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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί μια εντοπισμένη μελέτη του ατελούς ακόμη 

συστήματος παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο πλαίσιο του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα, με έμφαση στην καταγραφή των 

εντυπώσεων και παρατηρήσεων ασθενών των Κέντρων Υγείας ως κύριου όγκου 

χρηστών των υπηρεσιών ΠΦΥ. Το ερευνητικό τμήμα της εργασίας υλοποιήθηκε με τη 

χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου ειδικά σχεδιασμένου για τις ανάγκες της, δείγμα 

του οποίου αποτέλεσαν 304 ασθενείς δεκαπέντε (15) Κέντρων Υγείας της 4
ης

 

Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας και Θράκης) του Υπουργείου Υγείας, ενώ η 

εξαγωγή των αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε με βάση τη στατιστική ανάλυση 

διατάξιμων ποιοτικών μεταβλητών με χρήση του λογισμικού «IBM SPSS Statistics (v. 

23)». Υπό το πρίσμα αφενός της εμπειρικής καταγραφής των θεσμικών μεταβολών –σε 

επίπεδο νομοθέτησης και υγειονομικής διοίκησης– τις οποίες γνώρισε το σύστημα από 

το 1983 έως σήμερα και της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, αφετέρου, των διαρκών 

προκλήσεων της υφιστάμενης κατάστασης ως προς την ΠΦΥ στην Ελλάδα και μίας 

σειράς προτεινόμενων λύσεων, σε συνδυασμό και με μία σύντομη μελέτη των 

αντίστοιχων συστημάτων ΠΦΥ της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, σκοπό της 

εργασίας αποτελεί η θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση των διαχρονικών αδυναμιών 

στην καταγραφή ουσιαστικής εξέλιξης στην ολοκλήρωση του συστήματος ΠΦΥ στην 

Ελλάδα και από την οπτική της ικανοποίησης των πολιτών. Οι ασθενείς κατέγραψαν 

γενικά θετικές εντυπώσεις από το Κέντρο Υγείας το οποίο επισκέφθηκαν –συνολική 

μεσοσταθμική βαθμολογία 7,4/10–, με τα σχετικά επιμέρους ποσοστά των θετικών 

εντυπώσεων να διαμορφώνονται σε αντίστοιχα υψηλό επίπεδο, ενώ το 48,3% των 

ερωτηθέντων δήλωσε ότι πιθανόν θα επιστρέψει στο Κέντρο Υγείας για παροχή 

υπηρεσιών ΠΦΥ. 
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Abstract 

 

This dissertation attempts a study focused on the still incomplete system of Primary 

Health Care services within the framework of the National Health System in Hellas, 

concentrating primarily on the relevant impressions and observations of the Health 

Centres’ (Kentra Hygeias) patients as the main body of PHC users. The survey, as 

empirical part of the research, was conducted by means of an anonymous questionnaire 

specifically designed for the needs of the research, the data sample of which consisted 

of 304 patients from fifteen (15) Health Centres (Kentra Hygeias) of the 4
th

 Regional 

Health Authority (Macedonia and Thrace) of the Ministry of Health (Hellas), whilst 

results were extracted by statistical analysis of ordinal qualitative variables by means of 

the the “IBM SPSS Statistics (v. 23)” software. In light of the numerous institutional 

changes ― on both the legislative and the administrative levels ― that the system has 

undergone since 1983, on one hand, and the review of the persistent challenges of the 

current situation with regard to the PHC in Hellas and a series of proposed solutions, 

along with a summary study of the respective PHC systems in Sweden and the United 

Kingdom, on the other hand, the aim of this work is a theoretical and empirical 

investigation of the over-the-time inability for substantial evolution with regard to the 

completion of the PHC system in Hellas, also from the point of view of the citizens' 

satisfaction. Overall, the patients recorded positive impressions from the Health Centre 

(Kentro Hygeias) they visited ― average overall evalutaion score: 7,4/10 ―, with the 

relative percentages of the positive impressions in the individual fields of the 

questionnaire rising to a correspondingly high level, whilst 48,3% of the respondents 

stated that the would probably visit the Health Centre (Kentro Hygeias) anew with 

regard to PHC services. 
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Εισαγωγή                                                                                                                                             

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στο γεμάτο προκλήσεις στην ελληνική 

πραγματικότητα ζήτημα του ατελούς ακόμη στη χώρα μας συστήματος παροχής 

υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ( εφεξής ΠΦΥ). 

        Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων και του επιπέδου 

ικανοποίησης  των χρηστών από μονάδες παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ. Συνεπώς η 

παρούσα μελέτη προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα « είναι οι χρήστες των 

υπηρεσιών ικανοποιημένοι με το σύστημα ΠΦΥ στους τομείς: υποδοχή –περιβάλλον, 

ταχύτητα εξυπηρέτησης, κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις, εντυπώσεις από την 

ιατρική φροντίδα, εντυπώσεις από τη νοσηλευτική φροντίδα και από τις διοικητικές 

υπηρεσίες και τέλος εντυπώσεις από τη συνολική εικόνα των ΚΥ» και αν συνδέεται η 

ικανοποίησή τους με τους δημογραφικούς  παράγοντες. 

       Παρότι  υπάρχουν πολλές μελέτες ικανοποίησης των χρηστών από Μονάδες 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, η παρούσα μελέτη έρχεται να προσθέσει πληροφορίες σ’ 

έναν από τους πιο νευραλγικούς τομείς του συστήματος υγείας, ο οποίος τον τελευταίο 

καιρό υφίσταται σωρεία μεταρρυθμίσεων.  

Στο πρώτο μέρος της εργασίας, εξετάζετε η έννοια και η σημασία της ΠΦΥ για τα 

συστήματα υγείας, το θεσμικό πλαίσιο για την παροχή ΠΦΥ στην Ελλάδα καθώς και τα 

σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το ακόμη μη ολοκληρωμένο σύστημα παροχής 

ΠΦΥ στην Ελλάδα στην καθημερινή λειτουργία του,  παρουσιάζεται μια σύντομη 

αξιολόγησή της και, τέλος, αναφέρονται αδρομερώς ένας αριθμός προτάσεων, 

παρεμβάσεων και θετικών μέτρων προς το σκοπό της βελτίωσης της οργάνωσης, της 

διαχείρισης και της αποδοτικότητας του συστήματος. 

Ως ΠΦΥ ορίζεται η βασική φροντίδα υγείας η οποία στηρίζεται σε πρακτικές 

μεθόδους επιστημονικά τεκμηριωμένες και κοινωνικά αποδεκτές και η οποία 

καθίσταται με τη βοήθεια της τεχνολογίας καθολικά προσβάσιμη και οικονομικά 

προσιτή στους πολίτες μιας τοπικής κοινωνίας, η οποία με τη σειρά της οφείλει να 

συνδράμει στην ανάπτυξη της. (Αδαμακίδου και Καλοκαιρινού, 2008) Η ΠΦΥ –θα 

έπρεπε να– αποτελεί προτεραιότητα και αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος ενός 

εύρυθμα λειτουργούντος κοινωνικού κράτους, του οποίου στον ίδιο χρόνο η ίδια η 

ΠΦΥ αποτελεί και επιτελεί βασική λειτουργία ανάπτυξης, με όρους τόσο κοινωνικούς 

όσο και οικονομικούς. 

Σε επίπεδο αντιπαραβλητικών συγκρίσεων, η ΠΦΥ κατά τα φαινόμενα αποτελεί το 

φτωχό συγγενή του συστήματος υγείας σε όλες τις χώρες όταν συγκριθεί προς τα 
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δεδομένα των τεράστιων ποσών τα οποία δαπανώνται σε επενδύσεις σε μεγάλα ιατρικά 

ινστιτούτα και νοσοκομεία. Ωστόσο, κανείς δε μπορεί να αμφισβητήσει ότι η ΠΦΥ 

είναι –κατ’ ανάγκη και λογική οργάνωσή του– ο κορμός κάθε υγειονομικού 

συστήματος, όπως το πραγματικό αυτό δεδομένο αποτυπώνεται εξάλλου σε όλα τα 

συναφή κείμενα διεθνών οργανισμών αλλά και επιστημονικών συγγραμμάτων 

(Σωτηριάδου, και συν., 2011). 

Στη χώρα μας, ως θεσμική κατασκευή για τη δημόσια υγειονομική περίθαλψη, η 

ΠΦΥ είναι στενά συνδεδεμένη - συνυφασμένη– με ένα συνονθύλευμα 

μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, οι περισσότερες από τις οποίες χαρακτηρίζονται από 

συγκινητικό ομολογουμένως υπερβάλλοντα θεωρητικό ζήλο μεν, χωρίς πρακτικό 

αντίκτυπο δε, λυπηρή πραγματικότητα που οδηγεί τους πολίτες της χώρας να 

προσφεύγουν εύκολα σε δομές παροχής Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή στον 

ιδιωτικό τομέα για περιστατικά τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν εύκολα σε 

δομές της ΠΦΥ. 

Σημείο τομής και υλοποίηση της συνταγματικής επιταγής για το κοινωνικό κράτος, 

ο Ν. 1397/1983 («Εθνικό Σύστημα Υγείας.», ΦΕΚ Α΄ 143/07.10.1983) θεσμοθέτησε το 

Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και αποτέλεσε τη μεγαλύτερη νομοθετική ρύθμιση της 

χώρας μας του είδους της, στοχεύοντας στην ανάπτυξη μιας ενιαίας και 

ολοκληρωμένης πολιτικής υγείας. Στη συνέχεια, ακολούθησε ένα πλήθος νομοθετικών 

μεταρρυθμίσεων τέτοιο, ώστε να διαπιστώνεται εύκολα πλέον ότι –δυστυχώς– στην 

Ελλάδα δεν υπήρξε διαχρονικά μια ενιαία, σταθερή, και συνεπής πολιτική υγείας με 

καθορισμένους στρατηγικούς στόχους για την ανάπτυξη της ΠΦΥ, γεγονός που 

εμπόδισε την ορθολογική της εφαρμογή (Γιανασμίδης & Τσιαούση, 2012). 

Οι σύγχρονες αντιλήψεις για την υγεία και την ασθένεια, ανεξάρτητα από τη 

φιλοσοφία και τις γενικές αρχές, το οργανωτικό πλαίσιο, τη λειτουργία αλλά και τον 

τρόπο χρηματοδότησης του συστήματος υγείας, στηρίζονται στις βασικές αρχές οι 

οποίες διέπουν ένα σύγχρονο και αποκεντρωμένο σύστημα ΠΦΥ· ένα σύστημα ΠΦΥ, 

μάλιστα, το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίζει πρωτίστως την κάλυψη των υγειονομικών 

αναγκών του πληθυσμού με φροντίδα, η οποία να είναι συνεχής και διαθέσιμη όλο το 

εικοσιτετράωρο και όλο το χρόνο και προσπελάσιμη από το σύνολο του πληθυσμού 

καθώς και να διαθέτει όλα τα απαραίτητα διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα, ώστε τα 

κοινά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες να επιλύονται άμεσα σε 

πρωτοβάθμιο επίπεδο, χωρίς να χρειάζεται ο ασθενής –όπως ατυχώς συμβαίνει έως 

σήμερα– να καταφεύγει σε δευτεροβάθμιο επίπεδο φροντίδας ή στον ιδιωτικό τομέα 

(Σουλιώτης & Λιονής, 2003). 
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Όσον αφορά, τώρα, το καθ’ ύλη αντικείμενο των ουσιαστικών προκλήσεων 

απέναντι στις οποίες καλείται να σταθεί η ΠΦΥ, τα τελευταία χρόνια έχουν 

παρατηρηθεί πολλές αλλαγές στο οικονομικό, αιτιολογικό αλλά και επιδημιολογικό 

προφίλ των νόσων, με αποτέλεσμα οι κοινωνίες να έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν 

τα όρια της σύγχρονης θεραπευτικής / νοσοκομειακής ιατρικής απέναντι στα μεγάλα 

προβλήματα - κοινωνικά δεδομένα για την ιατρική της εποχής μας, μερικά από τα 

οποία, μεταξύ άλλων, είναι:  

 οι «νόσοι του πολιτισμού», όπως, για παράδειγμα, οι καρδιοπάθειες, τα εγκεφαλικά 

επεισόδια, τα τροχαία ατυχήματα, ο καρκίνος, οι ψυχικές νόσοι· 

 η αύξηση των ορίων του προσδόκιμου ζωής ως παράγοντας ο οποίος καθιστά τους 

ηλικιωμένους το σημαντικότερο καταναλωτή υπηρεσιών υγείας· 

 τα οικονομικά και ταυτόχρονα ψυχικά οφέλη τα οποία παρέχει η κατ’ οίκον 

νοσηλεία, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους ασθενείς· 

 η αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης για την ιατρική περίθαλψη των ηλικιωμένων 

συγκριτικά με τους νεότερους· 

 ο ρόλος του φυσικού, οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, καθώς και των 

διαπροσωπικών σχέσεων στην εξέλιξη πολλών ασθενειών· 

 η αναγκαιότητα της χρήσης ακριβής τεχνολογίας προκειμένου για τη διάγνωση, 

θεραπεία και αποκατάσταση των ασθενών· 

 οι αυξημένες απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών υγείας, σε 

σχέση πάντα με τους στόχους των πολιτικών της υγείας οι οποίες αποβλέπουν σε 

εκσυγχρονισμό και ποιότητα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος (Αδαμακίδου και 

Καλοκαιρινού, 2008). 

Ταυτόχρονα, είναι προφανές ότι σε σχέση προς τις ανάγκες των χρηστών υπάρχουν 

σοβαρές ανισορροπίες οι οποίες σχετίζονται με την οργάνωση, τον προγραμματισμό, 

την ποιότητα, τον έλεγχο και την κατανομή των επενδύσεων. Ιδιαίτερα μεγάλες 

ελλείψεις παρουσιάζονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα για χρονίως πάσχοντες και 

ηλικιωμένους, σε ιδρύματα για τη φυσική αποκατάσταση των ασθενών καθώς επίσης 

και σε νοσηλευτήρια ημέρας και ψυχικής υγείας, με αποτέλεσμα, συνεπώς, πέρα από 

τις ανισότητες οι οποίες παρατηρούνται στην πρόσβαση, να παρατηρούνται μεγάλες 

ανισότητες και στη πρόσβαση σε ειδική φροντίδα με ικανοποιητική ποιότητα, 

(Κυριόπουλος και συν., 2000) 

Τα παραπάνω φαινόμενα έχουν ευλόγως οδηγήσει στην αναζήτηση νέων πολιτικών 

υγείας όσο και στην αναβάθμιση κάποιων ήδη υφιστάμενων, σε μια προσπάθεια 

αποτελεσματικότερης αλλά ταυτόχρονα και οικονομικότερης αντιμετώπισης των 
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προβλημάτων της υγείας του πληθυσμού. Με αυτά τα δεδομένα, η λειτουργία αλλά και 

το οργανωτικό πλαίσιο ενός δικτύου προσανατολιζόμενο στην ολοκληρωμένη φροντίδα 

θα πρέπει να επικεντρωθεί οπωσδήποτε στις αρχές της ΠΦΥ, όπως αυτές σε διεθνές 

επίπεδο διατυπώθηκαν διακηρυκτικά στην Άλμα-Άτα και επαναβεβαιώθηκαν στην 

Οττάβα και στη Ρίγα. Ειδικότερα, ένα δίκτυο ολοκληρωμένης φροντίδας, με σημείο 

εισόδου του την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας θα πρέπει να στοχεύει: 

 στην ισότητα στην πρόσβαση των πολιτών για ίδια ανάγκη· 

 στον επαναπροσδιορισμό των υπηρεσιών υγείας, ώστε η ΠΦΥ να αποτελεί τον 

πυρήνα του συστήματος υγείας, ενώ η δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα να 

δρουν υποστηρικτικά και για την αντιμετώπιση των σοβαρότερων προβλημάτων 

υγείας· 

 στην επικέντρωση του συστήματος παροχής φροντίδων υγείας στις ανάγκες και όχι 

στη ζήτηση υπηρεσιών· 

 στην παροχή φροντίδων υγείας με βάση τα ιδιαίτερα κοινωνικά, οικονομικά και 

επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού αναφοράς· 

 στον κοινοτικό προσανατολισμό των παρεχόμενων φροντίδων, ο οποίος 

επιτυγχάνεται με την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία της κοινότητας και των 

ατόμων στη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών και λήψης αποφάσεων· 

 στη βελτίωση της αποδοτικότητας των διαθέσιμων πόρων, ανθρώπινων και υλικών, 

καθώς και στην παροχή αποτελεσματικής ιατρικής φροντίδας· 

 στη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με την 

αξιολόγηση με χρήση πρόσφορων κριτηρίων αναφοράς, αλλά και μέσω της 

ανάπτυξης πρωτοκόλλων διάγνωσης νοσημάτων και αλγόριθμων θεραπείας καθώς 

και μέσω της εφαρμογής θεσμών και διαδικασιών ιατρικού ελέγχου· 

 τέλος –αλλά και πρωτίστως– στην ικανοποίηση των πολιτών ως χρηστών των 

δημόσιων υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας,. (Κυριόπουλος και συν., 2000). 

      Για την καλύτερη κατανόηση του ρόλου της ΠΦΥ στο σύστημα υγείας 

περιγράφονται δύο συστήματα από τον ευρωπαϊκό χώρο, που βασίζονται σε αυτή, 

δηλαδή αυτό του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σουηδίας. Το Βρετανικό σύστημα 

αποτελεί το πιο διάσημο εκπρόσωπο των δημοσίων συστημάτων υγείας. Το NHS 

(National Health System) στηρίζεται στο θεσμό του Γενικού Ιατρού, ο οποίος ασκεί 

έλεγχο στην πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών υγείας. Σε αντίθεση, το Σουηδικό 

σύστημα χαρακτηρίζεται από την εγγύτητα στον πολίτη και συνεπώς στην εύκολη 

πρόσβαση στις δομές. Εν κατακλείδι, ενώ το Βρετανικό σύστημα στηρίζεται, κυρίως, 

στο ρόλο του ιδιώτη γενικού ιατρού, στη Σουηδία οι γενικοί ιατροί είναι οργανωμένοι 
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και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε δημόσια κέντρα υγείας. Το μοντέλο αυτό ομοιάζει 

περισσότερο με αυτό του Ελληνικού Συστήματος Υγείας. 

 

Στο δεύτερο μέρος του παρόντος πονήματος,  παρουσιάζονται οι εντυπώσεις και η 

ικανοποίηση των ασθενών από τις υπηρεσίες των Κέντρων Υγείας (ΚΥ) της 4
ης

 

Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας και Θράκης), όπως αποτυπώθηκαν με τη 

χρήση ερωτηματολογίου. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη συγκέντρωση 

πληροφοριών, στοιχείων και δεδομένων σε μία έρευνα. Για το λόγο αυτό, έχει 

εξαιρετική σημασία ο κατάλληλος σχεδιασμός του, ώστε να περιέχει ερωτήσεις 

διατυπωμένες με σαφήνεια και σύντομες σε έκταση, καθώς και τις κατάλληλες οδηγίες 

και υποδείξεις για τη σωστή και εύκολη συμπλήρωσή του.  

Το ερωτηματολόγιο που επιλέχτηκε ήταν ένα σταθμισμένο ερωτηματολόγιο στον 

ελληνικό πληθυσμό και είναι αυτό που  χρησιμοποιήθηκε από το Υπουργείο Υγείας, 

για διενέργεια μελέτης ικανοποίησης ασθενών στην ΠΦΥ. Στο έκτασης πέντε σελίδων 

ερωτηματολόγιο περιέχονται συνολικά τριάντα τέσσερις ερωτήσεις, οι οποίες 

καλύπτουν οχτώ βασικούς τομείς λειτουργίας των ΚΥ. Από τις παραπάνω, οι τριάντα 

τρεις ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου με τέσσερις ή πέντε απαντήσεις, διατυπωμένες με 

βάση την κλίμακας Likert, ενώ μία ερώτηση είναι ανοιχτού τύπου και αφορά τα σχόλια 

και τις προτάσεις των ερωτηθέντων (Χαλκιάς, και συν, 2015). Επιπλέον, 

συμπεριελήφθησαν οι απαραίτητες ερωτήσεις για τη συλλογή των δημογραφικών 

στοιχείων. Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο.  

Η ανάλυση των ερωτηματολογίων έγινε με βάση την ανάλυση διατάξιμων 

ποιοτικών μεταβλητών, οι οποίες συγκροτούν κατηγορίες κατά το δυνατό ευδιάκριτες 

και σαφείς και δείχνουν κάποια διαβάθμιση (Αρβανιτίδου-Βαγιωνα & Χάιδιτς, 2013)· 

τέτοιες είναι, για παράδειγμα, το άγχος και η ικανοποίηση («καθόλου» - «λίγο» - 

«πολύ»).  Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι ερωτήσεις με βάση την κλίμακα Likert, 

των οποίων οι απαντήσεις κατηγοριοποιούνται από χαμηλή βαθμολογία σε υψηλή 

βαθμολογία («πολύ κακές», «μάλλον κακές», «ούτε κακές ούτε καλές», «μάλλον 

καλές», «πολύ καλές») (Fisher & Marshall, 2009). Για την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν πίνακες συχνοτήτων και κατάλληλα γραφήματα 

(Campbell, και συν, 2007).   
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 

 

1. Η έννοια και τα χαρακτηριστικά της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας  

 

 

Ως Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας  αναφέρεται παρά πάνω ορίζεται η βασική 

φροντίδα υγείας η οποία στηρίζεται σε πρακτικές μεθόδους επιστημονικά 

τεκμηριωμένες και κοινωνικά αποδεκτές και η οποία καθίσταται, με τη βοήθεια της 

τεχνολογίας, καθολικά προσβάσιμη και οικονομικά προσιτή στους πολίτες μιας τοπικής 

κοινωνίας, η οποία με τη σειρά της οφείλει να συνδράμει στην ανάπτυξή της 

(Αδαμακίδου & Καλοκαιρινού, 2008). Η ΠΦΥ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του 

συστήματος υγείας ενός κράτους, υπό το πρίσμα της θεώρησής του ως κοινωνικού 

κράτους, ταυτόχρονα δε αποτελεί –και επιτελεί– βασική λειτουργία ανάπτυξής του 

τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά (Αδαμακίδου & Καλοκαιρινού, 2008). 

Η πρωτογενής έννοια της ΠΦΥ και πριν από τη Διακήρυξη της Άλμα-Άτα εστίαζε 

στην πρώτη επαφή ενός ασθενούς με κάποιον επαγγελματία υγείας, ενώ θα μπορούσε 

να παρατηρηθεί με ασφάλεια ότι ο ρόλος της ήταν μάλλον υποβαθμισμένος και 

εντοπισμένος εκτός των αστικών κέντρων (Βραχάτης & Παπαδόπουλος, 2012).  

