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11..  ΠΠΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  

 

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) αποτέλεσε στη χώρα μας, 

πεδίο πολιτικών, κοινωνικών, συνδικαλιστικών και επιστημονικών συγκρού-

σεων. Χρειάστηκε η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στις αρχές της δεκαετίας 

του ’80 ώστε να επιχειρηθεί με υπουργό Υγείας τον Παρασκευά Αυγερινό η 

αναβάθμιση αρχικά της περίθαλψης στον αγροτικό πληθυσμό, δίνοντας 

υψηλή προτεραιότητα στην οργάνωση και εφαρμογή της πρωτοβάθμιας φρο-

ντίδας, υγείας, μέσα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η όλη ανάπτυξη της 

υποδομής και στελέχωσης του δικτύου των Κέντρων Υγείας ολοκληρώθηκε το 

διάστημα κατά το οποίο υπουργός Υγείας ήταν ο αείμνηστος Γιώργος Γεννη-

ματάς. 

Η μελέτη αυτή αποτελεί μια προσέγγιση στην κοινωνική διάσταση της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Αρχικά μετά από μία σύντομη εισαγωγή με 

αναφορά σε δύο βασικές έννοιες του κοινωνικού κράτους και του αγαθού 

υγεία, θα παρουσιάσουμε την οργάνωση και τη λειτουργία της Π.Φ.Υ. στην 

Ελλάδα. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε το σημαντικό ρόλο των Κέντρων 

Υγείας καθώς και τη συμβολή του Γενικού Γιατρού στην υλοποίηση των στό-

χων της Π.Φ.Υ., ενώ θα αναφερθούμε και σε δύο διαστάσεις των υπηρεσιών 

της Π.Φ.Υ. την οδοντιατρική και ψυχική υγεία. Η προσέγγιση αυτή έχει φιλο-

δοξία να αναδείξει τη συμβολή της Π.Φ.Υ. στη μείωση των ανισοτήτων στην 

υγεία. Επιπρόσθετες θα αναφερθούμε και στη Δημόσια Υγεία και στη σημασία 

της στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας. Τέλος, θα επισημάνουμε τα ση-

μαντικότερα προβλήματα της Π.Φ.Υ. και θα προτείνουμε τα πλέον αναγκαία 

και βασικά μέτρα για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης στην Π.Φ.Υ.  

Εκείνο που θα πρέπει να έχουμε πάντα στη σκέψη μας είναι ότι η ποι-

κιλία του λειτουργικού περιεχομένου και η πολυμορφία των δομών της Π.Φ.Υ. 

είναι δείγμα της προσαρμοστικότητας της Π.Φ.Υ. και βρίσκεται σε συμφωνία 

με την ίδια την Διακήρυξη της Άλμα –Άτα που αναφέρει ότι η Π.Φ.Υ. «αντανα-

κλά τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές συνθήκες της χώ-

ρας και αναπτύσσεται σύμφωνα με αυτές». 
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22..  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

2.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ –ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Πρέπει να αναφέρουμε από την αρχή ότι το σύγχρονο κράτος πρό-

νοιας είναι ένα κατεξοχήν Ευρωπαϊκό φαινόμενο που εμφανίστηκε και ανα-

πτύχθηκε κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου με σκοπό να προχω-

ρήσει στην υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων και πολιτικών, που περιορί-

ζουν τις κοινωνικές ανισότητες και οδηγούν στην ανθρώπινη ευημερία, οικο-

νομική και κοινωνική, με βάση την κρατική ευθύνη. 

Πιο συγκεκριμένα το κράτος πρόνοιας αποτελούν «τα συστηματικά μέ-

τρα, τα οποία λαμβάνονται υπό της πολιτείας προκειμένου η ανθρώπινη συμ-

βίωση να αποδίδει το μέγιστο κοινωνικό όφελος» (Κυριακουλάκος, 1970)1. Το 

σύγχρονο κράτος πρόνοιας εμφανίζει δύο κύριες πλευρές κρατικών δραστη-

ριοτήτων: 

1. Πρόβλεψη για κοινωνικές υπηρεσίες σε άτομα και οικογένειες. Οι κοι-

νωνικές αυτές υπηρεσίες διακρίνονται σε παροχές σε χρήμα (επιδό-

ματα ανεργίας, ασθένειας, αναπηρίας) και παροχές σε είδος (υγεία, 

εργασία, στέγη). 

2. Λήψη μέτρων τα οποία βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής των ατόμων 

και των ομάδων μέσα στον πληθυσμό. Τέτοια μέτρα μπορεί να αφο-

ρούν τομείς όπως η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης 

(Θεοδώρου Μ.- Σαρρής Μ.- Σούλης Σ., 2001)2. 

Μέσα από τέτοιου είδους παρεμβάσεις το κράτος πρόνοιας μπορεί να λει-

τουργεί με επιτυχία και να υπηρετεί στόχους κοινωνικής δικαιοσύνης με την 

άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων του πληθυσμού και την άμβλυνση των 

κοινωνικών ανισοτήτων του πληθυσμού και την αναδιανομή του εισοδήματος 

υπέρ των οικονομικά και κοινωνικά μειονεκτούντων ατόμων. Ταυτόχρονα 

μπορεί και διατηρεί και οικονομικούς στόχους μέσω της αύξησης των παρο-

χών και την αλυσιδωτή αύξηση της ενεργούς ζήτησης – κατανάλωσης που θα 

οδηγήσουν στην οικονομική ανάπτυξη. 

Διερευνώντας για τη μορφή του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα θα 

πρέπει να διερευνήσουμε τους προσδιοριστικούς του παράγοντες ιδιαίτερα 
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κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Υποστηρίζεται από πολλούς ερευνητές ότι 

υπήρξε καθυστέρηση του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα εξαιτίας του χαμη-

λού επιπέδου ανάπτυξης της παραγωγικής διαδικασίας, της περιορισμένης 

συγκέντρωσης κεφαλαίου, του χαμηλού ποσοστού μίσθωσης εργασίας, της 

διευρυμένης οικογένειας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες όχι μόνον καθυστέρησαν 

την εμφάνισή του, αλλά και σε συνδυασμό με τη διεθνή κατάσταση εμπόδισαν 

την πλήρη ανάπτυξή του. Το κράτος πρόνοιας αναπτύχθηκε στην Ελλάδα 

κυρίως μετά το 1974, αν και το ποσοστό των δημοσίων δαπανών ήταν ανέ-

καθεν υψηλό. Πρέπει όμως, να επισημάνουμε ότι το κράτος πρόνοιας εκφρά-

ζει τη διεύρυνση της κρατικής παρέμβασης στον κοινωνικό τομέα, άρα και το 

υψηλότερο ποσοστό δημοσίων δαπανών, χωρίς όμως να ισχύει και το αντίθε-

το. 

Συνεχίζοντας την προσέγγιση της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα 

παρατηρούμε ότι από το σύνολο των δαπανών για την κοινωνική προστασία 

που διατέθηκε το έτος 1997 (7.038 τρις.δρχ. ή 2.020δις ευ.) το 19,8% αφο-

ρούσε την κοινωνική πρόνοια, το 54% την κοινωνική ασφάλιση και το 26,2% 

την υγεία. Στην ευθύνη του κράτους ανήκει ο επιτελικός και οργανωτικός χα-

ρακτήρας του νέου συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, ενώ διαπιστώνουμε 

καθημερινά ότι οι υπηρεσίες που παρέχει το κράτος στον τομέα των κοινωνι-

κών υπηρεσιών είναι τελείως ανεπαρκείς, χωρίς επιστημονικό προγραμματι-

σμό και χαμηλής ποιότητας. Ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού δεν 

γνωρίζει και δεν μπορεί να προσέλθει στις αρμόδιες υπηρεσίες για προστασία 

και φροντίδα. Επίσης το Υπουργείο Υγείας επιβάλλεται να ελέγχει και να συ-

ντονίζει, επιτελικά, όλες τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας (Μάρδας Γ., 

1998)3. 

Το κοινωνικό κράτος αποτελεί μια από τις ιστορικές κατακτήσεις της 

σύγχρονης Ευρώπης και ένα από τα θεμέλια του σύγχρονου κοινωνικο-πολι-

τικού της πολιτισμού. Η ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους συνδέθηκε με την 

εμπέδωση ενός ευρύ αναδιανεμητικού ρόλου με σκοπό τη διασφάλιση σε ίσο 

βαθμό για όλους των κοινωνικών δικαιωμάτων όπως η υγεία, παιδεία, απα-

σχόληση κ.λ.π. 

Το κοινωνικό κράτος δεν μπορεί να αναπαράγει ανισότητες γιατί τότε 

αποκλίνει από την αποστολή του και χάνει το λόγο ύπαρξης του ως μηχανι-

σμού αναδιανομής για την ισότιμη κάλυψη κοινωνικών αναγκών. 
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Το κοινωνικό κράτος δεν μπορεί να δημιουργεί αίσθημα κοινωνικής 

αδικίας, γιατί ακριβώς αυτό έρχεται να αντιμετωπίσει. 

Το κοινωνικό κράτος δεν μπορεί να λειτουργεί επιλεκτικά ή με απο-

κλεισμούς γιατί τότε έχει αποτύχει στην αποστολή του. 

Μέσα στο πλαίσιο του ευρύτερου κοινωνικού κράτους συμπεριλαμβά-

νεται το υποσύστημα της υγείας το οποίο με τη σειρά του έχει να αντιμετωπί-

σει τις κοινωνικές ανισότητες και να προχωρήσει για την κοινωνική ολοκλή-

ρωση στον τομέα της υγείας. 

2. 2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΥΓΕΙΑ 

 Υγεία δεν σημαίνει μόνο απουσία της νόσου αλλά πλήρης φυσική, ψυ-

χική και κοινωνική ευεξία. Υγεία είναι μια κατάσταση ύπαρξης όπου το άτομο 

έχει τη δυνατότητα να υπερβαίνει τις κρίσεις και τις διαταραχές της ισορρο-

πίας του και να διαμορφώνει νέους κανόνες και αξίες. Η αγωγή της υγείας αρ-

χίζει από το σπίτι, το σχολείο, την εργασία και οι άνθρωποι οφείλουν να ανα-

ζητούν διαρκώς καλύτερους τρόπους πρόληψης και αποφυγής της αρρώ-

στιας ή της ανικανότητας. Αυτό προϋποθέτει επιπλέον ίση κατανομή των πό-

ρων έτσι ώστε η φροντίδα για την υγεία να είναι προσιτή στον καθένα (Θεο-

δώρου – Σαρρής – Σούλης, 2001)2. 

 Έχει διαπιστωθεί με βάση τους δείκτες θνησιμότητας και νοσηρότητας 

ότι η αύξηση των δαπανών για την υγεία τις τελευταίες δεκαετίες δεν οδήγησε 

στην αναμενόμενη βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού στις ανα-

πτυγμένες κοινωνίες. Επίσης έχει αποδειχθεί ότι η βελτίωση των γενικών 

συνθηκών διαβίωσης τα τελευταία 100 χρόνια αποτέλεσε τον κύριο παράγο-

ντα για την άνοδο του επιπέδου υγείας των ανθρώπων. Αντίθετα, η θεραπευ-

τική ιατρική έχει μικρή αποτελεσματικότητα απέναντι στις σύγχρονες αρρώ-

στιες (ψυχικές παθήσεις, καρκίνος, καρδιαγγειακά νοσήματα) των προηγμέ-

νων κοινωνιών, οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί και ως αρρώστιες του πολιτι-

σμού.  

 Ο χαρακτηρισμός αυτός διαπιστώνει ότι η αρρώστια νοείται ως ένα 

φαινόμενο που δημιουργείται, όχι μόνο από παθογόνους βιολογικούς παρά-

γοντες αλλά και από τη συμβολή κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών παρα-

γόντων. Υπάρχει μια άμεση συσχέτιση ανάμεσα στην επίτευξη μιας καλύτε-
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ρης ποιότητας ζωής ενός πληθυσμού, βελτίωση του επιπέδου υγείας και συ-

νολικής κοινωνικής ανάπτυξης. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν θέλει απλά να 

ζει ή να επιβιώνει, αλλά να αισθάνεται και να είναι ευτυχισμένος μέσα σε συν-

θήκες διαβίωσης που να προσφέρουν μία υψηλής ποιότητας ζωή. 

 Στο σημείο αυτό είναι σημαντική η διάκριση μεταξύ υγείας και φροντί-

δας υγείας. 

 Η φροντίδα υγείας είναι εμπορεύσιμο αγαθό: περιλαμβάνει υπηρεσίες 

και αγαθά (π.χ. ιατρικές επισκέψεις- φάρμακα) που μπορούν να αποτελέσουν 

αντικείμενο συναλλαγής, παράγονται με συνδυασμό εργασίας και κεφαλαίου 

και καταναλώνονται ατομικά ή συλλογικά. 

 Η υγεία είναι θεμελιώδες αγαθό: μία κατάσταση την οποία απολαμβά-

νουν τα άτομα και η οποία παράγεται με συνδυασμό των εφοδίων που διαθέ-

τουν τα άτομα, ένα από τα οποία είναι η φροντίδα υγείας. 

 Μετά από μια σύντομη ανάλυση δύο σημαντικών εννοιών του κράτους 

πρόνοιας και της υγείας, η οποία ήταν απαραίτητη, θα επιχειρήσουμε να 

προσεγγίσουμε την κοινωνική διάσταση της πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας. 

 

33..  ΗΗ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑΣΣ  

ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΔΔΑΑΣΣ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ  

3.1. Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΜΑ-ΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) αποτελεί τον ηγετικό συ-

ντονιστή της διεθνούς κοινότητας στον υγειονομικό τομέα. Στις 12 Σεπτεμ-

βρίου 1978 στην πόλη ΑLMA-ATA της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, συνήλθε η 

Διεθνής Συνάντηση για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) και εξέ-

φρασε την ανάγκη για την ανάληψη επείγουσας δράσης για την προστασία 

και την προαγωγή της Υγείας ανά τον κόσμο. 

Η Συνάντηση της ALMA-ATA διακήρυξε ότι: «ένας από τους πρωταρ-

χικούς κοινωνικούς στόχους των κυβερνήσεων, των διεθνών οργανισμών και 

της διεθνούς κοινότητας στις επόμενες δεκαετίες είναι να δώσουν στους αν-
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θρώπους όλου του κόσμου, από τώρα και μέχρι το έτος 2000, ένα επίπεδο 

υγείας που να επιτρέπει μια ζωή κοινωνικά και οικονομικά παραγωγική. Αυ-

τός ο στόχος είναι κοινά γνωστός σαν «Υγεία για όλους το έτος 2000», ενώ η 

Π.Φ.Υ.  είναι το μέσο που επιτρέπει την επίτευξη αυτού του στόχου.  

Η συνάντηση της ALMA-ATA κάλεσε όλες τις κυβερνήσεις να επεξερ-

γαστούν ένα εθνικό σχέδιο δράσης που να αποβλέπει στην εισαγωγή και 

προώθηση της Π.Φ.Υ. στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Συστήμα-

τος Υγείας. Οι κοινοί στόχοι που τελικά υιοθετήθηκαν σαν μια πρώτη κοινή 

πολιτική υγείας των Ευρωπαϊκών χωρών ως το 2000, ήταν 38. 

Οι στόχοι δεν αποτελούν νομική υποχρέωση για κανένα Κράτος- Μέ-

λος, απλά σκοπεύουν να ενθαρρύνουν τις δημόσιες αρχές και τον πληθυσμό 

κάθε έθνους, να αναπτύξουν πολιτικές και προγράμματα υγείας για όλους 

τους κατοίκους, που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες 

τους. Η Π.Φ.Υ. θα πρέπει να περιλαμβάνει εκπαίδευση της κοινότητας στα 

προβλήματα υγείας, στην προώθηση κατάλληλης διατροφής, την μητρική και 

παιδική φροντίδα, τον οικογενειακό προγραμματισμό, την πρόληψη των τοπι-

κών επιδημιών, τον κατάλληλο εμβολιασμό, την θεραπεία κοινών ασθενειών 

και την προμήθεια αναγκαίων φαρμάκων. 

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι το επίκεντρο του συστήματος φρο-

ντίδων υγείας πρέπει να βρίσκεται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αντι-

μετωπίζοντας τις βασικές ανάγκες κάθε κοινότητας, μέσω υπηρεσιών προ-

σπελάσιμων στον τόπο κατοικίας και εργασίας, εύκολα προσιτών και αποδε-

κτών από όλους, με πλήρη συμμετοχή της κοινότητας. 

 

3.2. ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

Αρχικά και στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να γίνει μια σύντομη 

αναφορά στα τρία επίπεδα περίθαλψης. Οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν σύν-

θετα και πολύπλοκα συστήματα, τα οποία για να λειτουργήσουν αποτελεσμα-

τικά πρέπει να έχουν καλή οργάνωση. Αν και τα συστήματα αυτά μπορεί να 

παρουσιάζουν σημαντικές μεταξύ τους διαφορές στη μορφή και τον τρόπο 

χρηματοδότησης (ιδιωτικά, δημόσια ή μικτά) παρόλα αυτά εμφανίζουν κάποια 

κοινά οργανωτικά λειτουργικά και δομικά χαρακτηριστικά. 
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Μπορούμε να διακρίνουμε δύο μορφές περίθαλψης την εξωνοσοκο-

μειακή ή ανοικτή περίθαλψη και τη νοσοκομειακή ή κλειστή. Στην εξωνοσοκο-

μειακή περίθαλψη συναντούμε τις υπηρεσίες εκείνες που παρέχονται από 

τους γενικούς – οικογενειακούς γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας. Οι 

υπηρεσίες αυτές συνθέτουν το πρωτοβάθμιο επίπεδο περίθαλψης. Ενώ στο 

δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο περίθαλψης εντάσσονται όλες εκείνες 

οι υπηρεσίες που παρέχονται από ειδικευμένους γιατρούς μέσα στα νοσοκο-

μεία. 

Το πρωτοβάθμιο επίπεδο περίθαλψης αναφέρεται στα κέντρα υποδο-

χής των ασθενών στα οποία ο ασθενής έχει την πρώτη επαφή με το σύστημα 

υγείας, δηλαδή με  κάποιον επαγγελματία της υγείας, γιατρό, μαία, νοση-

λευτή, κοινωνική λειτουργό. Ο τρόπος οργάνωσης παραγωγής και διανομής 

των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιατρείο, κέντρο υγείας, πολυϊα-

τρείο) καθορίζει και το μέγεθος του πληθυσμού που καλύπτεται, το οποίο 

μπορεί να κυμαίνεται από 500-50.000 άτομα. 

Το δευτεροβάθμιο επίπεδο αναφέρεται στην περίθαλψη που παρέχεται 

από γιατρούς των βασικών ειδικοτήτων, οι οποίοι εργάζονται στο γενικό νο-

σοκομείο της περιοχής (τοπικό ή νομαρχιακό). Σε αυτό το επίπεδο καλύπτει 

βασικά προβλήματα υγείας και απευθύνεται σε έναν πληθυσμό που κυμαίνε-

ται από 50.000 έως 500.000 κατοίκους. 

Το τριτοβάθμιο επίπεδο αναφέρεται στην αντιμετώπιση σύνθετων και 

εξειδικευμένων προβλημάτων υγείας, είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένο 

επιστημονικό προσωπικό και εξοπλισμένο με μηχανήματα σύγχρονης ιατρι-

κής τεχνολογίας και καλύπτει από 500.000 έως 1,5 εκατ. άτομα (Θεοδώρου –

Σαρρής –Σούλης)2. 

Η οργάνωση σε τρία επίπεδα περίθαλψης (πρωτοβάθμιο- δευτερο-

βάθμιο- τριτοβάθμιο) συναντάται σχεδόν σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες και 

εκφράζει τη σύγχρονη δομή και λειτουργία των συστημάτων υγείας. Μια πρό-

ταση για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος υγείας είναι 

αυτό που προτείνει ο Itting, το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη 

της πρωτοβάθμιας περίθαλψης (Διάγραμμα 4.3.). Το χαρακτηριστικό του 

γνώρισμα είναι η πρόταση για την οργάνωση της εξωνοσοκομειακής περί-

θαλψης σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο παρέχονται υπηρεσίες γενικής ιατρικής 

ενώ στο δεύτερο πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες (ορθοπεδική, οφθαλμολογία). 
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Ενώ για τις περιπτώσεις εκείνες που χρήζουν περαιτέρω αντιμετώπιση ή 

απαιτούν πιο εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες λειτουργεί ένα σύστημα πα-

ραπομπής προς τα νοσοκομεία της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περί-

θαλψης. Η αποτελεσματικότητα του υποδείγματος Itting έγκειται στο γεγονός 

ότι δίνει τη δυνατότητα στο πρωτοβάθμιο επίπεδο να παρέχει όχι μόνο γενι-

κές ιατρικές υπηρεσίες αλλά και εξειδικευμένες με σκοπό να αποσυμφορέσει 

τα νοσοκομεία από την άσκοπη συσσώρευση ασθενών, τα περιστατικά των 

οποίων μπορεί να αντιμετωπισθούν από ένα καλά οργανωμένο και στελεχω-

μένο κέντρο υγείας(Υφαντόπουλος 1990)4. 

 

3.3. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

Η απάντηση στις σύγχρονες ανάγκες υγείας, έτσι όπως αυτές εκδηλώ-

νονται σήμερα, γίνεται προσπάθεια να δοθεί μέσα από την πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας (Π.Φ.Υ.). Η αναβάθμιση και ανάπτυξη της Π.Φ.Υ. τα τελευ-

ταία χρόνια μπορεί να θεωρηθεί ως ένα αντίδοτο στην υγειονομική κρίση της 

δεκαετίας του ’70, όταν οι υπηρεσίες υγείας απορροφούσαν υπέρογκα ποσά 

χωρίς να έχουν τα ανάλογα αποτελέσματα σε όρους ανθρωπινής ευημερίας. 

Το περιεχόμενο της Π.Φ.Υ. είχε κατά καιρούς διαφορετικούς ορισμούς 

ανάλογα με τις διαφορετικές κοινωνικές αρχές και αξίες αλλά και του διαφορε-

τικού επιδημιολογικού προτύπου που καθόριζε τις υγειονομικές ανάγκες. Ο 

τελευταίος ορισμός της Π.Φ.Υ. έτσι όπως αυτός διατυπώθηκε στη διακήρυξη 

της ALMA-ATA αναφέρει ότι: 

«ΠΦΥ είναι βασική φροντίδα βασισμένη σε πρακτικές, επιστημονικά 

τεκμηριωμένες και κοινωνικά αποδεκτές μεθόδους και τεχνολογία. Η φροντίδα 

αυτή είναι στη διάθεση όλων των πολιτών της κοινότητας και των οικογενειών 

τους και παρέχεται με την πλήρη συμμετοχή τους και σε κόστος που η κοινό-

τητα και η χώρα μπορούν να επωμισθούν σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής της, 

μέσα στο πνεύμα της αυτοδυναμίας και της αυτοδιάθεσης. Η ΠΦΥ αποτελεί 

ένα βασικό συστατικό στοιχείο, όχι μόνο του συστήματος υγείας μιας χώρας, 

του οποίου είναι το κεντρικό σημείο αναφοράς, αλλά και του γενικότερου κοι-

νωνικού-οικονομικού οικοδομήματος. Η ΠΦΥ φέρνει τη φροντίδα υγείας όσο 
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το δυνατό πλησιέστερα στους χώρους όπου οι άνθρωποι ζουν και εργάζονται 

και αποτελεί το πρώτο στοιχείο σε μια συνεχή διαδικασία παροχής υπηρε-

σιών υγείας (WHO 1978)5. 

Με βάση τον παραπάνω ορισμό δημιουργείται μια νέα φιλοσοφία που 

στηρίζεται στο σκεπτικό ότι η διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου υγείας 

επιτυγχάνεται πιο αποτελεσματικά μέσα από την ΠΦΥ και πιο συγκεκριμένα 

μέσα από τις υπηρεσίες πρόληψης και αγωγής υγείας, με αποκέντρωση και 

ενεργητική συμμετοχή της κοινότητας και του ίδιου του πολίτη. Η πρωτοβάθ-

μια ιατρική περίθαλψη αναφέρεται σε υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται σε 

άτομα που έχουν νοσήσει και έχουν εκδηλώσει υποκειμενικά ή αντικειμενικά 

τα συμπτώματα της νόσου. Αντίθετα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εκφρά-

ζει μια ευρύτερη έννοια, που αναφέρεται σε υπηρεσίες υγείας που προσφέ-

ρονται και σε υγιή άτομα είτε στο σύνολο του πληθυσμού είτε στο επίπεδο της 

κοινότητας. 

Στην πραγματικότητα, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας υπερβαίνει το 

συμβατικό πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας και περικλείει δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον, τη διατροφή και την προ-

σφορά βασικής κλινικής και φαρμακευτικής υποστήριξης (WHO 1978)5. Υπό 

το πρίσμα των υπηρεσιών υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι βα-

σικό χαρακτηριστικό του υγειονομικού συστήματος, με την έννοια ενός ολο-

κληρωμένου, συνεχούς και διακεκριμένου μέρους των υγειονομικών υπηρε-

σιών και όχι ενός πρόσθετου τμήματος (Bash, 1993) στο οποίο ο γενικός για-

τρός παίζει έναν διευρυμένο ρόλο στα πλαίσια διατομεακής δράσης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντί-

δας υγείας αποτελεί η ύπαρξη μηχανισμών εκτίμησης των αναγκών υγείας 

του πληθυσμού καθώς και πληροφορικής υποστήριξης σχετικά με τα προ-

βλήματα υγείας της κοινότητας. Επιπροσθέτως, η πρωτοβάθμια φροντίδα για 

την υγεία μπορεί να επηρεάσει ριζικά την επιστημονική μεθοδολογία και την 

κλινική άσκηση της ιατρικής πρακτικής με τέτοιο τρόπο ώστε να εκτοπιστεί το 

θεραπευτικό και ατομικιστικό πρότυπο βαθμιαία από το εναλλακτικό υπό-

δειγμα της πρόληψης και προαγωγής της υγείας στην κοινότητα (Abramson, 

1988. Κούτης, 1992). 
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3.4. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Η στρατηγική που εκφράζει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δίνει ιδιαί-

τερη έμφαση στον εξωνοσοκομειακό τομέα ενός συστήματος υγείας. Σε καμία 

περίπτωση δεν θα πρέπει να ληφθεί η έμφαση αυτή ως υποτίμηση της νοσο-

κομειακής και εξειδικευμένης ιατρικής περίθαλψης. Είναι γνωστό επίσης ότι 

και τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα πρόληψης δεν είναι σε θέση να 

εξαφανίσουν την αρρώστια, όπως και η πιο ολοκληρωμένη πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας δεν είναι επαρκής για την αντιμετώπιση της. Από την άλλη 

πλευρά η συνειδητοποίηση των ορίων του νοσοκομείου οδηγεί στην παρα-

δοχή ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να αποτελέσει τον άξονα 

γύρω από τον οποίο είναι δυνατή η συνεχής και συστηματική πρόληψη και 

παρακολούθηση της αρρώστιας. 

Με βάση το παραπάνω μπορούμε να υιοθετήσουμε την παραδοχή ότι 

οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αποτελούν το επίκεντρο του 

όλου συστήματος. Οι μονάδες αυτές βρίσκονται αποκεντρωμένες μέσα στο 

χώρο της καθημερινής ζωής των ανθρώπων και διατηρούν μια άμεση και συ-

νεχή επαφή και σχέση με το σύνολο του πληθυσμού. Λειτουργούν ως κομβικό 

σημείο γύρω από το οποίο διαρθρώνεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα φρο-

ντίδας για την υγεία. Το παραπάνω σύστημα προκειμένου να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά και αποδοτικά προαπαιτεί όχι μόνο αναβαθμισμένες, οργα-

νωμένες και καλά στελεχωμένες πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας αλλά και 

αμφίδρομη – ανοιχτή επικοινωνία με τις νοσοκομειακές μονάδες.  

Η σημασία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έγκειται στο γεγονός 

ότι δεν αποτελεί απλά μια στρατηγική που δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε ορι-

σμένους τομείς του συστήματος υγείας όσον αφορά την πρόληψη και την 

εξωνοσοκομειακή περίθαλψη. Αλλά επιπλέον αλλάζει την καθιερωμένη αντί-

ληψη για την υγεία και την αρρώστια, την άσκηση της ιατρικής, την οργάνωση 

και λειτουργία ολόκληρου του συστήματος υγείας με ευρύτερες πολιτισμικές 

και πολιτικές επιπτώσεις. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η στρατηγική της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, επηρεάζει επίσης και το γενικότερο σχεδια-

σμό της κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης μιας χώρας σε τομείς όπως η 

βιομηχανία, η γεωργία, το περιβάλλον κ.ά. (Μωραΐτης, 1985)6. 
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3.5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη χαρακτηρίζεται ως το πρώτο επίπεδο του 

συστήματος υγείας είναι εκεί όπου ο ασθενής έρχεται για πρώτη φορά σε 

επαφή με τις επίσημες υπηρεσίες υγείας. Στο επίπεδο αυτό θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το 90% των προβλημάτων –περιστατικών 

υγείας. Για το λόγο αυτό η όλη οργάνωση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας πε-

ρίθαλψης θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από στοιχεία όπως: α) υψηλή προ-

σπελασιμότητα των υπηρεσιών, με άλλα λόγια από απουσία οργανωτικών, 

λειτουργικών, διοικητικών, γεωγραφικών και οικονομικών φραγμών και β) 

υψηλή διαθεσιμότητα, δηλαδή πλήρης και συνεχή κάλυψη για όλο το 24ωρο 

και για 365 ημέρες το χρόνο (Θεοδώρου Μ., 1994)7. 

Οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης παρέχονται κυρίως από τους 

γιατρούς γενικής ιατρικής αλλά και άλλων ειδικοτήτων. Οι γιατροί μπορεί να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες του σε ιδιωτικά ιατρεία, σε κέντρα υγείας, πολυϊα-

τρεία και εξωτερικά ιατρεία. Διάφορα σχήματα έχουν προταθεί κατά καιρούς 

για να διευκρινίσουν και να ταξινομήσουν τα στοιχεία που τη συνθέτουν. Επι-

τροπή της Π.Ο.Υ. πρότεινε το 1967, να περιληφθούν τρία στοιχεία: α. Την 

επάρκεια (adequancy), β) Την αποδοτικότητα (efficiency) και γ. Την επιστη-

μονικο-τεχνική ποιότητα (scientific technical quality). Αργότερα, η American 

Public Health Association πρότεινε ένα διαφορετικό σχήμα με τέσσερις βασι-

κές έννοιες: α. Την προσπελασιμότητα των υπηρεσιών (accessibility), β. Την 

ποιότητα τους, γ. Την συνέχεια της περίθαλψης, δ. Την αποδοτικότητα. Το 

1981 η Π.Ο.Υ. επανέρχεται στο θέμα και προτείνει έξι έννοιες που συνθέτουν 

τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, τη λειτουργία και την αξιολόγηση ενός συστή-

ματος υγείας: 

α. Την καταλληλότητα (relevance) σε σχέση με το κοινωνικό- οικονο-

μικό περιβάλλον, τις ανθρώπινες ανάγκες και τις κοινωνικο-υγειονομικές προ-

τεραιότητες, 

β. Την επάρκεια υπηρεσιών και πόρων, 

γ. Την πρόοδο (progress) των υγειονομικών δραστηριοτήτων (σύ-

γκριση αποτελεσμάτων – απόδοσης σε δεδομένο χρόνο σε σχέση με τον 

προγραμματισμό που έχει γίνει), 
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δ. Την αποδοτικότητα των υπηρεσιών, που είναι η σύγκριση των απο-

τελεσμάτων ως προς τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, 

ε. Την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών ως προς το πρίσμα της 

βελτίωσης της υγειονομικής κατάστασης του πληθυσμού, 

στ. Την επίπτωση (impact) του προγράμματος στη συνολική κοινωνική 

και υγειονομική ανάπτυξη (Ζηλίδης Χ., 1989)8. 

3.6. Η ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

Η ιστορική εξέλιξη των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

στην Ελλάδα είναι σχεδόν παράλληλη με εκείνη της ανάπτυξης της Κοινωνι-

κής Ασφάλισης. Καθοριστικό ρόλο στην πορεία της διαδραμάτισαν οι αντί-

στοιχες εξελίξεις στο χώρο της υγείας και της επέκτασης της κοινωνικής 

ασφαλιστικής κάλυψης. Οι παρεμβάσεις αυτές επηρεάστηκαν από τη βιομη-

χανική ανάπτυξη, τις μείζονες πολιτικές εξελίξεις στον τόπο μας, την αλλαγή 

του νοσολογικού προτύπου, τη σημασία και την προτεραιότητα που αποδίδει 

η κάθε κοινωνία στην αξία της διατήρησης της υγείας. 

Σημαντικοί σταθμοί για την ανάπτυξη του θεσμού θεωρούνται: Ο Νό-

μος 6298/53 που προέβλεπε αποκεντρωμένο σύστημα υπηρεσιών πρωτο-

βάθμιας φροντίδας, δηλαδή τους Κοινοτικούς Υγειονομικούς Σταθμούς, οι 

οποίοι μετά το 1955 συμπληρώθηκαν με τα Κοινοτικά και Αγροτικά Ιατρεία. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι το ΙΚΑ είναι ο μοναδικός 

ίσως ασφαλιστικός φορέας στην Ευρώπη και στον κόσμο, που πρώτον ανέ-

πτυξε από την ίδρυση του και παράλληλα με την ασφαλιστική του προσπά-

θεια υγειονομικές μονάδες παροχής Υγειονομικών Υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης στον αστικό χώρο και αργότερα στον ημιαστικό και δεύτερον 

εντόπισε από πολύ νωρίς τη σημασία του θεσμού του γενικού –οικογενειακού 

γιατρού μέσα στο σύστημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την κα-

θιέρωσε από το 1960. Ως τρίτη σημαντική παρέμβαση στο χώρο της πρωτο-

βάθμιας φροντίδας θεωρούνται οι σχετικές διατάξεις του 1397/83, οι οποίες 

μόνο μερικώς και ιδιαίτερα στο μη αστικό χώρο. 

