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ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, 
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ζπγθέληξσζή ηνπο. 
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Primary Health System in Greece.  

Evaluation by its functionaries  
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System, legislative framework of Primary Health Care, health politics, evaluation, 

efficiency, health promotion, health care staff, general practicioner (GP). 

 

Abstract 

 

In this dissertation, the evaluation of Primary Health Care system in Greece is 

attempted, as it is approached by its own stuff. The aim is to detect the necessity and the 

importance of Primary Health Care system, the evaluation of its effectiveness, as well as 

to record proposals in order to improve Primary Health Care services. The above 

empirical research comes with an overview of the legislative framework for Primary 

Health Care in Greece, as it has been shaped since the early 1980s until today, as well as 

with an extensive critical literature review based on theoretical and empirical research 

findings, publications and books. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΠΡΟΔΓΓΗΕΟΝΣΑ ΣΖΝ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ 

 

1.1 Δηζαγσγή 

 

Θέκα ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε 

πξνθαηαξθηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, φπσο 

απηή επαλαπξνζδηνξίζηεθε ζηε δηάζθεςε ηεο Alma-Ata ζην Καδαθζηάλ, ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 1978, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο επηζπκίαο ησλ ρσξψλ-κειψλ ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο [World Health Organization (εθεμήο WHO)] λα 

πξνζδηνξίζνπλ εθ λένπ ην κνληέιν παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. 

ηφρνο είλαη ε θαηάδεημε ησλ θεθαιαησδψλ δεηεκάησλ πνπ ζε δηαρξνληθφ επίπεδν 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ έλλνηα ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, ηελ νπνία θαη 

επηθαηξνπνηνχλ ιφγσ ηνπ αλζξσπνθεληξηθνχ θαη νιηζηηθνχ ηνπο πεξηερνκέλνπ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο ηεο Alma-Ata «Primary Health 

Care. Report of the International Conference on Primary Health Care» (WHO 1978), ζα 

δνζεί έκθαζε ζε δεηήκαηα φπσο είλαη: α) ε πγεία σο θνηλσληθφ αγαζφ, β) ε άξζε ησλ 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, γ) ε 

δεκνθξαηηθνπνίεζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, δ) ε θάιπςε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ 

θξνληίδαο πγείαο ελφο πιεζπζκνχ, ε) ε δηά βίνπ θξνληίδα ηεο πγείαο ηνπ, ζη) ε 

εθαξκνγή ηνπ ηξίπηπρνπ «πξφιεςε – ζεξαπεία – απνθαηάζηαζε», δ) ε νξζνινγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ, ε) ε ζπκκεηνρή ηεο θνηλφηεηαο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ γηα 

δεηήκαηα πξναγσγήο θαη πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ζ) ε αγσγή πγείαο θαη η) ε 

ζπγθξφηεζε δηεπηζηεκνληθψλ νκάδσλ πγείαο. 

 

1.2 Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο: Η έλλνηά ηεο κέζα από ηε Γηαθήξπμε ηεο 

Alma-Ata 

 

Παξφιν πνπ έρνπλ πεξάζεη ηξηάληα έμη ρξφληα απφ ηε Γηαθήξπμε ηεο Alma-Ata γηα ηελ 

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (WHO 1978), ηα άξζξα ηεο εμαθνινπζνχλ λα 

απνηεινχλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ εθαξκνγή εθείλσλ ησλ 
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πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξναγσγή θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 

δεκφζηαο πγείαο ζε επίπεδν εζληθφ αιιά θαη δηεζληθφ (Φηιαιήζεο 2008: 108).  

ηε Γηάζθεςε ηεο Alma-Ata γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Καδαθζηάλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1978, ε έλλνηα ηεο «πγείαο» 

πξνζδηνξίζηεθε εθ λένπ,
1
 απνθηψληαο νιηζηηθφ πεξηερφκελν (Μπέλνο 2000): δελ 

νξίζηεθε πεξηνξηζηηθά σο κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία απνπζηάδνπλ απιά νη 

αζζέλεηεο, αιιά σο έλα ζεκειηψδεο αλζξψπηλν δηθαίσκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν έλαο 

δσληαλφο νξγαληζκφο πξέπεη λα ηειεί ππφ πιήξε θπζηθή, δηαλνεηηθή θαη θνηλσληθή 

επεμία (WHO 1978: 2), αλεμάξηεηα απφ ηα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, ζξεζθεπηηθά ή 

θπιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (Μπέλνο 2000· Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 2012: 106). Ζ 

επηζπκία επίηεπμεο απηνχ ηνπ ελ γέλεη θνηλσληθνχ θαη αλζξσπηζηηθνχ ζηφρνπ, ν νπνίνο 

ζηφρεπε ζηελ εμάιεηςε ηνπ πνιπεπίπεδνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζηηο αλαπηπγκέλεο θαη ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ άξζε ησλ αληζνηήησλ ―αθφκε θαη ζε 

ηνπηθφ επίπεδν― φζνλ αθνξά ην πγεηνλνκηθφ ζηάηνπο ησλ πνιηηψλ ελφο θξάηνπο, 

έδσζε ην έλαπζκα γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ θαη ηε δηεχξπλζε ηνπ κνληέινπ παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο κε ηελ πνιππαξαγνληηθή (ηνκείο πγείαο, θνηλσλίαο, νηθνλνκίαο) 

ζπλδξνκή φισλ ησλ ρσξψλ (WHO 1978: 2· Μπέλνο 2000· Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο 

2012: 11). 

χκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε ηεο Alma-Ata (WHO 1978: 3, 5), νη θπβεξλήζεηο έρνπλ 

ηελ επζχλε γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ ηνπο. Σν θνηλσληθφ αγαζφ ηεο πγείαο κπνξεί λα 

εμαζθαιηζηεί κε ηελ πξφβιεςε επαξθψλ πγεηνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ κέηξσλ, κέζα 

ζηα πιαίζηα ζπγθεθξηκέλσλ εζληθψλ πνιηηηθψλ, ζηξαηεγηθψλ θαη πιάλσλ, 

πξνθεηκέλνπ, κέρξη ην έηνο 2000, φινη νη πνιίηεο ηνπ θφζκνπ λα έρνπλ έλα ηέηνην 

επίπεδν πγείαο πνπ λα ηνπο επηηξέπεη λα δηάγνπλ κηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά 

παξαγσγηθή δσή.
2
 Με βάζε ηα παξαπάλσ, είλαη θαηαλνεηφ φηη ε πξσηνβνπιία γηα ηελ 

εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ ζηελ πγεία δελ εδξάδεηαη απνθιεηζηηθά ζε θνηλσληθέο θαη 

αλζξσπηζηηθέο αξρέο, αιιά εθιακβάλεηαη θαη απφ κηα πνιηηηθν-νηθνλνκηθή ζθνπηά, 

θαζψο ε πξναγσγή ηήο πγείαο απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη 

                                                           
1
 Σν αγαζφ ηεο «πγείαο» έρεη βέβαηα αλαγλσξηζηεί σο ζεκειηψδεο αηνκηθφ δηθαίσκα απφ ηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Τγείαο ήδε απφ ην 1948: «Κάζε άλζξσπνο έρεη δηθαίσκα ζε έλα βηνηηθφ επίπεδν ηθαλφ λα 

εμαζθαιίζεη ζηνλ ίδην θαη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ πγεία θαη επεκεξία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ηξνθήο, 

ηνπ ξνπρηζκνχ, ηεο θαηνηθίαο, ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη ησλ αλαγθαίσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, 

θαζψο θαη δηθαίσκα ζηελ αζθάιηζε, ζε πεξηπηψζεηο αλεξγίαο, αξξψζηηαο, αλαπεξίαο, ρεξείαο, 

γεξνληηθήο ειηθίαο ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ζηέξεζεο ησλ κέζσλ δηαβίσζήο ηνπ, ζε 

πεξηζηάζεηο αλεμάξηεηεο ηεο ζέιεζήο ηνπ.» (United Nations 1948, άξζξν 25§1). 
2
 Πξφθεηηαη γηα ηε ζηξαηεγηθή κε ηνλ ηίηιν «Τγεία γηα Όινπο κέρξη ην Έηνο 2000» (WHO 1981). 
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θνηλσληθή αλάπηπμε, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηελ παγθφζκηα εηξήλε 

(WHO 1978: 3· Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο 2012: 11). 

Κιεηδί γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ είλαη ε Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα 

Τγείαο, ε νπνία, σο πξντφλ ησλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ ξεπκάησλ θαη δηεξγαζηψλ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’70, επαλέθεξε ζην πξνζθήλην ηελ αλζξσπηζηηθή αληίιεςε σο κηα 

ελαιιαθηηθή θαη νπζηαζηηθή απάληεζε ζηελ θξίζε ηνπ βηνκεραλνπνηεκέλνπ θφζκνπ 

(Κνχηεο 1992· Μπέλνο 2000· Φηιαιήζεο 2008: 108). Χο Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα 

Τγείαο (εθεμήο Π.Φ.Τ.) νξίδεηαη ε βαζηθή θξνληίδα πγείαο ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε 

πξαθηηθέο κεζφδνπο, επηζηεκνληθά ζηέξεεο θαη θνηλσληθά απνδεθηέο, ελψ είλαη κε ηε 

βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο θαζνιηθά πξνζβάζηκε θαη νηθνλνκηθά πξνζηηή ζηνπο πνιίηεο 

κηαο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νθείιεη λα ζπλδξάκεη ζηελ αλάπηπμή 

ηεο (WHO 1978: 3· Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 322). Ζ 

Π.Φ.Τ. απνηειεί θεληξηθή ιεηηνπξγία θαη βαζηθή εζηία, ζπλεπψο αλαπφζπαζην θνκκάηη 

ηφζν ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο κηαο ρψξαο φζν θαη ηεο ζπλνιηθήο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κηαο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Καη απηφ, γηαηί απνηειεί ην πξψην 

ζηάδην επαθήο ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη θνηλσληθψλ ζεζκψλ φπσο είλαη ε νηθνγέλεηα ή ε 

ηνπηθή θνηλσλία, κε ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο, ην νπνίν δελ απνηειεί κηα αφξηζηε θαη 

ζεσξεηηθή νληφηεηα ζηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή ζπλείδεζε. Αληηζέησο, ζπληζηά έλα 

ζπγθξνηεκέλν ζχλνιν επαγγεικαηηψλ πγείαο, νη νπνίνη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πγείαο 

πνπ μεπεξλνχλ ηνπο ζπκβαηηθνχο ηνπο ζηφρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεξαπεία 

αζζελεηψλ, θαη ζηνρεχνπλ νπζηαζηηθά ζηε δηά βίνπ θξνληίδα ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ  

(WHO 1978: 3-4).
3
 

Όληαο θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θαηαζθεπή, ε Π.Φ.Τ. αληαλαθιά θαη εμειίζζεηαη κε 

βάζε ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηα θνηλσληθν-πνιηηηζκηθά θαη πνιηηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο ή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη 

(WHO 1978: 4· Φηιαιήζεο 2008: 108). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, βαζίδεηαη ζηελ εθαξκνγή 

φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ απφ έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηηο θνηλσληθέο, 

βηνταηξηθέο θαη πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο, θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ εκπεηξία φπσο απηή 

θαηαγξάθεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο. ηφρνο ηεο είλαη ε θάιπςε ησλ 

πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ θξνληίδαο πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο ελφο πιεζπζκνχ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζαθψο νξηζκέλα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ραξαθηεξηθά, 

                                                           
3
 Όπσο αλαθέξνπλ νη Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο (2012: 11), πξηλ ηε Γηαθήξπμε ηεο Alma-Ata, ν ξφινο 

ηεο Π.Φ.Τ. πεξηνξηδφηαλ ζηελ πξψηε επαθή ελφο αζζελή κε θάπνηνλ επαγγεικαηία πγείαο θαη 

εληνπηδφηαλ εθηφο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ. 
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εμαζθαιίδνληαο ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο νη νπνίεο πξνάγνπλ ηελ πγεία αιιά θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε, ζηε ζεξαπεία θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ αζζελψλ (WHO 

1978: 4· Μπέλνο 2000). Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, κηα ζηξνθή πξνο ην ηξίπηπρν «πξφιεςε 

– ζεξαπεία – απνθαηάζηαζε» (Φηιαιήζεο 2008: 108), ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο 

απνηεινχλ θνξείο δεκνθξαηηθνπνίεζεο ηεο πγείαο: ην θέληξν βάξνπο βξίζθεηαη πιένλ 

ζην άηνκν, ην νπνίν δελ εθιακβάλεηαη κεκνλσκέλα σο ηδηψηεο, αιιά σο κέινο κηαο 

θνηλφηεηαο κε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη παγησκέλα ραξαθηεξηζηηθά (ζπλζήθεο 

πεξηβάιινληνο, δηαηξνθήο, θαηνηθίαο, εξγαζίαο θ.ν.θ.). ηφρνο ηεο, επίζεο, είλαη ε 

εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πγείαο θαη ηηο κεζφδνπο πξφιεςεο 

θαη ειέγρνπ ηνπο, ε ιεγφκελε αγσγή πγείαο (WHO 1978: 4).  

Ζ Π.Φ.Τ., φπσο νξίδεηαη απφ ηε Γηαθήξπμε ηεο Alma-Ata, απαηηεί αιιά θαη 

πξνσζεί ζηνλ κέγηζην βαζκφ ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή αλεμαξηεζία, φπσο επίζεο θαη 

ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή ζπκκεηνρή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηελ 

εθαξκνγή θαη ηνλ έιεγρφ ηεο, αμηνπνηψληαο επίζεο κε νξζνινγηθφ ηξφπν ηνπηθνχο, 

εζληθνχο ή άιινπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. πλεπψο, ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηφζν ηεο 

επίγλσζεο θαη ηεο ζπκκεηνρηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, κέζα απφ θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε φισλ ησλ πνιηηψλ (WHO 1978: 4· Φηιαιήζεο 2008: 108· Αδακαθίδνπ & 

Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 322· Γηαλαζκίδεο θαη Σζηνχζε 2012: 106).  

Οθείιεη, επηπιένλ, λα ππνζηεξίδεηαη απφ εληαία, ιεηηνπξγηθά θαη ακνηβαία 

ππνζηεξηθηηθά παξαπεκπηηθά ζπζηήκαηα, κε ζηφρν ηελ πξννδεπηηθή βειηίσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζε απηνχο πνπ έρνπλ 

κεγαιχηεξε αλάγθε (WHO 1978: 5). Πξφθεηηαη γηα κηα πξφηαζε νξηδφληηαο, 

νινθιεξσκέλεο νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο (Φηιαιήζεο 2008: 108), φπνπ ην 

θφζηνο πνπ βαξχλεη ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ην θξάηνο είλαη ηέηνην, ψζηε λα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζπληήξεζήο ηνπο ζε θάζε επίπεδν ηεο Π.Φ.Τ., κέζα ζε έλα πλεχκα 

απηνδπλακίαο θαη απηνδηάζεζεο (WHO 1978: 3). 

Τπφ ην ζθεπηηθφ απηφ, αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο είλαη ε νπζηαζηηθή επέλδπζε ζηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα. Πέξα απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηε ιήςε ζρεηηθψλ 

απνθάζεσλ κε ηε κνξθή θνηλνηηθψλ νκάδσλ πγείαο, ε Π.Φ.Τ. ζηεξίδεηαη ζην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο (Ηφο 2002), νη νπνίνη απαξηίδνπλ θαη 

ζπληζηνχλ νπζηαζηηθά ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο. Δλζαξξχλεηαη ε ηζφηηκε 

δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο (ηαηξψλ, λνζειεπηψλ, 
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καηψλ, επηζθεπηψλ πγείαο, θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, ςπρνιφγσλ, βνεζεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θ.ά.), νη νπνίνη ζπγθξνηνχλ κηα νκάδα πγείαο (Ηφο 2002) θαη, φληαο 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη, αληαπνθξίλνληαη ζηηο πγεηνλνκηθέο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο (WHO 1978: 5), αληηκεησπίδνληαο νιηζηηθά θαη νινθιεξσκέλα ην 

θαηλφκελν ηεο πγείαο. 

 

1.3 Αλαθεθαιαίσζε 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξζέληα, ζα κπνξνχζε λα ζπλαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη 

ε Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο απνηειεί ηνλ θνξκφ θάζε ζπζηήκαηνο πγείαο, φληαο 

επίζεο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θάζε ηνπηθήο 

θνηλσλίαο. Απηφ απνηππψλεηαη ζε φια ηα θείκελα ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ηα νπνία 

ηνλίδνπλ ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ πξναγσγή ηεο δεκφζηαο πγείαο, θαζψο απνηειεί ηνλ 

θχξην κνριφ θηλεηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο επαλαπξνζαλαηνιηζκνχ ησλ πγεηνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ. Ζ Π.Φ.Τ. απνηειεί ην πξψην ζηάδην επαθήο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο θνηλφηεηαο 

κε ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο, ελψ απηή ε επαθή εδξάδεηαη φρη κφλν ζηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή θαη εθπαίδεπζε ησλ παξαπάλσ ζε ζέκαηα πγείαο, αιιά θαη ζηε 

δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Δηδηθά νη ηειεπηαίνη, 

έρνληαο ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε, ζηνρεχνπλ ζηε δηά βίνπ θξνληίδα ηεο πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ε Π.Φ.Τ. αληαλαθιά θαη εμειίζζεηαη κε βάζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε θνηλφηεηαο (θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά, πνιηηηθά, νηθνλνκηθά), αιιά 

ηηο ζπλαθφινπζεο αλάγθεο ηεο, θαζψο ζηφρνο ηεο είλαη ε πξφιεςε, ε ζεξαπεία θαη ε 

απνθαηάζηαζε φισλ εθείλσλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απνηεινχλ ηξνρνπέδε γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο δεκφζηαο πγείαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΣΟ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 

ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

2.1 Δηζαγσγή 

 

Θέκα ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε 

παξνπζίαζε θαη ε εμέηαζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ηελ Πξσηνβάζκηα 

Φξνληίδα Τγείαο, φπσο απηφ έρεη πξνβιεθζεί λνκνζεηηθά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηελ 

Διιάδα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο βαζηθέο παξακέηξνπο νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, φπσο απηέο 

θαζνξίζηεθαλ κέζα απφ ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ: α) 1397/1983 («Δζληθφ 

χζηεκα Τγείαο», β) 2071/1992 («Δθζπγρξνληζκφο θαη Οξγάλσζε πζηήκαηνο 

Τγείαο»), γ) 2194/1994 («Απνθαηάζηαζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»), δ) 2519/1997 («Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Τγείαο, νξγάλσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ξπζκίζεηο γηα ην θάξκαθν θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»), ε) 2889/2001 («Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»), ζη) 3172/2003 («Οξγάλσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ 

Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»), δ) 3235/2004 («Πξσηνβάζκηα 

Φξνληίδα Τγείαο»), ε) 3852/2010 («Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»), ζ) 3918/2011 

(«Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»), η) 4238/2014 

[«Πξσηνβάζκην Δζληθφ Γίθηπν Τγείαο (Π.Δ.Γ.Τ.), αιιαγή ζθνπνχ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο»]. Θα γίλεη επίζεο αλαθνξά θαη ζε ζρεηηθέο πξνβιέςεηο νη νπνίεο 

πξνηάζεθαλ κέζα απφ ην ζρέδην κεηαξξχζκηζεο «Τγεία γηα ηνλ πνιίηε» (2000) θαη ην 

ζρέδην λφκνπ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεληθνχ πζηήκαηνο 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (2008). 

Ζ δνκή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ ππνθεθαιαίσλ ηνπ ζα αλαπηπρζεί κε ηε ρξνλνινγηθή 

θαη απηνηειή επηζθφπεζε ησλ παξαπάλσ λνκνζεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ζρεδίσλ 

λφκνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν αλαγλψζηεο ζα κπνξέζεη λα απνθηήζεη κηα πιήξε θαη 

επαξθή εηθφλα ησλ βαζηθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα 
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Τγείαο, ζχκθσλα πάληα κε ηελ νπηηθή θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ πνιηηηθψλ πγείαο 

πνπ εθαξκφζηεθαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηελ Διιάδα. 

 

2.2 Δπηζθόπεζε ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα 

Τγείαο ζηελ Διιάδα 

 

2.2.1 Νόκνο 1397/1983: Δζληθό Σύζηεκα Υγείαο 

 

Ζ πξψηε ζπγθξνηεκέλε παξέκβαζε γηα ηελ εληαία αλάπηπμε ηεο Π.Φ.Τ. ζηελ Διιάδα, 

ππφ ην πλεχκα ησλ αξρψλ ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Alma-Ata, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ 

λφκν 1397/1983, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε ρψξα απνθηά έλαλ εληαίν θνξέα πγείαο 

(Αιεμηάδνπ et. al. 2005: 108· ίζθνπ et. al. 2008: 663· Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 2012: 

109· Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο 2012: 11). Ο λφκνο 1397/1983 απνηειεί ηνκή γηα ην 

ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο ησλ κεηαπνιεκηθψλ ρξφλσλ, θαζψο επηρεηξείηαη ε 

εγθαζίδξπζε θαη αλάπηπμε ελφο θξάηνπο πξφλνηαο, ην νπνίν ζεσξεί ηελ πγεία σο 

ππέξηαην θνηλσληθφ αγαζφ (σηεξηάδνπ et. al. 2011: 143· Κνπξήο et. al. 2007: 52· 

Οηθνλφκνπ 2012: 73). Σν ειιεληθφ θξάηνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξνρή πςεινχ 

επηπέδνπ ππεξεζηψλ πγείαο ζην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ (άξζξν 1§1), ελψ νη 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο παξέρνληαη ηζφηηκα ζε θάζε πνιίηε, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάζηαζε, κέζα απφ έλα εληαίν θαη 

απνθεληξσκέλν Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (εθεμήο Δ..Τ.) (άξζξν 1§2). Όπσο ζεκεηψλεη 

ν Οηθνλφκνπ (2012: 83), βαζηθνί θαηεπζπληήξηνη άμνλεο γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ 

παξαπάλσ ζηφρσλ είλαη: α) ε απνθέληξσζε, β) ε άζθεζε θνηλσληθνχ ειέγρνπ, γ) ν 

εληαίνο πξνγξακκαηηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, δ) ε ηζφξξνπε 

θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ε) ε έκθαζε ζηελ Π.Φ.Τ. θαη ζη) ν ζεζκφο ηνπ 

λνζνθνκεηαθνχ ηαηξνχ πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο.  

Σν ειιεληθφ θξάηνο δηαηξείηαη ζε πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο, ζε θαζεκηά απφ ηηο 

νπνίεο ηδξχεηαη Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Τγείαο (εθεμήο ΠΔ..Τ.). Σα ΠΔ..Τ. είλαη 

νπζηαζηηθά φξγαλα: α) γλσκνδνηηθά ζε ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, β) επνπηείαο θαη 

ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ πεξηθέξεηα πνπ αλαθέξνληαη 

θαη γ) παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν θαη ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ πγείαο, ζχκθσλα κε ηνλ εζληθφ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ γεληθφ ζπληνληζκφ ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο (εθεμήο 
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ΚΔ..Τ.) (άξζξν 3§2).
4
 Σα ΠΔ..Τ. γλσκνδνηνχλ θαη εηζεγνχληαη ζην ΚΔ..Τ. κε δηθή 

ηνπο πξσηνβνπιία ή χζηεξα απφ ζρεηηθφ εξψηεκα (άξζξν 3§3), ελψ δέρνληαη επίζεο ηε 

γλψκε ησλ λνκαξρηαθψλ ζπκβνπιίσλ γηα ζέκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηα φξηα 

ηνπ λνκνχ πνπ αλήθνπλ (άξζξν 3§5). 

