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ΠΡΟΛΟΓΟΣ   
Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την κοινωνική πολιτική της υγείας μέσω της 

εξέλιξης του Εθνικού συστήματος υγείας και της οργανωτικής του δομής καθώς επίσης 

και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα υγείας , ένα από τα τέσσερα επίπεδα παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας . 

Η μελέτη της πολιτικής της υγείας εντάσσεται στο πεδίο διερεύνησης των 

δημόσιων πολιτικών, των πολιτικών δηλαδή των οποίων ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η 

αξιολόγηση εμπίπτουν κυρίως στις αρμοδιότητες κρατικών φορέων και οργάνων. Η 

κοινωνική πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κρατικών πολιτικών, διότι έχει ως 

επίκεντρο τον άνθρωπο , τις ανάγκες του αλλά και την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

του, ποιοτικά και ποσοτικά .  

Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει την πολύτιμη αξία της υγείας στην κοινωνία , ως 

απαραίτητη προϋπόθεση για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μιας χώρας . Δίνεται 

ιδιαίτερη σημασία στη διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης υπό το πρίσμα της 

κοινωνικής πολιτικής ως βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη του Κράτους Πρόνοιας . 

Γίνεται επίσης αναφορά στην Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική . Κατά πόσο όμως 

συγκλίνουν οι κρατικές πολιτικές με την Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική της υγείας ;  

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης της δομής των 

συστημάτων υγείας και παρουσιάζεται και παρουσιάζεται η θεσμοθέτηση του Εθνικού 

συστήματος υγείας καθώς και οι πηγές χρηματοδότησης του.  

Στο τρίτο κεφάλαιο ερευνάται ο ρόλος της Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  υγείας, που 

είναι και το κύριο μέρος της παρούσας εργασίας . Επιχειρείται εννοιολογική προσέγγιση 

και ιστορική ανασκόπηση της ΠΦΥ , καθώς επίσης γίνεται εκτενής αναφορά για την 

οργανωτική δομή της ΠΦΥ .  

Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει αναλυτικά τις παροχές υπηρεσιών 

Πρωτοβάθμιας  Φροντίδα υγείας και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο θεσμό του 

οικογενειακού γιατρού .  

Στο πέμπτο κεφάλαιο επιχειρείται η αξιολόγηση της ΠΦΥ , παρουσιάζονται 

πρότυπα μοντέλα της ΠΦΥ και εξετάζεται η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας .  

Στο έκτο κεφάλαιο, εμπεριέχεται η μελέτη του Υπουργείου Υγείας (με επικεφαλή 

τον Μωραΐτη, Ε) , για ένα ολοκληρωμένο σύστημα ΠΦΥ  στην Ελλάδα .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
 

    1.1 Υγεία, το κοινωνικό αγαθό  
Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε στο καταστατικό του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (1946) η υγεία είναι «η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής 

και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας» 

Ο τομέας της υγείας εντάσσεται στις βασικές προτεραιότητες κάθε χώρας, στις 

σύγχρονες κοινωνίες . Η υγεία του λαού είναι βασική προϋπόθεση για την οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη μιας χώρας .  
Μέσα από τους τομείς της υγείας , της κοινωνικής ασφάλισης , της παιδείας , της 

εργασίας , της κοινωνικής πρόνοιας , επιδιώκεται η δημιουργία των ευνοϊκών κοινωνικών 

συνθηκών για την κοινωνική , συναισθηματική και βιολογική ανάπτυξη του ατόμου . 

Συνεπώς η υγεία είναι ένα ατομικό αλλά και συνάμα κοινωνικό αγαθό .     Είναι 

αυτοσκοπός, αλλά και μέσο για την ανάπτυξη μιας χώρας . Η αξία της υγείας  στην 

ανάπτυξη μιας χώρας  , είναι πλέον αναμφισβήτητη . Διότι χωρίς αυτήν , μειώνεται η 

παραγωγικότητα ,  η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη . Η υγεία είναι το προϊόν της 

αλληλεπίδρασης των φυσιολογικών –οργανικών και οικολογικών αναγκαιοτήτων και της 

υπάρχουσας κάθε φορά κοινωνικο-οικονομικής τάξης πραγμάτων. 1 

Το άρθρο 21 παρ 3 του Συντάγματος ορίζει την διατήρηση θεσμών και δομών  

μέσω των οποίων η κρατική μέριμνα υποστηρίζει την Δημόσια Υγεία χωρίς να αποκλείει 

την ιδιωτική πρωτοβουλία 2, 3 

Σύμφωνα με τον WHO η υγεία αποτελεί ένα θεμελιώδες ανθρώπινο αγαθό , και για 

να επιτευχθεί η βελτίωση της θα πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις όπως :  

 Να γίνονται κοινωνικά δίκαιες επιλογές  

 Να υπάρχει συμμετοχή των κοινοτήτων στη λήψη των αποφάσεων  

                                                   
1 Σούλης, Σ. (1987) Εισαγωγή στην Οικονομική της Υγείας , Πρακτικά του προσυνεδριακού Σεμιναρίου του 
1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οικονομικών της Υγείας , Αθήνα , σ 10-11  
2 Σωτηρέλης , Γ .(2000)Σύνταγμα και Δημοκρατία την εποχή της παγκοσμιοποίησης , Αθήνα –Κομοτηνή : Αντ. 
Ν. Σάκκουλα  
3 Τσάτσος , Δ.Θ(1985) , Συνταγματικό δίκαιο Τόμος Α’ , Αθήνα : Θεωρητικό Θεμέλιο και Τόμος Γ’ 
Θεμελιώδη δικαιώματα  (1988) , Αθήνα :Α .  Σάκκουλα  
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 Να επιτευχθεί η συνεργασία πολλών και διαφορετικών τομέων στην προσέγγιση 

των προβλημάτων υγείας  

 Να διασφαλίζεται η ορθολογική υιοθέτηση και χρήση της τεχνολογίας  

 Να δοθεί έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 4. 

 

    1.2 Διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής  

          συνοχής  
Η Κοινωνική Πολιτική δεν αποβλέπει απλώς στην περιγραφή κοινωνικών 

φαινομένων, την ερμηνεία, την αξιολόγηση και την πρόβλεψή τους, όπως κάνει κάθε 

κοινωνική επιστήμη. Αποβλέπει ταυτόχρονα και στην αξιοποίηση των στοιχείων αυτών 

προκειμένου να σχεδιαστούν διαδικασίες, όπως και μεμονωμένα μέτρα, προώθησης της 

οργανωμένης παρέμβασης στα φαινόμενα αυτά. Σε γενικές γραμμές η παρέμβαση αυτή 

αποβλέπει στην πρόληψη και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, στη διασφάλιση της 

κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και της κοινωνικής συνοχής, στη βελτίωση του επιπέδου 

αλλά και της ποιότητας του συλλογικού και του ατομικού βίου. Ο έντονα διεπιστημονικός 

χαρακτήρας της Κοινωνικής Πολιτικής, ως ενιαίου επιστημονικού κλάδου, επιτρέπει την 

συνολική αντιμετώπιση των προϋποθέσεων και των πιθανών επιπτώσεων των κοινωνικών 

παρεμβάσεων τις οποίες εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί. Η ιδιαίτερη προσφορά 

της Κοινωνικής Πολιτικής έγκειται στη σημασία που αποδίδει στον πολυδιάστατο και 

δυναμικό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων του ανθρώπου και στην ανάγκη της 

αντιμετώπισης των προβλημάτων του συλλογικού βίου από την ποσοτική αλλά και από 

την καθαρά ποιοτική πλευρά τους.  Οι βασικές ατομικές πρέπει να ικανοποιηθούν για να 

μπορέσει το άτομο να ικανοποιήσει και τους άλλους του σκοπούς . Οι ανάγκες αυτές 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες . Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι ανάγκες για την  

υγεία/ επιβίωση  και στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι ανάγκες για αυτονομία/μάθηση . 

Η ικανοποίηση των αναγκών θα πρέπει να αποσκοπεί στην ανάδειξη του ατόμου 

(βιολογικού όντος ) σε πρόσωπο (κοινωνικό ον)  . Η υγεία συντελεί και αυτή με τη σειρά 

της στην ανάδειξη της προσωπικότητας .  Η υγεία , σωματική και ψυχική είναι μια βασική 

                                                   
4 WHO (1983)  , Handbook of resolutions and decisions of the world Health assembly and the Executive 
Board 1973-1982 , vol 2  5th edition Geneva  
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ανάγκη και προϋπόθεση για δράση και επιπλέον δίδεται η δυνατότητα στο άτομο , να 

εξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα  

 

    1.3 Κοινωνική πρόνοια στην Ελλάδα ( 1975-2004 ) 

    1.3.1 Πολιτικό πλαίσιο ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας  
Με την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας το 1974 , αρχίζει μια νέα εποχή για τη 

χώρα. Ξεκινάει μια διαδικασία ομαλοποίησης της πολιτικής ζωής , εκσυγχρονισμού των 

βασικών θεσμών και ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή κοινότητα .  Μέσα σ αυτό το 

πλαίσιο εντάσσεται και η προσπάθεια οικοδόμησης ενός κράτους δικαίου και κοινωνικής 

προστασίας γενικότερα . Η θεμελίωση του Δημοκρατικού πολιτεύματος στο πολιτικό 

επίπεδο , εκφράζεται με την καθιέρωση της πολιτικής ισονομίας με τη νομιμοποίηση του 

Κ.Κ.Ε  και αργότερα την αναγνώριση της Ενιαίας  Εθνικής Αντίστασης, ώστε να κλείσουν 

οριστικά οι πληγές του Εμφυλίου . Η αναγνώριση της πολιτικής ισονομίας και του 

πολυκομματισμού  είχε ως συνέπεια την αναγνώριση των κοινωνικών δικαιωμάτων για 

σύνταξη , την επιστροφή της περιουσίας στους πολιτικούς πρόσφυγες και για το δικαίωμα 

για ίση μεταχείριση όλων των Ελλήνων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα .  

Στην Ελλάδα , η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας αποτελεί υποχρέωση του 

κράτους . Το σύνταγμα της χώρας κάνει ρητή αναφορά στην προστασία από το κράτος της 

οικογένειας , της μητρότητας του παιδιού , των αναπήρων . Τα κριτήρια όμως 

επιλεξιμότητας καθώς και οι προϋποθέσεις  για παροχή βοήθειας , αποφασίζονται από τον 

Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής .  Η προστασία 

των ομάδων αυτών του πληθυσμού έχει την έννοια ότι η πολιτεία λαμβάνει προληπτικά 

μέτρα , στο πλαίσιο της άσκησης κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής , ώστε να 

καλύπτονται οι βασικές ανάγκες ολόκληρου του πληθυσμού .  

 Το σύγχρονο κράτος πρόνοιας προβλέπει κοινωνικές υπηρεσίες για χρήση είτε από 

άτομα είτε από οικογένειες. Η κοινωνική πολιτική περιλαμβάνει ζητήματα υγείας, 

παιδείας, συντάξεων, προσωπικών υπηρεσιών, απασχόλησης κτλ.  

Σύμφωνα με τον Esping-Andersen, υπάρχουν τρία «καθεστώτα κράτους πρόνοιας», 

το «φιλελεύθερο», το «συντηρητικό- κορπορατιστικό» και το «σοσιαλδημοκρατικό». Η 

διάκριση αυτή έγινε βάση της αναγνώρισης των κοινωνικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της 

πλήρους ανάπτυξης της ιδιότητας του πολίτη και τον βαθμό αποεμπορευματοποίησης που 
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συντελείται μέσα από την κατοχύρωση αυτών των δικαιωμάτων, τη σύνδεση της 

κοινωνικής στρωμάτωσης με το κράτος, και της σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στο 

κράτος, την αγορά και την οικογένεια ως προς την παροχή κοινωνικής προστασίας. Έτσι 

λοιπόν το κράτος πρόνοιας θα μπορούσε να προσδιοριστεί ως «ο κυρίαρχος θεσμός στην 

οικοδόμηση των διαφόρων μοντέλων του μεταπολεμικού καπιταλισμού»5.  

 

    1.3.2 Χρονική μορφοποίηση Κράτους Πρόνοιας της Ελλάδας  
Στην περίπτωση της Ελλάδας , το κράτος πρόνοιας ουσιαστικά μορφοποιείται μετά 

το 1974, αλλά πριν ακόμη ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του αμφισβητήθηκε από την κρίση 

που το έπληξε στα μέσα της δεκαετίας του 80΄ . Κατά συνέπεια , το κράτος πρόνοιας στην 

Ελλάδα , πέρασε από την υπανάπτυξη στην κρίση . Σε ότι αφορά  την κοινωνική πολιτική 

στην Ελλάδα, αυτή ουδέποτε υπήρξε ένα ενιαίο και συγκροτημένο σύστημα με 

συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους , κριτήρια λειτουργίας , προϋποθέσεις δράσεων και 

με εσωτερική συνοχή . Ότι υπήρξε ήταν περιορισμένο και αποσπασματικό .   

 

    1.3.3 Η σημασία της υγειονομικής  προστασίας  
Ο τομέας της υγειονομικής φροντίδας θεωρείται ως ο δεύτερος βασικός άξονας της 

κοινωνικής προστασίας μαζί με τους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής 

πρόνοιας6 .Μέχρι τις αρχές τις δεκαετίας του 1980 η υγειονομική περίθαλψη παρείχετο 

στα δημόσια νοσοκομεία ,στις ιδιωτικές κλινικές ,και στα αγροτικά ιατρεία . Στα 

νοσοκομεία του δημόσιου τομέα οι περισσότεροι ασθενείς νοσηλεύονταν σε θαλάμους 15 

έως 20 κλινών ,με χαμηλού επιπέδου νοσηλευτική  φροντίδα .Οι  άποροι εισάγονταν στα 

νοσοκομεία με πιστοποιητικό απορίας από τις αρμόδιες αρχές . Οι γιατροί είχαν τη 

δυνατότητα να απασχολούνται στα δημόσια νοσοκομεία και παράλληλα να ασκούν 

ελεύθερο επάγγελμα στο δικό τους ιατρείο, καθώς επίσης και να έχουν σύμβαση με 

ιδιωτικές κλινικές .Ο πληθυσμός της υπαίθρου, των ορεινών περιοχών και των νησιών 

βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση, αφού δεν υπήρχαν οι κατάλληλες υγειονομικές μονάδες 

                                                   
5 Gøsta Esping- Andersen(2006), επιμέλεια Πετμεζίδου. Μ ,μετάφραση Γολέμη .Α , Οι τρείς κόσμοι του 
καπιταλισμού της ευημερίας , Αθήνα: Ελληνικά γράμματα. σ 36 
6  Σταθόπουλος .Π  (2005) , Κοινωνική Πρόνοια –Ιστορική Εξέλιξη –Νέες Κατευθύνσεις, Αθήνα:  Παπαζήση  
σ  215 
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με εκπαιδευόμενο προσωπικό για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγειονομικής 

φροντίδας .  

 

    1.3.4 Η αμφισβήτηση του Κράτους Πρόνοιας 
Παράλληλα, μέσα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προβλημάτων , αναπαράγεται 

η αμφισβήτηση του κράτους πρόνοιας και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και 

κοινωνικής πολιτικής . Το κράτος πρόνοιας αμφισβητείται κυρίως από τη νεοφιλελεύθερη 

αντίληψη , όχι μόνο για λόγους δημοσιονομικούς αλλά και για ζητήματα 

αποτελεσματικότητας .  Η αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας του κράτους πρόνοιας 

επεκτείνεται και στην αμφισβήτηση της παρέμβασης του κράτους , στην σφαίρα της 

παραγωγής και στην σφαίρα της αναπαραγωγής . Εμπεριέχει την θεμελιακή αντίληψη της 

νεοκλασικής προσέγγισης για τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας και τον ρόλο του 

κράτους στην παραγωγική και αναπαραγωγική διαδικασία . Κατά συνέπεια , η κρίση του 

κράτους –πρόνοιας δεν είναι αυτοτελώς  δημοσιονομική , χωρίς να αμφισβητείται η 

σοβαρότητα αυτής της πλευράς  , αλλά είναι κυρίως κρίση διαρθρωτική , κρίση ενός 

συγκεκριμένου τρόπου οργάνωσης του κοινωνικού . Σήμερα , ο νέος τρόπος οργάνωσης 

της κοινωνίας , όπως προωθείται από την νεοκλασική θεωρία , στηρίζεται στην προώθηση 

του ιδιωτικού , αντί του κοινωνικού , της ατομικότητας αντί της κοινωνικής αλληλεγγύης ,  

της ευθύνης του ατόμου απέναντι στον εαυτό του , και όχι της κοινωνίας απέναντι στα 

άτομα –πολίτες της .  

Η προώθηση αυτού του τρόπου οργάνωσης του κοινωνικού , επιτυγχάνεται μέσα 

από την 7 : 

α) ιδιωτικοποίηση δημοσίων φορέων,  οι οποίοι εμπλέκονται στην αναπαραγωγική 

διαδικασία ,  

β) προώθηση του ιδιωτικού , ως φορέας παραγωγής υπηρεσιών του αναπαραγωγικού 

τομέα , 

 γ) προώθηση ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων για την λειτουργία και την αξιολόγηση 

υπηρεσιών του δημοσίου στον χώρο της αναπαραγωγής , και  

                                                   
7 Ρομπόλης. Σ- Χλέτσος.Μ  (1995) ,Η Κοινωνική Πολιτική Μετά Την Κρίση Του Κράτους Πρόνοιας 
Θεσσαλονίκη  . σ 13,   
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   δ) τον έντονο περιορισμό του ρόλου του κράτους ως άμεσου παραγωγού αγαθών και 

υπηρεσιών που συμβάλλουν στην αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης . 

 

    1.4 Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική της Υγείας  
Η ΕΕ, βάσει της ιδρυτικής της συνθήκης, υποχρεούται να εξασφαλίζει την 

προστασία της υγείας του ανθρώπου στο πλαίσιο όλων των πολιτικών της, και να 

συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, την πρόληψη της 

ανθρώπινης ασθένειας και την αποτροπή των πηγών κινδύνου για τη σωματική και ψυχική 

υγεία. Αποστολή της ΕΕ είναι να συμπληρώνει τις εθνικές πρωτοβουλίες στον τομέα της 

υγείας, και πιο συγκεκριμένα να μεριμνά για:  

 την προστασία των πολιτών από τις απειλές κατά της υγείας 

 την προώθηση υγιεινών τρόπων διαβίωσης 

 τη συνεργασία των εθνικών αρχών των κρατών μελών σε θέματα υγείας. 

  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε μια στρατηγική για την πολιτική υγείας της ΕΕ 

για το διάστημα 2008-2013. H στρατηγική αυτή βασίζεται σε προηγούμενη εμπειρία και 

στοχεύει στη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα καλύπτει όχι μόνο αμιγώς θέματα υγείας 

αλλά και ευρύτερα θέματα, όπως, η διάσταση της υγείας σε όλες τις πολιτικές και η 

παγκόσμια υγεία. Στόχος της στρατηγικής είναι να επιτύχει τη βελτίωση της κατάστασης 

που επικρατεί στον τομέα της υγείας. Υλοποιείται σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις 

περιφέρειες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, με τη βοήθεια χρηματοδοτικών και οργανωτικών 

μηχανισμών που έχει δημιουργήσει η Επιτροπή 8.   

 

    1.4.1  Προς μια Ενιαία Ευρωπαϊκή Πολιτική και προβληματισμοί  
Με την ιδρυτική συνθήκη της ΕΟΚ (Συνθήκη της Ρώμης) και στη συνέχεια με τη 

Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992), τη Συνθήκη του Άμστερνταμ (1999) και τη Συνθήκη της 

Νίκαιας (2000), σηματοδοτείται μια ολοένα και πιο ουσιαστική προσπάθεια εναρμόνισης 

των νομοθεσιών και των αγορών των κρατών-μελών στα ζητήματα της υγείας, αλλά και 

σταδιακής σύγκλισης των επιμέρους εθνικών συστημάτων υγείας. Ιδιαίτερα οι εξελίξεις 

                                                   
8 www.europa.eu   
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των τελευταίων ετών και η ενίσχυση των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων υγείας 

υπογραμμίζουν τη σημασία της ανάδειξης της δημόσιας υγείας σε βασική προτεραιότητα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, πολλοί επισημαίνουν ότι παρά τα θετικά βήματα που 

έχουν γίνει δεν υπάρχουν ακόμα σαφείς αναφορές στα θέματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, ενώ έντονος σκεπτικισμός εκφράζεται για τη συνύπαρξη της σύγχρονης 

στρατηγικής της προαγωγής υγείας με την παραδοσιακή αντίληψη της πρόληψης, καθώς 

και για το γεγονός ότι, ενώ περιγράφονται ως βασικοί στόχοι η υψηλή προστασία της 

δημόσιας υγείας, η πρόληψη, η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα στις υπηρεσίες, δεν 

προβλέπονται διατάξεις που να διασφαλίζουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Ο σχετικός 

προβληματισμός επεκτείνεται και σε άλλα επίμαχα ζητήματα, όπως είναι η ανάγκη 

περισσότερων πόρων, στο βαθμό που η χρηματοδότηση των προγραμμάτων υγείας δεν 

θεωρείται επαρκής, η διεύρυνση της Ε.Ε. και τα ιδιαίτερα προβλήματα δημόσιας υγείας 

που αντιμετωπίζουν πολλές από τις νέες χώρες, η έλλειψη διαφάνειας και κατανόησης των 

ευρωπαϊκών πολιτικών υγείας από τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη, η απουσία υποδομών και 

μηχανισμών για τη μέτρηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία όλων των 

ασκούμενων ευρωπαϊκών πολιτικών και δράσεων, καθώς και το αμφιλεγόμενο ζήτημα της 

εναρμόνισης των συστημάτων υγείας των κρατών-μελών. Σχετικά με το τελευταίο αυτό 

ζήτημα, η συντελούμενη εναρμόνιση των αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει 

περιλάβει ακόμα την εναρμόνιση των συστημάτων υγείας, λόγω επικουρικότητας.  

Η οργάνωση και η διοίκηση των συστημάτων υγείας παραμένει έτσι στην 

αποκλειστική δικαιοδοσία των εθνικών κυβερνήσεων. Όμως, το γεγονός ότι εξελίσσεται 

ταχέως η σύγκλιση στα θέματα δημόσιας υγείας (ενώ, ήδη, με την ιδρυτική Συνθήκη της 

Ρώμης έχουν υπαχθεί στις διαδικασίες εναρμόνισης η εκπαίδευση των επαγγελματιών 

υγείας, σημαντικό μέρος της αγοράς των φαρμάκων και η κοινωνική ασφάλιση) οδηγεί και 

σε έμμεση αλλά σταθερά εξελισσόμενη σύγκλιση των συστημάτων υγείας των κρατών-

μελών. Εξάλλου, μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί εκατοντάδες επίσημες αποφάσεις (το 1/3 

από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο) για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των υπηρεσιών 

υγείας στα κράτη-μέλη. Η Συνθήκη της Νίκαιας το 2000, με την υιοθέτηση του Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, περιέλαβε την προστασία της υγείας ως μια από τις βασικές 

συνιστώσες της αλληλεγγύης, δηλαδή ως ένα από τα έξι θεμελιώδη δικαιώματα.  
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Ειδικότερα, αναφέρει ότι όλοι δικαιούνται πρόσβαση στην πρόληψη και στην 

ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των εθνικών νομοθεσιών και 

πρακτικών. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια έχει τεθεί με πιο άμεσο τρόπο 

το ζήτημα της σύγκλισης και εναρμόνισης και των συστημάτων υγείας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απειλή για τα εθνικά 

δικαιώματα ή για τα επενδυμένα συμφέροντα, αλλά ως πρόκληση για την περαιτέρω 

βελτίωση των συστημάτων υγείας στην Ευρώπη.  

 Η διαμόρφωση ευρωπαϊκών προδιαγραφών και στόχων για τη λειτουργία των 

υπηρεσιών υγείας μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην προστασία της υγείας των 

ευρωπαϊκών λαών, και ταυτόχρονα να ενισχύσει την προσπάθεια όχι μόνο της οικονομικής 

αλλά και της πολιτικοκοινωνικής ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της 

προσπάθειας αυτής, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί σε 

δύο αποκλίνοντα μοντέλα: το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και το μοντέλο του 

ελεύθερου ανταγωνισμού της εσωτερικής αγοράς. Έτσι, από τη μια ασκείται πίεση στις 

υπηρεσίες υγείας να προσαρμοστούν στους κανόνες της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς, την 

ίδια ώρα που οι κυβερνήσεις προσπαθούν να προσαρμόσουν τους κανόνες αυτούς στην 

παροχή υπηρεσιών με βάση τις αρχές του κοινωνικού μοντέλου. Βέβαια, πολλοί 

υποστηρίζουν ότι η παγκοσμιοποίηση και ο διεθνής ανταγωνισμός επιβάλλουν, εκτός από 

την καθολικότητα, την ισότητα και την αλληλεγγύη του κοινωνικού μοντέλου, και την 

οικονομική βιωσιμότητα. Είναι, επομένως, ανάγκη να αναζητηθούν νέοι δρόμοι 

οργάνωσης και λειτουργίας των συστημάτων υγείας, που να πληρούν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τα κριτήρια της ισότητας, της αποτελεσματικότητας, αλλά και της 

αποδοτικότητας9.  

Σήμερα, είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική . 

Πρώτον, διότι για την ύπαρξη κοινωνικής πολιτικής απαιτείται η υλοποίηση μιας 

ευρωπαϊκής συνθήκης για την κοινωνική πολιτική με στόχους, κριτήρια, χρηματοδότηση 

και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και δεύτερον, οι διαφορές ανάμεσα στα συστήματα υγείας 

των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης είναι μεγάλες και οι στόχοι διαφορετικοί . 

 

                                                   
9 Τούντας ,Ι (30-4-2008), «Προς μια ενιαία πολιτική Υγείας στην Ευρώπη», εφημ  Η Καθημερινή (Αθήνα) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ : ΔΟΜΕΣ –ΟΡΓΑΝΩΣΗ –

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ 
 

   2.1 Ορισμός συστήματος υγείας  
Ο όρος «Σύστημα Υγείας»  αναφέρεται στην οργανωμένη χρησιμοποίηση των 

πόρων στον τομέα υγείας με αντικειμενικό σκοπό την κάλυψη αναγκών και τη βελτίωση 

του επιπέδου υγείας του πληθυσμού 10. Οι πόροι περιλαμβάνουν τόσο το ανθρώπινο 

δυναμικό όπως Ιατρικό ανθρώπινο δυναμικό και Νοσηλευτικό προσωπικό , που 

υποστηρίζει τις διοικητικές υπηρεσίες κλπ , όσο και  το υλικό κεφάλαιο , όπως  

τεχνολογία , κτίρια , φάρμακα , κλπ .  

Τα στοιχεία που συναποτελούν τη βάση λειτουργίας ενός συστήματος είναι 

 πέντε11 :  

 Οι χρησιμοποιούμενοι πόροι που περιλαμβάνουν το Ιατρικό , Νοσηλευτικό και 

λοιπό προσωπικό , τις εγκαταστάσεις όπως τα νοσοκομεία , φάρμακα , τον 

τεχνολογικό εξοπλισμό και τη γνώση  

 Η οργάνωση των προγραμμάτων που αναφέρεται στην κρατική ευθύνη οργάνωσης 

του συστήματος υγείας , τα προγράμματα κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης 

καθώς και εθελοντικές οργανώσεις .  

 Η οικονομική υποστήριξη και ιδιαίτερα η μέθοδος και οι πηγές χρηματοδότησης 

και μέθοδοι συγκράτησης του κόστους .  

 Το σύστημα διαχείρισης  και προγραμματισμού που περιλαμβάνει τη διεύθυνση , 

τη λήψη των αποφάσεων , τη νομοθεσία και τους κανονισμούς λειτουργίας .  

 Η διανομή υπηρεσιών που μπορεί να αναφέρεται στην προαγωγή της υγείας , την 

πρόληψη , τη θεραπεία και την επανένταξη  

Τα συστήματα υγείας κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το είδος της παροχής , της 

χρηματοδότησης , της ασφάλειας και του μοντέλου εισφορών  ως εξής · 

                                                   
10 Πιερράκος .Γ ,  (2008 ) Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & Τοπική Κοινωνία  , Αθήνα :Παπαζήση , 
 σ 19 
11 Στο ίδιο , 19-20 
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 Συστήματα στα οποία ο κρατικός προϋπολογισμός χρηματοδοτεί τις  υπηρεσίες 

υγείας  

 Συστήματα οπού η χρηματοδότηση τους στηρίζεται στην κοινωνική ασφάλιση  

 Συστήματα υγείας που χρηματοδοτούνται κυρίως  από τον κρατικό προϋπολογισμό  

αλλά και υποστηρικτικά από την κοινωνική ασφάλιση  

 Συστήματα υγείας με την ιδιωτική ασφάλιση να παίζει κυρίαρχο ρόλο  

 Συστήματα υγείας που συνυπάρχουν οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας και οι ατομικοί 

λογαριασμοί ιδιωτικής  ασφάλισης .  

Όπως είναι αντιληπτό το σύστημα υγείας είναι ένα από τα κυριότερα 

υποσυστήματα του κοινωνικού κράτους καθώς το επίπεδο υγείας των λαών επηρεάζει την 

ανθρώπινη ευημερία και κατ’ επέκταση  την οικονομία, την πολιτική και την ασφάλεια 

του κάθε τόπου. Οι υπηρεσίες υγείας περιλαμβάνουν  τις υπηρεσίες περίθαλψης, τις 

υπηρεσίες προαγωγής υγείας τόσο όσο  και τις υπηρεσίες πρόληψης. Για να προσδιοριστεί 

εννοιολογικά το σύστημα υγείας θα πρέπει να διευκρινιστεί τι είναι το «σύστημα». Το 

«σύστημα» σύμφωνα με το Oxford English Dictionary  αποτελεί μια σειρά πραγμάτων 

αλληλεξαρτώμενων και συνδεόμενων με τέτοιο τρόπο ώστε να διαμορφώνουν μια σύνθετη 

ενότητα. Επομένως το σύστημα υγείας είναι ένα σύνολο αλληλεξαρτώμενων 

υποσυστημάτων που στοχεύουν στη διατήρηση και την προαγωγή της υγείας του 

πληθυσμού μέσω των παρεμβάσεων της πολιτείας. 

 

    2.2 Σύστημα Υγείας τύπου BEVERIDGE ΚΑΙ BISMARK  
Με βάση τον τρόπο οργάνωσης , χρηματοδότησης , παραγωγής και διανομής των 

υπηρεσιών υγείας διακρίνονται τρείς βασικές μορφές συστημάτων υγείας : το ιδιωτικό , το 

κρατικό ή δημόσιο και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Το ιδιωτικό σύστημα 

λειτουργεί σε αντιστοιχία με τις δυνάμεις της αγοράς , όπου κυριαρχούν οι ιδιωτικές 

δαπάνες και οι υπηρεσίες υγείας είναι κυρίως ιδιωτικές. Το κρατικό σύστημα 

χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και αποσκοπεί στην ισότιμη  και 

δωρεάν κάλυψη των αναγκών υγείας όλου του πληθυσμού (μοντέλο Beveridge για τα 

εθνικά συστήματα υγείας και μοντέλο Semashsko ) για τα κρατικοποιημένα συστήματα 

στα σοσιαλιστικά καθεστώτα. Η τρίτη κατηγορία των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 

στηρίζεται στην ύπαρξη διαφορετικών ασφαλιστικών ταμείων , τα οποία χρηματοδοτούν 
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το σύστημα υγείας μέσω εισφορών των εργοδοτών και των εργαζόμενων για την αγορά 

δημοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (μοντέλο Bismark)12. Τα  συστήματα υγείας 

στις χώρες της Ευρώπης , δέχονται τα τελευταία χρόνια σημαντικές πιέσεις για αλλαγή . 

