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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η εξασφάλιση της υγείας, ως βασικού κοινωνικού αγαθού, αποτέλεσε ανέκαθεν ένα 

από τα κύρια ενδιαφέροντα του ανθρώπου για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών ενός συστήματος υγείας 

προσδιορίζουν αναπόφευκτα και την πολιτιστική έκφραση ενός οργανωμένου 

κοινωνικού συνόλου. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) ως υποσύστημα του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας λειτουργεί ως πύλη εισόδου του ασθενή στις υπηρεσίες 

που προσφέρει αυτό.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διαπραγμάτευση της Π.Φ.Υ. σε επίπεδο 

περιφερειακής Ενότητας με συγκεκριμένη αναφορά στις υπηρεσίες Π.Φ.Υ. της 

Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.  

Η μελέτη χωρίζεται σε τρία μέρη: Στο πρώτο μέρος γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση 

γύρω από το ζήτημα της Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στη συνέχεια έπεται 

το δεύτερο μέρος, στο οποίο παρουσιάζεται αναλυτική χαρτογράφηση της δομικής 

διάρθρωσης των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες Π.Φ.Υ στην περιφερειακή ενότητα 

Φθιώτιδας. Στο τρίτο μέρος ακολουθεί το μεθοδολογικό πλαίσιο, που περιλαμβάνει τη 

μεθοδολογία έρευνας και την ανάλυση δεδομένων. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε 

το στατιστικό πρόγραμμα επεξεργασίας δεδομένων SPSS 23. Ακολουθούν ο έλεγχος 

μέσων όρων (t – test), ο έλεγχος ανάλυσης διακύμανσης One Way Anova και ο έλεγχος 

των ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων. Τέλος, η μελέτη ολοκληρώνεται με τα 

συμπεράσματα της έρευνας και τις προτάσεις. 

Το ερωτηματολόγιο το παρέλαβαν 133 άτομα και το συμπλήρωσαν 102 άτομα. Η 

πλειοψηφία ήταν γυναίκες σε ποσοστό 62,6%. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες 

ήταν ηλικίας 45 έως 54 ετών με περισσότερα από 10 έτη προϋπηρεσίας στην Π.Φ.Υ., 

γεγονός που αυξάνει την αξιοπιστία των απαντήσεων λόγω εμπειρίας. Από αυτούς το 

37,7% ήταν ιατροί, το 36,36% νοσηλευτικό προσωπικό και το 26,26% διοικητικό 

προσωπικό. Οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ. στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας κρίνονται 

αναγκαίες σε ποσοστό 94,1%. Ένας στους δύο ερωτηθέντες πιστεύει πως οι υπηρεσίες 

Π.Φ.Υ. που προσφέρονται είναι ικανοποιητικές. Εντούτοις, απαιτείται επιπλέον 

οργάνωση, επάρκεια προσωπικού, κυρίως, ιατρικού και νοσηλευτικού και επάρκεια 

μέσων και ανάλογου ιατροφαρμακευτικού υλικού, καθώς και βελτίωση της 

υλικοτεχνικής υποδομής. Λόγω, όμως, της γενικότερης οικονομικής κατάστασης που 

επικρατεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια δεν είναι εύκολη η υλοποίησή τους και 
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συνεπώς οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ που προσφέρονται στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας 

χαρακτηρίζονται από μέτριες έως αρκετά καλές, κυρίως, εξαιτίας των προσπαθειών των 

εργαζομένων. 

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, οικογενειακός γιατρός, πρόληψη, 

περίθαλψη, κοινωνική φροντίδα, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 
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ABSTRACT 

 
Securing health, as a basic prerequisite, has always constituted one of the main interests 

towards the amelioration of the quality of human life. The quality characteristics of the 

supplied services unavoidably define, as well, the cultural expression of an organized 

social group. The Primary Health Care (P.H.C.) as a sub-system of the National Health 

System functions as the patient’s admission to the services offered.  

The goal of the present study is the negotiation of the P.H.C. in level of the Peripheral 

Unit with specific reference to the services of P.H.C. of the Pheripheral Unit of 

Fthiotida.  

The study is divided into three parts: In the first part, there is a book research on the 

issue of P.H.C. in Greece as well as abroad. Further on, an analytical description on the 

structural organization of the sectors providing P.H.C. services in the Pheripheral Unit 

of Fthiotida follows. In the third part, the methodological context which comes next , 

contains the methodology of the research and the data analysis. As far as the analysis is 

concerned, the SPSS 23 statistics program of data process has been used. The check of 

average rates (t – test), OneWayAnova check analysis of variance and the check of 

research questions and hypothesis. Last but not least, the study is completed with the 

research proposals and conclusions . 

 The questionnaire was received by 133 people and filled in by 102 people. The 

majority was women at a percentage of 62,6%. Most of the people belonged to the age 

group of 45-54 with more than 10 years of work experience in P.H.C., fact which 

increases the credibility of answers due to experience. Of those, the 37,7%  were 

doctors, the 36,36% medical staff and the  26,26% administrative staff. The P.H.C. 

services in the Pheripheral Unit of Fthiotida are considered  significant by 94,1%. One 

out of two people asked regards that the P.H.C. services provided are deemed to be 

satisfactory. However, further organization, an adequate number of staff, mainly that of 

doctors and nurses, sufficient means as well as medical and pharmaceutical material and 

finally improvement of technical infrastructure are required. Nevertheless, due to the 

general economic situation of the country, their realization is not achievable; therefore, 

the P.H.C. services offered in the Peripheral Unit of Fthiotida could be characterized 

from medium to fairly good, mainly because of the employees’ hard work.  

Key Words: Primary Health Care, family doctor, prevention, treatment, social care, 

World Health Organization. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο τομέας της υγείας βρισκόταν πάντοτε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και του 

προβληματισμού στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής των οργανωμένων κρατών. 

Το ενδιαφέρον της κεντρικής διοίκησης να παράσχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για 

όλους τους πολίτες της, είναι πάντα συνυφασμένο και με το κόστος των υπηρεσιών 

αυτών. Παράγοντες όπως η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, η γήρανση του 

πληθυσμού η πρόοδος στην τεχνολογία και η ανακάλυψη νέων μορφών θεραπείας και 

πρόληψης επιδρούν στην εκρηκτική ζήτηση των υπηρεσιών υγείας. Η φροντίδα της 

υγείας αποτελεί βασικό σημεία αναφοράς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, γι’ 

αυτό και βασικό του μέλημα είναι η αντιμετώπιση των δυσκολιών που 

παρουσιάζονται σε όλα τα σημεία του πλανήτη.  

Η προσφορά των υπηρεσιών υγείας γίνεται μέσα στα πλαίσια οργανωμένων 

συστημάτων, τα οποία διαμορφώνονται με βάση το ιστορικό, το κοινωνικό, το 

οικονομικό και το πολιτισμικό περιβάλλον. Ο λόγος αυτός δικαιολογεί την ύπαρξη 

διαφορετικών συστημάτων σε διαφορετικές χώρες σε κάθε εποχή. Η οργάνωση ενός 

συστήματος υγείας έχει ως στόχο την εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής, την 

έκταση της κάλυψης, τη μορφή των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη σχέση δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα, την ελευθερία επιλογής του πολίτη και την αποδοτικότητα που θα 

έχει (Λιαρόπουλος, 2007).  

Τα συστήματα υγείας διακρίνονται σε τρία είδη, το κρατικό, το σύστημα κοινωνικής 

ασφάλισης και ιδιωτικό σύστημα. Στο κρατικό σύστημα η χρηματοδότηση γίνεται 

από τη φορολογία του κράτους, το οποίο παρέχει και όλες τις υπηρεσίες υγείας στους 

πολίτες. Η βασική μορφή του κρατικού συστήματος είναι εκείνη του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας, μοντέλο Beveridge. Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, 

μοντέλο Bismarck, έχει ως βάση την ύπαρξη πολλών ταμείων τα οποία 

χρηματοδοτούν στο σύστημα, ενώ η ασφάλιση είναι υποχρωτική. Τέλος, το ιδιωτικό 

σύστημα χρηματοδοτείται από την ιδιωτική ασφάλιση και τις ιδιωτικές πληρωμές 

(Τούντας, 2008). 

Στην Ελλάδα το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ανήκει στο μοντέλο του 

συστήματος Bismarck (Μανιού & Ιακωβίδου, 2009), αφού όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 1 του νόμου 1397 του 1983: «Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή 

υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών, ενώ οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται 
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ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και 

επαγγελματική του κατάσταση μέσα από ενιαίο και αποκεντρωμένο εθνικό σύστημα 

υγείας». Το κέντρο βάρους του Ε.Σ.Υ. στην Ελλάδα από το 1983 και μετά γίνεται η 

Π.Φ.Υ., γι’ αυτό και όλες οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στον χώρο της υγείας, τα 

τελευταία 40 χρόνια, έχουν ως σημείο αναφοράς τη βελτίωση αυτών των υπηρεσιών 

προς τους πολίτες. Η οργάνωση της Π.Φ.Υ. σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας 

αποτελεί τμήμα της κυβερνητικής κοινωνικής πολιτικής ως βέλτιστης πρακτικής μιας 

αποκεντρωμένης πολιτικής της υγείας. Η Π.Φ.Υ. αποτελεί υποσύστημα του Ε.Σ.Υ. 

και έρχεται να υπηρετήσει τις πρώτες ανάγκες του ασθενή, οδηγώντας τον στις 

υπόλοιπες δομές του συστήματος, αν χρειαστεί. Σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, 

λοιπόν, η Π.Φ.Υ. καλύπτει τις ανάγκες υγείας του ανθρώπου και του προσφέρει τις 

ανάλογες υπηρεσίες σε αποκεντρωμένο πλαίσιο. 

Δεν πρέπει να παραβλεφθεί πως ο βασικός στόχος του νέου συστήματος υγείας ήταν 

η διασφάλιση των προϋποθέσεων ενός κοινωνικού κράτους, με την άσκηση 

κοινωνικής πολιτικής, προβάλλοντας τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της 

αλληλεγγύης, της συλλογικής ευθύνης, της ισότητας στην πρόσβαση και την ορθή 

κατανομή των υπηρεσιών. Επιχειρήθηκε να τεθούν οι βάσεις ενός 

κοινωνικοπολιτικού αξιακού πλαισίου παροχής υπηρεσιών υγείας, ικανοποιώντας 

ισότιμα, καθολικά και αποτελεσματικά τις ανάγκες των πολιτών. Η οργάνωση της 

Π.Φ.Υ. αυτήν ακριβώς την αναγκαιότητα υπηρετεί (Σισσούρας, 2012). 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

Εννοιολογική προσέγγιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

 

1.1 Εισαγωγή 

Οι πολύμορφες ανάγκες, που αντιμετωπίζουν διαχρονικά οι πολίτες των διαφόρων 

κοινωνιών, κατέστησε αναγκαία τη συντονισμένη διαμόρφωση των συστημάτων 

υγείας τόσο διεθνώς όσο και στην χώρα μας. Βέβαια, στην προσπάθεια αυτή πρέπει 

να ληφθεί υπόψη η αύξηση των ασθενειών, καθώς και η οικονομική κατάσταση της 

χώρας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με την έξαρση της οικονομικής ύφεσης, που την 

εμποδίζει να ανταποκριθεί στις δαπάνες υγείας. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (διεθνή και ελληνική) η προσπάθεια ορισμού της 

Π.Φ.Υ. αντιμετωπίζει αντικειμενικές δυσκολίες εξαιτίας της ύπαρξης πολλών και 

διαφορετικά δομημένων υποσυστημάτων της στα διάφορα κράτη του πλανήτη μας. 

Ως εκ τούτου, ένας ορισμός της Π.Φ.Υ. συνάγεται από το σύνολο των υπηρεσιών που 

προσφέρονται, τις ανάγκες που υπάρχουν και καλύπτουν και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα 

του ανθρώπινου παράγοντα που καλείται να υπηρετήσει (Ζοπουνίδης, 2007). 

Μελετώντας την πορεία της Π.Φ.Υ. μέσα στον χρόνο, ως υποσύστημα του ενός 

συστήματος υγείας, διαπιστώνεται πως τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά βρίσκονται 

σε άμεση συνάρτηση με τις οικονομικές διακυμάνσεις του χώρου μέσα στον οποίο 

αναπτύσσεται. Άλλωστε, η οικονομική κατάσταση μιας χώρας επηρεάζει την 

ποιότητα του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και προσδιορίζει τους όρους διαβίωσής 

του σε όλους τους τομείς, ένας εκ των βασικότερων είναι και αυτός της υγείας 

(Νιάκας, 2014). 

1.2 Ορισμός-Αφετηρία της Π.Φ.Υ. 

Επιχειρώντας μια πρώτη αναφορά στην έννοια της Π.Φ.Υ., πρέπει να επισημάνουμε 

πως ο όρος αυτός εμφανίστηκε στον ιατρικό χώρο το 1978 στο Διεθνές Συνέδριο του 

Π.Ο.Υ. και της UNICEF στην Alma-Ata του Καζακστάν της τότε ΕΣΣΔ. Στη 

διάσκεψη αυτή συμμετείχαν 134 κράτη μαζί και η Ελλάδα και έθεσαν σαν στόχο 

την«Υγεία για όλους έως το 2000», ενώ έγινε αποδεκτό από όλους πως ο στόχος αυτός 

μπορούσε να επιτευχθεί μόνο διά της Π.Φ.Υ. Η διαπίστωση αδυναμίας, όμως, 

επίτευξης του προαναφερθέντα στόχου της Alma-Ata οδήγησε στη σύγκληση νέας 
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σύσκεψης του Ο.Η.Ε. το 2000 από 189 χώρες, στην οποία τέθηκαν νέοι στόχοι με 

ορίζοντα επίτευξης το 2015 (Ανθόπουλος, 2010). 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του Διεθνούς Συνεδρίου της Alma-Ata, η Π.Φ.Υ. ορίζεται 

ως η βασική υγειονομική περίθαλψη που στηρίζεται σε πρακτικές μεθόδους και στην 

τεχνολογία, που είναι κοινωνικά αποδεκτές και προσιτές σε κάθε πολίτη, ενώ το 

κόστος αναλαμβάνεται εξ’ ολοκλήρου από το εκάστοτε κράτος. Η Π.Φ.Υ. παρέχεται 

στο σύνολο του πληθυσμού χωρίς διακρίσεις, με την παροχή υπηρεσιών πρόληψης, 

θεραπείας και αποκατάστασης. Περιλαμβάνει, επίσης, την εκπαίδευση σχετικά με τα 

προβλήματα υγείας που υπάρχουν, την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους, 

επεκτείνεται, δε, στην προώθηση και παροχή τροφίμων, επαρκούς παροχής ασφαλούς 

ποιότητας νερού, βασικών στοιχείων υγιεινής, οικογενειακού προγραμματισμού, 

πρόληψης, ελέγχου και αντιμετώπισης μεταδοτικών και τοπικών ενδημικών 

ασθενειών. Πρέπει να τονίσουμε δε, πως, σύμφωνα με τη διακήρυξη του Διεθνούς 

Συνεδρίου της Alma-Ata, η Π.Φ.Υ. εκτός από τον τομέα της υγείας περιλαμβάνει 

όλους τους συναφείς τομείς όπως τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τα τρόφιμα, τη 

βιομηχανία, την εκπαίδευση, τη στέγαση, τα δημόσια έργα, τις επικοινωνίες και 

άλλους τομείς για τους οποίους απαιτείται η συντονισμένη προσπάθεια όλων αυτών 

για την αποτελεσματική διαχείριση των διάφορων δυσχερειών. Απαιτείται, επίσης, 

και προάγεται η συλλογική και ατομική συμμετοχή στον σχεδιασμό, την οργάνωση, 

την λειτουργία και τον έλεγχο της Π.Φ.Υ., καθώς και η αξιοποίηση των τοπικών, 

εθνικών και άλλων διαθέσιμων πόρων. Τέλος, στηρίζεται στους εργαζόμενους του 

τομέα της υγείας, όπως ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και 

στους άλλους εργαζόμενους που ασκούν επικουρικό έργο στις δομές της υγείας 

(WHO, International Conference on Primary HealthCare, 1978). 

Όπως διαπιστώνει ο Τούντας (2008), μετά τον ορισμό της Π.Φ.Υ. όπως διατυπώθηκε 

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), γνωστός με το διεθνές αρκτικόλεξο 

WHO (World Health Organization), το 1978 στηνAlma-Ata, παρουσιάστηκαν και 

αρκετοί άλλοι ορισμοί με βάση τις ανάγκες υγείας που προέκυπταν παγκοσμίως και 

την αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών. Τονίζει χαρακτηριστικά πως το Ινστιτούτο 

Ιατρικής των ΗΠΑ το 1977 είχε συναριθμήσει 33 διαφορετικούς ορισμούς για την 

Π.Φ.Υ., ενώ το ίδιο Ινστιτούτο την πρόβαλε ως παροχή υπηρεσιών υγείας από 

επαγγελματίες της υγείας προς όλους τους πολίτες, συμβάλλοντας στη δημιουργία 

καλύτερης σχέσης και συνεργασίας ανάμεσα στα εμπλεκόμενα πρόσωπα, τους 
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ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας, στο πλαίσιο της οικογένειας και της 

κοινότητας. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την Π.Φ.Υ. ορίζονται μεταξύ της 

άτυπης φροντίδας και της νοσοκομειακής περίθαλψης. Ο ορισμός που διατυπώνεται 

από τον Ιατρικό Σύλλογο του Καναδά για την Π.Φ.Υ. δίνει έμφαση στην πρώτη 

επαφή του ασθενή με τις υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας και στη συνέχεια στη διαρκή 

επιμέλεια, τη διαχείριση των προβλημάτων, την υποστήριξη, αλλά και στον ρόλο της 

οικογένειας και της κοινότητας (Τούντας, 2008). 

Πρέπει να επισημάνουμε, βέβαια, πως η Π.Φ.Υ. έχει ως βασικό πλαίσιο προσφοράς 

την παροχή εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας στα άτομα και γενικά σε μια 

κοινωνία.Ο Χρήστος Ζηλίδης (1989), μάλιστα, υποστηρίζει πως ιστορικά ο όρος 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δεν έχει υπάρξει στην πραγματικότητα, παρά μόνο εν 

μέρει ως συγκεκριμένη υγειονομική πρακτική και τον αντικαθιστά με τον όρο 

ανοικτή ή εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, δηλώνοντας με τον τρόπο αυτόν τον σκοπό 

των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει. Αξίζει να σημειώσουμε τη διάκριση που κάνει 

η επιστημονική κοινότητα ανάμεσα στον όρο πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη 

(primary medical care) και σε εκείνον της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (primary 

health care). Στον πρώτο όρο εμπεριέχονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας σε 

άτομα που έχουν ήδη αρρωστήσει ή παρουσιάζουν συμπτώματα κάποιας ασθένειας. 

Με τον δεύτερο όρο εννοείται η προσφορά υπηρεσιών υγείας ακόμα και σε άτομα 

που είναι υγιή. Όπως υποστηρίζεται, οι δύο όροι διακρίνονται θεωρητικά, στην πράξη 

όμως μπορεί να συνυπάρχουν, αφού η έννοια της φροντίδας ενέχει την έννοια της 

περίθαλψης, με τη διαφορά πως δεν ταυτίζεται με αυτήν (Shi et al., 2012; Θεοδώρου 

και συν., 2001). 

Κατά συνέπεια, η προσφορά των υπηρεσιών της ΠΦΥ δεν εστιάζεται μόνον στην 

περίθαλψη (διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση), αλλά και σε ένα εξίσου 

σημαντικό τρίπτυχο παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Αυτές έχουν 

ως σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου υγείας του κοινωνικού συνόλου μέσω 

προγραμμάτων προαγωγής της υγείας και είναι (Ζοπουνίδης, 2007):  

• Η πρόληψη, που αφορά στην δημιουργία υγειών συνθηκών διαβίωσης τόσο 

σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, με στόχο την αποφυγή ασθενειών και την 

αρνητική επίδρασή τους στον πληθυσμό. 

• Η κοινωνική φροντίδα, που εστιάζει στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες 

όπως είναι οι υπερήλικες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, και 
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• η προαγωγή της υγείας που στοχεύει στην συνολική βελτίωση της υγείας 

μέσω προγραμμάτων που να εστιάζουν στην υγεία του κοινωνικού συνόλου με την 

προώθηση των στοιχείων που συντελούν στη θετική υγεία και την πρόληψη των 

στοιχείων που συντείνουν στην αρνητική υγεία.  

1.3 Αρχές και στόχοι της ΠΦ.Υ. 

Η Π.Φ.Υ. προκειμένου να είναι αποτελεσματική ως προς την προσφορά των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους πολίτες πρέπει να είναι συγκροτημένη 

σύμφωνα με ορισμένες αρχές οι οποίες είναι (Τούντας, 2008): 

• Η Προσβασιμότητα. Αυτό σημαίνει πως το σύνολο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το απολαμβάνουν, ανεμπόδιστα, 

όλοι οι πολίτες της χώρας, εξασφαλίζοντας τη λειτουργία της ισότητας και της 

δικαιοσύνης στον χώρο της υγείας.  

• Η Συνέχεια. Η Π.Φ.Υ. δεν πρέπει να παρέχεται τμηματικά και ασύνδετα, 

αλλά συνεχώς με τη μορφή της παρακολούθησης και της φροντίδας. Αυτό φανερώνει 

μια συντονισμένη προσφορά υπηρεσιών επικοινωνίας ανάμεσα στον ασθενή και τους 

επαγγελματίες υγείας, τη διαχείριση των υπηρεσιών περίθαλψης και τη σταθερή 

σχέση ασθενή-γιατρού. 

• Η Διαθεσιμότητα. Δεν πρέπει να υπάρχει χρονικός περιορισμός, αλλά να 

υπάρχει πρόσβαση στις υπηρεσίες της υγεία; όλο το 24ωρο για 365 ημέρες τον χρόνο. 

• Η Αποδεκτότητα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας της Π.Φ.Υ. δεν πρέπει 

να προκαλούν αντιδράσεις στον πληθυσμό, αλλά να συνάδουν με το σύνολο των 

ενεργειών και των κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς και τις προσδοκίες του 

κοινωνικού συνόλου. 

• Η Πληρότητα. Η Π.Φ.Υ. πρέπει να περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν όχι 

μόνο τη σωματική υγεία αλλά και τη ψυχική και κοινωνική της διάσταση. Επίσης, οι 

υπηρεσίες της δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο στην περίθαλψη αλλά να 

επεκτείνονται και στην πρόληψη. 

Η σημαντικότητα της Π.Φ.Υ. έγκειται στο γεγονός της πρώτης επαφής του ασθενή με 

τις υπηρεσίες υγείας. Αυτό σημαίνει πως η έμφαση δίνεται στην πρόληψη, 

επιχειρώντας την καλλιέργεια μιας διαφορετικής αντίληψης στο κοινωνικό σύνολο 

για θέματα υγείας, για τις ασθένειες, για τους επαγγελματίες υγείας και ιδιαίτερα το 

επάγγελμα του γιατρού και για την οργάνωση του συστήματος υγείας. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ποιοτική ανάπτυξη και εφαρμογή της Π.Φ.Υ. είναι η ενεργός 
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συμμετοχή όλων των πολιτών, οι οποίοι θα συνδράμουν στον καθορισμό των 

δυσκολιών στην υγεία, στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων και στην αντικειμενική 

αξιολόγηση των προγραμμάτων υγείας (Καλογεροπούλου & Μουρδουκούτας, 2007). 

Άλλωστε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δίνει μεγάλη έμφαση στον ρόλο μιας 

καλά οργανωμένης Π.Φ.Υ. που θα συμβάλει σημαντικά στον ανασχηματισμό ενός 

συστήματος υγείας. Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει από την κοινή διαπίστωση της 

φθίνουσας αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων 

υγείας και της οικονομικής αδυναμίας των κρατικών προϋπολογισμών να 

ανταπεξέλθουν στην κάλυψη των ιατρικών αναγκών του πληθυσμού. Σε άμεσο 

συσχετισμό με τα προηγούμενα είναι και οι αυξημένες προσδοκίες των πολιτών για 

την απόκτηση ικανοποιητικών υπηρεσιών υγείας για την εξασφάλιση καλύτερης 

ποιότητας ζωής (Σουλιώτης και συν., 2013). 

Είναι χαρακτηριστική η διατύπωση της ανησυχίας του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας στην Παγκόσμια Έκθεση Υγείας 2008 για την ανάγκη προώθησης της Π.Φ.Υ. 

(τώρα περισσότερο από ποτέ). Όπως υπογραμμίζεται στο εισαγωγικό σημείωμα του 

κειμένου «η παγκοσμιοποίηση θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή πολλών 

χωρών και τα συστήματα υγείας σαφώς δεν επιτελούν όσο θα μπορούσαν και θα 

έπρεπε τον ρόλο τους. Οι άνθρωποι είναι όλο και περισσότερο ανυπόμονοι από την 

αδυναμία παροχής υπηρεσιών υγείας. Λίγοι θα διαφωνούσαν ότι τα συστήματα 

υγείας πρέπει να ανταποκρίνονται καλύτερα - και ταχύτερα - στις προκλήσεις ενός 

μεταβαλλόμενου κόσμου» (W.H.O. The World Health Report-Primary Health Care, 

2008). Το αντίδοτο στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί παγκοσμίως, αλλά και στη 

χώρα μας, θεωρείται πως είναι η ορθή και συγκροτημένη ανάπτυξη της Π.Φ.Υ. διά 

της οποίας θα επιτευχθεί η αποδοτικότερη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας. Αυτό είναι συνεπακόλουθο των μικρότερων δαπανών που θα απαιτούνται για 

την υγεία και της καλύτερης πραγμάτωσης των απαιτήσεων των πολιτών στις 

προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι βέβαια η 

ενεργοποίηση των επαγγελματιών υγείας και ιδιαίτερα του ιατρικού προσωπικού 

Γενικής Ιατρικής, οι οποίοι θα παρέχουν ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες με τη 

διαχείριση ενός μεγαλύτερου πεδίου ασθενειών και άλλων δυσλειτουργιών στην 

υγεία με χαμηλότερο κόστος (Θεοδωράκης & Λιονής, 2003). 

Αυτός είναι και ο λόγος, που στην Παγκόσμια Έκθεση Υγείας 2008 του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας, υπερτονίστηκε η άμεση συμβολή της Π.Φ.Υ. ως υποσύστημα 
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ενός συστήματος υγείας στην αντιμετώπιση των σύγχρονων αδιεξόδων, όχι μόνο 

οικονομικών, στην προσπάθεια αποδοτικότερων υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας και 

περίθαλψης προς τους πολίτες. Η Π.Φ.Υ. τίθεται στο επίκεντρο των προσφερόμενων 

υπηρεσιών υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού με βάση 

τη διάρθρωσή του κατά γεωγραφική περιοχή και τη δόμησή του κατά κοινωνική 

ομάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής όλων 

των πολιτών στις δομές της Π.Φ.Υ. με το μικρότερο δυνατό κόστος (Σουλιώτης, 

2014). 

Σχεδιάγραμμα 1: Η Π.Φ.Υ. στο Επίκεντρο των Υπηρεσιών Υγείας  

Πηγή: (WHO, 2008) 

Ο στόχος του συστήματος παροχής υγειονομικής περίθαλψης είναι η βελτιστοποίηση 

της υγείας του συνόλου του πληθυσμού και όχι μόνο η υγεία των ατόμων που έχουν 

τα μέσα να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Για τον λόγο αυτόν η 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως υποσύστημα ενός συστήματος υγείας 

περιλαμβάνει τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά-ιδιότητες όπως: η παροχή υπηρεσιών 

«πρώτης επαφής», η συνεχιζόμενη φροντίδα, η συντονισμένη φροντίδα και η 
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ολοκληρωμένη φροντίδα. Από την επίτευξη των προηγούμενων χαρακτηριστικών της 

Π.Φ.Υ. προκύπτουν τρεις πτυχές, οι οποίες είναι: η προσανατολισμένη στην 

οικογένεια φροντίδα, (δυναμική της οικογένειας), η προσανατολισμένη στην 

κοινότητα φροντίδα (κατανόηση δηλαδή των συνθηκών διαβίωσης του ασθενή) και η 

φροντίδα που είναι πολιτισμικά επαρκής (έχοντας ως βάση αξίες, όπως η εμπειρία, η 

γλώσσα, η θρησκεία, ο πολιτισμός, η εθνική κληρονομιά). Οι ειδικότητες που 

συνδράμουν στην επίτευξη των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών από την Π.Φ.Υ. 

σύμφωνα με την βιβλιογραφία είναι η Γενική-Οικογενειακή Ιατρική, η Παθολογία, η 

Παιδιατρική, και η Μαιευτική-Γυναικολογία. Η τελευταία ειδικότητα δεν υφίσταται 

παντού αλλά σε μερικές μόνο χώρες όπως οι ΗΠΑ (Shi et al., 2012). 

Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων, έχοντας στο επίκεντρο την Π.Φ.Υ. σε ένα 

σύστημα υγείας προϋποθέτει παρεμβάσεις, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες από 

τον Π.Ο.Υ. σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Υγείας του 2008, (W.H.O. The 

World Health Report-Primary Health Care, 2008). Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν 

αρχικά, ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στην επίτευξη καθολικής 

κάλυψης του πληθυσμού, προωθώντας την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών 

στις υπηρεσίες υγείας. Ακολούθως, η παρεχόμενη Π.Φ.Υ., η οποία προωθεί την 

πρόληψη, τη θεραπεία και τη φροντίδα γίνεται με ασφαλή, αποτελεσματικό και 

κοινωνικά παραγωγικό τρόπο στη διεπαφή μεταξύ του πληθυσμού και του 

συστήματος υγείας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά, όταν στο επίκεντρο 

είναι ο άνθρωπος, δηλαδή, η οργάνωση των υπηρεσιών φροντίδας της υγείας να έχει 

ανθρωποκεντρική προοπτική.  

Αναγκαίος θεωρείται, επίσης, ο σχεδιασμός δημόσιων πολιτικών στον τομέα της 

υγείας, μαζί με εκείνες άλλων τομέων, οι οποίες έχουν τεράστιες δυνατότητες για να 

εξασφαλίσουν την υγεία των κοινοτήτων. Αποτελούν ένα σημαντικό συμπλήρωμα 

της καθολικής κάλυψης και των μεταρρυθμίσεων παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Δυστυχώς, στις περισσότερες κοινωνίες, αυτή η δυναμική παραμένει σε μεγάλο 

βαθμό ανεκμετάλλευτη και οι αποτυχίες στην αποτελεσματική ανάμειξη άλλων 

τομέων είναι ευρέως διαδεδομένες. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Υγείας του 

2008 ο δημόσιος τομέας πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση 

και τη διαχείριση των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας. Οι 

μεταρρυθμίσεις αυτές απαιτούν νέες μορφές ηγεσίας στην υγεία, γι’ αυτό 

υπογραμμίζεται πως η λειτουργία αυτή θα πρέπει να ασκείται μέσω συνεργατικών 
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μοντέλων πολιτικού διαλόγου με πολλούς ενδιαφερόμενους στην κατεύθυνση της 

συμμετοχικής ηγεσίας (W.H.O. The World Health Report-Primary Health Care, 

2008).  

 

Εικόνα 1. Οι 4 αναγκαίες παρεμβάσεις για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας από τον 

Π.Ο.Υ., 2008 

Πηγή: (WHO, 2008) 

Αυτό που τονίζεται ιδιαίτερα είναι η προτεραιότητα στην αποκέντρωση των 

υπηρεσιών υγείας της Π.Φ.Υ., προκειμένου οι πληθυσμιακές ομάδες να 

ικανοποιούνται αποτελεσματικότερα. Η αποκεντρωμένη Π.Φ.Υ. έχει θετικές 

συνέπειες και στους οικονομικούς προϋπολογισμούς των χωρών. Αρχικά αυξάνονται 

οι πηγές χρηματοδότησης, αφού αυτές δεν περιορίζονται μόνο στις επιχορηγήσεις της 

κεντρικής διοίκησης, αλλά επεκτείνονται και σε άλλους φορείς χρηματοδότησης, π.χ. 

Δήμοι. Κατόπιν, εισάγονται νέα και αποτελεσματικά κριτήρια στη διαχείριση των 

οικονομικών εσόδων, με συνέπεια να ισοσκελίζονται οι δαπάνες για την υγεία με τις 

πραγματικές ανάγκες υγείας, που έχει το κοινωνικό σύνολο. Επίσης, αναπτύσσεται 

μια νέα κουλτούρα διά της οποίας ενισχύεται ένα αίσθημα μεγαλύτερης ευθύνης για 

την οικονομική πραγματικότητα της περιφέρειας, σε αντίθεση με την εξάρτηση από 

τον κεντρικό μηχανισμό χρηματοδότησης. Τέλος, το ανθρώπινο δυναμικό δεν 

αδρανοποιείται, αντίθετα, αναπτύσσει δεξιότητες σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας με 

αποτέλεσμα την συνετότερη χρήση των πόρων είτε αυτοί είναι οικονομικοί είτε όχι 

(Σουλιώτης και συν., 2013). 

1.4 Ιστορική εξέλιξη της Π.Φ.Υ. 

Έγινε προηγουμένως αναφορά στο συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 

που πραγματοποιήθηκε στην Alma-Ata του Καζακστάν της τότε ΕΣΣΔ, το 1978, στο 

οποίο καθορίστηκε μια νέα φιλοσοφία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

παρουσιάζονταν στα διάφορα συστήματα υγείας. Για πρώτη φορά, τότε, εισήχθη ο 

όρος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, διά του οποίου εντασσόταν σε ένα νέο 

πλαίσιο η υγειονομική, η κοινωνική, η κοινοτική και η οικονομική διάσταση των 

ζητημάτων της περίθαλψης και της αγωγής υγείας. 
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Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ο όρος Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μπορεί να 

θεσμοθετήθηκε το 1978, υπήρχε, όμως, ως έννοια εξωνοσοκομειακής φροντίδας, από 

την αρχαία εποχή (3000 π.Χ. στην Ινδία), αφού από τότε γίνεται λόγος για 

προγράμματα που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών υγείας σε ατομικό και 

συλλογικό επίπεδο. Στην Ελληνική Αρχαιότητα αναφέρεται η καθιέρωση του 

«δημοσιεύοντος ιατρού» από τον 6
ο
 π.Χ. αιώνα, ενός θεσμού που εξασφάλιζε την 

δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς είτε στα δημόσια ιατρεία είτε κατ’ 

οίκον. Πρέπει να σημειώσουμε πως η αμοιβή του προερχόταν από ένα ειδικό τέλος 

που κατέβαλαν όλοι οι πολίτες. Ο όρος «ιητρός» αποτελεί συνέχεια του 

προηγούμενου θεσμού στην περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στην Βυζαντινή 

εποχή η εξωνοσοκομειακή φροντίδα προσφερόταν από τα μοναστήρια στην αρχή και 

τα νοσοκομεία στη συνέχεια με την ίδρυσή τους εκεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί το εξωτερικό ιατρείο του νοσοκομείου της Ιεράς Μονής του Παντοκράτορα 

στο Βυζάντιο τον 13
ο
 αιώνα (Τούντας, 2008). 

Αξίζει να αναφερθεί πως την πρώτη οργανωμένη κατ’ οίκον παροχή υπηρεσιών 

υγείας σε φτωχούς ασθενείς στην περίοδο τη Βυζαντινής Αυτοκρατορίας παρείχε το 

τάγμα των Διακονισσών που ίδρυσε η Χριστιανική Εκκλησία. Στην Μεσαιωνική 

εποχή θα συνεχισθεί η πρακτική αυτή τόσο από λαϊκές όσο και από θρησκευτικές 

ομάδες, που διέπονταν από το πνεύμα της εν Χριστώ αγάπης για δωρεάν προσφορά 

υπηρεσιών υγείας προς τον συνάνθρωπο (Πιερράκος, 2008). Θεωρείται, μάλιστα, 

προανάκρουσμα των πολυϊατρείων η ίδρυση και η λειτουργία εξωνοσοκομειακών 

ιατρικών κέντρων τον 17
ο
 αιώνα (Τούντας, 2008). 

Στα τέλη του 19
ου

 αιώνα παρέχεται στους ασθενείς για πρώτη φορά επιστημονική- 

νοσηλευτική φροντίδα από την Βρετανίδα νοσηλεύτρια Florence Nightingale, και από 

ομάδα επαγγελματιών νοσηλευτριών που ανήκαν στην ιεραποστολική ομάδα παροχής 

κατ’ οίκον νοσηλευτικής φροντίδας στις Η.Π.Α (Πιερράκος, 2008). Η οργάνωση των 

υπηρεσιών υγείας στη Μ. Βρετανία το 1920 προέβλεπε την ίδρυση και 

πρωτοβάθμιων κέντρων υγείας. Επίσης, στην πρώην Σοβιετική Ένωση το σύστημα 

υγείας, που ήταν κρατικό, στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο σε ένα δίκτυο κέντρων υγείας 

στις αγροτικές κυρίως περιοχές και πολυκλινικών στα αστικά κέντρα (Τούντας, 

2008). 

Στον Ελλαδικό χώρο με τη σύσταση του νέου Ελληνικού κράτους επιχειρήθηκε μια 

πρώτη υγειονομική οργάνωση της χώρας. Με το Διάταγμα του 1833 καθιερώνεται ο 
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θεσμός του νομίατρου, ο οποίος είχε την υγειονομική ευθύνη του νομού. Με τον 

Νόμο του 1834 η υγειονομική περίθαλψη ανατίθεται από το κράτος στους δήμους και 

τις κοινότητες. Με το Διάταγμα του 1836 ορίζονται οι αρμοδιότητες των δήμων 

σχετικά με την δημόσια και κοινωνική υγιεινή, ενώ το 1852 καθιερώνεται ο 

επαρχιακός γιατρός. Γίνεται εύκολα κατανοητό πως, εξαιτίας των αντικειμενικών 

δυσκολιών όπως έλλειψη ιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού, κτιριακών υποδομών, η 

κρατική διοίκηση επιδείκνυε περιορισμένο ενδιαφέρον για νοσοκομειακή και ιατρική 

οργάνωση, εκτός από κάποιες περιοδικές δράσεις τοπικού χαρακτήρα. Μεγάλη 

αδράνεια παρατηρείται στην πεντηκονταετία από το 1864-1914 όπου με τον Νόμο 

346/1914 επιχειρείται μια πρώτη συντονισμένη προσπάθεια όλων των υγειονομικών 

υπηρεσιών και οργάνωσης της κεντρικής και περιφερειακής υπηρεσίας (Ζηλίδης, 

1989).  

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στη Σμύρνη στο τέλος του 19ου και στις αρχές 

του 20ου αιώνα λειτουργούσαν φαρμακεία τα οποία προσέφεραν πρώτες βοήθειες. 

Είναι γεγονός, πως την εποχή αυτή δεν υπήρχαν ιατρεία εκεί, αλλά οι γιατροί 

παρείχαν τις ιατρικές τους υπηρεσίες σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του φαρμακείου 

στον οποίο υπήρχε και εξεταστικό τραπέζι. Οι ανάγκες που προέκυψαν από την 

εξειδίκευση της Ιατρικής επιστήμης και τις απαιτήσεις της σε ειδικό εξοπλισμό, στη 

συνέχεια, επέτρεψαν την εμφάνιση των ιδιωτικών ιατρείων, ενώ τα έσοδα των ιατρών 

προέκυπταν από τις ιδιωτικές επισκέψεις τους στα σπίτια (Πιερράκος, 2008). 

Οι νέες οικονομικές και δημογραφικές συνθήκες που δημιούργησε η Μικρασιατική 

Καταστροφή και το προσφυγικό ζήτημα οδήγησε στο Νομοθετικό Διάταγμα στις 28 

Οκτωβρίου 1923 «Περί οργανώσεως της περιφερειακής υγειονομικής υπηρεσίας», 

σύμφωνα με το οποίο η χώρα διαιρείται σε πέντε υγειονομικές περιφέρειες, γεγονός 

που θα συνεχισθεί και τα επόμενα χρόνια με διάφορες διακυμάνσεις (Ζηλίδης, 1989). 

Αξίζει να επισημάνουμε πως μέχρι τώρα οι υπηρεσίες υγείας που προσφέρονταν προς 

τους πολίτες ανήκαν στον τομέα της Π.Φ.Υ., ιδιαίτερα με το Νομοθετικό Διάταγμα 

της 28-10-1923 στο οποίο προβλεπόταν η πρόσληψη δημοτικών και κοινοτικών 

ιατρών, πουθενά, όμως, δεν αναφέρεται ο όρος αυτός όπως και εκείνος της 

εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (Ζηλίδης, 1989; Βελονάκη & Αδαμακίδου, 2015). 

Στην Ελλάδα για πρώτη φορά με τον Α.Ν. 965/37 δίνεται η δυνατότητα για την 

ίδρυση κρατικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στα αστικά κέντρα και στην 

επαρχία, ενώ ο όρος εξωνοσοκομειακή περίθαλψη εμφανίζεται στον κανονισμό του 
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ΙΚΑ το 1938. Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτόν προβλεπόταν η κάλυψη σε παροχή 

εξωνοσοκομειακής φροντίδας μόνο του αστικού πληθυσμού, ενώ οι πληθυσμιακές 

ομάδες των ημιαστικών και αγροτικών περιοχών δεν είχαν πρόσβαση στις υπηρεσίες 

υγείας (Υφαντόπουλος, 1985). Όλες οι προσπάθειες οργάνωσης των ιατρικών 

υπηρεσιών θα διακοπούν με την έναρξη του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου και την είσοδο 

της πατρίδας στο μέτωπο του πολέμου (Ζηλίδης, 1989). 

Μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου παρατηρείται στην Ελλάδα μια ραγδαία 

ανάπτυξη της κοινωνικής ασφάλισης, όπου η παρουσία του κράτους είναι σημαντική. 

Έτσι, το 1953 ψηφίζεται το ΝΔ 2592 «Περί οργανώσεως της ιατρικής αντιλήψεως», 

στο οποίο μεταξύ άλλων προβλεπόταν και η οργάνωση της πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης με την ίδρυση και λειτουργία κοινοτικών υγειονομικών σταθμών στις 

αγροτικές περιοχές. Το 1955 με τον Νόμο 3487 «Περί κοινωνικής ασφαλίσεως των 

αγροτών», προβλεπόταν η δημιουργία δικτύου κοινοτικών και αγροτικών ιατρείων 

και υγειονομικών σταθμών για την πρωτοβάθμια περίθαλψη των αγροτών. Το 1960 

επιχειρείται η εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού γιατρού, χωρίς να έχει τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα. Το 1961 με τον Νόμο 4169 ιδρύεται ο Οργανισμός 

Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), για την ασφαλιστική κάλυψη των αγροτών. Το 1968 

με το ΝΔ 67 καθιερώνεται για τους πτυχιούχους των Ιατρικών σχολών η ετήσια 

υποχρεωτική «υπηρεσία υπαίθρου» στα αγροτικά ιατρεία. Το 1969 επιχειρείται η 

οργάνωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης μέσω του θεσμού του οικογενειακού 

γιατρού. Το 1976 μία μελέτη του ΚΕΠΕ για την υγεία υποστήριζε τη δημιουργία ενός 

ταμείου υγείας για την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης (Θεοδώρου και συν., 

2001). 

Με τη Διακήρυξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Alma-Ata στο 

Καζακστάν το 1978 διαπιστώνεται τόσο στον υπόλοιπο κόσμο όσο και στην Ελλάδα 

μια έντονη κινητικότητα γύρω από την ανασυγκρότηση των συστημάτων υγείας διά 

της προώθησης της Π.Φ.Υ. Η κινητικότητα είναι ακόμη περισσότερο εμφανής στο 

νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώνεται την περίοδο αυτή και στον Ελλαδικό χώρο, 

το οποίο είναι και πολυπληθέστερο σχετικά με την Π.Φ.Υ., εν συγκρίσει με εκείνο 

των παρελθόντων ετών. Έτσι, το 1980 κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 

νομοσχέδιο από τον τότε Υπουργό Υγείας Δοξιάδη στο οποίο προβλεπόταν η 

ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, η αποκέντρωση και ο κοινωνικός έλεγχος 

του συστήματος υγείας, το οποίο δεν ψηφίστηκε. Το 1983 ψηφίστηκε ο Νόμος 1397 
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διά του οποίου δημιουργούνται 170 κέντρα υγείας για την κάλυψη των ιατρικών 

αναγκών του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές. Επιχειρήθηκε η ανάπτυξη ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος υγείας στο κέντρο του οποίου βρισκόταν η 

πρωτοβάθμια φροντίδα από γενικούς γιατρούς στα κέντρα υγείας, χωρίς ποτέ να 

ολοκληρωθεί πλήρως (Θεοδώρου και συν., 2001).  

Από το 1983 και μετά η λειτουργία της Π.Φ.Υ. είναι ενταγμένη στο συνολικό 

μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα των εκάστοτε κυβερνήσεων και της πολιτικής που 

ακολουθούσαν στο θέμα της υγείας στην Ελλάδα. Μπορεί να υποστηριχθεί πως αυτό 

το οποίο επιδιωκόταν ήταν η μετάβαση από τη δομή και τη λειτουργία των 

προηγούμενων υπηρεσιών υγείας (πριν το 1983), σε μια νέα διαφορετική δομική 

ανασυγκρότηση, εφαρμόζοντας νέες θεσμικές και οργανωτικές ρυθμίσεις. Αν και όλη 

αυτή η προσπάθεια στη διαχείριση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της Π.Φ.Υ. 

επηρεαζόταν από τις κομματικές εναλλαγές στην εξουσία, εντούτοις, οι βασικοί 

στόχοι και οι αρχές στην ουσία δεν διαφοροποιούνταν, φθάνοντας μέχρι τις ημέρες 

μας. Όπως επισημαίνεται και στη βιβλιογραφία, οι παθογένειες της ελληνικής 

πολιτικής κουλτούρας, συμπεριλαμβανομένης και της συνδικαλιστικής αποτέλεσε 

τροχοπέδη για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος της Π.Φ.Υ προς όφελος των 

πολιτών της Ελληνικής επικράτειας (Σισσούρας, 2012; Λιονής και συν., 2015). 

1.5 Η ποιότητα των υπηρεσιών της Π.Φ.Υ. 

Η ποιότητα, γενικά, αποτελεί έναν όρο που προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά ενός 

πράγματος ή μιας προσφερόμενης υπηρεσίας,σύμφωνα με τα οποία διαφοροποιείται 

από τα ομοειδή του, αποτελώντας τη βάση της αξιολόγησής τους. Υπάρχουν 

διάφοροι ορισμοί αναφορικά με την ποιότητα, οι οποίοι σχετίζονται με την 

ικανοποίηση ή όχι των σχετιζόμενων προσώπων, κυρίως εκείνων που λαμβάνουν, 

δηλαδή του καταναλωτή, του πελάτη, του χρήστη, με το αν υπάρχουν πλεονεκτήματα 

ή μειονεκτήματα, αν ανταποκρίνεται ή όχι στις προϋποθέσεις που τέθηκαν εξ’ αρχής 

(Κεφαλοπούλου και συν., 2006). Στο χώρο της υγείας ο ορισμός της ποιότητας είναι 

συνάρτηση των προσφερόμενων υπηρεσιών και της βελτίωσης της υγείας των 

πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοδοτική ικανότητα της πολιτείας και τον 

τεχνολογικό εξοπλισμό (Καλογεροπούλου & Μουρδουκούτας, 2009). Σύμφωνα με 

τον Avedis Donabedian (1966), είναι δύσκολος ένας ορισμός της ποιότητας της 

υγείας δεδομένης της δυσκολίας ορισμού της ποιότητας της περίθαλψης. Υποστηρίζει 

πως τα κριτήρια που ορίζουν την ποιότητα είναι κρίσεις αξίας που εφαρμόζονται σε 
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διάφορες πτυχές, ιδιότητες, συστατικά ή διαστάσεις μιας διαδικασίας που ονομάζεται 

ιατρική περίθαλψη. Κατά συνέπεια, ο ορισμός της ποιότητας μπορεί να είναι σχεδόν 

οτιδήποτε επιθυμεί ο καθένας, αν και είναι συνήθως μια αντανάκλαση αξιών και 

στόχων που υπάρχουν στο σύστημα ιατρικής περίθαλψης και στην ευρύτερη 

κοινωνία της οποίας αποτελεί μέρος. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί πως, όταν οι προσφερόμενες υπηρεσίες 

(διαγνωστικές και θεραπευτικές) φέρνουν, όσο αυτό είναι εφικτό με βάση τις 

δυνατότητες της Ιατρικής, θετικά αποτελέσματα, ικανοποιώντας τους πολίτες με τον 

ελάχιστο δυνατό κίνδυνο, διασφαλίζεται η ποιότητα στο σύστημα της ιατρικής 

περίθαλψης. Αυτό εξαρτάται σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. από την επαγγελματικότητα 

των επαγγελματιών υγείας, την ορθή χρήση των χρηματοδοτικών δεδομένων, τη 

ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τους ασθενείς, την ικανοποίησή τους και τέλος τη 

θετική επίδραση στην υγεία τους (Καλογεροπούλου & Μουρδουκούτας, 2009). 

Νωρίτερα, ο Donabedian (1980), είχε ορίσει την ποιότητα της ιατρικής φροντίδας ως 

τη δυνατότητα να αυξήσει την ευημερία του ασθενή, αφού λάβει υπόψη την 

εξισορρόπηση των ωφελειών αλλά και των απωλειών που ακολουθούν τη διαδικασία 

της φροντίδας σε όλα τα επιμέρους σημεία. 

Με βάση όσα έχουν αναφερθεί, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας είναι 

άμεσα συνδεδεμένη με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, την 

προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την τεχνική προκειμένου ο ασθενής να έχει τη 

δυνατότητα να απολαμβάνει την αρμόζουσα ιατρική περίθαλψη και φροντίδα. 

Ποιοτικές είναι οι υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται στον ασθενή μέσα στο 

πλαίσιο της καλύτερης διαθέσιμης περίθαλψης, την κατάλληλη χρονική στιγμή, με 

τον ενδεδειγμένο τρόπο με προοπτική την εξασφάλιση του καλύτερου 

αποτελέσματος. (Παπακωστίδη & Τσουκαλάς, 2012). Είναι ξεκάθαρο, συνεπώς, πως 

όταν γίνεται λόγος για ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας και φυσικά και στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες Π.Φ.Υ., το σημείο αναφοράς είναι ο άνθρωπος, ο πολίτης, ο 

ασθενής και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας καταδεικνύει με τον σαφέστερο 

τρόπο τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ανθρώπινης ζωής 

(Τσιότρας, 2002). 

Αναφέρθηκε ήδη πως η Π.Φ.Υ. αποτελεί την πρώτη επαφή του πολίτη-ασθενή με το 

σύστημα υγείας και τις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει. Αξίζει να αναφέρουμε εδώ τα 

αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα έργου EUprimecare η 
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οποία αξιολόγησε την αντίληψη των επαγγελματιών της πρωτοβάθμιας υγειονομικής 

περίθαλψης και των ασθενών σχετικά με την ποιότητα της οργάνωσης των 

συστημάτων Π.Φ.Υ. στις συμμετέχουσες χώρες της Ε.Ε. Εσθονία, Φινλανδία, 

Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία και Ισπανία (Papp et al., 2014). Σύμφωνα με 

την έρευνα: Η πρώτη βασική πτυχή της ποιότητας της Π.Φ.Υ. είναι η γεωγραφική 

πρόσβαση και η ισότητα (Access and equity) τόσο μεταξύ ασθενών όσο και των 

επαγγελματιών. Κάθε ασθενής πρέπει να έχει τη στοιχειώδη δυνατότητα πρόσβασης 

στη θεραπεία. Η εξασφάλιση της πρόσβασης στις υπηρεσίες Π.Φ.Υ. προϋποθέτει τη 

δίκαιη γεωγραφική κατανομή των πόρων και των πρακτικών. Αυτό ισχύει για όλες τις 

χώρες της Ε.Ε. που συμμετείχαν στην έρευνα εξαιτίας των διαφορετικών 

αποστάσεων, της υποδομής και της διαθεσιμότητας των μέσων μαζικής μεταφοράς, 

αφού υπάρχουν διαφορές στην πρόσβαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη μεταξύ των 

αστικών και των αγροτικών περιοχών. Η έγκαιρη προσβασιμότητα, δηλαδή ο 

συντομότερος χρόνος για την πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης 

αποτελεί την πρώτη σημαντική πτυχή της ποιότητας της Π.Φ.Υ. Οι ασθενείς 

επιθυμούν να φτάσουν στους θεράποντες ιατρούς τους αμέσως, όταν αυτό απαιτείται, 

να έχουν, δηλαδή, γρήγορη και εύκολη πρόσβαση με σύντομο χρόνο αναμονής. Αυτή 

η υψηλή προσδοκία των ασθενών οδηγεί, πολλές φορές, σε απογοήτευση τους 

επαγγελματίες της υγείας. 

Η δεύτερη πτυχή, που αφορά την ποιότητα της Π.Φ.Υ., θεωρείται πως είναι ο 

συντονισμός και η συνέχεια (Appropriateness: Coordination, continuity). Οι ασθενείς 

από όλες τις χώρες που συμμετείχαν στη μελέτη έρευνας εξέφρασαν έντονη την 

ανάγκη για τη συνέχεια της Π.Φ.Υ. και επεσήμαναν την ιδιαίτερη σημασία των 

μακροχρόνιων προσωπικών σχέσεων με τον γιατρό τους. Οι ασθενείς χρειάζονται το 

γιατρό τους για να συντονίσουν τη φροντίδα τους και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι 

άλλοι επαγγελματίες της υγείας, σε άλλα περιβάλλοντα και σε άλλα επίπεδα του 

συστήματος υγείας. Επισημάνθηκε πως η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας θεωρείται συνήθως ανεπαρκής. 

Προτάθηκε, μάλιστα, οι γιατροί να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες από τη 

δευτεροβάθμια φροντίδα μέσω του συστήματος πληροφορικής. Υποστηρίχθηκε δε 

πως δύο σημαντικά εργαλεία συντονισμού είναι οι καλές δεξιότητες επικοινωνίας και 

οι κατάλληλοι κανονισμοί. 
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Επόμενη πτυχή της ποιότητας της Π.Φ.Υ. είναι η αρμοδιότητα και η πληρότητα, 

(Competency, comprehensiveness). Οι επαγγελματίες της υγείας υπογράμμισαν πως η 

Π.Φ.Υ. πρέπει να έχει τη δυναμική να προσφέρει επαρκή επίλυση των προβλημάτων 

των ασθενών, κάνοντας κατανοητή σε αυτούς την κατάσταση της υγείας τους και τη 

θεραπεία που πρέπει να ακολουθήσουν. Αυτό, βέβαια, απαιτεί αρκετό χρόνο 

προκειμένου να μιλήσουν με τους ασθενείς και να φτάσουν σε μια σωστή υπόμνηση, 

επεξεργαζόμενοι θεραπευτικά σχέδια μαζί τους. Θεωρούν καθήκον τους να είναι 

κοντά στους ασθενείς, αιτιολογώντας μάλιστα και τον όρο «οικογενειακός γιατρός». 

Σε όλες σχεδόν τις χώρες οι θεράποντες ιατροί αναμένεται να εκτελούν προληπτικές 

δραστηριότητες εκτός από τις θεραπευτικές. Οι ασθενείς επισημαίνουν, όμως, πως οι 

γιατροί δεν ασχολούνται επαρκώς με την πρόληψη αλλά και οι ίδιοι δεν δείχνουν 

αρκετό ενδιαφέρον για προληπτικές υπηρεσίες. Παρόμοια με τους ασθενείς και οι 

επαγγελματίες πιστεύουν ότι η πρόληψη και η εκπαίδευση ασθενών αποτελούν 

σημαντικά καθήκοντα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Παρ’ όλα αυτά δεν δίνεται η 

πρέπουσα προσοχή, καθώς οι χρηματοδοτήσεις κατευθύνονται στην αντιμετώπιση 

των ασθενειών. Γι’ αυτό επικρατεί η αντίληψη ότι οι γιατροί δεν θέλουν να 

σπαταλούν το χρόνο τους στην πρόληψη για λόγους οικονομικού οφέλους. 

Τέλος, η τελευταία πτυχή της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών της Π.Φ.Υ. είναι η 

ακεραιότητα του ασθενή (Patient centeredness). Οι ασθενείς αναμένουν ότι ο γιατρός 

θα είναι φιλικός, προσεκτικός και συμπαθητικός. Θα πρέπει ανάμεσα στον ασθενή 

και τον γιατρό να αναπτυχθεί μια σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας και σε αυτό 

μπορεί να συμβάλλει η κατάλληλη επικοινωνία μεταξύ τους. Ο γιατρός θα πρέπει να 

θεραπεύει τον ασθενή και ως άνθρωπο και όχι μόνο ως ασθενή. Οι γιατροί πρέπει να 

είναι προσεκτικοί, φιλικοί, ολοκληρωμένοι, καλοί ακροατές, ενώ θα πρέπει να έχουν 

την προθυμία να βοηθήσουν. Ωστόσο, όσον αφορά τη σχέση ιατρού-ασθενούς, οι 

γιατροί τόνισαν τη σημασία της υπεύθυνης συμπεριφοράς των ασθενών πιο συχνά 

από τους ίδιους τους ασθενείς. Η εμπλοκή των ασθενών στις αποφάσεις σχετικά με τη 

θεραπεία τους είναι ένας από τους αξιοσημείωτους καθοριστικούς παράγοντες της 

ποιότητας της υγείας και της πρωτοβάθμιας περίθαλψης κατά τη γνώμη των 

επαγγελματιών της υγείας. 

Η έννοια της ποιότητας της υγείας έχει διαφορετική σημασία ανάμεσα στα 

εμπλεκόμενα πρόσωπα, τους ασθενείς και στους επαγγελματίες υγείας. Για τους 

ασθενείς, ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας σημαίνει την άμεση πρόσβαση στις 
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υπηρεσίες που επιθυμούν, οι οποίες είναι οι κατάλληλες. Για τους επαγγελματίες της 

υγείας, η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας σχετίζεται με την κατάλληλη εκπαίδευση 

και τις κατάλληλες γνώσεις, που πρέπει να κατέχουν για να παρέχουν στους ασθενείς 

τις υπηρεσίες που χρειάζονται. Από την πλευρά της διοίκησης, βέβαια, ποιότητα 

σημαίνει την αποτελεσματική παροχή φροντίδας, αλλά με κάποιο οικονομικό όφελος 

(Παπακωστίδη & Τσουκαλάς, 2012).  

Μετά την αναφορά στις βασικές πτυχές που διέπουν την ποιότητα της Π.Φ.Υ στις 

χώρες της Ε.Ε., όπου διεξήχθη η προαναφερθείσα έρευνα και με βάση αυτές τις 

πτυχές, θεωρείται εποικοδομητικό να παρουσιαστεί και η κριτική σκέψη σχετικά με 

την ποιότητα της Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την μελέτη που 

εκπονήθηκε από την Ομάδα Εργασίας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που 

συγκροτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας το 2015 με αντικείμενο «την υποβολή 

πρότασης για τη ριζική αναμόρφωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την 

ανάδειξή της ως τον κεντρικό πυλώνα του συστήματος υγείας στην Ελλάδα» 

(Αντωνιάδου και συν., 2015, σ.8).  

Στην ίδια μελέτη και στο κεφάλαιο 1.2 σ.12 με τίτλο: «Η ποιότητα των υπηρεσιών 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα» αναφέρεται ότι: «Σειρά ευρωπαϊκών 

μελετών που αξιολογούν τα βασικά χαρακτηριστικά της προσβασιμότητας, της 

συνέχειας στη φροντίδα, το συντονισμό των υπηρεσιών και το ολοκληρωμένο φάσμα 

τους, έχει καταγράψει την ποιότητα των υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στη χώρα μας σε μια από 

τις χαμηλότερες θέσεις. Η παροχή των υπηρεσιών αναπτύχθηκε σπασμωδικά, δίχως 

την κατάλληλη μελέτη και στρατηγική προετοιμασία, με αποτέλεσμα να συγχέεται η 

ουσιαστική Π.Φ.Υ., που παρέχεται από τον οικογενειακό γιατρό (γενικό γιατρό, 

παθολόγο, παιδίατρο) και την Ομάδα Υγείας, με την λεγόμενη Περιπατητική 

Φροντίδα, τις υπηρεσίες υγείας δηλαδή από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων». Από το 

κείμενο αυτό συνάγεται το συμπέρασμα πως παρ’ όλες τις προσπάθειες που έγιναν τις 

τελευταίες δεκαετίες, μετά τη διακήρυξη της Alma-Ata το 1978, για τη συγκρότηση 

και οργάνωση της Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα, το εγχείρημα αυτό παρουσιάζει σοβαρά 

προβλήματα, τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.  

1.6 Η Χρηματοδότηση της Π.Φ.Υ. 

Αναμφισβήτητα, η ποιότητα των παρέχομενων υπηρεσιών υγείας και κατά συνέπεια 

και εκείνων της Π.Φ.Υ. βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τις οργανωτικές δομές, τη 
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χρηματοδοτική κάλυψη και την ορθή διαχείριση των πόρων, που τίθενται προς χρήση 

από τους καταναλωτές. Έγινε αναφορά στην εισαγωγή για τον διαχωρισμό των 

συστημάτων υγείας με βάση τον τρόπο χρηματοδότησης των προσφερόμενων 

υπηρεσιών. Οι βασικοί τύποι διαχείρισης των συστημάτων υγείας, με σχεδόν 

καθολική κάλυψη, είναι δύο. Πρόκειται για το σύστημα τύπου Beveridge, το οποίο 

φέρει το όνομα του Βρετανού ακαδημαϊκού William Beveridge θεμελιωτή του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας (National Health Service) γνωστό και ως N.H.S. του 

Ηνωμένου Βασιλείου. Το σύστημα αυτό εφρμόζεται, επίσης, στις Σκανδιναβικές 

χώρες (Σουηδία) και με παραλλαγές στον Καναδά και σε άλλες χώρες του κόσμου. 

Το βασικό γνώρισμα αυτού του τύπου συστήματος είναι πως η κάλυψη των 

χρηματοδοτικών αναγκών βασίζεται στα φορολογικά έσοδα. Ο άλλος τύπος 

συστήματος καθολικής κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών των συστημάτων 

υγείας είναι εκείνος του τύπου Bismark, από το όνομα του Γερμανού καγκελάριου 

Oto von Bismark. Οι χώρες στις οποίες επικράτησε είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η 

Ολλανδία κ.ά. Η διαφορά με το προηγούμενο σύστημα είναι πως η χρηματοδότηση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στηρίζεται στις εισφορές των εργοδοτών και των 

εργαζομένων. Τέλος, υπάρχει και ο τρίτος δρόμος κάλυψης των χρηματοδοτικών 

αναγκών των υπηρεσιών υγείας, εκείνος της ιδιωτικής ασφάλισης με χαρακτηριστικό 

το παράδειγμα των Η.Π.Α.(Rice, 2006). 

Η χρηματοδότηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται από την 

Π.Φ.Υ. στις χώρες της Ε.Ε. διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία, 

στην αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση, όπου ο ασθενής επιλέγει τον γιατρό 

ελεύθερα και αμοίβεται είτε απευθείας από τον ασθενή και αυτός εισπράττει πίσω 

ολόκληρο ή μέρος του ποσού από τον ασφαλιστικό του φορέα, είτε έμμεσα με 

πληρωμή του γιατρού απευθείας από το ασφαλιστικό ταμείο. Η δεύτερη κατηγορία 

είναι η αμοιβή κατά πάγιο μισθό, όπου οι γιατροί αμείβονται για τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν στους ασθενείς τους σύμφωνα με έναν μηνιαίο πάγιο μισθό. Στην τρίτη 

κατηγορία, την κατά κεφαλήν αμοιβή, ο γιατρός αποζημιώνεται με ένα 

προκαθορισμένο ποσό, το οποίο είναι ανάλογο των ασθενών προς τους οποίους έχει 

δεσμευθεί ότι θα παρέχει υπηρεσίες (Πολύζος και συν., 2013). 

Η χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας, σε όλο τον κόσμο, διέπεται από τρεις 

βασικές αρχές (Σίσκου, 2010). Την αρχή της μακρο-οικονομικής αποδοτικότητας, 

κατά την οποία το εθνικό εισόδημα που διατίθεται πρέπει να ικανοποιεί τη βελτίωση 
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του επιπέδου υγείας του πληθυσμού μόνο. Την αρχή της μικρο-οικονομικής 

αποδοτικότητας κατά την οποία οι πόροι που διατίθενται στα προγράμματα υγείας 

πρέπει να οδηγούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

Τέλος, την αρχή της ισότητας στη χρηματοδότηση, με βάση την οποία οι οικονομικές 

ευθύνες αφορούν ισότιμα όλα τα μέλη μιας κοινωνίας, σύμφωνα με την εισοδηματική 

ικανότητα του καθενός. 

Στον ελληνικό χώρο το σύστημα υγείας συντείθεται από το Ε.Σ.Υ. με τα Νοσοκομεία 

και τα Κέντρα Υγείας, το ασφαλιστικό σύστημα με καταβολή των ασφαλίστρων από 

τους εργοδότες και τους εργαζομένους και το ιδιωτικό ασφαλιστικό σύστημα, με 

περιορισμένη εφαρμογή, καθώς και ένα ιδιωτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας 

από ιδιώτες γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές (Πολύζος και συν., 

2013). Οι βασικές πηγές χρηματοδότησης του συστήματος υγείας και κατ’ επέκταση 

της Π.Φ.Υ. είναι η άμεση φορολογία, η έμμεση φορολογία, η κοινωνική ασφάλιση, η 

ιδιωτική ασφάλιση και οι πληρωμές από τους χρήστες τω υπηρεσιών υγείας (Rice, 

2006). Ως εκ τούτου, δεδομένου του τρόπου χρηματοδότησης των δαπανών για την 

υγεία στη χώρα μας, το Ε.Σ.Υ. ανήκει στα αποκαλούμενα μικτά συστήματα, με 

βασικό σκοπό την ισότιμη κάλυψη και χρηματοδότηση των αναγκών υγείας του 

πληθυσμού (Χλέτσος, 2011). 

Τα τελευταία χρόνια, όμως, παρατηρείται μια τάση υποχρηματοδότησης της Π.Φ.Υ. 

από τον κρατικό προϋπολογισμό, ως συνέχεια της μείωσης της κατά κεφαλήν 

δαπάνης ανά κάτοικο στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης. Η ανάγκη που 

δημιουργείται για την κάλυψη των δαπανών για την Π.Φ.Υ. οδήγησε στην 

αναπλήρωσή τους από ιδιωτικές δαπάνες και κυρίως από ίδιες πληρωμές. Η 

χρηματοδότηση της Π.Φ.Υ. γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τους κανονισμούς 

παροχών του ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) και τα 

δεδομένα του Ε.Σ.Υ. Ο ΕΟΠΥΥ χρηματοδοτείται από τις ασφαλιστικές εισφορές των 

ταμείων που είναι ενταγμένα στον οργανισμό, από την ετήσια επιχορήγηση από τον 

κρατικό προϋπολογισμό και έσοδα από διάφορους κοινωνικούς φορείς (Πολύζος και 

συν., 2013). 

Πρέπει να επισημάνουμε βέβαια πως η χρηματοδότητση των Κέντρων Υγείας και των 

αγροτικών ιατρείων, η πληρωμή του νοσοκομειακού προσωπικού, οι επιδοτήσεις των 

δημόσιων νοσοκομείων και των ασφαλιστικών ταμείων πραγματοποιείται από τον 

προϋπολογισμό του κράτους (Κυριόπουλος, Οικονόμου & Σουλιώτης, 2003). Οι 
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πάροχοι υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ 

αποζημιώνονται αποκλειστικά σχεδόν κατά πράξη σύμφωνα με το Κρατικό 

Τιμολόγιο Ιατρικών Πράξεων. Ο τρόπος αυτός αποζημίωσης δεν ισχύει για τους 

εργαζομένους των μονάδων του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ), των ΚΥ, των ΠΙ και των ΤΕΙ 

των Δημόσιων Νοσοκομείων, οι οποίοι αποζημιώνονται με σταθερό μισθό (Πολύζος 

και συν., 2013). 

Η απορρύθμιση της ελληνικής οικονομίας και των εργασιακών σχέσεων εξαιτίας της 

οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών οδήγησαν στον σταδιακό περιορισμό του 

κράτους πρόνοιας προς τους πολίτες (Μεχίλι και συν., 2012) και κατέστησαν 

αναγκαία τη συμμετοχή των ασθενών στο κόστος για τη λήψη φροντίδας υγείας. Η 

συμμετοχή αφορούσε πράξεις προληπτικής ιατρικής, εργαστηριακές εξετάσεις, 

αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, κοστολογημένες ιατρικές πράξεις, φυσικοθεραπείες, 

λογοθεραπείες, ψυχοθεραπείες, πρόσθετη περίθαλψη και θεραπευτικά μέσα, 

νοσηλεία σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο του εξωτερικού, φαρμακευτική 

περίθαλψη. Επιπλέον, των παραπάνω συμμετοχών, οι ασθενείς συμμετείχαν με τη 

μορφή εξέταστρου ύψους πέντε (05) ευρώ ανά επίσκεψη σε Τακτικά Εξωτερικά 

Ιατρεία και Κέντρα Υγείας. Από τη συμμετοχή αυτή εξαιρούνταν οι ασθενείς των 

παρακάτω περιπτώσεων: Όταν ο ασθενής είχε πληρώσει τα πέντε (05) ευρώ και 

κατόπιν παραπέμφθηκε σε γιατρό άλλης ειδικότητας εντός της ίδιας ημέρας. Σε 

περίπτωση επείγοντος περιστατικού. Στους κατόχους βιβλιαρίων πρόνοιας ή 

πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας. Στους χρόνιους πάσχοντες (καρκινοπαθείς, 

νεφροπαθείς, διαβητικοί κλπ.), και τέλος, στους πολιτικούς πρόσφυγες και στους 

αλλοδαπούς που αιτούνταν άσυλο (Πολύζος και συν., 2013). 

Βέβαια, με την υπ’ αριθμ. Α3 (γ) /ΓΠ/οικ.23754 απόφαση που δημοσιεύθηκε στο 

ΦΕΚ 490/τ. Β΄/1-4-2015 καταργήθηκε η υποχρέωση καταβολής αμοιβής εξέταστρου 

πέντε (05) ευρώ στις δημόσιες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για 

όλους του πολίτες που διαμένουν στην Ελληνική επικράτεια. 

Η σύσταση του ΕΟΠΥΥ, υπό τη μορφή δημόσιου μονοψωνίου στην αγορά 

υπηρεσιών υγείας, με σκοπό τον έλεγχο του κόστους και τη συγκράτηση των 

δαπανών, δεν επέφερε το αναμενόμενο αποτέλεσμα, σύμφωνα με μελέτες που είδαν 

το φως της δημοσιότητας. Αυτό που προτάθηκε ως βασική προϋπόθεση για την 

καλύτερη συγκρότηση των υπηρεσιών υγείας και πρώτιστα της Π.Φ.Υ., ήταν η 

λειτουργική ενοποίηση των μονάδων που παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας 
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Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυϊατρεία και Συμβεβλημένοι γιατροί) και η 

μετατροπή τους σε δίκτυα συνεχούς και ολοκληρωμένης φροντίδας (Σκρουμπέλος 

και συν., 2012). 

Πρέπει να επισημάνουμε εδώ τη σημαντικότητα της παρεµβολής των φορέων της 

τοπικής αυτοδιοίκησης (σχέδιο Καλλικράτης) και του Κράτους Πρόνοιας στην 

πραγμάτωση του παραπάνω εγχειρήματος, έχοντας ως αποτέλεσμα την παροχή 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών Π.Φ.Υ. ισότιμα για όλους τους πολίτες. Αυτό σημαίνει, 

πως δεν θα μειωθεί η ευθύνη για τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα που 

αδυνατούν να συμβάλουν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Π.Φ.Υ. που απολαμβάνουν. 

Βέβαια, για την εξασφάλιση των χρηματοδοτικών αναγκών των υπηρεσιών υγείας 

προϋποτίθεται μεταρρύθμιση, που θα συμβάλλει στην προσφορά ποιοτικών και µε 

µικρότερο οικονοµικό κόστος υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και Π.Φ.Υ. (Μεχίλι 

και συν., 2012). 

Τα κριτήρια της μεταρρύθμισης αυτής σύμφωνα με τη μελέτη της Εθνικής Σχολής 

Δημόσιας Υγείας, (2013), πρέπει να εξασφαλίζουν αποτελεσματικές ιατρικές 

υπηρεσίες για όλους χωρίς καμιά οικονομική, κοινωνική ή άλλη διάκριση. Μέσα στο 

πλαίσιο αυτό διαγράφονται και οι βασικοί άξονες για την αναδιοργάνωση της 

Π.Φ.Υ., που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των χρηματοδοτικών αναγκών της. Οι 

άξονες αυτοί είναι: «η έμφαση που πρέπει να δοθεί στην αποκατάσταση της καλής 

κλινικής πρακτικής, η επαναφορά στις αρχές της Διακήρυξης της Alma-Ata, η 

ελεύθερη επιλογή γιατρού και δικτύου αναφοράς από τον πολίτη για να αναδειχθούν 

οι προτιμήσεις των καταναλωτών, οδηγώντας στην άμιλλα και στον ανταγωνισμό 

τους προμηθευτές, η καθιέρωση κλειστών προϋπολογισμών ανά γεωγραφική ενότητα 

και πληθυσμό. Ακόμα, η αποζημίωση των προμηθευτών συνδυάζοντας τον μισθό ή 

την αποζημίωση κατά κεφαλή ασφαλισμένου ή αποζημίωση κατά πράξη και 

περίπτωση, με συνέπεια τα χρήματα να ακολουθούν τους ασθενείς. Η εισαγωγή 

συνθηκών ελεγχόμενου ανταγωνισμού, η διασφάλιση και ο έλεγχο της ποιότητας της 

φροντίδας υγείας» (ΕΣΔΥ, 2013, σ. 6-7). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στον υπόλοιπο κόσμο 

2.1 Εισαγωγή 

Ο 20
ος

 αιώνας στην Ευρώπη, κυρίως στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί ως περίοδος σημαντικών αλλαγών και ανακατεύθυνσης της μέχρι 

τότε πορείας των συστημάτων υγείας. Η αντιμετώπιση της ιατρικής επιστήμης ως 

δυνατότητα του ανθρώπου να θεραπεύει τις ασθένειες μόνο, και η διαπίστωση και 

αποδοχή εν τέλει της αδυναμίας της για την αποτελεσματικότητα αυτής της 

προοπτικής οδήγησε στον επαναπροσδιορισμό του σκοπού των υπηρεσιών υγείας. 

Από τα τέλη της δεκαετίας του ΄70 και μετά ο προσανατολισμός των υπηρεσιών 

υγείας αποκτά εξωνοσοκομειακή κατεύθυνση, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στην 

πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτόν και τον 

περιορισμό των νοσοκομειακών δαπανών (Τούντας, 2008).  

Τα συστήματα υγείας που δημιουργούνται στην Ευρώπη από το 1980 και μετά 

έρχονται να υπηρετήσουν τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η αναζήτηση, βέβαια, της 

αποτελεσματικότερης προσέγγισης της επιδιωκόμενης στόχευσης είχε ως συνέπεια 

την έντονη μεταρρυθμιστική δραστηριότητα στις χώρες τόσο στην Ευρώπη όσο στην 

Αμερική και τον υπόλοιπο κόσμο. Το οικονομικό περιβάλλον της κάθε χώρας, η 

επικρατούσα κουλτούρα, η νοοτροπία του πληθυσμού, η πολιτιστική έκφραση είναι 

από τους παράγοντες που επέδρασαν στη διαμόρφωση και ανάλογου συστήματος 

υγείας (Πιερράκος, 2008).  

Τα συστήματα υγείας που αναπτύσσονται στις διάφορες χώρες ακολουθούν τη δομή 

των 4 επιπέδων: Οικογένεια-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Ειδικευμένοι Γιατροί-

Νοσοκομειακή Φροντίδα. Η διαφορά μεταξύ τους προσδιορίζεται στον τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας της Π.Φ.Υ. Έτσι, στη Μεγάλη Βρετανία και σε άλλες 

χώρες της Ευρώπης ο Γενικός γιατρός οδηγεί τον ασθενή στις δομές της 

Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας. Στις Η.Π.Α. και στις 

Σκανδιναβικές χώρες η Π.Φ.Υ. δομείται από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, κυρίως 

Παιδίατρους, Παθολόγους και Γυναικολόγους, οι οποίοι οδηγούν τον ασθενή στα 

επόμενα επίπεδα φροντίδας υγείας. Τέλος στις αναπτυσσόμενες χώρες οι 

Επαγγελματίες υγείας αναζητούν τους ασθενείς προκειμένου να τους προωθήσουν 

στις δομές του συστήματος υγείας (Fry, 1978). 
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2.2 Η Π.Φ.Υ. στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας 

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, το οποίο είναι γνωστό ως 

National Health Services (N.H.S), άγει την αφετηρία του στα 1600 μ.Χ. και 

συγκεκριμένα στους νόμους για παροχή βοήθειας στους φτωχούς, καθώς και 

αργότερα το 1840 στις εταιρίες αλληλοβοήθειας. Μετά από διαρκείς αλλαγές στη Μ. 

Βρετανία τον Ιούλιο του 1948 τέθηκε σε εφαρμογή το Εθνικό Σύστημα Υγείας 

(Savage et al., 2001).  

Το σύστημα υγείας στη Μ. Βρετανία ανήκει στην κατηγορία του μοντέλου 

Beveridge, είναι δημόσιο και καλύπτει το σύνολο των ιατρικών αναγκών του 

πληθυσμού. Αποτέλεσε το σημείο αναφοράς των συστημάτων υγείας πολλών χωρών, 

ανά τον κόσμο, επιδρώντας σημαντικά στις μεταρρυθμίσεις που επιδίωκαν. Αυτό που 

διακρίνει το προαναφερθέν σύστημα υγείας είναι η κοινωνική αλληλεγγύη, η 

υποχρεωτική συμμετοχή, η ισότιμη και καθολική κάλυψη και η έντονη παρουσία και 

δράση του κράτους (Καραθάνος & Τατσιώνη, 2015). 

Το χαρακτηριστικό του Βρετανικού συστήματος υγείας είναι η τριμερής δομή του, η 

οποία αποτελείται από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (γενική πρακτική), τη 

νοσηλευτική ιατρική και τις τοπικές ή δημόσιες υπηρεσίες υγείας (Πιερράκος, 2008). 

Η Π.Φ.Υ. στη Μ. Βρετανία ασκείται αποκλειστικά από τους Γενικούς Γιατρούς 

(General Practitioners-GPs), οι οποίοι έχουν οργανωμένους τους ασθενείς τους σε 

μικρές ή μεσαίες ομάδες, έχοντας ως κύρια ευθύνη την περιπατητική φροντίδα 

(Bodenheimer & Grumbach, 2010). 

Οι Γενικοί Γιατροί, λοιπόν, καλύπτουν τις ιατρικές ανάγκες του πληθυσμού της 

χώρας στην παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. σε ποσοστό 97%. Την εργασία τους την 

ασκούν στα ιδιωτικά ιατρεία τους ή σε μερικές περιπτώσεις και σε ομάδες. Στις 

υποχρεώσεις τους ανήκει ο έλεγχος και η αγορά των υπηρεσιών υγείας των 

νοσοκομείων, για τον πληθυσμό που ανήκει στη δική τους ευθύνη ιατρικής 

φροντίδας. (Τούντας, 2003). 

Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Γιατρός στο Βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας ενεργεί 

ως οικογενειακός γιατρός, ο οποίος μόνο αυτός έχει τη δυνατότητα να προσφέρει 

δωρεάν τις υπηρεσίες που έχει αγοράσει από το Υπουργείο Υγείας για λογαριασμό 

των ασθενών του. Ως βασικός φορέας των υπηρεσιών Π.Φ.Υ. αποτελεί την «πύλη 

εισόδου» των ασθενών του στις υπόλοιπες δομές του συστήματος υγείας στη 
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Βρετανία ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι υπηρεσίες που αγοράζει και προσφέρει 

στους ασθενείς του είναι: οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα νοσοκομεία, η 

συνταγογράφηση και η αγορά φαρμάκων, οι δαπάνες για όλο το προσωπικό των 

νοσοκομείων, δηλαδή νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας και βοηθοί του γιατρού και 

προσωπική αμοιβή (Πιερράκος, 2008). 

Σημαντική είναι η συμβολή και των άλλων Επαγγελματιών υγείας στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες Π.Φ.Υ. Απαραίτητη θεωρείται η συνεργασία του Γενικού/Οικογενειακού 

Γιατρού με τους νοσηλευτές, τους επισκέπτες υγείας, τις μαίες, συγκροτώντας έτσι 

την ομάδα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Ο επικουρικός ρόλος των άλλων 

Επαγγελματιών υγείας συμβάλει στην άμεση αντιμετώπιση των δυσκολιών, στην 

ενημέρωση των ασθενών, στον προγραμματισμό των αρχικών ραντεβού με τον 

Γενικό/Οικογενειακό Γιατρό, στη διενέργεια των εμβολιασμών. Στενή είναι, επίσης, 

η συνεργασία του Γενικού/Οικογενειακού Γιατρού και με τις κοινωνικές υπηρεσίες 

της κοινότητας. Τέλος, σημαντική είναι στη Μ. Βρετανία οι κατ’ οίκον υπηρεσίες 

Π.Φ.Υ που προσφέρονται από τον Γενικό/Οικογενειακό Γιατρό (Bodenheimer & 

Grumbach, 2010).  

2.3 Η Π.Φ.Υ. στο Γερμανικό Σύστημα Υγείας 

Η ιστορική πορεία της Γερμανίας ως κρατικής οντότητας παρουσιάζει μια εξελικτική 

διακύμανση, με αποκορύφωση τη διαμόρφωση της κρατικής υπόστασής της στη 

νεότερη ιστορία το 1990, χρόνος κατά τον οποίο συντελείται η ενοποίηση της 

Δυτικής με την Ανατολική Γερμανία αποτελώντας το ενιαίο κράτος της 

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Οι βάσεις του συστήματος υγείας της 

χώρας υπήρξαν, ανέκαθεν, οι συνεργατικοί οργανισμοί, τα επονομαζόμενα ταμεία 

υγείας, που χρηματοδοτούνταν από τις συντεχνίες στην περίοδο του μεσαίωνα και 

μετά, διασφαλίζοντας στα μέλη τους την παροχή υπηρεσιών υγείας. Η τομή στο 

σύστημα υγείας της Γερμανίας επήλθε από τον καγκελάριο Otto von Bismarck, ο 

οποίος το 1883 συνέβαλε στη ψήφιση από το γερμανικό Κοινοβούλιο νόμου που 

προέβλεπε την θέσπιση υποχρεωτικής εθνικής ασφάλισης υγείας για όλους τους 

ωρομισθίους εργάτες. Στη συνέχεια ο νόμος για την ασφάλιση της υγείας θα 

επεκταθεί και θα καλύψει σταδιακά και για τα επόμενα εκατό χρόνια το σύνολο του 

εργατικού και μη πληθυσμού της χώρας (Savage et al., 2001).  
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Το μοντέλο κοινωνικής ασφάλισης Bismarck του συστήματος υγείας της Γερμανίας 

στηρίζεται σε δύο πυλώνες: τα ασφαλιστικά ταμεία και τις περιφερειακές ενώσεις 

των γιατρών εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. Ο έλεγχος των υπηρεσιών υγείας σε 

κεντρικό επίπεδο γίνεται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και σε τοπικό επίπεδο 

από τις κυβερνήσεις των ομοσπονδιακών κρατιδίων. Τα ταμεία υγείας δεν έχουν 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα και οι πόροι προέρχονται από τους εργαζόμενους και τους 

εργοδότες. Η ασφάλιση γίνεται τόσο στα ταμεία, η οποία είναι υποχρεωτική για 

εργαζόμενους με ένα καθορισμένο μηνιαίο εισόδημα, όσο και στις ιδιωτικές 

ασφαλιστικές εταιρίες για τους υπόλοιπους. Οι Περιφερειακές Ενώσεις Γιατρών 

εξωνοσοκομειακής περίθαλψης αντιπροσωπεύουν τους γιατρούς, που προσφέρουν 

αντίστοιχες υπηρεσίες σε μια περιφέρεια, στη διαπραγμάτευση με τα ασφαλιστικά 

ταμεία για τον καθορισμό των τιμών της αμοιβής τους (Θεοδώρου και συν., 2001). 

Το γερμανικό σύστημα υγείας χρηματοδοτείται στο μεγαλύτερο ποσοστό 70% από 

τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών. Η γενική 

κυβέρνηση συμμετέχει σε ποσοστό 7%, ενώ υπάρχει και η ιδιωτική συμμετοχή των 

ασφαλιζόμενων στο κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών με ποσοστό 13%. Ο 

κάθε ασφαλισμένος καταβάλλει το ποσό των 10€ ανά επίσκεψη σε οικογενειακό 

γιατρό και οδοντίατρο. Με τις εισφορές των ασφαλιστικών ταμείων αποζημιώνονται 

οι περιφερειακές ενώσεις των γιατρών, οι οποίες με τη σειρά τους αποζημιώνουν τα 

μέλη τους σύμφωνα με την «Ενιαία Κλίμακα Αξιών» (Uniform Value Scale) για 150 

υπηρεσιών (πακέτων) Π.Φ.Υ. (Πετρέλης & Δομάγερ, 2016). 

Στο σύστημα υγείας της Γερμανίας επικρατεί ένας διαχωρισμός ανάμεσα στους 

γιατρούς περιπατητικής φροντίδας και στους εξωνοσοκομειακούς γιατρούς. Από τη 

μία οι γιατροί περιπατητικής φροντίδας δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους 

στα νοσοκομεία, από την άλλη οι νοσοκομειακοί γιατροί δεν μπορούν να έχουν δικά 

τους ιατρεία για εξωτερικούς ασθενείς. Οι πολίτες στη Γερμανία, όμως, έχουν τη 

δυνατότητα να έχουν το δικό τους γιατρό που θα τους παράσχει υπηρεσίες Π.Φ.Υ., 

αλλά και να μπορούν να επισκέπτονται γιατρούς ειδικοτήτων είτε με παραπεμπτικό 

από τον γιατρό πρωτοβάθμιας φροντίδας είτε όχι (Bodenheimer & Grumbach, 2010). 