Ζ πεξίζαιςε ησλ πνιηηψλ γίλεηαη κε δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ 

νξγαληζκψλ θαη ηακείσλ, ελψ ηελ θεληξηθή επζχλε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ πγείαο έρεη ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο (Κνπξήο 

et. al. 2007: 52). Ζ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε δηαθξίλεηαη ζε: α) εμσλνζνθνκεηαθή 

(πξσηνβάζκηα), πνπ παξέρεηαη απφ ηα Κέληξα Τγείαο, ηα Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία ηνπο 

θαη ηα Δμσηεξηθά Ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ, θαη β) λνζνθνκεηαθή (δεπηεξνβάζκηα), 

πνπ παξέρεηαη απφ ηα λνζνθνκεία (άξζξν 5§1). Δηδηθά γηα ην πξψην είδνο πνπ καο 

αθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 (§1), ζε θάζε λνκφ ηεο ρψξαο πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε: 

α) Κέληξσλ Τγείαο αζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ ηχπνπ, ηα νπνία απνηεινχλ απνθεληξσκέλεο 

νξγαληθέο κνλάδεο ησλ λνζνθνκείσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ εθάζηνηε λνκφ,
5
 θαη β) 

Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ, ηα νπνία απνηεινχλ απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ησλ Κέληξσλ 

Τγείαο θαη δηαθξίλνληαη ζε ηαηξεία κε νξηζκέλεο ψξεο θαη εκέξεο ιεηηνπξγίαο θαη ζε 

ηαηξεία 24σξεο εηνηκφηεηαο. Αληίζηνηρα, θαηαξγνχληαη νη κνλάδεο παξνρήο 

πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο (Κέληξα Τγείαο, Πνιπταηξεία θ.ά.) πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη 

ιεηηνπξγνχλ κε νπνηαδήπνηε κνξθή απφ ην δεκφζην, ηνπο Ο.Κ.Α., ηνπο Ο.Σ.Α., θαζψο 

θαη απφ νπνηνλδήπνηε άιιν θνξέα θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, κε εμαίξεζε σζηφζν ηνπο 

Τγεηνλνκηθνχο ηαζκνχο θαη ηα Αγξνηηθά Ηαηξεία (άξζξν 16§1· Οηθνλφκνπ 2012: 84).
6
 

Μάιηζηα, πξνβιέπεηαη ε εθ κέξνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ απφδνζε ησλ δαπαλψλ 

πεξίζαιςεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηα Κέληξα Τγείαο, κέζσ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (Οηθνλφκνπ 2012: 84). 

                                                           
4
 Ζ ζχζηαζε ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔ..Τ.) πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ λφκν 1278/1982, 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην ΚΔ..Τ. πξνβιεπφηαλ λα έρεη επηηειηθφ ραξαθηήξα θαη γλσκνδνηηθφ ξφιν 

πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο πάλσ ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο, πξνγξακκαηηζκνχ, ειέγρνπ θαη 

ζπληνληζκνχ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν (Κνπξήο et. al. 2007: 51· 

Οηθνλφκνπ 2012: 83). Αξρηθή πξφβιεςε ησλ λνκνζεηψλ ήηαλ επίζεο λα απνηειέζεη φξγαλν ζπκκεηνρήο 

ησλ πνιηηψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη, εληέιεη, ζηε δηακφξθσζε κηαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο φζνλ αθνξά 

ηε δεκφζηα πγεία. Απηφ, σζηφζν, δελ έγηλε, θαζψο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην ΚΔ..Τ. 

απνδπλακψζεθε σο πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ είραλ νξηζηεί απφ ηνλ λφκν (Κνπξήο et. al. 2007: 51). 
5
 χκθσλα κε ην άξζξν 12§1 ηνπ λφκνπ 1579/1985, ε ρξήζε ηνπ φξνπ «Κέληξν Τγείαο» αθνξά 

απνθιεηζηηθά ππεξεζίεο πγείαο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Πνιηηεία, κε επζχλε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, 

Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν, απαγνξεχεηαη ζε θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ είηε επνπηεχνληαη είηε δελ επνπηεχνληαη απφ ην παξαπάλσ Τπνπξγείν, 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ φξν απηνχζην ή σο κέξνο ηεο επσλπκίαο ηνπο. 
6
 Οη πγεηνλνκηθνί ζηαζκνί θαη ηα αγξνηηθά ηαηξεία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο ζπγρσλεχνληαη 

κε ηα αληίζηνηρα Κέληξα Τγείαο θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία πνπ δεκηνπξγνχληαη κε βάζε ηνλ λφκν 

1397/1983 (άξζξν 20§1). 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



 

10 

 

Κξηηήξην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο έδξαο θάζε Κέληξνπ Τγείαο είλαη ε ηζφξξνπε 

εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Ζ έδξα ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεηψλ 24σξεο 

εηνηκφηεηαο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ απνηειεζκαηηθή εμαζθάιηζε παξνρήο ππεξεζηψλ 

πγείαο ζε θαηνίθνπο πεξηνρψλ κε εηδηθέο ρσξνηαμηθέο ζπλζήθεο θαη δχζθνιε 

ζπγθνηλσληαθή πξφζβαζε ζην Κέληξν Τγείαο (άξζξν 14§1).  

Δθαξκφδνληαο ην ηξίπηπρν «πξφιεςε – ζεξαπεία – απνθαηάζηαζε» ζε 

πξσηνβάζκην επίπεδν, εθεί δειαδή φπνπ νη πνιίηεο δνπλ θαη εξγάδνληαη θαη, 

γεληθφηεξα, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπηθψλ θνηλσληψλ κε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθν-

νηθνλνκηθά θ.ά. ραξαθηεξηζηηθά, ζθνπφο ησλ Κέληξσλ Τγείαο είλαη (άξζξν 15§1):  

 Ζ παξνρή ηζφηηκεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

πεξηνρήο πνπ αλήθνπλ αιιά θαη ζε φζνπο δηακέλνπλ πξνζσξηλά ζ’ απηή. 

 Ζ λνζειεία θαη ε παξαθνινχζεζε αζζελψλ πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο 

αλάξξσζεο ή έρνπλ εμέιζεη απφ ην λνζνθνκείν θαη βξίζθνληαη ζην ζπίηη ηνπο. 

 Ζ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ θαη ε ―ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο― λνζειεία κέρξη 

ηε ζηηγκή ηεο δηαθνκηδήο ησλ αζζελψλ ζε κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο 

(λνζνθνκεία). 

 Ζ δηαθνκηδή αζζελψλ κε αζζελνθφξν απηνθίλεην ή κε νπνηνδήπνηε άιιν κέζν 

κεηαθνξάο (ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο) ζην Κέληξν Τγείαο ή ζην λνζνθνκείν. 

 Ζ νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε. 

 Ζ άζθεζε πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο ή νδνληηαηξηθήο θαη ε πγεηνλνκηθή δηαθψηηζε 

ηνπ πιεζπζκνχ. 

 Ζ ηαηξνθνηλσληθή θαη επηδεκηνινγηθή έξεπλα. 

 Ζ ηαηξηθή ηεο εξγαζίαο. 

 Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζρνιηθήο πγηεηλήο. 

 Ζ ελεκέξσζε θαη δηαθψηηζε γηα ζέκαηα νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 

 Ζ εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ πγείαο. 

 Ζ παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο. 

 Ζ παξνρή θαξκάθσλ ζε δηθαηνχρνπο, ζε πεξίπησζε απνπζίαο θαξκαθείνπ απφ 

ηελ πεξηνρή. 

Σα Κέληξα Τγείαο βξίζθνληαη ζε άκεζε επηζηεκνληθή, λνζειεπηηθή, εθπαηδεπηηθή 

θαη ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε κε ην λνζνθνκείν ζην νπνίν ππάγνληαη νξγαληθά θαη 

δηνηθεηηθά (άξζξν 19§1). Ζ νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο εμαξηάηαη απφ ηνλ 

ραξαθηήξα ηεο έδξαο ζηελ νπνία βξίζθνληαη (αζηηθή ή κε αζηηθή πεξηνρή). Απηφ ην 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



 

11 

 

γεγνλφο απνηειεί θαη κία απφ ηηο θαηλνηνκίεο ηνπ λφκνπ 1397/1983: γηα πξψηε θνξά 

ζεζπίδεηαη έλα νξγαλσκέλν δίθηπν παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο γηα ηνλ ιαφ ηεο 

ππαίζξνπ δηά κέζνπ ησλ Κέληξσλ Τγείαο θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ (Αιεμηάδε 

& Υακαιίδνπ 1991: 101· Αιεμηάδνπ et. al. 2005: 108). 

ηα Κέληξα Τγείαο αζηηθψλ πεξηνρψλ ππεξεηνχλ ηαηξνί πνπ έρνπλ εηδηθφηεηεο 

αληίζηνηρεο κε ηνπο ηνκείο ηνπ λνζνθνκείνπ ζην νπνίν αλήθνπλ δηνηθεηηθά, θαζψο θαη 

νηθνγελεηαθνί ηαηξνί πνπ αλήθνπλ ζηνλ παζνινγηθφ ηνκέα ηνπ λνζνθνκείνπ (άξζξν 

17§1). ηα Κέληξα Τγείαο κε αζηηθψλ πεξηνρψλ θαη ζηα πεξηθεξεηαθά ηνπο ηαηξεία 

ππεξεηνχλ ηαηξνί πνπ έρνπλ εηδηθφηεηεο αληίζηνηρεο κε ηνπο ηνκείο ηνπ λνζνθνκείνπ 

ζην νπνίν αλήθεη δηνηθεηηθά ην Κέληξν Τγείαο: α) ηαηξνί πνπ θαηέρνπλ ζέζε γεληθνχ 

ηαηξνχ θαη ππεξεηνχλ ζηελ έδξα ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ή ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Ηαηξείνπ 

24σξεο εηνηκφηεηαο,
7
 β) ηαηξνί ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο θαη γ) 

επηζθέπηεο ηαηξνί άιισλ εηδηθνηήησλ (άξζξν 18§1). 

Σηο ζέζεηο ησλ νηθνγελεηαθψλ ηαηξψλ κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ παηδίαηξνη ή ηαηξνί 

γεληθήο ηαηξηθήο (γηα άηνκα ειηθίαο κέρξη 14 εηψλ) θαη ηαηξνί γεληθήο ηαηξηθήο ή 

παζνιφγνη (γηα άηνκα άλσ ησλ 14 εηψλ) (άξζξν 17§1). Πέξα απφ ηελ πεξίζαιςε θαη 

ηελ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε, νη νηθνγελεηαθνί ηαηξνί κπνξνχλ λα παξαπέκςνπλ ηνπο 

αζζελείο ηνπο ζηνπο εηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο πνπ ππεξεηνχλ ζην Κέληξν Τγείαο ησλ 

αζηηθψλ πεξηνρψλ πνπ θαηνηθνχλ, ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ή ζηα 

Δμσηεξηθά Ηαηξεία ηνπ λνζνθνκείνπ, πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ πην εμεηδηθεπκέλεο 

εμεηάζεηο ή αθφκε θαη λα εηζαρζνχλ ζην λνζνθνκείν (άξζξν 17§4). Κάζε 

νηθνγελεηαθφο ηαηξφο πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην Κέληξν Τγείαο ή ην 

Πεξηθεξεηαθφ Ηαηξείν, ελψ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο επηζθέπηεηαη ηνπο αζζελείο ζην ζπίηη 

ηνπο (άξζξν 17§4). Ακείβεηαη κε κηζζφ θαη νπζηαζηηθά είλαη πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην Δ..Τ. (Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 2012: 108). Κάζε 

πνιίηεο έρεη ην δηθαίσκα λα επηιέμεη ηνλ νηθνγελεηαθφ ηαηξφ ηεο πξνηίκεζήο ηνπ, 

επηινγή πνπ κπνξεί λα αιιάμεη κε ζρεηηθφ αίηεκά ηνπ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ 

λνζνθνκείνπ (άξζξν 17§4). 

                                                           
7
 Πέξα απφ ηελ ππεξεζία ηνπο ζην Κέληξν Τγείαο ή ην Πεξηθεξεηαθφ Ηαηξείν, νη γεληθνί ηαηξνί ελδέρεηαη 

λα εθηεινχλ θαη επηζθέςεηο ζηα ζπίηηα ησλ αζζελψλ αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζή ηνπο. ε εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο θαη φηαλ θξηζεί αλαγθαίν απφ ηνλ γεληθφ ηαηξφ, θαη νη ηαηξνί ηεο β΄ θαηεγνξίαο κπνξνχλ λα 

εθηεινχλ επηζθέςεηο ζηα ζπίηηα ησλ αζζελψλ (άξζξν 18§1). χκθσλα κε ηνλ λφκν 1579/1985 (Ρπζκίζεηο 

γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο), νη γεληθνί ηαηξνί 

ηεο α΄ θαηεγνξίαο επηζθέπηνληαη θαη ηα πεξηθεξεηαθά ηαηξεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο θαη 

ψξεο (άξζξν 12§4). 
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Μέζα ζηα πιαίζηα ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηεο Π.Φ.Τ., ν λφκνο 1397/1983 πξνβιέπεη 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, θαζψο επίζεο ππεξεζίεο εξγαζηεξηαθνχ 

ειέγρνπ θαη ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ γηα ζέκαηα νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 

(άξζξν 22). πγθξνηείηαη, επίζεο, επηηξνπή βηνταηξηθήο έξεπλαο ζην ΚΔ..Τ., ε νπνία 

εηζεγείηαη ηε ζχζηαζε εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη κνλάδσλ, ηελ ππνβνιή εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ζηε κεηεθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ θαη 

άιισλ επαγγεικαηηψλ πγείαο (άξζξν 23).  

 

2.2.2 Νόκνο 2071/1992: Δθζπγρξνληζκόο θαη Οξγάλωζε Σπζηήκαηνο Υγείαο 

 

Ζ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 2071/1992 επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην 

ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, φπσο απηφ είρε δηακνξθσζεί κε ηνπο λφκνπο 

1397/1983 θαη 1579/1985 (Αιεμηάδνπ et. al. 2005: 108). Ζ ξηδηθή ηνπ δηαθνξνπνίεζε 

έγθεηηαη ζηελ απνπζία αλαθνξάο ζε έλαλ εληαίν θνξέα πγείαο, ζηνλ ραξαθηήξα ησλ 

θνξέσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε θξνληίδα ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη ζηα είδε ηεο 

παξερφκελεο πεξίζαιςεο, ελ πξνθεηκέλσ ζηε κνξθή θαη ηελ νξγάλσζε ηεο Π.Φ.Τ. 

χκθσλα κε ηηο γεληθέο ηνπ αξρέο, ην ειιεληθφ θξάηνο κεξηκλά γηα ηελ ίδξπζε, ηε 

ιεηηνπξγία, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ επνπηεία φισλ ησλ θνξέσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

πγεία φισλ ησλ πνιηηψλ (άξζξν 1§1). Κάζε έιιελαο πνιίηεο έρεη δηθαίσκα ζηελ 

πξφιεςε θαη ζηε θξνληίδα ηεο πγείαο ηνπ, έρνληαο θαηνρπξψζεη ζην αθέξαην ην 

δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο επηινγήο θαη ηνλ ζεβαζκφ ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπ (άξζξν 1§2). 

Γηαηεξείηαη ε δηαίξεζε ηεο ρψξαο ζε πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο, ε νξγάλσζε ησλ 

νπνίσλ θαζνξίδεηαη βάζεη ησλ πγεηνλνκηθψλ αλαγθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ 

(άξζξν 2). ηελ έδξα θάζε πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο ηδξχεηαη Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε 

Τπεξεζηψλ Τγείαο, ε νπνία έρεη επνπηηθφ, ζπληνληζηηθφ θαη εηζεγεηηθφ ξφιν, φζνλ 

αθνξά ηνπο θνξείο πεξίζαιςεο, κε ζηφρν ηελ απνδνηηθή παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο 

ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηθέξεηαο (άξζξν 3§1-2). Σα ΚΔ..Τ. δηαηεξνχληαη θαη έρνπλ 

αξκνδηφηεηεο: α) ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ θαη πξνζδηνξηζκνχ ησλ γεληθψλ 

ζηφρσλ θαη θαηεπζχλζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, β) γλσκνδφηεζεο ζε ζέκαηα 

ηξέρνπζαο πνιηηηθήο φζνλ αθνξά ηελ πγεία, θαη εηζήγεζεο κέηξσλ γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζηφρσλ θαη γ) παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν, θαζψο θαη εηζήγεζεο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ (άξζξν 8§1). Σα ΠΔ..Τ. 

επηιακβάλνληαη ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δεκφζηα πγεία, ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή 
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ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο βειηίσζήο ηνπο 

(άξζξν 10§4). 

Ζ πεξίζαιςε δηαθξίλεηαη ζε πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα, κε ηε 

ζεκαληηθή δηαθνξά φηη πιένλ δελ παξέρεηαη απνθιεηζηηθά απφ δεκφζηνπο θνξείο αιιά 

θαη απφ ηδησηηθνχο: ηδησηηθά ηαηξεία θαη νδνληηαηξεία, ηδησηηθά πνιπταηξεία, ηδησηηθά 

δηαγλσζηηθά θέληξα θαη εξγαζηήξηα, πνιπδχλακα δηαγλσζηηθά θέληξα θαη ηδησηηθά 

εξγαζηήξηα θπζηνζεξαπείαο (άξζξα 11§1, 13).
8
  

Ζ Π.Φ.Τ. απαξηίδεηαη απφ ηαηξηθέο, λνζειεπηηθέο θαη νδνληηαηξηθέο πξάμεηο θαη 

θξνληίδεο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ πξφιεςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ηεο πγείαο, νη 

νπνίεο δελ απαηηνχλ λνζειεία ζε λνζνθνκείν (άξζξν 12§1). Σα Κέληξα Τγείαο 

κεηαηξέπνληαη ζε απνθεληξσκέλεο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο
9
 (δελ 

έρνπλ δειαδή πιένλ νξγαληθή, δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή ζρέζε κε ηα λνζνθνκεία), 

ελψ ηα Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία ησλ Κέληξσλ Τγείαο θαη ηα Αγξνηηθά Ηαηξεία 

κεηαηξέπνληαη ζε Τγεηνλνκηθνχο ηαζκνχο (άξζξν 15§1).
10

 Οη Τγεηνλνκηθνί ηαζκνί 

δηαθξίλνληαη ζε Τγεηνλνκηθνχο ηαζκνχο κε νξηζκέλεο ψξεο θαη εκέξεο ιεηηνπξγίαο 

θαη ζε Τγεηνλνκηθνχο ηαζκνχο 24σξεο εηνηκφηεηαο. Οη ηειεπηαίνη θαζνξίδνληαη κε ην 

ίδην θξηηήξην πνπ ίζρπε ζηνλ λφκν 1397/1983, φζνλ αθνξά ηα Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία 

24σξεο εηνηκφηεηαο: ηελ εμαζθάιηζε παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζε θαηνίθνπο 

πεξηνρψλ κε εηδηθέο ρσξαηαμηθέο ζπλζήθεο θαη δχζθνιε ζπγθνηλσληαθή πξφζβαζε ζην 

Κέληξν Τγείαο (άξζξν 15§2). 

Ο ζθνπφο ησλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαη πξφιεςεο δελ 

δηαθνξνπνηείηαη, παξά ζε ειάρηζηα ζεκεία, ζε ζχγθξηζε κε φζα πξνβιέπνληαλ ζηνλ 

λφκν 1397/1983. χκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ λφκνπ 2071/1992, ζθνπφο ηνπο είλαη:  

 Ζ παξνρή πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο 

επζχλεο ηνπο αιιά θαη ζε φζνπο δηακέλνπλ πξνζσξηλά ζε απηή.11 

 Ζ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο θαη πξφιεςεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, απηφ πνπ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 

1397/1983 νλνκαδφηαλ «πγεηνλνκηθή δηαθψηηζε ηνπ πιεζπζκνχ». 

 Ζ λνζειεία θαη ε παξαθνινχζεζε αζζελψλ πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο 

αλάξξσζεο ή έρνπλ εμέιζεη απφ ην λνζνθνκείν θαη βξίζθνληαη ζην ζπίηη ηνπο. 

                                                           
8
 Οη ηαηξνί ηνπ Δ..Τ. κπνξνχλ επίζεο λα αζθνχλ θαη ηδησηηθή πξαθηηθή (Οηθνλφκνπ 2012: 86) 

9
 Δμαηξνχληαη κφλν ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη σο Κέληξα Τγείαο (άξζξν 15§1). 

10
 Οη ήδε ππάξρνληεο Τγεηνλνκηθνί ηαζκνί δηαηεξνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ θαηά ην πξφηππν ησλ ππφ 

κεηαηξνπή Πεξηθεξεηαθψλ θαη Αγξνηηθψλ Ηαηξείσλ (άξζξν 15§1). 
11

 Απηφο ν ζθνπφο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ Νφκν 1397/1983, κε ηε κφλε δηαθνξά φηη εθεί γίλεηαη αλαθνξά 

ζηελ παξνρή ηζόηηκεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο (βι. ππνθεθάιαην 2.2.1). 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



 

14 

 

 Ζ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ θαη ε ―ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο― λνζειεία κέρξη 

ηε ζηηγκή ηεο δηαθνκηδήο ησλ αζζελψλ ζε κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο 

(λνζνθνκεία). 

 Ζ δηαθνκηδή αζζελψλ κε αζζελνθφξν απηνθίλεην ή κε νπνηνδήπνηε άιιν κέζν 

κεηαθνξάο (ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο) ζην Κέληξν Τγείαο ή ζην λνζνθνκείν. 

 Ζ παξνρή ππεξεζηψλ νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο. 

 Ζ άζθεζε πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο ή νδνληηαηξηθήο. 

 Ζ ηαηξνθνηλσληθή θαη επηδεκηνινγηθή έξεπλα. 

 Ζ ηαηξηθή ηεο εξγαζίαο. 

 Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζρνιηθήο πγείαο. 

 Ζ ελεκέξσζε θαη δηαθψηηζε γηα ζέκαηα νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ κε 

δηαιέμεηο θαη επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο. 

 Ζ εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ θαη ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 Ζ παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο. 

 Ζ παξνρή θαξκάθσλ ζε δηθαηνχρνπο, ζε πεξίπησζε απνπζίαο θαξκαθείνπ απφ 

ηελ πεξηνρή. 

 Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαζψο θαη κε ηαηξνχο ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο ηεο πεξηνρήο, κε ζηφρν ηελ απνδνηηθφηεξε πξνζθνξά ππεξεζηψλ 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη πξφιεςεο.
12

  

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηφζν ηα Κέληξα Τγείαο φζν θαη φινη νη Τγεηνλνκηθνί 

ηαζκνί δελ ππάγνληαη πιένλ δηνηθεηηθά (θαη νηθνλνκηθά) ζηα θαηά πγεηνλνκηθή 

πεξηθέξεηα λνζνθνκεία, αιιά ζηε δηεχζπλζε πγείαο ηεο νηθείαο λνκαξρίαο (άξζξν 

15§1).
13

 Γηαηεξείηαη, σζηφζν, ε επηζηεκνληθή, λνζειεπηηθή, εθπαηδεπηηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζή ηνπο κε ην λνκαξρηαθφ θαη πεξηθεξεηαθφ λνζνθνκείν ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία αλήθνπλ (άξζξν 19§1). Δίλαη, επίζεο, δπλαηή ε 

ζχζηαζε λέσλ ή ε ζπγρψλεπζε ππαξρφλησλ Κέληξσλ Τγείαο θαη Τγεηνλνκηθψλ 

ηαζκψλ αλάινγα κε ηε κεηαβνιή ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη ρσξνηαμηθψλ δεδνκέλσλ ή 

ηηο πγεηνλνκηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ (άξζξν 15§3). 

                                                           
12

 Ζ ζπλεξγαζία ησλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ηφζν κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε φζν θαη κε 

ηνπο ηδηψηεο ηαηξνχο ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ πνπ 

πξνβιέπεη ν λφκνο 2071/1992 φζνλ αθνξά ηελ ππαγσγή ησλ Κέληξσλ Τγείαο θαη ησλ Τγεηνλνκηθψλ 

ηαζκψλ ζηηο λνκαξρίεο θαη ηε ζπκκεηνρή ηδησηηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο. 
13

 Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα Κέληξα Τγείαο λεζησηηθψλ πεξηνρψλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζε 

δηεπζχλζεηο πγείαο λνκνχ ηεο ίδηαο ή άιιεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο (άξζξν 15§1). 
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ηα Κέληξα Τγείαο θαη ζηνπο Τγεηνλνκηθνχο ηαζκνχο ππεξεηνχλ: α) γεληθνί 

ηαηξνί, β) ηαηξνί ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ, νη νπνίεο έρνπλ νξηζηεί κε ηελ απφθαζε 

ζχζηαζεο ηνπ θάζε Κέληξνπ Τγείαο, θαη γ) ηαηξνί άιισλ εηδηθνηήησλ πνπ αλήθνπλ ζην 

λνκαξρηαθφ ή ην πεξηθεξεηαθφ λνζνθνκείν ηεο λνκαξρίαο πνπ ππάγεηαη ην Κέληξν 

Τγείαο (άξζξν 17§1). Οη γεληθνί ηαηξνί, φπσο επίζεο θαη νη ηαηξνί ησλ εηδηθνηήησλ πνπ 

αλήθνπλ ζην λνζνθνκείν, ελδέρεηαη λα εθηεινχλ θαη επηζθέςεηο ζηα ζπίηηα ησλ 

αζζελψλ. Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη ζηνλ λφκν 2071/1992 δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά, 

ζπλεπψο δελ πξνβιέπεηαη ε ζπλέρηζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ πνπ 

πξνβιεπφηαλ κε ηνλ λφκν 1397/1983. 

