikonomikon_Ygeias/FINAL%20DA
TA.pdf

Με συνέπεια να μειώνονται τόσο τα έσοδα του ΚΚΠΠΑ και παράλληλα να
αυξάνεται το κόστος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας λόγω περίθαλψης ατόμων
που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και παραμένουν στο
νοσοκομείο για τους παραπάνω λόγους έχοντας ολοκληρώσει την θεραπεία
τους.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Από τα 277 αιτήματα: τα 127 αφορούσαν γυναίκες και τα 150άνδρες.

Συγκριτικός πίνακας κατά φύλλο των αιτήσεων για τα έτη 2017-2018-2019
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Τα αιτήματα με θετική εισήγηση προς το ΔΣ του ΚΚΠΠΑ ήταν 107, με
αρνητική 13, 43αιτήματα αποσύρθηκαν λόγω θανάτου εντός του έτους
(συνολικά από τις λίστες αναμονής του 2017,2018, 2019). ενώ αποσύρθηκαν
20 αιτήματα λόγω αλλαγής επιλογής, εξεύρεσης άλλης λύσης κ.α.



Κατά προτεραιότητα τέθηκαν 58 αιτήματα μετά από συμπληρωματική
αίτηση-έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας των αντίστοιχων οργανισμών, των
Νοσοκομείων και των Δήμων από όπου προέρχονταν, λόγω επιδείνωσης των
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών των αιτούντων κατά την περίοδο
αναμονής για την εισαγωγής τους.



Σχετικά με τις εγκεκριμένες αιτήσεις των ατόμων που αποβίωσαν, 3
προέρχονται από την λίστα του 2017, 16 από την λίστα του 2018 και 34 από
την λίστα του 2019.(Σύνολο: 43)



Ο Μέσος όρος ηλικίας των ατόμων που αιτούνταν εισαγωγή (και για τα δύο
φύλλα) ήταν από: 71,56 έτη - 72,3 έτη (μετά την αφαίρεση τριών ακραίων
τιμών 21,28,38).
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Από το σύνολο των αιτήσεων για τις οποίες έχουμε πληροφόρηση, για το
που βρίσκονται οι ενδιαφερόμενοι πριν την εισαγωγή τους, διαπιστώσαμε
ότι :







63 αιτήσεις προέρχονται από νοσοκομεία (Αθηνών),
27αιτήσεις προέρχονται από ενδιαφερόμενους που παρέμεναν στις οικίες
τους,
σε 8 από τις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι ήταν προσωρινά φιλοξενούμενοι σε
συγγενικά-φιλικά πρόσωπα είτε ήταν άστεγοι και οι αιτήσεις έγιναν από τις
Κοινωνικές Υπηρεσίες των αντίστοιχων Δήμων –Νοσοκομείων
3 αιτήσεις αφορούσαν ενδιαφερόμενους που διέμεναν προσωρινά σε
ιδιωτικά γηροκομεία-κλινικές
4αιτήσεις προέρχονταν από ενδιαφερόμενους που βρίσκονται στο ΕΚΑ ή
σε κάποιο κέντρο αποκατάστασης και
2αιτήσεις προέρχονταν από ενδιαφερόμενους που φιλοξενούνταν σε ξενώνες
αλλά επιδεινώθηκε η κατάσταση υγείας τους.
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΄Εως 31-12-2019 έχουν εισαχθεί συνολικά 42 άνθρωποι με πολλαπλά
κοινωνικοοικονομικά και παθολογικά προβλήματα ως εξής: 33 στα
Παραρτήματα- Μονάδες του Κ.Κ.Π.Π.Α και 9 σε άλλες δομές με δικές
μας ενέργειες και συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς.
Ο Μέσος Όρος Αναμονής Αξιολόγησης του αιτήματος (από την ημερομηνία
αρ.πρωτ. της αίτησης έως την ημερομηνία εξέτασης από την Επιτροπή) ήταν
: 27,7 ημέρες (27-28 ημέρες) από 18,76 (18-19) ημέρες που ήταν το 2018.
Θα ήθελα εδώ να επισημάνω ότι για τον υπολογισμό του Μ.Ο αναμονής
εξέτασης του αιτήματος δεν αφαιρέθηκε η ακραία τιμή 365 από τον
υπολογισμό του Μέσου όρου με ότι αυτό συνεπάγεται για την αύξηση του
ΜΟ.Η εξέταση του μεμονωμένου αιτήματος καθυστέρησε ως προς την
συλλογή των απαραίτητων εγγράφων (2 - 3 μήνες ανάλογα με την
ανταποκρισιμότητα των φορέων ή των συγγενών από τους οποίους τα
ζητούσε η γραμματέας της επιτροπής), την δυσκολία επίσκεψης από τον
ψυχίατρο του φορέα για επιπλέον ψυχιατρική γνωμάτευση όπως ζητήθηκε
από την επιτροπή.(συχνή αλλάγή πλαισίου του ενδιαφερόμενου).