Σύμφωνα με τη Barbara Starfield, οι τέσσερις πυλώνες της ΠΦΥ είναι: α. η 

φροντίδα πρώτης επαφής του ασθενή με το σύστημα υγείας, β. η συνέχεια στη 

φροντίδα, γ. η συνολική φροντίδα (προληπτική, θεραπευτική και παρηγορική 

φροντίδα), δ. Ο συντονισμός της φροντίδας (Bodenheimer, et al., 2014)**** 

Η Διακήρυξη της Άλμα-Άτα, η οποία υιοθετήθηκε το Σεπτέμβριο του 1978 στο 

Καζακστάν, αποτέλεσε τη βάση, ώστε να επαναπροσδιοριστούν οι ευθύνες του 

συστήματος υγείας σε συνάρτηση και προς το ρόλο της ΠΦΥ. Η ανάδειξη της μεγάλης 

σημασίας τόσο της Πρόληψης όσο και της Αγωγής Υγείας, σε συνδυασμό με την 

ενεργή συμμετοχή του πολίτη και του συνόλου της κοινότητας προκειμένου για την 

αντιμετώπιση ασθενειών αλλά και τη βελτίωση ή διατήρηση της υγείας του, μέσω 

συντονισμένων δράσεων, αποτέλεσαν ορόσημο για τον επαναπροσανατολισμό των 
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συστημάτων υγείας πολλών κρατών στην Ευρώπη αλλά και ευρύτερα. Με επίκεντρο 

των άνθρωπο, το ενδιαφέρον των εθνικών συστημάτων υγείας πολλών χωρών έχει 

στραφεί τις τελευταίες δεκαετίες προς την ΠΦΥ, για την οποία δε θα ήταν υπερβολή να 

σημειώσουμε πως αποτελεί τον πυλώνα για την προαγωγή της υγείας και τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής. Ο απόλυτος στόχος της ΠΦΥ είναι καλύτερη υγεία για όλους. Ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ορίσει πέντε βασικούς τομείς για να επιτύχει τους 

στόχους αυτούς: Μείωση των αποκλεισμών και των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία 

(καθολική κάλυψη), οργάνωση των υπηρεσιών υγείας γύρω από τις ανάγκες και τις 

προσδοκίες των χρηστών, ενσωμάτωση της υγείας σε όλους τους τομείς, αναζήτηση 

συνεργατικών μοντέλων στον πολιτικό διάλογο και αυξημένη συμμετοχή όλων των 

μετόχων (WHO, (2018)). Στους κυριότερους στόχους της ΠΦΥ συγκαταλέγονται, πέρα 

από την περίθαλψη και την πρόληψη μέσω συγκεκριμένων θεσμών, η κατ' οίκον 

νοσηλεία, η αποκατάσταση του ασθενούς μετά από την ύφεση της οξείας φάσης του 

προβλήματος υγείας, η προαγωγή της ψυχικής υγείας και εν γένει η αγωγή και 

προαγωγή της υγείας ατομικά αλλά και της δημόσιας υγείας. Ο βασικός στόχος της 

ΠΦΥ, ωστόσο, είναι, σε κάθε περίπτωση, η πρόληψη, στο μέτρο που τότε μόνο είμαστε 

σε θέση να αποφεύγουμε σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των πληθυσμών, 

στην οικονομία των χωρών και στην οικονομική επιβάρυνση της κοινωνικής 

ασφάλισης ..(Καδά και συν., 2010) 
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Πίνακας 1.1: Περίγραμμα της ΠΦΥ σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Άλμα-Άτα 

 

 

Πηγή: World Health Organisation 1978a, σελ 19-22  

 

1 Αντανακλά και εξελίσσεται με βάση τις οικονομικές συνθήκες, 

τα κοινωνικο-πολιτισμικά και πολιτικά χαρακτηριστικά των 

κρατών και βασίζεται στην εφαρμογή των σχετικών 

αποτελεσμάτων από τις κατά τόπο εντοπισμένες κοινωνικές, 

βιοϊατρικές και ιατρικές έρευνες καθώς και από την εμπειρία 

από τη δημόσια υγεία. 

2 Εντοπίζει τα κύρια ζητήματα υγείας στην κοινότητα και παρέχει 

αντίστοιχες υπηρεσίες προαγωγής της υγείας, πρόληψης, 

θεραπείας και αποκατάστασης. 

3 Περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: α. εκπαίδευση σχετικά με τα 

κυριότερα προβλήματα υγείας και μεθόδους για την πρόληψη 

και τον έλεγχό τους, β. προώθηση της παροχής τροφής και της 

ορθής διατροφής, γ. επαρκή παροχή καθαρού νερού και βασικής 

στέγης, δ. φροντίδα για τη μητρότητα, τα παιδιά και τον 

οικογενειακό προγραμματισμό, ε. ανοσοποίηση κατά των 

κυριότερων λοιμωδών νοσημάτων, στ. πρόληψη και έλεγχο των 

ενδημικών νοσημάτων, ζ. κατάλληλη θεραπεία βασικών 

νοσημάτων και τραυμάτων καθώς και η. παροχή της αντίστοιχης 

φαρμακευτικής αγωγής. 

4 Συμπεριλαμβάνει, εκτός από τον τομέα της υγείας, κάθε σχετικό 

κλάδο της εθνικής και κοινωνικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα τη 

γεωργία, την κτηνοτροφία, τα τρόφιμα, τη βιομηχανία, την 

εκπαίδευση, τις πολιτικές στέγης, τα δημόσια έργα και την 

επικοινωνία, ενώ απαιτεί και τη σύμπραξη των τομέων αυτών 

για την υλοποίηση των αντίστοιχων δράσεων. 

5 Απαιτεί και προωθεί στο μέγιστο την κοινοτική και την ατομική 

συμμετοχή στο σχεδιασμό, στον προγραμματισμό και στον 

έλεγχο της ΠΦΥ, με πλήρη απορρόφηση των διατιθέμενων 

τοπικών, εθνικών και άλλων πόρων• στην κατεύθυνση αυτή 

παρέχει εκπαίδευση, ώστε να αναπτυχθεί η ικανότητα για 

συμμετοχή. 

6 Αναπτύσσεται μέσω ενιαίων, λειτουργικών, αμοιβαία 

υποστηρικτικών συστημάτων, τα οποία οδηγούν με προοδευτικό 

τρόπο σε βελτίωση της υγείας για όλους. Δίνει προτεραιότητα 

σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. 

7 Εστιάζει γεωγραφικά στο τοπικό επίπεδο, σε αντίστοιχα επίπεδα 

πληθυσμιακής αναφοράς και σε επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, 

νοσηλευτές, μαίες, επικουρικό προσωπικό, εργάτες) οι οποίοι 

έχουν τα κατάλληλα κοινωνικά και τεχνικά προσόντα για να 

εργαστούν ως «ομάδα υγείας» και να ανταποκριθούν στις 

υγειονομικές ανάγκες της (τοπικής) κοινωνίας. 
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Παρότι έχει καταβληθεί αξιόλογη προσπάθεια ώστε να βελτιωθούν οι  παρεχόμενες 

υπηρεσίες της ΠΦΥ, εντούτοις βιβλιογραφικά καταγράφεται ότι τα συστήματα υγείας 

ακόμα και στις πιο αναπτυγμένες χώρες παρουσιάζουν χαμηλή ποιότητα παρεχόμενης 

πρωτοβάθμιας φροντίδας, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται και χαμηλός βαθμός 

ικανοποίησης των πολιτών ανά χώρα.(Καδά και συν, 2010). Αξίζει σε αυτό το σημείο 

να αναφερθεί ότι ο τρόπος πρόσβασης στη φροντίδα υγείας διαφέρει από χώρα σε 

χώρα, ενώ και η ικανοποίηση των χρηστών επηρεάζεται από το κοινωνικοοικονομικό 

επίπεδο των χρηστών, από δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, 

οικογενειακή κατάσταση, κατάσταση υγείας) αλλά και από το μέτρο των προσδοκιών 

τους. Σε μεγάλο βαθμό, τα εθνικά συστήματα υγείας, στοχεύοντας ακριβώς στην υψηλή 

ποιότητα υγειονομικής περίθαλψης, βασίζονται στην ικανοποίηση των ασθενών, ενώ, 

επιπλέον, η ικανοποίηση των ασθενών είναι στενά συνδεδεμένη με το κόστος των 

υπηρεσιών (Πιερράκος και συν., 2015). 

Στη χώρα μας, ως ΠΦΥ ορίζεται το γενικό σύστημα παρεχόμενων υπηρεσιών 

εξωνοσοκομιακής φροντίδας υγείας που εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση όλου του 

πληθυσμού, σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο, στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας.                           

Σύμφωνα με το Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ Α΄ 38/17.02.2014-21.02.2014) οι υπηρεσίες της 

ΠΦΥ παρέχονται ισότιμα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική 

και ασφαλιστική του κατάσταση καθώς και από τον τόπο κατοικίας του, στο πλαίσιο 

ενός καθολικού, ενιαίου και αποκεντρωμένου Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας 

(ΠΕΔΥ), στο οποίο υπάγονται όλες οι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ. 

Η ΠΦΥ αποτελεί πύλη εισόδου των πολιτών στο σύστημα υγείας, παρέχοντάς τους 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας, πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και 

αποκατάστασης χωρίς εισαγωγή του πολίτη σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Λαμβάνοντας 

υπόψη τα ελληνικά δεδομένα, πιστεύουμε πως η συνεχής αξιολόγηση της ΠΦΥ με 

γνώμονα την ικανοποίηση των χρηστών της μπορεί να συμβάλλει στην ολιστική 

ανάπτυξη της λειτουργίας του συστήματος με τέτοιο τρόπο, ώστε αφενός να 

προσελκύσει αλλά και να διατηρήσει, αφετέρου, ασθενείς, προκειμένου για την 

προοδευτική αποσυμφόρηση και τη μείωση των διογκωμένων δαπανών της 

νοσοκομειακής φροντίδας. Ωστόσο, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που έχουν 

καταβληθεί έως σήμερα, η ΠΦΥ στην Ελλάδα παραμένει υποτονική, προέχοντος επειδή 

δίνεται μικρή έμφαση στη δομική ανάπτυξή της, με αποτέλεσμα να παραμένει 

αντίστοιχα χαμηλό και το ποσοστό βελτίωσης του επιπέδου υγείας και της ποιότητας 

ζωής των πολιτών. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, εξάλλου, καταγράφεται αυξημένη ροή ασθενών της επαρχίας προς τα 



10 
 

νοσοκομεία των μεγάλων αστικών κέντρων, με κρίσιμο δεδομένο το οποίο πρέπει να 

λαμβάνουμε εν προκειμένω υπόψη τον ισχύοντα συστημικό σχεδιασμό, βάσει του 

οποίου τα δημόσια νοσοκομεία και τα εξωτερικά ιατρεία τους αποτελούν τους κύριους 

φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας (Πιερράκος & Υφαντόπουλος, 2007). 

 

Πίνακας 1.2: Διαχρονική εξέλιξη διαπεριφερειακών ροών ασθενών 

Περιφέρεια 
1980 1987 1992 1994 

(%) 

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη -12,3 -11,9 -14,5 -13,0 

Αττική 30,9 11,2  27,5 27,3 

Βόρειο Αιγαίο -26,4 -26,3 -25,9 -22,6 

Δυτική Ελλάδα -19,5 -20,9 -12,1 -12,3 

Δυτική Μακεδονία -13,0 -20,1 -21,0 -19,1 

Ήπειρος -13,0 -6,0 3,9 8,3 

Θεσσαλία -14,0 -13,9 -19,0 -17,8 

Ιόνια Νησιά -23,4 -18,1 -17,1 -17,5 

Κεντρική Μακεδονία 11,2 12,3 15,0 14,5 

Κρήτη  -13,3 -12,4 -6,4 -4,1 

Νότιο Αιγαίο -27,8 -27,0 -30,4 -34,7 

Πελοπόννησος -28,6 -27,3 -24,4 -23,2 

Στερεά Ελλάδα -46,0 -53,4 -51,0 -43,4 

 

Πηγή: Πιερράκος και Υφαντόπουλος, 2007  
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2. Θεσμικό πλαίσιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

στην Ελλάδα 

 

Ως φαινόμενο το οποίο καταλαμβάνει σχεδόν κάθε πτυχή της ρύθμισης των 

πραγμάτων στην πατρίδα μας, η πολυνομία βρίσκει αντίκρισμα και στην περίπτωση της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η οργάνωση, λοιπόν, ο συντονισμός και η παροχή 

στον πολίτη της ΠΦΥ στην Ελλάδα καταστρώνονται σε θεσμικό επίπεδο και αυτές από 

ένα σύνολο νομοθετικών διατάξεων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

 

Α. Ν. 1397/1983 · «Εθνικό Σύστημα Υγείας.» (ΦΕΚ Α΄ 143/07.10.1983) 

Αναμφίβολα, η ψήφιση του Ν. 1397/1983 περί Εθνικού Συστήματος Υγείας 

αποτέλεσε τη σημαντικότερη τοµή στο ελληνικό σύστηµα υγείας μεταπολεμικά. Με το 

νόµο αυτό επιχειρήθηκε ουσιαστικά η εγκαθίδρυση και ανάπτυξη στην Ελλάδα του 

κράτους πρόνοιας, η χώρα απέκτησε για πρώτη φορά ενιαίο δημόσιο φορέα παροχής 

υπηρεσιών υγείας, προσπάθεια που σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης είχε ήδη ξεκινήσει 

πολλά χρόνια πριν (Σωτηριάδου  και συν, 2011). Οι ρυθμίσεις στηρίχθηκαν στις αρχές 

της Διακήρυξης της Άλμα-Άτα. Σε αυτή τη βάση ορίζεται –από άποψη δε νομοτεχνική, 

πανηγυρικά και διακηρυκτικά–, ότι το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή 

υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών (Άρθρο 1, Γεν. Αρχές) όσο και ότι οι 

υπηρεσίες υγείας παρέχονται ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την κοινωνική, 

οικονομική και επαγγελματική του κατάσταση μέσα από ένα ενιαίο και αποκεντρωμένο 

εθνικό σύστημα υγείας που οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (1
ο
 

άρθρο του νόμου 1397/83) 

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα πολιτικοκοινωνικά δεδομένα της εποχής (1981–

1989) στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό όσο και την σε επίπεδο συνταγματικού 

δικαίου εδραίωση της αρχής του κοινωνικού κράτους, δεν είναι υπερβολική σήμερα η 

παρατήρηση ότι ο  Ν. 1397/1983 θεσμοθετήθηκε, προκειμένου να θέσει τα θεμέλια για 

ένα νέο πλαίσιο οργάνωσης του υγειονομικού συστήματος στην χώρα (Έλληνας, 2013), 

με γνώμονα πάντα το κοινωνικό όφελος και στοχεύοντας  στην ισότητα στην 

πρόσβαση, στη δωρεάν περίθαλψη, στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της ΠΦΥ, στην αγωγή και την προαγωγή υγείας, στη 

βελτίωση της εκπαίδευσης αλλά και στην καθιέρωση της πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης των νοσοκομειακών γιατρών. Παρ’ όλα αυτά, ο νόμος παρουσιάζει 

αρκετές ελλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να συμπτυχθούν μέσα σε λίγες γραμμές με 
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έμφαση α. στην αδυναμία να αξιοποιήσει και να υιοθετήσει την εμπειρία άλλων χωρών, 

αλλά και τα κριτικά συμπεράσματα του ΠΟΥ επί των διαδικασιών ανάπτυξης εθνικών 

συστημάτων υγείας, β. στη μη πρόβλεψη μηχανισμού διαχείρισης της χρηματοδότησης, 

με απώτερο προσδοκώμενο αποτέλεσμα τον περιορισμό του κόστους και γ. στον 

ιατροκεντρικό χαρακτήρα του συστήματος . (Μάνιου & Ιακωβίδου, 2009) Ο ίδιος 

πάντα Ν. 1397/1983 ρύθμισε θέματα ειδίκευσης ιατρικού και οδοντιατρικού 

προσωπικού, όπως και θέματα εκπαίδευσης νοσηλευτών, ενώ το 1985 ξεκίνησε η 

πραγματική εφαρμογή των διατάξεων του νόμου για την ΠΦΥ με τη δημιουργία των 

Κέντρων Υγείας (εφεξής «ΚΥ»). 

 

Β. Ν. 2071/1992 · «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας.» (ΦΕΚ Α΄ 

123/15.07.1992) 

Βασικό στοιχείο του Ν. 2071/1992 είναι η κατάτμηση της επικράτειας σε 

υγειονομικές περιφέρειες, ενώ, σε διοικητικό επίπεδο, τα ΚΥ αποσπάστηκαν διοικητικά 

και οικονομικά από τα Νοσοκομεία και υπήχθησαν στις Νομαρχίες. Ως προς τη 

νομοτεχνική και τη διαχείριση του διακηρυκτικού στοιχείου των γενικών αρχών της 

Διακήρυξης της Άλμα-Άτα από το νέο νόμο, το Άρθρο 1 του Ν. 1397/1983, με νέο 

παράτιτλο «Μέριμνα του κράτους», αντικαταστάθηκε ως εξής: 1. Το κράτος μεριμνά 

για την ίδρυση, λειτουργία, οργάνωση και εποπτεία των κατάλληλων φορέων προς 

εξασφάλιση της υγείας όλων των πολιτών. 2. Το κράτος εξασφαλίζει το δικαίωμα και 

τη δυνατότητα του πολίτη να επιλύσει προληπτικά ή θεραπευτικά το πρόβλημα της 

υγείας του, μέσα από διαδικασίες που θα του εξασφαλίζουν στο ακέραιο την ελεύθερη 

επιλογή και το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

 

Γ. Ν. 2194/1994 · «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 

διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 34/16.03.1994) 

Με το Ν. 2194/1994 επανήλθαν σε ισχύ προηγούμενες διατάξεις του Ν. 1397/83, 

τα ΚΥ συνδέθηκαν και πάλι με τα Νοσοκομεία, χωρίς, στο πλαίσιο αυτό, οικονομική 

αυτοτέλεια, ενώ στο κείμενο του νόμου γίνεται μνεία στα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.), 

τα οποία με τη σειρά τους θα υπάγονταν στα ΚΥ και προβλεπόταν ότι θα 

λειτουργούσαν ως αποκεντρωμένες μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. Την ίδια 

χρονιά και σε συνέχεια της θεσμικής μεταρρύθμισης, μέρος της οποίας αποτέλεσε και ο 

Ν. 2194/1994, συγκροτήθηκε επιτροπή για την επεξεργασία ενός νέου πλαισίου 

λειτουργίας του ΕΣΥ, το οποίο, ωστόσο, δεν υλοποιήθηκε ποτέ. 
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Δ. Ν. 2519/1997 · «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 

οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες 

διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 165/21.08.1997) 

Με τη νομικά ενδιαφέρουσα και μάλλον εξειδικευμένη ορολογία περί 

«δικαιωμάτων των ασθενών» στο γενικό πλαίσιο που διέγραψε ήδη ο Ν. 1397/1983, ο 

Ν. 2519/1997 ήρθε να δώσει έμφαση στα δικαιώματα των πολιτών κατά την πρόσβασή 

τους στις υπηρεσίες υγείας καθώς και στη σύσταση διοικητικών οργάνων αρμόδιων για 

τη διαφύλαξη και την προστασία αυτών των βασικών δικαιωμάτων. Περαιτέρω, 

υπεδείχθη η διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου παρεχόμενων υπηρεσιών ΠΦΥ, μέσα 

στο πλαίσιο λειτουργίας ενός εθνικού Ενιαίου Φορέα Υγείας (ΕΦΥ), την ευθύνη 

συντονισμού του οποίου θα είχε το υπουργείο Υγείας. Ο φιλόδοξος Ν. 2519/1997, ο 

οποίος έτυχε δυστυχώς πολύ περιορισμένης εφαρμογής, περιείχε επιπλέον ρυθμίσεις  

που έδιναν έμφαση στην αναδιοργάνωση του συστήματος αλλά και στην 

αποδοτικότητα. Όσον αφορά, ωστόσο, τις κατ’ ιδίαν διατάξεις για την ΠΦΥ, αξιόλογο 

είναι, σε κάθε περίπτωση, ότι με το νόμο αυτό θεσπίστηκαν πλέον (1997–1998) 

κίνητρα για το διορισμό ιατρών στο ΕΣΥ με την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής. 

 

Ε. Ν. 2889/2001 · «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 37/03.03.2001) 

Οι καινοτομίες του Ν. 2889/2001 είναι προεχόντως διοικητικής υφής. Όπως και ο 

Ν. 2071/1992 κατά την προηγούμενη δεκαετία, ο νόμος αυτός διαιρεί επίσης την 

επικράτεια σε Υγειονομικές Περιφέρειες, οι οποίες αυτή τη φορά ταυτίζονται με τις 

Περιφέρειες της Κεντρικής Διοίκησης (Ν. 1622/1986, ΦΕΚ Α΄ 92/14.07.1986). Σε κάθε 

Υγειονομική Περιφέρεια της χώρας ιδρύεται δημόσιο νομικό πρόσωπο –και, 

συγκεκριμένα, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)– με την επωνυμία 

«Περιφερειακό Σύστημα Υγείας [_]» (ΠΕ.Σ.Υ.) συμπληρούμενη από το όνομα της 

οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Ιδιαίτερα σημαντικό νέο δεδομένο με έμφαση στο 

θεσμικό πλαίσιο της ΠΦΥ είναι ότι τα ΚΥ και Π.Ι. λειτουργούν πλέον υπό την εποπτεία 

της αντίστοιχης ΠΕ.Σ.Υ. και μετατρέπονται σε ανεξάρτητες και αποκεντρωμένες 

μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίες διατηρούν την οικονομική και 

διοικητική τους αυτοτέλεια (Γιανασμίδης & Τσιαούση, 2012). 

 

ΣΤ.  Ν. 3172/2003 · «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 197/06.08.2003) 
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Σε ένα μάλλον γενικό πλαίσιο, ο παρών νόμος εστιάζει στην έννοια και τα 

χαρακτηριστικά της Δημόσιας Υγείας, κάνει σαφείς τις βασικές λειτουργίες της 

Δημόσιας Υγείας και θέτει προγραμματικές και οργανωτικές προτεραιότητες. 

 

Ζ. Ν. 3235/2004 · «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.» (ΦΕΚ Α΄ 53/18.02.2004) 

Για πρώτη φορά σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας και όπως προκύπτει ήδη από τον 

τίτλο του, ο νόμος αυτός αφορά αποκλειστικά την ΠΦΥ. Το Άρθρο 1, εστιάζει στο 

σκοπό, στην έννοια και στο περιεχόμενο της ΠΦΥ, ενώ, σε επίπεδο κατανομής 

εργασίας και ευθύνης, το Άρθρο 2 καθιστά σαφές από ποιους φορείς παρέχεται η ΠΦΥ. 

Σημειολογικά ως προς το υπό εξέταση ζήτημα της παρούσας εργασίας, ο Ν. 3235/2004 

αφενός αποσαφηνίζει ότι η ΠΦΥ συνιστά (το κύριο) σύστημα παροχής βασικών και 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας και χαρακτηρίζει την ΠΦΥ, αφετέρου, 

ως το πρώτο σημείο επαφής του ατόμου με το σύστημα υγείας της χώρας (Βραχάτης & 

Παπαδόπουλος, 2012). 

 

Η. Ν. 3918/2011 · «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.» 

(ΦΕΚ Α΄ 31/02.03.2011) 

Επτά χρόνια μετά από τον αμέσως προηγούμενο συναφή Ν. 3235/2004, με το Ν. 