 

2.2.3 Νόκνο 2194/1994: Απνθαηάζηαζε ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Υγείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο 

 

Οη αιιαγέο φζνλ αθνξά ηνλ ραξαθηήξα ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, ηε δνκή θαη ηε 

δηνηθεηηθή ππαγσγή ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ., φπσο πξνσζνχληαη κε ηνλ λφκν 2071/1992, 

νπζηαζηηθά δελ εθαξκφδνληαη. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν λφκνο 2194/1994 ζέηεη 

σο θεληξηθφ δήηεκα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ Δ..Τ., επαλαθέξνληαο, κεηαμχ άιισλ, ζε 

ηζρχ πξνγελέζηεξεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 1397/1983.  

Δηδηθά γηα ηα δεηήκαηα πνπ καο αθνξνχλ, επαλαθέξνληαη ζε ηζρχ ηα άξζξα 1, 2, 3, 

4, 14, 15, 17, 18 θαη 19 ηνπ λφκνπ 1397/1983, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε: α) ηηο γεληθέο 

αξρέο πνπ δηέπνπλ ην εληαίν θαη απνθεληξσκέλν εζληθφ ζχζηεκα πγείαο, β) ηηο 

πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο, γ) ηα ΠΔ..Τ., δ) ηνλ ραξαθηήξα, ηνπο ζηφρνπο, ηελ 

νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Τγείαο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ, ε) 

ηε δηνηθεηηθή ηνπο ζρέζε κε ηα λνζνθνκεία, ζη) ηελ ππεξεζία ησλ ηαηξψλ ζε απηά θαη 

δ) ηνλ ζεζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ.
14

 

                                                           
14

 Ο ζεζκφο ηνπ γεληθνχ-νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο ηνκέο πνπ πξφηεηλε ε Δηδηθή 

Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (1994, ζην 

Κνπξήο et. al. 2007: 56) φζνλ αθνξά ηελ αλακφξθσζε ηνπ Δ..Τ. Αιιά θαη ζηελ Έθζεζε ηεο Δηδηθήο 

Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηηο Διιεληθέο Τπεξεζίεο Τγείαο (Abel-Smith et. al. 1994), ε νπνία 

δεκνζηεχηεθε επίζεο ιίγνπο κήλεο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 2194/1994, ν ζεζκφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

ηαηξνχ ζεσξείηαη σο ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη, εηδηθφηεξα, ε βάζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο Π.Φ.Τ. Απηφ νθείιεηαη, θαηά ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο, 

ζε δχν δεδνκέλα, ηα νπνία πξνηείλεη λα ιεθζνχλ ππφςε: α) Ο νηθνγελεηαθφο ηαηξφο, αζθψληαο γεληθή 

ηαηξηθή κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Δ..Τ., ρξεζηκνπνηεί ιηγφηεξνπο πφξνπο απ’ φ,ηη άιιεο εηδηθφηεηεο. Έρεη 

ζθαηξηθή γλψζε θαη επνπηεία ησλ θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ δσήο θαη εξγαζίαο 

θάζε αζζελή, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα έρεη κπξνζηά ηνπ νιφθιεξν ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ, ζπλεπψο 

πξνζεγγίδεη θάζε ηαηξηθφ πξφβιεκα νιηζηηθά (απφ ηαηξηθή, θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή ζθνπηά 

Λεηηνπξγψληαο σο θχιαθαο [gatekeeper], είλαη ζε ζέζε λα δψζεη ιχζε ζην 90% πεξίπνπ ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη κπνξεί λα θξίλεη θαηά πφζν είλαη αλαγθαία ε φπνηα παξαπνκπή ηνπ αζζελή εθηφο 
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Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Νφκνπ 2194/1994, ηνλίδεηαη φηη φια ηα 

Κέληξα Τγείαο κεηαηξέπνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ σο απνθεληξσκέλεο νξγαληθέο κνλάδεο 

ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ λνκνχ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ, ρσξίο φκσο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

απηνδχλακνπ πξνυπνινγηζκνχ (σηεξηάδνπ et. al. 2011: 143).
15

 Οη Τγεηνλνκηθνί 

ηαζκνί κεηαηξέπνληαη ζε Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία θαη ιεηηνπξγνχλ σο απνθεληξσκέλεο 

κνλάδεο ησλ Κέληξσλ Τγείαο. 

 

2.2.4 Νόκνο 2519/1997: Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκόο ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο 

Υγείαο, νξγάλωζε ηωλ πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ, ξπζκίζεηο γηα ην θάξκαθν θαη 

άιιεο δηαηάμεηο 

 

Ο λφκνο 2519/1997 δίλεη έκθαζε ζηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, 

θαζψο επίζεο θαη ζηε ζχζηαζε αξκφδησλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξνζηαζία 

απηψλ ησλ δηθαησκάησλ (άξζξν 1). Δπηδηψθεηαη ε δηακφξθσζε ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ 

παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ., κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο Δληαίνπ Φνξέα 

Τγείαο (Δ.Φ.Τ.) (άξζξν 31§1), ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ νπνίνπ έρεη ην Τπνπξγείν Τγείαο.  

Ο ραξαθηήξαο, νη ζηφρνη θαη νη πξνβιεπφκελεο δξάζεηο ηνπ λφκνπ εληζρχνπλ ηελ 

έλλνηα ηεο «Γεκφζηαο Τγείαο» (Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο 2012: 12). Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία Γηθηχσλ παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ., 

θαηά ην γαιιηθφ κνληέιν ησλ Γηθηχσλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο (Οηθνλφκνπ 2012: 88), 

ηα νπνία ζπλδένληαη ιεηηνπξγηθά θαη επηζηεκνληθά κε ηα λνζνθνκεία ηνπ Δ..Τ. Σα 

Γίθηπα απηά απνηεινχλ πξντφλ δηνηθεηηθήο θαη νξγαλσηηθήο ελνπνίεζεο ησλ κνλάδσλ 

Π.Φ.Τ. ηνπ Δ..Τ. (Κέληξσλ Τγείαο θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ), ησλ Αζθαιηζηηθψλ 

Οξγαληζκψλ θαη Σακείσλ (πνιπταηξείσλ), θαζψο επίζεο θαη ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. ησλ 

Ο.Σ.Α. ή άιισλ Ν.Π.Γ.Γ. (άξζξν 31§1· Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 2008: 109· 

                                                                                                                                                                          
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο (ζε ηαηξνχο άιισλ εηδηθνηήησλ, ζε κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο, ζε 

εμεηδηθεπκέλεο θαη ζπλήζσο δαπαλεξέο εμεηάζεηο θ.ιπ.). β) Ζ δηαηήξεζε ηνπ κεηξψνπ αζζελψλ ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ηελ πξφιεςε αζζελεηψλ, ζπκβάιινληαο ζηε βειηίσζε ηνπ ρακεινχ επηπέδνπ 

ησλ εκβνιηαζκψλ θαη ζηελ αχμεζε ησλ ηξαρειηθψλ θπηηαξνινγηθψλ εμεηάζεσλ (Abel Smith et. al. 

1994: 66). 
15

 χκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηηο Διιεληθέο Τπεξεζίεο 

Τγείαο (Abel-Smith et. al. 1994: 72), ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα ζα πξέπεη λα απνθηήζεη απηνδχλακν 

πξνυπνινγηζκφ, ζαθψο πξνθαζνξηζκέλν θαη απνιχησο αλεμάξηεην απφ ηνλ λνζνθνκεηαθφ ηνκέα, ηφζν 

ζε πεξηθεξεηαθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν. Σα Κέληξα Τγείαο, αιιά θαη άιια θέληξα ζπιινγηθήο 

ηαηξηθήο θξνληίδαο, ζα πξέπεη λα απηνλνκεζνχλ απφ ηα λνζνθνκεία, απνθηψληαο θαηάιιειν εμνπιηζκφ 

θαη φια ηα ηερληθά κέζα πνπ είλαη αλαγθαία γηα κηθξέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, επηδέζεηο, 

ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα, ηξαρειηθέο θπηηαξνινγηθέο εμεηάζεηο, αηκνιεςίεο θαη αθηηλνινγηθέο 

εμεηάζεηο (Abel-Smith et. al. 1994: 66-67, 69). 
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σηεξηάδνπ et. al. 2011: 143). Έλα ή πεξηζζφηεξα Κέληξα Τγείαο ή Πνιπταηξεία θαη 

ηα θαηά πεξίπησζε Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία ηνπο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ επίζεο σο 

Γίθηπα (άξζξν 31§2). 

ε θάζε Γίθηπν ιεηηνπξγνχλ ηαηξηθέο, λνζειεπηηθέο, θνηλσληθέο θαη δηνηθεηηθέο 

ππεξεζίεο. Σα φξηα επζχλεο ηνπ θαζνξίδνληαη κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηνρήο (αζηηθήο, εκηαζηηθήο, κε αζηηθήο). Με βάζε απηά ηα 

θξηηήξηα πξνζδηνξίδεηαη ηφζν ε ζηειέρσζή ηνπ κε αλζξψπηλν δπλακηθφ φζν θαη ε 

ηερλνινγηθή ηνπ ππνδνκή (άξζξν 31§2). 

 ηα Γίθηπα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ηαηξνί πνπ εηδηθεχνληαη ζηε γεληθή 

ηαηξηθή, ζηελ παηδηαηξηθή, ζηελ παζνινγία θαη ζε άιιεο βαζηθέο εηδηθφηεηεο, φπσο 

επίζεο νδνληίαηξνη, λνζειεπηέο, επηζθέπηεο πγείαο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη ινηπφ 

πξνζσπηθφ. Δίλαη δπλαηή ε πξνζθνξά ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηαηξνχο εηδηθνηήησλ 

ηνπ λνζνθνκείνπ κε ην νπνίν ζπλδέεηαη ην Γίθηπν, ζε ηαθηέο ψξεο θαη εκέξεο ηεο 

εβδνκάδαο (άξζξν 31§2).  

Ο ζεζκφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ δηαηεξείηαη. ηα Γίθηπα αζηηθψλ ή εκηαζηηθψλ 

πεξηνρψλ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ ππεξεζία ηελ παξέρνπλ ηαηξνί κε εηδηθφηεηα γεληθήο 

ηαηξηθήο ή παζνινγίαο θαη παηδηαηξηθήο (άξζξν 32§1), νη νπνίνη δηαηεξνχλ σο ηδηψηεο 

ηαηξείν κέζα ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ Γηθηχνπ κε ην νπνίν έρνπλ θάλεη ζχκβαζε. 

Πέξα απφ ηελ επίζθεςε ησλ αζζελψλ ζην ηαηξείν ηνπο, νη νηθνγελεηαθνί ηαηξνί 

ελδέρεηαη λα επηζθέπηνληαη ηνπο αζζελείο ηνπο ζην ζπίηη ηνπο, φηαλ θάηη ηέηνην 

ζεσξείηαη αλαγθαίν (άξζξν 32§5). Σελ ηδηφηεηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ έρνπλ επίζεο 

νη ηαηξνί ηνπ Δ..Τ. ή άιισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ (Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 2012: 

108). ε πεξηπηψζεηο πνπ ζεσξείηαη επηβεβιεκέλν λα παξαζρεζεί εμεηδηθεπκέλε 

ηαηξηθή θξνληίδα ή λα γίλνπλ εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, ν νηθνγελεηαθφο ηαηξφο κπνξεί 

λα παξαπέκςεη ηνπο αζζελείο ηνπ ζε ηαηξνχο εηδηθνηήησλ ή ζηα εξγαζηήξηα ηνπ 

Γηθηχνπ, ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ή ζηα εξγαζηήξηα ηνπ λνζνθνκείνπ κε ην νπνίν είλαη 

ζπλδεδεκέλν ην Γίθηπν ή αθφκε θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν λνζνθνκείν ηεο πεξηνρήο 

(άξζξν 32§5). ηα Γίθηπα κε αζηηθψλ πεξηνρψλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 

ηνπ Νφκνπ 1397/1983.
16

 Ο νηθνγελεηαθφο ηαηξφο ακείβεηαη θαηά θεθαιή θαη είλαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην Γίθηπν κε ην νπνίν ζπλάπηεη ζχκβαζε (άξζξν 32§4-

5).
17

 Κάζε πνιίηεο έρεη ην δηθαίσκα λα επηιέμεη ηνλ νηθνγελεηαθφ ηαηξφ ηεο πξνηίκεζήο 

                                                           
16

 Βι. ππνθεθάιαην 2.2.1. 
17

 Ζ πξφβιεςε γηα ηελ θαηά θεθαιή ακνηβή [capitation] ησλ νηθνγελεηαθψλ ηαηξψλ έρεη ήδε πξνηαζεί 

απφ ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηηο ειιεληθέο ππεξεζίεο πγείαο (Abel Smith et. al. 1994). 
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ηνπ απφ ηνλ θαηάινγν ησλ ηαηξψλ ηνπ Γηθηχνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ, επηινγή πνπ κπνξεί 

λα αιιάμεη κε ζρεηηθφ αίηεκά ηνπ ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ Γηθηχνπ (άξζξν 32§2).  

 

2.2.5 Τν ζρέδην κεηαξξύζκηζεο «Υγεία γηα ηνλ πνιίηε» (2000) 

 

Μέζα ζηα πιαίζηα ησλ ζηφρσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο γηα ηελ 

αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ηεο ρψξαο, θαηαηίζεηαη ην ζρέδην 

κεηαξξχζκηζεο «Τγεία γηα ηνλ πνιίηε» (2000). Βαζηθφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ είλαη ν νξγαλσηηθφο θαη ιεηηνπξγηθφο εθζπγρξνληζκφο θαη ε 

αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ γηα ηε κεηεμέιημε ηνπ Δ..Τ. ζε έλα ζχγρξνλν θαη 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη 

πξνζδνθίεο ησλ ειιήλσλ πνιηηψλ γηα αμηνπξεπείο θαη ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ 

πνηφηεηαο ππεξεζίεο πξφιεςεο, θξνληίδαο θαη πεξίζαιςεο (Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο 2000). Δπηκέξνπο ζηφρνη είλαη: α) ε δηαζθάιηζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα 

ηνπ Δ..Τ., β) ε ηζφηηκε πξφζβαζε φισλ ησλ πνιηηψλ ζην ζχζηεκα πγείαο θαη ε 

αμηνπξεπήο αληηκεηψπηζή ηνπο, γ) ε πξφιεςε θαη ε πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ, δ) ε αλάδεημε ηεο Π.Φ.Τ. θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο σο βαζηθψλ ππιψλσλ 

ηνπ Δ..Τ., ε) ε αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ 

ηνπ ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Δ..Τ., ζη) ε θαηάξηηζε πξνδηαγξαθψλ γηα 

ηνλ έιεγρν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηφζν απφ ηνλ δεκφζην φζν θαη απφ ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, θαη δ) ε αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

Δηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο αλάδεημεο ηεο Π.Φ.Τ. σο βαζηθνχ 

ππιψλα ηνπ Δ..Τ., ην κεηαξξπζκηζηηθφ ζρέδην πξνηείλεη έλα δεκφζην ζχζηεκα 

Π.Φ.Τ., ην νπνίν ζα παξέρεη ηαηξηθή θαη λνζειεπηηθή θξνληίδα, πξνιεπηηθή ηαηξηθή, 

πξναγσγή ηεο πγείαο θαη θνηλσληθή θξνληίδα. Οη ππεξεζίεο ηεο Π.Φ.Τ. ππάγνληαη 

                                                                                                                                                                          
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη νηθνγελεηαθνί ηαηξνί πξνηείλεηαη λα κελ απαζρνινχληαη ζην Δ..Τ. σο δεκφζηνη 

ππάιιεινη, θαζψο, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή εκπεηξία, θάηη ηέηνην επεξεάδεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο (Abel Smith et. al. 1994: 70-71). Οη νηθνγελεηαθνί 

ηαηξνί ζα πξέπεη λα είλαη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί, αλεμάξηεηνη απηαπαζρνινχκελνη επαγγεικαηίεο, 

ζπκβεβιεκέλνη κε ηνπο αζζελείο ηνπο, νη νπνίνη ζα ακείβνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εγγεγξακκέλσλ 

ζηε ιίζηα ηνπο αζζελψλ (Abel Smith et. al. 1994: 70-71, 74). Απηνχ ηνπ είδνπο ε ζρέζε ησλ 

νηθνγελεηαθψλ ηαηξψλ κε ην Δ..Τ. θαη ηνπο αζζελείο ηνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί ηφζν ζε αζηηθέο φζν θαη 

ζε κε αζηηθέο πεξηνρέο. Μάιηζηα, πξνηείλεηαη ε ζχζηαζε δηθηχσλ νηθνγελεηαθψλ ηαηξψλ, νη νπνίνη ζα 

κπνξνχλ λα θάλνπλ νκαδηθή άζθεζε ηεο νηθνγελεηαθήο ηαηξηθήο είηε ζηα ηδησηηθά ηνπο ηαηξεία είηε ζε 

ελνηθηαδφκελνπο ρψξνπο ζε πνιπθιηληθέο ηνπ Η.Κ.Α. ή ζηα Κέληξα Τγείαο (Abel Smith et. al. 1994: 70-

71). 
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δηνηθεηηθά ζηελ πεξηθέξεηα, ελψ ηελ επζχλε ηνπο ζα έρεη ν αλαπιεξσηήο γεληθφο 

δηεπζπληήο ηνπ ΠΔ..Τ.  

Σα Κέληξα Τγείαο απνηεινχλ απηνηειείο δηνηθεηηθέο κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζην 

αληίζηνηρν ΠΔ..Τ. θαη ζπλδένληαη επηζηεκνληθά κε ην λνζνθνκεία αλαθνξάο ηνπο.
18

 

Ζ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, ε δνκή, νη ππεξεζίεο θαη ε ζηειέρσζή ηνπο νξίδνληαη επίζεο 

απφ ηελ πεξηθέξεηα. Κάζε Κέληξν Τγείαο κε αζηηθήο πεξηνρήο δηαζέηεη Πεξηθεξεηαθά 

Ηαηξεία σο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ηνπ, ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηνλ πιεζπζκφ θαη 

ηηο γεσγξαθηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηνρήο.  

ηηο αζηηθέο πεξηνρέο πξνβιέπεηαη επίζεο ε ίδξπζε αζηηθψλ Κέληξσλ Τγείαο, ηα 

νπνία πξνέξρνληαη είηε απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ, αθνχ πξψηα έρεη πξνεγεζεί 

ρσξνηαμηθή κειέηε κε βάζε δεκνγξαθηθά, επηδεκηνινγηθά θαη άιια δεδνκέλα, είηε απφ 

ηελ αλακφξθσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ πθηζηακέλσλ δνκψλ Π.Φ.Τ. (πνιπταηξείσλ) 

ησλ Ο.Κ.Α., ησλ Ο.Σ.Α. θαη άιισλ κηθξψλ λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ. Βαζηθή επηδίσμε 

είλαη ε θαηάξηηζε ελφο ζπζηήκαηνο Π.Φ.Τ., ην νπνίν λα θαιχπηεη κε εληαίν θαη 

νινθιεξσκέλν ηξφπν νιφθιεξε ηε ρψξα. 

Ο ζεζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ απνηειεί επίζεο ππιψλα ηεο Π.Φ.Τ. Πξφθεηηαη 

γηα ζπκβεβιεκέλν ηδηψηε ηαηξφ, ν νπνίνο εηδηθεχεηαη ζηε γεληθή ηαηξηθή, ζηελ 

παζνινγία, ζηελ παηδηαηξηθή ή ζε θάπνηα άιιε εηδηθφηεηα, ελψ πεξλά απφ ζχληνκε 

εθπαίδεπζε (Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 2012: 109). Δίλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη 

έρεη ππ’ επζχλε ηνπ ηε ζπγθξφηεζε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ ησλ 

αζζελψλ ηνπ, δηαζθαιίδνληαο πάληα ην ηαηξηθφ απφξξεην θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο 

δεδνκέλα. Ο πξνζσπηθφο ηαηξφο ακείβεηαη θαηά θεθαιή, ελψ κπνξεί λα έρεη θαη 

πξφζζεηεο ακνηβέο γηα ππεξεζίεο πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο πάγηεο αξκνδηφηεηέο ηνπ 

(εκβνιηαζκνί, εθεκεξίεο θ.ιπ.) (Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 2012: 108). Κάζε πνιίηεο 

κπνξεί λα επηιέμεη λα εγγξαθεί ή ζην πιεζηέζηεξν Κέληξν Τγείαο ή ζε έλαλ πξνζσπηθφ 

ηαηξφ ηεο πεξηνρήο ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ε επζχλε ηεο παξαπνκπήο ελφο πνιίηε ζε 

ηαηξφ άιιεο εηδηθφηεηαο, ζε θάπνην δηαγλσζηηθφ εξγαζηήξην ή αθφκε θαη ζε άιιε 

βαζκίδα πεξίζαιςεο αλήθεη ζην Κέληξν Τγείαο ή ζηνλ πξνζσπηθφ ηαηξφ. Δπίζεο, 

πξνβιέπεηαη ε θαζηέξσζε ηεο ζέζεο ηεο λνζειεχηξηαο Π.Φ.Τ., ε νπνία εξγάδεηαη ζην 

Κέληξν Τγείαο ή ζην ηδησηηθφ ηαηξείν ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ, απνηειψληαο καδί κε 

ηνλ ηειεπηαίν ην πξψην ζεκείν επαθήο ηνπ πνιίηε κε ην ζχζηεκα πγείαο. 

                                                           
18

 Πξνηείλεηαη επίζεο ε νξγάλσζε ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ Κέληξσλ Τγείαο, νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ρξφλησλ αζζελεηψλ, ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηε κεηαλνζνθνκεηαθή 

θξνληίδα, ηε λνζειεία ζην ζπίηη, ην λνζνθνκείν εκέξαο, ηελ ηειεθσληθή ππεξεζία πγείαο αιιά θαη 

ηειεταηξηθέο ππεξεζίεο. 
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2.2.6 Νόκνο 2889/2001: Βειηίωζε θαη εθζπγρξνληζκόο ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Υγείαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο 

 

Ο λφκνο 2889/2001 απνηειεί ζεκαληηθή ηνκή γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ Δ..Τ.: παξφιν 

πνπ δελ γίλεηαη ιφγνο γηα έλαλ Δληαίν Φνξέα Τγείαο, εηζάγεηαη ε πεξηθεξεηαθή 

ζπγθξφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο (σηεξηάδνπ et. al. 2011: 144· Οηθνλφκνπ 2012: 

90). Ζ επηθξάηεηα δηαηεξεί ηε δηαίξεζή ηεο ζε πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο 

ηαπηίδνληαη κε ηηο δηνηθεηηθέο.
19

 ε θάζε πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ηδξχεηαη ΠΔ..Τ., ην 

νπνίν είλαη Ν.Π.Γ.Γ. πνπ εδξεχεη ζηελ πφιε ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο πνπ αλήθεη 

θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο (άξζξν 1§1-2). Κάζε ΠΔ..Τ., κεηαμχ 

άιισλ, έρεη σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

πγείαο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή πνηφηεηα θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφιεςε θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε 

λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ηε κεηαλνζνθνκεηαθή θξνληίδα, ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ 

θαη’ νίθνλ λνζειεία (άξζξν 1§3
α
).  

Δηδηθφηεξα, ηα Κέληξα Τγείαο θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία πνπ αλήθνπλ ζην Δ..Τ. 

ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επνπηεία θάζε ηδξπφκελνπ ΠΔ..Τ. θαη κεηαηξέπνληαη ζε 

απνθεληξσκέλεο θαη αλεμάξηεηεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ, δηαηεξψληαο ηε δηνηθεηηθή 

θαη νηθνλνκηθή ηνπο απηνηέιεηα (άξζξν 1§4· Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 2012: 109). 