Το Σεπτέμβριο του 1983 ψηφίστηκε στην Ελλάδα ο Ν.1397 για το 

«Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Ε.Σ.Υ.). Με το νόμο αυτό επιδιώκεται μια ριζική 
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αναδιοργάνωση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, με στόχο τη δημιουργία 

ενός συστήματος υγείας που θα παρέχει «ίση και υψηλού επιπέδου περί-

θαλψη και κοινωνική φροντίδα» σε όλους ανεξαρτήτως τους Έλληνες, υπό 

την άμεση και αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Στο σημείο αυτό παρατηρή-

θηκε ότι ο νομοθέτης φωτογραφίζει ως εν δυνάμει χρήστες μόνο τους Έλλη-

νες υπηκόους και θεωρεί ως υπεύθυνο για την υλοποίηση όλων των απαραί-

τητων παροχών το κράτος. 

Στο νόμο αυτό αναφέρεται ότι στα πλαίσια του Ε.Σ.Υ. ξεχωριστή βαρύ-

τητα θα δοθεί στον τομέα της «πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας» με βάση την 

πολυδιάστατη έννοια που της αποδόθηκε από την ALMA-ATA και ξεπερνώ-

ντας τα όρια του παραδοσιακού περιεχομένου της εξωνοσοκομειακής περί-

θαλψης. Σαν μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου, τόσο στις αγροτικές 

όσο και στις αστικές περιοχές, επιλέχτηκε ένας νέος θεσμός για την πρωτο-

βάθμια φροντίδα, τα Κέντρα Υγείας με αποκεντρωμένες μονάδες τους τα Πε-

ριφερειακά Ιατρεία. 

Για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ο νόμος Ν.1397/83 προέβλεπε 

τη δημιουργία ικανού αριθμού κέντρων υγείας και περιφερειακών ιατρείων, 

που θα κάλυπταν πλήρως τις ανάγκες υγείας όλων των πολιτών. Σε αρκετά 

σύντομο χρονικό διάστημα ανεγέρθηκαν και εξοπλίστηκαν σχεδόν αρκετά 

από τα προβλεπόμενα από το νόμο κέντρα υγείας μη αστικού τύπου και σή-

μερα με τη λειτουργία τους βελτιώνουν κατά πολύ την κατάσταση στις αγροτι-

κές περιοχές. Πιο συγκεκριμένα για την κάλυψη των αναγκών της χώρας 

προγραμματίστηκε η δημιουργία 400 συνολικά κέντρων υγείας από τα οποία 

τα 190 θα βρίσκονται στις αγροτικές και τα 210 στις αστικές περιοχές της χώ-

ρας (Ζηλίδης Χ., 1989)8. 

Στις αστικές περιοχές αντίθετα με τις αγροτικές, οι προβλέψεις του νό-

μου δεν υλοποιήθηκαν όσον αφορά τον τομέα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης 

και τη δημιουργία κέντρων υγείας με αποτέλεσμα η κατάσταση να παραμένει 

ως έχει, δηλαδή κατακερματισμός των υπηρεσιών σε επίπεδο οργάνωσης και 

λειτουργίας με παρουσία πληθώρας φορέων, σημαντικές διαφοροποιήσεις ως 

προς τον τρόπο και τις διαδικασίες για την παροχή των συγκεκριμένων υπη-

ρεσιών και φυσικά σημαντικές ανισότητες στο εύρος και την ποιότητα που 

λαμβάνει στην καθημερινή του επαφή ο πολίτης. 

 17



Χρησιμοποιώντας ως βάση το χρηματοδοτικό κριτήριο, οι φορείς που 

προσφέρουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι οι παρακάτω: 

1. Το Κράτος, μέσω των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων 

που δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.1397/83, για τις αγροτικές περιοχές και των εξωτερικών ιατρείων 

των νοσοκομείων για τα αστικά κέντρα. Στην περίπτωση αυτή η κύρια 

πηγή χρηματοδότησης είναι τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογι-

σμού και σε μικρότερο ποσοστό τα ασφαλιστικά ταμεία. 

2. Οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, εδώ η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθ-

μιας φροντίδας υγείας υλοποιείται κατά κύριο λόγο μέσω των πολυϊα-

τρείων του ΙΚΑ, ενώ για τα υπόλοιπα ταμεία με συμβεβλημένα ιδιωτικά 

ιατρεία και εργαστήρια. Η χρηματοδότηση εδώ προέρχεται από τις ει-

σφορές των εργαζομένων και εργοδοτών. 

3. Τον Ιδιωτικό Τομέα, που αποτελεί σημαντικό τμήμα του ευρύτερου το-

μέα υγείας στη χώρα και χρηματοδοτείται κυρίως από το οικογενειακό 

εισόδημα των νοικοκυριών, τα ασφαλιστικά ταμεία και εργοδοτικές ει-

σφορές για ομαδικά πακέτα πρόσθετης ιατρικής κάλυψης (Θεοδώρου 

– Σαρρής – Σούλης 2001)2. 

 

33..66..11..ΗΗ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΘΘΑΑΛΛΨΨΗΗ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΚΚΡΡΑΑΤΤΟΟΣΣ  

Σύμφωνα με το Ν.1397/83 οι υπηρεσίες υγείας θα παρέχονται δωρεάν 

σε όλους τους πολίτες και αποκλειστικά από το κράτος, σήμερα λόγω της μη 

εφαρμογής και υλοποίησης όλων των διατάξεων του νόμου, στις αγροτικές 

περιοχές η πρωτοβάθμια περίθαλψη παρέχεται από τα 170 κέντρα υγείας τα 

οποία χαρακτηρίζονται από μη επαρκή στελέχωση καθώς και τα 19 μικρά νο-

σοκομεία, ενώ από την άλλη πλευρά στις αστικές περιοχές η κατάσταση πα-

ρουσιάζει μεγάλες ελλείψεις σε κτίρια, εξοπλισμό και ειδικευμένο προσωπικό, 

πολυκερματισμό και ανισότητες στην πρόσβαση την ποιότητα και το εύρος 

των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Στις αστικές περιοχές ο νόμος προέβλεπε τη δημιουργία ικανού αριθ-

μού κέντρων υγείας και περιφερειακών ιατρείων καθώς και τη βελτίωση των 

εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων. Επίσης προβλέπονταν η ένταξη κυ-

ρίως του ΙΚΑ στο ΕΣΥ, έτσι ώστε μέσα από αυτού του είδους την ενοποίηση 
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να βελτιωθεί η ποιότητα, να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 

και φυσικά να περιοριστούν οι υπάρχουσες ανισότητες. Δυστυχώς, όμως μέ-

χρι σήμερα δεν δημιουργήθηκαν ακόμη τα κέντρα υγείας αστικού τύπου ενώ η 

πρόβλεψη του νόμου για την ένταξη του κλάδου υγείας του ΙΚΑ με την υπο-

δομή του στο ΕΣΥ δεν υλοποιήθηκε. Διαπιστώνουμε λοιπόν, ιδιαίτερα στις 

αστικές περιοχές, η πρωτοβάθμια περίθαλψη να ικανοποιεί στοιχειώδεις ανά-

γκες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσω των εξωτερικών ιατρείων των 

νοσοκομείων και των πολυϊατρείων του ΙΚΑ, με σχεδόν παντελή έλλειψη ια-

τροπροληπτικών δραστηριοτήτων, αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας 

και χωρίς καμία σύνδεση με τη δευτεροβάθμια περίθαλψη (Θεοδώρου Μ., 

1994)7. 

Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τα εξωτερικά ιατρεία των νοσο-

κομείων να επιφορτίζονται σε μεγάλο βαθμό την ευθύνη για παροχή υπηρε-

σιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Από το 1981 ως το 1991, ο αριθμός των 

επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων υπερδιπλασιάστηκε, 

ενώ με βάση τελευταία στοιχεία το λιγότερο που αναλογεί είναι μια επίσκεψη 

ανά άτομο. Από αυτές τις επισκέψεις οι μισές περίπου ανήκαν στον παθολο-

γικό τομέα και οι υπόλοιπες στον χειρουργικό. 

Τα προβλήματα που δημιουργούνται στην παροχή υπηρεσιών από τα 

εξωτερικά ιατρεία αφορούν κυρίως το περιορισμένο ωράριο λειτουργίας (κυ-

ρίως τις πρωινές ώρες) αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η περιορισμένη διαθεσιμό-

τητα να δυσκολεύει τους εργαζόμενους – ασθενείς που επιθυμούν και έχουν 

ανάγκη να τα επισκεφθούν. Τις υπόλοιπες ώρες του 24ωρου οι ασθενείς 

μπορούν να απευθυνθούν μόνο στα εφημερεύοντα νοσοκομεία. 

Συμπερασματικά, τα προβλήματα που δημιουργούνται από την παρα-

πάνω μορφή παροχή υπηρεσιών υγείας εντοπίζονται στα παρακάτω σημεία: 

1. Δεν διασφαλίζεται συνέχεια στην ιατρική φροντίδα αφού υπάρχουν 

εναλλαγές ανάμεσα σε εξωτερικά ιατρεία και εφημερεύοντα νοσοκο-

μεία. 

2. Μειωμένη αποτελεσματικότητα λόγω της συχνής αλλαγής των γιατρών 

αλλά και λόγω της έλλειψης μηχανογραφημένου αρχείου ασθενών. 

3. Αδυναμία πρόσβασης για μεγάλες κοινωνικές ομάδες όπως ηλικιωμέ-

νοι, παιδιά, εργαζόμενοι. Ας αναρωτηθούμε, πόσο εύκολο είναι κάθε 

φορά ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι να επιτύχουν 
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ευκολία πρόσβασης σε εφημερεύοντα νοσοκομεία ή ακόμα και εξωτε-

ρικά ιατρεία. Ακόμα και τα βρέφη ή τα παιδιά πόσο συχνά ταλαιπω-

ρούνται στις μέρες μας για ιατρική φροντίδα τις νυχτερινές ώρες, τις 

αργίες αλλά ακόμα και τις καθημερινές. 

4. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν ένα φαινόμενο μη σωστής ροής 

ασθενών με αποτέλεσμα όχι μόνο την ταλαιπωρία την κακή εξυπηρέ-

τηση αλλά και τη μεγάλη επιβάρυνση των νοσοκομείων. 

 

Όπως αναφέραμε και προηγούμενα ο νόμος 1397/83 σχετικά με τη 

πρωτοβάθμια περίθαλψη, καθιέρωσε μια καινούργια οργανωτική διάρθρωση 

η οποία βασίζεται στην λειτουργία των κέντρων υγείας. Η χωροθέτηση των 

κέντρων υγείας έγινε με κριτήρια γεωγραφικά, πληθυσμιακά και κοινωνικοοι-

κονομικά. Κατά την πρώτη φάση υλοποίησης του Ε.Σ.Υ. άμεση και κύρια 

προτεραιότητα δόθηκε στη δημιουργία των κέντρων υγείας στις αγροτικές πε-

ριοχές της χώρας, οι οποίες κατά κοινή ομολογία παρουσιάζουν τα περισσό-

τερα προβλήματα στις ιατρικές υπηρεσίες. Ένα επιπλέον κριτήριο που χρησι-

μοποιήθηκε για την χωροταξική κατανομή ήταν η δυνατότητα πρόσβασης 

προς το κέντρο υγείας όλου του καλυπτόμενου πληθυσμού σε λιγότερο από 

μισή ώρα ή για τις απομακρυσμένες περιοχές σε μια ώρα. Όπως παρατη-

ρούμε δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ισότητας και προσβασιμότητας για 

όλους τους πολίτες. Στο μεγάλο θέμα των κέντρων υγείας θα αναφερθούμε 

περισσότερο διεξοδικά στην επόμενη ενότητα. 

 

33..66..22..  ΗΗ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΘΘΑΑΛΛΨΨΗΗ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥΣΣ  

ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥΣΣ  

Σήμερα υπολογίζεται ότι υπάρχουν σχεδόν 39 ταμεία με κλάδο ασθέ-

νειας, τα περισσότερα από τα οποία καλύπτουν πολύ μικρό αριθμό ασφαλι-

σμένων. Οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης παρέχονται μέσα από 

συμβάσεις με ιδιώτες γιατρούς και εργαστήρια. Στο σημείο αυτό είναι εμφανές 

και θα πρέπει να θίξουμε το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για μείωση του αριθ-

μού των Ασφαλιστικών Ταμείων για λόγους είτε βιωσιμότητα είτε βελτίωσης 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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Από την άλλη πλευρά το ΙΚΑ αντίθετα με τα άλλα ταμεία προσφέρει το 

μεγαλύτερο μέρος υπηρεσιών υγείας μέσα από ένα δικό του ευρύ και αποκε-

ντρωμένο δίκτυο πολυϊατρείων. Οι δικαιούχοι περίθαλψης του ΙΚΑ είναι στην 

πλειονότητα τους εργάτες, μισθωτοί και συνταξιούχοι με τα μέλη των οικογε-

νειών τους. Το ΙΚΑ είναι ΝΠΔΔ και αποτελεί το μεγαλύτερο ασφαλιστικό ορ-

γανισμό της χώρας, αφού ασφαλίζει περισσότερο από μισό Ελληνικό πληθυ-

σμό. Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών του βασίζεται στις εισφορές εργαζο-

μένων και εργοδοτών. Όταν η υποδομή του ΙΚΑ είτε σε ανθρώπινους πόρους 

είτε σε εξοπλισμό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών υγείας των 

ασφαλισμένων του, τότε αυτό συμβάλλεται με τα κρατικά νοσοκομεία και με 

ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Το κόστος για αμοιβές ιδιωτικών διαγνωστικών 

κέντρων και εργαστηρίων αυξήθηκε ραγδαία την τελευταία δεκαετία και αυτό 

λόγω του διπλασιασμού σχεδόν των συμβάσεων αλλά και λόγω της προκλη-

τής ζήτησης που δημιουργείται από τους γιατρούς του ΙΚΑ που έχουν συμφέ-

ρον να παραπέμπουν ασθενείς σε ιδιωτικά κέντρα για εξετάσεις υψηλού κό-

στους. 

Όλες οι υπηρεσίες των πολυϊατρείων του ΙΚΑ παρέχονται δωρεάν 

στους ασφαλισμένους η μόνη συμμετοχή του ασθενή ανέρχεται στο 25% του 

κόστους των φαρμάκων με εξαίρεση φυσικά τους χρονίους πάσχοντες, τις 

έγκυες. Ο οικογενειακός γιατρός με την έννοια που αυτός λειτουργεί σε άλλα 

οργανωμένα συστήματα υγείας δεν υπάρχει στο ΙΚΑ. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά καθώς και τα προβλήματα που παρουσιά-

ζουν οι υπηρεσίες υγείας του ΙΚΑ συνοψίζονται παρακάτω. 

1. Υψηλή προσπελασιμότητα –προσβασιμότητα, ο κάθε δικαιούχος 

μπορεί να επισκεφθεί όποια ειδικότητα θέλει, οπότε αυτός το κρίνει 

απαραίτητο και όσες φορές θέλει τα πολυϊατρεία κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας τους. Το πρόβλημα δημιουργείται μόνο για τις νυκτερινές 

ώρες που τα πολυϊατρεία δεν λειτουργούν.  

2. Το σύστημα παρουσιάζει συμπτώματα υπερβάλλουσας ζήτησης και 

κατανάλωσης. Ο κύριος όγκος των επισκέψεων κατευθύνεται στους 

γιατρούς ειδικοτήτων, ενώ οι επισκέψεις στους παθολόγους- οικογε-

νειακούς γιατρούς είναι περιορισμένη. Σαν αποτέλεσμα έχουμε την 

αναποτελεσματικότητα του συστήματος, αφού δεν υπάρχει κάποιος 
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μηχανισμός επιλογής των επισκέψεων που γίνονται στις διάφορες ει-

δικότητες. 

3. Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, δεν κρίνεται ικανοποιη-

τική. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει κάποιο αξιόλογο πρόγραμμα 

ελέγχου και διασφάλισης ενός ικανοποιητικού επιπέδου ποιότητας 

των υπηρεσιών και αποτελεσματικότητας του συστήματος. Από 

πρόσφατη έρευνα που έγινε μόνο οι 4 στους 10 δηλώνουν ικανο-

ποιημένοι από τις υπηρεσίες υγείας του ΙΚΑ ενώ 8 στους 10 θα προ-

τιμούσαν αντί το ΙΚΑ κάποιο άλλο ασφαλιστικό ταμείο, όπως των δη-

μοσίων υπαλλήλων. 

4. Δεν υπάρχει στοιχειώδης σύνδεση των παθολόγων με τις υπόλοιπες 

ειδικότητες της πρωτοβάθμιας και νοσοκομειακής περίθαλψης. Απο-

τέλεσμα είναι η έλλειψη συνέχειας στη φροντίδα υγείας και η άσκοπη 

περιπλάνηση του ασθενή στις διάφορες υπηρεσίες υγείας. 

5. Παρατηρείται μια συνεχής και μεγάλη διαρροή ασθενών προς την 

ιδιωτική ιατρική. Οι κύριοι λόγοι είναι είτε γιατί δεν εμπιστεύονταν τις 

υπηρεσίες υγείας του ΙΚΑ είτε γιατί ήθελαν μια δεύτερη γνώμη ή γιατί 

ήθελαν να αποφύγουν την ταλαιπωρία της αναμονής και καθυστέρη-

σης (Θεοδώρου Μ., 1994)7. 

 

33..66..33..  ΗΗ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΘΘΑΑΛΛΨΨΗΗ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΙΙΔΔΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑ  

Σήμερα ένα μεγάλο ποσοστό των γιατρών, ακόμη και εκείνοι που ερ-

γάζονται στα νοσοκομεία ή σε πολυϊατρεία ασφαλιστικών οργανισμών, διατη-

ρούν ιδιωτικό ιατρείο και προσφέρουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης. 

Αυτό επιβεβαιώνεται από το υψηλό ποσοστό της ιδιωτικής δαπάνης υγείας 

και την παραοικονομία. Ο ιδιωτικός τομέας δεν περιορίστηκε μόνο στην πα-

ροχή υπηρεσιών μέσα από τα ιατρεία, αλλά επένδυσε σημαντικά κεφάλαια 

στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και στην υψηλή διαγνωστική τεχνολογία. 

Σχεδόν όλα τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα είναι σήμερα συμβεβλημένα με 

ασφαλιστική ταμεία και αμείβονται κατά πράξη. Η μη ύπαρξη μηχανισμού 

ελέγχου στις παραπομπές των ασθενών έχει ως συνέπεια τα ασφαλιστικά τα-

μεία να είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν αδικαιολόγητα υψηλά ποσά. 
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3.7. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΣΥ 

Στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, το πρόγραμμα του ΕΣΥ 

προέβλεπε σε πρώτη φάση την ίδρυση 184 κέντρων υγείας στις μη αστικές 

περιοχές της χώρας εκ των οποίων 165 αμιγή Κέντρα Υγείας και 19 Κέντρα 

Υγείας – Νοσοκομεία. Σκοπός του προγράμματος ήταν ο ριζικός εκσυγχρονι-

σμός των υπηρεσιών υγείας στην ύπαιθρο. Μέσα στα πλαίσια μιας ευρύτερης 

κοινωνικής αποδοχής διαμορφώθηκε ένα κλίμα που επέτρεψε την πλήρη 

υλοποίηση του προγράμματος μέσα σε μια επταετία. Μάλιστα, η ευρεία απο-

δοχή και η αντίστοιχη κοινωνική πίεση οδήγησαν, κατά την επόμενη δεκαετία, 

στην επέκταση του δικτύου και σε άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα μέχρι τις 

αρχές του 2004 να λειτουργούν συνολικά σε όλη τη χώρα 202 Κέντρα Υγείας 

μη αστικού τύπου. 

Η ανάπτυξη του δικτύου των Κέντρων Υγείας συνοδεύθηκε και από μια 

ανάλογη στελεχειακή πολιτική, η οποία φιλοδοξούσε (α) να αντικαταστήσει το 

περιστασιακό και ανεκπαίδευτο ιατρικό προσωπικό της υπαίθρου (δηλ. τους 

με ετήσια θητεία αγροτικούς γιατρούς με πλήρως εκπαιδευόμενο και μόνιμο 

ιατρικό προσωπικό, (β) να εκσυγχρονίσει και να διευρύνει το φάσμα του όλου 

υγειονομικού προσωπικού της υπαίθρου με νέες ειδικότητες όπως κοινωνι-

κούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, τεχνολόγους εργαστηρίων κ.λ.π. Το 

πρόγραμμα της στελέχωσης αρχικά ξεκίνησε με ελπιδοφόρα μηνύματα αλλά 

στην εξέλιξη του δεν υλοποιήθηκε ομοιόμορφα και σύμφωνα με τους στό-

χους. Επαρκής ήταν η κάλυψη των θέσεων ιατρικού προσωπικού των Κέ-

ντρων Υγείας για τους αγροτικούς γιατρούς. 

Ικανοποιητική η πληρότητα των θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού και 

των τεχνολόγων εργαστηρίων. Αντίθετα, η ενσωμάτωση των νέων επαγγελ-

μάτων υγείας (κοινωνικοί λειτουργοί, επισκέπτες υγείας, φυσικοθεραπευτές) 

και η συνακόλουθη ανάπτυξη των αντίστοιχων υπηρεσιών επιτεύχθηκαν σε 

ένα πολύ μικρό ποσοστό, περίπου 10%, 20% (Ζηλίδης Χ., 2005)10. 

Στα μέσα της δεύτερης δεκαετίας του ΕΣΥ ξεκίνησε για πρώτη φορά 

και ένα πρόγραμμα κατασκευής Κέντρων Υγείας αστικού τύπου, το οποίο 

προέβλεπε τη λειτουργία 16 Κέντρων Υγείας στην ευρύτερη περιοχή Αθήνας 

και Θεσσαλονίκης. 
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3.8. ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟ-

ΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο Α/53/18-02-2004 η πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας περιλαμβάνει: υπηρεσίες υγείας που δεν απαιτούν εισαγωγή 

σε κάποιο νοσοκομείο, εκτίμηση των αναγκών υγείας των πολιτών και δρά-

σεις για την πρόληψη νοσημάτων και την προαγωγή υγείας, οικογενειακό 

προγραμματισμό, οδοντιατρική φροντίδα με κύριο μέλημα την προληπτική 

οδοντιατρική, τις υπηρεσίες μετανοσοκομειακής φροντίδας και τις υπηρεσίες 

αποκατάστασης, τη φροντίδα χρονίως πασχόντων που δεν χρειάζονται νοσο-

κομειακή παρακολούθηση και τέλος την υλοποίηση υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διατύ-

πωση του νομοθέτη που αναφέρει ότι το Κράτος για λόγους κοινωνικής ανά-

πτυξης και διατήρησης της κοινωνικής συνοχής εξασφαλίζει σε όλους τους 

κατοίκους της επικράτειας την πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φρο-

ντίδας υγείας. 

Παρατηρούμε λοιπόν, ότι ο νομοθέτης δεν αναφέρει καμία διάκριση 

σχετικά με την υπηκοότητα των δικαιούχων στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 

φροντίδας αλλά αντίθετα ορίζει ως δικαιούχους των υπηρεσιών όλους τους 

κατοίκους της επικράτειας χωρίς καμία εξαίρεση. Ακόμα δεν αναφέρει την δε-

σμευτική υποχρέωση του Κράτους για την παροχή των συγκεκριμένων υπη-

ρεσιών. Επίσης ορίζει τις αρχές που πρέπει να διέπουν το σύστημα Παροχής 

φροντίδας Υγείας οι οποίες είναι: η ισότητα στην πρόσβαση για όλους τους 

κατοίκους της χώρας, η ισότητα στην φροντίδα, η παροχή ολοκληρωμένης 

φροντίδας ιδιαίτερα για χρόνια νοσήματα, τον προσανατολισμό του συστήμα-

τος όχι μόνο στο άτομο αλλά και στην οικογένεια του, τη διαχείριση –άμεση 

διαθεσιμότητα και εμπιστευτικότητα όλων των ιατρο-ασφαλιστικών δεδομέ-

νων και πληροφοριών και τέλος την ελεύθερη επιλογή οικογενειακού και 

προσωπικού ιατρού. 

Σύμφωνα με τον νόμο οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται από τα κέ-

ντρα υγείας του ΕΣΥ, τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας των Οργανισμών 

Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) που μετονομάζονται σε Κέντρα Υγείας του 

οικείου Ο.Κ.Α., τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Στα Κέντρα 
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Υγείας που καλύπτουν απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές προβλέ-

πεται η λειτουργία συστήματος τηλεϊατρικής υποστήριξης, ακόμα τα Κέντρα 

Υγείας θα πρέπει να μεριμνούν για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 

φροντίδας στο σπίτι, για την παροχή μετανοσοκομειακής φροντίδας και φυσι-

κής αποκατάστασης και αποθεραπείας σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού και 

ασθενών. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα εμφανής ο σημαντικός κοινωνικός ρόλος της 

Π.Φ.Υ. και η ανάγκη για τη στήριξη και υλοποίηση των συγκεκριμένων διατά-

ξεων. 

Στο άρθρο 7 του νόμου καθιερώνεται ο θεσμός του οικογενειακού και 

του προσωπικού γιατρού για όλους τους πολίτες της χώρας. Ο κάθε πολίτης 

έχει δικαίωμα να επιλέξει τον οικογενειακό του ιατρό, από εκείνους που εργά-

ζονται στο Κέντρο Υγείας της περιοχής του και τους έχει ανατεθεί ο ρόλος του 

οικογενειακού ιατρού. Καθήκοντα οικογενειακού ιατρού μπορούν να ασκούν 

ιατροί που έχουν ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής. Ο 

οικογενειακός γιατρός μπορεί να παρέχει υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντί-

δας Υγείας της ειδικότητάς του, διαχείριση του ιατρικού φακέλου και παραπο-

μπή του ασθενή σε άλλο ιατρό ή νοσηλευτική μονάδα.  

Στο άρθρο 8 καθιερώνεται ο θεσμός του Νοσηλευτή Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας οι οποίοι συνεπικουρούν το έργο των ιατρών, παρέχουν 

νοσηλευτικές υπηρεσίες ακόμα και στο σπίτι του ασθενούς για ειδικές κατη-

γορίες. Στο άρθρο 9 θεσμοθετείται η δημιουργία ηλεκτρονικού ιατρικού φακέ-

λου για κάθε πολίτη της χώρας, ο οποίος περιλαμβάνει ιατρικές πληροφορίες. 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας θα πρέπει να ενημερώνεται υποχρεωτικά από 

τους γιατρούς των Κέντρων Υγείας και από τους οικογενειακούς και προσω-

πικούς γιατρούς. Τέλος, εισάγεται η ηλεκτρονική κάρτα υγείας του πολίτη για 

τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Πρόσβαση στις υπη-

ρεσίες του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου και της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας 

έχει ο ίδιος ο πολίτης, ο οικογενειακός γιατρός και οι αρμόδιοι επαγγελματίες 

υγείας στο σύνολο των πληροφοριών εκτός από τις πληροφορίες για τις 

οποίες αρνείται την πρόσβαση ο πολίτης. Δυνατότητα πρόσβασης στις πλη-

ροφορίες χωρίς τη συναίνεση του πολίτη μπορεί να υπάρξει για επιδημιολογι-

κές, ιατρικές, οικονομικο-στατιστικές μελέτες, εφόσον δεν δημοσιοποιείται η 

ταυτότητα. 
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Είναι λοιπόν ιδιαίτερα εμφανές ότι αν υλοποιηθούν στην πράξη ο θε-

σμός του οικογενειακού γιατρού, του ηλεκτρονικού φακέλου και κάρτας 

υγείας, όχι μόνο θα βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών αλλά 

θα εξυπηρετηθεί πιο αποτελεσματικά και ικανοποιητικά ο πολίτης σε συνδυα-

σμό με την επίτευξη των αρχών και στόχων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας. 

 

ΟΟ  ΡΡΟΟΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΝΝ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑ  

44..ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΔΔΑΑ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ--ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΔΔΕΕΔΔΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΚΚΕΕ--

ΝΝΤΤΡΡΑΑ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗ  

4.1. ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Από τους βασικότερους φορείς της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, τα κέ-

ντρα υγείας έκαναν την εμφάνισή τους στις αρχές του αιώνα, το 1935 λειτουρ-

γεί το πρώτο κέντρο υγείας στο Λονδίνο. Ο θεσμός των Κέντρων Υγείας 

εμφανίστηκε αρχικά το 1920, ωστόσο 15 χρόνια μετά λειτούργησε παρέχο-

ντας κυρίως υπηρεσίες πρόληψης και πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Το 1948 

με την έναρξη της λειτουργίας του Αγγλικού Εθνικού Συστήματος Υγείας, 

προβλέπονταν και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου κέντρων 

υγείας, τα οποία θα στελεχώνονταν από γιατρούς γενικής ιατρικής, νοσηλευ-

τικό και παραϊατρικό προσωπικό. Κάθε Κέντρο Υγείας εξυπηρετούσε πληθυ-

σμό μέχρι 10.000 κατοίκους και παρείχε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλ-

ψης τόσο προληπτικές όσο και θεραπευτικές. 

Στην Ελλάδα ο θεσμός των Κέντρων Υγείας δεν υπήρχε μέχρι τουλάχι-

στον την έναρξη του ΕΣΥ. Μέχρι τότε τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλ-

ψης παρείχαν τα ιατρεία των ασφαλιστικών φορέων (πολυϊατρεία ΙΚΑ) στις 

αστικές περιοχές ενώ στις αγροτικές περιοχές τα αγροτικά ιατρεία των Νο-

μαρχιών. Μετά την εγκαθίδρυση του ΕΣΥ τα Κέντρα Υγείας και τα περιφε-

ρειακά τους ιατρεία αποτελούν τη νέα μορφή του οργανωτικού και λειτουργι-

κού πλαισίου παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Πρόκειται για οργανωμέ-

νες δομές όπου εργάζονται ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων (Γενική Ιατρική, Πα-

θολογία, Παιδιατρική, Μικροβιολογία αλλά και οδοντίατροι, νοσηλευτές, μαίες, 

 26



τραυματιοφορείς, διοικητικοί υπάλληλοι κ.ά.). Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι 

η ταυτόχρονη παρουσία όλων των παραπάνω συμβαίνει μόνο κατά τις εργά-

σιμες ώρες και ημέρες και όχι σε εφημερία, όπου υπάρχει μόνο το προσω-

πικό που απαιτείται για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών βάσει 

προγράμματος (Μωραίτης Ε., 1986)11. 

Κάθε κέντρο υγείας έχει μια συγκεκριμένη περιοχή ευθύνης η οποία 

ορίζεται με γνώμονα την ισότιμη και καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πλη-

θυσμού ευθύνης του. Σχετικά τώρα για τον αριθμό των Κέντρων Υγείας, την 

έδρα τους, τη στελέχωση και τον τρόπο λειτουργίας τους λαμβάνονται υπόψη 

όχι μόνο πληθυσμιακοί και δημογραφικοί παράγοντες αλλά και η οικονομική 

γεωγραφία των περιοχών, η κοινωνική υποδομή και πολεοδομική συγκρό-

τηση καθώς και πολιτισμικοί παράγοντες των περιοχών. Το κέντρο υγείας 

παρέχει τις υπηρεσίες του σε τακτική πενθήμερη οκτάωρη λειτουργία, ενώ 

βρίσκεται σε ετοιμότητα όλο το 24ωρο για τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες. 

Οι σύγχρονες αντιλήψεις για την υγεία επιβάλλουν την αποκεντρωμένη 

και ισόρροπη παροχή υπηρεσιών υγείας μέσα στο ίδιο το σύστημα της πρω-

τοβάθμιας περίθαλψης. Έτσι κάθε κέντρο υγείας διαθέτει ένα δίκτυο περιφε-

ρειακών ιατρείων τα οποία λειτουργούν με αντίστοιχο ωράριο των κέντρων 

υγείας. Η έδρα του περιφερειακού ιατρείου μπορεί να είναι σε πόλη, κωμό-

πολη ή χωρίο. Πληθυσμοί απομακρυσμένων περιοχών με δύσκολες συγκοι-

νωνιακές και γεωφυσικές συνθήκες εξυπηρετούνται από τα περιφερειακά ια-

τρεία 24ωρης ετοιμότητας άλλων κοντινών περιοχών. 

Με βάση τα παραπάνω είναι φανερό ότι δεν υπάρχει ένα ιδανικό πρό-

τυπο συστήματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης που να καλύπτει πλήρως τις 

ανάγκες υγείας ενός πληθυσμού. Αντίθετα κάθε χώρα πρέπει να αναπτύξει το 

δικό της σύστημα υγείας που να ανταποκρίνεται στις κοινωνικοοικονομικές 

παραμέτρους, τα ιστορικά και υγειονομικά χαρακτηριστικά, τις πολιτισμικές 

και ιστορικές ιδιαιτερότητες. 

 

4.2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Όπως ορίζεται από το Ν.1397/83 άρθρο 15, ο σκοπός των κέντρων 

υγείας είναι: 
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α. Η παροχή ισότιμης πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο σύνολο του πληθυ-

σμού της περιοχής τους και σε όσους προσωρινά διαμένουν σε αυτή. 

β. Η νοσηλεία και παρακολούθηση αρρώστων που βρίσκονται στο στάδιο της 

ανάρρωσης. 

γ. Η παροχή πρώτων Βοηθειών- νοσηλεία και διακομιδή των αρρώστων στο 

νοσοκομείο. 

δ. Η οδοντιατρική περίθαλψη. 

ε. Η άσκηση προληπτικής ιατρικής και η υγειονομική διαφώτιση του πληθυ-

σμού. 

ζ. Η ιατροκοινωνική και επιδημιολογική έρευνα. 

η. Η ιατρική της εργασίας. 

θ. Η παροχή υπηρεσιών σχολικής υγιεινής. 

ι. Η ενημέρωση του πληθυσμού για θέματα οικογενειακού προγραμματισμού. 

ια. Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. 