3918/2011 πραγματοποιείται ένα πράγματι σημαντικό βήμα μεταρρυθμιστικών 

αλλαγών στην ΠΦΥ. Αρχικά, ο νόμος προβλέπει τη σύσταση και λειτουργία ενός 

Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (εφεξής «Ε.Ο.Π.Υ.Υ») και προχωρεί 

στη σύστασή του, ενώ, στο νέο διαμορφούμενο πλαίσιο, στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

μεταφέρθηκαν οι υπηρεσίες, οι αρμοδιότητες, ο εξοπλισμός και το προσωπικό των 

Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.). Καταστατικός σκοπός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους του αλλά και ο λειτουργικός  

συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των φορέων που διαμορφώνουν το δίκτυο της 

ΠΦΥ (Πρακτικά Βουλής, 2011). Επίσης, με τη δημιουργία  του Οργανισμού επεδίωξαν 

με αξιώσεις την ισότιμη πρόσβαση όλων των ασφαλισμένων σε ενιαίο σύστημα υγείας 

καθώς και, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση κανόνων ποιότητας και αποτελεσματικότητας, τη 

διαχείριση και τον έλεγχο της χρηματοδότησης, παράλληλα προς την ορθολογική 

αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. 

  

Θ. Ν. 4238/2014 · «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή 

σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 38/17.02.2014-21.02.2014) 
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Στην επιχειρούμενη θεσμική ανάγνωση της ΠΦΥ στην Ελλάδα, σημείο τομής 

αποτελεί οπωσδήποτε και ο σχετικά πρόσφατος Ν. 4238/2014. Παγίως πλέον, στις 

Γενικές Αρχές (Άρθρο 1) και αυτού του νόμου ο νομοθέτης διακηρύσσει ότι το κράτος 

μεριμνά και εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υγείας μέσω της ΠΦΥ στο σύνολο των 

πολιτών, οι οποίες είναι αναγκαίες και ικανές να διασφαλίσουν την υγεία τους και να 

προωθήσουν την κοινωνική ευημερία, προς την επίτευξη δε του θεμελιακού αυτού 

σκοπού συνιστάται στο ΕΣΥ Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) το οποίο 

λειτουργεί στις Διοικητικές Υγειονομικές Περιφέρειες (εφεξής «Δ.Υ.Πε.») της χώρας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μια μάλλον πετυχημένη προσπάθεια νομοθετικής 

χαρτογράφησης του πεδίου της ΠΦΥ, οι προβλέψεις των διατάξεων του συγκεκριμένου 

πρώτου Άρθρου του Ν. 4238/2014 είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικές όσον αφορά το 

εύρος κάλυψης του, σύμφωνα προς το νόμο, καθ’ ύλην αντικειμένου της ΠΦΥ. 

Παρατηρούμε, λοιπόν, πως αμέσως μετά από τη διάταξη της παραγράφου 3 του ίδιου 

Άρθρου 1, η οποία επιτάσσει καταστατικά ότι οι υπηρεσίες της ΠΦΥ παρέχονται 

ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική, επαγγελματική και 

ασφαλιστική του κατάσταση και τον τόπο καταγωγής του, μέσα από το παραπάνω 

καθολικό, ενιαίο και αποκεντρωμένο Π.Ε.Δ.Υ, έπονται οι παράγραφοι 4 και 5, οι 

οποίες και επιχειρούν κατεξοχήν και κατά το δυνατόν πληρέστερα –αλλά και 

περιεκτικά – τον εννοιολογικό προσδιορισμό (παρ. 4), αφενός, καθώς και την εκτενή 

οριοθέτηση (παρ. 5), αφετέρου, αντίστοιχα, της ΠΦΥ. 

Σύμφωνα προς τα διαλαμβανόμενα στους τέσσερις (4) άξονες της διάταξης της 

παρ. 4, η ΠΦΥ α. αποτελεί  πύλη εισόδου των πολιτών στο σύστημα υγείας, β. παρέχει 

στον πολίτη ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, πρόληψης, 

διάγνωσης, θεραπείας, προαγωγής και φροντίδας της υγείας, γ. εξασφαλίζει και 

συντονίζει τη συνέχεια της φροντίδας κατευθύνοντας τον πολίτη προς τα άλλα επίπεδα 

του συστήματος υγείας και δ. σέβεται την αυτονομία και την αξιοπρέπεια του, στο 

πλαίσιο των κανόνων της βιοηθικής και ιατρικής δεοντολογίας. 

Αντίστοιχα, η τελευταία παρ. 5 εστιάζει εναργώς στο περιεχόμενο της ΠΦΥ, στο 

πλαίσιο της οποίας παρέχονται όλες εκείνες οι υπηρεσίες υγείας κατά τις οποίες δεν 

απαιτείται εισαγωγή του ατόμου σε νοσηλευτική μονάδα, σχεδιάζονται προγράμματα 

και λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη των νοσημάτων, παρέχονται πρώτες βοήθειες 

καθώς και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ψυχικής υγείας, πραγματοποιούνται έλεγχος και 

παρακολούθηση χρόνιων νοσημάτων, παρέχονται υπηρεσίες μετανοσοκομειακής 

φροντίδας και κατ’ οίκον νοσηλείας, προωθούνται η αναπαραγωγική υγεία και η 

φροντίδα μητέρας και παιδιού με τη δημιουργία προγραμμάτων οικογενειακού 



16 
 

προγραμματισμού, οργανώνεται η παροχή ανακουφιστικής και παρηγορητικής 

φροντίδας σε χρόνια πάσχοντες και ασθενείς τελικού σταδίου, επιχειρείται η 

διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, προσφέρεται οδοντιατρική φροντίδα 

και πρόληψη, ενώ υλοποιούνται και προγράμματα εμβολιασμού (βλ. και σχετ. 

Πρακτικά Βουλής, 2014). Σε κάθε περίπτωση, είναι ευανάγνωστη, ενόψει των 

παραπάνω δεδομένων του νόμου, η έμφαση η οποία επιχειρείται να δοθεί, μέσω της με 

τα αμέσως παραπάνω συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ΠΦΥ, στον πολίτη, κατά το 

δυνατόν αυτόνομα και αυτοδύναμα σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. 

 

Ι. Ν. 4486/2017 · «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες 

ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 

115/07.08.2017) 

Τελευταίο νομοθέτημα στη σειρά των κατά την τελευταία τριακονταετία 

εγχειρημάτων της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας να ρυθμίσει και να θέσει αποτελεσματικά 

σε λειτουργία ένα ενιαίο σύστημα ΠΦΥ στη χώρα αποτελεί ο πολύ πρόσφατος Ν. 

4486/2017. Χωρίς να παραγνωρίζει το δημοσιο-υγειονομικό κεκτημένο ήδη από την 

εποχή της ίδρυσης του ΕΣΥ με το Ν. 1397/1983, και αυτός ο νόμος σε μεγάλο βαθμό 

επιχειρεί με τη σειρά του να κωδικοποιήσει σε ενιαίο κείμενο τις διάσπαρτες διατάξεις, 

να μορφοποιήσει κατά ενιαίο τρόπο το χαρακτήρα της ΠΦΥ και να θέσει τις βάσεις για 

την υλοποίηση των θεμελιωδών –και ως σήμερα εν πολλοίς θεωρητικών, δυστυχώς– 

εννοιών της. Σύμφωνα προς τα διαλαμβανόμενα και στον παρόντα νόμο, ως ΠΦΥ 

νοείται το σύνολο των ολοκληρωμένων υπηρεσιών εντός του ΕΣΥ οι οποίες 

αποσκοπούν στην παρακολούθηση, διατήρηση και βελτίωση της υγείας του ανθρώπου, 

εστιάζοντας στην προαγωγή της υγείας, στην πρόληψη, στη διάγνωση και στη θεραπεία 

της νόσου καθώς και στην ολοκληρωμένη φροντίδα του ασθενούς. Ο νόμος επίσης 

ρητά απονέμει την μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία της ΠΦΥ στην Πολιτεία 

(Άρθρο 1 παρ. 1). 

Από άποψη νομοτεχνική, αλλά σε μεγάλο βαθμό και ουσιαστική, ενδιαφέρον 

παρουσιάζει τόσο η αντίληψη για τις δομές και την οργάνωση της ΠΦΥ όσο και η 

σχετική ορολογία τις οποίες εισφέρει ο Ν. 4486/2017. 

Μεταξύ των εισαγόμενων εννοιών και Δομών Παροχής Υπηρεσιών ΠΦΥ, αρχικά, 

τις οποίες ο νόμος ρητά μνημονεύει, σταχυολογούμε ενδεικτικά, αντί άλλων, την 

«Ομάδα Υγείας» και την «Τοπική Ομάδα Υγείας» (α) τις «υπηρεσίες περιπατητικής 

φροντίδας» (β) καθώς και την «Τοπική Μονάδα Υγείας (Το.Μ.Υ.)». Η έμφαση στη 
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χρήση του επιθέτου «τοπικός» είναι επίσης χαρακτηριστική (βλ. και παραπάνω, υπό 

«Θ.») των στοχεύσεων της ΠΦΥ. 

(α) Ως «(Τοπική) Ομάδα Υγείας» νοείται κατά τις διατάξεις του Ν. 4486/2017 η 

ομάδα που αποτελείται από ιατρούς ειδικοτήτων γενικής ιατρικής, παθολογίας και 

παιδιατρικής, από νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας, κοινωνικό λειτουργό και από 

διοικητικό προσωπικό, με ελάχιστη σύνθεση έναν ιατρό ειδικότητας γενικής ιατρικής ή 

παθολογίας, έναν νοσηλευτή ή επισκέπτη υγείας και έναν διοικητικό υπάλληλο, και με 

κέντρο δράσης συγκεκριμένη και περιορισμένη γεωγραφική περιοχή, με έμφαση στην 

τοπική κοινωνία. 

(β) Στο ήδη γνωστό σύστημα παροχής ΠΦΥ κατά τα κρατούντα (κυρίως μέσω των 

Κέντρων Υγείας), οι «υπηρεσίες περιπατητικής φροντίδας» έρχονται να ενισχύσουν το 

πλέγμα των παρεχόμενων υπηρεσιών ΠΦΥ ως «νέες» μεν υπηρεσίες 

εξωνοσοκομειακής και εξειδικευμένης φροντίδας υγείας, οι οποίες παρέχονται, 

ωστόσο, στους λήπτες υπηρεσιών υγείας από τα –ήδη προϋπάρχοντα- ΚΥ και τις λοιπές 

δομές της ΠΦΥ. 

(γ) H Τοπική Μονάδα Υγείας (Το.Μ.Υ.), με τη σειρά της, αποτελεί τη βασική 

μονάδα στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε μεμονωμένους ασθενείς και οικογένειες 

καθώς και τον πυρήνα του νέου συστήματος υγείας. Οι δύο λέξεις κλειδιά εν 

προκειμένω είναι «εγγύτητα» και «δικτύωση»· εγγύτητα, στο μέτρο που αυτή καθορίζει 

την προσβασιμότητα, την συνέχεια και την ισότητα ως προς την πρόσβαση του 

ασθενούς στην Το.Μ.Υ. και στην ΠΦΥ, και δικτύωση, ακριβώς επειδή οι οικογενειακές 

μονάδες –ως τέτοιες και οι Το.Μ.Υ.– δε μπορεί και δε θα έπρεπε να λειτουργούν 

αποκομμένες: απαιτείται συντονισμός και συνεργασία με τις δομές αναφοράς, αφενός, 

δηλαδή, με τις αμέσως παραπάνω μονάδες ειδικευμένης περιπατητικής φροντίδας 

καθώς και με τα Νοσοκομεία, αφετέρου. Τα ήδη υφιστάμενα Κέντρα Υγείας ως 

μονάδες του ΕΣΥ μπορεί να αποτελέσουν Το.Μ.Υ. 

Κλείνοντας αυτή τη σύντομη αναφορά στις μικρές ή μεγαλύτερες καινοτομίες που 

εισφέρει ο Ν. 4486/2017 στο πεδίο της ΠΦΥ –στις μικρότερες συγκαταλέγονται και οι 

έχουσες σε κάθε περίπτωση τη σημασία τους λεξιλογικές προσθήκες–, έχει ενδιαφέρον 

να παρατεθούν, έστω μόνο ονοματικά, ορισμένες βασικές έννοιες - κλειδιά οι οποίες 

δίνουν το στίγμα του σχεδιαζόμενου νέου συστήματος. Πρέπει να συνεκτιμηθεί, 

λοιπόν, τόσο για την εννοιολογική συγκρότηση του νέου συστήματος όσο και για τη 

σημασία που (θα) έχουν οι αντίστοιχες δομές στην οργανωτική διάρθρωση της νέας 

ΠΦΥ η έμφαση που ο νομοθέτης επιλέγει να δώσει σε όρους όπως «Κέντρα Υγείας», 

«Τοπικές Μονάδες Υγείας», «Οικογενειακός Ιατρός», «Κεντρικά Διαγνωστικά 
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Εργαστήρια», «Κέντρα Ειδικής Φροντίδας» και «Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος 

Υγείας», ενώ δε μένει παρά το νέο σύστημα ΠΦΥ, μαζί και με το περιεχόμενο σύνολο 

των παραπάνω καινοτομιών του, να δοκιμαστεί στην πράξη. 

 

Πίνακας 2.1: Βασική νομοθεσία ως προς το ελληνικό σύστημα ΠΦΥ 

Νόμος Τίτλος ΦΕΚ 

1397/1983 Εθνικό Σύστημα Υγείας. Α΄ 143/07.10.1983 

1579/1985 Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 

Α΄ 217/23.12.1985 

2071/1992 Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. Α΄ 123/15.07.1992 

2194/1994 Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 

άλλες διατάξεις. 

Α΄ 34/16.03.1994 

2519/1997 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών 

υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες 

διατάξεις. 

Α΄ 165/21.08.1997 

2889/2001 Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 

Α΄ 37/03.03.2001 

3172/2003 Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις. 

Α΄ 197/06.08.2003 

3235/2004 Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Α΄ 53/18.02.2004) 

3918/2011 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις. 

Α΄ 31/02.03.2011 

4238/2014 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), 

αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ και λοιπές διατάξεις. 

Α΄ 38/17.02.2014-

21.02.2014 

4486/2017 Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 

Α΄ 115/07.08.2017 

Πηγή: Γιανασμίδης & Τσιαούση,( 2012) 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

Πίνακας 2.2: Νομοθεσία ως προς το ελληνικό σύστημα ΠΦΥ - δευτερεύουσες διατάξεις 

Νόμος Τίτλος ΦΕΚ 

1471/1984 Για τη ρύθμιση θεμάτων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, 

Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών και 

άλλων συναφών διατάξεων. 

Α΄ 112/06.08.1984 

1759/1988 Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων, 

βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας 

και άλλες διατάξεις. 

Α΄ 50/18.03.1988 

1963/1991 Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της 

φαρμακευτικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις 

Α΄ 138/20.09.1991 

2345/1995 Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από 

φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις. 

Α΄ 213/12.10.1995 

2646/1998 Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 

Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 

Α΄ 236/20.10.1998 

2955/2001 Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων 

υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. 

Α΄ 256/02.11.2001 

3106/2003 Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 

Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 

Α΄ 30/10.02.2003 

3209/2003 Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Υγείας και Πρόνοιας 

Α΄ 304/24.12.2003 

3329/2005 Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις. 

Α΄ 81/04.04.2005 

3370/2005 Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας 

υγείας και λοιπές διατάξεις. 

Α΄ 176/11.07.2005 

 

Πηγή: Γιανασμίδης & Τσιαούση, (2012) 

 

Στην παραπάνω ενότητα επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί αδρομερώς και πολύ 

συνοπτικά το μεταρρυθμιστικό πλαίσιο της ΠΦΥ στην Ελλάδα, όπως αυτό 

(υπο)διαμορφώθηκε τα τελευταία 35 έτη, με τελευταία νομοθετική παρέμβαση τον 

παραπάνω αναλυθέντα Ν. 4486/2017, ο οποίος μετρά λίγους μόνο μήνες από την 
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ψήφισή του. Πέρα, τέλος, από την πρόδηλη πολυνομία, από την ανάλυση του θεσμικού 

πλαισίου διαπιστώνεται εύκολα ότι στη χώρα μας δεν υπήρξε διαχρονικά μια ενιαία και 

σταθερή πολιτική με συγκεκριμένη στοχοθεσία για την ανάπτυξη της ΠΦΥ, με 

αποτέλεσμα τη μη αποτελεσματική και ορθολογική εφαρμογή της (Γεωργούση & 

Κυριόπουλος, 1991)   
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3. Προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης ως προς την 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα 

 

Η έλλειψη διαχρονικά ενός οργανωμένου δημόσιου συστήματος υπηρεσιών ΠΦΥ 

στη χώρα μας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη δημιουργία πλειάδας 

στρεβλώσεων και παθογενειών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενώ η οικονομική 

κρίση και η αυστηρή εισοδηματική πολιτική, σε συνδυασμό με δραστικές περικοπές 

στις δημόσιες δαπάνες, ενέτειναν τα προβλήματα στην ΠΦΥ (Υπουργείο. Υγείας, 

2014) (Lionis & Petelos, 2013). 

Από την ίδρυση ήδη του ΕΣΥ και την έναρξη λειτουργίας του το 1983, η ΠΦΥ δεν 

έτυχε της προσήκουσας πολιτικής-κυβερνητικής υποστήριξης, η οποία θα συνίστατο 

κυρίως –αλλά όχι αποκλειστικά– στη μεταφορά στις δομές της οικονομικών αλλά και 

ανθρώπινων πόρων, ώστε να διαφανεί ότι η εδραίωσή της αποτελούσε άμεση πολιτική 

προτεραιότητα (Κυριόπουλος, 2013). 

Όσον αφορά τη νομοθετική κατάστρωση του συστήματος της ΠΦΥ στην Ελλάδα 

(βλ. αναλυτικότερα και 2. Θεσμικό πλαίσιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

στην Ελλάδα), καταγράφεται πλειάδα σχηματισμών και φορέων οι οποίοι παρέχουν 

υπηρεσίες ΠΦΥ, ενώ κάθε επιμέρους φορέας του παραπάνω χωρίς κεντρικό 

συντονισμό πλαισίου αποτελεί ένα ξεχωριστό υποσύστημα υγείας, με δικό του 

οργανωτικό και διοικητικό πλαίσιο, με διαφορετικές συνθήκες εργασίας, διαφορετικό 

φορέα εποπτείας, διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης και σημαντικές αποκλίσεις σε 

επίπεδο χρηματοδότησης (Αδαμακίδου & Καλοκαιρινού, 2008).  (Kousoulis, και συν., 

2013) Μπορούμε με ασφάλεια, λοιπόν, να κάνουμε εύκολα λόγο για ένα σύστημα 

πολυκερματισμένο και άναρχα δομημένο, με πλήρη έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού και 

απουσία συντονισμού στην ολιστική παροχή υπηρεσιών. 

Παγίως, αναλυτές, επιστήμονες, εκπρόσωποι των επαγγελματιών υγείας αλλά και 

μεγάλος αριθμός πολιτών εκφράζουν συχνά και ρητά τη δυσαρέσκεια τους για τη 

λειτουργία του υγειονομικού συστήματος. Σε μια προσπάθεια καταγραφής του 

ζητήματος αυτού, μια πρώτη κατηγοριοποίηση των λόγων δυσαρέσκειας των πολιτών 

εστιάζει στη (μη) ικανοποίηση των χρηστών, αφενός, και στο αντίτιμο της χρήσης των 

υπηρεσιών ΠΦΥ, αφετέρου. Αποτυπώνεται, λοιπόν, ερευνητικά και βιβλιογραφικά, 

χαμηλή ικανοποίηση των χρηστών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, αφενός, λόγω 

δυσκολιών στην πρόσβαση, της χαμηλής ποιότητας των υπηρεσιών, του μεγάλου 

χρόνου αναμονής και της έλλειψης υλικοτεχνικών υποδομών, όσο και δυσαρέσκεια, 
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αφετέρου, εξαιτίας της καταβολής ίδιων δαπανών από τους χρήστες κατά την χρήση 

των υπηρεσιών ΠΦΥ (Κυριόπουλος και συν.., 2000). 

Ως προς το κρίσιμο σκέλος της στελέχωσης των υπηρεσιών σε αυτόν το 

νευραλγικό τομέα του ΕΣΥ, η έλλειψη και εδώ καταρτισμένων στελεχών στην 

πρωτοβάθμια φροντίδα είχε ως συνέπεια τα ΚΥ να στελεχωθούν σχεδόν αποκλειστικά 

με επαγγελματίες ιατροκεντρικής αντίληψης, κατάρτισης και εμπειρίας, με αποτέλεσμα 

της μονοδιάστατης αυτής αντίληψης ο ρόλος της ΠΦΥ να περιορίζεται συχνότατα στην 

απλή συνταγογράφηση (Μπένος, 1996), (Sbarouni,και συν., 2012). Η γεωγραφική 

ανισοκατανομή σε ανθρώπινο δυναμικό, επιμέρους στοιχείο της οποίας αποτελεί και το 

διαρκές φαινόμενο υποστελέχωσης της περιφέρειας σε αντιπαραβολή προς τα μεγάλα 

αστικά κέντρα, εμποδίζει την πραγμάτωση του στόχου της ΠΦΥ, νοούμενου ως 

παροχής ολοκληρωμένης φροντίδας στο χώρο όπου εργάζονται και κατοικούν οι 

χρήστες (Λιονής & Μερκούρης, 2000). 

Είναι σαφές ότι, συνεπεία των παραπάνω και στο συγκεκριμένο πλαίσιο, δεν 

υπάρχει συνέχεια στη φροντίδα υγείας, ενώ ούτε οι πρωτοβάθμιες μονάδες έχουν 

διασύνδεση ούτε μεταξύ τους ούτε και με τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, με 

αποτέλεσμα την  ακύρωση τελικά της υλοποίησης του τριπτύχου πρόληψη - θεραπεία - 

αποκατάσταση ως θεμελιακού σκοπού της ΠΦΥ.  (Lionis, και συν., 2004) Περαιτέρω, 

δεν εφαρμόζεται ούτε ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού, δεν υπάρχει η υποδομή 

ώστε να τηρούνται ηλεκτρονικοί φάκελοι με το ατομικό ιστορικό κάθε ασθενούς, ενώ, 

στον ίδιο χρόνο, δεν υποστηρίζεται ούτε σύστημα διακίνησης ιατρικών πληροφοριών 

για τους ασθενείς ούτε μεταξύ των μονάδων ούτε καν εντός της ίδιας μονάδας μεταξύ 

δύο διαδοχικών επισκέψεων (Βραχάτης & Παπαδόπουλος, 2012). Η έλλειψη 

διασύνδεσης του συστήματος με άλλες μορφές περίθαλψης έχει ως φυσικό επακόλουθο 

τη σε μεγάλο βαθμό άσκοπη περιπλάνηση των ασθενών στα διάφορα τμήματα του 

υγειονομικού φορέα. 