Πρώτα απ  όλα η γήρανση του Ευρωπαϊκού πληθυσμού με την παρατεινόμενη μέση 

διάρκεια ζωής και η αλλαγή του νοσολογικού προτύπου με την αύξηση της συχνότητας 

των χρόνιων εκφυλιστικών νοσημάτων , επηρεάζουν άμεσα τη μορφή συστημάτων υγείας. 

Επίσης , η ανάπτυξη νέων διαγνωστικών θεραπευτικών τεχνολογιών καθώς και της 

πληροφορικής, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες προσδοκίες και απαιτήσεις των  

πολιτών, λειτουργούν καταλυτικά στην αύξηση της ζήτησης και των δαπανών για την 

υγεία σε ένα όμως περιβάλλον περιορισμένων κοινωνικών πόρων .  

Ως απάντηση στα νέα δεδομένα, τα συστήματα υγείας των περισσότερων 

ευρωπαϊκών χωρών, έχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε σημαντικές αλλαγές , οι 

οποίες μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες :  

 στη διαμόρφωση νέων σχέσεων κράτους και αγοράς  

 στην ανάπτυξη αποκεντρωμένων μορφών διοίκησης  

 στην ενδυνάμωση της εξουσίας και των επιλογών των ασθενών  

 στην αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και των εξονοσοκομειακών                         

υπηρεσιών περίθαλψης 13. 

Από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , η Δανία , η Ελλάδα ,  το Ηνωμένο 

Βασίλειο ,η  Ιρλανδία , Ισπανία , Ιταλία , Πορτογαλία , Φινλανδία , και Σουηδία   έχουν 

αναπτύξει κυρίως ολοκληρωμένα συστήματα υγείας τύπου BEVERIDGE14, με 

χρηματοδότηση από τη φορολογία και δημόσιους προμηθευτές  υπηρεσιών . Άλλα κράτη 

όπως η Γαλλία και η Γερμανία, Βέλγιο , Αυστρία ,   στηρίζονται  σε συστήματα 

κοινωνικής ασφάλισης τύπου BISMARK (με την ιδιαιτερότητα της Ολλανδίας , όπου η 

χρηματοδότηση γίνεται τόσο από την κοινωνική όσο και την ιδιωτική ασφάλιση ) με κύρια 

πηγή χρηματοδότησης τις ασφαλιστικές εισφορές και προσφορά υπηρεσιών από 

δημόσιους και ιδιωτικούς προμηθευτές .  

 

                                                   
12 Τούντας . Γ ,(2001) Τα συστήματα υγείας στον 21αι  ΙΑΤΡΙΚΗ , 79: 215 – 217  
13 Τούντας . Γ ,(2003) Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής , 20(1): 76-87 
14 Οικονόμου. Χ ,( 2004), Πολιτικές Υγείας Στην Ελλάδα & Τις Ευρωπαϊκές Κοινωνίες ,  Αθήνα :Διόνικος  
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Τα συστήματα υγείας θεμελιώθηκαν και αναπτύχθηκαν μέσα στα τελευταία 60 

περίπου χρόνια . Η πορεία των συστημάτων υγείας μέσα από αλλαγές και μεταρρυθμίσεις 

συνοδεύτηκε από τη ραγδαία αύξηση των διαθέσιμων πόρων , την είσοδο της νέας 

τεχνολογίας , στις υπηρεσίες υγείας  και την υψηλή αποτελεσματικότητα των θεραπειών 

και άλλων υπηρεσιών . Τα τελευταία χρόνια , στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης της 

κοινωνίας και της μείωσης των αποστάσεων που χωρίζουν τις χώρες του λεγόμενου 

δυτικού πολιτισμού υπάρχει μια τάση σύγκλισης των οργανωμένων συστημάτων υγείας . 

Ωστόσο, οι διαφορές στο πλαίσιο πολιτικής στη δομή αλλά και στον τόπο 

χρηματοδότησης παραμένουν ευδιάκριτες . Με αρκετή αξιοπιστία  μπορεί να υποστηριχθεί 

ότι κανένα σύστημα Υγείας είναι δυνατό να θεωρηθεί τέλειο εφόσον δεν ικανοποιεί 

πλήρως τις ανάγκες των πολιτών . Το Βρετανικό Σύστημα Υγείας που στηρίζεται στον 

κρατικό προϋπολογισμό παρέχει υπηρεσίες στο σύνολο του πληθυσμού με σχετικά 

χαμηλές δαπάνες υγείας σε σύγκριση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Ωστόσο αντιμετωπίζει 

προβλήματα με μεγάλες λίστες αναμονής στην εισαγωγή στα νοσοκομεία και στην 

πραγματοποίηση εγχειρήσεων . Από την άλλη μεριά το  Σουηδικό Σύστημα Υγείας 

στηρίζεται στην τοπική φορολογία , με αποκεντρωτικό χαρακτήρα .  

Απουσιάζει όμως ο θεσμός του γενικού ιατρού και  του ελέγχου της ροής των ασθενών 

προς την Δευτεροβάθμια και  Τριτοβάθμια Φροντίδα , ενώ πάντα επιβάλλεται ο κεντρικός 

έλεγχος στις τελικές φάσεις για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων . Τέλος , το Καναδικό 

Σύστημα Υγείας σε γενικές γραμμές θεωρείται υψηλού επιπέδου καθώς έχει προχωρήσει 

στη σύνδεση του με τις υπηρεσίες 15. 

 

    2.3 Οργανωτική δομή Συστημάτων Υγείας  
Τα Συστήματα Υγείας, αναπτύσσουν τα χαρακτηριστικά τους μέσα από τις 

μεταρρυθμίσεις . Είναι κοινά αποδεκτό ότι δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο 

Συστήματος Υγείας . Κάθε σύστημα υγείας εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση 

κάθε χώρας , αλλά και από ειδικά χαρακτηριστικά, όπως η κουλτούρα, η πολιτιστική 

ανάπτυξη αλλά και από τη νοοτροπία των πολιτών . Εάν και η γενική δομή του 

Συστήματος Υγείας των τεσσάρων επιπέδων (Οικογένεια lay referral system,  

Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, και Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ) ακολουθείται σε 
                                                   
15 Σούλης .Σ, Σαρρής Μ, Θεοδώρου.  Μ, (2001), Συστήματα Υγείας , Αθήνα :Παπαζήση  
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διάφορες χώρες η τελική ανάπτυξη από χώρα σε χώρα, διαφέρει ανάλογα το πολιτικο-

οικονομικό περιβάλλον κάθε χώρας , αλλά και από τις ανάγκες των πολιτών . Υπάρχουν 

τέσσερα επίπεδα παρεχόμενων  υπηρεσιών υγείας : 

Α. Περίθαλψη στην οικογένεια : Αυτό το επίπεδο αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας 

σε επίπεδο οικογένειας όπου ο επαγγελματίας υγείας καλύπτει 1-10 άτομα  16. Αυτό το 

επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας αφορά άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας σε 

μια σταθερή κατάσταση (διαβητικοί , σκλήρυνση κατά πλάκας) . Η αυτοφροντίδα του 

ασθενή σ αυτό τον τομέα είναι πολύ σημαντική .  

Β. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας : Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας  ουσιαστικά 

αποτελεί την κύρια είσοδο του χρήστη στο Σύστημα Υπηρεσιών Υγείας . Το εύρος του 

πληθυσμού που καλύπτεται είναι περίπου  2.500 ασθενείς στις ανεπτυγμένες χώρες 

ανά χρήση Υπηρεσιών Υγείας . Στις αναπτυσσόμενες χώρες όμως ο αριθμός των 

χρηστών φτάνει περίπου τα 10.000 -50.000 άτομα 17. Αν και το κομμάτι που αφορά την 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας θα αναπτυχθεί στη συνέχεια , κρίνεται αναγκαίο να 

διαχωριστεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, και η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη . Η 

τελευταία αποτελεί υποσύνολο της πρώτης καθώς η έννοια της Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας  περιλαμβάνει και έννοιες που σχετίζονται με τη δημόσια πολιτική 

υγείας και την έννοια της πρόληψης .  

Γ.  Γενικά Νοσοκομεία ( Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας )  

Δ. Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας) : Είναι οι μεγάλες 

Νοσοκομειακές Μονάδες τόσο σε Τοπικό όσο και σε Περιφερειακό επίπεδο . Τα 

ιδρύματα αυτά, υποστηρίζονται συνήθως από Πανεπιστήμια στα οποία 

πραγματοποιείται ερευνητική δραστηριότητα και ειδικές θεραπείες υψηλού κόστους 18. 

Ο νοσοκομειακός τομέας απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό  δαπανών υγείας . 

 

 

 

  

                                                   
16 Fry J(1971) , Medical Care in three societies , International Journal of health services , vol 1 pp 121-133 
17 Πιερράκος Γ(2008) ,  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & Τοπική Κοινωνία  , Αθήνα :Παπαζήση , σ 27 
18 Fry. J(1971) , Medical Care in three societies , International Journal of health services , vol 1 pp 121-133 
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  2.4 Θεσμοθέτηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

         Ιστορικό-νομικό  πλαίσιο  
Με την ανάληψη της εξουσίας από τη κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ ένα από τα πρώτα 

νομοσχέδια τα οποία ήλθαν στη βουλή για ψήφιση αφορούσαν το Εθνικό σύστημα Υγείας. 

Με το νομοσχέδιο αυτό επιχειρήθηκε η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

υγειονομικής φροντίδας  ,με κύρια χαρακτηριστικά την δωρεά παροχή νοσοκομειακής 

περίθαλψης ,την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών στο Ε.Σ.Υ και τον 

περιορισμό του ιδιωτικού τομέα . 

Παρά τις αρχικές και σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένες αντιδράσεις και 

δυσκολίες, το Ε.Σ.Υ , ήταν ένα μεγάλο βαθμό στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Μεταξύ του 1981 και 1988, ο αριθμός των νοσοκομειακών γιατρών αυξήθηκε κατά 60% 

και ο αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού κατά 88%,ενώ οι μισθοί αυξήθηκαν 

ουσιαστικά ώστε να γίνει ελκυστική η απασχόληση τους στον δημόσιο τομέα ,όπως 

αναφέρει σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας . 

Η δωρεάν παροχή υπηρεσιών στον πληθυσμό είχε ως φυσική συνέπεια την αύξηση 

της ζήτησης με αποτέλεσμα τον συνωστισμό ,ιδιαίτερα στα μεγάλα νοσοκομεία ,τη 

δωροδοκία του ιατρικού προσωπικού όπως συχνά καταγγέλλεται από ασθενείς και 

αρμόδιους φορείς19 .Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επέκταση του ιδιωτικού τομέα ,κυρίως 

σε διαγνωστικά κέντρα βραχείας διάρκειας νοσηλείας και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 

ξενοδοχειακού τύπου. Παρά  την αύξηση δαπανών για το τομέα της υγείας συγκριτικά με 

άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης , η Ελλάδα είναι τελευταία μαζί με τη Πορτογαλία 

στις δαπάνες για την υγεία .  

Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού στο τομέα υγείας-πρόνοιας οφείλει να 

είναι προτεραιότητα τόσο για την ελληνική κυβέρνηση όσο και για την Ε.Ε. .Στον τομέα 

υγείας-πρόνοιας  εντοπίζονται προβλήματα που προέρχονται από την ανομοιογένεια του 

εκπαιδευτικού επιπέδου, την απουσία επιστημονικού προσωπικού στις νευραλγικές θέσεις 

της Διοίκησης και τον έντονο ιατροκεντρικό παρελθόν (αυτό το τελευταίο έχει και τα 

πλεονεκτήματα του). Με δεδομένη την πολιτική της οικονομικής λιτότητας , οι προοπτικές 

                                                   
19 Σταθόπουλος .Π  (2005) , Κοινωνική Πρόνοια –Ιστορική Εξέλιξη –Νέες Κατευθύνσεις, Αθήνα:  Παπαζήσης, 
σ 215 
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για τη ριζική βελτίωση του ΕΣΥ είναι πολύ περιορισμένες . Έχει δοθεί έμφαση στην 

οργάνωση και βελτίωση των Νοσοκομείων με την ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων 

διοίκησης και μηχανοργάνωσης .  

 

    2.4.1 Ο νόμος 1397/1983 
Η μεταρρύθμιση-τομή η οποία υλοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 80΄ με 

την ψήφιση του σχετικού νόμου (1397/1983) για την θεσμοθέτηση του ΕΣΥ είχε ως 

αφετηρία μια σειρά από αρχές που παρέπεμπαν στη φιλοσοφία των εθνικών συστημάτων 

υγείας . Οι αρχές  αυτές ήταν20 :  

1)Η Υγεία είναι κοινωνικό αγαθό , που δεν υπόκειται στους νόμους τους κέρδους  

2) Οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται ισότιμα σε κάθε πολίτη , ανεξάρτητα από την 

κοινωνικοοικονομική του θέση  

3) Η προστασία της υγείας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κράτους και η 

παροχή των υπηρεσιών πρέπει να γίνεται χωρίς την ύπαρξη οικονομικών φραγμών που 

μπορεί να στερούν τις υπηρεσίες από κάποια άτομα ή ομάδες  

4) Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στο σχεδιασμό και 

προγραμματισμό της υγειονομικής πολιτικής και φυσικά να ελέγχουν την εφαρμογή των 

καθορισμένων πολιτικών υγείας .  

Βασικός κατευθυντήριος άξονας της πολιτικής ήταν το ευρύτερο κοινωνικό 

συμφέρον . Οι ειδικότεροι παράμετροι οι οποίες θα επέτρεπαν την ικανοποίηση των 

παραπάνω αρχών καθορίστηκαν 21:  

 η εφαρμογή διαδικασιών αποκέντρωσης  

 η εφαρμογή ενός ενιαίου πλαισίου ανάπτυξης και λειτουργίας των   

      υγειονομικών υπηρεσιών  

 η ανάπτυξη την πρωτοβάθμιας περίθαλψης μέσω των Κέντρων Υγείας   

 η εφαρμογή του θεσμού του νοσοκομειακού ιατρού πλήρους και αποκλειστικής  
     απασχόλησης  

 

                                                   
20 Σουλιώτης. Κ (2004) , Κοινωνική Αλλαγή Στη σύγχρονη Ελλάδα (1980-2001) , Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη 
Καράγιωργα , (Εισηγητική έκθεση του Ν 1397/1983 σ 1 )  
21 Βλ Εισηγητική Έκθεση του Ν 1397/1983 
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    2.4.2 Ο νόμος 2071/1992:  Η νεοφιλελεύθερη προσέγγιση 
Το 1992 ψηφίζεται ο Ν 2071 για τον «Εκσυγχρονισμό Και Οργάνωση Του 

Συστήματος Υγείας»  με στόχο την αναμόρφωση του ΕΣΥ αλλά με τρόπο που ουσιαστικά 

σήμαινε την αλλαγή της φιλοσοφίας του 22. Μια παρέμβαση που ουσιαστικά αποτελούσε 

υπονόμευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας .  Στα πλαίσια της νεοφιλελεύθερης 

προσέγγισης , τον πρώτο ρόλο έχει ο περιορισμός της ευθύνης του κράτους και η 

εγκατάσταση μιας ανταγωνιστικής αγοράς στις υγειονομικές υπηρεσίες μέσα από την 

αναβάθμιση του ιδιωτικού τομέα και ο έλεγχος των δημοσίων αγαθών .   

 

    2.4.3 O νόμος  2519/1997 
Στα χρόνια που ακολούθησαν τέθηκε στο επίπεδο αναλύσεων το ζήτημα της 

δημιουργίας του Εθνικού Φορέα Υγείας ως μηχανισμού μέσω του οποίου θα 

πραγματοποιηθεί η ενιαία οργάνωση της χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας .  

Οι κυριότερες διατάξεις αφορούσαν :  

1)την ουσιαστική σύνδεση του ΕΣΥ  με την κοινωνία και τον πολίτη (άρθρο 1) 

2)τον επανακαθορισμό του ρόλου των υπηρεσιών δημόσιας υγείας (άρθρο 3) καθώς 

επίσης και την αναβάθμιση, αναδιοργάνωση και ολοκληρωμένη ανάπτυξη τους σε 

αποκεντρωμένη βάση (άρθρο 5)  

3) τη σύσταση Ινστιτούτου έρευνας και ελέγχου  ποιότητας των υπηρεσιών υγείας . 

Σκοπός της μονάδας αυτής, είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας(άρθρο 9 ) 

4)την αναβάθμιση της ΠΦΥ στις αστικές , ημιαστικές και αγροτικές περιοχές , και τίθεται 

σε εφαρμογή ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού (άρθρο 32)  

Όμως διοικητικές δυσχέρειες καθώς και πολιτικές ενστάσεις δεν επέτρεψαν την εφαρμογή 

των ρυθμίσεων23 .  

 

 

 
                                                   
22 Σουλιώτης .Κ (2004) , «Η  νεοφιλελεύθερη προσέγγιση» ,   Κοινωνική αλλαγή στη σύγχρονη Ελλάδα (1980-
2001 ) , Αθήνα :Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργας, σελ   553 
23 Κουρής . Γ, Σουλιώτης. Κ , Φιλαλήθης . Τ, (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2007) , «Οι περιπέτειες των 
μεταρρυθμίσεων του Ελληνικού Συστήματος υγείας, μια ιστορική ανασκόπηση», Κοινωνία, Οικονομία και 
Υγεία ,  1:35-67, σελ 25 
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 2.4.4 Ο νόμος  3918/2011: Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος  

          Υγείας 
Ο Νόμος 3918/2011 μεταξύ άλλων , προβλέπει την /στήριξη του Ε.Σ.Υ. για την 

αναβάθμιση του σε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας με δημόσιο 

χαρακτήρα. Ένα σύστημα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες του 

πολίτη για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πρόληψης, περίθαλψης και φροντίδας με 

αξιοπρέπεια. 

Οι δέκα στόχοι: 

1. Εθνικό Σχέδιο για την πρόληψη και την προαγωγή της Υγείας - βελτίωση του επιπέδου 

υγείας του ελληνικού λαού. 

2. Προσβασιμότητα σε όλους με στόχο την αντιμετώπιση των περιφερειακών και 

κοινωνικών ανισοτήτων στην Υγεία. 

3. Βελτίωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχομένων 

υπηρεσιών. Αναβάθμιση των δομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. 

4. Ορθολογική κατανομή και διαχείριση των οικονομικών πόρων του Ε.Σ.Υ., μείωση της 

σπατάλης, θέσπιση κανόνων διαφάνειας και ελέγχου στις προμήθειες. Εισροή πόρων 

από την αξιοποίηση της Ολοήμερης λειτουργίας των μονάδων του Ε.Σ.Υ. και των 

υποδομών του.  

5. Ανάπτυξη και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του Ε.Σ.Υ.. Θεσμοθέτηση 

κινήτρων και αξιοκρατίας. Εκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα. 

6. Νέα Αρχιτεκτονική της Υγείας και της Πρόνοιας σύμφωνα με τη νέα διοικητική 

διάθρωση της χώρας (Καλλικράτης), τις κοινωνικές και περιφερειακές ανάγκες - 

Υγειονομικός Χάρτης. 

7. Ολοκλήρωση του Ε.Σ.Υ. με την ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

8. Καθιέρωση και άσκηση αποτελεσματικών ελέγχων στη παροχή των δημόσιων και 

ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. 

9. Θεσμοθέτηση διαδικασιών κοινωνικής λογοδοσίας. 

10. Ενδυνάμωση του εθελοντισμού στην υγεία και στην πρόνοια. 
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    2.5 Ισότητα στις Υπηρεσίες Υγείας  
Έχει βεβαιωθεί, ότι σε εκείνα τα συστήματα υγείας οπού επικρατούν οι μηχανισμοί 

της αγοράς και όπου η εξισορρόπηση της ζήτησης και της προσφοράς γίνεται διαμέσου  

των τιμών , υπάρχουν σημαντικές ανισότητες στις υπηρεσίες υγείας24. Σήμερα, παρόλο 

που έχει επικρατήσει η οικονομία της αγοράς στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες, σ 

αυτές τις χώρες δεν υπάρχει ένα αμιγές σύστημα υγείας προσανατολισμένο στην αγορά, 

αλλά η κρατική παρέμβαση είναι ιδιαίτερα εμφανής.  

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται  στο ότι η ισότητα στην πρόσβαση των υπηρεσιών 

υγείας επιτυγχάνεται με παρεμβάσεις -  μεγαλύτερες ή μικρότερες- στην αγορά υπηρεσιών 

υγείας25. Οι παρεμβάσεις είναι πολλές και διαφορετικές, εξαρτώνται από τη μορφή 

συστημάτων υγείας , το βαθμό άσκησης κοινωνικής πολιτικής και κατ επέκταση , από την 

ύπαρξη ή μη του κράτους πρόνοιας και τη δομή του πολιτικό-οικονομικού συστήματος . 

Το ερώτημα όμως είναι , με ποιο τρόπο προσδιορίζεται η ανάγκη υγείας . Οι παράγοντες 

που προσδιορίζουν την ανάγκη για φροντίδα υγείας και καθορίζουν τη ζήτηση και κατ 

επέκταση την κατανομή των πόρων στις διάφορες γεωγραφικές περιφέρειες είναι το 

μέγεθος και η σύνθεση του πληθυσμού ( το φύλλο και η ηλικία) , η θνησιμότητα , οι ροές 

ασθενών μεταξύ περιοχών . Ακόμα όμως και αν επιτευχθεί η σωστή κατανομή των πόρων 

με βάση τις ανάγκες υγείας, σημαίνει ότι επιτυγχάνεται και ισότιμη πρόσβαση των 

πολιτών ; Είναι θέμα ηθικής στάσης και αξιών , η υποχρέωση της κοινωνίας για την 

ικανοποίηση βασικών αναγκών μέσα από διαφορετικούς κάθε φορά μηχανισμούς .  

Εν τούτοις , η ικανοποίηση των βασικών αναγκών , σε κάποιο γενικά αποδεκτό 

επίπεδο σε μια κοινωνία , δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι θέμα διακριτικής ευχέρειας 

της πολιτείας ή της ιδιωτικής φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας . Όπως παρατηρεί ο Fienberg 

(1973) μια ανεκπλήρωτη ανάγκη παρέχει τη δυνατότητα για μια απαίτηση. «Τέτοιες 

απαιτήσεις οι οποίες βασίζονται μόνο σε βασικές ανάγκες , είναι μόνιμες δυνατότητες για 

διεκδίκηση δικαιωμάτων , είναι ο φυσικός σπόρος από τον οποίο γεννιούνται δικαιώματα»  

     Η ισότιμη πρόσβαση του πληθυσμού σε παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες 

εξασφαλίζεται με τη δημιουργία δικτύων πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας 

                                                   
24 Maynard, A.K , (1982), The regulation of public and private health care markets in McLachlan G Maynard 
A (eds) , The public private Mix of health , London: The Nuffield Provincial Hospital Trust  
25 Δόλγερας. Α  – Κυριόπουλος. Γ  (2000 ), Ισότητα αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στις Υπηρεσίες 
Υγείας, σελ 45-47, Αθήνα:  Θεμέλιο ,  σ  45-47 
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συνδεόμενα με δίκτυα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας .Τα δίκτυα αυτά στηρίζονται σε 

δύο πυλώνες βασικών αρχών που είναι : η αρχή της αποκέντρωσης των υπηρεσιών και η 

αρχή της συνέργειας των φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε τοπικό και διατομεακό 

επίπεδο 26: 

 Η αρχή της αποκέντρωσης αποβλέπει στην αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και 

υπηρεσιών από τη κεντρική διοίκηση προς τη τοπική αυτοδιοίκηση με εναλλακτική 

πρόταση την αποκέντρωση από τις κεντρικές υπηρεσίες προς τις περιφερειακές .Σε 

αυτό το πλαίσιο προάγονται μορφές δικτύωσης που εγγυώνται την ισότιμη 

πρόσβαση όλων των πολιτών και ιδίως των ευάλωτων ατόμων στις υπηρεσίες 

ανεξάρτητα από το τόπο κατοικίας τους ή τις ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης τους 

ενώ δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού , 

καθώς οι τοπικοί φορείς έχουν βαθύτερη γνώση των αναγκών και προβλημάτων 

της τοπικής κοινωνίας . 

 Η αρχή της συνέργειας αποβλέπει στην επίτευξη συνεργασίας μεταξύ χρηστών, 

φροντιστών και φορέων που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας του 

δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα (εθελοντικού και κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα).Στο βαθμό που η αλληλεξάρτηση και τα δίκτυα των ανταλλαγών των 

τοπικών κοινωνιών στο παγκόσμιο περιβάλλον εντείνονται ολοένα και 

περισσότερο είναι προφανές ότι ο τοπικός χώρος μπορεί να αντλήσει πηγές,  

πόρους ,υπηρεσίες και τεχνογνωσία από τα δίκτυα των διακοινοτικών ανταλλαγών. 

Στόχος είναι η ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ δημοσίων φορέων διαφορετικών 

πεδίων αρμοδιότητας (πρόνοιας, υγεία, εκπαίδευση, απασχόληση )μεταξύ φορέων 

παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και 

μεταξύ φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης ,ώστε να εξασφαλιστεί η συνεχής ώσμωση 

πληροφοριών και καλών πρακτικών μεταξύ διαφορετικών φορέων .Με το τρόπο 

αυτό επιτυγχάνεται το ολιστικό μοντέλο της ατομικής φροντίδας προσαρμοσμένο 

σε ανάγκες χρηστών ,διασφαλίζοντας της συνέχεια της φροντίδας .   

 

                                                   
26 Πιερράκος .Γ ,  (2008 ) Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & Τοπική Κοινωνία  , Αθήνα :Παπαζήση , 
 σ 111-112 
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   2.6 Η χρηματοδότηση του Συστήματος 
Ο τρόπος και οι πηγές χρηματοδότησης στην Ελλάδα καθιστούν ένα πολύπλοκο 

σύστημα. Αυτό οφείλεται στο ότι στην Ελλάδα το σύστημα υγείας είναι μικτό με πολύ 

αδύνατη δομή από όπου απουσιάζουν οι παγιωμένοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί. Τρείς 

είναι σήμερα οι κύριες πηγές χρηματοδότησης του Ελληνικού υγειονομικού συστήματος: 

ο κρατικός προϋπολογισμός που αποτελείται από άμεσους και έμμεσους φόρους, η 

κοινωνική ασφάλιση που συμπεριλαμβάνει τις εισφορές των εργαζομένων και εργοδοτών 

και τέλος οι ιδιωτικές πληρωμές. Ο κρατικός προϋπολογισμός αποτελεί την κύρια πηγή 

χρηματοδότησης για τις δημόσιες μονάδες υγείας  δηλαδή τα νοσοκομεία και κέντρα 

υγείας του ΕΣΥ, στρατιωτικά νοσοκομεία κτλ. Καθώς επίσης, όσον αφορά τον τομέα της 

υγείας, μέσω αυτού καλύπτεται η ασφάλιση υγείας των αγροτών και το μεγαλύτερο 

κόστος ασφάλισης των δημοσίων υπαλλήλων, οι δαπάνες για την δημόσια υγεία και η 

έρευνα στον τομέα υγείας. 

Τα ασφαλιστικά ταμεία καθίστανται η δεύτερη μεγάλη πηγή χρηματοδότησης των 

υπηρεσιών υγείας. Προέρχεται από τις εισφορές εργοδοτών, εργαζομένων, και 

αυτοαπασχολουμένων και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της 

εξωνοσοκομειακής και ένα σημαντικό μέρος του κόστους της νοσοκομειακής περίθαλψης 

των ασφαλισμένων. Σήμερα τα μεγαλύτερα ασφαλιστικά ταμεία με κλάδο υγεία είναι το 

ΙΚΑ, το ΤΕΒΕ και το ταμείο δημοσίων υπαλλήλων.  

Επίσης η κρατική επιχορήγηση αποτελεί και αυτή με την σειρά της  πηγή εσόδων 

των ταμείων υγείας. Το ύψος των εισφορών καθορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση και 

εισπράττεται με τους μηχανισμούς που το κάθε ταμείο διαθέτει. Το κόστος της υπηρεσίας 

που παρέχεται υπολογίζεται βάσει του κρατικού τιμολογίου, το οποίο το καλύπτει 

εξολοκλήρου το ασφαλιστικό ταμείο, μερικές φορές όμως υπάρχει διαφορά μεταξύ 

κρατικού τιμολογίου και πραγματικής τιμής, και αυτήν καλείται να καλύψει ο ίδιος ο 

ασφαλισμένος. Αυτές οι δαπάνες συγκαταλέγονται στις ιδιωτικές.                                   

Η χρηματοδότηση από ιδιωτικές πληρωμές αποτελείται από τις πληρωμές που 

γίνονται από ασφαλισμένους με χρήματα τα οποία προέρχονται από το οικογενειακό ή το 

προσωπικό τους εισόδημα. Οι πληρωμές αυτές, για την συμμετοχή  του ασθενή στο 

κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται από το ΕΣΥ, μπορεί να καλύπτουν τη 

φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, τις δαπάνες  για επισκέψεις σε ιδιώτες 
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γιατρούς μη συμβεβλημένους με τα ταμεία, τη διαφορά της πραγματικής τιμής από την 

τιμή που εγκρίθηκε ότι θα καταβληθεί από τα ασφαλιστικά και τέλος σε ιδιωτική 

ασφάλιση υγείας. Το ύψος των ιδιωτικών δαπανών στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερο σε 

σύγκριση με αυτήν της Ευρώπης , και γι ‘αυτό ευθύνεται η αδυναμία του δημόσιου 

συστήματος να καλύψει όλες τις ανάγκες του πληθυσμού.  Οι στόχοι των πολιτικών 

χρηματοδότησης συστημάτων υγείας είναι οι εξής 27 .             

 Καθολική Κάλυψη έναντι του οικονομικού κινδύνου 

 Δίκαιη κατανομή των οικονομικών βαρών 

 Δίκαιη χρήση και παροχή υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες 

 Διαφάνεια και λογοδοσία του συστήματος έναντι του πληθυσμού 

 Ποιότητα και αποδοτικότητα στην παροχή Υπηρεσιών 

 Αποδοτικότητα στη διαχείριση του χρηματοδοτικού συστήματος 

 

    2.6.1 Δαπάνες Κοινωνικής Προστασίας   
Τα έξοδα του τακτικού προϋπολογισμού για τη κοινωνική προστασία το 2000 

ανερχόταν στο 17,2 % ,του συνολικού τακτικού προϋπολογισμού ενώ το 2004 το ποσοστό 

ανήλθε στο 18,5 % . Οι δαπάνες κοινωνικού προϋπολογισμού το 2000 ανήλθαν στο 19,83 

% και το 2004 έφθασαν στο 22,6 % . 

Οι δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα Οργανισμών Κοινωνικής 

Ασφάλισης και τα έξοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού για τη κοινωνική προστασία 

.Εάν προστεθούν και οι ιδιωτικές δαπάνες ,τότε το σύνολο της εθνικής ( δημόσιας και 

ιδιωτικής ) δαπάνης για κοινωνική προστασία ανέρχεται για το 2000 σε 26,4 % του ΑΕΠ  

έναντι 27,3 % των χωρών μελών της Ε.Ε των 15 .Αξίζει να σημειωθεί η μείωση των 

δαπανών κοινωνικής προστασίας στο σύνολο της Ε.Ε των τότε 15 στην περίοδο 1996-

2000, οι οποίες υποχώρησαν από 28,4 % στο 27,3 %,ενώ αντίθετα την ίδια περίοδο στην 

Ελλάδα παρατηρήθηκε αύξηση απο 22,9 % σε 26,4%. 