Η Π.Φ.Υ. στη Γερμανία παρέχεται από τους ιδιώτες γιατρούς που διατηρούν δικό 

τους ιατρείο (solo practice) σε ποσοστό 75%, και σε ποσοστό 25% από ιδιώτες 

γιατρούς που συστεγάζονται (group practice). Οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα 

να εγγραφούν σε διάφορα σχήματα οικογενειακής ιατρικής, αποκτώντας μάλιστα και 
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κάποια μπόνους, εφόσον ακολουθήσουν τους κανόνες του gatekeeping. Από το 2004 

επιτρέπεται η λειτουργία υγειονομικών δομών, όπως πολυκλινικές, που θα παρέχουν 

στους ασθενείς υπηρεσίες Π.Φ.Υ. Ο κάθε ασφαλισμένος έχει δυνατότητα για 

ελεύθερη επιλογή γενικού γιατρού ή και ειδικού από μια λίστα γιατρών που είναι 

συμβεβλημένοι με το ταμείο τους. Η επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία των 

νοσοκομείων είναι εφικτή, εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Οι υπηρεσίες 

Π.Φ.Υ που παρέχει το γερμανικό σύστημα υγείας περιλαμβάνει την πρόληψη και την 

προαγωγής της υγείας, την οδοντιατρική φροντίδα, φυσικοθεραπείες, φάρμακα, 

νοσηλεία κατ’ οίκον και διαχείριση ασθενών με χρόνιες παθήσεις (Πετρέλης & 

Δομάγερ, 2016). 

2.4 Η Π.Φ.Υ. στο Σκανδιναβικό Σύστημα Υγείας 

Το Σκανδιναβικό Σύστημα Υγείας βασίζεται σε δύο άξονες: την Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας και τη Δευτεροβάθμια-Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Η διάρθρωση 

του συστήματος αυτού διακρίνεται σε τρία επίπεδα. Στο Εθνικό, το οποίο έχει τον 

συντονιστικό ρόλο για όλο το πλαίσιο λειτουργίας των φορέων παροχής υπηρεσιών 

υγείας. Στις Περιφέρειες, οι οποίες ασχολούνται με τη δευτεροβάθμια και 

τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, δηλαδή τα νοσοκομεία. Τέλος, στις Τοπικές 

κοινότητες, κύριο έργο των οποίων είναι λειτουργία της Π.Φ.Υ. (Πιερράκος, 2008). 

Το μοντέλο στο οποίο ανήκει το Σκανδιναβικό σύστημα υγείας είναι του Beveridge. 

Πρόκειται, δηλαδή, για ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας καθολικής κάλυψης, που 

διοικείται από τα 21 περιφερειακά συμβούλια και τους 290 δήμους, που έχουν 

αυξημένες αρμοδιότητες και εξουσίες. Βέβαια, τον εποπτικό έλεγχο των συμβουλίων 

αυτών τον έχει το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας και Πρόνοιας. Τα περιφερειακά 

συμβούλια χωρίζονται σε τοπικές περιοχές φροντίδας υγείας, οι οποίες αποτελούνται 

από ένα νοσοκομείο και τους τομείς Π.Φ.Υ. Ο κάθε τομέας Π.Φ.Υ. αποτελείται από 

τους υποτομείς της Π.Φ.Υ., ο οποίος ταυτίζεται με τον κάθε δήμο (Τούντας, 2008).  

Η βασική δομή Π.Φ.Υ στο Σκανδιναβικό Σύστημα είναι το ΚέντροΥγείας στο οποίο 

υπηρετούν γενικοί γιατροί, γυναικολόγοι, ψυχίατροι, νοσηλεύτριες και 

φυσικοθεραπευτές. Ακόμη, στις παρεχόμενες υπηρεσίες της Π.Φ.Υ. ανήκουν οι 

περιοδικοί έλεγχοι για την υγεία, οι ακτινοδιαγνωστικοί έλεγχοι και οι εμβολιασμοί. 

Κάθε ασφαλισμένος επιλέγει τόσο το Κ.Υ. όσο και τον οικογενειακό γιατρό που 

επιθυμεί. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία να τονίσουμε είναι πως για την αποφυγή 

της χρήσης των υπηρεσιών των νοσοκομείων έχουν επιβληθεί για τους ασθενείς 
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διάφορα αντικίνητρα, όπως διάρκεια στην αναμονή και υψηλές χρεώσεις στα 

εξωτερικά ιατρεία. Αν και η χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας γίνεται από την 

κεντρική διοίκηση υπάρχει και η συμμετοχή των ασφαλισμένων με χρεώσεις που 

εξαρτώνται από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν (Πετρέλης & Δομάγερ, 2016). 

Η έμφαση που δίνεται στην καλύτερη οργάνωση της Π.Φ.Υ. στις χώρες που 

εφαρμόζουν το Σκανδιναβικό Σύστημα Υγείας, όπως π.χ. στη Σουηδία, έχει σαν 

αποτέλεσμα ο μεγαλύτερος αριθμός των γιατρών να εργάζονται ως δημόσιοι 

υπάλληλοι, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στην Π.Φ.Υ. (Savage et al., 2001). 

Αυτό που επιχειρείται μέσα από το σύστημα υγείας είναι να έχουν τη δυνατότητα 

όλοι οι πολίτες να απολαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Η Π.Φ.Υ. 

αποτελεί τμήμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πύλη εισόδου του ασθενή στις 

υπόλοιπες δομές υγείας, δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες. Βέβαια, κριτική ασκείται 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Π.Φ.Υ., τόσο για την αποδοτικότητα του 

θεσμού του Γενικού Γιατρού όσο και για τη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών 

υγείας από τους πολίτες εκείνους που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές εν 

συγκρίσει με εκείνους των αστικών κέντρων (Καραθάνος & Τατσιώνη, 2015). Τέλος, 

πρέπει να επισημανθεί η μειωμένη χρήση της Π.Φ.Υ. από τους πολίτες, δεδομένου 

ότι ένας σημαντικός αριθμός ασθενών επισκέπτεται τα νοσοκομεία (Τούντας, 2008). 

2.5 Η Π.Φ.Υ. στα Συστήματα Υγείας των χωρών της Νότιας Ευρώπης 

2.5.1 Γαλλία 

Στη Γαλλία το σύστημα υγείας ανήκει στο μοντέλο του προτύπου Bismarck με 

βασική πηγή χρηματοδότησης την κοινωνική ασφάλιση σε ποσοστό 75%, η οποία 

υπόκειται στον αυστηρό έλεγχο της κεντρικής κρατικής διοίκησης, και της ιδιωτικής 

ασφάλισης σε ποσοστό 25%. Τα νοσοκομεία στο μεγαλύτερο ποσοστό τους 65% 

έχουν δημόσιο χαρακτήρα, ενώ το 15% είναι ιδιωτικά νοσοκομεία κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα και το 20% ιδιωτικού μη κερδοσκοποικού χαρακτήρα (Τούντας, 2008; 

Ζοπουνίδης, 2007).  

Πρέπει να επισημανθεί πως το Γαλλικό σύστημα υγείας παρέχει καθολική κάλυψη σε 

όλους τους πολίτες της χώρας. Οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ. στη Γαλλία παρέχονται 

πρώτιστα από ένα δίκτυο γενικών γιατρών, οι οποίοι έχουν συνάψει σύμβαση 

εργασίας με το εθνικό σύστημα ασφάλισης υγείας και η επιλογή των οποίων γίνεται 

ελεύθερα από τους ασφαλισμένους πολίτες. Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής και 

πρόσβασης υπάρχει και για τους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Οι πολίτες με την 
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επιλογή και την εγγραφή τους σε καταλόγους αποκτούν τον προσωπικό τους γιατρό. 

Έχουν το δικαιώμα να συμβουλευθούν και άλλους γιατρούς, αλλά μόνο ο 

προσωπικός τους γιατρός μπορεί να τους παραπέμψει σε κάποιον ειδικό ή σε άλλο 

πάροχο υγειονομικής περίθαλψης. Επίσης, οι ασθενείς έχουν την υποχρέωση να 

καταβάλλουν κατ’ αποκοπήν τέλος για οποιαδήποτε επίσκεψη σε γενικό γιατρό, το 

ποσό της οποίας για το έτος 2017 ήταν 23 € ανά επίσκεψη. Βέβαια, ένα μέρος ή 

ολόκληρο από το ποσό αυτό επιστρέφεται πάλι στον ασθενή ανάλογα με το 

ασφαλιστικό ταμείο στο οποίο ανήκει (The French health care system, 2017).  

2.5.2 Ισπανία 

Η Ισπανία είναι η χώρα στην οποία από το 1980 υπάρχει Ε.Σ.Υ. (NHS) το οποίο 

ακολουθεί το μοντέλο του τύπου Beveridge, παρέχοντας καθολική δωρεάν κάλυψη 

υπηρεσιών υγείας όλων των βαθμίδων στους πολίτες της χώρας. Η χρηματοδότηση 

του συστήματος υγείας προέρχεται από τη γενική φορολογία σε ποσοστό 66% 

περίπου και από την ιδιωτική ασφάλιση σε ποσοστό 29% (Τούντας, 2008). 

Η Π.Φ.Υ. στο ισπανικό NHS διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο, αφού οι βασικές 

λειτουργίες της είναι η προώθηση, η πρόληψη, η αποκατάσταση και η θεραπεία. 

Αυτό πραγματοποιείται με την ενσωμάτωση διαφόρων δικτύων παροχής υπηρεσιών 

υγείας, στα πλαίσια μιας πολιτικής αποκέντρωσης στον τομέα της υγείας, που 

οδήγησε σε 17 ημιαυτόνομες περιφέρειες με διαφορετικά μοντέλα φροντίδας υπό την 

αιγίδα ενός NHS κοινό για όλη την Ισπανία. Όσοι εργάζονται στην Π.Φ.Υ. στην 

Ισπανία είναι οργανωμένοι γύρω από μια πολυεπιστημονική ομάδα που προσφέρουν 

τις υπηρεσίες τους στα κέντρα πρωτοβάθμιας υγείας, τα οποία έχουν δημόσιο 

χαρακτήρα. Παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με κύριο άξονα την πρόληψη και 

την προώθηση της υγείας, της βραχείας και της χρόνιας φροντίδας, της φροντίδας στο 

σπίτι και των δραστηριοτήτων κοινωφελούς φροντίδας. Ο πυρήνας της ομάδας αυτής 

αποτελείται από οικογενειακούς γιατρούς και γιατρούς της κοινότητας, παιδίατρους, 

νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, οδοντίατρους και 

διοικητικό προσωπικό. Η ομάδα συνεργάζεται στενά με μαίες, γυναικολόγους, 

επαγγελματίες της δημόσιας υγείας, φαρμακοποιούς, ακτινολόγους, φυσιοθεραπευτές 

και διάφορα εργαστηριακά κέντρα (Dedeu, 2011).  
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2.5.3 Ιταλία 

Στην Ιταλία από το 1979 υπάρχει το Ε.Σ.Υ.που ανήκει στο μοντέλο τύπου Beveridge, 

παρέχοντας υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες. Οι υπηρεσίες υγείας που 

προσφέρει το Ε.Σ.Υ. στην Ιταλία καλύπτονται χρηματοδοτικά 73% περίπου από τη 

φορολογία και 27% περίπου από την ιδιωτική ασφάλιση. Στην Ιταλία, επίσης, 

επικρατεί μια αποκεντρωμένη πολιτική στην υγεία με 19 περιφέρειες και 2 αυτόνομες 

επαρχίες, οι αρχές των οποίων επιδρούν σημαντικά στη διοίκηση και τη 

χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας (Τούντας, 2008).  

Τον κεντρικό συντονιστικό ρόλο των δραστηριοτήτων των περιφερειών τον έχει το 

Υπουργείο Υγείας, το οποίο έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό της περίθαλψης, την 

υγειονομική περίθαλψη, τη δομή του κανονισμού λειτουργίας, τον έλεγχο και τη 

διαχείριση των εθνικών ιδρυμάτων επιστημονικής έρευνας. Η Π.Φ.Υ. στην Ιταλία 

καλύπτεται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. Υπάρχουν οι Γενικοί γιατροί 

και οι οικογενειακοί παιδίατροι που είναι ιδιώτες γιατροί εντός του Ε.Σ.Υ. Κάθε 

πολίτης που διαμένει στην Ιταλία μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Γενικό γιατρό που 

είναι εγγεγραμμένος σε κατάλογο κάποιου δήμου ή άλλης περιφερειακής δομής. Οι 

οικογενειακοί παιδίατροι αντιμετωπίζουν τις περιπτώσεις παιδιών μέχρι την ηλικία 

των 6 ετών, εκτός αν επιθυμούν οι γονείς τους να τα παρακολουθούν μέχρι τις ηλικίες 

των 14-16 ετών. Οι γιατροί αυτοί έχουν την ευθύνη της συνταγογράφησης, ενώ 

παραπέμπουν τους ασθενείς σε άλλες ιατρικές ειδικότητητες, αν διαγνωσθεί κάποιο 

πρόβλημα υγείας. Η υγειονομική περίθαλψη Π.Φ.Υ. παρέχεται δωρεάν σε όλους τους 

δικαιούχους (Salvadori).  

2.5.4 Πορτογαλλία 

Στην Πορτογαλία από το 1979 και μετά υπάρχει το Ε.Σ.Υ. (NHS), το οποίο ανήκει 

στο μοντέλο τύπου Beveridge, όπως και στις περισσότερες χώρες της Νότιας 

Ευρώπης (Minor, 2010). Το Ε.Σ.Υ στην Πορτογαλία χαρακτηρίζεται ως εθνικό, 

καθολικό, γενικό και ελεύθερο. Είναι εθνικό, γιατί παρέχεται σε εθνικό επίπεδο, αν 

και σήμερα καλύπτει μόνο την ηπειρωτική Πορτογαλία. Οι αυτόνομες περιοχές των 

Αζορών και της Μαδέρας έχουν τις δικές τους περιφερειακές υπηρεσίες υγείας τις 

οποίες διαχειρίζονται οι αντίστοιχες περιφερειακές κυβερνήσεις. Είναι καθολικό, 

καθώς όλοι οι πολίτες της Πορτογαλίας, όπως και οι αλλοδαποί, έχουν πρόσβαση στις 

υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Είναι γενικό, δεδομένου ότι καλύπτει όλο το 

εύρος της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της επιτήρησης και της 
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προώθησης της υγείας, της πρόληψης των ασθενειών, της διάγνωσης και της 

θεραπείας των ασθενών και της κοινωνικής και ιατρικής αποκατάστασης. Οι 

υπηρεσίες που παρέχει είναι δωρεάν, δεδομένου ότι το σύστημα χρηματοδοτείται από 

το δημόσιο, τη γενική φορολογία. Ωστόσο, χρεώνονται ορισμένα τέλη, όχι για τη 

χρηματοδότηση του συστήματος, αλλά για να ελέγχεται η άσκοπη χρήση των 

υπηρεσιών υγείας από τους πολίτες (Wikipedia, 2016).  

Η Π.Φ.Υ. αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του πορτογαλικού Ε.Σ.Υ. και βασίζεται σε 

ένα δίκτυο κοινοτικών κέντρων υγείας που καλύπτει ολόκληρη τη χώρα. Το 2005 

ξεκίνησε η μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, η οποία είναι 

ίσως η σημαντικότερη μεταρρύθμιση που πραγματοποιείται στον δημόσιο κοινωνικό 

τομέα στην Πορτογαλία. Πρόκειται για μια καινοτομία στο σημερινό ευρωπαϊκό 

πλαίσιο πρωτοβάθμιας περίθαλψης, που υποστηρίζεται από συνεχείς πολιτικές για 

την υγεία. Βασίζεται στις αρχές της διαχείρισης της υγείας (πρόσβαση, διαφάνεια, 

λογοδοσία), με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας της 

υγειονομικής περίθαλψης. Η οργανωτική φιλοσοφία βασίζεται στην ιδέα ότι οι 

υπηρεσίες δημόσιας υγείας και κοινωνικής φροντίδας αποτελούν μέρος μιας έννοιας 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης, "ομπρέλα", η οποία βασίζεται στην πολυεπίπεδη ομαδική 

εργασία. Αναπτύσσει, επίσης, την αλληλεπίδραση με τα άλλα επίπεδα υγειονομικής 

φροντίδας και στηρίζεται στη διοικητική αποκέντρωση, διαθέτοντας 74 κέντρα 

διοίκησης και παρέχοντας ατομική και οικογενειακή φροντίδα, φροντίδα σε ομάδες 

με ειδικές ανάγκες, δημόσιες παρεμβάσεις υγείας, συγκέντρωση πόρων και 

υπηρεσιών, διεπιστημονική ομάδα. Βασικό στοιχείο της μεταρρύθμισης αυτής είναι 

οι οικογενειακές μονάδες υγείας, οι οποίες στελεχώνονται με μικρές ομάδες, που 

αποτελούνται από πέντε έως οκτώ οικογενειακούς γιατρούς, έξι έως δέκα νοσηλευτές 

και άλλους επαγγελματίες υγείας. Κάθε ομάδα καταρτίζει τριετές σχέδιο, με 

προκαθορισμένους σκοπούς και στόχους και αξιολογείται με βάση την επίτευξη των 

στόχων. Εκτιμάται ότι πριν τη μεταρρύθμιση του πορτογαλικού συστήματος Π.Φ.Υ., 

υπήρχαν περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες (15% του πληθυσμού) χωρίς κάλυψη από 

οικογενειακό γιατρό. Με τη σταδιακή εφαρμογή του συστήματος, εκτιμάται ότι έως 

το 2018 θα έχουν καλυφθεί 800.000 έως 1.000.000 πολίτες (8% έως 10% του 

πληθυσμού). Για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος, η Πορτογαλία θα χρειαστεί 

750 δομές οικογενειακής Ιατρικής και στην ολοκλήρωση του εγχειρήματος, θα είναι 

ακάλυπτο μόλις το 5% του πληθυσμού (Barbosa, P. & Ramos, V). 
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2.6 Η Π.Φ.Υ. στο Σύστημα Υγείας των Η.Π.Α. 

Σε αντίθεση με τα προαναφερθέντα συστήματα υγείας, τα οποία έχουν εθνικό 

προσανατολισμό με βασικό στόχο την ισότιμη και δωρεάν, συμμετοχή όλων των 

πολιτών στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, το Αμερικανικό Σύστημα Υγείας 

χαρακτηρίζεται για την απόλυτη ελευθεριότητα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Οι 

υπηρεσίες υγείας στις Η.Π.Α. χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την ιδιωτική 

ασφάλιση και παρέχονται σε επίπεδο περιφέρειας (Πιερράκος, 2008).  

Το σύστημα υγείας των Η.Π.Α. αποτελεί την έκφραση του «φιλελεύθερου μοντέλου 

– ιδιωτικής ασφάλισης» (Καραθάνος & Τατσιώνη, 2015, σ. 15) και είναι παραλλαγή 

του μοντέλου Bismark (Τούντας, 2003). Στις Η.Π.Α. η κοινωνική ασφάλιση 

προσφέρεται μόνο στις ευπαθείς ομάδες, στους οποίους ανήκουν οι ανάπηροι και οι 

ηλικιωμένοι, μέσω του προγράμματος Medicare, καθώς και οι γυναίκες και τα παιδιά 

που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, μέσω του προγράμματος Medicaid. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού 65% των Η.Π.Α. είναι ασφαλισμένο σε ιδιωτική 

ασφαλιστική εταιρία, ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό 18% το οποίο είναι ανασφάλιστο 

(Τούντας, 2008). 

Εκείνο που χαρακτηρίζει, επίσης, το Αμερικανικό Σύστημα Υγείας είναι η 

αποκεντρωτική μορφή, η οποία εκφράζεται από την αμοιβή κατά πράξη, την 

κατευθυνόμενη φροντίδα, τα Medicare/Medicaid, τον τρόπο διοίκησης του 

Νοσοκομείου των Βετεράνων και την φροντίδα υγείας από φιλανθρωπικά ιδρύματα. 

Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας διακρίνεται στην άμεση και στην έμμεση. 

Άμεση είναι όταν η κεντρική διοίκηση ή ο ασφαλιστικός φορέας προσφέρουν 

υπηρεσίες υγείας μέσα από τις δικές του δομές, είτε σε όλη την επικράτεια είτε στην 

περιφέρεια είτε τοπικά και στις οποίες εργάζονται επαγγελματίες της υγείας. Η 

έμμεση χρηματοδότηση προκύπτει από τη σύναψη συμβολαίων ανάμεσα στον 

ασφαλιστικό φορέα ή την κυβέρνηση με τους παρόχους υπηρεσιών υγείας. Τα 

προγράμματα Medicare/Medicaid χρηματοδοτούνται από δημόσιο ασφαλιστικό 

φορέα γι’ αυτό και η παροχή υπηρεσιών είναι έμμεση. Βέβαια, μεγάλο μερίδιο στη 

χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας στις Η.Π.Α. έχει η ιδιωτική ασφάλιση και οι 

πληρωμές των ασθενών. Ο αποκεντρωτικός χαρακτήρας του συστήματος υγείας στις 

Η.Π.Α. και ο μεικτός τρόπος κοινωνικής ασφάλισης και εθελοντικής ασφάλισης έχει 

ως συνέπεια την περιορισμένη χρήση των υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής και 

Π.Φ.Υ. (Savage et al., 2001). 
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Στο σύστημα υγείας των Η.Π.Α. δεν υπάρχει ορισμένος γιατρός Π.Φ.Υ. που θα 

εκτιμά και θα παραπέμπει τους ασθενείς στις άλλες δομές του συστήματος, 

δευτεροβάθμιου ή τριτοβάθμιου επιπέδου, αλλά οι ίδιοι οι ασθενείς από μόνοι τους 

επιλέγουν την ειδικότητα γιατρού που επιθυμούν. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αυτόνομη 

Π.Φ.Υ. η οποία ασκείται αποκλειστικά από τον γενικό γιατρό, αλλά είναι ενταγμένη 

στις αρμοδιότητες των ειδικών γιατρών. Αξίζει δε να σημειωθεί πως μόνο το 13% 

των γιατρών είναι γενικοί/οικογενειακοί γιατροί. Πρέπει να επισημάνουμε, επίσης, 

πως οι παθολόγοι και οι οικογενειακοί γιατροί στις Η.Π.Α. προσφέρουν τις υπηρεσίες 

τους στη δευτεροβάθμια φροντίδα των εσωτερικών ασθενών των νοσοκομείων. 

Επίσης, γιατροί της τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας προσφέρουν στους ασθενείς 

υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας. Στα νοσοκομεία, δηλαδή, δεν υπάρχει σαφής 

διαχωρισμός των ορίων των τριών βαθμίδων φροντίδας υγείας (Bodenheimer & 

Grumbach, 2010). 

Την Π.Φ.Υ. στις Η.Π.Α. την προσφέρουν κυρίως οι ιδιώτες γιατροί στα δικά τους 

ιατρεία. Παράλληλα δημιουργούνται Κ.Υ., ειδικά κέντρα, χειρουργεία και κλινικές 

ημέρας, κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού. Στο Αμερικανικό Σύστημα Υγείας 

εκφράζεται το ενδιαφέρον για την πρόληψη, καθώς και για την εκπαίδευση των 

πολιτών σε θέματα υγείας. Συνέπεια αυτής της στάσης είναι ο περιορισμός των 

επισκέψεων των πολιτών στους γιατρούς. Στις Η.Π.Α., όμως, εκείνο που δυσχεραίνει 

την χρήση των υπηρεσιών υγείας από τους πολίτες είναι το υψηλό κόστος της 

ιατρικής περίθαλψης (Τούντας, 2008). Παρ’ όλα αυτά όμως γίνονται ζυμώσεις και 

προβάλλεται το αίτημα για αναπροσανατολισμό της Π.Φ.Υ. με την κατάλληλη 

εκπαίδευση των γιατρών, που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αυτόν τον τομέα 

της υγείας για την καλύτερη αντιμετώπιση των νοσημάτων και των ασθενών 

(Bodenheimer & Grumbach, 2010). 

2.7 Η Π.Φ.Υ. στο Καναδικό Σύστημα Υγείας 

Το καναδικό σύστημα υγείας άγει την αφετηρία του εκατό χρόνια περίπου πριν το 

1909 στην επαρχία Saskatchewan, όταν άρχισε να παίρνει σταδιακά τη μορφή που 

έχει σήμερα. Το διαχρονικά ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η ανομοιομορφία στη 

συγκρότησή του. Το βασικό στοιχείο αυτής της ανομοιομορφίας ήταν η δημιουργία 

ασφαλιστικών προγραμμάτων παροχής ιατρικής φροντίδας τοπικού χαρακτήρα. 

Βασική ιδεολογική αρχή όμως του καναδικού συστήματος υγείας υπήρξε ανέκαθεν η 
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ισότιμη και καθολική συμμετοχή όλων των πολιτών στις προσφερόμενες υπηρεσίες 

υγείας (Savage et al., 2001). 

Στον Καναδά, σήμερα, οι υπηρεσίες υγείας προσφέρονται από το εθνικό σύστημα 

υγείας το οποίο ανήκει στο μοντέλο τύπου Beveridge. Η χώρα είναι διαιρεμένη 

περιφερειακά σε 12 περιοχές, στις οποίες υφίσταται ξεχωριστό για την κάθε μία από 

αυτές πρόγραμμα υγείας, που τα διαχειρίζονται οι 200 περίπου περιφερειακοί 

οργανισμοί. Διαφορετική είναι και η τιμολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών 

υγείας, αν και η χρηματοδότηση βασίζεται 90% περίπου στη γενική φορολογία και 

10% στην ιδιωτική ασφάλιση και στους εργοδότες. Η νοσοκομειακή περίθαλψη είναι 

ιδιαίτερα αναπτυγμένη στον Καναδά. Τα νοσοκομεία είναι μη κερδοσκοπικά 

ιδρύματα και η χρηματοδότησή τους γίνεται από τους προπολογισμούς των τοπικών 

διοικήσεων. Υπηρεσίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα παρέχονται μόνο στους ασθενείς 

με χρόνιες παθήσεις ή στα ειδικά κέντρα αποκατάστασης. Οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ. στον 

Καναδά είναι σε πολύ ανεπτυγμένο επίπεδο. Η βάση της παρεχόμενης Π.Φ.Υ. είναι ο 

γενικός και ο οικογενειακός γιατρός, η σχέση εργασίας των οποίων έχει κατά 

πλειοψηφία δημόσιο χαρακτήρα (Τούντας, 2008; Καραθάνος & Τατσιώνη, 2015). 

Οι καναδοί πολίτες έχουν το δικαίωμα της επιλογής οικογενειακού γιατρού, ο οποίος 

είναι αρμόδιος για την προώθηση και την πρόσβαση του ασθενή στις μονάδες 

ειδικευμένης περίθαλψης. Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτονται από τα 

ασφαλιστικά ταμεία, παρ’όλα αυτά οι ασθενείς αποθαρρύνονται για την άμεση 

πρόσβαση σε εξειδικευμένους γιατρούς χωρίς την παραπομπή του οικογενειακού 

γιατρού. Αν και παρατηρήθηκαν αρκετές δυσχέρειες στη λειτουργία της Π.Φ.Υ. στον 

Καναδά στις δεκαετίες του ΄80 και του ΄90, εντούτοις υπάρχει ικανοποίηση στις 

πληθυσμιακές ομάδες, παρ’ όλο που ένας ευκαταφρόνητος αριθμός πολιτών αδυνατεί 

να συμμετάσχει στις προσφερόμενες υπηρεσίες τη δεκαετία του 2000. Αυτό που έχει 

ιδιαίτερη σημασία είναι πως στο Καναδικό σύστημα υγείας γίνονται οι απαραίτητες 

μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

Π.Φ.Υ., ικανοποιώντας τόσο τους γιατρούς όσο και τους ασθενείς. Στην προσπάθεια 

αυτή πρωταγωνιστούν οι περιφέρειες που έχουν έναν ηγετικό ρόλο στον υγειονομικό 

χάρτη του Καναδά (Hutchison, Levesque, Strumpf & Coyle, 2011). Στο Καναδικό 

σύστημα υγείας είναι ενταγμένα και ένας μεγάλος αριθμός κοινοτικών κέντρων 

υγείας, στα οποία εργάζεται ο μεγαλύτερος αριθμός των γενικών/οικογενειακών 

γιατρών και τα οποία διοικούνται από τοπικό συμβούλιo που επιλέγεται από την 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coyle%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21676023
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εκάστοτε κοινότητα. Σκοπός των κέντρων αυτών είναι η παροχή πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας, σε όσους την έχουν ανάγκη, καθώς και προληπτικές και διάφορες 

κοινωνικές υπηρεσίες (Savage et al., 2001). Πρέπει να επισημάνουμε πως στον 

Καναδά παρουσιάζει αξιόλογη ανάπτυξη ο τομέας πρόληψης και προώθησης της 

υγείας, όπως, επίσης, και ο τομέας των εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας π.χ. 

φροντίδα στην κοινότητα, μονάδες άμεσης πρόσβασης (Τούντας, 2008). 

Εκείνο που πρέπει να τονιστεί είναι πως στον Καναδά υπάρχει ένας επιταχυνόμενος 

ρυθμός αλλαγών στην υγεία με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας φροντίδας. Το σχέδιο αφορά στη δημιουργία πολυ-λειτουργικών 

ιατρικών κέντρων για την εξυπηρέτηση των πολιτών και τα οποία θα λειτουργούν ως 

πύλη εισόδου στο σύστημα υγείας, παρέχοντας ολοκληρωμένες, μη ειδικευμένες, 

υπηρεσίες Π.Φ.Υ. Στην πολιτεία του Ontario το πρόγραμμα αναβάθμισης της Π.Φ.Υ 

περιλαμβάνει τη δημιουργία ομάδων που αποτελούνται από οικογενειακούς γιατρούς. 

Το ίδιο συμβαίνει στο Saskatchewan, καθώς και στις υπόλοιπες πολιτείες της χώρας 

(Πιερράκος, 2008).  

2.8 Η Π.Φ.Υ. στο Σύστημα Υγείας της Αυστραλίας 

Στην Αυστραλία υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα ασφάλισης για την υγεία με καθολική 

κάλυψη όλων των πολιτών που διαμένουν στη χώρα, το Medicare. Το πρόγραμμα 

αυτό παρέχει υπηρεσίες Π.Φ.Υ., Νοσοκομειακής περίθαλψης και Φαρμακευτικής 

αγωγής. Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας γίνεται από την Ομοσπονδιακή 

Κυβέρνηση της Κοινοπολιτείας, η οποία επιχορηγεί τις έξι πολιτειακές κυβερνήσεις, 

καθώς και οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες υγείας για τον εκσυγχρονισμό του 

εξοπλισμού τους, εξασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους της 

επαρχίας, έχει την εποπτεία της φαρμακευτικής αγωγής κ.ά. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 

περίπου 70%, για την κάλυψη των αναγκών για την υγεία στην Αυστραλία 

προέρχεται από τον δημόσιο τομέα. Ένα ποσοστό 8% περίπου προέρχεται από τις 

ιδιωτικές ασφαλίσεις, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η συμμετοχή των ασθενών στις 

υπηρεσίες υγείας που απολαμβάνουν, περίπου 16% (Laugesen & Rice, 2006).  

Βασικός στόχος της αναβάθμισης του συστήματος υγείας στην Αυστραλία ήταν η 

άρση των ανισοτήτων στον τομέα αυτό, γι’ αυτό η μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας συνέδραμε σημαντικά στην κατεύθυνση αυτή. Η Αυστραλία 

ακολουθώντας την πορεία των αναπτυγμένων κρατών του κόσμου, όπως του Καναδά, 
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της Νέας Ζηλανδίας, των Σκανδιναβικών χωρών, και του Ηνωμένου Βασιλείου δε θα 

μπορούσε να αφήσει έξω από τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια για τη βελτίωση του 

συστήματος υγείας την Π.Φ.Υ., η οποία συμβάλλει στον περιορισμό του κόστους της 

υγείας. Ακολουθώντας τη διακήρυξη της Alma Ata η πρωτοβάθμια υγειονομική 

περίθαλψη αποτελεί το κοινωνικό μοντέλο της δημόσιας υγείας, όπως ορίζεται στις 

βασικές αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 1978, ικανοποιώντας τις 

βασικές ανάγκες του ανθρώπου (Keleher, 2001).  

Στην Αυστραλία, όπως και στις υπόλοιπες χώρες, η Π.Φ.Υ. είναι η πρώτη επαφή του 

πολίτη, που έχει ένα πρόβλημα υγείας, με το εθνικό σύστημα υγείας της χώρας. Η 

Π.Φ.Υ. καλύπτει ένα ευρύ φάσμα παροχής υπηρεσιών που δεν σχετίζονται με την 

επίσκεψη στο νοσοκομείο και περιλαμβάνει την προαγωγή και την πρόληψη της 

υγείας, την έγκαιρη παρέμβαση, τη θεραπεία των οξέων καταστάσεων και τη 

διαχείριση των χρονίων παθήσεων. Οι υπηρεσίες της Π.Φ.Υ. στην Αυστραλία 

παρέχονται από τα Κέντρα Υγείας της κοινότητας, τις κοινές πρακτικές υγείας με τη 

χρήση της τεχνολογίας της επικοινωνίας, όπως διαβουλεύσεις και βίντεο. Στον 

κατάλλογο των επαγγελματιών της Π.Φ.Υ. περιλαμβάνονται οι γενικοί γιατροί, οι 

νοσηλευτές, οι μαίες, οι φαρμακοποιοί και οι οδοντίατροι (AIHW, 2016). 

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Π.Φ.Υ. υπάρχει 

κρατική παρέμβαση, εν είδη κινήτρων, που περιορίζει σημαντικά την επιβάρυνση των 

ασθενών, προσφέροντας δωρεάν για όποιον έχει ανάγκη τις υπηρεσίες αυτές. 

Πρόκειται για το σύστημα bulk billing ή αλλιώς ομαδική χρέωση αντί για τη χρέωση 

του κάθε ασθενή ξεχωριστά. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ιατρική αμοιβή 

από το σύστημα Medicare για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους ασθενείς, για 

τους οποίους δεν υπάρχει καμιά επιβάρυνση (Laugesen & Rice, 2006).  

Αυτό που επιδιώκεται με την εφαρμογή του συστήματος Π.Φ.Υ. στην Αυστραλία 

είναι η παροχή σωστής φροντίδας, την κατάλληλη στιγμή, στο σωστό μέρος με σκοπό 

την εξασφάλιση ενός υγιέστερου πληθυσμού. Έτσι επιτυγχάνεται αποδοτική 

φροντίδα σε επίπεδο κοινότητας με οικονομικό τρόπο, ελαχιστοποιώντας τη 

νοσοκομειακή περίθαλψη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες Π.Φ.Υ. εισάγουν τους ασθενείς 

προς άλλες υπηρεσίες, όταν χρειάζεται. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας 

συντονισμός διαφορετικών παρόχων υγείας και διαφόρων τμημάτων του συστήματος 

υγειονομικής περίθαλψης, περιορίζοντας την επικάλυψη ή τα κενά στην περίθαλψη, 

μειώνοντας τον δαπανηρό κατακερματισμό (AMA, 2017). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα 

3.1  Εισαγωγή 

Οι υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) στην 

Ελλάδα έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ελλήνων πολιτών 

και όλων όσων ζουν στα όρια της Ελληνικής επικράτειας. Αυτό που πρέπει να 

επισημανθεί αρχικά είναι πως το Ε.Σ.Υ. από την αρχή της σύστασής του μέχρι 

σήμερα βρίσκεται σε μια εξελικτική πορεία διερχόμενο μέσα από μια διαρκή 

μεταρρυθμιστική φορά, αποζητώντας τη βελτιστοποίησή του. 

Η Π.Φ.Υ. αποτέλεσε την απάντηση στο αίτημα της διαρκούς μεταβαλλόμενης 

κοινωνίας για ικανοποίηση των προσδοκιών του πληθυσμού για πρόληψη, περίθαλψη 

και κοινωνική φροντίδα. Η πληθώρα των νομοθετικών ρυθμίσεων προδίδει το 

αυξανόμενο πολιτικό ενδιαφέρον για την οργανική και λειτουργική συγκρότηση της 

Π.Φ.Υ. με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας των πολιτών (Πολύζος, 

2014).  

Η υλοποίηση των στόχων της Π.Φ.Υ. συντελείται σήμερα μέσα από ένα δίκτυο 

δομών που κινείται σε δύο παραλλήλους άξονες. Τις δομές που είναι ενταγμένες στο 

Ε.Σ.Υ. και εκείνες που βρίσκονται υπό την εποπτεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Είναι γεγονός 

πως ο πολυκερματισμός δομών και κατ’ επέκταση χρηματοδότησης του παρελθόντος 

έχει περιοριστεί σημαντικά, χωρίς αυτό να σημαίνει πως έπαψαν να υφίστανται εξ’ 

ολοκλήρου οι παθογένειες που περιόριζαν την αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητα των υπηρεσιών της Π.Φ.Υ. (Οικονόμου, 2012). 

Στις δομές αυτές σημαντική είναι η συμβολή του ιδιωτικού τομέα υγείας, αφού η 

επιλογή των ιδιωτών γιατρών από τους πολίτες για την απόκτηση υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 

είναι αντιστρόφως ανάλογη της οικονομικής ύφεσης που μαστίζει το οικονομικό 

περιβάλλον της Ελλάδας. Αντίθετα, δεν συμβαίνει το ίδιο με τον ρόλο της Τοπικής 

αυτοδιοίκησης στην προσφορά υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στη χώρα μας, η συνδρομή της 

οποίας είναι σημαντική αλλά περιορισμένη (Πιερράκος, 2008). Τέλος, ο θεσμός του 

οικογενειακού γιατρού δεν έχει εφαρμοστεί συγκροτημένα στη χώρα μας κατ’ 

αντιστοιχία με ό,τι συμβαίνει στα συστήματα υγείας των άλλων χωρών, γι’ αυτό και η 

αποτελεσματικότητά του είναι μειωμένη (Ζηλίδης, 2005).  
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3.2  Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως υποσύστημα του Ε.Σ.Υ. 

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αποτελεί τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Ελληνικής 

πολιτείας στις αρχές του 1980 να αντιμετωπίσει το ζήτημα της υγείας των πολιτών, 

που διάγουν τον βίο τους στα όρια του Ελληνικού κράτους, προς το καλύτερο. 

Οφείλουμε να αναφέρουμε, όμως, πως αυτός που προετοίμασε το έδαφος για τη 

διαμόρφωση του Ε.Σ.Υ. ήταν ο Σπύρος Δοξιάδης, όταν το 1980 ως υπουργός υγείας 

κατέθεσε την πρόταση για την αναμόρφωση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα 

γνωστή και ως «Μέτρα Δοξιάδη». Εκείνο δε, που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι, πως 

αυτός πρώτος την εποχή αυτή, εισήγαγε μια νέα αντίληψη και παρουσίασε έναν 

πρώτο σχεδιασμό για την Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα. Η πρότασή του αποτελούσε στην 

ουσία αποδοχή και προβολή της διακήρυξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

στην Alma-Ata σχετικά με την προώθηση της Π.Φ.Υ., ως βασικό δομικό στοιχείο των 

συστημάτων υγείας στην Ευρώπη και στον κόσμο όλον (Σισσούρας, 2012). 

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως αν και η πρόταση Δοξιάδη για την Π.Φ.Υ. εν 

τέλει δεν έγινε αποδεκτή, υλοποιήθηκε όμως τρία χρόνια αργότερα με τον Νόμο 1397 

του 1983 διά του οποίου συστήνονται και δημιουργούνται σε κάθε νομό της 

επικράτειας Κέντρα Υγείας (Κ.Υ.), ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των 

νοσοκομείων του νομού και Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.), ως αποκεντρωμένες 

μονάδες των Κέντρων Υγείας. Βασικός άξονας της φιλοσοφίας του νόμου αυτού, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 1 και 2 είναι πως την ευθύνη για την παροχή 

υπηρεσιών υγείας στο κοινωνικό σύνολο την έχει το κράτος και όλες οι υπηρεσίες 

υγείας παρέχονται ισότιμα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, 

επαγγελματική και κοινωνική του κατάσταση. Πρέπει να υπογραμμίσουμε πως το 

βασικό στοιχείο των προσφερόμενων υπηρεσιών του Ε.Σ.Υ. είναι η αποκεντρωτική 

τους διάρθρωση και από την εφαρμογή του μέχρι σήμερα επιδιώκεται, πολιτικά 

τουλάχιστον, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, κυρίως, στις αγροτικές 

περιοχές (Θεοδώρου και συν., 2001).  

Η συντελεσθείσα τομή με το Ε.Σ.Υ. στην πολιτική της υγείας άλλαξε τον υγειονομικό 

χάρτη της χώρας με τη δημιουργία αρχικά 184 Κ.Υ. στις μη αστικές περιοχές, από τα 

οποία τα 165 ήταν αμιγώς Κέντρα Υγείας και τα 19 Κέντρα Υγείας-Νοσοκομεία. 

Είναι γεγονός πως η πολιτική αυτή έγινε αποδεκτή από το κοινωνικό σύνολο με 

αποτέλεσμα την επέκτασή της, έτσι ώστε μέχρι το 2004 τα Κ.Υ. μη αστικού τύπου να 

ανέρχονται στα 202 (Ζηλίδης, 2005). Δυστυχώς αυτό που συνέβη στις ημιαστικές και 
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αγροτικές περιοχές δεν επαναλήφθηκε στον αστικό κορμό της χώρας, με συνέπεια τη 

δημιουργία του πρώτου Κ.Υ. αστικού τύπου το 2004 στον Βύρωνα στην Αθήνα 

(Μαριόλης και συν., 2007) και του επόμενου Κ.Υ. μόλις το έτος 2009 στον Εύοσμο 

στη Θεσσαλονίκη. Η καθυστέρηση αυτή οφειλόταν σύμφωνα με τον Σισσούρα (2012, 

σ. 103) «στις δομικές και λειτουργικές δυσκολίες οργάνωσης του θεσμού, καθώς και 

στις πολιτικές (και συνδικαλιστικές) αντιδράσεις που προκαλούσε η προϋπόθεση του 

άρθρου 16 για την ενιαιοποίηση των υπηρεσιών υγείας των ασφαλιστικών ταμείων». 

Το χαρακτηριστικό στοιχείο των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στο χώρο της 

υγείας στην Ελλάδα, ως συνέχεια της Διακήρυξης της Alma-Ata και κατ’ επέκταση 

των όσων συνέβαιναν και στον υπόλοιπο κόσμο, ήταν ο ανθρωποκεντρικός 

προσανατολισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Η βάση για τη δόμηση της 

Π.Φ.Υ. γίνεται η ίδρυση των Κ.Υ., αγροτικού και αστικού τύπου, και η αναβάθμιση 

της Γενικής Ιατρικής σε πρωτεύουσα ειδικότητά της. Υποστηρίζεται όμως, πως η 

σύσταση της Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα λειτούργησε ανασταλτικά για την περαιτέρω 

πορεία και ολοκλήρωση του Ε.Σ.Υ. Με την πολιτική που ακολουθήθηκε δεν προήχθη 

ούτε και ολοκληρώθηκε η Π.Φ.Υ., αφού π.χ. το ΙΚΑ δεν εντάχθηκε στη δομές της και 

όπως προαναφέρθηκε τα Κ.Υ αστικού τύπου στην ουσία δεν λειτούργησαν ποτέ, 

εκτός των δύο εξαιρέσεων (Βύρωνα και Ευόσμου). Κατά συνέπεια, αν και 

υποστηρίζεται η ύπαρξη και η λειτουργία της Π.Φ.Υ., δεν διενεργούνται όμως οι 

απαραίτητες ενέργειες για την προώθησή της (Φιλαλήθης, 2008).  

Η λειτουργία της Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα ως υποσυστήματος του Ε.Σ.Υ. αποτέλεσε από 

την αρχή τη βασική μεταρρυθμιστική πρόταση στον τομέα της υγείας, με σκοπό την 

ιατρική αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας των 

ασθενών και την εξοικονόμηση χρηματικών πόρων (Κυριόπουλος και συν., 2000), 

ιδιαίτερα σε καιρούς οικονομικής ύφεσης σαν και αυτή που διανύουμε σήμερα. 

Άλλωστε, αυτός είναι ο στόχος των διαρθρωτικών αλλαγών στο χώρο της υγείας, και 

κατά βάση στην Π.Φ.Υ., που επιχειρήθηκαν στο παρελθόν και σχεδιάζονται για το 

μέλλον, μετά μάλιστα και τις υποχρεώσεις της χώρας μας, λόγω της επιβολής των 

μνημονίων των τελευταίων ετών (Πετρέλης & Δομάγερ, 2016).  

Η Π.Φ.Υ. γίνεται η θεμελιακή βάση λειτουργίας ολόκληρου του Ε.Σ.Υ., με συνέπεια 

να αποτελέσει στην ουσία την υγειονομική έκφραση της εκάστοτε πολιτικής υγείας 

στη χώρα, γι’ αυτό και βρέθηκε πολλές φορές σε έναν κύκλο αντιπαράθεσης σχετικά 

με την αποδοτικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών της προς τους πολίτες. Πρέπει 
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να υπογραμμίσουμε, όμως, αυτό που επισημαίνεται στη βιβλιογραφική αναφορά, ότι 

υπάρχει αυξημένη η ανάγκη αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών της 

Π.Φ.Υ. εξαιτίας του περιορισμού του έργου της μόνο στη θεραπεία και την 

αποκατάσταση, υποβαθμίζοντας στην ουσία τον ρόλο της στην πρόληψη και την 

αγωγή υγείας (Κομματάς και συν., 2008). Άμεσα συνυφασμένη με την προηγούμενη 

επισήμανση είναι και η κριτική που ασκείται για τον ρόλο του Γενικού-

Οικογενειακού γιατρού στο πλαίσιο λειτουργίας της Π.Φ.Υ. Ο περιορισμός του έργου 

του μόνο στην περίθαλψη και τη συνταγογράφηση και η απραξία στον τομέα της 

πρόληψης και της αγωγής των ασθενών υποβαθμίζει το ρόλο της Π.Φ.Υ. και αναιρεί 

έναν από τους βασικούς στόχους για τον οποίο συστήθηκε μετά τη Διακήρυξη της 

Alma-Ata (Λιονής, 2007). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο λόγος συγκρότησης της Π.Φ.Υ. υπήρξε η αντιμετώπιση 

των δυσκολιών που εμφανίστηκαν και στον τομέα της υγείας εξαιτίας της 

οικονομικής-πετρελαϊκής κρίσης τη δεκαετία του ΄70. Η ισότητα, η κοινωνική 

συμμετοχή, η προαγωγή της υγείας, η ορθολογική χρήση των πόρων, η διατομεακή 

δράση και συνεργασία αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες για τη σύσταση της Π.Φ.Υ. 

όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για όλες τις χώρες του κόσμου σύμφωνα με τον 

Π.Ο.Υ. Η προοπτική της, ως υποσυστήματος του Ε.Σ.Υ., ήταν να δώσει τη 

δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής του πολίτη στο πλαίσιο των δομών υγείας της 

χώρας μέσα από τη διαβαθμισμένη κλίμακα -πρόληψη-θεραπεία-αποκατάσταση, δεν 

επιτεύχθηκε, όμως, στον βαθμό που αναμενόταν σε σύγκριση με άλλες χώρες. 

(Βραχάτης & Παπαδόπουλος, 2012). 

3.3  Το νομοθετικό πλαίσιο σύστασης και οργάνωσης της Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα 

από το 1983 μέχρι σήμερα 

Το ορόσημο για τη συγκροτημένη λειτουργία της Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, υπήρξε ο νόμος 1397 του 1983, στον οποίο χρησιμοποιείται για πρώτη 

φορά ο όρος «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», προκειμένου να εκφράσει τις πράξεις 

εξωνοσοκομειακής φροντίδας των ασθενών και να τη διακρίνει από την 

Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας. Με το νόμο αυτόν η χώρα διαιρείται σε 

Υγειονομικές Περιφέρειες, ενώ στην έδρα της κάθε μιας από αυτές συστήνεται το 

Περιφερειακό Συμβούλιο (ΠΕ.ΣΥ.) το οποίο έχει την κύρια ευθύνη λειτουργίας των 

δομών υγείας στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του. Επίσης, με τον ίδιο νόμο 

καταργούνται όλες οι μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης που λειτουργούσαν μέχρι 
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τότε, εκτός από τους υγειονομικούς σταθμούς και τα αγροτικά ιατρεία, ενώ 

παράλληλα συστήνονται τα Κ.Υ. ημιαστικού-αγροτικού τύπου και αστικού τύπου και 

τα Π.Ι. Το 1985 ακολούθησε ο νόμος 1579 στον οποίο υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο 

με τίτλο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα» (κεφάλαιο ε΄). Σύμφωνα με τον νόμο αυτό 

προβλεπόταν, μεταξύ άλλων, η σύσταση μονάδων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., ενώ 

ιδρύεται το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και ρυθμίζονταν διαδικαστικά 

θέματα (Βελονάκη & Αδαμακίδου, 2015).  

Στο επόμενο χρονικό διάστημα επιχειρείται η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου με 

τη ψήφιση νόμων που σχετίζονται με την οργάνωση και τη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Φ.Υ. Ακολούθως, λοιπόν, με το νόμο 2071 του 1992 

δίνεται η δυνατότητα παροχής Π.Φ.Υ. και από ιδιωτικές μονάδες, εκτός του ΕΣΥ, 

ενώ τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία υπάγονται στις διευθύνσεις 

υγείας των νομαρχιών. Ο Νόμος 2194 του 1994 στην πραγματικότητα επαναφέρει σε 

ισχύ τον Νόμο 1397 του 1983, ενώ τα κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία 

υπάγονται πάλι στα νοσοκομεία. Με το Νόμο 2519 του 1997 δίνεται η δυνατότητα 

δημιουργίας δικτύων Π.Φ.Υ. για την προαγωγή της υγείας από όλους και 

θεσμοθετείται μεταξύ άλλων ο οικογενειακός γιατρός. Ο Νόμος 2646 του 1998 δίνει 

τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός εθνικού συστήματος κοινωνικής φροντίδας για 

πρόσωπα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Με το Νόμο 2716 του 

1999 επιχειρείται η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 

Με τον Νόμο 2889 του 2001 δημιουργούνται τα 17 Περιφερειακά Συστήματα Υγείας 

(ΠεΣΥ), ενώ τα νοσοκομεία μετατρέπονται από ΝΠΔΔ, σε αποκεντρωμένες μονάδες 

των ΠεΣΥ. Με το Νόμο 2955 του 2001 ρυθμίζονται θέματα προμήθειας των 

νοσοκομείων και των μονάδων Π.Φ.Υ. Ο Νόμος 3235 του 2004 αποτελεί το 

κατεξοχήν νομοθετικό πλαίσιο διά του οποίου οργανώνεται η Π.Φ.Υ με την 

επανεισαγωγή-καθιέρωση του οικογενειακού και προσωπικού γιατρού, την 

ηλεκτρονική κάρτα υγείας και τη λειτουργική υπαγωγή όλων των μονάδων Π.Φ.Υ. 

στην εποπτεία των ΠεΣΥΠ. Με τον Νόμο 3329 του 2005 καταργούνται τα ΠεΣΥΠ 

και αντικαθίστανται από τις ΔΥΠΕ (Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, ενώ τα 

νοσοκομεία επανέρχονται στο καθεστώς των ΝΠΔΔ με διοικητικά συμβούλια. Με 

τον Νόμο 3370 του 2005 δημιουργείται το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 

Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), που είναι μετονομασία του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών 
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Λοιμώξεων (ΚΕΕΛ). Ο Νόμος 3527 του 2007 περιορίζει τις ΔΥΠΕ από 17 σε 7 

υγειονομικές περιφέρειες (Τούντας, 2008).  

Στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε από το 2009 και εξής 

επιχειρήθηκαν κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές στην Π.Φ.Υ. που φθάνουν μέχρι τις 

μέρες μας, προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση των δημοσίων δαπανών για την υγεία 

με ταυτόχρονη αύξηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. 

Έτσι, με το Νόμο 3852 του 2010 μεταβιβάζονται στους δήμους αρμοδιότητες που 

ασκούνται από τις Δ.Υ.Π.Ε., περιλαμβανομένων και αρμοδιοτήτων των Μονάδων 

Πρωτοβάθμιας Υγείας (Μ.Π.Υ.), καθώς και αρμοδιότητες τοπικού χαρακτήρα του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο Νόμο 3868 του 2010, 

καθιερώνεται η ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, συνεπώς και των εξωτερικών 

ιατρείων για την παροχή Π.Φ.Υ. Στο Νόμο 4025 του 2011 γίνεται αναφορά σε 

θέματα που αφορούν τα Κέντρα Υγείας και των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου.  

Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ο Νόμος 3918 του 2011 διά του οποίου 

συνιστάται ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία 

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), στο οποίο 

μεταφέρονται ή συγχωνεύονται τέσσερα μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία με τις δομές 

τους Αυτά είναι οι υπηρεσίες, οι αρμοδιότητες και το προσωπικό του Κλάδου Υγείας 

του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών 

(ΙΚΑ−ΕΤΑΜ) με τις μονάδες υγείας του, το κέντρο διάγνωσης ιατρικής της εργασίας 

του ΙΚΑ με το σύνολο του εξοπλισμού του, οι Κλάδοι Υγείας του Οργανισμού 

Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων 

Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου 

(ΟΠΑΔ).  

Με τον Νόμο 4238 του 2014 δημιουργείται το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας 

(ΠΕΔΥ), το οποίο λειτουργεί στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) 

της Χώρας ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ). Υπογραμμίζουμε, ακόμα, 

πως με την υπ’ αρ. Γ3α/οικ. 3579/2015 (ΦΕΚ 93/τ. Β΄/20-01-2015) υπουργική 

απόφαση συντελείται η «επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύνδεση 

όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., που αποτελούν το Π.Ε.ΔΥ., 

με τα Νοσοκομεία της Δ.Υ.Πε. στην οποία υπάγονται και τα οποία αποτελούν 

Νοσοκομεία Αναφοράς» (Πετρέλης & Δομάγερ, 2016). 
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Τέλος, στις προθέσεις του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με νομοσχέδιο που έχει τεθεί 

σε διαβούλευση από τον Απρίλιο του 2017 είναι η μεταρρύθμιση στην Π.Φ.Υ. με τη 

δημιουργία των Τοπικών Μονάδων Υγείας (Το.Μ.Υ.). Έτσι, η Π.Φ.Υ. θα παρέχεται 

σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο θα παρέχονται υπηρεσίες από τις Το.Μ.Υ. σε 

αστικές περιοχές, τα περιφερειακά πολυδύναμα και μη ιατρεία, τα τοπικά ιατρεία, 

ενώ στο δεύτερο επίπεδο θα παρέχονται υπηρεσίες από τα Κέντρα Υγείας και τις 

Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ. Η επωνυμία ΠΕΔΥ θα καταργηθεί και όλα θα 

αποκαλούνται Κέντρα Υγείας (Τερζής, 2017).  

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας 

Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 

Πρόληψης και το τμήμα Δημοσίων Μονάδων Πρωτοβάθμιας με αρ. πρωτ. Γ3α /Γ.Π. 

26298/10-04-2017 και με το άρθρο των Α. Γιανασμίδη και Μ. Τσιαούση (2012) με 

τίτλο: «Διαχρονική μελέτη του θεσμικού πλαισίου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας στην Ελλάδα (1980−2008) και η εμπειρία του βρετανικού και του σουηδικού 

μοντέλου. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 29(1):106-115», η βασική νομοθεσία για το 

Ελληνικό Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τη συγκρότηση και την 

οργάνωση της είναι η εξής: 

Πίνακας 3.3α. Η βασική Νομοθεσία για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

στην Ελλάδα 

ΝΟΜΟΣ ΦΕΚ ΤΙΤΛΟΣ 

1397/1983  143/Α/7-10-1983 Εθνικό Σύστημα Υγείας 

1471/1984 
112/Α/6-08-1984 

Άρθρο 2 

Για τη ρύθμιση θεμάτων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, 

Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών και άλλων 

συναφών διατάξεων 

1579/1985 217/Α/23/12/1985 

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 

Διατάξεις 

1759/1988 50/Α/18-03-1988 

Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων, 

βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής 

προστασίας και άλλες διατάξεις 

1963/1991 138/Α/20-09-1991 

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων 

της φαρμακευτικής νομοθεσίας και άλλες 

διατάξεις 

2071/1992 123/Α/15-07-1992 Εκσυγχρονισμός και οργάνωση του συστήματος Υγείας 

2194/1994 34/Α/16-3-1994 
Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 

διατάξεις 

2345/1995 213/Α/12-10-1995 
Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς 

κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις 
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2519/1997 165/Α/21-08-1997 

Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας, οργάνωση των 

υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το 

φάρμακο και άλλες διατάξεις 

2646/1998 236/Α/20-10-1998 
Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 

και άλλες διατάξεις 

2889/2001 37/Α/2-03-2001 
Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις 

2955/2001 256/Α/2-11-2001 
Προμήθειες νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των 

ΠεΣΥΠ και άλλες διατάξεις 

3106/2003 30/Α/10-02-2003 
Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 

Φροντίδας και άλλες διατάξεις 

3172/2003 197/Α/06-08-2003 
Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας και άλλες διατάξεις 

3209/2003 304/Α/24/12/2003 
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 

3235/2004 53/Α/18-2-2004 Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

3329/2005 81/Α/04-04-2005 
Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις 

3370/2005 176/Α/11-07-2005 
Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας 

και λοιπές διατάξεις 

4025/2011 228/Α/2-11-2011 
Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα 

Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις 

4058/2012 63/Α/22-03-2012 
Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε 

εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις 
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4224/2013 288/Α/31-12-2013 

Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του 

Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις 

4238/2014 38/Α/17-02-2014 

Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή 

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

- 

376/Β/18-02-2014 

(Αριθμ. Γ.Π./οικ. 

16339) 

Χωροταξική Κατανομή, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, των 

υφιστάμενων Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες 

μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή των 

Δ.Υ.ΠΕ. της Χώρας 

- 

485/Β/27-02-2014 

(Αριθμ .Γ.Π./οικ. 

18936) 

Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων 

(9930) οργανικών θέσεων μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού, 

στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών 

4272/2014 145/Α/11/07/2014 

Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 

2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη 

θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την 

ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, ανθρώπινων 

οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις 

για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη 

Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις 

4305/2014 237/Α/31-10-2014 

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, 

πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, 

τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της 

εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων 

Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις 

4316/2014 270/Α/24-12-2014 

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής 

φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Υγείας και άλλες διατάξεις 

ΦΕΚ 

93/Β/20-01-2015 

(Αριθμ. Γ3α/οικ. 

3579) 

Επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύνδεση 

όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., που 

αποτελούν το Π.Ε.Δ.Υ., με τα Νοσοκομεία της Δ.Υ.Πε. στην 

οποία υπάγονται και τα οποία αποτελούν Νοσοκομεία 

Αναφοράς 

4368/2016 21/Α/21-02-2016 
Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 

άλλες διατάξεις 

4461/2017 38/Α/28-03-2017 

Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και 

πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών 

ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις 

ΦΕΚ 234/Β/22-04-1986 
Σύσταση Κέντρου Υγείας Αμφίκλειας 

Ν. Φθιώτιδας 

ΦΕΚ 264/Β/08-05-1985 
Σύσταση Κέντρου Υγείας Αταλάντης  

Ν. Φθιώτιδας 

ΦΕΚ 233/Β/22-04-1986 
Σύσταση Κέντρου Υγείας Δομοκού  

Ν. Φθιώτιδας 

ΦΕΚ 233/Β/22-04-1986 
Σύσταση Κέντρου Υγείας Μακρακώμης  

Ν. Φθιώτιδας 
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3.4 Ο σκοπός της Π.Φ.Υ. μέσα από τη νομοθεσία 

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, που αφορά την Π.Φ.Υ. και διαμορφώθηκε 

σταδιακά τα τελευταία τριάντα χρόνια στην Ελλάδα, προβάλλονται οι βασικοί άξονες 

συγκρότησης και λειτουργίας της, δηλαδή η περίθαλψη, η θεραπεία, η 

αποκατάσταση, η πρόληψη, η κοινωνική φροντίδα και η προαγωγή της υγείας 

(Ζοπουνίδης, 2007). 

Στον Νόμο 2071 του 1992 (ΦΕΚ 123/τ. Α΄/ 15-7-1992), στο άρθρο 16 αναφέρεται 

πως σκοπός των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόληψης είναι: 

 Η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας στο σύνολο του πληθυσμού της περιοχής 

ευθύνης τους και όσους προσωρινά διαμένουν σε αυτήν.  

 Η εφαρμογή των προγραμμάτων αγωγής υγείας και πρόληψης του 

Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

 Η νοσηλεία και παρακολούθηση των αρρώστων, που βρίσκονται στο στάδιο 

της ανάρρωσης ή μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο στο σπίτι.  

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

διακομιδή των αρρώστων στο νοσοκομείο.  

 Η διακομιδή αρρώστων με ασθενοφόρο αυτοκίνητο ή με οποιοδήποτε άλλο 

μέσο μεταφοράς, σε έκτακτες περιπτώσεις, στο κέντρο υγείας ή στο 

νοσοκομείο.  

ΦΕΚ 233/Β/22-04-1986 
Σύσταση Κέντρου Υγείας Στυλίδας 

Ν. Φθιώτιδας 

ΦΕΚ 
508/Β/30-06-1994 

(Αριθμ. 6368) 

Σύσταση θέσεων προσωπικού των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.) 

και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) της χώρας 

ΦΕΚ 
673/Β/31-07-1995 

(Αριθμ.Υ4α/4889) 

Συμπλήρωση και τροποποίηση της Υ4α/6368/28.06.1994 

κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύσταση θέσεων 

προσωπικού των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.) και των Κέντρων 

Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) της χώρας (ΦΕΚ 

508/Β/30.06.94)». 

ΦΕΚ 

279/Β/08-04-1997 

(Αριθμ.Υ4α/οικ. 

3433) 

 

 

 

 

Τροποποίηση και διόρθωση της Υ4α/4889/95/ΦΕΚ 

673/τ.Β΄/95 κοινής υπουργικής απόφασης «Συμπλήρωση και  

τροποποίηση της  Υ4α/6368/ τ. Β΄/94 κοινής υπουργικής 

απόφασης» «Σύσταση θέσεων προσωπικού των Κέντρων 

Υγείας (Κ.Υ.) και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) 

της χώρας» (ΦΕΚ 508/τ. Β΄/30.06.94)». 

- 
Διαπιστωτική Πράξη 

Νο 459/14-07-2014 

«Διαπιστωτική Πράξη Νο 459/14-07-2014 μεταφοράς των 

Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας του Γ. Ν. Λαμίας στην 5
η 

ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας». 
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 Η παροχή υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας. 

 Η άσκηση προληπτικής ιατρικής ή οδοντιατρικής.  

 Η ιατροκοινωνική και επιδημιολογική έρευνα.  

 Η ιατρική της εργασίας.  

 Η παροχή υπηρεσιών σχολικής υγείας.  

 Η ενημέρωση και διαφώτιση για θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, με 

διαλέξεις και επιστημονικές συναντήσεις.  

 Η εκπαίδευση των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού.  

 Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.  

 Η παροχή φαρμάκων σε δικαιούχους, αν δε λειτουργεί φαρμακείο στην 

περιοχή τους, καθοριζόμενης της περιοχής με απόφαση του οικείου νομάρχη.  

 Η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και με ιατρούς ελεύθερους 

επαγγελματίες της περιοχής για αποδοτικότερη προσφορά υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόληψης. 

Δώδεκα χρόνια μετά ο νόμος 3235 του 2004 (ΦΕΚ 53/τ. Α΄/18-2-2004), 

επαναπροσδιορίζει το σκοπό της Π.Φ.Υ. Στο άρθρο 1 με τίτλο: Σκοπός, έννοια και 

περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αναφέρεται πως: 

1. Ως Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου αυτού, 

νοείται το σύστημα παροχής σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο δέσμης βασικών 

και ολοκληρωμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας. 

2. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του ατόμου 

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

υπηρετεί τους γενικούς και ειδικούς στόχους του. 

3. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας περιλαμβάνει: 

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

 την εκτίμηση των αναγκών υγείας των πολιτών και το σχεδιασμό και 

υλοποίηση μέτρων για την πρόληψη των νοσημάτων και την προαγωγή της 

υγείας, 

 τον οικογενειακό προγραμματισμό, 

 τις απαραίτητες υποδομές για την εξασφάλιση και τη διαχείριση όλων των 

ιατρικών πληροφοριών και δεδομένων του πληθυσμού, 

 την οδοντιατρική φροντίδα, με έμφαση στην προληπτική οδοντιατρική, 
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 τις υπηρεσίες μετανοσοκομειακής φροντίδας και τις υπηρεσίες 

αποκατάστασης, 

 την παρακολούθηση χρονίως πασχόντων, για τους οποίους δεν απαιτείται 

νοσηλεία σε νοσοκομείο, 

 τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. 

4. Το Κράτος με στόχο την κοινωνική ανάπτυξη και τη διατήρηση της κοινωνικής 

συνοχής εξασφαλίζει σε όλους τους κατοίκους της επικράτειας την πρόσβαση σε μια 

επαρκή δέσμη υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

5. Το σύστημα παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποσκοπεί στην 

ικανοποίηση των παρακάτω αρχών: 

 της ισότητας στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για όλους τους κατοίκους 

της χώρας, 

 της ισότητας στη φροντίδα, που επιτρέπει τη διαχείριση οξέων και χρόνιων 

προβλημάτων υγείας από τον ίδιο ιατρό ή ομάδα ιατρών στη διάρκεια του 

χρόνου, 

 της ολοκληρωμένης φροντίδας, δηλαδή της διαχείρισης των πιο συχνών 

νοσημάτων και προβλημάτων υγείας, καθώς και των πιο σημαντικών 

παραγόντων κινδύνου της υγείας, στο ιδιαίτερο περιβάλλον του 

ενδιαφερομένου, 

 του προσανατολισμού του συστήματος στο άτομο και στην οικογένεια του, 

μέσω μιας συντονισμένης και ελεγχόμενης παροχής φροντίδων, 

 της διαχείρισης ιατρό-ασφαλιστικών δεδομένων και πληροφοριών, με τρόπο 

που εξασφαλίζει την άμεση διαθεσιμότητα των πληροφοριών σε όλα τα 

σημεία του συστήματος υγείας, αλλά και την εμπιστευτικότητα τους, 

 της διαφύλαξης του δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής οικογενειακού και 

προσωπικού ιατρού στο πλαίσιο του προγραμματισμού πρόσβασης στο 

σύστημα υγείας. 

Το 2014 με το Νόμο 4238 στο άρθρο 1 ορίζεται πως την ευθύνη για την παροχή 

υπηρεσιών υγείας, μέσω της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας την έχει το κράτος. 

Για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της Π.Φ.Υ. συστήθηκε το Πρωτοβάθμιο 

Εθνικό Δίκτυ Υγείας (ΠΕΔΥ). με έδρα τις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών 

(Δ.Υ.ΠΕ.). Δεν πρέπει να παραβλεφθεί πως κύριο μέλημα της Ελληνικής πολιτείας 

είναι να εξασφαλισθεί η ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών στις προσφερόμενες 
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υπηρεσίες υγείας και μάλιστα της Π.Φ.Υ. και να προαχθεί η κοινωνική ευημερία 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική, κοινωνική, επαγγελματική, η ασφαλιστική 

κατάσταση καθώς και ο τόπος κατοικίας τους. 

Όπως ορίζεται από τον Νόμο 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/ 17-2-2014), σκοπός της 

Π.Φ.Υ. είναι να:  

 Αποτελεί πύλη εισόδου των πολιτών στο σύστημα υγείας. 

 Παρέχει στον πολίτη ολοκληρωμένες υπηρεσίεςπρωτοβάθμιας 

περίθαλψης, πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας, προαγωγής και 

φροντίδας της υγείας. 

 Εξασφαλίζει και συντονίζει τη συνέχεια της φροντίδας κατευθύνοντας 

τον πολίτη προς τα άλλα επίπεδα του συστήματος υγείας. 

 Σέβεται την αυτονομία και την αξιοπρέπειά τους, στο πλαίσιο των 

κανόνων βιοηθικής και ιατρικής δεοντολογίας. 

Επίσης, όπως αναφέρεται στον προαναφερθέντα νόμο οι υπηρεσίες τις οποίες 

καλείται να προσφέρει η Π.Φ.Υ. συμπεριλαμβάνουν: 

 Όλες τις σχετικές υπηρεσίες υγείας για την παροχή των οποίων δεν απαιτείται 

εισαγωγή του πολίτη σε νοσηλευτικό ίδρυμα. 

 Την εκτίμηση των αναγκών υγείας των πολιτών, το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση μέτρων και προγραμμάτων για την πρόληψη νοσημάτων, την 

καθολική εφαρμογή εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για 

επιλεγμένα νοσήματα και την προαγωγή υγείας. 

 Την παροχή πρώτων βοηθειών. 

 Την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ψυχικής υγείας. 

 Την παραπομπή, παρακολούθηση και κατά περίπτωση συνδιαχείριση 

περιστατικών στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα. 

 Την τακτική παρακολούθηση και τη διαχείριση ασθενών με χρόνια νοσήματα. 

 Τις υπηρεσίες μετανοσοκομειακής και κατ’ οίκον φροντίδας υγείας, καθώς 

και τις υπηρεσίες αποκατάστασης. 

 Τον οικογενειακό προγραμματισμό και τις υπηρεσίες μητέρας − παιδιού. 

 Την παροχή ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας. 

 Τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. 
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 Την πρωτοβάθμια οδοντιατρική και ορθοδοντική φροντίδα, με έμφαση στην 

πρόληψη. 

 Την υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού. 

Όπως διαπιστώνεται, η νομοθεσία της Ελληνικής πολιτείας σχετικά με την Π.Φ.Υ. 

αποσκοπεί στην καλύτερη και δικαιότερη συγκρότηση και οργάνωση των υπηρεσιών 

παροχής υγείας προς τους πολίτες, χωρίς αυτό να σημαίνει πως ο σκοπός αυτός έχει 

επιτευχθεί. Αυτό επικυρώνεται κατά κάποιο τρόπο και από την πολυνομία στον χώρο 

της υγείας και μάλιστα αυτή που σχετίζεται με την Π.Φ.Υ. Η ελλειμματική 

ικανοποίηση του σκοπού της Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα πιστοποιείται από την ύπαρξη των 

αδυναμιών που υπάρχουν στον χώρο αυτό και οι οποίες αναφέρονται εκτενέστερα 

στη συνέχεια, αλλά και από τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που επιχειρήθηκαν και 

συνεχίζουν να επιχειρούνται στη χώρα μας. 

3.5  Οι δομές της Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα 

Η Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα παρέχεται έτσι όπως ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο 

συγκρότησης και οργάνωσής της. Σύμφωνα με αυτό στο Νόμο 1397 του 1983 και στο 

άρθρο 14 η Π.Φ.Υ. παρέχεται από τα Κ.Υ. και τα Π.Ι. Με το Νόμο 2071 του 1992 η 

Π.Φ.Υ. παρέχεται από τα Κ.Υ και τους Υγειονομικούς Σταθμούς, οι οποίοι 

αποτελούν μετατροπή των Περιφερειακών και των Αγροτικών Ιατρείων σύμφωνα με 

το άρθρο 15 του ίδιου νόμου. Επίσης, στο άρθρο 13 του ίδιου νόμου ορίζονται οι 

Ιδιωτικοί φορείς παροχής Π.Φ.Υ. Στο άρθρο 14 του ίδιου νόμου ορίζονται ως 

πάροχοι των υπηρεσιών Π.Φ.Υ. οι κινητές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Με το ΠΔ 84/10-4-2001 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/10-4-2001) ορίζονται «οι όροι, οι 

προϋποθέσεις, η διαδικασία, και οι προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία 

ιδιωτικών φορέων παροχής Π.Φ.Υ.» όπως ιδιωτικών ιατρείων, οδοντιατρείων κ.ά.  

Στο Νόμο 3235 του 2004 ορίζονται οι υπηρεσίες που παρέχουν Π.Φ.Υ., οι οποίες 

είναι: τα Κέντρα Υγείας του Ε.Σ.Υ. και τα περιφερειακά τους ιατρεία, οι μονάδες 

πρωτοβάθμιας φροντίδας των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.), που 

μετονομάζονται σε Κέντρα Υγείας του οικείου Ο.ΚΑ, τα εξωτερικά ιατρεία των 

νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., οι μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και άλλοι φορείς που 

συνδέονται οργανωτικά ή λειτουργικά με τις υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ. Τέλος, με το Νόμο 

4238 του 2014 και μετά τη σύσταση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του ΠΕΔΥ, στο άρθρο 2 
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ορίζονται οι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του 

ΠΕΔΥ ως εξής: τα Κέντρα Υγείας και οι λοιπές Μονάδες παροχής υπηρεσιών 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των Δ.Υ.Πε., τα Κέντρα Υγείας της Χώρας με τις 

αποκεντρωμένες μονάδες τους (Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά 

Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία) μεταφέρονται και εντάσσονται στην 

οργανωτική δομή των οικείων Δ.Υ.Πε. και αποτελούν εφεξής αποκεντρωμένες 

οργανικές μονάδες τους, οι Μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. του Εθνικού 

Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μεταφέρονται και 

εντάσσονται στην οργανωτική δομή των Δ.Υ.Πε. ως αποκεντρωμένες μονάδες τους, 

εξαιρουμένων των Φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα οποία παραμένουν και 

λειτουργούν στον Οργανισμό. Συνοψίζοντας, στην Ελλάδα σήμερα η Π.Φ.Υ. 

παρέχεται από ένα σύνολο φορέων που ανήκουν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και 

διαρθρώνεται στη βάση τεσσάρων κύριων δομικών αξόνων (Οικονόμου, 2012), οι 

οποίοι είναι: 

 Οι φορείς του Ε.Σ.Υ. οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο ΠΕΔΥ όπως τα Κέντρα 

Υγείας,τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και τα 

Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία. Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), τα 

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ) των νοσοκομείων και το ΕΚΑΒ. 

 Τα ταμεία κoιvωvικής ασφάλισης τα οποία είναι ενταγμένα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

μέσω τωv πoλυϊατρείωv που διαθέτουν και τωv συμβεβλημέvωv ιδιωτώv 

πρoμηθευτώv, όπως ιατρείων, εργαστηρίων, διαγνωστικών κέντρων. 

 Η τoπική αυτoδιoίκηση με τα δημoτικά ιατρεία και τις διάφορες πρovoιακές 

υπηρεσίες. 

 Οι επαγγελματίες υγείας που ανήκουν στον ιδιωτικό τoμέα, πoυ περιλαμβάvει 

ιδιώτες ιατρoύς συμβεβλημένους και μη συμβεβλημένους με ασφαλιστικά 

ταμεία, εργαστήρια, διαγvωστικά κέvτρα και εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικώv 

κλιvικώv. 

3.5.1 Κέντρα Υγείας-Περιφερειακά Ιατρεία 

Ο θεσμός των Κ.Υ. χρησιμοποιήθηκε αρχικά στην Αγγλία πριν από 100 περίπου 

χρόνια το 1920 και από τότε και στο εξής βρήκε εφαρμογή στα συστήματα υγείας 

αρκετών χωρών της Ευρώπης μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας (Λιαρόπουλος, 

2010). Η σύσταση των Κ.Υ. και των Π.Ι. με το Νόμο 1397 του 1983 αποτελεί τη 

βάση της Π.Φ.Υ. στον υγειονομικό χάρτη των τελευταίων 35 χρόνων στην Ελλάδα 
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και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και βασική έκφραση του Ε.Σ.Υ. Η ίδρυση των 

Κ.Υ. ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες του νοσοκομείου του νομού και των Π.Ι. 

ως αποκεντρωμένες μονάδες των Κ.Υ, καθώς και ο καθορισμός της έδρας τους 

γίνεται με κριτήριο την ισόρροπη εξυπηρέτηση των κατοίκων μιας περιοχής και 

ιδιαίτερα εκείνων των περιοχών με ιδιαίτερες χωροταξικές συνθήκες και με βάση τη 

συγκοινωνιακή πρόσβαση στο Κ.Υ. Με την ίδρυση των Κ.Υ. επιτυγχάνεται η 

περίθαλψη, η πρόληψη και η κοινωνική φροντίδα του πληθυσμού που το έχει ανάγκη. 

Στο άρθρο 15 του προαναφερθέντα νόμου ορίζεται ότι ο σκοπός λειτουργίας των 

Κ.Υ. είναι: 

 Η παροχή ισότιμης πρωτοβάθμιας περίθαλψης, στο σύνολο του πληθυσμού 

της περιοχής τους και σε όσους προσωρινά διαμένουν σε αυτή. 

 Η νοσηλεία και παρακολούθηση άρρωστων που βρίσκονται στο στάδιο της 

ανάρρωσης ή μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο. 

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

διακομιδή των αρρώστων στο νοσοκομείο. 

 Η διακομιδή ασθενών με ασθενοφόρο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο, στο Κέντρο 

Υγείας ή το νοσοκομείο. 

 Η οδοντιατρική περίθαλψη. 

 Η άσκηση προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρικής και η υγειονομική 

διαφώτιση του πληθυσμού. 

 Η ιατροκοινωνική και επιδημιολογική έρευνα. 

  Η ιατρική της εργασίας. 

 Η παροχή υπηρεσιών σχολικής υγιεινής. 

 Η ενημέρωση και διαφώτιση του πληθυσμού σε 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. 

Εκτός από την παραπάνω σκοποθεσία ορίζεται, επίσης, στο ίδιο άρθρο ότι με 

απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ, μπορεί να 

ανατίθενται στα Κέντρα Υγείας και άλλες αρμοδιότητες. 
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Τα Κ.Υ. έχουν επιστημονική, νοσηλευτική, λειτουργική και εκπαιδευτική σύνδεση με 

το νοσοκομείο στο οποίο υπάγονται διοικητικά και οργανικά. Με το Νόμο 2071 του 

1992 τα Κ.Υ. και τα Π.Ι. υπάχθηκαν στις Διευθύνσεις Υγείας των Νομαρχιών για να 

επανέλθουν με το Νόμο 2194 του 1994 υπό τη διοίκηση των νοσοκομείων. Ο Νόμος 

2889 του 2001 άλλαξε το καθεστώς που αφορούσε τα Κ.Υ. και τα Π.Ι. , αφού τα 

μετέτρεπε σε αποκεντρωμένες και ανεξάρτητες υπηρεσιακές μονάδες του αντίστοιχου 

ΠΕ.ΣΥ. με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. 

Με τον Νόμο 4238 του 2014 και όπως ισχύει μέχρι σήμερα, τα Κέντρα Υγείας με τις 

αποκεντρωμένες μονάδες τους (Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά 

Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία) μεταφέρονται και εντάσσονται στην 

οργανωτική δομή των οικείων Δ.Υ.Πε. και αποτελούν εφεξής αποκεντρωμένες 

οργανικές μονάδες τους. Επίσης, με την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Γ3α/οικ. 

3579 (ΦΕΚ 93/τ. Β΄/20-1-2015) ορίζεται «η επιστημονική, νοσηλευτική και 

εκπαιδευτική διασύνδεση όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., 

που αποτελούν το Π.Ε.Δ.Υ., με τα Νοσοκομεία της Δ.Υ.Πε. στην οποία υπάγονται 

και τα οποία αποτελούν Νοσοκομεία Αναφοράς». 

Πρέπει να υπογραμμίσουμε πως σύμφωνα με τον Νόμο 1397 του 1983 τα Κ.Υ. 

διακρίνονται σε αστικού και ημιαστικού-αγροτικού τύπου, ενώ τα Π.Ι. των Κ.Υ. σε 

ιατρεία με ορισμένες και ώρες λειτουργίας και σε ιατρεία 24ωρης ετοιμότητας. Τα 

Κ.Υ. λειτουργούν σε τακτό ωράριο 8 ωρών για πέντε ημέρες την εβδομάδα και 

εφημερεύουν για τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες. Τα Π.Ι. των Κ.Υ λειτουργούν σε 

τακτό ωράριο που καθορίζεται από τον υπεύθυνο γιατρό του Κ.Υ. Τα Π.Ι. 24ωρης 

ετοιμότητας λειτουργούν σε τακτό ωράριο καθημερινά και εφημερεύουν τις 

υπόλοιπες ημέρες και ώρες. 

Όσον αφορά την προβλεπόμενη στελέχωση των Κ.Υ. πρέπει να αναφερθεί πως αυτή 

καθορίστηκε με προοπτική να αποτελέσουν αυτοδύναμες μονάδες με πολυδύναμο 

χαρακτήρα. Αρχικά η διοικητική διάρθρωση του προσωπικού είναι όμοια με εκείνη 

των νοσοκομείων. Έχουν την ιατρική υπηρεσία, τη νοσηλευτική υπηρεσία, τη 

διοικητική υπηρεσία και τα τμήματα των συναφών επαγγελμάτων υγείας. Σύμφωνα 

με την διάρθρωση αυτή η προβλεπόμενη στελέχωση των Κ.Υ. (Ζηλίδης, 1995) έχει 

ως εξής: 

Ιατρική υπηρεσία: 

 Γενικοί γιατροί ή παθολόγοι, ένας ανά 1800 ενήλικες. 
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 Παιδίατροι: ένας ανά 1200-1800 παιδιά. 

 Μικροβιολόγοι: ένας σε κάθε Κ.Υ. με πληθυσμό άνω των 7500κατοίκων. 

 Ακτινολόγοι: ένας σε κάθε Κ.Υ. με πληθυσμό άνω των 20000 κατοίκων. 

 Οδοντίατροι: ένας ανά 6000-6500 κατοίκους. 

 Γιατροί άλλων ειδικοτήτων με περιοδικές επισκέψεις 

 

Νοσηλευτική Υπηρεσία 

 Νοσοκόμοι: 1 ανά 2500-3000 κατοίκους και 1-2 για κάθε Π.Ι. 

 Επισκέπτριες υγείας: 1 ανά 2000-3000 κατοίκους και 2-3 για κάθε Π.Ι. 

 Μαίες: 1 για κάθε 5000 γυναίκες και 1 για κάθε Π.Ι. 

 Τραυματιοφορείς: 3-5 για κάθε Κ.Υ. 

Διοικητική Υπηρεσία 

 Διοικητικό τμήμα: 3-7 άτομα για κάθε Κ.Υ. 

 Τεχνικό τμήμα: 1-3 άτομα για κάθε Κ.Υ. 

 Τμήμα επιστασίας (θυρωροί, καθαρίστριες, οδηγοί, μάγειροι, αποθηκάριοι 

κλπ: 9-14 άτομα για κάθε Κ.Υ. 

Άλλα Τμήματα 

 Κοινωνικής προστασίας: 1 κοινωνικός λειτουργός ανά 7000-10000 κατοίκους. 

 Τμήμα συναφών επαγγελμάτων υγείας (χειριστές ακτινολογικών 

εργαστηρίων, παρασκευαστές, φυσιοθεραπευτές, διαιτολόγοι, επόπτες 

δημόσιας υγείας): 1 από κάθε επάγγελμα, ανά 10000 κατοίκους. 

3.5.2 Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ) και Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 

(ΤΕΠ)  

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο όπως ορίζεται από το Νόμο 1579 του 1985 (ΦΕΚ 

217/τ. Α΄/23-12-1985), στο άρθρο 16 η Π.Φ.Υ. παρέχεται και από τα Τακτικά 

Εξωτερικά Ιατρεία και τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων 

Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. Η διάρθρωση, μάλιστα, η οργάνωση και ο τρόπος παροχής της 

επείγουσας ιατρικής περίθαλψης και φροντίδας των προαναφερόμενων δομών 

καθορίζεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.  

Τα Εξωτερικά Ιατρεία των νοσοκομείων είναι αποτέλεσμα της μη υλοποίησης του 

νόμου σχετικά με την δημιουργία Κ.Υ. αστικού τύπου, αλλά και της περιορισμένης 

στελέχωσης των Κ.Υ. αγροτικού τύπου. Συνέπεια της προηγούμενης κατάστασης 
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ήταν η έντονη επιβάρυνση των Εξωτερικών Ιατρείων των νοσοκομείων για την 

παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ., κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, χωρίς να 

εξαιρούνται και τα άλλα αστικά κέντρα. Η πραγματοποίηση της επίσκεψης των 

ασθενών στα Εξωτερικά Ιατρεία γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Βασική 

αδυναμία των προσφερόμενων υπηρεσιών Π.Φ.Υ. από τα Εξωτερικά Ιατρεία είναι ο 

περιορισμός του χρόνου λειτουργίας τους μόνο τις πρωινές ώρες, μειώνοντας με 

αυτόν τον τρόπο τη διαθεσιμότητα για τους ασθενείς. Μια άλλη αδυναμία είναι η 

έλλειψη συνέχειας στη φροντίδα, λόγω της διαρκούς αλλαγής των ιατρών,αλλά και 

λόγω έλλειψης μηχανογράφησης των ασθενών (Μωραΐτης και συν., 1995; Θεοδώρου 

και συν., 2001). Η κατάσταση αυτή επικρατούσε, κυρίως, στο παρελθόν,αφού σήμερα 

το πρόβλημα αυτό έχει επιλυθεί λόγω της ευρείας χρήσης της μηχανογράφησης του 

αρχείου των ασθενών στα νοσοκομεία. 

Τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων ως δομές παροχής 

υπηρεσιών Π.Φ.Υ.παρουσιάζουν μια ιδιαιτερότητα, επειδή αντιμετωπίζουν πολλά και 

διαφορετικά περιστατικά ασθενών με διαφορετικές ανάγκες. Για την 

αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη προσφορά των υπηρεσιών απαιτείται η 

συνεργασία με διαφορετικές ομάδες επαγγελματιών της υγείας (Μαλλιαρού και συν., 

2009). Πρέπει να επισημάνουμε, όμως, πως η ευρεία χρήση των ΤΕΠ από τους 

ασθενείς είναι συνέπεια της έλλειψης οργανωμένου συστήματος Π.Φ.Υ. (Λάμπρου, 

2005). 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό Υ4α/οικ.4472/20-1-2003 σε κάθε 

νοσοκομείο με δυναμικότητα 200 κλίνες και πάνω οργανώνεται και λειτουργεί 

αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) ως διατομεακό αυτού. Το ΤΕΠ 

λειτουργεί όλο το 24ωρο, όταν το νοσοκομείο εφημερεύει και στο πρωινό ωράριο τις 

υπόλοιπες ημέρες. Το ΤΕΠ στελεχώνεται με ιατρικό προσωπικό σε θέσεις που 

συστήνονται για το τμήμα αυτό, αλλά και με προσωπικό που υπηρετεί σε άλλα 

τμήματα του νοσοκομείου. Επίσης, ο αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού που 

στελεχώνει το ΤΕΠ καθορίζεται με βάση τη δυναμικότητα σε κλίνες, τις 

ιδιαιτερότητες του νοσοκομείου και τον μέσο αριθμό των ασθενών που 

προσέρχονται. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι, πως το προσωπικό που 

στελεχώνει ένα ΤΕΠ πρέπει να έχει επιπρόσθετα προσόντα, εμπειρία και γνώση για 

την άμεση αντιμετώπιση των περιστατικών. 
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Με την Υπουργική Απόφαση, όμως, με αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ. 22869/20-3-2012 

αλλάζει ο τρόπος σύστασης του τμήματος αυτού. Τώρα συστήνεται ΤΕΠ σε κάθε 

νοσοκομείο της χώρας με δυναμικότητα πάνω από 300 κλίνες. Αλλά και στο 

Νοσοκομείο με την μεγαλύτερη δυναμικότητα κάθε περιφερειακής ενότητας των 

περιφερειών που συγκροτήθηκαν σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-

2010), οργανώνεται και λειτουργεί αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών . 