Χζηφζν, κέρξη ηελ έθδνζε ζρεηηθήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, εμαθνινπζνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ σο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ησλ λνζνθνκείσλ ζηα νπνία ππάγνληαη, ελψ 

νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ λνζνθνκείσλ (άξζξν 

15§4). Όπσο ζεκεηψλνπλ νη Αιεμηάδνπ et. al. (2008: 109), ν λφκνο 2889/2001 δελ 

επεξεάδεη νπζηαζηηθά ην ζχζηεκα ηεο Π.Φ.Τ., αθνχ νη βαζηθέο ηεο αξρέο παξακέλνπλ 

ακεηάβιεηεο. Χζηφζν, είλαη ελδηαθέξνλ φηη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν λφκν δελ γίλεηαη θακία 

αλαθνξά ζηνλ ζεζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ (Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 2012: 109-

110). 

χκθσλα κε ηνλ λφκν 2889/2001 πξνβιέπεηαη επίζεο ε ζχζηαζε ησλ 

Απνγεπκαηηλψλ Ηαηξείσλ ησλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ζηα νπνία νη 

παλεπηζηεκηαθνί θαη νη λνζνθνκεηαθνί ηαηξνί αζθνχλ ηδησηηθφ έξγν θαη ακείβνληαη 

θαηά πξάμε (άξζξν 9). ηφρνο ησλ Απνγεπκαηηλψλ Ηαηξείσλ είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο 

παξανηθνλνκίαο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο θαη ε αχμεζε ησλ 
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 Ζ ηαχηηζε ησλ πγεηνλνκηθψλ πεξηθεξεηψλ κε ηηο δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο πξνβιέπεηαη ήδε απφ ηνλ 

λφκν 2519/1997 (άξζξν 5§1). 
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εζφδσλ ησλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ, κέζα απφ ίδηεο δαπάλεο πνιηηψλ πνπ έρνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα δεηήζνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ππεξεζίεο (Οηθνλφκνπ 2012: 

90).   

 

2.2.7 Νόκνο 3172/2003: Οξγάλωζε θαη εθζπγρξνληζκόο ηωλ Υπεξεζηώλ Γεκόζηαο 

Υγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

 

Ο λφκνο 3172/2003 ζηνρεχεη γεληθφηεξα ζηελ νξγάλσζε θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο κέζα απφ ηε ζπγθξφηεζε κηαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο 

(άξζξν 4), πξνθεηκέλνπ λα ζπζηαζεί έλαο ράξηεο πγείαο ηεο ρψξαο, ν νπνίνο ζα 

απνηειέζεη εξγαιείν γηα ηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ γηα ηελ πγεία 

(Οηθνλφκνπ 2012: 91). Χο Γεκφζηα Τγεία νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ νξγαλσκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο πνιηηείαο θαη ηεο θνηλσλίαο, νη νπνίεο, κεηαμχ άιισλ, δίλνπλ 

πξνηεξαηφηεηα: α) ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ, β) ζηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ 

δηαθφξσλ νκάδσλ πιεζπζκνχ, γ) ζηελ πξφιεςε αζζελεηψλ, δ) ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο, ε) ζηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο φινπ ηνπ πιεζπζκνχ θαη 

ζη) ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο (άξζξα 1§1, 2§1).  

Φνξείο Γεκφζηαο Τγείαο είλαη: α) ην Δζληθφ πκβνχιην Γεκφζηαο Τγείαο 

(Δ.Τ.Γ.Τ.), β) ε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο, γ) φιεο νη ζπλαθείο ππεξεζίεο 

θαη ηα φξγαλα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, άιισλ νξγαληζκψλ ηνπ ίδηνπ ή 

άιισλ Τπνπξγείσλ, ηεο Πεξηθέξεηαο, ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ έρνπλ ην ίδην 

αληηθείκελν, θαη δ) κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ (άξζξν 

3§1-3). Οη ππεξεζίεο Γεκφζηαο Τγείαο αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Τγείαο (Π.Ο.Τ.) θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαη ζπλεξγάδνληαη κε 

θάζε άιιν Γηεζλή Οξγαληζκφ πνπ έρεη επίζεο θνηλνχο ζηφρνπο (άξζξν 3§2). 

 

2.2.8 Νόκνο 3235/2004: Πξωηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο 

 

Παξφιν πνπ πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο είλαη ε άκεζε ςήθηζε λφκνπ πνπ λα 

αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ Π.Φ.Τ., θάηη ηέηνην θαζπζηεξεί κέρξη ην 2004 φπνπ ςεθίδεηαη 

ν λφκνο 3235/2004. χκθσλα κε απηφλ ηνλ λφκν, ε Π.Φ.Τ. ηίζεηαη κέζα ζε έλα λέν 

πιαίζην θαη εθιακβάλεηαη σο ην ζχζηεκα παξνρήο κηαο δέζκεο βαζηθψλ θαη 

νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο (άξζξν 1§1). Λακβάλνληαο ππφςε ηφζν 
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ηνλ παξφληα λφκν φζν θαη ηνλ πξνεγνχκελν, ζα κπνξνχζε λα ζεκεησζεί φηη ην 

πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο ηεο Π.Φ.Τ. θαίλεηαη λα εμεηδηθεχεηαη ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

αξρηθφ νξηζκφ ηεο Π.Φ.Τ., φπσο δηαηππψζεθε ζηε δηαθήξπμε ηεο Alma-Ata: απφ ηε 

κία γίλεηαη ιφγνο γηα ηε «Γεκφζηα Τγεία», ε νπνία σο έλλνηα πεξηιακβάλεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηεο ―θαηά Alma-Ata― Π.Φ.Τ. κε ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, θαη απφ ηελ άιιε γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ «Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο», 

ε νπνία ινγίδεηαη σο ην πξψην ζεκείν επαθήο ηνπ αηφκνπ κε ην ζχζηεκα πγείαο ηεο 

ρψξαο (Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο 2012: 12).
20

  

χκθσλα κε ην άξζξν 1§3 ηνπ λφκνπ 3235/2004, ε Π.Φ.Τ. πεξηιακβάλεη: 

 Σηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ δελ απαηηνχλ εηζαγσγή ζε λνζειεπηηθφ ίδξπκα. 

 Σελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ πγείαο ησλ πνιηηψλ, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε κέηξσλ πξφιεςεο λνζεκάησλ θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο. 

 Σνλ νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ. 

 Σηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ 

ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ ηνπ πιεζπζκνχ. 

 Σελ νδνληηαηξηθή θξνληίδα θαη ηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή. 

 Σηο ππεξεζίεο κεηαλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο θαη απνθαηάζηαζεο. 

 Σελ παξαθνινχζεζε ρξνλίσο παζρφλησλ ζε εμσλνζνθνκεηαθφ επίπεδν. 

 Σηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο. 

Βαζηθέο αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο Π.Φ.Τ. είλαη ε ηζφηεηα ζηελ πξφζβαζε ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο γηα φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο, ε ηζφηηκε θαη νινθιεξσκέλε 

θξνληίδα ηεο πγείαο,
21

 ν πξνζαλαηνιηζκφο ζην άηνκν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ κέζσ κηαο 

ζπληνληζκέλεο θαη ειεγρφκελεο παξνρήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο, ε δηαρείξηζε ηαηξν-

αζθαιηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ
22

 θαη ε δηαθχιαμε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

ειεχζεξεο επηινγήο νηθνγελεηαθνχ ή πξνζσπηθνχ ηαηξνχ (άξζξν 1§5). 

Ζ Π.Φ.Τ. παξέρεηαη απφ: α) ηα Κέληξα Τγείαο ηνπ Δ..Τ. θαη ηα Πεξηθεξεηαθά ηνπο 

Ηαηξεία, β) ηηο κνλάδεο Π.Φ.Τ. ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (εθεμήο 
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 Ζ ίδηα ζέαζε γηα ηελ Π.Φ.Τ. πξνηείλεηαη θαη ζηελ Έθζεζε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ 

γηα ηηο Διιεληθέο Τπεξεζίεο Τγείαο (Abel-Smith et. al. 1994: 65): ε πξσηνβάζκηα πγεηνλνκηθή θξνληίδα 

πξέπεη λα είλαη εμσ-λνζνθνκεηαθή «πξψηεο επαθήο» θξνληίδα. 
21

 Απηφ αθνξά ηε δηαρείξηζε ρξφλησλ ή ζπρλψλ πξνβιεκάησλ πγείαο, αιιά θαη ησλ παξαγφλησλ 

θηλδχλνπ ηεο πγείαο κε έκθαζε ζην ηδηαίηεξν πεξηβάιινλ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ (άξζξν 1§5). 
22

 Ζ δηαρείξηζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ άκεζε δηαζεζηκφηεηά ηνπο ζε 

φια ηα ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, αιιά θαη απφ εκπηζηεπηηθφηεηα (άξζξν 1§5). 
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Ο.Κ.Α.),
23

 γ) ηα Δμσηεξηθά Ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ Δ..Τ., δ) ηηο κνλάδεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (εθεμήο Ο.Σ.Α.) 

θαη ε) άιινπο θνξείο πνπ ζπλδένληαη νξγαλσηηθά ή ιεηηνπξγηθά κε ηηο κνλάδεο ηνπ 

Δ..Τ. (άξζξν 2§1). Οη παξαπάλσ κνλάδεο βξίζθνληαη ππφ ηνλ εληαίν έιεγρν θαη ηελ 

επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο δηά κέζνπ ησλ αξκφδησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ πζηεκάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (Πε..Τ.Π.) (άξζξν 2§2), ελψ 

αληαλαθινχλ ηνλ πινπξαιηζηηθφ ραξαθηήξα πνπ επηδηψθεηαη λα απνθηήζνπλ νη 

παξερφκελεο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. (Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 

2009: 40). 

ηα Κέληξα Τγείαο, ζηα Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία θαη ζηα Πνιπδχλακα Πεξηθεξεηαθά 

Ηαηξεία ιεηηνπξγεί ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκνχ επηζθέςεσλ κέζσ ειεθηξνληθήο θαη 

ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο (άξζξν 3§1), ελψ πξνβιέπεηαη επίζεο ε παξνρή ππεξεζηψλ 

Π.Φ.Τ. ζην ζπίηη ηνπ ελδηαθεξφκελνπ (άξζξν 3§3). Δπηπιένλ, ζηηο κνλάδεο Π.Φ.Τ. 

απνκαθξπζκέλσλ θαη δπζπξφζηησλ πεξηνρψλ πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο 

ηειεταηξηθήο ππνζηήξημεο (άξζξν 3§2). 

χκθσλα κε ηνλ λφκν 3235/2004 (άξζξα 12-14), πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία 

πηζηνπνίεζεο ησλ Κέληξσλ Τγείαο κε βαζηθά θξηηήξηα: α) ηελ ηαηξηθή, μελνδνρεηαθή 

θαη κεραλνγξαθηθή ππνδνκή θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο, β) ηε ζηειέρσζε (αξηζκφο, 

πξνζφληα θαη εμεηδίθεπζε πξνζσπηθνχ), γ) ηελ εμππεξέηεζε θαη ηελ πνηφηεηα έξγνπ 

θαη ηήξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, δ) ηελ πξφζβαζε ζε απηά, ε) ηελ ηήξεζε ησλ 

πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

αζζελψλ θαη ζη) ηε δηαζχλδεζε ησλ θνξέσλ Π.Φ.Τ. ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηνπο 

θνξείο παξνρήο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο.  

Γηα ηελ ίδξπζε λέσλ Κέληξσλ Τγείαο ηνπ Δ..Τ. θαη ησλ Ο.Κ.Α. ιακβάλνληαη 

ππφςε ηα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία πξνηείλεηαη ε ίδξπζε λέαο 

κνλάδαο, ε γεηηλίαζε κε ήδε ππάξρνπζεο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο, νη ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο θαη 

ε επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο Π.Φ.Τ. (άξζξν 4§2). 

Με ηνλ λφκν 3235/2004 πξνβιέπεηαη ε θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ νηθνγελεηαθνχ ή 

πξνζσπηθνχ ηαηξνχ γηα φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο (άξζξν 7). Καζήθνληα 

νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ νη ηαηξνί κε εηδηθφηεηα γεληθήο ηαηξηθήο, 

παζνινγίαο θαη παηδηαηξηθήο (άξζξν 7§3). Ο νηθνγελεηαθφο ή πξνζσπηθφο ηαηξφο 
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 Δθεμήο, νλνκάδνληαη Κέληξα Τγείαο ηνπ εθάζηνηε Ο.Κ.Α. (άξζξν 2§1) θαη ζεσξνχληαη αζηηθά Κέληξα 

Τγείαο (Οηθνλφκνπ 2012: 91). 
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παξέρεη ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ, δηαρεηξίδεηαη ην ηκήκα ηνπ ηαηξηθνχ 

θαθέινπ ησλ αζζελψλ ηνπ, φπσο δηαηεξείηαη ζην νηθείν Κέληξν Τγείαο,
24

 θαη, ηέινο, 

παξαπέκπεη ηνπο αζζελείο ηνπ ζε ηαηξνχο άιισλ εηδηθνηήησλ ή ζε κνλάδεο 

δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο, φηαλ απηφ ζεσξείηαη αλαγθαίν (άξζξν 7§8).
25

 Σν έξγν ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ή πξνζσπηθνχ ηαηξνχ ζπκπιεξψλεηαη κε ηε ζπκβνιή λνζειεπηψλ θαη 

επηζθεπηψλ πγείαο, νη νπνίνη ελδέρεηαη λα παξέρνπλ λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο θαη ζην 

ζπίηη ηνπ αζζελνχο (άξζξν 8§1-2).
26

 

Κάζε πνιίηεο έρεη ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο επηινγήο (ή θαη ηεο αιιαγήο)  

νηθνγελεηαθνχ ή πξνζσπηθνχ ηαηξνχ, ν νπνίνο ππεξεηεί ή εξγάδεηαη ζην Κέληξν Τγείαο 

ηεο πεξηνρήο ηνπ ή αθφκε θαη άιιεο πεξηνρήο ηνπ ίδηνπ σζηφζν Πε..Τ.Π. (άξζξν 7§2) 

ή ελδέρεηαη λα είλαη ηδηψηεο, ζπκβεβιεκέλνο κε ηνλ αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ ηνπ 

δηθαηνχρνπ (άξζξν 7§4),
27

 ακεηβφκελνο θαηά θεθαιή. 

Όζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ ηαηξν-αζθαιηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ 

θάζε αζζελή, πξνβιέπεηαη ε θαηάξηηζε ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ αζζελψλ. Ο 

ειεθηξνληθφο ηαηξηθφο θάθεινο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ θάζε πνιίηε θαη θαηαγξάθνληαη απφ νπνηνλδήπνηε θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ 

πγείαο (άξζξν 9§1). Πξνβιέπεηαη, επίζεο, ε εηζαγσγή ειεθηξνληθήο θάξηαο πγείαο, 

ζηφρνο ηεο νπνίαο είλαη ε δηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ηνπ πνιίηε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, ε 

απνηειεζκαηηθή παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη ε άκεζε εμαζθάιηζε παξνρήο ησλ 

αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ πγεία ηνπ θαηφρνπ ηεο θάξηαο 

(άξζξν 9§4). Με βάζε ηελ αξρή ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, πξφζβαζε (κεξηθή ή νιηθή) 
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 Ήδε απφ ην 1994, ε Δηδηθή Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηηο ειιεληθέο ππεξεζίεο πγείαο (Abel 

Smith et. al. 1994: 67-68) πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία κεηξψνπ αζζελψλ απφ ηελ πιεπξά θάζε 

νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ. Σν κεηξψν απηφ ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζην ειεθηξνληθφ αξρείν ηεο νηθείαο 

πεξηθέξεηαο, ελψ ηα επηκέξνπο πεξηθεξεηαθά αξρεία ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη ζε έλαλ θεληξηθφ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. χκθσλα κε ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή, έλα ηέηνην νξγαλσκέλν ζχζηεκα 

θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ θάζε αζζελή κπνξεί λα ζπκβάιεη 

καθξνπξφζεζκα ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ζηελ πξφιεςε αζζελεηψλ (Abel Smith et. al. 1994: 66). 
25

 Σν ζχζηεκα παξαπνκπήο ησλ αζζελψλ ζε ηαηξνχο άιισλ εηδηθνηήησλ ή ζε κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο 

θξνληίδαο πξνβιέπεηαη θαη ζε πξνγελέζηεξνπο λφκνπο (1397/1983, 2194/1994 θαη 2519/1997), ελψ 

πξνηείλεηαη επίζεο θαη ζηελ Έθζεζε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηηο ειιεληθέο 

ππεξεζίεο πγείαο (Abel Smith et. al. 1994: 67, 69-70, 72-73).  Δηδηθά ε ηειεπηαία πξνηείλεη φηη έλα 

κεγάιν κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ αθνξά ηελ παξαπεκπηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία 

ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε γλψκνλα ηε ζσζηή θξίζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ, ηελ νξζνινγηθή ρξήζε 

ησλ λνζνθνκεηαθψλ θαη άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο 

εηδηθνχο (νηθνγελεηαθφ ηαηξφ θαη εμεηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο). 
26

 ε νξηζκέλεο ρψξεο, φπσο ε νπεδία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Π.Φ.Τ. παξέρεηαη θαη απφ 

λνζνθφκεο θαη άιινπο ιεηηνπξγνχο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν, πνπ εξγάδνληαη σο κέιε νκάδσλ 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο (Abel Smith et. al. 1994: 66). 
27

 Οκνίσο, νη λνζειεπηέο θαη νη επηζθέπηεο πγείαο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ νηθνγελεηαθφ ηαηξφ είηε 

ππεξεηνχλ ζην Κέληξν Τγείαο πνπ ππεξεηεί θαη εξγάδεηαη ν ηαηξφο είηε είλαη ηδηψηεο, ζε πεξίπησζε πνπ 

θαη ν ηαηξφο είλαη ηδηψηεο, ζπκβεβιεκέλνο κε ηνλ αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ ηνπ αζζελή (άξζξν 8§1-3). 
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ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ θαη ηεο ειεθηξνληθήο θάξηαο 

κπνξνχλ λα έρνπλ ν ίδηνο ν πνιίηεο, ν νηθνγελεηαθφο ή πξνζσπηθφο ηαηξφο θαη νη θαζ’ 

χιελ αξκφδηνη επαγγεικαηίεο πγείαο ηεο κνλάδαο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (άξζξν 

10§1). 

 

2.2.9 Τν ζρέδην λόκνπ γηα ηελ νξγάλωζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεληθνύ Σπζηήκαηνο 

Πξωηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο (2008) 

 

Μέρξη θαη ην 2010, φπνπ ςεθίζηεθε ν λφκνο 3852/2010 (πξφγξακκα Καιιηθξάηεο), δελ 

επνδψλνληαη νη πξνζπάζεηεο ζεζκνζέηεζεο κηαο ζπγθξνηεκέλεο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε 

ηελ Π.Φ.Τ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2008 θαηαηίζεηαη ζρέδην λφκνπ ζρεηηθά κε ηελ 

νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεληθνχ πζηήκαηνο ηεο Π.Φ.Τ., ην νπνίν έρεη σο 

καθξνπξφζεζκν ζηφρν ηε ζπγθξφηεζε ελφο Υάξηε Φνξέσλ ηεο Π.Φ.Τ. (άξζξν 5§5).  

χκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην λφκνπ, ε Π.Φ.Τ. νξίδεηαη σο ην γεληθφ 

ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ εμσλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο πγείαο, ζην νπνίν έρεη 

ηζφηηκε πξφζβαζε ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. ηφρνο ηεο είλαη ε πξφιεςε, ε 

δηαηήξεζε, ε πξναγσγή, ε απνθαηάζηαζε θαη ε ελδπλάκσζε ηεο πγείαο φισλ ησλ 

πνιηηψλ κέζσ πηζηνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ (ηαηξηθψλ, λνζειεπηηθψλ θαη νδνληηαηξηθψλ 

πξάμεσλ, εμεηάζεσλ, πξσηνθφιισλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ θαη θαξκάθσλ
28

) αιιά θαη 

ζπλαθψλ ππεξεζηψλ αλνηθηήο, θνηλσληθήο, πξνλνζνθνκεηαθήο ή κεηαλνζνθνκεηαθήο 

θξνληίδαο. Ο πξνβιεπφκελνο ζηφρνο αθνξά, επίζεο, ηελ πηνζέηεζε θαη ηελ εθαξκνγή 

θαλφλσλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαη πξφιεςεο γηα ηε δεκφζηα πγεία, κέζα απφ ηηο 

ππεξεζίεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο, ζρνιηθήο πγείαο, 

νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, αγσγήο πγείαο θ.ιπ. (άξζξν 1§1-2).  

ε θάζε πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα (Τ.ΠΔ.) ζπζηήλνληαη Τπεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Τγείαο, πνπ καδί κε ηελ, επίζεο ππφ ζχζηαζε, Γεληθή Γηεχζπλζε 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (άξζξν 2§1), έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία θαη 

ηνλ έιεγρν ησλ αζηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ Κέληξσλ Τγείαο (άξζξν 2§2). 

Οη ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. παξέρνληαη ηφζν απφ δεκφζηνπο φζν θαη απφ ηδησηηθνχο 

θνξείο, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην Γεληθφ χζηεκα Π.Φ.Τ. ππφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο 
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 Σα πξσηφθνιια ηαηξηθψλ πξάμεσλ θαη θαξκάθσλ γηα ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα αθνξνχλ ηαηξηθέο 

πξάμεηο πξφιεςεο θαη ζεξαπείαο, δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαη θάξκαθα, ε επηινγή ησλ νπνίσλ επαθίεηαη 

ζηνλ πξνζσπηθφ ηαηξφ θαη θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπλζήθεο δσήο ηνπ 

θάζε αζθαιηζκέλνπ. ηφρνο ηνπο είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ παξνρήο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο κε ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο (άξζξν 3§5-6). 
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θαη πξνυπνζέζεηο (άξζξα 1§3, 4§1). ηνπο δεκφζηνπο θνξείο αλήθνπλ: α) ηα Κέληξα 

Τγείαο πφιεο,
29

 β) ηα Κέληξα Τγείαο πεξηθέξεηαο,
30

 γ) ηα Πεξηθεξεηαθά Πνιπταηξεία 

θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία πνπ επηηεινχλ ππεξεζίεο ππαίζξνπ,
31

 δ) νη κνλάδεο 

Π.Φ.Τ. θαη νη ππεξεζίεο θαη’ νίθνλ λνζειείαο ησλ Ο.Σ.Α., ε) νη πξσηνβάζκηεο κνλάδεο 

ςπρηθήο πγείαο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ λφκν 2716/1999, ζη) νη θηλεηέο κνλάδεο 

πξφιεςεο, ςπρηθήο θαη πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, δ) ηα θέληξα πξφιεςεο θαη 

απεμάξηεζεο απφ λαξθσηηθέο νπζίεο, ε) ηα θέληξα νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ζ) 

ηα αληηθαπληζηηθά θέληξα, η) ε αλνηρηή γξακκή επηθνηλσλίαο, ε νπνία απνηειεί 

απηνηειήο ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, ηα) νη 

κνλάδεο ηνπ Δ..Τ. θαη νη επνπηεπφκελεο απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. θαη ηβ) νη κνλάδεο ρξφληαο 

αηκνθάζαξζεο (άξζξν 4§2). 

ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο αλήθνπλ: α) ηδησηηθά ηαηξεία θαη πνιπταηξεία πνηθίισλ 

εηδηθνηήησλ, β) ηδησηηθά νδνληηαηξεία θαη πνιπνδνληηαηξεία, γ) ηδησηηθά δηαγλσζηηθά 

εξγαζηήξηα, δ) ηδησηηθά εξγαζηήξηα θπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο, ε) ηδησηηθά 

θέληξα θπζηθνζεξαπείαο, εξγνζεξαπείαο θαη δηαηηνινγίαο, ζη) θαξκαθεία θαη 

θαηαζηήκαηα νπηηθψλ, δ) ηδησηηθέο κνλάδεο ρξφληαο αηκνθάζαξζεο, ε) ηδησηηθέο 

κνλάδεο θαη’ νίθνλ λνζειείαο, ζ) ηκήκαηα Π.Φ.Τ. θιηληθψλ θαη πνιπθιηληθψλ, η) 

ηδησηηθέο θηλεηέο κνλάδεο Π.Φ.Τ. θαη ηα) ηδησηηθνί θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ςπρηθήο 

πγείαο (άξζξν 4§4). Οη ζπγθεθξηκέλνη ηδησηηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα έρνπλ πηζηνπνηεζεί 

σο πξνο ηελ επάξθεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο κε βάζε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, λα εθαξκφδνπλ ηα εθάζηνηε ηζρχνληα πξσηφθνιια ηαηξηθψλ πξάμεσλ θαη 

θαξκάθσλ θαη, ηέινο, λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ηζφηηκα ζε φινπο ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο, εθφζνλ ν αζθαιηζηηθφο θνξέαο ησλ ηειεπηαίσλ είλαη εληαγκέλνο ζην 

Γεληθφ χζηεκα Π.Φ.Τ. (άξζξν 4§6). 