Το σύνολο των δαπανών που διαθέτει ο κρατικός προϋπολογισμός και το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για υγεία και πρόνοια το έτος 

2004,σύμφωνα με τα στοιχεία του κοινωνικού προϋπολογισμού ,ανέρχονται σε περίπου 

                                                   
27  Μόσιαλος , Η Χρηματοδότηση υπηρεσιών υγείας ,www.esdy.edu.gr/Files/016_Nea_Sxolis/MOSIALOS 
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4,2 δις ευρώ εκ των οποίων 3,5 δις διατίθενται για την υγεία και 0,8 δις για τη πρόνοια .Η 

πρώτη εκτίμηση της σχέσης των δαπανών υγείας ,συγκριτικά με τις αντίστοιχες της 

πρόνοιας είναι 2 προς 5 .Εάν τούτοις από το σύνολο των δαπανών πρόνοιας ,486 

εκατομμύρια κατευθύνονται για εισοδηματικές ενισχύσεις και μεταβιβάσεις .Έτσι 

διαπιστώνεται  εναργώς ότι η ενίσχυση για τη λειτουργία και ανάπτυξη των υπηρεσιών 

υγείας ανέρχεται σε 100 € ενώ για τη πρόνοια σε 4 €28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
28 Πηγή : Κοινωνικός Προϋπολογισμός έτους 2004 , Υπουργείο Απασχόλησης  και Κοινωνικής Προστασίας , 
Αθήνα 2004  



ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  

 

 30 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 
    3.1 Προς αποφυγήν σύγχυσης των όρων –εννοιολογικές προσεγγίσεις 

Ως εξωνοσοκομειακή ή ανοικτή φροντίδα ,νοούνται οι υπηρεσίες οι οποίες 

παρέχονται σε ασθενείς που δεν είναι απαραίτητο να εισαχθούν και να νοσηλευτούν στο 

νοσοκομείο προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα υγείας του. 

Ως πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα νοείται η «ιατρική παρέμβαση που στοχεύει στη 

διάγνωση και θεραπεία κοινών νοσημάτων και τραυματισμών για την αντιμετώπιση των 

οποίων δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή του ασθενούς και η παραμονή του στο 

νοσοκομείο η οποία παρέχεται στον ασθενή χωρίς αυτός να πρέπει να απομακρυνθεί από 

το τόπο κατοικίας ή εργασίας του»29. 

Η ταύτιση της εξωνοσοκομειακής και της πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας με 

βάση τα παραπάνω θα μπορούσε στο παρελθόν  να δικαιολογηθεί. Σήμερα όμως η 

πρόοδος της ιατρικής και της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας επιτρέπουν τη παροχή σε 

εξωνοσοκομειακό επίπεδο σημαντικού φάσματος υπηρεσιών όπως οι χειρουργικές 

επεμβάσεις ιδιαίτερα με τη χρήση laser ενδοσκοπικές επεμβάσεις κλπ. για τις οποίες στο 

παρελθόν ήταν αναγκαία η εισαγωγή στο νοσοκομείο30 

Είναι προφανές ότι στη παροχή εξωνοσοκομειακής φροντίδας (από τα εξωτερικά 

ιατρεία των νοσοκομείων ή από ανεξάρτητα τμήματα που δεν εντάσσονται στη κλασική 

νοσοκομειακή δομή και ανεξάρτητα από το βαθμό εξειδίκευσης τους και τη χρήση 

υψηλού επιπέδου βιοϊατρικής τεχνολογίας ) εμπλέκονται σχεδόν όλες οι ειδικότητες , ενώ 

την πρωτοβάθμια φροντίδα πρέπει να τη παρέχουν αποκλειστικά οι οικογενειακοί γιατροί. 

Ανάλογα με τις λειτουργικές και οργανωτικές δομές των συστημάτων υγείας έχουν 

χρησιμοποιηθεί ως οικογενειακοί ,γιατροί χωρίς ειδικότητα ,παθολόγοι κλπ. Ο ρόλος όμως 

                                                   
29 Hogarth, J (1975) Glossary Of Health Care Terminology World Health Organization, Κοπεγχάγη: 
Regional Office For Europe 
30  Μωραϊτης.  Ε (1996)  «Μια ρεαλιστική πρόταση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος 
Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Φροντίδας στην Ελλάδα» στο Κυριόπουλος Γ, Φιλαλήθης. Τ (επιμ)  , Η  
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Στην Ελλάδα ,  Αθήνα :Θεμέλιο – Κοινωνία και Υγεία , σ 176 
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αυτός ανήκει αποκλειστικά στους γιατρούς γενικής ιατρικής με αποτέλεσμα οι όροι 

οικογενειακός και γενικός γιατρός να είναι πλέον ταυτόσημοι. 

Ο πρώτος ασχολείται με το τρόπο άσκησης του ιατρικού έργου και ο δεύτερος με 

την ιατρική εξειδίκευση. 

Οι σύγχρονες απόψεις όμως θέλουν το γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας με ένα 

νέο ρόλο. Ο παραδοσιακά περιορισμένων γνώσεων και δεξιοτήτων γενικός γιατρός έχει 

μετατραπεί σε ένα σύγχρονο επιστήμονα με ευρύ φάσμα γνώσεων που ασχολείται όχι 

μόνο με τις κλασικές μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας κοινών νοσημάτων αλλά 

παράλληλα με τν ανίχνευση των αιτιών της ασθένειας και τη πρόληψη του .Αποτελεί 

επίσης το συντονιστή της ομάδας υγείας που αποτελείται από διάφορους επαγγελματίες 

της υγείας και εκπροσώπους των κοινωνικών επιστημών.31 ,32 ,33 

 

   3.2 Εννοιολογική προσέγγιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας   

         και διαφοροποίηση από την  Πρωτοβάθμια περίθαλψη   
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί πως η ΠΦΥ διαφοροποιείται από τη 

έννοια της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.  Η διαφορά τους έγκειται στο ότι η πρωτοβάθμια 

περίθαλψη αναφέρεται σε υπηρεσίες που προσφέρονται σε άτομα που έχουν εκδηλώσει τα 

συμπτώματα της νόσου ,ενώ η ΠΦΥ αφορά υπηρεσίες που προσφέρονται και σε υγιή 

άτομα ώστε να αποτραπεί η νόσος. Υπάρχει γενικότερα μια σύγχυση της Πρωτοβάθμιας  

Φροντίδας  για την Υγεία  με την Πρωτοβάθμια Κλινική Ιατρική , καθώς η πρώτη είτε 

θεωρείται ότι είναι παροχή υπηρεσιών η οποία απευθύνεται κυρίως σε φτωχές αγροτικές 

περιοχές ή αναπτυσσόμενες χώρες , είτε προτείνεται ως μια φτηνή εναλλακτική λύση . 

Στην πραγματικότητα η ΠΦΥ δεν στέκεται μόνο στην παροχή φαρμακευτικής και κλινικής 

θεραπείας αλλά περιλαμβάνει και δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία , 

το περιβάλλον και τη διατροφή .  Η πρωτοβάθμια περίθαλψη ανήκει στο κομμάτι εκείνο 

της ΠΦΥ που αναφέρεται στην  θεραπεία και την αποκατάσταση του οποίου αποτελεί 

                                                   
31 Δοξιάδης,  Σ(1988). «Η εκπαίδευση  του οικογενειακού γιατρού και η  παροχή ολοκληρωμένης 
περίθαλψης : η οικογενειακή ιατρική ως ξεχωριστή ειδικότητα»  Ιατρική, Τχ 53,Σελ.371-374, 
32 Σάμιος Β. (1988) «Ο  γενικός γιατρός,  όπως γιατρός , γενικά και αόριστα»,  Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας ,τομ  3 τχ. 6 σ 1-2 
33  Fry, J-Hasler J, (επιμ)(1986)  Primary Health Care 2000, Λονδίνο : Churchill Livingstone 
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αναπόσπαστο τμήμα34 .  Γι’ αυτό και η σωστή συνύπαρξη της ΠΦΥ με την πρωτοβάθμια 

περίθαλψη μπορεί να επιφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα, άλλωστε η «έννοια της 

φροντίδας εμπεριέχει την έννοια της περίθαλψης, χωρίς να ταυτίζεται μ’ αυτήν»35. Η 

πρωτοβάθμια περίθαλψη αποτελεί το πρώτο επίπεδο του συστήματος, εκεί δηλαδή που ο 

ασθενής έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τις επίσημες υπηρεσίες υγείας. Σ’ αυτό το 

επίπεδο πρέπει και μπορεί να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το 90% των προβλημάτων 

υγείας. Μέσα από την οργάνωση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης πρέπει να 

διασφαλίζεται:  

α) υψηλή προσπελασιμότητα των υπηρεσιών (accesibility), δηλαδή απουσία 

οργανωτικών, λειτουργικών, διοικητικών, γεωγραφικών και οικονομικών φραγμών και 

 β) υψηλή διαθεσιμότητα (availability) δηλαδή πλήρης και συνεχής κάλυψη όλο 

το 24ώρο και για 365 μέρες το χρόνο. Γιατροί γενικής ιατρικής (οικογενειακοί ) , γιατροί 

άλλων ειδικοτήτων και άλλοι επαγγελματίες της υγείας παρέχουν κυρίως  υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης . Οι γιατροί μπορεί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα 

ιδιωτικά τους ιατρεία, σε ενισχυμένα κρατικά ιατρεία ( αγροτικές περιοχές), σε κρατικά 

κέντρα υγείας, πολυϊατρεία και πολυκλινικές και τέλος εξωτερικά ιατρεία των 

νοσοκομείων. 

 

  3.3  Οργανωτική δομή της Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας  
Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας οριοθετείται ως το σύστημα παροχής μιας δέσμης 

βασικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, σε ατομικό και οικογενειακό 

επίπεδο και αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το σύστημα υγείας36. 

Η πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του ατόμου με 

το σύστημα υγείας της χώρας, του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και υπηρετεί τους 

γενικούς και ειδικούς στόχους του. Στο πλαίσιο αυτό ο νόμος ορίζει ως προτεραιότητα 

δράσης της πολιτείας τη διασφάλιση της ισότιμης και ελεύθερης πρόσβασης σε 

υπηρεσίες37. 

                                                   
34 Κυριόπουλος Ι, Λιονής Χ (2000 ) «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Γενική Ιατρική : Η ασφαλιστική 
δικλείδα για την υψηλή ποιότητα στην Φροντίδα Υγείας» Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Τόμος 12 τεύχος 
4, 167- 168  
35 Λιαρόπουλος, Λ.,(1989), Η ζήτηση για υπηρεσίες υγείας , Ιατρική 56, σελ 419-425 
36 Άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 3235/2004 
37 Άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 3235/2004 
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Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας περιλαμβάνει38: 

α) τις υπηρεσίες υγείας, που δεν απαιτούν εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα, 

β) τον οικογενειακό προγραμματισμό, 

γ) τις απαραίτητες υποδομές για την εξασφάλιση και τη διαχείριση όλων των 

ιατρικών πληροφοριών και δεδομένων του πληθυσμού, 

δ) την παρακολούθηση χρονίως πασχόντων, για τους οποίους δεν απαιτείται 

νοσηλεία σε νοσοκομείο και 

ε) τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. 

Η οργανωτική δομή του συστήματος υγείας έχει ως θεμέλιο τη Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας .Η εσωτερική δομή της Π.Φ.Υ  αλλά και η λειτουργία έχει άμεση σχέση 

τόσο με τη μικρή κοινωνική μονάδα της οικογένειας ,όσο και με το σύνολο της τοπικής 

κοινωνίας .Παράλληλα αποτελεί το ρυθμιστή του ευρύτερου συστήματος υγείας 

συμβάλλοντας αφενός στον έλεγχο του κόστους και αφετέρου στη μείωση του κοινωνικού 

αποκλεισμού39. Υπό το πρίσμα των υπηρεσιών υγείας , η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

είναι βασικό χαρακτηριστικό του υγειονομικού συστήματος, με την έννοια ενός 

ολοκληρωμένου , συνεχούς και διακεκριμένου μέρους των υγειονομικών υπηρεσιών και 

όχι ενός πρόσθετου τμήματος , στο οποίο ο γενικός γιατρός έχει ένα ρόλο πιο διευρυμένο 

στα πλαίσια διατομεακής δράσης και διεπιστημονικής διεργασίας 40. 

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ41 η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας πρέπει να είναι:  

 προσβάσιμη  

 γενική  

 ολοκληρωμένη  

 συνεχής  

 ομαδική  

 ολιστική  

 προσωπική  

 προσανατολισμένη στην οικογένεια 

                                                   
38 Souliotis, K. & Lionis Ch. (2004), Creating an integrated health care system in Greece: a primary care 
perspectives, Journal of Medical Systems, 28 (6), December 2004 
39 Bash .P(1990 ) , Textbook Of International Health , Oxford University Press  
40 Λιονής. Χ , «Γενική Ιατρική Και Στρατηγική Ανάπτυξης» .Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας , τχ 3 σ 113-114 
41 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας  , 1994  
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 συντονισμένη  

 υποστηρικτική  

  εμπιστευτική  

Βασική προϋπόθεση  για την ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας για την 

υγεία αποτελεί η ύπαρξη μηχανισμών εκτίμησης των αναγκών υγείας του  πληθυσμού, 

καθώς και πληροφοριακής υποστήριξης σχετικά με τα προβλήματα υγείας της κοινότητας . 

Στο πλαίσιο αυτό , οι σχετικές πολιτικές είναι αναγκαίο να βασίζονται στα αποτελέσματα 

της κοινωνικής και βιοϊατρικής έρευνας και της έρευνας των υπηρεσιών υγείας , στην 

εμπειρία και τις τεχνικές της δημόσιας υγείας και στην υποστήριξη της τεχνολογίας υπό 

την προϋπόθεση της δυνατότητας των πρακτικών εφαρμογών , της επιστημονικής αξίας 

και της κοινωνικής αποδοχής τους .   

Η επιστημολογική βάση της Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας για την υγεία μπορεί 

επιπροσθέτως να επιδράσει ριζικά στην επιστημονική μεθοδολογία και την κλινική 

άσκηση της ιατρικής πρακτικής , με τρόπο ώστε το θεραπευτικό και το ατομικιστικό 

πρότυπο  να  εκτοπισθεί βαθμιαία από το εναλλακτικό υπόδειγμα της πρόληψης και 

προαγωγής της υγείας στην κοινότητα 42. 

Ως εκ τούτου είναι προφανές ότι το υγειονομικό προσωπικό πρέπει να είναι 

εκπαιδευμένο σ αυτή τη κατεύθυνση και να είναι επίσης διεπιστημονικής σύνθεσης . Ο 

γενικός οικογενειακός ιατρός (θα αναλυθεί παρακάτω), ως ιατρός ολιστικής κατεύθυνσης ,  

αποτελεί το συνδετικό ιστό και συντονιστή της ομάδας επαγγελματιών υγείας στην 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα43. Η κατανόηση αυτής της κατάστασης οδηγεί στην 

ανασυγκρότηση της εκπαίδευσης  των γενικών γιατρών σε ευρωπαϊκή κλίμακα και στον 

επαναπροσδιορισμό του πεδίου δραστηριότητας της γενικής οικογενειακής ιατρικής44. 

 

    3.4 Ιστορική ανασκόπηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας   
Η έννοια της εξωνοσοκομειακής  έχει τις ρίζες της στη νοσηλεία στο σπίτι από τα 

αρχαία χρόνια όπου το σπίτι ήταν σχεδόν ο αποκλειστικός χώρος φροντίδας των 

                                                   
42 Abramson J.H , «Community oriented primary care strategy approaches and practice , a review» Public 
Health Review τχ . 16 σ 35-98  
43 Hubrick W, ( 1992 ), « Γενική Ιατρική Και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας : Ο ρόλος του Γενικού  Ιατρού 
στα επόμενα χρόνια» Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας τομ 4 , τχ 3 σ 115-117  
44 Buckley G , Heyrmann J  « Europe and training for general practice in 1995» , Education in General 
Practice , τχ 5 σ 241-246. 
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αρρώστων μέχρι την οργάνωση των μοναστηριών και την ίδρυση των νοσοκομείων  με τη 

σύγχρονη μορφή την εποχή του Βυζαντίου .Η Florence Nightingale έθεσε τις βάσεις για 

πρώτη φορά για τη παροχή επιστημονικής ολοκληρωμένης νοσηλευτικής φροντίδας στο 

επίπεδο της κοινότητας ,ενώ στις ΗΠΑ το 1877 λειτούργησε σε ιεραποστολή της από την 

Νέας Υόρκης πρόγραμμα φροντίδας στο σπίτι με επαγγελματίες νοσηλεύτριες 45 

Στις αρχές της δεκαετίας του 70 σημειώθηκε στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ 

και της Ευρώπης οικονομική κρίση που επέφερε σημαντική μείωση στους ρυθμούς της 

οικονομικής ανάπτυξης .Η οικονομική ύφεση δημιούργησε αντίστοιχα προβλήματα στη 

χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας .Η συνεχής διόγκωση των δαπανών υγείας και η 

διαρκής επένδυση σε μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες οδηγούσε μοιραία τα συστήματα 

Υγείας σε πλήρη κατάρρευση .Ουσιαστικά η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελούσε 

τη προσπάθεια για τη λύση στο πρόβλημα εξεύρεσής  πόρων που παρουσίαζε η 

Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα υγείας46 . 

 

   3.5 Διακήρυξη ALMA – ATA  - Η νέα φιλοσοφία  
Σημείο καμπής της μεταστροφής των αντιλήψεων μπορεί να θεωρηθεί η διακήρυξη 

της ALMA –ATA και η ανάπτυξη από την Π.Ο.Υ της «Παγκόσμιας  Στρατηγικής για την 

Υγεία για Όλους μέχρι το Έτος 2000» . Το Σεπτέμβριο του 1978 στην ALMA –ATA της 

τότε ΕΣΣΔ στο συνέδριο της παγκόσμιας οργάνωσης υγείας  καθορίστηκε η νέα 

φιλοσοφία για την αντιμετώπιση των υγειονομικών προβλημάτων. Έτσι υπάρχει η 

μετατόπιση από το κλασσικό μοντέλο «γιατρός –ασθένεια –ασθενής» στη καθολική και 

ολιστική προσέγγιση των προβλημάτων υγείας .Για πρώτη φορά εισάγεται η έννοια της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ένα νέο πλαίσιο προγραμματισμού των υγειονομικών 

αναγκών μέσα στο οποίο εντάσσονται α)η  Υγειονομική διάσταση , β) η κοινωνική , γ) η 

κοινοτική και δ) η οικονομική . 

Έτσι η διακήρυξη της ALMA –ATA  μεταξύ των άλλων άρθρων και ειδικότερα 

για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας καθόρισε ότι η « Η πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας 

                                                   
45 Bolander R.V., (1994) , Home care nursing. In : Sorensen and Luckmann’s basic nursing. A 
psychophysiologic approach . Third edition. Philadelphia , W.B. Saunders 
46 Φιλαλήθης Τ, (1982), Υγεία για όλους τους το 2000 και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας : ουτοπία , παγίδα , ή 
εφικτός στόχος ;  Ιατρική  ,42  
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βασίζεται σε πρακτικές ,σε επιστημονικές και σε κοινωνικά αποδεκτές μεθόδους και 

τεχνολογίες που είναι προσιτές σε όλους». 

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη της ALMA-ATA «ως Π.Φ.Υ  ορίζεται η βασική 

φροντίδα υγείας η οποία στηρίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες ,κοινωνικά αποδεκτές 

,πρακτικά εφαρμόσιμες ,προσιτές από όλα τα άτομα της κοινότητας μέσου της ενεργού 

συμμετοχής  τους και οικονομικά προσιτές από το κράτος  ή τη κοινότητα μεθόδους και 

τεχνολογίες» 47.Είναι αναπόσπαστο κομμάτι τόσο του συστήματος υγείας  μιας χώρας του 

οποίου είναι άλλωστε το βασικό συστατικό ,όσο και της συνολικής κοινωνικοοικονομικής 

ανάπτυξης μιας κοινότητας .Αποτελεί το πρώτο επίπεδο επαφής των ατόμων με το 

σύστημα υγείας αφού φέρνει τη φροντίδα για την υγεία πιο κοντά στο τόπο κατοικίας και 

εργασίας των πολιτών .Αντανακλά τα οικονομικά ,κοινωνικά ,πολιτιστικά και πολιτικά 

χαρακτηριστικά μιας χώρας και των κοινοτήτων της .Περιλαμβάνει κυρίως επτά 

δραστηριότητες που είναι : 

 Εκπαίδευση σχετικά με τα προβλήματα υγείας και τις μεθόδους πρόσληψης  και 

θεραπείας τους , 

 Προώθηση της σωστής διατροφής  

 Παροχή μέτρων βασικής υγιεινής  

 Φροντίδα για τη μητέρα και το παιδί και άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού 

 Εμβολιασμός  

 Πρόληψη και τη καταπολέμηση των ασθενειών  

 Κατάλληλη θεραπεία και χορήγηση φαρμάκων 

Πιο συγκεκριμένα , η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν είναι μόνο η νοσοκομειακή 

περίθαλψη και φροντίδα αλλά σύμφωνα με τη διακήρυξη της ΑΛΜΑ-ΑΤΑ:  

 Ασχολείται με τα κύρια υγειονομικά προβλήματα της κοινότητας . 

 Εξασφαλίζει υπηρεσίες πρόληψης , προαγωγής ,θεραπείας και αποκατάσταση της 

υγείας και περιλαμβάνει προγράμματα ενημέρωσης σε σοβαρά θέματα υγείας, 

μεθόδους πρόληψης και ελέγχου αυτών ,μέτρα για την υγιεινή διατροφή ,ύδρευση 

και γενικά διαβίωση ,προστασία της μητέρας και του παιδιού. 

 Εμβόλια για τα σοβαρότερα λοιμώδη. 

                                                   
47 http://www.who.int 
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 Πρόληψη και καταπολέμηση επιδημικών νόσων. 

 Θεραπεία κοινών νόσων και τραυματισμών . 

 Χορήγηση φαρμάκων . 

 Αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη  της οικογένειας και της κοινότητας 

με το Εθνικό Σύστημα Υγείας . 

 Συνιστά τη βασική προϋπόθεση εξασφάλισης συνεχιζόμενης θεραπείας . 

 Είναι ένα κομμάτι του ΕΣΥ μιας χώρας και αποτελεί τη κεντρική λειτουργία του 

συστήματος περίθαλψης μετά του οποίου συνιστά ενιαίο λειτουργικό σύστημα . 

 Ενθαρρύνει και προάγει τη συμμετοχή κάθε φορέα της κοινότητας στον 

προγραμματισμό την οργάνωση τη λειτουργία και τον έλεγχο των υπηρεσιών 

υγείας. 

 Εξασφαλίζει επίπεδο υγείας τέτοιο που επιτρέπει μια κοινωνικά και οικονομικά 

παραγωγική ζωή . 

 Κύριοι συντελεστές της οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 

φροντίδας είναι οι εργαζόμενοι στη υγεία –γιατροί, νοσηλευτές, μαίες ,τεχνικοί και 

άλλα παραϊατρικά επαγγέλματα που πρέπει να πλαισιώνουν την ομάδα. 

 Οι υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της συνολικής κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της κοινότητας .  

Οι στόχοι ανάπτυξης και λειτουργίας υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι:  

 Πλήρης κατά το δυνατόν έλεγχος κάθε υγειονομικού προβλήματος  

 Συνεχής παροχή υπηρεσιών ολόκληρο το 24ωρο και τις αργίες  

 Δυνατότητα άμεσης προσπέλασης  

 Συνέχεια της παρεχόμενης φροντίδας  

 Ποιότητα 

Η εξέλιξη των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας στην Ελλάδα είναι σχεδόν 

παράλληλη με εκείνη της ανάπτυξης της Κοινωνικής Ασφάλισης .Οι αντίστοιχες εξελίξεις 

στο χώρο της υγείας και της επέκτασης της κοινωνικής ασφαλιστικής κάλυψης ,είχαν 

καθοριστικό ρόλο στη πορεία της εξέλιξης της .Οι παρεμβάσεις αυτές επηρεάστηκαν  : 

 Από τη βιομηχανική ανάπτυξη 

 Τις μείζονες πολιτικές εξελίξεις στο τόπο μας  
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 Την αλλαγή του νοσολογικού προτύπου μετά το Β παγκόσμιο πόλεμο 

 Την εφαρμογή τους και την ανάπτυξη τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες  

 Από τη σημασία και προτεραιότητα που αποδίδει η κάθε κοινωνία στην αξία της 

διατήρησης της υγείας . 

Με βάση τις διακηρύξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ένα από τα πιο 

σημαντικά στοιχεία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας48 είναι η ανάπτυξη δικτύων 

προληπτικής ιατρικής που συνοψίζεται στα εξής :  

 Καταγραφή επιδημιολογικών στοιχείων ηλικίας και φύλου καθώς και οικογενειακό 

ιατρικό ιστορικό . 

 Σταθερή παρακολούθηση και προσδιορισμός των υπηρεσιών που ο ασθενής έχει 

ανάγκη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επίσκεψης του στο κέντρο υγείας . 

 Σταθερή καταγραφή παρεχομένων υπηρεσιών  προληπτικής ιατρικής ώστε να 

εντοπίζονται οι κίνδυνοι υγείας στο περιβάλλον του ανθρώπου με κύριο στόχο την 

ενίσχυση και προαγωγή του επιπέδου υγείας του ανθρώπινου  οργανισμού. 

 Σταθερή διαδικασία διαρκούς καταγραφής των ειδικών αναγκών των ασθενών 

κατά τη διάρκεια της επίσκεψης  ρουτίνας . 

 Συστήματα εκπαίδευσης πολιτών προκειμένου να είναι σε θέση να 

αυτοεξυπηρετούνται σε απλά προβλήματα υγείας τους . 

 Συστήματα επαλήθευσης των στοιχείων των ασθενών αμέσως μετά τη καταγραφή 

τους . 

 Ειδικός επιστήμονας ,πέρα από το γιατρό του Κέντρου Υγείας ,διαθέσιμος για 

παροχή κατάλληλων πληροφοριών . 

 Ειδικές επισκέψεις επικεντρωμένες σε θέματα προληπτικής ιατρικής 

 

   

 

 

 
                                                   
48 Solberg Leif.M .D, Thomas E. Kottke,M.D. and Milo L. Brekke Ph.D (1998),  Will Primary Care Clinics 
organize themselves to improve the delivery of preventive services ? , A randomized controlled trial 
Preventive Medicine vol.27 p.p 623-631  
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 3.6 Νομικοί παράμετροι –Θεσμοθέτηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

         Υγείας     

   3.6.1 Η εφαρμογή του θεσμού με το νόμο   Ν. 1397/1983 
Το 1983 με το  Ν. 1397 γίνεται η μεγάλη ανατροπή στο σύστημα υγείας της χώρας. 

Για πρώτη φορά η χώρα αποκτά ένα οργανωμένο Σύστημα Υγείας, στο οποίο έχουν όλοι 

οι  Έλληνες πολίτες πρόσβαση με ίσο  τρόπο χωρίς διακρίσεις και εντελώς δωρεάν. Όμως 

μια από  τις καινοτομίες  του νόμου αφορά  την  πρωτοβάθμια περίθαλψη και για πρώτη 

φορά  θεσπίζεται ένα οργανωμένο πλαίσιο  παροχής υπηρεσιών υγείας στο λαό  της 

υπαίθρου  δια μέσου  των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών. 49 

Έτσι σε κάθε νομό  συνιστώνται Κέντρα Υγείας ως αποκεντρωμένες μονάδες των 

Νοσοκομείων  του  Νομού και Περιφερειακά Ιατρεία ως αποκεντρωμένες μονάδες των 

Κέντρων Υγείας. Ενώ παράλληλα, ορίζεται η έδρα και η περιοχή ευθύνης του κάθε 

Κέντρου Υγείας και περιφερειακού Ιατρείου, με κριτήριο την ισόρροπη εξυπηρέτηση των 

κατοίκων της περιοχής.50 

Σκοπός των Κέντρων Υγείας είναι η παροχή ισότιμης πρωτοβάθμιας φροντίδας 

σε όλο το πληθυσμό της περιοχής τους (μόνιμο και μη) , η νοσηλεία και η 

παρακολούθηση ασθενών οι οποίοι τελούν στο στάδιο της ανάρρωσης, η παροχή 

πρώτων βοηθειών και η νοσηλεία σε έκτακτες περιπτώσεις έως την διακομιδή τους στο 

Νοσοκομείο51. Επιπλέον, ανάμεσα στα άλλα καθήκοντα των Κέντρων Υγείας είναι και 

η οδοντιατρική περίθαλψη, η άσκηση προληπτικής ιατρικής και η υγειονομική 

διαφώτιση του πληθυσμού, η ιατροκοινωνική και επιδημιολογική έρευνα, η παροχή 

υπηρεσιών σχολικής υγιεινής, η ενημέρωση σε θέματα οικογενειακού  

προγραμματισμού, η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, , η παροχή φαρμάκου 

σε δικαιούχους αν δεν λειτουργεί φαρμακείο στην περιοχή τους, η  μελέτη και 

διάγνωση δυσμενών κοινωνικό-οικονομικών και ψυχολογικών καταστάσεων ατόμων 

και ομάδων και εργασία μαζί τους για την άμβλυνση ή «θεραπεία» τους πριν 

δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα υγείας, ενημέρωση του πληθυσμού και «ειδικών 
                                                   
49 Αλεξιάδη Α. ∆. ,  Χαµαλίδου . Αν (1991 ) «Το νομοθετικό και οργανωτικό πλαίσιο της πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης»  , Περιοδικό Διοικητική Μεταρρύθμιση  Τεύχος 47-48 , σ 101  . 
50  Δρακωνάκη. Ν  , Μπαθιανάκη. Μ  , Ροβίθη. Ε , Λιονής. Χ ( 2002 )«Οργάνωση των υπηρεσιών στην 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας κάνοντας την ΠΦΥ  αποτελεσματική στην καθημερινή πράξη»  Ηράκλειο 
Κρήτης  σελ 25  
51 Ν. 1397/83 (άρθρο 15) 
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ομάδων» γύρω από θέματα ψυχικής υγιεινής ενδοοικογενειακών σχέσεων και 

προϋποθέσεων ομαλής κοινωνικής ζωής, ψυχολογική και κοινωνική συμπαράσταση 

του ασθενή και της οικογένειας του, τόσο στη φάση της αρρώστιας όσο και στη φάση 

της αποθεραπείας, της αποκατάστασης και της επαναπροσαρμογής στο οικογενειακό, 

επαγγελματικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον,  την εκπαίδευση του ιατρικού 

προσωπικού (εκπαίδευση ειδικευομένων στη γενική ιατρική, συνεχής εκπαίδευση 

κ.λπ.), την εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων ιατροκοινωνικής και επιδημιολογικής 

έρευνας που αποσκοπούν στην προάσπιση και προαγωγή της υγείας των πολιτών 
 Ο θεσμός της πρωτοβάθμιας περίθαλψης περιλαμβάνει τα Κέντρα Υγείας Αστικών 

και μη Αστικών περιοχών. Τα πρώτα στελεχώνονται με ιατρούς ειδικοτήτων των 

αντίστοιχων τομέων των Νοσοκομείων καθώς και με οικογενειακούς ιατρούς που ανήκουν 

στο Παθολογικό τομέα του Νοσοκομείου. 