Ο Μέσος Όρος Αναμονής Εισαγωγής από την στιγμή της έγκρισης
εισαγωγής από το ΔΣ έως την ημέρα εισαγωγής είναι :
 10 μήνες και 22 ημέρες (χωρίς τις κατά προτεραιότητα εισαγωγές)
και
 7 μήνες και 27 ημέρες (με τις κατά προτεραιότητα εισαγωγές)
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Maximum αναμονής: 19 μήνες και 8 ημέρες
Minimum : 1μήνας και 15 ημέρες (εμπεριέχονται και τα κατά
προτεραιότητα αιτήματα που εισήχθησαν)
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ΕΤΗ

Οι ενδιαφερόμενοι προς εισαγωγή στον Φορέα μας, αποτελούν μέρος του
πληθυσμού που χαρακτηρίζεται στην πλειοψηφία του από την ύπαρξη
σοβαρών προβλημάτων υγείας όπως : ΣΔ (τύπου Ι,ΙΙ ), ΑΥ, ΣΝ, ΧΑΠ, ΧΝΑ
(υπό αιμοκάθαρση), γεροντική άνοια, ΑΕΕ, Σκλήρυνση κατά πλάκας, ΚΕΚ,
Parkinson, ψυχιατρικές νόσους υπό αγωγή, άτομα με χαμηλό δείκτη
νοημοσύνης (αποφάσεις ΚΕΠΑ ), υδροκεφαλία, μυελοδυσπλαστικά
σύνδρομα, σπαστική παραπληγία, ρευματοειδή αρθρίτιδα ακρωτηριασμούς,
κωφότητα, τυφλότητα, φορείς HIV με συνοδά παθολογικά προβλήματα και
σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, ενώ οι συνθήκες διαβίωσης τους εκτός
οργανωμένου πλαισίου ήταν εν δυνάμει επικίνδυνες για τη υγεία τους.
Το έτος 2019 κλείνει με 160 εγκεκριμένα αιτήματα στην λίστα αναμονής για
εισαγωγή στο ΚΚΠΠΑ.Στο τέλος του έτους ολοκληρώθηκε η κάλυψη της
λίστα από το 2017 (με την απόσυρση του αιτήματος – εξεύρεση άλλης
λύσης).Από το σύνολο των αιτημάτων 41 αιτήματα μεταφέρονται ως
εκκρεμότητα για εισαγωγή στο νέο έτος (2020) και 118 αιτήματα του έτος
2019.
Συνολικά η λίστα αναμονής για εισαγωγή, με την οποία ξεκινά το νέο
έτος είναι 160 εγκεκριμένα από το ΔΣ αιτήματα.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων υπήρξε σημαντική αρωγή από τους
κατ’ επίσκεψιν ψυχιάτρους του Φορέα μας κα Βρούβα και
κοΜπαρμπαγιάννη, οι οποίοι μετά από αίτημά μας, επισκέπτονταν τους
αιτούντες στον χώρο παραμονής τους την δεδομένη χρονική στιγμή
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(Νοσοκομεία, οικία κτλ.) για την διαπίστωση ή όχι ψυχ. προβλημάτων που
δεν διαφαίνονταν πλήρως από την μελέτη των κατατεθειμένων
δικαιολογητικών.Κατόπιν, υπέβαλλαν εγγράφως την ιατρική τους
γνωμάτευση-έκθεση ώστε να πραγματοποιηθεί ακριβέστερη αξιολόγηση από
την Επιτροπή.
Επιπλέον και για το 2019, όπου κρινόταν απαραίτητο, διενεργήθηκαν
συναντήσεις στο χώρο συνεδρίασης της Επιτροπής τόσο με Κοινωνικούς
Λειτουργούς του εκάστοτε Φορέα από τον οποίο προερχόταν η αίτηση, όσο
και με συγγενείς των ενδιαφερομένων με σκοπό την διευκρίνιση
συγκεκριμένων αναγκών των αιτούντων αλλά και επισκέψεις της
γραμματέως της επιτροπής κας Κοκκόλη σε Νοσοκομεία και υπηρεσίες των
Δήμων με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών (π.χ.βοήθεια στην
συγκέντρωση εγγράφων, αναζήτηση αστέγων, διευκόλυνση συγκέντρωσης
επιπλέον απαιτούμενων κλινικοεργαστηριακών εξετάσεων από την
επιτροπή).
Παράλληλα κατά την διάρκεια αυτών των συναντήσεων αντλούνταν αλλά
και δίνονταν πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής
αξιολόγησης, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η κατάκτηση της
εμπιστοσύνης από τους πολίτες για το έργο του Φορέα.
Η πληρότητα στα τμήματα Χρονίων Πασχόντων του Φορέα άγγιζε για το
2019 ποσοστό > 95%.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ







Οι ανάγκες της κοινωνίας μας για την κάλυψη ευπαθών ομάδων (ομάδων
εκτεθειμένων σε πολλαπλά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, προβλήματα
υγείας ,σε κατάσταση φτώχειας και «ένδειας» οικογενειακής ή συγγενικής
στήριξης) παραμένουν σχεδόν οι ίδιες και για το έτος 2019.
Παρατηρούμε :
Μείωση των αιτήσεων των προερχόμενων από τα νοσοκομεία, (επίπεδα
2017) γεγονός που επιτρέπει να υποθέσουμε ότι οφείλεται στην παράλληλη
αύξηση της αναμονής για εισαγωγή.Τα Νοσοκομεία ενδιαφέρονται για
άμεση εκκένωση της κλίνης όταν δεν συντρέχουν λόγοι παραμονής του
πολίτη εντός του Νοσοκομείου και η αναμονή πέραν του έτους οδηγεί τις
Κοινωνικές Υπηρεσίες σε ανεύρεση άλλης λύσης ή ακόμα και στο θάνατο
των αιτούντων (επιδείνωση της υγείας τους λόγω μακράς παραμονής εντός
του Νοσοκομείου κατά την αναμονή για εισαγωγή σε μια από τις Δομές
μας).
Αύξηση αιτήσεων ατόμων με προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως,
Αύξηση αιτήσεων ατόμων ( που έχουν ή όχι ολοκληρώσει προγράμματα
απεξάρτησης)
Σταθερή αύξηση των αιτήσεων από άτομα μικρής ηλικίας (αιτήσεις από 21
ετών και άνω) οι οποίες θα έπρεπε κατά την γνώμη μας να αντιμετωπίζονται
σε διαφορετικές Δομές, που υφίστανται αυτή την στιγμή στην χώρα μας
αλλά παρουσιάζουν πληρότητα.Ως εκ τούτου δεν αφήνουν περιθώρια
επιλογής στους ενδιαφερόμενους που απευθύνονται στο ΚΚΠΠΑ.
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Σταθερός αριθμός (9) των εγκεκριμένων από το ΚΚΠΠΑ αιτήσεων, που
δρομολογήθηκαν σε Δομές εκτός και εντός περιφέρειας Αττικής ( π.χ
Σπάρτη) με δικές μας ενέργειες.
Προβληματισμός ως προς την θετική εισήγηση των αιτούντων που πάσχουν
από μεταδοτικά νοσήματα, δεδομένης της έλλειψης Δομών φιλοξενίας και
δέσμευσής μας από τους όρους εισαγωγής όπως αυτοί περιγράφονται στους
υπάρχοντες οργανισμούς.
Το 2019 από τα 151 αιτήματα που είχαν θετική εισήγηση και θετική
απόφαση ΔΣ για εισαγωγή και βρίσκονταν στην λίστα αναμονής ,
πληροφορηθήκαμε ότι :αποβίωσαν 16 άτομα πριν εισαχθούν από την
λίστα του 2018.
Το 2019 από τα 107 αιτήματα που είχαν θετική εισήγηση και θετική
απόφαση ΔΣ για εισαγωγή και βρίσκονταν στην λίστα αναμονής
πληροφορηθήκαμε ότι :αποβίωσαν 34 άτομα πριν εισαχθούν.
Το παραπάνω στοιχείο αναδεικνύει για άλλη μια χρονιά την σοβαρότητα της
κατάστασης υγείας των ενδιαφερόμενων και την ανάγκη αύξησης των
κλινών για τους χρόνιους πάσχοντες στις Δομές Πρόνοιας ή την
αναζήτηση άλλων πρόσφορων λύσεων για την επαρκή κάλυψη των
πολιτών που αντιμετωπίζουν έντονα κοινωνικά και χρόνια προβλήματα
υγείας.
Σας ενημερώνουμε ότι , όπως ορίζεται στον επικαιροποιημένο Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας της Ενιαίας Επιτροπής Αξιολόγησης Χρονίως Πασχόντων 2019, Η θητεία της
επιτροπής είναι διετής.Με την σχετ. δύο (2) απόφαση του ΔΣ δόθηκε εξάμηνη παράταση του
χρόνου λειτουργίας της εν λόγω Επιτροπή η οποία έληξε στις 21-11-2019.
Η Επιτροπή μετράει τρία χρόνια λειτουργίας και παρακαλούμε για την αντικατάσταση των
μελών της.
Ευχαριστούμε για την συνεργασία και την στήριξη του έργου μας από όλα
τα μέλη του ΔΣ και τους συναδέλφους του Φορέα σε όλα τα παραρτήματα
αλλά και τους συναδέλφους από τα ΚΚΠ άλλων γεωγραφικών περιοχών για
την άψογή συνεργασία με στόχο την αμεσότερη αποδοτικότερη και
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας.
Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Η συντονίστρια της επιτροπής
Δέσποινα Τζελέπη

Τα μέλη
Αναστάσιος Πατραμάνης
Αρκαδία Ηλιάδη
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