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα υπουργική απόφαση τα Τ.Ε.Π. των νοσοκομείων 

λειτουργούν όλο το 24ωρο με κυλιόμενες 8ωρες βάρδιες του προσωπικού τους. Στα 

διασυνδεόμενα Νοσοκομεία δίνεται η δυνατότητα με απόφαση του Διοικητή να 

λειτουργεί σε ένα από αυτά το ΤΕΠ και το άλλο ή τα άλλα να συνεπικουρούν σε 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Για την αποφυγή συνωστισμού ή ανάπτυξης 

επικουρικών κλινών ο ασθενής ο οποίος εξετάζεται σε ΤΕΠ ενός νοσοκομείου μπορεί 

να μεταφέρεται σε άλλο νοσοκομείο, το οποίο δεν είναι απαραίτητο να είναι 

διασυνδεόμενο ή να ανήκει στον ίδιο υγειονομικό σχηματισμό. Στην απόφαση 

ορίζεται η απαραίτητη συνεργασία των Τ.Ε.Π. των Νοσοκομείων με το Ε.Κ.Α.Β. για 

την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της διαμεταμετακομιδής των ασθενών. 

3.5.3  Το Ε.Κ.Α.Β.  

Με το Νόμο 1579 του 1985 στο κεφάλαιο Γ΄ με τίτλο: Επείγουσα Ιατρική στο άρθρο 

7 παρ. 1 συστήνεται η δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) 

με έδρα την Αθήνα. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 «Σκοπός του ΕΚΑΒ είναι ο 

συντονισμός της παροχής σε έκτακτες περιπτώσει άμεσης βοήθειας και επείγουσας 

ιατρικής φροντίδας στους πολίτες και η μεταφορά των πολιτών αυτών σε μονάδες 

παροχής υπηρεσιών υγείας». Για την ισόρροπη εξυπηρέτηση όλων των περιοχών της 

χώρας ο Οργανισμός του ΕΚΑΒ που εγκρίθηκε με το ΠΔ 376 του 1988 συνιστά τη 

δημιουργία 12 αυτοδύναμων παραρτημάτων που θα προσφέρουν υπηρεσίες 

επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας σε αντίστοιχες με τον αριθμό πόλεις και 

της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης τους ανά την Ελλάδα.  

Πρέπει να επισημάνουμε πως η επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα συνδέει την 

Π.Φ.Υ. με τη μετέπειτα νοσοκομειακή περίθαλψη. Τα πληρώματα των ασθενοφόρων 

αποτελούνται από δύο άτομα. Για τις ειδικές περιπτώσεις όμως υπάρχουν οι ειδικές 

κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ, με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό και ειδικευμένους 

γιατρούς (Θεοδώρου και συν., 2001). 
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 Ο στόχος και σκοπός του ΕΚΑΒ είναι: 

 Η εφαρμογή σωστικών για την υγεία και τη ζωή μέτρων σε άτομα που 

βρίσκονται σε κίνδυνο και η μεταφορά τους με ειδική φροντίδα στον 

κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό. 

 Η μεταφορά περιστατικών που δεν χαρακτηρίζονται επείγοντα, αλλά 

δεν μπορούν να μεταφερθούν με άλλο μέσο. 

 Η εκπαίδευση σε θέματα παροχής Α΄ Βοηθειών και επείγουσας 

προνοσοκομειακής ιατρικής, στον πληθυσμό, στα πληρώματα των 

ασθενοφόρων και διάφορες άλλες κοινωνικές ομάδες 

 Η άμεση συμμετοχή και ο συντονισμός για την παροχή ιατρικής 

βοήθειας σε περιπτώσεις μαζικών καταστροφών. 

Τέλος, το Ε.Κ.Α.Β. πανελλαδικά στελεχώνεται από γιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικό και 

διοικητικό προσωπικό και κυρίως από διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρων. 

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το γεγονός πως τόσο το ΤΕΠ των 

νοσοκομείων όσο και το ΕΚΑΒ συνδέονται μεταξύ τους άμεσα για την παροχή 

υπηρεσιών Π.Φ.Υ. σε έκτακτα περιστατικά. Αυτό προϋποθέτει την άρτια οργάνωση 

των δομών αυτών σε εξοπλισμό αλλά και σε έμψυχο δυναμικό καλά καταρτισμένο. Η 

εξειδίκευση σχετίζεται με την ύπαρξη μιας νέας ιατρικής ειδικότητας, που δεν 

υφίσταται, ακόμη, στην Ελληνική υγειονομική πραγματικότητα, την «επείγουσα 

ιατρική». Πρόκειται για μια ειδικότητα που προϋποθέτει γνώσεις και δεξιότητες 

απαραίτητες για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη διαχείριση έντονων συνθηκών 

μιας ασθένειας ή ενός τραύματος. Βασική επιδίωξη είναι να μειωθεί η θνητότητα, η 

νοσηρότητα, η αναπηρία και η δυσπραγία που συνδέεται με τη νόσο ή το τραύμα. 

Αυτό που θεωρείται αναγκαίο είναι η στελέχωση τόσο των ΤΕΠ όσο και του ΕΚΑΒ 

με εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και η άρτια διασύνδεση μεταξύ τους, με 

συνέπεια την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά και την 

εξοικονόμηση πόρων (Αγγουριδάκης & Σμπυράκης, 2010). 

3.5.4 Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.-Τα Ασφαλιστικά Ταμεία 

Με το Νόμο 3918 του 2011 (ΦΕΚ 31/τ. Α΄/02-03-2011) συνίσταται Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Στο νέο 

αυτόν Οργανισμό μεταφέρθηκαν και εντάχθηκαν οι υπηρεσίες, οι αρμοδιότητες και 

το προσωπικό του κλάδου υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με όλες τις μονάδες υγείας του, το 

κέντρο διάγνωσης ιατρικής της εργασίας του ΙΚΑ με το σύνολο του εξοπλισμού του, 
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οι Κλάδοι Υγείας του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ και του ΟΠΑΔ. Με το Νόμο 4075 του 2012 

(ΦΕΚ 89/τ. Α΄/11-04-2012) στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντάχθηκαν οι υπηρεσίες και οι 

αρμοδιότητες ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος των ασφαλιστικών 

ταμείων του Οίκου Ναύτου, του Κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και του Κλάδου 

Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και του ΕΤΑΑ, καθώς και οι κάθε μορφής μονάδες 

παροχής υγείας με το σύνολο του εξοπλισμού τους. Με το Νόμο, επίσης, 4093 του 

2012 (ΦΕΚ 222/τ. Α΄/12-11-2012) εντάχθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.  

Η ενοποίηση των Ασφαλιστικών Ταμείων υπό τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είχε σαν αποτέλεσμα 

τη συγκέντρωση ποικίλων μονάδων Π.Φ.Υ., οι οποίες όμως εξακολουθούν να 

ακολουθούν τη χωροταξική δομή του καθεστώτος που υπήρχε πριν την ενοποίηση. 

Αυτό έχει ως συνέπεια την επικάλυψη ή την εμφάνιση σοβαρών ελλείψεων στο 

σύστημα. Εκτός αυτού η συγκρότηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δημιούργησε ανακατατάξεις 

και στις δομές της Π.Φ.Υ., στο ανθρώπινο δυναμικό που τις στελεχώνει, στις 

υπηρεσίες που προσφέρουν, στο έργο που παράγεται, αλλά και στη συνεργασία με 

τους προμηθευτές υγείας. Αναμφισβήτητα, η ενοποίηση του πολυκερματισμένου 

συστήματος κοινωνικής ασφάλειας και αγοράς υπηρεσιών υγείας αποτελεί ένα βήμα 

προόδου που θα οδηγήσει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Π.Φ.Υ. προς 

όφελος του πολίτη-ασθενή. Απαιτείται, όμως, αρκετή δουλειά για την ολοκλήρωση 

αυτής της προσπάθειας, δεδομένων των αδυναμιών που παρατηρούνται στη 

διαδικασία εφαρμογής του εγχειρήματος. Έτσι, εξακολουθεί να υφίσταται η ατελής 

και αποσπασματική διασύνδεση των φορέων Π.Φ.Υ. μεταξύ τους αλλά και με τις 

υπόλοιπες δομές του συστήματος. Μια άλλη ανεπάρκεια παρουσιάζεται με τον 

κατακερματισμό της χρηματοδοτικής διαδικασίας, γεγονός που οδηγεί στην 

ανακολουθία της διάθεσης των πόρων κατ’ αντιστοιχία με τις ανάγκες υγείας του 

πληθυσμού (Αθανασάκης και συν., 2013). 

Το δομικό σύνολο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι όμοιο με εκείνο του ΙΚΑ, διατηρώντας υπό 

τον έλεγχό του τις δομές Π.Φ.Υ. που βρίσκονται στα αστικά κέντρα και καλύπτουν 

τις ανάγκες του πληθυσμού των περιοχών αυτών. Από τη μια διαχειρίζεται τους 

πόρους των ασφαλιστικών οργανισμών για τους ασφαλισμένους και από την άλλη 

εποπτεύει και λειτουργεί τις μονάδες Π.Φ.Υ. σε όλη την επικράτεια. Βασική 

επισήμανση είναι πως παρ’ όλη τη συγκέντρωση των ασφαλιστικών ταμείων υπό τον 

έλεγχο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η κίνηση στις μονάδες υγείας που εποπτεύει παρουσιάζεται 

μειωμένη σε σχέση με εκείνη της προηγούμενης κατάστασης (Σουλιώτης, και συν., 
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2013). Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, πως σήμερα, ενώ υπάρχουν δύο συστήματα με 

δημόσιο χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Π.Φ.Υ., του Ε.Σ.Υ. και του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παρουσιάζονται σημαντικές αντιφάσεις, αφού οι δαπάνες δεν 

προσφέρουν την αντίστοιχη ποιότητα, δεδομένων των σημαντικών ελλείψεων και των 

αρκετών επικαλύψεων ανά την επικράτεια (Αθανασάκης και συν., 2013). 

3.5.5 Η Π.Φ.Υ. στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα στον τομέα της παροχής 

υπηρεσιών Π.Φ.Υ., λειτουργικά και οργανωτικά, θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί 

ελλιπής σε σύγκριση με όσα ισχύουν στον προηγμένο κόσμο και ιδιαίτερα στις 

Σκανδιναβικές χώρες (Μποδοσάκης-Πρόδρομος Ρ. Μερκούρης, 2007). Σε πολλούς 

Δήμους της χώρας παρέχονται υπηρεσίες Π.Φ.Υ. οι οποίες έχουν κυρίως προνοιακό 

χαρακτήρα. Οι δομές των Δήμων στους οποίους λειτουργούν οι υπηρεσίες αυτές είναι 

τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), τα Κέντρα Ιατρικής 

Πρόληψης και Πρόνοιας που αναφέρονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες και χρόνια 

νοσήματα, τα Δημοτικά Ιατρεία σε μεγάλους, κυρίως δήμους, και το πρόγραμμα 

«Βοήθεια στο σπίτι». Οι δομές αυτές είναι στελεχωμένες με ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό (Μωραΐτης και συν., 1995; Θεοδώρου και συν., 2001; Αδαμακίδου & 

Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου, 2008).  

Οι υπηρεσίες τις οποίες καλούνται να προσφέρουν οι γιατροί είναι, κυρίως, η 

συνταγογράφηση των φαρμάκων για τους χρόνιους πάσχοντες και η οργάνωση 

εκδηλώσεων προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες σχετικά με την αγωγή και την 

προαγωγή της υγείας (Μωραΐτης και συν., 1995; Θεοδώρου και συν., 2001; 

Αθανασάκης και συν., 2009). Όπου λειτουργούν Δημοτικά Ιατρεία, όμως, 

προσφέρονται υπηρεσίες Π.Φ.Υ., όπως σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται η 

εισαγωγή σε κάποιο νοσοκομείο. Ακόμη, σχεδιάζονται και υλοποιούνται μέτρα που 

αφορούν την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Γίνεται εκτίμηση των αναγκών 

υγείας των πολιτών. Προβαίνουν σε οικογενειακό προγραμματισμό, προληπτική 

οδοντιατρική φροντίδα, μετανοσοκομειακή φροντίδα. Επίσης, προσφέρουν υπηρεσίες 

παρακολούθησης ασθενών με χρόνιες παθήσεις, ενώ προσφέρουν και κοινωνική 

φροντίδα σε όσους το έχουν ανάγκη. Τέλος, έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες 

υποδομές για την απόκτηση και τη διαχείριση των δεδομένων εκείνων του 

πληθυσμού που σχετίζονται με θέματα υγείας (Αθανασάκης και συν., 2009). 
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Αξίζει να αναφερθεί η συλλογική προσπάθεια δήμων ανά την Ελλάδα με σκοπό την 

παροχή Π.Φ.Υ. Πρόκειται για το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - 

Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.). Το 2014 αριθμούσε 155 Καλλικρατικούς 

Δήμους – Μέλη από όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Μάλιστα, έτυχε και 

πιστοποίησης τον Ιούνιο του 2010, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ένα 

Εθνικής Εμβέλειας Δίκτυο Πόλεων που ακολουθεί τα κριτήρια και τη μεθοδολογία 

του Π.Ο.Υ. Αποκλειστικός σκοπός του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. είναι η Πρόληψη των 

Νοσημάτων, η Προαγωγή της Υγείας, ο Προσυμπτωματικός Έλεγχος των 

πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και γενικότερα η προώθηση 

ολοκληρωμένων Πολιτικών και Δράσεων στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας. 

Δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της Υγειονομικής Ενημέρωσης, της 

Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Προληπτικής Ιατρικής, (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ., 

http://www.ddy.gr/html/a1.html#). 

Πέραν όλων αυτών των δράσεων η Π.Φ.Υ. σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι 

ελλιπής και απαιτείται η αρτιότερη οργάνωση, ο καλύτερος συντονισμός και η 

λειτουργικότερη διασύνδεση των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να είναι 

αποτελεσματικότερη η διαχείριση των υπηρεσιών Π.Φ.Υ. για τους πολίτες. Άλλωστε 

οφείλει και η Ελληνική κοινωνία να ακολουθήσει τη διεθνή τάση που προβάλλει τον 

ρόλο των τοπικών αρχών και στον τομέα της Υγείας (Παπαμίχος και συν., 2007). 

Στο ερώτημα αν θα μπορούσαν οι ΟΤΑ να αναλάβουν τη διαχείριση ακόμα και των 

υφιστάμενων δομών υγείας όπως τα Κ.Υ., τα Π.Ι., ή ακόμα και τα νοσοκομεία, η 

απάντηση είναι πως χρειάζεται αρκετή δουλειά προκειμένου να υπάρξει θετικό 

αποτέλεσμα από ένα τέτοιο εγχείρημα. Σίγουρα απαιτείται τεχνογνωσία και 

εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Είναι σίγουρα μια ακόμη πρόκληση εφαρμοσμένης 

αποκεντρωμένης διοίκησης στην Ελληνική πραγματικότητα (Φιλαλήθης, 2007). 

3.5.6 Η Π.Φ.Υ. στον Ιδιωτικό Τομέα 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο η Π.Φ.Υ. στον Ιδιωτικό Τομέα καθιερώνεται με τον 

Νόμο 2071 του 1992 στο άρθρο 13 του οποίου καθορίζονται ότι οι ιδιωτικοί φορείς 

παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.είναι τα Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία, τα Ιδιωτικά 

πολυιατρεία, τα Ιδιωτικά οδοντιατρικά κέντρα, τα Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, 

τα Πολυδύναμα διαγνωστικά κέντρα και τα Ιδιωτικά εργαστήρια φυσιοθεραπείας. 

Επίσης, με το ΠΔ 84/10-4-2001 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/10-4-2001) καθορίζονται με σαφήνεια 
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ποιοι είναι φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες Π.Φ.Υ. και παρουσιάζονται με 

αναλυτικό τρόπο όλες οι διαδικασίες για την ίδρυση, οργάνωση, στέγαση και 

λειτουργία των φορέων αυτών. Στο άρθρο 1 του προαναφερθέντος ΠΔ ορίζονται ότι 

οι ιδιωτικοί φορείς που παρέχουν Π.Φ.Υ είναι ιδιωτικά ιατρεία, οδοντιατρεία, 

ιδιωτικά πολυιατρεία, πολυοδοντιατρεία, ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, ιδιωτικά 

εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. 

Με το ΠΔ 84 του 2001 επιχειρείται η οργάνωση του Ιδιωτικού Τομέα παροχής 

υπηρεσιών Π.Φ.Υ., δεδομένου τόσο το ενδιαφέροντος της πολιτείας για το Ε.Σ.Υ., 

που περιοριζόταν μόνο στο νοσοκομειακό τομέα και την Π.Φ.Υ. των μη αστικών 

περιοχών όσο και του παραμερισμού του Ιδιωτικού Τομέα ως φορέα υπηρεσιών 

υγείας. Με αυτό τον τρόπο ταξινομούνται οι φορείς που μπορούν να παρέχουν 

Π.Φ.Υ., καθορίζονται οι αναγκαίες νομοτεχνικές και επιστημονικές προϋποθέσεις 

προκειμένου να εκδοθούν άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των φορέων αυτών. 

Προσδιορίζονται οι προδιαγραφές των κτιρίων για τη στέγαση των ιδιωτικών 

μονάδων. Τίθενται οι κανόνες που πρέπει να διέπουν την επιχειρηματική δράση των 

ιατρικών εταιριών. Καθιερώνεται θεσμικά ο ελεγκτικός μηχανισμός σε επίπεδο νομού 

τότε, περιφερειακής ενότητας τώρα, που θα ελέγχει την πιστή εφαρμογή των 

διατάξεων του ΠΔ (Ζηλίδης, 2005). 

Η αδυναμία του δημόσιου τομέα υγείας να ακολουθήσει την εξέλιξη και τον ρυθμό 

προόδου της τεχνογνωσίας π.χ. της βιοϊατρικής τεχνολογίας, η διαρκής αύξηση των 

δαπανών για την υγεία και ο περιορισμός που έθεσε η κρατική διοίκηση στην 

ανάπτυξη των ιδιωτικών κλινικών, συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη του 

ιδιωτικού τομέα στον χώρο της υγείας στην Ελλάδα. Ακόμη, πρέπει να προσθέσουμε 

την αυξημένη ζήτηση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών Π.Φ.Υ. λόγω και της μεγάλης 

αναμονής των αντίστοιχων υπηρεσιών που προσφέρει ο δημόσιος τομέας, καθώς και 

το έκδηλο ενδιαφέρον των ιδιωτικών κεφαλαίων για επένδυση στον τομέα της υγείας. 

Η βασική κατεύθυνση του ιδιωτικού τομέα στον χώρο της υγείας είναι κυρίως, η 

εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και η διαγνωστική τεχνολογία, ενώ η ενασχόληση με 

την Π.Φ.Υ. περιορίζεται μόνο στην ιατρική περίθαλψη, αφήνοντας στο περιθώριο 

κάθε έννοια πρόληψης και αναβάθμισης της ποιότητας της υγείας του κοινωνικού 

συνόλου (Πιερράκος, 2008; Τούντας, 2008).  

Πρέπει να ληφθεί υπόψη πως η ύπαρξη μεγάλου αριθμού πτυχιούχων από τις ιατρικές 

σχολές τόσο της Ελλάδα όσο και του εξωτερικού, οδήγησε στην άσκηση της ιατρικής 
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επιστήμης στα πλαίσια ιδιωτικού καθεστώτος, προσφέροντας, κυρίως, υπηρεσίες 

Π.Φ.Υ. Πρέπει να επισημάνουμε πως την ιδιωτική ιατρική την ασκούν γιατροί του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στην προ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εποχή στα 

επιμέρους ασφαλιστικά ταμεία, κυρίως του Ι.Κ.Α. Επίσης, γιατροί που είναι 

συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το κόστος βαρύνει τα ταμεία και γιατροί που 

δεν είναι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το κόστος βαρύνει εξ’ ολοκλήρου 

τον ασθενή (Θεοδώρου και συν., 2001). Τέλος, υπηρεσίες Π.Φ.Υ. προσφέρονται 

ιδιωτικά και από τους στρατιωτικούς γιατρούς, τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, τα 

εξωτερικά ιατρεία των ιδιωτικών θεραπευτηρίων και άλλες μονάδες υγείας, π.χ. 

φυσικοθεραπευτήρια, το κόστος των οποίων καλύπτεται είτε από τα ασφαλιστικά 

ταμεία, είτε από τους ίδιους τους χρήστες ή και από ποσοστιαίο συνδυασμό και των 

δύο (Τούντας, 2008). 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ο αριθμός των γιατρών που απασχολούνται στον 

ιδιωτικό τομέα, παρέχοντας Π.Φ.Υ. είναι περισσότεροι από 25000, ενώ περισσότεροι 

από 12000 είναι και οι οδοντίατροι. Παράλληλα τα διαγνωστικά κέντρα και 

εργαστήρια που προσφέρουν Π.Φ.Υ. είναι περισσότερα από 400. Αυτό που έχει 

ιδιαίτερη σημασία είναι πως ένας στους δύο Έλληνες προσφεύγουν σε ιδιώτες 

γιατρούς συμβεβλημένους ή μη συμβεβλημένους με τα ταμεία για την απόκτηση 

υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Η κινητικότητα αυτή είναι ενδεικτική της αμφισβήτησης της 

ποιότητας των υπηρεσιών Π.Φ.Υ. του δημόσιου τομέα, καθώς επίσης και του 

μεγάλου χρόνου αναμονής που απαιτείται για την εξυπηρέτηση από αυτόν (Τούντας, 

2008; Μπερζοβίτης, 2008). 

3.5.7 Ο ρόλος του οικογενειακού γιατρού στην Π.Φ.Υ. 

Αναζητώντας τις ιστορικές καταβολές του θεσμού του οικογενειακού γιατρού αυτές 

ανάγονται στην Αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα του 6
ου

 π.Χ. αιώνα. 

Τότε εφαρμοζόταν ο θεσμός του «δημοσιεύοντα» γιατρού που προσέφερε τις 

υπηρεσίες του στους πολίτες ως εργαζόμενος, αμειβόμενος από την εκκλησία του 

Δήμου. Ο θεσμός αυτός θα επεκταθεί στις ελληνικές αποικίες και θα εφαρμοσθεί 

τόσο στην περίοδο της Ρωμαϊκής όσο και της Βυζαντινής αυτοκρατορίας με τη 

μορφή του «αρχίατρου πόλεως» ή «περιοδευτή ιατρού». Με τον ίδιο τρόπο θα 

συνεχίσει να υπάρχει και στους επόμενους αιώνες, αποτελώντας τον γιατρό όλης της 

οικογένειας. Μόνο με την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και την επικράτηση της 

νοσοκομειακής φροντίδας θα περιοριστεί η εξωνοσοκομειακή ή πρωτοβάθμια 
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φροντίδα και θα υποβαθμιστεί ο ρόλος του οικογενειακού γιατρού. Τον 20
ο
 αιώνα θα 

επικρατήσει η εξειδίκευση έναντι της γενικής ιατρικής στις περισσότερες χώρες του 

αναπτυγμένου κόσμου. Ο θεσμός θα επανέλθει με τη Διακήρυξη της Alma-Ata και 

την προώθηση της Π.Φ.Υ. στα συστήματα υγείας των κρατών (Μωραΐτης και συν., 

1995). 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση των Γενικών Οικογενειακών Γιατρών 

γνωστή και ως World Organization of National Colleges, Academies and Academic 

Associations of General Practitioners/Family Physicians-WONCA, (Allen et al., 

2002, p.8) «η Γενική/Οικογενειακή Ιατρική αποτελεί έναν ακαδημαϊκό και 

επιστημονικό κλάδο με το δικό του διακριτό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, έρευνα, βάση 

επιστημονικών δεδομένων και κλινική δραστηριότητα και αποτελεί μία κλινική 

ειδικότητα προσανατολισμένη προς την πρωτοβάθμια φροντίδα». 

Ο οικογενειακός γιατρός αποτελεί στην ουσία την πρώτη επαφή του ασθενή και της 

οικογένειας με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του συστήματος υγείας. Μετά τη 

Διακήρυξη της Alma-Ata ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού αναβαθμίζεται σε 

πολλές χώρες οι οποίες ανήκουν στον Π.Ο.Υ. Οι γνώσεις του δεν είναι γενικές και 

περιορισμένες στην ειδικότητα της παθολογίας μόνο, αλλά έχει αποκτήσει τη Γενική 

Ιατρική με Γενικές και Ειδικές γνώσεις και ειδίκευση που περιλαμβάνουν την 

Παθολογία, την Καρδιολογία, την Παιδιατρική, τη Χειρουργική και τη Μαιευτική 

(Πιερράκος, 2008). 

Η ειδικότητα του οικογενειακού γιατρού είναι κατάλληλα διαμορφωμένη, ως 

περιεχόμενο γνώσης και ως συνολική εκπαιδευτική δράση, για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών της Π.Φ.Υ. (Schoen at al., 2006). Σύμφωνα με τη WONCA, (Allen et al., 

2002), ο οικογενειακός γιατρός είναι απαραίτητο να διαθέτει έξι βασικές ικανότητες-

χαρακτηριστικά όπως: 

 Διαχείριση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας  

 Προσωποκεντρική Φροντίδα  

 Ειδικές Ικανότητες Επίλυσης Προβλημάτων  

 Σφαιρική Προσέγγιση  

 Προσανατολισμός προς την Κοινότητα  

 Ολιστικό Πρότυπο  
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Ο οικογενειακός γιατρός είναι το σημείο αναφοράς της Π.Φ.Υ., αφού μέσω αυτού ο 

πολίτης παραπέμπεται στις υπόλοιπες δομές του συστήματος υγείας (Σουλιώτης, 

2014). Εν τούτοις, όμως, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η επιστημονική 

υπερεξειδίκευση περιορίζει σε σημαντικό βαθμό την επιλογή του οικογενειακού 

γιατρού από τους ασθενείς. Περιορίζεται, δηλαδή, ο λειτουργικός και επιστημονικός 

του ρόλος στην εφαρμογή της Π.Φ.Υ. (Ζηλίδης, 2005). Αξίζει να αναφερθεί και η 

διάκριση που γίνεται ανάμεσα στον οικογενειακό γιατρό (family doctor) και τον 

γενικό γιατρό (general practitioner) σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

(Λιαρόπουλος, 2010). Με τον πρώτο όρο προσδιορίζεται ο τρόπος άσκησης των 

καθηκόντων του, ενώ με τον δεύτερο όρο δηλώνεται το περιεχόμενο της εκπαίδευσης 

του γιατρού. 

Στον Ελλαδικό χώρο ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού καθιερώνεται με τον Νόμο 

1397 του 1983 στο άρθρο 17 παρ. 1 όπου αναφέρεται πως στα Κ.Υ. των αστικών 

περιοχών υπηρετούν οικογενειακοί γιατροί των νοσοκομείων που ανήκουν στον 

παθολογικό τομέα των νοσοκομείων. Για τις ηλικίες μέχρι των 14 ετών θέσεις 

οικογενειακών γιατρών καταλαμβάνουν οι γιατροί γενικής ιατρικής και οι παιδίατροι, 

ενώ για τις ηλικίες από 14 ετών και άνω οι γιατροί γενικής ιατρικής και οι παθολόγοι. 

Στο Νόμο 2519 του 1997 ορίζεται πως στα Δίκτυα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

που καλύπτουν αστικές και ημιαστικές περιοχές παρέχουν υπηρεσίες οι οικογενειακοί 

γιατροί που έχουν ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολογίας. 

Στο Νόμο 3235 του 2004 επαναλαμβάνεται η καθιέρωση του οικογενειακού και  

προσωπικού γιατρού για όλους τους πολίτες της χώρας και όχι μόνο για εκείνους των 

ημιαστικών ή αστικών περιοχών που όριζαν οι δύο προηγούμενοι νόμοι. Οι 

ειδικότητες που ασκούν τα καθήκοντα του οικογενειακού ή προσωπικού γιατρού 

είναι της Γενικής ιατρικής, της Παθολογίας και της Παιδιατρικής. Καθήκον του 

οικογενειακού ή προσωπικού γιατρού σύμφωνα με το νόμο είναι: να παρέχει 

υπηρεσίες Π.Φ.Υ. της ειδικότητας που έχει, να διαχειρίζεται το τμήμα του ιατρικού 

φακέλου που υπάρχει στο οικείο Κ.Υ. και να παραπέμπει σε άλλο γιατρό ή και σε 

νοσηλευτική μονάδα. 

Ο τελευταίος Νόμος 4238 του 2014 ορίζει περισσότερο αναλυτικά ό,τι σχετίζεται με 

τον θεσμό του οικογενειακού γιατρού, ο οποίος έρχεται να υπηρετήσει της δομές της 

Π.Φ.Υ. Οι υπηρεσίες που καλούνται να υπηρετήσουν οι οικογενειακοί γιατροί 

σύμφωνα με το νόμο αυτόν είναι: Η αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων που 
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εμφανίζονται περισσότερο στην κοινότητα, ο συντονισμός και η διασύνδεση με 

γιατρούς άλλων ειδικοτήτων και με το νοσοκομείο αναφοράς. Η καθοδήγηση των 

ασθενών και της οικογένειας στις δομές του συστήματος υγείας. Η εφαρμογή 

προγραμμάτων πρόληψης, ελέγχου και εμβολιασμού. Η παραπομπή των ασθενών σε 

γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, σε άλλα επίπεδα περίθαλψης καθώς και σε 

διαγνωστικές εξετάσεις, είτε προληπτικά είτε για προσυμπτωματικό έλεγχο. Η 

δημιουργία και η τήρηση του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου του πολίτη-ασθενή 

για τη διασφάλιση της συνέχειας και τον συντονισμό της φροντίδας και της 

αποτελεσματικότητας. 

Έχει, όμως, ιδιαίτερη σημασία να επισημάνουμε πως ο θεσμός του οικογενειακού 

γιατρού στην Ελλάδα δεν έχει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα που 

έχει σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό αποδείχθηκε από σχετική ευρωπαϊκή μελέτη 

γιατην αξιολόγηση των υπηρεσιών της Π.Φ.Υ. με όρους ποιότητας, κόστους και 

ισότητας που πραγματοποιήθηκε από το 2011 μέχρι το 2013 ανάμεσα σε 34 χώρες 

της Ευρώπης (μελέτη QUALICOPC). Η διαρκής θεσμοθέτηση του οικογενειακού 

γιατρού με τη ψήφιση νόμων που σχετίζονται με την εφαρμογή του θεσμού αυτού 

στην Ελλάδα αποκαλύπτει την αδυναμία αυτή (Λιονής & Μποδοσάκης, 2015). Είναι 

αναγκαία η ανασυγκρότηση της Γενικής/Οικογενειακής ιατρικής και στη χώρα μας 

έχοντας ως πρότυπο τις χώρες που εφαρμόζεται επιτυχώς τόσο για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση του πολίτη όσο και για την εξοικονόμηση πόρων (ανθρώπινων και 

οικονομικών) από την άσκοπη χρήση των υπηρεσιών υγείας. Ο συντονιστικός ρόλος 

του οικογενειακού γιατρού θα συμβάλλει θετικά προς την κατεύθυνση αυτή 

(Αδαμακίδου και συν., 2008) Η πρόληψη, η προαγωγή της υγείας και η εκπαίδευση 

των ασθενών θα αποτελούν την κύρια κατεύθυνση του έργου τους και μετά θα 

ακολουθεί η περίθαλψη και η συνταγογράφηση φαρμάκων χρονίων νοσημάτων στην 

οποία περιορίζεται στη χώρα μας (Λιονής, 2007). 

3.5.8 Η Π.Φ.Υ στην οδοντιατρική 

Αδιάρρηκτο τμήμα της Π.Φ.Υ. είναι Πρωτοβάθμια Οδοντιατρική Φροντίδα, η οποία 

έχει ως βασικό σκοπό την εξασφάλιση της στοματικής υγείας για όλους τους πολίτες. 

Η Π.Φ.Υ. παρέχεται από τους οδοντίατρους του Ε.Σ.Υ. στα νοσοκομεία και στα 

Κ.Υ., από τους οδοντίατρους των πολυϊατρείων των ταμείων, κυρίως του ΙΚΑ, που 

μετά την ενοποίησή τους έχουν μεταφερθεί όλα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στο ΠΕΔΥ. 

Επίσης, την οδοντιατρική Π.Φ.Υ. την παρέχουν και γιατροί που είναι συμβεβλημένοι 
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με τα ταμεία πριν με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το ΠΕΔΥ τώρα και τέλος ιδιώτες γιατροί. Η 

χρηματοδότηση προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό σε όλες τις περιπτώσεις 

εκτός από την τελευταία που επιβαρύνει το προσωπικό εισόδημα του ασθενή 

(Μωραΐτης και συν., 1995; Θεοδώρου και συν., 2001; Αντωνοπούλου και συν., 

2016).  

Σύμφωνα με τη μελέτη Ομάδας Εργασίας (Αντωνοπούλου και συν., 2016), για την 

Πρωτοβάθμια Οδοντιατρική Φροντίδα με θέμα: «Πρόταση για την αναδιάρθρωση της 

Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Οδοντιατρικής Φροντίδας» στην Ελλάδα, το σύστημα που 

επικρατεί στη οδοντιατρική Π.Φ.Υ. είναι όμοιο με εκείνο των χωρών της Νότιας 

Ευρώπης. Τα χαρακτηριστικό του συστήματος αυτού είναι η ισχυρή παρουσία του 

ιδιωτικού τομέα σε αντίθεση με τον δημόσιο, η συμμετοχή του οποίου είναι ισχνή ή 

μηδενική. Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών αφορά τη θεραπεία νοσημάτων του 

στόματος, ενώ είναι περιορισμένη η χρήση των υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας 

από τους ενήλικες. Αξιόλογες είναι ακόμα οι επισημάνσεις της έρευνας για την 

υψηλή αναλογία οδοντιάτρων ανά κάτοικο στην Ελλάδα σε σχέση με τις χώρες της 

υπόλοιπης Ευρώπης, καθώς και το γεγονός πως η συντριπτική πλειοψηφία των 

πτυχιούχων της οδοντιατρικής σχολής (90%) απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα.  

Πρέπει να αναφέρουμε πως, όταν ξεκίνησε η δημόσια παροχή Π.Φ.Υ. μέσω των Κ.Υ. 

στον τομέα της οδοντιατρικής, τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά στο θέμα της 

στοματικής υγιεινής, κυρίως για τα παιδιά, χωρίς αυτό, όμως, να αποτελέσει το 

έναυσμα για περισσότερη οδοντιατρική φροντίδα (Θεοδώρου και συν., 2001). Όπως 

επισημαίνεται, όμως, στη μελέτη της Ομάδας Εργασίας για την Πρωτοβάθμια 

Οδοντιατρική Φροντίδα (2016), που προαναφέρθηκε, μια σειρά από παράγοντες 

συνέβαλαν στη βελτίωση της στοματικής υγιεινής των παιδιών. Αυτοί είναι:  

 Η χρήση φθοριούχου οδοντόκρεμας. 

 Η ανάπτυξη της αγωγής στοματικής υγείας. 

 Η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης για ένα μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού. 

 Η πρόσβαση σε επιπλέον προϊόντα φροντίδας της στοματικής υγείας 

(οδοντόβουρτσες, στοματικά διαλύματα, φθοριούχα συμπληρώματα κλπ).  

 Η αύξηση του αριθμού των οδοντιάτρων και άρα της πρόσβασης στις 

υπηρεσίες υγείας.  
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 Η εφαρμογή προληπτικών οδοντιατρικών προγραμμάτων στον παιδικό 

πληθυσμό.  

 Η ανάδειξη της καλής στοματικής υγείας ως στοιχείο ευημερίας, ευμάρειας 

και θετικής αντίληψης για τη ζωή και  

 Η οργάνωση ενός δικτύου δημόσιων υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας, το 

οποίο συνέβαλε στην κάλυψη αναγκών στην περιφέρεια της χώρας. 

Παρ’ όλα αυτά, όμως, η χρήση της οδοντιατρικής φροντίδας για θεραπευτικούς 

λόγους είναι ιδιαίτερη έντονη, σήμερα, και στον παιδικό πληθυσμό. Οι ομάδες που 

πλήττονται περισσότερο είναι των μεταναστών και εκείνων που έχουν χαμηλό 

εισόδημα, ενώ η επιλογή της χρήσης οδοντιατρικών υπηρεσιών εξαρτάται από το 

επίπεδο εκπαίδευσης, την κατοικία,, την εργασία και την κοινωνική τάξη.  

Το πρόβλημα παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονο σήμερα, εξαιτίας της οικονομικής 

κρίσης και αφορά στη δυνατότητα που έχει το σύνολο του πληθυσμού να μετέχει στις 

υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας. Είναι γεγονός, πως όσοι επιλέξουν να 

χρησιμοποιήσουν τα δημόσια οδοντιατρεία (ΠΕΔΥ & Νοσοκομεία), θα βρεθούν 

αντιμέτωποι, εκτός από τις σοβαρές ελλείψεις και με σημαντικές καθυστερήσεις, που 

οφείλονται σε λειτουργικούς λόγους και σημαντικούς περιορισμούς στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες οδοντιατρικής περίθαλψης. Αυτό σημαίνει πως η ποιότητα των υπηρεσιών 

αυτών θα είναι αμφίβολη και η ικανοποίηση των ασθενών μειωμένη. Άλλωστε τις 

υπηρεσίες αυτές τις χρησιμοποιούν, κυρίως, όσοι δεν μπορούν, για διάφορους 

λόγους, να έχουν πρόσβαση στα ιδιωτικά οδοντιατρεία, γεγονός που αποκαλύπτει 

ακόμα περισσότερο τις ανισότητες στην οδοντιατρική φροντίδα (Αντωνοπούλου και 

συν., 2016). 

Αυτό που είναι αναγκαίο να γίνει στον τομέα της οδοντιατρικής Π.Φ.Υ. είναι η 

ανασυγκρότησή της βασισμένη σε τρεις αρχές που είναι (Κωλέτση – Κουνάρη, 

1996): 

 Η Πρόληψη, με την κατάλληλη αγωγή για τη στοματική υγεία, η οποία θα 

έχει ως στόχο τη μείωση των νοσημάτων του στόματος, καθώς και τη μείωση 

των δαπανών για θεραπευτικούς σκοπούς. 

 Η Ενεργητική συμμετοχή της κοινότητας και των ατόμων, έτσι ώστε η 

ενημέρωση να αφορά όλον τον πληθυσμό, με συνέπεια η πρόληψη και η 
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αντιμετώπιση των προβλημάτων της στοματικής υγιεινής να γίνεται σε 

συλλογικό επίπεδο. 

 Η Ισότητα στην πρόσβαση των υπηρεσιών της οδοντιατρικής Π.Φ.Υ., με 

σκοπό τη μείωση ή και την εξάλειψη ακόμα των ανισοτήτων. Άλλωστε, τα 

προγράμματα για την πρόληψη των στοματικών νοσημάτων έχουν μικρότερο 

κόστος από τις υπηρεσίες θεραπείας. 

3.6. Αδυναμίες της Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα 

Είναι αποδεκτό από την επιστημονική έρευνα πως η οικονομική ύφεση σε μια 

χρονική περίοδο επενεργεί αρνητικά σε όλους τους τομείς που συνθέτουν και δομούν 

το βιοτικό status quo ενός κοινωνικού συνόλου. Σε κάποια πεδία όμως το αρνητικό 

κλίμα που δημιουργείται γίνεται εύκολα εμφανές εξαιτίας της άμεσης αντανάκλασής 

του στο βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού. Μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση είναι 

τα πολυποίκιλα προβλήματα στον τομέα της υγείας. Οι πολιτικές λιτότητας που 

εφαρμόστηκαν και εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ελλάδα από το 2009 και εξής, 

κυρίως, οδηγούν αναπόφευκτα στη σύγχυση και την αποδιοργάνωση με αποτέλεσμα 

την απομείωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. 

(Νιάκας, 2014).  

Μέσα στο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε εξαιτίας της οικονομικής 

κρίσης δεν έπαψαν να υφίστανται οι ανάγκες του πληθυσμού για την απόκτηση 

υπηρεσιών υγείας, δεδομένου και της πληθώρας των ιατρικών προβλημάτων που 

εμφανίζονται όλο και πιο έντονα στην ανθρώπινη ζωή. Παρ’ όλη την οικονομική 

δυσπραγία στην Ελλάδα η αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας δεν μείωσαν το 

ενδιαφέρον της Ελληνικής πολιτείας, ικανοποιώντας με τον τρόπο αυτό και το 

αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Ο πρωτεύον ρόλος της Π.Φ.Υ. στην προσπάθεια 

αυτή είναι καθοριστικός, όχι μόνο μέσα στα όρια της δικής μας χώρας, αλλά και 

διεθνώς. Δεν πρέπει να παραβλεφθεί, βέβαια, η διαχρονική παρουσία της Π.Φ.Υ. στις 

μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της υγείας της εκάστοτε πολιτικής του αρμόδιου 

υπουργείου. Αυτό είναι δηλωτικό και των ποικίλων προβλημάτων και αδυναμιών, 

που εμφανίζονται στην εφαρμογή της Π.Φ.Υ. και των προσπαθειών που 

καταβάλλονται για την επίλυσή τους (Πολύζος, 2014). 

Πριν γίνει αναφορά στις αδυναμίες και τα προβλήματα που παρουσιάζει στην 

εφαρμογή της η Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα, θεωρείται αναγκαίο να επισημάνουμε πως τα 
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στοιχεία ανεπάρκειας που εμφανίζονται στις μέρες μας δεν είναι μόνο συνέπεια της 

ύφεσης στη χρηματοδότησή της, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα από 

το τέλος της πρώτης και σε όλη τη διάρκεια της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα 

μέχρι σήμερα. Μελετώντας την τελευταία εικοσαετία μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί 

πως και στην περίοδο που προηγήθηκε της κρίσης υπήρχαν προβλήματα παρ’ όλο 

που υπήρχαν οικονομικές δυνατότητες για την εύρυθμη λειτουργία της Π.Φ.Υ. 

(Έλληνας, 2011). 

Πρέπει να επισημάνουμε πως σύμφωνα με τη βιβλιογραφική αναφορά οι αδυναμίες 

που αφορούν την υλοποίηση της Π.Φ.Υ. διακρίνονται σε δύο κατηγορίες-άξονες: 

εκείνες που αφορούν το οργανωτικό πλαίσιο και εκείνες που σχετίζονται με το 

λειτουργικό πεδίο (Κυριόπουλος και συν., 2007; Αθανασάκης και συν., 2013). 

Πρέπει, επίσης, να υπογραμμίσουμε πως το σύστημα υγείας στην Ελλάδα 

παρουσιάζει νοσοκομειοκεντρική σύσταση. Αυτό έχει ως συνέπεια την ακανόνιστη 

πρόσβαση του πληθυσμού στις διάφορες δομές υγείας, αφού δεν υπάρχει ευδιάκριτος 

διαχωρισμός ανάμεσα στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας 

(Σακελλαρόπουλος και συν., 2012).  

Η πολυδιάσπαση των δομών που παρέχουν την Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα έχουν σαν 

άμεσο επακόλουθο την έλλειψη ολοκληρωμένης και συνεχούς διασύνδεσης μεταξύ 

τους αλλά και με τις υπόλοιπες δομές του συστήματος υγείας, δευτεροβάθμιου και 

τριτοβάθμιου επιπέδου. Αυτό συνεπιφέρει και την έλλειψη συνέχειας στη φροντίδα 

υγείας του ασθενή, αφού δεν υπάρχει η δυνατότητα τήρησης ιατρικού ιστορικού και 

συστήματος διακίνησης των ιατρικών πληροφοριών, που τον αφορούν, όχι μόνο με 

τις άλλες μονάδες υγείας αλλά και μέσα την ίδια τη μονάδα (Βραχάτης & 

Παπαδόπουλος, 2012).  

Η ύπαρξη πολλών μονάδων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. χωρίς να είναι ενταγμένες σε 

ένα ενιαίο οργανωτικό πλαίσιο είχε ως συνέπεια την έλλειψη κεντρικού επιτελικού 

προγραμματισμού για την συντονισμένη οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

Συνέπεια αυτού του πολυκερματισμού των μονάδων που παρέχουν τις υπηρεσίες της 

Π.Φ.Υ. είναι έλλειψη ενιαίας χρηματοδοτικής πολιτικής για όλες τις δομές της, 

γεγονός που οδηγεί στην ανισοκατανομή της διάθεσης των πόρων με βάση τις 

πραγματικές ανάγκες υγείας του πληθυσμού. Αυτό έχει ως συνέπεια τη 

χρηματοδοτική επιβάρυνση κάποιων ασφαλιστικών ταμείων σε σχέση με κάποια 
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άλλα (Αδαμακίδου & Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου, 2008). Με τη θεσμοθέτηση 

του ΕΟΠΥΥ αντιμετωπίστηκε μερικώς το πρόβλημα (Οικονόμου, 2012).  

Οι μονάδες που συγκροτούν την Π.Φ.Υ. δεν έχουν την στελέχωση που απαιτούν οι 

ανάγκες των προσφερόμενων υπηρεσιών τόσο σε αριθμητική κάλυψη όσο και σε 

εξειδικευμένο προσανατολισμό, ενώ το υπάρχον προσωπικό είναι άνισα 

κατανεμημένο με τον μεγαλύτερο αριθμό να βρίσκεται στα αστικά κέντρα σε βάρος 

των μονάδων που βρίσκονται στις ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές. Στις μονάδες 

αυτές υπηρετούν κυρίως ανειδίκευτοι γιατροί, ενώ υποστελέχωση υπάρχει και σε 

νοσηλευτικό και τεχνολογικό προσωπικό (Βραχάτης & Παπαδόπουλος, 2012). 

Δεν εφαρμόστηκε, αν και θεσπίστηκε πολλές φορές, ο θεσμός του οικογενειακού ή 

Γενικού γιατρού, ο οποίος θα διασφάλιζε τη δυνατότητα ενός συστήματος 

παραπομπής του ασθενούς και εισόδου του στις δομές της υγείας καθώς και 

διατήρησης του ηλεκτρονικού φακέλου του. Αυτό θα οδηγούσε στην αποφόρτωση 

του συστήματος από περιττές ιατρικές επισκέψεις και στην εξοικονόμηση 

χρηματικών πόρων από τα ασφαλιστικά ταμεία (Οικονόμου, 2012).  

Η ανεπάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής και του τεχνολογικού εξοπλισμού που 

παρατηρείται κυρίως στον δημόσιο τομέα περιορίζει τις δυνατότητες αντιμετώπισης 

των ιατρικών αναγκών των ασθενών, ακόμη και σε βασικές απαιτήσεις. Περιορίζεται 

το εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών με συνέπεια ένας μεγάλος αριθμός ασθενών 

να στρέφεται στον ιδιωτικό τομέα με το κόστος να μετακυλίεται στους ίδιους τους 

πολίτες (Σακελλαρόπουλος και συν., 2012; Υπουργείο Υγείας-ΕΣΠΑ 2014-2020, 

(2016).  

Η ανεπαρκής κάλυψη των αναγκών των ασθενών από κατάλληλη μηχανοργάνωση 

και σύγχρονη τεχνολογία, που θα πρόσφερε καλύτερες και γρηγορότερες υπηρεσίες 

υγείας, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της Π.Φ.Υ. για κάθε ασθενή (Αδαμακίδου & 

Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου, 2008). 

Η εκπαίδευση του υφιστάμενου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της Π.Φ.Υ. 

είναι ανεπαρκής σε θέματα που αφορούν τον χαρακτήρα αυτής της δομής του 

συστήματος υγείας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την υποστελέχωση των μονάδων της 

Π.Φ.Υ. με εξειδικευμένο προσωπικό, περιορίζοντας το περιεχόμενο του έργου της 

πολλές φορές στη συνταγογράφηση των φαρμάκων, στον ιατρικό έλεγχο και στην 

παραπομπή των ασθενών στα νοσοκομεία (Οικονόμου, 2012).  
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Ο προγραμματισμός της οργάνωσης, της ανάπτυξης και της υλοποίησης 

προγραμμάτων που αφορούν την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας στο 

κοινωνικό σύνολο στο τρίπτυχο πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση, είναι 

ανύπαρκτος. Το ίδιο ανεπαρκής είναι και η καταγραφή των επιδημιολογικών και 

νοσολογικών προτύπων του πληθυσμού (Κυριόπουλος και συν., 2007). 

Η έντονη ανάμιξη του ιδιωτικού τομέα στις υπηρεσίες παροχής Π.Φ.Υ. (ιδιώτες 

ιατροί, εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικών κλινικών), η σημαντική επένδυση σε ιατρική 

τεχνολογία, και η αδυναμία ανταπόκρισης του δημόσιου τομέα στις τεχνολογικές 

εξελίξεις του ιδιωτικού, οδηγούν στην υπερκατανάλωση υπηρεσιών από τους 

ασθενείς. Συνέπεια της προηγούμενης κατάστασης είναι η επιδείνωση του 

οικονομικού προϋπολογισμού της οικογένειας και του δημοσίου, παραβιάζοντας τους 

όρους παροχής δωρεάν υγείας (Αδαμακίδου & Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου, 

2008). 

Η παλαιότητα της κτιριακής υποδομής και η εγκατάλειψη της ιδέας για 

αναπαλαίωση, καθώς και η ανεπαρκής κάλυψη σε ασθενοφόρα για τη διακομιδή των 

ασθενών στις δομές δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας (Οικονόμου, 2012). 

Δεν υπάρχει συστηματικός και αποτελεσματικός έλεγχος της συνταγογραφίας, καθώς 

και των παραπομπών στις δομές παροχής υπηρεσιών υγείας του ιδιωτικού τομέα με 

συνέπεια την ανεξέλεκτη οικονομική επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων.  

Η έλλειψη ομαδικής προσέγγισης και διατομεακής συνεργασίας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών από την Π.Φ.Υ. προκειμένου να προσφερθεί μία ολοκληρωμένη φροντίδα 

για τον ασθενή και να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικότερα τα προβλήματά του.  

Δεν υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο κανόνων και οργανωμένο σύστημα ελέγχου της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών Π.Φ.Υ., με συνέπεια να μην υπάρχει η 

δυνατότητα άμεσης επισήμανσης των αδυναμιών και προσπάθεια αντιμετώπισής τους 

(Αδαμακίδου & Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου, 2008). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

Έρευνες-μελέτες σχετικές με την Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό 

4.1 Εισαγωγή 

Μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας εντοπίστηκαν και διερευνήθηκαν 

μελέτες και έρευνες σχετικές με την Π.Φ.Υ., οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τόσο στον 

ελλαδικό όσο και στον διεθνή χώρο. Βασικός στόχος των ερευνών αυτών είναι η 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Π.Φ.Υ. προς τους πολίτες. Οι άξονες στους 

οποίους εστιάζεται το κέντρο βάρους του ενδιαφέροντός τους είναι η ανάπτυξη της 

Π.Φ.Υ. και ο τρόπος οργάνωσης και χρηματοδότησής της. Πρέπει όμως να 

επισημανθεί το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται σε μία από αυτές τις έρευνες και για 

την εκτίμηση της γνώμης των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη 

βελτίωση των υπηρεσιών της Π.Φ.Υ. Αυτό που συνάγεται ως συμπέρασμα από τις 

μελέτες-έρευνες είναι πως η Π.Φ.Υ. αποτελεί τη βάση των μεταρυθμιστικών 

προσπαθειών των συστημάτων υγείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο 

κόσμο. Η αναφορά περιλαμβάνει δύο έρευνες-μελέτες που διεξήχθησαν στην 

Ελλάδα, μία στην Ευρώπη, η οποία περιλαμβάνει επτά χώρες και μία που 

πραγματοποιήθηκε στον Καναδά. 

4.2 Μελέτη οργάνωσης-χρηματοδότησης μονάδων Π.Φ.Υ. που συμβάλλονται με 

τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Η συγκεκριμένη μελέτη, (Πολύζος και συν., 2013), αποτελεί την τελική ερευνητική 

πρόταση ενός έργου που ξεκίνησε τον Μάιο του 2012 από τον επιστημονικό 

υπεύθυνο Νικόλαο Πολύζο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής 

Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

(ΔΠΘ), καθώς και μέλη της επιστημονικής ομάδας του Τμήματος Κοινωνικής 

Διοίκησης (ΤΚΔ) του ΔΠΘ και άλλων ανώτατων ιδρυμάτων ή φορέων. Το έργο 

ξεκίνησε την 1
η
 Νοεμβρίου 2012 και η ομάδα, διά του επιστημονικού υπευθύνου 

Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαο Πολύζο παρέδωσε το Νοέμβριο τη Μεθοδολογία 

και το Δεκέμβριο του 2012 μεγάλο μέρος της μελέτης συστημάτων και οργανισμών, 

που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2013, έως την ετεροχρονισμένη ανάκληση του 

μοναδικού για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έργου ΕΣΠΑ -ΥΥ, από τον Γεν. Γραμματέα του 

Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με την μελέτη, κατόπιν προσπαθειών του 

επιστημονικού υπευθύνου, από το Φεβρουάριο έως το Μάιο του 2013, 
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δημιουργήθηκε νέο έργο, την χρηματοδότηση του οποίου ανέλαβαν τέσσερις (04)  

χορηγοί (Demo, Lilly, Elpen και Μάγειρας Διαγνωστικά). Το έργο στη συνέχεια 

χρηματοδοτήθηκε από τον ΕΛΚΕ και τη Σύγκλητο του ΔΠΘ (Ιούνιος 2013) μέχρι την 

εξαγωγή του τελικού πορίσματος που αφορά το νέο μοντέλο χρηματοδότησης και 

παροχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και κυρίως το νέο σύστημα αποζημιώσεων των παρόχων 

του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που προτείνεται από 1/1/14.  

Η μελέτη αυτή επιδιώκει να συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση των δαπανών, στην 

εξασφάλιση της διατήρησης και στην αναβάθμιση των παροχών Π.Φ.Υ. που 

προσφέρει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Στο κείμενο αποτυπώνεται με επιστημονική τεκμηρίωση και 

σαφήνεια το σύστημα αποζημίωσης μονάδων Π.Φ.Υ. που συμβάλλονται με τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παρουσιάζεται η υπάρχουσα κατάσταση σε έξι (06) επιλεγμένα 

συστήματα υγείας, και τέσσερις (04) οργανισμούς ασφάλισης υγείας του εξωτερικού, 

μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, καθώς και της Π.Φ.Υ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

στην Ελλάδα. Η σπουδαιότητα της παρουσίασης των διαφορετικών συστημάτων και 

οργανισμών με στοιχεία που προέρχονται τόσο από τη βιβλιογραφία ή άλλες πηγές 

όσο και από την έρευνα είναι απαραίτητη, γιατί μπορεί να προσφέρει ιδέες για ένα 

καλύτερο μοντέλο χρηματοδότησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Στη μελέτη προβάλλεται ο διαφορετικός τρόπος πληρωμής του παρόχου Π.Φ.Υ. στα 

συστήματα υγείας των έξι (6) χωρών που αναφέρονται. Η χρηματοδότηση 

διακρίνεται σε δημόσια ή ιδιωτική, αλλά και στην αποζημίωση του παρόχου με τη 

χρήση ολοκληρωμένου συστήματος (integrated/ comprehensive) όπως π.χ. στην 

Αγγλία, στη Σουηδία και στην Ισπανία, ή συμβολαιακού συστήματος (contractual) 

όπως π.χ. στη Γερμανία και στην Αυστρία. Υπάρχει, επίσης, και η περίπτωση της 

πραγματοποιηθείσας ιατρικής πράξης με την αποζημίωση να μετακυλύεται αρχικά 

στον ίδιο τον ασθενή (reimbursement), όπως π.χ. στη Γαλλία. Αξιοποιήσιμος στο 

ενδεχόμενο μιας διαβούλευσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τους παρόχους Π.Φ.Υ. είναι και ο 

τρόπος χρηματοδότησης και ελέγχου του κόστους από «ιδιωτικά» ή «μεικτά» 

συστήματα, όπως εκείνα των ΗΠΑ και της Ολλανδίας.  

Τα συστήματα αποζημίωσης που αναλύονται στη μελέτη σχετίζονται με τη λογική 

του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: α. Ολοκληρωμένα συστήματα 

τύπου NHS-οιονεί αγοράς, στα οποία ήταν προσανατολισμένη και η πολιτική του 

Ε.Σ.Υ., β. Συμβολαιακά συστήματα, κάτι που ισχύει με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην Ελλάδα 
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σήμερα και τέλος, γ. Ιδιωτική πληρωμή, είτε από τον ασθενή απευθείας, είτε μέσω 

ιδιωτικής ασφάλισης. 

Με τη μελέτη των έξι (06) συστημάτων υγείας τονίζεται η οργανωτική τους δομή, ο 

τρόπος, δηλαδή, με τον οποίο οργανώνονται και τίθενται σε λειτουργία οι οργανισμοί 

και οι φορείς υγείας, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτοί χρηματοδοτούνται και 

αποζημιώνονται. Μετά ακολουθεί η μελέτη σε τέσσερις (04) ασφαλιστικούς 

οργανισμούς υγείας στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία και τις Η.Π.Α. Στο 

σημείο αυτό γίνεται εξέταση και απεικόνιση των πακέτων των ασφαλιστικών 

παροχών τους, της έκτασης των υπηρεσιών που προσφέρονται και του τρόπου 

προσδιορισμού τους, των αγοραστών υπηρεσιών Π.Φ.Υ. για λογαριασμό των 

ασφαλισμένων τους ή των δικαιούχων, το σύστημα που ακολουθείται για τη σύναψη 

συμβάσεων ανάμεσα στους φορείς και τους παρόχους. Ακόμη, το σύστημα με το 

οποίο αποζημιώνονται οι πάροχοι υπηρεσιών Π.Φ.Υ., καθώς και το σύστημα διά το 

οποίου ελέγχεται το κόστος και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Στη 

συνέχεια, γίνεται αναφορά στο ανάλογο πλαίσιο Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα και Διεθνώς, 

ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, ενώ γίνεται η σύνδεση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με βάση την 

υπάρχουσα κατάσταση. Στο τέλος της μελέτης παρουσιάζεται η πρόταση για ένα 

σύστημα χρηματοδότησης των προσφερόμενων υπηρεσιών της Π.Φ.Υ. οι οποίες 

συμβάλλονται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

4.3 Βασικές αρχές, θέσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα 

Στη μελέτη αυτή, (Αντωνιάδου και συν., 2015), γίνεται αναφορά στις συνέπειες της 

οικονομικής κρίσης στον τομέα της υγείας και ιδιαίτερα στις προσφερόμενες 

υπηρεσίες Π.Φ.Υ. στη χώρα μας. Η επιδείνωση των κοινωνικο-οικονομικών 

συνθηκών διαβίωσης μεγάλου ποσοστού του πληθυσμού (23,1%), σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Eurostat, οδήγησαν και στην επιδείνωση της υγείας του πληθυσμού, 

αυξάνοντας τις ανάγκες του για ιατρική φροντίδα. Δημιουργείται, δηλαδή, ένας 

φαύλος κύκλος άσχημων συνθηκών διαβίωσης, αύξησης της νοσηρότητας και 

αυξημένων αναγκών για φροντίδα υγείας, που σε συνδυασμό και με την αποδόμηση 

των υπηρεσιών του δημόσιου συστήματος υγείας και την ιδιωτικοποίησή τους, 

αποκλείεται η δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές των χαμηλότερων 

οικονομικών στρωμάτων του πληθυσμού. 
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Εξαιτίας της κατάστασης αυτής το Υπουργείο Υγείας συγκρότησε Ομάδα Εργασίας 

με κύριο έργο της την κατάθεση πρότασης για την αναδόμηση της Π.Φ.Υ. και 

προβολή της σημασίας της ως βασικού πυλώνα του Ε.Σ.Υ. Συντονιστής της Ομάδας 

Εργασίας για την Π.Φ.Υ. ήταν ο Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας του ΑΠΘ Αλέξης Μπένος και το έργο της δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο 

του 2015. Αυτό το οποίο επιδιώκεται μέσα από τη μελέτη είναι η βελτίωση των 

υπηρεσιών υγείας με επίκεντρο την Π.Φ.Υ. και όχι μια επουσιώδης αντιμετώπιση των 

δυσχερειών στο σύστημα υγείας της χώρας. Η συνιστώμενη καινοτομία στο έργο της 

Ομάδας Εργασίας για τη συγκεκριμένη μελέτη αναβάθμησης του ρόλου της Π.Φ.Υ. 

είναι η ανάπτυξη Μονάδων Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς στις πόλεις και 

Περιφερειακών Ιατρείων στην επαρχία. Με αυτόν τον τρόπο οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ. θα 

είναι ποιοτικά καλύτερες για τον πληθυσμό, αλλά συγχρόνως θα αποσυμφορηθεί η 

πυκνή χρήση των νοσοκομειακών υπηρεσιών. 

Στη μελέτη διατυπώνεται η πρόταση δημιουργίας ενός Εθνικού Δικτύου Π.Φ.Υ., 

καθώς θεωρείται από τα μέλη της Ομάδας Εργασίας ότι σήμερα, όχι μόνο δεν 

υφίσταται ένα διακριτό, από πλευράς λειτουργίας και οργάνωσης, σύστημα Π.Φ.Υ. 

στην Ελλάδα, αλλά παρερμηνεύεται και συγχέεται με τη συμβατική 

εξωνοσοκομειακή (περιπατητική) φροντίδα. Οι υπηρεσίες παροχής Π.Φ.Υ. 

απομακρύνονται από τις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ και τα Κέντρα Υγείας και 

μετακινούνται κοντά στον πολίτη, σε πρώτο επίπεδο, στη Μονάδα Φροντίδας Υγείας 

Γειτονιάς στο αστικό περιβάλλον ή στο Περιφερειακό Ιατρείο στο αγροτικό 

περιβάλλον και σε δεύτερο επίπεδο, στην οικεία Μονάδα Αναφοράς Π.Φ.Υ. της 

περιοχής διαμονής του. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η πρόσβαση στο Εθνικό 

Σύστημα Υγείας με την εγγραφή και την ηλεκτρονική καταχώρηση των κατοίκων 

στις προηγούμενες Μονάδες. 

Κεντρικό σημείο της σχεδίασης και οργάνωσης της Π.Φ.Υ. είναι η σταδιακή 

ανάπτυξη από το άτομο και την οικογένεια, στον πληθυσμό και την κοινότητα, και 

κατόπιν στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον. Δεν παραλείπονται στην οργάνωση 

αυτή να ληφθούν υπόψη και οι κοινωνικοοιοονομικοί παράγοντες που επιδρούν στην 

υγεία. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες Π.Φ.Υ. δίνουν προτεραιότητα στον άνθρωπο-

ασθενή, διασφαλίζοντας την ισότιμη παροχή και συμμετοχή σε ένα ολοκληρωμένο 

φάσμα υπηρεσιών υγείας, του οποίου η ασφάλεια και η ποιότητα εγγυάται μέσω της 

συμμετοχής των πολιτών. Η παροχή φροντίδας σέβεται τις ατομικές προτιμήσεις του 
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κάθε ασθενή και ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις αξίες του, οι οποίες καθορίζουν 

τις κλινικές αποφάσεις. 

Το Εθνικό Δίκτυο Π.Φ.Υ. αποτελείται από τις δημόσιες δομές που αναπτύσσονται 

στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ). Η κάθε ΥΠΕ χωρίζεται σε Τομείς Π.Φ.Υ., 

αφού ληφθούν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες υγείας του πληθυσμού ευθύνης της, 

αλλά και ιδιαιτερότητες όπως η πληθυσμιακή πυκνότητα και το γεωγραφικό 

ανάγλυφο της εκάστοτε περιοχής. Ο καθορισμός των γεωγραφικών ορίων των 

Τομέων είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του ΥΥ με την οικεία ΥΠΕ, σύμφωνα με 

συγκεκριμένα κριτήρια (πληθυσμιακά, πολιτισμικά, κοινωνικά, οικονομικά κ.α.), με 

αποτέλεσμα να υπάρχει η καλύτερη δυνατή κατανομή και ομοιογένεια. Για το αστικό 

περιβάλλον συστήνονται οι Μονάδες Φροντίδας Υγείας Γειτονιάς (ΜοΦΥΓ) και για 

το αγροτικό περιβάλλον τα Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΕΡΙ). Πρόκειται για μικρότερες 

μονάδες υγείας, οι οποίες αποτελούν το επίκεντρο και το θεμέλιο του νέου 

συστήματος Π.Φ.Υ. Για να επιτευχθεί η αποτελεσματική διαχείριση παραπομπών των 

ασθενών, η εκτίμηση των αναγκών φροντίδας υγείας του πληθυσμού, η 

εκπαίδευση/κατάρτιση όλων των εργαζόμενων σε αυτό και η αξιολόγηση της 

λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Π.Φ.Υ., κρίνεται αναγκαία η διασύνδεση των 

μονάδων υγείας και της υποχρεωτικής ενημέρωσης του Ηλεκτρονικού Φακέλου 

Υγείας του ασθενή.  

Βασική τομή της μελέτης είναι η αναφορά στην αξιολόγηση της ποιότητας της 

λειτουργίας των υπηρεσιών όλων των δομών Π.Φ.Υ. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται 

σε τακτικά χρονικά διαστήματα τόσο από τους λειτουργούς υγείας όσο και από τους 

ίδιους τους ασθενείς, επί τη βάση προτυπωμένων ερωτηματολογίων. Αυτό που 

τονίζεται είναι η άμεση συμμετοχή του ασθενή και της κοινότητας στην εκτίμηση 

των αναγκών υγείας του πληθυσμού, στον σχεδιασμό και στην αξιολόγηση των 

υπηρεσιών υγείας, όπως και ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με τις υπηρεσίες 

Π.Φ.Υ. Λόγω της αυξανόμενης οικονομικής κρίσης, που οδηγεί στην ανθρωπιστική 

κρίση, η διευρυνόμενη κοινωνική και οικονομική ανισότητα και κατ’ επέκταση, η 

ανάγκη για τη φροντίδα της υγείας του πληθυσμού, καθιστούν επιβεβλημένη την 

άμεση υλοποίηση της πρότασης για την ανάπτυξη των δομών του Εθνικού Δικτύου, 

όπως περιγράφεται στην παρούσα Πρόταση της προαναφερόμενης μελέτης για την 

Ελλάδα. 
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4.4 Perceptions of quality in primary health care: perspectives of patients and 

professionals based on focus group discussions 

Η μελέτη αυτή, (Papp et al., 2014), πραγματοποιήθηκε από την ομάδα έργου της 

EUprimecare με επικεφαλή τη Renata Papp και με τη συμμετοχή επτά (7) χωρών, της 

Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Γερμανίας, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, της 

Λιθουανίας και της Ισπανίας. Μέσα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις 

προαναφερόμενες χώρες διαπιστώνονται οι προσδοκίες και οι προτεραιότητες των 

ασθενών και των επαγγελματιών υγείας, καθώς και οι απόψεις τους σχετικά με την 

ποιότητα της Π.Φ.Υ. και συγκεκριμένα ό,τι αφορά την πρόσβαση, την ισότητα, την 

καταλληλότητα και την επικέντρωση στον ασθενή.  

Η διεξαγωγή της έρευνας συντελέστηκε, συνολικά, από 14 ομάδες. Τον 

συντονιστικό ρόλο των ομάδων τον είχε η ομάδα της Ουγγαρίας. Υπήρχαν δύο τύποι 

ομάδων των 8-10 ατόμων, η μία που αφορούσε τους επαγγελματίες και η άλλη που 

αφορούσε τους ασθενείς, σε κάθε μία από τις επτά χώρες που συμμετείχαν στη 

μελέτη, για την πραγματοποίηση της οποίας εφαρμόστηκε η ποιοτική ερευνητική 

μέθοδος. Προκειμένου να γίνει η προσέγγιση όσο το δυνατόν περισσότερων 

απόψεων, τα μέλη που συμμετείχαν στις ομάδες εστίασης επιλέγησαν σύμφωνα με 

κάποια κριτήρια. Για τους επαγγελματίες της Π.Φ.Υ. τα κριτήρια περιλάμβαναν: την 

καθημερινή συνεργασία με τους ασθενείς, τη συμμετοχή ιατρών και νοσοκόμων και 

την ισότιμη κατανομή με βάση την ηλικιακή ομάδα, το φύλο και την πρακτική σε 

αστικές/αγροτικές περιοχές. Για τους ασθενείς τα κριτήρια ήταν: η ηλικία, το φύλο, 

το επίπεδο εκπαίδευσης, ο τόπος διαμονής και η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας 

Π.Φ.Υ. τους τελευταίους 12 μήνες. 

Η επιλογή των χωρών έγινε με σκοπό την κάλυψη των διαφόρων συστημάτων 

υγείας που υπάρχουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διαφοροποίησή 

τους ανάλογα με τον τρόπο χρηματοδότησής τους. Αρχικά, στο σχέδιο της 

EUPrimecare περιγράφηκαν τα μοντέλα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στις διάφορες 

χώρες. Στη συνέχεια εξετάστηκαν οι ποιοτικές διαστάσεις οργάνωσης της Π.Φ.Υ. 

στις χώρες συμμετοχής στην έρευνα. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι ποιοτικές 

διαστάσεις είναι προσδιορίσιμες, μετρήσιμες και εφαρμόσιμες ιδιότητες της 

ποιότητας της περίθαλψης. Αυτό που τονίζεται είναι πως οι τομείς πρόσβασης στη 

φροντίδα πρώτης επαφής, ο συντονισμός, η πληρότητα, ο προσανατολισμός της 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DPapp%2520R%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D24974196&usg=ALkJrhg2chNSpH0IlecnSk3NIkOPdfROZg
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κοινότητας και ο προσανατολισμός της οικογένειας είναι οι αναγνωρισμένες 

δομικές βάσεις της διαδικασίας πρωτοβάθμιας περίθαλψης και εκείνες που 

σχετίζονται με την ποιότητα των υπηρεσιών, την ικανοποίηση, την 

αποτελεσματικότητα και την ισότητα.  

Κεντρικός σκοπός τέθηκε η διερεύνηση των στάσεων σχετικά με το σύστημα 

υγειονομικής περίθαλψης και η προσφορά των υγειονομικών υπηρεσιών. Την ευθύνη 

των συζητήσεων στις ομάδες την είχε ένας διαμεσολαβητής, ο οποίος συντόνιζε τον 

διάλογο ανάμεσα στις υποομάδες της ομάδας, παρέχοντας ίσες ευκαρίες 

επικοινωνίας τόσο στους ασθενείς όσο και στους επαγγελματίες. Τα θέματα που 

τέθηκαν προς συζήτηση αφορούσαν τις γενικές πτυχές της ποιότητας στην Π.Φ.Υ., 

τις δυνατότητες λήψης και παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. βάσει των αναγκών των δύο 

μερών, τους καθοριστικούς παράγοντες προσβασιμότητας στις υπηρεσίες Π.Φ.Υ. 

και την εμπειρία των ασθενών και των επαγγελματιών όσον αφορά την παροχή 

υπηρεσιών Π.Φ.Υ. με επίκεντρο τον ασθενή. 

Για την καλύτερη ικανοποίηση των στόχων της μελέτης, την κατανόηση και την 

καταγραφή των αντιλήψεων των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας σχετικά με 

τις ποιοτικές διαστάσεις της Π.Φ.Υ. εφαρμόστηκε η ποιοτική μέθοδος των 

συζητήσεων των ομάδων εστίασης. Με τη μέθοδο αυτή οι συμμετέχοντες ενέπνευσαν 

ο ένας τον άλλον για να αποκαλύψουν εμπειρίες από το παρελθόν, να εκφράσουν τις 

απόψεις τους και να φανερώσουν τις αλληλεπιδράσεις τους από την ανταλλαγή των 

απόψεων.Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων της 

ομάδας εστίασης υποβλήθηκαν σε αξιολόγηση με τη μέθοδο της θεματικής 

ανάλυσης.  

Τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής δείχνουν σε διεθνές επίπεδο τις αντιλήψεις και 

τις απόψεις των ασθενών που δέχονται υπηρεσίες Π.Φ.Υ., καθώς και τις απόψεις των 

επαγγελματιών υγείας που εργάζονται στην Π.Φ.Υ. Φανερώνεται, επίσης, πως ο 

Γενικός Γιατρός συμβάλλει σημαντικά στην ποιότητα της περίθαλψης. Σύμφωνα με 

την έρευνα, στις χώρες όπου η Π.Φ.Υ. παρέχεται από μεμονωμένους Γενικούς 

Γιατρούς η ποιότητα είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με τις χώρες στις οποίες η 

Π.Φ.Υ. βασίζεται σε ομαδικές πρακτικές και στα Κέντρα Υγείας. Η πορεία των 

μοντέλων Π.Φ.Υ. στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες καθορίζεται από τις ειδικές 

απαιτήσεις κάθε χώρας. Αυτό που επισημαίνεται στη μελέτη είναι πως υπάρχουν 

κοινές προκλήσεις σχετικά με την ποιότητα της Π.Φ.Υ. για τις χώρες που 
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μελετήθηκαν, οι οποίες είναι η πρόσβαση, η ισότητα, η καταλληλότητα και η 

οργανωτική ανταπόκριση στις ανάγκες των ασθενών και των επαγγελματιών. 

4.5 Toward a Primary Care Strategy for Canada. Health care Improvement 

Στη μελέτη αυτή, (Aggarwal & Hutchison et al., 2012), παρουσιάζεται η προσπάθεια 

του Καναδικού Ιδρύματος για τη «Βελτίωση της Υγείας» με σκοπό την επιτάχυνση 

του μετασχηματισμού της υγειονομικής περίθαλψης των πολιτών του Καναδά.  Η 

ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε με επικεφαλείς τους M. Aggarwal και Brian 

Hutchison εξέδωσε τη συγκεκριμένη μελέτη-έρευνα το 2012 με τίτλο «Προς μια 

στρατηγική για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα για τον Καναδά», έχοντας ως σκοπό τη 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στη χώρα αυτή. 

Σύμφωνα με τη μελέτη, η υψηλή απόδοση των υπηρεσιών της Π.Φ.Υ. αποτελεί τη 

βάση ενός αποτελεσματικού συστήματος υγείας. Οι χώρες που έχουν ισχυρό τον 

τομέα της Π.Φ.Υ. επιτυγχάνουν σημαντικά αποτελέσματα με χαμηλό κόστος. Οι 

πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση της Π.Φ.Υ. στην επικράτεια του Καναδά, 

επικεντρώνονται στην ενίσχυση της υποδομής και στη χρηματοδότηση των μοντέλων 

πληρωμών που προάγουν τη βελτίωση της απόδοσης. 

Τα κριτήρια μιας Π.Φ.Υ. υψηλής απόδοσης συγκεφαλαιώνονται στην τήρηση μιας 

αυστηρής κατεύθυνσης της πολιτικής, στη διατήρηση μηχανισμών διαχείρισης της 

Π.Φ.Υ. σε κοινοτικό, περιφερειακό και επαρχιακό επίπεδο, στην ύπαρξη 

διακανονισμού πληρωμής και χρηματοδότησης, καθώς και παροχής υπηρεσιών, 

ευθυγραμμισμένου με τους στόχους του συστήματος υγείας. Επίσης, στην 

αποτελεσματική λειτουργία μιας Π.Φ.Υ. υψηλής απόδοσης συμβάλλει η χρήση της 

τεχνολογίας των πληροφοριών για την υγεία τόσο από τους ασθενείς όσο και από 

τους παρόχους, η τρέχουσα μέτρηση της απόδοσης και η συνεχής κατάρτιση και 

υποστήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει, όμως, και 

η σωστή ανάπτυξη της ηγεσίας, αφού θα συμβάλλει θετικά στον συντονιμό, την 

ενσωμάτωση και τη διαμόρφωση εταιρικών σχέσεων με άλλες υγειονομικές και 

κοινωνικές υπηρεσίες, θα πραγματοποιεί συστηματική αξιολόγηση της καινοτομίας, 

θα ωθεί στην έρευνα και την παραγωγικότητα και θα υποστηρίζει τη λήψη 

αποφάσεων για ασθενείς, κλινικούς γιατρούς, διευθυντές και υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής. 
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Η μεταρρύθμιση της Π.Φ.Υ. πρέπει να συντελεσθεί σύμφωνα με κάποιες βασικές 

αρχές που θα εγγυηθούν την αποτελεσματικότητά της προς όφελος του κοινού 

συμφέροντος. Έτσι, η καθολική συμμετοχή των ασθενών και των πολιτών στις 

υπηρεσίες περίθαλψης αλλά και στον σχεδιασμό του συστήματος πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας, αποτελούν από τις θεμελιώδεις αρχές του μεταρρυθμιστικού 

προγράμματος για την Π.Φ.Υ. στο Καναδικό σύστημα υγείας σύμφωνα με τη 

συγκεκριμένη μελέτη. Επίσης, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες υγείας και 

υγειονομικής περίθαλψης των κοινοτήτων και των πληθυσμών, ιδιαίτερα δε εκείνων 

με υψηλές ανάγκες περίθαλψης. Η μεταρρύθμιση πρέπει να έχει μακροπρόθεσμη 

προοπτική, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του τοπικού περιβάλλοντος, να υπάρχει 

πλουραλισμός μοντέλων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Επίσης, ο ασθενής να έχει 

τη δυνατότητα επιλογής του τακτικού φορέα Π.Φ.Υ. και να λαμβάνει χώρα μια 

συστηματική, συναφής και αυστηρή παρακολούθηση και αξιολόγηση των 

επιπτώσεων της μεταρρύθμισης. 

Όπως αναφέρεται στην έρευνα οι λόγοι που επέβαλαν τη μεταρρύθμιση της Π.Φ.Υ 

αλλά και του συνόλου του συστήματος υγείας στον Καναδά ήταν οι αρνητικοί 

δείκτες απόδοσης στο χώρο της υγείας λόγω της δημοσιονομικής αναταραχής, που 

επικρατούσε στη χώρα. Γι΄αυτό, μέσα από τη μελέτη αυτή επιδιώκεται να 

δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ενός ειλικρινούς διαλόγου των ενδιαφερομένων 

μερών, προκειμένου να καταστεί η Π.Φ.Υ. στη χώρα το θεμέλιο ενός συστήματος 

υγείας υψηλής απόδοσης. Η άποψη αυτή στηρίζεται στην αντίληψη που επικρατεί 

διεθνώς, σύμφωνα με την οποία η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με υψηλές 

επιδόσεις, αποτελεί τη βάση ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος 

υγείας με χαμηλό κόστος. 

Η επίτευξη του στόχου αυτού είναι δυνατή, σύμφωνα με τη μελέτη, αν υπάρξουν  

συντονισμένες και στοχευμένες επενδύσεις τόσο από την ομοσπονδιακή όσο και 

από τις επαρχιακές και περιφερειακές κυβερνήσεις και υγειονομικές αρχές του 

Καναδά. Αυτό συνεπάγεται ανακατανομή των πόρων, που προβλέπονται για την 

υγεινομική περίθαλψη και τα διάφορα προγράμματα. Στη μελέτη προτείνεται η 

σύσταση ενός ταμείου για την υλοποίηση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και η 

δημιουργία ενός Ινστιτούτου Π.Φ.Υ., στο πρότυπο των καναδικών Ινστιτούτων 

Ερευνών Υγείας. Χρειάζεται, επίσης, η δημιουργία και η υποστήριξη μηχανισμών 

που θα διαχειρίζονται τη πρωτοβάθμια φροντίδα της κοινότητας, σε περιφερειακό κι 
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επαρχιακό επίπεδο. Ακόμη, πρέπει να υπάρξει πολλαπλή συνεργασία των παρόχων 

υγειονομικής περίθαλψης σε επαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο προς όφελος των 

πολιτών. Είναι αναγκαία, επιπλέον, η ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων 

μέτρησης για την απόδοση της Π.Φ.Υ., που θα βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων 

για τη βελτίωση της ποιότητας σε κάθε επίπεδο. Τέλος, η μελέτη προτείνει τη 

συστηματική παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση 

και τον αντίκτυπο που έχουν οι πρωτογενείς καινοτομίες στην Π.Φ.Υ. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Π.Φ.Υ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

Χαρτογράφηση της Π.Φ.Υ. στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας για το έτος 

2016 

5.1 Εισαγωγή 

Η Φθιώτιδα ανήκει στη Στερεά Ελλάδα και από την 1η Ιανουαρίου του 2011 ο 

γεωγραφικός προσδιορισμός είναι «Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», σύμφωνα με 

τον Νόμο 3852 του 2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010) «Περί Νέας Αρχιτεκτονικής της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Η 

έκταση είναι 4.441τ.χλμ. και ο πληθυσμός 158.231 χιλιάδες κάτοικοι. Στην παλιότερη 

διοικητική διαίρεση (πριν την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης») ο τότε 

νομός Φθιώτιδας αποτελούνταν από τις τρεις επαρχίες α) Φθιώτιδας, β) Λοκρίδας και 

γ) Δομοκού, οι οποίες σήμερα δεν υφίστανται διοικητικά. Πρωτεύουσα της 

Φθιώτιδας είναι η Λαμία, η οποία είναι και πρωτεύουσα της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας. Η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας στα ανατολικά συνορεύει με τις 

περιφερειακές ενότητες της Εύβοιας και της Μαγνησίας, στα βόρεια της Λάρισας, 

στα νότια της Βοιωτίας και της Φωκίδας, στα δυτικά της Ευρυτανίας και της 

Καρδίτσας και στα νοτιοδυτικά της Αιτωλοακαρνανίας. 

Η Λαμία απέχει από την Αθήνα 214,2 χλμ και από τη Λάρισα 146,1 χλμ. Στη Λάρισα 

βρίσκεται η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στην 

οποία υπάγεται υγειονομικά η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και σύμφωνα με τα 

στοιχεία απογραφής του 2011 έχει πληθυσμό ευθύνης 1.348.457 πολιτών, τον οποίο 

καλύπτει υγειονομικά σε μία γεωγραφική έκταση 15.174,69 τ.χλμ. Συμπεριλαμβάνει 

10 Νοσοκομεία από τα οποία τα 6 διασυνδεόμενα, 18 Π.Ε.Δ.Υ-Κέντρα Υγείας, 17 

Π.Ε.Δ.Υ.-Μονάδες Υγείας, 4 Κέντρα Ψυχικής Υγείας, 172 Περιφερειακά Ιατρεία, 3 

Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και 2 Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία (Πίνακας 

5.1α). 
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Πίνακας 5.1α. Οι δομές παροχής Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης της 5
ης

 ΥΠΕ 

Πηγή: 5
η
 ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 

5.2 Δομές Π.Φ.Υ. στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας  

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 93/τ. Β΄/20-01-2015 (Αριθμ. Γ3α/οικ. 3579) στην Περιφερειακή 

Ενότητα Φθιώτιδας υπάρχει ένα (1) δημόσιο Νοσοκομείο, το Γενικό Νοσοκομείο 

Λαμίας, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στη Στερεά Ελλάδα, ανήκει στην 5
η
 ΥΠΕ 

Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και είναι το Νοσοκομείο αναφοράς. Υπάρχουν, 

ακόμη, οι εξής δημόσιες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που αποτελούν το 

ΠΕΔΥ και ανήκουν στην 5
η
 ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: μία (1) Μονάδα 

Υγείας, έξι (6) Κέντρα Υγείας, το Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας, Αταλάντης, Δομοκού, 

Μακρακώμης Στυλίδας & το Κ.Υ. Αστικού Τύπου Καμένων Βούρλων, ένα (1) Ειδικό 

Περιφερειακό Ιατρείο του Καταστήματος Κράτησης Δομοκού (ΦΕΚ 2016/τ. Β΄/27-

12-2010 (Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Υ3α/Γ.Π. 44996) και τα Ιατρεία Λαμίας (Τ. 

ΚΑΠ−ΔΕΗ). Επίσης, σύμφωνα με τη Διαπιστωτική Πράξη Νο 459/14-07-2014 για τη 

μεταφορά των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας του Γ. Ν. Λαμίας στην 5
η 

ΥΠΕ 

Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας υπάγονται σαράντα (40) Περιφερειακά Ιατρεία και 

τέσσερα (4) Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία. 

Στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης ανήκουν τα Περιφερειακά Ιατρεία: Καλαποδίου, 

Μαρτίνου, Λιβανατών, Ζελίου, Αρκίτσας, Τραγάνας, Καμμένων Βούρλων, Αγίου 

Κωνσταντίνου και σύμφωνα με το ΦΕΚ 1905/τ. Β΄/14-09-2007 το Πολυδύναμο 

Περιφερειακό Ιατρείο της Μαλεσίνας. Στο Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας ανήκουν τα 

Περιφερειακά Ιατρεία: Κάτω Τιθορέας, Ελάτειας, Ρεγκινίου, Παύλιανης, Μπράλου, 

Δρυμαίας, Μενδενίτσας. Στο Κέντρο Υγείας Δομοκού ανήκουν τα Περιφερειακά 

5
η
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Ιατρεία: Εκκάρας, Μακρυρράχης, Ξυνιάδας, Ομβριακής, Μελιταίας, Μαντασιάς – 

Βουζίου, Πετρωτού και σύμφωνα με το ΦΕΚ 1677/τ. Β΄/20-08-2008) το Πολυδύναμο 

Περιφερειακό Ιατρείο του Νέου Μοναστηρίου. Στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης 

ανήκουν τα Περιφερειακά Ιατρεία: Αγίου Γεωργίου, Γαρδικίου, Γιαννιτσούς, 

Καστρίου, Κομποτάδων, Λευκάδας, Λιανοκλαδίου, Λυχνού, Μαρμάρων, 

Σπερχειάδας, Σταυρού, Τυμφρηστού, Φτέρης και σύμφωνα με το ΦΕΚ 1712/τ. Β΄/28-

08-2007 το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της Υπάτης. Στο Κέντρο Υγείας 

Στυλίδας ανήκουν τα Περιφερειακά Ιατρεία: Ανθήλης, Ραχών, Μοσχοχωρίου, 

Γλύφας, Θερμοπυλών, και σύμφωνα με το ΦΕΚ 1949/τ. Β΄/08-09-2009 το 

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της Πελασγίας. 

Σχεδιάγραμμα 2 

Τα Κέντρα Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας 
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5.3 ΠΕΔΥ-Κέντρο Υγείας Μακρακώμης 

Ο Δήμος Μακρακώμης αποτελεί έναν από τους επτά δήμους της Περιφερειακής 

Ενότητας Φθιώτιδας. Με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» συστήθηκε από τη 

συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Σπερχειάδας, Μακρακώμης, Αγίου Γεωργίου 

Τυμφρηστού και της Κοινότητας Τυμφρηστού. Γεωγραφικά βρίσκεται δυτικά της 

Φθιώτιδας με έδρα την Σπερχειάδα, (Νόμος 3852/7-6-2010, ΦΕΚ 87/τ. Α'/2010). 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο νεοσυσταθείς Δήμος έχει έκταση 836,6 τ. χλμ. 

και πληθυσμό 16.036 κατοίκους, (ΦΕΚ 3465/τ. Β΄/28-12-2012. «Αποτελέσματα της 

Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της 

Χώρας»).  