ιβ. Η παροχή φαρμάκων στην περίπτωση που δεν λειτουργεί φαρμακείο στην 

περιοχή τους. 

 Το Κέντρο Υγείας, στα πλαίσια της σύγχρονης αντίληψης περί πρωτο-

βάθμιας περίθαλψης, παρέχει υπηρεσίες που προσανατολίζονται στην προ-

στασία και προαγωγή υγείας. Αν και το πλήρες φάσμα των αρμοδιοτήτων της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας δεν μπορεί να καθοριστεί απόλυτα, η λειτουργική 

αποστολή των κέντρων υγείας σχηματικά μπορεί να συνοψισθεί στα εξής: 

1. Πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη: διάγνωση, θεραπεία, και αποκατά-

σταση στις περιπτώσεις που δεν είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση 

των ειδικών ιατροτεχνικών μέσων του νοσοκομείου. Η παροχή της 

πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης συνίσταται στη διάγνωση και θε-

ραπεία κοινών νοσημάτων, τραυματισμών ενώ συμπεριλαμβάνει επί-

σης την αποθεραπεία και αποκατάσταση (φυσική και κοινωνική) του 

αρρώστου μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. 

2. Ιατροπροληπτικές υπηρεσίες: εμβολιασμοί, παιδική υγιεινή, 

οικογενειακός προγραμματισμός, υγιεινή της εργασίας. Η πρόληψη της 

αρρώστιας, είναι γνωστό ότι αποσκοπεί στην καταπολέμηση και εξά-

λειψη των νοσογόνων αιτιολογικών παραγόντων εφόσον αυτοί είναι 

γνωστοί (πρωτογενής πρόληψη) καθώς και πρώιμη και έγκαιρη ανί-

χνευση της αρρώστιας που στηρίζεται στον προσυμπτωματικό έλεγχο 
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(δευτερογενής πρόληψη). Στα πλαίσια των ιατροπροληπτικών δρα-

στηριοτήτων του, το κέντρο υγείας εφαρμόζει προγράμματα προληπτι-

κής ιατρικής που απευθύνονται στον πληθυσμό ευθύνης του. Ένα 

πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής συνήθως περιλαμβάνει: διενέργεια 

εμβολιασμών, έλεγχο συνθηκών υγιεινής, διατροφής, νερού, σχολική 

υγιεινή, υγιεινή της εργασίας και αγωγή υγείας με τη συμμετοχή της 

κοινότητας. 

3. Κοινωνική φροντίδα: περίθαλψη στο σπίτι χρόνιων ασθενών και 

κοινωνική φροντίδα σε ομάδες πληθυσμού με ιδιαίτερα προβλήματα. 

Οι στόχοι της κοινωνικής φροντίδας αφορούν, τη μελέτη και προλη-

πτική υποστήριξη δυσμενών κοινωνικοοικονομικών και ψυχολογικών 

καταστάσεων ατόμων και ομάδων, την ενημέρωση του πληθυσμού σε 

θέματα ψυχικής υγείας- ενδονοσοκομειακών σχέσεων και κοινωνικής 

ζωής, την ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη του αρρώστου και της 

οικογένειας του στο στάδιο της αρρώστιας και αποθεραπείας του, της 

αποκατάστασης και επαναπροσαρμογής του στο κοινωνικό περιβάλ-

λον (Μωραίτης Ε., 1986)11. 

 

4.3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ 

Κάθε κέντρο υγείας περιλαμβάνει την ιατρική, τη νοσηλευτική και διοι-

κητική υπηρεσία και κοινωνικής προστασίας. Οι δύο βασικές αντιλήψεις που 

διέπουν την έννοια του Κέντρου Υγείας είναι: α) Ο πολυδύναμος χαρακτήρας 

του, δηλαδή η ενοποίηση σε μέγιστο βαθμό του συνόλου των υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας φροντίδας, β) Ο αυτοδύναμος χαρακτήρας του, δηλαδή η ορ-

γάνωση- στελέχωση –υποδομή που απαιτείται έτσι ώστε να μπορεί να λει-

τουργήσει σαν αυτοδύναμη μονάδα. 

Η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των κέντρων υγείας προϋ-

ποθέτει πλήρη και επαρκή στελέχωση με προσωπικό που διαθέτει ικανότητες 

και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των προγραμμάτων 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ο σχεδιασμός για τη στελέχωση δεν μπορεί 

να είναι στατικός, αλλά δυναμικός και διαφοροποιημένος τόσο αριθμητικά όσο 
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και ποιοτικά ως προς τις ειδικότητες των επαγγελμάτων υγείας, ανάλογα με 

τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του πληθυσμού. Για την αποτελεσματική εφαρ-

μογή των προγραμμάτων υγείας απαιτείται η συλλογική εργασία μεταξύ του 

υγειονομικού και προνοιακού προσωπικού μέσα από ένα σαφή καθορισμό 

των ρόλων και αρμοδιοτήτων κάθε επαγγελματία υγείας (Οικονόμου Χ., 

1994)12. 

Η επίτευξη των στόχων κάθε κέντρου υγείας δεν εξαρτάται αποκλει-

στικά από την επιστημονική κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας αλλά επί-

σης και από την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία της κοινότητας. Η επιδί-

ωξη συνεργασίας αποσκοπεί και στην αντιμετώπιση των πολλαπλών ψυχο-

κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών παραγόντων που συνδέονται με την 

υγεία και την αρρώστια. 

 

4.4. ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

Στην ενότητα αυτή θα γίνει μία σύντομη αναφορά στις ερευνητικές 

δραστηριότητες της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πα-

νεπιστημίου της Κρήτης όπως αυτές οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν, εφαρ-

μόσθηκαν και αναπτύχθηκαν σε έναν αριθμό Κ.Υ., με ιδιαίτερη αναφορά στο 

Κέντρο Υγείας Σπηλίου (ΚΥΣ), στην επαρχία Αγίου Βασιλείου του Νομού Ρε-

θύμνης, καθώς και σε έναν αριθμό πειραματικών μονάδων ΠΦΥ, με ιδιαίτερη 

αναφορά σε αυτήν του Δήμου Αρχανών στο Νομό Ηρακλείου. Τις δραστηριό-

τητες αυτές θα επιχειρήσουμε να τις ταξινομούμε σε κατηγορίες με σκοπό να 

διαμορφώσουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο. 

4.4.α. Οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Σπηλίου 

(ΚΥΣ) ανέπτυξαν μια ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα αναφορικά με τη με-

λέτη και έρευνα «μοντέλων» οργάνωσης και διοίκησης Κέντρων Υγείας (ΚΥ). 

Η λειτουργία της Επιτροπής Υγείας και του Συμβουλίου Υπευθύνων αποτέλε-

σαν αντικείμενο όχι μόνο συζητήσεων αλλά και εφαρμογής στην πράξη. Στη 

συνέχεια το επόμενο πεδίο έρευνας αποτέλεσε η ανάπτυξη αποκεντρωμένων 

δομών στην κοινότητα με αναφορά το Περιφερειακό ιατρείο, συμπεριλαμβα-
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νομένων του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, του εξοπλισμού και των μεθόδων 

εκτίμησης της κατάστασης υγείας του πληθυσμού σε τοπικό επίπεδο.  

Στην περιοχή ευθύνης του ΚΥΣ αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε μια 

ερευνητική μεθοδολογία, η οποία περιελάμβανε την αξιολόγηση των παρεχο-

μένων υπηρεσιών υγείας με προ-τυποποιημένη μεθοδολογία και εκτίμηση του 

βαθμού ικανοποίησης των χρηστών για τις υπηρεσίες του ΚΥΣ. Μια ερευνη-

τική προσπάθεια ανάπτυξης υπηρεσιών ΠΦΥ στην κοινότητα, εναλλακτική 

του υπάρχοντος κρατικού μοντέλου των ΚΥ, αποτέλεσε ο σχεδιασμός και η 

ανάπτυξη της Πειραματικής Μονάδας ΠΦΥ στο Δήμο Αρχανών (Προγραμμα-

τική σύμβαση, 1993). Η μονάδα αυτή, η οποία είναι αποτέλεσμα συνεργασίας 

της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρή-

της και του Δήμου Αρχανών, έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη δραστηριο-

τήτων προαγωγής υγείας, σε σχέση με τις ανάγκες του πληθυσμού και φρο-

ντίδας του στο τοπικό επίπεδο με την άμεση συμμετοχή των κοινωνικών φο-

ρέων και των πολιτών. 

Μια από τις πρώτες ερευνητικές δραστηριότητες που σχεδίασε το ΚΥΣ 

ήταν η μελέτη της δομής του πληθυσμού (ηλικιακή σύνθεση, φύλο). Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της δημογραφικής μελέτης που διεξήχθη στην περιοχή 

του ΚΥΣ το 28,4% των μονίμων κατοίκων ήταν ηλικιωμένοι (65 χρονών και 

άνω) και μόνον το 17,2% ήταν παιδιά (0-14 χρονών). Ο δείκτης γήρανσης 

(γεροντικός προς παιδικό πληθυσμό Χ 100)ήταν μεγαλύτερος του 200 στο 

42,3% των κοινοτήτων της περιοχής ευθύνης του Κ.Υ. Ο μεγάλος αριθμός 

ηλικιωμένων στην ίδια περιοχή οδήγησε στην απόφαση οι παρεχόμενες υπη-

ρεσίες να επικεντρωθούν στην κοινότητα και στο σπίτι καθώς και στο σχεδια-

σμό ειδικών προγραμμάτων φροντίδας ατόμων με μειονεξίες και αναπηρίες. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διαπιστώσουμε αλλά και να επισημά-

νουμε τη σωστή πορεία που ακολούθησαν στο ΚΥΣ και αυτό γιατί απαραίτητη 

προϋπόθεση για το σχεδιασμό και υλοποίηση υπηρεσιών υγείας είναι η 

πραγματοποίηση δημογραφικής μελέτης. Είναι εύκολα κατανοητό να διακρί-

νουμε ότι πρώτα θα πρέπει να εντοπίσουμε σε ποιους απευθυνόμαστε, ποια 

είναι τα χαρακτηριστικά τους, οι ανάγκες και οι απαιτήσεις τους και στη συνέ-

χεια να σχεδιάσουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες, αυτό λοιπόν έγινε στο ΚΥΣ 

(Λιόνης Χ., Κούτης Α., 1992)13. 
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4.4.β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-
ΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήμα-

τος για τη μέτρηση του αποτελέσματος στην ΠΦΥ έχει αναγνωριστεί ως ιδιαί-

τερα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της έρευνας στη Γενική Ιατρική 

(Γ.Ι.). Ένα τέτοιο σύστημα, κατάλληλο για εφαρμογή στην ΠΦΥ, ανέπτυξε στο 

ΚΥΣ η Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρή-

της σε συνεργασία με το Κέντρο Επιστημών Υγείας του Dalby στο Πανεπι-

στήμιο Lund της Σουηδίας. Μέσα από την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος 

καταγραφής και επεξεργασίας των πληροφοριών στην ΠΦΥ, είναι δυνατή: 

1. Η εκτίμηση των αναγκών υγείας της κοινότητας 

2. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Κ.Υ. 

3. Η υποστήριξη των σχεδιαζόμενων και εφαρμοζόμενων 

επιδημιολογικών μελετών. 

 

Η χρησιμότητα του συστήματος αυτού είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού 

μας βοηθά να μετράμε τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών υγείας ως προς το 

φύλο, την ηλικία, τον τόπο εξέτασης και διαμονής καταλήγοντας στη διαμόρ-

φωση ειδικών δεικτών. Έτσι βρέθηκε ότι στη διάρκεια του 1999 πραγματο-

ποιήθηκαν 8.624 επισκέψεις στις υπηρεσίες υγείας του ΚΥΣ, οι οποίες αντι-

στοιχούν σε 4.407 άτομα (56% του πληθυσμού έχει μόνιμη διαμονή στην πε-

ριοχή) (Λιόνης Χ., Κούτης Α., 1992)13. 

Η σημασία της ηλεκτρονικής εγγραφής της πληροφορίας στην ΠΦΥ 

δεν φαίνεται να αμφισβητείται, ωστόσο αντικείμενο συζήτησης αποτελούν θέ-

ματα προμήθειας πληροφοριακών συστημάτων εκπαίδευσης προσωπικού 

κ.ά. Βασικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή –προμήθεια κατάλληλων συ-

στημάτων πληροφορικής σε ΚΥ έχουν αναγνωριστεί οι παρακάτω παράμε-

τροι: 

1. Η θετική στάση και επιθυμία των εργαζομένων του ΚΥ καθώς και η 

αναγνώριση από μέρους τους για την ανάγκη εισαγωγής λογισμικού. 

2. Η παρουσία και δυνατότητα μιας ομάδας εργαζομένων που θα ανα-

λάβει την εφαρμογή, διαχείριση και εκπαίδευση των προγραμμάτων πληρο-

φορικής. 
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3. Η προτύπωση των διαδικασιών που αφορούν τη συλλογή και κατα-

χώρηση των πληροφοριών στην κάρτα υγείας καθώς και την κωδικοποίησή 

τους. 

Μια ακόμα ερευνητική δραστηριότητα ήταν η ανάπτυξη αρχείων θνησι-

μότητας με βάση τα πιστοποιητικά θανάτου και η περιγραφή των διαδικασιών 

εκτίμησης των αιτιών θανάτου από μέρους των υγειονομικών κέντρων της 

Π.Φ.Υ. Τέτοια αρχεία έχουν αναπτυχθεί στην Κρήτη στο Κ.Υ. Σπηλίου, στο 

Κ.Υ. Καστελλίου Πεδιάδας και στην Πειραματική Μονάδα ΠΦΥ στο Δήμο Αρ-

χανών.  

Οι ερευνητικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην ΠΦΥ στην 

Κρήτη ενισχύονται από την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού δικτύου μεταξύ Κ.Υ., 

Μονάδων ΠΦΥ και του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης 

μέσω modem και από κει μέσω ενός Local Server με το Internet. Δίνεται με 

αυτό τον τρόπο η δυνατότητα για μια ευρεία και ολοκληρωμένη επικοινωνία 

ανάμεσα στις Μονάδες Π.Φ.Υ. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η εφαρμογή ενός πληροφοριακού συστήμα-

τος μέσω καταγραφής δεδομένων για την κατάσταση της υγείας του πληθυ-

σμού και την κατάλληλη επεξεργασία των αρχείων αποτελεί ένα μοναδικό ερ-

γαλείο για την αποτελεσματική άσκηση προληπτικής ιατρικής και αξιοποίησης 

των διαθέσιμων πόρων. 

 

4.4.γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον ορθολογικό σχεδιασμό των δραστη-

ριοτήτων και υπηρεσιών του Κ.Υ. αποτελεί η σωστή εκτίμηση της κατάστασης 

της υγείας του πληθυσμού. Ως ιδιαίτερα σημαντική στη διαδικασία εκτίμησης 

των αναγκών και προσδιορισμού των προβλημάτων της υγείας του πληθυ-

σμού έχει θεωρηθεί η συμμετοχή του γενικού γιατρού (Γ.Γ.) και της ομάδας 

υγείας το Κ.Υ. Κύριες πηγές για την εκτίμηση αυτή έχουν αναγνωριστεί: η 

δομή του πληθυσμού, η νοσηρότητα και θνησιμότητα, η κατάσταση της υγείας 

ατόμων με ειδικές ανάγκες και περιορισμένων στο σπίτι καθώς και οι μελέτες 

πρόληψης ατόμων με ειδικές ανάγκες και περιορισμένων στο σπίτι καθώς και 

οι μελέτες πρόληψης που αναπτύσσουν οι υγειονομικοί στην ΠΦΥ. 
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Η νοσηρότητα μπορεί να εκτιμηθεί έμμεσα από δεδομένα χρησιμοποί-

ησης υπηρεσιών υγείας. Τέτοια δεδομένα μπορούν να συλλέξουν οι υπηρε-

σίες ΠΦΥ είτε από τα βιβλία που τηρεί το Κ.Υ. (π.χ. Βιβλίο Εξετασθέντων) είτε 

από βάση δεδομένων του Η/Υ. Με βάση λοιπόν στοιχεία που αφορούν τις κα-

ταγραφόμενες επισκέψεις και με τη βοήθεια του πληροφοριακού συστήματος 

του ΚΥΣ, βρέθηκαν οι πιο συχνές διαγνώσεις κατά ηλικιακή ομάδα και φύλο. 

Έτσι, βρέθηκε ότι οι πιο συχνές διαγνώσεις στους άρρενες ηλικιωμένους (65 

χρονών και άνω) με βάση τις επισκέψεις στο ΚΥΣ ήταν κατά σειρά: η υπέρ-

ταση, η βρογχίτιδα, η στεφανιαία νόσος, ενώ στις γυναίκες της ίδιας ηλικιακής 

ομάδας: η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η στεφανιαία νόσος. Με βάση 

τα στοιχεία των υπηρεσιών υγείας το ΚΥΣ, μπορούν να υπολογιστούν και δεί-

κτες επιπολασμού διαφόρων νοσημάτων όπως του σακχαρώδη διαβήτη και 

της υπέρτασης. 

Η θνησιμότητα του πληθυσμού της περιοχής ευθύνης ενός Κ.Υ. μπορεί 

να μελετηθεί με βάση τα πιστοποιητικά θανάτου, τα οποία είτε εκδίδει το Κ.Υ. 

είτε μπορεί να τα προμηθευτεί από τα ληξιαρχεία των Δήμων και Κοινοτήτων 

που εξυπηρετεί, εφόσον έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την κατάλληλη 

άδεια. Τα στοιχεία που ενδιαφέρουν το γιατρό γενικής ιατρικής και την Ομάδα 

Υγείας είναι τα κοινωνικο-δημογραφικά δεδομένα του θανόντος και φυσικά η 

αιτία θανάτου. Σε πρόσφατη δημοσιευμένη μελέτη (Λιόνης και συν. 1992γ) 

που διερεύνησε μια σειρά από πιστοποιητικά θανάτου, αναφέρεται η ύπαρξη 

συχνών σφαλμάτων κατά τη συμπλήρωση του πιστοποιητικού θανάτου, πηγή 

των οποίων είναι η έλλειψη γνώσης από μέρους του γιατρού των οδηγιών 

συμπλήρωσής του. Τίθεται εδώ ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά την έλ-

λειψη εκπαίδευσης του προσωπικού του Κ.Υ. (γιατρούς γενικής ιατρικής) σε 

θέματα που σχετίζονται με τη γνώση οδηγιών του ΠΟΥ για τη σωστή συ-

μπλήρωση ενός πιστοποιητικού θανάτου με αποτέλεσμα τον ακριβέστερο 

εκτοπισμό της αιτίας θανάτου. 

Η χρησιμότητα των δεικτών θνησιμότητας εντοπίζεται στο γεγονός ότι 

αποτελούν «προσφιλή» μέθοδο για τον προσδιορισμό των προβλημάτων 

υγείας ενός πληθυσμού, αφού μπορούν να υπολογιστούν εύκολα και χωρίς 

ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Υπάρχει φυσικά και η άποψη ότι οι δείκτες θνησιμό-

τητας δεν μπορούν να οδηγήσουν σε εκτίμηση των αναγκών υγείας που οφεί-
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λονται σε νοσολογικές καταστάσεις με μικρή θνητότητα και μεγάλο επιπολα-

σμό. 

Για παράδειγμα στην περιοχή ευθύνης του ΚΥΣ κατά τη διετία 1990-

1991, ενοχοποιήθηκαν για το 46,1% του συνόλου των θανάτων νοσήματα του 

κυκλοφορικού συστήματος με κύριο παράγοντα την συμφορητική καρδιακή 

ανεπάρκεια. Με βάση λοιπόν ένα τέτοιο δεδομένο είναι εύκολο να αναγνωρί-

σει κανείς ποιες είναι οι ανάγκες του πληθυσμού και να προβεί στις αντίστοι-

χες ενέργειες οι οποίες μπορεί να αφορούν την ενημέρωση του πληθυσμού 

σε θέματα υγιεινής διατροφής, τη στελέχωση του κέντρου υγείας με καρδιο-

λόγο, την άσκηση προληπτικής πολιτικής σε θέματα που αφορούν τις καρδιο-

λογικές εξετάσεις την αγορά των αναγκαίων ιατρικών μηχανημάτων. Βλέ-

πουμε λοιπόν ότι η κοινωνική διάσταση της Πρωτοβάθμιας φροντίδας επιτυγ-

χάνεται μόνο όταν λαμβάνουμε υπόψη μια σειρά από παράγοντες και παρα-

μέτρους που επηρεάζουν και συνθέτουν την κοινωνική συμπεριφορά και 

στάση του πληθυσμού σε θέματα διατροφής, πρόληψης, τρόπου ζωής (Λιό-

νης – Κούτης – Φιλαλήθης – Φιορέτος, 1992)14.  

Μια εναλλακτική προσέγγιση στην εκτίμηση των αναγκών υγείας ενός 

πληθυσμού με τη βοήθεια δεδομένων θνησιμότητας αποτελεί η μέτρηση των 

χαμένων χρόνων αναμενόμενης ζωής (ΧΧΑ2, Potential Years of Life Lost). 

Με τη μέτρηση αυτή αποκτούμε ένα πλεονέκτημα, αφού εκτιμά τους πρόω-

ρους θανάτους και έτσι επιτρέπει τη δυνατότητα πρόληψης τους. Ο υπολογι-

σμός των ΧΧΑ2 για συγκεκριμένη αιτία θανάτου γίνεται με την άθροιση του 

αριθμού θανάτων από την ίδια αιτία σε κάθε ηλικία (μεταξύ 1 και 69 ετών), 

σταθμισμένων με βάση τη διαφορά κάθε ηλικίας από την ηλικία των 70 ετών. 

Στη μελέτη του ΚΥΣ, η πρώτη αιτία ΧΧΑ2 και στα δύο φύλα ήταν τα νεοπλά-

σματα (που ήταν δεύτερη με βάση τους δείκτες θνησιμότητας) και τα νοσή-

ματα του κυκλοφορικού συστήματος έρχονταν δεύτερα. 

 

4.4.δ. ΤΑ ΠΙΟ ΚΟΙΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕ-
ΡΙΟΧΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Μέσα από τις διαδικασίες προσδιορισμού των προβλημάτων υγείας 

του πληθυσμού, καταφέραμε να εντοπίσουμε τα πιο κοινά νοσήματα της πε-

ριοχής. Η έρευνα όμως δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στη μέτρηση επιπο-
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λασμού τους και στην ανάπτυξη υπηρεσιών συνεχιζόμενης φροντίδας, αλλά 

και στη μελέτη και έρευνα των παραγόντων που συνδέονται αιτιολογικά με τα 

νοσήματα αυτά καθώς στην εξέλιξη και ανταπόκριση τους σε νέες θεραπείες. 

Τα άτομα με μειονεξίες και αναπηρίες, τα οποία συνήθως είναι περιο-

ρισμένα στο σπίτι και απαιτούν φροντίδα, αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου 

και χρήζουν εκτίμησης των αναγκών υγείας και φροντίδας τους. Με τη βοή-

θεια ενός επιδημιολογικού δελτίου (ερωτηματολογίου), ο γιατρός γενικής ια-

τρικής και η ομάδα υγείας του Κ.Υ., μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες σχε-

τικές με τα χρόνια νοσήματα του περιορισμένου στο σπίτι ασθενούς, την ικα-

νότητά του για κίνηση και αυτοεξυπηρέτηση, την οικογενειακή, κοινωνική, την 

οικονομική του κατάσταση, προκειμένου να είναι σε θέση να εκτιμήσουν τις 

ανάγκες του ίδιου και της οικογένειάς του. Μια τέτοια ενέργεια πραγματοποιή-

θηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στο ΚΥΣ όπου η ομάδα υγείας κατέγραψε με βάση 

ένα τέτοιο ερωτηματολόγιο, άτομα με μειονεξίες και αναπηρίες, τα οποία ήταν 

περιορισμένα στο σπίτι. Κατάφεραν λοιπόν, να καταγράψουν και να εντοπί-

σουν τις πιο κοινές αρρώστιες ή καταστάσεις που περιόριζαν τα άτομα αυτά 

στο σπίτι. Οι διαπιστώσεις που έκαναν τους βοήθησαν στη λήψη των κατάλ-

ληλων ιατρικών και όχι μόνο αλλά και κοινωνικών μέτρων για την ανακούφιση 

και αρωγή στις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. 

 

4.4.ε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

Αναφορικά τώρα με τον τομέα της πρόληψης, οι ερευνητικές δραστη-

ριότητες επικεντρώνονται στο σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση μέσων 

για την πρωτογενή πρόληψη και ιδιαίτερα αυτών που περιλαμβάνουν δρα-

στηριότητες αγωγής υγείας. Ένα τέτοιο πρόγραμμα αγωγής υγείας αναπτύ-

χθηκε στα Γυμνάσια της περιοχής ευθύνης του ΚΥΣ σε συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς και τους γονείς των μαθητών και είχε ως στόχο την αξιολό-

γηση της αποτελεσματικότητάς του στην επίτευξη αλλαγών των γνώσεων, 

των συνηθειών και ενός αριθμού παραγόντων για την καρδιοαγγειακή νόσο 

των μαθητών. 

Μετά το τέλος του πρώτου χρόνου διαπιστώθηκαν σημαντικές αλλαγές 

στη μέση τιμή της ολικής χοληστερόλης, στο σχετικό βάρος των παιδιών που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Η παρέμβαση 
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αυτή είχε επίσης θετικά αποτελέσματα στη συνήθεια του καπνίσματος και στις 

γνώσεις σε θέματα υγείας. Μια ακόμη μελέτη για την δραστηριοποίηση στον 

τομέα της πρόληψης, ήταν ο έλεγχος των παραγόντων κινδύνου για τη στε-

φανιαία νόσο αναφορικά με μια ομάδα ατόμων μιας γεωγραφικά προσδιορι-

σμένης αγροτικής περιοχής, ηλικίας μεγαλύτερης των 15 ετών. Η μελέτη αυτή 

πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πανε-

πιστημίου Lund της Σουηδίας και του ΚΥΣ. Τα πρώτα δημοσιευμένα αποτε-

λέσματα έδειξαν υψηλό επιπολασμό καπνίσματος (44%) καθώς και υψηλή 

κατανάλωση οινοπνεύματος στους άνδρες ηλικίας 45-64 χρονών που διέμε-

ναν μόνιμα στην κοινότητα. Στη συνέχεια η μελέτη έδειξε ότι η μέση χοληστε-

ρόλη ήταν αρκετά υψηλή και στα δύο φύλα, όπως και ότι ο επιπολασμός της 

υπέρτασης και του σακχαρώδη διαβήτη ήταν υψηλός. Η μελέτη αυτή, η οποία 

πρόκειται να παρακολουθήσει την υγεία των κατοίκων για μια δεκαετία, επι-

βεβαίωσε την αλλαγή του τρόπου ζωής σε μια περιοχή του ΚΥΣ, ενημέρωσε 

και χτύπησε τον κώδωνα του κινδύνου για τον υψηλό επιπολασμό της υπέρ-

τασης και της παχυσαρκίας στους κατοίκους. Ενώ από την άλλη πλευρά επι-

σήμανε την αναγκαιότητα μιας σειράς δραστηριοτήτων δίνοντας ιδιαίτερη έμ-

φαση σε αυτές της αγωγής υγείας για την πρόληψη της στεφανιαίας νόσου 

(Λίονης Χ. – Κούτης Α., 1992)13. 

Ένα άλλο παράδειγμα είναι αυτό της Μονάδας ΠΦΥ του Δήμου Αρχα-

νών όπου μέσα από μια μελέτη για τους ηλικιωμένους επιχείρησε τον εντοπι-

σμό των προβλημάτων υγείας της τρίτης ηλικίας και την έγκαιρη διάγνωση 

ενός αριθμού χρόνιων νοσημάτων. Στα πλαίσια αυτής της μελέτης εξετάσθη-

καν 635 ηλικιωμένοι, προσδιορίστηκαν τα πιο σημαντικά προβλήματα υγείας 

τους και σχεδιάστηκαν οι αντίστοιχες με τις ανάγκες τους δραστηριότητες 

αγωγής υγείας. 

Η μελέτη για τον επιπολασμό χαρακτηριστικών και την κατανομή δια-

φόρων ποσοτικών μεταβλητών μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση την εξέ-

ταση στο σχολείο. Η εξέταση αυτή θα πρέπει να γίνεται στην αρχή της σχολι-

κής χρονιάς, με τον ίδιο τρόπο, κάτω από τις ίδιες συνθήκες και για όλο το 

μαθητικό πληθυσμό προκειμένου οι παρατηρήσεις της να αποτελέσουν δο-

μικά στοιχεία μιας επιδημιολογικής έρευνας. Η εξέταση στο σχολείο μπορεί να 

μας δώσει σημαντικές πληροφορίες για το επίπεδο συλλογικής ανοσίας του 

μαθητικού πληθυσμού καθώς και τις ανάγκες σε εμβολιασμούς πρωτοβάθ-
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μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποκάλυψε συγκεκριμένες ελλείψεις 

στο πρόγραμμα εμβολιασμού των παιδιών. 

Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι ερευνητικές δραστηριότητες 

σε θέματα πρόληψης από τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 

συγκεκριμένα από τα Κ.Υ. εξασφαλίζουν προϋποθέσεις για τη βελτίωση του 

επιπέδου υγείας του πληθυσμού αλλά κυρίως προάγουν την κοινωνική ευη-

μερία. Η ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας επιτυγχάνεται όταν ευαίσθητες 

ομάδες πληθυσμού όπως τα παιδιά προστατεύονται ιδιαίτερα μέσα από 

ενέργειες πρόληψης με σκοπό τη διατήρηση μιας ομαλής οικογενειακής και 

σχολικής ζωής. 

 

4.4.στ. ΣΧΕΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ- ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

Στα πλαίσια του τομέα της γενικής ιατρικής η σχέση γιατρού- ασθενούς 

αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα έρευνας και αυτό γιατί η ανάπτυξη της 

έχει αναγνωριστεί ως ουσιαστικός παράγοντας για την ευτυχία τόσο του για-

τρού όσο και του ασθενούς. Η ερευνητική δραστηριότητα του ΚΥΣ αφορούσε 

την καταγραφή και ανάλυση των παραγόντων που οδηγούν στη δυσαρέσκεια 

του ασθενούς, όπως η δυσκολία στην επικοινωνία γιατρού- ασθενούς. Στο 

σημείο αυτό είναι κατανοητή η επίδραση που ασκεί το χαμηλό μορφωτικό 

επίπεδο του ασθενούς και τα στερεότυπα που χαρακτηρίζουν τη συμπερι-

φορά του. Είναι γνωστό επίσης ότι όταν ο ασθενής είναι ικανοποιημένος από 

τη συμπεριφορά του γιατρού τότε τα αποτελέσματα της ιατρικής αγωγής είναι 

αποτελεσματικότερα αφού ο ασθενής συμμορφώνεται πλήρως στις οδηγίες 

του γιατρού. 

 

4.4.ζ. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Η μελέτη της συμπεριφοράς υγείας έχει αναγνωριστεί ως ιδιαίτερα ση-

μαντική τόσο για τις κοινωνικές επιστήμες όσο για την ιατρική. Η μελέτη και 

έρευνα του γνωστικού αυτού αντικειμένου αποκτά ιδιαίτερη αξία στην Ελλάδα, 

χώρα στην οποία ένα «πλουραλιστικό» ιατρικό σύστημα φαίνεται να υπάρχει, 

το οποίο έχει τις ρίζες του στα αρχαία χρόνια. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημα-

ντική η καταγραφή της συμπεριφοράς υγείας και η διερεύνηση παραγόντων 
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από το οικογενειακό, πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον που την ερμηνεύ-

ουν και επηρεάζουν. 

 

4.5.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι ένας μεγάλος αριθμός ερευνητικών δρα-

στηριοτήτων αναπτύχθηκαν σε μονάδες ΠΦΥ στην Κρήτη. Τα αποτελέσματα 

αυτά άρχισαν να αξιοποιούνται από το υγειονομικό προσωπικό όχι μόνο για 

την βελτίωση της φροντίδας υγείας αλλά και για την καλύτερη ποιότητα των 

υπηρεσιών υγείας και την ανάπτυξη σχέσεων γιατρού ασθενούς. Δημιούρ-

γησε επίσης τις προϋποθέσεις για την δημιουργία μιας κοινότητας με χαρα-

κτηριστικά όπως η αγωγή και προαγωγή της υγείας, πρόληψη, με έμφαση 

στην κοινωνική αλληλεγγύη και επίκεντρο τον συνάνθρωπο που χρειάζεται 

βοήθεια. Τέλος, πιστεύω ότι θα πρέπει να μεταφερθεί  και να εφαρμοσθεί η 

εμπειρία αυτή από το ΚΥΣ της Κρήτης και σε άλλα μέρη της χώρας μας. 

Στην πράξη παρατηρούμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις Κ.Υ. που λόγω 

ελλείψεων προσωπικού δεν είναι σε θέση να παρέχουν κάποιες υπηρεσίες 

τους ή τις παρέχουν πλημμελώς. Έτσι, υπάρχουν ακτινολογικά μηχανήματα 

που δεν χρησιμοποιούνται (εντελώς ή κατά τις ώρες εφημερίας) ή ασθενο-

φόρα που δεν κινούνται σε κάποιες βάρδιες. Το δίκτυο παροχής πρωτοβάθ-

μιας φροντίδας υγείας στην περιφέρεια λειτουργεί όπως κάθε θεσμός με τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του. Για την αποδοτικότερη λειτουργία 

του συστήματος απαραίτητη είναι η συνεργασία του κοινού. Σε κάθε περί-

πτωση απαραίτητη είναι η ενημέρωση του πληθυσμού για τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες έτσι ώστε το κοινό να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερη χρήση τους. 

 

55..  ΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΥΥΛΛΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  

ΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  ««ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΛΛΟΟΥΥΣΣ»»  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠ..ΟΟ..ΥΥ..  