 Τα Κέντρα Υγείας της κατηγορίας αυτής όμως παρά την αρχική πρόβλεψη του 

Νομοθέτη δεν συστάθηκαν για να επιτελέσουν την αποστολή τους.52 Όσον αφορά  τα 

δεύτερα αυτά είναι στελεχωμένα με ιατρούς ειδικότητας γενικής ιατρικής και λοιπών 

ειδικοτήτων που είναι καθορισμένες. Τέλος, τα Κέντρα Υγείας μη αστικών περιοχών 

καλύπτονται και με επισκέπτες ιατρούς ειδικοτήτων με τις οποίες δεν είναι στελεχωμένο 

το Κέντρο Υγείας και οι οποίοι ανήκουν στο Νοσοκομείο που είναι ενταγμένο το Κέντρο 

Υγείας. Παράλληλα, τα Κέντρα Υγείας βρίσκονται σε επιστημονική διασύνδεση με το 

Νοσοκομείο τους53. 

Η  επελθούσα πολιτική αλλαγή και η ψήφιση του Ν 2071/ 1992 (άρθρα 12-15)ο 

οποίος επέφερε βασικές αλλαγές στο σύστημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τόσο 

με την καθιέρωση της ιδιωτικής ΠΦΥ , όσο και με την αλλαγή της δομής των μονάδων 

αυτής, δηλαδή των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων. Με το Ν. 

2071/1992 τα Κέντρα Υγείας απεξαρτήθηκαν διοικητικά και οικονομικά από τα 

Νοσοκομεία και υπήχθησαν στις Νομαρχίες   Βέβαια, αυτή η αλλαγή δεν κατέστη δυνατόν 

να εφαρμοστεί αφού η ψήφιση του Ν 2194/ 1994 και 2519/ 1997 επανέφερε ορισμένες 

διατάξεις του Ν 1397/1983 σε ισχύ, αλλά η αλλαγή του χαρακτήρα και της Φιλοσοφίας 

                                                   
52  Μπένου .Α , (1996 )«ΠΦΥ προϋπόθεση στόχος για τον επαναπροσδιορισμό των υπηρεσιών υγείας και 
ταυτόχρονα ρεαλιστική πρόταση για την υπέρβαση της κρίσης του υγειονομικού τομέα».Πρακτικά- Ημερίδα 
«Η Υγειονομική Μεταρρύθμιση Στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη  σ 43 & επ 
53  Αναπλιώτου.Ε- Βαζαίου (1990),  ΕΣΥ τροποποιήσεις δίκαιο της ΕΟΚ, άρθρα (17-19).  Αθήνα  σ 19 & επ  



ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  

 

 41 

του δημοσίου συστήματος ΠΦΥ  δεν αποκαταστάθηκε. Με το Ν. 2194/21994, τα Κέντρα 

Υγείας συνδέθηκαν και πάλι με τα Νοσοκομεία, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα 

αυτοδύναμου προϋπολογισμού. 

Σημαντικές ρυθμίσεις για την ΠΦΥ προέβλεπε ο Ν. 2519/1997, με τη διαμόρφωση 

δικτύων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή το συντονισμό των Κέντρων Υγείας, 

των Περιφερειακών Ιατρείων και των Πολυϊατρείων των Ασφαλιστικών Οργανισμών σε 

ένα ενιαίο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών υγείας. Δυστυχώς αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ54. 

Η αλλαγή της δομής του Ε.Σ.Υ. η οποία επήλθε με το Ν 2889/2001 δεν επηρέασε 

ουσιαστικά το σύστημα της ΠΦΥ, αφού οι βασικές αρχές αυτής παρέμειναν αμετάβλητες, 

εκτός της υπαγωγής της διοίκησης των μονάδων της στα Π.Ε.Σ.Υ.Π. της χώρας. 

Αντίθετα ο Ν 3235/ 2004 τοποθετεί σε νέα πλαίσια την ΠΦΥ και καθορίζει εκ νέου 

τις αρχές και τις μονάδες μέσω των οποίων παρέχονται οι υπηρεσίες υγείας στο πολίτη. 

Ενώ για πρώτη φορά προβλέπεται η ενοποίηση όλων των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών 

υγείας του Ε.Σ.Υ. και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης(Ο.Κ.Α.) και την διοίκηση 

των Π.Ε.Σ.Υ.Π. και σήμερα των Δ.Υ.Π.Ε. Τέλος, επαναπροσδιορίζεται το ζήτημα του 

οικογενειακού ιατρού ή αλλιώς του προσωπικού ιατρού του πολίτη  και οι παρεχόμενες 

από αυτόν υπηρεσίες. Όμως και ο Νόμος  αυτός παρέμεινε ανεφάρμοστος και συνεπώς η 

ΠΦΥ συνεχίζει να λειτουργεί με ένα νομοθετικό καθεστώς του οποίου οι διατάξεις κατά 

τα δύο τρίτα , παραμένουν ανεφάρμοστες55 .  

Παρακάτω παρατίθενται ο πίνακας 1 και ο πίνακας 2 οι οποίοι δείχνουν εκτενώς 

την ελληνική νομοθεσία για το Σύστημα υγείας στην Ελλάδα και την  Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα υγείας κατά τη χρονική περίοδο 1980–2008 .  

Στον πίνακα 1 καταγράφεται η κύρια νομοθεσία για το Εθνικό σύστημα υγείας , 

ενώ στον πίνακα 2 παρατίθεται η νομοθεσία που αφορά σε δευτερεύουσες διατάξεις για 

την ΠΦΥ στην Ελλάδα . 

 

 

 

 
                                                   
54 Σωτηριάδου , Κ .  , Μαλλιαρού , Μ . , Σαράφης, Π . (2011)  «Διεπιστημονική φροντίδα υγείας» Τόμος 3 , 
τεύχος 4, 140-148  
55 Αλεξιάδη. Α. ∆.( 2005)  , «Το Αποκεντρωτικό Σύστημα Της Π.Φ.Υ»,  Ε.∆.∆.∆.∆., τχ 1  Τόμος 49,  σελ 35   
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Πίνακας 1. Κύρια νομοθεσία για το ελληνικό σύστημα Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).56 

 ΝΟΜΟΣ ΦΕΚ                ΤΙΤΛΟΣ  

1397/1983            143A Εθνικό Σύστημα Υγείας 

 

1579/1985        217Α Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και  

ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος  

Υγείας και άλλες διατάξεις 

2071/1992            123Α        Εκσυγχρονισμός και οργάνωση του  

συστήματος 

 

2194/1994    34Α                 Αποκατάσταση του Εθνικού  

 Συστήματος υγείας                            

και άλλες διατάξεις 

 

2519/1997           165Α               165Α    Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός  

του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 

 οργάνωση των υγειονομικών 

 υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το 

φάρμακο και άλλες διατάξεις 

 

2889/2001 37Α Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του  

Εθνικού Συστήματος Υγείας 

και άλλες διατάξεις 

3235/2004 53Α Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

 

 

                                                   
56  Γιανασμίδης. Α , Τσιαούση. Μ, (2012), Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής , 29(1):106-115 
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Πίνακας 2. Νομοθεσία για το ελληνικό σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας (ΠΦΥ) − δευτερεύουσες διατάξεις.57 

ΝΟΜΟΣ  ΦΕΚ               ΤΙΤΛΟΣ 

 1471/84 112 Α΄            Για τη ρύθμιση θεμάτων νοσηλευτικών              

            ιδρυμάτων, αγροτικών ιατρείων και 

υγειονομικών σταθμών και άλλων 

            συναφών διατάξεων 

 

1759/88 50 Α  ́ Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων   

ομάδων, βελτίωση της 

κοινωνικοασφαλιστικής 

προστασίας και άλλες διατάξεις 

 

1963/91 138 Α΄ Τροποποίηση και συμπλήρωση των  

διατάξεων της φαρμακευτικής 

νομοθεσίας και άλλες διατάξεις 

 

 

 

 

2345/95 213 Α΄  Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής 

προστασίας από φορείς κοινωνικής 

πρόνοιας και άλλες διατάξεις 

 2646/98 236 Α’ Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος  

Κοινωνικής 

Φροντίδας και άλλες διατάξεις 

                                                   
57 Στο ίδιο  
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2955/01 256 Α΄ Προμήθειες νοσοκομείων και λοιπών  

μονάδων υγείας των ΠεΣΥΠ 

και άλλες διατάξεις 

 

3106/03 30 Α  ́ Αναδιοργάνωση του Εθνικού  

Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 

και άλλες διατάξεις 

 

3172/03 197 Α’ Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των  

υπηρεσιών δημόσιας υγείας και 

άλλες διατάξεις 

 

3209/03 304 Α΄ Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 

3329/05 81 Α  ́ Εθνικό Σύστημα Υγείας και  

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις 

 

3370/05 176 Α’ Οργάνωση και λειτουργία των  

υπηρεσιών δημόσιας υγείας 

και λοιπές διατάξεις 

 

 
Ο βασικός σκοπός κάθε συστήματος υγείας στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους 

είναι η διασφάλιση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού και κατ’ επέκταση η βελτίωση της 

ευημερίας και της ποιότητας ζωής του πληθυσμού 58. Το σκοπό αυτόν προσπάθησε να 

ικανοποιήσει το ελληνικό σύστημα υγείας και ιδιαίτερα η ΠΦΥ μέσω των νομοθετικών 

ρυθμίσεων και των προτάσεων που αναπτύχθηκαν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το  

                                                   
58 Αδαμακίδου Θ, Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου Α.(2008),  Το οργανωτικό πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική , 47:320−333 
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πέτυχε 59,60,61 .Άλλωστε, από το σύνολο των μεταρρυθμίσεων μόνο ο νόμος 

1397/83 και ο νόμος 2194/94 βρίσκονται σε ισχύ και μάλιστα χωρίς να έχουν υλοποιηθεί 

όλες οι διατάξεις που αφορούν στις παραμέτρους οι οποίες μελετήθηκαν. 

Στους παραπάνω πίνακες  έγινε μια προσπάθεια να αναλυθεί με συστηματικό 

τρόπο το μεταρρυθμιστικό πλαίσιο της ΠΦΥ σε ένα διάστημα 30 περίπου ετών. Από την 

ανάλυση του μεταρρυθμιστικού πλαισίου διαπιστώνεται ότι στην Ελλάδα δεν υπήρξε 

διαχρονικά μια ενιαία, σταθερή και συνεπής πολιτική με καθορισμένους στρατηγικούς 

στόχους για την ανάπτυξη της ΠΦΥ, γεγονός που εμπόδισε την κατανόησή της και την 

ορθολογική της εφαρμογή 62,63. 

Από το ελληνικό σύστημα της ΠΦΥ απουσιάζει ο θεσμός του 

οικογενειακού/γενικού ιατρού, καθώς και ένα σύστημα παραπομπών στα κέντρα υγείας, 

στα νοσοκομεία ή στους ειδικούς ιατρούς 64. Είναι αλήθεια ακόμη ότι ο πολυκερματισμός 

και η ποικιλομορφία χαρακτηρίζουν την ΠΦΥ ανά ασφαλιστικό τομέα65, αφού δεν 

υλοποιήθηκε ποτέ ο Ενιαίος Φορέας Υγείας66. Η κατάτμηση αρμοδιοτήτων συνεπάγεται 

απουσία κεντρικού σχεδιασμού και συντονισμού στην παροχή και την ανάπτυξη 

πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Τα κέντρα υγείας συνδέονται με τα νοσοκομεία, 

διοικητικά και οικονομικά, στερώντας τους έτσι αυτοδύναμο προϋπολογισμό για την 

ικανοποίηση των αναγκών τους67  

Η οργάνωση των εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών επιχειρήθηκε κατά καιρούς με 

διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις .Πολλές μελέτες στο παρελθόν έχουν δείξει ότι ο 

                                                   
59Θεοδώρου Μ, Σαρρής Μ, Σούλης Σ.( 2001)  Συστήματα υγείας. Σειρά: Κοινωνικές επιστήμες και υγεία. 
Αθήνα : Εκδόσεις Παπαζήση 
60 Κομματάς Δ, Παπανότη Β, Γκολφινόπουλος Π, Ανδριώτη Δ.(2008) Το μέλλον της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας , 20:80−88 
61 Κυριόπουλος Γ, Λιονής Χ, Δημολιάτης Γ, Μερκούρης Μπ, Οικονόμου Χ, Τσάκος Γ Και ΣΥΝ (2000). Η 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ως θεμέλιο της υγειονομικής μεταρρύθμισης. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας , 
12:169−188 
62 Γεωργούση Ε, Κυριόπουλος Γ.(1991) Σχεδιασμός-οικονομική διαχείριση και αξιολόγηση στην 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεία. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας,  10:128−133 
63 Σουλιώτης Κ, Λιονής Χ. (2003) , Αρχεία ελληνικής Ιατρικής , Λειτουργική ανασυγκρότηση της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας: .Μια πρόταση για την άρση του αδιεξόδου. 20:466−476 
64 Α. Γιανασμίδης, Μ. Τσιαούση (2012), Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής , 29(1):106-115 
65 Σισκου Ο, Καϊτελιδου Δ, Θεοδωρου Μ, Λιαροπουλος Λ.(2008) Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Η δαπάνη 
υγείας στην Ελλάδα. Το ελληνικό παράδοξο ,25:663−672 
66 Υφαντόπουλος Γ. (2006), Τα οικονομικά της υγείας. Θεωρία και πολιτική.  Αθήνα :Εκδόσεις Τυπωθήτω, , 
218−219 
67 Στο ίδιο  
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ασθενέστερος κρίκος του ελληνικού συστήματος υγείας είναι το υποσύστημα της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας . 

Το νομοθετικό διάταγμα 2592/53 «περί οργανώσεων της ιατρικής αντίληψης» 

ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας μονάδων πρωτοβάθμιας περίθαλψης στη περιφέρεια 

τους λεγόμενους  «Κοινοτικούς υγειονομικούς σταθμούς». 

Το 1960 ξεκίνησε η προσπάθεια καθιέρωσης του θεσμού του οικογενειακού 

γιατρού στα πρότυπα του βρετανικού συστήματος από το ΙΚΑ68 και ακολούθησε η 

ατελέσφορη προσπάθεια του τότε υπουργού υγείας Σπύρου Δοξιάδη το 1980 για τη 

δημιουργία δικτύου κέντρων υγείας και στροφή προς τη πρωτοβάθμια φροντίδα69. 

Η υλοποίηση των διατάξεων του νόμου 1397/83 για το εθνικό σύστημα υγείας 

άρχισε το 1985 και στόχευε στη στροφή στη πρωτοβάθμια φροντίδα και τη προαγωγή της 

υγείας . 

Η προσπάθεια όμως αυτή ήταν ατελέσφορη και ατόνησε ειδικά μετά το 1988,  

καθώς οι διατάξεις για την ενιαιοποίηση των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας και τη 

δημιουργία κέντρων υγείας αστικού τύπου δεν υλοποιήθηκαν παρά τη ομόφωνη αποδοχή 

από την ολομέλεια του ΚΕΣΥ 70 των προτάσεων της ειδικής επιτροπής  για την επέκταση 

του προγράμματος στα αστικά κέντρα και την ένταξη των υπηρεσιών υγείας του ΙΚΑ  στο 

ΕΣΥ71 ,αλλά και των δεσμεύσεων των κομμάτων που συμμετείχαν στην οικονομική 

κυβέρνηση το 1989 για βελτίωση της λειτουργίας των κέντρων υγείας72. 

Οι νόμοι σταθμοί που επηρέασαν την ανάπτυξη του θεσμού είναι : 

 Ο νόμος 6298/34 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, ο 

οποίος προέβλεπε τη δημιουργία πολύϊατρείων  του ΙΚΑ στις αστικές περιοχές . 

                                                   
68 Θεοδώρου.  Μ(1993)  , Η Εξωνοσοκομειακή  Περίθαλψη στο ΙΚΑ :Συγκριτική Διεύρυνση Δυο Προτύπων 
Οργάνωσης Οικογενειακού Γιατρου , Αθηνα : ΙΜΟΣΥ  
69 Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών (1981) ,Το Νομοσχέδιο, Μέτρα Προστασίας Της Υγείας , Αθήνα :ΥΚΥ  
70 Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας(1978α), Για ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας. Η ένταξη του ΙΚΑ στο ΕΣΥ : Προβλήματα και ρυθμίσεις, έκθεση ομάδας εργασίας, 
Αθήνα :ΚΕΣΥ 
71 Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας Απόφαση (1987β) 1 Της 49ης Ολομελειας/17-18/9/1987 , «Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας Έκδοση ΠΔ των του  Ν 1397/83.Ενταξη ΙΚΑ Στο ΕΣΥ», Αθηνα:   ΚΕΣΥ   
72 Μωραϊτης.  Ε (1996)  «Μια ρεαλιστική πρόταση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος 
Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Φροντίδας στην Ελλάδα» στο Κυριόπουλος Γ, Φιλαλήθης. Τ (επιμ)  , Η  
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Στην Ελλάδα ,  Αθήνα :Θεμέλιο – Κοινωνία και Υγεία , σ 174 
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 Ο νόμος 2592/53 που προέβλεπε αποκεντρωμένο σύστημα υπηρεσιών υγείας 

πρωτοβάθμιας φροντίδας δηλαδή τους κοινοτικούς υγειονομικούς σταθμούς οι 

οποίοι μετά το 1955 συμπληρώθηκαν με τα κοινοτικά και αγροτικά ιατρεία . 

Το ΙΚΑ είναι ίσως ο μοναδικός φορέας στην Ευρώπη αλλά και στο κόσμο που 

ανέπτυξε υγειονομικές μονάδες παροχής υγειονομικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης στον αστικό αλλά και αργότερα στον ημιαστικό χώρο και διέδωσε πολύ νωρίς 

το θεσμό του οικογενειακού γιατρού μέσα στο σύστημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας και τη καθιέρωσε από το 1960.73 

 

    3.6.2 Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων του υπουργείου σε περιφερειακές   

             διευθύνσεις  
Με το νόμο 1397/1983 για την ίδρυση του ΕΣΥ, ένας από τους κεντρικούς στόχους 

υπήρξε η σωστή διαχείριση των πόρων των προηγούμενων χρόνων και η ορθολογική 

διασπορά τους στη περιφέρεια . 

Δόθηκε δε ιδιαίτερη έμφαση στη οργάνωση και  διοίκηση δικτύου υπηρεσιών 

υγείας .Η τοπική αυτοδιοίκηση ενεπλάκη σημαντικά στη αποκέντρωση με τη δημιουργία 

περιφερειών διοικητικών οργάνων, μέσα από τα περιφερειακά συμβούλια υγείας .’Όμως η 

τοπική αυτοδιοίκηση και το σύστημα υγείας σταδιακά ακολούθησαν διαφορετικές πορείες 

,παρόλο που η τοπική αυτοδιοίκηση είχε τη δυνατότητα να ενισχύσει το επίπεδο υγείας 

των πολιτών της . 

Το 2001 ιδρύονται τα ΠΕΣΥ (Ν2889/2001) δημιουργώντας ανεξάρτητες 

αποκεντρωμένες διοικητικές υπηρεσίες του υπουργείου υγείας με αρμοδιότητες τέτοιες 

που ουσιαστικά καταργούν το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο τομέα της τοπικής 

πολιτικής υγείας . 

Τα ΠΕΣΥ μετατράπηκαν σε ΠΕΣΥΠ και πλέον υπάγονται σε αυτά όλες οι 

αρμοδιότητες της πρόνοιας .Τα ΠΕΣΥΠ ανέλαβαν τη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας 

και την ορθολογική εκμετάλλευση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων στη 

                                                   
73 Σολωμός . Γ (1996)  «Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και η Γενική Ιατρική στην Ελλάδα» στο 
Κυριόπουλος Γ, Φιλαλήθης. Τ (επιμ)  , Η  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Στην Ελλάδα ,   
Αθήνα :Θεμέλιο – Κοινωνία και Υγεία , σ 162 
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περιφέρεια .Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας λειτουργεί όμως χωρίς ιδιαίτερη υποστήριξη. 

Η ανάγκη όμως για την ενίσχυση της ολοένα αυξάνεται . 

Με το νόμο 3329/2005 τα ΠΕΣΥΠ μετεξελίσσονται σε ΔΥΠΕ και μετατρέπονται 

σε πιο ευέλικτα και χρήσιμα όργανα αφού τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες από το 

υπουργείο. Έτσι οι Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας σε όλη την Ελλάδα 

αναλαμβάνουν πιο ισχυρό ρόλο σε πρωτοβάθμια επίπεδα. 

 

     3.6.3 Μελέτη ειδικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων  
           Το 1994, το Υπουργείο Υγείας συγκροτεί δύο επιτροπές ,  αποτελούμενες μία  από 

ξένους και μια από Έλληνες εμπειρογνώμονες . Οι έλληνες εμπειρογνώμονες κατέληξαν 

ότι για την αναβάθμιση του ΕΣΥ , απαιτούνταν74 :  

 Η οργάνωση της χρηματοδότησης του συστήματος υγείας  

 Η εισαγωγή ενός αποκεντρωμένου μοντέλου οργάνωσης και διοίκησης του 

συστήματος  

 Η αναθεώρηση των όρων απασχόλησης του ιατρικού προσωπικού  

 Η εισαγωγή του θεσμού του οικογενειακού γιατρού  

 

Η ξένη επιτροπή ανάμεσα στις ατέλειες του συστήματος , αναφέρει μεταξύ άλλων:  

 Αδυναμίες στη δημόσια υγεία  

 Ύπαρξη αντιδεοντολογικών συμπεριφορών  

 Έλλειψη ικανοποίησης και εμπιστοσύνης από το κοινό  

 Υπερσυγκεντρωτισμός και γραφειοκρατική διοίκηση  

 Έλλειψη οικονομικής  αποδοτικότητας  

 Αδυναμία εφαρμογής ,μεταρρυθμιστικών σχεδιασμών  

 

 

 

 
                                                   
74 Κουρής . Γ, Σουλιώτης. Κ , Φιλαλήθης . Τ, (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2007) , «Οι περιπέτειες των 
μεταρρυθμίσεων του Ελληνικού Συστήματος υγείας, μια ιστορική ανασκόπηση», Κοινωνία, Οικονομία και 
Υγεία ,  1:35-67, σελ 23  
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   3.7 Παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  
Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα δεν παρέχεται από ένα ενιαίο φορέα 

αλλά από ένα σύνθετο και κατά κάποιο τρόπο άναρχο σύστημα , στο οποίο ο ιδιωτικός 

τομέας κατέχει ένα πολύ σημαντικό μερίδιο. Ο δημόσιος τομέας φαίνεται πολύ-

διασπασμένος και ένα κομμάτι της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας καλύπτεται από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες του ΕΣΥ ενώ το υπόλοιπο κομμάτι από το ΙΚΑ . Το ΕΣΥ παρέχει 

στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέσα από τα κέντρα υγείας αλλά και με δομές της 

δευτεροβάθμιας φροντίδας όπως είναι τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων. Η 

ανεπαρκής οργάνωση της ΠΦΥ οδηγεί ένα μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων στα εξωτερικά 

ιατρεία των νοσοκομείων . 

Τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων αδυνατώντας να προσφέρουν σημαντική 

παρακολούθηση των ασθενών ,όπως απαιτείται  στην ΠΦΥ , εκφυλίζονται ουσιαστικά σε 

προθάλαμο εισαγωγής των ασθενών στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας , όπου πλέον ο 

ασθενής ,με μεγάλες πολλές φορές  πληρωμές και παραπληρωμές θα δεχτεί φροντίδες (π.χ 

εξετάσεις διαγνωστικές ,αιματολογικές ,απλές επεμβάσεις ,απλή παρακολούθηση κλπ)του 

τομέα της ΠΦΥ. 

Ο νόμος του 1983  για το ΕΣΥ προχώρησε στην ίδρυση «μονάδων περίθαλψης» 

δίνοντας έμφαση στο νοσοκεντρικό και νοσοκομειοκεντρικό χαρακτήρα του συστήματος 

Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι μετά την παράθεση των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας 

ακολούθησαν οι ρυθμίσεις για τα νοσοκομεία .Η περίθαλψη που χρηματοδοτείται από το 

δημόσιο ,τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τα ταμεία διακρίνεται ,σύμφωνα με το 

κείμενο του νόμου , σε εξωνοσοκομειακή πρωτοβάθμια και νοσοκομειακή δευτεροβάθμια 

περίθαλψη . Βασική προσπάθεια του νομοθέτη σε όλες τις κατά καιρούς προτάσεις για τα 

συστήματα υγείας είναι η δυνατότητα του πολίτη για πρόσβαση σε ένα ελεύθερο δημόσιο 

σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 75. 

 

 

 

                                                   
75 Κυριόπουλος Ι., Λιόνης Χ(2000). «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Γενική Ιατρική : Η ασφαλιστική 
δικλείδα για την υψηλή ποιότητα στη φροντίδα υγείας». Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ,Τόμος 12 Τεύχος 4, 
σ167-168, 
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Σήμερα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα παρέχεται από τέσσερις  

φορείς : 

 Το ΕΣΥ ,μέσω των κέντρων υγείας ,των περιφερειακών τους ιατρείων και των  

εξωτερικών ιατρείων των δημόσιων νοσοκομείων καθώς και το ΕΚΑΒ. 

 Τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης ,μέσω των πολυιατρείων   που διαθέτουν (κυρίως                                   

το ΙΚΑ ) και των συμβεβλημένων ιδιωτικών ιατρείων και εργαστηρίων  

 Τη τοπική αυτοδιοίκηση με τα δημοτικά ιατρεία . 

 Τον ιδιωτικό τομέα που περιλαμβάνει ιδιώτες γιατρούς, εργαστήρια και 

διαγνωστικά κέντρα . 

Πιο συγκεκριμένα : η  ΠΦΥ παρέχεται 76 από: (α) το Εθνικό Σύστημα Υγείας, 

μέσω των 201 Κέντρων Υγείας, των 1478 τους Ιατρείων και των πρωινών και 

απογευματινών Εξωτερικών Ιατρείων 132 νοσοκομείων. Στις υπηρεσίες αυτές έχουν 

πρόσβαση όλοι οι ασφαλισμένοι πολίτες καθώς και οι ανασφάλιστοι σε περιπτώσεις 

εκτάκτων περιστατικών, (β) τα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ, 

ΟΑΕΕ). Υπηρεσίες παρέχονται από τα 350 πολυιατρεία των ασφαλιστικών ταμείων, 

συμβεβλημένους με τα ασφαλιστικά ταμεία ιδιώτες ιατρούς καθώς και συμβεβλημένα 

διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Πρόσβαση έχουν οι 

ασφαλισμένοι των ταμείων. Το ΙΚΑ διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δομών και υπηρεσιών ΠΦΥ, 

συχνά καινοτόμων, όπως Οικογενειακού Προγραμματισμού, Προστασίας Μάνας και 

Παιδιού, κέντρα παιδοψυχικής υγιεινής και προληπτικής ιατρικής, (γ) την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Στη χώρα μας λειτουργούν 663 ΚΑΠΗ, 791 προγράμματα «Βοήθειας στο 

σπίτι» και Δημοτικά Ιατρεία τα οποία παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα και περίθαλψη και 

άλλοτε μόνο προνοιακές υπηρεσίες, (δ) τον ιδιωτικό τομέα (ιδιώτες ιατροί, διαγνωστικά 

κέντρα και ιατρεία), ο οποίος ανταγωνίζεται έντονα το δημόσιο σύστημα προσφέροντας 

υψηλή τεχνολογία και ξενοδοχειακού τύπου συνθήκες, (ε) τις μη κυβερνητικές-μη 

κερδοσκοπικές οργανώσεις, οι οποίες εξυπηρετούν το γενικό πληθυσμό  ή μετανάστες και 

πρόσφυγες στα πολυϊατρεία τους (Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Γιατροί του Κόσμου). 

                                                   
76 Θεοδώρου Μ, Σίσκου Ο, Καϊτελίδου Δ, Φαρατσέλη Ο, Λιαρόπουλος Λ.(2005) , Η οργάνωση και διοίκηση 
των υπηρεσιών ΠΦΥ στην Ελλάδα. Στο: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τρίτο 
Περιφερειακό Σύστημα Υγείας-Πρόνοιας Αττικής, Πειραιάς : (Επιμ.) Θεωρία και Πρακτική της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 23–44 
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Πρόκειται, λοιπόν, για ένα πολυκερματισμένο και άναρχα αναπτυσσόμενο τομέα παροχής 

υπηρεσιών. Άμεση συνέπεια της πολυδιάσπασης και κατάτμησής του είναι η παντελής 

απουσία κεντρικού επιτελικού σχεδιασμού και η έλλειψη συντονισμού στην ανάπτυξη, την 

παραγωγή και παροχή των υπηρεσιών. Ανάλογες δυσκολίες υπάρχουν και στο σχεδιασμό 

και την εφαρμογή ενιαίας πολιτικής στην ΠΦΥ77. 

 

  3.8 Παράγοντες επίδρασης στη λειτουργία πολιτικών Πρωτοβάθμιας  

        κοινωνικής φροντίδας 
Για τον προσδιορισμό των παραγόντων που επιδρούν στη φύση και τη λειτουργία 

πολιτικών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας χρησιμοποιείται η ανάλυση PEST,  

προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό του δικτύου .Οι παράγοντες αυτοί 

είναι : 

Πολιτικοί –νομικοί(πολιτικές , νομοθετικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του 

συστήματος κοινωνικής προστασίας ) 

 Οικονομικοί (παγκοσμιοποίηση της οικονομίας ,Κοινοτικά πλαίσια  

      Στήριξης ,περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση ,δαπάνες κοινωνικής  

        προστασίας).   

 Κοινωνικοί (φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός ,οικονομική επισφάλεια 

ευπαθών ομάδων ,χρήση κοινωνικών υπηρεσιών, παράγοντες ευημερίας και 

συνθηκών διαβίωσης ευπαθών ομάδων ,συνθήκες διαβίωσης ,δείκτες αποστέρησης) 

 Τεχνολογικοί (ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ,πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τηλεδιάσκεψη, τηλεκπαίδευση, συστήματα 

διαχείρισης γνώσης, διαδικτυακές πύλες, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 

υποστηρικτική τεχνολογία εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρίες ). 