Η Μακρακώμη, όπου βρίσκεται το Κέντρο Υγείας, απέχει από τη Λαμία 30,4 χλμ. 

http://vriskoapostasi.gr/en/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%

BF%CE%BC%CE%AE/%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B1/%CE%

9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BC%CE%B7 

και από τη Λάρισα απέχει 126,5 χλμ. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται με οδικό δίκτυο. 

(http://www.stigmap.gr/106-51-diadromi-apostasi-makrakomi-larisa.html).  

Η Διοικητική Διαίρεση του Δήμου Μακρακώμης σε δημοτικές ενότητες είναι η εξής: 

- Δημοτική Ενότητα Σπερχειάδας 

- Δημοτική Ενότητα Μακρακώμης 

- Δημοτική Ενότητα Αγίου ΓεωργίουΤυμφρηστού 

- Δημοτική Ενότητα Τυμφρηστού 

Πίνακας 5.3α. Γεωγραφική χωροθέτηση του ΠΕΔΥ-Κ.Υ. Μακρακώμης 

TO ΠΕΔΥ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  

βρίσκεται  στο Δήμο Μακρακώμης 

Ο Δήμος Μακρακώμης ανήκει στην 

περιφέρεια 
της Στερεάς Ελλάδας 

 (σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης 

Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/7-6-2010) 

συστήθηκε  

ως δήμος Μακρακώμης 

Έδρα του Δήμου είναι η Σπερχειάδα 

Διοικητική Διαίρεση του Δήμου 

Μακρακώμης 

Οι Δημοτικές Ενότητες είναι: 

-της Σπερχειάδας 

-της Μακρακώμης 

-του Αγίου Γεωργίου 

-του Τυμφρηστού 

Η έκταση του νέου Δήμου είναι 836,6 km
2
 

http://vriskoapostasi.gr/en/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE/%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B1/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BC%CE%B7
http://vriskoapostasi.gr/en/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE/%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B1/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BC%CE%B7
http://vriskoapostasi.gr/en/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE/%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B1/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BC%CE%B7
http://www.stigmap.gr/106-51-diadromi-apostasi-makrakomi-larisa.html
http://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
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Ο πληθυσμός του Δήμου είναι  16.036 κάτοικοι 

Το Κέντρο Υγείας Μακρακώμης υπάγεται 

στην 

5
η
 Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 

(Ν. 4238/ τ. Α΄/ΦΕΚ 38/2014) 

Ο πληθυσμός αναφοράς είναι 35.000 κάτοικοι 

Γεωγραφικός προσδιορισμός της περιοχής 

 

Η περιοχή που βρίσκεται το Κέντρο Υγείας είναι 

πεδινή - ημιορεινή 

Η πρόσβαση γίνεται με οδικό δίκτυο 

Η χιλιομετρική απόσταση Μακρακώμη-

Λαμία είναι 
30,4 χλμ. 

Η χιλιομετρική απόσταση Μακρακώμη - 

Λάρισα είναι 
126,5χλμ 

Στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης ανήκουν  
Δεκατρία (13) Π.Ι. και 

ένα (01) Π.Π.Ι. 

Πηγή:https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE

%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BC%CE%B7%CF

%82. 

Το Κ.Υ. Μακρακώμης βρίσκεται στη Μακρακώμη και εξυπηρετεί τους κατοίκους 

του ομώνυμου Δήμου. Πιο συγκεκριμένα, εξυπηρετεί τη Δημοτική Ενότητα 

Μακρακώμης, που περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες: Αρχανίου, Ασβεστίου, 

Γιαννιτσούς, Γραμμένης, Καστρίου, Λιτόσελου, Μάκρης, Παλαιάς Γιαννιτσούς, 

Πάππας, Πλατυστόμου, Ροβολιαρίου, Τριλόφου, Τσούκας. Τη Δημοτική Ενότητα 

Σπερχειάδας, που περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες: Αγίου Σώστη, Ανατολής, 

Αργυρίων, Γαρδικίου, Καλλιθέας, Καμπιών, Καναλιών, Κολοκυθιάς, 

Κυριακοχωρίου, Λευκάδας, Μαρμάρων, Μεσοποταμίας, Νικολιτσίου, 

Παλαιοβράχας, Παλαιοχωρίου Τυμφρηστού, Περιβολίου, Πιτσιού, Πλατάνου, 

Πουγκακίων, Φτέρης. Τη Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου, που περιλαμβάνει τις 

Τοπικές Κοινότητες: Βίτωλης, Δικάστρου, Μαυρίλου, Μεγάλης Κάψης, Μερκάδας, 

Μεσαίας Κάψης, Νεοχωρίου Τυμφρηστού, Παλαιόκαστρου, Περίβλεπτου, 

Πιτσιωτών, Πτελέας. Τέλος, τη Δημοτική Ενότητα Τυμφρηστού. 

Επίσης, το Κ.Υ. Μακρακώμης εξυπηρετεί τις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες των 

Δημοτικών Ενοτήτων που ανήκουν στο Δήμο Λαμιέων: Το σύνολο της Δημοτικής 

Ενότητας Λιανοκλαδίου, που περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες: Λιανοκλαδίου, 

Αμουρίου, Ζηλευτού, Μοσχοκαρυάς, Στύρφακας. Το σύνολο της Δημοτικής 

Ενότητας Υπάτης, που περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες: Αργυροχωρίου, 

Βασιλικών, Δάφνης, Καστανέας, Κομποτάδων, Λαδικούς, Λουτρών Υπάτης, Λυχνού, 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BC%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BC%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BC%CE%B7%CF%82
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Μεξιατών, Μεσοχωρίου Υπάτης, Νεοχωρίου Υπάτης, Περιστερίου, Πύργου, 

Ροδωνιάς, Συκάς. Τέλος, τις Τοπικές Κοινότητες Λυγαριάς, Σταυρού και Φραντζή 

που ανήκουν στη Δημοτική Ενότητα Λαμιέων. Η περιοχή που καλύπτει το Κ.Υ. είναι 

πεδινή – ημιορεινή, άγονη και προβληματική. Συνολικά ο πληθυσμός αναφοράς του 

Κ.Υ. Μακρακώμης φτάνει τα 35.000 άτομα, (Γραμματεία Κέντρου Υγείας 

Μακρακώμης, 2017). 

Πίνακας 5.3β. Οι Δημοτικές Eνότητες περιοχής ευθύνης του Κ.Υ. Μακρακώμης 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

Αρχανίου, Ασβεστίου, Γιαννιτσούς, Γραμμένης, Καστρίου, 

Λιτόσελου, Μάκρης, Παλαιάς Γιαννιτσούς, Πάππας, 

Πλατυστόμου, Ροβολιαρίου, Τριλόφου, Τσούκας. 

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

 

Αγίου Σώστη, Ανατολής, Αργυρίων, Γαρδικίου, Καλλιθέας, 

Καμπιών, Καναλιών, Κολοκυθιάς, Κλωνίου, Κυριακοχωρίου, 

Λευκάδας, Μαρμάρων, Μεσοποταμίας, Νικολιτσίου, 

Παλαιοβράχας, Παλαιοχωρίου Τυμφρηστού, Περιβολίου, 

Πιτσιού, Πλατάνου, Πουγκακίων, Φτέρης, 

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

 

Βίτωλης, Δικάστρου, Μαυρίλου, Μεγάλης Κάψης, Μερκάδας, 

Μεσαίας Κάψης, Νεοχωρίου Τυμφρηστού, Παλαιόκαστρου, 

Περίβλεπτου, Πιτσιωτών, Πτελέας. 

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ Τυμφρηστού 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

 Λυγαριάς, Σταυρού, Φραντζή. 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 
Λιανοκλαδίου, Αμουρίου, Ζηλευτού, Μοσχοκαρυάς, 

Στύρφακας. 

ΥΠΑΤΗΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

 

Αργυροχωρίου, Βασιλικών, Δάφνης, Καστανέας, 

Κομποτάδων, Λαδικούς, Λουτρών Υπάτης, Λυχνού, 

Μεξιατών, Μεσοχωρίου Υπάτης, Νεοχωρίου Υπάτης, 

Περιστερίου, Πύργου, Ροδωνιάς, Συκάς. 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Μακρακώμης (2017) 

Το Κ.Υ. Μακρακώμης συστήθηκε με το ΦΕΚ 233/τ. Β΄/22-04-1986 (Υπουργική 

Απόφαση Αριθ. Α3α/οικ. 6608/8-04-1986) και σύμφωνα με το «άρθρο 1 λειτουργεί 

από 1-10-1986 ως αποκεντρωμένη οργανική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου 

Λαμίας, με έδρα την Κοινότητα Μακρακώμης του Ν. Φθιώτιδας». Ο σκοπός του 
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Κ.Υ. Μακρακώμης είναι ο ίδιος με αυτόν που αναφέρεται στην παρ. 1 άρθρο 15 

Ν.1397/1983 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/07-10-1983), (Εθνικό Σύστημα Υγείας). 

Με το Νόμο 4238/2014, ΦΕΚ 38/τ. Α΄/17-02-2014 και τα άρθρα 1 και 2 τα Κέντρα 

Υγείας και οι λοιπές Μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

των Δ.Υ.Πε. είναι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας του ΠΕΔΥ. Το Κέντρο Υγείας με τις αποκεντρωμένες μονάδες του, δηλαδή τα 

Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και τα Περιφερειακά Ιατρεία μεταφέρονται και 

εντάσσονται στην οργανωτική δομή της 5
η 

Δ.Υ.Πε. και αποτελούν αποκεντρωμένες 

οργανικές μονάδες τους (Διαπιστωτική Πράξη Νο 459/14-7-2014 του Διοικητή της 

5
ης

 Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας). Με την ίδια Διαπιστωτική Πράξη στο Κ. 

Υ. Μακρακώμης, το οποίο βρίσκεται υπό την εποπτεία της 5
η
 ΥΠΕ Θεσσαλίας και 

Στερεάς Ελλάδας υπάγονται τα 13 Περιφερειακά Ιατρεία που είναι τα ακόλουθα: 

Αγίου Γεωργίου, Γαρδικίου, Γιαννιτσούς, Καστρίου, Κομποτάδων, Λευκάδας, 

Λιανοκλαδίου, Λυχνού, Μαρμάρων, Σπερχειάδας, Σταυρού, Τυμφρηστού, Φτέρης 

και το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της Υπάτης (ΦΕΚ 1712/τ. Β΄/28-08-2007 

(Υπουργική Απόφαση Αριθμ.Υ3α/ΓΠ 19308/2006). 

Πίνακας 5.3γ. Τα Περιφερειακά Ιατρεία και το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο που 

ανήκουν στο Κ.Υ. Μακρακώμης 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

Αριθμός Περιφερειακών Ιατρείων 

Δεκατέσσερα (14) 

Αγίου Γεωργίου, Γαρδικίου, Γιαννιτσούς, Καστρίου, 

Κομποτάδων, Λευκάδας, Λιανοκλαδίου,Λυχνού, 

Μαρμάρων, Σπερχειάδας, Σταυρού, Τυμφρηστού, 

Φτέρης &το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της 

Υπάτης (ΦΕΚ 1712/τ. Β΄/28-08-2007). 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Μακρακώμης (2017) 

5.3.1 Στελέχωση του Κέντρου Υγείας Μακρακώμης  

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΦΕΚ 233/τ. Β΄/22-04-1986 (Υπουργική Απόφαση Αριθ. 

Α3α/οικ. 6608/8-04-1986) το Κ.Υ. Μακρακώμης μαζί με τα Π.Ι. αποτελούν ενιαία 

Διεύθυνση. Στο εσωτερικό το Κ.Υ. διαρθρώνεται από τα Ιατρεία: α)Γενικής Ιατρικής, 

β)Παθολογικό, γ)Παιδιατρικό, δ)Οδοντιατρικό ε)Μικροβιολογικό Εργαστήριο 

στ)Ακτινοδιαγνωστικό, ζ)Μαιευτικό-Γυναικολογικό, η)Οφθαλμολογικό, 

θ)Χειρουργικό, ι)Ωτορινολαρυγγολογικό, ια)Καρδιολογικό, ιβ)Ορθοπαιδικό, 

ιγ)Ψυχιατρικό, ιδ)Δερματολογικό. 
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Η διοικητική διάρθρωση του Κ.Υ. Μακρακώμης περιλαμβάνει την Ιατρική, τη 

Νοσηλευτική, τη Διοικητική υπηρεσία και την υπηρεσία συναφών επαγγελμάτων 

υγείας. Είναι στελεχωμένο από ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό, καθώς 

και προσωπικό συναφών επαγγελμάτων υγείας σύμφωνα με το ΦΕΚ 233/τ.΄Β/22-04-

1986. Στο Κ.Υ. και στα Π.Ι. περιοχής ευθύνης του, το έτος 2016 υπηρετούσαν δύο (2) 

Γιατροί Γενικής Ιατρικής, τρεις (3) Αγροτικοί Γιατροί Κ.Υ., δέκα επτά (17) 

Αγροτικοί Γιατροί Π.Ι., έντεκα (11) Νοσηλεύτριες, δύο (2) Μαίες, μία (1) 

Επισκέπτρια Υγείας, ένας (1) Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ, τρεις (3) Διοικητικοί 

Υπάλληλοι, τρεις (3) Οδηγοί-Πλήρωμα Ασθενοφόρου ΔΕ, δύο (2) Τραυματιοφορείς 

ΥΕ και βοηθοί θαλάμων και δύο (2) Συντηρητών ΔΕ, (Γραμματεία Κέντρου Υγείας 

Μακρακώμης, 2017). 

Πίνακας 5.3.1α. Κατανομή του Ιατρικού Προσωπικού του Κ.Υ. Μακρακώμης 
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 43 22 0 51,2% 0 0 22 0 

Γενικής 

Ιατρικής/Παθολογίας 
10 2 0 20,0% 0 0 2 0 

Παιδιατρικής 3 0 0 0.0% 0 0 0 0 

Οδοντιατρικής 3 0 0 0.0% 0 0 0 0 

Ακτινολογίας 1 0 0 0.0% 0 0 0 0 

0Μικροβιολογίας 1 0 0 0.0% 0 0 0 0 

Χωρίς ειδικότητα 3 0 0 0.0% 0 0 0 0 

Αγροτικοί Κ.Υ. 4 3 0 75% 0 0 3 0 

Αγροτικοί Π.Ι. 18 17 0 94,4% 0 0 17 0 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Μακρακώμης (2017) 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε 

γιατρούς Γενικής Ιατρικής, αφού, από τις 10 οργανικές θέσεις που έχει ο Οργανισμός, 

καλύπτονται μόνο δύο, δηλαδή το 20% των θέσεων. Ακόμη, υπάρχει πλήρης έλλειψη, 

100% σε γιατρούς των άλλων ειδικοτήτων, όπως σε Παιδίατρους, Οδοντίατρους, 

Ακτινολόγους, Μικροβιολόγους αν και υπάρχει Oργανισμός για τις θέσεις αυτές  

Όσον αφορά το Νοσηλευτικό Προσωπικό το έτος 2016 η κατανομή του είχε ως εξής: 
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Πίνακας 5.3.1β. Κατανομή του Νοσηλευτικού Προσωπικού του Κ.Υ. Μακρακώμης 

ΔΥΝΑΜΗ 
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
34 17 1 50% 5 1 14 0 

Νοσηλευτών ΤΕ 5 3 0 60% 1 0 2 0 

Νοσηλευτών ΔΕ 12 9 1 76.9% 1 0 9 0 

Μαιών ΤΕ 7 3 0 42.9% 2 1 2 0 

Επισκεπτριών Υγείας ΤΕ 10 2 0 20% 1 0 1 0 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Μακρακώμης (2017) 

Η κατάσταση που επικρατούσε στη Νοσηλευτική Υπηρεσία κατά το έτος 2016 ήταν, 

επίσης, δύσκολη γιατί από τις (34) θέσεις Νοσηλευτών που έχει ο Οργανισμός του 

Κέντρου Υγείας Μακρακώμης, το 2016 υπηρετούσαν οι (17) Νοσηλεύτριες και από 

αυτές οι πέντε (05) είχαν πάρει απόσπαση προς άλλα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, έτσι το 

ποσοστό κάλυψης των θέσεων είναι λιγότερο από το 50%. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

αδυναμίας κάλυψης των θέσεων είναι στη στελέχωση των Επισκεπτριών υγείας, οι 

οποίες από τις 10 θέσεις που έχει ο Οργανισμός καλύπτονταν μόνο οι δύο(2) και από 

αυτές η μία (1) είχε πάρει απόσπαση προς άλλο Νοσηλευτικό Ίδρυμα, όπως φαίνεται 

από τον παραπάνω πίνακα 5.3.1β. 

Πίνακας 5.3.1γ. Κατανομή του Προσωπικού Επαγγελματιών Υγείας του Κ.Υ. 

Μακρακώμης 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 10 1 0 10% 0 0 1 0 

Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ 2 1 0 50% 0 0 1 0 

Παρασκευαστών ΔΕ 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Ραδιολογίας-Ακτινολογίας ΤΕ 1 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Χειριστών Εμφανιστών ΔΕ 1 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Φυσιοθεραπευτών ΤΕ 2 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Κοινωνικών Λειτουργών ΤΕ 3 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Διαιτολογίας ΤΕ 1 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Επόπτες δημόσιας Υγείας ΤΕ 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Μακρακώμης (2017) 
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Από τον παραπάνω Πίνακα 5.3.1γ φαίνεται ότι το Ανθρώπινο Δυναμικό σε 

Επαγγελματίες Υγείας το έτος 2016, που δεν κάλυπτε τις θέσεις του Οργανισμού σε 

ποσοστό 100% είναι οι Παρασκευαστές, οι Ραδιολόγοι-Ακτινολόγοι, οι Χειριστές-

Εμφανιστές, οι Φυσιοθεραπευτές ΤΕ, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, οι Διαιτολόγοι και οι 

Επόπτες Υγείας. Υπηρετούσε μόνο ένας Επαγγελματίας Υγείας Ιατρικών 

Εργαστηρίων ΤΕ και κάλυπτε τη μία (1) από τις δύο (2) θέσεις, ποσοστό 50%. 

Συμπερασματικά από τις δέκα (10) θέσεις των Επαγγελματιών Υγείας του 

Οργανισμού μόνο η (1) μία καλύπτεται, σε ποσοστό 10%. 

Το Διοικητικό και το Τεχνικό-Λοιπό Προσωπικό του Κέντρου Υγείας Μακρακώμης 

σύμφωνα με το ΦΕΚ 233/τ. Β΄/22-04-1986 (Υπουργική Απόφαση Αριθ. Α3α/οικ. 

6608) κατανέμεται ως εξής: 

Πίνακας 5.3.1δ. Κατανομή του Διοικητικού Προσωπικού του Κ.Υ. Μακρακώμης 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3 2 0 66,7% 0 1 3 0 

Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Λογιστικής ΤΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΤΕ 1 1 0 100% 0 0 1 0 

Διοικητικού Οικονομικού ΔΕ 2 1 0 50% 0 1 2 0 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Μακρακώμης (2017) 

Το Διοικητικό Προσωπικό, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 5.3.1δ. 

καλύπτει το 66,7% των θέσεων του Οργανισμού, αφού από τις τρεις (03) θέσεις, οι 

δύο (02) καλύπτονται με μόνιμο Προσωπικό. Η τρίτη θέση καλύπτεται από έναν (01) 

υπάλληλο αποσπασμένο από άλλον Οργανισμό υγείας.  

Πίνακας 5.3.1ε. Κατανομή του Τεχνικού και Λοιπού Προσωπικού του Κ.Υ. 
Μακρακώμης 

ΔΥΝΑΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
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ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 13 7 2 53.84% 0 2 11 0 

Πληρώματα Ασθενοφόρων ΔΕ 6 1 2 37,5% 0 0 3 0 
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Τραυματιοφορείς ΥΕ και βοηθοί 

θαλάμων 
1 1 0 100% 0 1 2 0 

Συντηρητών ΔΕ 1 1 0 100% 0 1 2 0 

Μάγειροι ΔΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Βοηθοί Μαγείρου ΥΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Προσωπικό Καθαριότητας ΥΕ 3 2 0 66,7% 0 0 2 0 

0Κηπουρών ΥΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Επιμελητών ΥΕ 2 2 0 100% 0 0 2 0 

Αποθηκάριων 0 0 0 0 0 0 0 0 

Τεχνικό Προσωπικό ΔΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Μακρακώμης (2017) 

Το Τεχνικό και Λοιπό Προσωπικό του Κέντρου Υγείας Μακρακώμης το έτος 2016 

κάλυπτε το 53,84% των θέσεων. Από τις (13) θέσεις που προβλέπει ο Οργανισμός 

μόνο οι επτά (7) καλύφθηκαν από το υπηρετούν Προσωπικό. Υπηρετούν δύο (2) 

υπάλληλοι σε προσωποπαγείς θέσεις και δύο (2) με απόσπαση από άλλο 

Νοσηλευτικό Ίδρυμα. 

Στον πίνακα 5.3.1στ που ακολουθεί φαίνεται ο συνολικός αριθμός του ανθρώπινου 

δυναμικού που προβλέπεται για το Κ.Υ. Μακρακώμης και ο συνολικός αριθμός των 

υπηρετούντων σε αυτό. 

Πίνακας 5.3.1στ. Συνολικός αριθμός Ανθρώπινου Δυναμικού του Κ.Υ. Μακρακώμης 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
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103 49 3 47.57% 5 4 53 0 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Μακρακώμης (2017) 

Συμπερασματικά, σχετικά με τη Στελέχωση του Ανθρώπινου Δυναμικού ο 

Οργανισμός του Κέντρου Υγείας Μακρακώμης αριθμεί (103) άτομα, από τα οποία 

υπηρετούν τα (49), με τρεις (3) υπαλλήλους σε προσωποπαγείς θέσεις, πέντε(5) με 

απόσπαση προς άλλα Νοσηλευτικά ιδρύματα, τέσσερις (4) με απόσπαση από άλλα 

Νοσηλευτικά Ιδρύματα και με μηδέν (0) άτομα Επικουρικό Προσωπικό. Έτσι το 

ποσοστό κάλυψης των θέσεων φτάνει το 47,57% και η υφιστάμενη δύναμη τους 

πενήντα τρεις (53) υπαλλήλους. 
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5.3.2 Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός του Κ.Υ. Μακρακώμης και των 

Περιφερειακών Ιατρείων  

Το Κέντρο Υγείας Μακρακώμης λειτουργεί σε ιδιόκτητο χώρο, όπως και τα (14) Π.Ι. 

τα οποία τα περισσότερα στεγάζονται σε χώρους του δήμου, γι’αυτό είναι πολύ λίγα 

τα μισθώματα-κοινόχρηστα, για το έτος 2016. Ακόμη, ο εξοπλισμός τον οποίο 

διαθέτει το Κέντρο Υγείας Μακρακώμης μαζί με τα (14) Π.Ι., θεωρείται επαρκής για 

την αντιμετώπιση ατυχημάτων και μικροεπεμβάσεων καθώς και για τη διεξαγωγή 

μικροβιολογικών εξετάσεων των ασθενών που προσέρχονται καθημερινά σε αυτό. 

Στο Ακτινολογικό ιατρείο, στο Οδοντιατρείο, στο Μικροβιολογικό εργαστήριο, στα 

τακτικά εργαστήρια, καθώς και στα Π.Ι. ο Βιοϊατρικός εξοπλισμός έχει ως εξής: Ένα 

(1) Ακτινολογικό μηχάνημα, ένα (1) Εμφανιστήριο, δύο (2) Κλίβανοι Υγρής και 

Ξηρής Αποστείρωσης, τρεις (3) Φυγόκεντροι, ένας (1) Επωαστικός Κλίβανος, 

Υδατόλουτρα, ένα (1) Μικροσκόπιο, μία (1) Οξυμετρία, ένα (1) Ακτινολογικό 

Οδοντιατρικό, μία (1) Οδοντιατρική καρέκλα, τέσσερις (4) Ηλεκτροκαρδιογράφοι, 

ένας (1) Απινιδωτής, ένας (1) Διφασικός Απινιδωτής. 

Επιπρόσθετα, το Π.Ι. Μαρμάρων διαθέτει έναν (01) Ηλεκτροκαρδιογράφο. Το Π.Ι. 

Λιανοκλαδίου διαθέτει έναν (01) Ηλεκτροκαρδιογράφο. Το Π.Ι. Σπερχειάδας διαθέτει 

έναν (01)Απινιδωτή. Το Π.Ι. Αγίου Γεωργίου διαθέτει έναν (01)Απινιδωτή. Το Π.Ι. 

Λευκάδας διαθέτει έναν (1) Ηλεκτροκαρδιογράφο. Το Π.Ι .Γαρδικίου διαθέτει έναν 

(01) Ηλεκτροκαρδιογράφο και το Π.Π.Ι. Υπάτης διαθέτει έναν (01) 

Ηλεκτροκαρδιογράφο και έναν (01) Διφασικό Απινιδωτή. Οι Ηλεκτροκαρδιογράφοι 

βρίσκονται στο τμήμα Επειγόντων περιστατικών του Κ.Υ. αλλά μεταφέρονται και 

στα άλλα Ιατρεία για την εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Πίνακας 5.3.2α. Ο Βιοϊατρικός Εξοπλισμός του Κ.Υ. Μακρακώμης 

ΤΜΗΜΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ Ένα (1) Ακτινολογικό, ένα (1) Εμφανιστήριο 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Δύο (2) Κλίβανοι Υγρής και Ξηρής Αποστείρωσης 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Τρεις (3) Φυγόκεντροι,ένας (1) Επωαστικός κλίβανος, 

Υδατόλουτρα, ένα(1) Μικροσκόπιο, μία (1) Οξυμετρία 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ 
Ένα(1) Ακτινολογικό Οδοντιατρικό, μία (1) Οδοντιατρική 

καρέκλα 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
Τέσσερις (4)Ηλεκτροκαρδιογράφοι, ένας (1) Απινιδωτής, ένας (1) 

Διφασικός Απινιδωτής, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΜΑΡΜΑΡΩΝ 
ένας 1 Ηλεκτροκαρδιογράφος 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ένας (1) Ηλεκτροκαρδιογράφος 



94 
 

ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 
ένας (1)Απινιδωτής 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΙΑΤΡΕΙΟΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ένας (1) Απινιδωτής 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ένας (1) Ηλεκτροκαρδιογράφος 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 
ένας (1) Ηλεκτροκαρδιογράφος 

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΥΠΑΤΗΣ 

ένας (1) Ηλεκτροκαρδιογράφος, ένας (1) Διφασικός Απινιδωτής. 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Μακρακώμης (2017) 

5.3.3 Παραγωγικότητα του Κέντρου Υγείας Μακρακώμης και των 

Περιφερειακών Ιατρείων  

Η παραγωγικότητα του Κέντρου Υγείας Μακρακώμης συνίσταται κυρίως στον 

συνολικό αριθμό των επισκέψεων στα Ιατρεία του, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 

και τα επείγοντα περιστατικά και το σύνολο των διακομιδών του ΕΚΑΒ. Ακόμη, 

καταγράφονται οι συνταγογραφήσεις και όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις, 

ακτινολογικές, μικροβιολογικές και τα TestPap.  

Πίνακας 5.3.3α. Νοσολογική - νοσηλευτική κίνηση και διαγνωστικές εξετάσεις του Κ.Υ. 
Μακρακώμης, κατά το έτος 2016 

ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ 

Παθολογικό/Γεν Ιατρικής   8.099 

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών   4.117 

Τμήμα Συνταγογράφησης 15.547 

Μαιευτικό/Γυναικολογικό     236 

Χειρουργικό    .804 

ΣΥΝΟΛΟ 30.803 

ΤΜΗΜΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ   1.736 

ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ     427 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός περιστατικών 

Ενεσιοθεραπεία     543 

Αντιτετανικός Ορός       24 

ΣΥΝΟΛΟ     567 

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθμός περιπτώσεων 

Κατ’ οίκον νοσηλεία       68 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Αριθμός περιστατικών 

    788    

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Μικροβιολογικό     125 

TestPap     604 

ΣΥΝΟΛΟ     729 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Μακρακώμης (2017) 
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Για το έτος 2016 το σύνολο των ασθενών που επισκέφθηκαν το Κ.Υ. Μακρακώμης 

έφθασε τους (30.803). Πιο αναλυτικά, όπως φαίνεται στον πίνακα 5.3.3α στο 

Παθολογικό ιατρείο οι εξετασθέντες ήταν (8.099), στο Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών ήταν (4.117), στο Γυναικολογικό ήταν (236) και στο Χειρουργικό ήταν 

(2.804). Ακόμη, έγιναν (15.547) συνταγογραφήσεις. Οι ασθενείς που προσήλθαν είτε 

για εξέταση είτε για συνταγογράφηση δεν έκλειναν ραντεβού, αλλά την ίδια ημέρα 

πήραν εισιτήριο άνευ πληρωμής, τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας, (Γραμματεία 

Κέντρου Υγείας Μακρακώμης, 2017). 

Επισημαίνεται ότι στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης δεν υπήρχε γιατρός Χειρούργος 

και οποιαδήποτε χειρουργική μικροεπέμβαση (π.χ. συρραφή τραυμάτων, αλλαγές 

τραυμάτων) γινόταν από το γιατρό Γενικής Ιατρικής και από τους Αγροτικούς 

γιατρούς. Επίσης, δεν υπήρχε γιατρός Γυναικολόγος και το ΤestPap γινόταν από τη 

μαία.  

Στο Κ.Υ. Μακρακώμης λειτουργεί Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας. το οποίο αποτελείται 

από δύο (2) θαλάμους και οκτώ (8) κλίνες και οι ασθενείς νοσηλεύονται από λίγες 

ώρες έως και μία διανυκτέρευση ανάλογα με την περίπτωση. Στο Τμήμα Βραχείας 

νοσηλείας του Κέντρου Υγείας το έτος 2016 νοσηλεύτηκαν (1.736) ασθενείς όπως 

φαίνεται στον παραπάνω πίνακα (Γραμματεία Κέντρου Υγείας Μακρακώμης, 2017). 

Επίσης, στον ίδιο πίνακα παρατηρείται ότι από το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 

υπήρξαν (427) διακομιδές προς το Νοσοκομείο Λαμίας. Αυτό καταδεικνύει το ρόλο 

του Κέντρου Υγείας στην Πρωτοβάθμια περίθαλψη και ενισχύει τη διασύνδεση 

μεταξύ των δύο επιπέδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας υγείας. Η 

διακομιδή των ασθενών γίνεται με το ασθενοφόρο που διαθέτει το Κέντρο Υγείας, το 

οποίο έχει παραχωρηθεί από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας ή με το ασθενοφόρο του 

ΕΚΑΒ που έχει σταθμό στο Κ.Υ. Μακρακώμης. Επίσης, είναι σημαντικό να 

αναφερθεί ο αριθμός των ενεσιοθεραπειών που είναι (543), καθώς και οι 

αντιτετανικοί οροί που αριθμούν τους (24) και έγιναν στο Κ.Υ. Μακρακώμης το έτος 

2016, (Γραμματεία Κέντρου Υγείας Μακρακώμης, 2017). Επιπρόσθετα, 

πραγματοποιήθηκε «κατ’ οίκον νοσηλεία» για εξήντα οκτώ (68) περιπτώσεις 

ασθενών οι οποίοι αδυνατούσαν να προσέλθουν στον ίδιο το χώρο του Κέντρου 

Υγείας. Επιπλέον, οι Επισκέπτριες Υγείας εξέτασαν (788) περιστατικά όπως 

βλέπουμε στον πίνακα 5.3.3α, (Γραμματεία Κέντρου Υγείας Μακρακώμης, 2017).  

Οι διαγνωστικές εξετάσεις εκτελούνται στα πλαίσια των Τακτικών Επισκέψεων και 

Επειγόντων Περιστατικών που διενεργούνται στο Κ.Υ. Μακρακώμης. Παρατηρείται 
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ότι ακτινολογικές εξετάσεις το έτος 2016 δεν έγιναν, αφού δεν είναι διορισμένος 

γιατρός Ακτινολόγος, ενώ υπάρχουν οργανικές θέσεις. Επίσης, οι γυναικολογικές 

εξετάσεις όπως το TestPap γίνεται σε καθημερινή βάση μετά από ραντεβού, από τη 

μαία που υπηρετεί στο Γυναικολογικό ιατρείο και κατά το έτος 2016 είχε (604) 

περιπτώσεις. Επιπρόσθετα, ένας υπάλληλος Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ σύμφωνα με 

τον Οργανισμό του Κέντρου Υγείας πραγματοποίησε τις μικροβιολογικές εξετάσεις 

οι οποίες ήταν εκατόν είκοσι πέντε (125), (Γραμματεία Κέντρου Υγείας 

Μακρακώμης, 2017). 

Στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης υλοποιούνται προγράμματα πρόληψης και 

προαγωγής της υγείας των κατοίκων της περιοχής. Προτεραιότητα έχουν οι 

εμβολιασμοί των ενήλικων και των παιδιών, οι οποίοι υλοποιήθηκαν κατά το έτος 

2016 για την πρόληψη και την εξάλειψη λοιμωδών νοσημάτων. Συγκεκριμένα 

πραγματοποιήθηκαν: (92) εμβόλια Sabin, (39) MMR, (1)Τετάνου ενηλίκων, (47) 

εμβόλια Αιμόφιλου, (42) 3πλουν, (49) Μηνιγγίτιδας, (47) Πνευμονιόκοκου, (46) 

Ανεμοβλογιάς, (52) Ηπατίτιδας Α, (32) Ηπατίτιδας Β, (7) Αντιγριπικά, (29) Mantux, 

(20) BCG, (34) Διφθερίτιδας – Τετάνου και (63) Λοιποί εμβολιασμοί, όπως φαίνονται 

στον παρακάτω πίνακα. Συνολικά (644) εμβολιασμοί πραγματοποιήθηκαν από την 

Επισκέπτρια Υγείας το έτος 2016, (Γραμματεία Κέντρου Υγείας Μακρακώμης, 

2017). 

Πίνακας 5.3.3β. Εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν στο Κ.Υ. Μακρακώμης κατά το 

έτος 2016 

Εμβόλια Αριθμός εμβολίων 
Κατηγορίες επαγγελματιών που 

παρείχαν υπηρεσίες 

Sabin 92 

1 Επισκέπτρια Υγείας 

 

MMR 39 

Τετάνου ενηλίκων 1 

Αιμόφιλος 47 

2πλούν - 

3πλούν 42 

Μηνιγγίτιδας 49 

Πνευμονιόκοκκου 47 

Ανεμοβλογιάς 46 

Ηπατίτιδας Α 52 

Ηπατίτιδας Β 32 

Αντιγριπικό 7 

Mantux 29 

BCG 20 

Διφθερίτιδας – Τετάνου 34 

Λοιποί εμβολιασμοί 63 

Σύνολο Εμβολίων 644 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Μακρακώμης (2017) 
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Στον πίνακα 5.3.3γ. παρουσιάζονται τα προγράμματα Αγωγής Υγείας και 

Προληπτικής Ιατρικής που υλοποιήθηκαν κατά το έτος 2016 από την Επισκέπτρια 

Υγείας και το Γενικό γιατρό σε (192) μαθητές του Γυμνασίου και του Γενικού 

Λυκείου Μακρακώμης στο χώρο του σχολείου. Επιπρόσθετα, σημαντική καινοτομία 

είναι οι παρεμβάσεις στην κοινότητα με προγράμματα για την πρόληψη και την 

προαγωγή της υγείας με απώτερο στόχο την προστασία της υγείας όλων των πολιτών, 

που ανήκουν στην περιοχή του Κέντρου Υγείας Μακρακώμης. Συγκεκριμένα 

πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του 

τραχήλου της μήτρας στο χώρο του Κ.Υ., στο οποίο συμμετείχαν (189) γυναίκες. 

Είναι αξιοσημείωτο, ότι υπάρχει συνεργασία και συνεπικουρία μεταξύ των Γιατρών, 

της Μαίας, των Νοσηλευτριών και της Επισκέπτριας Υγείας του Κ.Υ. για την παροχή 

υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Με την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων από το γραφείο 

Κοινωνικής Φροντίδας ενημερώνεται ο πληθυσμός σε θέματα οικογενειακού 

προγραμματισμού, διαιτητικής αγωγής και σχολικής υγιεινής και υλοποιείται ο 

σκοπός του Κ.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 1397/83. 

Πίνακας 5.3.3γ. Προγράμματα αγωγής υγείας και προληπτικής ιατρικής που 

υλοποιήθηκαν στο Κ.Υ. Μακρακώμης 

Τίτλος Προγράμματος 
Αριθμός 

εκπαιδευόμενων 
Πληθυσμός-

Στόχος 
Επαγγελματίες Υγείας που 

ασχολήθηκαν 
Ενημέρωση για την 

Αντισύλληψη 
96 

Μαθητές 
Επισκέπτρια Υγείας 

Γενικός Ιατρός 

 

Ενημέρωση για την 

διατροφή 
96 

ΣΥΝΟΛΟ 192 

Test Pap 189 Γυναίκες 
Μαία 

Γενικός Ιατρός 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 381 
Μαθητές 

Γυναίκες 
Μαία- Επισκέπτρια Υγείας-

Γενικός Ιατρός 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Μακρακώμης (2017) 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η παραγωγικότητα των Περιφερειακών 

Ιατρείων και του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Υπάτης που ανήκουν στο 

Κέντρο Υγείας Μακρακώμης. Κατά το έτος 2016 οι εξετασθέντες στα Περιφερειακά 

Ιατρεία ήταν (2.163), οι κατ’ οίκον Επισκέψεις ήταν (601) και οι συνταγογραφήσεις 

(25.086). Συνολικά εξυπηρετήθηκαν (27.850) άτομα από τα Περιφερειακά Ιατρεία 

και το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της Υπάτης (Γραμματεία Κέντρου Υγείας 

Μακρακώμης, 2017). 
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Πίνακας 5.3.3δ. Νοσολογική και νοσηλευτική κίνηση των Π.Ι. και του Π.Π.Ι. Υπάτης 
του Κ.Υ. Μακρακώμης, έτους 2016 

Περιφερειακά και Πολυδύναμα Περιφερειακά 

Ιατρεία 

Αριθμός περιστατικών Έτους 2016 

 

Εξετασθέντες 2.163 

Κατ’ οίκον Επισκέψεις 601 

Συνταγογραφήσεις 25.086 

ΣΥΝΟΛΑ 27.850 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Μακρακώμης (2017) 

Από την καταγραφή της ασφαλιστικής κάλυψης κατά Ταμείο των προσερχόμενων 

στο Κ.Υ. Μακρακώμης, το έτος 2016, το μεγαλύτερο ποσοστό που φτάνει το 91% 

ανήκει στον Ε.Ο.Π.Π.Υ., τα Λοιπά (Τραπ. Ιδιωτ.) είναι (1%), οι Έλληνες Άποροι 

0,5%, οι Έλληνες Ανασφάλιστοι (5%), οι Αλλοδαποί Απορίας (0,3%), οι Αλλοδαποί 

Ανασφάλιστοι (2%) και οι Πρόσφυγες – μετανάστες (0,2%). 

Πίνακας 5.3.3ε. Ποσοστό προσερχόμενων κατά ταμείο στο Κ.Υ. Μακρακώμης κατά το 

έτος 2016 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 

ΕΟΠΠΥ 91% 

Λοιπά (Τραπ. Ιδιωτ.) 1% 

Έλληνες Άποροι 0,5% 

Έλληνες Ανασφάλιστοι 5% 

Αλλοδαποί Απορίας 0,3% 

Αλλοδαποί Ανασφάλιστοι 2% 

Πρόσφυγες - μετανάστες 0,2% 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Μακρακώμης (2017) 

5.3.4 Οικονομικά και απολογιστικά στοιχεία του Κέντρου Υγείας Μακρακώμης  

Οι δαπάνες του Κέντρου Υγείας Μακρακώμης για το έτος 2016 παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα. Το ποσό των δαπανών κατανέμεται ως εξής: 

Πίνακας 5.3.4α. Δαπάνες του Κ.Υ. Μακρακώμης έτους 2016 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

Α. Δαπάνες Μισθοδοσίας 1.011.323,60€ 86,35% 

Εφημερίες 104.456,32€ 8,92% 

Υπερωρίες  21.790,41€ 1,86% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.137.570,33€ 97,13% 

Β. Λειτουργικές Δαπάνες 33.526,71€ 2,87% 

Μισθώματα και Κοινόχρηστα 970,2€ 0,09% 

ΔΕΗ 8.677,15€ 0,71 

ΟΤΕ 938,50€ 0,09 

Καύσιμα και Λιπαντικά 12.593,91€ 1,08 
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Υγειονομικό Υλικό 4.800€ 0,42 

Φαρμακευτικό Υλικό 5.546,95€ 0,48 

Ύδρευση και Άρδευση 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 1.171.097,04€ 100% 

Πηγή: 5
η
 ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (2017) 

Στις δαπάνες του Κέντρου Yγείας Μακρακώμης παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό δαπανών καταλαμβάνουν οι δαπάνες της μισθοδοσίας του προσωπικού, οι 

οποίες φτάνουν το 97,13% επί του συνόλου των δαπανών, ποσοστό που ξεπερνά και 

τις αντίστοιχες νοσοκομειακές δαπάνες μισθοδοσίας οι οποίες φτάνουν το 50-60% 

και μερικές φορές το 70% (Θεοδώρου και συν., 2001). Οι λειτουργικές δαπάνες 

πλησιάζουν το 2,87% και περιλαμβάνουν τα πάγια έξοδα: ΔΕΗ, ΟΤΕ, τα έξοδα για τα 

μισθώματα και τα κοινόχρηστα, για το Υγειονομικό υλικό, το Φαρμακευτικό υλικό, 

τα Καύσιμα και λιπαντικά. Για την ύδρευση και την άρδευση τα έξοδα καλύπτονται 

από το Δήμο Μακρακώμης, (Γραμματεία Κέντρου Υγείας Μακρακώμης, 2017). 

5.4 ΠΕΔΥ-Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας 

Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας είναι ένας από τους επτά (07) δήμους της 

Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, ο οποίος συστήθηκε με το Πρόγραμμα 

«Καλλικράτης» από τη συνένωση των δήμων Αμφίκλειας, Ελάτειας και Τιθορέας, 

βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Φθιώτιδας και έχει έδρα την Κάτω Τιθορέα (Νόμος 

3852/7-6-2010, ΦΕΚ 87/τ. Α'/2010). Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο νέος 

Δήμος έχει έκταση 493,3 km
2
 και πληθυσμό 10922 κατοίκους (ΦΕΚ 3465/τ. Β΄/28-

12-2012. «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 που αφορούν 

στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας»). Η Αμφίκλεια, στην οποία βρίσκεται το Κέντρο 

Υγείας, απέχει από τη Λαμία 59,9χλμ., από τη Λιβαδειά 45,9χλμ. και από την Αθήνα 

175,1 χλμ. Η πρόσβαση γίνεται με οδικό δίκτυο ( 

http://www.stigmap.gr/ploigisi.php).  

Η Διοικητική Διαίρεση του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας σε Δημοτικές Ενότητες 

είναι η εξής: 

Δημοτική Ενότητα Αμφίκλειας 

Δημοτική Ενότητα Ελάτειας 

Δημοτική Ενότητα Κάτω Τιθορέας 

 

 

 

http://www.stigmap.gr/ploigisi.php).Η
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Πίνακας 5.4α. Γεωγραφική χωροθέτηση του ΠΕΔΥ-Κ.Υ. Αμφίκλειας 

ΤΟ ΠΕΔΥ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ  

βρίσκεται  στο Δήμο Αμφίκλειας - Ελάτειας 

Ο Δήμος Αμφίκλειας- Ελάτειας ανήκει στην 

περιφέρεια 
της Στερεάς Ελλάδας 

(σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης Ν. 

3852/2010, ΦΕΚ 87/7-6-2010) συστήθηκε  
ως δήμος Αμφίκλειας- Ελάτειας 

Έδρα του Δήμου είναι η Κάτω Τιθορέα 

Διοικητική Διαίρεση του Δήμου Αμφίκλειας - 

Ελάτειας 

Οι Δημοτικές Ενότητες είναι: 

-Αμφίκλειας 

-Ελάτειας 

-Κάτω Τιθορέας 

Η έκταση του νέου Δήμου είναι 493,3Km
2
 

Ο πληθυσμός του Δήμου είναι 10922 κάτοικοι 

Το Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας του ομώνυμου 

δήμου υπάγεται στην 

5
η
 ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 

(Ν. 4238/2014) 

Ο πληθυσμός αναφοράς είναι 22.000  

Γεωγραφικός προσδιορισμός της περιοχής 
Η περιοχή που βρίσκεται το Κέντρο Υγείας είναι 

ορεινή –ημιορεινή, άγονη και προβληματική 

Η πρόσβαση γίνεται με οδικό δίκτυο 

Η χιλιομετρική απόσταση Αμφίκλεια –Λαμία 

είναι  
59,9 χλμ. 

Η χιλιομετρική απόσταση Αμφίκλεια – Αθήνα 

είναι  
175,1 χλμ. 

Η χιλιομετρική απόσταση Αμφίκλεια – 

Λιβαδειά είναι  
45,9 χλμ. 

Τα Περιφερειακά Ιατρεία  που ανήκουν στο 

Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας είναι 
Επτά (07) 

Πηγή:https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE

%91%CE%BC%CF%86%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF

%82__%CE%95%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82 

Το Κ.Υ. Αμφίκλειας συστήθηκε με το Φ.Ε.Κ. 234/τ. Β΄/22-04-1986 (Υπουργική 

Απόφαση Αριθ. Α3α/οικ. 6611/08-04-1986) και σύμφωνα με το «άρθρο 1 λειτουργεί 

από 1-10-1986 ως αποκεντρωμένη οργανική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου 

Λαμίας και έχει έδρα την κοινότητα της Αμφίκλειας». Ο σκοπός του Κ.Υ. είναι ο 

ίδιος με αυτόν που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 1397/83, (Εθνικό 

Σύστημα Υγείας).  

Με τον Νόμο 4238/2014, ΦΕΚ 38/τ. Α΄/17-02-2014 και τα άρθρα 1 και 2 τα Κέντρα 

Υγείας και οι λοιπές Μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

των Δ.Υ.Πε. είναι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας του ΠΕΔΥ. Το Κέντρο Υγείας με τις αποκεντρωμένες μονάδες του, δηλαδή τα 

Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και τα Περιφερειακά Ιατρεία μεταφέρονται και 

εντάσσονται στην οργανωτική δομή της 5
η 

Δ.Υ.Πε. και αποτελούν αποκεντρωμένες 

οργανικές μονάδες τους (Διαπιστωτική Πράξη Νο 459/14-7-2014 του Διοικητή της 
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5
ης

 Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας). Με την ίδια Διαπιστωτική Πράξη στο 

Κ.Υ. Αμφίκλειας, το οποίο βρίσκεται υπό την εποπτεία της 5
η
 ΥΠΕ Θεσσαλίας και 

Στερεάς Ελλάδας υπάγονται τα επτά (7) Περιφερειακά Ιατρεία Κάτω Τιθορέας, 

Ελάτειας, Ρεγκινίου, Παύλιανης, Μπράλου, Δρυμαίας και Μενδενίτσας. 

Πίνακας 5.4β. Τα Περιφερειακά Ιατρεία που ανήκουν στο Κ.Υ. Αμφίκλειας 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 

Αριθμός Περιφερειακών Ιατρείων 

Επτά (7) 

Περιφερειακά Ιατρεία που είναι τα ακόλουθα: 

Κάτω Τιθορέας, Ελάτειας, Ρεγκινίου, Παύλιανης, 

Μπράλου, Δρυμαίας και Μενδενίτσας. 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αμφίκλειας (2017) 

Το παραπάνω Κ.Υ. εξυπηρετεί τους κατοίκους του Δήμου Αμφίκλειας–Ελάτειας. 

Συγκεκριμένα τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Αμφίκλειας και των Τοπικών 

Κοινοτήτων Δρυμαίας, Μπράλου, Ξυλικών, Παλαιοχωρίου, Τιθρωνίου. Της 

Δημοτικής Ενότητας Ελάτειας και των Τοπικών Κοινοτήτων Λευκοχωρίου, 

Παναγίτσας, Σφάκας. Της Δημοτικής Ενότητας Τιθορέας και των Τοπικών 

Κοινοτήτων Μοδίου, Μπράλου. Επίσης, από το Δήμο Λαμιέων τους κατοίκους της 

Δημοτικής Ενότητας Παύλιανης, ενώ από το Δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου τους 

κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Ρεγκινίου και από τη Δημοτική ενότητα Μώλου, 

τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Μενδενίτσας (ΦΕΚ 3465/τ. Β΄/28-12-2012. 

«Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στο 

Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας», σ. σ. 51479-51484, 51487-51488). Συνολικά ο 

πληθυσμός αναφοράς αριθμεί 22.000 εξυπηρετηθέντα άτομα και η περιοχή που 

καλύπτει το Κ.Υ. είναι ορεινή –ημιορεινή, άγονη και προβληματική. 

Πίνακας 5.4γ. Οι Δημοτικές Ενότητες περιοχής ευθύνης του Κ.Υ. Αμφίκλειας 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ Αμφίκλειας 

Δρυμαίας, Μπράλου, 

Ξυλικών, Παλαιοχωρίου, 

Τιθρωνίου. 

ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

 Ελάτειας 
Λευκοχωρίου, Παναγίτσας, 

Σφάκας. 

ΤΙΘΟΡΕΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

 Κάτω Τιθορέας Τιθορέας, Μοδίου 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 Παύλιανης Παύλιανης 

ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 Καμένων Βούρλων Ρεγκινίου 

 Μώλου Μενδενίτσας 

Πηγή:https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE

%91%CE%BC%CF%86%CE%AF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF

%82_-_%CE%95%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82 

5.4.1 Στελέχωση του Κέντρου Υγείας Αμφίκλειας 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΦΕΚ 234/τ΄ Β/22-04-1986, (Υπουργική Απόφαση Αριθ. 

Α3α/οικ. 6611/08-04-1986) το Κ.Υ. Αμφίκλειας μαζί με τα Π.Ι. αποτελούν ενιαία 

Διεύθυνση. Στο εσωτερικό το Κ.Υ. διαρθρώνεται από τα Ιατρεία:α) Γενικής Ιατρικής, 

β) Παθολογικό, γ)Παιδιατρικό, δ)Οδοντιατρικό ε)Μικροβιολογικό στ)Μαιευτικό-

Γυναικολογικό, ζ)Οφθαλμολογικό, η)Χειρουργικό, θ)Ωτορινολαρυγγολογικό, 

ι)Καρδιολογικό, ια)Ορθοπαιδικό, ιβ)Ψυχιατρικό, ιγ)Ακτινοδιαγνωστικό. Οι ασθενείς 

που προσέρχονται σε αυτά τα ιατρεία εξυπηρετούνται από γιατρούς του κλάδου του 

Ε.Σ.Υ. Έτσι, το 2016 υπηρετούσαν σε αυτό δύο (02) γιατροί Γενικής ιατρικής, ένας 

(01) παιδίατρος, δύο (02) Αγροτικοί γιατροί του Κ.Υ. και ένδεκα (11) Αγροτικοί 

γιατροί που επισκέπτονται τα Π.Ι. και εξυπηρετούν τους ασθενείς των κοινοτήτων 

που ανήκουν στο κάθε Περιφερειακό Ιατρείο. Το ανθρώπινο Νοσηλευτικό δυναμικό 

που στελέχωνε το Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας το 2016, ήταν εννέα (09) νοσηλεύτριες 

και μία (01) μαία. Επίσης, το ίδιο έτος υπηρετούσε μία (01) Παρασκευάστρια ως 

προσωπικό ιατρικών εργαστηρίων. Στο γραφείο της Γραμματείας το οποίο 

απαρτίζεται από το διοικητικό προσωπικό υπηρετούσαν δύο (02) υπάλληλοι. Τέλος, 

υπηρετούσαν δύο (02) χειριστές Εμφανιστές, δύο (02) Φύλακες και δύο (02) οδηγοί–

Πλήρωμα Ασθενοφόρου.  

Η διοικητική διάρθρωση του Κέντρου Υγείας Αμφίκλειας περιλαμβάνει την Ιατρική, 

τη Νοσηλευτική, τη Διοικητική υπηρεσία και την υπηρεσία συναφών επαγγελμάτων 

υγείας και είναι στελεχωμένο από ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό, 
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καθώς και προσωπικό συναφών επαγγελμάτων υγείας σύμφωνα με το ΦΕΚ 234/τ΄. 

Β/22-04-86 όπως φαίνεται και στον πίνακα 5.4.1α. 

Πίνακας 5.4.1α. Κατανομή του Ιατρικού Προσωπικού του Κ.Υ. Αμφίκλειας 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αμφίκλειας (2017) 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε 

γιατρούς Γενικής Ιατρικής, αφού από τις επτά (07) οργανικές θέσεις που έχει ο 

οργανισμός καλύπτονται μόνο δύο (02), δηλαδή το 28,6% των θέσεων. Άξιο 

προσοχής, είναι ότι από τις τρεις (03) οργανικές θέσεις σε Παιδίατρους που έχει ο 

Οργανισμός καλύπτεται μόνο μία (01). Ακόμη, υπάρχει πλήρης έλλειψη, 100%, σε 

γιατρούς των άλλων ειδικοτήτων όπως σε Οδοντίατρους, Ακτινολόγους και 

Μικροβιολόγους. Οι ένδεκα (11) θέσεις των Αγροτικών γιατρών που υπηρετούν στα 

Αγροτικά Π.Ι. είναι καλυμμένες πλήρως 100%. Επίσης, από τις τρεις (03) θέσεις των 

Αγροτικών Ιατρών του Κ. Υ. οι δύο (02) είναι καλυμμένες και η μία (01) είναι κενή. 
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30 16 0 53,3% 1 1 15 0 

Γενικής 

Ιατρικής/Παθολογίας 
7 2 0 28,6% 0 0 2 0 

Παιδιατρικής 3 1 0 33,3% 0 0 1 0 

Οδοντιατρικής 3 0 0 0.0% 0 0 0 0 

Ακτινολογίας 1 0 0 0.0% 0 0 0 0 

Μικροβιολογίας 1 0 0 0.0% 0 0 0 0 

Χωρίς ειδικότητα 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 

Αγροτικοί  Κ.Υ. 3 2 0 86,7% 0 0 2 0 

Αγροτικοί  Π.Ι. 11 11 0 100% 0 0 10 0 
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Πίνακας 5.4.1β. Κατανομή του Νοσηλευτικού Προσωπικού του Κ.Υ. Αμφίκλειας 
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙ

ΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

19 9 1 47,3% 1 2 14 0 

Νοσηλευτών 

ΤΕ 
7 4 0 57,1% 0 1 5 0 

Νοσηλευτών 

ΔΕ 
4 4 0 100% 0 1 5 0 

Μαιών ΤΕ 2 1 0 50% 0 0 1 0 

Επισκεπτών 

Υγείας ΤΕ 
6 0 0  0 0  0 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αμφίκλειας (2017) 

Η κατάσταση που επικρατούσε στη Νοσηλευτική Υπηρεσία ήταν δύσκολη, γιατί από 

τις δεκαεννέα (19) θέσεις νοσηλευτικού Προσωπικού, που έχει ο Οργανισμός του 

Κ.Υ. Αμφίκλειας, το 2016 οι υπηρετούντες είναι εννέα (09). Αναλυτικά από τους 

επτά (07) νοσηλευτές ΤΕ, οι τέσσερις (04) είναι υπηρετούν προσωπικό, ενώ οι 

τέσσερις (04) θέσεις νοσηλευτών ΔΕ είναι καλυμμένες πλήρως. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό αδυναμίας κάλυψης των θέσεων βρίσκεται στη στελέχωση των 

Επισκεπτριών υγείας, αφού και οι έξι (06) θέσεις που έχει ο Οργανισμός είναι κενές. 

Επίσης, από τις δύο (02) προβλεπόμενες θέσεις μαιών ΤΕ, η μία (01) είναι 

καλυμμένη. 

Πίνακας 5.4.1γ. Κατανομή του Προσωπικού Επαγγελματιών Υγείας του Κ.Υ. 
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Ιατρικών 
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Εργαστηρίων ΤΕ 

Παρασκευαστών 

ΔΕ 
0 0 1 0,0% 0 0 1 0 

Ραδιολογίας-

Ακτινολογίας ΤΕ 
0 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Χειριστών 

Εμφανιστών ΔΕ 
2 2 0 100% 0 0 2 0 

Φυσιοθεραπευτών 

ΤΕ 
2 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Κοινωνικών 

Λειτουργών ΤΕ 
2 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Διαιτολογίας ΤΕ 1 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Επόπτες δημόσιας 

Υγείας ΤΕ 
0 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αμφίκλειας (2017) 

Από τον πίνακα 5.4.1γ προκύπτει ότι από τις οκτώ (08) προβλεπόμενες θέσεις 

επαγγελματιών Υγείας, οι τρεις (03) είναι καλυμμένες με Προσωπικό. Ειδικότερα, η 

μία (01) θέση Ιατρικών εργαστηρίων είναι καλυμμένη πλήρως, όπως και οι δύο (02) 

θέσεις Χειριστών Εμφανιστών είναι καλυμμένες 100%. Ακόμη, υπηρετούν 

προσωπικό είναι και (02) Παρασκευάστριες ΔΕ. Ως εκ τούτου, οι διαγνωστικές 

εξετάσεις, ακτινολογικές και μικροβιολογικές γίνονται για την εξυπηρέτηση των 

ασθενών από τους παραπάνω επαγγελματίες υγείας. Ωστόσο, Ραδιολόγοι–

Ακτινολόγοι, Φυσιοθεραπευτές, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Διαιτολόγοι και Επόπτες 

Δημόσιας Υγείας δεν είναι διορισμένοι στο Κ.Υ. Αμφίκλειας αν και υπάρχουν 

προβλεπόμενες θέσεις.  

Ακόμη, το Διοικητικό Προσωπικό του Κ.Υ. Αμφίκλειας κατανέμεται ως εξής. 

Πίνακας 5.4.1δ. Κατανομή του Διοικητικού Προσωπικού του Κ.Υ. Αμφίκλειας  
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Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αμφίκλειας (2017) 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 5.4.1δ, από τις τρεις (03) θέσεις Διοικητικού 

Προσωπικού του Οργανισμού καλύπτονται οι δύο (02) και μία (01) θέση είναι από 

απόσπαση. 

Πίνακας 5.4.1ε. Κατανομή του Τεχνικού και Λοιπού προσωπικού του Κ.Υ. Αμφίκλειας 
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11 8 0 72,7
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0 2 10 1 

Πληρώματα 

Ασθενοφόρων ΔΕ 

6 3 0 50% 0 0 3 0 

Τραυματιοφορείς 

ΥΕ και βοηθοί 

θαλάμων 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Συντηρητών ΔΕ 10 1 0 100% 0 1 1 0 

Μάγειροι ΔΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Βοηθοί Μαγείρου 

ΥΕ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Προσωπικό 

Καθαριότητας ΥΕ 

2 2 0 100% 0 0 2 0 

Κηπουρών ΥΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Επιμελητών ΥΕ 2 2 0 100% 0 0 2 0 
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Προσωπικό ΔΕ 
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Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αμφίκλειας (2017) 
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Όσον αφορά το Τεχνικό και Λοιπό Προσωπικό από τις ένδεκα (11) θέσεις του 

Οργανισμού καλύπτονται οι οκτώ (08). Η μία (01) θέση του Συντηρητή ΔΕ 

καλύπτεται πλήρως, 100%, επίσης, οι δύο (02) του Προσωπικού Καθαριότητας 

καλύπτονται 100%. Επιπλέον, οι δύο (02) θέσεις των Επιμελητών ΥΕ είναι 100% 

καλυμμένες. Μόνο τα πληρώματα ασθενοφόρων ΔΕ καλύπτουν το 50% των 

οργανικών θέσεων, αφού από τις έξι (06) θέσεις που έχει ο Οργανισμός, οι τρεις (03) 

είναι υπηρετούν προσωπικό. 

Ακολουθεί ο πίνακας 5.4.1στ με το συνολικό αριθμό του Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Πίνακας 5.4.1στ. Συνολικός αριθμός Ανθρώπινου Δυναμικού του Κ.Υ. Αμφίκλειας 
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71 39 2 54% 3 5 47 1 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αμφίκλειας (2017) 

Συνολικά, ο Οργανισμός του Κέντρου Υγείας Αμφίκλειας αριθμεί εβδομήντα ένα 

(71) άτομα προσωπικό, από τα οποία, κατά το έτος 2016, υπηρετούσαν τα τριάντα 

εννέα (39) με δύο (02) υπαλλήλους σε προσωποπαγείς θέσεις, τρεις (03) με 

απόσπαση προς άλλα Κ.Υ., πέντε (05) με απόσπαση από άλλους οργανισμούς και με 

ένα (01) άτομο επικουρικό προσωπικό. Έτσι, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων 

φτάνει το 55,6% και η υφιστάμενη δύναμη τους σαράντα δύο (42) υπαλλήλους. 

5.4.2 Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός του Κέντρου Υγείας Αμφίκλειας και των 

Περιφερειακών Ιατρείων  

Το Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί σε ιδιόκτητο 

χώρο. Ακόμη, τα περισσότερα Περιφερειακά ιατρεία λειτουργούν σε χώρους του 

δήμου χωρίς δαπάνες, γι’ αυτό και τα μισθώματα – κοινόχρηστα είναι ελάχιστα. Ο 

Βιοϊατρικός εξοπλισμός τον οποίο διέθετε στο Ακτινολογικό και στο Μικροβιολογικό 

Eργαστήριο, στο Οδοντιατρείο, στα Τακτικά Iατρεία και στα Περιφερειακά Iατρεία 

για την αντιμετώπιση ατυχημάτων και μικροεπεμβάσεων, για το έτος 2016 ήταν: ένα 

(01) Ακτινοδιαγνωστικό μηχάνημα, δύο (02) κλίβανοι Υγρής και Ξηρής 

Αποστείρωσης, δύο (02) Αναλυτές αίματος, τρεις (03) Ηλεκτροκαρδιογράφοι, ένα 
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(01) Μικροσκόπιο και δύο (02) Απινιδωτές. Επίσης, υπήρχε ένας (01) Αναδευτήρας, 

ένας (01) Ζυγός Ακριβείας, ένα (01) Φωτόμετρο ψηφιακό, ένα (01) ψυγείο. Ακόμη, 

είχε ένα (01) Ακτινολογικό Οδοντιατρικό και μία (01) Οδοντιατρική καρέκλα. Οι 

Ηλεκτροκαρδιογράφοι βρίσκονται στο τμήμα Επειγόντων περιστατικών αλλά 

μεταφέρονται και στα άλλα ιατρεία για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Επιπρόσθετα, 

τα Π.Ι. Κάτω Τιθορέας και Ελάτειας διαθέτουν από έναν (01) Ηλεκτροκαρδιογράφο. 

Πίνακας 5.4.2α. Ο Βιοϊατρικός Εξοπλισμός του Κ.Υ. Αμφίκλειας 

ΤΜΗΜΑ - 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ Ένα (01) Ακτινοδιαγνωστικό μηχάνημα 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Δύο (02)Κλίβανοι Υγρής και Ξηρής Αποστείρωσης. 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Δύο (02) Αναλυτές αίματος, ένα (01) Μικροσκόπιο, ένας (01) 

Αναδευτήρας, ένας (01) Ζυγός Ακριβείας, ένα (01) Φωτόμετρο 

ψηφιακό, ένα (01) ψυγείο. 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ Ένα (01) Ακτινολογικό Οδοντιατρικό, μία (01) Οδοντιατρική καρέκλα 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Τρεις (03) Ηλεκτροκαρδιογράφοι, δύο (02)Απινιδωτές. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΙΘΟΡΕΑΣ 
Ένας (01) Ηλεκτροκαρδιογράφος. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
Ένας (01) Ηλεκτροκαρδιογράφος. 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αμφίκλειας (2017) 

5.4.3
 
 Παραγωγικότητα του Κέντρου Υγείας Αμφίκλειας και των Περιφερειακών 

Ιατρείων  

Η παραγωγικότητα του Κ.Υ. Αμφίκλειας συνίσταται, κυρίως, στο συνολικό αριθμό 

των επισκέψεων στα ιατρεία του, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα επείγοντα 

περιστατικά και το σύνολο των διακομιδών του ΕΚΑΒ. Ακόμα, καταγράφονται οι 

συνταγογραφήσεις και όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις που είναι Ακτινολογικές, 

Μικροβιολογικές και TestPap.  

Πιο αναλυτικά, για το έτος 2016 το σύνολο των ασθενών που επισκέφθηκαν το Κ.Υ. 

Αμφίκλειας φθάνει τους (27.822). Οι ασθενείς που προσέρχονται είτε για εξέταση 

είτε για συνταγογράφηση δεν κλείνουν ραντεβού αλλά την ίδια ημέρα παίρνουν 

εισιτήριο άνευ πληρωμής τηρώντας σειρά προτεραιότητας. Στον Πίνακα 5.4.3α 

φαίνεται αναλυτικά ο αριθμός των ασθενών που εξετάσθηκαν σε κάθε ιατρείο που 

λειτουργεί μέσα στο Κ.Υ. Έτσι στο Παθολογικό ιατρείο εξετάσθηκαν (7.010) άτομα, 

στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (3.317) άτομα, στο Παιδιατρικό τμήμα (1.200) 

άτομα, στο Μαιευτικό –Γυναικολογικό (255) άτομα, και στο Χειρουργικό προσήλθαν 

(588) άτομα. Επισημαίνεται ότι στο Κ.Υ. Αμφίκλειας δεν υπάρχει γιατρός 
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Χειρούργος και οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση γίνεται από τον γιατρό Γενικής 

Ιατρικής. Επίσης, δεν είναι διορισμένος γιατρός Γυναικολόγος και το TestPap γίνεται 

από τη μαία. 

Πίνακας 5.4.3α. Νοσολογική - νοσηλευτική κίνηση και διαγνωστικές εξετάσεις του Κ.Υ. 
Αμφίκλειας, κατά το έτος 2016 

ΙΑΤΡΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ 

Παθολογικό/Γεν. Ιατρικής 7.010 

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 3.317 

Τμήμα Συνταγογράφησης 14.852 

Τμήμα Παιδιατρικό 1.200 

Μαιευτικό/Γυναικολογικό 255 

Χειρουργικό 588 

ΣΥΝΟΛΟ 27.222 

ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ 272 

ΤΜΗΜΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  

Εισαγωγές ασθενών 1.536   

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ        

Ενεσιοθεραπεία    755 

Κατ’ οίκον Νοσηλεία   180 

ΣΥΝΟΛΟ   935 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 

Ακτινοδιαγνωστικές   7.500 

Μικροβιολογικές 30.180 

TestPap     165 

ΣΥΝΟΛΟ 37.845 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αμφίκλειας (2017) 

Στην παραγωγικότητα του Κέντρου Υγείας Αμφίκλειας σημαντικό παράγοντα 

αποτελεί και η καταμέτρηση των συνταγογραφήσεων οι οποίες φθάνουν τις (14.852). 

Στο Κ.Υ. λειτουργεί Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας που διαθέτει δύο (02) θαλάμους 

νοσηλείας και οκτώ (08) κλίνες και κατά το έτος 2016 νοσηλεύτηκαν (1.536) άτομα. 

Οι ασθενείς νοσηλεύονται κατόπιν γνωμάτευσης του γιατρού των Εκτάκτων 

Περιστατικών ή της Εφημερίας και παραμένουν για κάποιες ώρες ή και για 

διανυκτέρευση. Σε περίπτωση που χρειάζονται περισσότερη ιατρική φροντίδα και 

εξέταση οι ασθενείς μεταφέρονται με το ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Λαμίας.  

Επίσης, στον Πίνακα 5.4.3α παρατηρείται ότι από το τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών υπήρξαν (272) διακομιδές προς το Νοσοκομείο Λαμίας, αυτό 

καταδεικνύει το ρόλο του Κέντρου Υγείας Αμφίκλειας στην Πρωτοβάθμια 

περίθαλψη και ενισχύει την διασύνδεση μεταξύ των δύο επιπέδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Η μεταφορά των ασθενών γίνεται είτε με το 

ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας είτε με τα αυτοκίνητα του ΕΚΑΒ. 
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Οι διαγνωστικές εξετάσεις εκτελούνται στα πλαίσια των Τακτικών και Επειγόντων 

Περιστατικών που διενεργούνται στο Κ.Υ. Αμφίκλειας. Παρατηρείται ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνουν οι μικροβιολογικές εξετάσεις, οι οποίες κατά το 

έτος 2016 ήταν (30.180) και ακολουθούν οι ακτινολογικές εξετάσεις οι οποίες ήταν 

(7.500). Επίσης, οι γυναικολογικές εξετάσεις όπως το TestPap γίνεται σε καθημερινή 

βάση από τη μαία που υπηρετεί στο γυναικολογικό ιατρείο και το 2016 έγιναν εκατόν 

εξήντα πέντε (165) TestPap. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν (37.845) διαγνωστικές 

εξετάσεις, (Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αμφίκλειας, 2017). Επίσης, η κατ’ οίκον 

νοσηλεία προσφέρθηκε από τους νοσηλευτές και τους γιατρούς σε (180) περιπτώσεις 

ασθενών που δεν μπορούσαν να προσέλθουν στο χώρο του Κ.Υ. Αμφίκλειας. 

Στο Κ.Υ. Αμφίκλειας υλοποιούνται προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της 

υγείας των κατοίκων της περιοχής. Προτεραιότητα έχουν οι εμβολιασμοί ενηλίκων 

και παιδιών, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2016 για την πρόληψη ή και 

την εξάλειψη λοιμωδών νοσημάτων. Συγκεκριμένα εμβολιάστηκαν με MMR (72) 

άτομα, έγιναν (85) εμβολισμοί Αντιτετανικοί, (45) εμβολιασμοί 3πλουν, (54) για τη 

μηνιγγίτιδα, (15) για τον πνευμονιόκοκκο. Ακόμη, πραγματοποιήθηκαν (22) 

εμβολιασμοί Ηπατίτιδας Α, (48) Ηπατίτιδας Β, (75) αντιγριπικά εμβόλια, (97) 

εμβόλια για το HPVκαι (08) εμβόλια Διφθερίτιδας–τετάνου. Συνολικά 

πραγματοποιήθηκαν (521) εμβόλια από έναν (01) Γενικό γιατρό και έναν (01) 

Παιδίατρο, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 5.4.3β. Εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν στο Κ.Υ. Αμφίκλειας κατά το 
έτος 2016 

Εμβόλια Αριθμός εμβολίων 
Κατηγορίες επαγγελματιών που παρείχαν 

υπηρεσίες 

Sabin 0 0 

MMR 72  

Ένας (01) γιατρός Γενικής  Ιατρικής, ένας (01) 

παιδίατρος. Αντιτετανικοί 85 

Αιμόφιλος 0 0 

2πλούν 0 0 

3πλούν 45 Ένας (01) γιατρός Γενικής  Ιατρικής, ένας (01) 

παιδίατρος. Μηνιγγίτιδας 54 

Πνευμονιόκοκου 15 Ένας (01) γιατρός Γενικής  Ιατρικής. 

Ανεμοβλογιάς 0 0 

Ηπατίτιδας Α 22 Ένας (01) γιατρός Γενικής  Ιατρικής, ένας (01) 
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Ηπατίτιδας Β 48 παιδίατρος. 

 

Αντιγριπικό 75 

Mantux 0 0 

BCG 0 0 

HPV 97 Ένας (1) γιατρός Γενικής  Ιατρικής, ένας (1) 

παιδίατρος. 

 Διφθερίτιδας – Τετάνου 8 

Λοιποί εμβολιασμοί 0 0 

Σύνολο Εμβολίων 521 
Ένας (1) γιατρός Γενικής  Ιατρικής, ένας (1) 

παιδίατρος. 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αμφίκλειας (2017) 

Για τη συμμετοχή στα προγράμματα υγείας διευκολύνονται να συμμετέχουν όλοι οι 

πολίτες του Δήμου. Τα προγράμματα πρόληψης και Αγωγής Υγείας απευθύνονται σε 

μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς και ο χώρος που υλοποιήθηκαν είναι το σχολείο 

και οι διάφορες υπηρεσίες. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τις ενημερώσεις 

μαθητών το έτος 2016 ήταν: «Πρώτες Βοήθειες», «Παχυσαρκία», «Αλκοόλ», 

«Σεξουαλικά νοσήματα», «Στοματική Υγιεινή». Με την εφαρμογή αυτών των 

προγραμμάτων από το γραφείο Κοινωνικής Φροντίδας ενημερώνεται και ο 

πληθυσμός σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, διαιτητικής αγωγής και 

σχολικής υγιεινής. Ως εκ τούτου, υλοποιείται ο σκοπός του Κ.Υ. σύμφωνα με το 

άρθρο 15 του Ν. 1397/83. 

Πίνακας 5.4.3γ. Προγράμματα προαγωγής υγείας και προληπτικής Ιατρικής του Κ.Υ. 

Αμφίκλειας, κατά το έτος 2016 

Τίτλος Προγράμματος 

 

Αριθμός 

εκπαιδευόμενων 

 

Πληθυσμός 

Στόχος 

Επαγγελματίες Υγείας που 

ασχολήθηκαν 

Πρώτες Βοήθειες 200 

Μαθητές 

 

Ένας γιατρός Γενικής 

Ιατρικής, ένας παιδίατρος. 

. 

Παχυσαρκία 200 

Αλκοόλ 200 

Σεξουαλικά Νοσήματα 200 

Ένας γιατρός Γενικής 

Ιατρικής, ένας παιδίατρος, 

μία μαία. 

Στοματική Υγιεινή 200 
Ένας γιατρός Γενικής 

Ιατρικής, ένας παιδίατρος. 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αμφίκλειας (2017) 

Είναι αξιοσημείωτο ότι υπάρχει συνεργασία και συνεπικουρία μεταξύ των δύο 

γιατρών, της Γενικής Ιατρικής και του Παιδίατρου, με τη μαία του Κ.Υ. Αμφίκλειας 

για την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας Υγείας. Φαίνεται 

έμπρακτα πως η μαία εκτελεί το έργο των επισκεπτριών υγείας και των Κοινωνικών 
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λειτουργών, οι οποίες δεν αποτελούν υπηρετούν προσωπικό στο συγκεκριμένο Κ.Υ., 

αν και υπάρχουν οργανικές θέσεις. 

Πίνακας 5.4.3δ. Νοσολογική και νοσηλευτική κίνηση των Π.Ι. του Κ.Υ. Αμφίκλειας 

Περιφερειακά και Πολυδύναμα Περιφερειακά 

Ιατρεία 

Έτος 2016 

Αριθμός περιστατικών 

Εξετασθέντες 3.500 

Κατ’ οίκον Επισκέψεις    150 

Συνταγογραφήσεις 1.600 

ΣΥΝΟΛΟ 5.250 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αμφίκλειας (2017) 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που υπογράφεται από τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας 

Αμφίκλειας, οι αγροτικοί γιατροί επισκέπτονται τα αγροτικά ιατρεία των χωριών που 

ανήκουν στο κάθε Περιφερειακό Ιατρείο, κάθε δεκαπέντε ημέρες. Επισημαίνεται ότι, 

το Κ.Υ. Αμφίκλειας είναι διασυνδεδεμένο με τα Περιφερειακά Ιατρεία της περιοχής 

ευθύνης του. Στον παραπάνω πίνακα 5.4.3δ παρουσιάζεται η νοσολογική και 

νοσηλευτική κίνηση αυτών των ιατρείων, στα οποία κατά το έτος 2016 εξετάσθηκαν 

3.500 ασθενείς, έγιναν (1.600) συνταγογραφήσεις και (150) κατ’ οίκον επισκέψεις.   

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 98% των προσερχόμενων ατόμων στο Κ.Υ. Αμφίκλειας 

είναι ασφαλισμένοι στον Ε.Ο.Π.Π.Υ., το 0,2% ανήκει στα Λοιπά ταμεία (τράπ. 

Ιδιωτ.), το 0,5% είναι Έλληνες Άποροι, το 0,6% είναι Έλληνες Ανασφάλιστοι, το 

0,2% είναι Αλλοδαποί Απορίας, το 0,5% είναι Αλλοδαποί Ανασφάλιστοι και 0% 

Πρόσφυγες–μετανάστες. Στον παρακάτω πίνακα 5.4.3ε φαίνεται το ποσοστό των 

προσερχόμενων στο Κ.Υ. κατά ταμείο το έτος 2016. 

Πίνακας 5.4.3ε. Ποσοστό προσερχόμενων κατά Ταμείο στο Κ.Υ. Αμφίκλειας έτους 2016 

ΤΑΜΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 

ΕΟΠΠΥ 98% 

Λοιπά (Τραπ. Ιδιωτ.)   0,2% 

Έλληνες Άποροι   0,5% 

Έλληνες Ανασφάλιστοι   0,6% 

Αλλοδαποί Απορίας   0,2% 

Αλλοδαποί Ανασφάλιστοι   0,5% 

Πρόσφυγες - μετανάστες   0,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αμφίκλειας (2017). 

5.4.4.Οικονομικά και απολογιστικά στοιχεία του Κέντρου Υγείας Αμφίκλειας 

Οι δαπάνες του Κ.Υ. Αμφίκλειας για το έτος 2016 παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα. Το ποσό των δαπανών κατανέμεται ως εξής: 
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Πίνακας 5.4.4α. Δαπάνες του Κ.Υ. Αμφίκλειας κατά το έτος 2016 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

Α. Δαπάνες Μισθοδοσίας 854.861,57€ 82,57% 

Εφημερίες 124.293,73€ 12% 

Υπερωρίες    20.213,97€   1,96% 

ΣΥΝΟΛΟ 999.369,27€  96,53% 

Β. Λειτουργικές Δαπάνες   35.885,22€    3,47% 

Μισθώματα και Κοινόχρηστα        180€    0,01 

ΔΕΗ   11.054,36€    1,07 

ΟΤΕ     1.478,25€    0,14 

Καύσιμα και Λιπαντικά     4.545,91€    0,44 

Υγειονομικό Υλικό     9.000€    0,87 

Φαρμακευτικό Υλικό     9.626,70€    0,94 

Ύδρευση και Άρδευση 0€    0 

ΣΥΝΟΛΟ 1.035.254,49€ 100% 

Πηγή: 5
η
 ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (2017) 

Στις δαπάνες του Κ.Υ. Αμφίκλειας παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

δαπανών καταλαμβάνουν οι δαπάνες της μισθοδοσίας οι οποίες φτάνουν το 96,53% 

επί του συνόλου των δαπανών, ποσοστό που ξεπερνά και τις αντίστοιχες 

νοσοκομειακές δαπάνες μισθοδοσίας, οι οποίες φτάνουν το 50-60% και μερικές 

φορές το 70% (Θεοδώρου και συν., 2001). Οι λειτουργικές δαπάνες πλησιάζουν το 

3,47% και περιλαμβάνουν τα πάγια έξοδα για τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, τα μισθώματα και 

τα κοινόχρηστα, για το υγειονομικό υλικό, το φαρμακευτικό υλικό, τα καύσιμα και τα 

λιπαντικά. Επισημαίνεται ότι έξοδα για την ύδρευση και την άρδευση δεν υπάρχουν 

γιατί πληρώνονται από το Δήμο Αμφίκλειας, (Γραμματεία Κέντρου Υγείας 

Αμφίκλειας, 2017). 

5.5 ΠΕΔΥ–Κέντρο Υγείας Στυλίδας  

Ο Δήμος Στυλίδας αποτελεί έναν από τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας 

Φθιώτιδας, ο οποίος συστήθηκε με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» από την συνένωση 

των δήμων Εχιναίων, Πελασγίας και Στυλίδας, βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της 

Φθιώτιδας και έχει έδρα τη Στυλίδα (Νόμος 3852/2010, ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010). 
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Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο νέος Δήμος έχει έκταση 463,9 km
2 

και o 

πληθυσμός του φτάνει τους 12.750 κατοίκους, (ΦΕΚ 3465/τ. Β΄/28-12-2012. 

«Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στο 

Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας»). Η Στυλίδα στην οποία βρίσκεται το Κέντρο Υγείας 

απέχει από τη Λαμία 17 χλμ. και από τη Λάρισα 130 χλμ. 

http://www.stigmap.gr/ploigisi.php). Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται μέσω οδικού 

δικτύου. 

Η Διοικητική Διαίρεση του Δήμου Στυλίδας σε Δημοτικές Ενότητες είναι η εξής: 

Δημοτική Ενότητα Εχιναίων 

Δημοτική Ενότητα Πελασγίας 

Δημοτική Ενότητα Στυλίδας  

Πίνακας 5.5α. Γεωγραφική χωροθέτηση του ΠΕΔΥ-Κ.Υ. Στυλίδας 

ΤΟ ΠΕΔΥ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

βρίσκεται στο Δήμο Στυλίδας 

Ο δήμος Στυλίδας ανήκει στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας 

(σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης Ν. 3852/2010, 

ΦΕΚ 87/7-6-2010) συστήθηκε  
ως δήμος Στυλίδας 

Έδρα του Δήμου είναι η Στυλίδα 

Διοικητική διαίρεση του Δήμου Στυλίδας 

Οι Δημοτικές Ενότητες είναι: 

-Εχιναίων 

- Πελασγίας 

- Στυλίδας 

Η έκταση του νέου Δήμου 463,9 km
2
 

Ο πληθυσμός του Δήμου είναι 12750 κάτοικοι 

Το Κέντρο Υγείας του ομώνυμου Δήμου υπάγεται στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς 

Ελλάδας (Ν. 4238/2014) 

Ο πληθυσμός αναφοράς είναι 32000 κάτοικοι 

Γεωγραφικός προσδιορισμός της περιοχής Η περιοχή είναι πεδινή-ημιορεινή 

Η χιλιομετρική απόσταση Στυλίδα – Λαμία είναι 17 χλμ 

Η χιλιομετρική απόσταση Στυλίδα – Λάρισα είναι 130 χλμ. 

Στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας ανήκουν 
Πέντε (05) Π.Ι. 

και 

ένα (01) Π.Π.Ι. 

Πηγή:https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE

%A3%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82 

http://www.stigmap.gr/ploigisi.php
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Το Κ.Υ. Στυλίδας εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του Δήμου Στυλίδας. Ειδικότερα, 

τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Εχιναίων που περιλαμβάνει τις Τοπικές 

Κοινότητες Αχινού, Δρέπανου, Αχλαδίου, Καραβόμυλου, Παλαιοκερασιάς και 

Σπαρτιάς. Τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Στυλίδας που περιλαμβάνει τις 

Τοπικές Κοινότητες Αγίας Μαρίνας, Άνυδρου, Αυλακίου, Λογγιτσίου και Νεράϊδας. 

Επίσης, τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Πελασγίας με τις τοπικές 

κοινότητες Πελασγίας, Μύλων, Γλύφας, Βαθύκοιλου. Επιπρόσθετα, εξυπηρετεί και 

τις Τοπικές Κοινότητες Ανθήλης, Μοσχοχωρίου και Θερμοπυλών από το Δήμο 

Λαμιέων. Συνολικά ο πληθυσμός αναφοράς είναι 32000 και η περιοχή που καλύπτει 

είναι πεδινή –ημιορεινή. 

Πίνακας 5.5β. Οι Δημοτικές Ενότητες περιοχής ευθύνης του Κ.Υ. Στυλίδας 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ  Έδρα Στυλίδα 

 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

 Στυλίδας 
Αγίας Μαρίνας, Άνυδρου, 

Αυλακίου, Λογγιτσίου, Νεράϊδας. 

 Εχιναίων 

Αχινού, Ραχών, Δρέπανου, 

Αχλαδίου, Καραβόμυλου, 

Παλαιοκερασιάς, Σπαρτιάς. 

 Πελασγίας 
Πελασγίας, Μύλων, Γλύφας, 

Βαθύκοιλου. 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 Γοργοποτάμου 

Ανθήλης, 

Μοσχοχωρίου 

Θερμοπυλών 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Στυλίδας (2017) 

Το Κ.Υ. Στυλίδας συστήθηκε με το ΦΕΚ 233/τ. Β΄/22-04-1986, (Υπουργική 

Απόφαση Αριθ. Α3α/οικ. 6610/08-04-1986) και σύμφωνα με το «άρθρο 1 λειτουργεί 

από 1-10-1986 ως αποκεντρωμένη οργανική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου 

Λαμίας και έχει έδρα την κοινότητα της Στυλίδας». Ο σκοπός του Κ.Υ. είναι ο ίδιος 

με αυτόν που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 1397/83, (Εθνικό 

Σύστημα Υγείας).  

Με τον Νόμο 4238/2014 και το ΦΕΚ 38/τ. Α΄/17-02-2014 και τα άρθρα 1 και 2 τα 

Κέντρα Υγείας και οι λοιπές Μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας των Δ.Υ.Πε. είναι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας του ΠΕΔΥ. Το Κέντρο Υγείας με τις αποκεντρωμένες μονάδες 

του, δηλαδή, τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και τα Περιφερειακά Ιατρεία 

μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή της 5
η 

Δ.Υ.Πε. και αποτελούν 

αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους (Διαπιστωτική Πράξη Νο 459/14-7-2014 
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του Διοικητή της 5
ης

Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας). Με την ίδια 

Διαπιστωτική Πράξη στο Κ.Υ. Στυλίδας, το οποίο βρίσκεται υπό την εποπτεία της 5
η
 

ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας υπάγονται τα πέντε (05) Περιφερειακά Ιατρεία 

που είναι τα ακόλουθα: της Ανθήλης, των Ραχών, του Μοσχοχωρίου, της Γλύφας και 

των Θερμοπυλών και ένα (01) Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, της Πελασγίας. 

Πίνακας 5.5γ. Τα Περιφερειακά Ιατρεία που ανήκουν στο Κ.Υ. Στυλίδας 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

Αριθμός Περιφερειακών Ιατρείων  

Έξι (06) 

Ανθήλης – Γλύφας – Θερμοπυλών -  

Μοσχοχωρίου - Ραχών και το Π. Π. Ι.  

της Πελασγίας (ΦΕΚ 1949/τ. Β΄/8-9-

2009) 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Στυλίδας (2017) 

5.5.1 Στελέχωση του Κέντρου Υγείας Στυλίδας  

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΦΕΚ 233/τ. Β΄/22-04-1986, το Κέντρο Υγείας Στυλίδας 

μαζί με τα Π.Ι. που υπάγονται σε αυτό, αποτελούν ενιαία Διεύθυνση. Στο εσωτερικό 

το Κ.Υ. διαρθρώνεται από τα Ιατρεία: α)Γενικής Ιατρικής, β)Παθολογικό, 

γ)Παιδιατρικό, δ)Οδοντιατρικό ε)Μικροβιολογικό στ)Μαιευτικό-Γυναικολογικό, 

ζ)Οφθαλμολογικό, η)Χειρουργικό, θ)Ωτορινολαρυγγολογικό, ι)Καρδιολογικό, 

ια)Ορθοπαιδικό, ιβ)Ψυχιατρικό, ιγ)Ακτινοδιαγνωστικό. Οι ασθενείς που 

προσέρχονται σε αυτά τα ιατρεία εξυπηρετούνται από γιατρούς του κλάδου Ε. Σ. Υ. 