5.1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Το σύνθημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) «Υγεία για 

όλους» αποτελεί στρατηγική προς την οποία όλες οι υπηρεσίες του Οργανι-
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σμού έχουν δώσει ιδιαίτερη σημασία για την προβολή και διάδοσή της. Το 

μέσο για την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής αποτελεί η στροφή από την 

τριτοβάθμια ιατρική περίθαλψη στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ), 

στην πρόληψη και προαγωγή υγείας από τη θεραπεία. Τι είναι όμως η έννοια 

«Υγεία για Όλους»; 

«Υγεία για Όλους» σημαίνει «οι άνθρωποι να καταλάβουν πως έχουν 

τη δύναμη να διαμορφώσουν τη ζωή τους ελεύθεροι από το βάρος ασθενειών 

που μπορούν να αποφευχθούν και ότι η κακή υγεία δεν είναι μοιραία. Επίσης 

σημαίνει η αγωγή της υγείας να αρχίζει από το σπίτι, το σχολείο, την εργασία 

και οι άνθρωποι να βρουν καλύτερες μεθόδους πρόληψης και ανακούφισης 

από την αναπόφευκτη αρρώστια και ανικανότητα και αυτό σημαίνει ότι οι πό-

ροι για την υγεία να κατανέμονται ισομερώς καθώς και η αναγκαία φροντίδα 

υγείας με την πλήρη συμμετοχή της κοινότητας να είναι προσιτή στον κα-

θένα». Αυτός είναι ο αριθμός της στρατηγικής «Υγεία για Όλους» που έδωσε 

το Περιφερειακό Συμβούλιο της Ευρώπης του ΠΟΥ το 1980 στην πόλη Fez 

του Μαρόκου, όπου υιοθέτησε 38 στρατηγικούς στόχους για την επίτευξη της 

(WHO, 1980). Είχε προηγηθεί η διακήρυξη της Διεθνούς Συνδιάσκεψης της 

Άλμα –Άτα, το 1978, ότι το κλειδί για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η 

στροφή στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. 

Έξι σημαντικά θέματα συνθέτουν τους στόχους: 

1. Ισότητα στην Υγεία 

2. Θετική αντίληψη της υγείας 

3. Συμμετοχή των ίδιων των ανθρώπων και των κοινοτήτων τους 

4. Διατομεακή Συνεργασία (μεταξύ Υπουργείων) 

5. Διεθνής συνεργασία (π.χ. προστασία του περιβάλλοντος – μείωση 

της ρύπανσης) 

6. Στροφή στην ΠΦΥ. Αυτό σημαίνει αναπροσανατολισμό ολόκληρου 

του υγειονομικού κυκλώματος από τη νόσο στα αίτια της νόσου, 

από τη θεραπεία του καρκίνου στην αντικαπνιστική εκστρατεία, από 

τις δυσεντερίες στο καθαρό νερό και άλλα πολλά παραδείγματα. 

Στον 26ο στόχο αναφέρεται ότι ως το 2000 όλα τα Κράτη μέλη θα 

πρέπει να έχουν αναπτύξει και θέσει σε εφαρμογή πολιτικές που θα 

διασφαλίζουν σε όλους πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, 
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που βασίζονται στην ΠΦΥ και υποστηρίζονται από τη δευτεροβάθ-

μια και τριτοβάθμια (WHO, 1991). 

 

5.2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στροφή προς την Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας με εστίαση την προαγωγή της υγείας και την προληπτική ια-

τρική, σαν συνέπεια του συνεχώς αυξανόμενου κόστους των υπηρεσιών 

υγείας και ιδιαίτερα, της περίθαλψης και της τεχνολογικής προόδου. Η πολι-

τική της υγείας, σε διεθνές επίπεδο, στρέφεται προς την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων υγείας, σε πρωτοβάθμιο επίπεδο με κυρίαρχο το ρόλο του γε-

νικού γιατρού στο σύστημα υγείας. Η πολυπλοκότητα της δομής και της δια-

χείρισης των προηγμένων συστημάτων υγείας θέτει σε προτεραιότητα τη 

θέση του γενικού γιατρού με συνέπεια την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων 

μεταξύ των πολλαπλών ιατρικών ειδικοτήτων. Η σημαντικότητα στην άσκηση 

του έργου του Γενικού Γιατρού σήμερα, έγκειται κατά προτεραιότητα αφενός 

μεν στην αποκλειστική συμμετοχή του στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 

πέρα από την ενεργό συμμετοχή του στην πρόληψη και προαγωγή υγείας, 

και αφετέρου στην αναγκαία εμπλοκή του στη διοικητική και οικονομική δια-

χείριση του ασθενούς. 

Οι σύγχρονες αντιλήψεις σήμερα, συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι το 

σύστημα υγείας ως πρωταρχικός θεσμός του κράτους- πρόνοιας, δεν πρέπει 

να στοχεύει μόνο στη βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού αλλά και 

στην αναβάθμιση και εξέλιξη του επιπέδου ευημερίας του. Μέσα από τη με-

λέτη και διερεύνηση των κοινωνικών επιστημών συνάγεται ότι η μέτρηση της 

κοινωνικής ευημερίας ενός λαού εμπεριέχει πολλούς δείκτες όπως επιδημιο-

λογικούς (θνησιμότητας- νοσηρότητας), κοινωνικούς (εκπαίδευση- επάγ-

γελμα), οικονομικούς (ανεργία, πληθωρισμό) και άλλους. Στα πλαίσια αυτά 

και με δεδομένη την ευρύτητα των αρμοδιοτήτων, την ιεράρχηση στόχων και 

την εφαρμογή στρατηγικών που εμπεριέχονται στη σύγχρονη άσκηση πολιτι-

κής πρωτοβάθμιας περίθαλψης, εντάσσεται και ο ρόλος του Γενικού Γιατρού. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ο σημαντικός ρόλος του διευθυντή 

του Κέντρου Υγείας, ο οποίος καλείται να συντονίσει τις κοινές προσπάθειες 
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όλων των εμπλεκόμενων φορέων για πρόληψη, θεραπεία και προαγωγή της 

Δημόσιας Υγείας. Ο ρόλος αυτός θα πρέπει να ασκείται από γιατρούς Γενικής 

Ιατρικής ή ειδικότητες που αφορούν την Π.Φ.Υ. 

Ο γενικός γιατρός είναι ο γιατρός που παρέχει προσωπική πρωτοβάθ-

μια και συνεχή φροντίδα σε άτομα και οικογένειες, αποδέχεται την υπευθυνό-

τητα μιας αρχικής απόφασης για κάθε πρόβλημα που του παρουσιάζει ο άρ-

ρωστός του, και συνεργάζεται με ειδικούς όταν το θεωρεί αναγκαίο. Η διά-

γνωση του θα συγκροτείται με κριτήρια οργανικά, ψυχολογικά και κοινωνικά. 

Η γενική ιατρική είναι η αρχαιότερη ειδικότητα. Ο «δημοσιεύων για-

τρός» της αρχαιότητας και ο «αρχίατρος» του Βυζαντίου παρείχαν υπηρεσίες 

γενικού γιατρού ανοιχτής περίθαλψης. Ο όρος όμως του γενικού γιατρού με 

τα καθήκοντα που εκτελεί σήμερα μέσα σε ένα οργανωμένο σύστημα υγείας, 

υιοθετήθηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 19ου αιώνα. Στα μέσα του 20ού 

αιώνα, με τις σημαντικές επιτυχίες της Ιατρικής επιστήμης, πολλοί πίστεψαν 

ότι το μέλλον αυτής έπρεπε να στηριχθεί στην τεχνολογία και εξειδίκευση. Σε 

χώρες όπου παράλληλες αλλαγές δεν έγιναν στα πλαίσια της γενικής ιατρι-

κής, το χάσμα μεταξύ γενικών και ειδικών γιατρών διευρύνθηκε. Μια από αυ-

τές ήταν και η Ελλάδα. Αντίθετα σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και την 

Ολλανδία οι γενικοί γιατροί διαπίστωσαν ότι ο ρόλος τους δεν ήταν απλώς να 

κάνουν διαγνώσεις και να θεραπεύουν νόσους σε ένα χαμηλότερο και 

απλούστερο επίπεδο από το νοσοκομείο. Άρχισαν να αναγνωρίζουν ότι αν 

και ο κόσμος ερχόταν σε αυτούς με συμπτώματα οργανικής ή ψυχικής νόσου, 

οι αρρώστιες επηρεάζονταν από πολλούς άλλους παράγοντες, εκτός από 

τους οργανικούς, από ψυχολογικούς, από τη φτώχεια, από τις συνθήκες δια-

βίωσης, το επάγγελμα και από άλλους κοινωνικούς παράγοντες. Βαθμιαία, ο 

ρόλος του γενικού γιατρού διευρύνθηκε, περιλαμβάνοντας εκτός από τη θε-

ραπεία του ατόμου που νοσεί, την πρόληψη της αρρώστιας, την διατήρηση 

και προαγωγή της υγείας. Ο Pereira Gray είχε πει το 1978 ότι οι γενικοί για-

τροί είναι οι μόνοι εν ενεργεία κλινικοί που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της 

υγείας και της αρρώστιας (Θεοδώρου Μ., 1994)15. 

Το έργο που προσφέρει ο γενικός γιατρός περιλαμβάνει ένα ευρύ φά-

σμα μέτρων τα οποία συνθέτουν το καθήκον μιας τέτοιας ειδικότητας στα 

πλαίσια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

 να κάνει έγκαιρη διάγνωση 
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 να συμπεριλαμβάνει στη διαγνωστική του προσπάθεια τους φυσικούς,  

ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες που προσδιορίζουν την 

αρρώστια και την υγεία, 

 να αναλαμβάνει τη φροντίδα ασθενών με χρόνιες, επαναλαμβανόμενες 

ή καταληκτικές ασθένειες, 

 να παίρνει απόφαση για κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται, 

 να γνωρίζει πως και πότε θα παρέμβει θεραπευτικά, προληπτικά ή με 

κατάλληλη εκπαίδευση (αγωγή υγείας) για να προάγει την υγεία των 

ασθενών και οικογενειών τους, 

 κοινωνική μέριμνα και επαναποκατάσταση. 

 

Με αυτόν τον τρόπο θα πληρούνται οι βασικές αρχές του συστήματος 

πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας, σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις, 

που είναι: η κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού, η συνέχιση της περίθαλ-

ψης, η δυνατότητα προσπέλασης, η δυνατότητα συνεχούς παροχής των 

υπηρεσιών όλο το 24ωρο, η διάθεση όλων των απαραίτητων μέσων για την 

θεραπεία σε τοπικό επίπεδο (Φιορέτος Μ., 1990)16. 

Σημαντικός είναι και ο ρόλος του υπεύθυνου υγείας, ο οποίος δεν 

υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα. Είναι θεσμοθετημένος κυρίως στις Αγγλοσαξω-

νικές χώρες. Τα άτομα στρατολογούνται από το χώρο της υγείας και της εκ-

παίδευσης και εργάζονται για τις υγειονομικές αρχές, μετά από εκπαίδευση 

φυσικά, στην αγωγή υγείας. Κατά κύριο λόγο όλοι οι γιατροί πρέπει να είναι 

εκπαιδευτές υγείας. Οι γιατροί Δημόσιας Υγείας και οι Γενικοί Γιατροί έχουν 

ιδιαίτερη σχέση με την αγωγή υγείας των ασθενών τους, εφόσον είναι υπο-

χρεωμένοι να συζητούν και να ενημερώνουν τον ασθενή και τους συγγενείς 

του για το πώς αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας του. Οι γιατροί Γενικής Ια-

τρικής μπορούν με την κατάλληλη εκπαίδευση να λειτουργήσουν ως ιδεώδεις 

εκπαιδευτές υγείας, αφού έχουν συνολική εικόνα της πορείας των ασθενών 

τους.  
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5.3. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗ-

ΓΙΚΗ 

Λαμβάνοντας υπόψιν το διευρυμένο ρόλο του γενικού γιατρού ας 

δούμε πώς συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής. Ο ακρο-

γωνιαίος λίθος για την υλοποίηση της στρατηγικής «Υγεία για Όλους» είναι η 

στροφή στην ΠΦΥ. Η γενική ιατρική ως ειδικότητα- μοχλός της ΠΦΥ προσφέ-

ρει ή πρέπει να προσφέρει τα μέγιστα στην υλοποίηση της Στρατηγικής που 

αναφέραμε στην αρχή της ενότητας. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πρώτο στόχο θα πρέπει να μειωθούν 

κατά 25% οι διαφορές στο επίπεδο υγείας μεταξύ των χωρών και μεταξύ των 

ομάδων εντός των χωρών, μέσω βελτίωσης του επιπέδου υγείας των μειονε-

κτούντων εθνών και ομάδων. 

 

ΑΑ..  ΙΙΣΣΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ 

Μια από τις προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η 

διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στην κατάλληλη φροντίδα υγείας. Η βοή-

θεια του γενικού γιατρού είναι απαραίτητη και σημαντική, ειδικά σήμερα που ο 

ασθενής έχει ανάγκη από κάποιον, ο οποίος θα ξέρει να τον κατευθύνει μέσα 

στο πολύπλοκο σύστημα υγείας, θα παρακολουθεί συνεχώς την πορεία του 

μέσα σε αυτό, θα ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών που θα του προσφέ-

ρουν και τέλος αν χρειαστεί θα τον προστατεύσει από τον «υπερβάλλοντα 

ζήλο» του ειδικού (Θεοδώρου Μ., 1994)15. 

 

ΒΒ..  ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ 

Στα πλαίσια της πρόληψης της αρρώστιας και της προαγωγής υγείας, 

τα αντικείμενα δράσης του γενικού γιατρού μπορεί να είναι: καταπολέμηση 

του καρκίνου, μείωση των ατυχημάτων, στήριξη υγιεινών τρόπων ζωής (με 

σωστή διατροφή, αποφυγή καπνίσματος) και περιορισμού επιζήμιας για την 

υγεία συμπεριφοράς (κατάχρηση οινοπνευματωδών, επικίνδυνη οδήγηση) 

κ.ά. 
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Φυσικά η αγωγή υγείας και η πρόληψη δεν έχει άμεσα αποτελέσματα. 

Απαιτούν μακροπρόθεσμα προγράμματα για να δώσουν καρπούς, ενώ οι 

πολιτικές σκοπιμότητες απαιτούν πάντα άμεσα αποτελέσματα. Βλέπετε, μια 

καρδιοχειρουργική επέμβαση δίνει άμεσα αποτελέσματα να εντυπωσιάζει ενώ 

μια εκστρατεία πρόληψης κατά του καπνίσματος και υπέρ της φυσικής άσκη-

σης και της υγιεινής διατροφής απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και πολλά χρόνια 

για να αποδώσει. Δυστυχώς, μάλιστα, φαίνεται ότι κανείς δεν αντιλαμβάνεται 

τη σημασία του γεγονότος πως η ΠΦΥ στοχεύει στην προαγωγή υγείας και 

διατηρεί τον άνθρωπο στην παραγωγική διαδικασία ενώ η καρδιοχειρουργική 

επέμβαση δίνει συνήθως στον άνθρωπο επιβίωση αλλά και σύνταξη (Κυριό-

πουλος Γ., 1991)17. 

 

5.4. Η Γενική Ιατρική Στην Ελλάδα  

Η εισβολή της τεχνολογίας στον τομέα της διαγνωστικής και το εύκολο 

κέρδος που εξασφαλίζουν οι κλινικές ειδικότητες περιόρισαν το γενικό γιατρό 

σε ένα στενό πλαίσιο και την ενασχόληση του με τα ήσσονος σημασίας προ-

βλήματα υγείας. Στη χώρα μας η επικράτηση αυτής της άποψης ταύτισε το 

γιατρό γενικής ιατρικής με τον ανειδίκευτο για να δώσει διέξοδο στα ασφαλι-

στικά ταμεία για πρόσληψη γιατρών χωρίς ειδικότητα. Οι απόψεις αυτές όμως 

έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας σε μια νέα θεώρηση που θέλει 

το γενικό γιατρό έναν σύγχρονο επιστήμονα με ευρύτατο φάσμα γνώσεων, 

έναν γιατρό που να ασχολείται εκτός από τις κλασικές μεθόδους διάγνωσης 

και θεραπείας, με την αναζήτηση των αιτιών της ασθένειας – την πρόληψη και 

τον συντονισμό μιας πολυδύναμης και πολυεπιστημονικού χαρακτήρα «ομά-

δας υγείας» που συγκροτείται από εκπροσώπους πολλών επαγγελμάτων 

υγείας και των κοινωνικών επιστημών σε μια προσπάθεια προστασίας και 

προαγωγής της υγείας. 

Αντίθετα, η γενική ιατρική στην Ελλάδα αποτελεί σήμερα κλάδο πτυχής 

κοινωνικής επιρροής και αποδοχής και χαμηλού εισοδήματος. Πολλοί από 

τους γιατρούς άλλων ειδικοτήτων θεωρούν τους γενικούς γιατρούς δεύτερης 

κατηγορίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι κάθε ικανός και φιλόδοξος γιατρός στην 

Ελλάδα να περιφρονεί την γενική ιατρική. Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμε-
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τωπίζει σήμερα η πολιτεία στην προσπάθεια της να δημιουργήσει ένα αποτε-

λεσματικό Σύστημα Υγείας είναι ο μικρός αριθμός των γενικών γιατρών. Η έλ-

λειψη αυτή οδήγησε τόσο το ΙΚΑ αλλά και το ΕΣΥ να χρησιμοποιήσουν για-

τρούς παθολόγους ή χωρίς ειδικότητα για την στελέχωση των μονάδων πρω-

τοβάθμιας φροντίδας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι γιατροί αυτοί να μην είναι 

σε θέση να ανταποκριθούν στα καθήκοντα και το ρόλο που απαιτεί η σύγ-

χρονη αντίληψη και η παγκόσμια κοινότητα για τον οικογενειακό γιατρό. Κά-

ποια μέτρα που θα μπορούσαμε να προτείνουμε είναι (Κυριόπουλος Γ., 

1995)18: 

1. Τη διδασκαλία της γενικής ιατρικής, της πρωτοβάθμιας φροντίδας και 

του ρόλου του οικογενειακού γιατρού σε όλες τις ιατρικές σχολές. 

2. Την πρόσληψη των γιατρών γενικής ιατρικής ως οικογενειακών για-

τρών. 

3. Την ανάθεση του ρόλου του συντονιστή και διαχειριστή υπηρεσιών 

υγείας στον οικογενειακό γιατρό. Αυτός θα παραπέμψει τον άρρωστο 

στον ειδικό γιατρό, το νοσοκομείο ή το διαγνωστικό κέντρο. 

 

Το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στην εξασφάλιση ανθρώπινων πό-

ρων και συγκεκριμένα στη δυνατότητα για παραγωγή γιατρών γενικής ιατρι-

κής. Το πρόβλημα δεν θα λυθεί βαφτίζοντας οικογενειακούς γιατρούς παθο-

λόγους, παιδίατρους ή ανειδίκευτους χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

5.5. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ 

Στις περισσότερο αναπτυγμένες χώρες, η πρωτοβάθμια υγειονομική 

φροντίδα παρέχεται από τους οικογενειακούς γιατρούς. Οι οικογενειακοί για-

τροί ασκούν γενική ιατρική και προσεγγίζουν τα προβλήματα των ασθενών 

τους και των οικογενειών τους κατά τρόπο ολοκληρωμένο από ιατρική, κοι-

νωνική, ψυχολογική σκοπιά. Ο οικογενειακός γιατρός βλέπει τους ασθενείς 

που τον έχουν προτιμήσει για οποιοδήποτε πρόβλημα τους και μπορεί να 

δώσει λύση στα περισσότερα προβλήματα του χωρίς να υποχρεωθεί να πα-
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ραπέμψει τον ασθενή σε γιατρό άλλης ειδικότητας σε νοσοκομείο ή διαγνω-

στικό κέντρο (Δοξιάδης Σ., 1988)19. 

Δύο ακόμη σημαντικοί λόγοι που οδήγησαν τις χώρες στην αποδοχή 

του θεσμού του οικογενειακού γιατρού. Ο ένας είναι γιατί καθίσταται δυνατός 

ο έλεγχος του κόστους των υγειονομικών φροντίδων, αφού ο οικογενειακός 

γιατρός καταναλώνει λιγότερους πόρους από άλλες ειδικότητες. Αυτό συμβαί-

νει γιατί γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλο γιατρό τον ασθενή του, το οικογε-

νειακό και εργασιακό του περιβάλλον. Ο άλλος λόγος είναι η δυνατότητα 

αξιοποίησης του μητρώου των ασθενών του οικογενειακού γιατρού σε κάθε 

προσπάθεια εφαρμογής μιας νέας, περισσότερο αποτελεσματικής, πολιτικής 

προαγωγής της υγείας και πρόληψης της ασθένειας (Θεοδώρου Μ., 1994)15.  

Όμως ο οικογενειακός γιατρός για να είναι σε θέση να επιτελέσει σω-

στά το έργο του και να συμβάλλει αποτελεσματικά στην καταξίωση και την 

επιτυχία του θεσμού της πρωτοβάθμιας φροντίδας θα πρέπει: 

1. Να έχει την ειδικότητα του γιατρού γενικής ιατρικής. Οι παθολόγοι, οι 

παιδίατροι και οι γιατροί χωρίς ειδικότητα δεν μπόρεσαν δυστυχώς να 

απεγκλωβιστούν από το συνηθισμένο γι’ αυτούς τρόπο λειτουργίας και 

ασχολήθηκαν με τον άρρωστο, την ασθένεια, την ειδίκευση, τη θερα-

πεία και το Νοσοκομείο. Δεν κατάφεραν να σπάσουν τα όρια της 

ασθένειας και να προσδώσουν μια νέα διάσταση στην αποστολή τους, 

με έμφαση και αποκλειστικό στόχο τη διατήρηση της υγείας. 

2. Για να αποκτήσει τις προϋποθέσεις ο παθολόγος ή ο παιδίατρος να γί-

νει οικογενειακός γιατρός θα πρέπει να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα 

εκπαίδευσης δύο χρόνων σε νοσοκομείο και ενός έτους πρακτικής 

άσκησης, επίσης απαιτείται εκπαίδευση για τήρηση ιατρικού αρχείου. 

3. Να παρασχεθούν τα απαραίτητα οικονομικά κίνητρα, εξοπλισμό και 

χώρους, έτσι ώστε να λειτουργούν ιατρεία όχι μόνο θεραπείας αλλά 

αγωγής και προαγωγής υγείας. 

4. Ελεύθερη επιλογή από τον άρρωστο για ένα χρόνο του οικογενειακού 

γιατρού. 

5. Να αναβαθμιστεί το κύρος του και να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο 

του συστήματος περίθαλψης (Γείτονα Μ., 1996)20. 
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Στον τόπο μας δυστυχώς ο θεσμός δεν λειτούργησε σωστά δηλαδή ως 

«πύλη εισόδου» στο σύστημα υγείας. Μπορεί και πρέπει να καλύπτει τις ανά-

γκες υγείας της πλειοψηφίας των προσερχόμενων σ’ αυτόν, καταπολεμώντας 

τις αιτίες της αρρώστιας στην πηγή τους. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι 

αναίτιες παραπομπές ασθενών στα άλλα επίπεδα περίθαλψης με συνέπεια 

να αυξάνεται η οικονομική αποδοτικότητα όλου του συστήματος υγείας. 

 

5.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συμπερασματικά ο πολύπλοκος ρόλος του Γενικού Γιατρού στο σύ-

στημα υγείας έγκειται στο πολυσύνθετο έργο που προσφέρει. Έργο που πε-

ριλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προληπτικών και θεραπευτικών υπηρεσιών, 

όπως η εκτίμηση παραγόντων κινδύνου, η πρόγνωση, η πρόληψη, η αγωγή 

και η διατήρηση της υγείας του πληθυσμού, η θεραπευτική αγωγή, η κοινω-

νική μέριμνα, η συμμετοχή του στην αποκατάσταση, στην υποστήριξη των 

ασθενών σε διάφορα στάδια της ζωής και της ασθένειας, σε εναλλακτικές 

μορφές περίθαλψης καθώς επίσης σε προγράμματα δημόσιας υγείας, οικογε-

νειακού προγραμματισμού και προστασίας της μητρότητας. Όμως οι σύγχρο-

νες κοινωνικές ανάγκες και οι ανάγκες υγείας, όπως αυτές διαμορφώνονται 

από τις απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας και τις συνεχείς μεταλλαγές του 

κοινωνικού της ιστού προσδίδουν έναν άλλο, εξίσου σημαντικό ρόλο στο γε-

νικό γιατρό, το ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ των χρηστών και προμηθευ-

τών υπηρεσιών υγείας. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ρ όλος αυτός εξαρτάται 

άμεσα από τα δομικά χαρακτηριστικά του συστήματος υγείας της κάθε χώρας, 

από τον τρόπο οργάνωσης και χρηματοδότησης του, από το νομικό πλαίσιο 

άσκησης της Γενικής Ιατρικής, την εκπαίδευση των γενικών Γιατρών, τις 

επαγγελματικές τους απαιτήσεις, τις εργασιακές τους σχέσεις και ιδιαίτερα τον 

τρόπο αμοιβής τους. Πιο συγκεκριμένα, έρευνες έχουν δείξει ότι σε χώρες 

στις οποίες οι γιατροί αμείβονται με μισθό παρουσιάζεται μικρότερη εμπλοκή 

τους στην εφαρμογή ιατρικών τεχνικών και στη διαχείριση της ασθένειας, σε 

σχέση με χώρες στις οποίες οι Γενικοί Γιατροί εργάζονται ως ελεύθεροι επαγ-

γελματίες. Επίσης ο βαθμός εμπλοκής τους στη συνολική διαχείριση των 

ασθενών, την κλινική, διοικητική και οικονομική συσχετίζεται με το επίπεδο και 
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τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους αναφορικά με τις σύγχρονες διαχειριστικές 

πρακτικές στην επαγγελματική άσκηση της Γενικής Ιατρικής (Γείτονα Μ., 

1996)20. 

Σύμφωνα, με τον κ. Μποδοσάκη Μ., από τα σημεία που αφορούν την 

ΠΦΥ φοβούμαι τον νεολογισμό του προσωπικού γιατρού. Είναι γνωστό ότι 

στη χώρα μας υπάρχει πληθώρα εξειδικευμένων γιατρών ενώ ελάχιστοι είναι 

οι οικογενειακοί. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί απασχολούν σήμερα ένα μεγάλο 

αριθμό γιατρών διαφόρων κλινικών ειδικοτήτων, που είναι μόνιμοι και κανείς 

δεν διανοείται να τους θέσει εκτός συστήματος. Φοβούμαι όμως ότι η λειτουρ-

γία του γενικού γιατρού θα τραυματισθεί θανάσιμα στη συνείδηση των πολι-

τών αν αυτοί οι γιατροί με το βάπτισμα του «προσωπικού» γιατρού μεταφέ-

ρουν τη νοοτροπία που τους διακατέχει τόσα χρόνια. Επίσης δεν διαφαίνονται 

και μέτρα για τη διασφάλιση στο εγγύς μέλλον του απαραίτητου αριθμού 

6.000 γενικών-οικογενειακών γιατρών να υπάρχει στην Ελλάδα. 

 

66..  ΗΗ  ΣΣΗΗΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑΣΣ  ΟΟΔΔΟΟΝΝΤΤΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  

ΨΨΥΥΧΧΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  

6.1. Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

Η πρωτοβάθμια Οδοντιατρική Φροντίδα (Π.Ο.Φ.) ως αναπόσπαστο 

τμήμα της ΠΦΥ επιδιώκει τη μείωση των εμποδίων και ανισοτήτων στη στο-

ματική υγεία, τη βελτίωση των μεθόδων επικοινωνίας και την πρόσκληση των 

ατόμων, ώστε να έχουν ενεργή συμμετοχή στην προαγωγή της δικής τους 

υγείας. Η πρωτοβάθμια οδοντιατρική φροντίδα στοχεύει στην επίτευξη ενός 

αποδεκτού επιπέδου στοματικής υγείας για όλα τα άτομα και προωθεί μεθό-

δους και στρατηγικές που θα βοηθήσουν κάθε άτομο να κατορθώσει να χρη-

σιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες του για καλή στοματική υγεία. 

Είναι πλέον γνωστό ότι η προσέγγιση των οδοντιατρικών προβλημά-

των μέσω της επανορθωτικής οδοντιατρικής είναι δαπανηρή, είναι αναποτε-

λεσματική και οδηγεί σε ανισότητες. Αντίθετα η εφαρμογή της προληπτικής 

οδοντιατρικής μπορεί να μειώσει τα επίπεδα των νοσημάτων στο σύνολο του 

πληθυσμού. 
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Οι αρχές της ΠΦΥ βρήκαν μεγάλη ανταπόκριση από τον οδοντιατρικό 

κόσμο γιατί πέραν της ιδεαλιστικής τοποθέτησης των αρχών της, στην οδο-

ντιατρική ειδικά η εφαρμογή των αρχών της ΠΦΥ μπορεί να αποδώσει άμεσα 

και ορατά αποτελέσματα, για τους εξής λόγους: 

1. Προληπτική προσέγγιση: Τα δύο βασικά νοσήματα του στόματος η τε-

ρηδόνα και οι νόσοι του περιδοντίου, που προσβάλλουν σχεδόν το 

σύνολο του πληθυσμού μπορεί να προληφθούν. Οι εμπειρίες των 

χωρών που είχαν ήδη εφαρμόσει προληπτικά προγράμματα όπως ο 

έλεγχος κατανάλωσης ζαχαρούχων τροφών, η χρήση φθοριούχων και 

ο συστηματικός έλεγχος της στοματικής υγείας, δείχνουν ότι η πρό-

ληψη στην οδοντιατρική είναι όχι μόνο εφικτή αλλά και αποτελεσμα-

τική. 

2. Συμμετοχή της κοινότητας και των ατόμων. Είναι γνωστό ότι η 

συμπεριφορά των ατόμων σχετικά με τη στοματική τους υγείας, οι 

προσδοκίες και τα κίνητρα τους για αυτή, επηρεάζουν την εμφάνιση 

των νοσημάτων. Από τη μια μέρα απαιτείται η ενημέρωση του πληθυ-

σμού και από την άλλη η κοινότητα θα πρέπει να εξασφαλίσει πρό-

σβαση όλα τα άτομα στις υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας. Επίσης 

η ενημέρωση δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα σχολεία μέσω 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά να καλύπτει και τους ενήλικες. 

3. Ισότητα στην πρόσβαση. Η χρήση μεθόδων προληπτικής οδοντιατρι-

κής, σε μακρο- και μικρο-επίπεδο, δεν είναι δαπανηρή σε αντίθεση με 

την θεραπευτική οδοντιατρική. Επομένως, με μικρό κόστος μπορούν 

να εφαρμοστούν προληπτικά προγράμματα (π.χ. φθορίαση του πόσι-

μου νερού) για το σύνολο του πληθυσμού, τα οποία θα οδηγήσουν σε 

μείωση των ανισοτήτων (Αθανασούλη Θ., 1992)21. 

 

Απ’ όσα συνοπτικά αναφέρθηκαν πιο πάνω, φαίνεται ότι η εφαρμογή 

των αρχών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην οδοντιατρική μπορεί να 

συμβάλλει σημαντικά στην προαγωγή της στοματικής υγείας των πληθυσμών 

με χαμηλό κόστος καθώς και στη μείωση των ανισοτήτων. 

Από την άλλη μεριά, παρατηρείται μια εμμονή στον παραδοσιακό 

τρόπο άσκησης της οδοντιατρικής με προσανατολισμό στη θεραπεία και επα-

νόρθωση των βλαβών. Αυτό συμβαίνει επειδή από την αποδοχή της νέας φι-
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λοσοφίας της υγείας ως την πράξη σε κάθε επίπεδο – συστημάτων υγείας- 

υπάρχει μεγάλο κενό. Απαιτείται ουσιαστικά αλλαγή συμπεριφορών σε ατο-

μικό και κοινωνικό επίπεδο και εκεί βρίσκεται η κύρια δυσκολία. Σύμφωνα με 

τις αρχές της νέας φιλοσοφίας της υγείας, η προαγωγή της στοματικής υγείας 

απαιτεί ουσιαστικές αλλαγές που βρίσκονται πέραν της βιολογικής έμφασης 

των νοσημάτων του στόματος και αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα των πα-

ραγόντων –φυσικών, βιολογικών, πολιτιστικών, κοινωνικών, οικονομικών, 

παροχής φροντίδων υγείας και προτύπων συμπεριφοράς υγείας- που έχουν 

θετική ή αρνητική επίδραση στη στοματική υγεία. Επομένως, όλοι αυτοί οι 

παράγοντες πρέπει να κατανοηθούν σε κάθε επίπεδο εφαρμογής της ΠΟΦ, 

ατομικό ή κοινωνικό και να αναπτυχθούν ανάλογοι μηχανισμοί αντιμετώπισης 

ή προαγωγής επειδή αποτελούν το κλειδί της μετατροπής της αποδοχής σε 

πράξη. 

Οι προϋποθέσεις για την προαγωγή της στοματικής υγείας συνοψίζο-

νται παρακάτω: 

1. Κατάλληλο περιβάλλον – ασφαλές και υγιεινό με σωστές – 

αποτελεσματικές και προσιτές σε όλους φροντίδες στοματικής υγείας. 

2. Οδοντιατρική ομάδα ενημερωμένη και θετικά προσανατολισμένη προς 

την ΠΟΦ 

3. Πολίτες ενημερωμένοι που πιστεύουν στη σπουδαιότητα της καλής 

στοματικής υγείας. 

 

6.2. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 

Παρόλο που έχουν περάσει περίπου δέκα πέντε χρόνια από την 

έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.) στις αγροτικές περιοχές στη 

χώρα μας και παρ’ όλες τις  σοβαρές προσπάθειες που έχουν γίνει για την 

ανάπτυξη της ΠΦΥ, το θέμα των ψυχικών διαταραχών στην ΠΦΥ δεν έχει λά-

βει τη θέση που του ανήκει. Έτσι οι ψυχικές διαταραχές δεν συμπεριλαμβάνο-

νται ανάμεσα στις 10 πιο συχνές διαγνώσεις που θέτουν οι γιατροί που εργά-

ζονται στα Κ.Υ. Φαίνονται ότι οι ψυχικές διαταραχές στην ΠΦΥ δεν διαγιγνώ-
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σκονται έγκαιρα και συχνά ασθενείς με προβλήματα παραπέμπονται στα νο-

σοκομεία, στους ψυχίατρους και ακόμη δεν παίρνουν τη σωστή αγωγή. 