Ο ζεζκφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ δηαθνξνπνηείηαη ζε ζχγθξηζε κε πξνγελέζηεξεο 

δηαηάμεηο: πξνηείλεηαη ν ζεζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ, ηνλ νπνίν κπνξεί λα επηιέμεη 

ειεχζεξα ν αζθαιηζκέλνο ηφζν απφ ηνπο δεκφζηνπο φζν θαη απφ ηνπο ηδησηηθνχο 

θνξείο Π.Φ.Τ. Όζνλ αθνξά ηελ εηδηθφηεηά ηνπ, δελ ππάξρεη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο 
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 Σα Κέληξα Τγείαο αζηηθψλ πεξηνρψλ κεηνλνκάδνληαη ζε Κέληξα Υγείαο πόιεο. Απνηεινχλ απηφλνκεο 

θαη απηνδηνηθνχκελεο ππεξεζίεο, ελψ ππάγνληαη ζηελ Τ.ΠΔ. (άξζξν 4§2
α
). 

30
 Σα Κέληξα Τγείαο αγξνηηθψλ θαη εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ κεηνλνκάδνληαη ζε Κέληξα Υγείαο πεξηθέξεηαο. 

Απνηεινχλ απηνηειείο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζηελ Τπεξεζία 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηεο νηθείαο Τ.ΠΔ. θαη επνπηεχνληαη επηζηεκνληθά θαη ιεηηνπξγηθά απφ 

ην πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν ηνπ Δ..Τ. (άξζξν 4§2
β
). 

31
 Σα πνιπδχλακα πεξηθεξεηαθά ηαηξεία κεηνλνκάδνληαη ζε πεξηθεξεηαθά πνιπϊαηξεία. Απνηεινχλ 

απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζηα Κέληξα Τγείαο πεξηθέξεηαο (άξζξν 4§2
γ
). 
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πεξηνξηζκφο (άξζξν 5§1).
32

 Ο πξνζσπηθφο ηαηξφο πιεξψλεηαη θαηά πξάμε, κέζσ 

ειεθηξνληθήο θάξηαο, απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, κε βάζε ηα πξσηφθνιια 

ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ θαη θαξκάθσλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην λνκνζρέδην (Γηαλαζκίδεο 

& Σζηανχζε 2012: 109). Πξνβιέπεηαη λα δηαηεξεί ην δηθαίσκα παξαπνκπήο ησλ 

αζζελψλ ηνπ ζε άιιεο ππεξεζίεο θαη ηαηξηθέο εμεηάζεηο (άξζξν 5§3). 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, κηα λέα πξφηαζε είλαη ε ζπγθξφηεζε θαη ε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ βηβιηαξίσλ πγείαο, ππφ κνξθή θάξηαο εηήζηαο δαπάλεο, ε νπνία 

πξνεγθξίλεηαη θαη πηζηψλεηαη ζε θάζε δηθαηνχρν απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα ηνπ 

(άξζξν 7§2).
33

 Σν πηζησηηθφ φξην αθνξά δαπάλεο ηαηξηθψλ επηζθέςεσλ, δηαγλσζηηθψλ 

εμεηάζεσλ θαη αγνξάο θαξκάθσλ, ελψ νξίδεηαη κε βάζε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ηε ζρεηηθή πνιηηηθή ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, αιιά θαη ηνλ κέζν 

φξν ηεο δαπάλεο γηα ηηο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ., φπσο απηφο έρεη θαηαγξαθεί γηα θάζε 

αζθαιηζκέλν απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα ηνπ (άξζξν 7§3-4). ηφρνο, επίζεο, ηνπ 

ειεθηξνληθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο είλαη ε καθξνπξφζεζκε δεκηνπξγία ηαηξηθνχ θαθέινπ 

γηα θάζε αζθαιηζκέλν, ζηνλ νπνίν ζα έρεη πξφζβαζε ν πξνζσπηθφο ηνπ ηαηξφο θαη 

θάζε άιινο πάξνρνο Π.Φ.Τ., κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (άξζξν 7§7). 

 

2.2.10 Νόκνο 3852/2010: Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο 

 

Ο λφκνο 3852/2010 (πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο») δελ ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο Π.Φ.Τ. εηδηθφηεξα. Χζηφζν, 

κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ ππάξρνπλ δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

απηνδηνίθεζε θαη ηελ πεξηθεξεηαθή απνθέληξσζε. 

Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, νη πεξηθέξεηεο αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ 

Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, ζηηο νπνίεο απνδίδνληαη επίζεο θαη νη αλάινγνη 

νηθνλνκηθνί πφξνη (άξζξν 186 Ε.Η
α,δ

). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη αξκνδηφηεηεο πνπ 

αζθνχληαλ απφ ηηο Γηνηθήζεηο Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ (Γ.Τ.ΠΔ.), φπσο απηέο 
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 Μπνξεί λα έρεη κία απφ ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο: παζνινγία, θπζηαηξηθή, παηδηαηξηθή, νδνληηαηξηθή, 

θαξδηνινγία, νξζνπεδηθή, δεξκαηνινγία, νθζαικηαηξηθή, γπλαηθνινγία, νπξνινγία, ςπρηαηξηθή, 

λεπξνινγία, γεληθή ηαηξηθή, παηδνρεηξνπξγηθή, σηνξηλνιαξπγγνινγία, ξεπκαηνινγία, ελδνθξηλνινγία, 

γεληθή ρεηξνπξγηθή θ.ά. (άξζξα 4§4
α
, 5§1). 

33
 Γεληθφηεξα, ε εθαξκνγή ηνπ Γεληθνχ πζηήκαηνο Π.Φ.Τ. αθνξά ην Η.Κ.Α., ηνλ Ο.Π.Α.Γ. θαη άιινπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο, νη ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα ππφ ηελ επνπηεία ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Π.Φ.Τ. (άξζξν 9§1-2). 
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ζπζηάζεθαλ κε ηνλ λφκν 3329/2005,
34

 κεηαβηβάδνληαη ζηνπο δήκνπο, νη νπνίνη ζα 

δηαζέηνπλ θαη ηνπο αλάινγνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηελ άζθεζε ησλ 

κεηαβηβαδφκελσλ αξκνδηνηήησλ (άξζξν 94§3Α
α,γ

). ηηο αξκνδηφηεηεο απηέο 

πεξηιακβάλνληαη θαη απηέο πνπ αθνξνχλ ηηο Μνλάδεο Πξσηνβάζκηαο Τγείαο (Μ.Π.Τ.). 

Όπσο ζεκεηψλνπλ νη Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο (2012: 12), κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία (λ. 3172/2003, λ. 3235/2004 θαη λ. 3329/2005), νη αξκνδηφηεηεο απηέο 

απνηεινχλ επί ηεο νπζίαο έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηε δηακφξθσζε θαη 

ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ Π.Φ.Τ. 

 

2.2.11 Νόκνο 3918/2011: Γηαξζξωηηθέο αιιαγέο ζην ζύζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

 

Έλα ζεκαληηθφ κεηαξξπζκηζηηθφ βήκα πξνο ηελ αλαβάζκηζε ηεο Π.Φ.Τ. είλαη ν λφκνο 

3918/2011, ν νπνίνο πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Παξνρψλ 

Τπεξεζηψλ Τγείαο (εθεμήο Δ.Ο.Π.Τ.Τ.) ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο 

θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, θαζψο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο (άξζξν 17§1). ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. κεηαθέξνληαη θαη εληάζζνληαη νη 

ππεξεζίεο, νη αξκνδηφηεηεο θαη ην πξνζσπηθφ ησλ κεγαιχηεξσλ Ο.Κ.Α. ηεο ρψξαο: ηνπ 

Ηδξχκαηνο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ – Δληαίνπ Σακείνπ Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ (εθεμήο 

Η.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ.), ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (εθεμήο Ο.Γ.Α.), ηνπ 

Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ (εθεμήο Ο.Α.Δ.Δ.) θαη ηνπ 

Οξγαληζκνχ Πεξίζαιςεο Αζθαιηζκέλσλ Γεκνζίνπ (εθεμήο Ο.Π.Α.Γ.) (άξζξν 17§2).
35

 

θνπφο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ 

παξαπάλσ Ο.Κ.Α., αιιά θαη ν ιεηηνπξγηθφο ζπληνληζκφο θαη ε επίηεπμε ζπλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζηνπο θνξείο πνπ ζπληζηνχλ ην δίθηπν Π.Φ.Τ. (άξζξν 18§1
α,β

), κε ζηφρν ηελ 

―απφ άπνςε πνηφηεηαο θαη νξζφηεηαο― θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ 

(άξζξν 18§1
β
). Σν δίθηπν Π.Φ.Τ. ζπλίζηαηαη απφ: α) ηα Κέληξα Τγείαο θαη ηα 

Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία ηνπ Δ..Τ., β) ηνπο ηαηξνχο πνπ εθηεινχλ ππεξεζία ππαίζξνπ, γ) 
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 χκθσλα κε ηνλ Νφκν 3329/2005 (Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο), ε επηθξάηεηα δηαηξείηαη ζε Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο ηαπηίδνληαη κε ηηο δηνηθεηηθέο 

(άξζξν 1§1). ε θαζεκηά απφ απηέο ζπζηήλεηαη Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο (Γ.Τ.ΠΔ.), ζθνπφο 

ηεο νπνίαο είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο, ν ζπληνληζκφο, ε επνπηεία θαη ν έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ 

θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

Κέληξσλ Τγείαο θαη ησλ κνλάδσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο (άξζξν 2α). 
35

 Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, κπνξεί λα κεηαθέξνληαη ζηνλ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη άιινη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί παξνρήο πγείαο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Η.Γ. 

(άξζξν 17§3). 
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ηηο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ησλ Ο.Σ.Α., δ) ηηο κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

πγείαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.,
36

 ε) ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο κε ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ηδηψηεο ηαηξνχο
37

 

θαη ζη) ηηο κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ άιισλ νξγαληζκψλ Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Η.Γ. (άξζξν 

18§1
β
-2).  

Μέξηκλα ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. είλαη ηφζν ε νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ παξαπάλσ 

θνξέσλ φζν θαη ε ζέζπηζε θαλφλσλ πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ παξέρνπλ (άξζξν 18§1
γ
). Ζ δηαρείξηζε θαη ν 

έιεγρνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. είλαη επίζεο ππ’ επζχλε ηνπ, φπσο 

επίζεο θαη ε νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ εθάζηνηε δηαζέζηκσλ πφξσλ. Σέινο, βαζηθφο 

ζθνπφο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. είλαη ν θαζνξηζκφο (ή θαη ε αλαζεψξεζε) ησλ θξηηεξίσλ θαη 

ησλ φξσλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ γηα παξνρή πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο κε θνξείο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θαη κε ζπκβεβιεκέλνπο ηαηξνχο 

(άξζξν 18§1
δ
). 

Δθηφο απφ ηε ζχζηαζε ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., ν λφκνο 3918/2011 ζέηεη θαη έλα 

νξγαλσηηθήο θχζεο δήηεκα, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ Π.Φ.Τ. χκθσλα κε ην άξζξν 

50§1, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο
38

 ηνπ ΤπνπξγείνπΤγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο κεηνλνκάδεηαη ζε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο θαη Πνηφηεηαο 

Εσήο θαη αλαβαζκίδεηαη σο πξνο ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα θαη ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ Π.Φ.Τ., ε Γηεχζπλζε πληνληζκνχ θαη πλεξγαζίαο κε ηνπο Οξγαληζκνχο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α΄ θαη β΄ βαζκνχ, ε νπνία απνηειεί ηκήκα ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο, έρεη κεηαμχ άιισλ ηελ αξκνδηφηεηα ζπληνληζκνχ, ππνζηήξημεο, 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο θαη πνηφηεηαο δσήο, 

φπσο παξέρνληαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο (άξζξν 50§3).
39

 

Δπηπιένλ, ε ίδηα Γηεχζπλζε
40

 έρεη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ (πεξηθεξεηαθέο 

δηεπζχλζεηο δεκφζηαο πγείαο ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο, ππεξεζίεο δεκφζηαο 
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 Όπσο ζεκεηψλνπλ νη Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο (2012: 13), έλα πξψην βήκα γηα ηε ιεηηνπξγηθή 

ελνπνίεζε ησλ θνξέσλ Π.Φ.Τ. απνηειεί ε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ νη αζθαιηζκέλνη ηνπ Η.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ. 

λα απεπζχλνληαη ζε ζπκβεβιεκέλνπο ηαηξνχο ηφζν κε ηνλ δηθφ ηνπο αζθαιηζηηθφ πάξνρν φζν θαη κε ηνλ 

Ο.Α.Δ.Δ. θαη ηνλ Ο.Π.Α.Γ. (άξζξν 18§2). 
37

 Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ε Π.Φ.Τ. κπνξεί λα παξέρεηαη θαη 

απφ άιινπο ηδηψηεο ηαηξνχο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ αλά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα θαη 

εηδηθφηεηα, κε ζθνπφ ηελ απξφζθνπηε εμππεξέηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ (άξζξν 18§2). 
38

 Ζ ζπγθεθξηκέλε Γηεχζπλζε ζπζηάζεθε κε ηνλ Νφκν 3172/2003. 
39

 Πην ζπγθεθξηκέλα, απηή ε αξκνδηφηεηα αλήθεη ζην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Δπνπηείαο, 

Αμηνιφγεζεο θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ 
40

 Πην ζπγθεθξηκέλα, απηή ε αξκνδηφηεηα αλήθεη ζην Σκήκα Αλάπηπμεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ Σνκέα 

Γεκφζηαο Τγείαο. 
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πγείαο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α΄ θαη β΄ βαζκνχ θ.ιπ.) πνπ είλαη 

αξκφδηνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηεο δεκφζηαο πγείαο (άξζξν 50§3). 

Γεληθφηεξα, νη επηκέξνπο Γηεπζχλζεηο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη 

Πνηφηεηαο Εσήο έρνπλ αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε 

πνιηηηθψλ πγείαο (γηα ηε Γεκφζηα Τγεία αιιά θαη ηελ Π.Φ.Τ.) πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί 

κε ηνπο λφκνπο 2519/1997, 3172/2003 θαη 3235/2004 (Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο 

2012: 13). 

 

2.2.12 Νόκνο 4238/2014: Πξωηνβάζκην Δζληθό Γίθηπν Υγείαο (Π.Δ.Γ.Υ.), αιιαγή 

ζθνπνύ Δ.Ο.Π.Υ.Υ. θαη ινηπέο δηαηάμεηο 

 

Ζ πην πξφζθαηε λνκνζεηηθή παξέκβαζε πνπ αθνξά ηελ Π.Φ.Τ. είλαη ν λφκνο 

4238/2014, ν νπνίνο πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία ελφο θαζνιηθνχ, εληαίνπ θαη 

απνθεληξσκέλνπ Πξσηνβάζκηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Τγείαο (εθεμήο Π.Δ.Γ.Τ.), ην νπνίν 

απνηειεί κέξνο ηνπ Δ..Τ. (άξζξν 1§2 θαη 3). χκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ λφκνπ, 

ην θξάηνο κεξηκλά θαη εγγπάηαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο κέζσ ηεο Π.Φ.Τ. ζην 

ζχλνιν ησλ πνιηηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, επαγγεικαηηθή θαη 

αζθαιηζηηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο (άξζξν 1§1 θαη 3). χκθσλα 

κε ηνλ λφκν, ε Π.Φ.Τ. απνηειεί πχιε εηζφδνπ ησλ πνιηηψλ ζην ζχζηεκα ηεο πγείαο, 

παξέρνληάο ηνπο νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, πξφιεςεο, 

δηάγλσζεο, ζεξαπείαο, πξναγσγήο θαη θξνληίδαο ηεο πγείαο ηνπο (άξζξν 1§4). Με βάζε 

ηα παξαπάλσ, ε Π.Φ.Τ. ζπκβάιιεη ζηελ νξζνινγηθή ξνή ησλ πνιηηψλ πξνο ηα άιια 

επίπεδα ηνπ Δ..Τ., ζεβφκελε ηελ απηνλνκία θαη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο, ζην πιαίζην 

ησλ θαλφλσλ βηνεζηθήο θαη ηαηξηθήο δενληνινγίαο (άξζξν 1§4).  

ηηο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. πεξηιακβάλνληαη: α) νη ππεξεζίεο πγείαο πνπ δελ απαηηνχλ 

ηελ εηζαγσγή ηνπ πνιίηε ζε λνζνθνκείν, β) ε εθηίκεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ αλαγθψλ, ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξφιεςε αζζελεηψλ θαη ηελ 

πξναγσγή ηεο πγείαο, γ) ε παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ, δ) νη ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο 

ςπρηθήο πγείαο, ε) ε παξαπνκπή, ε παξαθνινχζεζε θαη ε ελίνηε ζπλδηαρείξηζε 

πεξηζηαηηθψλ ζηηο κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, ζη) ε 

παξαθνινχζεζε αζζελψλ κε ρξφληα λνζήκαηα, δ) νη ππεξεζίεο κεηαλνζνθνκεηαθήο θαη 

θαη’ νίθνλ λνζειείαο, φπσο θαη νη ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο, ε) νη ππεξεζίεο 

νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ζ) ε παξνρή αλαθνπθηζηηθήο θαη παξεγνξεηηθήο 

θξνληίδαο, η) ε δηαζχλδεζε κε ηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο, ηα) νη ππεξεζίεο 
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πξσηνβάζκηαο νδνληηαηξηθήο θαη νξζνδνληηθήο θξνληίδαο θαη πξφιεςεο θαη ηβ) ηα 

πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνχ (άξζξν 1§5). 

Οη δνκέο παξνρήο Π.Φ.Τ. είλαη ηφζν δεκφζηεο φζν θαη ηδησηηθέο.
41

 ηηο δεκφζηεο 

δνκέο παξνρήο Π.Φ.Τ. πεξηιακβάλνληαη: α) ηα Κέληξα Τγείαο θαη νη απνθεληξσκέλεο 

κνλάδεο ηνπο (Πνιπδχλακα Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία, Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία, Δηδηθά 

Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία), ηα νπνία ππάγνληαη νξγαλσηηθά ζηελ νηθεία Γηνίθεζε 

Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ (εθεμήο Γ.Τ.Πε.) θαη απνηεινχλ απνθεληξσκέλεο 

νξγαληθέο κνλάδεο ηνπο (άξζξν 2§2),
42

 θαη β) νη κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. 

ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., νη νπνίεο επίζεο ππάγνληαη νξγαλσηηθά ζηελ νηθεία Γ.Τ.Πε. θαη 

απνηεινχλ απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ηνπο (άξζξν 2§3). Οη παξαπάλσ δεκφζηεο δνκέο 

παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. βξίζθνληαη ζε άκεζε επηζηεκνληθή, λνζειεπηηθή θαη 

εθπαηδεπηηθή δηαζχλδεζε κε ηα λνζνθνκεία ηεο Γ.Τ.Πε. ζηελ νπνία ππάγνληαη, ηα 

νπνία ζεσξνχληαη Ννζνθνκεία Αλαθνξάο (άξζξν 2§4). 

Ζ ίδξπζε λέσλ Κέληξσλ Τγείαο πξνβιέπεηαη κε γλψκνλα ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπο, 

ηνλ πιεζπζκφ πνπ ζα εμππεξεηνχλ θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηά ηνπ ζε απηά, ηηο 

ζπγθνηλσληαθέο ζπλζήθεο,
43

 ηε γεηηλίαζή ηνπο κε πθηζηάκελεο κνλάδεο πγείαο θαη ηηο 

γεληθφηεξεο ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο (άξζξν 

3§2). Ζ έδξα θάζε Κέληξνπ Τγείαο νξίδεηαη κε θξηηήξην ηελ ηζφξξνπε εμππεξέηεζε 

ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο (άξζξν 3§3). Κάζε Κέληξν Τγείαο πξνβιέπεηαη λα έρεη 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή επζχλεο, ε νπνία νλνκάδεηαη Σνκέαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο 

Τγείαο (εθεμήο Σν.Π.Φ.Τ.).
44

 Οη πξναλαθεξζείζεο δεκφζηεο δνκέο παξνρήο Π.Φ.Τ., 

                                                           
41

 Οη ηδησηηθνί θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ, ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν 3846/2010 (άξζξν 13), είλαη: α) 

ηα ηδησηηθά ηαηξεία θαη νδνληηαηξεία, β) ηα ηδησηηθά πνιπηαηξεία θαη πνιπνδνληηαηξεία, γ) ηα ηδησηηθά 

δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα θαη δ)ηα ηδησηηθά εξγαζηήξηα θπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο. 
42

 Σα Κέληξα Τγείαο δχλαηαη λα ραξαθηεξίδνληαη σο Πνιπδχλακα, κε βάζε γεσγξαθηθά θαη 

πιεζπζκηαθά θξηηήξηα, ζε ζπλάξηεζε επίζεο κε ηηο αλάγθεο ζηειέρσζεο ζε ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο (άξζξν 

3§1). 
43

 χκθσλα κε ην άξζξν 27§1, θαηφπηλ εηζήγεζεο ησλ νηθείσλ Γ.Τ.Πε. θαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη 

θάζε άιινπ, θαηά πεξίπησζε, ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ, πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε Κηλεηψλ Μνλάδσλ 

Π.Φ.Τ., είηε σο κνλάδσλ ησλ Γ.Τ.Πε. είηε σο κνλάδσλ ησλ Ννζνθνκείσλ, κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ αλαγθψλ πγείαο πεξηνρψλ κε ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. Οη Κηλεηέο 

Μνλάδεο Π.Φ.Τ. ζα εμππεξεηνχλ πεξηνρέο επζχλεο πέξαλ ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ ελφο λνκνχ θαη 

πέξαλ ηεο κίαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο. Παξφκνηεο Κηλεηέο Μνλάδεο Π.Φ.Τ. πξνβιέπεηαη λα 

ζπζηήλνληαη θαη απφ Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α., Ν.Π.Η.Γ. κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη απφ 

ζσκαηεία θαη εηαηξείεο Αζηηθνχ Γηθαίνπ (άξζξν 27§2). 
44

 Ζ πεξηνρή επζχλεο θάζε Κέληξνπ Τγείαο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο πγεηνλνκηθέο αλάγθεο, ηνλ 

πιεζπζκφ, ηα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, ηηο ζπγθνηλσληαθέο ζπλζήθεο, αιιά θαη 

ηελ χπαξμε άιισλ δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηε γχξσ πεξηνρή (άξζξν 3§4). 
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φπσο επίζεο νη νηθνγελεηαθνί ηαηξνί θαη νη ζπκβεβιεκέλνη ηαηξνί ζπληζηνχλ ην Σνπηθφ 

Γίθηπν ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. εληφο ηνπ Σν.Π.Φ.Τ. (άξζξν 3§5).
45

 

ην Π.Δ.Γ.Τ. πεξηιακβάλνληαη, επίζεο, νη επαγγεικαηίεο Π.Φ.Τ., νη νπνίνη είλαη 

επαξθψο εθπαηδεπκέλνη θαη απνηεινχλ κηα νκάδα κε δηαθξηηνχο ξφινπο, ε νπνία 

εξγάδεηαη ζε επίπεδν θνηλφηεηαο (νηθνγελεηαθνί ηαηξνί, ηαηξνί άιισλ εηδηθνηήησλ, 

νδνληίαηξνη, καίεο, επηζθέπηεο πγείαο, λνζειεπηέο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, 

θπζηθνζεξαπεπηέο, δηαηηνιφγνη-δηαηξνθνιφγνη, ςπρνιφγνη, εξγνζεξαπεπηέο, 

ηερλνιφγνη ηαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ, ρεηξηζηέο ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ, ξαδηνιφγνη-

αθηηλνιφγνη, νδνληνηερλίηεο θαη ινηπφ πγεηνλνκηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ) 

(άξζξν 4§1-2). 