Η ανάλυση των συγκεκριμένων παραγόντων επιτρέπει να αντλούνται πληροφορίες 

για ενδεχόμενες αλλαγές στη δομή του περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται το σύστημα 

κοινωνικής φροντίδας .Παράλληλα ,προσδιορίζεται ο βαθμός των εξωτερικών 

παραγόντων που επιδρούν και επηρεάζουν την ανάπτυξη του συγκεκριμένου συστήματος, 

καθορίζουν δηλαδή τη λειτουργία του και προσδιορίζουν τις επιλογές του . 
                                                   
77 Ζηλίδης Χ. (2005) Αρχές και εφαρμογές πολιτικής υγείας: η μεταρρύθμιση 2000–2004. Αθήνα :Mediforce 
Επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας της Υγείας 
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Οι πολιτικοί παράγοντες ανάπτυξης και λειτουργίας ενός δημόσιου συστήματος 

κοινωνικής φροντίδας αφορούν τις αρχές της διοικητικής δράσης και τον προσανατολισμό 

της στην κάλυψη των αναγκών του πολίτη .78 

 

  3.9  Η χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας φροντίδας 
Οι τρόποι χρηματοδότησης ενός συστήματος υγείας ποικίλλουν ανάλογα με το 

γενικότερο πλαίσιο οργάνωσης κάθε χώρας, που προσδιορίζεται από την κυρίαρχη 

ιδεολογία και πολιτική, καθώς και από την οργανωτική και λειτουργική μορφή του 

συστήματος. Σαν παράδειγμα, το σύστημα υγείας στις ΗΠΑ χαρακτηρίζεται από την 

κυρίαρχη θέση του ιδιωτικού τομέα,  ενώ    στις ευρωπαϊκές χώρες  κύρια χρηματοδοτείται 

από τον κρατικό προϋπολογισμό και τις  υποχρεωτικές εισφορές  της κοινωνικής 

ασφάλισης79. Το σημαντικότερο μέρος των πόρων που το Υπουργείο Υγείας κάθε χώρας 

χορηγεί στο δημόσιο τομέα,  προέρχεται κατά κανόνα από τη γενική φορολογία  (ή και 

ειδικούς φόρους) και από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών (κοινωνική 

ασφάλιση). Για τον ιδιωτικό τομέα οι σπουδαιότερες πηγές άντλησης κεφαλαίων είναι η 

ιδιωτική ασφάλιση υγείας,  οι εργοδοτικές παροχές και το ατομικό και οικογενειακό 

εισόδημα των χρηστών.  Στο χώρο της πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας οι μέθοδοι και οι 

τρόποι αμοιβής της ιατρικής πράξης  (κλινική εξέταση,  εργαστηριακός έλεγχος,  

θεραπεία)  ποικίλλουν,  ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε συστήματος και 

αποτελούν καθοριστικό παράγοντα άσκησης της ιατρικής και διαμόρφωσης του ύψους 

των δαπανών υγείας.  Και τούτο γιατί είναι γνωστό πως οι γιατροί έχουν κυρίαρχο ρόλο 

μια και οι αποφάσεις τους επηρεάζουν τόσο τη ζήτηση όσο και τη χρησιμοποίηση των 

υπηρεσιών υγείας,  ενώ οι μέθοδοι και τρόποι αμοιβής τους θεωρούνται σπουδαίο μέσο 

για τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς τους. Και είναι προφανές   ότι τόσο ο τρόπος όσο 

και ιδιαίτερα το ύψος της αμοιβής επηρεάζει τη συμπεριφορά των γιατρών  και 

συνακόλουθα των ασθενών τους και προσδιορίζει σε σημαντικό βαθμό την 

αποτελεσματικότητα και κυρίως την αποδοτικότητα ενός συστήματος υγείας. 

 

                                                   
78 www.wikipedia.org 
79 Μωραϊτης. Ε κ.α  (1995 ) , «Μελέτη για την οργάνωση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος 
Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Φροντίδας» Αθήνα: Υπουργείο Υγείας  και Πρόνοιας σ 18-19  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

 

   4.1 Οικογενειακός  Ιατρός  
Ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού , δεν είναι καινούριος . Από τον 6ο  αιώνα 

στην Αθήνα ,  προσλαμβάνονταν ιατροί από τον Δήμο, γνωστοί και ως «δημοσιεύοντες 

γιατροί» , οι οποίοι πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες . Αργότερα , ο θεσμός 

αυτός επεκτάθηκε σε όλες τις Ελληνικές αποικίες(Γαλατία , Σικελία) και υιοθετήθηκε και 

από τους  Ρωμαίους . Με τον όρο «αρχίατροι πόλεων» ή  «περιοδεύοντες γιατροί» , ο ίδιος 

θεσμός διατηρείται και στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία , όπου οι γιατροί πληρώνονται από 

το κράτος , το οποίο στόχευε στην δωρεάν περίθαλψη των πολιτών και τη διδασκαλία  . 

Στις αρχές του 18ου αιώνα αναπτύσσονται οι πρώτες εξωνοσοκομειακές μονάδες, την 

ιατρική περίθαλψη των άπορων ενώ στο Λονδίνο και το Παρίσι λειτουργούν τα πρώτα 

εξωτερικά ιατρεία , σαν ανεξάρτητες λειτουργικές μονάδες των νοσοκομείων .  Μετά τον 

Β’ Παγκόσμιο πόλεμο , κυριάρχησε η νοσοκομειακή ιατρική και υποβαθμίστηκε η 

εξωνοσοκομειακή και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας λόγω της εξέλιξης της ιατρικής  

επιστήμης και της βιοτεχνολογίας80 . 

Η κρίση συστημάτων  υγείας  της δεκαετίας του 70’ και ο αναπροσανατολισμός 

των στόχων τους,  που υιοθετήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο αμέσως μετά την συνδιάσκεψη 

της ALMA-ATA , έδωσε νέες προοπτικές στην πρωτοβάθμια φροντίδα και αναβάθμισε 

σημαντικά το ρόλο του οικογενειακού ιατρού γενικής ιατρικής . 

Σύμφωνα με το διακήρυξη της ALMA –ATA σκοποί του οικογενειακού ιατρού 

είναι : 

α) να κάνει έγκαιρη διάγνωση και να συμπεριλαμβάνει στην διαγνωστική του 

προσπάθεια φυσικούς , ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες , που προσδιορίζουν 

την αρρώστια και την υγεία  β) να αναλαμβάνει τη φροντίδα ασθενών με χρόνιες 

επαναλαμβανόμενες ή καταληκτικές ασθένειες και να παίρνει απόφαση για κάθε 

πρόβλημα υγείας που παρουσιάζεται και γ) να δρα σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους 

                                                   
80 Στο ίδιο  
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του  γιατρούς και με τα άλλα επαγγέλματα υγείας δ)να γνωρίζει πως και πότε θα παρέμβει 

θεραπευτικά και προληπτικά ή με κατάλληλη εκπαίδευση για να προάγει την υγεία των 

ασθενών του και των οικογενειών τους και ε) να αναγνωρίζει ότι έχει επαγγελματική 

ευθύνη  απέναντι στην κοινότητα81 . 

 Ο οικογενειακός ιατρός δεν είναι τώρα όπως ήταν παλιότερα  όπως λανθασμένα 

είχε επικρατήσει η αντίληψη , ότι είναι  ένα γιατρός χωρίς ειδικότητα , ένας απλός 

παθολόγος με περιορισμένο πεδίο ιατρικών γνώσεων, αλλά εξελίσσεται σε έναν 

επιστήμονα,   ο οποίος έχει διδαχτεί τη γενική ιατρική και αποκτά ένα ευρύ φάσμα 

γενικών και ειδικών γνώσεων με παράλληλη ιατρική δεξιοτεχνία . Η εκμάθηση και 

ειδίκευση στην γενική ιατρική, δεν είναι καθόλου εύκολη . Ο γιατρός που θα ακολουθήσει 

την γενική ιατρική, οφείλει να ειδικεύεται εξίσου καλά σε ειδικότητες όπως η Μαιευτική , 

η Παθολογία , η Καρδιολογία , η Παιδιατρική ,  η Χειρουργική . Αυτό συμβαίνει  διότι 

πρέπει ο οικογενειακός ιατρός  να προσφέρει τις υπηρεσίες του , σε όσο το δυνατό 

περισσότερο κοινό, να καλύπτει περισσότερες ανάγκες και διαφορετικές . Ενώ η λήψη της 

ειδικότητας της γενικής ιατρικής απαιτεί τουλάχιστον 3-4 χρόνια ειδικεύσεις στις ανωτέρω 

ειδικότητες, αφού σαφώς έχουν ολοκληρώσει τον  πολυετή κλάδο σπουδών τους στα 

θέματα βασικής ιατρικής82 .  

Ο ρόλος του οικογενειακού γιατρού βέβαια , από χώρα σε χώρα διαφέρει πολύ. 

Παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες και διαφορές . Κάθε σύστημα υγείας ανάλογα με την 

οργάνωση του , και τη λειτουργία του  , καθορίζει και το ρόλο του οικογενειακού ιατρού . 

Έτσι , σε  άλλες χώρες εμφανίζεται ο ρόλος του ενισχυμένος και συνδεδεμένος με το 

σύστημα υγείας,  και σε άλλες όχι . Αυτές οι παραλλαγές εντοπίζονται κυρίως83 :  

1) Στη δυνατότητα ή όχι των ασθενών να προσφεύγουν στους γιατρούς ειδικοτήτων χωρίς  

τη διαμεσολάβηση του γενικού ιατρού . Στην Ελλάδα , Βέλγιο , Γερμανία , Γαλλία και 

αλλού , η προσφυγή στις ειδικότητες και στο νοσοκομείο είναι ελεύθερη , ενώ στην 

Αγγλία,  Ολλανδία , Δανία και Αυστραλία γίνεται μόνο μέσω του γενικού ιατρού.  

2) Στον τρόπο αμοιβής τους . Μπορεί να αμείβονται με μισθό (Ελλάδα ),  κάτα πράξη 

(Βέλγιο , Καναδάς , Σουηδία , ΗΠΑ, Ιαπωνία , Αυστραλία , κ.α ) ή κατά κεφαλή 

(Αγγλία , Ολλανδία , Δανία κ.α) .  
                                                   
81 http://www.who.int/en/   (declaration of ALMA ATA,   1978)  
82 Μάμας.Θ , Σαρρής. Μ , Σούλης .Σ(2002)  ,Συστήματα Υγείας. Αθήνα : Παπαζήση  
83 Πιερράκος. Γ(2008 ) ,Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & Τοπική Κοινωνία  , Αθήνα :Παπαζήση  
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3) Στην εργασιακή σχέση ιατρών και ασφαλιστικού φορέα , δηλαδή υπάλληλοι του  φορέα 

(Ελλάδα –ΙΚΑ ) , ή ελεύθεροι επαγγελματίες (Αγγλία , Αυστραλία κα )  

4)  Στο χώρο παροχής ιατρικών υπηρεσιών . Μπορεί να δέχονται τους ασθενείς τους στο 

ιδιωτικό τους ιατρείο (Αγγλία , ΗΠΑ , Αυστραλία , Ελλάδα) ή στο κέντρο 

 υγείας , το πολυιατρείο ή την πολυκλινική ,  που ανήκουν συνήθως στο κράτος ή στον 

ασφαλιστικό φορέα  (Ελλάδα : κέντρα υγείας  και πολυϊατρεία  ΙΚΑ , πρώην ΕΣΣΔ : 

πολυκλινική , ΗΠΑ : HMOS τύπου staff model ). 

5) Στη δυνατότητα να εργάζονται σε  ατομική βάση στο ιδιωτικό τους ιατρείο (solo 

practice ) ή ως ομάδα (group practice ) . Το πρότυπο του ιατρού  που ασκεί μόνος το 

έργο του , στο ιδιωτικό του ιατρείο, είναι πρότυπο που ακολουθείται από πολλά 

μειονεκτήματα όπως για παράδειγμα : έλλειψη επικοινωνίας με άλλους επιστήμονες 

και ενημέρωσης συχνά για τις καινούριες εξελίξεις , ψευδαίσθηση παντοδυναμίας κτλ .  

Οι γενικοί ιατροί που ακολουθούν το πρότυπο αυτό , ελαχιστοποιούνται με την πάροδο 

του χρόνου. Αντιθέτως το πρότυπο της ομάδας ιατρών (group practice) οι οποίοι 

συστεγάζονται, και ασκούν το έργο τους σε ενιαίο ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο , 

υποβοηθούμενοι από άλλο υγειονομικό προσωπικό , έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως : 

μειωμένο κόστος λειτουργίας , αλληλοσυμπλήρωση γνώσεων και εμπειριών κ.τλ και 

αποτελεί τη διεθνή τάση οργάνωσης των γενικών ιατρών .   

6) Στη δυνατότητα να εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο πληθυσμό που καθορίζεται με λίστα 

ή με περιοχή ή να είναι «ανοικτοί» σε κάθε επίσκεψη . Η ύπαρξη της λίστας αποτελεί 

την πλέον συνηθισμένη μορφή σε όλες τις χώρες που προσφέρουν γενική-οικογενειακή 

ιατρική84.  

Η ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 

1960 (Ν.Δ. 4111/1960)85. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, κατά το 2007, υπήρχαν 

                                                   
84 Μάμας.Θ , Σαρρής. Μ , Σούλης .Σ,(2002)  ,Συστήματα Υγείας. Αθήνα : Παπαζήση 
85 Κεφ Γ΄ Άρθρ. 5.-1. Εις τας υπό του άρθρ. 7 του ν.δ. 3366/55 «περί ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος 
και ιατρικών ειδικοτήτων και άλλων τινών διατάξεων» 6 οριζομένας ιατρικάς ειδικότητας προστίθεται και η 
ειδικότης της Γενικής Ιατρικής. Ο χρόνος μετεκπαιδεύσεως δια την απόκτησιν της ειδικότητος ταύτης 
ορίζεται 18μηνος, εξ ων 2 μήνας εις την Παθολογίαν, 3 μήνας εις την Παιδιατρικήν, 3 μήνας εις την 
Χειρουργικήν, 5 μήνας εις την Μαιευτικήν – Γυναικολογίαν και ανά ένα μήνα εις την 
Ωτορινολαρυγγολογίαν, Οφθαλμολογίαν, Ουρολογίαν, Ακτινολογίαν και Μικροβιολογίαν. -2. Ιατροί, 
υπηρετήσαντες επί 3ετίαν εις Αγροτικά και Κοινοτικά Ιατρεία, λαμβάνουν την ειδικότητα της Γενικής 
Ιατρικής, εφ’όσον μετεκπαιδευθούν 5 μήνας εις την Μαιευτικήν-Γυναικολογίαν, 3 μήνας εις την Γενικήν 
Χειρουργικήν και ανά ένα μήνα εις την Ακτινολογίαν και Μικροβιολογίαν. 
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στην Ελλάδα 1.692 ιατροί Γενικής Ιατρικής, επί συνόλου 62.207 γιατρών. Το ποσοστό στο 

σύνολο των ιατρών είναι μόλις 1,8%, ή εφόσον αφαιρεθούν οι γιατροί που δεν είχαν τίτλο 

ειδικότητας (23.182), το ποσοστό των Γενικών Ιατρών φτάνει το 4,3% των ειδικευμένων 

ιατρών στην Ελλάδα. 

Στον παρακάτω  πίνακα(3) 86 φαίνεται ο αριθμός και η αναλογία των Γενικών 

Ιατρών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας. (Τα στοιχεία για την Ελλάδα προέρχονται από την ΕΣΥΕ, δεδομένου 

ότι ο ΠΟΥ δεν διαθέτει αντίστοιχα στοιχεία για τη χώρα μας). 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, στις περισσότερες χώρες, το ποσοστό των Γενικών 

Ιατρών ξεπερνά το 20% και φτάνει μέχρι 48,9% στη Γαλλία. 

Πίνακας 3 

Αριθμός και αναλογία Γενικών Ιατρών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, 2006. 

  

Αριθμός 

Γενικών Ιατρών (2006) 

Ποσοστό 

Γενικών Ιατρών στο 

σύνολο των ιατρών 

Γενικοί Ιατροί 

ανά 100.000 

κατοίκους 

Αυστρία 12.488 41,2 104,6 

Γαλλία 101.247 48,9 165,1 

Γερμανία 81.651 28,7 99,1 

Ελλάδα(*) 1.692 1,8 (4,3) 1,5 

Ιταλία 54.004 25,1 91,6 

Ισπανία 31.998 20,0 73,8 

Νορβηγία 3.511 20,1 75,3 

Ολλανδία 8.495 13,6 52,0 

Σουηδία 5.487 16,9 60,4 

Οι Οικογενειακοί Ιατροί είναι κατά κανόνα ιδιώτες ιατροί, οι οποίοι εργάζονται 

στο ιατρείο τους ή συχνά σε συνεργασία με άλλους ιατρούς (group practice). Κάθε πολίτης 

επιλέγει έναν Οικογενειακό Γιατρό και εγγράφεται στη λίστα του. Ο Γιατρός πληρώνεται 

από τον ασφαλιστικό φορέα ή την κρατική υπηρεσία υγείας, με κατά κεφαλή αποζημίωση, 

με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων στη λίστα του. Συχνά υπάρχουν και άλλα 

                                                   
86 WHO, European Health For All Database, 2009. 
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κριτήρια αποζημίωσης, όπως η παροχή υπηρεσιών πρόληψης, υπηρεσιών σε χρόνιους 

ασθενείς και υπερήλικες κλπ. 

Ανεξάρτητα πάντως από τα πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας που ακολουθούν 

τα συστήματα υγείας και τις διάφορες παραλλαγές που παρατηρούνται στο ρόλο του 

οικογενειακού γιατρού ,μέσα σε αυτά , ένα στοιχείο παραμένει κοινό και χαρακτηρίζει το 

έργο κάθε γενικού γιατρού, ο σκοπός . 

Έτσι  ο σύγχρονος οικογενειακός γιατρός πρέπει να βρίσκεται κοντά στην 

οικογένεια και την κοινότητα , να δίνει λύση στα καθημερινά προβλήματα υγείας και να  

έχει σαν πρώτιστο καθήκον του,  το να ξαναδώσει στην ιατρική φροντίδα τον 

ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα που της στέρησε η υπερεξειδίκευση της ιατρικής . Η 

γνώση των οικογενειακών, εργασιακών ,κοινωνικών κ.λ.π. προβλημάτων των πελατών 

του, του δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε  αυτήν την ανάγκη και να εξελιχθεί σε 

σταθερό φίλο και προσωπικό ιατρικό σύμβουλο για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας 

παρουσιασθεί87. 

 

    4.1.2  Η άσκηση της Γενικής ιατρικής –θεωρία και πράξη 
Η μεταστροφή στη πρωτοβάθμια περίθαλψη, η υπερεξειδίκευση των ιατρών και η 

μείωση του ανθρωπιστικού χαρακτήρα της ιατρικής ,συντέλεσαν στην ανάδειξη του ρόλου 

του γενικού ιατρού88,.Η άσκηση της γενικής ιατρικής έχει πιο ανεπτυγμένο τον κοινωνικό 

χαρακτήρα από τους άλλους ιατρικούς κλάδους, καλύπτει τις ανάγκες για θέματα υγείας 

και περίθαλψη όχι μόνο του ατόμου, αλλά όλης της οικογένειας η οποία έχει το δικό της 

γιατρό-σύμβουλο, ο οποίος  γνωρίζει όλα τα μέλη της οικογένειας αλλά και τα 

προβλήματα τους89 .Αναπτύσσει μια ιδιαίτερη επικοινωνία και σχέση με τον ασθενή του 

και περιορίζει έτσι τις πιθανότητες ιατρικού λάθους που ενδέχεται να προκληθεί από την 

έλλειψη της επικοινωνίας90. 

                                                   
87 Πιερράκος. Γ(2008 ) ,Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & Τοπική Κοινωνία  , Παπαζήση , Αθήνα, 
 σ 51 
88 MC Kenna ,  D (1979), The Role Of Medicine: Dream , Mirage Or Nemesis? , Οξφόρδη: Basil Blackwell  
89 Morell , D ( 1991)  «Role Of Research In Development Of Organization And Structure Of General 
Practice», Br Med J,  τχ .302 ,σ 1313-1316 
90 Δοξιάδης . Σ.( 1988) ,  «Η Εκπαίδευση Του Οικογενειακού Γιατρού Και Η Παροχή Ολοκληρωμένης 
Περίθαλψης : Η Οικογενειακή Ιατρική ως Ξεχωριστή Ειδικότητα» Ιατρική τχ.53  
σ 371-374 
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Το 1992 είχαν την ειδικότητα του γενικού ιατρού στη χώρα μας 1520 άτομα ,όταν 

απαιτούνται 5000 τουλάχιστον για τη πλήρη κάλυψη του πληθυσμού91. Το επαγγελματικό 

και κοινωνικό κύρος στην ανάληψη του κοινού αλλά και στους επαγγελματίες υγείας, 

παραμένει χαμηλό ενώ οι φοιτητές της ιατρικής δύσκολα θα επιλέξουν αυτήν την 

ειδικότητα ,ειδικά αν έχουν μεγάλες προσδοκίες σε επαγγελματικό και επιστημονικό 

επίπεδο. 

Η ειδικότητα του γενικού γιατρού κατάφερε σταδιακά να αποκτήσει μεγάλο κύρος 

τόσο επαγγελματικό όσο και κοινωνικό στις χώρες της Ευρώπης και έγινε μια ειδικότητα 

αρκετά δημοφιλής στους φοιτητές της ιατρικής 92. 

Εκ παραλλήλου, ο γενικός γιατρός είναι ταυτόχρονα και σύμβουλος υγείας του 

ασθενούς και της οικογένειας ,παρακολουθεί τη πορεία του ασθενούς και τον κατευθύνει 

στο σύστημα υγείας 93. 

Η ειδικότητα του γενικού γιατρού έχει χαμηλή κοινωνική πρόσληψη σε χώρες 

όπου το σύστημα παραπομπής δεν είναι υποχρεωτικό και η επιλογή των γιατρών γίνεται 

από τον ασθενή ο οποίος αποζητά τις υπηρεσίες τους όταν ο ίδιος το αποφασίσει. 

Στη χώρα μας η ειδικότητα του γενικού γιατρού αναγνωρίζεται τα τελευταία 

χρόνια καθώς  στη χώρα μας δεν ισχύει η υποχρεωτική παραπομπή στους γιατρούς 

ειδικοτήτων και ο ασθενής επιλέγει μόνος του την ειδικότητα που θα προσφύγει στις 

υπηρεσίες της κατά τη κρίση του. Συνεπώς η ανάπτυξη του ιατρικού δυναμικού στο 

επίπεδο των 5000 ,το οποίο είναι απαραίτητο για τη κάλυψη του πληθυσμού της χώρας 

είναι πλέον αναγκαίο. Με αυτόν το τρόπο θα επαναπροσδιορισθεί ο ρόλος του γενικού 

ιατρού μέσα στο σύστημα υγείας . Επιπλέον ο επαναπροσδιορισμός της εκπαίδευσης για 

τη λήψη ειδικότητας της γενικής ιατρικής και η ενδυνάμωση του ρόλου της  

πρωτοβάθμιας περίθαλψης θα βοηθήσουν σημαντικά στην ανάδειξη του .Όλα τα 

παραπάνω θα συντελέσουν στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης των ασθενών προς το 

γενικό γιατρό94. 

                                                   
91 Θεοδώρου .Μ, «Η Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη στο ΙΚΑ» ΙΜΟΣΥ , ΑΘΗΝΑ 1993 
92 Leeuwenhorst European Working Party , (1977) The Contribution of the General Practitioner to 
Undergraduate Medical Education, Λονδίνο:  Royal College Of General Practitioners  
93 World Health Organization (1991), The Role Of General Practitioners in the Provision of Comprehensive 
Primary Health Care, Κοπεγχάγη: Who , Regional Office For Europe 
94 Ανδριώτη  .Δ-Γεωργούση . Ευγ.-Κυριακόπουλος. Γ « Ο Γενικός Γιατρός Στην Ελλάδα και στις Χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης» στο Κυριόπουλος Γ, Φιλαλήθης. Τ (επιμ)  , Η  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Στην 
Ελλάδα ,  Αθήνα :Θεμέλιο – Κοινωνία και Υγεία , σ 99  
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Οι παράγοντες που επηρεάζουν την παροχή υπηρεσιών από τους γενικούς γιατρούς 

είναι πολλοί και προέρχονται από διαφορετικά αίτια .Κυρίως σχετίζονται τόσο με τη 

προσωπικότητα του γιατρού όσο με την εκπαίδευση και κατ’ επέκταση με την εξειδίκευση 

του. Υπάρχουν όμως και παράγοντες δομικού χαρακτήρα που είναι και αυτοί με τη σειρά 

τους ιδιαίτερα σημαντικοί. Η θέση του γενικού γιατρού στο σύστημα υγείας της χώρας 

τους ,οι μέθοδοι αποζημίωσης τους ,η χαμηλή υποδομή του συστήματος υγείας στις 

αγροτικές περιοχές είναι μεταξύ άλλων  οι πιο σημαντικοί95. 

Στις χώρες όπου η παραπομπή στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας κρίνεται από 

τον οικογενειακό γιατρό,  οι ευθύνες,  οι αρμοδιότητες ,και οι θεραπευτικές υπηρεσίες που 

αναλαμβάνει είναι μεγαλύτερες ενώ ο ρόλος του στη διαχείριση της αρρώστιας είναι 

μεγαλύτερος ανάλογα με τις συνθήκες απασχόλησης του και ιδιαίτερα όταν αμείβεται 

κατά πράξη 96. 

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που αναδεικνύουν το ρόλο του είναι η ευρύτητα 

της γνώσης η ανθρώπινη και εχέμυθη προσέγγιση κάθε προβλήματος υγείας και η 

συνέχεια της φροντίδας την οποία προσφέρει97.Παρέχει επίσης υπηρεσίες της στιγμή που 

οι ασθενείς τις χρειάζονται και στο μέρος που ζουν και εργάζονται. Είτε σε περιοχές 

απομακρυσμένες υποβαθμισμένες ,αγροτικές ή σε  βιομηχανικές ,ενώ το έργο του 

στοχεύει στην θεραπεία αλλά και στην πρόληψη.98 

Συμπερασματικά στις χώρες όπου οι γιατροί αμείβονται με μισθό εμπλέκονται 

πολύ λιγότερο οι γιατροί αυτοί στην εφαρμογή ιατρικών τεχνικών και στη διαχείριση της 

ασθένειας σε σχέση με χώρες όπου οι  γενικοί οικογενειακοί γιατροί εργάζονται ως 

ελεύθεροι επαγγελματίες. Το ίδιο ισχύει και στην εκπαίδευση. Σε όσες χώρες η 

εκπαίδευση  των γενικών γιατρών είναι μακροχρόνια και υποχρεωτική συνηθίζεται να 

αποτελούν  το πρώτο επαγγελματία υγείας του υγειονομικού τομέα και είναι η πρώτη 

επιλογή των ασθενών για την διαχείριση των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν.  

                                                   
95 Στο ίδιο , σ 112-113 
96 Boerma, W  (επιμ) (1994)  , Activity Profiles Of General Practitioners In Europe , Ουτρέχτη: Nivel  
97   ΔΟΞΙΑΔΗΣ . Σ.( 1988) ,  «Η Εκπαίδευση Του Οικογενειακού Γιατρού Και Η Παροχή Ολοκληρωμένης 
Περίθαλψης : Η Οικογενειακή Ιατρική ως Ξεχωριστή Ειδικότητα» Ιατρική τχ.53  
σ 371-374 
98 Φιορέτος . Μ.(1990)   «Η Οργάνωση της Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής σε Επίπεδο 
Περιφέρειας» ,Συμπόσιο για την Οργανωτική Ανάπτυξη των Κέντρων Υγείας ,Πάτρα 
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Σε προγράμματα αγωγής υγείας και προληπτικής ιατρικής, η κοινωνική δράση τους 

είναι μικρή τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν είναι αναγκαίο  

να ενισχυθούν οι προληπτικές δραστηριότητες των γενικών γιατρών και ειδικότερα 

σε δραστηριότητες που αφορούν παιδιά ,γυναίκες και ηλικιωμένους . 

Επιπροσθέτως τα ποσοστά ικανοποίησης στην Ελλάδα είναι υψηλά και αυτό 

συμβαίνει για τους εξής λόγους :  

 

 Η γενική ιατρική στη Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη και άρα οι 

απαιτήσεις του πληθυσμού είναι χαμηλές .Κατά συνέπεια δεν υπάρχει αυξημένη 

ζήτηση υπηρεσιών . 

 Αντίθετα στις ευρωπαϊκές χώρες ο γενικός γιατρός είναι ο θυρωρός στο σύστημα 

υγείας και κατευθύνει τους ασθενείς στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 

περίθαλψη άρα και η ζήτηση των υπηρεσιών τους είναι ιδιαίτερα αυξημένη και ο 

πληθυσμός  τους ασκεί μεγάλη πίεση . 

 Το επαγγελματικό και επιστημονικό κύρος των γενικών γιατρών υπολείπεται των 

ειδικών γιατρών ιδιαίτερα σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από υψηλή 

εξειδίκευση στο τομέα της υγείας . 

 

Από τα παραπάνω κρίνεται απαραίτητη η υποστήριξη των δραστηριοτήτων των 

γενικών γιατρών με τη δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου ,το οποίο θα καταμερίζει τις 

αρμοδιότητες μεταξύ γενικών και ειδικών γιατρών και θα καθορίζει επίσης το τρόπο 

απασχόλησης τους (αμοιβή κατά πράξη ,μισθοί)και θα υποστηρίζει επίσης την ενίσχυση 

της εκπαίδευσης τους έτσι ώστε να ανταποκριθούν στο σύγχρονο ρόλο τους 99. 

 

    4.1.3 Εκπαίδευση του Οικογενειακού Γιατρού 
Η γενική ιατρική και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αποτελούν βασικά μαθήματα 

της προπτυχιακής εκπαίδευσης σε όλες σχεδόν τις ιατρικές σχολές .Σε πολλές χώρες 

μάλιστα η άσκηση οικογενειακής ιατρικής σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας είναι 

                                                   
99 Ανδριωτη  .Δ-Γεωργουση . Ευγ.-Κυριακοπουλος. Γ « Ο Γενικός Γιατρός Στην Ελλάδα και στις Χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης» στο Κυριόπουλος Γ, Φιλαλήθης. Τ (επιμ)  , Η  ΠρωτοβάθμιαΦροντίδα Υγείας Στην 
Ελλάδα ,  Αθήνα :Θεμέλιο – Κοινωνία και Υγεία , σ 115 
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υποχρεωτική. Ειδικότερα στη Μεγάλη Βρετανία και τις Σκανδιναβικές χώρες η γενική 

ιατρική θεωρείται ειδικότητα υψηλού επιστημονικού κύρους και αποτελεί τη πρώτη 

επιλογή για ειδίκευση στους φοιτητές της ιατρικής .Σήμερα στη Δυτική Ευρώπη το  

ποσοστό των γιατρών εκείνων που επιλέγουν ως ειδικότητα τη γενική ιατρική αυξάνεται 

με γοργούς ρυθμούς και αποτελεί το 25 -45% του συνόλου των γιατρών με σταθερή 

ανοδική τάση. Αντίθετα στην Ελλάδα αποτελεί κλάδο χαμηλής  αποδοχής και χαμηλού 

εισοδήματος και πολλοί γιατροί άλλων ειδικοτήτων θεωρούν τους γενικούς γιατρούς 

δεύτερης κατηγορίας .Έτσι ένας φιλόδοξος γιατρός στην Ελλάδα θα περιφρονήσει τον 

κλάδο της γενικής ιατρικής 100 . Ο γενικός –οικογενειακός ιατρός ,είναι ανάγκη να 

γνωρίζει όλες εκείνες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προσφέρει 

πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα στους ασθενείς του . Επίσης οφείλει να κρατά μια συνεχή 

επαφή με τον ασθενή έτσι ώστε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του και να υπάρχει καλή 

συνεργασία .Αυτή η συνεργασία δε πρέπει να μείνει μόνο μεταξύ γιατρού και ασθενή 

αλλά και μεταξύ γιατρού και οικογένειας .Είναι ανάγκη επίσης να συνδυάζει γνώσεις από 

πολλές επιστήμες όπως Επιδημιολογία, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ,Οικονομία της 

υγείας κ.λπ. 101 Σκοπός του οικογενειακού γιατρού μέσα από το συνεχιζόμενο διάλογο με 

τους ασθενείς δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση των ιατρικών προβλημάτων αλλά και η 

υποστήριξη και προαγωγή ενός νέου τρόπου που θα προλαμβάνει τις ασθένειες  μέσα από 

το τρόπο ζωής ,την άσκηση, τη διατροφή καθώς και μέσα από την ενημέρωση για το 

αλκοόλ, το κάπνισμα κ.λ.π 

 

    4.1.4 Η Γενική ιατρική χθες και σήμερα  
Η άποψη που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια για το γενικό γιατρό στην 

Ελλάδα ήταν αυτή που ήθελε το γενικό γιατρό ανειδίκευτο .Ο γενικός γιατρός 

περιοριζόταν σε ένα πλαίσιο κάποιων «γενικών γνώσεων» που ασχολείται με μικρής 

σημασίας προβλήματα υγείας .Με αυτόν το τρόπο δίνονταν η δυνατότητα στα 

ασφαλιστικά ταμεία να προσλαμβάνουν γιατρούς χωρίς ειδικότητα και να τους 

χρησιμοποιούν για τη κάλυψη των αναγκών οικογενειακής ιατρικής .Αυτές οι απόψεις 

                                                   
100 Στο ίδιο , 168 
101  Μποδοσάκης .Π (1996) «Γενικός Ιατρός :Οι Γιατροί Της Ολιστικής Ιατρικής» στο Κυριόπουλος. Γ, 
Φιλαλήθης. Τ (επιμ)  , Η  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Στην Ελλάδα , 
 Αθήνα :Θεμέλιο – Κοινωνία και Υγεία , σ 66-68 
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όμως τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει .Ο προσανατολισμός  των συστημάτων υγείας 

στην προώθηση της ιδέας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας οδήγησαν στην 

αναθεώρησης της ειδικότητας του γενικού γιατρού αναπροσαρμόζοντας το ρόλο του :  

Σε ένα σύγχρονο επιστήμονα με ευρύτατο φάσμα γνώσεων  και σε ένα γιατρό που 

να ασχολείται με την αναζήτηση των αιτιών της ασθένειας και τη πρόληψη πέρα της 

διάγνωσης και της θεραπείας. Η σύγχρονη κοινωνία θέλει σήμερα το γενικό γιατρό 

λειτουργό και όχι επαγγελματία .Τον θέλει σύμβουλο της οικογένειας που θα δίνει λύση 

στα καθημερινά προβλήματα υγείας . 