Ο τομέας της Κοινωνικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ανα-

γνώρισε τη σημασία της αποτελεσματικής ανάπτυξης των υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας και της έρευνας στον τομέα αυτό. Σε μία έρευνα που πραγματοποιή-

θηκε σε συνεργασία με Κ.Υ. διαπιστώθηκε ότι υπήρχε υψηλότερη συχνότητα 

των συναισθηματικών διαταραχών στους ηλικιωμένους που διέμεναν στο γη-

ροκομείο σε σχέση με αυτούς που επισκέπτονταν ανοικτές δομές όπως π.χ. 

ΚΑΠΗ. Είναι εμφανής η ανάγκη για τη δραστηριοποίηση του κοινωνικού ρό-

λου του Κ.Υ. το οποίο θα πρέπει να παρέμβει για την φροντίδα και αποκατά-

σταση της ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων. 

Τίθεται εδώ όμως το ερώτημα αν είναι ικανοί οι γιατροί στην ΠΦΥ δια-

γιγνώσκουν και να αντιμετωπίζουν περιστατικά και φαινόμενα ψυχικών διατα-

ραχών. Από έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι οι γιατροί των Κ.Υ. δεν υστε-

ρούν σε γνώσεις απλώς δεν χρησιμοποιούν τα διαγνωστικά εργαλεία, με κα-

τάλληλη εκπαίδευση μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικοί, σε θέματα διά-

γνωσης. Όσον αφορά τώρα το θέμα της αντιμετώπισης διαπιστώθηκε ότι οι 

Γενικοί Γιατροί χρειάζονται επιπρόσθετη εκπαίδευση και πρακτικές οδηγίες. 

Διαπιστώνουμε λοιπόν για μια ακόμα φορά τον πολυδιάστατο ρόλο 

των Γενικών Γιατρών και κατ’ επέκταση των Κ.Υ. και της Π.Φ.Υ., που εμπε-

ριέχει δραστηριότητες που αφορούν θέματα συναισθηματικών και ψυχικών 

διαταραχών του πληθυσμού, ιδιαίτερα σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία 

και συνοχή του κοινωνικού συνόλου. 

Σε μια τέτοια προσπάθεια για την εκπαίδευση Επαγγελματιών Πρωτο-

βάθμιας Περίθαλψης πραγματοποιήθηκε ένα πρόγραμμα που αφορούσε την 

πρόληψη Ψυχοκοινωνικών Δυσλειτουργιών σε Παιδιά και οικογένειες. Το 

πρόγραμμα «Πρώιμης Παρέμβασης» εστίασε στην έγκαιρη προληπτική πα-

ρέμβαση σε παιδιά και οικογένειες υψηλού κινδύνου ψυχοκοινωνικών δυσλει-

τουργιών. Η ύπαρξη συνθηκών «κινδύνου» τα πρώτα χρόνια της ζωής των 

παιδιών είναι δυνατό να αναστείλει την ομαλή εξέλιξή τους και να δημιουργή-

σουν ψυχοκοινωνικές δυσλειτουργίες. Η θεραπευτική αντιμετώπιση ήδη εγκα-

τεστημένων διαταραχών είναι απαιτητική σε χρόνο και εξειδίκευση, πολυδά-

πανη αλλά και λιγότερο αποτελεσματική. Αντίθετα, η αποτελεσματική αντιμε-
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τώπιση των πρώιμων διαταραχών μειώνει το οικονομικό και κοινωνικό κό-

στος. 

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με διακρατική συνεργασία και 

σκοπό τη δημιουργία και αξιολόγηση μιας διεθνούς υπηρεσίας που θα ασχο-

λείται: α) την παραγωγή της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των παιδιών και 

των οικογενειών, β) την έγκαιρη πρόληψη και παρέμβαση σε αυτά τα συναι-

σθηματικά προβλήματα. Συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα ήταν: η Ελ-

λάδα, η Αγγλία, η Φινλανδία και η Κύπρος ενώ συνεργαζόμενες χώρες ήταν η 

Σερβία και το Μαυροβούνιο. Βασικοί στόχοι και ενέργειες που πραγματοποιή-

θηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ήταν: 

1. Η συγγραφή εγχειριδίου για τους εκπαιδευτές των εργαζομένων στην 

πρωτοβάθμια περίθαλψη (ΕΠΠ), το οποίο αναφέρεται στη διάγνωση 

συνθηκών κινδύνου και την πρώιμη παρέμβαση για την αντιμετώ-

πισή τους. 

2. Η εκπαίδευση των ΕΠΠ για την αναγνώριση παραγόντων που θέ-

τουν σε κίνδυνο την ομαλή εξέλιξη των παιδιών και την εφαρμογή 

μεθόδων παρέμβασης σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. 

3. Η εποπτεία των ΕΠΠ έτσι ώστε να διευκολύνονται στο έργο τους. 

4. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος τόσο σε 

κάθε χώρα όσο και συγκριτικά με τις χώρες που συμμετείχαν. 

5. Η ενσωμάτωση των μεθόδων του προγράμματος στις υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης. 

 

Επίσης, πραγματοποιήθηκε μελέτη που στόχευε στην κατάρτιση και 

ανάπτυξη μεθόδων έγκαιρης διάγνωσης συνθηκών κινδύνου και έγκαιρης 

προληπτικής παρέμβασης σε παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη. Σκο-

πός της ανάπτυξης των μεθόδων αυτών ήταν να διασφαλιστεί η πρόσβαση 

σε μεγάλος μέρος του πληθυσμού και να ενσωματωθούν στις υπάρχουσες 

υπηρεσίες, πρωτοβάθμιας φροντίδας. Η εφαρμογή του προγράμματος στην 

Ελλάδα έγινε με τη συνεργασία Επισκεπτριών Υγείας του ΙΚΑ, του ΠΙΚΠΑ και 

του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Λιονής 2003, Άρθρο 6). 
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77..  ΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑΣΣ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΗΗ  

ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΝΝΙΙΣΣΟΟΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ  

Η ύπαρξη κοινωνικών και γεωγραφικών ανισοτήτων στην υγεία και 

ιδιαίτερα στην πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας, έχει διερευνηθεί σε πολλές 

χώρες, ακόμη και σε αυτές που εμφανίζουν υψηλό βαθμό κοινωνικής και 

υγειονομικής ανάπτυξης. Το θέμα της ισότητας στην υγεία έχει πολυπαραγο-

ντικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι η υγεία και κατ’ ακολουθίαν οι υπάρχουσες 

ανισότητες στην υγεία δεν εξαρτώνται μόνο από Βιολογικούς παράγοντες 

αλλά επιπροσθέτως από επιλογές των ιδίων των ατόμων, από τις συνθήκες 

διαβίωσης, εργασίας, κοινωνικής ένταξης, το οικολογικό και πολιτιστικό περι-

βάλλον και από τη δομή της κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης. Εξάλ-

λου, ένας μεγάλος αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών τεκμηριώνει τη συσχέ-

τιση του πλούτου ή της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας μιας χώρας ή 

μιας κοινωνικής ομάδας με τους δείκτες υγείας ή με άλλους αντίστοιχους, οι 

οποίοι επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το επίπεδο υγείας του πληθυσμού. 

 

7.1. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

Είναι γνωστό το γεγονός ότι οι στατιστικές σειρές παρουσιάζουν αδρή 

αλλά όχι ολοκληρωμένη και απολύτως ακριβή εικόνα των κοινωνικών ανισο-

τήτων και κατ’ επέκταση των ανισοτήτων στην υγεία. Παρά το γεγονός αυτό, 

δίνουν σαφείς ενδείξεις των κοινωνικο-οικονομικών παραμέτρων, οι οποίες 

συνθέτουν τη διαφορά μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών χωρών καθώς 

επίσης και μεταξύ υψηλών και χαμηλών εισοδημάτων. 

Είναι προφανές, ότι οι χώρες, με βάση τη διάκριση του εισοδήματος, 

παρουσιάζουν μεγάλες ανισότητες όχι μόνο ως προς τους δημογραφικούς, 

οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες αλλά επίσης και ως προς τους δείκτες 

της υγείας. Είναι οπωσδήποτε σημαντική η διαφορά στη βρεφική θνησιμότητα 

μεταξύ των χωρών με χαμηλό εισόδημα (73/1000) και υψηλό εισόδημα 

(7/1000), καθώς επίσης και η διαφορά στο προσδόκιμο ζωής, το οποίο προ-

σεγγίζει τα δεκαπέντε έτη. 

Από την παραπάνω συνοπτική παρουσίαση επιβεβαιώνεται εμφανώς 

η συσχέτιση των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών μιας χώρας, όπως το 
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ΑΕΠ, η ανεργία, ο πληθωρισμός, η απασχόληση και η εκπαίδευση, με τους 

δείκτες υγείας. Επιπροσθέτως, δίνεται ευκαιρία έμμεσης αποτίμησης της συ-

σχέτισης της ικανοποίησης των πολιτών με τους κλασικούς μακροοικονομι-

κούς δείκτες. Αναμφίβολα είναι αυταπόδεκτη η σχέση της ικανοποίησης των 

πολιτών μιας χώρας και της κατάστασης της υγείας καθώς και των συνθηκών 

ασφαλείας. 

 

7.2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΥΓΕΙΑ 

Με δεδομένες τις διαπιστώσεις για την ύπαρξη ανισοτήτων στην υγεία, 

όχι μόνο από την επιστημονική κοινότητα αλλά και από το πολιτικό σύστημα, 

οι διεθνείς οργανισμοί και οι κυβερνήσεις σε όλες σχεδόν τις ανεπτυγμένες 

χώρες στρέφονται προς τη διαμόρφωση και υιοθέτηση πολιτικών σχετικά με 

την ανισότητα στην υγεία. Οι πολιτικές ισότητας στην υγεία επιφέρουν σήμερα 

θετικά αποτελέσματα όταν δεν επιχειρούν παρεμβάσεις στα  βιολογικά αίτια 

και χαρακτηριστικά των ανισοτήτων στην υγεία, εξάλλου αυτό είναι το αντικεί-

μενο της ιατρικής επιστήμης – αλλά εστιάζουν  προς την άρση των κοινωνικο-

οικονομικών ανισοτήτων με δράσεις οι οποίες αμβλύνουν τις επιπτώσεις των 

προαναφερθέντων κοινωνικών παραμέτρων.  

Έχει αναπτυχθεί μια πληθώρα εννοιολογικών προσεγγίσεων σχετικά 

με την ισότητα στην υγεία, για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η αποσαφήνιση 

των ορών και εννοιών, οι οποίοι αναδεικνύουν όχι μόνο τη δυσκολία της εν-

νοιολογικής προσέγγισης αλλά και της επίτευξης της ισότητας στα διάφορα 

συστήματα υγείας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η 

ισότητα στην υγεία σημαίνει ίση πρόσβαση στη διαθέσιμη φροντίδα υγείας για 

ίδιες ανάγκες υγείας και ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες για όλους. Εννοείται 

δηλαδή δίκαιη κατανομή των πόρων βασισμένη στις ανάγκες υγείας και ίδια 

δυνατότητα σε όλους στην πρόσβαση για υπηρεσίες υγείας σε κάθε γεωγρα-

φική περιοχή (Whitehead, 1988)22. 

Άλλες προσεγγίσεις ηθικού και φιλοσοφικού χαρακτήρα σχετικά με το 

δικαίωμα της ισότητας στην υγεία αναφέρονται στις αρχές της ηθικής δέσμευ-

σης, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της συνολικής κοινωνικής χρησιμότητας. 
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Από τη σχετική βιβλιογραφία αναγνωρίζονται δύο τύποι ισότητας στην υγεία: 

η κάθετη και οριζόντια. Η κάθετη ισότητα αφορά από τη μια την άνιση θερα-

πεία για διαφορετικές και άνισες καταστάσεις υγείας όπως για παράδειγμα το 

κοινό κρυολόγημα και η πνευμονία, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν δια-

φορετικά και από την άλλη τις άνισες πληρωμές για τα διαφορετικά και άνισα 

εισοδήματα τα οποία ανάλογα με τη δυνατότητα τους να πληρώνουν, τυγχά-

νουν διαφορετικής θεραπείας. Οριζόντια ισότητα σημαίνει το δικαίωμα για ίδια 

θεραπεία μεταξύ ιδίων παθήσεων όπως για παράδειγμα η αντιμετώπιση δύο 

ατόμων με πνευμονία τα οποία πρέπει να λάβουν την ίδια θεραπεία (Δόλγε-

ρας Α., 2000)23. 

Είναι γνωστό ότι η ισότητα αποτελεί τη βασική αρχή της ύπαρξης του 

κράτους πρόνοιας, έτσι ο κλάδος των οικονομικών της κοινωνικής πολιτικής 

αποσκοπεί στη μελέτη των προτιμήσεων του κοινωνικού συνόλου μεταξύ 

εναλλακτικών επιλογών με στόχο την ορθολογική κατανομή των πόρων σύμ-

φωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού. Στα πλαίσια αυτής της θεωρητικής 

προσέγγισης περιέχεται η επιλογή της μιας μεταξύ εναλλακτικών, σχεδόν ισό-

τιμων και αποδοτικών επιλογών. Αυτή που θα επιλεγεί πρέπει να είναι υλο-

ποιήσιμη στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας και πρέπει 

επίσης να επιλέγεται με δημοκρατικές διαδικασίες. Εάν δεν είναι υλοποιήσιμη 

εξαιτίας μη πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων επιλέγεται η δεύτερη 

καλύτερη επιλογή με κριτήρια κόστους –οφέλους. Για το λόγο αυτό μερικοί 

θεωρούν ότι είναι ανέφικτη η συνύπαρξη της ισότητας με την αποδοτικότητα. 

Από τη διερεύνηση της εννοιολογικής προσέγγισης του όρου οικονομική 

αποδοτικότητα, προκύπτει ότι η οικονομική αποδοτικότητα αποτελεί τον πρω-

ταρχικό στόχο των οικονομικών του κράτους Πρόνοιας και σημαίνει ότι η κα-

τανομή των πόρων γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε δεν μπορεί να βελτιωθεί η 

οικονομική – κοινωνική του κατάσταση κανενός ατόμου, χωρίς να επιβαρυν-

θεί κάποιου άλλου. 

 

7.3. ΟΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Πολλοί μελετητές έχουν αναφερθεί στο γεγονός ότι το υγειονομικό μας 

σύστημα υποφέρει εκτός των άλλων και από μεγάλες ανισότητες, τόσο στο 
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σκέλος των εισφορών υγείας όσο και στο σκέλος των υγειονομικών παροχών. 

Ποτέ όμως δεν πραγματοποιήθηκε κάποια λεπτομερής και εμπεριστατωμένη 

καταγραφή αυτών των ανισοτήτων έτσι ώστε να μπορεί με βεβαιότητα να ει-

πωθεί, ποιες από αυτές δικαιολογούνται και ποιες όχι. Θα μπορούσε να υπο-

στηρίξει κανείς ότι εφόσον κάποιος εργαζόμενος έχει υψηλές εισφορές υγείας, 

ανεξάρτητα εάν αυτές καταβάλλονται από τον ίδιο ή τον εργοδότη του, δικαι-

ούται με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας στην κοινωνική ασφάλιση να 

έχει καλύτερες υπηρεσίες υγείας από εκείνον που πληρώνει λιγότερα ή δεν 

πληρώνει καθόλου. Πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι η αρχή της ανταποδοτικότη-

τας έχει νόημα και περιεχόμενο από τη στιγμή που δεν ακυρώνεται ή δε δια-

στρεβλώνεται από τις κρατικές επιχορηγήσεις. Ευθύνη του κράτους από την 

άλλη πλευρά είναι να διασφαλίσει σε όλους τους πολίτες ένα πακέτο υπηρε-

σιών υγείας που θα ικανοποιεί τις βασικές τουλάχιστον ανάγκες τους. 

Η ευθύνη αυτή του Κράτους καλύπτεται μέσα από τη λειτουργία και 

παροχή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που όπως αναφέραμε και στην 

αρχή της εργασίας μας, το κράτος με βάση το τελευταίο νομικό πλαίσιο ορίζει 

ως δικαιούχους και έχοντες τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες πρω-

τοβάθμιας φροντίδας υγείας, όχι μόνο τους Έλληνες πολίτες αλλά όλους τους 

κατοίκους της Ελληνικής Επικράτειας. Το σκεπτικό του νομοθέτη βασίζεται σε 

λέξεις κλειδιά που είναι η κοινωνική ανάπτυξη και η κοινωνική δικαιοσύνη. Για 

ποια ισότητα αξίζει να μιλάμε όταν υπάρχει αποκλεισμός στις βασικές υπηρε-

σίες υγείας για ένα τμήμα του πληθυσμού με πιθανά αρνητικά αποτελέσματα 

για τη συνολική δημόσια υγεία. 

Σχετικά τώρα με το ύψος των εισφορών υγείας στα διάφορα ασφαλι-

στικά ταμεία ή στους κλάδους υγείας, παρατηρούμε ότι είναι ιδιαίτερα υψηλές 

στο Δημόσιο Τομέα. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί το υψηλό αυτό 

ποσοστό εισφοράς για να δικαιολογήσει τις καλύτερες υπηρεσίες υγείας που 

απολαμβάνει ο δημόσιος υπάλληλος, από τη στιγμή που η εισφορά του εργο-

δότη προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και άρα από φόρους που 

πληρώνει το σύνολο του πληθυσμού. 

Εκτός όμως από τις μεγάλες διαφορές στο σκέλος των εισφορών, 

υπάρχουν και ανισότητες στο σκέλος των παροχών, τόσο σε είδος όσο και σε 

χρήμα. Οι ανισότητες αυτές δεν αφορούν καλύψεις στη νοσοκομειακή περί-

θαλψη, φαρμακευτική και τη νοσηλεία στο εξωτερικό αλλά διαφορές στην 
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εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και την πρόληψη. Επίσης, μεγάλες ανισότητες 

εντοπίζονται και σε θέματα που έχουν σχέση με την ελευθερία επιλογής του 

ασθενή, την ποιότητα και την προσπελασιμότητα των υπηρεσιών που τα 

ασφαλιστικά ταμεία εξασφαλίζουν για τους ασφαλισμένους. Ενδεικτικά εδώ 

αναφέρουμε τη δυνατότητα των ασφαλισμένων του Δημοσίου να προσφύ-

γουν σε όλες σχεδόν τις υγειονομικές υποδομές του ιδιωτικού τομέα όπως και 

η δωρεάν παροχή κατηγορίας εμβολιασμών που δεν παρέχει για π.χ. το ΙΚΑ 

και θεωρούνται απαραίτητα από τους παιδιάτρους. Το διευρυμένο αυτό δι-

καίωμα αυξάνει τις περισσότερες φορές την προσπελασιμότητα, την ποιότητα 

των υπηρεσιών υγείας και την καλύτερη πρόληψη σε σύγκριση με άλλους 

ασφαλισμένους που είναι υποχρεωμένοι να προσφεύγουν αποκλειστικά στις 

υποδομές του ΕΣΥ και του ΙΚΑ. 

Ανισότητες μικρής ή μεγάλης κλίμακας και σημασίας δημιουργούνται 

και λόγω διαφορετικών διαδικασιών και ελέγχων που υπάρχουν στα διάφορα 

ταμεία. Για παράδειγμα αναφέρουμε την πλήρη ασυδοσία που επικρατεί στην 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία ευνοεί οι-

κονομικά όχι μόνο τους προμηθευτές αλλά και τους δικαιούχους. 

7.4. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟ-

ΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙ-

ΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. 

Οι τομείς στους οποίους στρέφονται οι περισσότερες αναζητήσεις σχε-

τικά με την ισότητα στην υγεία, είναι μεταξύ κοινωνικο-οικονομικών ομά-

δων/τάξεων και γεωγραφικών περιοχών. Ως εκ τούτου, οι πολιτικές ισότητας 

επικεντρώνονται σε πολλές χώρες στην ισότιμη κατανομή των πόρων μεταξύ 

διαφόρων γεωγραφικών περιοχών στα πλαίσια της ίσης πρόσβασης για ίση 

ανάγκη και παρέχουν κίνητρα στους επαγγελματίες υγείας να κατευθύνονται 

σε περιοχές οι οποίες υστερούν σε αριθμό και ποιότητα παρεχόμενων υπη-

ρεσιών υγείας. Στα πλαίσια αυτά τίθεται το ζήτημα της πρόσβασης στη φρο-

ντίδα υγείας με κριτήριο τις ανάγκες υγείας και κατά συνέπεια της κατανομής 

των πόρων σύμφωνα με αυτό το κριτήριο και όχι με βάση την πλευρά της 

προσφοράς (Δόλγερας Α., 2000)23.  
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Με βάση την παραπάνω ανάλυση είναι ιδιαίτερα εμφανές το γεγονός 

ότι ο ρόλος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντικός 

σχετικά με το θέμα που προκύπτει και είναι ο σωστός τρόπος προσδιορισμού 

της ανάγκης υγείας. Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την ανάγκη για φρο-

ντίδα υγείας και καθορίζουν τη ζήτηση και κατ’ επέκταση την κατανομή των 

πόρων στις διάφορες γεωγραφικές περιφέρειες, είναι το μέγεθος και η σύν-

θεση του πληθυσμού (το φύλο και ηλικία), η θνησιμότητα, οι ροές ασθενών 

μεταξύ περιοχών, η νοσηρότητα, η τεχνολογία /εξοπλισμό το επίπεδο εκπαί-

δευσης των επαγγελματιών υγείας κ.ά. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες μπο-

ρούν να προσδιοριστούν, να εκτιμηθούν και να αξιολογηθούν μέσα από το 

δίκτυο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις δραστηριότητες των Κέντρων 

Υγείας της Κρήτης και συγκεκριμένα του Κ.Υ. Σπήλιου για την αντιμετώπιση 

των ανισοτήτων υγείας στις αγροτικές περιοχές της Κρήτης. 

Με τη βοήθεια ενός πληροφορικού συστήματος που χρησιμοποιήθηκε 

στο Κ.Υ. Σπηλίου και το οποίο ήταν απόρροια της συνεργασίας με το Πανε-

πιστήμιο Lund της  Σουηδίας μελετήθηκαν οι υπηρεσίες υγείας που το συγκε-

κριμένο κέντρο υγείας πρόσφερε στον πληθυσμό ευθύνης του. Τα πρώτα 

αποτελέσματα έδωσαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες που σκιαγραφούσαν την 

επικρατούσα εικόνα νοσηρότητας του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές. 

Ενδιαφέροντα ευρήματα από τη μελέτη αυτή αποτέλεσαν: 

• Το πολύ υψηλό ποσοστό (4,5%) επισκέψεων χωρίς ραντεβού, το οποίο 

αντανακλούσε την αποσπασματική, περιπτωσιακή και μη συστηματική 

επαφή τόσο με το γενικό/ οικογενειακό γιατρό όσο και με τις τοπικές υπη-

ρεσίες υγείας. 

• Το πολύ μικρό ποσοστό (1%) των επισκέψεων που πραγματοποιούνται 

στο σπίτι του ασθενούς. 

 

Τα δεδομένα   αυτά, μαζί με άλλες παρατηρήσεις, οδήγησαν στο συ-

μπέρασμα ότι ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού ουσιαστικά είχε αντικατα-

σταθεί από μια περιπτωσιακή επαφή στο Κέντρο Υγείας της ελληνικής αγρο-

τικής κοινωνίας. Ο χώρος άσκησης της ιατρικής αυτού του ιατρού είχε μετα-

τοπιστεί από το σπίτι ή την κοινότητα στο ιατρείο και η πρόληψη της νόσου 

δεν αποτελούσε σημαντική προτεραιότητα. Η εικόνα που επικρατούσε στις 
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αστικές περιοχές την περίοδο εκείνη έμοιαζε να είναι διαφορετική και χαρα-

κτηρίζονταν από την άμεση, απρόσκοπτη και χωρίς δαπάνη χρόνου πρό-

σβαση των ασθενών σε μια πληθώρα υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης 

στα ιδιωτικά ιατρεία, ιδιωτικές κλινικές, ιατρεία ασφαλιστικών οργανισμών και 

νοσοκομείων. 

Το επόμενο στάδιο της ερευνητικής εργασίας στο Κ.Υ. Σπήλιου εστιά-

σθηκε στο είδος και τη συχνότητα των νοσημάτων για τα οποία επισκέπτο-

νταν οι κάτοικοι αυτής της αγροτικής- ορεινής περιοχής το Κέντρο Υγείας. 

Ανάμεσα στις πιο κοινές διαγνώσεις συγκαταλέγονταν η υπέρταση και ο σακ-

χαρώδης διαβήτης, ενώ μια συστηματική μελέτη των φακέλων των ασθενών 

αποκάλυψε ενδιαφέροντα στοιχεία για τη φροντίδα τους, η οποία χαρακτηρί-

ζονταν ως αποσπασματική και ασυνεχής. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά: πολλές φορές η φαρμακευτική 

αγωγή που χορηγούνταν ουσιαστικά αντεδείκνυνταν, εξαιτίας συνύπαρξης 

άλλων καταστάσεων, σχεδόν σε όλους τους διαβητικούς ασθενείς απουσίαζε 

από το φάκελο τους βασικές εξετάσεις με σημαντικούς δείκτες για την εκτί-

μηση της κατάστασης της υγείας τους. Λόγοι που πιθανόν να ερμηνεύσουν τα 

ευρήματα αυτά είναι η έλλειψη γνώσης για την αξία των εξετάσεων από τους 

νέους γιατρούς ή η έλλειψη δυνατότητας εκτέλεσης της συγκεκριμένης εξέτα-

σης στο Κέντρο Υγείας, η δυσκολία μεταφοράς του ασθενή στο νομαρχιακό 

νοσοκομείο και η περιπτωσιακή επαφή του γιατρού του Κ.Υ. με τον ασθενή. 

Επίσης, από τον έλεγχο των καταχωρημένων στον Η/Υ βρέθηκε ότι αρκετοί 

ασθενείς δεν έπαιρναν καμία θεραπευτική αγωγή με αποτέλεσμα για ένα με-

γάλο χρονικό διάστημα να παραμένουν ακάλυπτοι στον κίνδυνο που διέτρε-

χαν από την ασθένειά τους (Λιονής  - Κούτης - Φιλαλήθης - Φιορέτος, 

1992)14. 

Στο σημείο αυτό ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο για έρευνα και μελέτη 

αλλά όχι μόνο, είναι απαραίτητη η δραστική λήψη μέτρων προκειμένου να 

ομαλοποιηθεί η κατάσταση και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ΚΥ στην αγρο-

τική περιφέρεια να υλοποιήσουν τις αρχές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας που είναι η αποκατάσταση, η πρόληψη και προαγωγή υγείας μέσα σε 

ένα ευρύτερο πλαίσιο ισότητας και αποτελεσματικότητας υπηρεσιών υγείας. 

Είναι το σύνθημα του Π.Ο.Υ. που ειπώθηκε στην ALMA –ATA το 1978 και δεν 

είναι άλλο από τη φράση «Υγεία για Όλους».  
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Στην περίπτωση του Κ.Υ. Σπηλίου, όλες αυτές οι διαπιστώσεις μαζί με 

άλλες που σχεδόν αποκλειστικά αφορούσαν την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας και φροντίδας στην περιοχή, οδήγησαν σε μια σειρά μέ-

τρων που αποσκοπούσαν αρχικά στην εκπαίδευση των γιατρών που εργάζο-

νταν στην ΠΦΥ αλλά και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα διασφάλιζαν 

προσιτές και αποτελεσματικές υπηρεσίες σε ομάδες κατοίκων που τις είχαν 

ανάγκη. 

Η συνέχεια της ερευνητικής δραστηριότητας επικέντρωσε την προσοχή 

της στην κοινότητα και στο σχολείο. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν θέματα όπως 

η εκτίμηση του ποσοστού κάλυψης των υποχρεωτικών εμβολιασμών μαθη-

τών και διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις αγροτικές και 

αστικές περιοχές. Δυστυχώς, το ποσοστό κάλυψης των εμβολιασμών βελτιω-

νόταν μόνο καθώς μετακινούμασταν από τις αγροτικές προς τις αστικές πε-

ριοχές. Πιθανοί λόγοι για την άνιση σχέση της κατάστασης υγείας του μαθητι-

κού πληθυσμού ανάμεσα στις αγροτικές περιοχές και τα αστικά κέντρα, είναι 

η μετακίνηση των παιδιάτρων από τις αγροτικές στις αστικές περιοχές, η δυ-

σκολία μετακίνησης και πρόσβαση σε παιδιατρικά ιατρεία της πόλης ή στο 

νομαρχιακό νοσοκομείο, η απουσία συστηματικής και ολοκληρωμένης φρο-

ντίδας των μαθητών από τους λειτουργούς της ΠΦΥ, η παντελής απουσία 

στρατηγικής για την προαγωγή της υγείας. Όλα αυτά τα ευρήματα εξηγούν σε 

ένα μεγάλο βαθμό τις διαφορές – ανισότητες μεταξύ της κατάστασης υγείας 

των μαθητών από αγροτικές και αστικές περιοχές (Λιονής  - Κούτης - Φιλαλή-

θης - Φιορέτος, 1992)14. 

Από τη μελέτη των δεδομένων χρήσης των υπηρεσιών υγείας αλλά και 

από έρευνα, έγινε αντιληπτό ότι ασθενείς κυρίως ηλικιωμένοι, δεν επισκέπτο-

νταν το Κέντρο Υγείας και ούτε συναντούσαν τον αγροτικό ιατρό στο περιφε-

ρειακό του ιατρείο. Το υγειονομικό προσωπικό του Κ.Υ. πληροφορούνταν την 

ύπαρξη τέτοιων ασθενών από τους συγγενείς τους που επισκέπτονταν το 

Κ.Υ. για να γράψουν φάρμακα ή από τους αγροτικούς ιατρούς όταν αυτοί ζη-

τούσαν υποστήριξη για την αντιμετώπιση καταστάσεων και περιστατικών σχε-

τικά με αυτούς τους ασθενείς. Στη συνέχεια εκτιμήθηκε ότι η οργάνωση υπη-

ρεσιών φροντίδας για τους ηλικιωμένους και τους περιορισμένους στο σπίτι 

ασθενείς, έπρεπε να χαρακτηρισθεί ως επείγουσα ανάγκη. 
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Έτσι ξεκίνησε η δράση των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας η οποία αρχικά έπρεπε να έρθει σε επαφή με τους ασθενείς αυτούς, 

να εκτιμήσει τις ανάγκες τους σε υπηρεσίες που θα πρόσφερε ο ιατρός –ο 

νοσηλευτής και ο κοινωνικός λειτουργός, αλλά πολύ περισσότερο να μελετή-

σει την έκταση και το μέγεθος του προβλήματος που δεν ήταν γνωστό. Συχνά 

πολιτιστικοί και κοινωνικοί παράγοντες απέκρυπταν το χρόνιο ηλικιωμένο 

ασθενή από τις υπηρεσίες Π.Φ.Υ. Νοσήματα όπως η άνοια θεωρούνταν κοι-

νωνικό στίγμα από αρκετές οικογένειες στις αγροτικές περιοχές. Η επόμενη 

κίνηση ήταν η συνεργασία με την τοπική Εκκλησία και την Πρωτοβάθμια Το-

πική Αυτοδιοίκηση η οποία από την αρχή εκτιμήθηκε ως αναγκαία και απα-

ραίτητη για τον εντοπισμό των ασθενών αυτών. 

Η κατάσταση αυτή αποτέλεσε αφορμή για τη διαμόρφωση μιας πολιτι-

κής με στόχο την εκπαίδευση των ιατρών των Κέντρων Υγείας της Κρήτης σε 

θέματα που αφορούν τη διάγνωση και τη φροντίδα ασθενών με άνοια και την 

υποστήριξη των οικογενειών τους καθώς και τη συζήτηση με τους τοπικούς 

φορείς για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για τη φροντίδα των 

ατόμων αυτών. Επίσης διαπιστώνουμε ότι οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ. δεν έδωσαν 

απλώς έμφαση στην ιατρική φροντίδα αλλά στην αποφυγή και εξάλειψη του 

κοινωνικού αποκλεισμού και την κοινωνική επανένταξη των ατόμων αυτών. 

Οι ανισότητες στη φροντίδα υγείας αλλά και ο βαθμός που οι τοπικές 

αντιλήψεις για την υγεία και τη νόσο επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ατόμου 

στην αναζήτηση ιατρικής φροντίδας, εκτιμούνται ως ελάσσονος βαρύτητας και 

επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής με αρνητική επιρροή στις κοινωνι-

κές και προσωπικές τους σχέσεις (Δόλγερας Α., 2000)23. 

Η ανισότητα στις υπηρεσίες υγείας εξετάσθηκε και στις υπηρεσίες 

πρόληψης και προαγωγής υγείας. Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν 

την πολιτική πρόληψης και προαγωγής υγείας είναι εκτός από την ποιότητα 

των παρεχομένων υπηρεσιών και την έγκαιρη ενημέρωση του πληθυσμού, η 

χιλιομετρική απόσταση της κατοικίας από το Κ.Υ. και η δυνατότητα μεταφορι-

κού μέσου και η σχέση με το λειτουργό υγείας και το φύλο του. Η εξέταση του 

πληθυσμού στον τόπο κατοικίας του φαίνεται να είναι σημαντικός παράγοντας 

για την επιτυχία προγραμμάτων πρόληψης. Ο έλεγχος της συνέχειας κάθε 

παρέμβασης όπως και η εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπη-

ρεσιών πρόληψης και προαγωγής υγείας, συνιστούν απαραίτητες διαδικασίες 
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για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους με σκοπό την εξασφάλιση της 

ισότητας στην υγεία και τη ζωή. 