Το Ιατρικό Προσωπικό του Κέντρου Υγείας Στυλίδας που υπηρετούσε σε αυτό και 

στα Π.Ι. το έτος 2016 αποτελούνταν από δύο (02) γιατρούς Γενικής Ιατρικής, δύο 

(02) Οδοντίατρους, έναν (01) Μικροβιολόγο, τρεις (03) Αγροτικούς γιατρούς του 

Κ.Υ. και ένδεκα (11) Αγροτικούς γιατρούς, που υπηρετούσαν στα Περιφερειακά 

Ιατρεία. Ακόμη, στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας υπηρετούσαν πέντε (05) νοσηλεύτριες, 

τρεις (03) μαίες, ένας (01) υπάλληλος ιατρικών εργαστηρίων. Επιπρόσθετα, στο 

γραφείο Κοινωνικής Φροντίδας, υπηρετούσαν δύο (02) Επισκέπτριες υγείας και δύο 

(02) Κοινωνικοί λειτουργοί. Επιπλέον, στο γραφείο της γραμματείας, το οποίο 

απαρτίζεται από το διοικητικό προσωπικό, υπηρετούσαν τέσσερις (04) υπάλληλοι. 

Τέλος, το έτος 2016 υπηρετούσαν σε αυτό δύο (02) Οδηγοί- Πλήρωμα Ασθενοφόρου 

και δύο (02) Επιμελητές ΥΕ. 

Η διοικητική διάρθρωση του Κέντρου Υγείας Στυλίδας περιλαμβάνει την Ιατρική, τη 

Νοσηλευτική, τη Διοικητική υπηρεσία και την υπηρεσία συναφών επαγγελμάτων 
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υγείας και είναι στελεχωμένο από ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό, 

καθώς και προσωπικό συναφών επαγγελμάτων υγείας σύμφωνα με το ΦΕΚ 233/τ. 

Β΄/22-04-1986. 

Πίνακας 5.5.1α. Κατανομή του Ιατρικού Προσωπικού του Κ.Υ. Στυλίδας 

Δ
Υ

Ν
Α

Μ
Η

 

ΙΑ
Τ

Ρ
ΙΚ

Ο
Υ

 

Π
Ρ

Ο
Σ

Ω
Π

ΙΚ
Ο

Υ
 

Ο
Ρ

Γ
Α

Ν
ΙΣ

Μ
Ο

Σ
 

Υ
Π

Η
Ρ

Ε
Τ

Ο
Υ

Ν
Τ

Ε

Σ
 

Π
Ρ

Ο
Σ

Ω
Π

Ο
 

Π
Α

Γ
Η

Σ
 

Κ
Α

Λ
Υ

Ψ
Η

 

%
 

Α
Π

Ο
Σ

Π
Α

Σ
Η

 

Π
Ρ

Ο
Σ

 

Α
Π

Ο
 

Α
Π

Ο
Σ

Π
Α

Σ
Η

  

Υ
Φ

ΙΣ
Τ

Α
Μ

Ε
Ν

Η
 

Δ
Υ

Ν
Α

Μ
Η

 

Π
Ρ

Ο
Σ

Ω
Π

ΙΚ
Ο

 

Ο
Ρ

ΙΣ
Μ

Ε
Ν

Ο
Υ

 

Χ
Ρ

Ο
Ν

Ο
Υ

 Η
 

Ε
Π

ΙΚ
Ο

Υ
Ρ

ΙΚ
Ο

 

ΙΑΤΡΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
28 16 0 

57.14

% 
0 0 16 0 

Γενικής 

Ιατρικής/Παθολογί

ας 

6 3 0 50% 0 0 3 0 

Παιδιατρικής 1 1 0 100% 0 0 1 0 

Οδοντιατρικής 3 2 0 
66.66

% 
0 0 2 0 

Ακτινολογίας 1 0 0 0.0% 0 0 0 0 

Μικροβιολογίας 1 1 0 100% 0 0 1 0 

Χωρίς ειδικότητα 2 0 0 0.0% 0 0 0 0 

Αγροτικοί  Κ.Υ. 3 3 0 100% 0 0 3 0 

Αγροτικοί  Π. Ι. 11 6 0 
54.54

% 
0 0 6 0 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Στυλίδας (2017) 

Κατά το έτος 2016 στο Ιατρικό Προσωπικό παρατηρείται ότι υπάρχει έλλειψη σε 

γιατρούς Γενικής Ιατρικής, αφού από τις έξι (06) οργανικές θέσεις που έχει ο 

Οργανισμός καλύπτονται μόνο τρεις (03), ποσοστό 50%. Ακόμη, υπάρχει πλήρης 

έλλειψη 100% σε γιατρούς των άλλων ειδικοτήτων, όπως σε Ακτινολόγους, σε 

Χειρούργους και χωρίς ειδικότητα. Ωστόσο, υπάρχει, ως υπηρετούν Προσωπικό, ένας 

(01) Μικροβιολόγος, τρεις (03) Αγροτικοί γιατροί του Κ.Υ. Στυλίδας και έξι (06) από 

τους ένδεκα (11) Αγροτικούς γιατρούς των Περιφερειακών ιατρείων. 
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Πίνακας 5.5.1β. Κατανομή του Νοσηλευτικού Προσωπικού του Κ.Υ. Στυλίδας 
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
24 10 0 35% 0 0 10 0 

Νοσηλευτών ΤΕ 4 1 0 25% 0 0 1 0 

Νοσηλευτών ΔΕ 5 4 0 80% 0 0 4 0 

Μαιών ΤΕ 9 3 0 
33.3

% 
0 0 3 0 

Επισκεπτών 

Υγείας ΤΕ 
6 2 0 

33.3

% 
0 0 2 0 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Στυλίδας (2017) 

Όσον αφορά τη στελέχωση του νοσηλευτικού Προσωπικού η κάλυψη των θέσεων 

είναι ελλιπής. Από τα εικοσιτέσσερα (24) άτομα νοσηλευτικού Προσωπικού, 

υπηρετούν Προσωπικό είναι τα δέκα (10). Πιο αναλυτικά, από τις εννέα (09) 

προβλεπόμενες θέσεις νοσηλευτών καλύπτονται μόνο οι πέντε (05), ποσοστό 55,5%, 

από τις εννέα (09) θέσεις μαιών, οι τρεις (03) είναι υπηρετούν Προσωπικό, ποσοστό 

33,3% και από τις έξι (06) θέσεις Επισκεπτριών Υγείας, οι δύο (02) θέσεις 

καλύπτονται με υπηρετούντες, ποσοστό 33,3%. 

Πίνακας 5.5.1γ. Κατανομή του Προσωπικού Επαγγελματιών Υγείας του Κ.Υ. Στυλίδας 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 
9 5 0 55.5% 0 0 5 0 

Ιατρικών 

Εργαστηρίων ΤΕ 
2 1 0 50% 0 0 1 0 

Παρασκευαστών ΔΕ 1 1 0 100% 0 0 1 0 

Ραδιολογίας-

Ακτινολογίας ΤΕ 
1 0 0 0,0% 0 0 0 0 
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Χειριστών 

Εμφανιστών ΔΕ 
1 1 0 100% 0 0 1 0 

Φυσιοθεραπευτών 

ΤΕ 
1 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Κοινωνικών 

Λειτουργών ΤΕ 
2 2 0 100% 0 0 2 0 

Διαιτολογίας ΤΕ 1 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Επόπτες δημόσιας 

Υγείας ΤΕ 
0 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Στυλίδας (2017) 

Στον παραπάνω Πίνακα 5.5.1γ φαίνεται ότι από τις εννέα (09) θέσεις επαγγελματιών 

υγείας καλύπτονται οι πέντε (05), ποσοστό 55,5%. Ειδικότερα, καλύπτονται πλήρως 

οι δύο (02) προβλεπόμενες θέσεις των Κοινωνικών Λειτουργών, η μία θέση των 

Παρασκευαστών και η μία θέση των Χειριστών Εμφανιστών, ποσοστό 100%. Ακόμη, 

από τις δύο (2) θέσεις των ιατρικών Εργαστηρίων καλύπτεται η μία, ποσοστό 50%, 

και είναι κενές οι προβλεπόμενες θέσεις των Ραδιολόγων-Ακτινολόγων, των 

Φυσιοθεραπευτών και των Διαιτολόγων. Άξιο προσοχής, είναι ότι δεν υπάρχει 

προβλεπόμενη θέση Επόπτη δημόσιας υγείας.  

Το Διοικητικό Προσωπικό του Κ.Υ. Στυλίδας σύμφωνα με το ΦΕΚ 233/τ. Β΄/22-04-

1986 κατανέμεται ως εξής:  

Πίνακας 5.5.1δ. Κατανομή του Διοικητικού Προσωπικού του Κ.Υ. Στυλίδας 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
4 4 0 100% 0 0 4 0 

Διοικητικού 

Οικονομικού ΠΕ 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Λογιστικής ΤΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Διοίκηση 

Μονάδων Υγείας 

ΤΕ 

1 1 0 100% 0 0 1 0 

Διοικητικού 

Οικονομικού ΔΕ 
3 3 0 100% 0 0 3 0 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Στυλίδας (2017) 

Όπως, φαίνεται από τον πίνακα 5.5.1δ στο Διοικητικό Προσωπικό όλες οι θέσεις 

είναι πλήρως καλυμμένες 100%. 
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Πίνακας 5.5.1ε. Κατανομή του Τεχνικού και Λοιπού Προσωπικού του Κ.Υ. Στυλίδας  
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ΛΟΙΠΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
12 4 2 33.3% 0 0 4 0 

Πληρώματα 

Ασθενοφόρων 

ΔΕ 

6 2 0 33.3% 0 0 2 0 

Τραυματιοφορεί

ς ΥΕ και βοηθοί 

θαλάμων 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Συντηρητών ΔΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μάγειροι ΔΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Βοηθοί 

Μαγείρου ΥΕ 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Προσωπικό 

Καθαριότητας 

ΥΕ 

3 0 0 0 0 0 0 0 

Κηπουρών ΥΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Επιμελητών ΥΕ 2 2 0 100% 0 0 2 0 

Αποθηκάριων 0 0 0 0 0 0 0 0 

Τεχνικό 

Προσωπικό ΔΕ 
1 0 0 0 0 0 0 0 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Στυλίδας (2017) 

Στον Πίνακα 5.5.1ε παρατηρείται ότι από τις (12) δώδεκα θέσεις του Τεχνικού και 

λοιπού Προσωπικού καλύπτονται οι τέσσερις (04), ποσοστό 33,33%. Συγκεκριμένα, 

από τις έξι (06) θέσεις Πληρωμάτων Ασθενοφόρων καλύπτονται οι δύο (02), 

ποσοστό 33,3%. Ακόμη, οι δύο (02) θέσεις των Επιμελητών ΥΕ είναι καλυμμένες 

πλήρως, ποσοστό 100%, ενώ είναι κενές οι τρεις (03) θέσεις του Προσωπικού 

καθαριότητας ΥΕ και η μία (01) θέση του Τεχνικού Προσωπικού ΔΕ. 

Πίνακας 5.5.1στ. Συνολικός αριθμός Ανθρώπινου Δυναμικού Κ.Υ. Στυλίδας  
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77 39 2 50,64% 0 0 39 0 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Στυλίδας (2017) 

Συνολικά, κατά το έτος 2016 ο Οργανισμός του Κέντρου Υγείας Στυλίδας αριθμούσε 

(77) άτομα από τα οποία υπηρετούν Προσωπικό ήταν τα τριάντα εννέα (39), με δύο 
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(2) υπαλλήλους σε προσωποπαγείς θέσεις και μηδέν (0) άτομα επικουρικό 

Προσωπικό. Έτσι, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων φτάνει το 50,64% και η 

υφιστάμενη δύναμη τους τριάντα εννέα (39) υπαλλήλους. 

5.5.2 Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός του Κέντρου Υγείας Στυλίδας και των 

Περιφερειακών Ιατρείων  

Το Κέντρο Υγείας Στυλίδας λειτουργεί σε ιδιόκτητο χώρο. Ο Βιοϊατρικός εξοπλισμός 

τον οποίο διέθετε το Κ.Υ. Στυλίδας κατά το έτος 2016, ήταν ο παρακάτω: ένα (01) 

Επιτραπέζιο Εμφανιστήριο, μια (01) Βάση Ακτινολογικής Λυχνίας, ένα (01) Θάλαμο 

ιονισμού, μία (01) Ακτινολογική Λυχνία, μία (01) Τράπεζα Χειρισμού. Επίσης, 

υπάρχει ένας (01) Αναλυτής αίματος, ένας (01) Βιοχημικός Αναλυτής, ένας 

(01)Αναλυτής ούρων, ένα (01) Μικροσκόπιο 41RF, μία (01) Μικροφυγόκεντρος, ένα 

(01) Προθρομβινόμετρο. Ακόμη, έχει έναν (01) προβολέα οροφής, ένα (01) 

Χειρουργικό κρεβάτι, μία (01) Αναρρόφηση, ένα (01) AMBU/AMBULANZ, δύο 

(02) υγρούς Κλίβανους, έναν (01) Ξηρό Κλίβανο, έναν (01) Καρδιογράφο και έναν 

(01) Απινιδωτή. Επιπλέον, διαθέτει ένα (01) UNIT Οδοντιατρικό, έναν (01) Ξηρό 

Κλίβανο, έναν (01) Μικροαποστειρωτήρα, έναν (01) Δονητή Αμαλγάματος, μία (01) 

Χειρουργική Αναρρόφηση, ένα (01) Διαφανοσκόπειο και ένα (01) Μηχάνημα 

Ακρόασης Εμτυακών Παλμών. Επιπρόσθετα, το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 

έχει έναν (01) Καρδιογράφο, ένα (01) Πολλαπλό Μόνιτορ, ένα (01) Διαφανοσκόπιο 

και ένα (01) AMBU. Τέλος, στο τμήμα Βραχείας Νοσηλείας έχει έναν (01) 

Νεφελοποιητή και μία (01) Ηλεκτρική Συσκευή για Διαθερμίες.  

Επιπρόσθετα, όσον αφορά τα Π.Ι., το 50% από αυτά δεν λειτουργούν σε ιδιόκτητους 

χώρους γι’ αυτό και στις δαπάνες υπάρχουν υψηλά μισθώματα – κοινόχρηστα. Όσον 

αφορά τον εξοπλισμό τους, στο Π.Ι. Ανθήλης υπάρχει ένας (01) Καρδιογράφος και 

ένα (01) AMBU, το Π.Ι. Μώλου έχει έναν (01) Καρδιογράφο, καθώς και το Π.Ι. 

Γλύφας διαθέτει έναν (01) Ηλεκτροκαρδιογράφο όπως και το Π.Ι. Μοσχοχωρίου έχει 

έναν (01) Ηλεκτροκαρδιογράφο. Το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Πελασγίας 

διαθέτει έναν (01) Καρδιογράφο, και έναν (01) Απινιδωτή. Οι ηλεκτροκαρδιογράφοι 

βρίσκονται στο τμήμα Επειγόντων περιστατικών, αλλά μεταφέρονται και στα άλλα 

ιατρεία για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο εξοπλισμός, αυτός, τον οποίον 

διαθέτουν τα τμήματα του Κ.Υ. Ακτινολογικό, Μικροβιολογικό, Χειρουργικό, 

Οδοντιατρείο, Μαιευτικό–Γυναικολογικό, το τμήμα Επειγόντων περιστατικών και το 

τμήμα Βραχείας Νοσηλείας θεωρείται επαρκής για την άμεση και αποτελεσματική 
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αντιμετώπιση των ατυχημάτων και των μικροεπεμβάσεων των ασθενών που 

προσέρχονται σε αυτό, (Γραμματεία Κέντρου Υγείας Στυλίδας, 2017). 

Πίνακας 5.5.2α. Ο Βιοϊατρικός Εξοπλισμός του Κ.Υ. Στυλίδας, των Π.Ι. και του Π.Π.Ι. 

ΤΜΗΜΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 

Ένα (01) Επιτραπέζιο Εμφανιστήριο, μια (01) Βάση 

Ακτινολογικής Λυχνίας, ένας (01) Θάλαμος ιονισμού, μία (01)  

Ακτινολογική Λυχνία, μία (01) Τράπεζα Χειρισμού. 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Ένας (01) Αναλυτής αίματος, ένας (01) Βιοχημικός Αναλυτής, 

ένας (01)Αναλυτής ούρων, ένα (01) Μικροσκόπιο 41RF, μία (01) 

Μικροφυγόκεντρος, ένα (01) Προθρομβινόμετρο. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 

Ένας (01) προβολέας οροφής, ένα (01) Χειρουργικό κρεβάτι, μία 

(01) Αναρρόφηση, ένα (01)AMBU/AMBULANZ, δύο (02) υγροί 

Κλίβανοι, ένας (01)Ξηρός Κλίβανος, ένας (01)Καρδιογράφος, 

ένας (01)Απινιδωτής. 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ 

Ένα (01)UNIT Οδοντιατρικό, ένας (01) Ξηρός Κλίβανος, ένας 

(01) Μικροαποστειρωτήρας, ένας (01)Δονητής Αμαλγάματος, μία 

(01) Χειρουργική Αναρρόφηση, ένα (01) Διαφανοσκόπειο. 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ- 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
Ένα (01)Μηχάνημα Ακρόασης Εμτυακών Παλμών. 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Ένας (01) Καρδιογράφος, ένα (01) Πολλαπλό Μόνιτορ, ένα (01) 

Διαφανοσκόπιο, ένα (01) AMBU. 

ΤΜΗΜΑ ΒΡΑΧΕΊΑΣ 

ΝΟΣΗΛΕΊΑΣ 

Ένας (01)Νεφελοποιητής, μία (01) Ηλεκτρική Συσκευή για 

Διαθερμίες. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΑΝΘΗΛΗΣ 
Ένας (01)καρδιογράφος, ένα (01) AMBU 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΜΩΛΟΥ 
Ένας (01) καρδιογράφος 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΓΛΥΦΑΣ 
Ένας (01) Ηλεκτροκαρδιογράφος 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ 
Ένας (01) Ηλεκτροκαρδιογράφος 

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 

Ένας (01) Καρδιογράφος, ένας (01) Απινιδωτής. 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Στυλίδας (2017) 

5.5.3 Παραγωγικότητα του Κέντρου Υγείας Στυλίδας και των Περιφερειακών 

Ιατρείων  

Η παραγωγικότητα του Κέντρου Υγείας Στυλίδας συνίσταται, κυρίως, στο συνολικό 

αριθμό των επισκέψεων στα ιατρεία του, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα 

επείγοντα περιστατικά και το σύνολο των διακομιδών του ΕΚΑΒ. Ακόμα, 

καταγράφονται οι συνταγογραφήσεις και όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις που είναι 

Ακτινολογικές, Μικροβιολογικές και τα Testpap. Στον Πίνακα 5.5.3α παρουσιάζεται 

η νοσολογική – νοσηλευτική κίνηση και οι διαγνωστικές εξετάσεις του Κ.Υ. 

Στυλίδας. 
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Πίνακας 5.5.3α. Νοσολογική - νοσηλευτική κίνηση και διαγνωστικές εξετάσεις του Κ.Υ. 

Στυλίδας  

ΙΑΤΡΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ 

Παθολογικό/Γεν. Ιατρικής 19.759 

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 3.612 

Τμήμα Συνταγογράφησης 25.944 

Μαιευτικό/Γυναικολογικό 1.025 

Οδοντιατρικό 1.037 

Χειρουργικό 2.428 

ΣΥΝΟΛΟ 5.3518 

ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ 7 

ΤΜΗΜΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 670 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  

Ενεσιοθεραπείες 594 

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Κατ’ Οίκον Επισκέψεις 253 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1.734 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Ακτινολογικές 0 

Μικροβιολογικές 23.650 

Testpap       97 

ΣΥΝΟΛΟ 23.747 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Στυλίδας (2017) 

Για το έτος 2016, το σύνολο των ασθενών που επισκέφθηκαν το Κέντρο Υγείας 

Στυλίδας έφθασε τους (53.518). Όπως φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα 5.5.3α, στο 

Παθολογικό ιατρείο προσήλθαν (19.759) ασθενείς, στο τμήμα Επειγόντων 

περιστατικών (3.612) ασθενείς, στο Μαιευτικό –Γυναικολογικό (1.025), στο 

Οδοντιατρικό (1.037) και στο Χειρουργικό (2.428) άτομα. Οι ασθενείς που 

προσέρχονται είτε για εξέταση είτε για συνταγογράφηση δεν κλείνουν ραντεβού, 

αλλά την ίδια ημέρα παίρνουν εισιτήριο άνευ πληρωμής τηρώντας σειρά 

προτεραιότητας. Στην παραγωγικότητα του Κ.Υ. σημαντικό παράγοντα αποτελεί και 

η καταμέτρηση των συνταγογραφήσεων, οι οποίες φτάνουν τις (25.944). 

Επισημαίνεται ότι στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας δεν υπάρχει γιατρός Χειρούργος και 
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οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση γίνεται από το γιατρό Γενικής Ιατρικής. Άξιο 

προσοχής, είναι ότι γιατρός Γυναικολόγος δεν είναι διορισμένος και το ΤestPap 

πραγματοποιείται από τη μαία. Ακόμη, λειτουργεί Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας το 

οποίο αποτελείται από δύο (02) θαλάμους και οκτώ (08) κλίνες. Οι ασθενείς 

νοσηλεύονται σε αυτό για λίγες ώρες έως μία ημέρα και κατά το έτος 2016 

νοσηλεύτηκαν (670) ασθενείς, (Γραμματεία Κέντρου Υγείας Στυλίδας, 2017). 

Επίσης, στον Πίνακα 5.5.3α παρατηρείται ότι από το τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών υπήρξαν επτά (07) μόνο διακομιδές προς το νοσοκομείο Λαμίας, 

γεγονός που φανερώνει την έλλειψη διασύνδεσης μεταξύ των δύο επιπέδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις συγκεκριμένες δομές. Η 

μεταφορά των ασθενών γίνεται είτε με το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας είτε με τα 

αυτοκίνητα του ΕΚΑΒ. Επιπλέον, έγιναν (594) ενεσιοθεραπείες σε ασθενείς κατά το 

έτος 2016. 

Επιπρόσθετα, στο Κ.Υ. Στυλίδας πραγματοποιήθηκε κατ’ οίκον νοσηλεία σε (253) 

περιπτώσεις ασθενών, οι οποίοι αδυνατούσαν να προσέλθουν στο χώρο του Κ.Υ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό έργο της Π.Φ.Υ. προσφέρεται από τους γιατρούς 

και τους νοσηλευτές με την κατ’ οίκον νοσηλεία σε αρρώστους της περιοχής ευθύνης 

του Κ.Υ. Στυλίδας. Τέλος, το Προσωπικό του Γραφείου Κοινωνικής Υπηρεσίας 

προσέφερε τις υπηρεσίες του σε (1.734) ασθενείς, όπως παρουσιάζεται στον 

παραπάνω Πίνακα 5.5.3α, (Γραμματεία Κέντρου Υγείας Στυλίδας, 2017). 

Οι διαγνωστικές εξετάσεις, πίνακας 5.5.3α, εκτελούνται στα πλαίσια των Τακτικών 

και Επειγόντων Περιστατικών, που διενεργούνται στο Κ.Υ. Στυλίδας. Παρατηρείται 

ότι πραγματοποιούνται μόνο μικροβιολογικές εξετάσεις που φθάνουν τις (23.650), οι 

ακτινολογικές εξετάσεις δεν γίνονται, αφού δεν είναι ακτινολόγος διορισμένος. 

Επίσης, οι γυναικολογικές εργαστηριακές εξετάσεις, όπως το Testpap, είναι (97) 

περιπτώσεις και πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση από τη μαία που υπηρετεί στο 

γυναικολογικό ιατρείο μετά από ραντεβού. Το Testpap μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μαζί με την εξέταση μαστού στα αντίστοιχα προγράμματα πρόληψης και προαγωγής 

της υγείας, (Γραμματεία Κέντρου Υγείας Στυλίδας, 2017). 

Στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας υλοποιούνται προγράμματα πρόληψης και προαγωγής 

της υγείας των κατοίκων της περιοχής. Προτεραιότητα έχουν οι εμβολιασμοί 

ενηλίκων και παιδιών, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2016 από τις δύο 

Επισκέπτριες Υγείας, επισημαίνοντας το ρόλο του Κ.Υ. στην αντιμετώπιση των 
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λοιμωδών νοσημάτων. Τα εμβόλια που έγιναν κατά το 2016 είναι: (194) Sabin, (209) 

MMR, Τετάνου ενηλίκων (496), Αιμόφιλος(176), 2πλούν (396), 3πλούν (241), για τη 

μηνιγγίτιδα (277), για τον Πνευμονιόκοκκο (288). Επίσης, για την Ανεμοβλογιά 

έγιναν (213) εμβόλια, για την Ηπατίτιδα Α (271), για την Ηπατίτιδα Β΄(261) εμβόλια. 

Πραγματοποιήθηκαν (204) αντιγριπικά εμβόλια, (195) Mantoux, H1N1 (177), 

Διφθερίτιδας–Τετάνου (406) εμβόλια και λοιποί εμβολιασμοί (258). 

Πίνακας 5.5.3β. Εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν στο Κ.Υ. Στυλίδας  

κατά το έτος 2016 

Εμβόλια Αριθμός εμβολίων 
Κατηγορίες επαγγελματιών που 

παρείχαν υπηρεσίες 

Sabin 194 

  

 2 Επισκέπτριες Υγείας 

  

 

MMR 209 

Τετάνου ενηλίκων 496 

Αιμόφιλος 176 

2πλούν 396 

3πλούν 241 

Μηνιγγίτιδας 277 

Πνευμονιόκοκκου 288 

Ανεμοβλογιάς 213 

Ηπατίτιδας Α 271 

Ηπατίτιδας Β 261 

Αντιγριπικό 204 

Mantoux 195 

Η1Ν1 177 

Διφθερίτιδας – Τετάνου 406 

Λοιποί εμβολιασμοί 258 

Σύνολο Εμβολίων 4262 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Στυλίδας (2017) 

Για τη συμμετοχή στα προγράμματα υγείας διευκολύνονται να συμμετέχουν όλοι οι 

πολίτες του Δήμου Στυλίδας. Ο χώρος που υλοποιήθηκαν τα προγράμματα πρόληψης 

και Αγωγής Υγείας είναι το σχολείο, αφού απευθύνονται σε μαθητές, γονείς και 

εκπαιδευτικούς, καθώς και άλλοι χώροι όπως το ΚΑΠΗ του Δήμου. Τα θέματα που 

αναπτύχθηκαν κατά τις ενημερώσεις το έτος 2016 ήταν: «Μέτρηση της οπτικής 

οξύτητας μαθητών», «πραγματοποίηση εμβολιασμού BGG (αντιφυματικό εμβόλιο)», 

«Εθισμός στις ουσίες», «διαφήμιση», «Διαδίκτυο», Ακόμη, οι μαθητές 
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ενημερώθηκαν για τη «Διατροφή», την «Αντισύλληψη», τη «Σεξουαλική 

Διαπαιδαγώγηση». Υπήρξε ενημέρωση για το «AIDS», «HPV», για την «Ατομική 

υγιεινή» και ελέγχθηκαν τα Ατομικά Δελτία Υγείας (1.000) περίπου μαθητών. Τέλος, 

έγινε ενημέρωση για τον «Γυναικολογικό καρκίνο» σε (100) γυναίκες και για το 

«σακχαρώδη διαβήτη» σε (200) ανθρώπους τρίτης ηλικίας. 

Με την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων από το γραφείο Κοινωνικής Φροντίδας 

ενημερώθηκε και ο πληθυσμός σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, 

διαιτητικής αγωγής και σχολικής υγιεινής αλλά και ο σκοπός του Κ.Υ. υλοποιείται 

σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 1397/83. Επιβεβαιώνεται στο μέγιστο η συνεργασία 

και η συνεπικουρία που υπάρχει μεταξύ των Ιατρών, των Νοσηλευτριών, των 

Επισκεπτριών Υγείας και των Κοινωνικών Λειτουργών του Κ.Υ. Στυλίδας για την 

παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, (Γραμματεία Κέντρου Υγείας 

Στυλίδας, 2017). 

Πίνακας 5.5.3γ. Προγράμματα προαγωγής υγείας και προληπτικής Ιατρικής που 

υλοποιήθηκαν στο Κ.Υ. Στυλίδας κατά το έτος 2016 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤ

ΩΝ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Σ ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 

Μέτρηση της οπτικής οξύτητας 

μαθητών 
500-600 

Μαθητές 

 

2 Επισκέπτριες Υγείας 

Πραγματοποίηση εμβολιασμού 

BGG (αντιφυματικό εμβόλιο) 
250 

2 Επισκέπτριες Υγείας 

1 γιατρός Γενικής 

Ιατρικής 

Εθισμός στις ουσίες, διαφήμιση, 

Διαδίκτυο 
300 2 Κοινωνικοί Λειτουργοί 

Διατροφή 300 2 Επισκέπτριες Υγείας 

Αντισύλληψη 300 
1 μαία και 2 Κοινωνικοί 

Λειτουργοί 

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση 300 
1 μαία 

2 Κοινωνικοί Λειτουργοί 

Ενημέρωση για τοAIDS, HPV, 

Ατομική υγιεινή. 
300 

1 μαία 

2 Κοινωνικοί Λειτουργοί 

Ενημέρωση για τον 

Γυναικολογικό καρκίνο 
100 Γυναίκες 

1 μαία 

2 Κοινωνικοί Λειτουργοί 

Ενημέρωση για το σακχαρώδη 

διαβήτη 
100 

Τρίτη Ηλικία 

άνδρες και 

γυναίκες 

2 Κοινωνικοί Λειτουργοί 

2 Νοσηλεύτριες 

Ατομικά Δελτία Υγείας μαθητών 1000 Μαθητές 

2 Επισκέπτριες Υγείας 

2 Κοινωνικοί Λειτουργοί 

4 Γιατροί Γενικής 

Ιατρικής 

1 Οδοντίατρος 
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ΣΥΝΟΛΟ 3550 

Μαθητές 

Γυναίκες 

Τρίτη Ηλικία  

4 Γιατροί Γενικής 

Ιατρικής 

2 Κοινωνικοί Λειτουργοί 

2 Επισκέπτριες Υγείας 

2 Νοσηλεύτριες 

1 μαία 

1 Οδοντίατρος 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Στυλίδας (2017) 

Σχετικά με την προσέλευση των ατόμων στο Κ.Υ. Στυλίδας το 90% είναι 

ασφαλισμένο στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το 1% στα Λοιπά Ταμεία, το 0,5% στους Έλληνες 

Άπορους. Επίσης, 7% είναι Έλληνες Ανασφάλιστοι, 0,1% Αλλοδαποί Απορίας, 0,9% 

Αλλοδαποί Ανασφάλιστοι και 0,5% Πρόσφυγες–μετανάστες. Στον παρακάτω Πίνακα 

5.5.3δ παρουσιάζεται το ποσοστό των προσερχόμενων στο Κ.Υ. Στυλίδας.  

Πίνακας 5.5.3δ. Ποσοστό προσερχόμενων κατά ταμείο στο Κ.Υ. Στυλίδας κατά το έτος 

2016 

ΤΑΜΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 

ΕΟΠΠΥ 90% 

Λοιπά (Τραπ. Ιδιωτ.) 1% 

Έλληνες Άποροι 0,5% 

Έλληνες Ανασφάλιστοι 7% 

Αλλοδαποί Απορίας 0,1% 

Αλλοδαποί Ανασφάλιστοι 0,9% 

Πρόσφυγες - μετανάστες 0,5% 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Στυλίδας (2017) 

5.5.4 Οικονομικά και απολογιστικά στοιχεία του Κέντρου Υγείας Στυλίδας  

Οι δαπάνες του Κ.Υ. Στυλίδας για το έτος 2016 παρουσιάζονται στον πίνακα 5.5.4α 

Το ποσό των δαπανών κατανέμεται ως εξής: 

Πίνακας 5.5.4α. Δαπάνες του Κ.Υ. Στυλίδας κατά το έτος 2016 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

Α. Δαπάνες Μισθοδοσίας 983.148,81€ 82,68% 

Εφημερίες 131.412,662€ 11,05% 

Υπερωρίες  21790,41€ 1,83% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.130.556,10€ 95,08% 

Β. Λειτουργικές Δαπάνες 58.441,97€ 4,92% 

Μισθώματα και Κοινόχρηστα 5.657,04€ 0,47% 

ΔΕΗ 16.929€ 0,01% 
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ΟΤΕ 7.507,26€ 2,22% 

Καύσιμα και Λιπαντικά 3.928,10€ 3,30% 

Υγειονομικό Υλικό 16.885,07€ 1,42% 

Φαρμακευτικό Υλικό 7.507,26€ 0,63% 

Ύδρευση και Άρδευση 28,24€ 0,02% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.188.998,07€ 100% 

Πηγή: 5
η
 ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (2017) 

Στις δαπάνες του Κέντρου Yγείας Στυλίδας παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

δαπανών καταλαμβάνουν οι δαπάνες της μισθοδοσίας και οι πρόσθετες αμοιβές, οι 

οποίες φτάνουν το 95,08% επί του συνόλου των δαπανών, ποσοστό που ξεπερνά και 

τις αντίστοιχες νοσοκομειακές δαπάνες μισθοδοσίας οι οποίες φτάνουν το 50-60% 

και μερικές φορές το 70% (Θεοδώρου και συν., 2001). Οι λειτουργικές δαπάνες 

φτάνουν το 4,92% και περιλαμβάνουν τα πάγια έξοδα για τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, για την 

ύδρευση και άρδευση, τα μισθώματα και τα κοινόχρηστα, για το υγειονομικό υλικό, 

το φαρμακευτικό υλικό, τα καύσιμα και λιπαντικά. 

5.6 ΠΕΔΥ-Κέντρο Υγείας Αταλάντης  

Ο Δήμος Λοκρών είναι δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, που 

συστήθηκε με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» από την συνένωση των δήμων 

Αταλάντης, Δαφνουσίων, Οπουντίων και Μαλεσίνας, βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό 

τμήμα της Φθιώτιδας και έχει έδρα του την Αταλάντη (Νόμος 3852/2010, ΦΕΚ 87/τ. 

Α΄/07-06-2010). Σύμφωνα με την Απογραφή του 2011 ο νέος Δήμος έχει έκταση 

614,7 km
2
 και ο πληθυσμός του είναι 19.623 κάτοικοι, (ΦΕΚ 3465/τ. Β΄/28-12-2012. 

«Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στο 

Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας»). Η Αταλάντη, στην οποία βρίσκεται το Κέντρο 

Υγείας απέχει από τη Λαμία 75,8 χλμ. και 149,3 χλμ. από την Αθήνα. Η πρόσβαση σε 

αυτό γίνεται με οδικό δίκτυο, (http://www.stigmap.gr/ploigisi.php). 

Η Διοικητική Διαίρεση του Δήμου Λοκρών σε δημοτικές ενότητες είναι η εξής: 

Δημοτική Ενότητα Αταλάντης 
 
Δημοτική Ενότητα Δαφνουσίων 
 
Δημοτική Ενότητα Μαλεσίνης 

Δημοτική Ενότητα Οπουντίων 

 

 

http://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
http://www.stigmap.gr/ploigisi.php
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Πίνακας 5.6α. Γεωγραφική χωροθέτηση του ΠΕΔΥ-Κ.Υ. Αταλάντης 

ΤΟ ΠΕΔΥ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 

βρίσκεται  στο Δήμο Λοκρών 

Ο Δήμος Λοκρών ανήκει στην 

περιφέρεια 
της Στερεάς Ελλάδας 

(σύμφωνα με το πρόγραμμα 

Καλλικράτης Ν.  3852/2010, 

(ΦΕΚ 87/7-6-2010) συστήθηκε 

 ως δήμος Λοκρών 

Έδρα του Δήμου  είναι η Αταλάντη 

Διοικητική Διαίρεση του Δήμου 

Λοκρών 

Οι Δημοτικές Ενότητες είναι: 

-Αταλάντης 

-Δαφνουσίων 

-Μαλεσίνης 

-Οπουντίων 

Η έκταση του νέου Δήμου είναι 614,7 km
2
 

Ο πληθυσμός του Δήμου είναι  19623 κάτοικοι 

Το Κέντρο Υγείας Αταλάντης 

υπάγεται στην 

5
η
 Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 

(Ν. 4238/2014) 

Ο πληθυσμός αναφοράς είναι  25000 άτομα 

Γεωγραφικός προσδιορισμός της 

περιοχής   

Η περιοχή που βρίσκεται το Κέντρο Υγείας 

Αταλάντης είναι πεδινή-ημιορεινή 

Η πρόσβαση γίνεται  με οδικό δίκτυο 

Η χιλιομετρική απόσταση 

Αταλάντη- Λαμία είναι 
75,8 χλμ 

Η χιλιομετρική απόσταση 

Αταλάντη-Αθήνα είναι  
149.3 χλμ 

Στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης 

ανήκουν  

οκτώ (08) Π.Ι. 

και ένα (01) Π.Π.Ι. 

Πηγή: http://www.wikipedia.gr/wiki/Δήμος_Λοκρών (2017) 

Το Κέντρο Υγείας βρίσκεται στην Αταλάντη και εξυπηρετεί τους κατοίκους του 

Δήμου Αταλάντης. Πιο συγκεκριμένα εξυπηρετεί τη Δημοτική Ενότητα Αταλάντης 

που περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες Αταλάντης, Καλαποδίου, Εξάρχου, 

Κυπαρισσίου, Κυρτώνης, Μεγαπλατάνου και Τραγάνας, τη Δημοτική Ενότητα 

Μαλεσίνας που περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες Μαλεσίνας και Προσκυνά, τη 

Δημοτική Ενότητα Δαφνουσίων που περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες 

Λιβανατών, Αρκίτσας, και Γουλεμίου, τη Δημοτική Ενότητα Οπουντίων που 

περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες Μαρτίνου και Λάρυμνας. Επίσης, εξυπηρετεί 

τους κατοίκους του Δήμου Μώλου–Καμένων Βούρλων που περιλαμβάνει τις Τοπικές 

Κοινότητες Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου. Τέλος, εξυπηρετεί από τους 

κατοίκους του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας την Τοπική Κοινότητα Ζελίου. Συνολικά 

http://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
http://www.wikipedia.gr/wiki/Δήμος_Λοκρών
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ο πληθυσμός αναφοράς είναι 25000 άνθρωποι και η περιοχή που καλύπτει είναι 

πεδινή – ημιορεινή. 

Πίνακας 5.6β. Οι Δημοτικές Ενότητες Περιοχής Ευθύνης Κ.Υ. Αταλάντης 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ  Έδρα Αταλάντη 

 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

 Αταλάντης 

Αταλάντης, Καλαποδίου, 

Εξάρχου, Κυπαρισσίου, 

Κυρτώνης, Μεγαπλατάνου, 

Τραγάνας 

 Μαλεσίνης Μαλεσίνας, Προσκυνά 

 Δαφνουσίων Λιβανατών, Αρκίτσας, Γουλεμίου 

 Οπουντίων Μαρτίνου, Λάρυμνας 

ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 Έδρα Καμένα Βούρλα 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 Καμένων Βούρλων  

 Αγίου Κωνσταντίνου  

 Μώλου  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-

ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
 Έδρα Κάτω Τιθορέα  

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 Ελάτειας Ζελίου 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αταλάντης (2017) 

Το Κ.Υ. Αταλάντης συστήθηκε με το ΦΕΚ 264/τ. Β΄/08-05-1985, (Υπουργική 

Απόφαση Αριθ. Α3α/οικ. 5210/19-04-1985) και σύμφωνα με το «άρθρο 1 λειτουργεί 

από 1-10-1986 ως αποκεντρωμένη οργανική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου 

Λαμίας και έχει έδρα την κοινότητα της Αταλάντης». Ο σκοπός του Κ.Υ. είναι ο ίδιος 

με αυτόν που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 1397/83, (Εθνικό 

Σύστημα Υγείας).  

Με τον (Νόμο 4238/2014 και το ΦΕΚ 38/τ. Α΄/17-02-2014 και τα άρθρα 1 και 2) τα 

Κέντρα Υγείας και οι λοιπές Μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας των Δ.Υ.Πε. είναι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας του ΠΕΔΥ. Το Κέντρο Υγείας με τις αποκεντρωμένες μονάδες 

του, δηλαδή, τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και τα Περιφερειακά Ιατρεία 

μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή της 5
η 

Δ.Υ.Πε. και αποτελούν 

αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους (Διαπιστωτική Πράξη Νο 459/14-7-2014 

του Διοικητή της 5
ης

Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας). Με την ίδια 

Διαπιστωτική Πράξη στο Κ.Υ. Αταλάντης, το οποίο βρίσκεται υπό την εποπτεία της 

5
η
 ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας υπάγονται τα εννέα (09) Περιφερειακά 
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Ιατρεία που είναι τα ακόλουθα: το Περιφερειακό Ιατρείο Καλαποδίου, Μαρτίνου, 

Λιβανατών, Ζελίου, Αρκίτσας, Τραγάνας, Καμμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου 

(Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αταλάντης, 2017) και το Πολυδύναμο Περιφερειακό 

Ιατρείο της Μαλεσίνας (ΦΕΚ 1905/τ. Β΄/14-09-2007). 

Πίνακας 5.6γ. Τα Περιφερειακά Ιατρεία που ανήκουν στο Κ.Υ. Αταλάντης 

Αριθμός Περιφερειακών Ιατρείων 

και Πολυδύναμων Περιφερειακών 

Ιατρείων 

Εννέα (09) 

Καλαποδίου-Μαρτίνου-Λιβανατών-Ζελίου-Αρκίτσας-Τραγάνας-

Καμμένων Βούρλων-Αγίου Κωνσταντίνου και 

το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της Μαλεσίνας 

(ΦΕΚ1905/τ. Β΄/14-09-2007) 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αταλάντης (2017) 

5.6.1 Στελέχωση του Κέντρου Υγείας Αταλάντης  

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΦΕΚ 264/τ. Β΄/08-05-1985, το Κέντρο Υγείας 

Αταλάντης μαζί με τα Π.Ι. που υπάγονται σε αυτό, αποτελούν ενιαία Διεύθυνση. Στο 

εσωτερικό το Κ.Υ. διαρθρώνεται από τα: α) Ιατρεία στα οποία υπηρετούν γιατροί 

καθημερινά: i) Γενικό Παθολογικό, β) Ιατρεία στα οποία υπηρετούν γιατροί κατά 

τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες του Κ.Υ. όπως: i) Παιδιατρικό, ii) 

Οδοντιατρικό, γ) Ιατρεία, τα οποία λειτουργούν με γιατρούς ειδικότητας που 

επισκέπτονται περιοδικά το Κ.Υ.: i) Ειδικό Παθολογικό, ii) Μαιευτικό-

Γυναικολογικό, iii) Χειρουργικό, iv) Οφθαλμολογικό, v) Καρδιολογικό, vi) 

Ωτορινολαρυγγολογικό, vii) Καρδιολογικό, viii) Ορθοπεδικό, ix) Ψυχιατρικό, x) 

Νευρολογικό, xi) Δερματολογικό, δ) Εργαστήρια στα οποία υπηρετούν γιατροί κατά 

τακτά χρονικά διαστήματα: i) Ακτινολογικό, ii) Μικροβιολογικό, Οι ασθενείς που 

προσέρχονται σε αυτά τα ιατρεία εξυπηρετούνται από γιατρούς του κλάδου Ε. Σ. Υ. 

Η διοικητική διάρθρωση του Κ.Υ. Αταλάντης περιλαμβάνει την Ιατρική, τη 

Νοσηλευτική και τη Διοικητική υπηρεσία και είναι στελεχωμένο από ιατρικό, 

νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό σύμφωνα με το ΦΕΚ 264/τ. Β΄/08-05-1985. 

Στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης και στα Περιφερειακά Ιατρεία περιοχής ευθύνης του, 

το έτος 2016 υπηρετούσαν δύο (02) Γιατροί Γενικής Ιατρικής, τρεις (03) Αγροτικοί 

Γιατροί Κ. Υ., δέκα τέσσερις (14) Αγροτικοί Γιατροί Π.Ι, ένας (01) Μικροβιολόγος, 

εννέα (09) Νοσηλεύτριες, μία (01) Μαία, δύο (02) Παρασκευαστές ΔΕ, ένας (01) 

Χειριστής Εμφανιστής ΔΕ, μία (01) Κοινωνική Λειτουργός, τέσσερις (04) 

Διοικητικοί Υπάλληλοι , ένας (01) Οδηγός-Πλήρωμα Ασθενοφόρου ΔΕ και δύο (02) 

Επιμελητές ΥΕ. (Κέντρο Υγείας Αταλάντης, 2017). 
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Από τα δεδομένα του πίνακα 5.6.1α διαπιστώνεται ότι το Ιατρικό Προσωπικό του 

Κ.Υ. Αταλάντης δεν καλύπτει πλήρως τις θέσεις του Οργανισμού, αφού από τις (38) 

θέσεις καλύπτονται οι είκοσι (20), ποσοστό 53,8%. Συγκεκριμένα από τις (06) θέσεις 

Γενικής Ιατρικής, οι δύο (02) είναι καλυμμένες με υπηρετούν Προσωπικό, ποσοστό 

33,3%. Επισημαίνεται ότι βασικές ειδικότητες, όπως, του Παιδίατρου, του 

Οδοντίατρου,του Ακτινολόγου, του γιατρού χωρίς ειδικότητα, δεν υφίστανται σε 

αυτό το Κ. Υ., υπάρχει πλήρης έλλειψη, 100%. Ωστόσο, είναι διορισμένος ένας 

Μικροβιολόγος. Ακόμη, από τις τέσσερις (04) θέσεις των Αγροτικών γιατρών του Κ. 

Υ. υπηρετούν οι τρεις (03) ποσοστό 75% και από τους (15) Αγροτικούς γιατρούς των 

Π.Ι. υπηρετούν και οι (15), ποσοστό 100%. 

Πίνακας 5.6.1α. Κατανομή του Ιατρικού Προσωπικού του Κ.Υ. Αταλάντης 
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ΙΑΤΡΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
38 20 1 53,8% 2 1 20 0 

Γενικής 

Ιατρικής/Παθολογ

ίας 

6 2 0 33,3% 0 0 2 0 

Παιδιατρικής 4 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Οδοντιατρικής 4 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Ακτινολογίας 1 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Μικροβιολογίας 1 0 1 100,0% 0 0 1 0 

Χωρίς ειδικότητα 3 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Αγροτικοί Κ.Υ. 4 3 0 75,0% 1 1 3 0 

Αγροτικοί Π.Ι. 15 15 0 100,0% 1 0 14 0 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αταλάντης (2017) 

Η στελέχωση του Νοσηλευτικού δυναμικού του Κ.Υ. είναι ελλιπής γιατί από τις (28) 

θέσεις καλύπτονται μόνο οι ένδεκα (11), ποσοστό 39,28%. Πιο ειδικά, από τις δέκα 

(10) θέσεις Νοσηλευτών ΤΕ και ΔΕ του Οργανισμού είναι καλυμμένες οι οκτώ (08) 

θέσεις, ποσοστό 80%, από τις οποίες οι τέσσερις (04) έχουν πάρει απόσπαση προς 

άλλα Νοσηλευτικά ιδρύματα, δύο (02) είναι από προσωποπαγείς θέσεις, και τρεις 

(03) από απόσπαση. Συνολικά, η υφιστάμενη δύναμη είναι (09) εννέα νοσηλευτές. Η 

μεγάλη έλλειψη παρατηρείται στις μαίες οι οποίες από τις εννέα (09) θέσεις που έχει 
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ο Οργανισμός υπηρετούν μόνο δύο (02), ποσοστό 22,2%. Επιπρόσθετα, μεγαλύτερη 

έλλειψη παρατηρείται στις Επισκέπτριες Υγείας, αφού  από τις εννέα (09) θέσεις που 

έχει ο Οργανισμός, υπηρετούν προσωπικό είναι μόνο μία (01), ποσοστό 11,1%. 

Πίνακας 5.6.1β. Κατανομή του Νοσηλευτικού Προσωπικού του Κ.Υ. Αταλάντης 
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Υ Η 

ΕΠΙΚΟΥ

ΡΙΚΟ 

ΝΟΣΗΛΕ

ΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠ

ΙΚΟ 

28 11 2 39,28% 6 3 10 0 

Νοσηλευτ

ών ΤΕ 
8 5 2 70,0% 4 1 4 0 

Νοσηλευτ

ών ΔΕ 
2 3 0 150,0% 0 2 5 0 

Μαιών ΤΕ 9 2 0 22,2% 1 0 1 0 

Επισκεπτώ

ν Υγείας 

ΤΕ 

9 1 0 11,1% 1 0 0 0 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αταλάντης (2017) 

Στους Επαγγελματίες Υγείας το ποσοστό κάλυψης των θέσεων είναι μόλις 18,18%, 

αφού από τις (11) θέσεις που έχει ο Οργανισμός καλύπτονται μόνο οι δύο (02) ενώ οι 

άλλες δύο (02) θέσεις είναι προσωποπαγείς. Μεγάλη έλλειψη παρατηρείται στο 

προσωπικό των Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ και των Φυσιοθεραπευτών ΤΕ, αφού οι 

δύο (02) θέσεις που έχει ο Οργανισμός δεν είναι καλυμμένες από προσωπικό. 

Επομένως, υπάρχει έλλειψη 100%, το ίδιο ισχύει και για τις ειδικότητες Ραδιολογίας-

Ακτινολογίας, Διαιτολογίας ΤΕ και τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας ΤΕ. Ωστόσο 

Χειριστής Εμφανιστής ΔΕ υπηρετεί ένας (01) από προσωποπαγή θέση, με ποσοστό 

100%, Παρασκευαστές ΔΕ υπηρετούν (02) και από τις τρεις (03) θέσεις Κοινωνικών 

Λειτουργών καλυμμένη είναι μόνο η μία (1), ποσοστό 33,3 %. 
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Πίνακας 5.6.1γ. Κατανομή του Προσωπικού Επαγγελματιών Υγείας του Κ.Υ. 
Αταλάντης 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αταλάντης (2017) 

Από τον πίνακα 5.6.1δ φαίνεται ότι η Δύναμη του Διοικητικού Προσωπικού είναι 

ελλιπής, γιατί από τις έξι (06) θέσεις που προβλέπει ο Οργανισμός μόνο οι τέσσερις 

(04) είναι καλυμμένες με ποσοστό 66,66%, με έναν αποσπασμένο προς άλλο και έναν 

με απόσπαση από άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα. Συνολικά η υφιστάμενη δύναμη του 

διοικητικού προσωπικού είναι τέσσερις (04) υπάλληλοι. 
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11 2 2 
18,1

8% 
0 0 4 0 

Ιατρικών 

Εργαστηρίων 

ΤΕ 

2 0 0 
0,0

% 
0 0 0 0 

Παρασκευαστ

ών ΔΕ 
0 1 1 

200,

0% 
0 0 2 0 

Ραδιολογίας-

Ακτινολογίας 

ΤΕ  

2 0 0 
0,0

% 
0 0 0 0 

Χειριστών 

Εμφανιστών 

ΔΕ 

0 0 1 
100,

0% 
0 0 1 0 

Φυσιοθεραπε

υτών ΤΕ 
2 0 0 

0,0

% 
0 0 0 0 

Κοινωνικών 

Λειτουργών 

ΤΕ 

3 1 0 
33,3

% 
0 0 1 0 

Διαιτολογίας 

ΤΕ 
1 0 0 

0,0

% 
0 0 0 0 

Επόπτες 

δημόσιας 

Υγείας ΤΕ 

1 0 0 
0,0

% 
0 0 0 0 
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Πίνακας 5.6.1δ. Κατανομή του Διοικητικού Προσωπικού του Κ.Υ. Αταλάντης 
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6 4 0 66,66% 1 1 4 0 

Διοικητικού 

Οικονομικού 

ΠΕ 

0 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Λογιστικής 

ΤΕ 
0 0 0 0,0% 0 1 1 0 

Διοίκηση 

Μονάδων 

Υγείας ΤΕ 

1 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Διοικητικού 

Οικονομικού 

ΔΕ 

5 4 0 80,0% 1 0 3 0 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αταλάντης (2017) 

Όσον αφορά το Τεχνικό και Λοιπό προσωπικό ο Οργανισμός προβλέπει δώδεκα (12) 

θέσεις από τις οποίες έχουν καλυφθεί μόνο οι τρεις (03) με ποσοστό κάλυψης 25%. 

Πιο αναλυτικά, ο Οργανισμός από τις επτά (07) προβλεπόμενες θέσεις Πληρώματα 

Ασθενοφόρων ΔΕ μόνο η μία (1) είναι καλυμμένη, με ποσοστό κάλυψης 14,3%. 

Επίσης, από τους τρεις (03) Επιμελητές ΥΕ που προβλέπονται, υπηρετούν μόνο δύο 

(02), ποσοστό κάλυψης 66,7%. Στο Προσωπικό Καθαριότητας ΥΕ και Τεχνικό 

Προσωπικό ΔΕ υπάρχει πλήρης έλλειψη. 

Πίνακας 5.6.1ε. Κατανομή του Τεχνικού και Λοιπού Προσωπικού του Κ.Υ. Αταλάντης 
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Πληρώματα 

Ασθενοφόρων ΔΕ 
7 1 0 14,3% 0 0 1 0 

Τραυματιοφορείς 

ΥΕ  
0 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Συντηρητών ΔΕ 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Βοηθοί Μαγείρου 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 
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ΥΕ 

Προσωπικό 

Καθαριότητας ΥΕ 
1 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Κηπουρών ΥΕ 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Επιμελητών ΥΕ 3 2 0 66,7% 0 0 2 0 

Αποθηκάριων 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Τεχνικό 

Προσωπικό ΔΕ 
1 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αταλάντης (2017) 

Συνολικά, ο Οργανισμός του Κέντρου Υγείας Αταλάντης αριθμεί 95 άτομα από τα 

οποία υπηρετούν προσωπικό είναι σαράντα (40) με πέντε (05) υπαλλήλους σε 

προσωποπαγείς θέσεις, εννέα (09) με απόσπαση προς άλλα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, 

πέντε (05) με απόσπαση από άλλα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και με μηδέν (0) άτομα 

επικουρικό προσωπικό. Έτσι το ποσοστό κάλυψης των θέσεων φτάνει το 45% και η 

υφιστάμενη δύναμη τους σαράντα δύο (42) υπαλλήλους. 

Πίνακας 5.6.1στ. Συνολικός αριθμός Ανθρώπινου Δυναμικού του Κ.Υ. Αταλάντης 
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95 45 5 45,0% 9 5 42 0 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αταλάντης (2017) 

5.6.2 Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός του Κέντρου Υγείας Αταλάντης και των 

Περιφερειακών Ιατρείων  

Το Κέντρο Υγείας Αταλάντης λειτουργεί σε ιδιόκτητο χώρο. Ο εξοπλισμός τον οποίο 

διαθέτει το Κέντρο Υγείας Αταλάντης με τον οποίο θεωρείται μερικώς εξοπλισμένο 

για το έτος 2016 είναι ένα (01) Ακτινοδιαγνωστικό μηχάνημα, πέντε (05) Αναλυτές 

αίματος, ένα (01) Μικροσκόπιο, μία (01) Οδοντιατρική έδρα, τρεις (03) 

Ηλεκτροκαρδιογράφοι, δύο (02) Απινιδωτές, ένα (01) Φασματόμετρο και ένα (01) 

Φωτόμετρο (Κέντρο Υγείας Αταλάντης, 2017). 

Πίνακας 5.6.2α. Ο Βιοϊατρικός Εξοπλισμός του Κ.Υ. Αταλάντης, κατά το έτος 2016 

ΤΜΗΜΑ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ένα (1) Ακτινοδιαγνωστικό μηχάνημα 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ πέντε (5) Αναλυτές αίματος, ένα (1) Μικροσκόπιο 
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ μία (1) Οδοντιατρική έδρα 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
τρεις (3) Ηλεκτροκαρδιογράφοι, δύο (2)Απινιδωτές,ένα (1) 

Φασματόμετρο, ένα (1) Φωτόμετρο 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αταλάντης (2017). 

5.6.3 Παραγωγικότητα του Κέντρου Υγείας Αταλάντης και των Περιφερειακών 

Ιατρείων  

Η παραγωγικότητα του Κέντρου Υγείας Αταλάντης συνίσταται κυρίως στο συνολικό 

αριθμό των επισκέψεων στα Ιατρεία του, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα 

επείγοντα περιστατικά  και το σύνολο των διακομιδών του ΕΚΑΒ. Ακόμα, 

καταγράφονται οι συνταγογραφήσεις και όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις, 

ακτινολογικές, μικροβιολογικές και TestPap.  

Πίνακας 5.6.3α. Νοσολογική - νοσηλευτική κίνηση και διαγνωστικές εξετάσεις του Κ.Υ. 

Αταλάντης, κατά το έτος 2016. 

ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ 

Παθολογικό/Γεν. Ιατρικής   1.440 

Τμήμα Τακτικών Περιστατικών   8.100 

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών   7.242 

Τμήμα Συνταγογράφησης 11.500 

Χειρουργικό   1.898 

Οδοντιατρικό   1.372 

ΣΥΝΟΛΟ 31.552 

ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ     264 

ΤΜΗΜΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ     705 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός περιπτώσεων 

Ενεσιοθεραπείες     840 

Άλλες πράξεις         8 

Κατ’ οίκον επισκέψεις       85 

Γραφείο κοινωνικής εργασίας        75 

ΣΥΝΟΛΟ 1.008 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Ακτινοδιαγνωστικό   9.500 

Μικροβιολογικό 39.780 

Test pap      180 

ΣΥΝΟΛΟ 49.460 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αταλάντης (2017) 

Πιο αναλυτικά όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.6.3α για το έτος 2016, στο Παθολογικό 

ιατρείο εξετάσθηκαν (1.440) άτομα, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (7.242) 

άτομα, στο Τμήμα Τακτικών Επειγόντων (8.100) ασθενείς, στο Χειρουργικό (1.898) 

άτομα και στο Οδοντιατρικό (1.372) άτομα. Το σύνολο των ασθενών που 

επισκέφθηκαν το Κ.Υ. Αταλάντης φθάνει τους (31.552). Οι ασθενείς που 

προσέρχονται είτε για εξέταση είτε για συνταγογράφηση δεν κλείνουν ραντεβού αλλά 
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την ίδια ημέρα παίρνουν εισιτήριο άνευ πληρωμής τηρώντας σειρά προτεραιότητας, 

(Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αταλάντης, 2017). Επισημαίνεται ότι στο Κέντρο 

Υγείας Αταλάντης γιατρός Χειρούργος δεν είναι διορισμένος και οποιαδήποτε 

χειρουργική μικροεπέμβαση (π.χ. συρραφή τραυμάτων, αλλαγές τραυμάτων) γίνεται 

από τους γιατρούς Γενικής Ιατρικής και από τους Αγροτικούς γιατρούς. Άξιο 

προσοχής, είναι ότι γιατρός Γυναικολόγος δεν είναι διορισμένος και το Τest Pap 

γίνεται από τη μαία, (Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αταλάντης, 2017).  

Στην παραγωγικότητα του Κέντρου Υγείας σημαντικό παράγοντα αποτελεί και η 

καταμέτρηση των συνταγογραφήσεων οι οποίες φτάνουν τις (11.500). Ακόμη, στο 

Κ.Υ. Αταλάντης λειτουργεί Τμήμα Βραχείας νοσηλείας που αποτελείται από δύο (02) 

θαλάμους και τέσσερις (04) κλίνες και οι ασθενείς νοσηλεύονται από τρεις έως 

τέσσερις ώρες ανάλογα με την περίπτωση. Το έτος 2016 στο Τμήμα Βραχείας 

νοσηλείας νοσηλεύτηκαν (705) ασθενείς. 

Επίσης, παρατηρείται ότι από το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών υπήρξαν (264) 

διακομιδές προς το Νοσοκομείο Λαμίας ή προς άλλα Νοσοκομεία. Αυτό 

καταδεικνύει το ρόλο του Κέντρου Υγείας Αταλάντης στην πρωτοβάθμια περίθαλψη 

και ενισχύει τη διασύνδεση μεταξύ των δύο επιπέδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Η διακομιδή των ασθενών στο νοσοκομείο 

Λαμίας ή σε νοσοκομεία της Αθήνας γίνεται με το ασθενοφόρο που διαθέτει το 

Κέντρο Υγείας ή με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έχει σταθμό στο Κέντρο Υγείας 

Αταλάντης. Είναι σημαντικό να αναφερθεί και ο αριθμός των Ενεσιοθεραπειών που 

έφτασαν τις (850), καθώς και οκτώ (08) άλλες νοσηλευτικές πράξεις κατά το έτος 

2016, (Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αταλάντης, 2017). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό έργο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

προσφέρεται από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές με τις κατ’ οίκον επισκέψεις και 

τη νοσηλεία σε (85) αρρώστους της περιοχής ευθύνης του Κ.Υ., οι οποίοι 

αδυνατούσαν να προσέλθουν στον ίδιο το χώρο του Κ.Υ. Το 2016 στο Κ.Υ. 

Αταλάντης εξετάστηκαν, επίσης, (75) περιστατικά από το προσωπικό του Γραφείου 

Κοινωνικής Υπηρεσίας.  

Επιπλέον, οι διαγνωστικές εξετάσεις εκτελούνται στα πλαίσια των Τακτικών και 

Επειγόντων Περιστατικών που διενεργούνται στο Κ.Υ. Αταλάντης. Επισημαίνεται 

πως δεν υπάρχει Ακτινολόγος Γιατρός και οι ανάγκες σύμφωνα με τον Οργανισμό 

του Κ.Υ. καλύπτονται από έναν Χειριστή-Εμφανιστή Δ.Ε. έτσι, οι 

ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις που έγιναν το 2016 είναι (9.500). Ακόμη, έγιναν 
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(39.780) μικροβιολογικές εξετάσεις και το TestPap πραγματοποιήθηκε σε (180) 

άτομα. Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το καταλαμβάνουν οι 

μικροβιολογικές εξετάσεις, οι οποίες υλοποιούνται από τους δύο Παρασκευαστές 

Δ.Ε. που υπηρετούν στο Κ.Υ., (Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αταλάντης, 2017).  

Στο Κ.Υ. Αταλάντης υλοποιούνται προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της 

υγείας των κατοίκων της περιοχής. Προτεραιότητα έχουν οι εμβολιασμοί τόσο των 

παιδιών όσο και των ενηλίκων. Έτσι, το 2016 πραγματοποιήθηκαν (12) εμβόλια 

Τετάνου και (38) αντιγριπικά εμβόλια. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν (50) εμβόλια 

από το Ιατρικό και το Νοσηλευτικό προσωπικό. 

Πίνακας 5.6.3β. Εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν στο Κ.Υ. Αταλάντης κατά το 

έτος 2016.  

ΕΜΒΟΛΙΑ Αριθμός εμβολίων 
Κατηγορίες επαγγελματιών που παρείχαν 

υπηρεσίες 

Τετάνου 12  

Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό   Αντιγριπικό 38 

ΣΥΝΟΛΟ 50 Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό   

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αταλάντης (2017) 

Στα προγράμματα υγείας έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες του 

Δήμου. Ο χώρος που υλοποιούνται τα προγράμματα πρόληψης είναι το Κ.Υ., ενώ τα 

προγράμματα προαγωγής υγείας παρουσιάζονται στο σχολείο, αφού απευθύνονται σε 

μαθητές. Με την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων από το Γραφείο Κοινωνικής 

Φροντίδας ενημερώνονται οι πολίτες σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, 

διαιτητικής αγωγής και σχολικής υγιεινής. Ο σκοπός του Κ.Υ. υλοποιείται σύμφωνα 

με το άρθρο 15 του Ν. 1397/83. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ των Γιατρών, των 

Οδοντιάτρων, των Νοσηλευτών-τριών και της Κοινωνικής Λειτουργού για την 

παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, (Γραμματεία Κέντρου Υγείας 

Αταλάντης, 2017). Με ευθύνη των υπηρεσιών του Κ.Υ. Αταλάντης 

πραγματοποιούνται Ομιλίες, Ενημερώσεις και Παρουσιάσεις σε Σχολεία και 

συγκεκριμένα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και σε διάφορες υπηρεσίες με 

θέματα: «Πρώτες Βοήθειες», «Παχυσαρκία», «Αλκοόλ», «Σεξουαλικά νοσήματα», 

«Στοματική Υγιεινή». 

Στον πίνακα 5.6.3γ φαίνονται τα προγράμματα αγωγής υγείας και προληπτικής 

Ιατρικής που υλοποιήθηκαν σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου, 

Λυκείου, εκπαιδευτικούς και γονείς για το έτος 2016. 
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Πίνακας 5.6.3γ. Προγράμματα αγωγής υγείας και προληπτικής Ιατρικής που 

πραγματοποιήθηκαν στο Κ.Υ. Αταλάντης κατά το έτος 2016 

Τίτλος Προγράμματος Πληθυσμός Αναφοράς Επαγγελματίες Υγείας Σύνολο Ομιλιών 

Πρώτες Βοήθειες 
Μαθητές, 

εκπαιδευτικοί, γονείς. 
Νοσηλεύτρια 10 

Παχυσαρκία 
Μαθητές, 

εκπαιδευτικοί, γονείς. 
Νοσηλεύτρια & Κοινωνική 

Λειτουργός 

 

2 

Αλκοόλ 
Μαθητές, 

εκπαιδευτικοί, γονείς. 
3 

Σεξουαλικά νοσήματα 
Μαθητές, 

εκπαιδευτικοί, γονείς. 
2 

Στοματική Υγιεινή 
Μαθητές, 

εκπαιδευτικοί, γονείς. 
Οδοντίατρος 

6 ομιλίες -

παρουσιάσεις 

Κάπνισμα 
Μαθητές, 

εκπαιδευτικοί, γονείς. 

Γενικός Γιατρός, 

Νοσηλεύτρια& 

Κοινωνική Λειτουργός 

3 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αταλάντης (2017) 

Στον πίνακα 5.6.3δ παρουσιάζεται η νοσολογική και η νοσηλευτική κίνηση των Π.Ι 

και του Π.Π.Ι. που ανήκουν στην ευθύνη του Κ.Υ. Αταλάντης. Για το έτος 2016 οι 

εξετασθέντες ήταν (2.205), πραγματοποιήθηκαν (7.600) συνταγογραφήσεις και κατ’ 

οίκον εξετάσθηκαν (177) άτομα. Συνολικά εξυπηρετήθηκαν (9.982) άτομα από τα 

Π.Ι. και το Π.Π.Ι. 

Πίνακας 5.6.3δ. Νοσολογική και νοσηλευτική κίνηση των Π.Ι. και του Π.Π.Ι. του Κ.Υ. 

Αταλάντης 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αταλάντης (2017) 

Όσον αφορά το ποσοστό των προσερχόμενων στο Κ.Υ. Αταλάντης το (95%) ανήκει 

στον Ε.Ο.Π.Π.Υ., το 0,43% στα λοιπά ταμεία, το (1,09%) στους Έλληνες με 

ασφάλεια, το (2,45%) στους Έλληνες Ανασφάλιστους και το (1,03%) στους 

Αλλοδαπούς Ανασφάλιστους, όπως φαίνεται στον πίνακα 5.6.3ε . 

Πίνακας 5.6.3ε. Ποσοστό προσερχόμενων κατά Ταμείο στο Κ.Υ. Αταλάντης κατά το 

έτος 2016 

ΤΑΜΕΙΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 

ΕΟΠΠΥ 95% 25.964 

Λοιπά Ταμεία 0,43%      120 

Περιφερειακά Ιατρεία και Πολυδύναμο 

Περιφερειακό Ιατρείο 

Έτος 2016 

Αριθμός περιστατικών 

Εξετασθέντες 2.205 

Συνταγογράφηση 7.600 

Κατ’ οίκον εξετασθέντες 177 

ΣΥΝΟΛΟ 9.982 
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Έλληνες με Ασφάλεια 1,09%      300 

Έλληνες Ανασφάλιστοι 2,45%      672 

Αλλοδαποί Ανασφάλιστοι 1,03%      276 

ΣΥΝΟΛΟ 100%  27.332 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αταλάντης (2017) 

5.6.4 Οικονομικά και απολογιστικά στοιχεία του Κέντρου Υγείας Αταλάντης 

Οι δαπάνες του Κέντρου Υγείας Αταλάντης για το έτος 2016 παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα. Το ποσό των δαπανών κατανέμεται ως εξής: 

Πίνακας 5.6.4α. Δαπάνες του Κ.Υ. Αταλάντης έτους 2016 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

Α. Δαπάνες Μισθοδοσίας 1.112.548,39€ 85,52% 

Εφημερίες     125.994,81€   9,68% 

Υπερωρίες      13.964,49€   1,07% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.252.507,69€ 96,28% 

Β. Λειτουργικές Δαπάνες      48.280,51€   3,71% 

Μισθώματα και Κοινόχρηστα 0 0 

ΔΕΗ      15.685,07€   1,2% 

ΟΤΕ        2.720,50€   0,2% 

Καύσιμα και Λιπαντικά        1.142,58€   0,08% 

Υγειονομικό Υλικό      19.453,27€   1,49% 

Φαρμακευτικό Υλικό        7.809,63€   0,6% 

Ύδρευση και Άρδευση          1.469,46€   0,11% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.300.788.2€ 100% 

Πηγή: 5
η
 ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (2017) 

Στις δαπάνες του Κ.Υ. Αταλάντης παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

καταλαμβάνουν οι δαπάνες της μισθοδοσίας οι οποίες φτάνουν το 96,28% επί του 

συνόλου των δαπανών, ποσοστό που ξεπερνά και τις αντίστοιχες νοσοκομειακές 

δαπάνες που αφορούν τη μισθοδοσία, οι οποίες φτάνουν το 50-60% και μερικές 

φορές το 70% (Θεοδώρου και συν., 2001). Οι λειτουργικές δαπάνες φτάνουν το 

3,71% και περιλαμβάνουν τα πάγια έξοδα: για ΔΕΗ, ΟΤΕ, τα έξοδα για τα καύσιμα 

και λιπαντικά, για την ύδρευση και άρδευση, για το υγειονομικό υλικό και το 

φαρμακευτικό υλικό. Έξοδα για μισθώματα και κοινόχρηστα δεν υπάρχουν, 

(Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αταλάντης, 2017). 
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5.7 ΠΕΔΥ-Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων  

Ο Δήμος Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου είναι δήμος της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας που συστήθηκε με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» από τη συνένωση των 

προϋπαρχόντων δήμων Αγίου Κωνσταντίνου, Καμένων Βούρλων και Μώλου με έδρα 

τα Καμένα Βούρλα, όπου βρίσκεται το Κ.Υ. και οι ομώνυμες ιαματικές πηγές (Νόμος 

3852/2010, ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010). Βρίσκεται στη νότια πλευρά του Μαλιακού 

κόλπου και δίπλα στην Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας. Ο Πληθυσμός είναι 12.090 κάτοικοι 

σύμφωνα με την απογραφή που διεξήχθη το 2011 (ΦΕΚ 3465/τ. Β΄/28-12-2012. 

«Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στο 

Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας»). 

Η Διοικητική Διαίρεση του Δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου σε Δημοτικές 

Ενότητες είναι οι εξής: 

Δ.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου 

Δ.Ε. Καμένων Βούρλων 

Δ.Ε. Μώλου 

Πίνακας 5.7α. Γεωγραφική χωροθέτηση του ΠΕΔΥ - Κ.Υ. Καμένων Βούρλων 

ΤΟ ΠΕΔΥ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 

βρίσκεται  στο Δήμο Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου 

Ο Δήμος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου 

ανήκει στην περιφέρεια 
της Στερεάς Ελλάδας 

(σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης Ν.  

3852/2010, (ΦΕΚ 87/7-6-2010) συστήθηκε 

ως δήμος Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου 

 

Έδρα του Δήμου  είναι τα Καμένα Βούρλα 

Διοικητική Διαίρεση του Δήμου Μώλου – 

Αγίου Κωνσταντίνου 

Οι Δημοτικές Ενότητες είναι: 

- Αγίου Κωνσταντίνου 

- Καμένων Βούρλων 

- Μώλου 

Ο πληθυσμός του Δήμου είναι  12.090 κάτοικοι (απογραφή2011)    

Το Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων 

υπάγεται στην 

5
η
 Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 

(Ν. 4238/2014) 

Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/Δήμος Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου(2017) 

Το Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων βρίσκεται στο Καινούργιο και δημιουργήθηκε 

για να εξυπηρετεί τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου που 

περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες Άγιου Κωνσταντίνου και Άγναντης, τη 

Δημοτική Ενότητα Καμένων Βούρλων που περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες 

Καμένων Βούρλων, Καινουργίου και Ρεγκινίου και τη Δημοτική Ενότητα Μώλου 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%8D#.CE.94.CE.B7.CE.BC.CE.BF.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AD.CF.82_.CE.95.CE.BD.CF.8C.CF.84.CE.B7.CF.84.CE.B5.CF.82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%8D#.CE.94.CE.B7.CE.BC.CE.BF.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AD.CF.82_.CE.95.CE.BD.CF.8C.CF.84.CE.B7.CF.84.CE.B5.CF.82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%92%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BB%CE%B1_%CE%A6%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/Δήμος
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που περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες Μώλου, Αγίας Τριάδος, Αγίου Σεραφείμ, 

Αγίου Χαραλάμπους, Ανάβρας, Καλλιδρόμου, Μενδενίτσης, Κομνίνης και 

Σκάρφειας.  

Πίνακας 5.7β. Οι Δημοτικές Ενότητες Περιοχής Ευθύνης του Κ.Υ. Καμένων Βούρλων 

ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 Έδρα Καμένα Βούρλα 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 Καμένων Βούρλων 
Καμένων Βούρλων, Καινουργίου, 

Ρεγκινίου 

 Αγίου Κωνσταντίνου Άγιου Κωνσταντίνου, Αγνάντης 

 Μώλου 

Μώλου, Αγίας Τριάδος,  

Αγίου Σεραφείμ,  Αγίου 

Χαραλάμπους, Ανάβρας, 

Καλλιδρόμου, Μενδενίτσης, 

Κομνίνης, Σκαρφείας 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αταλάντης (2017) 

Το Κ.Υ. Καμένων Βούρλων συστήθηκε με το ΦΕΚ 151/τ. Β΄/13-02-2003 (Υπουργική 

Απόφαση Αριθ.Υ3α/ΓΠ οικ. 12407). και σύμφωνα με το «άρθρο 1 λειτουργεί ως 

αποκεντρωμένη οργανική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας του ΠεΣΥ 

Στερεάς Ελλάδας και έχει έδρα τον Δήμο Καμένων Βούρλων (Καινούργιο)». Ο 

σκοπός του Κ.Υ. είναι ο ίδιος με αυτόν που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 16 

του Ν. 2071/ 92 και του άρθρου 15 του Ν. 1397/83, (Εθνικό Σύστημα Υγείας).  

Με τον Νόμο 4238/2014 και το ΦΕΚ 38/τ. Α΄/17-02-2014 και τα άρθρα 1 και 2 τα 

Κέντρα Υγείας και οι λοιπές Μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας των Δ.Υ.Πε. είναι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας του ΠΕΔΥ. Το Κέντρο Υγείας με τις αποκεντρωμένες μονάδες 

του, δηλαδή τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και τα Περιφερειακά Ιατρεία 

μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή της 5
η 

Δ.Υ.Πε. και αποτελούν 

αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους (Διαπιστωτική Πράξη Νο 459/14-7-2014 

του Διοικητή της 5
ης

Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας).  

5.7.1 Στελέχωση του Κέντρου Υγείας Καμμένων Βούρλων  

Το Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων εξυπηρετεί τους κατοίκους του Δήμου 

Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου, βρίσκεται στο Καινούργιο και είναι Αστικού Τύπου. 

Για το Κέντρο Υγείας Αστικού τύπου Καμένων Βούρλων δεν υπάρχει Οργανισμός 

ίδρυσής του και σήμερα υπηρετεί μόνο μία (01) Νοσηλεύτρια (Γραμματεία Κέντρου 

Υγείας Αταλάντης, 2017). 
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5.7.2 Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός του Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων  

Το Κ.Υ. Καμένων Βούρλων, το οποίο είναι ιδιόκτητο, το έτος 2016 είχε ως 

εξοπλισμό ανά τμήμα - εργαστήριο ένα (01) Ακτινοδιαγνωστικό μηχάνημα, έναν (01) 

Αναλυτή αίματος, μία (01) Οδοντιατρική έδρα, δύο (02) Ηλεκτροκαρδιογράφους και 

δύο (02) Απινιδωτές, (Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αταλάντης, 2017). 

Πίνακας 5.7.2α. Ο Βιοϊατρικός Εξοπλισμός του Κ.Υ. Καμμένων Βούρλων 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Αταλάντης, (2017) 

5.8. ΠΕΔΥ-Κέντρο Υγείας Δομοκού  

Ο Δήμος Δομοκού είναι δήμος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που συστήθηκε με 

το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων 

Δομοκού, Θεσσαλιώτιδος και Ξυνιάδος, βρίσκεται στα βόρεια της Φθιώτιδας και έχει 

έδρα του το Δομοκό (Νόμος 3852/7-6-2010, ΦΕΚ 87/τ. Α'/2010). Σύμφωνα με την 

Απογραφή του 2011 ο νέος Δήμος έχει έκταση 694,97 km
2
 και ο πληθυσμός του είναι 

11.495 κάτοικοι, (ΦΕΚ 3465/τ. Β΄/28-12-2012. «Αποτελέσματα της Απογραφής 

Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας»). Ο 

Δομοκός όπου βρίσκεται το Κ.Υ. απέχει από τη Λαμία 39,4 χλμ. και από τη Λάρισα 

74.7 χλμ. (http://www.stigmap.gr/ploigisi.php). Η πρόσβαση γίνεται μέσω οδικού 

δικτύου. Στον Δομοκό βρίσκονται το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Στερεάς Ελλάδας 

και το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δομοκού. 

Η Διοικητική Διαίρεση του Δήμου Δομοκού σε Δημοτικές Ενότητες είναι η εξής: 

Δημοτική Ενότητα Δομοκού 

Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδας 

Δημοτική Ενότητα Ξυνιάδος 

Πίνακας 5.8α. Γεωγραφική χωροθέτηση του ΠΕΔΥ-Κ.Υ. Δομοκού 

ΤΟ ΠΕΔΥ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ  

βρίσκεται  στο Δήμο Δομοκού 

Ο Δήμος Δομοκού ανήκει στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας 

(σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης Ν. 

3852/2010, (ΦΕΚ 87/7-6-2010) συστήθηκε  
ως δήμος Δομοκού 

ΤΜΗΜΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ένα (01) Ακτινοδιαγνωστικό μηχάνημα 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ένας (01) Αναλυτής αίματος 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ μία (01) Οδοντιατρική έδρα 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ δύο (02) Ηλεκτροκαρδιογράφοι, δύο (02) Απινιδωτές, 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%28%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9E%CF%85%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%8C%CF%82
http://www.stigmap.gr/ploigisi.php
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%8D#.CE.94.CE.B7.CE.BC.CE.BF.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AD.CF.82_.CE.95.CE.BD.CF.8C.CF.84.CE.B7.CF.84.CE.B5.CF.82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%8D#.CE.94.CE.B7.CE.BC.CE.BF.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AE_.CE.95.CE.BD.CF.8C.CF.84.CE.B7.CF.84.CE.B1_.CE.94.CE.BF.CE.BC.CE.BF.CE.BA.CE.BF.CF.8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%8D#.CE.94.CE.B7.CE.BC.CE.BF.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AE_.CE.95.CE.BD.CF.8C.CF.84.CE.B7.CF.84.CE.B1_.CE.98.CE.B5.CF.83.CF.83.CE.B1.CE.BB.CE.B9.CF.8E.CF.84.CE.B9.CE.B4.CE.B1.CF.82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%8D#.CE.94.CE.B7.CE.BC.CE.BF.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AE_.CE.95.CE.BD.CF.8C.CF.84.CE.B7.CF.84.CE.B1_.CE.9E.CF.85.CE.BD.CE.B9.CE.AC.CE.B4.CE.BF.CF.82
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Έδρα του Δήμου είναι ο Δομοκός 

Διοικητική Διαίρεση του Δήμου Δομοκού 

Οι Δημοτικές Ενότητες είναι: 

-Δομοκού 

-Θεσσαλιώτιδας 

-Ξυνιάδος 

Η έκταση του νέου Δήμου είναι  694,97 km
2
 

Ο πληθυσμός του Δήμου είναι 11.495 κάτοικοι 

Το Κέντρο Υγείας Δομοκού υπάγεται στην  
5

η
 Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 

(Ν. 4238/2014) 

Ο πληθυσμός αναφοράς είναι 18.000 

Γεωγραφικός προσδιορισμός της περιοχής  
Η περιοχή που βρίσκεται το Κέντρο Υγείας είναι 

ορεινή 

Η πρόσβαση γίνεται  με οδικό δίκτυο 

Η χιλιομετρική απόσταση Δομοκού-Λαμίας 

είναι  
39,4 χλμ 

Η χιλιομετρική απόσταση Δομοκού-Λάρισας 

είναι 

74,7 χλμ 

Στο Κέντρο Υγείας Δομοκού ανήκουν 

Οκτώ (08) Π.Ι. 

Εκκάρα, Μακρυρράχη, Ξυνιάδα, 

Ομβριακή,Μελιταία, Μαντασιά – Βούζι, Πετρωτό 

και ένα (01) Π.Π.Ι. (το Πολυδύναμο Περιφερειακό 

Ιατρείο του Νέου Μοναστηρίου ΦΕΚ 1677/τ. Β΄/20-

08-2008) 

Στο Δήμο Δομοκού βρίσκεται- 
το Κατάστημα Κράτησης και  

το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων  

Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/Δήμος_Δομοκού (2017) 

Το Κέντρο Υγείας βρίσκεται στο Δομοκό και εξυπηρετεί τους κατοίκους του Δήμου 

Δομοκού. Πιο συγκεκριμένα εξυπηρετεί τη Δημοτική Ενότητα Δομοκού που 

περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες Δομοκού, Αχλαδιάς, Βουζίου, Γερακλίου, 

Καρυών, Λεύκας, Μακρολίβαδου, Μαντασιάς, Μελιταίας, Νέας Μακρίσης, 

Νεοχωρίου, Παλαμά, Πετρωτού, Πολυδενδρίου, Πουρναρίου, Φυλιαδώνος. Τη 

Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδας που περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες Νέου 

Μοναστηρίου, Αγραπιδιάς, Βαρδαλής, Βελεσιωτών, Γαβρακίων, Εκκάρας, Άνω 

Αγόριανης. Τη Δημοτική Ενότητα Ξυνιάδος που περιλαμβάνει τις Τοπικές 

Κοινότητες Ομβριακής, Μεταλλεία, Ομβριακής, Αγίου Γεωργίου, Αγίου Στεφάνου, 

Κορομηλέας, Μακρυρράχης, Λουτρά Καϊτσης, Ξυνιάδος, Παναγίας, Περιβολίου. Η 

http://www.wikipedia.gr/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/Δήμος_Δομοκού
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CE%BF_%CE%A6%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CE%A6%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A6%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%9C%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7_%CE%A6%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC_%CE%A6%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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περιοχή που καλύπτει το Κ.Υ. Δομοκού είναι ορεινή και ο πληθυσμός αναφοράς που 

εξυπηρετεί φθάνει τα 18000 άτομα. 

Πίνακας 5.8β. Οι Δημοτικές Ενότητες Περιοχής Ευθύνης του ΠΕΔΥ-Κ.Υ. Δομοκού 

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ  Έδρα Δομοκός 

 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

 Δομοκού 

Δομοκού –Αχλαδέας– Βουζίου-

Γερακλίου-Καρυών–Λεύκας-

Μακρολίβαδου -Μαντασιάς -

Μελιταίας-Νέας Μακρίσης-

Νεοχωρίου-Παλαμά(Νέος 

Παλαμάς, Παλαμάς)- Πετρωτού- 

Πολυδενδρίου-Πουρναρίου 

(Πουρνάρι, Σταθμός Δομοκού)- 

Φυλιαδώνος 

 Θεσσαλιώτιδας 

Νέου Μοναστηρίου-Αγραπιδιάς - 

Βαρδαλής-Βελεσιωτών -

Γαβρακίων -Εκκάρας (Άνω 

Αγόριανη, Εκκάρα) - Θαυμακού -

Σοφιάδας(Πετρίλια, Σοφιάδα)  

 Ξυνιάδος 

Ομβριακής (Μεταλλείο, 

Ομβριακή)- Αγίου Γεωργίου 

Δομοκού-Αγίου Στεφάνου-

Κορομηλέας-Μακρυρράχης 

(Μακρυρράχη, Λουτρά 

Καϊτσης)–Ξυνιάδος-Παναγίας-

Περιβολίου Δομοκού 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Δομοκού (2017) 

Το Κ.Υ. Δομοκού συστήθηκε με το ΦΕΚ 233/τ. Β΄/22-04-1986 (Υπουργική 

Απόφαση Αριθ.Α3α/οικ. 6609/8-4-1986) και σύμφωνα με το «άρθρο 1 λειτουργεί ως 

αποκεντρωμένη οργανική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και έχει έδρα το 

Δήμο Δομοκού». Ο σκοπός του Κ.Υ. είναι ο ίδιος με αυτόν που αναφέρεται στην 

παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 1397/83, (Εθνικό Σύστημα Υγείας).  

Με τον Νόμο 4238/2014 και το ΦΕΚ 38/τ. Α΄/17-02-2014 και τα άρθρα 1 και 2 τα 

Κέντρα Υγείας και οι λοιπές Μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας των Δ.Υ.Πε. είναι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας του ΠΕΔΥ. Το Κ.Υ. με τις αποκεντρωμένες μονάδες του, δηλαδή 

τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Ειδικά 

Περιφερειακά Ιατρεία μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή της 5
η 

Δ.Υ.Πε. και αποτελούν αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους (Διαπιστωτική 

Πράξη Νο 459/14-7-2014 του Διοικητή της 5
ης

Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς 

Ελλάδας). Με την ίδια Διαπιστωτική Πράξη στο Κ.Υ. Δομοκού, το οποίο βρίσκεται 

υπό την εποπτεία της 5
η
 ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας υπάγονται τα οκτώ 

(8) περιφερειακά ιατρεία που λειτουργούν σε χώρους του Δήμου και είναι: το 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CE%BF_%CE%A6%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CE%A6%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A6%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%9C%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7_%CE%A6%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC_%CE%A6%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%A6%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%91%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B7_%CE%A6%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%91%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B7_%CE%A6%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B1_%CE%A6%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_%CE%A6%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1_%CE%A6%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%A6%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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Περιφερειακό Ιατρείο Ομβριακής, Ξυνιάδος, Μακρυρράχης, Μελιταίας, Πετρωτού, 

Μαντασιάς, Βουζίου, Εκκάρας, (Γραμματεία Κέντρου Υγείας Δομοκού, 2017) και το 

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Νέου Μοναστηρίου σύμφωνα με το ΦΕΚ 1677/τ. 

Β΄/20-08-2008. Επίσης, το Κ.Υ. εξυπηρετεί το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού και 

το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δομοκού. 