Περαιτέρω, ο αριθμός των ειδικών ιατρών στη χώρα μας βρίσκεται σε κατά πολύ 

υψηλότερο επίπεδο από το σημείο αναφοράς σε άλλες χώρες της ΕΕ –αλλά και από το 

μέσο όρο των κρατών μελών ΕΕ–, δεδομένο το οποίο, ποιοτικά, αντιστοιχεί σε ένα 

σύνολο αιτίων, μεταξύ δε των οποίων και στην ανεξέλεγκτη και επικερδή αγορά για 

εξειδικευμένη φροντίδα. Συνολικά, μπορεί να γίνει λόγος για ένα πλεόνασμα της τάξης 

των 20.000 ειδικών ιατρών στη χώρα μας. Στον αντίποδα, ο αριθμός των γενικών 

ιατρών είναι μειωμένος σε σχέση προς τον αντίστοιχο των χωρών της ΕΕ, 

χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί να αποδοθεί αιτιωδώς στην πολιτική επιλογή του  
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υγειονομικού συστήματος να μην προσπαθήσει ποτέ αποτελεσματικά για την 

αναβάθμιση και την ανάδειξη του ρόλου του γενικού / οικογενειακού ιατρού. 

Όσον αφορά, τώρα, μία τελείως διαφορετική παράμετρο του προβλήματος, η 

περιορισμένη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ΠΦΥ μετά από το μεσημέρι αναγκάζει τους 

χρήστες να απευθύνονται στα Εξωτερικά Ιατρεία του πλησιέστερου εφημερεύοντος 

Νοσοκομείου ή στον ιδιωτικό τομέα, ενώ η έλλειψη Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου 

δεσμεύει σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό τη δραστηριότητα των παραπάνω Εξωτερικών 

Ιατρείων των Νοσοκομείων ως προς την παροχή ΠΦΥ, με αποτέλεσμα να τα 

απομακρύνει εκ των πραγμάτων από τον κύριο στόχο τους, την παροχή δευτεροβάθμιας 

και τριτοβάθμιας περίθαλψης (Αδαμακίδου & Καλοκαιρινού, 2008). Στη στροφή των 

πολιτών στον ιδιωτικό τομέα για παροχή ΠΦΥ συμβάλλουν αποφασιστικά (αν και 

έμμεσα) και οι μεγάλες ελλείψεις των μονάδων του ΕΣΥ σε υλικοτεχνική υποδομή, σε 

συνδυασμό και με την αδυναμία της Δημόσιας Διοίκησης να ανταποκριθεί 

αποτελεσματικά στις ανάγκες της ιατρικής επιστήμης, στο μέτρο που άλλη συναφής 

συνέπεια των παραπάνω είναι και ο αναπόφευκτος περιορισμός των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ΠΦΥ.  (Millionis, 2013) 

Στο πεδίο της ιατρικής και νοσηλευτικής πράξης, δεν υπάρχουν κατευθυντήριες 

οδηγίες οι οποίες είτε να εισάγουν είτε να καθοδηγούν τους εργαζόμενους στη Δημόσια 

Υγεία στην εφαρμογή του πλαισίου της ΠΦΥ σε καθημερινή πρακτική βάση, ενώ, 

περαιτέρω, την ανομοιογένεια στην όποια υποτονική παροχή ΠΦΥ επιτείνει και η 

παντελής μη εφαρμογή των αντίστοιχων διαγνωστικών, κλινικών και θεραπευτικών 

πρωτοκόλλων στο πλαίσιο του ΕΣΥ. 

Η ανυπαρξία αποτελεσματικού ελέγχου, η έλλειψη κανονιστικού πλαισίου καθώς 

και η σημαντική απουσία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού οδηγούν, η καθεμία 

αυτοτελώς, αλλά  και σε συνδυασμό μεταξύ τους, σε γνωστές και παγιωμένες κακές 

πρακτικές εντός του ΕΣΥ (υπερσυνταγογράφηση, αυξημένος αριθμός παραπομπών σε 

ιδιωτικά κέντρα για εξετάσεις υψηλού κόστους), εκθέτοντας με αυτό τον τρόπο την 

ΠΦΥ σε φαινόμενα προκλητής ζήτησης και υπερκατανάλωσης  (ιδιωτικών, κατά κύριο 

λόγο) υπηρεσιών, προκαλώντας όχι ευκαταφρόνητη οικονομική επιβάρυνση στον 

οικογενειακό αλλά και στο δημόσιο προϋπολογισμό του τομέα της Δημοσίας Υγείας. 

Δεδομένων των παραπάνω, η παροχή ΠΦΥ έχει σχεδόν εξαφανιστεί τα τελευταία 

χρόνια από το ΕΣΥ και η παροχή υγειονομικής περίθαλψης στηρίζεται σχεδόν 

αποκλειστικά στη νοσοκομειακή και εξειδικευμένη φροντίδα, βαίνοντας παράλληλη με 

τη συνεχή διεύρυνση του ιδιωτικού τομέα και στο πεδίο της ΠΦΥ. Αυτή η κατάσταση 
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οδήγησε ακολούθως το σύστημα σε επενδύσεις εξειδικευμένου και με υψηλό κόστος 

τεχνολογικού εξοπλισμού και, συνεκδοχικά, σε υπερκατανάλωση . (Υγείας, 2014) 

Σε μια ολιστική θεώρησή του, το σύστημα παροχής ΠΦΥ στην Ελλάδα σήμερα 

δυστυχώς φαίνεται –και αποδεικνύεται– αναξιόπιστο, με συνέπεια οι ασθενείς να 

ζητούν δεύτερη γνώμη από άλλους ιατρούς είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, 

με δευτερογενείς συνέπειες τη δημιουργία πρόσθετων δαπανών, την υπερφόρτωση του 

συστήματος καθώς και, αναπόφευκτα, την αλλοίωση του γοήτρου της δωρεάν υγείας 

(Μωραϊτης και συν.,1995)  
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4. Οργάνωση, παροχή και αξιολόγηση των υπηρεσιών 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα 

 

Ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας υποστηρίζει με έμφαση ότι η αναγέννηση των 

συστημάτων υγείας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την αναγέννηση της ΠΦΥ. 

http://www.who.int/whr/2008/en/The world Health Report 2008- Primary Health Care 

(Now than More Ever) Ιδιαίτερα στην εποχή μας, που οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν 

έντονα οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα, μεταβαλλόμενες ανάγκες και αυξημένες 

προσδοκίες, είναι αδιανόητο, κατά την παραπάνω –ορθή– αντίληψη, να εμμένουμε στο 

υπάρχον νοσοκομειοκεντρικό μοντέλο αποσπασματικής, πολυδιασπασμένης και 

σπάταλης φροντίδας, αφημένης στις ανεξέλεγκτες δυνάμεις της αγοράς. Συνοπτικά, 

αναγκαίες κρίνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις: 

 καθολική ασφαλιστική κάλυψη του πληθυσμού· 

 ανθρωποκεντρική οργάνωση των υπηρεσιών φροντίδας υγείας· 

 δημόσιες πολιτικές οι οποίες προάγουν την υγεία· 

 συμμετοχική ηγεσία που απαιτείται για την υλοποίηση τους, με την ΠΦΥ στο 

επίκεντρο των υπηρεσιών υγείας 

(Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ, 2015). 

 

Σκοποί των Κέντρων Υγείας 

 

Με αφετηρία τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 15 Ν. 1397/1983 («Εθνικό Σύστημα 

Υγείας.», ΦΕΚ Α΄ 143/07.10.1983) σκοποί των Κέντρων Υγείας σήμερα είναι: 

 Η παροχή ισότιμης πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο σύνολο του πληθυσμού της 

περιοχής τους και σε όσους προσωρινά διαμένουν σε αυτή 

 Η νοσηλεία και παρακολούθηση ασθενών που βρίσκονται στο στάδιο της 

ανάρρωσης ή μετά την έξοδο τους από το νοσοκομείο 

 Η παροχή πρώτων βοηθειών και η νοσηλεία σε έκτακτες περιπτώσεις έως τη 

διακομιδή των ασθενών στο νοσοκομείο 

 Η διακομιδή ασθενών με ασθενοφόρο αυτοκίνητο ή με οποιοδήποτε άλλο 

μέσο μεταφοράς σε έκτακτες περιπτώσεις στο κέντρο υγείας ή στο νοσοκομείο 

 Η οδοντιατρική περίθαλψη 

 Η άσκηση προληπτικής ιατρικής ή οδοντιατρικής και η υγειονομική διαφώτιση του 

πληθυσμού 

http://www.who.int/whr/2008/en/The%20world
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 Η ιατροκοινωνική και επιδημιολογική έρευνα 

 Η ιατρική της εργασίας 

 Η παροχή υπηρεσιών σχολικής υγιεινής 

 Η ενημέρωση και διαφώτιση για θέματα οικογενειακού προγραμματισμού 

 Η εκπαίδευση των γιατρών και του λοιπού προσωπικού υγείας 

 Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 

 Η παροχή φαρμάκων σε δικαιούχους, αν δε λειτουργεί φαρμακείο στην περιοχή τους 

  Η μελέτη και διάγνωση δυσμενών κοινωνικοοικονομικών και ψυχολογικών 

καταστάσεων ατόμων και ομάδων και εργασία μαζί τους για την άμβλυνση ή 

«θεραπεία» τους πριν δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα υγείας 

 Η ενημέρωση του πληθυσμού και ειδικών ομάδων γύρω από θέματα ψυχικής 

υγιεινής ενδοοικογενειακών σχέσεων και προϋποθέσεων ομαλής κοινωνικής ζωής 

 Η ψυχολογική και κοινωνική συμπαράσταση του ασθενούς και της οικογένειάς του, 

τόσο στη φάση της αρρώστιας όσο και στη φάση της αποθεραπείας, της 

αποκατάστασης και της επαναπροσαρμογής στο οικογενειακό, επαγγελματικό και 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 

 Η εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού (εκπαίδευση ειδικευομένων στη γενική 

ιατρική, συνεχής εκπαίδευση) 

 Η εκπαίδευση του υπόλοιπου προσωπικού υγείας 

 Η υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων ιατροκοινωνικής και επιδημιολογικής έρευνας 

που αποσκοπούν στην προάσπιση και προαγωγή της υγείας των πολιτών 
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Διάγραμμα 4. 1: Η ΠΦΥ στο επίκεντρο των υπηρεσιών υγείας  

[Πηγή: World Health Organisation (2008), p. 55 ] 

 

Ως προς τη στοχοθεσία της, η παροχή ΠΦΥ παρουσιάζει τέσσερις κύριες ιδιότητες 

(ή χαρακτηριστικά) και τρεις επιπλέον, σε συνάφεια προς τις αρχικές. Οι τέσσερις 

αυτές ιδιότητες της παρεχόμενης στο πλαίσιο της ΠΦΥ φροντίδας είναι α. η παροχή 

υπηρεσιών «πρώτης επαφής» (first-contact care), β. η συνεχιζόμενη φροντίδα 

[continuous (ongoing) care], γ. η συντονισμένη φροντίδα (co-ordinated care) και δ. η 

ολοκληρωμένη φροντίδα (comprehensive care). (Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών 

του ΠΙΣ, 2015) 

Το εξεταζόμενο στην παρούσα μη ολοκληρωμένο ελληνικό σύστημα ΠΦΥ στο 

πλαίσιο του ΕΣΥ ήδη από το 1983 είναι ένα μείγμα από τρία κύρια συστατικά 

(Mossialos, et al., 2005): Κατά πρώτο λόγο, πυλώνας του συστήματος ΠΦΥ είναι ως εκ 

της φύσης του το εθνικό δημόσιο σύστημα υγείας (ΕΣΥ), το οποίο έχει την ευθύνη για 

τη στελέχωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας 

και των Περιφερειακών Ιατρείων στην επικράτεια. Κατά δεύτερο λόγο, βασικό στοιχείο 
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του συστήματος είναι το ασφαλιστικό σύστημα υγείας, στο μέτρο που τα 

καταβαλλόμενα από εργαζόμενους και εργοδότες ασφάλιστρα συνδυάζουν την ευθύνη 

τόσο για υγειονομική περίθαλψη όσο και για συνταξιοδότηση των ασφαλιζόμενων. 

Μόλις σχετικά πρόσφατα, τα τμήματα ασφάλισης υγείας από τα κύρια ταμεία 

κοινωνικής ασφάλισης συγχωνεύθηκαν σε ενιαίο οργανισμό, τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος 

διαθέτει τις δικές του μονάδες υγείας και παρέχει υγειονομική περίθαλψη στις αστικές 

περιοχές. Με το Ν. 4486/2017 («Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.», ΦΕΚ Α΄ 

115/07.08.2017), οι μονάδες αυτές πέρασαν υπό την επίβλεψη των ΥΠΕ και 

μετονομάστηκαν (εκ νέου) «Κέντρα Υγείας». Κατά τρίτο λόγο, στο σύστημα ΠΦΥ 

συμμετέχουν και το ιδιωτικό ασφαλιστικό σύστημα, αφενός, με το χαρακτήρα της 

συμπληρωματικής ασφάλισης, καθώς και ένα ιδιωτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών 

υγείας, αφετέρου, παρεχόμενης από ιδιώτες ιατρούς, ιδιωτικές κλινικές και 

διαγνωστικά κέντρα, οι περισσότεροι από τους οποίους συμβάλλονται προς τούτο με 

τον ΕΟΠΥΥ (Πολύζος, 2013). 

Χρήσιμη για της ανάγκες της παρούσας είναι και η καταγραφή των αριθμητικών 

δεδομένων της λειτουργίας του συστήματος ΠΦΥ στη χώρα. Η κυρίως παροχή της 

ΠΦΥ υλοποιείται κυρίως εντός ενός δικτύου που αποτελείται από: 

 200 περίπου ΚΥ σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, τα οποία μέχρι πρόσφατα 

αποτελούσαν αποκεντρωμένες μονάδες των κατά τόπο αρμόδιων Νοσοκομείων, ενώ 

πλέον βρίσκονται υπό την επίβλεψη των αντίστοιχων ΥΠΕ, χωρίς, ωστόσο, την 

κρίσιμη δυνατότητα αυτόνομης κατάρτισης προϋπολογισμού, συνεπικουρούμενα 

από ένα δίκτυο ΠΙ τα οποία υπάγονται και λειτουργούν ως αποκεντρωμένες μονάδες 

των παραπάνω ΚΥ. Το προσωπικό που στελεχώνει τις μονάδες αυτές ανέρχεται σε 

3.100 ιατρούς, 2.400 νοσηλευτές και 2.500 λοιπό προσωπικό. 

 250 περίπου πολυιατρεία (πρώην ΙΚΑ, πρώην ΕΟΠΥΥ, πρώην ΠΕΔΥ και ήδη ΚΥ) 

σε αστικές περιοχές, στα οποία υπηρετούν 6.646 ιατροί, 2.983 νοσηλευτές και 1.184 

διοικητικό προσωπικό· 

περίπου 20.000 ιδιωτικά ιατρεία, σε ότι αφορά τον ιδιωτικό τομέα, περισσότερες 

από 500 ιδιωτικές μονάδες παροχής εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και 6.000 

συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γενικούς και ειδικούς ιατρούς. (Πολύζος, 2013). 

        Στον ευρύτερο τομέα του συστήματος ΠΦΥ εντάσσονται βέβαια και άλλες δομές, 

όπως το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέχει επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα, οι κατά τόπο 

Μονάδες Κοινωνικής Πρόνοιας των ΟΤΑ και τα ιατρεία μη κυβερνητικών 

οργανώσεων, ενώ σκόπιμο είναι να αναφερθεί και ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, 
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ΠΦΥ παρέχουν και τα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων, σε ιδιαίτερα μεγάλο, 

μάλιστα, βαθμό στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου δε λειτουργούν ΚΥ Αστικού Τύπου. 

Η οδοντιατρική φροντίδα καθώς και η προληπτική οδοντιατρική επίσης παρέχονται και 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος ΠΦΥ. (Αδαμακίδου & 

Καλοκαιρινού, 2008). 

Ως προς την τελευταία πρόταση για τη μεταρρύθμιση (για άλλη μία φορά) του 

συστήματος ΠΦΥ στη χώρα, το Υπουργείο Υγείας πρόσφατα εξήγγειλε τη 

θεσμοθέτηση των Ιατρείων Γειτονιάς. Συνοπτικά, η προτεινόμενη μεταρρύθμιση 

περιλαμβάνει τη δημιουργία Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μέσω μονάδων 

οι οποίες θα στελεχώνονται από οικογενειακούς ιατρούς, νοσηλευτές και άλλους 

επαγγελματίες υγείας, με αναφορά σε συγκεκριμένο τμήμα πληθυσμού (50 Δήμοι), 

όπου θα λειτουργήσει πιλοτικά ο νέος θεσμός. Στόχος του νέου προγραμματισμού είναι 

η αναβάθμιση της ΠΦΥ, με τον οικογενειακό ιατρό να μη λειτουργεί απλά ως 

«τροχονόμος» - συντονιστής της ροής των ασθενών, αλλά να συμμετέχει παραγωγικά 

σε προγράμματα πρόληψης. Σε επίπεδο οργάνωσης μονάδων, τα Ιατρεία Γειτονιάς θα 

συνεργάζονται με τα ΚΥ Αστικού Τύπου, με τη σημείωση βέβαια, στο σημείο αυτό, ότι 

η χώρα μας στερείται ικανού αριθμού ΚΥ Αστικού Τύπου, με εξαίρεση τις Μονάδες 

Υγείας του πρώην ΠΕΔΥ, οι οποίες λειτουργούν σε πενθήμερη βάση και μόνο πρωινού 

ωραρίου. https://www.thepressproject.gr/article/94755/Protobathmia-Frontida-Ugeias-I-

epaggelia-tis-adunatis-metarruthmisis-stin-Ellada2016 

 

 

Διάγραμμα 4. 2: Το δίκτυο υπηρεσιών ΠΦΥ στην Ελλάδα σήμερα 
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Είναι, λοιπόν, προφανώς άξιο διερεύνησης πώς παρά τον ιατρικό πληθωρισμό που 

διακρίνει το σύστημα ΠΦΥ στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα το ελληνικό σύστημα 

υγείας, παρατηρείται λειτουργική αδυναμία κάλυψης των αναγκών των χρηστών. 

 

Διάγραμμα 4.3: Αυτο-αναφερόμενη αδυναμία κάλυψης ανάγκης για ιατρική εξέταση 

λόγω περιορισμών στην πρόσβαση (δαπάνη, απόσταση, χρόνος) ανά φύλο (2011) 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σεπτέμβριος 2013 (Σουλιώτης, και συν.., 2013) 

 

Η χώρα μας βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλή θέση όσον αφορά την ικανοποίηση 

των χρηστών από τις υπηρεσίες υγείας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η χαμηλή 

ικανοποίηση και η δυσαρέσκεια του πληθυσμού οφείλονται κυρίως στο μεγάλο χρόνο 

αναμονής και στο συνέκδοχο υψηλό κόστος χρόνου, στην καταβολή επιπρόσθετων 

πληρωμών «κάτω από το τραπέζι», στο εξαιρετικά υψηλό κόστος της φροντίδας (το 

σύνολο των ιδιωτικών πληρωμών και παραπληρωμών αγγίζει το 40% των συνολικών 

δαπανών της υγείας) καθώς και στη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

απόρροια συνολικά αφενός της έλλειψης μηχανισμών ποιοτικού ελέγχου και 

προβλημάτων, αφετέρου, που σχετίζονται με την «ξενοδοχειακή» υποδομή των 

κτιρίων, τη συμπεριφορά των επαγγελματιών υγείας και τις ιδιαίτερα ενισχυμένες (και 

κακώς νοούμενες) γραφειοκρατικές διαδικασίες κατά την πρόσβαση στην υπηρεσία 

παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Ακόμη περισσότερο, στην ίδια προβληματική 

κατεύθυνση, οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας συχνά καταφεύγουν σε πληρωμές από 

τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό, χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες διαμεσολαβητών 

ή καταφεύγουν σε πολιτικά «μέσα» και κοινωνικές «γνωριμίες», με συνέπεια τη ρητή 
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παραβίαση της αρχής της ίσης πρόσβασης για ίση ανάγκη (Κυριόπουλος, και συν., 

2000). 

Σε αυτό το πλαίσιο, το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας μας, σε 

γενικές γραμμές παρουσιάζει σημαντικά συστημικά –δομικά και λειτουργικά– 

προβλήματα, τα οποία αφορούν κυρίως: 

 τη διακυβέρνηση, με την υγειονομική περίθαλψη να βρίσκεται κατακερματισμένη σε 

πάρα πολλές δομές, όσον αφορά τόσο τη χρηματοδότηση όσο και την παροχή· 

 το ύψος των παράτυπων και παράνομων ιδιωτικών δαπανών «κάτω» ή/και «πάνω 

από το τραπέζι», οι οποίες σαφέστατα οδηγούν σε ένα σύστημα με μεγάλες 

κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες· 

 την εμφιλοχώρηση φαινομένων προκλητής ζήτησης υπηρεσιών και υπερβολικής 

κατανάλωσης, ιδίως των συνταγογραφούμενων φαρμάκων και των διαγνωστικών 

παραπομπών·  (Balasopoulos, και συν., 2017) 

 την ανισοκατανομή του υγειονομικού δυναμικού, με τη χαρακτηριστική πληθώρα 

ειδικών και μεγάλη έλλειψη γενικών ιατρών, σε συνδυασμό και με μεγάλες 

ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό  (Oikonomou, και συν., 2016) 

 την αδικαιολόγητη έλλειψη συνέχειας στη χάραξη και στην εφαρμογή πολιτικής 

εθνικής πολιτικής για την υγεία· 

 την έλλειψη μηχανισμού παραπομπών καθώς και την απουσία συστήματος 

προσανατολισμού των πολιτών στο σύστημα υγείας. 

 Τέλος,  δεν έχει  πραγματοποιηθεί καμία συστηματική αξιολόγηση των υπηρεσιών 

παροχής ΠΦΥ από τα ΚΥ, ενώ λείπουν οι απαραίτητες για την ουσιαστική παροχή 

της επενδύσεις σε οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους (Πολύζος, 2013).  