Ανισότητες επίσης παρουσιάζει και το σύστημα παραπομπής στο νο-

σοκομείο για τους κατοίκους αγροτικών περιοχών. Οι ανισότητες αυτές ενι-

σχύονται σε έναν βαθμό και απουσία ιατρών συγκεκριμένων ειδικοτήτων 

στους οποίους θα μπορούσε να προσφύγει ο ασθενής ή να παραπεμφθούν 

σε αυτόν επιλεγμένοι ασθενείς. Οι ιατροί γενικής ιατρικής που θα μπορούσαν 

σε μεγάλο ποσοστό να καλύψουν ανάγκες που στις αστικές περιοχές αντιμε-

τωπίζονται εξαρχής από τους ειδικούς, δεν είναι συνήθως εξοικειωμένοι σε 

πρωτόκολλα διαχείρισης αυτών των ασθενών, ούτε και στις πρακτικές οδη-

γίες που τα συνοδεύουν. Επίσης, η συχνά ελλιπής ενημέρωση του ασθενούς 

και της οικογένειας του για το είδος των εξετάσεων που απαιτούνται, το 

υψηλό κόστος που συχνά τις συνοδεύουν η ανεπάρκεια στην οργάνωση και 

στη διασύνδεση των υπηρεσιών διαγνωστικού ελέγχου του νοσοκομείου, η μη 

ορθολογική κατανομή των διαγνωστικών μέσων και η συγκέντρωσή τους στα 

μεγάλα αστικά κέντρα, και η έλλειψη ελέγχου της ποιότητας τους, συνθέτουν 

ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που μπορούν να ερμηνεύσουν τα προβλήματα 

που συναντούμε στη συμμόρφωση του ασθενούς, στη σχέση ιατρού –ασθε-

νούς και στην ύπαρξη των ανισοτήτων στην υγεία. 

Μελέτες ελέγχου της συμμόρφωσης των ασθενών στην ΠΦΥ και του 

βαθμού ικανοποίησης τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, αν και 

σχεδιάστηκαν και τμηματικά εφαρμόστηκαν σε Κέντρα Υγείας της Κρήτης, δεν 

ολοκληρώθηκαν και δεν έχουν συστηματικά συζητηθεί τα αποτελέσματα τους 

για την άντληση αξιόπιστων συμπερασμάτων. Ενδιαφέροντα όμως κρίνονται 

να είναι τα αποτελέσματα και συμπεράσματα από τη μελέτη πεδίου του καθη-

γητή Τ. Φιλαλήθη, που είχε διεξαχθεί στην ευρύτερη αγροτική περιφέρεια της 

Κρήτης. Σύμφωνα με αυτή ένα ποσοστό 20% των κατοίκων ενός Δήμου της 

Κρήτης δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένο από τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

υγείας από το αγροτικό ιατρείο. 
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7.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την παράθεση των δεδομένων αλλά και από τη συζήτηση που 

αναπτύχθηκε παραπάνω, μια πρώτη εμπειρική προσέγγιση στις ανισότητες 

που καταγράφονται στην παροχή των υπηρεσιών υγείας μεταξύ αγροτικών 

και αστικών περιοχών στη χώρα μας τις κατατάσσει ως εξής: σε αυτές που 

έχουν σχέση με την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και τις επηρεάζουν γε-

ωγραφικοί παράγοντες, συγκοινωνίες και κόστος μεταφοράς, σε αυτές που 

έχουν σχέση με το φάσμα και το είδος υπηρεσιών που ζητούνται και παρέχο-

νται, με το είδος των υπαρχουσών δομών, τη συνέχεια στη φροντίδα και την 

ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και στο βαθμό ικανοποίησης 

των ασθενών.  

Μια τέτοια εμπειρική ανάλυση απαιτεί και τον προσδιορισμό μετρήσι-

μων δεικτών με βάση τους οποίους θα μπορούσε ο υγειονομικός, ο ερευνη-

τής και ο σχεδιαστής των υπηρεσιών υγείας να εκτιμήσει και αξιολογήσει τις 

παρεμβάσεις που οι τοπικοί φορείς υγείας ανέλαβαν για τη μείωση των ανι-

σοτήτων στις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Αναφέρουμε εν-

δεικτικά κάποιους δείκτες που αφορούν: 

α. Την πρόσβαση, δείκτες χρησιμοποίησης υπηρεσιών υγείας (π.χ. το 

ποσοστό ατόμων που επισκέφθηκαν το Κ.Υ. στο σύνολο του πληθυσμού ευ-

θύνης). 

β. Φάσμα και είδος υπηρεσιών στο Κ.Υ. και στην κοινότητα, δείκτες ζή-

τησης και χρησιμοποίησης των υπηρεσιών υγείας – υπηρεσίες πρόληψης και 

προαγωγής υγείας (π.χ. το ποσοστό συνταγογραφίας στο σύνολο των παρε-

χόμενων υπηρεσιών το ποσοστό προληπτικών ενεργειών στο Κ.Υ. όπως εμ-

βολιασμοί, επαφές με γενικούς γιατρούς όπως επίσκεψη στο ιατρείο ή στο 

σπίτι και χρήση εργαστηρίων. 

γ. Δομές, Επίπεδο Περιφερειακού Ιατρείου (π.χ. διαθέσιμος χώρος νο-

σηλείας και αναμονής επισκεπτών, διαθέσιμο αρχείο ασθενών). 

δ. Συνέχεια στη Φροντίδα, δεδομένα χρησιμοποίησης υπηρεσιών 

υγείας (π.χ. αριθμός επισκέψεων ανά έτος/ ιατρό/ νόσο, αριθμός ασθενών 

που φροντίζονται στο σπίτι). 

ε. Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, βαθμός ικανοποίησης των 

ασθενών –επισκεπτών και προσωπικού του Κ.Υ. (Δόλγερας Α., 2000)23. 
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7.6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα 

του συστήματος υπηρεσιών υγείας είναι η εφαρμογή κοινωνικού και δημοκρα-

τικού προγραμματισμού στο χώρο της υγείας. Η διαδικασία του προγραμμα-

τισμού θα πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον εκδημοκρατισμό και την 

κοινωνική δικαιοσύνη, ο γνήσιος δημοκρατικός προγραμματισμός σημαίνει τη 

συμμετοχή όλων των φορέων της υγείας για τη διαδικασία της κατάρτισης 

του, για κάθε νομό και περιφέρεια της χώρας. Από την άλλη πλευρά ο κοινω-

νικός προγραμματισμός έχει κύριο σκοπό την πρόβλεψη των μελλοντικών 

αναγκών της κοινωνίας και την επιλογή των πιο κατάλληλων μεθόδων και 

διαδικασιών με σκοπό την καλύτερη δυνατή αντιμετώπισή τους. 

Στον προγραμματισμό υγείας απαιτούνται βασικές και καθολικές αλλα-

γές στους στόχους, υποδομές και θεσμούς της υγειονομικής περίθαλψης 

ανάλογες των κοινωνικών και υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού. Το πε-

ριεχόμενο της ανάπτυξης του προγραμματισμού υγείας θα πρέπει να δίνει 

ιδιαίτερη έμφαση σε παραμέτρους όπως η ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας, 

το ανθρώπινο υγειονομικό δυναμικό, η οργάνωση – λειτουργία και διαχείριση 

του δικτύου υπηρεσιών υγείας. Η εφαρμογή ενός συστήματος προγραμματι-

σμού υγείας κατά περιφέρεια είναι μια σωστή πολιτική για την επιτυχημένη 

επισήμανση των αναγκών, των πόρων που χρειάζονται για την κάλυψη των 

αναγκών αυτών και το συντονισμό των λειτουργιών και δράσεων για την επί-

τευξη της ικανοποιητικής λειτουργίας του συστήματος υγείας. 

Η υγειονομική κάλυψη ενός πληθυσμού (προστατευόμενα πρόσωπα, 

έκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών) είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Το 

πρώτο βήμα που θα πρέπει να γίνει είναι ο προσδιορισμός της συγκεκριμέ-

νης ζήτησης ιατρικών υπηρεσιών από τον πληθυσμό και στη συνέχεια να με-

λετήσουμε τρόπους ανάπτυξης ενός ικανού υγειονομικού ανθρώπινου δυνα-

μικού για να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες. Είναι λοιπόν εμφανής η ιδιαίτερη 

σημασία που έχει στο χώρο προγραμματισμού υγείας ο προγραμματισμός 

υγειονομικού δυναμικού. 
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88..  ΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΡΡΟΟ--

ΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ    

8.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

Με τον όρο δημόσια υγεία ορίζουμε το σύνολο των οργανωμένων 

δραστηριοτήτων της πολιτείας και της κοινωνίας, που είναι επιστημονικά τεκ-

μηριωμένες και αποβλέπουν στην πρόληψη νοσημάτων, στην προστασία και 

την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού στην αύξηση του προσδόκιμου 

επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Με αυτό τον τρόπο βλέπει ο 

νομοθέτης το ρόλο της Δημόσιας Υγείας στο νόμο 3370/2005 και θεωρεί ότι η 

δημόσια υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου 

κεφαλαίου της χώρας. Ο χαρακτήρας της δημόσιας υγείας είναι πολυτομεα-

κός, απευθύνεται σε πληθυσμούς και κοινότητες, ενώ ως έννοια είναι ευρύ-

τερη της υγιεινής και της πρόληψης ή της κοινωνικής ιατρικής ή της ιατρικής 

στη δημόσια υγεία. Καταρχήν η δημόσια υγεία είναι μια μορφή άσκησης δη-

μόσιας πολιτικής και γίνεται με την ευθύνη του κράτους. 

Άμεσα συνδεδεμένες με την έννοια της δημόσιας υγείας είναι οι έννοιες 

της ανάπτυξης και προαγωγής υγείας, της εκτίμησης των επιπτώσεων στην 

υγεία των πολιτικών και προγραμμάτων που εφαρμόζονται, της διαχείρισης 

του κινδύνου για την υγεία, της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών και 

των συνθηκών διαβίωσης, καθώς και των προτεραιοτήτων για την υγεία. Επί-

σης στην ευρύτερη έννοια της δημόσιας υγείας περιλαμβάνονται ο σχεδια-

σμός και η αποτίμηση των υπηρεσιών υγείας καθώς και η κοινωνικοοικονο-

μική αξιολόγηση των υγειονομικών προγραμμάτων, ακόμα δραστηριότητες 

που αφορούν την κοινωνική φροντίδα, την άμβλυνση των κοινωνικοοικονομι-

κών ανισοτήτων στην υγειά, την κάλυψη αναγκών ειδικών ομάδων του πλη-

θυσμού. 

Οι κυριότερες λειτουργίες της δημόσιας υγείας είναι: 

(α) Η συνολική παρακολούθηση και εκτίμηση της υγείας του πληθυ-

σμού καθώς και των βιολογικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγό-

ντων που την επηρεάζουν. 

(β) Η προστασία, προαγωγή και πρόληψη της υγείας. 
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(γ) Η παρακολούθηση και αποτελεσματική αντιμετώπιση νοσημάτων 

υψηλού κινδύνου 

(δ) Η κάλυψη των αναγκών υγείας των ευπαθών ομάδων του πληθυ-

σμού. 

(ε) Η αντιμετώπιση των έκτακτων –απρόβλεπτων αναγκών υγείας. 

(στ) Ο καθορισμός προτεραιοτήτων στη δημόσια υγεία 

(ζ) Ο έλεγχος της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών 

υγείας και η λήψη απαραίτητων μέτρων για τη βελτίωσή τους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 3370/2005 η δημόσια υγεία ασκεί-

ται από την κεντρική και περιφερειακή διοίκηση, την αυτοδιοίκηση, τις μονά-

δες υγείας και κοινωνικής φροντίδας δραστηριότητας. Οι παρεμβάσεις της 

δημόσιας υγείας θα πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και να 

ασκούνται πάντα με βάση τους κανόνες της βιοηθικής και της ιατρικής δεο-

ντολογίας. 

Οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας παρέχονται από το Σώμα Λειτουργών 

Δημόσιας Υγείας το οποίο στελεχώνεται από ειδικούς επιστήμονες με την 

απαραίτητη εκπαίδευση και εμπειρία, οι επιστήμονες αυτοί προέρχονται από 

το χώρο των επιστημών υγείας, του περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης και των 

κοινωνικών- οικονομικών σπουδών. 

 

8.2. ΟΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η κοινωνιολογία των πεποιθήσεων (be-

liefs) του πληθυσμού για την υγεία γιατί χρησιμεύει τόσο στις υπηρεσίες φρο-

ντίδας υγείας όσο και στην εφαρμογή των λειτουργιών της Δημόσιας Υγείας. 

Πρώτον, τα ευρήματα της μπορούν να συμβάλλουν στην κατανόηση των αλ-

ληλεπιδράσεων ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς, πα-

ρέχοντας επίγνωση των νοηματοδοτήσεων του πληθυσμού, οι οποίες διαφο-

ρετικά θα αντιμετωπίζονταν απλώς από τους επαγγελματίες ως «ανεπαρκείς» 

γνώσεις. Δεύτερον, η κατανόηση των ιδεών των ανθρώπων σχετικά με τη 

διατήρηση της υγείας και την πρόληψη των παθήσεων είναι κρίσιμη για την 
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αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και των προγραμμά-

των προαγωγής υγείας. 

Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικές εκστρατείες που στοχεύουν να εν-

θαρρύνουν τα άτομα να αναλάβουν περισσότερη ευθύνη σχετικά με την υγεία 

τους, μπορεί να είναι τελείως αναποτελεσματικές, αν οι άνθρωποι έχουν μοι-

ρολατρικές απόψεις για τα αίτια των παθήσεων. Οι Warwick (1988) επισημαί-

νουν πως σχετικά με το AIDS οι απόψεις του πληθυσμού μπορούν να δρά-

σουν ως ισχυροί διαμεσολαβητές των επίσημων μηνυμάτων εκπαίδευσης 

υγείας, τα οποία με τη σειρά τους βασίζονται σε βιοϊατρικές ερμηνείες. 

Τρίτον, η μελέτη των πεποιθήσεων για την υγεία μπορεί να συμβάλλει 

στις γνώσεις μας για την ανεπίσημη φροντίδα υγείας (informal health care). 

Όπως επισημαίνει ο Strong (1979): Εφόσον η ανθρώπινη πράξη τελείται 

μέσω του σώματος, η φροντίδα του σώματος είναι προϋπόθεση για κάθε αν-

θρώπινη πράξη … Είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε «γιατροί» για τον εαυτό 

μας και για τους άλλους και ως «γιατροί» υιοθετούμε και βελτιώνουμε μια 

πληθώρα ιατρικών θεωριών, διαγνωστικών μεθόδων και θεραπευτικών πρα-

κτικών (Sarah Nettleton, 1960)24. 

Επίσης, η περισσότερη δουλειά στον τομέα της φροντίδας υγείας διεκ-

περαιώνεται από τα ίδια άτομα και όπως επισημαίνει ο Stacey (1988), είμαστε 

όλοι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας.  

Οι μελέτες που εξετάζουν τις απόψεις του «κοινού» έχουν δώσει πλη-

θώρα αποτελεσμάτων, που αποκαλύπτουν ότι οι άνθρωποι έχουν σύνθετες 

και επιτηδευμένες θεωρίες για τη διατήρηση της υγείας και για την αιτιολογία 

των παθήσεων. Αυτές οι πρώτες μελέτες έδειξαν ότι οι αντιδράσεις των αν-

θρώπων στα συμπτώματα ήταν συνάρτηση των πολιτιστικών τους συσχετί-

σεων και ότι η απόφαση για αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας εξαρτιόταν 

από κοινωνικούς παράγοντες. Από αυτές τις μελέτες προέκυψαν οι έννοιες 

της συμπεριφοράς ασθένειας (illness behavior) – η οποία αναφέρεται στις 

δραστηριότητες που ακολουθούν την εμφάνιση συμπτωμάτων- και της συ-

μπεριφοράς υγείας (health behavior)- η οποία αναφέρεται σε δραστηριότητες 

που αναπτύσσονται για τη διατήρηση της υγείας. 

Η αυξανόμενη αναγνώριση του γεγονότος ότι η νόσος προκαλείται από 

κοινωνικούς και συμπεριφορικούς παράγοντες οδήγησε σε μεταστροφή των 

μελετών με νέο αντικείμενο τις σχετικές με την υγεία συμπεριφορές. Οι ειδικοί 
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ενθαρρύνουν τα άτομα να συμμετέχουν τόσο σε διαδικασίες υγείας, όπως 

ετήσια προληπτική εξέταση και εμβολιασμοί, όσο και σε υγιεινές πρακτικές 

έχει αναχθεί σε σοβαρό ερευνητικό πρόγραμμα. Ενδεικτικά αναφέρουμε δύο 

θεωρητικές προσεγγίσεις, το κέντρο για τον έλεγχο της υγείας (health as a lo-

cus of control) (Wallson 1978) και το μοντέλο πεποιθήσεων για την υγεία 

(health belief model) (Rosenstock, 1974). 

Σύμφωνα με το μοντέλο του κέντρου για τον έλεγχο της υγείας οι άν-

θρωποι κατηγοριοποιούνται ως εξωτερικοί (externals) και είναι οι μοιρολάτρες 

οι οποίοι θεωρούν ότι η συμπεριφορά τους δεν επηρεάζει την υγεία τους και 

οι εσωτερικοί (internals) οι οποίοι έχουν αντίθετη άποψη. Το σημαντικό ζή-

τημα είναι η δυνατότητα της εκπαίδευσης υγείας να επιτύχει τη μετατροπή 

τους σε εσωτερικούς. Ενώ το μοντέλο των πεποιθήσεων για την υγεία εξετά-

ζει τις απόψεις των ατόμων σχετικά με την υγεία, προκειμένου να εντοπίσει 

τον βαθμό στον οποίο κινητοποιούνται για να αλλάξουν τη σχετική με την 

υγεία συμπεριφορά τους. Εντούτοις, αυτά τα κοινωνικο-ψυχολογικά μοντέλα 

συμπεριφοράς έχουν αμφισβητηθεί στην πράξη, γιατί δεν μπορούν να προ-

βλέψουν, όπως ισχυρίζονται αλλαγές συμπεριφοράς. Αλλά και θεωρητικά 

αφού αδυνατούν να συμπεριλάβουν την κοινωνικο-δομική βάση πάνω στην 

οποία λαμβάνει χώρα η κοινωνική δράση.  

Οι πιο πρόσφατες έρευνες δεν επικεντρώνονται πλέον στην συμπερι-

φορά αλλά στην κοινωνική δράση. Εξετάζουν ζητήματα όπως το σε τι συνί-

σταται η υγεία, πώς οι άνθρωποι αξιολογούν την έναρξη μιας πάθησης, το 

πώς ο «κοινός» άνθρωπος διατηρεί την υγεία του. Οι έρευνες βασίζονται κυ-

ρίως στην ερμηνευτική κοινωνιολογική παράδοση και ιδιαίτερα στη φαινομε-

νολογία, η οποία επιχειρεί να μελετήσει την καθημερινή ζωή προκειμένου να 

αποκαλύψει τις υποκείμενες, λανθάνουσες παραδοχές του. Με τον τρόπο 

αυτό η εμπειρική έρευνα αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο οι ιδέες για την 

υγεία και την ασθένεια, επηρεάζονται από τις επικρατούσες ιδεολογίες και 

προωθούνται από τις κοινωνικο-δομικές συγκυρίες. 

Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι η μελέτη και έρευνα των 

πεποιθήσεων και συμπεριφοράς του πληθυσμού για την υγεία είναι απαραί-

τητη για τον σχεδιασμό και υλοποίηση των λειτουργιών της Δημόσιας Υγείας 

αλλά και των υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 
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8.3. Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, υπήρξε μια σταδιακή με-

τατόπιση της έμφασης της φροντίδας υγείας από τη θεραπεία στην πρόληψη. 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, τα κείμενα πολιτικής υγείας δίνουν ιδιαί-

τερη σημασία στην ανάγκη προαγωγής της καλής υγείας αντί στην αντιμετώ-

πιση της αρρώστιας και της νόσου. Οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν σε 

αυτή την αλλαγή είναι οι παρακάτω: πρώτον, επηρεασμένοι από την διένεξη 

για την αποτελεσματικότητα, οι σχεδιαστές των πολιτικών, αναγνώρισαν τε-

λικά ότι οι αυξανόμενες επενδύσεις στην ιατρική τεχνολογία συνέχισαν να 

οδηγούν σε μειωμένα αποτελέσματα- κέρδη. Δεύτερον, η φύση των νοσημά-

των άλλαξε, η μείωση των λοιμωδών νοσημάτων συνδυάστηκε με μια αύξηση 

των χρόνιων παθήσεων που συχνά προκαλούνται από κοινωνικούς και συ-

μπεριφορικούς παράγοντες. Τρίτον, η αύξηση του πληθυσμού των ηλικιωμέ-

νων επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ήδη καταπονημένο Σύστημα Υγείας. 

Ενώ τέλος, η χρηματοδότηση ενός Συστήματος Υγείας που έχει να αντιμετω-

πίσει απεριόριστη ζήτηση σε μια περίοδο περικοπών και διαρκούς λιτότητας, 

γίνεται δυσβάστακτη (Sarah Nettleton, 1960)24. 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι ένα μεγάλο μέρος της κακής υγείας του πλη-

θυσμού προκύπτει λόγω καταχρήσεων και ασύνετης συμπεριφοράς. Η μεγα-

λύτερη δυνατότητα και φυσικά το μεγαλύτερο πρόβλημα για την προληπτική 

ιατρική, βρίσκεται στην προσπάθεια να αλλάξουν οι συμπεριφορές και οι 

στάσεις απέναντι στην υγεία. Το άτομο μπορεί να κάνει πολλά για να βοηθή-

σει τον εαυτό του, την οικογένειά του και την κοινότητα, αποδεχόμενο πιο 

άμεσα την προσωπική του ευθύνη για την υγεία και την ευεξία του. Σε μια 

προσπάθεια για τον έλεγχο της ζήτησης υπηρεσιών υγείας έχει διαπιστωθεί 

ότι ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζουν οι προσπάθειες ενθάρρυνσης των αν-

θρώπων να προσαρμόσουν τις συμπεριφορές τους και να διάγουν όλο και 

πιο υγιείς βίους. 

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και του 1990, μια σειρά από 

σημαντικά κείμενα πολιτικής υγείας συνέχιζαν να δίνουν έμφαση στον σημα-

ντικό ρόλο της πρόληψης των παθήσεων και της προαγωγής υγείας. Αναφέ-

ρουμε εδώ ενδεικτικά για παράδειγμα, το Προάγοντας την Καλύτερη Υγεία: το 

Πρόγραμμα της Βρετανικής Κυβέρνησης για τη βελτίωση της Πρωτοβάθμιας 
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Φροντίδας Υγείας (DHSS, 1987), το οποίο ανέφερε ότι «η μετάβαση από ένα 

σύστημα ασθένειας σ’ ένα σύστημα υγείας» ήταν η επόμενη μεγάλη πρό-

κληση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας (NHS). Προχωρώντας στο 

επόμενο στάδιο το Βρετανικό Υπουργείο Υγείας με το πρόγραμμα Υγεία του 

Έθνους (Health of the Nation) σκιαγράφησε μια στρατηγική προσέγγιση για 

τη βελτίωση της στάθμης υγείας του πληθυσμού, μέσω της μείωσης του επι-

πολασμού και των πρόωρων θανάτων που μπορούν να αποφευχθούν. Για 

την πιο αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των πολιτικών, ως οι πιο κατάλλη-

λες μορφές της φροντίδας υγείας θεωρούνται ότι είναι η πρωτοβάθμια φρο-

ντίδας υγείας, οι γενικοί/ οικογενειακοί γιατροί και η ιατρική της δημόσιας 

υγείας. 

 

8.4. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Έχει διαπιστωθεί ότι στη χώρα μας, οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας είναι 

υποτυπώδεις και αναποτελεσματικές και ως εκ τούτου απαιτείται μια νέα 

ισορροπία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της ατομικιστικής κλινικής ιατρικής, 

με στόχο την ανάπτυξη των αναγκών μέτρων πρόληψης, αγωγής και προα-

γωγής υγείας για τη μείωση των σημαντικών παραγόντων κινδύνου για την 

υγεία στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Στη μεσοπρόθεσμη προοπτική, η δη-

μόσια υγεία πρέπει να αποτελέσει μαζί με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 

την υψηλότερη προτεραιότητα στην υγειονομική πολιτική. Ο βασικότερος λό-

γος είναι ότι πρόκειται για επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας με 

θετικές «επιστροφές» και μεγιστοποίηση της κοινωνικής αποδοτικότητας με 

τη μείωση της νοσηρότητας, της πρόωρης θνησιμότητας και της κατανάλω-

σης πολυδάπανων ιατρικοτεχνολογικών υπηρεσιών. 

Παρά το γεγονός ότι η χώρα διαθέτει ένα από τα καλύτερα δίκτυα υπο-

δομών μεταξύ των βιομηχανικών χωρών για την πρωτοβάθμια περίθαλψη με 

170 περίπου κέντρα υγείας στον ημιαστικό και αγροτικό πληθυσμό και σχε-

δόν 250 πολυϊατρεία του ΙΚΑ στον αστικό πληθυσμό, εν τούτοις η πρωτο-

βάθμια φροντίδα υγείας εξακολουθεί να είναι η «αχίλλειος πτέρνα» του υγειο-

νομικού τομέα, δεδομένου ότι αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής των πολιτών 

στη ζήτηση υπηρεσιών υγείας και προσπέλαση στη δευτεροβάθμια και τριτο-
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βάθμια φροντίδα. Κυρίως όμως ανταποκρίνεται στους «μικρούς» κινδύνους 

για την υγεία, οι οποίοι αποτελούν το 90% της ζήτησης φροντίδων υγείας. 

Για την επιτυχή υλοποίηση των μέτρων της δημόσιας υγείας απαιτείται 

η δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου για τη συγκρότηση των δικτύων 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης, το οποίο θα οδηγήσει σε μια ριζοσπαστική με-

ταρρύθμιση με επιπτώσεις στο σύνολο του υγειονομικού τομέα και θα αποτε-

λέσει το βασικό μοχλό ανατροπής των υφισταμένων ανισορροπιών και στρε-

βλώσεων. Είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθεί και να υποστηριχθεί η αμοιβαία 

εμπλοκή των κέντρων υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τα οποία κα-

λύπτουν τον αγροτικό και ημιαστικό πληθυσμό, των πολυϊατρείων του ΙΚΑ και 

ενδεχομένως μονάδων του ιδιωτικού τομέα. Η αμοιβαία εμπλοκή είναι απα-

ραίτητο να έχει μορφή κοινοπραξίας κατά περίπτωση σε ένα ρυθμιστικό 

πλαίσιο, το οποίο να φέρει την εγγύηση και την εποπτεία της κεντρικής διοί-

κησης- χωρίς όμως την άμεση δική της παρέμβαση (Κυριόπουλος Γ. – Σισ-

σούρας Α., 1997)25. 

Το σύμπλεγμα αυτό- δηλαδή το ΕΣΥ και το ΙΚΑ- με βασικά πλεονεκτή-

ματα το μέγεθος, το υψηλό επίπεδο επιστημονικού δυναμικού παροχής των 

φροντίδων είναι σε θέση να ανατρέψει τη θεμελιώδη αντινομία ισότητας και 

ελευθερίας, η οποία αποτελεί τον πυρήνα της υγειονομικής κρίσης. Η υπέρ-

βαση της κρίσης βασίζεται στην εισαγωγή της προσανατολισμένης επιλογής 

υπό συνθήκες πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης μέσα σε πλαίσια σεβασμού 

των προτιμήσεων των χρηστών.  

Επιπροσθέτως, η εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού γιατρού και 

του ολοκληρωμένου πλέγματος υγειονομικών προγραμμάτων και υπηρεσιών 

σε επίπεδο κοινότητας, είναι σε θέση όχι μόνο να υποκαταστήσει τις δαπανη-

ρές νοσοκομειακές υπηρεσίες από κατάλληλες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 

φροντίδας αλλά και να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της δημόσιας 

υγείας που είναι η πρόληψη, η ασφαλής και εύκολη πρόσβαση, η μείωση των 

κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στην υγεία και φυσικά στην πιο αποδοτική 

χρήση των πόρων. 
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8.5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

Παρά το γεγονός ότι στο επίκεντρο της συζήτησης για την πολιτική 

υγείας βρίσκονται πάντα οι υπηρεσίες περίθαλψης (νοσοκομεία, πολυϊατρεία, 

κέντρα υγείας), εντούτοις μια εθνική πολιτική υγείας δεν μπορεί να νοηθεί χω-

ρίς την ύπαρξη ενός καλά οργανωμένου πλέγματος δραστηριοτήτων και 

υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

Η αποστολή των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας είναι η εξασφάλιση και 

περιβαλλοντικών προϋποθέσεων για την προστασία και προαγωγή της 

υγείας του πληθυσμού, με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία που υπαγο-

ρεύει η σύγχρονη επιστημονική αντίληψη για τη Δημόσια Υγεία (Buttery, 

1992-Casseus, 1992). Για την εκπλήρωση αυτής της αποστολής οι υπηρεσίες 

Δημόσιας Υγείας πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίζουν: 

 Τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων για την πορεία της υγείας του πλη-

θυσμού 

 Την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης των λοιμωδών νοσημάτων 

 Την προαγωγή της υγείας μέσω προγραμμάτων αγωγής υγείας, 

πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης 

 Την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής υγιεινής. 

 Την ανάπτυξη προγραμμάτων υγείας σε ειδικές ομάδες πληθυσμού. 

 

Όπως προκύπτει από την παγκόσμια πρακτική, η Δημόσια Υγεία είναι 

κατεξοχήν, ένας τομέας κρατικής δραστηριότητας και η ανάπτυξη ενός συ-

στήματος υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας είναι κατά κύριο λόγο ανάπτυξη ενός 

δημόσιου συστήματος. Αυτό έχει προφανείς συνέπειες στο επίπεδο των ευ-

θυνών των πρωτοβουλιών και των αρμοδιοτήτων ανάπτυξης των υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας. 

Μετά από αυτή τη σύντομη εισαγωγή για την εννοιολογική προσέγγιση 

του θεσμού της Δημόσιας Υγείας θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση των 

υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα. 

Στη χώρα μας το πλέγμα των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας είναι διαρ-

θρωμένο σε εθνικό, περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο. 

Στο εθνικό επίπεδο ανήκουν: 
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α) Οι αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ-

ληλεγγύης (Διευθύνσεις Δημόσιας Υγιεινής, Περιβαλλοντικής Υγιεινής και 

Αγωγής Υγείας). 

β) Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) 

γ) Το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας 

δ) Το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων 

ε) Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 

στ) Το Ινστιτούτο Παστέρ 

Σε περιφερειακό επίπεδο από το 1997 με τους νόμους 2503/97 και 

2519/97 έχουν συσταθεί οι περιφερειακές Διευθύνσεις Υγείας- Πρόνοιας, οι 

οποίες περιλάμβαναν στη διάρθρωση τους Τμήμα Δημόσιας Υγείας και ανή-

καν διοικητικά στις αντίστοιχες Γενικές Γραμματείες των Περιφερειών. Παράλ-

ληλα, λειτουργούν τα εργαστήρια Υγιεινής των Ιατρικών Σχολών καθώς και 

αντίστοιχα μικροβιολογικά εργαστήρια, πολλά από τα οποία ασκούν και δρα-

στηριότητες Δημόσιας Υγείας. 

Σε όλη τη χώρα έχουν αναγνωρισθεί περίπου 40 Κέντρα Αναφοράς 

διαφόρων νοσημάτων ή νοσογόνων παραγόντων (AIDS, ηπατίτιδας κλπ) τα 

οποία δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των εργαστηρίων της Ε.Σ.Δ.Υ., του 

Ινστιτούτου Παστέρ, των πανεπιστημιακών εργαστηρίων και διαφόρων περι-

φερειακών νοσοκομείων. 

Σε επίπεδο νομού, λειτουργούν οι Διευθύνσεις Υγιεινής ή Διευθύνσεις 

Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 

Οι φορείς που κατά κύριο λόγο έχουν την ευθύνη της συλλογής και 

επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων που αφορούν στη Δημόσια Υγεία, 

είναι η Διεύθυνση Στατιστικής του Υπουργείου Υγείας, το Κέντρο Ελέγχου Ει-

δικών Λοιμώξεων, το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών. 

Η επιδημιολογική υποστήριξη της Δημόσιας Υγείας παρέχεται κυρίως 

από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια 

Υγιεινής ή Κοινωνικής Ιατρικής, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. 

Ιδιαίτερη συμμετοχή σε αυτό το σημαντικό έργο της Δημόσιας Υγείας 

έχουν και μια σειρά άλλων υπηρεσιών, όπως ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 

Τροφίμων, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες των υπουργείων Γεωρ-

γίας, Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Εργασίας και τα αντίστοιχα εργαστήρια τους. 
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Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σύνολο των υπηρεσιών Δη-

μόσιας Υγείας είναι αναμφίβολα η στελέχωσή του. Το πρόβλημα παρουσιάζει 

τέτοιες διαστάσεις, που δεν αντέχει σε καμία κριτική ή αξιολόγηση, αλλά αντί-

θετα θέτει καίρια ερωτήματα ακόμη και για τη δυνατότητα στοιχειώδους λει-

τουργίας των υπηρεσιών αυτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε στους κλάδους που 

αποτελούν το κύριο επιστημονικό δυναμικό της Δημόσιας Υγείας, η εικόνα εί-

ναι η εξής: Οι κεντρικές υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας διαθέτουν συνολικά δέκα 

γιατρούς Δημόσιας Υγείας, που συχνά είναι ανεπαρκείς ακόμη και για την κά-

λυψη των θέσεων διευθυντών. Στις περιφερειακές υπηρεσίες Δημόσιας 

Υγείας η πλειονότητα των θέσεων γιατρών παραμένουν κενές, ενώ από τις 55 

νομαρχιακές Διευθύνσεις Υγιεινής, περισσότερες από τις μισές δεν διαθέτουν 

κανένα γιατρό Δημόσιας Υγείας (νομίατρο), ενώ στη συντριπτική πλειονότητα 

των υπολοίπων νομών υπάρχει ένας μόνο γιατρός Δημόσιας Υγείας. Το έτος 

2000, υπηρετούσαν σε όλη τη χώρα μόλις 266 Επόπτες Δημόσιας Υγείας, 

αριθμός, ο οποίος αντιπροσωπεύει ποσοστό λιγότερο από το 40% των προ-

βλεπόμενων θέσεων. Σε αρκετούς νομούς δεν υπηρετούσε κανένας Επόπτης 

Δημόσιας Υγείας, ενώ σε άλλους νομούς μόνο ένας Επόπτης. Αντίστοιχη κα-

τάσταση συναντούσε κανείς, σε ότι αφορά τις Επισκέπτριες Υγείας (Ζηλίδης 

Χ., 2002)26. 