Δηδηθφηεξα, νη νηθνγελεηαθνί ηαηξνί πξνβιέπεηαη λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 

είηε σο εξγαδφκελνη ζηηο δνκέο Π.Φ.Τ. ησλ Σνπηθψλ Γηθηχσλ πνπ ζπζηήλνληαη, είηε σο 

ζπκβεβιεκέλνη ηαηξνί ζην ηδησηηθφ ηνπο ηαηξείν, είηε θαη’ νίθνλ (άξζξν 5§2 θαη 4). Οη 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζρεηίδνληαη κε: α) ηε δηαρείξηζε ρξφλησλ λνζεκάησλ θαη 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλφηεηα κέζα ζηελ νπνία εξγάδνληαη, β) ηε 

δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ αζζελψλ ηνπο, φληαο ζε 

δηαζχλδεζε κε άιινπο εηδηθνχο ηαηξνχο ηνπ Σνπηθνχ Γηθηχνπ θαη κε ηα Ννζνθνκεία 

Αλαθνξάο, γ) ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ αζζελψλ ηνπο κέζα ζην 

ζχζηεκα πγείαο, δ) ηνλ πξνιεπηηθφ θαη πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν θαη ηα πξνγξάκκαηα 

εκβνιηαζκνχ, ε) ηελ παξαπνκπή ησλ αζζελψλ ηνπο ζε εηδηθνχο ηαηξνχο θαη ζε άιια 

επίπεδα πεξίζαιςεο, φπσο επίζεο θαη ζε δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαη ζη) ηε 

ζπγθξφηεζε θαη ηελ ηήξεζε αηνκηθνχ ειεθηξνληθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο γηα θάζε πνιίηε 

πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζηνλ θαηάινγφ ηνπο (άξζξν 5§3). 

Ο νηθνγελεηαθφο ηαηξφο κπνξεί λα έρεη εηδηθφηεηα γεληθήο ηαηξηθήο, παζνινγίαο θαη 

παηδηαηξηθήο (άξζξν 5§5). Κάζε πνιίηεο έρεη ηελ ειεπζεξία επηινγήο (ή αιιαγήο) ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ πνπ επηζπκεί, κέζα απφ ηνλ θαηάινγν ησλ νηθνγελεηαθψλ ηαηξψλ 

πνπ έρεη ζπζηαζεί ζε θάζε Σνπηθφ Γίθηπν (άξζξν 5§6). 

εκαληηθή δηάηαμε ηνπ λφκνπ 4238/2014 απνηειεί ε αιιαγή ηνπ ζθνπνχ ηνπ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ., ν νπνίνο πξνβιέπεηαη λα ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά σο αγνξαζηήο 

ππεξεζηψλ πγείαο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο (άξζξν 8§1
α
). θνπφο ηνπ, επίζεο, είλαη ε 

ζέζπηζε θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε, ηελ πνηφηεηα, ηελ 

αζθάιεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο αγνξάο απηψλ ησλ 

                                                           
45

 Ο ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε, ε επνπηεία θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. ηνπ Σνπηθνχ Γηθηχνπ 

απνηεινχλ κέιεκα ησλ ππεχζπλσλ ηκεκάησλ ηεο νηθείαο Γ.Τ.Πε. (άξζξν 6). 
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ππεξεζηψλ πγείαο, ν θαζνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ φξσλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κε 

θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη κε ζπκβαιιφκελνπο ηαηξνχο ζρεηηθά 

κε ηέηνηνπ είδνπο αγνξέο, αιιά θαη ε δηαπξαγκάηεπζε φζνλ αθνξά ηηο ακνηβέο, ηνπο 

φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο ηηκέο ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πιηθψλ θαη θαξκάθσλ 

(άξζξν 8§1
β-δ

). 

 

2.3 Αλαθεθαιαίσζε 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζπλφινπ ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ 

πνιηηηθή πγείαο ζηελ Διιάδα, ζα κπνξνχζε λα ζεκεησζεί φηη, ηνπιάρηζηνλ λνκνζεηηθά, 

ην ζχζηεκα ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ζεσξείηαη σο ε πχιε εηζφδνπ ησλ 

πνιηηψλ ζην ζχζηεκα ηεο πγείαο. Πξφθεηηαη γηα έλα ππνζχζηεκα πγείαο ην νπνίν έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο 

πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, πξφιεςεο, δηάγλσζεο, ζεξαπείαο, πξναγσγήο θαη 

θξνληίδαο ηεο πγείαο ηνπο. Δίλαη γεγνλφο φηη ζε φινπο ηνπο λφκνπο πνπ εμεηάζηεθαλ 

ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε γηα φιεο εθείλεο ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην εληαίν θαη 

απνθεληξσκέλν εζληθφ ζχζηεκα πγείαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ην 

ππνζχζηεκα ηεο Π.Φ.Τ. Γίλεηαη ζηαζεξά ιφγνο γηα ηνλ ραξαθηήξα, ηνπο ζηφρνπο, ηελ 

νξγάλσζε, ηνπο θνξείο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο.  

Φνξείο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. είλαη ηα Κέληξα Τγείαο θαη ηα Πεξηθεξεηαθά ηνπο 

Ηαηξεία, νη κνλάδεο Π.Φ.Τ. ησλ Ο.Κ.Α., ησλ Ο.Σ.Α. θαη άιισλ θνξέσλ, ηα Δμσηεξηθά 

Ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ, αιιά θαη ηδησηηθά ηαηξεία, εξγαζηήξηα, δηαγλσζηηθά θέληξα 

θαη θιηληθέο. Πάγηνη ζηφρνη ησλ παξαπάλσ είλαη:  α) ε ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ 

ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, β) ε εμσλνζνθνκεηαθή θαη κεηαλνζνθνκεηαθή θξνληίδα, ε 

απνθαηάζηαζε ησλ αζζελψλ, ε θαη’ νίθνλ λνζειεία θαη άιιεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

λνζειείαο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (π.ρ. ηειεταηξηθή), γ) ε παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ, δ) ε 

νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε θαη πξφιεςε, ε) ε ηαηξνθνηλσληθή θαη επηδεκηνινγηθή έξεπλα, 

ζη) ε παξνρή ππεξεζηψλ ζρνιηθήο πγηεηλήο, θνηλσληθήο θξνληίδαο, νηθνγελεηαθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο, δ) ε πξνιεπηηθή ηαηξηθή θαη ζπλεπψο ζ) ε 

γεληθφηεξε πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ.  

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ επηζηεκνληθή, λνζειεπηηθή, εθπαηδεπηηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ησλ κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. κε ηηο κνλάδεο 
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Γ.Φ.Τ., νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο κνλάδεο αλαθνξάο, ελψ ελίνηε απνηεινχλ θαη ηνλ 

θαηαιεθηηθφ πφιν ηεο νξγαληθήο θαη δηνηθεηηθήο ππαγσγήο ησλ δνκψλ Π.Φ.Τ. 

Βαζηθφο ππιψλαο ηεο Π.Φ.Τ. είλαη ν ζεζκφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ, ν νπνίνο 

απνηειεί ζηαζεξή λνκνζεηηθή δηάηαμε ζηηο πνιηηηθέο πγείαο ηεο Διιάδαο. χκθσλα κε 

ηνπο πξναλαθεξφκελνπο λφκνπο, ν νηθνγελεηαθφο ηαηξφο: α) εθηηκά ηηο πγεηνλνκηθέο 

αλάγθεο ησλ αζζελψλ ηνπ θαη ζπκβάιιεη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κέηξσλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ πξφιεςε αζζελεηψλ θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, β) πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο πγείαο (π.ρ. πξψηεο βνήζεηεο, ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, 

παξαθνινχζεζε αζζελψλ κε ρξφληα λνζήκαηα, ππεξεζίεο κεηαλνζνθνκεηαθήο 

θξνληίδαο, θαη’ νίθνλ λνζειείαο θαη απνθαηάζηαζεο, παξνρή αλαθνπθηζηηθήο θαη 

παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο, ππεξεζίεο νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, εκβνιηαζκνχο 

θ.ιπ.) πνπ δελ απαηηνχλ ηελ εηζαγσγή ηνπ πνιίηε ζε λνζνθνκείν θαη γ) παξαθνινπζεί, 

παξαπέκπεη θαη δηαρεηξίδεηαη απφ θνηλνχ κε άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο (ηφζν ζε 

νξηδφληην φζν θαη ζε θάζεην επηπεδν) πεξηζηαηηθά πνπ ρξήδνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηαηξηθήο 

θξνληίδαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

Ζ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ  

ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

3.1 Δηζαγσγή 

 

ηφρνο ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε 

ησλ παζνινγηθψλ ζεκείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, φπσο 

απηφ έρεη ζπγθξνηεζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηελ Διιάδα. Όπσο έρεη δηαπηζησζεί 

απφ πνηθίιεο έξεπλεο (ζεσξεηηθέο θαη εκπεηξηθέο) θαη θξηηηθέο κειέηεο, ε Π.Φ.Τ. ζηελ 

Διιάδα δελ θαηάθεξε λα απνηειέζεη έλα πγηέο θαη ζπλεθηηθφ ζχζηεκα παξνρήο 

πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά έλα πνιπθεξκαηηζκέλν, απαμησκέλν θαη αδχλακν 

θνκκάηη ηνπ Δ..Τ.  

Λακβάλνληαο ππφςε ην παξαπάλσ δεδνκέλν, ζην παξφλ θεθάιαην ζα επηδησρζεί ε 

θξηηηθή εμέηαζε ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ έρνπλ ζπληειέζεη ζηελ απαμίσζε ηεο 

Π.Φ.Τ. ηφζν απφ ηνπο ίδηνπο ηεο ηνπο ιεηηνπξγνχο φζν θαη απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα δνζεί έκθαζε: α) ζηε ζθηαγξάθεζε ηνπ 

πνιηηηθνχ θαη ηδενινγηθνχ πιαηζίνπ, κέζα ζην νπνίν θηλήζεθαλ νη πνιηηηθέο πγείαο, 

απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 κέρξη ηηο κέξεο καο, β) ζηνλ αληηθαηηθφ 

ραξαθηήξα ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ πγεηνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ 

εθαξκφζηεθαλ ζηελ Διιάδα, εηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ραξαθηήξα, ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ 

νξγάλσζε, ηε δηνίθεζε θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, γ) ζην 

δηαθνξεηηθφ θαζεζηψο δηνίθεζεο, νξγάλσζεο, ρξεκαηνδφηεζεο, ζηειέρσζεο θαη 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ επηκέξνπο δνκψλ Π.Φ.Τ., θαζψο επίζεο θαη ζηηο 

παξαηεξνχκελεο απνθιίζεηο σο πξνο ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηηο ακνηβέο θαη, θπξίσο, 

ηηο παξνρέο πξνο ηνπο ρξήζηεο θαη ηελ πξφζβαζε ησλ ηειεπηαίσλ ζε απηέο, δ) ζηα 

πξνβιεκαηηθά ζεκεία ηεο δηαζχλδεζεο (νξγαλσηηθήο, δηνηθεηηθήο, ιεηηνπξγηθήο, 

νηθνλνκηθήο, επηζηεκνληθήο, εθπαηδεπηηθήο) ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. κε απηέο ηεο Γ.Φ.Τ., 

ε) ζηελ ππνρξεκαηνδφηεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πγείαο θαη ζηελ έιιεηςε νηθνλνκηθήο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζη) ζηελ ελίζρπζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

πγείαο. 

Οη παξαπάλσ άμνλεο ζα ηχρνπλ εξκελεπηηθήο θαη θξηηηθήο πξνζέγγηζεο κέζα απφ 

ηελ αλάπηπμε απηφλνκσλ ππνθεθαιαίσλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε: α) ηελ παιηλσδία 
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ησλ λνκνζεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ Π.Φ.Τ., β) ηνλ ραξαθηήξα, ηελ νξγάλσζε 

θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. θαη γ) ηα νξγαλσηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία ησλ ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. φπσο παξέρνληαη 

απφ ηηο δνκέο: i) ηνπ Δ..Τ., ii) ησλ Ο.Κ.Α., iii) ησλ Ο.Σ.Α. θαη iv) ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα. 

 

3.2 Η παζνινγία ηνπ ζπζηήκαηνο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ζηελ 

Διιάδα 

 

3.2.1 Η παιηλωδία ηωλ λνκνζεηηθώλ κεηαξξπζκίζεωλ γηα ηελ Πξωηνβάζκηα Φξνληίδα 

Υγείαο 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε πεξηθεξεηαθή απνθέληξσζε θαη ε αλάπηπμε ηεο Π.Φ.Τ. απνηεινχλ 

ηνλ θνξκφ θάζε ζπγθξνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ην νπνίν θηινδνμεί λα ζπλδπάζεη 

ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε 

απηέο, αιιά θαη ην ρακειφηεξν, εη δπλαηφλ, θφζηνο  (Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-

Αλαγλσζηνπνχινπ 2009: 38, 40).
46

 Δηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ηελ Π.Φ.Τ., έρεη ήδε 

επηζεκαλζεί ε θαίξηα ζπκβνιή ηεο ζηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο πνπ νη εηζεγεηέο 

ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ πγείαο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ (Hancock & Garret 

1995, ζην σηεξηάδνπ et. al. 2011: 141). Χζηφζν, δελ παχεη ζε εκπεηξηθφ επίπεδν λα 

έρεη ππνβαζκηζκέλν ξφιν, εηδηθά ζε ζχγθξηζε κε ηηο επελδχζεηο πνπ γίλνληαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα πγείαο (ηαηξηθά ηλζηηηνχηα θαη λνζνθνκεία, ζχγρξνλε ηερλνινγία θ.ιπ.), 

ηνπ νπνίνπ ν ξφινο δελ είλαη απιά ζπκπιεξσκαηηθφο ζε ζρέζε κε ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πγείαο, αιιά αληαγσληζηηθφο (νπιηψηεο & Ληνλήο 

2003: 467· ίζθνπ et. al. 2008: 670· Goodwin 2008, ζην σηεξηάδνπ et. al. 2011: 141).  

ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ε Π.Φ.Τ. εμαθνινπζεί λα είλαη κηα έλλνηα παξεμεγεκέλε, 

ηαιαηπσξεκέλε θαη δηαζηξεβισκέλε (Μπέλνο 2000), φληαο ζχκα κηαο ζεηξάο 

αιιεπάιιεισλ κεηαξξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ, νη νπνίεο απνηεινχζαλ αληαλάθιαζε 

ησλ ζπλερψλ ελαιιαγψλ ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ζπλαθφινπζα ζηνπο ππνπξγνχο πγείαο 

(Κνπξήο et. al. 2006: 86-87). Οη εθάζηνηε λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο δελ εμέθξαδαλ 

κηα ζπγθξνηεκέλε θαη ππεξθνκκαηηθή εζληθή πνιηηηθή πγείαο γηα ηε ρψξα. Αληηζέησο, 

                                                           
46

 Ζ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (2007: 11) ζεσξεί ηελ Π.Φ.Τ. βαζηθφ ζηξαηεγηθφ ζηφρν γηα 

ηα ζπζηήκαηα πγείαο φισλ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, καδί κε ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ θαη ηελ 

παξνρή ζεξαπεηψλ. 
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πξνσζνχζαλ θάζε θνξά κηα δηαθνξεηηθή θηινζνθία θαη κηα δηαθνξεηηθή 

θνηλσληθνπνιηηηθή πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ 

Δ..Τ., αιιά θαη ηεο Π.Φ.Τ. εηδηθφηεξα (Κνπξήο et. al. 2007: 55).
47

 Υαξαθηεξίδνληαλ 

απφ έιιεηςε ζπλνρήο, αζπλέρεηα, απνζπαζκαηηθφηεηα θαη ππεξβάιινληα ζεσξεηηθφ 

δήιν· δηαθξίλνληαλ γηα ηελ έιιεηςε ζπζηεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ σο πξνο ηελ 

πξνπαξαζθεπή θαη ηελ εθηέιεζή ηνπο, κε ζπλέπεηα λα απνηπγράλνπλ σο πξνο ηα 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα θαη ηνλ πξαθηηθφ ηνπο αληίθηππν ζηελ θνηλσλία (Abel 

Smith et. al. 1994: 27 θ.εμ.· νπιηψηεο 2003, ζην Κνπξήο et. al. 2007: 64· Κνπξήο et. 

al. 2006: 84· Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 223· σηεξηάδνπ 

et. al. 2011: 143· Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 2012: 111, 114).  

Παξφιν πνπ νη θηιφδνμεο πξνζέζεηο ησλ λνκνζεηψλ, ησλ ππνπξγψλ πγείαο θαη ησλ 

εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ ήηαλ λα θαηνρπξψζνπλ λνκνζεηηθά ηελ παξνπζία θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο Π.Φ.Τ. κέζα ζην Δ..Τ., φλησο ζε αληηζηνηρία κε ηνπο θαηαζηαηηθνχο 

ζηφρνπο ηεο δηαθήξπμεο ηεο Alma-Ata, νη πγεηνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

ςεθίζηεθαλ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 έσο θαη ηηο κέξεο καο κπφξεζαλ λα 

ζπκβάινπλ κφλν ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ξφινπ ηεο Π.Φ.Τ. σο ηεο πξψηεο επαθήο 

ηνπ αζζελή κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο (Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο 2012: 13). Αληηζέησο, 

ζε φ,ηη αθνξά ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο Π.Φ.Τ. κε ηελ θνηλσλία αιιά θαη ηε ζπκβνιή 

ηεο ζηε δηαζθάιηζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, ζηελ πξφιεςε θαη ζηε 

γεληθφηεξε πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ, αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο επεκεξίαο θαη ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ηνπ, ην ζχλνιν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ δεκηνχξγεζε πξννδεπηηθά κηα 

λνκνζεηηθή ζχγρπζε θαη κηα αζάθεηα σο πξνο ηα φξηα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ 

επηκέξνπο επηπέδσλ πεξίζαιςεο θαη, εηδηθφηεξα, σο πξνο ηελ νπζηαζηηθή θαη νξηζηηθή 

εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο Π.Φ.Τ. (Αιεμηάδνπ et. al. 2005: 109· Αδακαθίδνπ & 

Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 326· Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο 2012: 13· 

Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 2012: 111). Έηζη, δελ κπφξεζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά νη βαζηθέο παζνγέλεηεο ηνπ Δ..Τ., φπσο ήηαλ ην ράζκα αλάκεζα ζηνλ 

                                                           
47

 Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο παιηλσδίαο ζηε θηινζνθία ηνπ Δ..Τ. απνηεινχλ νη κεηαξξπζκίζεηο 

γηα ηε δεκφζηα πγεία απφ ηα κέζα πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 έσο θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990. Δλψ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 1397/1983 ην ειιεληθφ θξάηνο, κέζσ ηνπ Δ..Τ., είρε ηελ επζχλε γηα 

ηελ παξνρή θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ, κε ηνλ λφκν 

2071/1992, ν νπνίνο ςεθίζηεθε κε ηελ αιιαγή ηεο θπβέξλεζεο, ην ειιεληθφ θξάηνο ζα κεξηκλνχζε θαη 

ζα είρε απιά ηελ επνπηεία γηα ηελ ίδξπζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ νξγάλσζε φισλ ησλ θνξέσλ (δεκφζησλ 

θαη ηδησηηθψλ) πνπ πξφζθεξαλ ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε θηινζνθία βαζηδφηαλ ζηνλ 

γεληθφηεξν πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, ν νπνίνο δηαπλεφηαλ απφ ηελ αληίιεςε ηεο 

αγνξάο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο (Ρνκπφιεο 1997, ζην Κνπξήο et. al. 2007: 56), ζπληειψληαο έηζη ζηε 

απειεπζέξσζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο (Οηθνλφκνπ 2012: 86). 
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πνιίηε θαη ηηο παξερφκελεο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο, αιιά θαη ε αλαπνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο (Κνπξήο et. al. 2007: 63-64· Polyzos et. al. 

2008· σηεξηάδνπ et. al. 2011: 141-142).  

Ζ αδπλακία απηή νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη δελ ππήξμε ε πνιηηηθή βνχιεζε 

γηα ηε ράξαμε κηαο εληαίαο θαη ζηαζεξήο εζληθήο πνιηηηθήο πγείαο, βαζηζκέλεο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο θαη δείθηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Π.Φ.Τ. 

(Γεσξγνχζε & Κπξηφπνπινο 1991, ζην Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 2012: 111· Abel 

Smith et. al 1994: 28· νπιηψηεο 2004, ζην Κνπξήο et. al. 2007: 64· Κνπξήο et. al. 

2006: 86-87· Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 2012: 111).
48

 Οη πνιηηηθέο πγείαο πνπ 

πξνσζήζεθαλ δελ ήηαλ εληαγκέλεο κέζα ζε έλα πιαίζην δηαιφγνπ, ηεθκεξίσζεο ηεο 

αλαγθαηφηεηάο ηνπο, ζχγθξνπζεο
49

 αιιά θαη ζπλαίλεζεο
50

  ζε θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ 

επίπεδν (Κνπξήο et. al. 2006: 84-85· Κνπξήο et. al. 2007: 63). Οχηε επίζεο ππήξμαλ ην 

απνηέιεζκα κηαο εηο βάζνο ηεθκεξησκέλεο επηζηεκνληθά κειέηεο πάλσ ζηα 

πξνβιήκαηα ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα (νπιηψηεο 2004, ζην Κνπξήο et. al. 2006: 84). 

Αληηζέησο, ιεηηνχξγεζαλ σο ζηεγαλά πξνγξάκκαηα ηνπ εθάζηνηε θπβεξλψληνο 

θφκκαηνο,
51

 ρσξίο ζπζηεκαηηθφηεηα θαη εληαία ζηξαηεγηθή ζηνρνζεζία θαη, θπξίσο, 

ρσξίο θακία πξφζεζε καθξνπξφζεζκεο δέζκεπζεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπο (Κνπξήο et. al. 

2006: 84-85· Φηιαιήζεο 2008: 109).
52

 Σν παξαπάλσ πνιηηηθφ θαη ηδενινγηθφ πιαίζην, 

                                                           
48

 Απηφ ήδε είρε ηεζεί σο ζέκα κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 1397/1983: ε ζπγθεθξηκέλε, ξηδνζπαζηηθή 

νκνινγνπκέλσο, ζεζκηθή παξέκβαζε πξνυπέζεηε ηελ πηνζέηεζε ελφο δηαθνξεηηθνχ πιαηζίνπ 

αληηιήςεσλ θαη νξγαλσηηθψλ αξρψλ γηα ηνλ ξφιν θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο (Οηθνλφκνπ 2012: 

73). 
49

 Όπσο ζεκεηψλνπλ νη Κνπξήο et. al. (2006: 85), ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη εηζεγεηέο ησλ λνκνζεηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ δελ επέδεημαλ ηε βνχιεζε λα αλαιάβνπλ ην πνιηηηθφ θφζηνο ησλ πξνηάζεψλ ηνπο, 

εξρφκελνη ζε ζχγθξνπζε αθφκα θαη κε θαηεζηεκέλεο ζπληερληαθέο ινγηθέο θαη νκάδεο ζπκθεξφλησλ. 