Εντούτοις, παρά τα πολλαπλά και σύνθετα προβλήματα του ακόμη μη 

ολοκληρωμένου συστήματος ΠΦΥ στην Ελλάδα, οφείλουμε αναμφισβήτητα να 

καταγράψουμε και τη σημειωθείσα πρόοδο στους αντίστοιχους τομείς. α. Από τη 

θεσμοθέτηση του Ν. 1397/1983 συντελέστηκε σημαντική πρόοδος από πλευράς τόσο 

κάλυψης των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού όσο και βελτίωσης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. β. Ο τομέας της κοινωνικής προστασίας ξεκίνησε 

προοδευτικά να οργανώνεται στα πρότυπα των περισσότερο προηγμένων ευρωπαϊκών 

χωρών, με ρυθμίσεις και θεσμούς που αναδιοργάνωσαν τον τομέα της κοινωνικής 

φροντίδας στην Ελλάδα (Ζαντόπουλος, 2015). γ. Ιστορικά, τα Πολυϊατρεία του ΙΚΑ, 

αλλά και πολλά από τα ΚΥ του ΕΣΥ, ήδη από την έναρξη της λειτουργίας τους αλλά 

και για ικανό χρονικό διάστημα στη συνέχεια, είχαν επιδείξει υποδειγματική λειτουργία 

στην άσκηση καλής κλινικής πρακτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης των 
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περιστατικών που έχρηζαν φροντίδα. δ. Είναι, επιπλέον, αναγκαίο να τονισθεί ότι η 

χώρα μας, παρά την έλλειψη ικανού κεντρικού σχεδιασμού και συντονισμού, διαθέτει 

ένα δίκτυο παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ αρκετά πυκνό και με πολλαπλές επιλογές για την 

ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών (Κυριόπουλος., 2013). ε. Οι υποδομές υγείας, 

η δυνατότητα προσπέλασης των υπηρεσιών και η στελέχωση των οικείων μονάδων 

αναβαθμίστηκαν σημαντικά. στ. Η οικονομική κρίση, επίσης, από το 2009 , επέφερε –

αν δεν επέβαλε– περαιτέρω καινοτομίες στο σύστημα ενδεικτικά: i. Η ενοποίηση των 

πολυϊατρείων του ΙΚΑ και των υπόλοιπων ασφαλιστικών φορέων στο πλαίσιο του 

ΕΟΠΥΥ ως ενιαίου φορέα, μετέπειτα ΠΕΔΥ (ήδη σήμερα πρόκειται για Κέντρα 

Υγείας), κινήθηκε προς την κατεύθυνση περιορισμού της πολυδιάσπασης της παροχής 

υπηρεσιών ΠΦΥ, με σκοπό την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών και τη βελτίωση της 

διαθεσιμότητας και της αποτελεσματικότητας, με παράλληλη μείωση του κόστους, ενώ 

δόθηκε και η δυνατότητα αξιοποίησης των μονάδων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ των 

ΟΚΑ και των ΟΤΑ στα αστικά κέντρα, ώστε να καλύψουν το θεσμικό κενό των 

Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου που δεν αναπτύχθηκαν. ii. Στα θετικά στοιχεία 

προόδου συγκαταλέγονται επίσης η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και η ένταξη των 

ιδιωτικών μονάδων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ στο σύστημα ελέγχου και αξιολόγησης, 

στο οποίο, ωστόσο, δυστυχώς δεν περιελήφθησαν τρίτες δομές οι οποίες ανήκουν στον 

τομέα της παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, όπως, μεταξύ άλλων, τα τακτικά Εξωτερικά 

Ιατρεία των Νοσοκομείων, τα ιδιωτικά ιατρεία και πολυϊατρεία, τα δημοτικά ιατρεία, 

το ΕΚΑΒ, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και αποκεντρωμένες μονάδες ψυχικής 

υγείας (Δημοπούλου, 2016). iii. Θετικό αποτέλεσμα έφερε και η θεσμοθέτηση του 

clawback (επιστροφή) και του rebate (έκπτωση) στον τομέα των δαπανών για την 

υγειονομική περίθαλψη, η επιστροφή, δηλαδή, δαπανών που υπερέβαιναν ένα όριο, με 

ταυτόχρονη οριζόντια περικοπή. 

Αξίζει, ανακεφαλαιώνοντας και λαμβάνοντας υπόψη τα προεκτεθέντα, να 

αναφερθεί ότι το υγειονομικό σύστημα στη συνολική του εικόνα είναι εν μέρει 

αποτελεσματικό, υπό την έννοια ότι οι δείκτες υγείας είναι γενικά ικανοποιητικοί και 

τούτο διότι όχι μόνο δείκτες όπως εκείνοι της βρεφικής θνησιμότητας ή του 

προσδόκιμου ζωής κατατάσσουν τη χώρα μας ανάμεσα στις πρώτες θέσεις μεταξύ των 

ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και επειδή σε καλή θέση μας κατατάσσει και ο 

αποτελεσματικός τρόπος παρέμβασης ώστε να αποφευχθεί ή να αποτραπεί ο θάνατος 

ως δείκτης εκτίμησης. Δυστυχώς, ωστόσο, στον αντίποδα, αυξητική τάση έχουν οι 

δείκτες οι οποίοι αφορούν θανάτους από ισχαιμική καρδιοπάθεια, νοσήματα τα οποία 

αφορούν το κυκλοφορικό σύστημα, τροχαία δυστυχήματα και καρκίνους, τα οποία 
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σίγουρα θα επηρεάσουν δυσμενώς την κατάσταση της υγείας του πληθυσμού. Η 

κατάσταση αυτή μπορεί να αποδοθεί στον ανθυγιεινό τρόπο ζωής και στην 

παραμέληση της πρόληψης και προαγωγής υγείας, αφενός, καθώς και στην αργή 

βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και στην έλλειψη πολιτικής πρόληψης 

δημόσιας υγείας με τις αντίστοιχες υπηρεσίες, αφετέρου (Υπουργείο Υγείας, 2014). 

Με στόχο μια ευκταία βιώσιμη προοπτική μεταρρύθμισης, η βιβλιογραφία 

προτείνει έναν αριθμό προτάσεων, οι οποίες στηρίζονται στις γενικές αρχές και τη 

βασική στοχοθεσία της ΠΦΥ. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας και κατ’ 

ανασκόπηση των παραπάνω βιβλιογραφικών κατευθύνσεων, αναφερόμαστε σε 

τέσσερις (4) προτάσεις - μοντέλα οι οποίες έχουν διατυπωθεί αναφορικά με την ΠΦΥ, 

καθώς θεωρώ ότι σκοπός της παρούσας δεν είναι η απλή παράθεση ενός συγκεκριμένου 

μοντέλου. Τα μοντέλα αυτά είναι α. το μοντέλο ανάπτυξης της ΠΦΥ κατά τα πρότυπα 

της Στρατηγικής «Υγεία για όλους» β. η πρόταση της Ειδικής Επιτροπής Ξένων 

Εμπειρογνωμόνων η οποία στηρίζεται στην ανάπτυξη του θεσμού του οικογενειακού 

ιατρού κατά το βρετανικό πρότυπο γ. τα Δίκτυα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και δ. η 

πρόταση της Ειδικής Επιτροπής για το θεσμό του οικογενειακού ιατρού και την ΠΦΥ 

(Αδαμακίδου & Καλοκαιρινού, 2008). 

Στη συνέχεια, ακολουθούν ορισμένες προτάσεις οι οποίες βασίζονται στις ανάγκες 

των πολιτών ως χρηστών των υπηρεσιών ΠΦΥ, στις δυνατότητες και τα 

πλεονεκτήματα που διαθέτει η Ελλάδα σε ανθρώπινους, υλικούς και οικονομικούς 

πόρους, στο εργασιακό θεσμικό πλαίσιο των επαγγελματιών υγείας και, τέλος, στο 

διοικητικό και οικονομικό κόστος μετάβασης στο νέο πλαίσιο. 

1. Εκκινώντας από τις δομές του συστήματος ΠΦΥ, η δημιουργία και ανάπτυξη ΚΥ 

Αστικού Τύπου καθώς και η μετατροπή και ενίσχυση των μονάδων του ΕΟΠΥΥ 

σε ΚΥ 24ωρης και καθημερινής λειτουργίας αποτελεί ουσιαστική και ταυτόχρονα 

επιβεβλημένη παρέμβαση, η οποία θα συμβάλει στην αναβάθμιση της φροντίδας 

του πληθυσμού των μεγάλων αστικών κέντρων και θα μειώσει την επισκεψιμότητα 

των ασθενών που χρήζουν πρωτοβάθμια φροντίδα από τα επιβαρυμένα Εξωτερικά 

Ιατρεία των Νοσοκομείων. 

2. Απαραίτητη κρίνεται επίσης η εγκαθίδρυση αποτελεσματικών λειτουργιών 

διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης των πρωτοβάθμιων μονάδων παροχής 

υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. 

3. Από άποψη στελέχωσης του συστήματος ΠΦΥ, πρέπει να λειτουργήσει και 

ουσιαστικά πλέον ο ρόλος του οικογενειακού ιατρού, με προσανατολισμό να 

προσφέρει στους πολίτες επαρκείς υπηρεσίες υγείας, φροντίζοντας να 
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συνεργάζεται με την τοπική κοινωνία καθώς και με την Τοπική Ομάδα Υγείας και 

συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη και στην αγωγή υγείας του πληθυσμού 

(Κυριόπουλος, και συν., 2000). 

4. Ο ρόλος του νοσηλευτικού προσωπικού πρέπει να αναβαθμιστεί, ιδίως μέσω των 

αναγκαίων παρεμβάσεων στα εκπαιδευτικά προγράμματα των νοσηλευτικών 

σχολών, καθώς και να δοθούν κίνητρα για τον προσανατολισμό των νοσηλευτών 

στην ΠΦΥ.  (Papastavrou, και συν., 2014) 

5. Η διεπιστημονική συνεργασία των επαγγελματιών υγείας είναι καθοριστική, στο 

μέτρο που «τα καλύτερα και πιο αποδοτικά αποτελέσματα για τους ασθενείς 

επιτυγχάνονται όταν οι επαγγελματίες υγείας εργάζονται μαζί, μαθαίνουν μαζί, 

συμμετέχουν στον κλινικό έλεγχο των αποτελεσμάτων από κοινού και προωθούν 

την καινοτομία για τη διασφάλιση της προόδου στις υπηρεσίες» (Λιονής και συν., 

2015). 

6. Καθοριστική για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και τη μεγιστοποίηση της 

αποδοτικότητας του συστήματος ΠΦΥ συνολικά είναι επίσης η επαρκής 

στελέχωση των δομών με ανθρώπινο δυναμικό (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό 

και «λοιπό»). 

7. Η εξασφάλιση ενός διευρυμένου φάσματος υπηρεσιών ΠΦΥ και η ανάπτυξη νέων 

δομών όπως η κατ’ οίκον νοσηλεία, η βραχεία νοσηλεία, η φυσιοθεραπεία, η 

επείγουσα περίθαλψη, το πλέγμα υπηρεσιών πρόληψης, αποκατάστασης και 

φροντίδας τελικού σταδίου, καθώς και η προσχολική και σχολική αγωγή υγείας θα 

συμβάλουν στην αποσυμφόρηση των Νοσοκομείων και τη βελτίωση της ποιότητας 

των υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες σε τοπικό επίπεδο. (Σωτηριάδου, 

και συν., 2011) 

8. Η διεύρυνση, αντίστοιχα, του δικτύου παροχής υπηρεσιών θεραπείας της 

εξάρτησης στις μονάδες ΠΦΥ θα συμβάλει αφενός στη δημιουργία ενός 

πραγματικά ολοκληρωμένου συστήματος υπηρεσιών ΠΦΥ και στη διασφάλιση, 

αφετέρου, του συνεχιζόμενου δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της ΠΦΥ 

(Σουλιώτης, και συν., 2014). 

9. Απαραίτητη για τη νέα εποχή της ΠΦΥ είναι εξίσου και η ανάπτυξη ενός 

πληροφοριακού συστήματος κατάλληλου για τις ανάγκες της ΠΦΥ, πτυχή του 

οποίου θα είναι και η τήρηση ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου και η διαμόρφωση 

ενός βασικού ιατρικού ιστορικού κάθε ασθενούς (πρβλ. Patient Summary), στο 

συνολικότερο πλαίσιο ενός συστήματος ΠΦΥ το οποίο θα υποστηρίζεται από τη 

χρήση έξυπνων καρτών.  (Kounalakis, και συν, 2003) 
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10. Σε δεύτερο επίπεδο, η αξιολόγηση του έργου των ΚΥ ως βασικών μονάδων του 

συστήματος ΠΦΥ με μετρήσιμους στόχους θα προσφέρει τη δυνατότητα συλλογής 

και επεξεργασίας σημαντικών στοιχείων και για τον περαιτέρω σχεδιασμό, 

προγραμματισμό και συντονισμό ολιστικά του συστήματος ΠΦΥ. (Πιερράκος & 

Υφαντόπουλος, 2007)  (Papanikolaou & Zygiaris, 2014) 

11. Οι διαδικασίες παραπομπής στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια περίθαλψη 

αποτελούν κομβικό σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος 

ΠΦΥ. Την ευθύνη των παραπομπών, πέρα από τις περιορισμένες περιπτώσεις των 

επειγόντων περιστατικών, οφείλει να αναλάβει ο γενικός / οικογενειακός ιατρός, 

ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις τόσο σε ιατρούς όσο και σε 

ασθενείς ακριβώς επί περιπτώσεων παραβίασης της παραπάνω αρχής εύρυθμης 

λειτουργίας του ΕΣΥ στο σύνολό του. 

12. Είναι απαραίτητο το όλο δομικό πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας της ΠΦΥ 

να διακρίνεται από σεβασμό στο χρήστη και στις ανάγκες του. 

13. Απαραίτητο είναι επίσης να δημιουργηθούν προϋποθέσεις και να δοθούν 

κατάλληλα κίνητρα, ώστε οι επαγγελματίες υγείας να εμπιστευθούν και να 

στηρίξουν δυναμικά την αποδοτική και αποτελεσματική εφαρμογή της εθνικής 

πολιτικής για την ΠΦΥ, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη προγραμμάτων 

συνεχούς κατάρτισης και επιμόρφωσης του προσωπικού.  (Anagnostopoulos, και 

συν., 2012) 

14. Τέλος, οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και από τις, ως 

αυτονόητα λογικά προαπαιτούμενά τους, αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις στη 

χρηματοδότηση των υπηρεσιών και των προμηθευτών (κλειστοί προϋπολογισμοί, 

κατά κεφαλήν ή κατά πράξη ή συνδυαστική των δύο αμοιβή, ιατρικά και 

νοσηλευτικά πρωτόκολλα), ώστε να αποφευχθεί η σπατάλη πόρων και να 

εξασφαλιστεί η ικανοποίηση των λειτουργών της ΠΦΥ.  

Καταλήγοντας σε ένα κάποιο μερικότερο συμπέρασμα, θα μπορούσαμε να πούμε 

πως η επεξεργασία, κατάθεση στο δημόσιο διάλογο και αξιολόγηση προτάσεων - 

παρεμβάσεων και λύσεων για την προαγωγή των προσφερόμενων υπηρεσιών ΠΦΥ 

προς όφελος των χρηστών είναι άμεσα απαραίτητη, με πρώτες και κύριες κατευθύνσεις 

την εδραίωση της ΠΦΥ στον εθνικό προγραμματισμό υγείας, την ποιότητα, την 

αξιολόγηση και την αποφυγή της σπατάλης επειδή η υγεία αποτελεί εθνικό και 

κοινωνικό αγαθό.  
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5. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στη Σουηδία 

 

Το σύστημα υγείας της Σουηδίας οργανώνεται σε τρία διακριτά επίπεδα κατ’ 

αντιστοιχία προς τις τρεις βαθμίδες οργάνωσης της διοίκησης του κράτους, σε επίπεδο 

δήμου (τοπικό), κομητείας (περιφερειακό) και εθνικό, στο πλαίσιο καθενός από τα 

οποία επιτελούνται διαφορετικές λειτουργίες στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας 

(Πολύζος, 2013). 

        Η Σουηδία έχει ένα καλά αναπτυγμένο δίκτυο παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, το οποίο 

χαρακτηρίζουν η εγγύτητα στον πολίτη και, συναφώς, η εύκολη πρόσβαση στις δομές 

του, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η συνοχή και η ασφάλεια. Το «τύπου 

Beveridge» σουηδικό εθνικό σύστημα υγείας παρέχει καθολική υγειονομική κάλυψη 

του πληθυσμού, με τη χρηματοδότηση, τον προγραμματισμό και τη διοίκησή του να 

εναπόκεινται στην αποκεντρωμένη δημόσια διοίκηση, υπό την ευθύνη των 21 

Κομητειακών Συμβουλίων και των 290 Δήμων. Δυνάμει των διατάξεων της οικείας 

νομοθεσίας, με κύριο νομοθέτημα αναφοράς το Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 

[Health and Medical Services Act (1982)], αλλά και συνεπεία της λεγόμενης 

μεταρρύθμισης του Dagmar (1985), οι παραπάνω αποκεντρωμένες διοικητικές δομές 

έχουν σημαντικές και εκτεταμένες αρμοδιότητες σε θέματα ΠΦΥ εντός των περιοχών 

ευθύνης τους (Γιανασμίδης & Τσιαούση, 2012). 

Η ΠΦΥ παρέχεται από 1.200 ΚΥ, τα οποία στελεχώνονται κατά κύριο λόγο από 

γενικούς ιατρούς (1 ανά 2.500 κατοίκους), νοσηλευτές, μαίες και φυσικοθεραπευτές· 

300 από τα παραπάνω ΚΥ είναι ιδιωτικά. Σε πολλές περιπτώσεις, τα ΚΥ στελεχώνονται 

και από ορθοπαιδικούς, γυναικολόγους και ψυχιάτρους, ενώ στο σύστημα της ΠΦΥ 

περιλαμβάνονται και δομές των οποίων η κύρια αποστολή συνίσταται σε 

εμβολιασμούς, περιοδικούς ελέγχους της υγείας της κοινότητας και 

ακτινοδιαγνωστικούς ελέγχους. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, στη Σουηδία απασχολούνταν 5.000 γενικοί 

ιατροί, το 86% των οποίων απασχολούνταν στο δημόσιο τομέα. Οι γενικοί ιατροί 

εργάζονται ως έμμισθοι υπάλληλοι, οι οποίοι εργάζονται 40 ώρες την εβδομάδα και 

αμείβονται με παγία μηνιαία αντιμισθία (και όχι stricto sensu μισθό), ενώ τα τελευταία 

χρόνια είναι ανοιχτή η συζήτηση ως προς την αλλαγή του συστήματος αμοιβής των 

ιατρών, προκειμένου να γίνουν παραγωγικότεροι. Αξίζει να σημειωθεί, ως προς τη 

συζήτηση αυτή, πως στο σύστημα ΠΦΥ ως έχει ήδη υπάρχουν τρόποι κινητροδότησης 

της παραγωγικότητας, όπως είναι, για παράδειγμα, η δυνατότητα διαπραγμάτευσης με 

τον διευθυντή του ΚΥ του ύψους της μηνιαίας πάγιας αντιμισθίας κατά τη διαδικασία 
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της πρόσληψης ή ανά πάσα στιγμή κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Σε πρακτικό 

επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατόν και νεότερος ιατρός να αμείβεται καλύτερα  

από έναν παλαιότερο συνάδελφό του. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην πρόσληψη του 

προσωπικού παίζουν οι γραπτές συστάσεις από τον προηγούμενο εργοδότη. Ο θεσμός 

της μονιμότητας, τώρα, στη Σουηδία είναι εντελώς διαφορετικός από τον αντίστοιχο 

ελληνικό, καθώς στη Σουηδία μπορείς αρκετά εύκολα τόσο να προσληφθείς ως 

δημόσιος υπάλληλος όσο και να χάσεις τη δουλειά σου αρκετά εύκολα (Συζήτηση με 

θέμα «Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Σουηδία.» στο πλαίσιο του ιστοτόπου 

«Forum Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», URL: 

http://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,1036.msg6547.html#msg6547). Οι ιδιώτες 

ιατροί οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με τα Κομητειακά Συμβούλια, από την άλλη 

πλευρά, αμείβονται κατά πράξη και πάντα με την προσυμφωνημένη αμοιβή. 

Με τις διατάξεις του Family Doctor Act (1994), κάθε ασθενής επιλέγει, εντός της 

περιοχής ευθύνης του Κομητειακού Συμβουλίου όπου κατοικεί, τον οικογενειακό ιατρό 

ή το ΚΥ της προτίμησής του και έχει δικαίωμα να μεταβάλλει αντίληψη, αν δεν είναι 

ευχαριστημένος μετά από διάστημα έξι μηνών. Οι γενικοί ιατροί παραπέμπουν τους 

ασθενείς τους σε ειδικούς ιατρούς, διαγνωστικά κέντρα ή νοσοκομεία μετά από 

ραντεβού τα οποία ρυθμίζουν οι ίδιοι ή χορηγώντας παραπεμπτικό σημείωμα. 

Ενδιαφέρον είναι ότι, προκειμένου για την αντιμετώπιση της ροής προς τα νοσοκομεία, 

έχουν θεσμοθετηθεί αντικίνητρα, όπως υψηλότερες χρεώσεις στα εξωτερικά ιατρεία 

των νοσοκομείων σε αντιπαραβολή προς τις αντίστοιχες στα ΚΥ καθώς και 

μεγαλύτερος χρόνος αναμονής, ενώ στις περιοχές ευθύνης των περισσότερων 

Κομητειακών Συμβουλίων η παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς κάτω των 20 ετών είναι 

δωρεάν. Από τη Δευτέρα, 01.11.2005 εισήχθη ο εμπειρικός κανόνας «0-7-90-90», που 

συνοψίζει με αριθμητικό τρόπο τη δυνατότητα άμεσης επαφής με το σύστημα 

φροντίδας υγείας της χώρας με μηδενική («0») καθυστέρηση: επίσκεψη στο γενικό 

ιατρό μέσα σε 7 μέρες, σε ειδικό ιατρό εντός 90 ημερών και αναμονή μεταξύ 

διάγνωσης και θεραπείας όχι μεγαλύτερη των 90 ημερών (Γιανασμίδης & Τσιαούση, 

2012). 

Η χρηματοδότηση του συστήματος ΠΦΥ στη Σουηδία γίνεται κατά 84% από την 

κεντρική κυβέρνηση κυρίως μέσω φορολογίας και κατά το υπόλοιπο 16% από ιδιωτική 

συμμετοχή  των ασφαλισμένων (out-of-pocket). Η χρήση του συστήματος συνδυάζεται 

με χρεώσεις που ποικίλλουν ανάλογα προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες (πρωτοβάθμια, 

κατ’ οίκον, συνταγογράφηση, οδοντιατρική, παραϊατρική), ενώ προβλέπεται 

νομοθετικά ανώτατο όριο συμμετοχής, ιδιαίτερα για τους χρονίως πάσχοντες ασθενείς. 

http://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,1036.msg6547.html#msg6547
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Κατ’ αρχήν, το κράτος συγκεντρώνει κεντρικά τους φόρους και τους διανέμει στους 

αυτοδιοικητικούς θεσμούς, προκειμένου να τους διαχειριστούν προς ωφέλεια των 

πολιτών, ενώ, στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, οι 

ασφαλιστικοί οργανισμοί αποζημιώνουν τις περιφερειακές ενώσεις των ιατρών και, στη 

συνέχεια, αυτές αμείβουν τα μέλη τους σύμφωνα με την Ενιαία Κλίμακα Αξιών 

(Uniform Value Scale) για ένα σύνολο 150 υπηρεσιών οι οποίες αφορούν την ΠΦΥ 

(Πετρέλης & Δομάγερ, 2016).  
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6. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στο National Health 

Service (Ηνωμένο Βασίλειο) 

 

Το βρετανικό Σύστημα Υγειονομικής Περίθαλψης, γνωστό ως «μοντέλο 

Beveridge» –στη μνήμη και προς τιμή του εμπνευστή του, Λόρδου William 

BEVERIDGE–, αποτελεί το διασημότερο εκπρόσωπο των δημόσιων εθνικών 

συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας ΕΣΥ. Για πολλές 

δεκαετίες, το National Health Service αποτελούσε υπόδειγμα και ενέπνευσε τις αρχές 

του κοινωνικού κράτους σε αρκετές χώρες, αν και θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι τα 

τελευταία χρόνια έχει χάσει κάτι από την παλιά του αίγλη. 