Όλα τα παραπάνω έχουν ως στόχο :  

 Την  βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασθενείς  

 Τη  μείωση της νοσοκομειακής ζήτησης και αποσυμφόρηση των νοσοκομείων με 

συνέπεια την αναβάθμιση της λειτουργίας τους ,τη μείωση των αναμονών 

εισαγωγής και η ποιοτική βελτίωση των προσφερόμενων νοσοκομειακών 

υπηρεσιών. 

 Οι γενικοί γιατροί να ευθύνονται αποκλειστικά για τη καθοδήγηση των ασθενειών 

στο κατάλληλο επίπεδο περίθαλψης . 

 

    4.1.5 Ενθάρρυνση του θεσμού του Οικογενειακού γιατρού- 

             Προϋποθέσεις  επιτυχίας                                       
Ο γενικός γιατρός για να επιτελέσει σωστά το έργο του και να συμβάλλει στην  

επιτυχία του θεσμού της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας οφείλει : 

 Να είναι γιατρός γενικής ιατρικής .Θα πρέπει να μη στέκεται δηλαδή μόνο στον 

άρρωστο στην ασθένεια ,τη θεραπεία, το νοσοκομείο ,αλλά να ξεφύγει από το 

καθιερωμένο τρόπο λειτουργίας και η αποστολή του να πάρει μια νέα διάσταση 

αυτή της διατήρησης της υγείας .Να εμβαθύνει όχι μόνο στη θεραπεία αλλά κυρίως 

στη πρόσληψη και στην προαγωγή της υγείας . 

 Να λάβει την ειδικότητα της γενικής ιατρικής σύμφωνα με τη προβλεπόμενη από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση ,εκπαίδευση. Για να γίνει οικογενειακός γιατρός ο 

παθολόγος ή  παιδίατρος θα πρέπει να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 2 

χρόνων, σε νοσοκομεία και ένα χρόνο επιπλέον πρακτικής άσκησης .Επιπλέον θα 
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πρέπει να εκπαιδευτεί για τη τήρηση ιατρικού αρχείου .Αυτές θα είναι και οι 

προϋποθέσεις για να έχει την ειδικότητα της γενικής ιατρικής . 

 Θα πρέπει να υπάρχουν οικονομικά κίνητρα τέτοια που θα εξασφαλίζουν στον 

οικογενειακό γιατρό ,ιατρεία όχι θεραπείας αλλά αγωγής και προαγωγής της υγείας, 

εξοπλισμό, τους απαραίτητους χώρους καθώς επίσης μηχανογραφικό υλικό για τη 

διατήρηση του αρχείου. 

 Να ενθαρρυνθεί η κατά ομάδες άσκηση της οικογενειακής ιατρικής με ελεύθερη 

επιλογή από τον άρρωστο για ένα χρόνο. 

 Να αμείβεται με βασικό μισθό Επιμελητή Α και κατά κεφαλή. 

 Να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες του νοσοκομείου. 

 Να αναβαθμιστεί το κύρος του και να αποτελέσει βασικό διαχειριστή του 

συστήματος περίθαλψης . 

Δυστυχώς ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού δε πρόκοψε στην Ελλάδα. Παρά το 

γεγονός ότι ο θεσμός ξεκίνησε στην Ελλάδα και διατηρήθηκε για παραπάνω από δύο 

χιλιάδες χρόνια και παρά την επισήμανση της αξίας του θεσμού από το μεγαλύτερο 

ασφαλιστικό φορέα στην Ελλάδα (το ΙΚΑ το 1960) τα συμπεράσματα για τη λειτουργία 

του είναι αποκαρδιωτικά102. 

 

    4.1.6 Ο Γενικός γιατρός σε χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης 
Ο οικογενειακός γιατρός παρουσιάστηκε στην εξελιγμένη μορφή που είναι σήμερα 

στη Μεγάλη Βρετανία και υιοθετείται και λειτουργεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στον 

υπόλοιπο κόσμο με μια ποικιλία παραλλαγών .Στα συστήματα υγείας που 

χρηματοδοτούνται από ο κράτος ,η μορφή που παρουσιάζεται είναι πιο ολοκληρωμένη και 

οργανωμένη, παρόλα αυτά λειτουργεί εξίσου καλά και σε πιο φιλελεύθερα συστήματα 

όπως το αμερικανικό όπου χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο οι γενικοί ιατροί σε 

ρόλο φίλτρου, με σκοπό τη μείωση των δαπανών του τομέα της υγείας και φυσικά τη 

παροχή υπηρεσιών 103. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης ο οικογενειακός γιατρός 

                                                   
102 Σολωμός . Γ (1996)  «Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και η Γενική Ιατρική στην Ελλάδα» στο 
Κυριόπουλος Γ, Φιλαλήθης. Τ (επιμ)  , Η  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Στην Ελλάδα ,   
Αθήνα :Θεμέλιο – Κοινωνία και Υγεία ,  σελ 164-165 
103 Geyman ,JP (1986) , « United States Of America» , στο J. Fray- J- Hasler (επιμ), Primary Health Care 
2000 , Λονδίνο : Churchill Livingstone,  
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λειτουργεί ¨ πύλη εισόδου  ̈στο σύστημα υγείας στοχεύοντας έτσι τόσο στην ορθολογική 

χρήση των υπηρεσιών υγείας όσο και στον έλεγχο των δαπανών .Ο ρόλος του λοιπόν είναι 

τόσο σημαντικός και συμβάλλει καθοριστικά στο σύστημα υγείας .104 

 

    4.1.7 Προτάσεις για ανάδειξη του ρόλου 
Οι παρακάτω προτάσεις επιτάσσουν αλλαγές  στην εκπαίδευση των οικογενειακών 

γιατρών, μερικές από αυτές είναι  : 

 Η διδασκαλία της γενικής ιατρικής της πρωτοβάθμιας φροντίδας και του ρόλου 

του οικογενειακού γιατρό σε όλες τις ιατρικές σχολές της χώρας  

 Η  αντίθεση του ρόλου του συντονιστή και διαχειριστή υπηρεσιών υγείας στον 

οικογενειακό γιατρό ο οποίος θα παραπέμπει τον άρρωστο στους ειδικούς . 

 Η  εξασφάλιση συνεχούς ενημέρωσης  

 Η  συμμετοχή του σε κάθε διοικητικό και επιστημονικό όργανο που αποφασίζει 

για την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας  

 Η  δίχρονη εκπαίδευση των παθολόγων ή ανειδίκευτων γιατρών σε νοσοκομεία 

και ένα έτος πρακτικής εξάσκησης ώστε να προσληφθούν ως οικογενειακοί γιατροί. 

 Η  πρόσληψη με προτεραιότητα έναντι των άλλων ειδικοτήτων των γιατρών 

γενικής ιατρικής ως οικογενειακών γιατρών105. 

 

    4.2 Δημόσια Κέντρα υγείας  
Τα κέντρα υγείας παρά το γεγονός ότι αποτέλεσαν μια επαναστατική τομή στο 

ελληνικό υγειονομικό σύστημα σήμερα , ακολουθούν μια φθίνουσα πορεία . 

Η δημιουργία 170 κέντρων υγείας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αποτέλεσε 

ελπιδοφόρα εκκίνηση για το νέο θεσμό . Για πρώτη φορά στην ιστορία του υγειονομικού 

μας συστήματος διαφάνηκε η δυνατότητα κάλυψης του συνόλου του πληθυσμού της 

χώρας από ένα ευρύ δίκτυο πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας . 

                                                   
104 WHO (World Health Organization)(1991), The Role Of General Parishioners in the Provision Of 
Comprehensive Primary Health Care , Κοπεγχάγη :Regional Office Of Europe 
105 Μποδοσάκης .Π (1996) «Γενικός Ιατρός :Οι Γιατροί Της Ολιστικής Ιατρικής» στο Κυριόπουλος. Γ, 
Φιλαλήθης. Τ (επιμ)  , Η  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Στην Ελλάδα , Αθήνα :Θεμέλιο – Κοινωνία και 
Υγεία, σ 169-170 
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Η αισιόδοξη αρχή όμως δεν είχε την αντίστοιχη συνέχεια .Τα κέντρα υγείας 

αγροτικού τύπου , παρά το γεγονός ότι κάλυψαν γεωγραφικά ένα μεγάλο μέρος της χώρας, 

δε κατάφεραν να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της .Σήμερα έχει 

υπολογιστεί ότι το υπάρχον δίκτυο των 170 κέντρων υγείας και των 19 μικρών 

νοσοκομείων-κέντρων υγείας ,μαζί με τα περιφερειακά τους ιατρεία ,έχει τη δυνατότητα 

να καλύψει περίπου 2,5 εκατομμύρια άτομα ,το σύνολο δηλαδή των αγροτικών περιοχών 

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού όμως δε καλύφθηκε από το δίκτυο αυτό . 

Τα κέντρα υγείας αστικού τύπου δεν αναπτύχθηκαν ποτέ (εκτός ελαχίστων 

μεμονωμένων περιπτώσεων ) και έτσι το σύνολο του αστικό πληθυσμού όταν απευθύνεται 

στο δημόσιο για πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας προσφεύγει στα εξωτερικά ιατρεία  των 

νοσοκομείων . 

Όμως και στα κέντρα υγείας αγροτικού τύπου που δημιουργήθηκαν ,και 

λειτουργούν ,ενώ το κτιριολογικό πρόγραμμα και ο βιοϊατρικός εξοπλισμός υλοποιήθηκαν 

με ταχείς ρυθμούς, η στελέχωση με κατάλληλο ιατρικό ,νοσηλευτικό και διοικητικό 

προσωπικό που θα μπορούσε να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας ήταν ελλιπής από την αρχή της λειτουργίας τους .Βασικές ειδικότητες 

όπως η γενική ιατρική ,η παθολογία ,η καρδιολογία ,η παιδιατρική και η γυναικολογία 

έχουν μικρότερη κάλυψη από 50% των αρχικών υπολογισμένων θέσεων . 

Η στελέχωση τους γίνεται με ανειδίκευτο ιατρικό προσωπικό και με υπόχρεους 

υπηρεσίας υπαίθρου ιατρούς , οι οποίοι πριν καλά-καλά γνωρίσουν το περιβάλλον και 

τους κατοίκους εγκαταλείπουν το ιατρείο ή το κέντρο υγείας και δίνουν τη θέση τους σε 

νέους συναδέλφους . Έτσι η απαραίτητη ψυχική επικοινωνία ιατρού ασθενή ουδέποτε 

προλαβαίνει να δημιουργηθεί και είναι δικαιολογημένη η έλλειψη εμπιστοσύνης προς το 

σύστημα .  

Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σταδιακή υποβάθμιση του θεσμού και την 

αντιμετώπιση των κέντρων υγείας ως λύση ανάγκης για τους μη προνομιούχους και ως 

διαμετακομιστικά κέντρα προς τα νομαρχιακά και τα περιφερειακά νοσοκομεία . 

Σήμερα υπολογίζεται ότι το ποσοστό των επισκέψεων στα κέντρα υγείας και στα 

περιφερειακά τους ιατρεία αποτελούν το 12,5 % του συνόλου των επισκέψεων της ΠΦΥ 

στο σύνολο της χώρας. 
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Ο σκοπός των κέντρων υγείας είναι : 

 Η παροχή ισότιμης πρωτοβάθμιας περίθαλψης , στο σύνολο του πληθυσμού της 

χώρας και σε όσους προσωρινά διαμένουν σε αυτήν . 

 Η νοσηλεία και η παρακολούθηση αρρώστων που βρίσκονται στο στάδιο της 

ανάρρωσης ή μετά την έξοδο τους από το νοσοκομείο . 

 Η γενικότερη παροχή ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών ,όπως οδοντιατρική φροντίδα 

, σχολική υγιεινή , προληπτική ιατρική(εμβολιασμοί ,αγωγή υγείας κλπ.) 

 Η διαφώτιση του πληθυσμού σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού. 

 Η εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού. 

 Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας , όπως προστασία υπερηλίκων, 

μειονεκτούντων ατόμων κλπ.106   

 

   4.3 Εξωτερικά ιατρεία δημόσιων  νοσοκομείων  
Η μεγάλη «διαρροή» ασθενών από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα υγείας 

συνεχίζεται, με τους πρώτους μήνες του 2012 να ενισχύεται η αυξητική τάση που 

καταγράφεται τα δύο τελευταία έτη στην προσέλευση ασθενών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, 

ακόμα κι όταν οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν το εισιτήριο των 5 ευρώ στα τακτικά 

εξωτερικά ιατρεία107. Λόγω της έλλειψης στελεχών και εγκαταστάσεων των Κέντρων 

Υγείας , τα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων επιβαρύνονται με την παροχή 

υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τα νοσοκομεία όμως ανήκουν στην 

δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας , όταν λοιπόν  χρησιμοποιούνται συστηματικά για την 

κάλυψη παροχών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αποδεικνύεται η ανυπαρξία κάλυψης 

πρωτοβάθμιων αναγκών ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα . Η σταθερή σχέση  

 ιατρού-ασθενούς που είναι πολύ σημαντική στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας , δεν 

μπορεί να αναπτυχθεί στα πλαίσια των εξωτερικών ιατρείων , με αποτέλεσμα ο ασθενής 

να απευθύνεται σε άλλο θεράποντα ιατρό  κάθε φορά που επισκέπτεται τα εξωτερικά 

ιατρεία . 

 

                                                   
106 Πιερράκος .Γ ,  (2008 ) Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & Τοπική Κοινωνία  , Αθήνα :Παπαζήση , 
 σ 62-63 
107 Μπουλούτζα, Π (8/04/2012), «Αύξηση ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία», εφημ, η Καθημερινή, Αθήνα   
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    4.4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί  
Σύμφωνα με το νόμο 3918/2011 108 στον ΕΟΠΥΥ μεταφέρονται και εντάσσονται 

ως υπηρεσίες, αρμοδιότητες και προσωπικό,  ο Κλάδος Υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων − Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ−ΕΤΑΜ) με τις μονάδες 

υγείας του, το κέντρο διάγνωσης Ιατρικής της εργασίας του ΙΚΑ με το σύνολο του 

εξοπλισμού του, οι κλάδοι υγείας του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και του 

Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και ο Οργανισμός 

Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), όπως διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του 

νόμου 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄), ως προς τις παροχές σε είδος. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να μεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ και 

άλλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί παροχής υγείας που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Ακόμη, στον ΕΟΠΥΥ μεταφέρεται, από την έναρξη 

λειτουργίας του, η Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΥΠΕΔΥΦΚΑ), η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στο Διοικητή του Οργανισμού. 

Σκοπός του ΕΟΠΥΥ είναι: 

 Η παροχή υπηρεσιών υγείας στους εν ενεργεία ασφαλισμένους, συνταξιούχους και 

τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, των μεταφερόμενων φορέων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον προβλεπόμενο στο άρθρο 30 Ενιαίο Κανονισμό 

Παροχών Υγείας του παρόντος νόμου.  

 Ο λειτουργικός συντονισμός και η επίτευξη συνεργασίας μεταξύ των φορέων που 

συνιστούν το δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή των Κέντρων 

     Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων του ΕΣΥ, των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας 

υπαίθρου, των μονάδων πρωτοβάθμιας περίθαλψης των Οργανισμών Τοπικής 

     Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ, κατά 

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 και των συμβεβλημένων ιατρών του, καθώς και 

άλλων οργανισμών ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ.  

 

                                                   
108 Νόμος 3918/2011. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας − Ένταξη νοσοκομείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
στο ΕΣΥ. ΦΕΚ 31/Β ,́ 2011 
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 Η συνεργασία πραγματοποιείται με βάση τους όρους που καθορίζονται με 

απόφαση του Συμβουλίου Συντονισμού του άρθρου 31 του νόμου 3863/2010 (ΦΕΚ 

115 Α΄). Με αποφάσεις του Συμβουλίου Συντονισμού διαρρυθμίζεται επίσης και ο 

χάρτης της ΠΦΥ, με σκοπό την καλύτερη και πιο σωστή εξυπηρέτηση των 

δικαιούχων της περίπτωσης α΄ του παρόντος άρθρου. 

Ο καθορισμός των κριτηρίων και των όρων σύναψης συμβάσεων για παροχή 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης με φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

και με συμβεβλημένους ιατρούς, καθώς και η αναθεώρηση και τροποποίηση των όρων 

αυτών, όπου και όποτε αυτό απαιτείται109. 

Με τον ΕΟΠΥΥ γίνεται μια προσπάθεια σχεδιασμού ενός νέου υγειονομικού 

χάρτη ΠΦΥ, μέσω της καταγραφής και της αξιοποίησης των δομών πρωτοβάθμιας 

φροντίδας, κυρίως του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα του ΙΚΑ, καθώς και των 

κέντρων υγείας. 

 

   4.5  Δημοτικά ιατρεία 
Τα Δημοτικά Ιατρεία ως φορέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας-Υγείας παρέχουν σε 

όλους τους πολίτες μια δέσμη βασικών υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης 

που περιλαμβάνει110: 

 Υπηρεσίες υγείας που δεν απαιτούν εισαγωγή στο Νοσοκομείο 

 Την εκτίμηση των αναγκών Υγείας των πολιτών, το σχεδιασμό και την υλοποίηση   

μέτρων για την πρόληψη των νοσημάτων και την προαγωγή της υγείας. 

 Υποδομές για την εξασφάλιση και την διαχείριση όλων των ιατρικών 

πληροφοριών και δεδομένων του πληθυσμού. 

 Οικογενειακό προγραμματισμό 

 Προληπτική οδοντιατρική και φροντίδα 

 Μετα-νοσοκομειακή φροντίδα και αποκατάσταση 

 Παρακολούθηση χρόνιων πασχόντων 

 Κοινωνική φροντίδα 

                                                   
109 Α. Γιανασμίδης, Μ. Τσιαούση (2012), Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής , 29(1):106-115 
110 http://www.cityofathens.gr/ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

Αξιολόγηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας 

  

    5.1 Βασικές αρχές της επιτυχημένης λειτουργίας και στόχοι της 

          Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας                    
Σύμφωνα με τη Στρατηγική του ΠΟΥ ,οι εθνικές πολιτικές υγείας αποβλέπουν 

στους ακόλουθους περιληπτικά γενικούς στόχους   

 Σύνδεση δομών της ΠΦΥ με τη κοινότητα για την εξυπηρέτηση του πολίτη μέσα 

από αποκεντρωμένες δομές σε πρώτο επίπεδο .Παράλληλα οι τοπικές κοινωνίες 

υποστηρίζουν το δίκτυο της ΠΦΥ με σύνθετες πολιτικές τόσο στην εξυπηρέτηση 

της πρόσβασης των πολιτών στο σύστημα όσο και στις  πολιτικές πρόληψης 

αγωγής υγείας,  προστασίας του περιβάλλοντος και αυτοφροντίδας . 

 Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της ΠΦΥ ώστε να μειωθούν οι 

ανισοκατανομές που εμφανίζονται μεταξύ των ειδικοτήτων του υγειονομικού 

προσωπικού και η άνιση διασπορά  τους στις περιφέρειες κάθε χώρας .Η δια βίου 

εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού ,οι μεταρρυθμίσεις και ο εκσυγχρονισμός 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Υγειονομικών Σχολών ,η παροχή κινήτρων 

και η ανάπτυξη νέων ειδικοτήτων ,αναμένεται να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας . 

 Οικονομική υποστήριξη της ΠΦΥ ώστε να υπάρξει άμεση επίδραση στην υγεία 

του πληθυσμού και χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας .   

   Η ΠΦΥ αποτελεί πλέον τον ακρογωνιαίο λίθο του συστήματος υγείας και 

επικεντρώνεται στην προαγωγή της υγείας μέσω της συνεργασίας όλων των 

επαγγελματιών υγείας και την τοπικής κοινωνίας . Η ΠΦΥ ουσιαστικά αποτελεί την κύρια 

είσοδο του χρήστη στο Σύστημα Υπηρεσιών Υγείας καθώς επιτρέπει τον έλεγχο ροής των 

ασθενών (gate keeping) στη Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας, τον έλεγχο των δαπανών 

υγείας και τον ορθολογικό σχεδιασμό των νοσοκομειακών δομών111 .  

                                                   
111 Λιονής Χ, Μερκούρης Μ. «Απόψεις για τη σημερινή κατάσταση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και 
προτάσεις για την βελτίωση της» . Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 12 :  7-9-2000  
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Η κάλυψη των δαπανών υγείας απορροφάται από τη νοσοκομειακή περίθαλψη , 

αφήνοντας ακάλυπτη την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας η οποία απευθύνεται στο 

σύνολο του πληθυσμού.  Σύγχρονες αντιλήψεις για τα συστήματα υγείας , έχουν ως 

επίκεντρο τον άνθρωπο , ο οποίος δεν θέλει απλά να  επιβιώνει αλλά να ζει καλά και ως 

κύριο εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου προβάλλεται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα 

Υγείας 112.  Πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα στη μετακίνηση από την ιατροκεντρική 

αντίληψη της παροχής υπηρεσιών υγείας , στην διατομεακή θεώρηση της Υγείας 113. Οι 

βασικοί στόχοι των παροχών υπηρεσιών υγείας είναι  :  

 Η πρόληψη της ασθένειας  

 Η διάγνωση και θεραπεία της ασθένειας  

 Η αποκατάσταση της υγείας  

Η επιτυχημένη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας βασίζεται σε 5 

βασικές αρχές : 114 

 Η προσφερόμενη Υπηρεσία πρέπει να είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη από τους 

πολίτες 24 ώρες το 24ωρο  

 Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας  αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του 

συστήματος με τον χρήστη . Έτσι , ο επαγγελματίας υγείας που έρχεται σε 

επικοινωνία με τον χρήστη οφείλει να είναι γνώστης του ιστορικού του ασθενή 

αφενός αλλά και άλλων δημογραφικών στοιχείων που συνθέτουν τη γενικότερη  

εικόνα του ασθενή  αφετέρου και να επιτύχει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα στη 

διαχείριση του προβλήματος του .  

 Επιτυχημένο σύστημα είναι αυτό στο οποίο το εύρος των υπηρεσιών δεν ξεπερνά 

τα 2.500 άτομα ανά κόμβο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας  

 Ο πληθυσμός αυτού του εύρους είναι δυνατό να καταγραφεί , να προσδιοριστεί η 

νοσηρότητα και να αποτυπωθούν διάφοροι άλλοι ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες 

υγείας . Συνεπώς ο επαγγελματίας υγείας θα είναι σε κάθε στιγμή σε θέση να 

γνωρίζει το επίπεδο υγείας του πληθυσμού για τον οποίο είναι υπεύθυνος , στοιχείο 

                                                   
112 Σαρρής Μ (2001), Κοινωνιολογία της Υγείας και Ποιότητα Ζωής ,Αθήνα: Παπαζήση  
113 WHO , 1986 
114 Υφαντόπουλος Ι, (1988 ) Ο Προγραμματισμός του τομέα υγείας  στην Ελλάδα .Οικονομικές και 
Κοινωνικές Διαστάσεις,  Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών  
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σημαντικό για την ορθολογική διαχείριση των χρηστών των υπηρεσιών υγείας και 

την προώθηση τους στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας .  

 Η δημιουργία αυτού του πλαισίου αναπτύσσει τους δίαυλους επικοινωνίας των 

πολιτών με τους διαχειριστές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αποτελεί 

βάση για την ανάπτυξη πολιτικής προληπτικής Ιατρικής .  

 

Ορισμένες χώρες, όπως οι Σκανδιναβικές , κατόρθωσαν πολύ γρήγορα να πετύχουν 

τους στόχους πρωτοβάθμιας περίθαλψης , ανακατανέμοντας τους διαθέσιμους πόρους από 

το νοσοκομειακό προς το πρωτοβάθμιο τομέα περίθαλψης . Έτσι,  κατόρθωσαν αφενός να 

μειώσουν τις δαπάνες Υγείας και αφετέρου να δώσουν στις τοπικές κοινωνίες τη 

δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά στον καθορισμό των αξόνων της πολιτικής υγείας .  

Στον πίνακα 4 115 που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά το γενικό πλαίσιο λειτουργίας 

της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας . 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα η συμβολή της ΠΦΥ  στη βελτίωση 

και διατήρηση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού μιας τοπικής κοινωνίας είναι 

πολύπλευρη .  Πέρα από τη χαρτογράφηση των αναγκών υγείας και άλλων κοινωνικών 

αναγκών μιας τοπικής κοινωνίας, η ΠΦΥ μετουσιώνει σε δράσεις ανάπτυξης, στρατηγικές 

και γενικές πολιτικές κατευθύνσεις της πολιτείας για την Υγεία των Πολιτών .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
115 Πιερράκος .Γ ,  (2008 ) Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & Τοπική Κοινωνία  , Αθήνα :Παπαζήση , 
 σ 36 
 



ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  

 

 72 

 

Πίνακας 4 : Γενικό πλαίσιο λειτουργίας ΠΦΥ 
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   5.2 Πρότυπα μοντέλα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας  
Τα Συστήματα Υγείας αναπτύσσουν  τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους μέσα από 

διαρκή διαδικασία εξέλιξης και μεταρρυθμίσεων . Είναι κοινή πεποίθηση ότι δεν υπάρχει 

ένα τέλειο Σύστημα Υγείας που να μπορεί να εφαρμοστεί και να δώσει τα μέγιστα 

αποτελέσματα για τον πολίτη , καθώς κάθε Σύστημα Υγείας εξαρτάται από το περιβάλλον 

της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας όσο και από τα ειδικά χαρακτηριστικά , όπως είναι 

η κουλτούρα η πολιτιστική ανάπτυξη αλλά και η γενικότερη νοοτροπία των πολιτών . Έτσι 

αν και η γενική δομή του συστήματος Υγείας των τεσσάρων επιπέδων ακολουθείται σε 

όλα τα Συστήματα Υγείας των διαφόρων χωρών , η τελική ανάπτυξη ενός συστήματος 

Υγείας διαφέρει από χώρα σε χώρα ανάλογα με το διαμορφωμένο περιβάλλον και τις 

ειδικότερες ανάγκες των πολιτών .  Στο σχήμα 1 116 που ακολουθεί διακρίνονται τρείς 

κατηγορίες συστημάτων υγείας που εφαρμόζονται σε χώρες με διαφορετική οικονομική  

ανάπτυξη  , στη Μεγάλη Βρετάνια , ΗΠΑ , αναπτυγμένες χώρες , και κάποιες από τις 

αναπτυσσόμενες χώρες . Η διαφορετική τελική δομή των συστημάτων αρχίζει από την 

ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας  Υγείας  .  Στη Μεγάλη Βρετανία και σε αρκετές 

Ευρωπαϊκές Χώρες υπάρχει μια μοναδική είσοδος στο Σύστημα Υγείας και αυτός είναι ο 

Γενικός Ιατρός (General Practitioner ) .  O Γενικός Ιατρός παραπέμπει το χρήστη 

αντιπροσωπεύοντας τον στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας .  Αντίθετα 

σε άλλα συστήματα , όπως αυτό που  επικρατεί στις ΗΠΑ , αλλά και στις Σκανδιναβικές 

Χώρες , ο χρήστης Υπηρεσιών Υγείας απευθύνεται σε ειδικούς γιατρούς οι οποίοι τον 

παραπέμπουν στη  Δευτεροβάθμια ή Τριτοβάθμια Φροντίδα. Σε αυτού του είδους τα 

συστήματα υπάρχει μια σημαντική δυσκολία για το  χρήστη να αναζητήσει τον 

ειδικευμένο γιατρό που έχει πραγματική ανάγκη και για το λόγο αυτό το ρόλο του Γενικού 

Γιατρού παίζουν σε αρκετές περιπτώσεις οι Παθολόγοι . Στις αναπτυσσόμενες χώρες η 

πρόσβαση στο σύστημα υγείας είναι σε γενικές γραμμές , δύσκολη117 . Έτσι οι επισκέπτες 

υγείας καλούνται να αναζητήσουν τα άτομα με προβλήματα υγείας και να τα προωθήσουν 

στο Σύστημα Υγείας . Λόγω των μεγάλων αποστάσεων και των περιορισμένων μονάδων 

υγείας σε αυτές τις χώρες , η αποτελεσματικότητα του συστήματος δεν  είναι αξιόλογη118. 