Πίνακας 5.8γ. Τα Περιφερειακά Ιατρεία που ανήκουν στο Κ.Υ. Δομοκού 

Αριθμός Περιφερειακών Ιατρείων 

Οκτώ(8) 

Εκκάρα, Μακρυρράχη, Ξυνιάδα, Ομβριακή, 

Μελιταία, Μαντασιά, Βούζι, Πετρωτό και το 

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του Νέου 

Μοναστηρίου (ΦΕΚ 1677/τ. Β΄/20-08-2008) 

- -Κατάστημα Κράτησης Δομοκού  

-Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δομοκού 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Δομοκού (2017) 

5.8.1. Στελέχωση του Κέντρου Υγείας Δομοκού  

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΦΕΚ 233/τ. Β΄/22-04-1986 (Υπουργική Απόφαση Αριθ. 

Α3α/οικ. 6609/8-04-1986) το Κ.Υ. Δομοκού μαζί με τα Π.Ι. αποτελούν ενιαία 

Διεύθυνση. Στο εσωτερικό το Κ.Υ. διαρθρώνεται από τα Ιατρεία: α)Γενικής Ιατρικής, 

β)Παθολογικό σε 24ωρη βάση, γ)Παιδιατρικό, δ)Οδοντιατρικό ε)Μικροβιολογικό 

Εργαστήριο στ)Ακτινοδιαγνωστικό, ζ)Μαιευτικό-Γυναικολογικό, η)Οφθαλμολογικό, 

θ)Χειρουργικό, ι)Ωτορινολαρυγγολογικό, ια)Καρδιολογικό, ιβ)Ορθοπαιδικό, 

ιγ)Ψυχιατρικό, ιδ)Δερματολογικό. Η διοικητική διάρθρωση του Κέντρου Υγείας 

Δομοκού περιλαμβάνει την Ιατρική, τη Νοσηλευτική, τη Διοικητική υπηρεσία και την 

υπηρεσία συναφών επαγγελμάτων υγείας και είναι στελεχωμένο από ιατρικό, 

νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό, καθώς και προσωπικό συναφών επαγγελμάτων 

υγείας σύμφωνα με το ΦΕΚ 233/τ.΄Β/22-04-1986. 

Στο Κ.Υ. Δομοκού και στα Περιφερειακά Ιατρεία περιοχής ευθύνης του, το έτος 2016 

υπηρετούσαν τέσσερις (04) Γιατροί Γενικής Ιατρικής, δύο (02) Αγροτικοί Γιατροί 

Κ.Υ, οκτώ (08) Αγροτικοί Γιατροί Π.Ι, ένας (01) Γιατρός Οδοντίατρος, μία (01) 

Μαία, δύο (02) Επισκέπτριες Υγείας, ένας (01) Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ, ένας (01) 

Φυσιοθεραπευτής, μία (01) Κοινωνική Λειτουργός, μία (01) Διοικητικός ΔΕ, τρεις 

(03) Οδηγοί-Πληρώματα Ασθενοφόρων ΔΕ, δύο (02) Τραυματιοφορείς ΥΕ, δύο (02) 

Προσωπικό Καθαριότητας ΥΕ, τρεις (03) Επιμελητές ΥΕ και έξι (06) Νοσηλευτές 

(Γραμματεία Κέντρου Υγείας Δομοκού, 2017). 
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Πίνακας 5.8.1α. Κατανομή του Ιατρικού Προσωπικού του Κ.Υ. Δομοκού 

ΔΥΝΑΜΗ 
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ΙΑΤΡΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙ

ΚΟ 

27 16 0 59,3% 2 1 15 0 

Γενικής 

Ιατρικής/Πα

θολογίας 

5 3 0 60,0% 0 1 4 0 

Παιδιατρική

ς 
3 1 0 33,3% 1 0 0 0 

Οδοντιατρικ

ής 
3 1 0 33,3% 0 0 1 0 

Μαιευτικό-

Γυναικολογι

κό 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Οφθαλμολογ

ικό 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Χειρουργικό 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ωτορινολαρ

υγγολογικό 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Καρδιολογικ

ό 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Ορθοπεδικό 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ψυχιατρικό 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μικροβιολο

γίας 
1 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Ακτινολογία

ς 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Χωρίς 

ειδικότητα 
2 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Αγροτικοί  

Κ.Υ. 
2 2 0 100,0% 0 0 2 0 

Αγροτικοί  

Π.Ι. 
10 9 0 90,0% 1 0 8 0 

Αγροτικοί  

Π.Π.Ι. 
1 1 0 100% 0 0 0 0 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Δομοκού (2017) 

Όσον αφορά τη στελέχωση του Ιατρικού Προσωπικού στο Κέντρο Υγείας Δομοκού 

παρατηρείται ότι από τις (27) θέσεις που έχει ο Οργανισμός καλύπτονται οι (16). 

Έτσι υπηρετούν στο Κ.Υ. τρεις (03) γιατροί Γενικής Ιατρικής από τους πέντε (05), 

ποσοστό 60%, οπότε είναι φανερό ότι υπάρχει έλλειψη Ιατρικού προσωπικού σε αυτή 

την ειδικότητα. Όμως κενές θέσεις υπάρχουν και στους Παιδίατρους, αφού από τις 
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τρεις (03) θέσεις του Οργανισμού καλύπτεται μόνο η μία (01), ποσοστό 33,3%. Το 

ίδιο ισχύει και για τους Οδοντίατρους, αφού από τις τρεις (03) θέσεις του 

Οργανισμού μόνο η μία (1) υπηρετείται, ποσοστό 33,3%. Στις άλλες ειδικότητες, τους 

Γυναικολόγους–Μαιευτήρες, τους Οφθαλμίατρους, τους Χειρούργους, τους Ω.Ρ.Λ., 

τους Καρδιολόγους, τους Ψυχίατρους, τους Μικροβιολόγους, τους Ακτινολόγους, 

τους Γιατρούς χωρίς ειδικότητα, υπάρχει 100% έλλειψη. Τέλος, από τους Αγροτικούς 

Γιατρούς που είναι στο Κ.Υ. καλύπτονται και οι δύο (02) θέσεις του Οργανισμού. 

Ενώ από τις δέκα (10) θέσεις των Αγροτικών Γιατρών των Περιφερειακών Ιατρείων 

καλύπτονται οι εννέα (09), ποσοστό 90%. Η μία (01) θέση του Αγροτικού Γιατρού 

που έχει ο Οργανισμός για το Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο στις Φυλακές Δομοκού, 

καλύπτεται πλήρως, ποσοστό 100%. 

Πίνακας 5.8.1β. Κατανομή του Νοσηλευτικού προσωπικού του Κ.Υ. Δομοκού 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Δομοκού (2017) 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 5.8.1β κατά το έτος 2016 στη στελέχωση του 

Νοσηλευτικού Προσωπικού υπάρχει μεγάλη έλλειψη γιατί από τις είκοσι (20) θέσεις 

του Οργανισμού καλύπτονται μόνο οι οκτώ (08), ποσοστό 40%. Πιο ειδικά, από τις 

δώδεκα (12) θέσεις Νοσηλευτών ΤΕ και ΔΕ που έχει ο Οργανισμός, είναι καλυμμένες 

οι έξι (6), ποσοστό 50%. Επίσης, πλήρης έλλειψη παρατηρείται στις μαίες, αφού από 

τις τέσσερις (4) θέσεις που έχει ο Οργανισμός δεν καλύπτεται καμία. Ωστόσο, 

υπάρχει μία (1) μαία με απόσπαση από άλλο Νοσηλευτικό Ίδρυμα για την 
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
20 8 0 40% 0 1 9 0 

Νοσηλευτών ΤΕ 8 4 0 
50,0

% 
0 0 4 0 

Νοσηλευτών ΔΕ 4 2 0 
50,0

% 
0 0 2 0 

Μαιών ΤΕ 4 0 0 0,0% 0 1 1 0 

Επισκεπτών Υγείας 

ΤΕ 
4 2 0 

50,0

% 
0 0 2 0 
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εξυπηρέτηση των αναγκών του Κ.Υ. Επιπρόσθετα, υπάρχει έλλειψη κατά 50% στις 

Επισκέπτριες Υγείας, αφού από τις τέσσερις (4) θέσεις καλύπτονται οι δύο (2). 

Πίνακας 5.8.1γ. Κατανομή του Προσωπικού Επαγγελματιών Υγείας του Κ.Υ. Δομοκού 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Δομοκού (2017) 

Σχετικά με τη στελέχωση των Επαγγελματιών Υγείας στο Κ.Υ. Δομοκού 

παρατηρείται έλλειψη προσωπικού, αφού από τις έξι (06) θέσεις καλύπτονται οι τρεις 

(03), ποσοστό 50%. Συγκεκριμένα από τις δύο (02) θέσεις Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ 

καλύπτεται η μία (01), ποσοστό 50%, η μία (01) θέση Φυσικοθεραπευτή που 

προβλέπει ο Οργανισμός καλύπτεται πλήρως, ποσοστό 100% και από τις δύο (02) 

θέσεις των Κοινωνικών Λειτουργών καλύπτεται η μία (01), ποσοστό 50%. Επίσης, 

πλήρης έλλειψη παρατηρείται και στους Χειριστές–Εμφανιστές, αφού η μία (01) 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜ

ΑΤΙΕΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

6 3 0 50% 0 0 3 0 

Ιατρικών 

Εργαστηρίων 

ΤΕ 

2 1 0 50,0% 0 0 1 0 

Παρασκευαστ

ών ΔΕ 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Ραδιολογίας-

Ακτινολογίας 

ΤΕ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Χειριστών 

Εμφανιστών 

ΔΕ 

1 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Φυσιοθεραπε

υτών ΤΕ 
1 1 0 100,0% 0 0 1 0 

Κοινωνικών 

Λειτουργών 

ΤΕ 

2 1 0 50,0% 0 0 1 0 

Διαιτολογίας 

ΤΕ 

Ψυχολόγων  

ΠΕ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Επόπτες 

δημόσιας 

Υγείας ΤΕ 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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θέση που έχει ο Οργανισμός δεν καλύπτεται. Τέλος, για τους Παρασκευαστές ΔΕ, για 

τους Ραδιολόγους–Ακτινολόγους, για τους Διαιτολόγους ΤΕ, για τους Ψυχολόγους 

ΠΕ και για τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας ΤΕ δεν υπάρχουν προβλεπόμενες θέσεις 

στον Οργανισμό.  

Πίνακας 5.8.1δ. Κατανομή του Διοικητικού Προσωπικού του Κ.Υ. Δομοκού 

ΔΥΝΑΜΗ 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
3 1 0 33,3% 0 0 1 0 

Διοικητικού 

Οικονομικού ΠΕ 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Λογιστικής ΤΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Διοίκηση 

Μονάδων Υγείας 

ΤΕ 

1 0 0 0,0% 0 0 0 0 

Διοικητικού 

Οικονομικού ΔΕ 
2 1 0 50,0% 0 0 1 0 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Δομοκού (2017) 

Από τον πίνακα 5.8.1δ φαίνεται ότι η Δύναμη του Διοικητικού Προσωπικού είναι 

ελλιπής, γιατί από τις τρεις (03) θέσεις Διοικητικών που προβλέπει ο Οργανισμός 

μόνο η μία (01) είναι καλυμμένη, σε ποσοστό 33,3%.  

Πίνακας 5.8.1ε. Κατανομή του Τεχνικού και Λοιπού Προσωπικού του Κ.Υ. Δομοκού 
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ΛΟΙΠΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
10 7 0 70% 1 4 10 0 

Πληρώματα 

Ασθενοφόρων ΔΕ 
6 4 0 

66,7

% 
1 0 3 0 

Τραυματιοφορείς 

ΥΕ 
0 0 0 0 0 2 2 0 

Συντηρητών ΔΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Μάγειροι ΔΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Βοηθοί Μαγείρου 

ΥΕ 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Κηπουρών ΥΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αποθηκάριων 0 0 0 0 0 0 0 0 

Τεχνικό 

Προσωπικό ΔΕ 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Προσωπικό 

Καθαριότητας ΥΕ 
2 2 0 

100,0

% 
0 0 2 0 

Επιμελητών ΥΕ 2 1 0 
50,0

% 
0 2 3 0 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Δομοκού (2017) 

Το τεχνικό και λοιπό Προσωπικό του Κ.Υ. Δομοκού καλύπτει τις επτά (07) από τις 

δέκα (10) θέσεις του Οργανισμού, ποσοστό 70%. Ειδικότερα, από τις έξι (06) θέσεις 

του Οργανισμού στα Πληρώματα Ασθενοφόρων Δ.Ε. καλύφθηκαν οι τέσσερις (04), 

ποσοστό 66,7%, από τις οποίες ένας (01) υπάλληλος να έχει πάρει απόσπαση. Θέσεις 

Τραυματιοφορέα δεν προβλέπονται από τον Οργανισμό αλλά υπηρετούν δύο (02) 

Τραυματιοφορείς από απόσπαση, ποσοστό 200%. Οι δύο (02) θέσεις του 

Προσωπικού Καθαριότητας που προβλέπονται από τον Οργανισμό καλύπτονται 

πλήρως, ποσοστό 100%, και από τις δύο (02) θέσεις των Επιμελητών ΥΕ καλύπτεται 

η μία (01) με ποσοστό 50%, ενώ υπηρετούν δύο (02) από απόσπαση. Τέλος, για τους 

Μάγειρες ΔΕ, για τους Βοηθούς Μαγείρων, για τους Κηπουρούς ΥΕ, για τους 

Αποθηκάριους και για Τεχνικό Προσωπικό ΔΕ δεν έχουν προβλεφθεί καθόλου θέσεις 

από τον Οργανισμό. 

Πίνακας 5.8.1στ. Συνολικός αριθμός Ανθρώπινου Δυναμικού του Κ.Υ. Δομοκού 
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66 36 0 57,57% 3 6 38 0 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Δομοκού (2017) 

Συνολικά, ο Οργανισμός του Κέντρου Υγείας Δομοκού αριθμεί (66) άτομα, από τα 

οποία υπηρετούν τα (36), με μηδέν (0) υπαλλήλους σε προσωποπαγείς θέσεις, τρεις 
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(03) με απόσπαση προς άλλα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, έξι (06) με απόσπαση από άλλα 

Νοσηλευτικά Ιδρύματα και με μηδέν (0) άτομα επικουρικό Προσωπικό. Έτσι το 

ποσοστό κάλυψης των θέσεων φτάνει το 57,57% και η υφιστάμενη δύναμη τους (38) 

υπαλλήλους, (Γραμματεία Κέντρου Υγείας Δομοκού, 2017). 

5.8.2 Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός του Κέντρου Υγείας Δομοκού και των 

Περιφερειακών Ιατρείων  

Το Κ.Υ.Δομοκού λειτουργεί σε ιδιόκτητο χώρο. Ο εξοπλισμός τον οποίο διέθετε το 

Κέντρο Υγείας Δομοκού και με τον οποίο θεωρείται πλήρως εξοπλισμένο για το έτος 

2016 είναι ένα (01) Ακτινολογικό μηχάνημα, δύο (02) Αναλυτές αίματος, ένα (01) 

Υδατόλουτρο, μία (01) Φυγόκεντρο, μία (01)Μικροφυγόκεντρο, έναν (01) 

Επωαστικό Κλίβανο, Η/Υ, ένα (01) Μικροσκόπιο, μία (01) Οδοντιατρική ΄Εδρα, 

τρεις (03) Ηλεκτροκαρδιογράφους, τρεις (03) Απινιδωτές, ένα (01) Φασματόμετρο, 

ένα (01) Φωτόμετρο, ένα (01) Monitor παρακολούθησης. (Κέντρο Υγείας Δομοκού, 

2017). 

Πίνακας 5.8.2α. Ο Βιοϊατρικός εξοπλισμός του Κ.Υ. Δομοκού και του Π.Π.Ι. Νέου 

Μοναστηρίου 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Δομοκού (2017) 

Το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Νέου Μοναστηρίου διέθετε έναν (01) 

Ηλεκτροκαρδιογράφο, έναν (01) Απινιδωτή και ένα (01) Monitor παρακολούθησης 

(Γραμματεία Κέντρου Υγείας Δομοκού, 2017). 

5.8.3 Παραγωγικότητα του Κέντρου Υγείας Δομοκού και των Περιφερειακών 

Ιατρείων  

Η παραγωγικότητα του Κέντρου Υγείας Δομοκού συνίσταται κυρίως στο συνολικό 

αριθμό των επισκέψεων στα ιατρεία του, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα 

Επείγοντα περιστατικά και το σύνολο των διακομιδών του ΕΚΑΒ. Ακόμα, 

ΤΜΗΜΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ Ένα (01) Ακτινολογικό μηχάνημα 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Δύο (02) Αναλυτές αίματος, ένα (01) Υδατόλουτρο, μία (01) 

Φυγόκεντρος, μία (01) Μικροφυγόκεντρος, ένας (01) Επωαστικός 

Κλίβανος, Η/Υ, ένα (01) Μικροσκόπιο 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ Μία (01) Οδοντιατρική Έδρα 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
Τρεις (03) Ηλεκτροκαρδιογράφοι, τρεις (03) Απινιδωτές, ένα (01) 

Φασματόμετρο, ένα (01) Φωτόμετρο, ένα (01) Monitor παρακολούθησης 

Π.Π.Ι. ΝΕΟΥ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Ένας (01) Ηλεκτροκαρδιογράφος, ένας (01) Απινιδωτής, ένα (01) 

Monitor παρακολούθησης 
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καταγράφονται οι συνταγογραφήσεις και όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις, 

Μικροβιολογικές και TestPap.  

Πίνακας 5.8.3α. Νοσολογική-νοσηλευτική κίνηση και διαγνωστικές εξετάσεις του Κ.Υ. 

Δομοκού 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Δομοκού (2017) 

Πιο αναλυτικά για το έτος 2016, το σύνολο των ασθενών που επισκέφθηκαν το 

Κέντρο Υγείας Δομοκού φθάνει τους (35.431). Οι ασθενείς που προσέρχονται είτε 

ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ 

Παθολογικό/Γεν. Ιατρικής 11.236 

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 3.553 

Τμήμα Συνταγογράφησης 15.420 

Χειρουργικό 1.470 

Οδοντιατρικό 3.752 

ΣΥΝΟΛΟ 35.431 

Διακομιδές 531 

ΤΜΗΜΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  

Εισαγωγές ασθενών 1.851 

Διαχείριση χρόνιων περιστατικών 8.024 

Αντιμετώπιση στα Τακτικά Ιατρεία 7.417 

Παραπομπή σε Γιατρό άλλης Ειδικότητας 255 

Παραπομπές στα Εξωτερικά Ιατρεία του 

Νοσοκομείου 
352 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  

Ενεσιοθεραπεία 618 

Άλλες πράξεις   58 

ΣΥΝΟΛΟ 676 

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Κατ’ οίκον νοσηλεία (άλλη Ειδικότητα) 297 

Κατ’ οίκον επισκέψεις Επισκέπτρια Υγείας 149 

Κατ’ οίκον επισκέψεις Φυσικοθεραπευτής   27 

ΣΥΝΟΛΟ 473 

Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας 45 

Γραφείο  Επισκεπτών Υγείας 67 

ΣΥΝΟΛΟ 117 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Μικροβιολογικό 14.461 

Testpap        75 

ΣΥΝΟΛΟ 14.536 
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για εξέταση είτε για συνταγογράφηση δεν κλείνουν ραντεβού αλλά την ίδια ημέρα 

παίρνουν εισιτήριο άνευ πληρωμής τηρώντας σειρά προτεραιότητας. Στον πίνακα 

5.8.3α. φαίνεται αναλυτικά ο αριθμός των ασθενών που εξετάσθηκαν στο 

Παθολογικό Ιατρείο που λειτουργεί μέσα στο Κέντρο Υγείας και είναι (11.236), στο 

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είναι (3.553), στο Οδοντιατρικό (3.752) και στο 

Χειρουργικό (1.470) άτομα, (Γραμματεία Κέντρου Υγείας Δομοκού, 2017). 

Επισημαίνεται ότι στο Κέντρο Υγείας Δομοκού δεν υπηρετεί γιατρός Χειρούργος, γι’ 

αυτό και δεν υφίσταται καμία χειρουργική επέμβαση. Όλες οι μικροεπεμβάσεις, 

αλλαγές τραυμάτων γίνονται από τον γιατρό Γενικής Ιατρικής ή τον Αγροτικό 

Γιατρό. Άξιο προσοχής, είναι ότι γιατρός Γυναικολόγος δεν είναι διορισμένος και το 

ΤestPap γίνεται από τη μαία. Στην παραγωγικότητα του Κέντρου Υγείας σημαντικό 

παράγοντα αποτελεί και η καταμέτρηση των συνταγογραφήσεων, οι οποίες φτάνουν 

τις (15.420). 

Στο Κέντρο Υγείας Δομοκού λειτουργεί Τμήμα Βραχείας νοσηλείας, το οποίο 

αποτελείται από δύο (02) θαλάμους και τρεις (03) κλίνες και οι ασθενείς 

νοσηλεύονται από μισή έως δύο με δυόμιση ώρες ανάλογα με την περίπτωση Το έτος 

2016 στο Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας νοσηλεύτηκαν (1.851) ασθενείς όπως φαίνεται 

στον παρακάνω πίνακα 5.8.3α, (Γραμματεία Κέντρου Υγείας Δομοκού, 2017). 

Επίσης, παρατηρείται ότι από το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών υπήρξαν (531) 

διακομιδές προς το Νοσοκομείο Λαμίας ή προς άλλα Νοσοκομεία. Αυτό 

καταδεικνύει το ρόλο του Κέντρου Υγείας Δομοκού στην πρωτοβάθμια περίθαλψη 

και ενισχύει την διασύνδεση μεταξύ των δύο επιπέδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Οι διακομιδές των ασθενών γίνονται με τα 

ασθενοφόρα του Κέντρου Υγείας ή με τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, (Γραμματεία 

Κέντρου Υγείας Δομοκού, 2017).  

Αξίζει να σημειωθεί η σημαντικότητα διαχείρισης των χρόνιων περιστατικών στο 

Κέντρο Υγείας Δομοκού, ο συνολικός αριθμός των οποίων φτάνει τα (8.024), από τα 

οποία τα (7.417) αντιμετωπίζονται στα Τακτικά Ιατρεία, τα (255) περιστατικά 

παραπέμπονται σε Γιατρό άλλης ειδικότητας και τα (352) παραπέμπονται στα 

Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου Λαμίας, (Γραμματεία Κέντρου Υγείας 

Δομοκού, 2017). 

Είναι σημαντικό να αναφερθούν και οι Ενεσιοθεραπείες που είναι (618) στον αριθμό 

και οι άλλες πράξεις που είναι (58). Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό έργο της 
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Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προσφέρεται από τους γιατρούς και τους 

νοσηλευτές με την κατ’ οίκον νοσηλεία σε (297) περιπτώσεις ασθενών της περιοχής 

ευθύνης του Κ.Υ. Δομοκού, οι οποίοι αδυνατούσαν να προσέλθουν στον ίδιο το χώρο 

του Κ.Υ. Επίσης, αξιόλογο έργο είναι οι κατ’οίκον επισκέψεις από την Επισκέπτρια 

Υγείας, που αριθμούν τις (149) περιπτώσεις ασθενών και τη Φυσιοθεραπεύτρια που 

εξυπηρέτησε (27) αρρώστους κατά το 2016. Στο Κέντρο Υγείας Δομοκού το έτος 

2016 το προσωπικό του Γραφείου Κοινωνικής Υπηρεσίας εξέτασε (45) περιστατικά 

και το προσωπικό του Γραφείου Επισκεπτριών Υγείας (67) περιστατικά, (Γραμματεία 

Κέντρου Υγείας Δομοκού, 2017). 

Οι διαγνωστικές εξετάσεις εκτελούνται στα πλαίσια των Τακτικών και Επειγόντων 

Περιστατικών στο Κέντρο Υγείας Δομοκού. Μικροβιολόγος γιατρός δεν υπάρχει, και 

τις μικροβιολογικές εξετάσεις, οι οποίες καταλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό, τις 

διενεργεί ένας υπάλληλος Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ σύμφωνα με τον Οργανισμό του 

Κέντρου Υγείας. Οι μικροβιολογικές εξετάσεις που έγιναν το έτος 2016 είναι 

(14.461) και τα TestPap (75), (Γραμματεία Κέντρου Υγείας Δομοκού, 2017). 

Στο Κέντρο Υγείας Δομοκού υλοποιούνται προγράμματα πρόληψης και προαγωγής 

της υγείας των κατοίκων της περιοχής. Προτεραιότητα έχουν οι εμβολιασμοί 

ενηλίκων και παιδιών, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2016 για την 

πρόληψη και την εξάλειψη λοιμωδών νοσημάτων. Συγκεκριμένα έγιναν (43) εμβόλια 

Τετάνου ενηλίκων, (110) εμβόλια Πνευμονιόκοκκου, (315) αντιγριπικά εμβόλια, (66) 

Test Mantoux, (102) λοιποί εμβολιασμοί ενηλίκων και (355) εμβόλια βρεφών, 

παιδιών και εφήβων (0-16). Συνολικά πραγματοποιήθηκαν (991) εμβολιασμοί από 

την Επισκέπτρια Υγείας όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 5.8.3β Εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν στο Κ.Υ. Δομοκού κατά το έτος 

2016 

Εμβόλια Αριθμός εμβολίων 
Κατηγορίες επαγγελματιών που 

παρείχαν υπηρεσίες 

Τετάνου ενηλίκων 43 Επισκέπτρια Υγείας 

Πνευμονιόκοκκου 110 Επισκέπτρια Υγείας 

Αντιγριπικό 315 Επισκέπτρια Υγείας 

Mantoux 66 Επισκέπτρια Υγείας 

Λοιποί εμβολιασμοί ενηλίκων 102 Επισκέπτρια Υγείας 

Εμβόλια βρεφών, παιδιών και 

εφήβων (0-16) 
355 Επισκέπτρια Υγείας 

ΣΥΝΟΛΟ 991 Επισκέπτρια Υγείας 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Δομοκού (2017) 
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Στα προγράμματα υγείας έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες του 

Δήμου. Ο χώρος που υλοποιούνται τα προγράμματα πρόληψης είναι το Κ.Υ., ενώ τα 

προγράμματα αγωγής υγείας παρουσιάζονται στο σχολείο, αφού απευθύνονται σε 

μαθητές. Με την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων από το Γραφείο Επισκέπτριας 

Υγείας ενημερώνονται οι πολίτες σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, 

διαιτητικής αγωγής και σχολικής υγιεινής. Ο σκοπός του Κ.Υ. υλοποιείται σύμφωνα 

με το άρθρο 15 του Ν. 1397/83. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ των Γιατρών, των 

Οδοντιάτρων, των Νοσηλευτών-ριών και των Επισκεπτριών Υγείας για την παροχή 

υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, (Γραμματεία Κέντρου Υγείας 

Δομοκού, 2017). 

Στον πίνακα 5.8.3γ φαίνονται τα προγράμματα Αγωγής Υγείας και Προληπτικής 

Ιατρικής που υλοποιήθηκαν σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου, 

Λυκείου, σε εκπαιδευτικούς και σε γονείς για το έτος 2016, από το Κέντρο Υγείας 

Δομοκού, 2017. 

Πίνακας 5.8.3γ. Προγράμματα προαγωγής υγείας και προληπτικής Ιατρικής του Κ.Υ. 

Δομοκού 

Τίτλος Προγράμματος Πληθυσμός Αναφοράς Επαγγελματίες Υγείας Σύνολο  

Έλεγχος ατομικών 

βιβλιαρίων υγείας των 

μαθητών για 

εμβολιαστική κάλυψη σε 

Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, 

Γυμνάσια και Λύκεια. 

Μαθητές 

Νηπιαγωγείου, 

Δημοτικού, Γυμνασίου 

και Λυκείου. 

Επισκέπτρια Υγεία 

800ατομικά 

βιβλιάρια υγείας  

μαθητών 

Ατομικά Δελτία μαθητών 
Μαθητές 

Γιατρός, Νοσηλεύτρια 

&Επισκέπτρια Υγεία 
243ΑτομικάΔελτία 

Πιστοποιητικά Υγείας 
Μαθητές Γιατρός, Νοσηλεύτρια  

49Πιστοποιητικά 

Υγείας 

Ομιλίες σε Νηπιαγωγεία   

Θέμα Ομιλίας: «Ομαλή 

προσαρμογή στο 

Δημοτικό» 

Παιδιά Νηπιαγωγίου, 

εκπαιδευτικοί & γονείς. 
Επισκέπτρια Υγεία 3 Ομιλίες 

Πρώτες Βοήθειες Μαθητές, 

εκπαιδευτικοί &γονείς. 

Γιατρός- Επισκέπτρια 

Υγεία 
4 Ομιλίες 

Ομιλία και έλεγχος 

δοντιών (υγιεινή 

δοντιών) από τον 

Οδοντίατρο στην Α΄ 

Δημοτικού 

Μαθητές, 

εκπαιδευτικοί & γονείς. 
Οδοντίατρος 3 Ομιλίες 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Δομοκού (2017) 

Το ιατρικό Προσωπικό του Κέντρου Υγείας Δομοκού ενημερώθηκε και συμπλήρωσε 

(243) Ατομικά Δελτία μαθητών και (49) Πιστοποιητικά Υγείας και οι Επισκέπτριες 
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Υγείας έκαναν έλεγχο σε (800) ατομικά βιβλιάρια υγείας μαθητών σε Νηπιαγωγεία, 

Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια για εμβολιαστική κάλυψη. Επιπρόσθετα, σημαντική 

καινοτομία αποτελούν οι επισκέψεις από τις Επισκέπτριες Υγείας και τον Οδοντίατρο 

του Κέντρου Υγείας Δομοκού στα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, 

πραγματοποιώντας ομιλίες για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας με 

απώτερο στόχο την προστασία της υγείας όλων των νηπίων και των μαθητών αλλά 

και όλων των πολιτών που ανήκουν στην περιοχή του Κέντρου Υγείας Δομοκού, 

(Γραμματεία Κέντρου Υγείας Δομοκού, 2017). 

Σχετικά με το ποσοστό των προσερχόμενων στο Κ. Υ. Δομοκού το 94,42% ανήκει 

στους ασφαλισμένους στον Ε.Ο.Π.Π.Υ., το 0,40% ανήκει στα Λοιπά ταμεία, το 

0,97% καταλαμβάνουν οι Έλληνες με Ασφάλεια, το 1,75% οι Ανασφάλιστοι 

Έλληνες. Επίσης, οι Ανασφάλιστοι Αλλοδαποί είναι περίπου 1,25%, οι Αλλοδαποί με 

ασφάλεια 0,39% και οι Πολιτικοί πρόσφυγες 0,82%. Στον επόμενο πίνακα 5.8.3δ που 

ακολουθεί φαίνεται ο αριθμός και το ποσοστό των προσερχόμενων στο Κέντρο 

Υγείας Δομοκού κατά Ταμείο το έτος 2016. 

Πίνακας 5.8.3δ. Ποσοστό προσερχόμενων κατά ταμείο στο Κ.Υ. Δομοκού κατά το έτος 

2016 

ΤΑΜΕΙΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 

ΕΟΠΠΥ 94,42% 34602 

Λοιπά Ταμεία 0,40% 148 

Έλληνες με Ασφάλεια 0,97% 357 

Έλληνες Ανασφάλιστοι 1,75% 642 

Αλλοδαποί Ανασφάλιστοι 1,25% 458 

Αλλοδαποί με Ασφάλεια 0,39% 140 

Πολιτικοί Πρόσφυγες 0,82% 300 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 36647 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Δομοκού (2017) 

Η Σύσταση του Ειδικού Περιφερειακού Ιατρείου έγινε με το ΦΕΚ 2016/τ. Β΄/27-12-

2010 (Υπουργική Απόφαση Αριθμ.Υ3α/Γ.Π. 44996). στο Κατάστημα Κράτησης 

Δομοκού όπου νοσηλεύτηκαν τριάντα τέσσερις (34) κρατούμενοι το έτος 2016, 

(Γραμματεία Κέντρου Υγείας Δομοκού, 2017). 
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Πίνακας 5.8.3ε. Νοσηλεία στο Θάλαμο Κρατουμένων των Φυλακών Δομοκού 

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΟΣ 2016 

Αριθμός Περιστατικών 34 

ΣΥΝΟΛΟ 34 

Πηγή: Γραμματεία Κέντρου Υγείας Δομοκού (2017) 

5.8.4 Οικονομικά και απολογιστικά στοιχεία του Κέντρου Υγείας Δομοκού  

Οι δαπάνες του Κέντρου Υγείας Δομοκού για το έτος 2016 παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα. Το ποσό των δαπανών κατανέμεται ως εξής: 

Πίνακας 5.8.4α. Δαπάνες του Κ.Υ. Δομοκού κατά το έτος 2016 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

Α. Δαπάνες Μισθοδοσίας 774. 808,16€ 81,64% 

Εφημερίες  106.931,26€ 11,27% 

Υπερωρίες 24.825,95€   2,61% 

ΣΥΝΟΛΟ 906.565,37€ 95,52% 

Β. Λειτουργικές Δαπάνες 42.486,77€   4,48% 

Μισθώματα και Κοινόχρηστα 0   0 

ΔΕΗ 22.693,61€  2,39 

ΟΤΕ 587,50€  0,06 

Καύσιμα και Λιπαντικά 4.923,37€  0,52 

Υγειονομικό Υλικό 8.000€  0,84 

Φαρμακευτικό Υλικό 5603,59€  0,60 

Ύδρευση και Άρδευση   678,70€  0,07 

ΣΥΝΟΛΟ 949.052,14€ 100% 

Πηγή: 5
η
 ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (2017) 

Στις δαπάνες του Κέντρου Yγείας Δομοκού παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

καταλαμβάνει αυτό της μισθοδοσίας, οι οποίες φτάνουν το 95,52% επί του συνόλου 

των δαπανών, ποσοστό που ξεπερνά και τις αντίστοιχες νοσοκομειακές δαπάνες 

μισθοδοσίας οι οποίες φτάνουν το 50-60% και μερικές φορές το 70% (Θεοδώρου και 

συν., 2001). Οι λειτουργικές δαπάνες φτάνουν το 4,48% και περιλαμβάνουν τα πάγια 

έξοδα για ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση και άρδευση, υγειονομικό Υλικό, φαρμακευτικό 

υλικό, καύσιμα και λιπαντικά. Μισθώματα και κοινόχρηστα δεν υπάρχουν 

(Γραμματεία Κέντρου Υγείας Δομοκού, 2017). 
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5.9 Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας  

To Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας ιδρύθηκε το 1938, σύμφωνα με το Βασιλικό 

Διάταγμα υπ’ αριθ. 5 (ΦΕΚ 82/τ. Α΄/04-03-1938).«Περί ιδρύσεως Δημοσίου 

Νοσηλευτικού Ιδρύματος εν Λαμία υπό την επωνυμίαν Γενικόν Νοσοκομείον 

Λαμίας». Έχει ως σκοπό τη νοσηλεία όλων των ατόμων και κυρίως των απόρων που 

πάσχουν από τα κοινά νοσήματα. Κατόπιν, με το ΦΕΚ 52/τ. Α΄/10-02-1956. «Περί 

αναμορφώσεως του οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας» ιδρύονται τα 

εξωτερικά ιατρεία, τα οποία έχουν τις ονομασίες τους από τις αντίστοιχες κλινικές 

του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Επίσης, με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’. αριθ. 689 

(ΦΕΚ 143/τ. Α΄/1-12-1982).«Συγχώνευση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και του 

Σανατορίου Λαμίας σε ενιαίο Νοσηλευτικό Ίδρυμα υπό την επωνυμία  ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ», το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας συγχωνεύεται με το 

Σανατόριο και αποτελούν μέχρι σήμερα ενιαίο Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Επιπρόσθετα, 

το Γ. Ν. Λαμίας υπάγεται στις διατάξεις του Ν. Δ. 2592/1953(ΦΕΚ 254/τ. Α΄/18-9-

1953) «Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντιλήψεως» και σύμφωνα με το άρθρο 7 του 

Ν. 3329/2005(ΦΕΚ 81/τ. Α΄/04-04-2005), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), το οποίο βρίσκεται υπό τον 

έλεγχο και την εποπτεία του Διοιηκητή της 5
ης

 Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας 

και Στερεάς Ελλάδας και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Τέλος, με την 

αριθμ. Α3α/οικ. 110515/14, (ΦΕΚ 3444/τ. Β΄/22-12-2014) συστήθηκε ο Οργανισμός 

του Γ. Ν. Λαμίας σύμφωνα με τον οποίο διαρθρώνεται η Ιατρική, η Νοσηλευτική και 

η Διοικητική Υπηρεσία και διακρίνονται οι θέσεις του Ιατρικού, Νοσηλευτικού και 

Διοικητικού Προσωπικού. Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο στους Τομείς των 

τμημάτων λειτουργούν Τακτικά εξωτερικά ιατρεία, που είναι αντίστοιχα με τις 

ειδικότητες των γιατρών που υπηρετούν. 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας αποτελεί το Νοσοκομείο Αναφοράς και σύμφωνα με 

το ΦΕΚ 93/τ. B΄/20-1-2015 και την υπ’ αριθμ. Γ3α/οικ. 3579 Υπουργική Απόφαση 

έχει επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύνδεση με όλες τις δημόσιες 

δομές παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., που αποτελούν το ΠΕΔΥ και οι οποίες υπάγονται 

σε αυτό. 

Το ιατρικό, το νοσηλευτικό και το διοικητικό προσωπικό των ΤΕΙ του Γ. Ν. Λαμίας 

σύμφωνα με το ΦΕΚ 3444/τ. Β΄/22-12-2014 (Αριθμ. Α3α/οικ. 

110515/14).«Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας» έχει ως εξής:  
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Το υπηρετούν νοσηλευτικό προσωπικό των Εξωτερικών Ιατρείων του Γενικού 

Νοσοκομείου Λαμίας περιλαμβάνει οκτώ (08) νοσηλευτές ΤΕ, έξι (06) Βοηθούς 

Νοσηλευτές, μία (01) Μαία ΤΕ και μία (01) Επισκέπτρια υγείας ΤΕ. (Πίνακας 5.9α). 

Πίνακας 5.9α. Κατανομή του Νοσηλευτικού Προσωπικού των Εξωτερικών Ιατρείων 

του Γ.Ν. Λαμίας 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ 

Νοσηλευτών ΤΕ  8 8 

Βοηθών Νοσηλευτών  6 6 

Μαιευτών ΤΕ  1 1 

Επισκεπτριών Υγείας 

ΤΕ 

1 1 

ΣΥΝΟΛΟ 16 16 

Πηγή:Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας (2017) 

Το Διοικητικό προσωπικό της Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων του Γενικού 

Νοσοκομείου Λαμίας αποτελείται από δύο (02) υπηρετούντες Διοικητικού-

Οικονομικού ΠΕ., τέσσερις (04) υπηρετούντες με οργανική θέση, έναν (01) από 

διάθεση ΔΕ και έναν (01) τεχνικό ΔΕ. Συνολικά, η υφιστάμενη δύναμη είναι επτά 

(07) υπάλληλοι. (Πίνακας 5.9β). 

Πίνακας 5.9β. Κατανομή του Διοικητικού Προσωπικού της Γραμματείας των 

Εξωτερικών Ιατρείων 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 

ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΑΠΟ ΑΛΛΟ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΥΝΑΜΗ 

Διοικητικού – 

Οικονομικού ΠΕ  

2 0 2 

Διοικητικών – 

Γραμματέων ΔΕ 

4 1 5 

Τεχνικού ΔΕ 1 0 1 

ΣΥΝΟΛΟ 6 1 7 

Πηγή:Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας (2017)  

Επισημαίνεται ότι το στελεχιακό Ιατρικό προσωπικό στα εξωτερικά Ιατρεία του 

Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιείται για τις ανάγκες 

της νοσοκομειακής περίθαλψης στις κλινικές του ίδιου νοσοκομείου. Έτσι, στο 

Γαστρεντερολογικό εξωτερικό ιατρείο εξετάζει τους ασθενείς ένας (01) γιατρός 

γαστρεντερολόγος, στο Διαβητολογικό εξωτερικό ιατρείο εξετάζουν τους ασθενείς 

τέσσερις (04) γιατροί, στο Ηπατολογικό εξωτερικό ιατρείο εξετάζουν τους ασθενείς 

δύο (02) γιατροί ηπατολόγοι. Στο Καρδιολογικό εξωτερικό ιατρείο εξετάζουν τους 

ασθενείς, δύο (02) γιατροί καρδιολόγοι, στο Μαιευτικό–Γυναικολογικό εξωτερικό 

ιατρείο εξετάζουν τους ασθενείς, έξι (06) γιατροί μαιευτήρες-γυναικολόγοι, στο 

Νευρολογικό εξωτερικό ιατρείο εξετάζουν τους ασθενείς (04) τέσσερις γιατροί 
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Νευρολόγοι, στο Νευροχειρουργικό εξωτερικό ιατρείο εξετάζουν τους ασθενείς (03) 

τρεις γιατροί Νευροχειρούργοι. Ακόμη, στο Ογκολογικό εξωτερικό ιατρείο εξετάζει 

τους ασθενείς ένας (01) γιατρός Ογκολόγος, στο Οδοντιατρικό εξωτερικό ιατρείο 

εξετάζουν τους ασθενείς δύο (02) οδοντίατροι, στο Οφθαλμολογικό εξωτερικό 

ιατρείο εξετάζει τους ασθενείς ένας (01) γιατρός Οφθαλμίατρος, στο Ορθοπεδικό 

εξωτερικό ιατρείο εξετάζουν τους ασθενείς πέντε (05) γιατροί Ορθοπεδικοί, στο 

Ουρολογικό εξωτερικό ιατρείο εξετάζουν τους ασθενείς δύο (02) γιατροί Ουρολόγοι, 

στο Παθολογικό εξωτερικό ιατρείο εξετάζει τους ασθενείς ένας (01) γιατρός 

Παθολόγος, στο Πνευμονολογικό εξωτερικό Ιατρείο εξετάζουν τους ασθενείς 

τέσσερις (04) γιατροί Πνευμονολόγοι, στο Χειρουργικό εξωτερικό Ιατρείο εξετάζουν 

τους ασθενείς (03) τρεις γιατροί Χειρούργοι, τέλος στο Ω.Ρ.Λ. εξωτερικό ιατρείο 

εξετάζουν τους ασθενείς τρεις (03) γιατροί Ω.Ρ.Λ., (Γραμματεία Εξωτερικών 

Ιατρείων Λαμίας, 2017). 

Πίνακας 5.9γ. Ιατρεία και Ιατρικό Προσωπικό στα ΤΕΙ του Γ.Ν. Λαμίας 

 

ΙΑΤΡΕΙΑ 

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Γαστρεντερολογικό   1 γιατρός 

Διαβητολογικό 4 γιατροί 

Ηπατολογικό 2 γιατροί 

Καρδιολογικό   2 γιατροί 

Μαιευτικό- Γυναικολογικό 6 γιατροί 

Νευρολογικό 4 γιατροί 

Νευροχειρουργικό 3 γιατροί 

Ογκολογικό     1 γιατρός 

Οδοντιατρικό   2 γιατροί 

Οφθαλμολογικό 1 γιατρός 

Ορθοπεδικό             5 γιατροί 

Ουρολογικό 2 γιατροί 

Παθολογικό 1 γιατρός 

Πνευμονολογικό 4 γιατροί 
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Χειρουργικό 3 γιατροί 

Ω.Ρ.Λ. 3 γιατροί 

ΣΥΝΟΛΟ 44 γιατροί 

Πηγή: Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων (2017) 

Ο Βιοϊατρικός εξοπλισμός που έχουν τα Εξωτερικά Ιατρεία του Γενικού 

Νοσοκομείου Λαμίας είναι ο εξής ανά ιατρείο: Το καρδιολογικό διαθέτει ένα (1) 

Monitor παρακολούθησης φυσιολογικών παραμέτρων του ασθενούς, ένα (1) 

Διαφανοσκόπιο, έναν (1) Απινιδωτή, τρεις (3) Καρδιογράφους, ένα (1) τεστ 

κοπώσεως, δύο (2) Υπέρηχους, ένα (1) Πιεσόμετρο. Το Υπερτασικό ιατρείο έχει έναν 

(01) Απινιδωτή και ένα (1) Πιεσόμετρο. Το Οφθαλμολογικό ιατρείο είναι 

εξοπλισμένο από ένα (01) Διαθλασίμετρο, ένα (01) Μηχάνημα Βιομετρίας –

Παχυμετρίας, ένα (01) Μηχάνημα για οπτικά πεδία, ένα (01) Φακόμετρο, ένα (01) 

Διαφανοσκόπιο, μία (01) Σχισμοειδή Λυχνία. Το Ορθοπεδικό ιατρείο έχει ένα (01) 

Διαφανοσκόπιο και ένα (01) Πιεσόμετρο. Το Νευρολογικό διαθέτει ένα (01) 

Διαφανοσκόπιο και έναν (01) Ηλεκτρομυογράφο. Το Χειρουργικό Ιατρείο είναι 

εξοπλισμένο από ένα (01) Διαφανοσκόπιο, μία (01) Διαθερμία, έναν (01) 

Καρδιογράφο, έναν (01) Προβολέα οροφής και ένα (01) Πιεσόμετρο. Το Μαιευτικό 

Ιατρείο έχει ένα (01) Διαφανοσκόπιο, έναν (01) Απινιδωτή, έναν (01) 

Καρδιοτοκογράφο, ένα (01) Μηχάνημα ακρόασης εμβρυακών παλμών, έναν (01) 

Υπέρηχο και ένα (01) Πιεσόμετρο. Το Πνευμονολογικό Ιατρείο έχει ένα (01) 

Διαφανοσκόπιο, ένα (01) Σπιρόμετρο, και ένα (01) Πιεσόμετρο. Το Ουρολογικό 

Ιατρείο έχει ένα (01) Διαφανοσκόπιο και έναν (01) Υπέρηχο. Το Ω. Ρ. Λ. Ιατρείο έχει 

έναν (01) Ακοογράφο, μία (01) Αναρρόφηση, ένα (01) Μικροσκόπιο δαπέδου, ένα 

(01) Διαφανοσκόπιο. μία (01) μονάδα UNIT, μία (01) Πηγή Φωτός, ένα (01) 

Ρινοσκόπιο, το Οδοντιατρικό Ιατρείο έχει ένα (01) Διαφανοσκόπιο. Το Παιδιατρικό 

Ιατρείο έχει ένα (01) Διαφανοσκόπιο. Επιπρόσθετα, το Νεφρολογικό Ιατρείο έχει ένα 

(01) Διαφανοσκόπιο. 

Πίνακας 5.9δ. Ο Βιοϊατρικός εξοπλισμός των ΤΕΙ του Γ.Ν. Λαμίας 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Ένα (01) Monitor παρακολούθησης φυσιολογικών παραμέτρων 

του ασθενούς,ένα (01) Διαφανοσκόπιο, ένας (01) Απινιδωτής, 

τρεις (03) Καρδιογράφοι, ένα (01) τεστ κοπώσεως, δύο (02) 

Υπέρηχοι, ένα (01) Πιεσόμετρο. 
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ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ Ένας (01) Απινιδωτής, ένα (01) Πιεσόμετρο. 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Ένα (01) Πιεσόμετρο και ένα (01) μετρητή σακχάρου 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ Ένα (01) Διαθλασίμετρο, ένα (01) Μηχάνημα Βιομετρίας –

Παχυμετρίας, ένα (01) Μηχάνημα για οπτικά πεδία, ένα (01) 

Φακόμετρο, ένα (01) Διαφανοσκόπιο,μία (01) Σχισμοειδής 

Λυχνία,  

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Ένα (01) Διαφανοσκόπιο, ένα (01) Πιεσόμετρο. 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ Ένα (01) Διαφανοσκόπιο, ένα (01) Ηλεκτρομυογράφος, 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ Ένα (01) Διαφανοσκόπιο, μία (01) Διαθερμία, ένας (01) 

Καρδιογράφος, ένας (01) Προβολέας οροφής, ένα (01) 

Πιεσόμετρο. 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ  Ένα (01) Διαφανοσκόπιο, ένας (01) Απινιδωτής, ένας (01) 

Καρδιοτοκογράφος, ένα (01) Μηχάνημα ακρόασης εμβρυακών 

παλμών, ένας (01) Υπέρηχος, ένα (01) Πιεσόμετρο. 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ Ένα (01) Διαφανοσκόπιο, ένα (01) Σπιρόμετρο, ένα (01) 

Πιεσόμετρο. 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ Ένα (01) Διαφανοσκόπιο, ένας (01) Υπέρηχος. 

Ω. Ρ. Λ. Ένας (01) Ακοογράφος, μία (01) Αναρρόφηση, ένα (01) 

Μικροσκόπιο δαπέδου, μία (01) Μονάδα UNIT, μία (01) Πηγή 

Φωτός, ένα (01) Ρινοσκόπιο, ένα (01) Διαφανοσκόπιο. 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ Ένα (01) Διαφανοσκόπιο. 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Ένα (01) Διαφανοσκόπιο. 

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ Ένα (01) Διαφανοσκόπιο. 

Πηγή: Τεχνική Υπηρεσία του τμήματος Βιοϊατρικής του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας 

(2017) 

 

Εικόνα 2. Φωτογραφία από το χώρο υποδοχής των εξωτερικών ιατρείων του  

Γ.Ν. Λαμίας 

Πηγή: http://lamiahospital.gr/pages/gr/outpatient_appointments/outpatient_offices.php 

Οι επισκέψεις και οι εξετάσεις των ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία του Γενικού 

νοσοκομείου Λαμίας γίνονται είτε καθημερινά είτε ορισμένες εργάσιμες ημέρες και 

ώρες μετά από προγραμματισμένα ραντεβού, που κλείνονται στο 1535. 

Το νοσοκομείο εφημερεύει σε 24ωρη βάση και εξυπηρετεί τα επείγοντα περιστατικά 

στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Το στελεχιακό ιατρικό Προσωπικό του 
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τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού νοσοκομείου Λαμίας κατά το έτος 

2016 ήταν ένας (1) Συντονιστής Δ/ντής Χειρουργικής, ένας (1) Δ/ντής 

Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και δύο γιατροί Επικουρικό προσωπικό. Συνολικά η 

υφιστάμενη δύναμη ήταν τέσσερις (04) γιατροί, δύο ειδικευμένοι και δύο επικουρικοί 

γιατροί. 

Πίνακας 5.9ε. Ιατρικό Προσωπικό του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν. 

Λαμίας για το έτος 2016 

ΙΑΤΡΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Π
ρ
ο

β
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ό
μ
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Θ
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ς 
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Δ
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Συντονιστής Δ/ντής 

Χειρουργικής 
2 1   1 

Δ/ντής 

Ακτινοθεραπευτικής 

Ογκολογίας 

2 1   1 

Επικουρικός ιατρός 

Καρδιολογίας 
1 1  1 1 

Επικουρικός ιατρός 

Γενικής Ιατρικής 
1 1  1 1 

ΣΥΝΟΛΟ 6 4 2 2 4 

Πηγή:Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας(2017) 

 

Για το νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών δεν 

υπάρχουν προβλεπόμενες θέσεις από τον Οργανισμό του Γενικού νοσοκομείου 

Λαμίας. Ως εκ τούτου, για το έτος 2016 το υπηρετούν νοσηλευτικό προσωπικό ΠΕ 

ήταν ένας (01) νοσηλευτής, το υπηρετούν νοσηλευτικό προσωπικό ΤΕ ήταν (17) 

νοσηλευτές και δύο (02) νοσηλευτές, επικουρικό προσωπικό, συνολικά υφιστάμενη 

δύναμη (19) νοσηλευτές. Επίσης, οι Βοηθοί νοσηλευτές Δ.Ε. ήταν έξι (06) και το 

Βοηθητικό Υγειονομικό προσωπικό ΥΕ ήταν τρείς (03) υπηρετούντες. 

Πίνακας 5.9στ. Νοσηλευτικό Προσωπικό του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του 

Γ.Ν. Λαμίας 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
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Νοσηλευτών ΠΕ 1 0 1 
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Πηγή:Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας(2017) 

Το Διοικητικό Προσωπικό του Τμήματος ΤΕΙ - ΤΕΠ και ΚΕΦΙΑΠ κατά το έτος 2016 

ήταν τρεις (03) υπηρετούντες ΔΕ, και Βοηθητικό ΥΕ δύο (02) υπηρετούντες. 

Συνολικά, η υφιστάμενη δύναμη αριθμούσε πέντε (05) υπαλλήλους. 

Πίνακας 5.9ζ. Διοικητικό Προσωπικό των τμημάτων Τ.Ε.Π και του ΚΕΦΙΑΠ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υπηρετούντες Υφιστάμενη Δύναμη 

ΔΕ 3 3 

Βοηθητικού ΥΕ 2 2 

ΣΥΝΟΛΟ 5 5 

Πηγή:Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας (2017) 

Για την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους ασθενείς που προσέρχονται στο 

τμήμα Επειγόντων περιστατικών λειτουργεί τμήμα Βραχείας νοσηλείας που 

αποτελείται από τέσσερις (04) θαλάμους, εκ των οποίων οι δύο (02) έχουν από 

τέσσερις (04) κλίνες και οι άλλοι δύο (02) έχουν από δύο (02) κλίνες. Ο Βιοϊατρικός 

εξοπλισμός που υπάρχει στα ΤΕΠ και χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των 

ασθενών αποτελείται από δύο (02) Αναπνευστήρες φορητούς, τέσσερις (04) 

Καρδιογράφους, δύο (02) Απινιδωτές και έξι (06) Monitor παρακολούθησης 

φυσιολογικών παραμέτρων ασθενούς. Επίσης, στο τμήμα Βραχείας Νοσηλείας 

υπάρχει ένας (01) Καρδιογράφος, ένας (01) Απινιδωτής, μία (01) Αντλία έγχυσης και 

τέσσερα (04) Monitor παρακολούθησης φυσιολογικών παραμέτρων ασθενούς. 

(Πηγή: Τεχνική Υπηρεσία του τμήματος Βιοϊατρικής του Γενικού Νοσοκομείου 

Λαμίας). 

Πίνακας 5.9η. Ο Βιοϊατρικός εξοπλισμός των ΤΕΠ του Γ.Ν. Λαμίας 

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΤΕΠ ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

Δύο (02) Αναπνευστήρες Φορητοί  

Τέσσερις (04) Καρδιογράφοι Ένας (01) Καρδιογράφος 

δύο (02) Απινιδωτές Ένας (01)Απινιδωτής 

 Μία (01) Αντλία έγχυσης 

 

Νοσηλευτών ΤΕ 17 2 19 

Βοηθών Νοσηλευτών 

Δ Ε 

6 0 6 

Βοηθητικού Υγειονομικού 

Προσωπικού ΥΕ  

3 0 3 

ΣΥΝΟΛΟ 27 2 27 
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Έξι (06) Monitor παρακολούθησης 

φυσιολογικών παραμέτρων ασθενούς 

Τέσσερα (04) Monitor 

παρακολούθησης φυσιολογικών 

παραμέτρων ασθενούς 

Πηγή: Τεχνική Υπηρεσία του τμήματος Βιοϊατρικής του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας(2017) 

5.9.1. Στατιστικά στοιχεία από τα ΤΕΙ και τα ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου 

Λαμίας  

Το 2016 στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας 

προσήλθαν (69.468) άτομα. Ακόμη, οι συνταγογραφήσεις που έγιναν το 2016 στα 

Εξωτερικά Ιατρεία ανέρχονται στις (1.440), όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 5.9.1α 

που ακολουθεί.  

Πίνακας 5.9.1α. Εξετασθέντες και συνταγογραφήσεις στα ΤΕΙ του Γ.Ν. Λαμίας κατά το 

έτος 2016 

Πηγή: Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας(2017). 

Επισημαίνεται ότι οι γιατροί των τμημάτων μπορεί να εξετάζουν στα ΤΕΙ καθημερινά 

ή δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα μετά από απόφαση που υπογράφεται από το 

Διοικητή του Νοσοκομείου. Τα πρωϊνά ΤΕΙ λειτουργούν με προγραμματισμένο 

ραντεβού για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα απογευματινά ΤΕΙ του νοσοκομείου 

Λαμίας έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους από το 2011. (Γραμματεία ΤΕΙ Γ.Ν. 

Λαμίας).  

Ακολουθεί ο παρακάτω πίνακας 5.9.1β, στον οποίο αναγράφονται ανά εξωτερικό 

ιατρείο οι εξετασθέντες για το έτος 2016. Οι περισσότεροι ασθενείς εξετάσθηκαν στο 

Μαιευτικό–Γυναικολογικό Ιατρείο και ήταν (5.065), ακολουθεί το Ορθοπεδικό με 

(4.881) εξετασθέντες, το Οφθαλμολογικό με (4.411) εξετασθέντες, το Χειρουργικό με 

(3.186) εξετασθέντες, το Ω.Ρ.Λ. με (2.903) εξετασθέντες, το Ουρολογικό με (2.436) 

εξετασθέντες, το Διαβητολογικό με (1.952) εξετασθέντες, το Νευρολογικό με (1.648) 

εξετασθέντες, το Οδοντιατρικό με (1.188) εξετασθέντες, το Γαστρεντερολογικό με 

(1.039) ασθενείς, το Νευροχειρουργικό με (927) εξετασθέντες, το Ογκολογικό με 

(670) εξετασθέντες, το Παθολογικό με (693) εξετασθέντες, το Καρδιολογικό με 

(555). Ακόμη, Testpap έκαναν (2.274) γυναίκες. Επίσης, Test κοπώσεως έκαναν (25) 

άτομα και triplex καρδιάς (22) άτομα. Επιπλέον, στο Διαβητικό πόδι εξετάσθηκαν 

(426) ασθενείς, στο Υπερτασικό (243) ασθενείς, στο Νεφρολογικό (192), στο Ιατρείο 

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Έτος 2016 

Εξετασθέντες 69.468 

Συνταγογραφήσεις 1.440 
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Διακοπής καπνίσματος εξετάσθηκαν (139) άτομα, στο Ιατρείο Ελέγχου Βηματοδότη 

(117) ασθενείς, στο Ιατρείο Μελέτης ύπνου (103) ασθενείς, στο Ιατρείο Παχυσαρκίας 

(98) ασθενείς. Επιπρόσθετα, στο Ιατρείο Λοιμώξεων οι εξετασθέντες ήταν (84), στο 

Ηπατολογικό ήταν (77), στο Ιατρείο Φλεγμονωδών νοσημάτων ήταν (18), στο 

Πνευμονολογικό ιατρείο ήταν (980). Τέλος, στο Ιατρείο Πνευμονολογικού Άσθματος 

ήταν (17) εξετασθέντες, (Γραμματεία τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Γ.Ν. 

Λαμίας, 2017). Τέλος, η Κοινωνική υπηρεσία του Γ.Ν. Λαμίας προσέφερε βοήθεια σε 

(465) περιπτώσεις ατόμων και το Ψυχιατρικό τμήμα εξυπηρέτησε (3.476) άτομα.  

Πίνακας 5.9.1β. Νοσολογική – νοσηλευτική κίνηση στα ΤΕΙ του Γ.Ν. Λαμίας, κατά το 

έτος 2016. 

Πηγή:Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας(2017) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ 

Γαστρεντερολογικό          1.039 

Διαβητικό Πόδι    426 

Διαβητολογικό 1.952 

Έλεγχος Βηματοδότη   117 

Ηπατολογικό    77 

Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος    139 

Ιατρείο Παχυσαρκίας     98 

Καρδιολογικό                                     555 

Test κοπώσεως    25 

Triplex καρδιάς    22 

Λοιμώξεων    84 

Μελέτη Ύπνου                                 103 

Μαιευτικό-Γυναικολογικό 5.065 

Test pap 2.274 

Νευρολογικό      1.648 

Νευροχειρουργικό                             927 

Νεφρολογικό                                     192 

Ογκολογικό                                            670 

Οδοντιατρικό                           1.188 

Πανοραμικές     145 

Οφθαλμολογικό 4.411 

Ορθοπεδικό                             4.811 

Ουρολογικό                              2.436 

Παθολογικό     693 

Πνευμονολογικό    980 

Σπιρομετρήσεις    218 

Ιατρείο Πνευμονολογικού Άσθματος                   17 

Υπερτασικό                                            243 

Φλεγμονωδών νοσημάτων      18 

Χειρουργικό  3.186 

Ω.Ρ.Λ                                                   2.903 

ΣΥΝΟΛΟ 36.658 

Κοινωνική υπηρεσία 465 

Ψυχιατρικό τμήμα 3.476 

ΣΥΝΟΛΟ 3941 
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Στον παρακάτω πίνακα 5.9.1γ παρουσιάζονται οι εξετάσεις που έγιναν στα εξωτερικά 

ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας το έτος 2016. Οι Φυσικοθεραπείες ήταν 

(2.630), οι Εργοθεραπείες ήταν (2.371), και οι οδοντιατρικές εξετάσεις ήταν (1.571). 

Επίσης, στο Ιατρείο Μελέτη Βυθού οπτικά πεδία οι εξετάσεις ήταν (1.758) και στο 

Mantoux (925). Επιπρόσθετα, οι παθολογοανατομικές εξετάσεις ήταν (621), οι 

γαστρεντερολογικές εξετάσεις ήταν (436), τα καρδιογραφήματα (569), οι 

σπιρομετρήσεις (218), οι πανοραμικές (145), τα test κοπώσεως ήταν (25) και τα 

triplex καρδιάς (22), (Γραμματεία τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Γ.Ν. Λαμίας, 

2017).  

Πίνακας 5.9.1γ. Εξετάσεις στα ΤΕΙ του Γ.Ν. Λαμίας 

Είδος Εξέτασης Αριθμός εξετάσεων 
Οδοντιατρικές 1.571 

Πανοραμικές 145 

Καρδιογραφήματα 569 

Test κοπώσεως 25 

Triplex καρδιάς 22 

Σπιρομετρήσεις 218 

Μελέτη ύπνου 103 

Mantoux 925 

Εργοθεραπείες 2.371 

Φυσικοθεραπείες 2.630 

Μελέτη Βυθού Οπτικά Πεδία 1.758 

Test Pap 2.274 

Παθολογοανατομικές 621 

Γαστρεντερολογικές 436 

ΣΥΝΟΛΑ 13.668 

             Πηγή: Γραμματεία τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Γ.Ν. Λαμίας 

Για την πρόληψη και την προαγωγή υγείας καθώς και τη διασφάλιση της δημόσιας 

υγείας του πληθυσμού οι Επισκέπτριες υγείας του Γ.Ν. Λαμίας στις κατ’ οίκον 

επισκέψεις έκαναν εμβολιασμούς, συμβουλευτική και Αγωγή υγείας για διάφορα 

θέματα. Ακόμη, πραγματοποίησαν ενημέρωση του μαθητικού πληθυσμού και έλεγχο 

για εμβολιαστική κάλυψη στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και συμπλήρωσαν τα (Α. Δ. Υ. Μ.) ατομικά δελτία υγείας των μαθητών. 

Ως εκ τούτου, εξυπηρετήθηκαν (4.672) άρρενες και (4.546) θήλεις, συνολικά (9.218) 

άτομα. 

Πίνακας 5.9.1δ. Προγράμματα προαγωγής υγείας και προληπτικής ιατρικής του Γ.Ν. 

Λαμίας, κατά το έτος 2016 

Μαθητικός 

πληθυσμός, 

έτους 2016 

Άρρενες  4.672 Βρέφη                  547 

Προσχολικά 1.803 

Σχολικά                3.448 

Έφηβοι                 2.422 

Ενήλικες      998 

Θήλεις  4.546 
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 ΣΥΝΟΛΟ  9.218 

Πηγή: ΠΙΚΠΑ του Γ.Ν. Λαμίας(2017) 

Επίσης, οι Επισκέπτριες υγείας πραγματοποίησαν εμβόλια σε όλες τις ηλικιακές 

ομάδες που αποτελούνται από βρέφη και παιδιά μέχρι ενήλικες. Διενήργησαν 

δερμοαντίδραση Mantoux και εμβολίασαν το προσωπικό του Νοσοκομείου. 

Επιπρόσθετα, έκαναν εμβόλια στους καταυλισμούς των τσιγγάνων, στο προσωπικό 

του Δήμου Καθαριότητας, στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων, στο 

Ορφανοτροφείο Θηλέων, στα ΚΑΠΗ του Δήμου, στα οικοτροφεία και στα 

γηροκομεία. Συνολικά, κατά το έτος 2016 εμβολιάστηκαν  (1.413) άτομα. Έτσι 

έκαναν (99) εμβόλια Infanrix Hexa, (02) εμβόλια Infanrix – Ipv-Hib, (26) εμβόλια 

Pentavac, (32) εμβόλια Tetravac, (14) εμβόλια  Boostrix-Polio, (112) εμβόλια Td 

ενηλίκων, (22) εμβόλια Hib, (110) εμβόλια Hep A Παιδιών, (19) εμβόλια Hep A 

Ενηλίκων, (100) εμβόλια Hep Β Παιδιών, (15) Hep B Ενηλίκων, (55) εμβόλια 

Μηνιγγίτιδας C, Πνευμονιόκοκκου (131) εμβόλια,  (154) εμβόλια Ανεμευλογιάς,  

Ιλαράς-Ερυθράς-Παρωτίτιδας (113) εμβόλια, Ιλαράς- ερυθράς –Παρωτίτιδας- 

Ανεμευλογιάς (5) εμβόλια, Αντιγριππικά (154) εμβόλια, ΚΤΜ(HPV) (101) εμβόλια, 

Menveo (100) εμβόλια, Έρπης Ζωστήρας (19) εμβόλια και άλλο (Κίτρινος Πυρετός) 

(01) εμβόλιο. 

Πίνακας 5.9.1ε. Εμβόλια που πραγματοποιήθηκαν στο Γ.Ν. Λαμίας το έτος 2016 

Α/Α

  

ΕΜΒΟΛΙΑ  ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 

1. Infanrix Hexa 99 

2. Infanrix – Ipv-Hib  2 

3. Pentavac 26 

4. Tetravac  32 

5. Boostrix-Polio 14 

6. Repevax - 

7. Td ενηλίκων 112 

8. Te  - 

9. Hib 22 

10. Hep A Παιδιών 110 
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11. Hep A Ενηλίκων 19 

12. Hep B Παιδιών 100 

13. Hep B Ενηλίκων 15 

14. Μηνιγγίτιδας C  55 

15. Πνευμονιόκοκκου  131 

16. Ανεμευλογιάς  154 

17. Ιλαράς-Ερυθράς-

Παρωτίτιδας  

113 

18. Ιλαράς- ερυθράς –

Παρωτίτιδας- Ανεμευλογιάς 

5 

19. Αντιγριππικά  154 

20. ΚΤΜ (HPV)  101 

21. Mantoux  29 

22. Pneumo 23  - 

23. Menveo   100 

24. Pοταϊου - 

25. Έρπης Ζωστήρας  19 

26. Άλλο (Κίτρινος Πυρετός)  1 

27. ΣΥΝΟΛΟ  1413 

     Πηγή: ΠΙΚΠΑ του Γ.Ν. Λαμίας(2017) 

Οι εξετασθέντες στα ΤΕΠ του Γ.Ν. Λαμίας κατά το έτος 2016 ήταν (42.500) άτομα, 

όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 5.9.1στ. Εξετασθέντες στα ΤΕΠ κατά το έτος 2016 

 

 

 

 

Πηγή: Γραμματεία τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Γ.Ν. Λαμίας (2017) 

Πίνακας 5.9.1ζ. Ο αριθμός των προσερχόμενων στα ΤΕΠ και στα ΤΕΙ του Γ.Ν. Λαμίας 

έχουν ως εξής: 

Προσερχόμενοι στα ΤΕΠ ΚΑΙ ΤΕΙ 

Προσερχόμενοι για το Έτος 2016 Αριθμός ατόμων 

Αιμοδότες 692 

Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών 

Έτος 2016 

 

Εξετασθέντες 42.500 

ΣΥΝΟΛΟ 42.500 
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Στρατιώτες 533 

Πολιτικοί πρόσφυγες  226 

Πρόσφυγες μετανάστες 182 

Κρατούμενοι Φυλακών 614 

Ν. 4368 Ανασφάλιστοι αλλοδαποί 370 

Ν. 4368 Ανασφάλιστοι Έλληνες 1.726 

Ν. 4368 Άποροι Έλληνες -Αλλοδαποί 3.290 

Αντιφυματικό  2.002 

Σηπτικό  448 

Πηγή: Γραμματεία τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Γ.Ν. Λαμίας (2017) 

Στα ΤΕΠ και στα ΤΕΙ του ΓΕΝ Λαμίας το 2016 προσήλθαν εξωτερικοί ασθενείς, οι 

οποίοι ήταν (692) αιμοδότες, (533) στρατιώτες, (226) πρόσφυγες, (182) πρόσφυγες 

μετανάστες, (614) κρατούμενοι φυλακών, (370) ανασφάλιστοι αλλοδαποί, (1.726) 

ανασφάλιστοι Έλληνες, (3.290) άποροι Έλληνες και αλλοδαποί. Επίσης, στο 

Αντιφυματικό εξετάσθηκαν(2.002) ασθενείς και στο σηπτικό (448). 

5.9.2 Στατιστική κίνηση των ΤΕΙ και ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας 

των ετών 2012-2016 

Από τον πίνακα 5.9.2α παρατηρούμε ότι η κίνηση των ασθενών που επισκέφθηκαν τα 

εξωτερικά ιατρεία του Γ.Ν. Λαμίας από το 2012 έως 2016 αυξάνεται συνεχώς. 

Επίσης, στα ΤΕΠ η στατιστική κίνηση των ασθενών αυξομειώνεται με πολύ μικρές 

διακυμάνσεις. Συνολικά, όμως, η στατιστική κίνηση των δύο τμημάτων αυξάνεται, 

σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αυξητική τιμή τα έτη 2013-2014. 

Πίνακας 5.9.2α. Στατιστική κίνηση των ΤΕΙ και ΤΕΠ του Γ.Ν. Λαμίας των ετών 2012-

2016 
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Πηγή: Υπουργείο Υγείας (2016), http://www.moh.gov.gr/articles/bihealth/stoixeia-

noshleytikhs-kinhshs και Γραμματεία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (ΤΕΙ) του ΓΝ Λαμίας 

(2017) 

http://www.moh.gov.gr/articles/bihealth/stoixeia-noshleytikhs-kinhshs
http://www.moh.gov.gr/articles/bihealth/stoixeia-noshleytikhs-kinhshs


173 
 

5.9.3 Οικονομικά στοιχεία των ΤΕΙ και των ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου 

Λαμίας, έτους 2016 

Όπως, παρουσιάζεται στον πίνακα 5.9.3α, οι λειτουργικές δαπάνες των ΤΕΙ του 

Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας για το έτος 2016 ήταν 139.106,88€, εκ των οποίων τα 

έξοδα για τη ΔΕΗ ήταν 13.654,09€, για τον ΟΤΕ, 6.000€, για τα καύσιμα 6.375€, για 

τα αντιδραστήρια 105.951€ και για τα Φάρμακα 7.126,79€. Επισημαίνεται ότι οι 

δαπάνες μισθοδοσίας του ιατρικού, του νοσηλευτικού και του διοικητικού 

προσωπικού δεν καταγράφονται γιατί οι εργαζόμενοι είναι πλήρους απασχόλησης και 

πληρώνονται με πάγιο μισθό. 

Πίνακας 5.9.3α. Δαπάνες των ΤΕΙ του Γ.Ν. Λαμίας έτους 2016 

Α. Δαπάνες Μισθοδοσίας 0 

Πρόσθετες αμοιβές 0 

Β. Λειτουργικές δαπάνες  0 

ΔΕΗ 13.654,09€ 

ΟΤΕ 6.000€ 

Καύσιμα 6.375€ 

Αντιδραστήρια 105.951€ 

Φάρμακα 7.126,79€ 

ΣΥΝΟΛΟ 139.106,88€ 

Πηγή: Οικονομικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας (2017) 

Στον ακόλουθο πίνακα 5.9.3β, φαίνεται ότι στα ΤΕΠ τα λειτουργικά έξοδα για τη 

ΔΕΗ ήταν 21.150,45€, για τον ΟΤΕ 6.500€, για τα καύσιμα ήταν 9.875€, για τα 

Αντιδραστήρια ήταν 331.247€ και για τα Φάρμακα ήταν 135.904,14€. Συνολικά τα 

έξοδα στα ΤΕΠ έφτασαν 504.676,59€. Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας του 

ιατρικού, του νοσηλευτικού και του διοικητικού προσωπικού δεν καταγράφονται 

γιατί οι εργαζόμενοι είναι πλήρους απασχόλησης και πληρώνονται με πάγιο μισθό. 

Πίνακας 5.9.3β. Δαπάνες των ΤΕΠ του Γ.Ν. Λαμίας έτους 2016 

Α. Δαπάνες Μισθοδοσίας 0 

Πρόσθετες αμοιβές 0 

Β. Λειτουργικές δαπάνες  0 

ΔΕΗ   21.150,45€ 

ΟΤΕ     6.500€ 

Καύσιμα     9.875€ 

Αντιδραστήρια 331.247€ 

Φάρμακα 135.904,14€ 

ΣΥΝΟΛΟ 504.676,59€ 

Πηγή: Οικονομικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας (2017) 
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5.10 ΠΕΔΥ - Μονάδα Υγείας Λαμίας  

Ο οργανισμός του ΙΚΑ Λαμίας συστήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 266 (ΦΕΚ 127/τ. 

Α΄/22-5-1989. Μετά την ίδρυση του Ε.Ο.Π.Π.Υ. με το Ν.3918 (ΦΕΚ 31/τ. Α΄/2-3-

2011) ακολούθησε η ένταξη του ΙΚΑ Λαμίας στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας. Στη συνέχεια η Μονάδα Υγείας Λαμίας με το Ν. 4238(ΦΕΚ 38/τ. 

Α΄/17-2-2014) εντάσσεται στο ΠΕΔΥ. 

Η Μ.Υ. Λαμίας είναι διαρθρωμένη από την Ιατρική, τη Διοικητική και τη 

Νοσηλευτική Υπηρεσία και η στελέχωσή της αποτελείται από ιατρικό, διοικητικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό. Στη διοικητική Υπηρεσία το προσωπικό αποτελείται από (2) 

υπαλλήλους ΔΕ και δύο (2) ΥΕ. 

Στο ιατρικό προσωπικό ανήκουν (12) μόνιμοι γιατροί από τους οποίους ένας (01) 

είναι Ορθοπεδικός ένας (01) Παθολόγος, και ένας (01) Ακτινοδιαγνώστης. Επίσης, 

από τους δύο (2) επικουρικούς γιατρούς ο ένας είναι Μικροβιολόγος και ο άλλος 

Μαιευτήρας–Γυναικολόγος, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 5.10α. Η κατανομή του Ιατρικού προσωπικού της Μ.Υ. Λαμίας 

ΔΥΝΑΜΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΥΝΑΜΗ 

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 1 0 1 

Οδοντίατροι 7 0 7 

Χειρούργος 1 0 1 

Ορθοπεδικός 1 0 1 

Παθολόγος 1 0 1 

Ακτινοδιαγνώστης 1 0 1 

Μικροβιολόγος  1 1 

Μαιευτικής- Γυναικολογίας  1 1 

ΣΥΝΟΛΟ 12 2 14 

Πηγή: Γραμματεία Μονάδα Υγείας Λαμίας (2017) 

Το νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΥ Λαμίας αποτελείται από (22) υπαλλήλους από 

τους οποίους οι έξι (06) είναι νοσηλευτές ΤΕ, οι δέκα (10) είναι Νοσηλευτές ΔΕ, οι 

τρεις (03) είναι Μαίες και οι τρεις (03) Επισκέπτριες Υγείας. Η κατανομή του έχει ως 

εξής: 

Πίνακας 5.10β. Η κατανομή του Νοσηλευτικού προσωπικού της Μ.Υ. Λαμίας 

ΔΥΝΑΜΗ  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 

Νοσηλευτών ΤΕ 6 

Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ 10 

Μαιών – Μαιευτών ΤΕ 3 

Επισκεπτών/τριών Υγείας  3 

ΣΥΝΟΛΟ 22 

Πηγή: Γραμματεία Μονάδα Υγείας Λαμίας (2017) 
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Το παραϊατρικό προσωπικό απαρτίζεται από δύο (02) υπηρετούντες ιατρικών 

εργαστηρίων, δύο (02) οδοντοτεχνίτες, δύο (02) ραδιολόγους-ακτινολόγους, δύο (02) 

Φυσιοθεραπευτές, δύο (02) οδοντοτεχνίτες, τρεις (03) Παρασκευαστές και μία (01) 

Οδοντιάτρων ΠΕ. Συνολικά το παραϊατρικό προσωπικό είναι (14) άτομα και η 

κατανομή του παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 5.10γ. 

Πίνακας 5.10γ. Η κατανομή του Παραϊατρικού προσωπικού της Μ.Υ. Λαμίας 

ΔΥΝΑΜΗ  

ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 

Ιατρικών εργαστηρίων ΤΕ 2 

Οδοντοτεχνιτών  2 

Ραδιολόγων-Ακτινολόγων ΤΕ 2 

Φυσικοθεραπευτών ΤΕ 2 

Βοηθός οδοντοτεχνιτών ΔΕ 2 

Παρασκευαστών ΔΕ 3 

Πρωτοβάθμια Οδοντιάτρων ΠΕ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 14 

Πηγή: Γραμματεία Μονάδας Υγείας Λαμίας (2017) 

Ο Βιοϊατρικός εξοπλισμός της Μονάδας Υγείας Λαμίας που θεωρείται μερικώς 

επαρκής για την εξυπηρέτηση των ασθενών όπως φαινεται στον πίνακα 5.10δ είναι ο 

εξής: 

Στο μικροβιολογικό εργαστήριο της Μ.Υ. υπάρχει ένας (01) Αιματολογικός 

Αναλυτής, ένας (01) Βιοχημικός Αναλυτής και ένα (01) προθρομβινόμετρο. Στο 

Ακτινολογικό εργαστήριο βρίσκεται ένα (01) Ακτινολογικό μηχάνημα και ένα (01) 

Εμφανιστήριο. Επιπρόσθετα, στα τακτικά ιατρεία υπάρχουν δύο (02) Καρδιογράφοι 

και ένας (01) Απινιδωτής και στο Οδοντιατρείο τρεις (03) οδοντιατρικές έδρες.  

Πίνακας 5.10δ. Ο Βιοϊατρικός εξοπλισμός της Μ.Υ. Λαμίας  

ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ένας (01) Αιματολογικός Αναλυτής, ένας (01) Βιοχημικός 

Αναλυτής και ένα (01) προθρομβινόμετρο. 

Ακτινολογικό εργαστήριο Ένα (01) Ακτινολογικό μηχάνημα και ένα (01) Εμφανιστήριο 

Τακτικά ιατρεία Δύο (02) Καρδιογράφοι και ένας (01) Απινιδωτής 

Οδοντιατρείο Τρεις (03) οδοντιατρικές έδρες 

Πηγή: Γραμματεία Μονάδα Υγείας Λαμίας (2017) 
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Ακολουθεί ο πίνακας 5.10ε στον οποίο παρουσιάζεται η νοσολογική κίνηση στα 

ιατρεία της ΜΥ Λαμίας για το έτος 2016:  

Πίνακας 5.10ε. Νοσολογική κίνηση στα Ιατρεία της Μ.Υ. Λαμίας για το έτος 2016 

ΙΑΤΡΕΙΑ  ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ  

Παθολογικό 7.914 

Καρδιολογικό      19 

Ορθοπεδικό 1.357 

Χειρουργικό    180 

Γυναικολογικό    430 

Οδοντιατρικό 3.983 

Δερματολογικό      18 

Φυσιοθεραπευτήριο     538 

Ακτινολογικό  5.266 

Μικροβιολογικό      96 

Test pap      28 

ΣΥΝΟΛΟ 19.829 

Πηγή: 5
η
 ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (2017)  

Ο μεγαλύτερος αριθμός επισκέψεων παρατηρείται στο Παθολογικό Ιατρείο και είναι 

(7.914). Ακολουθεί το Ακτινολογικό Ιατρείο με (5.266) επισκέψεις, το Οδοντιατρικό 

με (3.983) επισκέψεις, το Ορθοπεδικό με (1.357) επισκέψεις, το Φυσικοθεραπευτήριο 

με (538) επισκέψεις, το Γυναικολογικό με (430) επισκέψεις, το Χειρουργικό με (180), 

το Μικροβιολογικό με (96) επισκέψεις, το Testpap με (28) επισκέψεις, το 

Καρδιολογικό με (19) επισκέψεις και το Δερματολογικό με (18) επισκέψεις. 

Συνολικά, οι επισκέψεις στα Ιατρεία στη Μ.Υ. Λαμίας για το 2016 ήταν (19.829). Η 

κάθε επίσκεψη περιλαμβάνει την εξέταση και τις συνταγογραφήσεις που έγιναν κατά 

το έτος 2016 στη Μονάδα Υγείας Λαμίας.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατηρείται ότι η στατιστική κίνηση των ιατρείων της 

Μ.Υ. Λαμίας κατά τα έτη 2014-2015 αυξήθηκε κατά 30%, ενώ από το έτος 2015 έως 

το 2016 μειώθηκε κατά 23%. 

Πίνακας 5.10στ. Στατιστική κίνηση των Ιατρείων της Μ.Υ. Λαμίας 

Πηγή: Υπουργείο Υγείας (2016), http://www.moh.gov.gr/articles/bihealth/stoixeia-

noshleytikhs-kinhshs και Γραμματεία Μονάδα Υγείας Λαμίας (2017) 

Όσον αφορά τις δαπάνες της Μονάδας Υγείας Λαμίας παρατηρείται ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνει αυτό της μισθοδοσίας, οι οποίες φτάνουν το 91% 

επί του συνόλου των δαπανών, ποσοστό που ξεπερνά και τις αντίστοιχες 

νοσοκομειακές δαπάνες μισθοδοσίας οι οποίες φτάνουν το 50-60% και μερικές φορές 

ΜΥ ΛΑΜΙΑΣ 2014 2015 2016 

% 

μεταβολή 

2014-2015 

% 

μεταβολή 

2015-2016 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

17.973 25.815 19.829 30% -23% 

http://www.moh.gov.gr/articles/bihealth/stoixeia-noshleytikhs-kinhshs
http://www.moh.gov.gr/articles/bihealth/stoixeia-noshleytikhs-kinhshs
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το 70%. Οι λειτουργικές δαπάνες φτάνουν 9% και περιλαμβάνουν τα πάγια έξοδα για 

ΔΕΗ, ΟΤΕ, για Μισθώματα και κοινόχρηστα, για την ύδρευση και άρδευση, για το 

υγειονομικό Υλικό, για το φαρμακευτικό υλικό και για τα καύσιμα και λιπαντικά, 

(Γραμματεία Μονάδας Υγείας Λαμίας, 2017). 

Πίνακας 5.10ζ. Δαπάνες της Μ.Υ. Λαμίας έτους 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: 5
η
 ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (2017)  

 

5.11 Ιδιωτικά Ιατρεία στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας  

Ο Ιατρικός σύλλογος Λαμίας ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει του Αναγκαστικού 

νόμου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ. Α΄/14-01-1939) «Περί Κώδικος ασκήσεως ιατρικού 

επαγγέλματος» αλλά και με βάση το Βασιλικό Διάταγμα της 07/11/1957 (ΦΕΚ 225/ 

τ. Α΄/07-11-1957) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των 

περί ιατρικών συλλόγων και των πειθαρχικών συμβουλίων διατάξεων του Α.Ν. 

1565/1939»- «Ιατρικοί Σύλλογοι –θέματα οργάνωσης και λειτουργίας». 

Η ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών Ιατρείων–πολυιατρείων, ιδιωτικών 

διαγνωστικών εργαστηρίων καθώς και ιδιωτικών εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και 

αποκατάστασης ξεκίνησε με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 84/ΦΕΚ 70/τ. Α΄/10-04-

2001, «Όροι-προϋποθέσεις-διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και 

λειτουργία ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

υγείας,(Π.Φ.Υ.)». 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ  

Α.Δαπάνες Μισθοδοσίας 1.315.970,13€ 91% 

Εφημερίες  0€ 0 

Υπερωρίες 0€ 0 

ΣΥΝΟΛΟ 1.315.970,13€ 91% 

Β.Λειτουργικές Δαπάνες 131.467,38 9% 

Μισθώματα και Κοινόχρηστα 47.989,4€ 3,31% 

ΔΕΗ 14.166,16€ 0,97% 

ΟΤΕ 1240€ 0,085% 

Καύσιμα και Λιπαντικά 3.535€ 0,24% 

Υγειονομικό Υλικό 55.971,48€ 3,87% 

Φαρμακευτικό Υλικό ΜΥ 6.889,97€ 0,47% 

Φαρμακευτικό Υλικό ΚΥ 916,37 0,06% 

Ύδρευση και Άρδευση  759€ 0,05% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.447.437,51€ 100% 
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Τα ιδιωτικά Ιατρεία–Πολυιατρεία,τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και τα 

ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και Αποκατάστασης που λειτουργούσαν το 

έτος 2016 στην περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας έχουν ως εξής: Μέσα στη Λαμία 

λειτουργούσαν τέσσερα (04) Αγγειοχειρουργικά, ένα (01) αιματολογικό, εννέα (09) 

με ειδικότητα Αφροδισιακό _ Δερματολογικό, έξι (06) Γαστρεντερολογικά, τέσσερα 

(04) Γενικής Ιατρικής, έξι (06) ενδοκρινολογικά, είκοσι ένα Καρδιολογικά, ένα (01) 

Κυτταρολογικό, δεκατέσσερα (14) με ειδικότητα Μαιευτικό-Γυναικολογικό, έξι (06) 

με ειδικότητα Νευρολογικό, ένα (01) Νευρολογικό – Ψυχιατρικό, δώδεκα (12) 

Ορθοπεδικά, εννέα (09) Ουρολογικά, δέκα (10) Οφθαλμολογικά, είκοσι τρία 

Παθολογικά, δύο (02) Παθολογικής Ογκολογίας, ένα (01) Παθολογικής ανατομίας, 

δεκαεπτά (17) Παιδιατρικά, ένα (01) Παιδοψυχιατρικό, δύο (02) Πλαστικής 

χειρουργικής, πέντε (05) Πνευμονολογικά, ένα (01) Πυρηνικής Ιατρικής, ένα (01) 

Ρευματολογικό, ένα (01) Στοματικού Γναθοπροσωπικού Χειρούργου, ένα (01) 

Χειρουργικό παίδων, πέντε (05) Χειρουργικά, πέντε (05) Ψυχιατρικά, δέκα (10) 

Ωτορινολαρυγγολογικά, ένα (01) Ιατρού χωρίς ειδικότητα, (Ιατρικός Σύλλογος 

Λαμίας, 2017). 