Το NHS διέπεται από τις ιδεολογικές και λειτουργικές αρχές της κοινωνικής 

αλληλεγγύης, της ισότιμης και καθολικής δωρεάν κάλυψης, της εύκολης πρόσβασης 

καθώς και της έντονης κρατικής δράσης και παρέμβασης. Για το βρετανικό σύστημα 

υγείας είναι θεμελιώδης η αντίληψη της κρατικής παρέμβασης –της παρέμβασης της 

πολιτείας υπό την πτυχή της ως κοινωνικού κράτους και κράτους πρόνοιας– στο χώρο 

της υγείας: η πολιτεία αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών υγείας προς όλους τους 

πολίτες, με κύρια πηγή χρηματοδότησης τα έσοδα από την φορολογία των πολιτών. 

Σύμφωνα με μελέτες στο πλαίσιο ΕΕ και ΟΟΣΑ, η χρηματοδότηση του συστήματος 

προέρχεται κατά 90% από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ μόνο το υπόλοιπο 10% 

καλύπτεται από την κοινωνική ασφάλιση και ιδιωτικούς πόρους  (Υφαντόπουλος, και 

συν., 2005)  

 

Σε επίπεδο διοίκησης υγείας, το βρετανικό Yπουργείο Yγείας διασφαλίζει την 

απόδοση των υπηρεσιών υγείας σε περιφερειακό επίπεδο μέσω ενός πλέγματος 10 

Διευθύνσεων Στρατηγικού Χαρακτήρα και σε τοπικό επίπεδο με τα 150 Primary Care 

Trusts (PCTs), τα οποία καλύπτουν πάνω από 340.000 κατοίκους, παρέχοντας 

υπηρεσίες και συντονίζοντας τις δράσεις της ΠΦΥ. Τα PCTs συνάπτουν συμβάσεις με 

γενικούς ιατρούς και οργανισμούς. 

Το NHS στηρίζεται στο θεσμό των γενικών ιατρών (General Practitioners, GPs). 

Ως επί το πλείστον ιδιώτες που εργάζονται στα ιατρεία τους (solo practice) ή, σε 

μικρότερο βαθμό, ομαδικά - συνεργατικά (group practice), οι γενικοί ιατροί ασκούν 

έλεγχο στην πρόσβαση στη χρήση των υπηρεσιών υγείας (gatekeeping), προωθώντας 

τους ασθενείς στις διάφορες βαθμίδες περίθαλψης. Μικρότερος είναι ο αριθμός εκείνων 

των γενικών ιατρών οι οποίοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό. Ο ρόλος των GPs στο 
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βρετανικό εθνικό σύστημα υγείας είναι διττός, στο μέτρο που αφενός παρέχουν 

πρωτοβάθμια φροντίδα και, αφετέρου, παρέχουν κατ’ αποκοπή υπηρεσίες 

δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας κατά παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας από τα 

νοσοκομεία βάσει συμβάσεων αμοιβής κατά πράξη ή ανά υπηρεσία (cost per case). Το 

99% του πληθυσμού επιλέγει τον γενικό ιατρό της αρεσκείας του, ο οποίος είναι 

διαρκώς διαθέσιμος και παρέχει προληπτικές, θεραπευτικές και διαγνωστικές 

υπηρεσίες. Συμπληρωματική λειτουργία στην παροχή ΠΦΥ έχουν και άλλοι 

επαγγελματίες υγείας, όπως οι νοσηλευτές, γυναικολόγοι, ορθοπαιδικοί, ψυχίατροι, 

φυσικοθεραπευτές και μαίες. Η επιλογή του GP γίνεται βάσει της διαμονής των 

πολιτών, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν μακροχρόνια σχέση συνεργασίας και 

εμπιστοσύνης με τον ιατρό τους. Η πλειοψηφία των γενικών ιατρών αμείβεται κατά 

κεφαλή, ενώ υπάρχουν και γιατροί που αμείβονται βάση σύμβασης ορισμένου χρόνου, 

ετήσιας συνήθως διάρκειας. Διαθέσιμες είναι και άλλες ευέλικτες μορφές αμοιβής των 

ιατρών συναρτήσει διάφορων μεταβλητών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και 

εκείνες για προληπτικές εξετάσεις, μικροεπεμβάσεις, εργασία σε υποβαθμισμένες 

περιοχές και νυχτερινές κατ’ οίκον επισκέψεις. Επιπλέον, στους πολίτες παρέχονται και 

υπηρεσίες όπως το «NHS Direct», το οποίο είναι τηλεφωνική και διαδικτυακή 

υπηρεσία πληροφοριών, καθώς και οι υπηρεσίες υγείας 90 «Walk-in centres», τα οποία, 

κυρίως υπό τη διαχείριση των PCTs, παρέχουν πρώτες βοήθειες όλο το χρόνο και 

εξυπηρετούν περίπου 3.000.000 ασθενείς ετησίως. 

Ως προς τους θεσμικούς μετασχηματισμούς του συστήματος, με τη μεταρρύθμιση 

του NHS το 1991, δημιουργήθηκαν τα GP Fund Holders (εισήχθησαν 294 σχήματα). 

Πρόκειται για ομάδες οικογενειακών ιατρών που εξυπηρετούσαν περισσότερους από 

11.000 ασθενείς και οι οποίες αναλάμβαναν επί πληρωμή για τους ασθενείς τους  

υπηρεσίες υγείας από τα νοσοκομεία, τα οποία (νοσοκομεία) κάλυπταν τη σχετική 

δαπάνη από τον ετήσιο προϋπολογισμό τους. Σχηματικά, στο τέλος του χρόνου, εφόσον 

οι συνολικές δαπάνες τους ήταν μικρότερες από το σχετικό προϋπολογισμό τους, οι 

γενικοί ιατροί χρησιμοποιούσαν το αδιάθετο υπόλοιπο για τον εξοπλισμό και τη 

βελτίωση των ιατρείων τους. Το 1999 τα GP Fund Holders καταργήθηκαν και στη θέση 

τους δημιουργήθηκαν Ομάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Primary Care Groups, 

PCGs), τα περισσότερα από τα οποία –481 συνολικά– λειτουργούσαν στις περιοχές 

γεωγραφικής κάλυψης των πρώην GP Fund Holders και καλύπτουν ένα εύρος 

πληθυσμιακής κάλυψης 46.000−257.000 κατοίκων. Οι PCGs, στη διοίκηση των οποίων 

συμμετείχαν οι fund holders, παρείχε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 

συνεργάζονταν με τις τοπικές και υγειονομικές αρχές για την εφαρμογή προγραμμάτων 
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βελτίωσης της υγείας ή ασκούσαν συμβουλευτικό έργο σε ζητήματα υπηρεσιών υγείας, 

συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Το 2002, τέλος, με σκοπό 

βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και μείωσης του χρόνου 

αναμονής στα νοσοκομεία, οι PCGs αντικαταστάθηκαν από τα PCTs (Primary Care 

Trusts), καθένα από τα οποία περιλαμβάνει όλα τα ιατρεία της περιοχής ευθύνης του. 

Σήμερα, τα PCTs ελέγχουν το 75% του προϋπολογισμού του NHS (Γιανασμίδης & 

Τσιαούση, 2012).  
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Ερωτηματολόγιο · Στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας 

 

7. Μεθοδολογία της έρευνας 

 

7.1. Ερωτηματολόγιο 

 

Για τις ανάγκες της μελέτης το ερωτηματολόγιο που επιλέχτηκε ήταν ένα 

σταθμισμένο ερωτηματολόγιο στον ελληνικό πληθυσμό, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 

του υπουργείου το 2010  και είναι αυτό που  χρησιμοποιήθηκε από το Υπουργείο 

Υγείας, για διενέργεια μελέτης ικανοποίησης ασθενών στην ΠΦΥ.  Το ερωτηματολόγιο 

αποτελείται από τριάντα τέσσερις ερωτήσεις διαρθρωμένες σε οχτώ ενότητες και 

εστιάζει θεματικά στην υποδοχή και στο περιβάλλον, στην ταχύτητα της εξυπηρέτησης, 

στις κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις, στις εντυπώσεις από την ιατρική και 

νοσηλευτική φροντίδα, στις διοικητικές υπηρεσίες, στη γενική εξυπηρέτηση στο 

πλαίσιο της δομής καθώς και στη συνολική αξιολόγηση του Κέντρου Υγείας. Επίσης, 

περιλαμβάνει τις απαραίτητες ερωτήσεις προκειμένου για την καταγραφή των 

δημογραφικών στοιχείων των ασθενών (Steine, Finset, & Laerum, 2001 και Paddison & 

Abel, 2013).  

Για την πιο αποτελεσματική και γρήγορη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, οι 

ερωτήσεις διαμορφώθηκαν με βάση την κλίμακα Likert (Χαλκιάς, και συν., 2015). Οι 

τριάντα από αυτές τοποθετήθηκαν σε πίνακα μαζί με τις πέντε πιθανές απαντήσεις 

(«πολύ άσχημες», «μάλλον άσχημες», «ούτε άσχημες ούτε καλές», «μάλλον καλές», 

«πολύ καλές»). Από τις τρεις ερωτήσεις για τη συνολική αξιολόγηση του Κέντρου 

Υγείας, δύο έχουν από τέσσερις πιθανές απαντήσεις («σίγουρα όχι», «μάλλον όχι», 

«μάλλον ναι», «σίγουρα ναι»), μία θέτει κλίμακα μέτρησης από το 0 έως το 10 (σε 

αύξουσα κλίμακα βαθμολογίας), ενώ η τελευταία ερώτηση είναι ανοιχτού τύπου και 

αφορά επισημάνσεις και προτάσεις των ερωτηθέντων. 

Η υλοποίηση της έρευνας με τη διανομή του ερωτηματολογίου στα δεκαπέντε (15) 

Κέντρα Υγείας της 4
ης

 Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας και Θράκης) του 

δείγματος έγινε δυνατή δυνάμει και υπό τους όρους της με Αρ. Πρωτ. 1622/11.01.2018 

Απόφασης του Διοικητή της 4
ης

 ΥΠΕ (βλ. Παράρτημα, II.). 
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7.2. Συμμετοχή στην έρευνα 

 

Από το σύνολο των Κέντρων Υγείας της 4
ης

 Υγειονομικής Περιφέρειας 

(Μακεδονίας και Θράκης), επιλέχθηκαν δεκαπέντε Κέντρα Υγείας με τη μεγαλύτερη 

κίνηση επισκέψεων ή ασθενών (βλ. Χάρτη). Στην έρευνα συμμετείχαν ασθενείς οι 

οποίοι προσήλθαν είτε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είτε στα Τακτικά 

Εξωτερικά Ιατρεία των συγκεκριμένων Κέντρων Υγείας σε διάστημα δύο μηνών (Δ΄ 

τρίμηνο 2017). Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν ανώνυμη και προαιρετική 

και γινόταν είτε από τον ίδιο τον ασθενή είτε από το συγγενή ή συνοδό του, εφόσον 

είχαν ενημερωθεί πλήρως για τη διεξαγωγή της έρευνας και συναινέσει.  

 

7.3. Στατιστική  Ανάλυση 

 

Το ερωτηματολόγιο περιέχει τριάντα τέσσερις ερωτήσεις με τέσσερις ή πέντε 

πιθανές απαντήσεις κατά περίπτωση. Για την καλύτερη διαχείριση των δεδομένων, όλες 

οι απαντήσεις των ασθενών για κάθε ερώτηση καταχωρίστηκαν σε ένα αρχείο τύπου 

Excel (Anon., n.d.). Κάθε ερώτηση θεωρήθηκε ως διατάξιμη ποιοτική μεταβλητή, 

δηλαδή ως μεταβλητή με τέσσερις ή πέντε κατηγορίες οι οποίες δείχνουν διαβάθμιση. 

Η σύνοψη και η παρουσίαση των δεδομένων πραγματοποιήθηκαν με τη δημιουργία 

κατάλληλων πινάκων συχνοτήτων για κάθε μία ερώτηση, οι οποίοι περιέχουν τις 

συχνότητες και τα ποσοστά των απαντήσεων. Για την γραφική παρουσίαση των 

δεδομένων  χρησιμοποιήθηκαν ραβδογράμματα και πίτες, τα οποία απεικονίζουν είτε 

συχνότητες είτε ποσοστά (Approaches to the Analysis of Survey Data, 2001) (Campbell, 

και συν., 2007) (Jacobs & Ekkelboom, 2016). Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το 

στατιστικό πρόγραμμα «IBM SPSS Statistics 23», για τη δε διευκόλυνση της ανάλυσης, 

οι τέσσερις ή πέντε πιθανές απαντήσεις σε κάθε ερώτηση κωδικοποιήθηκαν με 

αριθμούς. 
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Χάρτης: Κέντρα Υγείας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας - Θράκης) 

 κόκκινο χρώμα: τα 15 ΚΥ με τη μεγαλύτερη κίνηση ασθενών 

 κίτρινο χρώμα: υπόλοιπα ΚΥ  
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7. Αποτελέσματα έρευνας 

 

8.1. Δημογραφικά στοιχεία 

 

Από το σύνολο των 345 ασθενών στους οποίους απευθυνθήκαμε, οι 304 (88%) 

δέχτηκαν να συμμετάσχουν  στην έρευνα και να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, με 

τη μεγαλύτερη προσέλευση να παρατηρείται στους νομούς Θεσσαλονίκης και 

Χαλκιδικής, με ποσοστά 32,6% και 25,3% αντίστοιχα (Γράφημα 8.1).Η μέση ηλικία 

των ερωτηθέντων ασθενών είναι τα 54 έτη, με τυπική απόκλιση ± 17,46%. Το ποσοστά 

των ανδρών και γυναικών διαμορφώνονται στο 46% και 54%, αντίστοιχα. Όσον αφορά 

το επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτηθέντων, το 29% είχε τελειώσει το δημοτικό, ενώ ένα 

26,9% είχε ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ - ΤΕΙ). Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ασθενών –95,3%– έχουν την ελληνική ιθαγένεια, με το υπόλοιπο 4,7% να 

έχει άλλη ιθαγένεια, όπως είναι η αλβανική ή η αρμενική. Το 87,9% των ερωτηθέντων 

ασθενών προσήλθε στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των Κέντρων Υγείας και το 94,3% 

ήταν ασφαλισμένο. Τέλος, το 74,9% των ερωτηματολογίων συμπληρώθηκε από τους 

ίδιους τους ασθενείς (Πίνακας 8.1).  

 

Γράφημα 8.1: 

Ποσοστά 

συμμετοχής 

ανά νομό της 

4
ης

 ΥΠΕ 

(Μακεδονίας - 

Θράκης) 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 8.1: Ποσοστά συμμετοχής ανά νομό της 4
ης

 ΥΠΕ (Μακεδονίας - Θράκης) 
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Πίνακας8.1: Δημογραφικά χαρακτηριστικά ασθενών 

 
Απόλυτη 

Συχνότητα 

Ποσοστιαία 

Συχνότητα 

Φύλο 

Άνδρας 

Γυναίκα 

 

134 

157 

 

46,0 

54,0 

Επίπεδο εκπαίδευσης 

Δημοτικό 

Γυμνάσιο 

Λύκειο 

ΑΕΙ ή ΤΕΙ 

Μεταπτυχιακές σπουδές 

 

86 

45 

78 

80 

8 

 

29,0 

15,2 

26,3 

26,9 

2,7 

Ιθαγένεια 

Ελληνική 

Άλλη 

 

284 

14 

 

95,3 

4,7 

Ασφάλιση 

Όχι 

Ναι 

 

17 

283 

 

5,7 

94,3 

Τόπος προσέλευσης 

Επείγοντα 

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 

 

34 

246 

 

12,2 

87,9 

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου 

Ασθενής 

Συγγενής/Συνοδός 

 

164 

55 

 

74,9 

25,1 

 Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Ηλικία 54,00 17,46 
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8.2. Ανίχνευση του ερωτηματολογίου 

 

 Εντυπώσεις από την υποδοχή - Περιβάλλον 

 

Στο σύνολο των 12 ερωτήσεων οι οποίες αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη ενότητα, 

είναι εμφανές ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών έχει καλές εντυπώσεις για την 

υποδοχή και το περιβάλλον του Κέντρου Υγείας. Σε ποσοστό 46%, οι εντυπώσεις για 

την τηλεφωνική εξυπηρέτηση ήταν «Μάλλον καλές» ,  όπως και για τη συμπεριφορά 

του προσωπικού υποδοχής σε ποσοστό 50,3% (Πίνακας 8.2), ενώ σε ελάχιστες 

περιπτώσεις αναφέρθηκε ότι απουσίαζε προσωπικό από την υποδοχή. Οι εντυπώσεις 

για το χρόνο αναμονής για τον ιατρό καθώς και για την παροχή πληροφοριών και 

ύπαρξη πινακίδων που διευκολύνουν τη μετακίνηση στα διάφορα τμήματα ήταν στην 

πλειοψηφία τους «Μάλλον καλές», με ποσοστά 38,9%, 49,5% και 54% αντίστοιχα 

(Πίνακας 8.2). Αυξημένα ήταν τα ίδια ποσοστά για την καθαριότητα και τη 

λειτουργικότητα των χώρων, με ένα ποσοστό 19,7% να έχει «Μάλλον κακές» 

εντυπώσεις για την καθαριότητα των βοηθητικών χώρων (WC, μπάνια, κ.ά.) (Πίνακας 

8.2). Ομοίως, οι ασθενείς είχαν σχηματίσει καλές εντυπώσεις για τη θερμοκρασία και 

την ησυχία που επικρατούσε στους χώρους αναμονής καθώς και για την ύπαρξη 

διαθέσιμων καθισμάτων (Πίνακας 8.2). 
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Πίνακας 8.2: Εντυπώσεις από την υποδοχή-περιβάλλον (απόλυτες συχνότητες) 

 

 

Πολύ 

Άσχημες 

Μάλλον 

Άσχημες 

Ούτε Καλές 

Ούτε Κακές 

Μάλλον 

Καλές 
Πολύ Καλές 

Τηλεφωνική 

εξυπηρέτηση  
12 27 56 138 67 

Συμπεριφορά του 

προσωπικού 

υποδοχής 

5 5 51 151 88 

Χρόνος αναμονής 

μέχρι την επίσκεψη 

στο γιατρό 

16 45 91 114 27 

Παροχή 

πληροφοριών  
3 12 55 149 82 

Ύπαρξη πινακίδων 

που διευκολύνουν 

την κίνησή 

σας στα διάφορα 

τμήματα 

6 15 47 163 71 

Καθαριότητα και 

λειτουργικότητα 

χώρων υποδοχής 

5 23 79 150 47 

Ύπαρξη ελεύθερων 

καθισμάτων 
2 7 19 134 141 

Θερμοκρασία 

χώρων  
4 9 51 167 71 

Ησυχία 3 8 57 161 67 

Καθαριότητα 

βοηθητικών χώρων 
14 58 83 119 25 

Προσβασιμότητα σε 

άτομα με αναπηρία 
3 23 64 153 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 8.1: Τηλεφωνική εξυπηρέτηση 
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Γράφημα 8.2: Συμπεριφορά προσωπικού υποδοχής 

 

 

 

 

Γράφημα 8.3: Χρόνος αναμονής 
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Γράφημα 8.4: Παροχή πληροφοριών 

 

 

 

Γράφημα 8.5: Ύπαρξη πινακίδων για διευκόλυνση 
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Γράφημα 8.6: Καθαριότητα και λειτουργικότητα χώρων υποδοχής 

 

 

 

Γράφημα 8.7: Ύπαρξη ελεύθερων καθισμάτων κατά τη διάρκεια της αναμονής 
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Γράφημα 8.8: Θερμοκρασία χώρων 

 

 

 

Γράφημα 8.9: Ησυχία 
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Γράφημα 8.10: Καθαριότητα βοηθητικών χώρων 

 

 

 

Γράφημα 8.11: Προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία 
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 Εντυπώσεις από την ταχύτητα εξυπηρέτησης 

 

Οι εντυπώσεις για το χρόνο αναμονής για ραντεβού ήταν σε ποσοστό 38,4% 

«Μάλλον καλές», ενώ «Μάλλον κακές» ήταν σε ένα μικρό ποσοστό 13,2% ενώ ένα 

αρκετά υψηλό ποσοστό 33,8% δεν είχαν ούτε καλή ούτε άσχημη εντύπωση για τον 

χρόνο αναμονής (Πίνακας 8.3). Όσον αφορά την τήρηση του προγραμματισμένου 

ραντεβού καθώς και το χρόνο αναμονής για τη διενέργεια εξετάσεων και την έκδοση 

των αποτελεσμάτων τους, τα ποσοστά στις «Μάλλον καλές» εντυπώσεις ήταν επίσης 

υψηλά, με 42,6%, 52,3% και 56,4%, αντίστοιχα (Πίνακας 8.3). 

 

Πίνακας 8.3: Εντυπώσεις για την ταχύτητα εξυπηρέτησης(απόλυτες συχνότητες) 

 

 

Πολύ 

Άσχημες 

Μάλλον 

Άσχημες 

Ούτε Καλές 

Ούτε Κακές 

Μάλλον 

Καλές 

Πολύ 

Καλές 

Χρόνος αναμονής για 

ραντεβού 
20 40 102 116 24 

Τήρηση της 

προγραμματισμένης 

ώρας του ραντεβού 

13 40 89 127 29 

Χρόνος αναμονής για 

τη διενέργεια 

εξετάσεων 

4 18 89 156 31 

Χρόνος έκδοσης 

αποτελεσμάτων 

εξετάσεων 

6 7 43 167 44 
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Γράφημα 8.12: Χρόνος αναμονής για ραντεβού 

 

 

 

Γράφημα 8.13: Τήρηση της προγραμματισμένης ώρας του ραντεβού 
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Γράφημα 8.14: Χρόνος αναμονής για τη διενέργεια εξετάσεων 

 

 

 

Γράφημα 8.15: Χρόνος έκδοσης αποτελεσμάτων εξετάσεων 
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 Εντυπώσεις από τις κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις 

 

Όσον αφορά τις κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις στα ΚΥ, παρατηρούνται 

αυξημένα ποσοστά στις «Μάλλον καλές» εντυπώσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται σε 

ποσοστά 51,2% για τη συμπεριφορά του προσωπικού κατά τη διάρκεια των εξετάσεων 

και 52,9% για το σεβασμό της προσωπικότητας του εξεταζόμενου ασθενούς (Πίνακας 

8.4). 