Αναφορικά τώρα με το πρόβλημα στελέχωσης, αντιμετωπίζεται  βε-

βαίως πρωτίστως με προσλήψεις, χωρίς να απαιτεί μια μείζονα μεταρρύθ-

μιση, πλην ενδεχομένως της θέσπισης κάποιων κινήτρων προσέλκυσης και 

απασχόλησης. Από την οπτική πλευρά όμως μιας μεταρρυθμιστικής πολιτι-

κής, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν τα θεσμικά προβλήματα που αντι-

μετωπίζει η Δημόσια Υγεία και να καθοριστούν οι παρεμβάσεις που μπορούν 

να τα επιλύσουν. 

Ένα αντικειμενικό κριτήριο αξιολόγησης είναι ασφαλώς ο βαθμός στον 

οποίο εκπληρώνεται η αποστολή και ο ρόλος των υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας. Η συλλογή και επεξεργασία επιδημιολογικών δεδομένων για την πο-

ρεία της υγείας βρίσκεται σε πρωτόλειο επίπεδο. Χωρίς να θεωρείται αστείο 

σε πολλούς τομείς, βρίσκει κανείς περισσότερο επεξεργασμένα στοιχεία για 

την Ελλάδα στις εκδόσεις των Ηνωμένων Εθνών ή του Παγκόσμιου Οργανι-

σμού Υγείας παρά στις εκδόσεις της Ε.Σ.Υ.Ε. (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 

Ελλάδος). 
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Η δήλωση, καταγραφή και επιδημιολογική διερεύνηση των λοιμωδών 

νοσημάτων είναι ιδιαίτερα πλημμελής και είναι γνωστό ότι τα σχετικά στοιχεία 

που ανακοινώνονται δεν είναι αξιόπιστα. Η επιδημιολογική επαγρύπνηση και 

η ενημέρωση για τα εκάστοτε επιδημιολογικά δεδομένα είναι επίσης ανεπαρ-

κής. 

Στον τομέα των εμβολιασμών, οι επιδημιολογικές έρευνες που έχουν 

γίνει, βρίσκουν ένα σημαντικό ποσοστό ανεμβολίαστων ή ελλιπώς εμβολια-

σμένων παιδιών, που μπορεί να φτάνει στο 30%. Ενδεικτικά, εδώ αναφέ-

ρουμε την περίπτωση νέων εμβολίων, όπως ο μηνιγγιτιδιόκοκκος, εμβόλιο το 

οποίο, επειδή είναι αρκετά ακριβό (75 ΕΥΡΩ) δεν χορηγείται από το μεγαλύ-

τερο ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ. Μόλις πρόσφατα ο υφυπουργός Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να χορηγείται δωρεάν, 

αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη εμβολιασμού του παιδικού πληθυ-

σμού. Επίσης σε υποεξυπηρετούμενες και κοινωνικά μειονεκτούσες πληθυ-

σμιακές ομάδες, το ποσοστό των ανεμβολίαστων είναι ακόμη υψηλότερο. 

Η Αγωγή Υγείας είναι ένας τομέας στον οποίο ουσιαστικά δεν ασκείται 

καμία συστηματική δραστηριότητα από τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, παρά 

μόνο ευκαιριακά και κατά περίσταση. Πρακτικά, τα προγράμματα αγωγής 

υγείας για το κάπνισμα, τη διατροφή, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, την πρόληψη 

των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, την πρόληψη των ατυχημάτων 

ή τη στοματική υγιεινή είναι εκτός αντικειμένου για τις υπηρεσίες Δημόσιας 

Υγείας. 

Στη δευτερογενή πρόληψη, καμία υπηρεσία Δημόσιας Υγείας δεν υλο-

ποιεί ούτε είναι σε θέση να υλοποιήσει. Το αποτέλεσμα είναι, να έχουμε τρο-

μακτικά χαμηλά ποσοστά γυναικών που κάνουν προληπτικό pap-test ή μα-

στογραφία, παρά το γεγονός ότι ήδη από το 1999, υπάρχει ρύθμιση για την 

κάλυψη των σχετικών δαπανών από τους ασφαλιστικούς φορείς. Στο σημείο 

αυτό αξίζει να προβληματισθούμε και να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις 

πεποιθήσεις και συμπεριφορές του πληθυσμού για την υγεία, είναι ένα θέμα 

που μπορεί να οδηγήσει σε λύση των προβλημάτων στον τομέα της πρόλη-

ψης (Ζηλίδης Χ., 2002)26. 

Στον τομέα της Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, οι περισσότε-

ρες και σοβαρότερες δραστηριότητες έχουν εξελιχθεί σε απλή διεκπεραίωση 

εγγράφων. Στοιχειώδεις λειτουργίες, όπως η τήρηση στοιχείων για την παρα-
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κολούθηση της μικροβιολογικής και χημικής κατάστασης των πόσιμων νερών 

κάθε περιοχής, η τήρηση στοιχείων για την επεξεργασία και τη διάθεση στα-

θερών και υγρών αποβλήτων, η αξιολόγηση μιας «μελέτης διάθεσης υγρών 

αποβλήτων», η υπόδειξη αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και ελέγχου, 

είναι έξω από τη συνήθη πρακτική αλλά και από τις δυνατότητες των υπηρε-

σιών Δημόσιας Υγείας. 

Ο τομέας του ελέγχου των τροφίμων αποτελεί ένα χαρακτηριστικό πα-

ράδειγμα απαξίωσης των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Από τις υπηρεσίες 

που εμπλέκονται στον έλεγχο τροφίμων (κτηνιατρικής, γεωργίας, εμπορίου), 

τη μικρότερη συμμετοχή έχουν οι υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, οδηγώντας σε 

αποχαρακτηρισμό μιας κατεξοχήν δραστηριότητας Δημόσιας Υγείας. Ο 

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) δεν έχει καμία οργανική σχέση, 

ούτε με το Υπουργείο Υγείας, ούτε με οποιαδήποτε υπηρεσία Δημόσιας 

Υγείας. 

Εμφανής αδυναμία παρατηρείται ακόμη στον έλεγχο των ιδιωτικών 

επαγγελμάτων και υπηρεσιών υγείας (φαρμακεία, εργαστήρια, ιατρεία, κλινι-

κές) όπου ο αναγκαίος έλεγχος έχει εκπέσει από το ουσιαστικό επίπεδο στο 

επίπεδο απλής διεκπεραίωσης εγγράφων και καταμέτρησης τυπικών προϋ-

ποθέσεων. 

Εν κατακλείδι, διαπιστώνει κανείς, ότι υπάρχουν κάποιες δραστηριότη-

τες που υλοποιούνται πλημμελώς και κάποιες δραστηριότητες δεν υλοποιού-

νται καθόλου. Πέραν της προσέγγισης των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας από 

πλευράς αποτελεσματικότητας, υπάρχουν και μια σειρά προβλημάτων θεσμι-

κής φύσης τα οποία πρέπει να διευθετηθούν. Η αφετηρία των προβλημάτων 

αυτών βρίσκεται στη θεσμική αδυναμία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης να επιτελέσει τη θεμελιώδη αποστολή του, την προστασία 

της Δημόσιας Υγείας. Μολονότι η αποστολή αυτή είναι μια διατομεακή δρα-

στηριότητα, εντούτοις σε όλο τον κόσμο ως αρμοδιότητα ανήκει στην ευθύνη 

του Υπουργείου Υγείας. Η εκπλήρωση της αποστολής θέτει τρεις προϋποθέ-

σεις: 

α) Να είναι με σαφήνεια προσδιορισμένο, ποιες κοινωνικές δραστηριό-

τητες του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα εμπίπτουν στο πεδίο της Δημόσιας 

Υγείας και κατά συνέπεια εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας ως προς 

την τήρηση των όρων προστασίας της υγείας.  
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β) Να υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση της αρ-

μοδιότητας αυτής, τόσο ως προς την υποχρέωση τήρησης των όρων υγιεινής 

όσο και ως προς τον έλεγχο της τήρησης των όρων. 

γ) Να διαθέτει το Υπουργείο Υγείας τον απαραίτητο εκτελεστικό μηχα-

νισμό για την επιτέλεση του έργου του. 

Σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση θα αναφέρουμε για παράδειγμα 

ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν άμεση σχέση με τη Δημόσια 

Υγεία, υλοποιείται από φορείς που δεν νοούνται σαν φορείς Δημόσιας Υγείας, 

ούτε διέπονται από νομοθεσία που τους αποδίδει αρμοδιότητες και ευθύνες 

Δημόσιας Υγείας. Καίριοι τομείς όπως η ύδρευση, αποχέτευση, η υγιεινή των 

παιδικών σταθμών, κλπ είναι δραστηριότητες που ασκούνται από την τοπική 

αυτοδιοίκηση, χωρίς όμως να θεωρούνται αρμοδιότητες δημόσιας υγείας και 

χωρίς να υπάρχουν οι μηχανισμοί εκείνοι που να εγγυώνται τους όρους δη-

μόσιας υγείας κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών. Από τη συνο-

πτική ανάλυση που προηγήθηκε, οι προτεραιότητες που προκύπτουν για τη 

μεταρρύθμιση στη δημόσια υγεία είναι: 

• Η δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας στο Υπουρ-

γείο Υγείας και την υπαγωγή σε αυτή πέντε διευθύνσεων. 

• Η θεσμοθέτηση ενός Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας, για 

τον διατομεακό συντονισμό και τη διατομεακή συνεργασία σε 

εθνικό επίπεδο. 

• Η ίδρυση σε κάθε περιφέρεια μιας Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Δημόσιας Υγείας ενταγμένη στην οργανωσιακή δομή της οικείας 

Δ.Υ.Π.Ε. 

• Η συγκρότηση σε κάθε περιφέρεια μιας Περιφερειακής Διεύθυν-

σης Δημόσιας Υγείας, με σκοπό τον διατομεακό συντονισμό σε 

περιφερειακό επίπεδο (Ζηλίδης Χ., 2002)26. 

 

Οι βασικές αυτές επιλογές, ενταγμένες σε ένα συνολικό πλαίσιο διατά-

ξεων και ρυθμίσεων για τον τρόπο λειτουργίας και συνεργασίας της δημόσιας 

υγείας, έλαβαν νομοθετική υπόσταση με την ψήφιση του νόμου 3172/2003 και 

του νόμου 3370/2005. 
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8.6. Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η Ελλάδα ακολουθώντας την πορεία των αναπτυγμένων χωρών προ-

σπαθεί να προάγει την υγεία μέσω της θεραπευτικής κυρίως ιατρικής. Η ανά-

πτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και της πρόληψης περιλαμβάνονται 

στις εξαγγελίες και όχι στην εφαρμογή των νομοσχεδίων για την υγεία. Ένα 

σύστημα υγείας που προάγει την πρόληψη πρέπει να αξιολογεί τις πραγματι-

κές ανάγκες του πληθυσμού, να λαμβάνει υπόψη τη διεθνή εμπειρία και τα 

διεθνή επιδημιολογικά δεδομένα, να αποκαταστήσει την ισορροπία μεταξύ 

θεραπευτικής και προληπτικής ιατρικής, να διαχειρίζεται και να κατανέμει πε-

ριφερειακά τους πόρους, και να διασφαλίζει την ισότιμη και καθολική πρό-

σβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας. 

Στην Ευρώπη η αξιόλογη βελτίωση του επιπέδου υγείας τον τελευταίο 

αιώνα με δραματική μείωση της θνησιμότητας και νοσηρότητας είναι το απο-

τέλεσμα συνδυασμού κοινωνικών και οικονομικών μεταβολών, εξελίξεων στη 

θεραπευτική ιατρική και εφαρμογή μέτρων δημόσιας υγείας συμπεριλαμβα-

νομένης και της πρόληψης.  

Η πρόληψη είναι μια δυναμική διαδικασία που περιλαμβάνει τρία στά-

δια: 

α) πρωτογενής πρόληψη: περιλαμβάνει τα μέτρα που αποσκοπούν 

στη μείωση της επίπτωσης μιας νόσου στον πληθυσμό, δηλ. τον περιορισμό 

της εμφάνισης νέων περιπτώσεων, 

β) δευτερογενής πρόληψη: αποσκοπεί στη μείωση του επιπολασμού 

μιας αρρώστιας στον πληθυσμό, δηλ. την πρώιμη διάγνωση και θεραπεία, 

γ) τριτογενής πρόληψη: στοχεύει στη μείωση του επιπολασμού της 

χρόνιας ανικανότητας ή των υποτροπών της στον πληθυσμό, προσφέροντας 

προγράμματα αποκατάστασης και επαγγελματικής και κοινωνικής επανέντα-

ξης (Κωνσταντοπούλου Αικ., 2002, άρθρο 7). 

Στην Ελλάδα το 1980 στο νομοσχέδιο «Μέτρα προστασίας της Υγείας» 

με υπουργό Υγείας τον καθηγητή Σ. Δοξιάδη επανατίθεται το θέμα της αποκέ-

ντρωσης, του κοινωνικού ελέγχου και της οργάνωσης της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας. Το 1983 ο Νόμος 1397 αποτελεί τη μεγαλύτερη νομοθετική με-

ταρρύθμιση στο χώρο της Υγείας αφού για πρώτη φορά ορίζονται τα πλαίσια 

ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τα επόμενα χρόνια νέες μεταρρυθμιστικές 
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προτάσεις (Νόμος 2071, 2519/1997, 2889/2001) όπου προτείνονται νέες 

αποκεντρωμένες οργανωτικές δομές και θεσμοί για τη δημόσια υγεία με ιδιαί-

τερη έμφαση στην ανάπτυξη δικτύων πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόλη-

ψης. 

Στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, θεωρώντας κεκτημένη και διασφαλισμένη 

την αξιοπρεπή διαβίωση (κατοικία, ύδρευση, αποχέτευση, αποκομιδή απορ-

ριμμάτων) για το μεγαλύτερο τμήματα του ελληνικού πληθυσμού, η πρόληψη 

σε επίπεδο περιβάλλοντος στοχεύει με ικανοποιητικά προς το παρόν αποτε-

λέσματα στον έλεγχο και περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την επε-

ξεργασία των βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων την ορθολογική χρήση 

των φυσικών πόρων. Στο πεδίο περιβάλλον και πρόληψη, η πολιτεία έχοντας 

αναγνωρίσει τη σημασία της εξασφάλισης υγιούς περιβάλλοντος  προστασίας 

και την προσπάθεια περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης του πληθυσμού. 

Επίσης, το κοινωνικό περιβάλλον και η ατομική συμπεριφορά επηρεά-

ζουν την εκδήλωση μιας νόσου. Σήμερα τα λοιμώδη νοσήματα δεν αποτελούν 

πλέον την κύρια απειλή για την υγεία. Έχουν αντικατασταθεί από τα νοσή-

ματα του πολιτισμού (καρδιαγγειακά, καρκίνος, ατυχήματα, αυτοκτονίες, 

AIDS). Η Ελλάδα ακολουθώντας την πορεία αναπτυγμένων χωρών, πέτυχε 

σημαντική πρόοδο στον έλεγχο και περιορισμό πολλών λοιμωδών νοσημά-

των, μέσω μαζικών εμβολιασμών και συνεχών βελτιώσεων στη διατροφή και 

στις συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης. Όμως τη θέση των λοιμώξεων στη βα-

σική αιτία θανάτου αντικατέστησαν οι παθήσεις του κυκλοφορικού (καρδιαγ-

γειακά, εγκεφαλικά επεισόδια), ο καρκίνος, τα ατυχήματα. Αυτή η μετατροπή 

αντανακλά αφενός τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και αφετέρου την τρο-

ποποίηση των ατομικών συνηθειών. Άμεση προτεραιότητα της πρόληψης, 

είναι η υιοθέτηση ατομικών συνηθειών που προάγουν την υγεία, όπως η 

αποφυγή του καπνίσματος και του αλκοόλ, η καταπολέμηση της παχυσαρ-

κίας, η σωστή διατροφή, η σωματική άσκηση, ο περιορισμός του άγχους και η 

διασφάλιση της ψυχικής υγείας και ευεξίας. Επίσης εκπονούνται προγράμ-

ματα πρώιμης και έγκαιρης διάγνωσης και πλήρους αποκατάστασης και επα-

νένταξης μετά τη θεραπεία. 
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8.7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η πρόληψη είναι η ουσιαστική φροντίδα υγείας και βασίζεται σε πρα-

κτικές και τεχνολογία κοινωνικά και επιστημονικά αποδεκτές. Αφορά το άτομο, 

την οικογένεια και την κοινωνία και η εφαρμογή της κοστίζει και στην κοινωνία 

και στο κράτος, ενώ υλοποιείται μέσα από τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φρο-

ντίδας υγείας και δημόσιας υγείας. Σκοπός κάθε συστήματος υγείας είναι η 

διασφάλιση και η βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού μέσω της 

πρόληψης, της περίθαλψης, της θεραπείας, με τελικό στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής του πληθυσμού. Ένα σύστημα υγείας που προάγει την πρό-

ληψη πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 Εκπαίδευση στην πρόληψη των προβλημάτων υγείας και παράλληλα 

παροχή μεθοδολογίας τρόπων ελέγχου και πρώιμης διάγνωσης. 

 Προαγωγή της σωστής διατροφής. 

 Παροχή ασφαλούς ύδρευσης και διαχείρισης των αποβλήτων. 

 Φροντίδα μητέρας και παιδιού και σωστός οικογενειακός προγραμματι-

σμός. 

 Μαζικοί εμβολιασμοί έναντι των κυριότερων λοιμωδών νοσημάτων 

 Πρόληψη και έλεγχος τοπικών ενδημιών. 

 Προληπτική χορήγηση φαρμάκων. 

Δεδομένης της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και ηθικής κρίσης 

της ιατρικής σήμερα οι προτάσεις για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος υγείας με αναπτυγμένη την πρωτοβάθμια φροντίδα και πρόληψη 

πρέπει να στηριχθούν στα εξής: 

 Αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών του πληθυσμού μέσω 

επιδημιολογικών ερευνών και όχι άλογη χρήση εξειδικευμένης και δα-

πανηρής ιατρικής τεχνολογίας. 

 Αποδοτική διαχείριση των πόρων, με αποτελεσματική χρηματοδότηση 

και περιφερειακή κατανομή. 

 Διασύνδεση και επικοινωνία των υπηρεσιών υγείας σε διεθνές επίπεδο 

για την καταγραφή και αξιολόγηση των διεθνών επιδημιολογικών δε-

δομένων. 
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 Μεταρρυθμιστικά πλάνα υπό κρατικό έλεγχο ώστε να διασφαλίζεται η 

καθολική και ισότιμη χρήση των υπηρεσιών πρόληψης από όλους τους 

πολίτες. 

 

8.8. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

ΥΓΕΙΑΣ 

Η προαγωγή της υγείας έχει παρουσιαστεί ως ο πιο αποτελεσματικός 

τρόπος να επιτευχθεί η «Υγεία για Όλους». Η Πρώτη Διεθνής Διάσκεψη για 

την Προαγωγή της Υγείας που έγινε στην Οτάβα, συνέταξε το Καταστατικό 

της Οτάβας (Ottava Charter, WHO 1986), το οποίο παρουσίαζε τους στόχους 

και τη φιλοσοφία της. Η έννοια της προαγωγής της υγείας σύμφωνα με τον 

Π.Ο.Υ. θεωρεί την υγεία και τον τρόπο ζωής ως αναπόσπαστα συνδεδεμένα 

με τον κοινωνικό –οικονομικό περιβάλλον. Εντούτοις, έχει δεχτεί κριτική γιατί 

η έμφαση δίνεται στην ενδυνάμωση των ατόμων και των κοινοτήτων, αντί σε 

οποιαδήποτε δέσμευση να αμφισβητηθεί το κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο στο 

οποίο ζουν οι άνθρωποι.  

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 μπορούμε να διακρίνουμε 

δύο διάφορες αλλά συγγενείς έννοιες που αναδύθηκαν τόσο σε εθνικό όσο 

και σε τοπικό επίπεδο. Αυτές ήταν η προαγωγή της υγείας (health promotion) 

και η νέα δημόσια υγεία (new public health). Οι δύο έννοιες σχετίζονται σα-

φώς, όπως επισημαίνει ο Baggot (1991). Η προαγωγή της υγείας αντιμετωπί-

ζεται ως κύριο χαρακτηριστικό της σύγχρονης προσέγγισης στη δημόσια 

υγεία. Έτσι, φαίνεται να υπάρχει μια συμμαχία ανάμεσα στην προαγωγή της 

υγείας και τη δημόσια υγεία, με την πρώτη να ωθεί, αλλά και να γίνεται στό-

χος σφετερισμού από τη δεύτερη. 

Σύμφωνα με τον Thorogood (1992)27 η κοινωνιολογία μπορεί να βελ-

τιώσει και να αναπτύξει τις τεχνικές και τις πρακτικές της προαγωγής της 

υγείας μέσω τριών τρόπων: οι αναλύσεις της εξουσίας, η κατανόηση της κοι-

νωνικής διαστρωμάτωσης και οι μελέτες για τις πεποιθήσεις και συμπεριφο-

ρές του πληθυσμού σχετικά με την υγεία. Η έννοια της προαγωγής της υγείας 

αναδύθηκε κατά ένα μέρος από κριτικές στις συμβατικές προσεγγίσεις στην 

εκπαίδευση υγείας. Η συμβατική προσέγγιση βασιζόταν σε ένα απλοϊκό μο-
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ντέλο μεταβολής της συμπεριφοράς, το οποίο θεωρούσε δεδομένο ότι εάν 

πληροφορούσες τους ανθρώπους, θα ενεργούσαν σε αναφορά με τις πληρο-

φορίες. Ένα τέτοιο μοντέλο δεν καταφέρνει να ενσωματώσει τις δομικές δια-

στάσεις της κοινωνικής δράσης και γι’ αυτό μπορεί να είναι αντιπαραγωγικό 

(Bunton, 1991)28. Αντί να αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα των κοινωνικών 

αιτιάσεων της ασθένειας κατηγορεί το θύμα. «Η ιδεολογία ενοχοποίησης του 

θύματος διδάσκει τα άτομα να είναι προσωπικά υπεύθυνα και τείνει να απο-

κρύπτει την πραγματικότητα των κοινωνικών τάξεων και την επίδραση των 

κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία. 

Υποστηρίζεται επίσης ότι ένα τέτοιου είδους μοντέλο είναι ελιτίστικο, 

εφόσον υιοθετεί μια «από πάνω προς τα κάτω» (top-down) προσέγγιση στο 

σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαίδευσης υγείας και αποτυγχάνει να συ-

νυπολογίσει τόσο τις απόψεις εκείνων που προσδοκά να πληροφορήσει όσο 

και τις κοινωνικο-πολιτιστικές παραλλαγές των πεποιθήσεων για την υγεία και 

των αντίστοιχων πρακτικών. Μια θεμελιώδης προϋπόθεση για την προαγωγή 

της υγείας είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να ενθαρρύνονται να αναλάβουν τον 

έλεγχο των πράξεών τους, έτσι ώστε να διάγουν υγιείς βίους. 

Η ιδέα ότι από τη στιγμή που οι άνθρωποι θα ενημερωθούν θα μπορέ-

σουν να κάνουν υγιεινές επιλογές είναι κεντρική στη συμβατική εκπαίδευση-

αγωγή υγείας. Η Graham (1984) πρότεινε ότι, αντ’ αυτού, οι άνθρωποι κά-

νουν υγιεινούς συμβιβασμούς (healthy compromises), δεδομένου του κοινω-

νικά δομημένου πλαισίου στο οποίο ζουν. Αυτό είχε σημαντικές συνέπειες για 

τις πολιτικές πρόληψης γενικότερα, που έτειναν να προσανατολίζονται πε-

ρισσότερο στους καταναλωτές παρά στους παραγωγούς τσιγάρων, αλκοόλ 

και τροφίμων. 

Προκειμένου να είναι αποτελεσματική η προαγωγή υγείας, πρέπει να 

ασχοληθεί με μία ακόμα κύρια έκφραση της δομικής ανισότητας, αυτή των 

εθνοτήτων μειονοτήτων. Επίσης, υπάρχει κίνδυνος η προαγωγή της υγείας να 

είναι αναποτελεσματική αν δεν λάβει υπόψη της το πολυσύνθετο των πεποι-

θήσεων του πληθυσμού για την υγεία, όπως αναφέραμε στην ενότητα 2 (οι 

πεποιθήσεις του πληθυσμού για την υγεία και τη συμπεριφορά). 
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99..  ΤΤΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΗΗ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΡΡΡΡΥΥΘΘΜΜΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  

ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑ  ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΔΔΑΑ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  

 

Η πρωτοβάθμια φροντίδα είναι ο τομέας της υγείας τον οποίο χρησι-

μοποιεί και βιώνει ο πολίτης με τη μεγαλύτερη συχνότητα μέσα στο σύστημα 

υγείας, πολύ συχνότερα από ότι το νοσοκομείο. Η πρωτοβάθμια φροντίδα 

υγείας στην Ελλάδα είναι κατά κοινή ομολογία, ο τομέας ο οποίος αντιμετωπί-

ζει τα περισσότερα οργανωτικά προβλήματα και ο οποίος έχει άμεση ανάγκη 

για μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις. Η οργάνωση της με βάση τις προβλέψεις 

του νόμου 1397/83 δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αφήνοντας να διαιωνίζονται σω-

ρεία προβλημάτων και πληθώρα οργανωτικών και λειτουργικών αδυναμιών 

με ιδιαίτερα σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. 

 

9.1. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΥΓΕΙΑΣ 

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

στη χώρα μας είναι ο πολυκερματισμός και η ποικιλομορφία κατά ασφαλι-

στικό φορέα. Το οργανωτικό και διοικητικό πρότυπο, το είδος των παρεχόμε-

νων υπηρεσιών, ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών και οι δαπάνες για πρω-

τοβάθμια φροντίδα είναι τελείως διαφορετικές στα επιμέρους ασφαλιστικά 

υποσύνολα του ελληνικού πληθυσμού. Η πολυδιάσπαση αυτή αντανακλάται 

και στο επίπεδο των κυβερνητικών αρμοδιοτήτων. 

Πρακτικά, οι μόνες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας που ανήκουν 

στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, είναι τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ με 

τα Περιφερειακά τους Ιατρεία. Όλες οι υπόλοιπες δομές ή οργανωτικά σχή-

ματα είναι αρμοδιότητες άλλων Υπουργείων, όπως του Υπουργείου Εργασίας 

(που εποπτεύει το ΙΚΑ, τον ΟΓΑ, τον ΟΔΕΕ, το ΤΥΔΚΥ κλπ), του Υπουργείου 

Εργασίας (που εποπτεύει τον ΟΠΑΔ), του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 

(που εποπτεύει τον Οίκο Ναύτου), του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (που 

εποπτεύει τα ταμεία των στρατιωτικών), του Υπουργείου Παιδείας (που επο-

πτεύει τα αυτοτελή ταμεία των ΑΕΙ και ΤΕΙ) κλπ. Άμεση συνέπεια της πολυ-

διάσπασης αυτής και της συνακόλουθης κατάτμησης αρμοδιοτήτων είναι η 
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παντελής απουσία οποιουδήποτε κεντρικού επιτελικού σχεδιασμού και η 

πλήρης έλλειψη συντονισμού, τόσο στην ανάπτυξη των υπηρεσιών, όσο και 

στην παραγωγή και παροχή φροντίδων. Στο επίπεδο των πολιτών, η μεγάλη 

ποικιλομορφία των παροχών μεταξύ των δικαιούχων των διαφορετικών 

ασφαλιστικών οργανισμών, δημιουργεί ανισότητες τόσο στο εύρος και την 

ποιότητα των υπηρεσιών που απολαμβάνουν όσο και στις διαδικασίες και 

στις δυνατότητες πρόσβασης. 

Οι έντονες κοινωνικές ανισότητες που χαρακτηρίζουν την πρωτοβάθ-

μια φροντίδα στη χώρα μας αντανακλώνται φυσικά και στο οικονομικό επί-

πεδο. Η μέση κατά κεφαλή δαπάνη πρωτοβάθμιας περίθαλψης στον ΟΠΑΔ 

είναι διπλάσια εκείνης του ΙΚΑ και του ΟΓΑ, καθώς και τετραπλάσια εκείνης 

του ΟΑΕΕ. Η κατά κεφαλή δαπάνη του Οίκου Ναύτου είναι κατά 60% υψηλό-

τερη εκείνης, του ΙΚΑ και του ΟΓΑ και σχεδόν τριπλάσια εκείνης του ΟΑΕΕ. Η 

ασφαλιστική πολυμορφία οδηγεί σε κατακερματισμό του συστήματος χρημα-

τοδότησης, τόσο στις πηγές όσο και στους μηχανισμούς χρηματοδότησης. Η 

οικονομική διάσταση του προβλήματος περιπλέκεται τέλος με την παρωχη-

μένη και ανορθολογική κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων (Ζηλίδης Χ., 

2005)10. 

Αντίθετα, ως αποτέλεσμα της ανεπάρκειας των δημοσίων πρωτοβάθ-

μιων υπηρεσιών υγείας, οι ιδιωτικές δαπάνες για πρωτοβάθμια φροντίδα πα-

ρουσιάζονται στην Ελλάδα εξαιρετικά αυξημένες και μάλιστα διπλάσιες από 

τις αντίστοιχες δημόσιες. Η υψηλή ιδιωτική συμμετοχή οδηγεί στην πράξη σε 

ακύρωση της ασφαλιστικής κάλυψης μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού. Οι 

παρατηρούμενες ανισότητες είναι τέτοιας κλίμακας ώστε να μην μπορούν να 

αγνοηθούν. Έτσι στο πολιτικό και στο κοινωνικό επίπεδο αναπαράγεται το 

αίσθημα της κοινωνικής αδικίας και επανέρχεται διαρκώς το αίτημα της ανά-

πτυξης πολιτικών κοινωνικής ισότητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα. 

Οι ανισότητες δεν χαρακτηρίζουν μόνο τις παροχές που απολαμβά-

νουν οι πολίτες αλλά αντανακλώνται και στο εσωτερικό των επιμέρους οργα-

νωτικών σχημάτων πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με πολλαπλού είδους εργα-

σιακές σχέσεις και ανισότητες στις αμοιβές του προσωπικού. 

Δύο σημαντικά χαρακτηριστικά της πρωτοβάθμιας φροντίδας, είναι: 

α) Η απουσία του θεσμού του Προσωπικού- Οικογενειακού Γιατρού, 

καθώς και ενός στοιχειώδους συστήματος παραπομπών σε ειδικούς γιατρούς 
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και νοσοκομεία με αποτέλεσμα την ανεπαρκή διασύνδεση της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας με τη νοσοκομειακή περίθαλψη και την απώλεια της ενότητας της 

περίθαλψης. 

β) Ο προσανατολισμός της στην αντιμετώπιση της αρρώστιας και η έλ-

λειψη ουσιαστικών πρόληψης και προαγωγής της υγείας (Μωραίτης - Γεωρ-

γούση - Ζηλίδης - Θεοδώρου, 1995)29. 

Από την άλλη πλευρά στο οργανωτικό επίπεδο έχουμε να επισημά-

νουμε τα εξής: 

 Η χωρίς προγραμματισμό ανάπτυξη και στελέχωση των μονάδων. 

 Η ανεπαρκής οργάνωση και λειτουργία των πολυϊατρείων και η 

ανεπαρκής εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. 

 Η έλλειψη όρων και προδιαγραφών εποπτείας και ελέγχου της λειτουρ-

γίας του ιδιωτικού τομέα που παρέχει πρωτοβάθμιες υπηρεσίες. 

 Η ανυπαρξία μηχανισμών ελέγχου, ιδιαίτερα στη συνταγογραφία και 

στις παραπομπές σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, για εξετάσεις υψη-

λού κόστους. 

 Η περιορισμένη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών κατά τις απογευματινές 

και βραδινές ώρες και τις αργίες, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, με απο-

τέλεσμα οι ασθένειες να αναγκάζονται να προσφύγουν στα νοσοκο-

μεία. 

 

Οι σημαντικότερες συνέπειες και παρενέργειες όλων αυτών των προ-

βλημάτων είναι η προκλητή ζήτηση, η παραοικονομία και η υπερκατανάλωση 

υπηρεσιών και φαρμάκων, που προκαλούν εκρηκτική αύξηση σε τομείς των 

δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών υγείας, διευρύνοντας περαιτέρω τις ανισό-

τητες και αυξάνοντας τη δυσαρέσκεια των πολιτών για τις παρεχόμενες υπη-

ρεσίες (Κυριόπουλος Γ. - Σισσούρας Α., 1997)25.  

Η συνοπτική αυτή ανασκόπηση των προβλημάτων της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας, παρουσιάζει κυρίως ενδιαφέρον για επιστήμονες και πολιτι-

κούς. Όταν όμως η συζήτηση διεξάγεται στο επίπεδο των μεταρρυθμιστικών 

παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν σε ένα μεγάλο και με ιδιαίτερη κοινωνική 

σημασία τομέα όπως αυτόν της υγείας, τότε αυτό που προέχει είναι ο προσ-

διορισμός των προβλημάτων που βιώνονται και γίνονται αισθητά από τον 

πολίτη. Οποιαδήποτε μεταρρυθμιστική προσπάθεια πρέπει να επιλύει αυτά 
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ακριβώς τα προβλήματα, έτσι ώστε να γίνεται άμεσα αισθητή από τον πληθυ-

σμό, ως βήμα προόδου στον σημαντικό κοινωνικό ρόλο που επιτελεί η πρω-

τοβάθμια φροντίδα. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύει να περιορισθεί σε 

ένα μεταρρυθμιστικό διοικητισμό, ο οποίος απέχει από τα πραγματικά προ-

βλήματα και τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Μέσα από αυτό το πρί-

σμα είναι αναγκαίο να παρουσιάσουμε και να τεκμηριώσουμε ότι τα προανα-

φερθέντα προβλήματα αποτελούν τα μείζονα προβλήματα και από τη σκοπιά 

του πολίτη. 