Μάιηζηα, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ν παξάγνληαο ηνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο (ή αθφκα θαη ηα πηζαλά 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθά νθέιε, ηα πνιηηηθά θεθηεκέλα) ήηαλ απηά πνπ δηακφξθσλαλ ηε ζηνρνζεζία θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο κεηαξξχζκηζεο (Κνπξήο et. al. 2006: 85-86). 
50

 Με εμαίξεζε ηνλ λφκν 1397/1983, ν νπνίνο είρε ηχρεη επξείαο απνδνρήο, νη πνιηηηθέο πγείαο ζηελ 

Διιάδα δελ βαζίζηεθαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο 

κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο, ησλ θνκκάησλ, ησλ πνιηηψλ, ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ 

αιιά θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο (Κνπξήο et. al. 2006: 85). Βέβαηα, παξαηεξήζεθε επίζεο ην 

θαηλφκελν φπνπ, ελψ ππήξμε πνιηηηθή ζπλαίλεζε γηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα (π.ρ. γηα ηνλ νηθνγελεηαθφ 

ηαηξφ ή ηελ έληαμε ησλ πνιπταηξείσλ ηνπ Η.Κ.Α. ζην Δ..Τ.) δελ επεηεχρζε ηειηθά ε πινπνίεζή ηνπο 

(νπιηψηεο 2004, ζην Κνπξήο et. al. 2006: 85). 
51

 Οη Παπνχιηαο & Σζνχθαο (1998, ζην Κνπξήο et. al. 2006: 87) ππνζηεξίδνπλ φηη ην ζχζηεκα πγείαο 

ζηελ Διιάδα είλαη πξνζσπνπαγέο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ εμαξηάηαη απφ ηηο ad hoc επηινγέο 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ, θαζψο νη πγεηνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλεο κε ηε 

ζηάζε θαη ηελ πνιηηηθή βνχιεζε ηνπ ππνπξγνχ πγείαο θαη ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο. 
52

 Απηφ θάλεθε ηδηαίηεξα κε ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ αθνινχζεζαλ ηνλ λφκν 3235/2004, ν 

νπνίνο αθνξνχζε απνθιεηζηηθά ηελ Π.Φ.Τ. Παξφιν πνπ σο λφκνο ήηαλ ξεαιηζηηθφο σο πξνο ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε ζηνρνζεζία ηνπ, δελ ηέζεθε ζε εθαξκνγή ιφγσ ηεο πξνθήξπμεο πξφσξσλ 

εθινγψλ (Κνπξήο et. al. 2007: 63). πλεπψο, ε Π.Φ.Τ. ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί ππφ έλα λνκνζεηηθφ 

θαζεζηψο, νη δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ έκεηλαλ, σο επί ην πιείζηνλ, αλεθάξκνζηεο (Αιεμηάδνπ et. al. 2005: 

109). Αιιά θαη νη κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ αθνινχζεζαλ κεηά ην 2004 έκεηλαλ ζε ζεσξεηηθφ 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



 

39 

 

ην νπνίν αθνξά έλα ζέκα πνπ έρεη πνηθίιεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, δηαρεηξηζηηθέο θαη 

πγεηνλνκηθέο ζπληζηψζεο (Κπξηφπνπινο 1996), ζπληέιεζε ζηελ αλνξζνινγηθή θαη 

πξαθηηθά αλέθηθηε ζέαζε ηεο Π.Φ.Τ. ηφζν κέζα ζην Δ..Τ. φζν θαη ζηε ζπλείδεζε 

ησλ πνιηηψλ: δελ απνηέιεζε έλα πγηέο, θαιά νξγαλσκέλν, ζπλεθηηθφ, ζπλεπέο, αιιά θαη 

νηθνλνκηθά εληζρπκέλν ζχζηεκα παξνρήο πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά έλα 

πνιπθεξκαηηζκέλν, απαμησκέλν θαη αδχλακν θνκκάηη ηνπ Δ..Τ. 

 

3.2.2 Ο ραξαθηήξαο, ε νξγάλωζε θαη ε ρξεκαηνδόηεζε ηωλ δνκώλ παξνρήο ππεξεζηώλ 

Πξωηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο 

 

Παξφιν πνπ ζε θαηαζηαηηθφ θαη ζεσξεηηθφ επίπεδν, ε πξνψζεζε ησλ αξρψλ ηεο 

ηζφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη, εληέιεη, ε δηακφξθσζε ελφο θξάηνπο 

πξφλνηαο, ηνπ νπνίνπ νη ππεξεζίεο πγείαο ζα ήηαλ ελνπνηεκέλεο θαη απνθεληξσκέλεο 

απνηέιεζαλ δηαρξνληθά ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ησλ εθάζηνηε πνιηηηθψλ πγείαο (Κνπξήο 

et. al. 2007: 37, 52· Αιεμηάδνπ et. al. 2005: 108· Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-

Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 223, 2009: 40· Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 2012: 109· 

σηεξηάδνπ et. al. 2011: 143· Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο 2012: 11), θάηη ηέηνην δελ 

κπφξεζε λα εθαξκνζηεί νπζηαζηηθά (Abel Smith et. al. 1994: 34· Οηθνλφκνπ 2012: 94-

95). Γηα παξάδεηγκα, ελψ κε ηνλ λφκν 1397/1983 πξνβιεπφηαλ ε ζπγθξφηεζε ελφο 

εληαίνπ θνξέα πγείαο, ν νπνίνο ζα είρε σο ζηφρν ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε φισλ ησλ 

βαζκίδσλ πεξίζαιςεο ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα, πξνθεηκέλνπ έηζη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζην θνηλσληθφ αγαζφ ηεο πγείαο, δελ κπφξεζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ 

δεηήκαηα καθξννηθνλνκηθήο θαη κηθξννηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο θαη ηζφηεηαο ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο θαη πεξηθεξεηαθήο απνθέληξσζεο (Tsalikis 

1988· Liaropoulos 1998, ζην Οηθνλφκνπ 2012:84).
53

  

                                                                                                                                                                          
επίπεδν θαη δελ θαηάθεξαλ λα θηάζνπλ ζην ζηάδην ςήθηζεο λφκνπ (σηεξηάδνπ et. al. 2011: 144, 146). 

Κάηη ηέηνην ζπλέβε κε ην λνκνζρέδην γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεληθνχ πζηήκαηνο 

Π.Φ.Τ., ην νπνίν δελ ςεθίζηεθε, παξφιν πνπ είρε ηεζεί ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα δχν πεξίπνπ ρξφληα 

(2007-2009). 
53

 Όπσο ζεκεηψλεη, κεηαμχ άιισλ κειεηεηψλ, ν νπιηψηεο (2003, ζην Κνπξήο et. al. 2006: 84), ε 

δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο πγείαο ζηελ Διιάδα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980, θαη θπξίσο ην γεγνλφο φηη ε 

ζπγθξφηεζε ηνπ Δ..Τ. δελ νινθιεξψζεθε, νθείιεηαη ελ κέξεη θαη ζηελ απνπζία ζπζηεκαηηθψλ 

κειεηψλ, νη νπνίεο, πξνζεγγίδνληαο κε επηζηεκνληθφ θαη ηεθκεξησκέλν ηξφπν ηηο παζνγέλεηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ κηαο πνιηηηθήο πγείαο πνπ ζα κεηέβαιιε ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ρσξίο λα δεκηνπξγεί πξφζζεηεο επηπινθέο. Δπηπιένλ, πνιιέο απφ ηηο ξπζκίζεηο 

ηνπ λφκνπ 1397/1983 δελ εθαξκφζηεθαλ, ελψ γηα άιια δεηήκαηα δελ ππήξμε ζρεηηθή πξφβιεςε, κε 

απνηέιεζκα ηε απηναλαίξεζε ηεο ίδηαο ηεο θηινζνθίαο ηνπ λφκνπ (Οηθνλφκνπ 2012: 84). 
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Βέβαηα, ν εληαίνο ραξαθηήξαο ηεο δεκφζηαο πγείαο δελ απνηέιεζε έλα δηαρξνληθφ 

θαη παγησκέλν δήηεκα θαηαζηαηηθήο ξχζκηζεο. Ο λφκνο 2071/1992 δελ ην ζεψξεζε θαλ 

σο δήηεκα λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο επηδίσμεο πεξηνξηζκνχ ηεο 

θξαηηθήο επζχλεο θαη αχμεζεο ηνπ ξφινπ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα φζνλ αθνξά ηελ παξνρή θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

(Οηθνλφκνπ 2012: 86). Αιιά θαη κε ηνλ λφκν 2194/1994 ν εληαίνο ραξαθηήξαο ηνπ 

Δ..Τ. απνθαηαζηάζεθε κφλν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν κέζα απφ ηελ επαλαθνξά ζε ηζρχ 

δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 1397/1983, αιιά θπξίσο κέζα απφ ηε δηαηήξεζε δηαηάμεσλ ηνπ 

λφκνπ 2071/1992, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο 

θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζην θφζηνο πεξίζαιςεο (Οηθνλφκνπ 2012: 86-87). 

Γεληθφηεξα, φπσο ζεκεηψλεη ν Οηθνλφκνπ (2012: 85), θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 

άξρηζαλ λα δηαηππψλνληαη απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεπζεξία επηινγήο πγεηνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ παξφρνπ 

ηνπο (δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ), ηε ζπλαθφινπζε ζπλεξγαζία δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 

ηνκέα πγείαο, ηελ απνθέληξσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε, ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ, ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ πγείαο, ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη ηελ εηζαγσγή νηνλεί αγνξψλ ζην 

ζχζηεκα πγείαο. Οη παξαπάλσ ζηφρνη, νη νπνίνη εμέθξαδαλ ην πνιηηηθννηθνλνκηθφ 

πλεχκα ηεο επνρήο, δελ αλαπηχρζεθαλ κε βάζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζρέδην πνιηηηθήο, 

αιιά αλαιψζεθαλ κέζα απφ κηα ζεηξά αιιεπάιιεισλ κεηαξξπζκηζηηθψλ 

παξεκβάζεσλ, νη νπνίεο δελ νδήγεζαλ ζηελ αλακφξθσζε ηνπ Δ..Τ. νχηε 

αληαπνθξίζεθαλ ζηηο θαίξηεο πξνθιήζεηο ηνπ  (ρξεκαηνδφηεζε, δηνίθεζε, έιεγρνο 

θφζηνπο θαη πνηφηεηαο, θαηαλνκή πφξσλ, ζηειέρσζε, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θ.ά.) 

(Οηθνλφκνπ 2012: 85-87). 

Γεγνλφο είλαη φηη νη δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ., ππφ ην ζπγθεθξηκέλν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην, παξνπζίαζαλ κηα εηθφλα πνιπδηάζπαζεο, ε νπνία νθείιεηαη ζε 

γεσγξαθηθέο θαη φρη κφλν ηδηαηηεξφηεηεο (Mariolis et. al. 2004: 105-106· Oikonomidou 

et. al. 2010: 333-337, ζην Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο 2012: 13· Γηαλαζκίδεο & 

Σζηανχζε 2012: 111). Ζ Π.Φ.Τ. δηαρξνληθά πξνζθεξφηαλ απφ έλα δίθηπν δεκφζησλ 

θαη ηδησηηθψλ δνκψλ, θνξέσλ θαη πξνκεζεπηψλ, ην νπνίν ήηαλ άλαξρα αλαπηπγκέλν 

θαη εκθαλψο πνιπθεξκαηηζκέλν αλά αζθαιηζηηθφ ηνκέα, νδεγψληαο ην ζε ρακειή 

απνδνηηθφηεηα (Κπξηφπνπινο et. al. 2000: 171, 173· Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-
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Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 324· ίζθνπ et. al. 2008: 669· Οηθνλφκνπ 2012: 50, 59).
54

 Οη 

δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. ήηαλ (Αδακαθίδνπ & 

Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 324· Οηθνλφκνπ 2012: 50):  

 Σν Δ..Τ., κέζσ ησλ Κέληξσλ Τγείαο, ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ηνπο Ηαηξείσλ, ησλ 

Πνιπδχλακσλ Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ θαη ησλ Δηδηθψλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Ηαηξείσλ, ησλ Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ ησλ λνζνθνκείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ Σκεκάησλ Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ (Σ.Δ.Π.), ησλ Σαθηηθψλ Δμσηεξηθψλ 

Ηαηξείσλ (Σ.Δ.Η.) θαη ησλ Απνγεπκαηηλψλ Ηαηξείσλ, θαη ηνπ Δ.Κ.Α.Β. 

 Οη Ο.Κ.Α., νη νπνίνη κε ηνλ λφκν 3918/2011 εληάρζεθαλ ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., 

παξέρνληαο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. κέζσ ησλ Πνιπταηξείσλ, ησλ ζπκβεβιεκέλσλ 

ηαηξψλ θαη ησλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ θαη εξγαζηεξίσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

 Οη Ο.Σ.Α., κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ Ηαηξείσλ, ησλ Κ.Α.Π.Ζ. θαη 

άιισλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ, φπσο ην «Βνήζεηα ζην ζπίηη».  

 Ο ηδησηηθφο ηνκέαο, κέζσ ησλ ηδησηψλ ηαηξψλ (ζπκβεβιεκέλσλ ή κε 

ζπκβεβιεκέλσλ κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία), ησλ ηδησηηθψλ δηαγλσζηηθψλ 

θέληξσλ θαη εξγαζηεξίσλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ.  

 Οη κε θπβεξλεηηθέο θαη κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο. 

Κάζε επηκέξνπο θνξέαο παξνρήο Π.Φ.Τ. απνηεινχζε έλα μερσξηζηφ ππνζχζηεκα 

πγείαο κε δηθή ηνπ νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή δνκή, δηαθνξεηηθφ θνξέα επνπηείαο, 

δηαθνξεηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο,
55

 δηαθνξεηηθή ζηειέρσζε θαη πιηθνηερληθή 

                                                           
54

 Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο έρεη ραξαθηεξηζηηθά θαη απφ ηηο ηξεηο βαζηθέο 

κνξθέο ζπζηεκάησλ πγείαο πνπ εθαξκφδνληαη ζε δηεζλέο επίπεδν: α) ην θξαηηθφ ζχζηεκα πγείαο 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη έρεη σο ζηφρν ηελ ηζφηηκε θαη δσξεάλ πξφζβαζε 

ησλ αζζελψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο (κνληέιν Beveridge), β) ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ην νπνίν 

ζηεξίδεηαη ζε επηκέξνπο αζθαιηζηηθά ηακεία, ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχλ ην ζχζηεκα πγείαο (κέζα απφ ηηο 

εηζθνξέο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ) γηα ηελ αγνξά δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο 

(κνληέιν Bismark), θαη γ) ην ηδησηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο 

θαη βαζίδεηαη ζηηο ηδησηηθέο δαπάλεο θαη ηηο ηδησηηθέο ππεξεζίεο πγείαο (Κπξηφπνπινο et. al. 2000: 170· 

Σνχληαο 2003: 76, 78, 83). 
55

 Γηα παξάδεηγκα, νη δνκέο Π.Φ.Τ. ηνπ Δ..Τ. ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Σα 

Πνιπταηξεία ηνπ Η.Κ.Α. θαη ηα ζπκβεβιεκέλα ηδησηηθά ηαηξεία, δηαγλσζηηθά θέληξα θαη εξγαζηήξηα πνπ 

εμππεξεηνχζαλ ηα ππφινηπα ηακεία αζθάιηζεο ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ ηηο εηζθνξέο ησλ εξγνδνηψλ θαη 

ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Σα Γεκνηηθά Ηαηξεία ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ 

δεκνηηθνχο θφξνπο θαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. Σέινο, ν 

ηδησηηθφο ηνκέαο ρξεκαηνδνηείην είηε απφ θαηά πξάμε ακνηβέο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαλ απφ ην θξάηνο 

θαη θαιχπηνληαλ απφ ηηο εηζθνξέο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, είηε απφ ίδηεο δαπάλεο ησλ ρξεζηψλ 

(άκεζε θαηαβνιή ακνηβήο), είηε απφ ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε (Κπξηφπνπινο et. al. 2000: 172· νπιηψηεο 

& Ληνλήο 2003: 467· Θενδψξνπ et. al. 2001· Tountas et. al. 2005, ζην Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-

Αλαγλσζηνπνχινπ 2009: 41· Οηθνλφκνπ 2012: 50, 57). χκθσλα κε ηε δηεζλή εκπεηξία, ν 

πνιπθεξκαηηζκφο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο δπζρεξαίλεη ηε ζπγθξάηεζε ηνπ ξπζκνχ 

αχμεζεο ησλ δαπαλψλ αιιά θαη ηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ. Αληηζέησο, έλα δεκφζην ζχζηεκα 

πγείαο ην νπνίν βαζίδεηαη ρξεκαηνδνηηθά ζε έλαλ θνξέα-αγνξαζηή ππεξεζηψλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ειέγρεη θαη λα ζπγθξαηεί ηε ζπλνιηθή δαπάλε πγείαο (Οηθνλφκνπ 2012: 75). ηελ πεξίπησζε ηνπ 
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ππνδνκή, δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ακνηβέο
56

 θαη παξνρέο ζηνπο 

αζθαιηζκέλνπο (Σνχληαο 2003: 79· Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 

2008: 324, 2009: 41· Οηθνλφκνπ 2012: 59). Οη παξαπάλσ πνηνηηθέο δηαθνξέο, νη νπνίεο 

αληαλαθινχζαλ νπζηαζηηθά ηελ απνπζία ελφο θεληξηθνχ επηηειηθνχ ζρεδηαζκνχ σο 

πξνο ηελ παξνρή θαη ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ., ζπληέιεζαλ ζηελ αδπλακία 

ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ ηνπο (Κπξηφπνπινο et. al. 2000: 173· Σαβιαληά et. al. 2006: 

75· Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 324· Γηαλαζκίδεο & 

Σζηανχζε 2012: 111· Οηθνλφκνπ 2012: 85). Δπηπιένλ, δηαηψληζαλ ην πξφβιεκα ηεο 

αληζφηηκεο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζηηο πνιπθεξκαηηζκέλεο δνκέο Π.Φ.Τ., 

ππνλνκεχνληαο έηζη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ γηα ηε ζπγθξφηεζε ελφο 

εληαίνπ θνξέα πγείαο (Τθαληφπνπινο 2003: 218-219· Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 2012: 

111· Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο 2012: 13· Οηθνλφκνπ 2012: 59). 

χκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηνπο Abel Smith et. al. 

(1994: 27), νη δηνηθεηηθέο δνκέο δεκφζηαο πγείαο δελ θαηάθεξαλ λα έρνπλ νπζηαζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ. Δλψ εθθξάζηεθε ε πξφζεζε 

γηα ηε ράξαμε θαη ηελ εθαξκνγή κηαο πεξηθεξεηαθήο θαη απνθεληξσκέλεο πνιηηηθήο 

πγείαο, φξγαλα δηνίθεζεο φπσο ην ΚΔ..Τ. θαη ηα ΠΔ..Τ. δελ θαηάθεξαλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηνπο πξνβιεπφκελνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί ήδε κε ηνλ λφκν 

1397/1983. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ΚΔ..Τ. δελ απέθηεζε νπζηαζηηθά αξκνδηφηεηεο 

ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ, ελψ ε ζχζηαζε ησλ ΠΔ..Τ. δελ πξαγκαηνπνηήζεθε 

εθείλε ηελ πεξίνδν, ιφγσ ηεο έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη 

ηεο απνπζίαο επαξθψλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ (Οηθνλφκνπ 2012: 21, 84). Παξφιν πνπ ε 

πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ησλ πγεηνλνκηθψλ πφξσλ θαηά ηελ πεξίνδν 1981-1989 

ζπλέβαιε ζηελ επρεξή πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, ε κε ζχζηαζε 

ησλ ΠΔ..Τ. ελίζρπζε ηηο αληζφηεηεο θαη άιια πξνβιεκαηηθά δεηήκαηα, φπσο ήηαλ ε 

απνθέληξσζε ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ (Νηάθαο 1993· Οηθνλφκνπ  et. al. 2000, ζην 

Οηθνλφκνπ 2012: 84). Γεληθφηεξα, ε νξγάλσζε θαη ε δηνίθεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

                                                                                                                                                                          
ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, παξαηεξήζεθαλ αληζφηεηεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, 

εηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ απφ ην θέληξν πξνο ηελ πεξηθέξεηα (Mitropoulos & 

Sissouras 2004, ζην Οηθνλφκνπ 2012: 76). 
56

 Γηα παξάδεηγκα, νη ηαηξνί ησλ Κέληξσλ Τγείαο, ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ, ησλ Δμσηεξηθψλ 

Ηαηξείσλ ησλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ Πνιπταηξείσλ ηνπ Η.Κ.Α. πιεξψλνληαλ κε κηζζφ, ζε αληίζεζε κε 

ηνπο ηαηξνχο πνπ ήηαλ ζπκβεβιεκέλνη κε άιια αζθαιηζηηθά ηακεία, ησλ νπνίσλ ε ακνηβή είηε 

θαζνξηδφηαλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εγγξαγξακκέλσλ ρξεζηψλ (Ο.Α.Δ.Δ., Σ.Δ.Β.Δ.), είηε γηλφηαλ θαηά 

πξάμε (Ο.Π.Α.Γ.), είηε έπαηξλε ηε κνξθή εθ ησλ πζηέξσλ απνδεκίσζεο (ηακεία ηξαπεδψλ). Σα ηδησηηθά 

ηαηξεία θαη ηα ηδησηηθά δηαγλσζηηθά θέληξα θαη εξγαζηήξηα ρξεκαηνδνηνχληαλ είηε απφ ηηο εηζθνξέο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ είηε απφ ίδηεο δαπάλεο ησλ ρξεζηψλ (νπιηψηεο & Ληνλήο 2003: 467· Θενδψξνπ 

et. al. 2001· Tountas et. al. 2005, ζην Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2009: 41). 
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βαζίζηεθε ζε μεπεξαζκέλεο αληηιήςεηο, παξακέλνληαο ζπγθεληξσηηθή θαη 

γξαθεηνθξαηηθή, ππφ ηελ θχξηα επζχλε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (Abel Smith et. al. 

1994: 27· Κνπξήο et. al. 2007: 54· Οηθνλφκνπ 2012: 21). Ζ ζέζπηζε πνιηηηθψλ, ε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ν έιεγρνο ζηξαηεγηθψλ ζεκάησλ, φπσο ήηαλ ε ζηειέρσζε ησλ 

κνλάδσλ Π.Φ.Τ., εθπνξεχνληαλ ζπγθεληξσηηθά απφ ην θέληξν. Αιιά θαη νη λνκαξρίεο, 

ζηηο νπνίεο ππάγνληαλ νη πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο, εμαξηψληαλ νπζηαζηηθά απφ ηελ 

θεληξηθή δηνίθεζε (Abel Smith et. al. 1994: 31). 

Ο ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαίλεηαη ελαξγψο απφ ηηο 

θαηαζηαηηθέο πξνβιέςεηο γηα ην δηνηθεηηθφ θαη ην ρξεκαηνδνηηθφ θαζεζηψο ησλ 

κνλάδσλ Π.Φ.Τ. Με ηνλ λφκν 1397/1983 πξνβιέθζεθε ε νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή 

ππαγσγή θαη δηαζχλδεζε ησλ Κέληξσλ Τγείαο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ  κε ηα 

λνζνθνκεία ηεο πεξηθέξεηαο πνπ αλήθαλ. Ζ ξχζκηζε απηή δελ δηαηεξήζεθε, θαζψο κε 

ηνλ λφκν 2071/1992 πξνβιέθζεθε ε νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή απηνηέιεηα ησλ 

Κέληξσλ Τγείαο θαη ησλ Τγεηνλνκηθψλ ηαζκψλ. Βέβαηα, κε ηνλ λφκν 2194/1994 

επαλήιζε ε δηνηθεηηθή ππαγσγή ησλ Κέληξσλ Τγείαο ζηα λνζνθνκεία, κέζσ ησλ 

νπνίσλ θαζνξηδφηαλ ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. Με ηνλ λφκν 2889/2001 ηα Κέληξα Τγείαο 

θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία απέθηεζαλ, ηνπιάρηζηνλ λνκνζεηηθά, ηε δηνηθεηηθή ηνπο 

απηνηέιεηα, αλ θαη ζχκθσλα κε κηα κεηαβαηηθή δηάηαμε ηνπ ίδηνπ λφκνπ (άξζξν 15§4), 

νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα βάξπλαλ ηα λνζνθνκεία. Γεληθφηεξα, νη αιιεπάιιειεο 

λνκνζεηηθέο αιιαγέο φζνλ αθνξά ηε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή δηαζχλδεζε ησλ 

Κέληξσλ Τγείαο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ κε ηηο κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο δελ έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζηα πξψηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπο 

βάζεη ελφο απηνδχλακνπ πξνυπνινγηζκνχ (Τθαληφπνπινο 2003: 218-219· σηεξηάδνπ 

et. al. 2011: 143).  