 

Πίνακας 8.4: Εντυπώσεις για τις κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις(απόλυτες 

συχνότητες) 

 

Πολύ 

Άσχημες 

Μάλλον 

Άσχημες 

Ούτε Καλές Ούτε 

Κακές 

Μάλλον 

Καλές 

Πολύ 

Καλές 

Συμπεριφορά του 

προσωπικού κατά τη 

διάρκεια των 

εξετάσεων 

2 3 61 151 78 

Σεβασμός της 

προσωπικότητας του 

εξεταζόμενου 

ασθενούς  

7 6 55 156 71 

 

 

 

Γράφημα 8.16: Συμπεριφορά του προσωπικού κατά τη διάρκεια των εξετάσεων   
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Γράφημα 8.17: Σεβασμός της προσωπικότητας του εξεταζόμενου ασθενούς 

 

 

 

 Εντυπώσεις από την ιατρική φροντίδα 

 

Όσον αφορά την ιατρική φροντίδα, οι ασθενείς είχαν «Μάλλον καλές» εντυπώσεις 

για την εμπειρία και την ικανότητα των ιατρών σε ποσοστό 51,8%, ενώ μόνο σε 

ποσοστό 4,3% οι εντυπώσεις για τη συμπεριφορά των ιατρών ήταν κακές (Πίνακας 

8.5). Για τη συμπεριφορά του προσωπικού κατά τη διάρκεια των ιατρικών εξετάσεων οι 

εντυπώσεις ήταν «Μάλλον καλές» σε ποσοστό 47,9%, ενώ για την πλήρη και 

κατανοητή ενημέρωση από τους ιατρούς σχετικά με την πορεία της ασθένειας και της 

θεραπείας οι αντίστοιχες εντυπώσεις ήταν «Μάλλον κακές» σε ποσοστό 6,1% (Πίνακας 

8.5). Τέλος, οι εντυπώσεις για την ψυχολογική υποστήριξη από τους ιατρούς ήταν 

«Μάλλον καλές» σε ποσοστό 42,2%. 

 

 

 



59 
 

 

 

 

Πίνακας 8.5.: Εντυπώσεις για την ιατρική φροντίδα(απόλυτες συχνότητες) 

 

Πολύ 

Άσχημες 

Μάλλον 

Άσχημες 

Ούτε Καλές Ούτε 

Κακές 

Μάλλον 

Καλές 

Πολύ 

Καλές 

Ποιότητα ιατρικής 

φροντίδας  
3 9 63 155 69 

Συμπεριφορά των 

ιατρών  
6 7 66 134 87 

Ψυχολογική 

υποστήριξη από τους 

γιατρούς 

4 28 80 125 59 

Πλήρης και 

κατανοητή ενημέρωση 

από τους γιατρούς 

σχετικά με την πορεία 

της ασθένειας και της 

θεραπείας σας 

4 18 68 137 67 

Συμπεριφορά του 

ιατρικού προσωπικού 

κατά τη διάρκεια των 

ιατρικών εξετάσεων 

6 13 60 140 73 

 

 

 

Γράφημα 8.18: Ποιότητα ιατρικής φροντίδας 
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Γράφημα 8.19: Συμπεριφορά ιατρών (ευγένεια, φιλικότητα, σεβασμός) 
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Γράφημα 8.20: Ψυχολογική υποστήριξη από τους ιατρούς 

 

 

 

 

Γράφημα 8.21: Ενημέρωση από τους ιατρούς σχετικά με την πορεία της ασθένειας και 

της θεραπείας των ασθενών 
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Γράφημα 8.22: Συμπεριφορά του ιατρικού προσωπικού κατά τη διάρκεια των ιατρικών 

εξετάσεων  
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 Εντυπώσεις από τη νοσηλευτική φροντίδα 

 

Ως προς την ποιότητα της νοσηλευτική φροντίδας, οι εντυπώσεις των ασθενών 

ήταν πολύ καλές σε ποσοστό 73,8% (Πίνακας 8.6). Οι εντυπώσεις για τη συμπεριφορά 

των νοσηλευτών ήταν «Μάλλον καλές» σε ποσοστό 48,1%, για το δεδομένο της 

ψυχολογικής υποστήριξης, ωστόσο, υπήρξε ένα ποσοστό 5,4% των ερωτηθέντων με 

κακές εντυπώσεις (Πίνακας 8.6). 

 

Πίνακας 8.6: Εντυπώσεις για τη νοσηλευτική φροντίδα(απόλυτες συχνότητες) 

 

 

 

Γράφημα 8.23: Ποιότητα νοσηλευτικής φροντίδας (εμπειρία και ικανότητα νοσηλευτών) 

 

 

Πολύ 

Άσχημες 

Μάλλον 

Άσχημες 

Ούτε Καλές Ούτε 

Κακές 

Μάλλον 

Καλές 

Πολύ 

Καλές 

Ποιότητα 

νοσηλευτικής 

φροντίδας  

2 9 67 149 70 

Συμπεριφορά 

νοσηλευτών  
3 6 65 143 80 

Ψυχολογική 

υποστήριξη από το 

νοσηλευτικό 

προσωπικό 

6 10 74 193 67 
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Γράφημα 8.24: Συμπεριφορά νοσηλευτών (ενημέρωση, ευγένεια, φιλικότητα, σεβασμός) 

 

 

Γράφημα 8.25: Ψυχολογική υποστήριξη από το νοσηλευτικό προσωπικό  
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 Εντυπώσεις από τις διοικητικές υπηρεσίες 

 

Όσον αφορά τις διοικητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο λειτουργίας των ΚΥ, τόσο για 

τη συμπεριφορά του διοικητικού προσωπικού όσο και για την ταχύτητα διεκπεραίωσης 

των υποθέσεων εκ μέρους του οι εντυπώσεις των ασθενών σημειώνονται «Μάλλον 

καλές» σε ποσοστό 48,3% και 51,2%, αντίστοιχα, χωρίς, ωστόσο, να λείπει και ένα 

μικρό ποσοστό κακών εντυπώσεων, με τα αντίστοιχα μεγέθη να διαμορφώνονται σε 5% 

και 6,1% των ερωτηθέντων (Πίνακες 8.7). 

 

Πίνακας 8.7: Εντυπώσεις για τις διοικητικές υπηρεσίες(απόλυτες συχνότητες) 

 

Πολύ 

Άσχημες 

Μάλλον 

Άσχημες 

Ούτε Καλές Ούτε 

Κακές 

Μάλλον 

Καλές 

Πολύ 

Καλές 

Συμπεριφορά 

διοικητικού 

προσωπικού  

4 11 71 144 68 

Ταχύτητα 

διεκπεραίωσης 

διαδικασιών από το 

διοικητικό προσωπικό   

4 14 78 151 48 

 

 

 

Γράφημα 8.26: Συμπεριφορά διοικητικού προσωπικού (ενημέρωση, ευγένεια, φιλικότητα, 

σεβασμό 
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Γράφημα 8.27: Ταχύτητα διεκπεραίωσης διαδικασιών 
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 Εντυπώσεις από τη γενική εξυπηρέτηση 

 

Οι ερωτήσεις της ενότητας ως προς τη γενική εξυπηρέτηση των ερωτηθέντων 

ασθενών στα ΚΥ αναφέρονται στον τρόπο αντιμετώπισης των επισκεπτών ή των 

συνοδών τους καθώς και στην εμπιστευτικότητα ως προς τη μεταχείριση των 

προσωπικών τους δεδομένων. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, οι εντυπώσεις των 

ασθενών καταγράφονται «Μάλλον καλές», σε ποσοστό 48,8% και 53,4%, αντίστοιχα 

(Πίνακας 8.8). 

 

Πίνακας 8.8: Εντυπώσεις για τη γενική εξυπηρέτηση(απόλυτες συχνότητες) 

 

Πολύ 

Άσχημες 

Μάλλον 

Άσχημες 

Ούτε Καλές 

Ούτε Κακές 

Μάλλον 

Καλές 

Πολύ 

Καλές 

Τρόπος αντιμετώπισης 

των επισκεπτών ή 

συνοδών 

5 9 80 145 58 

Εμπιστευτικότητα  4 4 59 156 69 

 

 

 

Γράφημα 8.28: Τρόπος αντιμετώπισης των επισκεπτών ή συνοδών 
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Γράφημα 8.29: Εμπιστευτικότητα (μεταχείριση προσωπικών δεδομένων) 

 

 

 

 

 Συνολική Αξιολόγηση του Κέντρου Υγείας 

 

Κλείνοντας, όσον αφορά τη συνολική αξιολόγηση του Κέντρου Υγείας από τους 

χρήστες των υπηρεσιών ΠΦΥ στο υφιστάμενο πλαίσιο των ΚΥ, η μέση βαθμολογία 

των δομών ήταν 7,4 μονάδες, με τυπική απόκλιση ±1,78. Το 48,3% των ασθενών 

δήλωσε ότι είναι πιθανό να επισκεφθεί ξανά το Κέντρο Υγείας, ενώ μόνο το 5,7% 

απάντησε «Μάλλον όχι» (Πίνακας 8.9), στη δε ερώτηση αν θα σύστηναν το Κέντρο 

Υγείας στους φίλους και την οικογένειά τους, το 45,9% των ερωτηθέντων δήλωσε πως 

μάλλον θα το πρότεινε, ενώ ένα ποσοστό 11% τοποθετήθηκε αρνητικά (Πίνακας 8.9). 
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Πίνακας 8.9: Συνολική αξιολόγηση του ΚΥ(απόλυτες συχνότητες) 

 

 
Σίγουρα Όχι Μάλλον Όχι Μάλλον Ναι Σίγουρα Ναι 

Θα επιλέγατε να 

επισκεφθείτε ξανά το 

Κέντρο Υγείας; 

1 16 142 135 

Θα συστήνατε το 

Κέντρο Υγείας στους 

φίλους και στην 

οικογένειά σας; 

2 30 134 126 

 

 

 

Γράφημα 8.30: Θα επιλέγατε να επισκεφθείτε ξανά το Κέντρο Υγείας; 
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Γράφημα 8.31: Θα συστήνατε το Κέντρο Υγείας στους φίλους και στην οικογένειά σας;  
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8. Αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ως εργαλείου της έρευνας 

 

Προκειμένου για τη διερεύνηση της αξιοπιστίας της εσωτερικής συνοχής του 

ερωτηματολογίου ως εργαλείου της έρευνας, υπολογίστηκε ο συντελεστής α-Cronbach 

τόσο ως προς το ερωτηματολόγιο στο σύνολό του όσο και ως προς κάθε ενότητά του 

ξεχωριστά. Η τιμή του συντελεστή για ολόκληρο το ερωτηματολόγιο βρέθηκε 0,95, η 

οποία κρίνεται πολύ ικανοποιητική. Οι τιμές για τις ενότητες κυμαίνονται από 0,76 έως 

0,92, τιμές οι οποίες είναι επίσης ικανοποιητικές, με τη χαμηλότερη να αναφέρεται στη 

συνολική αξιολόγηση του ΚΥ (Πίνακας 9.1) (Field, 2013). 

 

                        

                           Πίνακας 9.1: Συντελεστές α Cronbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Στοιχείο Συντελεστής  

Σύνολο Ερωτήσεων  0,95 

Υποδοχή - Περιβάλλον 0,85 

Ταχύτητ εξυπηρέτησης 0,83 

Κλινικές και 

Εργαστηριακές 

Εξετάσεις 

0,88 

Ιατρική Φροντίδα 0,93 

Νοσηλευτική Φροντίδα 0,93 

Διοικητικές Υπηρεσίες 0,92 

Γενική Εξυπηρέτηση 0,89 
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9. Συσχέτιση των στοιχείων του ερωτηματολογίου 

 

Για τη συσχέτιση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των ερωτηθέντων με τα 

κυρίως στοιχεία των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν οι 

συντελεστές Pearson, για δύο ποσοτικές μεταβλητές, και Spearman, για δύο 

κατηγορικές μεταβλητές ή μία κατηγορική και μία ποσοτική μεταβλητή. σε ποιες 

περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ο Pearson και σε ποιες ο spearman; Επιλέχθηκαν οι 

συσχετίσεις με στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 

 Το φύλο παρουσίασε μια ασθενή αρνητική συσχέτιση προς την τήρηση του 

προγραμματισμένου ραντεβού, με Spearman coefficient r=-0,147 (p-value = 0,013) η 

οποία είναι στατιστικά σημαντική καθώς δε είναι κωδικοποιημένο ως 1=Άνδρας και 

2=Γυναίκα, ο συντελεστής αυτός δηλώνει ότι οι άνδρες είναι περισσότερο 

ικανοποιημένοι όσον αφορά την τήρηση της προγραμματισμένης ώρας του ραντεβού 

τους στο ΚΥ σε σχέση προς τις γυναίκες. 

Όσον αφορά την ηλικία, τώρα, παρατηρήθηκε πως όσο αυξάνεται η ηλικία, τόσο 

αυξάνεται και η ικανοποίηση που νιώθουν οι ασθενείς σε σχέση προς διάφορους τομείς 

λειτουργίας του ΚΥ (Πίνακας 10.1). Το αντίθετο παρατηρείται με την εκπαίδευση: όσο 

αυξάνεται το μορφωτικό επίπεδο, τόσο μειώνεται η αίσθηση της ικανοποίησης από 

τους διάφορους υπηρεσίες του ΚΥ (Πίνακας 10.2). 

Η ιθαγένεια παρουσίασε μικρή θετική συσχέτιση με την ταχύτητα διεκπεραίωσης 

των διαδικασιών από το διοικητικό προσωπικό, με Spearman coefficient r=0,146 (p-

value = 0,013). Από την κωδικοποίησή της με 1=Ελληνική, 2=Άλλη από ελληνική, 

προκύπτει ότι τα άτομα που είχαν ελληνική ιθαγένεια έδειξαν μικρότερη ικανοποίηση 

όσον αφορά την ταχύτητα στη διεκπεραίωση των διαδικασιών από το διοικητικό 

προσωπικό. Η ασφάλιση («ναι» - «όχι»), ωστόσο, δε φάνηκε να συσχετίζεται 

αντίστοιχα με κάποιο από τα στοιχεία των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. 

Τέλος, ο τόπος στον οποίο προσήλθαν οι ερωτηθέντες έδειξε μια μικρή αρνητική 

συσχέτιση ως προς ορισμένους τομείς του ΚΥ. Συγκεκριμένα, τα άτομα που 

προσήλθαν στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών δήλωσαν μεγαλύτερη ικανοποίηση 

σε σχέση προς τα άτομα που προσήλθαν στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (Πίνακας 

10.3). 
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Πίνακας 10.1: Συντελεστές συσχέτισης της ηλικίας προς στοιχεία των ερωτήσεων του 

ερωτηματολογίου 

Στοιχείο  Pearson Coefficient p-value 

Συνολική αξιολόγηση 

του ΚΥ 
0,157** 0,007 

 
Spearman Coefficient p-value 

Διευκόλυνση κίνησης 

στα διάφορα τμήματα 

του ΚΥ (πινακίδες) 

0,162** 0,005 

Καθαριότητα και 

λειτουργικότητα των 

χώρων υποδοχής 

0,196** 0,002 

Ησυχία 0,165** 0,005 

Ποιότητα 

νοσηλευτικής 

φροντίδας 

0,177** 0,002 

Ταχύτητα 

εξυπηρέτησης από το 

διοικητικό προσωπικό 

0,165** 0,005 

Τρόπος αντιμετώπισης 

των επισκεπτών ή των 

συνοδών 

0,117* 0,045 

Θα επιλέγατε να 

επισκεφθείτε ξανά το 

Κέντρο Υγείας; 

0,127* 0,031 

Θα συστήνατε το ΚΥ 

στους φίλους και στην 

οικογένειά σας; 

0,188** 0,001 

        ** Βαθμός σημαντικότητας 1%. * Βαθμός σημαντικότητας 5% 
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Πίνακας 10.2: Συντελεστές συσχέτισης της εκπαίδευσης προς στοιχεία των ερωτήσεων 

του ερωτηματολογίου 

Στοιχείο 
Spearman 

Coefficient 
p-value 

Διευκόλυνση κίνησης στα διάφορα 

τμήματα του ΚΥ (πινακίδες) 
 -0,195** 0,001 

Καθαριότητα και λειτουργικότητα των 

χώρων υποδοχής 
 -0,201** <0,001 

Ησυχία   -0,212** <0,001 

Καθαριότητα βοηθητικών χώρων 

(W.C., μπάνια κ.ά.) 
 -0,151** 0,010 

Τήρηση της προγραμματισμένης ώρας 

του ραντεβού 
 -0,161** 0,006 

Χρόνος αναμονής για τη διενέργεια 

εξετάσεων 
 -0,137* 0,020 

Ψυχολογική υποστήριξη από τους 

ιατρούς 
 -0,154** 0,009 

Ποιότητα νοσηλευτικής φροντίδας  -0,147** 0,012 

Ψυχολογική υποστήριξη από το 

νοσηλευτικό προσωπικό 
 -0.132** 0,024 

Ταχύτητα εξυπηρέτησης από το 

διοικητικό προσωπικό 
 -0,120* 0,041 

Τρόπος αντιμετώπισης των επισκεπτών 

ή των συνοδών 
 -0,150** 0,010 

Συνολική αξιολόγηση του ΚΥ  -0,209** <0,001 

Θα επιλέγατε να επισκεφθείτε ξανά το 

Κέντρο Υγείας; 
 -0,197** 0,001 

Θα συστήνατε το ΚΥ στους φίλους και 

στην οικογένειά σας; 
 -0,237** <0,001 

** Βαθμός σημαντικότητας 1%. * Βαθμός σημαντικότητας 5% 
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Πίνακας 10.3: Συντελεστές συσχέτισης του τόπου προσέλευσης των ασθενών προς 

στοιχεία των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου 

 

Spearman 

Coefficient 
p-value 

Παροχή πληροφοριών  -0,120* 0,046 

Καθαριότητα βοηθητικών χώρων 

(W.C., μπάνια κ.ά.) 
 -0,121* 0,045 

Συμπεριφορά του προσωπικού κατά τη 

διάρκεια των εξετάσεων 
 -0,109* 0,074 

Ποιότητα νοσηλευτικής φροντίδας  -0,126* 0,036 

Εμπιστευτικότητα (μεταχείριση 

προσωπικών δεδομένων) 
 -0,140* 0,021 

 

 

 

Για την ανάδειξη διαφορών στην ικανοποίηση των ασθενών με βάση τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, υπολογίστηκε ένα σκορ ανά ασθενή, τόσο για κάθε μία από τις 8 

ενότητες ερωτήσεων ξεχωριστά όσο και για το ερωτηματολόγιο συνολικά 

χαρακτηριστικά. Μεγαλύτερο σκορ υποδεικνύει μεγαλύτερη ικανοποίηση. Το unpaired 

t-test και ο συντελεστής Pearson r χρησιμοποιήθηκαν για τις συγκρίσεις των σκορ με 

ποιοτικές και ποσοτικές μεταβλητές αντίστοιχα. One way ANOVA και Post hoc 

αναλύσεις με τη μέθοδο Bonferroni χρησιμοποιήθηκαν για τις ποιοτικές μεταβλητές με 

περισσότερες από δύο κατηγορίες. 

 Με βάση το φύλο, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ανδρών και 

γυναικών όσον αφορά την ταχύτητα εξυπηρέτησης (p-τιμή = 0,016). Πιο συγκεκριμένα, 

το μέσο σκορ των ανδρών ήταν 14,44 με τυπική απόκλιση ± 2,96, ενώ το μέσο σκορ 

των γυναικών ήταν 13,51 με τυπική απόκλιση ± 3,48. Αυτό δείχνει μια μεγαλύτερη 

ικανοποίηση των ανδρών σε σχέση γυναίκες στον τομέα της ταχύτητας στην 

εξυπηρέτηση (Γράφημα 10.1). 

Οι ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας έδειχναν μεγαλύτερη ικανοποίηση τόσο για την 

υποδοχή και το περιβάλλον του Κέντρου Υγείας (r=0,127 , p-τιμή=0,028, Γράφημα 

10.2), όσο  και για την παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα (r=0,132 , p-τιμή=0,022). 

Αυξημένη ικανοποίηση καθώς αυξάνεται η ηλικία παρατηρήθηκε επίσης στη συνολική 

αξιολόγηση του Κέντρου Υγείας (Γράφημα 10.3). 

Όσον αφορά την εκπαίδευση, στατιστικά σημαντική διαφορά στην ικανοποίηση 

παρατηρήθηκε μεταξύ των ασθενών που είχαν τελειώσει το δημοτικό σχολείο και των 
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ασθενών που ήταν τελειόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ. Κατά μέσο όρο, οι απόφοιτοι δημοτικού 

έδειξαν μεγαλύτερη ικανοποίηση τόσο για την υποδοχή και το περιβάλλον του Κέντρου 

Υγείας (p-τιμή=0,023), όσο και για τη νοσηλευτική φροντίδα (p-τιμή=0,034). Διαφορά 

παρατηρήθηκε και με βάση το σκορ από το συνολικό ερωτηματολόγιο (p-τιμή=0,009), 

καθώς και το σκορ από την επιμέρους ερώτηση για τη συνολική αξιολόγηση του 

Κέντρου Υγείας (p-τιμή=0,016). 

Με βάση την ιθαγένεια, οι ασθενείς με Ελληνική ιθαγένεια έδειξαν μικρότερη 

ικανοποίηση όσον αφορά τις διοικητικές υπηρεσίες σε σχέση με τους ασθενείς που 

είχαν ιθαγένεια άλλη από την Ελληνική (p-τιμή=0,029, Γράφημα 10.4). 

Τέλος, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην ικανοποίηση μεταξύ 

των ασθενών που προσήλθαν στα επείγοντα και των ασθενών που προσήλθαν στα 

τακτικά εξωτερικά ιατρεία. 

 

 

 

Γράφημα 10.1: Μέσο σκορ για την ταχύτητα εξυπηρέτησης ανά φύλο 
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Γράφημα 10.2:  Σκορ για την υποδοχή-περιβάλλον με ηλικία 

 

 

 

Γράφημα 10.3:  Σκορ για τη συνολική αξιολόγηση του ΚΥ με ηλικία 
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Γράφημα 10.4:  Σκορ για τις διοικητικές υπηρεσίες του ΚΥ με την Ιθαγένεια 
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10. Συζήτηση - Προτάσεις 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να ερευνήσει το πεδίο της ικανοποίησης των 

ασθενών ως κυρίως σώματος χρηστών των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας, όπως αυτές –με συστημικά μη ολοκληρωμένο τρόπο– προσφέρονται σήμερα 

και στο πλαίσιο των δομών των Κέντρων Υγείας. Το διανεμηθέν ερωτηματολόγιο 

αποτέλεσε ένα εργαλείο αποτύπωσης, μέτρησης και ποσοτικοποίησης της ικανοποίησης 

των ασθενών ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες ΠΦΥ, με πόλους αναφοράς τα 

Κέντρα Υγείας της 4
ης

 Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας - Θράκης)· περιείχε 34 

ερωτήσεις κατανεμημένες σε οκτώ (8) διακριτές ενότητες, ώστε να καλύπτεται το 

σύνολο των τομέων δραστηριότητας ενός Κέντρου Υγείας, από την υποδοχή των 

χρηστών των υπηρεσιών ΠΦΥ και το περιβάλλον έως τις διοικητικές υπηρεσίες καθώς 

και τη συνολική αξιολόγηση της δομής. 