 Ο πολίτης λοιπόν βιώνει καταρχήν την ανισότητα στις παροχές, στον 

τρόπο κάλυψης, στις δυνατότητες πρόσβασης και στην ποιότητα των 

υπηρεσιών κατά έναν τρόπο που δημιουργεί το αίσθημα της κοινωνι-

κής αδικίας. 

 Βιώνει την έλλειψη οργάνωσης, στη λειτουργία των ιατρείων, στην ανυ-

παρξία προγραμματισμένων επισκέψεων, στην απουσία στοιχειώδους 

συστήματος παραπομπών και συνεργασίας των υπηρεσιών. Προκα-

λώντας σημαντική ταλαιπωρία και ανασφάλεια στην καθημερινή ζωή 

των πολιτών. 

 Βιώνει την υπανάπτυξη και την ανεπάρκεια των υπηρεσιών, στη στελέ-

χωση των μονάδων, στις ουρές αναμονής, στο συνωστισμό των ια-

τρείων, στην έλλειψη τεχνολογίας και στην ακαταλληλότητα των χώ-

ρων. 

 Βιώνει την απουσία προσωπικού ιατρού και περιπλανάται άσκοπα και 

χωρίς καθοδήγηση από γιατρό σε γιατρό, κατασπαταλώντας πόρους, 

διαθέσιμο χρόνο και αγωνιώντας αν απευθύνθηκε στον κατάλληλο για-

τρό. 

 Βιώνει την απουσία υπηρεσιών κατά τις απογευματινές και βραδινές 

ώρες και τις αργίες στα αστικά κέντρα, γεγονός που τον αναγκάζει να 

προσφεύγει για οποιοδήποτε πρόβλημα στα νοσοκομεία, με αποτέλε-

σμα την επιβάρυνση στη λειτουργία των νοσοκομείων και φυσικά την 

ταλαιπωρία από την υπερβολική αναμονή στα εξωτερικά ιατρεία των 

νοσοκομείων. 

 Τέλος, βιώνει τις οικονομικές συνέπειες της υπολειτουργίας και υπανά-

πτυξης του δημόσιου τομέα, αφού αναγκάζεται τελικά να πληρώσει ο 
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ίδιος σχεδόν τα δύο τρία των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών που χρησι-

μοποιεί (Ζηλίδης Χ., 2005)10. 

 

Σε τεχνοκρατικό επίπεδο, μπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι ο προσδιο-

ρισμός των προβλημάτων καθορίζει και το είδος των απαιτούμενων μεταρ-

ρυθμιστικών παρεμβάσεων και διαρθρωτικών αλλαγών. Μπορεί λοιπόν να 

υποστηριχθεί ότι τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν, υπαγορεύουν τα 

παρακάτω μέτρα: 

 Την οικοδόμηση ενός συστήματος που θα εξασφαλίζει ενιαία δέσμη 

παροχών για όλους τους πολίτες. 

 Την ενιαία οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των υπηρεσιών. 

 Την ενοποίηση του κατακερματισμένου χρηματοδοτικού μηχανισμού. 

 Τον οργανωτικό, διοικητικό, λειτουργικό και διαχειριστικό εκσυγχρονι-

σμό των πρωτοβάθμιων μονάδων. 

 Την οργάνωση μηχανισμών ελέγχου. 

 Την εφαρμογή του θεσμού του Προσωπικού- Οικογενειακού Γιατρού. 

 Την ίδρυση του αναγκαίου αριθμού αστικών Κέντρων Υγείας. 

 Την ανάπτυξη πολιτικών ποιότητας. 

 

Στο επιστημονικό ή τεχνοκρατικό επίπεδο, τα παραπάνω φαίνονται αυ-

τονόητες συνέπειες των υφιστάμενων προβλημάτων και άρα αυτονόητες ανα-

γκαιότητες. Εντούτοις, στο πολιτικό επίπεδο, τα μέτρα και οι παρεμβάσεις 

που τελικά αποφασίζονται και υλοποιούνται, διέρχονται μέσα από το φίλτρο 

της πολιτικής φιλοσοφίας καθώς και των πολιτικών προτεραιοτήτων και επι-

λογών αυτών που ασκούν την πολιτική υγείας. Πρακτικά για κάθε μία «αυτο-

νόητη αναγκαιότητα» διαρθρωτική αλλαγή, τίθεται ένα πολιτικό δίλημμα και 

συγχρόνως μια σειρά ερωτημάτων για τις εναλλακτικές λύσεις που μπορούν 

να υπάρξουν: 

 Θα αναπτυχθούν πολιτικές ισότητας με σκοπό την εξασφάλιση ενιαίας 

δέσμης παροχών για όλους τους πολίτες ή θα αποδεχθούμε την υφι-

στάμενη ασφαλιστική πραγματικότητα στο όνομα του ρεαλισμού; Θα 

προχωρήσουμε σε ενιαία δέσμη παροχών σε ορισμένους μόνο τομείς 

και με ποιο χρονοδιάγραμμα; Ποιες εναλλακτικές υπάρχουν; 
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 Θα αποφασισθεί η δημιουργία ενιαίου χρηματοδοτικού μηχανισμού ή 

θα επιχειρηθεί η εξομάλυνση των διαφορών και η ορθολογικότερη 

χρηματοδότηση. 

 Θα επιχειρηθεί ο αναγκαίος λειτουργικός, διοικητικός και διαχειριστικός 

εκσυγχρονισμός που θα επιτρέψει την αύξηση της αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας ή θα περιορισθούμε στα πλαίσια του «εφικτού»; 

 Θα ιδρυθούν αστικά Κέντρα Υγείας ή θα αναζητηθούν άλλες λύσεις 

αντί της ίδρυσης νέων δημόσιων υπηρεσιών υγείας; Θα ξεκινήσει 

άμεσα η εφαρμογή του θεσμού του Προσωπικού Γιατρού ή θα επιχει-

ρηθεί η σταδιακή εφαρμογή του; 

 

Στο πολιτικό λοιπόν επίπεδο, όλα τίθενται καταρχήν υπό μορφή διλήμ-

ματος και ταυτόχρονα υπό μορφή ερωτήματος επιλογής μεταξύ εναλλακτικών 

δυνατοτήτων. Είναι επομένως φανερό ότι οι απαντήσεις που θα δοθούν εξαρ-

τώνται απολύτως από μείζονες πολιτικές παραμέτρους, όπως η πολιτική φι-

λοσοφία, οι πολιτικές προτεραιότητες και επιλογές, οι κοινωνικές διεκδικήσεις, 

οι κοινωνικές συμμαχίες και η πολιτική αποφασιστικότητα. 

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας στην Ελλάδα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν αρκεί η θεσμοθέ-

τηση υπηρεσιών-λειτουργιών –δράσεων αλλά θα πρέπει και να υλοποιούνται 

με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. 

 

9.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ  

Μέσα στο ευρύ πλέγμα προβληματισμού, δυνατοτήτων και επιλογών 

που σκιαγραφούν τα παραπάνω, προτείνουμε ένα μεταρρυθμιστικό πρό-

γραμμα με τέσσερις θεμελιώδεις επιλογές: 

α) Την μετεξέλιξη των πολυϊατρείων του ΙΚΑ και άλλων ασφαλιστικών 

φορέων σε αστικά Κέντρα Υγείας της αντίστοιχης ΔΥ.ΠΕ., ενταγμένα στο 

ΕΣΥ. 
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β) Την καθιέρωση του θεσμού του Προσωπικού Γιατρού για τους δι-

καιούχους όλων των ασφαλιστικών φορέων που θα μετείχαν στο νέο σύ-

στημα, βασισμένου κατά κύριο λόγο σε ιδιώτες γιατρούς. 

γ) Τη διοικητική αυτονόμηση από τα νοσοκομεία των μονάδων πρωτο-

βάθμιας φροντίδας υγείας, τόσο των αστικών όσο και των μη αστικών περιο-

χών. 

δ) Την ανάπτυξη μιας σειράς νέων σύγχρονων υπηρεσιών πρωτοβάθ-

μιας φροντίδας μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). 

Από τις βασικές αυτές επιλογές, διαφαίνεται ότι η θεμελιώδης πολιτική 

κατεύθυνση της μεταρρύθμισης ήταν η ενοποίηση των υπηρεσιών πρωτο-

βάθμιας περίθαλψης, με την υπαγωγή τους σε ενιαίο οργανωτικό, διοικητικό 

και λειτουργικό σχήμα στα πλαίσια του ΕΣΥ και η συνακόλουθη ενοποίηση 

του μηχανισμού χρηματοδότησης. Αυτό θα επέτρεπε αφενός την άσκηση 

ενιαίας πολιτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας σε εθνικό επίπεδο, με στόχους και 

προτεραιότητες, προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού, 

όπως αυτές εκφράζονται από την πλευρά της «ζήτησης» (δηλαδή την κοινω-

νική ασφάλιση και τους ασφαλισμένους) και αφετέρου τον περιορισμό στο 

ελάχιστο των υφιστάμενων ανισοτήτων (Σισσούρας Α., 1995)30. 

Με το νέο οργανωτικό σχήμα δημιουργούνται επίσης οι κατάλληλες 

προϋποθέσεις για την άσκηση αποτελεσματικών ελέγχων, για τη βελτίωση 

της ποιότητας των υπηρεσιών, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και του 

εξοπλισμού και την ανακούφιση των νοσοκομείων από την παροχή πρωτο-

βάθμιων υπηρεσιών. 

Μια ιδιαίτερα χρήσιμη προσέγγιση αλλά και απαραίτητη διερεύνηση 

αυτού του μεταρρυθμιστικού σχεδίου είναι η εξέταση από την πλευρά του πο-

λίτη. Με άλλα λόγια τι αλλάζει στις υπηρεσίες υγείας που απολαμβάνει ο δι-

καιούχος κάθε ασφαλιστικού οργανισμού ή τι κερδίζει και τι χάνει ο κάθε 

ασφαλισμένος. 

Αρχικά, ο απολογισμός για την πολυπληθέστερη ομάδα των ασφαλι-

σμένων του ΙΚΑ είναι ο εξής: Οι δικαιούχοι του δεν χάνουν καμία από τις υφι-

στάμενες παροχές τους, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν: 

 Προσωπικό γιατρό της ελεύθερης επιλογής τους, που λειτουργούσε σε 

πρωτόλεια μορφή, μόνο σε περίπου 20 υποκαταστήματα του Ιδρύμα-

τος. 
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 Δικαίωμα πρόσβασης στις νέες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας του 

ΕΣΥ, όπως τα Κέντρα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, τις υπηρεσίες κατ’ οί-

κον νοσηλείας, αποκατάστασης κλπ. 

 Δικαίωμα πρόσβασης στον συμβεβλημένο ιδιωτικό τομέα. 

 Ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που απολαμβάνουν και την 

αυξημένη διαθεσιμότητα υπηρεσιών περισσότερες ημέρες και ώρες. 

 

Αντίστοιχα οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ που κατοικούν στις αστικές πε-

ριοχές και οι οποίοι είχαν ως μοναδική δυνατότητα προσφυγής τα εξωτερικά 

ιατρεία των νοσοκομείων, αποκτούν: 

 Προσωπικό γιατρό της ελεύθερης επιλογής τους 

 Δικαίωμα προσφυγής στα πολυϊατρεία και τα εργαστήρια του σημερι-

νού ΙΚΑ 

 Δικαίωμα προσφυγής σε όλες τις νέες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντί-

δας του ΕΣΥ 

 Δικαίωμα πρόσβασης στον συμβεβλημένο ιδιωτικό τομέα 

 Οδοντιατρική φροντίδα. 

 

Στους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ, του ΟΑΕΕ και του Οίκου Ναύτου 

περιορίζεται σημαντικά το δικαίωμα ελεύθερης προσφυγής στον ιδιωτικό το-

μέα ενώ αποκτούν τις παραπάνω παροχές που αναφέραμε για τους ασφαλι-

σμένους του ΟΓΑ. 

Η προσέγγιση αυτή δίνει την προοπτική ενός θετικού απολογισμού του 

μεταρρυθμιστικού προγράμματος στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας, 

από τη σκοπιά του πολίτη, γεγονός που θα μπορούσε να τον καταστήσει φυ-

σικό σύμμαχο και υποστηρικτική της προσπάθειας αυτής. 

Εκείνο που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι δεν αρκεί απλά και 

μόνο η ψήφιση νομοσχεδίων και οι προτάσεις για μεταρρύθμιση για να αλλά-

ξουν την κατάσταση που επικρατεί, αλλά θα πρέπει να περάσουμε κάποια 

στιγμή από τη θεωρία στην πράξη αφού πρώτα πετύχουμε την κοινωνική συ-

νέναιση και βιωσιμότητα του προγράμματος.  
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9.2.1. Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Στα πλαίσια της νέας μεταρρύθμισης σημειώνεται μια σημαντική μετε-

ξέλιξη της ιδέας των Κέντρων Υγείας, σε σχέση με αυτή που προϋπήρχε και η 

οποία βασιζόταν πάνω στην εμπειρία των μη αστικών Κέντρων Υγείας του 

νόμου 1397/83. Δύο πράγματα συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ιδέας αυτής: 

το δεδομένο ότι η ίδρυση των αστικών Κέντρων Υγείας θα βασιζόταν καταρ-

χήν πάνω στην μετεξέλιξη των λειτουργούντων πολυϊατρείων του ΙΚΑ τα 

οποία είχαν ήδη ένα συγκεκριμένο μοντέλο στελέχωσης και λειτουργίας, η 

ταυτόχρονη προώθηση του θεσμού του Προσωπικού Γιατρού, εγκατεστημέ-

νου στο προσωπικό του ιατρείο, που απάλλασσε τα Κέντρα Υγείας από το 

φόρτο των αντίστοιχων ιατρικών φροντίδων. 

Έτσι, η αρχική ιδέα του Κέντρου Υγείας, που στελεχώνεται σχεδόν 

αποκλειστικά από γιατρούς Γενικής Ιατρικής και υποστηρίζεται από μια στοι-

χειώδη ιατρική τεχνολογία, στην περίπτωση των αστικών Κέντρων Υγείας, 

άλλαξε ριζικά φυσιογνωμία. Τα αστικά Κέντρα Υγείας πρέπει να γίνουν αντι-

ληπτά ως μονάδες που κατά κύριο λόγο: 

 α) Παρέχουν υπηρεσίες ιατρικών ειδικοτήτων, υποστηρικτικά προς το 

έργο που επιτελούν εκτός του Κέντρου Υγείας οι Προσωπικοί Γιατροί. 

 β) Παρέχουν εργαστηριακές υπηρεσίες προωθημένης τεχνολογίας και 

όχι μόνο βασικές ιατρικές εξετάσεις. 

 γ) Λειτουργούν ως κέντρα πρωτοβάθμιας αντιμετώπισης επειγόντων 

περιστατικών με σκοπό να ανακουφίσουν τα νοσοκομεία από το έργο αυτό. 

 Η φιλοσοφία αυτή είναι αναγκαίο να αποτυπωθεί τόσο στην οργανω-

τική περιγραφή των πρωτοβάθμιων μονάδων, όσο και στην προβλεπόμενη 

στελέχωση τους. Πράγματι, στην τελική διαμόρφωση του νόμου είναι απαραί-

τητη η πρόβλεψη δύο κατηγοριών πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας: 1) Τα Κέ-

ντρα Υγείας και 2) Τα Κέντρα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. 

 Το Κέντρο Υγείας να αποτελείται από ένα κεντρικό Πολυϊατρείο και 

μπορεί να πλαισιώνεται από ένα αριθμό Περιφερειακών Ιατρείων, αναλόγως 

του μεγέθους και των αναγκών του πληθυσμού της περιοχής ευθύνης του. 

Επιπλέον, υπό το πρίσμα των σύγχρονων τεχνολογικών αλλά και επιδημιο-

λογικών εξελίξεων, προβλέπεται η ανάπτυξη και ενσωμάτωση στο Κέντρο 

Υγείας νέων σύγχρονων υπηρεσιών, όπως εξειδικευμένων ιατρείων, τηλεφω-
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νικής υπηρεσίας υγείας, τηλεϊατρικής υπηρεσίας, κατ’ οίκο νοσηλείας, καθώς 

και μονάδων ημερήσιας νοσηλείας, μετανοσοκομειακής φροντίδας, φυσικής 

αποκατάστασης κλπ. (Κυριόπουλος Γ. - Μπεαζόγλου Τ., 2000)31. 

 Τα Κέντρα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας είναι μονάδες που παρέχουν απο-

κλειστικά υπηρεσίες εξειδικευμένων παρακλινικών διαγνωστικών και θερα-

πευτικών πράξεων, οι οποίες απαιτούν εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας. Η 

ανάγκη θεσμοθέτησης τέτοιων υπηρεσιών στα πλαίσια του ΕΣΥ υπαγορεύ-

θηκε από την ίδια την πραγματικότητα και τις εξελίξεις στη Βιοϊατρική Τεχνο-

λογία. Η αναγκαιότητα αυτή πηγάζει από την ίδια την επιδημιολογική πραγμα-

τικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των χρόνιων καρδιαγ-

γειακών και νεοπλασματικών νοσημάτων, η σύγχρονη αντιμετώπιση των 

οποίων απαιτεί ειδικές θεραπευτικές τεχνικές που δεν μπορούν να εφαρμο-

σθούν από τον Γενικό Γιατρό ή το παραδοσιακό Κέντρο Υγείας. 

 Στο οργανωτικό επίπεδο, απαιτείται η οργανωτική, διοικητική και 

οικονομική αυτοτέλεια κάθε πρωτοβάθμιας μονάδας υγείας και η παράλληλη 

επιστημονική, εκπαιδευτική και λειτουργική της διασύνδεση με ένα νοσοκο-

μείο αναφοράς. 

 

9.2.2. Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ ΣΤΟ ΕΣΥ 

Στο πεδίο της υλοποίησης αυτής της πολιτικής, από την αρχή φαίνεται 

ότι το κρισιμότερο σημείο θα ήταν η εξασφάλιση μιας ομαλής διαδικασίας 

ένταξης των ιατρείων του ΙΚΑ και των υπηρετούντων σε αυτά ιατρών στο νέο 

σύστημα. 

Ο τομέας παροχής υπηρεσιών υγείας αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

κομμάτι του διοικητικού μηχανισμού του ΙΚΑ. Περιλαμβάνει περίπου 300 μο-

νάδες υγείας και απασχολεί περίπου 8.500 γιατρούς και 4.500 νοσηλευτικό 

και διοικητικό προσωπικό. Το σύνολο των ετήσιων δαπανών υγείας του Ιδρύ-

ματος κυμαίνεται στο επίπεδο των 2 δις ευρώ ετησίως, το 60% των οποίων 

αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

Η απεξάρτηση του μεγάλου αυτού μηχανισμού από το ΙΚΑ και η υπα-

γωγή του στο ΕΣΥ συνιστά επομένως μια μεγάλης κλίμακας ανακατανομή 

πολιτικής δύναμης και εξουσίας, όχι μόνο στο επίπεδο των κυβερνητικών αρ-

μοδιοτήτων, αλλά και στο επίπεδο των διοικήσεων, των διοικητικών στελεχών 
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αλλά και των συνδικαλιστικών εκπροσώπων. Είναι φανερό λοιπόν ότι στο ξε-

κίνημα του εγχειρήματος η συναίνεση δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. 

Αντίθετα, η επίτευξη της απαιτεί να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες και 

να αναληφθούν κατάλληλες πολιτικές πρωτοβουλίες (Ζηλίδης Χ., 2005)10. 

Αρχικά απαιτείται η επίτευξη μιας ενιαίας πολιτικής βούλησης και η οι-

κοδόμηση της αναγκαίας πολιτικής και κοινωνικής συμμαχίας, η οποία θα δη-

μιουργούσε όρους επιτυχίας του εγχειρήματος. Στη συνέχεια θα πρέπει να 

διευθετηθεί το πρόβλημα της κυριότητας των περιουσιακών στοιχείων του 

ΙΚΑ, ορίζοντας με σαφήνεια ότι η κυριότητα να παραμένει στους ασφαλιστι-

κούς οργανισμούς. Είναι φανερό ότι από τη στιγμή που τα κτίρια των ιατρείων 

του ΙΚΑ, εξυπηρετούν απλά και μόνο την παροχή υπηρεσιών υγείας στους 

ασφαλισμένους, αν αυτή η αποστολή υλοποιείται αποτελεσματικότερα μέσα 

από το νέο οργανωτικό- διοικητικό σχήμα του ΕΣΥ η παραχώρηση της χρή-

σης των ακίνητων στο ΕΣΥ θεωρείται αυτονόητη. 

Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα είναι η εξεύρεση λύσεων για την 

ομαλή ένταξη στο ΕΣΥ του προσωπικού που υπηρετεί στις μονάδες του ΙΚΑ 

και κυρίως των γιατρών. Σε ότι αφορά το νοσηλευτικό και διοικητικό προσω-

πικό, η λύση της συνέχειας είναι απολύτως εφικτή. Το προσωπικό αυτό θα 

ενταχθεί σε ομοιόβαθμες κενές οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις των υπό 

ίδρυση αστικών Κέντρων Υγείας. Για τους γιατρούς όμως, οι εργασιακές τους 

σχέσεις έχουν μεγάλη ποικιλομορφία και μικρή συνάφεια προς το καθεστώς 

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του ΕΣΥ. Για το λόγο αυτό για να 

είναι εφικτή η προοπτική αποδοχής της ένταξης στο ΕΣΥ απαιτείται η υιοθέ-

τηση μιας πολιτικής πολλαπλών δυνατοτήτων, προβλέποντας μια πλειάδα 

εναλλακτικών λύσεων. Βασικό επίσης είναι η εξασφάλιση πολιτικο-συνδικαλι-

στικής υποστήριξης και η διαμόρφωση μιας πολιτικής συμμαχίας με την 

πλειοψηφία των γιατρών του ΙΚΑ. Η ένταξη των ιατρείων του ΙΚΑ στο ΕΣΥ 

συνιστά ένα κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα γεγονός που επιβάλλει την αντιμετώ-

πιση του μέσα από την οπτική της συγκρότησης των αναγκαίων κοινωνικών 

και πολιτικών συμμαχιών, που θα επέβαλαν την ενοποίηση των υπηρεσιών 

υγείας ως κοινωνική αναγκαιότητα (Κυριόπουλος Γ. - Μπεαζόγλου Τ., 

2000)31. 

Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι οι όποιες προτάσεις που γί-

νονται σε μια προσπάθεια αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών και αναμόρφω-
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σης των εργασιακών σχέσεων των γιατρών του ΙΚΑ, θα πρέπει να κινούνται 

προς την κατεύθυνση της σύγκλισης με τα δεδομένα του ΕΣΥ.  

 

9.2.3. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ 

Η σημασία και η αναγκαιότητα της καθιέρωσης του θεσμού του Προ-

σωπικού ή Οικογενειακού Γιατρού στο σύστημα υγείας δεν αμφισβητείται από 

κανένα. Με δεδομένο μάλιστα ότι ο θεσμός απουσιάζει από το σύστημα 

υγείας της χώρας με εξαίρεση την μερική εφαρμογή του σε ένα ποσοστό μι-

κρότερο του 20% των ασφαλισμένων του ΙΚΑ) η καθιέρωση του αποτελεί 

αναγκαίο μέτρο από οποιοδήποτε άλλο μεταρρυθμιστικό μέτρο. 

Η έννοια του «Προσωπικού Γιατρού» ήρθε να αντικαταστήσει τον «Οι-

κογενειακό Γιατρό» που κατά παράδοση θεωρείται ως το θεμέλιο της πρωτο-

βάθμιας φροντίδας. Ο ρόλος του Οικογενειακού Γιατρού, του γιατρού όλης 

της οικογένειας είναι κλασικά συνυφασμένος με τον ρόλο και την ειδικότητα 

του Γενικού Γιατρού. Στη χώρα μας η ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής καθιε-

ρώθηκε για πρώτη φορά το 1987 και ο βαθμός ανάπτυξης της είναι ακόμα μι-

κρός. Το έτος 2000 ο αριθμός των Γενικών Γιατρών δεν ξεπερνούσε τους 

1.500. συνεπώς, κάθε πολιτική γενικευμένης εφαρμογής του θεσμού του Οι-

κογενειακού Γιατρού προϋποθέτει την εφαρμογή μιας πολιτικής ταχείας ανά-

πτυξης της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής. Μια τέτοια πολιτική όμως για να 

έχει αποτέλεσμα χρειάζεται το λιγότερο μια δεκαετία. Συνεπώς η εμμονή στην 

κλασική ιδέα του Οικογενειακού Γενικού Γιατρού είναι αδιέξοδη σε κάθε πολι-

τική άμεσης αναδιοργάνωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας. 

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη παρέχεται πλέον με τη βοήθεια σύγχρονης 

τεχνολογίας και υψηλού βαθμού επιστημονικής εξειδίκευσης. Η πραγματικό-

τητα αυτή υπαγορεύει ένα τέτοιο καταμερισμό εργασίας στο χώρο της εξωνο-

σοκομειακής ιατρικής, ο οποίος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί απλά και μόνο με 

την παρουσία της Γενικής Ιατρικής. Παράλληλα, η σύγχρονη επιδημιολογική 

πραγματικότητα που σηματοδοτείται από την κυριαρχία των χρόνιων νοσημά-

των, καθιστά διαφορετικές τις ανάγκες φροντίδας αλλά και τις προσδοκίες 

κάθε ξεχωριστού ασθενή. Υπογραμμίζεται ότι η προσέγγιση αυτή δεν απο-

κλείει τη δυνατότητα αξιοποίησης του Γενικού Γιατρού, η σημασία του οποίου 

μέσα στο σύστημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας παραμένει καταλυτική, ιδίως 
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για το γενικό πληθυσμό που δεν έχει ανάγκη μακροχρόνιας εξειδικευμένης 

Ιατρικής φροντίδας. 

Όλος αυτός ο προβληματισμός καταλήγει σε ένα συμπέρασμα: Η ανά-

πτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας πρέπει να απεξαρτηθεί από μόνη την ει-

δικότητα της Γενικής Ιατρικής. Αυτό επιβάλλει τόσο η ρεαλιστική εκτίμηση της 

υφιστάμενης ιατρικής δημογραφίας στη χώρα μας, όσο και η ανάγκη μετάβα-

σης σε ένα μοντέλο πρωτοβάθμιας φροντίδας το οποίο, παράλληλα με την 

ανάπτυξη της Γενικής Ιατρικής, θα ενσωματώσει περισσότερα στοιχεία σύγ-

χρονης τεχνολογίας και επιστημονικής εξειδίκευσης και θα επιτρέπει σε μεγα-

λύτερο βαθμό την εξατομίκευση και εξειδίκευση της παρεχόμενης ιατρικής 

φροντίδας. Η ιδέα του Προσωπικού Γιατρού, ενός γιατρού όχι κατ’ ανάγκη ει-

δικότητας Γενικής Ιατρικής υποστηριζόμενου, μέσω των Κέντρων Υγείας και 

των Κέντρων Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων και 

από τη σύγχρονη τεχνολογία αναδεικνύεται ως μια κατάλληλη απάντηση στις 

απαιτήσεις των καιρών (Ζηλίδης Χ., 2005)10. 

 

9.2.4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΜΟΝΑ-
ΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Η λειτουργία των μη αστικών Κέντρων Υγείας ως αποκεντρωμένων 

μονάδων των νοσοκομείων, ανέδειξε μια σειρά προβλημάτων που προέρχο-

νταν από το συγκεκριμένο καθεστώς διοίκησης. Διαπιστώθηκε μια αδυναμία 

προάσπισης του ανθρώπινου δυναμικού των Κέντρων Υγείας, το οποίο με 

ιδιαίτερη ευκολία μεταφερόταν από το Κέντρο Υγείας στο νοσοκομείο. Πολλές 

φορές η μετακίνηση τους είχε άμεση συνέπεια τη διακοπή της παροχής υπη-

ρεσιών από το Κέντρο Υγείας. 

Μια δεύτερη σημαντική διαπίστωση είναι ότι τα Κέντρα Υγείας αποτέ-

λεσαν χαμηλού βαθμού προτεραιότητας για τις διοικήσεις των νοσοκομείων 

στην εξασφάλιση τεχνολογικών υποδομών καθώς και στην υλοποίηση προ-

γραμμάτων εκπαίδευσης. Τέλος, μια τρίτη διαπίστωση ήταν το γεγονός ότι οι 

πρωτοβάθμιες μονάδες λόγω έλλειψης διοικητικών οργάνων με ουσιαστικές 

αρμοδιότητες αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν στο πρόβλημα που αναφέραμε 

παραπάνω. 
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Με το νόμο 2889/01, τα Κέντρα Υγείας αυτονομούνται διοικητικά από 

τα νοσοκομεία και μετατρέπονται σε ανεξάρτητες αποκεντρωμένες μονάδες 

της αντίστοιχης ΔΥ.ΠΕ. με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Κάθε Κέντρο 

Υγείας θα διαθέτει δικό του προϋπολογισμό και τον δικό του Οργανισμό, ενώ 

προβλέπεται και η ίδρυση σε κάθε ΔΥ.ΠΕ. ενός Τμήματος Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας και Προσωπικού Ιατρού με σκοπό τον συντονισμό και την 

εποπτεία της λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και του Θεσμού του Προσωπι-

κού Γιατρού. 

 

9.2.5. ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  

Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης στην πρωτοβάθμια φροντίδα προβλέ-

πεται η ανάπτυξη μιας σειράς νέων σύγχρονων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 

φροντίδας στα πλαίσια του ΕΣΥ. Συγκεκριμένα: α) Τηλεφωνική Υπηρεσία 

Υγείας, β) Τηλεϊατρική Υπηρεσία, γ) Νοσηλεία στο σπίτι, δ) Ημερήσια νοση-

λεία και μετανοσοκομειακή φροντίδα, ε) Φυσική αποκατάσταση και αποθερα-

πεία. 

Προβλέπεται ακόμη η δυνατότητα ίδρυσης σε πολυσύχναστα σημεία 

μεγάλων αστικών κέντρων «Ιατρείων Διερχόμενων» ενταγμένων ως Περιφε-

ρειακών Ιατρείων του Κέντρου Υγείας. Τα Ιατρεία Διερχομένων έχουν ως 

σκοπό την παροχή πρώτων βοηθειών, την ενημέρωση για θέματα πρόληψης 

και προαγωγής υγείας καθώς και για τις υπηρεσίες υγείας στις οποίες πρέπει 

να απευθύνονται οι πολίτες. 

Τέλος, είναι απαραίτητη η καθιέρωση και αναγνώριση της ειδικότητας 

του Νοσηλευτή/τριας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ως βασικής ειδικότη-

τας της πρωτοβάθμιας φροντίδας. 
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1100..  ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  

 

Η αναγκαιότητα άμεσων πρωτοβουλιών για τη δημιουργία ολοκληρω-

μένου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας στη χώρα μας είναι προφανής, 

όπως επίσης είναι αδιαμφισβήτητα τα αναμενόμενα ποιοτικά, οικονομικά και 

κοινωνικά οφέλη. Η παροχή σε όλο τον πληθυσμό του πλήρως φάσματος 

υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας, η εξασφάλιση της απαραίτητης συνέ-

χειας της φροντίδας από την ολοκληρωμένη εφαρμογή του θεσμού του οικο-

γενειακού γιατρού, η συνολική θεώρηση μελέτη και επίλυση των προβλημά-

των υγείας μιας κοινότητας, που θα οδηγήσει στη βελτίωση και προαγωγή 

του επιπέδου υγείας των μελών της, στη βελτίωση της λειτουργικής απόδο-

σης των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων, στη μείωση των άσκοπων 

εισαγωγών στα νοσοκομεία, στην εξασφάλιση της αναγκαίας κριτικής στάσης 

και αυτοϋπευθυνότητας των πολιτών για θέματα υγείας, είναι μερικά μόνο 

από τα οφέλη αυτά. Ακόμα θα πρέπει να προστεθεί σε αυτά και η αναμενό-

μενη σημαντική οικονομική ωφέλεια από την κατάργηση των περιττών δαπα-

νών που δημιουργεί η πολυδιάσπαση των υπηρεσιών. 

Οι θεμελιώδεις αρχές και κατευθύνσεις που θα πρέπει να τηρηθούν 

προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία της όλης προσπάθειας, είναι: 1) Ο 

δημόσιος χαρακτήρας του συστήματος (ευθύνη- εγγύηση- χρηματοδότηση 

της πολιτείας), 2) Η εξασφάλιση σε όλους τους πολίτες σε εθνικό επίπεδο 

ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών (ιατρική περίθαλψη, εργαστηριακές εξετά-

σεις, επείγουσα περίθαλψη σε 24ωρη βάση, υπηρεσίες πρόληψης και κοινω-

νικής φροντίδας), 3) Η εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών (συνεχιζό-

μενη εκπαίδευση προσωπικού, εφαρμογή νέων τεχνολογιών), 4) Η εξασφά-

λιση της ικανοποίησης του πληθυσμού (εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες, 

άμεση εξυπηρέτηση, αποφυγή ηθικών ή οικονομικών εκβιασμών, το δικαίωμα 

επιλογής γιατρού). 

Τέλος, θα πρέπει να ξεφύγουμε από την απραξία και ατολμία του χθες 

καθώς και να σταματήσουμε τις αναβολές και καθυστερήσεις του σήμερα, οι 

λύσεις είναι γνωστές σε όλους και εφαρμόζονται διεθνώς με ιδιαίτερη επιτυ-

χία, αρκεί να επιλεγεί η πλέον αποτελεσματική και ρεαλιστική.  
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