                                                   
116 Fry . J ,  (1978) A new approach to Medicine , Lancaster : MTP  
117 Πιερράκος Γ , (2008 )Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & Τοπική Κοινωνία , Αθήνα : Παπαζήση 
118 Fry J , «Medical Care in three societies» , International Journal of health services , vol 1 pp 121-133 
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Σχήμα 1 Δομή συστήματος υγείας σε τέσσερα επίπεδα 
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    5.2.1 Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα υγείας στο σουηδικό σύστημα υγείας 
Η Σουηδία έχει ένα καλά αναπτυγμένο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, που το 

χαρακτηρίζει η εγγύτητα, η προσβασιμότητα, η ποιότητα, η συνοχή και η ασφάλεια119. Τα 

21 νομαρχιακά συμβούλια καθώς και οι 290 δήμοι με το νόμο Health and Medical 

Services Act (1982) και με τη μεταρρύθμιση του Dagmar (1985) έχουν σημαντικές 

εξουσίες τόσο σε θέματα ΠΦΥ όσο και σε άλλα θέματα που αφορούν στις περιοχές 

ευθύνης τους. Οι υπηρεσίες ΠΦΥ παρέχονται από τα 1.200 κέντρα υγείας (300 ιδιωτικά), 

τα οποία είναι στελεχωμένα με γενικούς ιατρούς (1 ανά 2.500 κατοίκους), νοσηλεύτριες, 

μαίες και φυσικοθεραπευτές120,121. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα κέντρα υγείας 

στελεχώνονται με γυναικολόγο, παιδίατρο, ορθοπεδικό και ψυχίατρο . Στο σύστημα της 

ΠΦΥ περιλαμβάνονται και ειδικά κέντρα όπου γίνονται εμβολιασμοί, περιοδικοί έλεγχοι 

της κατάστασης υγείας και ακτινοδιαγνωστικοί έλεγχοι122.Στα τέλη του 1990 υπήρχαν 

5.000 γενικοί ιατροί και το 86% αυτών εργάζονταν στο δημόσιο τομέα123 .Είναι έμμισθοι 

υπάλληλοι που εργάζονται έως 40 ώρες την εβδομάδα και αμείβονται από τα νομαρχιακά 

συμβούλια. Το 2003, ένας ιατρός αμειβόταν κατά μέσο όρο με 5.300 € μηνιαία. Στο ποσό 

αυτό περιλαμβάνεται και η τηλεφωνική κλήση του για παροχή υπηρεσιών εκτός του 

κανονικού του ωραρίου. Οι ιδιώτες ιατροί που είναι συμβεβλημένοι με τα νομαρχιακά 

συμβούλια αμείβονται κατά πράξη και πάντα με την προσυμφωνημένη αποζημίωση124,125 

Με το νόμο Family Doctor Act (1994), κάθε ασθενής επιλέγει, εντός της περιοχής ευθύνης 

                                                   
119 Glenngard AH, Hjalte F, Svensson M, Anell A, Bankauskaite V.( 2005) Health care systems in transition: 
Sweden. European Observatory on Health Systems and Policies. Copenhagen :WHO Regional Office for 
Europe 
120 Albin B, Hjelm K, Zhang Wc, (2010) ,Health care systems in Sweden and China: Legal and formal 
organizational aspects. Health Res Policy Syst, 8:20 
121 Τούντας Γ. (2003) Συγκριτική ανάλυση των συστημάτων υγείας δέκα αναπτυγμένων χωρών. Αρχ Ελλ 
Ιατρ , 20:76−87 
122 Θεοδώρου Μ, Σαρρής Μ, Σούλης Σ. (2001) Συστήματα υγείας. Σειρά: Κοινωνικές επιστήμες και υγεία. 
Αθήνα : Εκδόσεις Παπαζήση 
123 Τούντας Γ. (2003) Συγκριτική ανάλυση των συστημάτων υγείας δέκα αναπτυγμένων χωρών. Αρχ Ελλ 
Ιατρ , 20:76−87 
124 Στο ίδιο  
125 Glenngard Ah, Hjalte F, Svensson M, Anell A, Bankauskaite V.( 2005) , Health care systems in transition: 
Sweden. European Observatory on Health Systems and Policies. Copenhagen :WHO Regional Office for 
Europe 
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του νομαρχιακού συμβουλίου όπου ανήκει, τον οικογενειακό ιατρό προτίμησής του και 

συνήθως δεν αλλάζει εύκολα την επιλογή που έχει κάνει126,127,128. 

Οι γενικοί ιατροί παραπέμπουν τους ασθενείς τους σε άλλους ειδικούς ιατρούς, 

διαγνωστικά κέντρα ή νοσοκομεία μέσω ραντεβού που ρυθμίζουν οι ίδιοι ή με τη 

χορήγηση του ανάλογου παραπεμπτικού σημειώματος. Στην περίπτωση που ένας ασθενής 

απευθυνθεί απ’ ευθείας στα εξωτερικά ιατρεία ενός νοσοκομείου, ο χρόνος αναμονής του 

είναι μεγαλύτερος. Η χρέωση στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων είναι υψηλότερη 

απ’ ότι στα κέντρα υγείας, ενώ στα περισσότερα νομαρχιακά συμβούλια η παροχή 

υπηρεσιών υγείας για πολίτες ηλικίας <20 ετών είναι δωρεάν129. Από την 1η Νοεμβρίου 

του 2005 έχει εισαχθεί ο κανόνας του ≪0-7-90-90≫, που σημαίνει άμεση επαφή (μηδενική 

καθυστέρηση) με το σύστημα φροντίδας υγείας, επίσκεψη στο γενικό ιατρό εντός 7 

ημερών, σε ειδικό ιατρό εντός 90 ημερών και αναμονή μεταξύ διάγνωσης και θεραπείας 

όχι >90 ημέρες 130,131 

 

     5.3 Επιβάρυνση της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Φροντίδας  

           υγείας 
 Ο τομέας της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας επιβαρύνεται 

συνεχώς διότι συν τοις άλλοις αναλαμβάνει και έργο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Αυξάνεται με αυτόν το τρόπο η ζήτηση υπηρεσιών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας προκαλώντας συν τοις άλλοις και τη ταλαιπωρία των ασθενών .Ένα 

κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας καλύπτεται από τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

                                                   
126 Μωραϊτης Ε, Γεωργούση Ε, Ζηλίδης Χ, Θεοδώρου Μ, Πολύζος Ν. (1995) Μελέτη για την  οργάνωση και 
λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Φροντίδας. Αθήνα :Υπουργείο Υγείας-
Πρόνοιας 
127 Anell A, Rosen P, Hjortsberg C.( 1997)  Choice and participation in he health services: a survey of 
preferences among Swedish residents. Health Policy, 40:157–168 
128 Hanning M. (1996) ,Maximum waiting-time guarantee − an attempt to reduce waiting lists in Sweden. 
Health Policy , 36:17–35 
129 Glenngard Ah, Hjalte F, Svensson M, Anell A, Bankauskaite V.( 2005) , Health care systems in transition: 
Sweden. European Observatory on Health Systems and Policies. Copenhagen :WHO Regional Office for 
Europe 
130 Hanning M. (1996) ,Maximum waiting-time guarantee − an attempt to reduce waiting lists in Sweden. 
Health Policy , 36:17–35 
131 Toth F.(2010) Healthcare policies over the last 20 years: Reforms and counter-reforms. Health Policy , 
95:82−89 
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του ΕΣΥ, είτε μέσα από τα κέντρα υγείας ,είτε μέσα από τις δομείς της δευτεροβάθμιας 

φροντίδα υγείας, όπως είναι τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων. 

    

    5.4 Τα αίτια της αποτυχίας 
Μετά από τόσα χρόνια αποτυχημένης εφαρμογής του θεσμού θα πρέπει να 

μελετηθούν τα αίτια της αποτυχίας αυτής έτσι ώστε οποιαδήποτε προσπάθεια επιχειρηθεί 

στο μέλλον για την εξέλιξη του θεσμού να μη πέσει στο κενό. 

 Υπάρχει έλλειψη γιατρών γενικής ιατρικής ,όταν η ειδικότητα καθιερώθηκε το 

1960 

 Η ανάθεση του ρόλου του οικογενειακού γιατρού σε παθολόγους η γιατρούς χωρίς 

ειδικότητα με ανύπαρκτη εκπαίδευση στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας . 

 Η σχέση εργασίας κατέληξε να είναι μισθωτή με κάποια επιδόματα. 

 Σε ένα ούτως ή αλλιώς αδύναμο σύστημα υγείας ο θεσμός δεν υποστηρίχτηκε με 

οικονομικά και ηθικά κίνητρα και εν τέλει εγκαταλείφθηκε μετά από πολλούς 

πειραματισμούς . 

Ο σημερινός οικογενειακός γιατρός του ΙΚΑ  δε θυμίζει σε τίποτα το κύρος του 

οικογενειακού γιατρού των σύγχρονων συστημάτων υγείας, είναι αποκομμένο από το 

υπόλοιπο σύστημα υγείας και το έργο του περιορίζεται στη τυπική εξέταση του ασθενούς 

και τη συνταγογράφιση. Υπηρεσίες όπως η πρόληψη και η αγωγή υγείας δεν υπάγονται 

στις υποχρεώσεις τους .Οι αρχές που στήριζαν το θεσμό στο ξεκίνημα του δοκιμάστηκαν 

πολύ και σημαντικές επιλογές που χαρακτήριζαν το θεσμό στα πρώτα στάδια της 

εφαρμογής του εγκαταλείφθηκαν. Καταργήθηκε έτσι το σύστημα των παραπομπών στις 

ειδικότητες και στο νοσοκομείο ενώ η τήρηση ιατρικού φάκελου και ιστορικού των 

ασθενειών  δε πραγματοποιήθηκε ποτέ. 

Ο οικογενειακός γιατρός εντάχθηκε στο σύστημα αποδοχών με μηνιαίο μισθό 

(όπως και οι υπόλοιποι γιατροί τού ΙΚΑ ) με αποτέλεσμα η δυναμική του κινήτρου να 

εγκαταλειφθεί. 
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Επιπλέον ,  

 Το περιορισμένο ενδιαφέρον της πολιτείας να στηρίξει το θεσμό κυρίως στο τομέα 

της εκπαίδευσης και να τον ενισχύσει με τα κατάλληλα οικονομικά ,ηθικά και 

επαγγελματικά κίνητρα που θα επιβάλλουν την γενική ιατρική ως ειδικότητα 

πρωταρχικής σημασίας στο σύστημα της υγειονομικής περίθαλψης της χώρας  

 Η προτίμηση των ελληνικών γιατρών σε περισσότερο προσοδοφόρες ειδικότητες 

και η αντίληψη που κυριαρχεί ότι η ιατρική είναι επάγγελμα και όχι λειτούργημα. 

Ο πολύ μικρός αριθμός των γενικών γιατρών δυσκολεύει και την ίδια την πολιτεία 

να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα υγείας .Αυτή η έλλειψη οδηγεί και το ΙΚΑ 

και το ΕΣΥ στη χρησιμοποίηση παθολόγων ή χωρίς ειδικότητα γιατρών για τη στελέχωση 

της πρωτοβάθμιας φροντίδας και έτσι οι γιατροί αυτοί δύσκολα θα ανταποκριθούν στο 

ρόλο που απαιτεί η σύγχρονη αντίληψη για τον οικογενειακό γιατρό. Η απουσία του 

οικογενειακού γιατρού ως βασικός θεσμός της πρωτοβάθμιας φροντίδας και η απουσία 

κάθε μορφής συμμετοχής της κοινότητας δίνουν την εικόνα ενός μη συστήματος στα 

πλαίσια του οποίου δε μπορεί να προωθηθεί κανένα πρόγραμμα αγωγής και προαγωγής 

της υγείας που είναι και ο βασικός στόχος της πρωτοβάθμιας φροντίδας για την υγείας.132 

,133 ,134 

 

    5.5 Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας  
Η υγεία αποτελεί ένα τομέα της κοινωνικής ζωής όπου η παρέμβαση του κράτους 

είναι πάντα εκτεταμένη135 . Σε  πρώτο επίπεδο το κράτος μεριμνά για την εξασφάλιση των 

απαραιτήτων προϋποθέσεων  για την παροχή υγείας , όπως το ειδικευμένο υγειονομικό 

προσωπικό και η κτιριακή και υλική υποδομή των νοσοκομείων . Πρόκειται για 

προϋποθέσεις που συνδέονται στενά με τη γενικότερη οικονομική κατάσταση και η 

επίτευξη τους σηματοδοτεί την είσοδο στα προηγμένα υγειονομικά κράτη  . Όταν οι 

παράγοντες αυτοί εξασφαλιστούν σε ικανοποιητικό βαθμό , η υγεία κοστίζει πλέον πολύ 
                                                   
132 Μωραϊτης.  Ε (1991), Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στα αστικά κέντρα στην Ελλάδα σήμερα, 
Ιωάννινα-Κ Κόνιτσα :Πρακτικά Συμποσίου Πρωτοβάθμιας Υγείας 25-27/10 , σελ 268-278,  
133 Abel Smith ,K.A,(1994), Έκθεση της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνώμων για τις Ελληνικές Υπηρεσίες 
Υγείας , Αθήνα: ΦΑΡΜΕΤΡΙΚΑ 
134 Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (1994) , Μελέτη για το Σχεδιασμό και την 
Οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας ,Ανάλυση Και Δομή Του Συστήματος , Αθήνα : ΥΥΠΚΑ 
135 Κυριόπουλος. Γ.  –Λιονής Χ. –Σουλιώτης. Κ –Τσάκος. Γ  (2003),  Η Ποιότητα Στις Υπηρεσίες Υγείας , 
Αθήνα:  Θεμέλιο 
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ακριβά στο κοινωνικό σύνολο .  Τότε το κράτος εμπλέκεται αναγκαστικά σε ένα  δεύτερο 

επίπεδο , στην κοστολόγηση της παροχής της υγείας . Το τρίτο επίπεδο εμπλοκής αφορά 

την ποιοτική αξιολόγηση της παροχής υπηρεσιών υγείας .  

Οι προσπάθειες για βελτίωση της ποιότητας  της περίθαλψης δεν έχουν πάντοτε το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα . Η οργανωτική δομή και ο τρόπος λειτουργίας των 

νοσοκομείων, τα ποσοστά των νοσοκομειακών λοιμώξεων και η αποτελεσματική 

αντιμετώπιση τους , ο τρόπος διακίνησης των ανθρώπων και υλικών , ο ρόλος της ηγεσίας 

οι γνώσεις και οι ικανότητες του προσωπικού , κ.α επηρεάζουν αποφασιστικά στη 

διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος . Το σύγχρονο νοσοκομείο γίνεται όλο και 

περισσότερο πολύπλοκο . Αποτελεί μια ιδιότυπη μορφή οργάνωσης όπου η εξουσία και η 

ευθύνη επιμερίζεται στα διάφορα στελέχη του.  

Η αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας, 

αποτελεί ένα μείζον θέμα στις εκάστοτε προσπάθειες για  μεταρρυθμίσεις των 

περισσότερων χωρών. Για παράδειγμα, ο  προσδιορισμός προδιαγραφών ποιότητας 

αποτελεί κομβικό σημείο στη διαμόρφωση της πολιτικής της υγείας στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. Με αυτό το δεδομένο, η έννοια «κλινική διακυβέρνηση» (clinical governance) 

χρησιμοποιήθηκε εξαρχής για να δηλώσει το δυναμικό εκείνο σύνολο των διαδικασιών 

που απαιτούνται για να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας136. Η 

κλινική διακυβέρνηση είναι μια συστηματική προσέγγιση για τη διατήρηση και τη 

βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας του ασθενούς μέσα σε ένα σύστημα υγείας .   

Αρχικά εκπονήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS), και κατ 

'εξοχήν επίσημο ορισμό του περιγράφει ως:  Ένα πλαίσιο , μέσω του οποίου ΕΣΥ 

οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών τους και 

τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου περίθαλψη με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο 

οποίο η κλινική φροντίδα θα αριστεύσει137 . Η ποιότητα της υγειονομικής φροντίδας 

καθορίζεται από το βαθμό στον οποίο οι υπηρεσίες υγείας υιοθετούν τις επαγγελματικές 

και επιστημονικές γνώσεις και αυξάνουν την πιθανότητα  επιθυμητών υγειονομικών 

                                                   
136 Παπαδάκης , Ν , Λιονής , Χ , (2011)  Δεν είμαστε μόνοι τελικά…..Μεταξύ κοινωνικών επιστημών και 
ιατρικής: Αναζητώντας μια συνεκτική μεθοδολογική στρατηγική έρευνας για ζητήματα εφαρμογής δημόσιων 
πολιτικών στο χώρο της δημόσιας υγείας,  Στο : Μ. Δαφέρμος , Μ. Σαματάς , Μ. Κουκουριτάκης .Σ. 
Χιωτάκης (επιμ)  Πρακτικά 2ου   Επετειακό Επιστημονικού  Συνέδριου  «Οι Κοινωνικές Επιστήμες στον 21ο 
αιώνα», Ρέθυμνο 16-18 Οκτωβρίου 2008, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών  
137 http://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_governance 
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αποτελεσμάτων για άτομα και πληθυσμούς 138.  Η έννοια της ποιότητας στην πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας είναι πολυδιάστατη. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ποιότητας των 

υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι η πρόσβαση (access) των ασθενών στις 

υπηρεσίες υγείας, η κλινική και τεχνική αποτελεσματικότητα (clinical or technical 

effectiveness), η διαπροσωπική αποτελεσματικότητα (interpersonal-effectiveness) και η 

ισότητα στην παροχή υπηρεσιών (equity). Το σύνολο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει μια 

καινούργια ενότητα στην οποία ο ένας τομέας θα βοηθά, θα τροφοδοτεί και θα ελέγχει τον 

άλλο με σκοπό τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στον οποίο επιτυγχάνεται υψηλή 

επίδοση στην κλινική πράξη139. 

Αντίθετα με τις εξελίξεις στην Ευρώπη το θέμα της ποιότητας στις υπηρεσίες 

υγείας δεν έχει ουσιαστικά ενταχθεί στις μείζονες προτεραιότητες του εθνικού συστήματος 

υγείας στην χώρα μας. Η ανάπτυξη περιφερειακών διοικήσεων των υπηρεσιών υγείας στην 

Ελλάδα έδωσε την ευκαιρία για συζήτηση σχετική με την αξιολόγηση της ποιότητας 

υπηρεσιών υγείας στην ΠΦΥ. Το Πε.Σ.Υ.Π Κρήτης εισήγαγε συγκεκριμένα μέτρα για την 

κλινική διακυβέρνηση καθώς και την ανάπτυξη μέσων και μεθόδων. Τα πρώτα 

αποτελέσματα μιας βραχυχρόνιας παρέμβασης όσον αφορά την βελτίωση της ποιότητας 

των υπηρεσιών υγείας στα Κέντρα Υγείας της Κρήτης δημοσιεύθηκαν στο Croatian 

Medical Journal.  

Στη δημοσίευση αυτή έγινε αναφορά για την πρώτη εφαρμογή των συμβολαίων 

αποδοτικότητας με γενικούς ιατρούς και επαγγελματίες υγείας (συμβάσεις που 

υπογράφτηκαν από τη διοίκηση του Πε.Σ.Υ.Π Κρήτης και εθελοντές υγειονομικούς), με τη 

χρήση επιλεγμένων δεικτών αξιολόγησης της διαδικασίας και της έκβασης αλλά και την 

αξιολόγηση των υπηρεσιών Γ/Ο ιατρού από τους ίδιους τους επισκέπτες των Κέντρων 

Υγείας. Η Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης από χρόνια έχει επενδύσει στην ανάπτυξη της έρευνας στη Γ/Ο 

Ιατρική και στην ΠΦΥ. Προτάσεις της για την εκτίμηση των αναγκών υγείας του 

πληθυσμού, του μεγέθους των προβλημάτων στην κοινότητα και τη διαχείριση του 

                                                   
138 Παπαδάκης , Ν , Λιονής , Χ , (2011)  Δεν είμαστε μόνοι τελικά…..Μεταξύ κοινωνικών επιστημών και 
ιατρικής: Αναζητώντας μια συνεκτική μεθοδολογική στρατηγική έρευνας για ζητήματα εφαρμογής δημόσιων 
πολιτικών στο χώρο της δημόσιας υγείας,  Στο : Μ. Δαφέρμος , Μ. Σαματάς , Μ. Κουκουριτάκης .Σ. 
Χιωτάκης (επιμ)  Πρακτικά 2ου   Επετειακό Επιστημονικού  Συνέδριου  «Οι Κοινωνικές Επιστήμες στον 21ο 
αιώνα», Ρέθυμνο 16-18 Οκτωβρίου 2008, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 
139 Στο ίδιο  
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κινδύνου, έχουν δημοσιευτεί σε βιοϊατρικά περιοδικά, ενώ το ερευνητικό της δυναμικό 

έχει επενδύσει ενέργεια και χρόνο στην ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων για την 

αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών σε Κέντρα Υγείας. Μια ομάδα μελέτης της 

κλινικής εργάζεται στην κατεύθυνση ανάπτυξης εργαλείων αξιολόγησης της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών από τα Κέντρα Υγείας. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της 

πρωτοβουλίας ήταν η σύνθεση ενός δελτίου αξιολόγησης, που δανείζεται ιδέες από 

δραστηριότητες και μεθοδολογία αναπτυγμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα στρογγυλό 

τραπέζι που διεξήχθη στα πλαίσια του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οικονομικών και 

Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας παρουσίασε τις πρώτες σκέψεις και ιδέες της ομάδας αυτής. 

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ερευνητικής αυτής προσπάθειας, οι 

υπηρεσίες των Κέντρων Υγείας διακρίθηκαν σε δύο κατηγορίες, αυτές που παρέχονται 

στους επισκέπτες του Κέντρου Υγείας και αυτές που παρέχονται στην κοινότητα. Η 

διάκριση αυτή είναι σύμφωνη με τους σκοπούς του Κέντρου Υγείας που περιγράφονται σε 

μια σειρά από νομοθετήματα (Ν. 1397/83, Ν.2071/90, κ.α.) και παρακολουθεί σύγχρονες 

προσεγγίσεις, όπως αυτή του Ευρωπαϊκού ορισμού Γενικής Ιατρικής (WONCA Europe 

2002). Η διάκριση των υπηρεσιών στο εγχειρίδιο γίνεται επίσης σε: (α) δεσμευτικές ή 

υποχρεωτικές, (β) συνιστώμενες, και (γ) προαιρετικές. Οι πρώτες πρέπει να παρέχονται 

από όλα τα κέντρα Υγείας της χώρας και αντιστοιχούν σε δράσεις που υποστηρίζονται από 

τη βιβλιογραφία και στις οποίες τεκμηριώνονται οφέλη από ανάλογες παρεμβάσεις και 

υπηρεσίες. Σήμερα γίνεται συζήτηση για την ανάπτυξη δεικτών που θα αξιολογούν το 

επίπεδο της συνάφειας (level of relevance) και το επίπεδο της εφικτότητας (level of 

feasibility), της δυνατότητας δηλαδή χρησιμοποίησής τους στο τοπικό κλινικό περιβάλλον 

του γενικού ιατρού. Αυτούς τους δείκτες σήμερα τους συζητάει ένα επιστημονικό 

ερευνητικό πρόγραμμα στα πλαίσια του INTERREG III από την Κλινική Κοινωνικής 

Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης που διεξάγεται σε συνεργασία με την 

Ελληνική Εταιρία Γενικής Ιατρικής. (Επιστ. Υπεύθυνος Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Α. 

Φιλαλήθης)140. 

 

 

                                                   
140 Λιονής , Χ ,( 2009), «Κατευθυντήριες , οδηγίες , κλινικός έλεγχος και ηλεκτρονικός φάκελος και ποιότητα 
των υπηρεσιών υγείας» http://www.medtime.gr/content/view/202/49/lang,greek/ , 15/09/2009 
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    5.6 Η στάση των πολιτών απέναντι στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα υγείας  
Ο μεγάλος στόχος του συστήματος υγείας που δεν είναι άλλος από τη συγκρότηση 

των ασθενών στις περιφέρεις και η μείωση των ροών προς τα μεγάλα αστικά κέντρα δε 

φαίνεται να επιτεύχθηκε. Ο χρήστης των υπηρεσιών υγείας δεν εμπιστεύεται τις τοπικές 

παρεχόμενες υπηρεσίες ,με αποτέλεσμα να επιλέγει τις υπηρεσίες των μεγάλων αστικών 

κέντρων για την περίθαλψη του. Πρέπει λοιπόν να βελτιωθούν οι συνθήκες στις υπηρεσίες 

υγείας στη περιφέρεια ,έτσι ώστε οι πολίτες να εμπιστευτούν τις τοπικές υπηρεσίες και να 

πεισθούν ότι θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους . 

Η διακήρυξη της ΑΛΜΑ -ΑΤΑ, τόνισε επίσης τις ακόλουθες αρχές : 

 Το απαράδεκτο της ανισότητας των επιπέδων υγείας των λαών 

 Την ανάγκη οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης βάσει μιας νέας παγκόσμιας 

οικονομικής τάξης  

Το δικαίωμα και την υποχρέωση των λαών για συλλογική και ατομική συμμετοχή 

στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων φροντίδας της υγείας .Υγεία για όλους 

μέχρι το 2000 μέσα από την ΠΦΚ βασιζόμενη στη κοινωνική δικαιοσύνη.  Η διακήρυξη 

καθόρισε τα στοιχεία εκείνα που θα έπρεπε να έχει η πρωτοβάθμια φροντίδα. 

Επιπροσθέτως στόχευε στις παροτρύνσεις για την ανάπτυξη πολιτικής βούλησης , τη 

συνεργασία των κρατών, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία πρόσθετων πόρων 

για την αποφυγή των οικονομικών και πολιτικών εμποδίων ,έτσι ώστε να εκπληρωθεί ο 

σκοπός της 

  

    5.7 Συμπερασματικά σχόλια για την ΑΛΜΑ-ΑΤΑ  ανά τον κόσμο 
Μόνο η Φιλανδία υιοθέτησε νομικά τη διακήρυξη .Παρόλα αυτά η 

αποτελεσματικότητα της στο επίπεδο κοινότητας ήταν περιορισμένη. Γενικότερα σε καμία 

από τις αναπτυγμένες χώρες δεν υπάρχει σαφής δείγμα μεταφοράς οικονομικών πόρων 

από το νοσοκομειακό τομέα προς τη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας . Στις αναπτυσσόμενες 

περιοχές του τρίτου κόσμου η παραδοσιακή πρωτοβάθμια περίθαλψη έχει υποχωρήσει και 

οι ιδέες –προτάσεις της διακήρυξης είναι ουτοπιστικές .Μια διεθνής επιτροπή στη Δυτική 

Αφρική(WEBB κ.α,1990), διαπίστωσε την σχεδόν ανύπαρκτη πρωτοβάθμια περίθαλψη 

στις περισσότερες χώρες της περιοχής .Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν έχει καμία 

πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας .Η διακήρυξη της ΑΛΜΑ-ΑΤΑ πέτυχε της δημιουργία 
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αίσθησης και ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον .Αυτή είναι και η βασική λειτουργία του 

ουτοπισμού.141 

Τα κέντρα υγείας στις μη αστικές περιοχές είναι εγκαταλελειμμένα σχεδόν από την 

ίδρυση τους ιδιαίτερα μετά το 1988 χωρίς καμία ουσιαστική διοικητική και οικονομική 

υποστήριξη με ανυπαρξία εκπαιδευτικών προγραμμάτων με προβλήματα στη στελέχωση, 

λειτουργούν κυρίως ως παραδοσιακού τύπου εξωτερικά ιατρεία . 142,143Στα αστικά κέντρα, 

η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας δε μπορεί να ενταχθεί σε κανένα από τα γνωστά από 

τη διεθνή εμπειρία οργανωτικά και λειτουργικά πλαίσια με μόνη εξαίρεση το ΙΚΑ .144 

 
    5.8 Η κρίση σκοτώνει την υγεία  

Η περίοδος οικονομικής κρίσης που διανύουμε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας 

έχει επηρεάσει δυσμενώς τις υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας . Οι κυβερνήσεις ως πρώτη 

αντίδραση στην κρίση 145 , μειώνουν τον προϋπολογισμό των νοσοκομείων , χωρίς 

παράλληλα να γίνονται επιτυχημένες προσπάθειες για αποδοτικότητα στις υπηρεσίες . 

Παρατηρείται επίσης ότι σε περιόδους κρίσης αυξάνεται και η ζήτηση των υπηρεσιών 

υγείας , καθώς οι πολίτες θα προτιμήσουν να απευθυνθούν στα νοσοκομεία μέσω της 

ασφαλιστικής τους κάλυψης .  

Τέτοιες πολιτικές περικοπών στην χρηματοδότηση της υγείας  μπορεί να 

οδηγήσουν σε επιδείνωση της κατάστασης της υγείας των πολιτών και σε περισσότερες 

δαπάνες υγείας στο μέλλον δεδομένου ότι, αυξάνεται η δαπάνη για επείγουσα φροντίδα 

υγείας έναντι των δαπανών για πρόληψη και πρωτοβάθμια φροντίδα που δυνητικά 

οδηγούν σε συγκράτηση των συνολικών δαπανών υγείας. Η επίπτωση της οικονομικής 

κρίσης στο σύστημα υγείας είναι εμφανής. Καταρχήν, οι προϋπολογισμοί των 

νοσοκομείων μειώθηκαν μέχρι και 40%. Το 2010, σε σχέση με το 2009, αυξήθηκαν οι 

                                                   
141 Tsalikis ,G (1980) «Remodeling the Staff of Aesculapius»  Soc , Sc and Medicine , τχ 14  (2Α) σ 97-106 

142 Μωραϊτης.  Ε (1991), Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στα αστικά κέντρα στην Ελλάδα σήμερα, 
Ιωάννινα-Κ Κόνιτσα :Πρακτικά Συμποσίου Πρωτοβάθμιας Υγείας 25-27/10 , σελ 268-278,  
143 Ζηλίδης. Χ (1994) , Πολιτική για την ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη Μακεδονία 
Και Θράκη , Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Μακεδονίας –Θράκης 
144Μωραΐτης.  Ε (1996)  «Μια ρεαλιστική πρόταση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος 
Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Φροντίδας στην Ελλάδα» στο Κυριόπουλος Γ, Φιλαλήθης. Τ (επιμ)  , Η  
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Στην Ελλάδα ,  Αθήνα :Θεμέλιο – Κοινωνία και Υγεία , σ 174  
145Κοντοζαμάνης , Β. (10-06-2012) , Η επίπτωση της οικονομικής κρίσης στο Εθνικό σύστημα υγείας  
http://www.arcadiaportal.gr/blog/i-epiptosi-tis-oikonomikis-krisis-sto-ethniko-sustima-ugeias 



ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  

 

 84 

εισαγωγές στα νοσοκομεία κατά 24% και κατά 8% το πρώτο εξάμηνο του 2011 σε σχέση 

με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2010. Σημαντικός αριθμός ανθρώπων δεν επισκέπτονται 

πλέον το γιατρό, παρότι υπάρχει ανάγκη (αύξηση κατά 15% μεταξύ 2007 και 2009)146. 

Μεταξύ άλλων, απαιτούνται μέτρα αύξησης του βαθμού χρήσης των εξωνοσοκομειακών 

υπηρεσιών έναντι των νοσοκομειακών υπηρεσιών όπου είναι εφικτό. Είναι επίσης 

αναγκαίο να  χρησιμοποιηθούν εργαλεία αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας, και  

να  εξασφαλιστούν τα αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα και φάρμακα για την ασφαλή 

λειτουργία των νοσοκομείων. Το πιο σημαντικό όμως είναι να διαχειριστούν ορθά οι 

διαθέσιμοι πόροι , έτσι ώστε να υπάρχει αποδοτικότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
146 Στο ίδιο  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΕΚΤΟ 

ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ:  ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 
    6.1 Η αυτονόμηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας  

Η πρόταση αυτή147,148 διαφοροποιείται από τους υποστηρικτές ενός συστήματος  

πρωτοβάθμιας φροντίδας που θα βασίζεται αποκλειστικά σε ιδιώτες οικογενειακούς 

γιατρούς σύμφωνα με το βρετανικό πρότυπο37 που μόνο σε αδιέξοδα μπορεί να οδηγήσει 

λόγω των συνθηκών στη χώρα μας .Διαφοροποιείται επίσης και από την υιοθέτηση 

αυστηρά κρατικών προτύπων που θα οδηγήσουν στα γνωστά φαινόμενα της διοικητικής 

ακαμψίας της άμεσης εξάρτησης από τις πολιτικές μεταβολές ,κακή διαχείριση των πόρων 

κλπ. 

Βασικός στόχος κάθε προσπάθειας ανάταξης της σημερινής κατάστασης είναι η 

αυτονόμηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και η απεμπλοκή της από οργανωτικά πρότυπα. 

Η ανάθεση ευθύνης στη τοπική αυτοδιοίκηση θα δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα 

οργάνωσης και λειτουργίας . 

Προτείνεται λοιπόν η δημιουργία ενός ανεξάρτητου εποπτευόμενου από το 

υπουργείου υγείας, οργανισμού που θέλει  την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με 

αποκεντρωτικό χαρακτήρα με περιφερειακή διάρθρωση. Ο οργανισμός αυτός θα 

συνεργάζεται με όλες τις άλλες υπηρεσίες και δομές του εθνικού συστήματος υγείας . 

Ο χαρακτήρας του ιδιωτικού δικαίου πλεονεκτεί χωρίς βέβαια να αποκλείεται η 

μορφή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου διότι ο χαρακτήρας του ιδιωτικού 

δικαίου επιτρέπει την ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις και μια σχετική αυτονόμηση από 

πολιτικές μεταβολές . 