Σε αρκετά υψηλό ποσοστό, οι ασθενείς είχαν καλές εντυπώσεις για το Κέντρο 

Υγείας το οποίο επισκέφθηκαν. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει φαίνεται τόσο από τη 

συνολική βαθμολογία των Κέντρων Υγείας (7,4 μονάδες στις 10), όσο και από το 

μεγάλο ποσοστό πιθανής μελλοντικής επίσκεψης στα Κέντρα Υγείας. Εντούτοις, 

παρατηρήθηκαν, φυσικά, και ορισμένες αρνητικές σημειώσεις με βάση τις εντυπώσεις 

των ασθενών. 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την υποδοχή και το περιβάλλον του Κέντρου 

Υγείας, σε ποσοστό 12% των ερωτηθέντων ασθενών είχαν δημιουργηθεί κακές 

εντυπώσεις από την τηλεφωνική τους εξυπηρέτηση για ραντεβού και πληροφορίες, οι 

οποίες είναι αρκετά πιθανό να οφείλονται στα λειτουργικά κακώς κείμενα του 

πενταψήφιου αριθμού κλήσης τον οποίο χρησιμοποιούν τα περισσότερα Κέντρα Υγείας 

προκειμένου για τον προγραμματισμό παροχής των υπηρεσιών τους στους ασθενείς. Σε 

παρόμοια διάθεση, ένα ποσοστό 18% και 25% των ερωτηθέντων δήλωσε πως είχε 

σχηματίσει κακές εντυπώσεις για το χρόνο αναμονής μέχρι την επίσκεψη στον ιατρό, 

καθώς και για την καθαριότητα κυρίως των βοηθητικών χώρων. Η διαπίστωση αυτή 

υποδεικνύει κυρίως την πραγματική έλλειψη η οποία υπάρχει σε ιατρούς και 

νοσηλευτικό προσωπικό (χωρίς, βέβαια, να πρέπει να παραβλέψουμε –ως προς το 

ήσσονος σημασίας συμπέρασμα– ότι οι δημόσιες δομές στην Ελλάδα πάσχουν και από 

άποψη υποδομής). 

Ένας περιορισμός της μελέτης ήταν ότι οι θεσμικές αλλαγές που επιχειρούνται 

στην ΠΦΥ ήταν πολύ πρόσφατες και έτσι οι ασθενείς δεν είχαν προλάβει να 

αξιολογήσουν τις μεταρρυθμίσεις. Παρόλαυτα, ο θεσμός των ραντεβού φαίνεται να 
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είναι σημαντικός στην ποιότητα ζωής των ασθενών, γιατί μειώνει κατά πολύ το χρόνο 

που χρειάζεται να δαπανήσουν μέσα στο σύστημα.  

Από την άλλη πλευρά, η σοβαρή έλλειψη προσωπικού έχει αντίκρισμα και στον 

τομέα της ταχύτητας στην εξυπηρέτηση, το οποίο αποτυπώνεται εναργώς από τα 

ευρήματα της έρευνας, στο μέτρο που οι ερωτηθέντες ασθενείς έχουν μάλλον αρνητικές 

εντυπώσεις τόσο για τον χρόνο αναμονής για ραντεβού όσο και για την τήρηση της 

ώρας του προγραμματισμένου ραντεβού τους σε ποσοστά 19,8% και 17,8%, 

αντίστοιχα. 

Πανελλαδική μελέτη, η οποία μετράει την ικανοποίηση από την ΠΦΥ, έχει βρει 

παρόμοια αποτελέσματα. Σε σύνολο 1.964 ασθενών, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ασθενών ήταν δυσαρεστημένο με το μεγάλο χρόνο αναμονής για ραντεβού, αλλά και με 

την πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό, τις προληπτικές δράσεις και τη συμμετοχή των 

ασθενών στη λήψη αποφάσεων, ερωτήσεις που δε συμπεριελήφθησαν στο παρόν 

ερωτηματολόγιο (Lionis και συν.2017). Παρόμοια μελέτη, εντοπίζει την κύρια αιτία μη 

ικανοποίησης, ως την έλλειψη υποδομών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, γεγονός που 

συμφωνεί με την παρούσα μελέτη, στην οποία βρέθηκε, ότι μία βασική αιτία μη 

ικανοποίησης ήταν τα προβλήματα καθαριότητας, χώρου και ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού (Lionis και συν., 2004).  

Οι εντυπώσεις των ασθενών για τη συμπεριφορά του προσωπικού καθώς και για το 

σεβασμό της προσωπικότητάς τους κατά τη διάρκεια των κλινικών και των 

εργαστηριακών εξετάσεων ήταν, σε μεγάλο βαθμό, καλές. Ωστόσο, σε ορισμένα 

Κέντρα Υγείας καταγράφεται έλλειψη δυνατότητας των μικροβιολογικών εργαστηρίων 

να διεκπεραιώνουν το σύνολο των εργαστηριακών εξετάσεων και όχι μερικές από 

αυτές. Το ίδιο καλές ήταν οι εντυπώσεις των ερωτηθέντων και για την εμπειρία, την 

ικανότητα και τη συμπεριφορά των ιατρών και γενικά του ιατρικού προσωπικού. Ένα 

ποσοστό των ασθενών, ωστόσο, δεν έμεινε ευχαριστημένο από την ψυχολογική 

υποστήριξη που τους παρείχαν οι ιατροί κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, όπως και 

από τη μη πλήρη και κατανοητή ενημέρωσή τους σχετικά με την πορεία της ασθένειας 

και της θεραπείας τους. 

Όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, τώρα, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων έχει θετικές εντυπώσεις από την εμπειρία, την ικανότητα και τη 

συμπεριφορά των νοσηλευτών, με ένα μικρό μόνο ποσοστό να δηλώνει μη 

ικανοποιημένο από την ψυχολογική υποστήριξη που δε του παρείχαν οι νοσηλευτές. Το 

ίδιο θετικές ήταν οι εντυπώσεις και από τις διοικητικές υπηρεσίες του Κέντρου Υγείας, 

με ένα μικρό, πάλι, ποσοστό να έχει τα αναμενόμενα παράπονα τόσο από τη 
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συμπεριφορά του διοικητικού προσωπικού όσο και από την κακή, για τα δεδομένα της 

κρίσης τους, ταχύτητα διεκπεραίωσης ορισμένων υποθέσεων. 

Σχετικά με το είδος οργάνωσης της ΠΦΥ φαίνεται ότι οι έλληνες χρήστες είναι 

περισσότερο εξοικειωμένοι με τη βασική δομή του σουηδικού συστήματος. 

Παρόλαυτα, η εμπιστοσύνη τους στο Γενικό Ιατρό δεν είναι τόσο μεγάλη, όσο θα 

αναμένονταν για ένα σύστημα 30 ετών, καθώς οι ασθενείς θα ήθελαν ιατρούς 

ειδικοτήτων στα ΚΥ, αλλά και όταν επιλέγουν ιδιώτη ιατρό, καταφεύγουν σε ιατρό 

άλλης ειδικότητας.  

Τέλος, οι ερωτηθέντες ασθενείς έχουν στη μεγάλη πλειοψηφία τους πολύ καλές 

εντυπώσεις από τη γενική εξυπηρέτησή τους στο πλαίσιο των Κέντρων Υγείας, από τον 

τρόπο αντιμετώπισής των ίδιων και των συνοδών τους καθώς και από τη συμπεριφορά 

των ανθρώπων των ΚΥ με αναφορά στη διαχείριση των προσωπικών τους δεδομένων. 

Με βάση τα δεδομένα αφενός της προαναφερθείσας περιγραφικής ανάλυσης για τα 

Κέντρα Υγείας της 4
ης

 Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας - Θράκης), καθώς και 

τις παρατηρήσεις των ίδιων των ασθενών, αφετέρου, όπως καταγράφηκαν, 

μελετήθηκαν συστηματικά και αναλύθηκαν επίσης παραπάνω, προκύπτει –πολύ 

συνοπτικά– η ανάγκη για τις εξής εντοπισμένες μεταβολές: 

 

1. Στελέχωση των Κέντρων Υγείας αφενός με περισσότερους ιατρούς καθώς και με 

κάλυψη περισσότερων ιατρικών ειδικοτήτων (γυναικολογία, ορθοπαιδική, 

καρδιολογία), αφετέρου, με διενέργεια επισκέψεων εκ περιτροπής ανά μία (1) 

ημέρα σε κάθε ΚΥ εντός της περιφέρειας του ίδιου νομού. Η ανάγκη αυτή των 

ασθενών για ειδικούς ιατρούς διαπιστώθηκε μέσα από την αποδελτίωση των 

παρατηρήσεων - προτάσεων των ίδιων των ερωτηθέντων στο τέλος του 

ερωτηματολογίου ή μέσα από τη συζήτηση για τις οποίες προτάσεις δεν γίνεται 

αναφορά στην ανίχνευση του ερωτηματολογίου. Ως προς το σημείο αυτό, έχει 

ενδιαφέρον να παρατηρηθεί πως η βιβλιογραφία τείνει γενικά στην ακριβώς 

αντίθετη κατεύθυνση, προτείνοντας την κυρίως στελέχωση των δομών της ΠΦΥ με 

γενικούς ιατρούς, θέση την οποία, όπως προκύπτει από τα δεδομένα της έρευνας, 

ασπάζονται και οι ερωτηθέντες, όχι, ωστόσο, απόλυτα, στο μέτρο που εκφράζουν 

εντοπισμένη ανάγκη για συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες στο ΚΥ το οποίο 

επισκέφθηκαν. 

 

2. Στελέχωση των Κέντρων Υγείας με ενημερωμένο και καταρτισμένο προσωπικό, 

προκειμένου τόσο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και των συνοδών 
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τους όσο και για τη διατήρηση των υποδομών σε ικανοποιητικό επίπεδο. Πρόκειται 

για τη σημαντικότερη έμμεση ανάγκη των ασθενών, στο μέτρο που, σε πρώτο 

χρόνο, ζητούν ενημερωμένο και καταρτισμένο προσωπικό, τόσο επιστημονικό όσο 

και τεχνικό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση ότι στην πλειονότητα 

των ασθενών που επισκέπτονται τα ΚΥ έχει αποτυπωθεί η εντύπωση ότι οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες στα ΚΥ περιορίζονται στη συνταγογράφηση και σε πολύ 

απλές ιατρικές και νοσηλευτικές πράξεις. Το εξειδικευμένο προσωπικό, 

εξοπλισμένο με τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, θα αναβαθμίσει και 

θα διευρύνει το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα συμβάλει στην αύξηση 

του επιπέδου ικανοποίησης των χρηστών, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει τη ζήτηση 

για δευτεροβάθμια περίθαλψη καθώς και τη συνακόλουθη ταλαιπωρία των 

ασθενών. Ταυτόχρονα, υπάρχει ανάγκη από τους χρήστες και για εξειδικευμένο 

τεχνικό προσωπικό το οποίο θα μεριμνά για τη διατήρηση των κτιριακών 

υποδομών σε ικανοποιητικό επίπεδο. Οι ασθενείς ζητούν, εύλογα, εκτός από την 

ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, καλοδιατηρημένα κτίρια καθώς και την 

απαραίτητη καθαριότητα τόσο μέσα στο κτίριο όσο και στον αύλειο χώρο. 

 

3. Βαρύτητα πρέπει επίσης να δοθεί και στην ποιοτική αναβάθμιση του εξοπλισμού 

των Κέντρων Υγείας: προμήθεια ειδικού εξοπλισμού, όπως είναι, μεταξύ άλλων, 

τα κατάλληλα για το σκοπό χρήσης τους σύγχρονα εργαστηριακά μηχανήματα, 

υγειονομικού υλικού για τη διεξαγωγή εξετάσεων καθώς και ασθενοφόρων για τη 

γρήγορη και ασφαλέστερη μετακίνηση των ασθενών. Και στο σημείο αυτό, 

σημειώνεται πως το στοιχείο της προμήθειας ασθενοφόρων, όπως η ανάγκη αυτή 

εκφράστηκε από τους ασθενείς, είναι μία ανάγκη την οποία εκφράζουν μέσω της 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου οι ερωτηθέντες ασθενείς των ελληνικών ΚΥ. 

Ούτε η θέση αυτή συμπλέει με τη (μη) διατύπωση θέσης σχετικά από τη θεωρία για 

τέτοιο εξοπλισμό των δομών της ΠΦΥ, στο μέτρο που, αφενός, η βιβλιογραφία δεν 

κάνει λόγο γενικά για χρήση ασθενοφόρων στο πλαίσιο της ΠΦΥ, ενώ, αφετέρου, 

ο εξοπλισμός των μονάδων υγείας με ασθενοφόρα προσιδιάζει περισσότερο, από 

τη φύση και τη λειτουργία των πραγμάτων, σε δομές παροχής δευτεροβάθμιας και 

τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σε κάθε περίπτωση, γενικά, είναι αυτονόητο πως οι 

σοβαρές ελλείψεις οδηγούν άμεσα σε περιορισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

έμμεσα στον προσανατολισμό των χρηστών στη δευτεροβάθμια περίθαλψη ή στον 

ιδιωτικό τομέα. 
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4. Βελτίωση της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, με την καθιέρωση τηλεφωνικού 

αριθμού στον οποίο θα μπορούν να καλούν όλοι. Η λειτουργία τετραψήφιου 

αριθμού τηλεφώνου για ραντεβού στα ΚΥ και τις πρώην μονάδες ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ) 

προκαλεί παγίως τη δυσαρέσκεια πολλών χρηστών, λόγω του μεγάλου χρόνου 

αναμονής στη γραμμή, ενώ, αντίθετα, οι χρήστες οι οποίοι καλούν απευθείας στην 

τηλεφωνική γραμμή των ΚΥ δείχνουν σαφώς ικανοποιημένοι. 

 

Συμπερασματικά, τα οφέλη τα οποία προκύπτουν από την ικανοποίηση των 

ασθενών αφορούν τόσο τους ίδιους τους ασθενείς –από άποψη υγειονομική, 

οικονομική, ψυχολογική– όσο και τους επαγγελματίες υγείας (επιβράβευση έργου, 

σεβασμός και εκτίμηση από τους ασθενείς), ενώ, συγχρόνως, η συστηματική μέτρηση 

της ικανοποίησης των ασθενών συντείνει οπωσδήποτε στην βελτίωση της ποιότητας 

των υπηρεσιών. Θα ήταν καλό, λοιπόν, οι εμπλεκόμενοι με τις μεταρρυθμίσεις στο 

σύστημα υγείας –όσο και οι λειτουργοί της υγείας σε καθημερινή βάση– να στηρίζουν 

τις ερευνητικές προσπάθειες και να λαμβάνουν υπόψη τους τα ερευνητικά ευρήματα, 

στοχεύοντας ακριβώς στην ανάπτυξη πολιτικών οι οποίες θα αναβαθμίσουν το Εθνικό 

Σύστημα Υγείας, ως υπόθεση, τελικά, όλων μας. 
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Παράρτημα 

 

Ι. Ερωτηματολόγιο 

 

--------------------------------------------- 

 

 

 

 

                                Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΠΜΣ «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί εργαλείο αποτύπωσης, μέτρησης και ποσοτικοποίησης 

της ικανοποίησης των ασθενών και των χρηστών των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο 

πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με πόλους αναφοράς τα Κέντρα Υγείας της 4
ης

 

Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας –Θράκης. Η έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο 

εκπόνησης διπλωματικής εργασίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Υπηρεσιών 

Υγείας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Οι συνολικά 34 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου διαρθρώνονται σε 9 επιμέρους ενότητες: 

υποδοχή – περιβάλλον, ταχύτητα εξυπηρέτησης, κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις, 

εντυπώσεις από την ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα καθώς και από τη συμπεριφορά του 

διοικητικού προσωπικού, γενικότερη εξυπηρέτηση, συνολική αξιολόγηση του Κέντρου Υγείας, 

δημογραφικά στοιχεία του ερωτώμενου. 
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Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι προαιρετική, ωστόσο όμως κρίνεται απαραίτητη 

καθώς τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για επιστημονικούς λόγους. Επισημαίνεται η 

αυστηρή τήρηση του απορρήτου των απαντήσεων ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα 

αναγράφονται προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στα έντυπα του ερωτηματολογίου. 

Η απάντηση σας μπορεί να δοθεί σημειώνοντας √ στο κουτάκι που σας εκφράζει καλύτερα. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο και τη συμμετοχή σας. 

 

Με εκτίμηση 

Μηκέ Χριστίνα 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

Ν. Καλλικράτεια Χαλκιδικής, ΤΚ 63080 

e- mail: mikexristina63@gmail.com 

 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

 

1.ΥΠΟΔΟΧΗ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Πολύ 

κακές 

 

Μάλλον 

κακές 

 

Ούτε 

καλές 

ούτε 

κακές 

 

Μάλλον 

καλές 

 

Πολύ 

καλές 

 

Τηλεφωνική 

εξυπηρέτηση 

(ραντεβού, 

πληροφορίες). 

 

     

Συμπεριφορά του 

προσωπικού που σας 

υποδέχτηκε. 

 

     

Αν δεν σας 

υποδέχθηκε κανείς, 

σημειώστε εδώ  

 

mailto:mikexristina63@gmail.com
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Χρόνος αναμονής 

μέχρι την επίσκεψη 

στο γιατρό 

 

     

Παροχή πληροφοριών 

(για το πού ακριβώς να 

πάτε κ.λπ.). 

 

     

Ύπαρξη πινακίδων 

που διευκολύνουν την 

κίνησή 

σας στα διάφορα 

τμήματα. 

 

     

Εντυπώσεις από την 

καθαριότητα και 

λειτουργικότητα 

χώρων υποδοχής. 

 

     

Ύπαρξη ελεύθερων 

καθισμάτων κατά τη 

διάρκεια της 

αναμονής σας. 

 

     

Θερμοκρασία χώρων 

(θέρμανση - ψύξη). 

 

     

Ησυχία. 

 

     

Καθαριότητα 

βοηθητικών χώρων 

(W.C., μπάνια κ.ά.). 
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Προσβασιμότητα σε 

άτομα με αναπηρία. 

 

     

 

2.ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

 

Πολύ 

κακές 

 

Μάλλον 

κακές 

 

Ούτε 

καλές 

ούτε κακές 

 

Μάλλον 

καλές 

 

Πολύ 

καλές 

 

Χρόνος αναμονής για 

ραντεβού. 

 

     

Τήρηση της 

προγραμματισμένης 

ώρας του 

ραντεβού. 

 

     

Χρόνος αναμονής για 

τη διενέργεια 

εξετάσεων. 

 

     

Χρόνος έκδοσης 

αποτελεσμάτων 

εξετάσεων. 

 

     

 

 

3.ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

Πολύ 

κακές 

 

Μάλλον 

κακές 

 

Ούτε 

καλές 

ούτε 

κακές 

 

Μάλλον 

καλές 

 

Πολύ 

καλές 

 

Συμπεριφορά του 

προσωπικού κατά τη 

διάρκεια των 
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εξετάσεων. 

 

Σεβασμός της 

προσωπικότητας του 

εξεταζόμενου 

ασθενούς (παραβάν 

κ.λπ.). 

 

     

 

 

4.ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

 

Πολύ 

κακές 

 

Μάλλον 

κακές 

 

Ούτε 

καλές 

ούτε 

κακές 

 

Μάλλον 

καλές 

 

Πολύ 

καλές 

 

Ποιότητα ιατρικής 

φροντίδας (εμπειρία 

και 

ικανότητα ιατρών). 

 

     

Συμπεριφορά των 

ιατρών (ευγένεια, 

φιλικότητα, 

σεβασμός). 

 

     

Ψυχολογική 

υποστήριξη από τους 

γιατρούς. 

 

     

Πλήρης και κατανοητή 

ενημέρωση από τους 

γιατρούς σχετικά με 

την πορεία της 

ασθένειας και της 
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θεραπείας σας. 

 

Συμπεριφορά του 

ιατρικού προσωπικού 

κατά τη 

διάρκεια των ιατρικών 

εξετάσεων. 

 

     

 

 

5.ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

 

Πολύ 

κακές 

 

Μάλλον 

κακές 

 

Ούτε 

καλές 

ούτε 

κακές 

 

Μάλλον 

καλές 

 

Πολύ 

καλές 

 

Ποιότητα 

νοσηλευτικής 

φροντίδας (εμπειρία 

και 

ικανότητα 

νοσηλευτών). 

 

     

Συμπεριφορά 

νοσηλευτών 

(ενημέρωση, ευγένεια, 

φιλικότητα, 

σεβασμός). 

 

     

Ψυχολογική 

υποστήριξη από το 

νοσηλευτικό 

προσωπικό. 
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6.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Πολύ 

κακές 

 

Μάλλον 

κακές 

 

Ούτε 

καλές 

ούτε 

κακές 

 

Μάλλον 

καλές 

 

Πολύ 

καλές 

 

Συμπεριφορά 

διοικητικού 

προσωπικού 

(ενημέρωση, 

ευγένεια, φιλικότητα, 

σεβασμός). 

 

     

Ταχύτητα 

διεκπεραίωσης 

διαδικασιών από το 

διοικητικό προσωπικό 

(ταχύτητα 

εξυπηρέτησης). 

 

     

 

 

7.ΓΕΝΙΚΗ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

 

Πολύ 

κακές 

 

Μάλλον 

κακές 

 

Ούτε 

καλές 

ούτε 

κακές 

 

Μάλλον 

καλές 

 

Πολύ 

καλές 

 

Τρόπος αντιμετώπισης 

των επισκεπτών ή 

συνοδών 

σας. 

 

     

Εμπιστευτικότητα 

(προστασία των 

προσωπικών σας 

δεδομένων). 

     



97 
 

 

 

 

8. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ: 

Με ποιον βαθμό θα αξιολογούσατε τη συνολική σας εμπειρία από το Τμήμα του Κέντρου 

Υγείας το οποίο επισκεφθήκατε (Τμήμα Επειγόντων ή Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία) σε 

κλίμακα από το 0 ως το 10 (όπου το 0 είναι η χαμηλότερη βαθμολογία και το 10 η 

υψηλότερη); 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

Θα επιλέγατε να επισκεφθείτε ξανά το Κέντρο Υγείας; 

 

Σίγουρα όχι   Μάλλον όχι   Μάλλον ναι  Σίγουρα ναι  

 

Θα συστήνατε το Κέντρο Υγείας στους φίλους και στην οικογένειά σας; 

Σίγουρα όχι   Μάλλον όχι   Μάλλον ναι   Σίγουρα ναι  

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΥΧΟΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Φύλο: Άνδρας Γυναίκα  

 

Ηλικία: ____ ετών  

 

Επίπεδο εκπαίδευσης:  

Δημοτικό    

Γυμνάσιο     

Λύκειο,    

ΑΕΙ ή ΤΕΙ     

Μεταπτυχιακές σπουδές   

 

Ιθαγένεια / Υπηκοότητα (αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριό σας): 

1. Ελληνική    

2. Άλλη από Ελληνική   

(παρακαλώ σημειώστε:______________________) 

 

Είστε Ασφαλισμένος;  

 ΝΑΙ     ΟΧΙ 

( Παρακαλώ σημειώστε το Ταμείο σας ………………………………………….) 

 

Τόπος προσέλευσης:  

Στα επείγοντα   Στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία  

 

Ποιος συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο:  

Ο ίδιος ο ασθενής    Συγγενής ή συνοδός  

 

: _________________________________________ 
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Ημερομηνία συμπλήρωσης 

 

 

 

---------------------------------------------  
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ΙI. Η με Αρ. Πρωτ. 1622/11.01.2018 Απόφαση του Διοικητή της 4
ης

 ΥΠΕ (Μακεδονίας 

και Θράκης) ως προς την έγκριση διενέργειας της έρευνας 

 

--------------------------------------------- 

 

 