Ακόμη, λειτουργούσε ένα (01) Ιδιωτικό Εργαστήριο Φυσικής Ιατρικής και 

Αποκατάστασης, ένα Ιδιωτικό πολυιατρείο και μία (01) Ιδιωτική κλινική. Ακόμη, 

στην Αταλάντη λειτουργούσαν κατά το έτος 2016 δύο (02) ιατρεία με ειδικότητα 

Αφροδισιολογικό-Δερματολογικό, ένα (01) Ενδοκρινολογικό, δύο (02) 

Καρδιολογικά, τρία (03) ιατρεία με ειδικότητα Μαιευτικό-Γυναικολογικό, ένα (01) 

Νευρολογικό, δύο (02) ιατρεία Ορθοπεδικά, ένα (01) Ουρολογικό  ένα (01) 

Οφθαλμολογικό, δύο (02) ιατρεία Παθολογικά, δύο (02) Παιδιατρικά, ένα 

Πνευμονολογικό και δύο Ωτορινολαρυγγολογικά. Επίσης, στα Καμένα Βούρλα 

λειτουργούσαν δύο ιατρεία Γενικής Ιατρικής, ένα (01) Καρδιολογικό, ένα (01) 

Μαιευτικό – Γυναικολογικό, ένα (01) Ορθοπεδικό, ένα (01) Ουρολογικό και δύο (02) 

Οφθαλμολογικά. Στον Άγιο Κωνσταντίνο λειτουργεί ένα ιατρείο (01) Γενικής 

Ιατρικής και ένα ιατρείο (01) Γενικής Ιατρικής στην Παραλία Ραχών, (Ιατρικός 

Σύλλογος Λαμίας, 2017). 

Στο Δομοκό λειτουργούσε ένα (01) Καρδιολογικό Ιατρείο, ένα (01) Ορθοπεδικό, ένα 

(01) Ουρολογικό και ένα (01) Παθολογικό. Στην Αμφίκλεια λειτουργεί ένα (01) 

Καρδιολογικό και ένα (01) Παιδιατρικό. Στην Ελάτεια λειτουργεί ένα (01) 

Ορθοπεδικό Ιατρείο. Στην Κάτω Τιθορέα λειτουργεί ένα (01) Καρδιολογικό και ένα 
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(01) Ουρολογικό. Στη Στυλίδα λειτουργεί ένα (01) Καρδιολογικό, ένα (01) 

Ορθοπεδικό, ένα (01) Παθολογικό και ένα (01) Παιδιατρικό Ιατρείο. Επιπρόσθετα, 

στη Μακρακώμη λειτουργούσε ένα (01) Ορθοπεδικό Ιατρείο, ένα (01) 

Οφθαλμολογικό, ένα (01) Παθολογικό, ένα (01) Πνευμονολογικό και ένα 

Παιδιατρικό Ιατρείο. Επιπλέον, στη Μαλεσίνα λειτουργούσε ένα (01) Καρδιολογικό 

Ιατρείο, ένα (01) Μαιευτικό – Γυναικολογικό, ένα (01) Ορθοπεδικό Ιατρείο, ένα (01) 

Οφθαλμολογικό, ένα Παιδιατρικό Ιατρείο και ένα Χειρουργικό. Στο Μαρτίνο 

λειτουργούσε ένα Ουρολογικό Ιατρείο, ένα Παθολογικό και ένα Παιδιατρικό Ιατρείο. 

Στο Μώλο λειτουργούσε ένα Παθολογικό και ένα Παιδιατρικό Ιατρείο. Στη 

Σπερχειάδα λειτουργούσε ένα Παθολογικό και ένα Παιδιατρικό Ιατρείο. Τέλος, στο 

Καινούργιο λειτουργούσε ένα Παιδιατρικό Ιατρείο, (Ιατρικός Σύλλογος Λαμίας, 

2017). 

Πίνακας 5.11α. Ιδιωτικά Ιατρεία-Πολυιατρεία στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας 

κατά το έτος 2016 

ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΝΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΟΛΗ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΙΑΤΡΕΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΑ 

Αγγειοχειρουργικό Λαμία 4 4 

Αιματολογικό Λαμία 1 1 

Αφροδισιολογικό-

Δερματολογικό 

 

Λαμία 9 
 

11 
Αταλάντη 2 

Γαστρεντερολογικό Λαμία 6 6 

Γενικής Ιατρικής 

 

Λαμία 4 

8 
Άγιος Κωνσταντίνος 1 

Καμένα Βούρλα 2 

Παραλία Ραχών 1 

Ενδοκρινολογικό 
Λαμία 6 

7 
Αταλάντη 1 

Καρδιολογικό 

 

Λαμία 21 

29 

Αμφίκλεια 1 

Δομοκός  1 

Καμένα Βούρλα 1 

Κάτω Τιθορέα 1 

 

Αταλάντη 2 

Στυλίδα  1 

Μαλεσίνα  1 

Κυτταρολογικό Λαμία 1 1 

Μαιευτικό-Γυναικολογικό 

Λαμία  14 

19 
Αταλάντη 3 

Καμένα Βούρλα 1 

Μαλεσίνα  1 

Νευρολογικό 
Λαμία 6 

7 
Αταλάντη 1 

Νευρολογικό - Ψυχιατρικό Λαμία 1 1 

Ορθοπεδικό 

Λαμία 12 

21 Αταλάντη 2 

Μακρακώμη 1 
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Στυλίδα  1 

Καμένα Βούρλα 1 

Δομοκός  1 

Ελάτεια  1 

Μαλεσίνα 2 

Ουρολογικό 

Λαμία  9 

14 

Αταλάντη 1 

Καμένα Βούρλα 1 

Δομοκός 1 

Μαρτίνο 1 

Κάτω Τιθορέα 1 

Οφθαλμολογικό 

Λαμία 10 

15 

Αταλάντη 1 

Καμένα Βούρλα 2 

Μακρακώμη 1 

Μαλεσίνα 1 

Παθολογικό 

Λαμία 23 

33 

Αταλάντη  2 

Δομοκός  1 

Μακρακώμη  1 

Μαρτίνο 2 

Μώλος  2 

Σπερχειάδα  1 

Στυλίδα  1 

Παθολογικής Ογκολογίας Λαμία  2 2 

Παθολογικής ανατομίας Λαμία 1 1 

Παιδιατρικό Λαμία  17 29 

Αμφίκλεια 1 

Αταλάντη 2 

Καινούργιο 1 

 Μακρακώμη 1 

Μαλεσίνα  2 

Μαρτίνο  1 

Μώλος 2 

Σπερχειάδα 1 

Στυλίδα  1 

Παιδοψυχιατρικό Λαμία 1 1 

Πλαστικής χειρουργικής Λαμία                        2 2 

Πνευμονολογικό Λαμία 5 7 

Αταλάντη 1 

Μακρακώμη  1 

Πυρηνικής Ιατρικής Λαμία  1 1 

Ρευματολογικό- Παθολογικό  Λαμία 1 1 

Ρευματολογικό Λαμία  2 2 

Στοματικού Γναθοπροσωπικού 

Χειρούργου 

Λαμία  1 1 

Χειρουργικό παίδων Λαμία 1 1 

Χειρουργικό Λαμία 5 6 

Μαλεσίνα 1 

Ψυχιατρικό Λαμία 5 5 

Ωτορινολαρυγγολογικό Λαμία 10 12 

Αταλάντη  2 

Ιατρού χωρίς ειδικότητα Λαμία 1 1 

ΣΥΝΟΛΟ    248 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

Λαμία 1 1 
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ Λαμία 1 1 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Λαμία 1 1 

    Πηγή: Ιατρικός Σύλλογος Λαμίας (2017) 

Όσον αφορά τα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια όπως παρουσιάζονται στον 

πίνακα 5.11β, μέσα στη Λαμία λειτουργούσαν επτά (07) ακτινολογικά και δεκαεπτά 

Μικροβιολογικά εργαστήρια. Στον Άγιο Κωνσταντίνο λειτουργούσε ένα (01) 

Ακτινολογικό εργαστήριο. Στην Αμφίκλεια λειτουργούσε ένα (01) Μικροβιολογικό 

εργαστήριο. Στην Αταλάντη λειτουργούσαν δύο (02) Ακτινολογικά και τρία (03) 

Μικροβιολογικά εργαστήρια. Στο Δομοκό λειτουργούσε ένα (01) Μικροβιολογικό 

εργαστήριο. Στα Καμένα Βούρλα λειτουργούσε ένα (01) Ακτινολογικό και ένα (01) 

Διαγνωστικό εργαστήριο. Στη Μακρακώμη λειτουργούσαν τρία (03) Μικροβιολογικά 

εργαστήρια. Στη Σπερχειάδα λειτουργούσαν δύο (02) Μικροβιολογικά εργαστήρια. 

Στη Στυλίδα λειτουργούσαν τρία (03) Μικροβιολογικά εργαστήρια και ένα (01) 

Διαγνωστικό εργαστήριο Απεικονίσεων –Υπερήχων (Ιατρικός Σύλλογος Λαμίας, 

2017). 

Πίνακας 5.11β. Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια  

ΙΔΙΩΤΙΚΑ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΠΟΛΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Ακτινολογικό 

Λαμία  7 

Καμένα Βούρλα  1 

Αταλάντη 2 

Μικροβιολογικό 

Λαμία 17 

Άγιος Κωνσταντίνος 1 

Αμφίκλεια 1 

Αταλάντη 3 

Δομοκός 1 

Καμένα Βούρλα 1 

Μακρακώμη 3 

Στυλίδα 3 

Σπερχειάδα  2 

Απεικονίσεων- υπερήχων  Στυλίδα  1 

ΣΥΝΟΛΟ  43 

    Πηγή: Ιατρικός Σύλλογος Λαμίας (2017) 

Επίσης, πρωτοβάθμια οδοντιατρική περίθαλψη παρέχουν και τα οδοντιατρεία της 

περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας τα οποία λειτουργούσαν στις παρακάτω περιοχές, 

όπως φαίνονται στον πίνακα 5.11γ. Μέσα στη Λαμία λειτουργούσαν (83) 

οδοντιατρεία, στον Άγιο Κωνσταντίνο λειτουργούσαν δύο (02), στην Αμφίκλεια 

λειτουργούσε ένα (01) οδοντιατρείο, στην Αταλάντη λειτουργούσαν πέντε (05) 

οδοντιατρεία, στο Δομοκό λειτουργούσαν τέσσερα (04) οδοντιατρεία, στα Καμένα 
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Βούρλα λειτουργούσαν δύο (02). Ακόμη, στις Λιβανάτες λειτουργούσε ένα (01) 

οδοντιατρείο, στη Μακρακώμη λειτουργούσαν τρία (03) οδοντιατρεία, στη Μαλεσίνα 

λειτουργούσαν τρία (03) οδοντιατρεία, στο Μαρτίνο λειτουργούσε ένα (01), στο 

Μώλο λειτουργούσαν δύο (02) οδοντιατρία. Επιπρόσθετα, στην Πελασγία 

λειτουργούσε ένα (01) οδοντιατρείο, στις Ράχες ένα (01), στη Σπερχειάδα 

λειτουργούσαν τρία (03) οδοντιατρεία και στη Στυλίδα έξι (06). Συνολικά σε όλη την 

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας λειτουργούσαν (118) ιδιωτικά οδοντιατρεία, 

(Οδοντιατρικός Σύλλογος Λαμίας, 2017). 

Πίνακας 5.11γ. Ιδιωτικά Οδοντιατρεία Φθιώτιδας  

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ 

Λαμία  83 

Άγιος Κωνσταντίνος 2 

Αμφίκλεια  1 

Αταλάντη  5 

Δομοκός 4 

Καμένα Βούρλα 2 

Λιβανάτες  1 

Μακρακώμη  3 

Μαλεσίνα  3 

Μαρτίνο  1 

Μώλος 2 

Πελασγία  1 

Ράχες  1 

Σπερχειάδα  3 

Στυλίδα  6 

ΣΥΝΟΛΟ  118 

Πηγή: Οδοντιατρικός Σύλλογος Λαμίας (2017) 

5.12 Το ΕΚΑΒ της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας  

Το ΕΚΑΒ Λαμίας άρχισε να λειτουργεί από τον Ιούλιο του 1995 έχοντας (06) 

διασώστες–πληρώματα ασθενοφόρου με έδρα το Γ Ν Λαμίας, (Σανατόριο). Από το 

2002 μετεγκαταστάθηκε σε χώρο εκτός του Νοσοκομείου με έδρα τη Λαμία. Ακόμη, 

έχουν συσταθεί τρεις (03) βάσεις του ΕΚΑΒ Φθιώτιδας η μία είναι στο Κέντρο 

Υγείας Αταλάντης, η δεύτερη στο Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας και η τρίτη στο Κέντρο 

Υγείας Μακρακώμης. 

Στο Παράρτημα Λαμίας η στελέχωση του ΕΚΑΒ αποτελείται από εβδομήντα τρεις 

(73) διασώστες –πληρώματα, τρεις (03) γιατρούς, έναν (01) νοσηλευτή από διάθεση, 

δύο (02) τεχνικούς, τέσσερις (04) διοικητικούς και δύο (02) συνοδούς ασθενοφόρου. 

Ακόμη, ο σταθμός Αταλάντης στελεχώνεται από πέντε (05) διασώστες -πληρώματα, 

ο σταθμός Μακρακώμης από τέσσερις (04) διασώστες – πληρώματα και ο σταθμός 
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της Αμφίκλειας από δύο (02) διασώστες – πληρώματα, (Γραμματεία ΕΚΑΒ Λαμίας, 

2017). 

Πίνακας 5.12α. Ανθρώπινο Δυναμικό του ΕΚΑΒ Λαμίας και των Βάσεών του 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΛΑΜΙΑ  

Διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρου 73 

Ιατροί  3 

Νοσηλευτές  1(με διάθεση από άλλο Νοσηλευτικό ίδρυμα) 

Τεχνικοί  2 

Διοικητικοί  4 

Συνοδοί στο ασθενοφόρο 2 

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ  

Διασώστες - πληρώματα 2 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ  

Διασώστες - πληρώματα 5 

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ  

Διασώστες - πληρώματα 4 

ΣΥΝΟΛΟ 96 

Πηγή: Γραμματεία ΕΚΑΒ Λαμίας (2017) 

Επίσης, το Παράρτημα του ΕΚΑΒ στη Λαμία διαθέτει δεκαοκτώ (18) ασθενοφόρα, ο 

σταθμός της Αταλάντης δύο (02) ασθενοφόρα, ο σταθμός της Αμφίκλειας ένα (01) 

ασθενοφόρο και ο σταθμός της Μακρακώμης ένα (01) ασθενοφόρο.  

Πίνακας 5.12β. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ 
ΛΑΜΙΑ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ 

18 1 2 1 

ΣΥΝΟΛΟ 22 

Πηγή: Γραμματεία ΕΚΑΒ Λαμίας (2017) 

Στη Λαμία βρίσκεται το συντονιστικό-τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ απ’ όπου 

συντονίζονται οι κλήσεις που γίνονται τόσο από το νομό Φθιώτιδας όσο και από τη 

Φωκίδα και την Ευρυτανία, εξυπηρετώντας τις ανάγκες του ομώνυμου νομού αλλά 

και των όμορων νομών, όπου η δύναμη του ΕΚΑΒ είναι μικρότερη. Το ΕΚΑΒ 

Λαμίας παραλαμβάνει ασθενείς και τους κατευθύνει στα Κέντρα Υγείας, στο 

νοσοκομείο Λαμίας ή και σε άλλα νοσοκομεία. Επίσης, εκτελεί διακομιδές από τα 

Κέντρα Υγείας στα Νοσοκομεία, από Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο, από το 
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νοσοκομείο στο σπίτι (εξιτήριο) και από το νοσοκομείο στα εξωτερικά διαγνωστικά 

κέντρα, όταν το νοσοκομείο δεν επαρκεί. 

Επίσης, το ΕΚΑΒ στη Λαμία διαθέτει κατά μέσο όρο έξι (06) ασθενοφόρα στην 

πρωινή βάρδια, έξι (06) στην απογευματινή και τέσσερα (04) στη βραδινή, τα οποία 

βρίσκονται σε διάφορα σημεία της πόλης της Λαμίας, αλλά και ολόκληρης της 

Φθιώτιδας (Καμένα Βούρλα, Άγιος Κωνσταντίνος, Διόδια Πελασγίας) και ως επί το 

πλείστον σε όλα τα Κέντρα Υγείας. Επιπρόσθετα, το ΕΚΑΒ μπορεί να πάει όπου 

ενταλθεί, όπως στην περίπτωση του σεισμού στο Ιόνιο υπήρχε stand-by ασθενοφόρο 

για να κατευθυνθεί εκεί. Τέλος, το παράρτημα ΕΚΑΒ Λαμίας διοργανώνει σεμινάρια 

για την εκπαίδευση των πολιτών της Φθιώτιδας στις Πρώτες Βοήθειες, στην 

Υποστήριξη της Λειτουργίας της καρδιάς (BLS) και των Πνευμόνων, καθώς και στη 

χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, ( AED), (Γραμματεία ΕΚΑΒ Λαμίας, 

2017). 

5.13 ΚΑΠΗ Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας  

Από όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας δύο είναι οι Δήμοι 

στους οποίους υπάρχουν ΚΑΠΗ που προσφέρουν Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ο 

Δήμος Λαμιέων και ο Δήμος Αταλάντης. Συγκεκριμένα, ο Καλλικρατικός Δήμος 

Λαμιέων περιλαμβάνει και χρηματοδοτεί τρία (03) ΚΑΠΗ στην πόλη της Λαμίας. Το 

Β΄ ΚΑΠΗ που έχει συγχωνευθεί με το Α΄, το οποίο άρχισε να λειτουργεί από το 1988 

και εξυπηρετεί (500) μέλη. Είναι στελεχωμένο από μόνιμο προσωπικό το οποίο 

απαρτίζεται από μία (01) Νοσηλεύτρια, μία (01) Φυσικοθεραπεύτρια και τρεις (03) 

οικιακούς Βοηθούς. Επιπλέον, η Κοινωνική Λειτουργός εργάζεται με πρόγραμμα του 

ΟΑΕΔ. 

Το Γ΄ ΚΑΠΗ το οποίο ιδρύθηκε το 2005, παρέχει φροντίδα σε 120 μέλη και έχει 

δυναμικό μία Κοινωνική Λειτουργό και μία οικιακή Βοηθό. Το Ιατρείο του 

εξυπηρετείται από τη νοσηλεύτρια των Κ.Η.Φ.Η.. Επιπρόσθετα, το Δ΄ ΚΑΠΗ 

λειτουργεί από το 2005 και φροντίζει (180) μέλη, με Προσωπικό από το πρόγραμμα 

«Βοήθεια στο σπίτι» ή από το Κοινωφελές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Το ωράριο 

λειτουργίας των ΚΑΠΗ είναι 7-3 καθημερινά, εκτός από το Γ΄ ΚΑΠΗ που κλείνει 

στις 7 το βράδυ (Γραμματεία Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου Λαμιέων, 2017).  

Επίσης, ο Δήμος Λοκρών έχει έξι (06) ΚΑΠΗ από τα οποία λειτουργεί μόνο αυτό 

που βρίσκεται μέσα στην Αταλάντη. Το προσωπικό του απαρτίζεται από μία 

νοσηλεύτρια, μία Κοινωνιολόγο και μία οικογενειακή Βοηθό οι οποίες προσφέρουν 
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τις υπηρεσίες τους στους ηλικιωμένους της περιοχής, (Γραμματεία ΚΑΠΗ Δήμου 

Λοκρών, 2017). 

5.14 Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»  

Εκτός από τα ΚΑΠΗ σε όλους τους Δήμους της Περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας 

λειτουργεί το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», το οποίο παρέχει οργανωμένη 

πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα και οικογενειακή βοήθεια σε Άτομα Τρίτης 

Ηλικίας και σε Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Οι υπηρεσίες του προγράμματος αυτού 

είναι στελεχωμένες από κοινωνικό επιστήμονα, νοσηλευτή/τρια και οικογενειακή 

βοηθό.  

Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι η παραμονή των ηλικιωμένων ατόμων και των 

ΑμεΑ στο σπίτι, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της ζωής τους με στόχο την αποφυγή 

της ένταξής τους σε κάποιο ίδρυμα. Επιπρόσθετα, όλες οι δομές της Φθιώτιδας με το 

πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» συνεργάζονται με τον κάθε Δήμο, με όλες τις 

Μονάδες Υγείας (Γ.Ν. Λαμίας, Κέντρα Υγείας, Αγροτικά ιατρεία), με δημόσιες 

υπηρεσίες, φορείς και μονάδες ψυχικής υγείας, ιδιώτες γιατρούς, μονάδες ειδικής 

αγωγής και εκπαίδευσης, συλλόγους και σωματεία. Συνολικά στη Φθιώτιδα 

λειτουργούν 25 δομές με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». Τα επιμέρους τμήματα 

και τα προγράμματα ανά Δήμο έχουν ως εξής: (Αραπάκου-Καραπέτσα και συν, 

«Βοήθεια στο σπίτι - Εγχειρίδιο Κοινωνικοπρονοιακών δομών και άλλων χρήσιμων 

υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας»). Στο Δήμο Αμφίκλειας –Ελάτειας λειτουργεί μία Δομή 

«Βοήθεια στο σπίτι» στην Κάτω Τιθορέα και μία στην Ελάτεια. 

Στο Δήμο Λαμιέων λειτουργεί μία δομή Δ.Ε.«Βοήθεια στο σπίτι» στο Γοργοπόταμο, 

μία δομή Δ.Ε. στο Λιανοκλάδι και μία δομή Δ.Ε. στην Παύλιανη. Μέσα στη Λαμία 

λειτουργεί Α΄Β΄και Γ΄ Δομή «Βοήθεια στο σπίτι» Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου 

Λαμιέων και μία Δομή «Βοήθεια στο σπίτι» Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Λαμιέων 

λειτουργεί στην Υπάτη. Στο Δήμο Δομοκού λειτουργεί μία Δομή Δ.Ε.«Βοήθεια στο 

σπίτι» στο Δομοκό, μία Δομή Δ.Ε. «στο Νέο Μοναστήρι και μία Δομή Δ.Ε. «στην 

Ομβριακή. Στο Δήμο Λοκρών λειτουργεί μία Δομή Δ.Ε.«Βοήθεια στο σπίτι» στην 

Αταλάντη, λειτουργεί μία Δομή Δ.Ε.«Βοήθεια στο σπίτι» στις Λιβανάτες, μία Δομή 

Δ.Ε. «Βοήθεια στο σπίτι» στον Άγιο Κωνσταντίνο και μία δομή Δ.Ε. στο Μαρτίνο. 

Στο Δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου λειτουργεί μία δομή στον Άγιο Κωνσταντίνο, 

μία δομή στα Καμένα Βούρλα και μία δομή στο Μώλο. Επίσης, στο Δήμο 
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Μακρακώμης λειτουργεί μία Δομή Δ.Ε. «Βοήθεια στο σπίτι» στον Άγιο Γεώργιο, μία 

Δομή Δ.Ε. στη Μακρακώμη, μία Δομή Δ.Ε. στη Σπερχειάδα και μία Δομή Δ.Ε. στον 

Τυμφρηστό. Στο Δήμο Στυλίδας λειτουργεί μία Δομή στη Στυλίδα, μία στον 

Καραβόμυλο και μία στη Στυλίδα. Επιπλέον, λειτουργεί μία Δομή «Βοήθεια στο 

σπίτι» στο Δήμο Καρπενησίου και συγκεκριμένα στην Αγία Τριάδα. 

Πίνακας 5.14α. Δομές «Βοήθεια στο σπίτι» 

Δήμος Αμφίκλειας - 

Ελάτειας 

Δομή Δ. Ε. 

Αμφίκλειας 

Δομή Ελάτειας     

Έδρα  Κάτω Τιθορέα Ελάτεια     

Δήμος Δομοκού Δομή 

Δομοκού 

Δομή Δ.Ε. 

Θεσσαλιώτιδας 

Δομή Δ.Ε. 

Ξυνιάδας 

  

Έδρα Δομοκός  Νέο Μοναστήρι Ομβριακή   

Δήμος Λαμιέων Δομή Α΄- 

Δομή Β΄-Δομή 

Γ΄ 

(Κοινωφελής 

επιχείρηση 

Δήμου 

Λαμιέων) 

Δομή Δ.Ε. 

Γοργοποτάμου 

Δομή Δ.Ε. 

Λιανοκλαδίου 

Δομή Δ.Ε. 

Παύλιανης 

Δομή Δ.Ε. 

Υπάτης 

(Κοινωφελ

ής 

επιχείρηση 

Δήμου 

Λαμιέων) 

Έδρα Λαμία Γοργοπόταμος Λιανοκλάδι Παύλιανη Υπάτη 

Δήμος Λοκρών Δομή Δ.Ε. 

Αταλάντης 

Δομή Δ.Ε. 

Δαφνουσίων 

Δομή Δ.Ε. 

Μαλεσίνας 

Δομή Δ.Ε. 

Οπουντίων 

 

Έδρα  Αταλάντη Λιβανάτες Άγιος 

Κωνσταντίνος 

Μαρτίνο  

Δήμος 

Μακρακώμης 

Δομή Δ.Ε. 

Αγίου 

Γεωργίου 

Δομή Δ.Ε. 

Μακρακώμης 

Δομή Δ.Ε. 

Σπερχειάδας 

Δομή Δ. Ε. 

Τυμφρηστ

ού   

 

Έδρα Άγιος 

Γεώργιος 

Μακρακώμη Σπερχειάδα Τυμφρηστ

ός 

 

Δήμος Μώλου-

Αγίου 

Κωνσταντίνου 

Δομή Δ.Ε. 

Αγίου 

Κωνσταντίνου 

Δομή Δ.Ε. 

Καμένων 

Βούρλων 

Δομή Δ.Ε. 

Μώλου 

  

Έδρα  Άγιος 

Κωνσταντίνος 

Καμένα Βούρλα Μώλος   

Δήμος Στυλίδας Δομή Δ.Ε. 

Εχιναίων 

Δομή Δ.Ε. 

Πελασγίας 

Δομή Δ.Ε. 

Στυλίδας 
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Έδρα  Καραβόμυλος Πελασγία Στυλίδα   

Δήμος 

Καρπενησίου 

Δομή 

δημοτικής 

Ενότητας 

Κτημενίων 

    

Έδρα  Αγία Τριάδα     

Πηγή: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων, (2017) 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

Μεθοδολογία της έρευνας 

6.1 Σκοπός της έρευνας 

Σκοπό της παρούσας ερευνητικής μελέτης αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων των 

εργαζομένων στις υπηρεσίες Π.Φ.Υ της περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας, για τον 

τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους, τις αδυναμίες και τα προβλήματα που 

παρουσιάζει καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισής τους προς όφελος των πολιτών. 

6.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώνονται για την παρούσα ερευνητική μελέτη 

είναι τα εξής: 

1. Σε ποιο βαθμό οι υπηρεσίες που προσφέρει η Π.Φ.Υ. της Περιφερειακής 

Ενότητας Φθιώτιδας στις μέρες μας ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών. 

2. Σε ποιο βαθμό υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά την 

ιατρική φροντίδα, τη γνώση και εμπειρία του προσωπικού, τη νοσηλευτική 

φροντίδα, τη διοικητική υποστήριξη, τη συμπεριφορά του προσωπικού και 

τη διοικητική υποστήριξη μεταξύ των τμημάτων. 

3. Κατά πόσο είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές ή παρεμβάσεις με στόχο τη 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Φ.Υ., ποιες είναι αυτές οι 

αλλαγές και αν είναι πραγματοποιήσιμες βραχυπρόθεσμα ή 

μακροπρόθεσμα. Κατά πόσο υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για την 

παροχή της Π.Φ.Υ. στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. 

4. Σε ποιο βαθμό υπάρχει διασύνδεση της Π.Φ.Υ. με την Δ.Φ.Υ. 

6.3 Ερευνητικές υποθέσεις 

Οι ερευνητικές υποθέσεις που διατυπώνονται για την παρούσα ερευνητική μελέτη 

είναι οι εξής: 

1. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η λειτουργία της Π.Φ.Υ. 

στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας είναι αναγκαία και σημαντική. 

2. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρούν πως υπάρχουν αδυναμίες που 

εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της Π.Φ.Υ. 
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3. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πρεσβεύουν ότι είναι απαραίτητο να 

γίνουν αλλαγές ή παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών της Π.Φ.Υ. 

4. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εργαζομένων στις Π.Φ.Υ δεν είναι 

ενημερωμένοι σχετικά με την Π.Φ.Υ στο εξωτερικό.  

5. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων έχουν την πεποίθηση ότι θα μπορούσαν 

να εφαρμοστούν χαρακτηριστικά της Π.Φ.Υ. που εφαρμόζεται στο 

εξωτερικό στην αντίστοιχη Π.Φ.Υ. της πατρίδας μας. 

6.4 Πληθυσμός και δείγμα της έρευνας 

Ο πληθυσμός της παρούσας έρευνας, αφορά το σύνολο των εργαζομένων που 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Π.Φ.Υ της περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας. 

Το δείγμα της έρευνας προέρχεται από το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό 

προσωπικό, το οποίο εργάζεται στο σύνολο των δομών της Π.Φ.Υ. στον δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. Οι δομές που προσφέρουν 

υπηρεσίες Π.Φ.Υ. και ανταποκρίθηκαν στην έρευνα είναι τα πέντε (05) Κέντρα 

Υγείας Φθιώτιδας, τα ΤΕΙ και το ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, το οποίο 

είναι νοσοκομείο αναφοράς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ3α/οικ.3579/14-1-2015 

απόφαση του Υπουργείου Υγείας ΦΕΚ 93/τ. Β΄/20-1-2015, η Μονάδα Υγείας 

Λαμίας, το ιδιωτικό πολυιατρείο τα ιδιωτικά ιατρεία και τα ιδιωτικά διαγνωστικά 

κέντρα. Το δείγμα επιλέχθηκε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας 

(simple random sampling).  

Για την πραγματοποίηση της έρευνας και τη διανομή των ερωτηματολογίων στους 

εργαζόμενους του δημόσιου τομέα απαιτήθηκε η έγκριση από την 5
η
 ΥΠΕ 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. Για τον σκοπό αυτό κατατέθηκε αίτηση προς τον 

διοικητή της 5
ης

 ΥΠΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, όπως και αναλυτικό σχέδιο της 

έρευνας, καθώς και το προς διανομή ερωτηματολόγιο. Το αίτημα εγκρίθηκε σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. 2097,9199/24-3-2017 απόφαση του Διοικητή της 5
ης

 ΥΠΕ 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. Πρέπει να επισημάνουμε πως πριν τη διανομή των 

ερωτηματολογίων κρίθηκε απαραίτητη η ενημέρωση των διευθυντών, των 

προϊσταμένων και των υπευθύνων των τμημάτων που θα συμμετείχαν στην έρευνα 

σχετικά με το αντικείμενο της μελέτης. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε έντυπη 

μορφή στο προσωπικό, στους χώρους εργασίας τους σε κάθε δομή Π.Φ.Υ. στο 

διάστημα Απριλίου–Μαΐου 2017 διά ζώσης από την ερευνήτρια. Την ευθύνη για τη 



190 
 

φύλαξη και τη συλλογή των ερωτηματολογίων την είχε ο υπεύθυνος κάθε τμήματος. 

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια τα παρέλαβε η ερευνήτρια σε σφραγισμένους 

φακέλους. Το σύνολο των εργαζομένων που παρέλαβαν ερωτηματολόγια ήταν 133 

και από αυτούς τα επέστρεψαν συμπληρωμένα οι 102 με συνολικό ποσοστό 

ανταπόκρισης 76,69%. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με 

τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 23. 

6.5 Περιγραφή ερευνητικού εργαλείου 

Ο σχεδιασμός, η σύνταξη και η δομή του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε 

στην παρούσα ερευνητική μελέτη, βασίζονται στο θεωρητικό υπόβαθρο της 

παρούσας εργασίας.  

Το είδος των ερωτήσεων που εμπεριέχονται στο ερωτηματολόγιο είναι ερωτήσεις 

γνώμης ή άποψης. Ο τύπος των απαντήσεων είναι «κλειστού» και «ανοιχτού» τύπου 

αλλά και απαντήσεις πολλαπλής επιλογής μέσω προκαθορισμένης κλίμακας τύπου 

Likert.  

Το ερωτηματολόγιο της παρούσας μελέτης (βλ. Παράρτημα) έχει έκταση πέντε 

σελίδων Α4. Η συμπλήρωσή του απαιτεί περίπου δεκαπέντε λεπτά και περιλαμβάνει 

24 ερωτήσεις. Στην πρώτη σελίδα, εμπεριέχεται μία μικρή επιστολή προς τους 

συμμετέχοντες εργαζόμενους, που τους ενημερώνει, για το σκοπό της έρευνας, για τη 

σπουδαιότητα της συνεισφοράς τους για την επιτυχή ολοκλήρωσή της και τη 

διασφάλιση της ανωνυμίας τους. 

Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε δύο ενότητες. Οι ερωτήσεις της πρώτης ενότητας, 

που περιλαμβάνει τις ερωτήσεις από 1 έως 5, αφορούν το ατομικό προφίλ των 

ερωτηθέντων. Πρόκειται για ερωτήσεις κλειστού τύπου οι οποίες αφορούν το φύλο, 

την ηλικία, το μορφωτικό και επαγγελματικό επίπεδο καθώς και τα έτη υπηρεσίας 

των ερωτηθέντων. Οι ερωτήσεις της δεύτερης ενότητας, που περιλαμβάνει τις 

ερωτήσεις από 6 έως 24, είναι ερωτήσεις «κλειστού» και «ανοιχτού» τύπου. Έχουν 

στόχο να αποτυπώσουν τις απόψεις των ερωτηθέντων για τον τρόπο οργάνωσης και 

λειτουργίας των υπηρεσιών της Π.Φ.Υ. σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, τις 

αδυναμίες και τα προβλήματα που παρουσιάζει, καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισής 

τους προς όφελος των πολιτών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο  

Ανάλυση δεδομένων ως προς τη συχνότητα 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση των δεδομένων των ερωτηθέντων του 

δείγματος ως προς τη συχνότητα με πίνακες και ραβδογράμματα. Για την ανάλυση 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα επεξεργασίας δεδομένων SPSS 23. 

7.1 Δημογραφικά στοιχεία 

1
ο
 Ερώτημα: Κατανομή των ερωτώμενων του δείγματος ως προς το φύλο  

Στον παρακάτω πίνακα και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των 

συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ερώτηση «Φύλο». 

Συγκεκριμένα, η ανάλυση του δείγματος, ως προς την ερώτηση αυτή, υποδεικνύει 

ότι, από τα 102 άτομα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, οι 37 (37,4%) είναι 

«άνδρες» και οι 62 (62,6%) είναι γυναίκες. 

Πίνακας 7.1.1 

Κατανομή των ερωτώμενων του δείγματος ως προς το φύλο  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Άνδρας 37 36,3 37,4 37,4 

Γυναίκα 62 60,8 62,6 100,0 

Total 99 97,1 100,0  

Missing System 3 2,9   

Total 102 100,0   

 
Διάγραμμα 1. Κατανομή των ερωτώμενων του δείγματος ως προς το φύλο 
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2
ο
 Ερώτημα: Κατανομή των ερωτώμενων του δείγματος ως προς την ηλικία  

Στον παρακάτω πίνακα και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των 

συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ερώτηση «Ηλικία». 

Συγκεκριμένα, η ανάλυση του δείγματος, ως προς την ερώτηση αυτή, υποδεικνύει 

ότι, από τα 102 άτομα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, οι 2 (2%) είναι ηλικίας 

«18-24», οι 15 (14,9%) είναι ηλικίας «25-34», οι 21 (20,8%) είναι ηλικίας «35-44», 

οι 42 (41,6%) είναι ηλικίας «45-54», οι 19 (18,8%) είναι ηλικίας «55-64» και οι 2 

είναι ηλικίας «65 ετών και άνω». 

Πίνακας 7.1.2 

Κατανομή των ερωτώμενων του δείγματος ως προς την ηλικία  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 18-24 2 2,0 2,0 2,0 

25-34 15 14,7 14,9 16,8 

35-44 21 20,6 20,8 37,6 

45-54 42 41,2 41,6 79,2 

55-64 19 18,6 18,8 98,0 

άνω των 65 2 2,0 2,0 100,0 

Total 101 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 102 100,0   

 
Διάγραμμα 2. Κατανομή των ερωτώμενων του δείγματος ως προς την ηλικία 
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3
ο
 Ερώτημα: Κατανομή των ερωτώμενων του δείγματος ως προς το μορφωτικό 

επίπεδο  

Στον παρακάτω πίνακα και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των 

συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ερώτηση «Μορφωτικό 

επίπεδο». Συγκεκριμένα, η ανάλυση του δείγματος, ως προς την ερώτηση αυτή, 

υποδεικνύει ότι, από τα 102 άτομα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, οι 27 

(26,7%) δήλωσαν «δευτεροβάθμια», οι 27 (26,7%) δήλωσαν «απόφοιτοι ΤΕΙ», οι 32 

(31,7%) δήλωσαν «απόφοιτοι ΑΕΙ», οι 11 (10,9%) δήλωσαν «κάτοχοι 

μεταπτυχιακού» και οι 4 (4%) δήλωσαν «κάτοχοι διδακτορικού».  

Πίνακας 7.1.3 

Κατανομή των ερωτώμενων του δείγματος ως προς το μορφωτικό επίπεδο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δευτεροβάθμια 27 26,5 26,7 26,7 

Απόφοιτος ΤΕΙ 27 26,5 26,7 53,5 

Απόφοιτος ΑΕΙ 32 31,4 31,7 85,1 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 11 10,8 10,9 96,0 

Κάτοχος Διδακτορικού 4 3,9 4,0 100,0 

Total 101 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 102 100,0   

 
Διάγραμμα 3. Κατανομή των ερωτώμενων του δείγματος ως προς το μορφωτικό επίπεδο 
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4
ο
 Ερώτημα: Κατανομή των ερωτώμενων του δείγματος κατά τη θέση εργασίας  

Στον παρακάτω πίνακα και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των 

συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ερώτηση «Θέση εργασίας». 

Συγκεκριμένα, η ανάλυση του δείγματος, ως προς την ερώτηση αυτή, υποδεικνύει 

ότι, από τα 102 άτομα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, οι 37 (37,4%) δήλωσαν 

«Ιατροί», οι 36 (36,4%) δήλωσαν «νοσηλευτικό προσωπικό» και οι 26 (26,3%) 

δήλωσαν «διοικητικό προσωπικό». 

Πίνακας 7.1.4 

Κατανομή των ερωτώμενων του δείγματοςως προς τη θέση εργασίας 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

Ιατρός 37 36,3 37,4 37,4 

Νοσηλευτικό Προσωπικό 36 35,3 36,4 73,7 

Διοικητικό Προσωπικό 26 25,5 26,3 100,0 

Total 99 97,1 100,0  

Mis

sing 

System 
3 2,9   

Total 102 100,0   

 

Διάγραμμα 4. Κατανομή των ερωτώμενων του δείγματος ως προς τη θέση εργασίας 
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5
ο
 Ερώτημα: Κατανομή των ερωτώμενων του δείγματος κατά τα έτη εργασίας 

στην Π.Φ.Υ. 

Στον παρακάτω πίνακα και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των 

συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ερώτηση «Έτη εργασίας 

στην Π.Φ.Υ». Συγκεκριμένα, η ανάλυση του δείγματος, ως προς την ερώτηση αυτή, 

υποδεικνύει ότι, από τα 102 άτομα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, οι 15 

(16,3%) δήλωσαν ότι εργάζονται στην Π.Φ.Υ «μέχρι 1 έτος», οι 10 (10,9%) δήλωσαν 

«2-5 έτη», οι 15 (16,3%) δήλωσαν «6-10 έτη» και οι 52 (56,5%) δήλωσαν «πάνω από 

10 έτη». 

Πίνακας 7.1.5 

Κατανομή των ερωτώμενων του δείγματος κατά τα έτη εργασίας στην Π.Φ.Υ. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μέχρι 1 έτος 15 14,7 16,3 16,3 

2-5 έτη 10 9,8 10,9 27,2 

6-10 έτη 15 14,7 16,3 43,5 

Πάνω από 10 έτη 52 51,0 56,5 100,0 

Total 92 90,2 100,0  

Missing System 10 9,8   

Total 102 100,0   

 
Διάγραμμα 5. Κατανομή των ερωτώμενων του δείγματος κατά τα έτη εργασίας στην 

Π.Φ.Υ. 
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7.2 Ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίου 

6
ο
 Ερώτημα: Πιστεύετε πως η λειτουργία της Π.Φ.Υ. στην Περιφερειακή 

Ενότητα Φθιώτιδας είναι αναγκαία και σημαντική 

Στον παρακάτω πίνακα και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των 

συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ερώτηση «Πιστεύετε πως η 

λειτουργία της Π.Φ.Υ. στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας είναι αναγκαία και 

σημαντική;». Συγκεκριμένα, η ανάλυση του δείγματος, ως προς την ερώτηση αυτή, 

υποδεικνύει ότι, από τα 102 άτομα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, οι 3 

(2,9%) δήλωσαν «καθόλου», ο 1 (1%) δήλωσε «ελάχιστα», οι 2 (2%) δήλωσαν 

«μέτρια», οι 13 (12,7%) δήλωσαν «αρκετά» και οι 83 (81,4%) δήλωσαν «πάρα 

πολύ». 

Πίνακας 7.2.1 

Η λειτουργία της Π.Φ.Υ στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας είναι αναγκαία και 

σημαντική 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 2,9 2,9 2,9 

Ελάχιστα 1 1,0 1,0 3,9 

Μέτρια 2 2,0 2,0 5,9 

Αρκετά 13 12,7 12,7 18,6 

Πάρα πολύ 83 81,4 81,4 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

 
Διάγραμμα 6  
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7
ο
 Ερώτημα: Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Π.Φ.Υ. της Περιφερειακής 

Ενότητας Φθιώτιδας στις μέρες μας πιστεύετε πως ικανοποιούν τις ανάγκες των 

πολιτών  

Στον παρακάτω πίνακα και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των 

συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ερώτηση «Οι υπηρεσίες που 

προσφέρει η Π.Φ.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στις μέρες μας πιστεύετε 

πως ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών;». Συγκεκριμένα, η ανάλυση του δείγματος, 

ως προς την ερώτηση αυτή, υποδεικνύει ότι, από τα 102 άτομα που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο, οι 2 (2%) δήλωσαν «καθόλου», οι 18 (17,6%) δήλωσαν «ελάχιστα», 

οι 36 (35,3%) δήλωσαν «μέτρια», οι 38 (37,3%) δήλωσαν «αρκετά» και οι 8 (7,8%) 

δήλωσαν «πάρα πολύ». 

Πίνακας 7.2.2 
Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Π.Φ.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στις μέρες 

μας ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 2 2,0 2,0 2,0 

Ελάχιστα 18 17,6 17,6 19,6 

Μέτρια 36 35,3 35,3 54,9 

Αρκετά 38 37,3 37,3 92,2 

Πάρα πολύ 8 7,8 7,8 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

 

Διάγραμμα 7  
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8
ο
 Ερώτημα: Θεωρείτε πως οι υποδομές της Π.Φ.Υ. είναι αποτελεσματικές ως 

προς τις παρακάτω παραμέτρους; 

Στους παρακάτω πίνακες και διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η 

κατανομή των συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ιεράρχηση 

πέντε παραμέτρων που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα των υποδομών των 

Π.Φ.Υ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα στην πρώτη θέση αποτελεσματικότητας είναι 

«το ανθρώπινο δυναμικό (ποιότητα – εξειδίκευση)», στη δεύτερη θέση είναι «το 

ανθρώπινο δυναμικό (ποσότητα)», στην τρίτη θέση είναι «οι εγκαταστάσεις», στην 

τέταρτη θέση είναι «οι υποδομές» και στην πέμπτη θέση είναι «η ψηφιοποίηση των 

υπηρεσιών».  

8.1 Ερώτημα: Οι υποδομές της Π.Φ.Υ. είναι αποτελεσματικές ως προς τις 

εγκαταστάσεις; 

Στον παρακάτω πίνακα και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των 

συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ερώτηση «Οι υποδομές της 

Π.Φ.Υ. είναι αποτελεσματικές ως προς τις εγκαταστάσεις». Συγκεκριμένα, η ανάλυση 

του δείγματος, ως προς την ερώτηση αυτή, υποδεικνύει ότι, από τα 102 άτομα που 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, οι 14 (19,7%) τοποθετούν αυτήν την παράμετρο  

στην πρώτη θέση σημαντικότητας, οι 7 (9,9%) την τοποθετούν στη δεύτερη θέση, οι 

30 (42,3%) την τοποθετούν στην τρίτη θέση, οι 13 (18,3%) την τοποθετούν στην 

τέταρτη θέση και 7 (9,9%) την τοποθετούν στην τελευταία θέση. Στην ερώτηση δεν 

έδωσαν απάντηση 31 (30,4%) άτομα. 

Πίνακας 7.2.3 
Oι υποδομές της Π.Φ.Υ. είναι αποτελεσματικές ως προς τις εγκαταστάσεις 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 14 13,7 19,7 19,7 

2 7 6,9 9,9 29,6 

3 30 29,4 42,3 71,8 

4 13 12,7 18,3 90,1 

5 7 6,9 9,9 100,0 

Total 71 69,6 100,0  

Missing System 31 30,4   

Total 102 100,0   
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Διάγραμμα 8.1 

 

8.2 Ερώτημα: Οι υποδομές της Π.Φ.Υ. είναι αποτελεσματικές ως προς την 

υλικοτεχνική υποδομή 

Στον παρακάτω πίνακα και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των 

συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ερώτηση «Οι υποδομές της 

Π.Φ.Υ. είναι αποτελεσματικές ως προς την υλικοτεχνική υποδομή». Συγκεκριμένα, η 

ανάλυση του δείγματος, ως προς την ερώτηση αυτή, υποδεικνύει ότι, από τα 102 

άτομα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, οι 4 (5,6%) τοποθετούν αυτήν την 

παράμετρο  στην πρώτη θέση σημαντικότητας, οι 12 (16,9%) την τοποθετούν στη 

δεύτερη θέση, οι 19 (26,8%) την τοποθετούν στην τρίτη θέση, οι 21 (29,6%) την 

τοποθετούν στην τέταρτη θέση και 15 (21,1%) την τοποθετούν στην τελευταία θέση. 

Στην ερώτηση δεν έδωσαν απάντηση 31 (30,4%) άτομα. 

Πίνακας 7.2.4 
Oι υποδομές της Π.Φ.Υ. είναι αποτελεσματικές ως προς την υλικοτεχνική υποδομή 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 3,9 5,6 5,6 

2 12 11,8 16,9 22,5 

3 19 18,6 26,8 49,3 

4 21 20,6 29,6 78,9 

5 15 14,7 21,1 100,0 

Total 71 69,6 100,0  

Missing System 31 30,4   
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Total 102 100,0   

 
Διάγραμμα 8.2 

 

8.3 Ερώτημα: Οι υποδομές της Π.Φ.Υ. είναι αποτελεσματικές ως προς την 

ψηφιοποίηση των υπηρεσιών 

Στον παρακάτω πίνακα και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των 

συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ερώτηση «Οι υποδομές της 

Π.Φ.Υ. είναι αποτελεσματικές ως προς την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών». 

Συγκεκριμένα, η ανάλυση του δείγματος, ως προς την ερώτηση αυτή, υποδεικνύει 

ότι, από τα 102 άτομα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, οι 8 (11,1%) 

τοποθετούν αυτήν την παράμετρο  στην πρώτη θέση σημαντικότητας, οι 13 (18,1%) 

την τοποθετούν στη δεύτερη θέση, οι 12 (16,7%) την τοποθετούν στην τρίτη θέση, οι 

19 (26,4%) την τοποθετούν στην τέταρτη θέση και 20 (27,8%) την τοποθετούν στην 

τελευταία θέση. Στην ερώτηση δεν έδωσαν απάντηση 30 (29,4%) άτομα. 

Πίνακας 7.2.5 

Oι υποδομές της Π.Φ.Υ. είναι αποτελεσματικές ως προς την ψηφιοποίηση των 

υπηρεσιών 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 8 7,8 11,1 11,1 

2 13 12,7 18,1 29,2 

3 12 11,8 16,7 45,8 

4 19 18,6 26,4 72,2 

5 20 19,6 27,8 100,0 
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Total 72 70,6 100,0  

Missing System 30 29,4   

Total 102 100,0   

 
Διάγραμμα 8.3 

 

8.4 Ερώτημα: Οι υποδομές της Π.Φ.Υ. είναι αποτελεσματικές ως προς το 

ανθρώπινο δυναμικό (ποσοτικά) 

Στον παρακάτω πίνακα και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των 

συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ερώτηση «Οι υποδομές της 

Π.Φ.Υ. είναι αποτελεσματικές ως προς το ανθρώπινο δυναμικό (ποσοτικά)». 

Συγκεκριμένα, η ανάλυση του δείγματος, ως προς την ερώτηση αυτή, υποδεικνύει 

ότι, από τα 102 άτομα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, οι 15 (21,1%) 

τοποθετούν αυτήν την παράμετρο  στην πρώτη θέση σημαντικότητας, οι 23 (32,4%) 

την τοποθετούν στη δεύτερη θέση, οι 5 (7%) την τοποθετούν στην τρίτη θέση, οι 11 

(15,5%) την τοποθετούν στην τέταρτη θέση και 17 (23,9%) την τοποθετούν στην 

τελευταία θέση. Στην ερώτηση δεν έδωσαν απάντηση 31 (30,4%) άτομα. 

Πίνακας 7.2.6 
Oι υποδομές της Π.Φ.Υ. είναι αποτελεσματικές ως προς το ανθρώπινο δυναμικό 

(ποσοτικά) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 15 14,7 21,1 21,1 

2 23 22,5 32,4 53,5 

3 5 4,9 7,0 60,6 
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4 11 10,8 15,5 76,1 

5 17 16,7 23,9 100,0 

Total 71 69,6 100,0  

Missing System 31 30,4   

Total 102 100,0   

 
Διάγραμμα 8.4 

 

8.5 Ερώτημα: Οι υποδομές της Π.Φ.Υ. είναι αποτελεσματικές ως προς το 

ανθρώπινο δυναμικό (ποιοτικά – εξειδίκευση) 

Στον παρακάτω πίνακα και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των 

συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ερώτηση «Οι υποδομές της 

Π.Φ.Υ. είναι αποτελεσματικές ως προς το ανθρώπινο δυναμικό (ποιοτικά – 

εξειδίκευση)». Συγκεκριμένα, η ανάλυση του δείγματος, ως προς την ερώτηση αυτή, 

υποδεικνύει ότι, από τα 102 άτομα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, οι 33 

(45,8%) τοποθετούν αυτήν την παράμετρο  στην πρώτη θέση σημαντικότητας, οι 16 

(22,2%) την τοποθετούν στη δεύτερη θέση, οι 5 (6,9%) την τοποθετούν στην τρίτη 

θέση, οι 6 (8,3%) την τοποθετούν στην τέταρτη θέση και 12 (16,7%) την τοποθετούν 

στην τελευταία θέση. Στην ερώτηση δεν έδωσαν απάντηση 31 (30,4%) άτομα. 
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Πίνακας 7.2.7 

Oι υποδομές της Π.Φ.Υ. είναι αποτελεσματικές ως προς το ανθρώπινο δυναμικό 

(ποιοτικά-εξειδίκευση) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 33 32,4 45,8 45,8 

2 16 15,7 22,2 68,1 

3 5 4,9 6,9 75,0 

4 6 5,9 8,3 83,3 

5 12 11,8 16,7 100,0 

Total 72 70,6 100,0  

Missing System 30 29,4   

Total 102 100,0   

 
Διάγραμμα 8.5 

9
ο
 Ερώτημα: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών 

όσον αφορά τις παρακάτω παραμέτρους 

9.1 Ερώτημα: Ιατρική φροντίδα 

Στον παρακάτω πίνακα και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των 

συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ερώτηση «Σε ποιο βαθμό 

πιστεύετε ότι υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τις παρακάτω 

παραμέτρους – Ιατρική φροντίδα;». Συγκεκριμένα, η ανάλυση του δείγματος, ως προς 

την ερώτηση αυτή, υποδεικνύει ότι, από τα 102 άτομα που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο, οι 6 (6,4%) δήλωσαν «λίγο», οι 26 (27,7%) δήλωσαν «μέτρια», οι 

33 (35,1%) δήλωσαν «αρκετά» και οι 29 (30,9%) δήλωσαν «πάρα πολύ». Στην 

ερώτηση δεν απάντησαν 8 (7,8%) άτομα.  
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Πίνακας 7.2.8 
Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά την ιατρική φροντίδα 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 6 5,9 6,4 6,4 

Μέτρια 26 25,5 27,7 34,0 

Αρκετά 33 32,4 35,1 69,1 

Πάρα πολύ 29 28,4 30,9 100,0 

Total 94 92,2 100,0  

Missing System 8 7,8   

Total 102 100,0   

 
Διάγραμμα 9.1 

 

9.2 Ερώτημα: Γνώση και εμπειρία του προσωπικού 

Στον παρακάτω πίνακα και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των 

συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ερώτηση «Σε ποιο βαθμό 

πιστεύετε ότι υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τις παρακάτω 

παραμέτρους – Γνώση και εμπειρία προσωπικού;». Συγκεκριμένα, η ανάλυση του 

δείγματος, ως προς την ερώτηση αυτή, υποδεικνύει ότι, από τα 102 άτομα που 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, 1 άτομο δήλωσε «καθόλου», οι 4 (4,1%) δήλωσαν 

«λίγο», οι 26 (26,5%) δήλωσαν «μέτρια», οι 43 (43,9%) δήλωσαν «αρκετά» και οι 24 

(30,9%) δήλωσαν «πάρα πολύ». Στην ερώτηση δεν απάντησαν 4 (3,9%) άτομα.  
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Πίνακας 7.2.9 
Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη γνώση και την εμπειρία του 

προσωπικού 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 1,0 1,0 1,0 

Λίγο 4 3,9 4,1 5,1 

Μέτρια 26 25,5 26,5 31,6 

Αρκετά 43 42,2 43,9 75,5 

Πάρα πολύ 24 23,5 24,5 100,0 

Total 98 96,1 100,0  

Missing System 4 3,9   

Total 102 100,0   

 
Διάγραμμα 9.2 

 

9.3 Ερώτημα: Νοσηλευτική φροντίδα 

Στον παρακάτω πίνακα και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των 

συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ερώτηση «Σε ποιο βαθμό 

πιστεύετε ότι υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τις παρακάτω 

παραμέτρους – Νοσηλευτική φροντίδα;». Συγκεκριμένα, η ανάλυση του δείγματος, ως 

προς την ερώτηση αυτή, υποδεικνύει ότι, από τα 102 άτομα που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο, 1 άτομο δήλωσε «λίγο», οι 21 (21,9%) δήλωσαν «μέτρια», οι 37 

(38,5%) δήλωσαν «αρκετά» και οι 37 (38,5%) δήλωσαν «πάρα πολύ». Στην ερώτηση 

δεν απάντησαν 6 (5,9%) άτομα.  
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Πίνακας 7.2.10 
Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη νοσηλευτική φροντίδα 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 1 1,0 1,0 1,0 

Μέτρια 21 20,6 21,9 22,9 

Αρκετά 37 36,3 38,5 61,5 

Πάρα πολύ 37 36,3 38,5 100,0 

Total 96 94,1 100,0  

Missing System 6 5,9   

Total 102 100,0   

 
Διάγραμμα 9.3 

 

9.4 Ερώτημα: Διοικητική υποστήριξη 

Στον παρακάτω πίνακα και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των 

συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ερώτηση «Σε ποιο βαθμό 

πιστεύετε ότι υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τις παρακάτω 

παραμέτρους – Διοικητική υποστήριξη;». Συγκεκριμένα, η ανάλυση του δείγματος, ως 

προς την ερώτηση αυτή, υποδεικνύει ότι, από τα 102 άτομα που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο, 12 (12,4%) άτομα δήλωσαν «λίγο», οι 27 (27,8%) δήλωσαν 

«μέτρια», οι 34 (35,1%) δήλωσαν «αρκετά» και οι 24 (24,7%) δήλωσαν «πάρα 

πολύ». Στην ερώτηση δεν απάντησαν 5 (4,9%) άτομα.  
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Πίνακας 7.2.11 
Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 12 11,8 12,4 12,4 

Μέτρια 27 26,5 27,8 40,2 

Αρκετά 34 33,3 35,1 75,3 

Πάρα πολύ 24 23,5 24,7 100,0 

Total 97 95,1 100,0  

Missing System 5 4,9   

Total 102 100,0   

 
Διάγραμμα 9.4 

9.5 Ερώτημα: Συμπεριφορά (ευγένεια, φιλικότητα, προθυμία) προσωπικού 

Στον παρακάτω πίνακα και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των 

συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ερώτηση «Σε ποιο βαθμό 

πιστεύετε ότι υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τις παρακάτω 

παραμέτρους – Συμπεριφορά (ευγένεια, φιλικότητα, προθυμία) προσωπικού;». 

Συγκεκριμένα, η ανάλυση του δείγματος, ως προς την ερώτηση αυτή, υποδεικνύει 

ότι, από τα 102 άτομα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, 1 (1%) άτομο δήλωσε 

«καθόλου», 3 (3%) άτομα δήλωσαν «λίγο», οι 20 (19,8%) δήλωσαν «μέτρια», οι 35 

(34,7%) δήλωσαν «αρκετά» και οι 42 (41,6%) δήλωσαν «πάρα πολύ». Στην ερώτηση 

δεν απάντησε 1 άτομο.  
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Πίνακας 7.2.12 
Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη συμπεριφορά (ευγένεια, φιλικότητα, 

προθυμία) του προσωπικού 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 1,0 1,0 1,0 

Λίγο 3 2,9 3,0 4,0 

Μέτρια 20 19,6 19,8 23,8 

Αρκετά 35 34,3 34,7 58,4 

Πάρα πολύ 42 41,2 41,6 100,0 

Total 101 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 102 100,0   

 
Διάγραμμα 9.5 

 

9.6 Ερώτημα: Διοικητική υποστήριξη μεταξύ των τμημάτων 

Στον παρακάτω πίνακα και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των 

συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ερώτηση «Σε ποιο βαθμό 

πιστεύετε ότι υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τις παρακάτω 

παραμέτρους – Διοικητική υποστήριξη μεταξύ των τμημάτων;». Συγκεκριμένα, η 

ανάλυση του δείγματος, ως προς την ερώτηση αυτή, υποδεικνύει ότι, από τα 102 

άτομα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, οι 3 (3,1%) δήλωσαν «καθόλου», οι 15 

(15,5%) δήλωσαν «λίγο», οι 34 (35,1%) δήλωσαν «μέτρια», οι 30 (30,9%) δήλωσαν 
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«αρκετά» και οι 15 (15,5%) δήλωσαν «πάρα πολύ». Στην ερώτηση δεν απάντησαν 5 

(4,9%) άτομα.  

Πίνακας 7.2.13 
Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη μεταξύ των 

τμημάτων 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 2,9 3,1 3,1 

Λίγο 15 14,7 15,5 18,6 

Μέτρια 34 33,3 35,1 53,6 

Αρκετά 30 29,4 30,9 84,5 

Πάρα πολύ 15 14,7 15,5 100,0 

Total 97 95,1 100,0  

Missing System 5 4,9   

Total 102 100,0   

 
Διάγραμμα 9.6 

 

10
ο
 Ερώτημα: Θεωρείτε πως υπάρχουν αδυναμίες που εμποδίζουν την ομαλή 

λειτουργία της Π.Φ.Υ. 

Στον παρακάτω πίνακα και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των 

συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ερώτηση «Θεωρείτε πως 

υπάρχουν αδυναμίες που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της Π.Φ.Υ.;». 

Συγκεκριμένα, η ανάλυση του δείγματος, ως προς την ερώτηση αυτή, υποδεικνύει 

ότι, από τα 102 άτομα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, ο 1 (1%) δήλωσε 
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«καθόλου», οι 8 (7,9%) δήλωσαν «ελάχιστα», οι 25 (24,8%) δήλωσαν «μέτρια», οι 44 

(43,6%) δήλωσαν «αρκετά» και οι 23 (22,8%) δήλωσαν «πάρα πολύ». 

Πίνακας 7.2.14 
Υπάρχουν αδυναμίες που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της Π.Φ.Υ. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 1,0 1,0 1,0 

Ελάχιστα 8 7,8 7,9 8,9 

Μέτρια 25 24,5 24,8 33,7 

Αρκετά 44 43,1 43,6 77,2 

Πάρα πολύ 23 22,5 22,8 100,0 

Total 101 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 102 100,0   

 
Διάγραμμα 10 

11
ο
 Ερώτημα: Αν υπάρχουν αδυναμίες να αναφέρετε εκείνες που θεωρείτε ότι 

πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα για την ομαλή λειτουργία της Π.Φ.Υ. 

Η παραπάνω ερώτηση ήταν ανοικτού τύπου και στις απαντήσεις που συλλέχθηκαν 

αφού έγινε ανάλυση περιεχομένου κατηγοριοποιήθηκαν στις εξής αδυναμίες: 

«έλλειψη προσωπικού και εξειδίκευσης», «λανθασμένος καταμερισμός εργασίας», 

«έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής» και «έλλειψη χρηματοδότησης». 
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12
ο
 Ερώτημα: Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές ή παρεμβάσεις 

με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Φ.Υ. 

Στον παρακάτω πίνακα και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των 

συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ερώτηση «Θεωρείτε πως 

ότι είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές ή παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Φ.Υ.;». Συγκεκριμένα, η ανάλυση του δείγματος, ως 

προς την ερώτηση αυτή, υποδεικνύει ότι, από τα 102 άτομα που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο, οι 4 (4%) δήλωσαν «καθόλου», οι 5 (5%) δήλωσαν «ελάχιστα», οι 

14 (14%) δήλωσαν «μέτρια», οι 44 (44%) δήλωσαν «αρκετά» και οι 33 (33%) 

δήλωσαν «πάρα πολύ». 

Πίνακας 7.2.15 
Είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές ή παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών της Π.Φ.Υ. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 4 3,9 4,0 4,0 

Ελάχιστα 5 4,9 5,0 9,0 

Μέτρια 14 13,7 14,0 23,0 

Αρκετά 44 43,1 44,0 67,0 

Πάρα πολύ 33 32,4 33,0 100,0 

Total 100 98,0 100,0  

Missing System 2 2,0   

Total 102 100,0   

 
Διάγραμμα 11 
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13
ο
  Ερώτημα: Αν θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές ή 

παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Φ.Υ. της 

Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, να αναφέρετε ποιες είναι αυτές 

Η παραπάνω ερώτηση ήταν ανοικτού τύπου και στις απαντήσεις που συλλέχθηκαν 

αφού έγινε ανάλυση περιεχομένου κατηγοριοποιήθηκαν στις εξής παρεμβάσεις: 

«προσλήψεις προσωπικού και εξειδίκευση», «αναλώσιμα υλικά και ιατροτεχνικός 

εξοπλισμός» και «δημιουργία δομών μετανοσοκομειακής περίθαλψης και φροντίδας 

κατ’ οίκον». 

14
ο
 Ερώτημα: Οι αλλαγές ή οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να 

πραγματοποιηθούν 

Στον παρακάτω πίνακα και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των 

συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ερώτηση «Οι αλλαγές ή οι 

παρεμβάσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν». Συγκεκριμένα, η ανάλυση του 

δείγματος, ως προς την ερώτηση αυτή, υποδεικνύει ότι, από τα 102 άτομα που 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, οι 31 (32.3%) δήλωσαν «πολύ σύντομα», οι 41 

(42,7%) δήλωσαν «στο άμεσο μέλλον» και οι 24 (25%) δήλωσαν «σε βάθος χρόνου». 

Την ερώτηση δεν απάντησαν 6 (5,9%) άτομα. 

Πίνακας 7.2.16 
Οι αλλαγές ή οι παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Φ.Υ. 

μπορούν να πραγματοποιηθούν 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πολύ σύντομα 31 30,4 32,3 32,3 

Στο άμεσο μέλλον 41 40,2 42,7 75,0 

Σε βάθος χρόνου 24 23,5 25,0 100,0 

Total 96 94,1 100,0  

Missing System 6 5,9   

Total 102 100,0   
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Διάγραμμα 12 

15
ο
 Ερώτημα: Κατά την άποψή σας για ποιους λόγους οι παραπάνω αλλαγές δεν 

θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν 

Η παραπάνω ερώτηση ήταν ανοικτού τύπου και στις απαντήσεις που συλλέχθηκαν 

αφού έγινε ανάλυση περιεχομένου κατηγοριοποιήθηκαν στους εξής λόγους: 

«οικονομική κρίση», «έλλειψη πολιτικής θέλησης» και «μετακίνηση ιατρών από 

μονάδες Π.Φ.Υ. στο νοσοκομείο». 

16
ο 

Ερώτημα: Υπάρχει επαρκής συνεχής εκπαίδευση με μετεκπαιδευτικά 

σεμινάρια για το προσωπικό της Π.Φ.Υ. 

Στον παρακάτω πίνακα και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των 

συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ερώτηση «Υπάρχει επαρκής 

συνεχής εκπαίδευση με μετεκπαιδευτικά σεμινάρια για το προσωπικό της Π.Φ.Υ.;». 

Συγκεκριμένα, η ανάλυση του δείγματος, ως προς την ερώτηση αυτή, υποδεικνύει 

ότι, από τα 102 άτομα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, οι 32 (31,7%) δήλωσαν 

«καθόλου», οι 45 (44,6%) δήλωσαν «ελάχιστα», οι 18 (17,8%) δήλωσαν «μέτρια», οι 

5 (5%) δήλωσαν «αρκετά» και ο 1 (1%) δήλωσε «πάρα πολύ». 
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Πίνακας 7.2.17 
Υπάρχει επαρκής συνεχής εκπαίδευση με μετεκπαιδευτικά σεμινάρια για το προσωπικό της 

Π.Φ.Υ. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 32 31,4 31,7 31,7 

Ελάχιστα 45 44,1 44,6 76,2 

Μέτρια 18 17,6 17,8 94,1 

Αρκετά 5 4,9 5,0 99,0 

Πάρα πολύ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 101 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 102 100,0   

 
Διάγραμμα 13 

17
ο
 Ερώτημα: Θεωρείτε επαρκή τη χρηματοδότηση για την παροχή της Π.Φ.Υ. 

στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας 

Στον παρακάτω πίνακα και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των 

συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ερώτηση «Θεωρείτε επαρκή 

τη χρηματοδότηση για την παροχή της Π.Φ.Υ. στην Περιφερειακή Ενότητα 

Φθιώτιδας;». Συγκεκριμένα, η ανάλυση του δείγματος, ως προς την ερώτηση αυτή, 

υποδεικνύει ότι, από τα 102 άτομα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, οι 15 

(15,3%) δήλωσαν «καθόλου», οι 40 (40,8%) δήλωσαν «ελάχιστα», οι 30 (30,6%) 

δήλωσαν «μέτρια», οι 12 (12,2%) δήλωσαν «αρκετά» και ο 1 (1%) δήλωσε «πάρα 

πολύ». 
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Πίνακας 7.2.18 
Θεωρείτε επαρκή τη χρηματοδότηση για την παροχή της Π.Φ.Υ. στην Περιφερειακή 

Ενότητα Φθιώτιδας 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 15 14,7 15,3 15,3 

Ελάχιστα 40 39,2 40,8 56,1 

Μέτρια 30 29,4 30,6 86,7 

Αρκετά 12 11,8 12,2 99,0 

Πάρα πολύ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 98 96,1 100,0  

Missing System 4 3,9   

Total 102 100,0   

 
Διάγραμμα 14 

18
ο
 Ερώτημα: Είστε ενημερωμένοι σχετικά με την Π.Φ.Υ. στο εξωτερικό; 

Στον παρακάτω πίνακα και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των 

συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ερώτηση «Είστε 

ενημερωμένοι σχετικά με την Π.Φ.Υ. στο εξωτερικό;». Συγκεκριμένα, η ανάλυση του 

δείγματος, ως προς την ερώτηση αυτή, υποδεικνύει ότι, από τα 102 άτομα που 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, οι 36 (35,6%) δήλωσαν «ναι» και οι 65 (64,4%) 

δήλωσαν «όχι». 
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Πίνακας 7.2.19 
Είστε ενημερωμένοι σχετικά με την Π.Φ.Υ. στο εξωτερικό 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 36 35,3 35,6 35,6 

Όχι 65 63,7 64,4 100,0 

Total 101 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 102 100,0   

 
Διάγραμμα 15 

19
ο
 Ερώτημα: Αν η απάντησή σας είναι ΝΑΙ να αναφέρετε για ποια χώρα ή 

χώρες γνωρίζετε σχετικά με την Π.Φ.Υ. 

Η παραπάνω ερώτηση ήταν ανοικτού τύπου και στις απαντήσεις που συλλέχθηκαν 

αφού έγινε ανάλυση περιεχομένου κατηγοριοποιήθηκαν στις εξής χώρες: «Χώρες της 

κεντρικής Ευρώπης», «Σκανδιναβικές χώρες» και «Αυστραλία». 

20
ο
 Ερώτημα: Πιστεύετε πώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν χαρακτηριστικά 

της Π.Φ.Υ. που εφαρμόζεται στο εξωτερικό στην αντίστοιχη Π.Φ.Υ. της 

πατρίδας μας 

Στον παρακάτω πίνακα και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των 

συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ερώτηση «Πιστεύετε πώς 

θα μπορούσαν να εφαρμοστούν χαρακτηριστικά της Π.Φ.Υ. που εφαρμόζεται στο 

εξωτερικό στην αντίστοιχη Π.Φ.Υ. της πατρίδας μας;». Συγκεκριμένα, η ανάλυση του 

δείγματος, ως προς την ερώτηση αυτή, υποδεικνύει ότι, από τα 102 άτομα που 
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συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, οι 3 (3,5%) δήλωσαν «καθόλου», οι 18 (20,9%) 

δήλωσαν «ελάχιστα», οι 10 (11,6%) δήλωσαν «μέτρια», οι 45 (52,3%) δήλωσαν 

«αρκετά» και οι 10 (11,6%) δήλωσαν «πάρα πολύ». Στην ερώτηση δεν απάντησαν 16 

(15,7%) άτομα. 

Πίνακας 7.2.20 
Θα μπορούσαν να εφαρμοστούν χαρακτηριστικά της Π.Φ.Υ. που εφαρμόζεται στο εξωτερικό 

στην αντίστοιχη Π.Φ.Υ. της πατρίδας μας 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 2,9 3,5 3,5 

Ελάχιστα 18 17,6 20,9 24,4 

Μέτρια 10 9,8 11,6 36,0 

Αρκετά 45 44,1 52,3 88,4 

Πάρα πολύ 10 9,8 11,6 100,0 

Total 86 84,3 100,0  

Missing System 16 15,7   

Total 102 100,0   

 
Διάγραμμα 16 

21
ο
 Ερώτημα: Η λειτουργία του θεσμού του οικογενειακού γιατρού στις 

υπηρεσίες Π.Φ.Υ. θεωρείτε ότι είναι σημαντική 

Στον παρακάτω πίνακα και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των 

συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ερώτηση «Η λειτουργία του 

θεσμού του οικογενειακού γιατρού στις υπηρεσίες Π.Φ.Υ. θεωρείτε ότι είναι 
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σημαντική;». Συγκεκριμένα, η ανάλυση του δείγματος, ως προς την ερώτηση αυτή, 

υποδεικνύει ότι, από τα 102 άτομα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, οι 3 (3%) 

δήλωσαν «καθόλου», οι 2 (2%) δήλωσαν «ελάχιστα», οι 11 (11%) δήλωσαν 

«μέτρια», οι 34 (34%) δήλωσαν «αρκετά» και οι 50 (50%) δήλωσαν «πάρα πολύ».  

Πίνακας 7.2.21 
Η λειτουργία του θεσμού του οικογενειακού γιατρού στις υπηρεσίες Π.Φ.Υ. είναι σημαντική 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 2,9 3,0 3,0 

Ελάχιστα 2 2,0 2,0 5,0 

Μέτρια 11 10,8 11,0 16,0 

Αρκετά 34 33,3 34,0 50,0 

Πάρα πολύ 50 49,0 50,0 100,0 

Total 100 98,0 100,0  

Missing System 2 2,0   

Total 102 100,0   

 
Διάγραμμα 17 

 

22
ο
 Ερώτημα: Να αιτιολογήσετε την προηγούμενη απάντησή σας 

Η παραπάνω ερώτηση ήταν ανοικτού τύπου και στις απαντήσεις που συλλέχθηκαν 

αφού έγινε ανάλυση περιεχομένου κατηγοριοποιήθηκαν στις εξής χώρες: «άμεση 

εξυπηρέτηση πολιτών και κυρίως ευπαθών ομάδων» και «σταθερότητα σχέσης 

ιατρού – ασθενή». 
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23
ο
 Ερώτημα: Εφαρμόζεται στη δομή σας ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού 

Στον παρακάτω πίνακα και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των 

συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ερώτηση «Εφαρμόζεται στη 

δομή σας ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού;». Συγκεκριμένα, η ανάλυση του 

δείγματος, ως προς την ερώτηση αυτή, υποδεικνύει ότι, από τα 102 άτομα που 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, οι 23 (23,5%) δήλωσαν «ναι» και οι 75 (76,5%) 

δήλωσαν «όχι». 

Πίνακας 7.2.22 
Στη δομή σας εφαρμόζεται ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 23 22,5 23,5 23,5 

Όχι 75 73,5 76,5 100,0 

Total 98 96,1 100,0  

Missing System 4 3,9   

Total 102 100,0   

 

Διάγραμμα 18 

24
ο
 Ερώτημα: Είναι επαρκής η διασύνδεση της Π.Φ.Υ. που εργάζεσθε με την 

Δ.Φ.Υ. 

Στον παρακάτω πίνακα και στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των 

συχνοτήτων των ερωτηθέντων του δείγματος ως προς την ερώτηση «Είναι επαρκής η 

διασύνδεση της Π.Φ.Υ. που εργάζεσθε με την Δ.Φ.Υ.;». Συγκεκριμένα, η ανάλυση του 
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δείγματος, ως προς την ερώτηση αυτή, υποδεικνύει ότι, από τα 102 άτομα που 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, οι 7 (7,2%) δήλωσαν «καθόλου», οι 18 (18,6%) 

δήλωσαν «ελάχιστα», οι 41 (42,3%) δήλωσαν «μέτρια», οι 22 (22,7%) δήλωσαν 

«αρκετά» και οι 9 (9,3%) δήλωσαν «πάρα πολύ». Στην ερώτηση δεν απάντησαν 5 

(4,9%) άτομα. 

Πίνακας 7.2.23 
Η διασύνδεση της Π.Φ.Υ. που εργάζεσθε με την Δ.Φ.Υ. είναι επαρκής 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 7 6,9 7,2 7,2 

Ελάχιστα 18 17,6 18,6 25,8 

Μέτρια 41 40,2 42,3 68,0 

Αρκετά 22 21,6 22,7 90,7 

Πάρα πολύ 9 8,8 9,3 100,0 

Total 97 95,1 100,0  

Missing System 5 4,9   

Total 102 100,0   

 
Διάγραμμα 19 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο  

Συσχετίσεις  

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις όλων των 

μεταβλητών.  

8.1 Έλεγχος μέσων όρων (t–test)  

Με το κριτήριο t-test εξετάζουμε τη σχέση μεταξύ δύο γραμμικών μεταβλητών, η μία 

εκ των οποίων παίρνει δύο τιμές, σε επίπεδο σημαντικότητας α και διατυπώνεται με 

δύο υποθέσεις: 

Η0: Οι μέσοι όροι των δύο ομάδων παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

Η1: Οι μέσοι όροι των δύο ομάδων δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές. 

Προϋποθέσεις εφαρμογής t – test: 

 Οι μεταβλητές ακολουθούν κανονική κατανομή. 

 Οι μεταβλητές έχουν γραμμική σχέση. 

Στην παρούσα εργασία έγινε έλεγχος κανονικότητας και διαπιστώθηκε ότι καμία από 

τις μεταβλητές δεν ακολουθεί κανονική κατανομή. Για αυτό το λόγο προχωρούμε 

στον αντίστοιχο μη παραμετρικό έλεγχο Mann – Whitney test.  

8.1.1 Αποτελέσματα του Mann–Whitney test με ανεξάρτητη τη μεταβλητή 

«Φύλο» 

Στους παρακάτω πίνακες βλέπουμε τα αποτελέσματα του Mann – Whitney test με 

ανεξάρτητη τη μεταβλητή «φύλο». Σύμφωνα με αυτά: 

 Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους ανάμεσα στις 

μεταβλητές «Φύλο» και «Οι υποδομές της Π.Φ.Υ. είναι αποτελεσματικές ως 

προς την υλικοτεχνική υποδομή». 

 Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους ανάμεσα στις 

μεταβλητές «Φύλο» και «Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη 

συμπεριφορά (ευγένεια, φιλικότητα, προθυμία) προσωπικού». 

 Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους ανάμεσα στις 

μεταβλητές «Φύλο» και «Θεωρείτε επαρκή τη χρηματοδότηση για την παροχή 

της Π.Φ.Υ. στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας». 

 Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους ανάμεσα στις 

μεταβλητές «Φύλο» και «Θα μπορούσαν να εφαρμοστούν χαρακτηριστικά της 
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Π.Φ.Υ. που εφαρμόζεται στο εξωτερικό στην αντίστοιχη Π.Φ.Υ. της πατρίδας 

μας». 

Πίνακας 8.1.1α 

Μέσοι όροι (Ranks) με ανεξάρτητη τη μεταβλητή «Φύλο» 

 
Φύλο N Mean Rank Sum of Ranks 

Oι υποδομές της Π.Φ.Υ. είναι 

αποτελεσματικές ως προς την 

υλικοτεχνική υποδομή 

Άνδρας 21 27,36 574,50 

Γυναίκα 48 38,34 1840,50 

Total 69   

Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών 

όσον αφορά τη συμπεριφορά 

(ευγένεια, φιλικότητα, προθυμία) 

προσωπικού 

Άνδρας 36 41,83 1506,00 

Γυναίκα 62 53,95 3345,00 

Total 
98   

Θεωρείτε επαρκή τη χρηματοδότηση 

για την παροχή της Π.Φ.Υ. στην 

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας 

Άνδρας 36 55,57 2000,50 

Γυναίκα 59 43,38 2559,50 

Total 95   

Θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 

χαρακτηριστικά της Π.Φ.Υ. που 

εφαρμόζεται στο εξωτερικό στην 

αντίστοιχη Π.Φ.Υ. της πατρίδας μας 

Άνδρας 29 50,21 1456,00 

Γυναίκα 54 37,59 2030,00 

Total 
83   

Πίνακας 8.1.1β 

Test Statisticsa 

Αποτελέσματα του Mann – Whitney test με ανεξάρτητη τη μεταβλητή «φύλο» 

 

Oι υποδομές της 

Π.Φ.Υ. είναι 

αποτελεσματικές 

ως προς την 

υλικοτεχνική 

υποδομή 

Υπάρχει υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών όσον 

αφορά τη 

συμπεριφορά 

(ευγένεια, 

φιλικότητα, 

προθυμία) 

προσωπικού 

Θεωρείτε επαρκή 

τη χρηματοδότηση 

για την παροχή της 

Π.Φ.Υ. στην 

Περιφερειακή 

Ενότητα Φθιώτιδας 

Θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν 

χαρακτηριστικά της 

Π.Φ.Υ. που 

εφαρμόζεται στο 

εξωτερικό στην 

αντίστοιχη Π.Φ.Υ. 

της πατρίδας μας 

Mann-Whitney U 343,500 840,000 789,500 545,000 

Wilcoxon W 574,500 1506,000 2559,500 2030,000 

Z -2,156 -2,169 -2,211 -2,496 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,031 ,030 ,027 ,013 

a. Grouping Variable: Φύλο 

 

8.2 Έλεγχος ανάλυσης διακύμανσης One Way Anova 

Η ανάλυση διακύμανσης ANOVA χρησιμοποιείται όταν ο ερευνητής επιθυμεί να 

συγκρίνει τους μέσους όρους δύο ή περισσότερων ομάδων για να διαπιστώσει αν οι 
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διαφορές μεταξύ τους είναι στατιστικά σημαντικές. Ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις με 

το t – test. 

Στην παρούσα εργασία έγινε έλεγχος κανονικότητας και διαπιστώθηκε ότι καμία από 

τις μεταβλητές δεν ακολουθεί κανονική κατανομή. Για αυτό το λόγο προχωρούμε 

στον αντίστοιχο μη παραμετρικό έλεγχο Kruskal – Wallis. 

8.2.1 Έλεγχος ανάλυσης διακύμανσης με τη μεταβλητή «Θέση εργασίας» 

Στους παρακάτω πίνακες βλέπουμε τα αποτελέσματα του Kruskal – Wallis με 

ανεξάρτητη τη μεταβλητή «θέση εργασίας». Σύμφωνα με αυτά: 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στη «θέση εργασίας» και 

στο εάν πιστεύουν ότι «Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά 

τη νοσηλευτική φροντίδα». 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στη «θέση εργασίας» και 

στο εάν πιστεύουν ότι «Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά 

τη διοικητική υποστήριξη». 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στη «θέση εργασίας» και 

στο εάν πιστεύουν ότι «Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφοράτη 

συμπεριφορά (ευγένεια, φιλικότητα, προθυμία) προσωπικού». 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στη «θέση εργασίας» και 

στο εάν πιστεύουν ότι «Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφοράτη 

διοικητική υποστήριξη μεταξύ των τμημάτων». 

Πίνακας 8.2.1α 
Μέσοι όροι (Ranks) με ανεξάρτητη τη μεταβλητή «θέση εργασίας» 

 
Θέση εργασίας N Mean Rank 

Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών 

όσον αφορά τη νοσηλευτική φροντίδα 

Ιατρός 34 34,44 

Νοσηλευτικό Προσωπικό 33 57,73 

Διοικητικό Προσωπικό 26 49,81 

Total 93  

Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών 

όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη 

Ιατρός 34 39,38 

Νοσηλευτικό Προσωπικό 34 47,76 

Διοικητικό Προσωπικό 26 57,77 

Total 94  

Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών 

όσον αφορά τη συμπεριφορά 

(ευγένεια, φιλικότητα, προθυμία) 

προσωπικού 

Ιατρός 36 40,74 

Νοσηλευτικό Προσωπικό 36 59,38 

Διοικητικό Προσωπικό 26 47,96 

Total 98  
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Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών 

όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη 

μεταξύ των τμημάτων 

Ιατρός 34 36,54 

Νοσηλευτικό Προσωπικό 34 50,12 

Διοικητικό Προσωπικό 26 58,40 

Total 94  

 

Πίνακας 8.2.1β 
Test Statisticsa,b 

Αποτελέσματα του Kruskal – Wallis με ανεξάρτητη τη μεταβλητή «θέση εργασίας» 

 

 

Υπάρχει υψηλή 

ποιότητα υπηρεσιών 

όσον αφορά τη 

νοσηλευτική 

φροντίδα 

Υπάρχει υψηλή 

ποιότητα υπηρεσιών 

όσον αφορά τη 

διοικητική 

υποστήριξη 

Υπάρχει υψηλή 

ποιότητα υπηρεσιών 

όσον αφορά τη 

συμπεριφορά 

(ευγένεια, φιλικότητα, 

προθυμία) 

προσωπικού 

Υπάρχει υψηλή 

ποιότητα υπηρεσιών 

όσον αφορά τη 

διοικητική 

υποστήριξη μεταξύ 

των τμημάτων 

Chi-Square 14,766 7,289 8,929 10,806 

df 2 2 2 2 

Asymp. Sig. ,001 ,026 ,012 ,005 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Θέση εργασίας 

 

8.3 Ανάλυση συσχέτισης Pearson – r 

Η ανάλυση συσχέτισης Pearson – r χρησιμοποιείται όταν ο ερευνητής επιθυμεί να 

μελετήσει και να καθορίσει τη σχέση που τυχόν υπάρχει μεταξύ δύο ή περισσότερων 

χαρακτηριστικών. Ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις με το t – test. 

Στην παρούσα εργασία έγινε έλεγχος κανονικότητας και διαπιστώθηκε ότι καμία από 

τις μεταβλητές δεν ακολουθεί κανονική κατανομή. Για αυτό το λόγο προχωρούμε 

στον αντίστοιχο μη παραμετρικό έλεγχο Spearman. 

8.3.1 Ανάλυση συσχέτισης με τη μεταβλητή «Η λειτουργία της Π.Φ.Υ στην 

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας είναι αναγκαία και σημαντική» 

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα αποτελέσματα του Spearmantest για τη 

μεταβλητή «Η λειτουργία της Π.Φ.Υ στην Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας είναι 

αναγκαία και σημαντική». Σύμφωνα με αυτά: 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Η λειτουργία 

της Π.Φ.Υ στην Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας είναι αναγκαία και 

σημαντική» και «Είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές ή παρεμβάσεις με 
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στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Φ.Υ.» με τις δύο 

μεταβλητές να έχουν μικρή θετική μεταξύ τους σχέση. 

Πίνακας 8.3.1 
Συσχέτιση της σημαντικότητας της λειτουργίας της Π.Φ.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας με τις 

αλλαγές ή παρεμβάσεις για τη βελτίωσή της 

 

Η λειτουργία της 

Π.Φ.Υ στην 

Περιφερειακή 

Ενότητα 

Φθιώτιδας είναι 

αναγκαία και 

σημαντική 

Είναι 

απαραίτητο να 

γίνουν αλλαγές 

ή παρεμβάσεις 

με στόχο τη 

βελτίωση των 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών της 

Π.Φ.Υ. 

Spearman's rho Η λειτουργία της Π.Φ.Υ στην 

Περιφερειακής Ενότητας 

Φθιώτιδας είναι αναγκαία και 

σημαντική 

Correlation Coefficient 1,000 ,309** 

Sig. (2-tailed) . ,002 

N 
102 100 

Είναι απαραίτητο να γίνουν 

αλλαγές ή παρεμβάσεις με 

στόχο τη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της 

Π.Φ.Υ. 

Correlation Coefficient ,309** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,002 . 

N 

100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

8.3.2 Ανάλυση συσχέτισης με τη μεταβλητή «Οι υπηρεσίες που προσφέρει η 

Π.Φ.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στις μέρες μας ικανοποιούν τις 

ανάγκες των πολιτών» 

Στους παρακάτω πίνακες βλέπουμε τα αποτελέσματα του Spearmantest για τη 

μεταβλητή «Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Π.Φ.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας 

Φθιώτιδας στις μέρες μας ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών». Σύμφωνα με αυτά: 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Οι υπηρεσίες 

που προσφέρει η Π.Φ.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στις μέρες 

μας ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών» και «Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά την ιατρική φροντίδα» με τις δύο μεταβλητές να 

έχουν μικρή θετική μεταξύ τους σχέση. 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Οι υπηρεσίες 

που προσφέρει η Π.Φ.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στις μέρες 

μας ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών» και «Υπάρχει υψηλή ποιότητα 
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υπηρεσιών όσον αφορά τη νοσηλευτική φροντίδα» με τις δύο μεταβλητές να 

έχουν μικρή θετική μεταξύ τους σχέση. 