                                                   
147 Μωραΐτης. Ε (1996)  «Μια ρεαλιστική πρόταση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος 
Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Φροντίδας στην Ελλάδα» στο Κυριόπουλος Γ, Φιλαλήθης. Τ (επιμ)  , Η  
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Στην Ελλάδα ,  Αθήνα :Θεμέλιο – Κοινωνία και Υγεία , σ 178-179 
148 Η παραπάνω πρόταση στηρίζεται στη  μελέτη του Υπουργείου Υγείας «Για την οργάνωση και λειτουργία 
ολοκληρωμένου συστήματος Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Φροντίδα» του Μωραϊτης. Ε , κ.α,  Αθήνα , 1995 
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Η ιδιοκτησία ή το δικαίωμα χρήσης της κτιριακής υποδομής και του εξοπλισμού 

των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών και μονάδων του υπουργείου υγείας (κέντρα υγείας, 

αγροτικά ιατρεία κλπ θα πρέπει να περιέλθουν στον Οργανισμό καθώς και τ προσωπικό 

των παραπάνω φορέων θα υπηρετήσει το νέο οργανισμό. 

Τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν πλέον ενωθεί (με πρωτοπόρο το ΙΚΑ) θα 

μπορέσουν μαζί με τις άλλες υπηρεσίες που αναφέρθηκαν να διαδραματίσουν ένα ρόλο 

διαχειριστή με την υιοθέτηση και υλοποίηση των αναγκαίων πολιτικών οργάνωσης 

εξασφαλίζουν έτσι την ισότητα και τη πρόσβαση στη χρήση των υπηρεσιών . 

Η πρόταση αυτή έχει έντονα αποκεντρωτικό χαρακτήρα διότι με τη δημιουργία του 

οργανισμού παρουσιάζονται σημαντικά πλεονεκτήματα και πιο συγκεκριμένα:149 

 Δημιουργεί μια διοικητική δομή αντίστοιχη με εκείνη του  ΕΣΥ όσον αφορά το 

χρηματοδοτικό σκέλος του συστήματος υγείας καθώς και με εκείνη του 

νοσοκομειακό τομέα και του τομέα δημόσιας υγείας . 

 Εξασφαλίζει ισχυρούς διοικητικούς μηχανισμούς οι οποίοι επιτρέπουν οικονομίες 

κλίμακας στη διοικητική υποστήριξη και τον εφοδιασμό. 

 Λόγο της περιφερειακής οργάνωσης επιτρέπει σε σημαντικό βαθμό την 

αποκέντρωση των αποφάσεων και το περιφερειακό συντονισμό των 

δραστηριοτήτων. 

 

   6.2 Οι βασικές αρχές του νέου συστήματος 
Η δημιουργία ενός επιτυχημένου και ολοκληρωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας 

φροντίδας προϋποθέτει την εξασφάλιση πολιτικών αρχών όπως : 

 Την αναγνώριση από όλους τους κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς της 

αναγκαιότητας άμεσης μεταρρύθμισης και τη δέσμευση όλων των πολιτικών 

δυνάμεων η οποία θα εξασφαλίσει τη συνέχεια της μεταρρύθμισης . 

 Την ύπαρξη της πολιτικής βούλησης για άμεση έναρξη της διαδικασίας 

μεταρρύθμισης τους συστήματος με την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων και 

τη προώθηση των ήδη υπαρχόντων διοικητικών και νομοθετικών μεταρρυθμίσεων . 

                                                   
149  Abel-Smith K.A,(1994) Έκθεση της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνώμων για τις Ελληνικές Υπηρεσίες 
Υγείας, Αθήνα : Φαρμέτρικα  
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  6.3  Οι θεμελιώδεις αρχές του νέου συστήματος 
Η επιτυχής έκβαση της προσπάθειας λειτουργίας του προτεινόμενου συστήματος 

προϋποθέτει τη διασφάλισης της τήρησης θεμελιωδών αρχών οι οποίες θα καθορίσουν τη 

φυσιογνωμία του150. Οι θεμελιώδεις αυτές  αρχές είναι :  

1)  Ο δημόσιος χαρακτήρας του συστήματος, που   σημαίνει ότι : 

   α)η πολιτεία θα έχει την ευθύνη για τη παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας σε 

όλο το πληθυσμό. 

   β) η χρηματοδότηση του συστήματος θα στηρίζεται σε δημόσιους χώρους  

   γ) οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας θα πρέπει να καλύπτουν ποσοτικά και 

ποιοτικά τις ανάγκες του πληθυσμού έτσι ώστε να μη καταφεύγει ο ασθενής στην 

αναζήτηση υπηρεσιών ιδιωτικού τύπου. 

2) η εξασφάλιση σε όλους τους πολίτες ενός ευρέως φάσματος υπηρεσιών όπως 

ιατρική περίθαλψη εργαστηριακές εξετάσεις ,υπηρεσίες ειδικοτήτων ,περίθαλψη σε 

24ωρη βάση ,υπηρεσίες πρόληψης ,νοσηλείας κατ’οίκον και αποκατάστασης.  Η 

παροχή των υπηρεσιών αυτών προσδιορίζει τη φυσιογνωμία ενός σύγχρονου 

συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας151 και προβλέπονται από τις διατάξεις του 

Ν.1397/83 σαν σκοπός των κέντρων υγείας 152. 

3) η εξασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών η οποία θα επιτευχθεί με τη καθιέρωση 

μηχανισμών συνεχιζόμενης  εκπαίδευσης και επιστημονικής υποστήριξης όλου του 

προσωπικού. 

4) η εξασφάλιση της ικανοποίησης του πληθυσμού που αποτελεί το κύριο στόχο του 

όλου σχεδιασμού. Το σύστημα θα πρέπει να ικανοποιεί το πληθυσμό παρέχοντας το 

δικαίωμα σε αυτόν για την επιλογή γιατρού ,την εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες 

χωρίς τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που παρατηρούνται σήμερα σε 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια νοσοκομειακά ιδρύματα. 

 

   

                                                   
150Μωραΐτης.  Ε (1996)  «Μια ρεαλιστική πρόταση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος 
Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Φροντίδας στην Ελλάδα» στο Κυριόπουλος Γ, Φιλαλήθης. Τ (επιμ)  , Η  
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Στην Ελλάδα ,  Αθήνα :Θεμέλιο – Κοινωνία και Υγεία , σ 180  
151 Fry-J-Hasler J (επιμ)( 1986) «Primary Health Care 2000» Churchill, Λονδίνο : Livingstone 
152 Υπουργείο Υγείας Και Πρόνοιας (1983) Αιτιολογική Έκθεση του Νομοσχεδίου  «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας»,  Αθήνα: ΥΠΠ, 



ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  

 

 88 

    6.4 Το θεσμικό πλαίσιο του νέου συστήματος 
Με σκοπό την επίτευξη των στόχων του νέου συστήματος σε επίπεδο περιφέρειας 

θα πρέπει να διασφαλιστεί η αποκέντρωση των διαδικασιών και μηχανισμών λήψης 

αποφάσεων έτσι ώστε να αποφευχθούν  γραφειοκρατικές διαδικασίες που πάντα κωλύουν 

τον εκσυγχρονισμό και την ανέλιξη του υγειονομικού συστήματος . 

Είναι απαραίτητη η θεσμοθέτηση ενός κεντρικού επιτελικού οργάνου με τη μορφή 

γενικής γραμματείας πρωτοβάθμιας φροντίδας μέσω του υπουργείου υγείας ,το οποίο θα 

έχει ένα συντονιστικό κυρίως ρόλο. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του συστήματος είναι η εξασφάλιση 

στενής και επιτυχημένης συνεργασίας  με τα θεσμοθετημένα όργανα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και η άμεση θεσμοθέτηση σε τοπικό επίπεδο της τοπικής επιτροπής  

υγείας .153 

Το όργανο αυτό θα πρέπει να εκπροσωπείται από τη τοπική κοινωνία (τοπική 

αυτοδιοίκηση ,εκπαιδευτικούς φορείς ,εκκλησία) και από τους εργαζομένους στα κέντρα 

υγείας .Με αυτό το τρόπο θα υπάρχει άμεση εμπλοκή της κοινότητας έτσι ώστε να 

υλοποιηθούν μέσα από την ευαισθητοποίηση και τη συμμέτοχη της τα προγράμματα και οι 

δραστηριότητες της πρωτοβάθμιας φροντίδας . 

 

    6.5 Η οργάνωση σε τοπικό επίπεδο 
Σε κάθε νόμο ανάλογα με τις γεωγραφικές και πληθυσμιακές ιδιαιτερότητες της 

κάθε περιοχής ορίζονται συγκεκριμένοι υγειονομικοί τομείς μεγέθους 10.000-70.000 

κατοίκων. Ο κάθε τομέας  θα διαθέτει ένα αυτοδύναμο δίκτυο μονάδων και υπηρεσιών 

ικανό να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Το δίκτυο αυτό συγκροτεί μια ενιαία λειτουργική 

και διοικητική ενότητα , το κέντρο υγείας .Ο περιφερειακός διευθυντής που θα είναι 

γιατρός γενικής ιατρικής η δημόσια υγεία με εκπαίδευση και εμπειρία στη διοίκηση 

υπηρεσιών υγείας ,θα έχει την ευθύνη του κάθε κέντρου υγείας . 

 

   

                                                   
153 Μωραΐτης.  Ε (1996)  «Μια ρεαλιστική πρόταση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος 
Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Φροντίδας στην Ελλάδα» στο Κυριόπουλος Γ, Φιλαλήθης. Τ (επιμ)  , Η  
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Στην Ελλάδα ,  Αθήνα :Θεμέλιο – Κοινωνία και Υγεία , σ 182  
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    6.6 Η χρηματοδότηση του οργανισμού 
Η χρηματοδότηση του οργανισμού γίνεται από:154 

 Τον ενιαίο φορέα υγείας για τις υπηρεσίες που θα παρέχονται στους 

ασφαλισμένους- δικαιούχους των φορέων που θα έχουν ενταχθεί σε αυτόν 155.Ο 

ΕΦΥ θα αγοράζει από τον οργανισμό ένα πακέτο παροχών το οποίο θα 

περιλαμβάνει βασικές ιατρικές υπηρεσίες οι οποίες θα κοστολογούνται βάση 

ετήσιας συνολικής αμοιβής .Το ύψος της αμοιβής αυτής θα καθορίζεται με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια όπως το είδος των υπηρεσιών ,ο συνολικός αριθμός του 

καλυπτόμενου από τον ΕΦΥ πληθυσμού, η διασπορά του, η δημογραφική του 

σύνθεση, καθώς και τυχόν ιδιαιτερότητες σε τυπικά προβλήματα υγείας .Το κράτος 

θα εγγυάται το ελάχιστο ποσοστό του προϋπολογισμού τόσο σε εθνικό όσο και 

κατά περιφέρεια ,το οποίο θα διατίθεται από τον ΕΦΥ για τη πρωτοβάθμια 

φροντίδα. 

 Το Υπουργείο Υγείας το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τις αναγκαίες επενδύσεις,  

την έρευνα και την εκπαίδευση . 

 Τη παροχή υπηρεσιών σε μη δικαιούχους όπως ασφαλισμένοι σε φορείς που δεν 

έχουν ενταχθεί στον ΕΦΥ και επιθυμούν τη παροχή υπηρεσιών από τον οργανισμό 

καθώς και αλλοδαπούς τη θερινή κυρίως περίοδο που θα έχουν ανάγκη τις 

υπηρεσίες του οργανισμού. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του οργανισμού θα έχει αυστηρά περιφερειακή 

διάρθρωση και ο οργανισμός θα είναι υπεύθυνος για τη κατανομή των πόρων προς τις 

περιφέρειες . 

 

    6.7 Η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας 
Κάθε πολίτης επιλέγει τον οικογενειακό γιατρό του μέσα από τη λίστα 

οικογενειακών γιατρών της περιοχής του καθώς και εγγράφεται στο μητρώο (στη λίστα 

του).Στη λίστα του κάθε οικογενειακού γιατρού θα εγγράφονται 1500-1800 ενήλικες και 

1200-1500 παιδιά μια δορά το χρόνο. Ο στόχος που πρέπει να επιτευχθεί είναι να 
                                                   
154 Στο ίδιο , σελ 185-186 
155 Αυτό το βήμα έχει ήδη επιτευχτεί με τη δημιουργία του ΕΟΠΥΥ και την ένταξη των ασφαλισμένων του 
ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, Δημοσίου κ.α  σε ένα ενιαίο οργανισμό 
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εγγράφονται ολόκληρες οικογένειες σε έναν οικογενειακό γιατρό έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται αφενός η παροχή φροντίδας σε οικογενειακό επίπεδο και αφετέρου η 

ηλικιακή σύνθεση στη λίστα κάθε οικογενειακού γιατρού. Δικαίωμα εγγραφής στα 

μητρώα των οικογενειακών γιατρών θα έχουν οι ασφαλισμένοι των ταμείων που θα 

ενταχτούν στον ενιαίο φορέα υγείας .Σε κάθε εγγεγραμμένο πολίτη θα δίδεται μια 

ηλεκτρονική κάρτα υγείας και ένας αριθμός μητρώου ο οποίος  καταχωρείται στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή του οικογενειακού ιατρείου (και μέσω αυτού, στο Κέντρο Υγείας 

και του Οργανισμού Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ) 

 

    6.7.1 Η οργάνωση των κέντρων υγείας  
Το κέντρο υγείας είναι μια αυτόνομη μονάδα  με δικό της οργανισμό στον οποίο 

ορίζεται η περιοχή ευθύνης , η διοίκηση , οι υπηρεσίες που προσφέρει , οι εργασιακές 

σχέσεις και οι θέσεις της κάθε κατηγορίας προσωπικού . Διαχειρίζεται τους πόρους που 

διατίθενται σε αυτό και έχει αυτοτελές ταμείο .Διοικείται από μια τριμελή διοικούσα  

επιτροπή , από τον  1) Πρόεδρο (ένας γιατρός Γενικής Ιατρικής με εμπειρία σε θέματα 

διοίκησης ) ο οποίος ελέγχεται από τους ιατρούς του Κέντρου , 2) ο Προϊστάμενος  της 

διοικητικής υπηρεσίας 3) και τον Προϊστάμενο της νοσηλευτικής υπηρεσίας . Κάθε 

Κέντρο υγείας διαθέτει βασικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας α) τα Οικογενειακά 

Ιατρεία , τα οποία δημιουργούνται ανάλογα με τον αριθμό  στου πληθυσμού και τις 

γεωγραφικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και β) ένα κεντρικό Πολύϊατρείο  

 

    6.7.2 Τα Οικογενειακά ιατρεία  
Το οικογενειακό ιατρείο απαρτίζεται από οικογενειακούς γιατρούς οι οποίοι θα 

καθορίζονται αριθμητικά ανάλογα με το πληθυσμό ευθύνης και τις τοπικές ιδιαιτερότητες 

ιδιαίτερα στις μη αστικές περιοχές . 

Στις αστικές περιοχές τα οικογενειακά ιατρεία καλύπτουν πληθυσμό 7000-15.000 

κατοίκων και στελεχώνονται με τον ανάλογο αριθμό οικογενειακών γιατρών, νοσηλευτών, 

μαιών, κοινωνικών λειτουργών κλπ. 

Στις μη αστικές περιοχές θα εξασφαλίζεται οικογενειακός γιατρός αλλά και άλλα 

στελέχη της ομάδας υγείας είτε σε μόνιμη βάση ή σε τακτά χρονικά διαστήματα που στόχο 

θα έχουν όχι μόνο τη θεραπεία των ασθενών αλλά και τη πρόληψη. 
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Σε κάθε οικογενειακό ιατρείο  την ευθύνη για το συντονισμό και τη διοικητική 

εποπτεία θα την έχει ένας οικογενειακός γιατρός αφού πρώτα μετεκπαιδευτεί σε θέματα 

διοίκησης και οργάνωσης μονάδων υγείας .Ο οικογενειακός γιατρός είναι γιατρός γενικής 

ιατρικής και είναι υποχρεωμένος να τηρεί ατομικό φάκελο για κάθε πολίτη που είναι 

εγγεγραμμένος στη λίστα του. Ο φάκελος αυτός συνοδεύει το πολίτη σε κάθε μετακίνηση 

του μέσα στο σύστημα υγείας . 

Στο προτεινόμενο σύστημα σημαντική καινοτομία είναι η λειτουργία και ιδιωτικών 

οικογενειακών γιατρών έτσι ώστε να υπάρχουν στοιχεία ανταγωνισμού και κινήτρων στο 

ελληνικό σύστημα υγείας τα οποία θα του δώσουν τη δυνατότητα να γίνει πιο 

αποτελεσματικό και ευέλικτο156. 

 

    6.7.3 Το πολυϊατρείο 
Το  πολυϊατρείο λειτουργεί καθημερινά σε τακτό 8ωρο και εφημερεύει 24 ώρες 

όλες τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες και παρέχει το υπόλοιπο φάσμα υπηρεσιών της 

εξωνοσοκομειακής φροντίδας (εργαστηριακές εξετάσεις ,φροντίδα από ειδικούς γιατρούς 

κλπ). Οι επισκέπτες γιατροί σε μη αστικές περιοχές επισκέπτονται το πολυϊατρείο σε 

τακτές ώρες και ημέρες βάση προκαθορισμένου προγράμματος και παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους σε συνεργασία με τους οικογενειακούς γιατρούς . 

Τα πολυϊατρεία στις μη αστικές περιοχές θα στεγάζονται στα σημερινά κέντρα 

υγείας ενώ στις αστικές περιοχές θα φιλοξενούνται από το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς 

οργανισμούς . 

 

    6.8 Η πορεία του πολίτη στο νέο σύστημα στις μη αστικές και αστικές  

          περιοχές 
Στις μη αστικές περιοχές ο πολίτης απευθύνεται στον οικογενειακό γιατρό στο 

περιφερειακό ιατρείο του τόπου κατοικίας τους ή στο πολυϊατρείο ανάλογα με το 

πρόβλημα υγείας που έχει. Οι εργαστηριακές εξετάσεις γίνονται στο πολυϊατρείο μετά από 

παραπεμπτικό του οικογενειακού γιατρού . 

                                                   
156 Κυριόπουλος Γ.-Νιάκας Δ(επιμ)(1993., Η πρόκληση του ανταγωνισμού στον υγειονομικό τομέα,  Αθήνα : 
Κέντρο κοινωνικών επιστήμων της υγείας 
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Σε έκτακτες περιπτώσεις ο πολίτης απευθύνεται στον οικογενειακό γιατρό ,το 

πολυϊατρείο του μη αστικού κέντρου υγείας ή στο τμήμα έκτακτων περιστατικών του 

αστικού πολυϊατρείου. 

Στις αστικές περιοχές ο πολίτης απευθύνεται στον οικογενειακό γιατρό αυτός με τη 

σειρά του αν κρίνει ότι ο πολίτης χρειάζεται εργαστηριακές εξετάσεις ή τη γνώμη ειδικού 

παραπέμπει τον ασθενή στο πολυϊατρείο ή το νοσοκομείο .Κανένας ασθενής δε θα έχει το 

δικαίωμα της αυτοπαραπομπής εκτός από τις εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις . 

Η αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών γίνεται στα οικογενειακά ιατρεία  

24 ωρης  ετοιμότητας ή στα τμήματα έκτακτων περιστατικών των πολυϊατρείων. Στα 

κέντρα υγείας λειτουργεί σε 24 ωρη βάση .Σε περίπτωση νοσηλείας του ασθενή στο 

νοσοκομείο οι νοσοκομειακές υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τον 

οικογενειακό γιατρό του ασθενή, μετά την έξοδο του από το νοσοκομείο. Τα κέντρα 

υγείας με δική τους πρωτοβουλία θα αναλαμβάνουν να παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης 

αγωγής υγείας ,μέσω οργανωμένων προγραμμάτων.157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
157 Μωραΐτης.  Ε (1996)  «Μια ρεαλιστική πρόταση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος 
Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Φροντίδας στην Ελλάδα» στο Κυριόπουλος Γ, Φιλαλήθης. Τ (επιμ)  , Η  
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Στην Ελλάδα ,  Αθήνα :Θεμέλιο – Κοινωνία και Υγεία , σ 192-194 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
H υγεία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό για τον άνθρωπο. Ταυτίζεται με την 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξης μιας χώρας και αποτελεί ένα από τα βασικότερα 

δικαιώματα του πολίτη 158 . Ως εκ τούτου , το κράτος οφείλει να εξασφαλίζει υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες στους πολίτες του. Οι σύγχρονες απαιτήσεις θέλουν το Εθνικό 

Σύστημα Υγείας να προσφέρει  στον πολίτη όχι μόνο θεραπευτικές υπηρεσίες αλλά και 

προληπτικές . 

Η πολιτική της υγείας αποτελεί το πυρήνα του κράτους πρόνοιας .Ενός κράτους 

που οφείλει να προασπίζει το δικαίωμα του ανθρώπου στην ελεύθερη πρόσβαση στις 

υπηρεσίες υγείας και να του προσφέρει υπηρεσίες τέτοιες ώστε να απολαμβάνει καλύτερη 

ποιότητα ζωής .Το κράτος πρόνοιας σήμερα αμφισβητείται όσο ποτέ. 

Η οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση δημιουργούν νέα δεδομένα ως προς 

την αναγκαιότητα του κράτους πρόνοιας και το ρόλο που οφείλει να διαδραματίσει  τα 

επόμενα χρόνια .Οι πολιτικές πρωτοβουλίες για μια ουσιαστική κοινωνική πολιτική είναι 

σήμερα περισσότερο αναγκαίες από ποτέ. 

Νομοθετικά έγιναν αρκετές προσπάθειες στο παρελθόν . Άλλες ευδοκίμησαν και 

άλλες όχι . Με τη ψήφιση του νόμου 1397 το 1983 για την ίδρυση του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας, ξεκίνησε μια αξιόλογη προσπάθεια για την ανάπτυξη ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος υγείας που θα βασίζεται στην αρχή της ισότητας και θα 

εξασφαλίζει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας .Τη δεκαετία του 1990 γίνονται προσπάθειες 

εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας που στόχευαν και αυτές στην ικανοποίηση των 

πολιτών . Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που έγιναν κυρίως από το 1980 και μετά ήταν 

πολλές, παρόλα αυτά δε κατάφεραν να θεραπεύσουν τη παθογένεια του Εθνικού συστήματος 

Υγείας159 .Οι δύο βασικοί παράγοντες που χαρακτηρίζουν αυτή τη παθογένεια του 

συστήματος είναι : 1)τα συσσωρευμένα προβλήματα στη σχέση του πολίτη με τις 

υπηρεσίες υγείας ,όσο αφορά κυρίως τη πρόσβαση και τη ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας 

και  2)η αναποτελεσματική διαχείριση των πόρων του συστήματος, η έλλειψη πολιτικής 

                                                   
158 JAMA. ( 1998), Τhe writing group for the Consortium for health and human rights . Health and human 
rights : a call to action on the 50th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights 280 : 462-464 
159 Κουρής . Γ, Σουλιώτης. Κ , Φιλαλήθης . Τ, (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2007) , «Οι περιπέτειες των 
μεταρρυθμίσεων του Ελληνικού Συστήματος υγείας, μια ιστορική ανασκόπηση», Κοινωνία, Οικονομία και 
Υγεία ,  1:35-67, σελ 30 
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βούλησης και χάραξης σταθερής πολιτικής αλλά και η έλλειψη συστηματικότητας για την 

εκτέλεση των μεταρρυθμίσεων από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Αυτές είναι οι βασικές 

αιτίες για τη μη ολοκλήρωση ενός εκσυγχρονισμένου συστήματος υγείας υψηλών 

απαιτήσεων160 . 

Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αποτελεί το κορμό κάθε συστήματος υγείας 

γεγονός που αποτυπώνεται από όλα κείμενα διεθνών οργανισμών εδώ και τριάντα χρόνια 

τουλάχιστον μετά την ΑΛΜΑ –ΑΤΑ ,και όπως φαίνεται η σημασία της θα είναι ακόμη 

μεγαλύτερη στο μέλλον161 . Παρά τις νομοθετικές προσπάθειες που έχουν γίνει έτσι ώστε 

να εισαχθεί ουσιαστικά στο σύστημα υγείας και να καλύψει τις ανάγκες τόσο του 

αγροτικού όσο και του αστικού πληθυσμού , Κέντρα υγείας αστικού τύπου δεν 

δημιουργήθηκαν. Ενώ ο νόμος 2071/1992 όριζε την οικονομική και διοικητική  

απεξάρτηση από τα νοσοκομεία , ο νόμος 2194/1994   συνέδεσε και πάλι τα Κέντρα υγείας 

με τα νοσοκομεία  γεγονός που τα απομάκρυνε από τον αρχικό τους σκοπό που δεν είναι 

άλλος από την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας όχι μόνο στον αγροτικό (όπως συμβαίνει 

σήμερα) αλλά και στον αστικό πληθυσμό . Στη θέση τους δημιουργήθηκαν πολλά ιδιωτικά 

διαγνωστικά εργαστήρια προσφέροντας πρωτοβάθμιες υπηρεσίες, τα οποία  επιβάρυναν τα 

ταμεία κοινωνικής ασφάλισης που ήταν συμβεβλημένα162. 

Τα κέντρα υγείας με τη σωστή στελέχωση από εκπροσώπους διαφόρων 

επαγγελματιών υγείας μπορούν  να διαδραματίσουν  το σημαντικότερο ρόλο, αυτό του 

βασικού  συντονιστή υπηρεσιών υγείας σε τοπικό επίπεδο .Η οργάνωση ενός ισχυρού 

δικτύου πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας ειδικά στα αστικά κέντρα ωφελεί σε πολλά 

επίπεδα163 .Αφενός συμβάλει στη μείωση των δαπανών προσφέροντας ουσιαστικότερες 

υπηρεσίες και αφετέρου επιτυγχάνεται η μείωση της αποσυμφόρησης των νοσοκομείων 

μειώνοντας έτσι τις περιττές δαπάνες .Με αυτό το τρόπο απαλλάσσεται το νοσοκομείο από 

το φορτωμένο ρόλο που έχει σήμερα αλλά και από τον πρωτοβάθμιο ρόλο του164. 

                                                   
160 Στο ίδιο , σελ 30  
161 Σωτηριάδου. Κ, Μαλλιαρού .Μ, Σαράφης. Π,  (2011) «Διεπιστημονική φροντίδα υγείας», τόμος 3 , τχ 4, 
σελ 140-148 
162 Υφαντόπουλος. Γ, (2006), Τα οικονομικά της υγείας-Θεωρία και πολιτική , Αθήνα : εκδ Τυπωθήτω  
163 Δημήτριος. Ε, «Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: το κλειδί για να μετατραπεί το ΕΣΥ από σύστημα 
ασθενείας , σε σύστημα υγείας» Ι.Θ , τχ 48 , σελ 17-23  
164 Κουρής. Γ , (2003), « Πέντε προτάσεις για μια ολοκληρωμένη Εθνική πολιτική υγείας», Επιθεώρηση 
υγείας , τόμος 14, τχ 85, σελ 13-14  



ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  

 

 95 

Ένα άλλο ατόπημα  των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα είναι το γεγονός ότι δε 

χρησιμοποίησαν και δεν εκμεταλλεύτηκαν το θεσμό του οικογενειακού γιατρού .Σε άλλες 

χώρες της Ευρώπης ο οικογενειακός γιατρός είναι ο πυρήνας της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας και αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής τους ασθενούς με το υγειονομικό 

σύστημα. Στην Ελλάδα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αυτό συμβαίνει γιατί στη 

χώρα μας δεν ισχύει η υποχρεωτική παραπομπή στους γιατρούς ειδικοτήτων και ο ασθενής 

επιλέγει μόνος του πως θα κινηθεί κατά τη κρίση του ,στο σύστημα υγείας . 

Ο οικογενειακός γιατρός θα μπορούσε να λειτουργήσει ως φίλτρο ασθενών και να 

παραπέμπει ο ίδιος με βάση την επιστημονική του κατάρτιση αλλά και τη συνεχή 

ενημέρωση του ,τους ασθενείς στις  κατάλληλες ειδικότητες γιατρών. Μ ε αυτό το τρόπο 

δε θα επιβαρύνονταν η δευτεροβάθμια και η τριτοβάθμια περίθαλψη, όπως συμβαίνει 

σήμερα. Το κράτος βέβαια οφείλει να δώσει ιδιαίτερη σημασία και στην εκπαίδευση του 

επειδή ακριβώς ο ρόλος του είναι πολύ σημαντικός .Θα ήταν επίσης χρήσιμο να δοθούν τα 

κατάλληλα κίνητρα στους σπουδαστές της ιατρικής που θα επιλέξουν και θα 

ακολουθήσουν την ειδικότητα της γενικής ιατρικής ,κίνητρα οικονομικά και κοινωνικά. 

Σύμφωνα με την  έκθεση εμπειρογνώμων165 με επικεφαλή το καθηγητή Abel Smith  

προς το Υπουργείο υγείας,  έχει διαπιστωθεί ότι το σύστημα υγείας στην Ελλάδα είναι 

νοσοκομειοκεντρικό και υπάρχει σοβαρή αδυναμία οργάνωσης της ΠΦΥ. 

Το αποτέλεσμα είναι « δυσφορία του κοινού με το σύστημα υγείας  στην Ελλάδα κατά πολύ 

μεγαλύτερη από ότι σε οποιαδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης »166. 

Η μεταρρύθμιση του ελληνικού συστήματος θα πρέπει λοιπόν να προσανατολιστεί στη 

θέσπιση υπηρεσιών οικογενειακής ιατρικής, και ο οικογενειακός γιατρός«καλείται να 

λειτουργήσει ως συντονιστής και ως φύλακας όλων των άλλων υγειονομικών υπηρεσιών»167.  

Οι προϋποθέσεις για την επιτυχία μελλοντικών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών , είναι 168:  

    α) η πολιτική βούληση , και η διακομματική συνεργασία που θα επιτευχθεί  

    β)η ενσωμάτωση και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και      

                                                   
165 Abel-Smith et al , (1994), «Report on the Greek health services», Ministry of Health and Sosial Welfare of 
Greece , Athens : Pharmetrica, S.A  
166 Στο ίδιο , σελ 9  
167 Στο ίδιο , σελ 75-76 
168 Κουρής . Γ, Σουλιώτης. Κ , Φιλαλήθης . Τ, (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2007) , «Οι περιπέτειες των 
μεταρρυθμίσεων του Ελληνικού Συστήματος υγείας, μια ιστορική ανασκόπηση», Κοινωνία, Οικονομία και 
Υγεία ,  1:35-67, σελ 30 
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       επικοινωνιών στη διαχείριση του συστήματος   

    γ) η προσαρμογή του ανθρώπινου παράγοντα στο νέο οργανωτικό περιβάλλον 

και δ)η μέτρηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στις υπηρεσίες 

υγείας, με σκοπό την ορθολογική κατανομή των πόρων και την καλύτερη 

εξυπηρέτηση του πολίτη ως προς τις ανάγκες του .  

Στη χώρα μας σήμερα διανύουμε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής ύφεσης . 

Η κρίση επηρεάζει το τομέα της υγείας καθώς υπάρχει μείωση των κρατικών δαπανών 

και οι παροχές της υγείας γίνονται πιο αναποτελεσματικές .Η πολιτεία οφείλει λοιπόν 

περισσότερο από κάθε άλλη φορά να κάνει σωστή χρήση των οικονομικών πόρων και 

να αντιμετωπίσει τη κρίση ως ένα νέο ξεκίνημα στην αναδιοργάνωση του συστήματος . 
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