Πίνακας 8.3.2α 
Συσχέτιση των υπηρεσιών που προσφέρει η Π.Φ.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για την 

ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών σε σχέση με την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών της ιατρικής και της 

νοσηλευτικής φροντίδας 

 

Οι υπηρεσίες 

που προσφέρει 

η Π.Φ.Υ. της 

Περιφερειακής 

Ενότητας 

Φθιώτιδας 

στις μέρες μας 

ικανοποιούν 

τις ανάγκες 

των πολιτών 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

την ιατρική 

φροντίδα 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

τη 

νοσηλευτική 

φροντίδα 

Spearman's rho Οι υπηρεσίες που 

προσφέρει η Π.Φ.Υ. της 

Περιφερειακής Ενότητας 

Φθιώτιδας στις μέρες 

μας ικανοποιούν τις 

ανάγκες των πολιτών 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,275** ,286** 

Sig. (2-tailed) . ,007 ,005 

N 

102 94 96 

Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά 

την ιατρική φροντίδα 

Correlation 

Coefficient 
,275** 1,000 ,602** 

Sig. (2-tailed) ,007 . ,000 

N 94 94 90 

Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά 

τη νοσηλευτική φροντίδα 

Correlation 

Coefficient 
,286** ,602** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,005 ,000 . 

N 96 90 96 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Οι υπηρεσίες 

που προσφέρει η Π.Φ.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στις μέρες 

μας ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών» και «Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη» με τις δύο μεταβλητές να 

έχουν μικρή θετική μεταξύ τους σχέση. 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Οι υπηρεσίες 

που προσφέρει η Π.Φ.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στις μέρες 

μας ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών» και «Υπάρχει υψηλή ποιότητα 
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υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη μεταξύ των τμημάτων» με 

τις δύο μεταβλητές να έχουν μικρή θετική μεταξύ τους σχέση. 

Πίνακας 8.3.2β 
Συσχέτιση των υπηρεσιών που προσφέρει η Π.Φ.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας με την 

ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών σε σχέση με τη διοικητική υποστήριξη και τη διοικητική 

υποστήριξη μεταξύ των τμημάτων 

 

Οι υπηρεσίες 

που προσφέρει 

η Π.Φ.Υ. της 

Περιφερειακής 

Ενότητας 

Φθιώτιδας στις 

μέρες μας 

ικανοποιούν τις 

ανάγκες των 

πολιτών 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

τη διοικητική 

υποστήριξη 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

τη διοικητική 

υποστήριξη 

μεταξύ των 

τμημάτων 

Spearman's rho Οι υπηρεσίες που 

προσφέρει η Π.Φ.Υ. της 

Περιφερειακής Ενότητας 

Φθιώτιδας στις μέρες 

μας ικανοποιούν τις 

ανάγκες των πολιτών 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,392** ,354** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 

102 97 97 

Υπάρχει υψηλή 

ποιότητα υπηρεσιών 

όσον αφορά τη 

διοικητική υποστήριξη 

Correlation 

Coefficient 
,392** 1,000 ,622** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 

N 97 97 94 

Υπάρχει υψηλή 

ποιότητα υπηρεσιών 

όσον αφορά τη 

διοικητική υποστήριξη 

μεταξύ των τμημάτων 

Correlation 

Coefficient 
,354** ,622** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . 

N 
97 94 97 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Οι υπηρεσίες 

που προσφέρει η Π.Φ.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στις μέρες 

μας ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών» και «Υπάρχουν αδυναμίες που 

εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της Π.Φ.Υ.» με τις δύο μεταβλητές να 

έχουν μικρή αρνητική μεταξύ τους σχέση. 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Οι υπηρεσίες 

που προσφέρει η Π.Φ.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στις μέρες 

μας ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών» και «Είναι απαραίτητο να γίνουν 
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αλλαγές ή παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

της Π.Φ.Υ.» με τις δύο μεταβλητές να έχουν μικρή αρνητική μεταξύ τους 

σχέση. 

Πίνακας 8.3.2γ 
Συσχέτιση των υπηρεσιών που προσφέρει η Π.Φ.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας με την 

ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών σε σχέση με την ομαλή λειτουργία της Π.Φ.Υ. και τις αλλαγές ή 

παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας της Π.Φ.Υ. 

 

Οι υπηρεσίες 

που προσφέρει 

η Π.Φ.Υ. της 

Περιφερειακής 

Ενότητας 

Φθιώτιδας 

στις μέρες μας 

ικανοποιούν 

τις ανάγκες 

των πολιτών 

Υπάρχουν 

αδυναμίες που 

εμποδίζουν 

την ομαλή 

λειτουργία της 

Π.Φ.Υ. 

Είναι 

απαραίτητο 

να γίνουν 

αλλαγές ή 

παρεμβάσεις 

με στόχο τη 

βελτίωση των 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

της Π.Φ.Υ. 

Spearman's rho Οι υπηρεσίες που 

προσφέρει η Π.Φ.Υ. της 

Περιφερειακής Ενότητας 

Φθιώτιδας στις μέρες 

μας ικανοποιούν τις 

ανάγκες των πολιτών 

Correlation 

Coefficient 
1,000 -,322** -,331** 

Sig. (2-tailed) . ,001 ,001 

N 

102 101 100 

Υπάρχουν αδυναμίες που 

εμποδίζουν την ομαλή 

λειτουργία της Π.Φ.Υ. 

Correlation 

Coefficient 
-,322** 1,000 ,527** 

Sig. (2-tailed) ,001 . ,000 

N 101 101 100 

Είναι απαραίτητο να 

γίνουν αλλαγές ή 

παρεμβάσεις με στόχο τη 

βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

της Π.Φ.Υ. 

Correlation 

Coefficient 
-,331** ,527** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 . 

N 

100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

8.3.3 Ανάλυση συσχέτισης με τη μεταβλητή «Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά την ιατρική φροντίδα» 

Στους παρακάτω πίνακες βλέπουμε τα αποτελέσματα του Spearmantest για τη 

μεταβλητή «Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά την ιατρική φροντίδα». 

Σύμφωνα με αυτά: 
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 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά την ιατρική φροντίδα» και «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη γνώση και εμπειρία προσωπικού» 

με τις δύο μεταβλητές να έχουν μέτρια θετική μεταξύ τους σχέση. 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά την ιατρική φροντίδα» και «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη νοσηλευτική φροντίδα» με τις δύο 

μεταβλητές να έχουν ισχυρή θετική μεταξύ τους σχέση. 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά την ιατρική φροντίδα» και «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη συμπεριφορά (ευγένεια, 

φιλικότητα, προθυμία) προσωπικού» με τις δύο μεταβλητές να έχουν μέτρια 

θετική μεταξύ τους σχέση. 

Πίνακας 8.3.3α 
Συσχέτιση της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών της ιατρικής φροντίδας με τη νοσηλευτική και με την 

εμπειρία, τη γνώση και τη συμπεριφορά του προσωπικού  

 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

την ιατρική 

φροντίδα 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

τη γνώση 

και εμπειρία 

προσωπικού 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

τη 

νοσηλευτική 

φροντίδα 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

τη 

συμπεριφορά 

(ευγένεια, 

φιλικότητα, 

προθυμία) 

προσωπικού 

Spearman's 

rho 

Υπάρχει υψηλή 

ποιότητα υπηρεσιών 

όσον αφορά την 

ιατρική φροντίδα 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,562** ,602** ,545** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 

N 94 91 90 94 

Υπάρχει υψηλή 

ποιότητα υπηρεσιών 

όσον αφορά τη γνώση 

και εμπειρία 

προσωπικού 

Correlation 

Coefficient 
,562** 1,000 ,660** ,529** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 

N 
91 98 94 98 

Υπάρχει υψηλή 

ποιότητα υπηρεσιών 

όσον αφορά τη 

Correlation 

Coefficient 
,602** ,660** 1,000 ,593** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 



230 
 

νοσηλευτική 

φροντίδα 

N 
90 94 96 96 

Υπάρχει υψηλή 

ποιότητα υπηρεσιών 

όσον αφορά τη 

συμπεριφορά 

(ευγένεια, 

φιλικότητα, 

προθυμία) 

προσωπικού 

Correlation 

Coefficient 
,545** ,529** ,593** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . 

N 

94 98 96 101 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά την ιατρική φροντίδα» και «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη» με τις δύο 

μεταβλητές να έχουν μέτρια θετική μεταξύ τους σχέση. 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά την ιατρική φροντίδα» και «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη μεταξύ 

των τμημάτων» με τις δύο μεταβλητές να έχουν μικρή θετική μεταξύ τους 

σχέση. 

Πίνακας 8.3.3β 
Συσχέτιση της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών της ιατρικής φροντίδας με τη διοικητική υποστήριξη και τη 

διοικητική υποστήριξη μεταξύ των τμημάτων 

 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

την ιατρική 

φροντίδα 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

τη διοικητική 

υποστήριξη 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

τη διοικητική 

υποστήριξη 

μεταξύ των 

τμημάτων 

Spearman's rho Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά 

την ιατρική φροντίδα 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,411** ,274** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,009 

N 94 91 90 

Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά 

τη διοικητική 

Correlation 

Coefficient 
,411** 1,000 ,622** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 
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υποστήριξη N 91 97 94 

Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά 

τη διοικητική 

υποστήριξη μεταξύ των 

τμημάτων 

Correlation 

Coefficient 
,274** ,622** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,009 ,000 . 

N 
90 94 97 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά την ιατρική φροντίδα» και 

«Υπάρχουν αδυναμίες που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της Π.Φ.Υ.» με 

τις δύο μεταβλητές να έχουν μικρή αρνητική μεταξύ τους σχέση. 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά την ιατρική φροντίδα» και «Είναι 

απαραίτητο να γίνουν αλλαγές ή παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Φ.Υ.» με τις δύο μεταβλητές να έχουν μικρή 

αρνητική μεταξύ τους σχέση. 

Πίνακας 8.3.3γ 
Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά την ιατρική φροντίδα σε σχέση με τις αδυναμίες που 

εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της Π.Φ.Υ. και με τις αλλαγές ή παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Φ.Υ. 

 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

την ιατρική 

φροντίδα 

Υπάρχουν 

αδυναμίες που 

εμποδίζουν 

την ομαλή 

λειτουργία της 

Π.Φ.Υ. 

Είναι 

απαραίτητο 

να γίνουν 

αλλαγές ή 

παρεμβάσεις 

με στόχο τη 

βελτίωση των 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

της Π.Φ.Υ. 

Spearman's rho Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά 

την ιατρική φροντίδα 

Correlation 

Coefficient 
1,000 -,247* -,264* 

Sig. (2-tailed) . ,016 ,010 

N 94 94 93 

Υπάρχουν αδυναμίες που 

εμποδίζουν την ομαλή 

λειτουργία της Π.Φ.Υ. 

Correlation 

Coefficient 
-,247* 1,000 ,527** 

Sig. (2-tailed) ,016 . ,000 

N 94 101 100 
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Είναι απαραίτητο να 

γίνουν αλλαγές ή 

παρεμβάσεις με στόχο τη 

βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

της Π.Φ.Υ. 

Correlation 

Coefficient 
-,264* ,527** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,010 ,000 . 

N 

93 100 100 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

8.3.4 Ανάλυση συσχέτισης με τη μεταβλητή «Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά τη γνώση και την εμπειρία του προσωπικού» 

Στους παρακάτω πίνακες βλέπουμε τα αποτελέσματα του Spearmantest για τη 

μεταβλητή «Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη γνώση και εμπειρία 

προσωπικού». Σύμφωνα με αυτά: 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη γνώση και εμπειρία προσωπικού» 

και «Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη νοσηλευτική 

φροντίδα» με τις δύο μεταβλητές να έχουν ισχυρή θετική μεταξύ τους σχέση. 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει υψηλή 

ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη γνώση και εμπειρία προσωπικού» και 

«Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη συμπεριφορά (ευγένεια, 

φιλικότητα, προθυμία) προσωπικού» με τις δύο μεταβλητές να έχουν μέτρια 

θετική μεταξύ τους σχέση. 

Πίνακας 8.3.4α 
Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη γνώση και την εμπειρία του προσωπικού σε σχέση με 

την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που αφορά τη νοσηλευτική φροντίδα και τη συμπεριφορά του 

προσωπικού 

 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

τη γνώση και 

εμπειρία 

προσωπικού 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

τη 

νοσηλευτική 

φροντίδα 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

τη 

συμπεριφορά 

(ευγένεια, 

φιλικότητα, 

προθυμία) 

προσωπικού 
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Spearman's rho Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά 

τη γνώση και εμπειρία 

προσωπικού 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,660** ,529** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 98 94 98 

Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά 

τη νοσηλευτική φροντίδα 

Correlation 

Coefficient 
,660** 1,000 ,593** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 

N 94 96 96 

Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά 

τη συμπεριφορά 

(ευγένεια, φιλικότητα, 

προθυμία) προσωπικού 

Correlation 

Coefficient 
,529 ,593 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . 

N 
98 96 101 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη γνώση και εμπειρία προσωπικού» 

και «Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική 

υποστήριξη» με τις δύο μεταβλητές να έχουν μέτρια θετική μεταξύ τους 

σχέση. 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη γνώση και εμπειρία προσωπικού» 

και «Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική 

υποστήριξη μεταξύ των τμημάτων» με τις δύο μεταβλητές να έχουν μέτρια 

θετική μεταξύ τους σχέση. 

Πίνακας 8.3.4β 
Συσχέτιση της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών όσον αφορά τη γνώση και την εμπειρία του προσωπικού σε 

σχέση με τη διοικητική υποστήριξη και τη διοικητική υποστήριξη μεταξύ των τμημάτων 

 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά τη 

γνώση και 

εμπειρία 

προσωπικού 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

τη διοικητική 

υποστήριξη 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

τη διοικητική 

υποστήριξη 

μεταξύ των 

τμημάτων 

Spearman's rho Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά 

τη γνώση και εμπειρία 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,407** ,406** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 
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προσωπικού N 98 94 94 

Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά 

τη διοικητική 

υποστήριξη 

Correlation 

Coefficient 
,407** 1,000 ,622** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 

N 94 97 94 

Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά 

τη διοικητική 

υποστήριξη μεταξύ των 

τμημάτων 

Correlation 

Coefficient 
,406** ,622** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . 

N 
94 94 97 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη γνώση και εμπειρία προσωπικού» 

και «Υπάρχουν αδυναμίες που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της Π.Φ.Υ.» 

με τις δύο μεταβλητές να έχουν μικρή αρνητική μεταξύ τους σχέση. 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη γνώση και εμπειρία προσωπικού» 

και «Είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές ή παρεμβάσεις με στόχο τη 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Φ.Υ.» με τις δύο μεταβλητές να 

έχουν μικρή αρνητική μεταξύ τους σχέση. 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη γνώση και εμπειρία προσωπικού» 

και «Θα μπορούσαν να εφαρμοστούν χαρακτηριστικά της Π.Φ.Υ. που 

εφαρμόζεται στο εξωτερικό στην αντίστοιχη Π.Φ.Υ. της πατρίδας μας» με τις 

δύο μεταβλητές να έχουν μικρή αρνητική μεταξύ τους σχέση. 
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Πίνακας 8.3.4γ 
Συσχέτιση της υψηλής ποιότητας που αφορά τη γνώση και την εμπειρία του προσωπικού με τις αδυναμίες 

που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της Π.Φ.Υ., με τις αλλαγές ή παρεμβάσεις που είναι απαραίτητο να 

γίνουν με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Φ.Υ.  

 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

τη γνώση 

και 

εμπειρία 

προσωπικού 

Υπάρχουν 

αδυναμίες 

που 

εμποδίζουν 

την ομαλή 

λειτουργία 

της Π.Φ.Υ. 

Είναι 

απαραίτητο 

να γίνουν 

αλλαγές ή 

παρεμβάσεις 

με στόχο τη 

βελτίωση 

των 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

της Π.Φ.Υ. 

Θα μπορούσαν 

να 

εφαρμοστούν 

χαρακτηριστικά 

της Π.Φ.Υ. που 

εφαρμόζεται 

στο εξωτερικό 

στην 

αντίστοιχη 

Π.Φ.Υ. της 

πατρίδας μας 

Spearman's 

rho 

Υπάρχει υψηλή 

ποιότητα υπηρεσιών 

όσον αφορά τη 

γνώση και εμπειρία 

προσωπικού 

Correlation 

Coefficient 
1,000 -,336** -,202* -,220* 

Sig. (2-tailed) . ,001 ,047 ,046 

N 
98 98 97 83 

Υπάρχουν αδυναμίες 

που εμποδίζουν την 

ομαλή λειτουργία 

της Π.Φ.Υ. 

Correlation 

Coefficient 
-,336** 1,000 ,527** ,163 

Sig. (2-tailed) ,001 . ,000 ,137 

N 98 101 100 85 

Είναι απαραίτητο να 

γίνουν αλλαγές ή 

παρεμβάσεις με 

στόχο τη βελτίωση 

των παρεχόμενων 

υπηρεσιών της 

Π.Φ.Υ. 

Correlation 

Coefficient 
-,202* ,527** 1,000 ,218* 

Sig. (2-tailed) ,047 ,000 . ,045 

N 

97 100 100 85 

Θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν 

χαρακτηριστικά της 

Π.Φ.Υ. που 

εφαρμόζεται στο 

εξωτερικό στην 

αντίστοιχη Π.Φ.Υ. 

της πατρίδας μας 

Correlation 

Coefficient 
-,220* ,163 ,218* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,046 ,137 ,045 . 

N 

83 85 85 86 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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8.3.5 Ανάλυση συσχέτισης με τη μεταβλητή «Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά τη νοσηλευτική φροντίδα» 

Στους παρακάτω πίνακες βλέπουμε τα αποτελέσματα του Spearmantest για τη 

μεταβλητή «Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη νοσηλευτική 

φροντίδα». Σύμφωνα με αυτά: 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη νοσηλευτική φροντίδα» και 

«Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη» 

με τις δύο μεταβλητές να έχουν μέτρια θετική μεταξύ τους σχέση. 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη γνώση και εμπειρία προσωπικού» 

και «Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη συμπεριφορά 

(ευγένεια, φιλικότητα, προθυμία) προσωπικού» με τις δύο μεταβλητές να 

έχουν μέτρια θετική μεταξύ τους σχέση. 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη γνώση και εμπειρία προσωπικού» 

και «Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική 

υποστήριξη μεταξύ των τμημάτων» με τις δύο μεταβλητές να έχουν μέτρια 

θετική μεταξύ τους σχέση. 

Πίνακας 8.3.5α 
Συσχέτιση της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών όσον αφορά τη νοσηλευτική φροντίδα με τη διοικητική 

υποστήριξη, τη συμπεριφορά του προσωπικού και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη 

διοικητική υποστήριξη των τμημάτων 

 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

τη 

νοσηλευτική 

φροντίδα 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

τη διοικητική 

υποστήριξη 

Υπάρχει υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά τη 

συμπεριφορά 

(ευγένεια, 

φιλικότητα, 

προθυμία) 

προσωπικού 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

τη διοικητική 

υποστήριξη 

μεταξύ των 

τμημάτων 

Spearman's 

rho 

Υπάρχει υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών όσον 

αφορά τη 

νοσηλευτική 

φροντίδα 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,500** ,593** ,460** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 

N 

96 94 96 93 



237 
 

Υπάρχει υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών όσον 

αφορά τη 

διοικητική 

υποστήριξη 

Correlation 

Coefficient 
,500** 1,000 ,482** ,622** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 

N 

94 97 97 94 

Υπάρχει υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών όσον 

αφορά τη 

συμπεριφορά 

(ευγένεια, 

φιλικότητα, 

προθυμία) 

προσωπικού 

Correlation 

Coefficient 
,593** ,482** 1,000 ,492** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 

N 

96 97 101 97 

Υπάρχει υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών όσον 

αφορά τη 

διοικητική 

υποστήριξη 

μεταξύ των 

τμημάτων 

Correlation 

Coefficient 
,460** ,622** ,492** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . 

N 

93 94 97 97 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη νοσηλευτική φροντίδα» και 

«Υπάρχουν αδυναμίες που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της Π.Φ.Υ.» με 

τις δύο μεταβλητές να έχουν μικρή αρνητική μεταξύ τους σχέση. 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη γνώση και εμπειρία προσωπικού» 

και «Είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές ή παρεμβάσεις με στόχο τη 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Φ.Υ.» με τις δύο μεταβλητές να 

έχουν μικρή αρνητική μεταξύ τους σχέση. 
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Πίνακας 8.3.5β 
Συσχέτιση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών όσον αφορά τη νοσηλευτική φροντίδα με τις αδυναμίες 

που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της Π.Φ.Υ. και τις αλλαγές ή παρεμβάσεις που είναι απαραίτητο να 

γίνουν με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Φ.Υ. 

 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

τη 

νοσηλευτική 

φροντίδα 

Υπάρχουν 

αδυναμίες που 

εμποδίζουν 

την ομαλή 

λειτουργία της 

Π.Φ.Υ. 

Είναι 

απαραίτητο 

να γίνουν 

αλλαγές ή 

παρεμβάσεις 

με στόχο τη 

βελτίωση των 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

της Π.Φ.Υ. 

Spearman's rho Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά 

τη νοσηλευτική φροντίδα 

Correlation 

Coefficient 
1,000 -,251* -,243* 

Sig. (2-tailed) . ,014 ,017 

N 96 96 96 

Υπάρχουν αδυναμίες που 

εμποδίζουν την ομαλή 

λειτουργία της Π.Φ.Υ. 

Correlation 

Coefficient 
-,251* 1,000 ,527** 

Sig. (2-tailed) ,014 . ,000 

N 96 101 100 

Είναι απαραίτητο να 

γίνουν αλλαγές ή 

παρεμβάσεις με στόχο τη 

βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

της Π.Φ.Υ. 

Correlation 

Coefficient 
-,243* ,527** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,017 ,000 . 

N 

96 100 100 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

8.3.6 Ανάλυση συσχέτισης με τη μεταβλητή «Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη» 

Στους παρακάτω πίνακες βλέπουμε τα αποτελέσματα του Spearmantest για τη 

μεταβλητή «Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική 

υποστήριξη». Σύμφωνα με αυτά: 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη» και 

«Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη συμπεριφορά (ευγένεια, 
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φιλικότητα, προθυμία) προσωπικού» με τις δύο μεταβλητές να έχουν μέτρια 

θετική μεταξύ τους σχέση. 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη» και 

«Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη 

μεταξύ των τμημάτων» με τις δύο μεταβλητές να έχουν ισχυρή θετική μεταξύ 

τους σχέση. 

Πίνακας 8.3.6α 
Συσχέτιση της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη με τη συμπεριφορά 

του προσωπικού και τη διοικητική υποστήριξη μεταξύ των τμημάτων 

 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

τη διοικητική 

υποστήριξη 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

τη 

συμπεριφορά 

(ευγένεια, 

φιλικότητα, 

προθυμία) 

προσωπικού 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

τη διοικητική 

υποστήριξη 

μεταξύ των 

τμημάτων 

Spearman's rho Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά 

τη διοικητική 

υποστήριξη 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,482** ,622** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 97 97 94 

Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά 

τη συμπεριφορά 

(ευγένεια, φιλικότητα, 

προθυμία) προσωπικού 

Correlation 

Coefficient 
,482** 1,000 ,492** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 

N 
97 101 97 

Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά 

τη διοικητική 

υποστήριξη μεταξύ των 

τμημάτων 

Correlation 

Coefficient 
,622** ,492** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . 

N 
94 97 97 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη» και 
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«Υπάρχουν αδυναμίες που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της Π.Φ.Υ.» με 

τις δύο μεταβλητές να έχουν μικρή αρνητική μεταξύ τους σχέση. 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη» και «Η 

διασύνδεση της Π.Φ.Υ. που εργάζεσθε με την Δ.Φ.Υ. είναι επαρκής» με τις 

δύο μεταβλητές να έχουν μικρή θετική μεταξύ τους σχέση. 

Πίνακας 8.3.6β 
Συσχέτιση μεταξύ της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη με τις 

αδυναμίες που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της Π.Φ.Υ. και την επαρκή διασύνδεση της Π.Φ.Υ. που 

εργάζεσθε με τη Δ.Φ.Υ. 

 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

τη διοικητική 

υποστήριξη 

Υπάρχουν 

αδυναμίες που 

εμποδίζουν 

την ομαλή 

λειτουργία της 

Π.Φ.Υ. 

Η διασύνδεση 

της Π.Φ.Υ. 

που 

εργάζεσθε με 

την Δ.Φ.Υ. 

είναι επαρκής 

Spearman's rho Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά 

τη διοικητική 

υποστήριξη 

Correlation 

Coefficient 
1,000 -,242* ,209* 

Sig. (2-tailed) . ,017 ,044 

N 97 97 93 

Υπάρχουν αδυναμίες που 

εμποδίζουν την ομαλή 

λειτουργία της Π.Φ.Υ. 

Correlation 

Coefficient 
-,242* 1,000 -,142 

Sig. (2-tailed) ,017 . ,167 

N 97 101 96 

Η διασύνδεση της 

Π.Φ.Υ. που εργάζεσθε 

με την Δ.Φ.Υ. είναι 

επαρκής 

Correlation 

Coefficient 
,209* -,142 1,000 

Sig. (2-tailed) ,044 ,167 . 

N 93 96 97 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

8.3.7 Ανάλυση συσχέτισης με τη μεταβλητή «Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά τη συμπεριφορά (ευγένεια, φιλικότητα, προθυμία) του 

προσωπικού» 

Στους παρακάτω πίνακες βλέπουμε τα αποτελέσματα του Spearmantest για τη 

μεταβλητή «Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη συμπεριφορά 

(ευγένεια, φιλικότητα, προθυμία) του προσωπικού». Σύμφωνα με αυτά: 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη συμπεριφορά (ευγένεια, 
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φιλικότητα, προθυμία) προσωπικού» και «Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη μεταξύ των τμημάτων» με 

τις δύο μεταβλητές να έχουν μέτρια θετική μεταξύ τους σχέση. 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη συμπεριφορά (ευγένεια, 

φιλικότητα, προθυμία) του προσωπικού» και «Η διασύνδεση της Π.Φ.Υ. που 

εργάζεσθε με την Δ.Φ.Υ. είναι επαρκής» με τις δύο μεταβλητές να έχουν 

μικρή θετική μεταξύ τους σχέση. 

Πίνακας 8.3.7α 
Συσχέτιση της ύπαρξης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών όσον αφορά τη συμπεριφορά (ευγένεια, φιλικότητα, 

προθυμία) προσωπικού με την ύπαρξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική 

υποστήριξη μεταξύ των τμημάτων και την επαρκή διασύνδεση της Π.Φ.Υ. που εργάζεσθε με τη Δ.Φ.Υ. 

 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

τη 

συμπεριφορά 

(ευγένεια, 

φιλικότητα, 

προθυμία) 

προσωπικού 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

τη διοικητική 

υποστήριξη 

μεταξύ των 

τμημάτων 

Η διασύνδεση 

της Π.Φ.Υ. 

που 

εργάζεσθε με 

την Δ.Φ.Υ. 

είναι επαρκής 

Spearman's rho Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά 

τη συμπεριφορά 

(ευγένεια, φιλικότητα, 

προθυμία) προσωπικού 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,492** ,201* 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,050 

N 
101 97 96 

Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά 

τη διοικητική 

υποστήριξη μεταξύ των 

τμημάτων 

Correlation 

Coefficient 
,492** 1,000 ,122 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,244 

N 
97 97 93 

Η διασύνδεση της 

Π.Φ.Υ. που εργάζεσθε 

με την Δ.Φ.Υ. είναι 

επαρκής 

Correlation 

Coefficient 
,201* ,122 1,000 

Sig. (2-tailed) ,050 ,244 . 

N 96 93 97 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη συμπεριφορά (ευγένεια, 

φιλικότητα, προθυμία) προσωπικού» και «Υπάρχουν αδυναμίες που 

εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της Π.Φ.Υ.» με τις δύο μεταβλητές να 

έχουν μικρή αρνητική μεταξύ τους σχέση. 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη συμπεριφορά (ευγένεια, 

φιλικότητα, προθυμία) προσωπικού» και «Είναι απαραίτητο να γίνουν 

αλλαγές ή παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

της Π.Φ.Υ.» με τις δύο μεταβλητές να έχουν μικρή αρνητική μεταξύ τους 

σχέση. 

Πίνακας 8.3.7β 
Συσχέτιση της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών όσον αφορά τη συμπεριφορά του προσωπικού με τις 

αδυναμίες που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της Π.Φ.Υ., με τις αλλαγές ή παρεμβάσεις που είναι 

απαραίτητο να γίνουν με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Φ.Υ. 

 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

τη 

συμπεριφορά 

(ευγένεια, 

φιλικότητα, 

προθυμία) 

προσωπικού 

Υπάρχουν 

αδυναμίες που 

εμποδίζουν 

την ομαλή 

λειτουργία της 

Π.Φ.Υ. 

Είναι 

απαραίτητο 

να γίνουν 

αλλαγές ή 

παρεμβάσεις 

με στόχο τη 

βελτίωση των 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

της Π.Φ.Υ. 

Spearman's rho Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά 

τη συμπεριφορά 

(ευγένεια, φιλικότητα, 

προθυμία) προσωπικού 

Correlation 

Coefficient 
1,000 -,332** -,240* 

Sig. (2-tailed) . ,001 ,016 

N 
101 101 100 

Υπάρχουν αδυναμίες που 

εμποδίζουν την ομαλή 

λειτουργία της Π.Φ.Υ. 

Correlation 

Coefficient 
-,332** 1,000 ,527** 

Sig. (2-tailed) ,001 . ,000 

N 101 101 100 

Είναι απαραίτητο να 

γίνουν αλλαγές ή 

παρεμβάσεις με στόχο τη 

Correlation 

Coefficient 
-,240* ,527** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,016 ,000 . 
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βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

της Π.Φ.Υ. 

N 

100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

8.3.8 Ανάλυση συσχέτισης με τη μεταβλητή «Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη μεταξύ των τμημάτων» 

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα αποτελέσματα του Spearmantest για τη 

μεταβλητή «Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική 

υποστήριξη μεταξύ των τμημάτων». Σύμφωνα με αυτά: 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη μεταξύ 

των τμημάτων» και «Υπάρχουν αδυναμίες που εμποδίζουν την ομαλή 

λειτουργία της Π.Φ.Υ.» με τις δύο μεταβλητές να έχουν μικρή αρνητική 

μεταξύ τους σχέση. 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχει 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη μεταξύ 

των τμημάτων» και «Η λειτουργία του θεσμού του οικογενειακού γιατρού 

στις υπηρεσίες Π.Φ.Υ. είναι σημαντική» με τις δύο μεταβλητές να έχουν 

μικρή αρνητική μεταξύ τους σχέση. 

Πίνακας 8.3.8α 
Συσχέτιση της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη μεταξύ των τμημάτων 

με τις υπάρχουσες αδυναμίες που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της Π.Φ.Υ. και τη σημαντικότητα της 

λειτουργίας του θεσμού του οικογενειακού γιατρού στις υπηρεσίες Π.Φ.Υ.  

 

Υπάρχει 

υψηλή 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

όσον αφορά 

τη διοικητική 

υποστήριξη 

μεταξύ των 

τμημάτων 

Υπάρχουν 

αδυναμίες που 

εμποδίζουν 

την ομαλή 

λειτουργία της 

Π.Φ.Υ. 

Η λειτουργία 

του θεσμού 

του 

οικογενειακού 

γιατρού στις 

υπηρεσίες 

Π.Φ.Υ. είναι 

σημαντική 

Spearman's rho Υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά 

τη διοικητική 

Correlation 

Coefficient 
1,000 -,293** -,209* 

Sig. (2-tailed) . ,004 ,041 
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υποστήριξη μεταξύ των 

τμημάτων 

N 
97 97 96 

Υπάρχουν αδυναμίες που 

εμποδίζουν την ομαλή 

λειτουργία της Π.Φ.Υ. 

Correlation 

Coefficient 
-,293** 1,000 ,121 

Sig. (2-tailed) ,004 . ,229 

N 97 101 100 

Η λειτουργία του θεσμού 

του οικογενειακού 

γιατρού στις υπηρεσίες 

Π.Φ.Υ. είναι σημαντική 

Correlation 

Coefficient 
-,209* ,121 1,000 

Sig. (2-tailed) ,041 ,229 . 

N 96 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

8.3.9 Ανάλυση συσχέτισης με τη μεταβλητή «Υπάρχουν αδυναμίες που 

εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της Π.Φ.Υ.» 

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα αποτελέσματα του Spearmantest για τη 

μεταβλητή «Υπάρχουν αδυναμίες που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της Π.Φ.Υ». 

Σύμφωνα με αυτά: 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Υπάρχουν 

αδυναμίες που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της Π.Φ.Υ» και «Είναι 

απαραίτητο να γίνουν αλλαγές ή παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Φ.Υ.» με τις δύο μεταβλητές να έχουν μέτρια 

θετική μεταξύ τους σχέση. 

Πίνακας 8.3.9α 
Συσχέτιση των υπαρχουσών αδυναμιών που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της Π.Φ.Υ. με τις αλλαγές ή 

τις παρεμβάσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Φ.Υ. 

 

Υπάρχουν 

αδυναμίες που 

εμποδίζουν την 

ομαλή 

λειτουργία της 

Π.Φ.Υ. 

Είναι 

απαραίτητο να 

γίνουν αλλαγές 

ή παρεμβάσεις 

με στόχο τη 

βελτίωση των 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών της 

Π.Φ.Υ. 

Spearman's rho Υπάρχουν αδυναμίες που 

εμποδίζουν την ομαλή 

λειτουργία της Π.Φ.Υ. 

Correlation Coefficient 1,000 ,527** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 101 100 

Είναι απαραίτητο να γίνουν Correlation Coefficient ,527** 1,000 
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αλλαγές ή παρεμβάσεις με 

στόχο τη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της 

Π.Φ.Υ. 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 

100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

8.3.10 Ανάλυση συσχέτισης με τη μεταβλητή «Είναι απαραίτητο να γίνουν 

αλλαγές ή παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της 

Π.Φ.Υ.» 

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα αποτελέσματα του Spearmantest για τη 

μεταβλητή «Είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές ή παρεμβάσεις με στόχο τη 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Φ.Υ.». Σύμφωνα με αυτά: 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Είναι 

απαραίτητο να γίνουν αλλαγές ή παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Φ.Υ.» και «Θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 

χαρακτηριστικά της Π.Φ.Υ. που εφαρμόζεται στο εξωτερικό στην αντίστοιχη 

Π.Φ.Υ. της πατρίδας μας» με τις δύο μεταβλητές να έχουν μικρή θετική 

μεταξύ τους σχέση. 

Πίνακας 8.3.10α 
Συσχέτιση των αλλαγών ή των παρεμβάσεων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Φ.Υ. με 

την εφαρμογή των χαρακτηριστικών της Π.Φ.Υ. που εφαρμόζεται στο εξωτερικό στην αντίστοιχη Π.Φ.Υ. 

της πατρίδας μας 

 

Είναι 

απαραίτητο να 

γίνουν αλλαγές 

ή παρεμβάσεις 

με στόχο τη 

βελτίωση των 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών της 

Π.Φ.Υ. 

Θα μπορούσαν 

να εφαρμοστούν 

χαρακτηριστικά 

της Π.Φ.Υ. που 

εφαρμόζεται στο 

εξωτερικό στην 

αντίστοιχη 

Π.Φ.Υ. της 

πατρίδας μας 

Spearman's rho Είναι απαραίτητο να γίνουν 

αλλαγές ή παρεμβάσεις με 

στόχο τη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της 

Π.Φ.Υ. 

Correlation Coefficient 1,000 ,218* 

Sig. (2-tailed) . ,045 

N 

100 85 

Θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν 

Correlation Coefficient ,218* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,045 . 



246 
 

χαρακτηριστικά της Π.Φ.Υ. 

που εφαρμόζεται στο 

εξωτερικό στην αντίστοιχη 

Π.Φ.Υ. της πατρίδας μας 

N 

85 86 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

8.3.11 Ανάλυση συσχέτισης με τη μεταβλητή «Η λειτουργία του θεσμού του 

οικογενειακού γιατρού στις υπηρεσίες Π.Φ.Υ. είναι σημαντική» 

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα αποτελέσματα του Spearmantest για τη 

μεταβλητή «Η λειτουργία του θεσμού του οικογενειακού γιατρού στις υπηρεσίες 

Π.Φ.Υ. είναι σημαντική». Σύμφωνα με αυτά: 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών «Η λειτουργία 

του θεσμού του οικογενειακού γιατρού στις υπηρεσίες Π.Φ.Υ. είναι 

σημαντική» και «Η διασύνδεση της Π.Φ.Υ. που εργάζεσθε με την Δ.Φ.Υ. 

είναι επαρκής» με τις δύο μεταβλητές να έχουν μικρή θετική μεταξύ τους 

σχέση. 

Πίνακας 8.3.11α 
Συσχέτιση μεταξύ της λειτουργίας του θεσμού του οικογενειακού γιατρού με την επαρκή διασύνδεση 

Π.Φ.Υ. και Δ.Φ.Υ.  

 

Η λειτουργία 

του θεσμού του 

οικογενειακού 

γιατρού στις 

υπηρεσίες 

Π.Φ.Υ. είναι 

σημαντική 

Η διασύνδεση 

της Π.Φ.Υ. που 

εργάζεσθε με 

την Δ.Φ.Υ. είναι 

επαρκής 

Spearman's rho Η λειτουργία του θεσμού του 

οικογενειακού γιατρού στις 

υπηρεσίες Π.Φ.Υ. είναι 

σημαντική 

Correlation Coefficient 1,000 -,206* 

Sig. (2-tailed) . ,045 

N 
100 96 

Η διασύνδεση της Π.Φ.Υ. 

που εργάζεσθε με την Δ.Φ.Υ. 

είναι επαρκής 

Correlation Coefficient -,206* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,045 . 

N 96 97 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο  

Έλεγχος ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων  

9.1 Έλεγχος ερευνητικών ερωτημάτων 

Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν γίνεται ο έλεγχος των ερευνητικών ερωτημάτων 

της παρούσας ερευνητικής μελέτης.  

9.1.1 Ερευνητικό ερώτημα πρώτο: «Σε ποιο βαθμό οι υπηρεσίες που προσφέρει η 

Π.Φ.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στις μέρες μας ικανοποιούν τις 

ανάγκες των πολιτών» 

Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων παρουσιάζεται η καταγραφή των απόψεων των 

ερωτηθέντων ως προς το βαθμό που πιστεύουν ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει η 

Π.Φ.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στις μέρες μας ικανοποιούν τις 

ανάγκες των πολιτών. Από τον πίνακα παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων θεωρεί ότι ικανοποιούνται (αρκετά και πάρα πολύ), σε ποσοστό 45,1%, 

ένα ποσοστό της τάξεως του 35,3% θεωρεί ότι ικανοποιούνται μέτρια ενώ το 19,6% 

των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι ανάγκες των πολιτών ικανοποιούνται ελάχιστα έως 

καθόλου.  

Πίνακας 9.1.1α 
Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Π.Φ.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στις μέρες 

μας ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 2 2,0 2,0 2,0 

Ελάχιστα 18 17,6 17,6 19,6 

Μέτρια 36 35,3 35,3 54,9 

Αρκετά 38 37,3 37,3 92,2 

Πάρα πολύ 8 7,8 7,8 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

 

9.1.2 Ερευνητικό ερώτημα δεύτερο: «Σε ποιο βαθμό υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά την ιατρική φροντίδα, τη γνώση και εμπειρία του 

προσωπικού, τη νοσηλευτική φροντίδα, τη διοικητική υποστήριξη, τη 

συμπεριφορά του προσωπικού και τη διοικητική υποστήριξη μεταξύ των 

τμημάτων» 

Στους παρακάτω πίνακες συχνοτήτων παρουσιάζεται η καταγραφή των απόψεων των 

ερωτηθέντων ως προς το βαθμό που πιστεύουν ότι υπάρχει υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά την ιατρική φροντίδα, τη γνώση και την εμπειρία του 

προσωπικού, τη νοσηλευτική φροντίδα, τη διοικητική υποστήριξη, τη συμπεριφορά 
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του προσωπικού και τη διοικητική υποστήριξη μεταξύ των τμημάτων. Από τους 

πίνακες παρατηρούμε ότι:  

 Ως προς την ιατρική φροντίδα η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε ποσοστό 

66% (αρκετά και πάρα πολύ) θεωρούν ότι υπάρχει υψηλή ιατρική φροντίδα. 

Ένα ποσοστό της τάξεως του 27,7% θεωρούν ότι υπάρχει μέτρια ιατρική 

φροντίδα ενώ ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 6,4% θεωρούν ότι δεν είναι 

υψηλή η ποιότητα των υπηρεσιών όσον αφορά την ιατρική φροντίδα. 

 Ως προς τη γνώση και εμπειρία του προσωπικού η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων θεωρούν ότι υπάρχει υψηλή ποιότητα (αρκετά και πάρα πολύ) 

με ποσοστό 68,4%, το 26,5% θεωρούν ότι υπάρχει μέτρια ποιότητα και ένα 

πολύ μικρό ποσοστό της τάξεως του 5,1% θεωρούν ότι υπάρχει λίγο έως 

καθόλου ποιότητα που αφορά τη γνώση και την εμπειρία του προσωπικού. 

 Ως προς τη νοσηλευτική φροντίδα η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρούν 

ότι υπάρχει υψηλή ποιότητα (αρκετά και πάρα πολύ), σε ποσοστό 77%, το 

21,9% θεωρούν ότι υπάρχει μέτρια ποιότητα ενώ μόνο το 1% θεωρούν ότι 

είναι χαμηλή η ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη νοσηλευτική φροντίδα. 

 Ως προς τη διοικητική υποστήριξη η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρούν 

ότι υπάρχει υψηλή ποιότητα (αρκετά και πάρα πολύ) σε ποσοστό 59,8% ενώ 

το υπόλοιπο 40,2% θεωρούν ότι η ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη 

διοικητική υποστήριξη είναι μέτρια έως χαμηλή.  

 Ως προς τη συμπεριφορά του προσωπικού η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

θεωρεί ότι υπάρχει υψηλή ποιότητα (αρκετά και πάρα πολύ) σε ποσοστό 

76,3%, ένα ποσοστό της τάξεως του 19,8% θεωρεί ότι η ποιότητα είναι μέτρια 

ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξεως του 4% θεωρεί ότι η ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά τη συμπεριφορά του προσωπικού είναι πολύ χαμηλή.  

 Ως προς τη διοικητική υποστήριξη μεταξύ των τμημάτων η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων με ποσοστό 46,4% θεωρούν ότι υπάρχει υψηλή ποιότητα 

(αρκετά και πάρα πολύ), ένα ελαφρώς μικρότερο ποσοστό της τάξεως του 

35,1% θεωρεί ότι η ποιότητα είναι μέτρια ενώ το 18,6% θεωρεί ότι η ποιότητα 

υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη μεταξύ των τμημάτων είναι 

χαμηλή. 
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Πίνακας 9.1.2α 
Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά την ιατρική φροντίδα 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 6 5,9 6,4 6,4 

Μέτρια 26 25,5 27,7 34,0 

Αρκετά 33 32,4 35,1 69,1 

Πάρα πολύ 29 28,4 30,9 100,0 

Total 94 92,2 100,0  

Missing System 8 7,8   

Total 102 100,0   

 
Πίνακας 9.1.2β 

Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη γνώση και εμπειρία του προσωπικού 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 1,0 1,0 1,0 

Λίγο 4 3,9 4,1 5,1 

Μέτρια 26 25,5 26,5 31,6 

Αρκετά 43 42,2 43,9 75,5 

Πάρα πολύ 24 23,5 24,5 100,0 

Total 98 96,1 100,0  

Missing System 4 3,9   

Total 102 100,0   

 
Πίνακας 9.1.2γ 

Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη νοσηλευτική φροντίδα 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 1 1,0 1,0 1,0 

Μέτρια 21 20,6 21,9 22,9 

Αρκετά 37 36,3 38,5 61,5 

Πάρα πολύ 37 36,3 38,5 100,0 

Total 96 94,1 100,0  

Missing System 6 5,9   

Total 102 100,0   

 
Πίνακας 9.1.2δ 

Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Λίγο 12 11,8 12,4 12,4 
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Μέτρια 27 26,5 27,8 40,2 

Αρκετά 34 33,3 35,1 75,3 

Πάρα πολύ 24 23,5 24,7 100,0 

Total 97 95,1 100,0  

Missing System 5 4,9   

Total 102 100,0   

 

Πίνακας 9.1.2ε 
Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη συμπεριφορά (ευγένεια, φιλικότητα, 

προθυμία) του προσωπικού 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 1,0 1,0 1,0 

Λίγο 3 2,9 3,0 4,0 

Μέτρια 20 19,6 19,8 23,8 

Αρκετά 35 34,3 34,7 58,4 

Πάρα πολύ 42 41,2 41,6 100,0 

Total 101 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 102 100,0   

 
Πίνακας 9.1.2στ 

Υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη μεταξύ των 

τμημάτων 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 2,9 3,1 3,1 

Λίγο 15 14,7 15,5 18,6 

Μέτρια 34 33,3 35,1 53,6 

Αρκετά 30 29,4 30,9 84,5 

Πάρα πολύ 15 14,7 15,5 100,0 

Total 97 95,1 100,0  

Missing System 5 4,9   

Total 102 100,0   

 

9.1.3 Ερευνητικό ερώτημα τρίτο: «Κατά πόσο είναι απαραίτητο να γίνουν 

αλλαγές ή παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της 

Π.Φ.Υ., ποιες είναι αυτές οι αλλαγές και αν είναι πραγματοποιήσιμες 

βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα» 

Στους παρακάτω πίνακες συχνοτήτων παρουσιάζεται η καταγραφή των απόψεων των 

ερωτηθέντων ως προς το βαθμό που είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές ή 
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παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Φ.Υκαι αν 

είναι πραγματοποιήσιμες βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Σύμφωνα με τους 

πίνακες η πλειοψηφία των ερωτηθέντων με ποσοστό 77% (αρκετά και πάρα πολύ) 

πιστεύουν ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές ενώ το 23% θεωρεί ότι το να γίνουν αλλαγές 

είναι από μέτρια έως καθόλου απαραίτητο. Παράλληλα το 75% των ερωτηθέντων 

πιστεύουν ότι αυτές οι αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν πολύ σύντομα και στο 

άμεσο μέλλον ενώ το 25% αυτών θεωρεί ότι η πραγματοποίηση των αλλαγών μπορεί 

να γίνει σε βάθος χρόνου. 

Πίνακας 9.1.3α 
Είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές ή παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών της Π.Φ.Υ. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 4 3,9 4,0 4,0 

Ελάχιστα 5 4,9 5,0 9,0 

Μέτρια 14 13,7 14,0 23,0 

Αρκετά 44 43,1 44,0 67,0 

Πάρα πολύ 33 32,4 33,0 100,0 

Total 100 98,0 100,0  

Missing System 2 2,0   

Total 102 100,0   

 
Πίνακας 9.1.3β 

Οι αλλαγές ή οι παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Φ.Υ. 

μπορούν να πραγματοποιηθούν 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πολύ σύντομα 31 30,4 32,3 32,3 

Στο άμεσο μέλλον 41 40,2 42,7 75,0 

Σε βάθος χρόνου 24 23,5 25,0 100,0 

Total 96 94,1 100,0  

Missing System 6 5,9   

Total 102 100,0   

 

9.1.4 Ερευνητικό ερώτημα τέταρτο: «Κατά πόσο υπάρχει επαρκής 

χρηματοδότηση για την παροχή της Π.Φ.Υ. στην Περιφερειακή Ενότητα 

Φθιώτιδας» 

Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων παρουσιάζεται η καταγραφή των απόψεων των 

ερωτηθέντων ως προς το κατά πόσο υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για την παροχή 
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της Π.Φ.Υ. στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. Από τον πίνακα παρατηρούμε 

ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε ποσοστό 86,7% θεωρεί ότι υπάρχει μέτρια έως 

καθόλου χρηματοδότηση ενώ μόλις το 13,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι υπάρχει 

επαρκής χρηματοδότηση. 

Πίνακας 9.1.4α 
Θεωρείτε επαρκή τη χρηματοδότηση για την παροχή της Π.Φ.Υ. στην Περιφερειακή 

Ενότητα Φθιώτιδας 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 15 14,7 15,3 15,3 

Ελάχιστα 40 39,2 40,8 56,1 

Μέτρια 30 29,4 30,6 86,7 

Αρκετά 12 11,8 12,2 99,0 

Πάρα πολύ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 98 96,1 100,0  

Missing System 4 3,9   

Total 102 100,0   

 

9.1.5 Ερευνητικό ερώτημα πέμπτο: «Σε ποιο βαθμό υπάρχει διασύνδεση της 

Π.Φ.Υ με την Δ.Φ.Υ.» 

Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων παρουσιάζεται η καταγραφή των απόψεων των 

ερωτηθέντων ως προς το κατά πόσο υπάρχει διασύνδεση της Π.Φ.Υ. με την Δ.Φ.Υ. 

Από τον πίνακα παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί, με 

ποσοστό 42,3%, ότι υπάρχει μέτρια διασύνδεση της Π.Φ.Υ. με την Δ.Φ.Υ., το 25,8% 

των ερωτηθέντων θεωρούν ότι υπάρχει ελάχιστη έως καθόλου διασύνδεση ενώ το 

32% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι υπάρχει επαρκής διασύνδεση της Π.Φ.Υ. με την 

Δ.Φ.Υ. 

Πίνακας 9.1.5α 
Η διασύνδεση της Π.Φ.Υ. που εργάζεσθε με την Δ.Φ.Υ. είναι επαρκής 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 7 6,9 7,2 7,2 

Ελάχιστα 18 17,6 18,6 25,8 

Μέτρια 41 40,2 42,3 68,0 

Αρκετά 22 21,6 22,7 90,7 

Πάρα πολύ 9 8,8 9,3 100,0 

Total 97 95,1 100,0  

Missing System 5 4,9   

Total 102 100,0   
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9.2 Έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων 

Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν γίνεται ο έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων της 

παρούσας ερευνητικής μελέτης.  

9.2.1 Ερευνητική υπόθεση πρώτη: «Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύουν 

ότι η λειτουργία της Π.Φ.Υ. στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας είναι 

αναγκαία και σημαντική» 

Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων παρουσιάζεται η καταγραφή των απόψεων των 

ερωτηθέντων ως προς το κατά πόσο πιστεύουν ότι η λειτουργία της Π.Φ.Υ στην 

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας είναι αναγκαία και σημαντική. Από τον πίνακα 

παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία σε ποσοστό 94,1% θεωρούν ότι είναι 

πολύ σημαντική (αρκετά και πάρα πολύ) ενώ μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό της 

τάξεως του 5,9 δεν αναγνωρίζει τη σημαντικότητά της. Επομένως η πρώτη 

ερευνητική υπόθεση επιβεβαιώνεται. 

Πίνακας 9.2.1α 

Η λειτουργία της Π.Φ.Υ. στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας είναι αναγκαία και σημαντική 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 3 2,9 2,9 2,9 

Ελάχιστα 1 1,0 1,0 3,9 

Μέτρια 2 2,0 2,0 5,9 

Αρκετά 13 12,7 12,7 18,6 

Πάρα πολύ 83 81,4 81,4 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

9.2.2 Ερευνητική υπόθεση δεύτερη: «Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρούν 

ότι υπάρχουν αδυναμίες που εμποδίζουν της ομαλή λειτουργία της Π.Φ.Υ.» 

Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων παρουσιάζεται η καταγραφή των απόψεων των 

ερωτηθέντων ως προς το κατά πόσο πιστεύουν ότι υπάρχουν αδυναμίες που 

εμποδίζουν της ομαλή λειτουργία της Π.Φ.Υ. Από τον πίνακα παρατηρούμε ότι η 

πλειοψηφία σε ποσοστό 66,4% θεωρούν ότι υπάρχουν (αρκετά και πάρα πολύ) ενώ 

το υπόλοιπο 33,7% θεωρούν ότι υπάρχουν μέτριες έως καθόλου αδυναμίες. 

Επομένως η δεύτερη ερευνητική υπόθεση επιβεβαιώνεται. 
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Πίνακας 9.2.2α 
Υπάρχουν αδυναμίες που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της Π.Φ.Υ. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 1 1,0 1,0 1,0 

Ελάχιστα 8 7,8 7,9 8,9 

Μέτρια 25 24,5 24,8 33,7 

Αρκετά 44 43,1 43,6 77,2 

Πάρα πολύ 23 22,5 22,8 100,0 

Total 101 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 102 100,0   

 

9.2.3 Ερευνητική υπόθεση τρίτη: «Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πρεσβεύουν 

ότι είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές ή παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Φ.Υ.» 

Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων παρουσιάζεται η καταγραφή των απόψεων των 

ερωτηθέντων ως προς το κατά πόσο πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο να γίνουν 

αλλαγές ή παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της 

Π.Φ.Υ. Από τον πίνακα παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία σε ποσοστό 77% θεωρούν ότι 

πρέπει να γίνουν αλλαγές  (αρκετά και πάρα πολύ) ενώ το υπόλοιπο 33% θεωρούν ότι 

είναι από μέτρια έως καθόλου απαραίτητο να γίνουν αλλαγές. Επομένως η τρίτη 

ερευνητική υπόθεση επιβεβαιώνεται. 

Πίνακας 9.2.3α 
Είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές ή παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

της Π.Φ.Υ. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 4 3,9 4,0 4,0 

Ελάχιστα 5 4,9 5,0 9,0 

Μέτρια 14 13,7 14,0 23,0 

Αρκετά 44 43,1 44,0 67,0 

Πάρα πολύ 33 32,4 33,0 100,0 

Total 100 98,0 100,0  

Missing System 2 2,0   

Total 102 100,0   
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9.2.4 Ερευνητική υπόθεση τέταρτη: «Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

εργαζομένων στις Π.Φ.Υ δεν είναι ενημερωμένοι σχετικά με την Π.Φ.Υ στο 

εξωτερικό» 

Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων παρουσιάζεται η καταγραφή των απόψεων των 

ερωτηθέντων ως προς ερώτημα εάν είναι ενημερωμένοι σχετικά με Π.Φ.Υ. στο 

εξωτερικό. Από τον πίνακα παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία σε ποσοστό 64,4% 

δήλωσαν ότι δεν είναι ενημερωμένοι ενώ το 35,6% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι 

είναι ενημερωμένοι. Επομένως η τέταρτη ερευνητική υπόθεση επιβεβαιώνεται. 

Πίνακας 9.2.4α 
Είστε ενημερωμένοι σχετικά με την Π.Φ.Υ. στο εξωτερικό 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ναι 36 35,3 35,6 35,6 

Όχι 65 63,7 64,4 100,0 

Total 101 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 102 100,0   

 

9.2.5 Ερευνητική υπόθεση πέμπτη: «Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων έχουν την 

πεποίθηση ότι θα μπορούσαν να εφαρμοστούν χαρακτηριστικά της Π.Φ.Υ. που 

εφαρμόζεται στο εξωτερικό στην αντίστοιχη Π.Φ.Υ. της πατρίδας μας» 

Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων παρουσιάζεται η καταγραφή των απόψεων των 

ερωτηθέντων ως προς ερώτημα κατά πόσο θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 

χαρακτηριστικά της Π.Φ.Υ. που εφαρμόζεται στο εξωτερικό στην αντίστοιχη Π.Φ.Υ. 

της πατρίδας μας. Από τον πίνακα παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

σε ποσοστό 63,9% (αρκετά και πάρα πολύ) δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν ενώ το 36% δήλωσε ότι θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από μέτρια έως 

καθόλου. Επομένως η πέμπτη ερευνητική υπόθεση επιβεβαιώνεται. 

Πίνακας 9.2.5α 
Θα μπορούσαν να εφαρμοστούν χαρακτηριστικά της Π.Φ.Υ. που εφαρμόζεται στο εξωτερικό στην 

αντίστοιχη Π.Φ.Υ. της πατρίδας μας 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 3 2,9 3,5 3,5 

Ελάχιστα 18 17,6 20,9 24,4 

Μέτρια 10 9,8 11,6 36,0 

Αρκετά 45 44,1 52,3 88,4 

Πάρα πολύ 10 9,8 11,6 100,0 
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Total 86 84,3 100,0  

Missing System 16 15,7   

Total 102 100,0   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο  

Συμπεράσματα–προτάσεις  

10.1 Συμπεράσματα  

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας με θέμα «Η παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε επίπεδο 

Περιφερειακής Ενότητας» και συγκεκριμένα ερευνήθηκε η περιοχή της 

περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να διερευνήσει 

τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Π.Φ.Υ. σε επίπεδο Περιφερειακής 

Ενότητας και να δώσει απαντήσεις για τις αδυναμίες και τα προβλήματα που 

παρουσιάζει, καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισής τους προς όφελος των πολιτών.  

Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν έντυπα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν διά 

ζώσης στο διάστημα Απριλίου–Μαΐου 2017 από την ερευνήτρια. Τα ερωτηματολόγια 

διανεμήθηκαν σε 133 άτομα και συμπληρώθηκαν από 102 άτομα, ποσοστό 

συμμετοχής 76,69%, η πλειοψηφία των οποίων ήταν γυναίκες σε ποσοστό 62,6%. Η 

πλειοψηφία, επίσης, των ερωτηθέντων ήταν ηλικίας 45 έως 54 ετών, με περισσότερα 

από 10 έτη προϋπηρεσίας στην Π.Φ.Υ., γεγονός που αυξάνει την αξιοπιστία των 

απαντήσεων λόγω εμπειρίας. Οι επαγγελματικές ιδιότητες των συμμετεχόντων ήταν 

γιατροί το 37,7%, νοσηλευτικό προσωπικό το 36,36% και διοικητικό προσωπικότο 

26,26%. Πρέπει να επισημανθεί, ακόμη, πως από τους συμμετέχοντες στην έρευνα το 

27% είναι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 27% απόφοιτοι των ΤΕΙ 

και το 31% απόφοιτοι των ΑΕΙ, ενώ από τους τελευταίους μόνο το 11% είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού διπλώματος και το 4% κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. 

Όπως διαπιστώνεται από την έρευνα η λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας θεωρείται απαραίτητη, αναγκαία και σημαντική για τη διασφάλιση της υγείας 

των πολιτών σε ποσοστό 94,1% των ερωτηθέντων. Η ίδρυση των Κέντρων Υγείας 

στην περιφέρεια αποτέλεσε το πρώτο συντονισμένο βήμα που οδήγησε στην 

αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας προς όφελος των πολιτών. Η μείωση των 

αποστάσεων για την άμεση πρόσβαση στο σύστημα υγείας, η γρήγορη αντιμετώπιση 

των προβλημάτων υγείας, ο περιορισμός πιθανών επιπλοκών εξαιτίας της άμεσης 

παροχής υπηρεσιών υγείας σε περιστατικά που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, 

καθώς και η πρόληψη και η αγωγή υγείας του πληθυσμού ευθύνης τους ανέδειξαν τη 

σημαντικότητα αυτών των δομών της Π.Φ.Υ. Η αίσθηση που υπάρχει όμως από τους 

εργαζόμενους στην Π.Φ.Υ. στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας είναι πως αυτή 



258 
 

ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών από μέτρια ως αρκετά, το οποίο αθροιστικά 

φθάνει το 72,54%.  

Στην εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων πρέπει να ληφθεί υπόψη και η 

χαρτογράφηση των υπηρεσιών της Π.Φ.Υ. στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας για 

το έτος 2016. Η συλλογή και μελέτη των στοιχείων αυτών κάνει εμφανέστερη την 

υπάρχουσα πραγματικότητα στις δομές της Π.Φ.Υ. στην περιφερειακή ενότητα 

Φθιώτιδας, αντανακλώντας το οργανωτικό πλαίσιο και τον βαθμό πληρότητάς του για 

όλη την επικράτεια. Από την ανάλυση των στοιχείων τόσο της έρευνας όσο και της 

μελέτης που συλλέχθηκαν από τις υπηρεσίες Π.Φ.Υ. διαφαίνεται η πρόθεση της 

ελληνικής πολιτείας για την εφαρμογή των αρχών της Alma-Ata το 1978 σχετικά με 

την Π.Φ.Υ. και στην Ελλάδα. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται άλλωστε και το νομικό 

πλαίσιο που τη θεσμοθετεί στη χώρα μας από το 1983 με τον νόμο 1397, χωρίς την 

ολοκληρωτική διαμόρφωση των δομών της μέχρι τις μέρες μας (Θεοδώρου και συν., 

2001).  

Η πολυνομία που υπάρχει από το 1983 μέχρι σήμερα (Σισσούρας, 2012) σχετικά με 

την οργάνωση, τη διάρθρωση και τη λειτουργία της Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα φανερώνει, 

από τη μία το ενδιαφέρον της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για 

καλύτερο συντονισμό και ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν αυτόν τον βασικό 

πυλώνα του Ε.Σ.Υ. και από την άλλη μια αδυναμία αντιμετώπισης αυτών των 

σημαντικών ζητημάτων της. Όπως διαφαίνεται από την έρευνα είναι λιγότερη η 

βαρύτητα που δίνεται από τους ερωτηθέντες στο υλικό τμήμα της Π.Φ.Υ., όπως οι 

εγκαταστάσεις και οι υλικοτεχνικές υποδομές. Αντίθετα, δίνεται περισσότερη έμφαση  

στο έμψυχο δυναμικό που υπηρετεί στις υπηρεσίες της Π.Φ.Υ. και μάλιστα όχι ως 

προς την ποσότητα αλλά ως προς την ποιότητα, την εξειδίκευση δηλαδή του 

προσωπικού που υπηρετεί στις δομές της.  

Αν και νομοθετικά, λοιπόν, υπάρχουν οι προδιαγραφές για τη λειτουργία της Π.Φ.Υ. 

σύμφωνα με τις αρχές της Alma-Ata, εντούτοις η εφαρμογή του νομοθετικού 

πλαισίου στην πράξη δεν είναι αρκετά ικανοποιητική. Χρειάζεται αρτιότερη 

οργάνωση, επάρκεια ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, κυρίως, επάρκεια 

μέσων, καθώς και ανάλογο ιατροφαρμακευτικό υλικό. Στη γενικότερη, όμως, 

οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας σήμερα, δεν μπορούν να 

υλοποιηθούν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας της Π.Φ.Υ. και 

συνεπώς οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει δεν είναι επαρκείς. Αυτό 
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διαβεβαιώνεται και από τους ερωτηθέντες. Η προσπάθεια θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί από μέτρια έως αρκετά καλή, εξαιτίας της προσπάθειας που 

καταβάλουν οι εργαζόμενοι που υπηρετούν στις δομές της Π.Φ.Υ.  

Όπως διαπιστώνεται από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση αλλά και τη χαρτογράφηση 

της Π.Φ.Υ. στη περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας, για το έτος 2016, η ύπαρξη 

κτιριακών υποδομών και τεχνολογικού εξοπλισμού εξυπηρετούν ικανοποιητικά τις 

ανάγκες του πληθυσμού ευθύνης από την αφετηρία οργάνωσης των δομών της 

Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα το 1983. Παρ’ όλα αυτά, όμως, οι προσφερόμενες υπηρεσίες 

δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικές και αποτελεσματικές. Αυτό συμβαίνει διότι μπορεί 

να υπάρχουν επαρκείς κτιριακές εγκαταστάσεις, δεν αρκούν, όμως, μόνο αυτές για τις 

ποιοτικές υπηρεσίες υψηλής φροντίδας και αποτελεσματικότητας λόγω της έλλειψης 

εξειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και ειδικών υποδομών, που 

να καλύπτουν τις ανάγκες υγείας των πολιτών. 

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις δομές της Π.Φ.Υ. στην 

περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας προσφέρει τις υπηρεσίες του με σεβασμό, ευγένεια, 

φιλικότητα και προθυμία προς τον πολίτη σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας. Παρά 

τις ελλείψεις και τις αντιξοότητες, γίνεται προσπάθεια αντιμετώπισης των 

περιστατικών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ανακουφίζοντας τους ασθενείς και 

μειώνοντας τους κινδύνους επιπλοκών αλλά και δυσάρεστων δοκιμασιών. Οι 

διοικητικές υπηρεσίες, με τις δυνατότητες που παρέχονται από το κράτος πρόνοιας, 

προσπαθούν να επιλύσουν τα διάφορα προβλήματα, που παρουσιάζονται στα Κέντρα 

Υγείας και στις υπόλοιπες δομές της Π.Φ.Υ. της περιφερειακής ενότητας κατά την 

εφαρμογή της. 

Όπως καταγράφεται στην έρευνα, όμως, υπάρχουν αδυναμίες, οι οποίες εμποδίζουν 

την ομαλή λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και αφορούν την έλλειψη 

προσωπικού και εξειδίκευσης, τον λανθασμένο καταμερισμό εργασίας, την έλλειψη 

υλικοτεχνικής υποδομής και την έλλειψη χρηματοδότησης. Για την καλή εφαρμογή 

της Π.Φ.Υ. στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας είναι αναγκαία η πραγματοποίηση 

αλλαγών, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων. Σε αυτές 

συμπεριλαμβάνονται η πρόσληψη εξειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού, η εξασφάλιση της επάρκειας υλικοτεχνικής υποδομής και η κρατική 

χρηματοδότηση για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών. Είναι χαρακτηριστικό το 

γεγονός, πως οι αλλαγές αυτές, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες χρειάζονται να γίνουν 
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άμεσα σε ποσοστό 65%. Η αδυναμία της πραγματοποίησής τους, όμως, οφείλεται 

στην οικονομική κρίση, στην έλλειψη πολιτικής θέλησης, καθώς και στη μετακίνηση 

γιατρών από την Π.Φ.Υ. στο νοσοκομείο αναφοράς (Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας). 

Αυτό το οποίο διαφαίνεται στην έρευνα είναι πως δεν υπάρχει επαρκής και συνεχής 

εκπαίδευση με μετεκπαιδευτικά σεμινάρια για το προσωπικό της Π.Φ.Υ. 

Χαρακτηρίζεται, μάλιστα, από ελάχιστη έως ανύπαρκτη σε ποσοστό 76,23%, ενώ το 

17,82% θεωρεί την παρεχόμενη μετεκπαίδευση μέτρια και μόνο το 4,95% αρκετά 

επαρκή. Στην ιατρική και στη νοσηλευτική επιστήμη χρειάζεται η διά βίου 

εκπαίδευση, διότι λόγω ανάπτυξης της υψηλής τεχνολογίας και των εφευρέσεων τα 

μέσα και οι συνθήκες αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας αλλάζουν καθημερινά 

και γίνονται απλούστερα τόσο για το προσωπικό όσο και για τους ασθενείς, γι’ αυτό 

η έλλειψη μετεκπαίδευσης είναι εις βάρος της υγείας των πολιτών. Βασικός 

παράγοντας για την υλοποίηση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης είναι, πάλι, η ύπαρξη 

επαρκούς χρηματοδότησης. Η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας την 

τελευταία δεκαετία επιδρά, αναμφισβήτητα, αρνητικά και σε αυτό το πεδίο της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Στους ερωτηθέντες υπάρχει η αίσθηση της μέτριας 

έως καθόλου χρηματοδότησης σε ποσοστό 86,7%, ενώ μόνο το 13,2% πιστεύει πως 

υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση της Π.Φ.Υ.  

Η έρευνα αποκαλύπτει, ακόμα, την έλλειψη ενημέρωσηςτων ερωτηθέντων 

υπαλλήλων σχετικά με την λειτουργία της Π.Φ.Υ. σε άλλες χώρες της Ευρώπης και 

τον υπόλοιπο κόσμο. Οι χώρες, που έχουν αναφερθεί από τους ερωτηθέντες, είναι της 

Κεντρικής Ευρώπης, της Σκανδιναβικής Χερσονήσου και η Αυστραλία, για τις οποίες 

εκφράζουν την άποψη πως έχουν από πολύ καλά μέχρι άριστα συστήματα Π.Φ.Υ. 

Στην Ευρώπη ένα από τα καλύτερα συστήματα θεωρείται εκείνο των Σκανδιναβικών 

χωρών και κυρίως της Σουηδίας, ενώ πολύ καλό θεωρείται και το σύστημα παροχής 

Π.Φ.Υ. της Αυστραλίας. Γεγονός είναι όμως ότι οι χώρες αυτές δεν διανύουν περίοδο 

οικονομικής ύφεσης, όπως συμβαίνει στη χώρα μας, και μπορούν να διαθέσουν 

χρήματα για την υγεία.  

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα χαρακτηριστικά της παροχής 

υπηρεσιών Π.Φ.Υ. άλλων χωρών μπορούν να εφαρμοστούν στην Π.Φ.Υ. στην 

Ελλάδα, γιατί υπάρχει ικανό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και 

κτηριακές εγκαταστάσεις και υποδομές. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι η υλοποίηση 

του νομοθετικού πλαισίου για την Π.Φ.Υ., το οποίο εκτός της οικονομικής 
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δυσπραγίας που επικρατεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, δυσχερένεται, 

επιπλέον, και από την πολυνομία που με ακανόνιστο τρόπο και χωρίς σχεδιασμό, 

διαχρονικά, νομοθετείται δημιουργώντας και όχι επιλύοντας ζητήματα που αφορούν 

τις δομές της Π.Φ.Υ. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί σημαντικό το θεσμό του 

οικογενειακού γιατρού στην Π.Φ.Υ. Η σημαντικότητα αυτή απορρέει από την 

αναγκαιότητα του εξορθολογισμού των προσφερόμενων υπηρεσιών της Π.Φ.Υ. προς 

όφελος των πολιτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του Νόμου 4238 του 2014. Σύμφωνα 

με τον προαναφερθέντα νόμο η εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού γιατρού 

στοχεύει στη διαχείριση και την αντιμετώπιση σύγχρονων ασθενειών. Στην ενίσχυση 

και στην καθοδήγηση των ασθενών και των οικογενειών. Στην υλοποίηση 

προγραμμάτων προληπτικού και προσυμπτωματικού ελέγχου, καθώς και στην 

παραπομπή των ασθενών σε γιατρούς ειδικοτήτων. Στην πραγματικότητα με τον 

θεσμό αυτό δημιουργείται και ενισχύεται μία σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον 

ασθενή και τον γιατρό, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προαγωγή και την πρόληψη 

της υγείας σε ένα πρώτο επίπεδο και της αντιμετώπισης των νοσημάτων σε δεύτερο 

επίπεδο. Η σπουδαιότητα και ο τρόπος οργάνωσης του θεσμού του οικογενειακού 

γιατρού σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει επισημανθεί ήδη από το 2002 στην Παγκόσμια 

Οργάνωση των Γενικών Οικογενειακών Γιατρών-WONCA 2002 (Allen et al., 2002). 

Δυστυχώς, όμως, ο θεσμός αυτός δεν έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα στα πλαίσια της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σύμφωνα με 

την άποψη του  μεγαλύτερου ποσοστού των ερωτηθέντων, το 76,53% πιστεύει πως ο 

θεσμός του οικογενειακού γιατρού δεν λειτουργεί στην πράξη στις δομές της Π.Φ.Υ. 

σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, επομένως, και στην Φθιώτιδα που υπηρετούν. 

Μόνο το 23,47% υποστηρίζει πως υπάρχει ο θεσμός αυτός στις δομές που εργάζεται. 

Άλλωστε, και από τη χαρτογράφηση της Π.Φ.Υ. στη Φθιώτιδα το 2016 δεν φαίνεται 

η ύπαρξη του θεσμού του οικογενειακού γιατρού.  

Τέλος, όπως διαπιστώνεται από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων το 68,05% δεν 

θεωρεί επαρκή τη διασύνδεση της Π.Φ.Υ με τη Δ.Φ.Υ στη Φθιώτιδα, ενώ μόνο το 

31,96% τη θεωρεί ικαναποιητική. Οι βασικές δομές διασύνδεσης της Π.Φ.Υ. με τις 

δομές της Δ.Φ.Υ. είναι τα Κέντρα Υγείας. Βέβαια, αυτό συμβαίνει γιατί δεν 

απαιτείται πολλές φορές η διασύνδεση αυτή, αφού τα περιστατικά αντιμετωπίζονται 

από τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Π.Φ.Υ., όπως διαφαίνεται και στη 
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χαρτογράφηση της Π.Φ.Υ. στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας. Δεν πρέπει να 

παραβλεφθούν, όμως, και οι παράγοντες που παρακωλύουν τη διασύνδεση αυτή, 

όπως η έλλειψη ιδίων ασθενοφόρων, γι΄αυτό κρίνεται αναγκαία η χρήση των 

υπηρεσιών του ΕΚΑΒ. 

10.2 Γενικά Συμπεράσματα 

Με την παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που 

διατυπώθηκαν στην αρχή της έρευνας σχετικά με την Π.Φ.Υ. σε επίπεδο 

περιφερειακής ενότητας. Επιβεβαιώνεται με σαφήνεια, πως η οργάνωση της Π.Φ.Υ. 

σε περιφερειακό επίπεδο συμβάλλει στον εξορθολογισμό των υπηρεσιών υγείας που 

προσφέρονται από το Ε.Σ.Υ. στους πολίτες της χώρας.  

Στην έρευνα επισημαίνονται στατιστικά σημαντικές σχέσεις μεταξύ διαφόρων 

μεταβλητών, όπως η αναγκαιότητα και σημαντικότητα λειτουργίας της Π.Φ.Υ. στην 

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, με την αναγκαιότητα για αλλαγές και 

παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης, η 

ικανοποίηση των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες σχετίζεται στατιστικά με 

την υψηλή ποιότητα της παρεχόμενης ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας και της 

διοικητικής υποστήριξης. Με την ανάδειξη των στατιστικά σημαντικών σχέσεων των 

διαφόρων μεταβλητών φανερώνονται οι παράγοντες που συντελούν στην ομαλή 

λειτουργία της Π.Φ.Υ. στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, όπως η καλή 

συμπεριφορά, η φιλικότητα, η προθυμία, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού.  

Αποκαλύπτονται, επίσης, οι αδυναμίες στη λειτουργία της Π.Φ.Υ. όπως η 

υποχρηματοδότηση, η υπολειτουργία του θεσμού του οικογενειακού γιατρού, η 

περιορισμένη διασύνδεση της Π.Φ.Υ. με τις υπηρεσίες της Δ.Φ.Υ. και αναζητούνται 

οι λύσεις και παρεμβάσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών της. Στην προσπάθεια 

αυτή αντιμετωπίζεται θετικά η χρήση των στοιχείων και των πληροφοριών από τη 

λειτουργία της Π.Φ.Υ. στο εξωτερικό. 

10.3 Περιορισμοί της έρευνας 

Για την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας πρέπει να αναφερθούν οι 

περιορισμοί που επιδρούν στη διασφάλιση του ελέγχου της αξιοπιστίας και της 

εγκυρότητάς της. Ο πρώτος περιορισμός έγκειται στο γεγονός ότι το δείγμα 

προέρχεται μόνο από τις δομές της Π.Φ.Υ της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. 

Ως εκ τούτου, η γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας πρέπει να γίνει με την 
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ανάλογη προσοχή. Ακόμη, το περιορισμένο χρονικό διάστημα δεν έδωσε τη 

δυνατότητα στην ερευνήτρια να διανείμει ερωτηματολόγια σε δομές Π.Φ.Υ. σε άλλες 

περιφερειακές ενότητες και ΥΠΕ, ανά την Επικράτεια, καθιστώντας εφικτή τη 

σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων που θα οδηγούσαν σε ένα γενικότερο και 

περισσότερο αξιόπιστο και έγκυρο συμπέρασμα. 

 Επίσης, το δείγμα της έρευνας σχετίζεται με το ιατρικό, το νοσηλευτικό και το 

διοικητικό προσωπικό των πρωτοβάθμιων δομών υγείας της Περιφερειακής Ενότητας 

Φθιώτιδας και δεν προσεγγίζει καθόλου τους ασθενείς, που προσέρχονται στις δομές 

αυτές. Αυτό συνεπιφέρει την αδυναμία καταγραφής και διερεύνησης της άποψής και 

της ικανοποίησής των χρηστών, όσον αφορά την ποιότητα και την παροχή των 

υπηρεσιών Π.Φ.Υ. προς τους ίδιους. Με τη συγκέντρωση ποσοτικών και ποιοτικών 

στοιχείων θα ήταν δυνατόν να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα για τη βελτίωση 

των δομών αλλά και για την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. προς τους πολίτες όχι μόνο 

της Φθιώτιδας αλλά και ολόκληρης της χώρας.   

10.4 Προτάσεις  

Η περίοδος που διέρχεται η Ελλάδα διανύοντας την δεύτερη δεκαετία του 21
ου

 αιώνα 

θεωρείται από τις δυσκολότερες, κοινωνικο-οικονομικά. Η οικονομική κρίση, η 

υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού, η είσοδος, με βίαιο και 

επικίνδυνο γι’ αυτούς, πολλές φορές τρόπο, αλλοδαπών πληθυσμών, μειώνει την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε σημαντικό βαθμό. Οι παράγοντες 

αυτοί δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανέγγιχτες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

Π.Φ.Υ. στις δομές που υπάρχουν σε κάθε περιφερειακή ενότητα, και επομένως και σε 

εκείνη της Φθιώτιδας.  

Δεν πρέπει να παραβλέψουμε τις προσπάθειες που καταβάλλονται από το προσωπικό, 

που εργάζεται στις προαναφερόμενες δομές, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πολιτών-ασθενών. Άλλωστε, στην επίλυση των προβλημάτων της Π.Φ.Υ. 

αποβλέπουν και οι μελέτες των επιστημονικών ομάδων για την καλύτερη λειτουργία 

της στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Χρειάζεται η ανασύνταξη, ο εκσυγχρονισμός 

και η ουσιαστική εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα υπηρετεί 

πραγματικά τις ανάγκες της Π.Φ.Υ. προς όφελος του πολίτη. Αυτό που χρειάζεται, 

επιπλέον, είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας ενιαίας πολιτικής για την 

αντιμετώπιση των ζητημάτων της Π.Φ.Υ. με μακροπρόθεσμους στόχους και όχι η 

αποσπασματική και αλυσιτελής αντιμετώπιση των προβλημάτων της. 
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 Στην προσπάθεια καλύτερης και αποτελεσματικότερης οργάνωσης των δομών της 

Π.Φ.Υ. θα ήταν χρήσιμα τα στοιχεία που αντλούνται για τη λειτουργία της Π.Φ.Υ. 

από άλλες χώρες τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του υπόλοιπου κόσμου, 

όπως π.χ. του Καναδά και της Αυστραλίας. Βασική φιλοσοφία της οργάνωσης των 

υπηρεσιών της Π.Φ.Υ. πρέπει να είναι η καθολική κάλυψη, γεγονός που θα 

συνεπιφέρει τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού και τη μείωση του κόστους. Η 

χρηματοδότηση των υπηρεσιών Π.Φ.Υ. θα πρέπει να γίνεται κατά κύριο λόγο από 

δημόσιες πηγές, περιορίζοντας την οικονομική επιβάρυνση των χρηστών αυτών των 

υπηρεσιών, ιδιαίτερα εκείνων με χαμηλά εισοδήματα.  

Για την μελλοντική έρευνα προτείνεται: 

 Η μελέτη του ίδιου θέματος και για άλλες περιοχές, με τη χρήση του ίδιου 

ερευνητικού εργαλείου και στη συνέχεια σύγκριση των αποτελεσμάτων 

μεταξύ των περιοχών.  

 Η μελέτη στην ίδια περιοχή (Φθιώτιδα), με το ίδιο ερευνητικό εργαλείο και 

οι ερωτήσεις να αφορούν πριν και μετά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα 

προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο επηρεάστηκε η πρωτοβάθμια 

παροχή φροντίδα υγείας από την κρίση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

  
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Η έρευνα αυτή διεξάγεται στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής εργασίας με 

τίτλο: «Η παροχή Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε επίπεδο Περιφερειακής 

Ενότητας», για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα πλαίσια του 

μεταπτυχιακού προγράμματος Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει τον τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας (παροχή υπηρεσιών) της Π.Φ.Υ. σε επίπεδο 

Περιφερειακής Ενότητας, τις αδυναμίες και τα προβλήματα που παρουσιάζει καθώς 

και τον τρόπο αντιμετώπισής τους προς όφελος των πολιτών. Η συμβολή σας στην 

επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το ερωτηματολόγιο είναι 

ανώνυμο, εμπιστευτικό και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο 

στα πλαίσια της στατιστικής ανάλυσης της έρευνας για την αποπεράτωση της 

μεταπτυχιακής μου εργασίας. 

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη συμβολή και το χρόνο σας 

Με εκτίμηση 

Μαρία Σπαλιώρα 

1. Φύλο:               Άνδρας:                    Γυναίκα:      

 

2. Ηλικία:  18-24              

  25-34             

  35-44             

  45-54             

  55-64             

  65+                

 

3. Μορφωτικό επίπεδο:       

                       Δευτεροβάθμια    

         Απόφοιτος ΤΕΙ    

         Απόφοιτος ΑΕΙ                   

         Κάτοχος Μεταπτυχιακού               
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         Κάτοχος Διδακτορικού           

         Διαθέτετε δεύτερο πτυχίο     

 

4. Θέση εργασίας:  

                       Ιατρός      

                       Νοσηλευτικό Προσωπικό   

                       Διοικητικό Προσωπικό   

 

5. Πόσα χρόνια εργάζεστε στην Π.Φ.Υ.: 

                       Μέχρι 1 έτος    

                       2-5 έτη     

                       6-10 έτη                

                      Πάνω από 10 έτη                        

 

6. Πιστεύετε πως η λειτουργία της Π.Φ.Υ. στην Περιφερειακή Ενότητα 

Φθιώτιδας είναι αναγκαία και σημαντική; (Απαντήστε βάζοντας ένα  Χ 

στο αντίστοιχο κουτάκι). 

                      Καθόλου       

                      Ελάχιστα       

                      Μέτρια          

                      Αρκετά          

                      Πάρα πολύ    

 

7. Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Π.Φ.Υ. της Περιφερειακής Ενότητας 

Φθιώτιδας στις μέρες μας πιστεύετε πως ικανοποιούν τις ανάγκες των 

πολιτών; (Απαντήστε βάζοντας ένα  Χ στο αντίστοιχο κουτάκι). 

                      Καθόλου      

                      Ελάχιστα      

                      Μέτρια         

                      Αρκετά         

                      Πάρα πολύ   

 

8. Θεωρείτε πως οι υποδομές της Π.Φ.Υ. είναι αποτελεσματικές ως προς τις 

παρακάτω παραμέτρους; (Να ιεραρχήσετε τις παραμέτρους σύμφωνα με την 

αποτελεσματικότητά τους). 

εγκαταστάσεις                                                       

υλικοτεχνική υποδομή                                      

ψηφιοποίηση των υπηρεσιών                           

ανθρώπινο δυναμικό (ποσοτικά)                      

ανθρώπινο δυναμικό (ποιοτικά-εξειδίκευση)    

 

 

 

 

 

                       



285 
 

9. Σε ποιον βαθμό πιστεύετε ότι υπάρχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όσον 

αφορά τις παρακάτω παραμέτρους; 

    

Καθόλου 

   

Λίγο 

   

Μέτρια 

   

Πολύ 

 

Πάρα πολύ 

Ιατρική φροντίδα      

Γνώση και εμπειρία 

προσωπικού 

     

Νοσηλευτική 

φροντίδα 

     

Διοικητική 

υποστήριξη  

     

Συμπεριφορά 

(ευγένεια, φιλικότητα, 

προθυμία) 

προσωπικού 

     

Διοικητική 

υποστήριξη μεταξύ 

των τμημάτων 

     

 

10. Θεωρείτε πως υπάρχουν αδυναμίες που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία 

της Π.Φ.Υ.; (Απαντήστε βάζοντας ένα  Χ στο αντίστοιχο κουτάκι). 

                    Καθόλου       

                    Ελάχιστα       

                    Μέτρια          

                    Αρκετά          

                    Πάρα πολύ    

 

11. Αν υπάρχουν αδυναμίες να αναφέρετε εκείνες που θεωρείτε ότι πρέπει να 

αντιμετωπισθούν άμεσα για την ομαλή λειτουργία της Π.Φ.Υ.: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

12. Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές ή παρεμβάσεις με στόχο 

τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Φ.Υ.; (Απαντήστε 

βάζοντας ένα  Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 

                   Καθόλου       

                   Ελάχιστα       

                   Μέτρια          

                   Αρκετά          

                   Πάρα πολύ    
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13. Αν θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές ή παρεμβάσεις με 

στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Φ.Υ. της 

Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, να αναφέρετε ποιες είναι αυτές; 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

14. Οι αλλαγές ή οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν: 

(Απαντήστε βάζοντας ένα  Χ στο αντίστοιχο κουτάκι). 

Πολύ σύντομα                                 

Στο άμεσο μέλλον     

Σε βάθος χρόνου        

 

15. Κατά την άποψή σας για ποιους λόγους οι παραπάνω αλλαγές δεν θα 

μπορούσαν να πραγματοποιηθούν; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

16. Υπάρχει επαρκής συνεχής εκπαίδευση με μετεκπαιδευτικά σεμινάρια για 

το προσωπικό της Π.Φ.Υ.; (Απαντήστε βάζοντας ένα  Χ στο αντίστοιχο 

κουτάκι). 

                   

                  Ελάχιστα        

                  Μέτρια           

                  Αρκετά           

                  Πάρα πολύ     

 

17. Θεωρείτε επαρκή τη χρηματοδότηση για την παροχή της Π.Φ.Υ. στην 

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας; (Απαντήστε βάζοντας ένα  Χ στο 

αντίστοιχο κουτάκι). 

                    Καθόλου       

                    Ελάχιστα       

                    Μέτρια          

                    Αρκετά          

                    Πάρα πολύ    

 

18. Είστε ενημερωμένοι σχετικά με την Π.Φ.Υ. στο εξωτερικό; (Απαντήστε 

βάζοντας ένα  Χ στο αντίστοιχο κουτάκι). 

Ναι          

Όχι          
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19. Αν η απάντησή σας είναι ΝΑΙ να αναφέρετε για ποια χώρα ή χώρες 

γνωρίζετε σχετικά με την Π.Φ.Υ.; 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

20. Πιστεύετε πώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν χαρακτηριστικά της 

Π.Φ.Υ. που εφαρμόζεται στο εξωτερικό στην αντίστοιχη Π.Φ.Υ. της 

πατρίδας μας; (Απαντήστε βάζοντας ένα  Χ στο αντίστοιχο κουτάκι). 

                   Καθόλου       

                   Ελάχιστα       

                   Μέτρια          

                   Αρκετά          

                   Πάρα πολύ    

 

21. Η λειτουργία του θεσμού του οικογενειακού γιατρού στις υπηρεσίες 

Π.Φ.Υ. θεωρείτε ότι είναι σημαντική; (Απαντήστε βάζοντας ένα  Χ στο 

αντίστοιχο κουτάκι).  

                  Καθόλου       

                  Ελάχιστα       

                  Μέτρια          

                  Αρκετά          

                  Πάρα πολύ    

 

22. Να αιτιολογήσετε την προηγούμενη απάντησή σας: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

23. Εφαρμόζεται στη δομή σας ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού; 

                    ΝΑΙ     

                    ΟΧΙ     

 

24. Είναι επαρκής η διασύνδεση της Π.Φ.Υ. που εργάζεσθε με την Δ.Φ.Υ.; 

(Απαντήστε βάζοντας ένα  Χ στο αντίστοιχο κουτάκι). 

                   Καθόλου         

                   Ελάχιστα        

                   Μέτρια           

                   Αρκετά           

                   Πάρα πολύ     