Βέβαηα, ην γεγνλφο απηφ επηδεηλψζεθε ιφγσ ηεο ζηαδηαθήο ππνρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα πγείαο, κέζα ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ 

ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, ε νπνία ραξαθηεξηδφηαλ απφ δεκνζηνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο 

(νπιηψηεο & Ληνλήο 2003: 467).
57

 Δλψ κε ηελ ςήθηζε ησλ λφκσλ 1397/1983 θαη 

1579/1985 παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ πγείαο, κέζα ζηα πιαίζηα 

ηεο πξφζεζεο ηεο ηφηε θπβέξλεζεο λα παξάζρεη ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο κε 
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 Όπσο ζρνιηάδνπλ νη νπιηψηεο & Ληνλήο (2003: 467), νη δεκνζηνλνκηθνί πεξηνξηζκνί επηβιήζεθαλ 

ιφγσ ηεο πξνζπάζεηαο ηεο ρψξαο λα εληαρζεί ζηελ νηθνλνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή έλσζε. Γεληθφηεξα 

φκσο, πνιιέο πγεηνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο δελ κπφξεζαλ λα πινπνηεζνχλ, είηε γηαηί δελ βξέζεθαλ νη 

απαξαίηεηνη πφξνη (θάηη ηέηνην ζπλέβε κε ηε ζηειέρσζε ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ.) είηε γηαηί ν ππνινγηζκφο 

ηνπ θφζηνπο δελ είρε βαζηζηεί ζε ηεθκεξησκέλεο θαη επηθαηξνπνηεκέλεο νηθνλνκνηερληθέο κειέηεο, 

ζπλεπψο απέβε ιαλζαζκέλνο (Κνπξήο et. al. 2006: 85). 
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ρακειή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζην θφζηνο,
58

 δελ πξνβιέθζεθε θαηαζηαηηθά ν ηξφπνο 

ξχζκηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ κνξθψλ 

απνδεκίσζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο (Οηθνλφκνπ 2012: 84).
59

 Δπηπξφζζεηα, νη 

λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ αθνινχζεζαλ θαηέζηεζαλ ην ζχζηεκα πγείαο σο ην 

πιένλ ηδησηηθνπνηεκέλν θαη αληζφηηκν ζε ζχγθξηζε κε ηα ζπζηήκαηα πγείαο άιισλ 

επξσπατθψλ θξαηψλ (Liaropoulos & Tragakes 1998, ζην Οηθνλφκνπ 2012: 74· 

Κπξηφπνπινο et. al. 2000: 170· ίζθνπ et. al. 2008: 663· Οηθνλφκνπ 2012: 27). Όπσο 

αλαθέξνπλ νη Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ (2009: 39), ελψ ην 

2000 ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ πγείαο ζηελ Διιάδα ήηαλ απφ ηα πςειφηεξα 

αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηνπ Ο.Ο..Α., νη ηδησηηθέο δαπάλεο μεπέξαζαλ ην πνζνζηφ ησλ 

δεκφζησλ δαπαλψλ, κε ηηο ηειεπηαίεο λα ζεκεηψλνπλ έλα απφ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά. 

Παξφιν πνπ κέρξη ην 2004 νη ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα ηελ πγεία (δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο) 

έθηαζαλ ην 10% ηνπ Α.Δ.Π. (ίζθνπ et. al. 2008: 664), ε Διιάδα παξνπζίαζε 

απφθιηζε σο πξνο ηελ θαηαλνκή ηνπο, κε ηηο ηδησηηθέο δαπάλεο λα θαιχπηνπλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πνζνζηνχ (Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 

2009: 39). Σν πςειφ πνζνζηφ ησλ επίζεκσλ θαη αλεπίζεκσλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ 

αλαίξεζε, νπζηαζηηθά, ηελ αξρή ηεο ηζνηηκίαο θαη ηεο κεδεληθήο ηηκήο θαηά ηε ρξήζε 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ζπληζηψληαο (καδί κε ηε ζπλαθφινπζε παξανηθνλνκία) κηα 

κνξθή άηππεο ζπλαζθάιηζεο θαη ζπκπιεξσκήο (Οηθνλφκνπ 2012: 74).
60

  

Ήδε απφ ηα κέζα πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε Δηδηθή Δπηηξνπή 

Δκπεηξνγλσκφλσλ (1994: 33) είρε επηζεκάλεη ηελ έιιεηςε νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ πξνζθέξνληαλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. Παξφιν πνπ ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ Δ..Τ. απνηεινχζε βαζηθφ ζέκα 

πνιηηηθνχ δηαιφγνπ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, κε ηνλ λφκν 2519/1997 

δηαηππψζεθαλ ζρεηηθέο πξνβιέςεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Οη ξπζκίζεηο ηνπ 
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 Μέρξη ην 1989 νη δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ πγεία άγγημαλ ην 4,77% ηνπ Α.Δ.Π. Μάιηζηα, αλ 

ζπλππνινγηζηνχλ θαη νη ηδησηηθέο δαπάλεο γηα ηελ πγεία, νη νπνίεο αληηζηνηρνχζαλ ην 1989 ζην 2,79% 

ηνπ Α.Δ.Π., ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ πγείαο ην 1989 αλεξρφηαλ ζην 7,53% ηνπ Α.Δ.Π., 

πνζνζηφ ζπγθξίζηκν κε ην αληίζηνηρν άιισλ αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ (Κνπξήο et. al. 2007: 53· ίζθνπ et. 

al. 2008: 664).  
59

 Ζ απνηπρία δεκηνπξγίαο ελφο εληαίνπ θνξέα πγείαο, κέζα ζηνλ νπνίν ζα εληάζζνληαλ θαη φινη νη 

αζθαιηζηηθνί θνξείο, νδήγεζε ζε κηα ακεραλία σο πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηε 

ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ειιεηκκάησλ θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηεο 

ζεκαζίαο ησλ κεζφδσλ απνδεκίσζεο ησλ πξνκεζεπηψλ πγείαο (Οηθνλφκνπ 2012: 85). 
60

 Απηφ ζρεηίδεηαη άκεζα θαη κε ην γεγνλφο φηη ε αχμεζε ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ πγείαο θαηέζηεζε 

δπζρεξή ηελ επηβνιή ελφο αλψηαηνπ νξίνπ ζηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο πγείαο. Δλψ ζε επίπεδν θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θάηη ηέηνην ήηαλ δπλαηφ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

κπφξεζε λα ζπζηαζεί έλα ηέηνην πιαίζην, έηζη ψζηε φινη νη ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη λα ζπγθεληξψλνληαη 

θαη λα ηπγράλνπλ ζπληνληζκνχ. Απνηέιεζκα ήηαλ νη πξαγκαηηθέο δαπάλεο πγείαο λα μεπεξλνχλ ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (Οηθνλφκνπ 2012: 75-76). 
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ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ πξνψζεζαλ ηελ έλλνηα ηεο «εζσηεξηθήο αγνξάο» δηεπζπλφκελνπ 

αληαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία δηνηθεηηθνί θαη ρξεκαηνδνηηθνί 

κεραληζκνί λεσηεξηζηηθνχ ραξαθηήξα, αιιά θαη λα αζθεζνχλ πνιηηηθέο ειέγρνπ ηνπ 

θφζηνπο θαη ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ πγείαο (Μσξαΐηεο 2000, ζην Κνπξήο et. al. 

2007: 60). Δηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ηελ Π.Φ.Τ., ε παξαπάλσ λεσηεξηζηηθή πξννπηηθή 

εθθξάζηεθε κε ηε ζπγθξφηεζε ησλ Γηθηχσλ Π.Φ.Τ. (Γεσξγνχζε θαη Κπξηφπνπινο 

2000, ζην Κνπξήο et. al. 2007: 60), θαηά ην πξφηππν ηνπ γαιιηθνχ κνληέινπ ησλ 

Γηθηχσλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο (Οηθνλφκνπ 2012: 88), κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ ζηηο αζηηθέο, εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

Χζηφζν, πνιινί ήηαλ εθείλνη νη νπνίνη ραξαθηήξηζαλ ηε ζπγθξφηεζε ησλ Γηθηχσλ 

Π.Φ.Τ. σο κηα αλεδαθηθή παξέκβαζε, ε νπνία εμέθξαδε θπξίσο πνιηηηθή αηνικία
61

 θαη 

έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο θαη δέζκεπζεο, εκπνδίδνληαο ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Τγείαο (Κνπξήο et. al. 2006: 85· Κνπξήο et. al. 

2007: 60· σηεξηάδνπ et. al. 2011: 143-144). Σφζν ε θξηηηθή ζε πνιηηηθφ επίπεδν φζν 

θαη νη δηνηθεηηθέο θαη ηερληθέο δπζρέξεηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πνξεία 

θαηέζηεζαλ αδχλαηε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ (Κνπξήο et. al. 2007: 60· Γηαλαζκίδεο 

& Σζηανχζε 2012: 110· Οηθνλφκνπ 2012: 88). πλνιηθά, ηφζν ν λφκνο 2194/1994 φζν 

θαη ν λφκνο 2519/1997 δελ θαηάθεξαλ λα απνθαηαζηήζνπλ ηνλ δεκφζην θαη εληαίν 

ραξαθηήξα ηνπ Δ..Τ. θαη ηεο Π.Φ.Τ. (Αιεμηάδνπ et. al. 2005: 108), αθήλνληαο έηζη ην 

πεξηζψξην λα δηαησληζηνχλ νη δνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αδπλακίεο ηνπ Δ..Τ. 

(Οηθνλφκνπ 2012: 88). 

Μέζα ζην ίδην πιαίζην θηλήζεθε θαη ην ζρέδην κεηαξξχζκηζεο ηνπ Δ..Τ. «Τγεία γηα 

ηνλ Πνιίηε» (2000), ην νπνίν δέρζεθε θξηηηθή απφ ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, ιφγσ 

ηεο απνζπαζκαηηθφηεηαο ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ (Οηθνλφκνπ 2012: 89). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ Δ..Τ. δελ 

ζπλνδεχηεθαλ απφ ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκνηερληθέο κειέηεο, έηζη ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ην θφζηνο ησλ αιιαγψλ αιιά θαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο 

(Οηθνλφκνπ 2012: 89). Δπηπιένλ, δελ δφζεθαλ πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο ζε δεηήκαηα 

πξνηεξαηνηήησλ σο πξνο ηηο ππεξεζίεο πγείαο, αιιά θαη πνιηηηθήο, φπσο ήηαλ ε ζρέζε 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο, ε ηδησηηθή αζθάιηζε πγείαο, ε θαηαλνκή ησλ 

πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο θ.ιπ. (Οηθνλφκνπ 2012: 89). Απφ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ζρεδίνπ 
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 Σν γεγνλφο φηη ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο πέξαζε ζησπεξά απφ ηε Βνπιή, ρσξίο δηαβνχιεπζε θαη 

δεκφζην δηάινγν αιιά νχηε θαη θηλεηνπνηήζεηο, αθήλεη πεξηζψξηα γηα λα εθθξαζηνχλ ππνςίεο ζρεηηθά κε 

ην εάλ ε ηφηε θπβέξλεζε είρε πξαγκαηηθά πξφζεζε λα ηνλ πινπνηήζεη ή απιά λα ηνλ πεξάζεη απφ ηε 

Βνπιή (Τθαληφπνπινο 2003, ζην σηεξηάδνπ et. al. 2011: 143-144) .  
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απηνχ κφλν νξηζκέλεο κπφξεζαλ λα πινπνηεζνχλ, κέζα απφ ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 

2889/2001. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 2889/2001, ηα ΠΔ..Τ. αλέιαβαλ ηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ πφξσλ ησλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο, νη νπνίεο ζα δηαηεξνχζαλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο απηνηέιεηα (ίζθνπ et. al. 

2008: 669· Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 2012: 110). Όπσο ζεκεηψλνπλ νη Κνπξήο et. al. 

(2007: 62), ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο εηζήγαγε αιιαγέο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ 

κνλάδσλ πγείαο, πξνθεηκέλνπ λα ζηαζεξνπνηεζεί ―αλ φρη λα κεησζεί― ην θφζηνο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη λα βειηησζεί ε πνηφηεηά ηνπο. Απηφ πξνσζήζεθε κε ηελ 

εθαξκνγή ελφο λένπ κνληέινπ δηνίθεζεο ησλ λνζνθνκείσλ απφ δηνηθεηή-manager, ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη ηελ εηζαγσγή ζχγρξνλσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ ηαηξηθή θαη λνζειεπηηθή πξαθηηθή (Κνπξήο et. al. 

2007: 62· ίζθνπ et. al. 2008: 669). Οπζηαζηηθά φκσο, ην ζχζηεκα ηεο Π.Φ.Τ. δελ 

επεξεάζηεθε απφ απηή ηε ξχζκηζε, θαζψο νη βαζηθέο ηεο αξρέο έκεηλαλ ακεηάβιεηεο 

(Αιεμηάδνπ et. al. 2005: 109· Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2009: 

41).  

Αιιά θαη νη πξνβιέςεηο ησλ λφκσλ 3172/2003 θαη 3235/2004 ζρεηηθά κε ηε 

δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηνλ εληαίν ζπληνληζκφ ησλ επηκέξνπο επηπέδσλ 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο δελ πινπνηήζεθαλ, ιφγσ αιιαγήο ηεο θπβέξλεζεο (Βξαράηεο 

& Παπαδφπνπινο 2012: 13· Οηθνλφκνπ 2012: 91). Δηδηθά ν λφκνο 3235/2004, παξφιν 

πνπ έδσζε έκθαζε ζηνλ πινπξαιηζηηθφ ραξαθηήξα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

Π.Φ.Τ., αιιά θαη ζε άιινπο ζεζκνχο (π.ρ. ηνλ ζεζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ) θαη 

θαηλνηφκεο πξαθηηθέο (π.ρ. ηνλ ειεθηξνληθφ ηαηξηθφ θάθειν, ηελ ειεθηξνληθή θάξηα, 

ηελ πηζηνπνίεζε ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. θ.ιπ.), δελ πξνέβιεςε ηξφπνπο επαξθνχο 

ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο (Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2009: 40).
62

 

Δπηπιένλ, ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθήο νξγάλσζεο θαη απνθέληξσζεο, ηα Πε..Τ.Π. δελ 

δελ θαηάθεξαλ λα πινπνηήζνπλ ηελ ηδέα ηεο απνθέληξσζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο, θαζψο ε εμάξηεζή ηνπο απφ ην θέληξν εμαθνινπζνχζε λα είλαη εκθαλήο 

(Οηθνλφκνπ 2012: 22). Χζηφζν, ε ζέζπηζή ηνπο απνηέιεζε έλα πξψην βήκα γηα ηε 

δηακφξθσζε κηαο θνπιηνχξαο ζρεηηθήο κε ηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή δηαθπβέξλεζε 

(Εειίδεο 2005, ζην Οηθνλφκνπ 2012: 22). 
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 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πξνβιέθζεθε λα γίλεη απνθιεηζηηθά 

απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ν νπνίνο, φπσο αλαθέξνπλ νη Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-

Αλαγλσζηνπνχινπ (2009: 40), δελ κπνξνχζε λα ππεξβεί ηα φξηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπ 

θξάηνπο θαη ηνπο πφξνπο ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο. 
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Μέρξη θαη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ην Δ..Τ. βξέζεθε ζην επίθεληξν ελφο 

αξηζκνχ κεηαξξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ, νη νπνίεο νπζηαζηηθά κεγέζπλαλ ή 

επηδείλσζαλ ηηο ππάξρνπζεο αδπλακίεο ηνπ: α) νη αλεπάξθεηεο ηεο Π.Φ.Τ. δελ 

απαιείθζεθαλ, ιφγσ ηνπ πνιπθεξκαηηζκέλνπ δηθηχνπ ππεξεζηψλ ηεο, β) ε 

ζπγθέληξσζε θαη ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο δελ θαηέζηε εθηθηή, γ) δελ παγηψζεθαλ θίλεηξα απνδνηηθφηεηαο ησλ 

πξνκεζεπηψλ πγείαο, δ) ε αδπλακία απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ κνλάδσλ πγείαο 

πξνθάιεζε πξφζζεηεο δαπάλεο, ε) δελ ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή κεραληζκνί αμηνιφγεζεο 

ηνπο θφζηνπο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζη) δελ ππήξμε 

ηζφξξνπε θαηαλνκή ησλ πφξσλ (νηθνλνκηθψλ, αλζξψπηλσλ), έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη 

νη πγεηνλνκηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ (Economou 2010· Economou & Giorno 2009, 

ζην Οηθνλφκνπ 2012: 95). 

Γεληθφηεξα, νη πνιηηηθέο αιιαγέο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ Διιάδα κεηά ην 2004 

ζπληέιεζαλ ζηελ ήδε θιηκαθνχκελε ππνβάζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πγείαο. Ζ 

ππνρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δ..Τ., ε νπνία πήξε ηε κνξθή κεγάισλ πεξηθνπψλ ζηηο 

δαπάλεο γηα ηε ζηειέρσζε ησλ δεκφζησλ κνλάδσλ πγείαο, έδσζε ην βήκα γηα ηελ 

αχμεζε ηφζν ηεο πξνζθνξάο φζν θαη ηεο δήηεζεο ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

πγείαο (ίζθνπ et. al. 2008: 669-670). Ο ηδησηηθφο ηνκέαο πγείαο έγηλε ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθφο, θαζψο εληζρχζεθε κε επελδχζεηο ζηηο ππνδνκέο ηνπ (ίζθνπ et. al. 

2008: 670).
63

 Παξάιιεια, απμήζεθαλ θαη νη ηδησηηθέο δαπάλεο γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο 

(νπιηψηεο & Ληνλήο 2003: 467· Tountas et. al. 2005, ζην Βξαράηεο θαη 

Παπαδφπνπινο 2012: 14· ίζθνπ et. al. 2008: 670· Οηθνλφκνπ 2012: 74), νη νπνίεο 

ππεξθέξαζαλ θαη επηθξάηεζαλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηηο δεκφζηεο δαπάλεο πγείαο.
64

 

Ζ πνιπδηάζπαζε ησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. ζπλέβαιε, επίζεο, ζηελ 

εχινγε πνιπδηάζπαζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Π.Φ.Τ. θαη ζηε ζπλαθφινπζε ρακειή 

απνδνηηθφηεηά ηεο, ιφγσ ηεο εηεξνγέλεηαο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ αζζελψλ 

ζηηο δαπάλεο απφ ηνπο Ο.Κ.Α.
65

 αιιά θαη ιφγσ ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο 
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 Όπσο ζεκεηψλνπλ νη ίζθνπ et. al. (2008: 670), νη επελδχζεηο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πγείαο αθνξνχζαλ 

ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο γηα ηελ ηαηξηθή πξαθηηθή, ηελ ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ κέζα 

απφ εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο, αιιά θαη ηελ εηζαγσγή θεθαιαίνπ απφ ην εμσηεξηθφ. 
64

 Ζ δξακαηηθή αχμεζε ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ πγείαο σο πνζνζηφ ηνπ Α.Δ.Π. δέρηεθε ζθνδξή θξηηηθή, 

θαζψο ήηαλ ην πιένλ πςειφηεξν αλάκεζα ζηηο ρψξεο-κέιε ηνπ Ο.Ο..Α. (σηεξηάδνπ et. al. 2011: 146). 
65

 Πέξα απφ ην θαηλφκελν ηεο πνιπδηάζπαζεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ε εμάξηεζε ηεο πγεηνλνκηθήο 

αζθάιηζεο απφ ηηο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ έζεζε πνιιά εξσηεκαηηθά σο πξνο ηε θεξεγγπφηεηα θαη 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο (ίζθνπ et. al. 2008: 670). Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ (Ληαξφπνπινο 2006, ζην ίζθνπ et. al. 2008: 670), ε 
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παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ
66

 (Ληαξφπνπινο 2005, ζην ίζθνπ et. al. 2008: 669· Βξαράηεο 

& Παπαδφπνπινο 2012: 14). 

Με ηνλ λφκν 3918/2011 έγηλε έλα ζεκαληηθφ βήκα, κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο Π.Φ.Τ. κέζα απφ ηε ζχζηαζε ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., ζηνλ νπνίν εληάρζεθαλ 

νη θιάδνη πγείαο ησλ ηεζζάξσλ κεγαιχηεξσλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ ηεο ρψξαο (Η.Κ.Α. 

– Δ.Σ.Α.Μ., Ο.Γ.Α., Ο.Α.Δ.Δ. θαη Ο.Π.Α.Γ.).
67

 Μαθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηνπ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ήηαλ ν ζρεδηαζκφο ελφο λένπ πγεηνλνκηθνχ  ράξηε ηεο Π.Φ.Τ., κέζσ ηεο 

θαηαγξαθήο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ δνκψλ Π.Φ.Τ. ησλ Κέληξσλ Τγείαο θαη ηνπ 

Η.Κ.Α. (Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 2012: 113), ν νπνίνο ζα αληαλαθινχζε νπζηαζηηθά 

ηελ νξγαληθή ελνπνίεζε ηνπ θιάδνπ πγείαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζθαιηζηηθνχ ηακείνπ 

κε ην Δ..Τ. (Οηθνλφκνπ 2012: 100). Με ηνλ ζπγθεθξηκέλν λφκν ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα 

ηε ξχζκηζε ηεο λνκηθήο κνξθήο, ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ, αιιά θαη 

ηνπ θαζεζηψηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ λένπ θνξέα (Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 2012: 

113). Δπηδηψρζεθε ε ζχζηαζε ελφο εληαίνπ ηακείνπ πγείαο, ζην νπνίν κνλνπσιηαθά ζα 

ζπγθεληξψλνληαλ φινη νη πφξνη πγείαο, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο 

ηνπ δχλακεο έλαληη ησλ πξνκεζεπηψλ πγείαο, αιιά θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ 

(Οηθνλφκνπ 2012: 99-100). Απηφ είρε σο επαθφινπζν ηελ νκνγελνπνίεζε ησλ παξνρψλ 

πγείαο πξνο φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ησλ 

ηειεπηαίσλ ζε έλα εληαίν ζχζηεκα πγείαο (Οηθνλφκνπ 2012: 99-100).  

Χζηφζν, εμαξρήο επηζεκάλζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο αδπλακίεο, νη νπνίεο 

απνδπλάκσζαλ ηελ εχξπζκε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. Καηαζηαηηθφο 

ζηφρνο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ήηαλ ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

αζθαιηζκέλσλ ζηνπο παξαπάλσ Ο.Κ.Α., νη νπνίνη απφ ηελ πιεπξά ηνπο παξνπζίαδαλ 

ηφζν πιενλεθηήκαηα φζν θαη κεηνλεθηήκαηα αλαθνξηθά κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο 

θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο ηνπο πφξνπο. Οη επηκέξνπο αδπλακίεο θάζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα 

πξνβιέθζεθε λα ππεξθεξαζηνχλ κέζα απφ ηε ζχληαμε ελφο εληαίνπ θαλνληζκνχ ν 

νπνίνο λα δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ ππεξεζηψλ 

πξνο φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο. Ο ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκφο ήηαλ αλεμάξηεηνο απφ 

ηνπο ζπκβαιιφκελνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, πξνθεηκέλνπ θάζε αζθαιηζκέλνο λα έρεη 

                                                                                                                                                                          
ρξεκαηνδνηηθή βάζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πεξηνξίζηεθε, αδπλαηψληαο έηζη λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

απμεκέλεο πγεηνλνλνκηθέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ (νπιηψηεο & Ληνλήο 2003: 467). 
66

 χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ ίζθνπ et. al. (2008), νη νηθνγέλεηεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο αληηκεηψπηδαλ 

πξνβιήκαηα θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηα ηακεία ησλ Ο.Κ.Α. Απηφ νθεηιφηαλ: α) ζηηο 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ραξαθηήξηδαλ ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο, β) 

ζηηο θαζπζηεξήζεηο ζηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ θαη γ) ζηε γεληθφηεξε αζάθεηα φζνλ αθνξά ηηο 

παξνρέο πνπ θαιχπηνληαλ απφ ην εθάζηνηε αζθαιηζηηθφ ηακείν (ίζθνπ et. al. 2008: 669). 
67

 Απψηεξνο ζηφρνο ήηαλ λα εληαρζνχλ θιάδνη πγείαο θαη άιισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. 
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ηζφηηκε πξφζβαζε ζε ηαηξηθέο ππεξεζίεο (ηαηξνχο, δηαγλσζηηθέο θαη απεηθνληζηηθέο 

εμεηάζεηο, θάξκαθα θαη άιια ζεξαπεπηηθά κέζα). Χζηφζν, δελ ππήξμε ζρεηηθή 

πξφβιεςε γηα ηελ παξνρή πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ γηα έλα αξθεηά κεγάιν θνκκάηη ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ απνηειείην απφ ηνπο απφξνπο, ηνπο κεηαλάζηεο, ηηο κεηνλεθηηθέο 

θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηνπο αλαζθάιηζηνπο (Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 2012: 113). 

Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε κηα πνιπζεκία αξκνδηνηήησλ: ν Δ.Ο.Π.Τ.Τ. απνηεινχζε 

παξνρέα ππεξεζηψλ πγείαο (κε ηα Πνιπταηξεία ηνπ Η.Κ.Α.), αιιά ηαπηφρξνλα θαη 

αγνξαζηή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ (κε ηνπο θιάδνπο πγείαο ησλ Ο.Κ.Α.) (Γηαλαζκίδεο & 

Σζηανχζε 2012: 113). Ζ ζπγθεθξηκέλε αδπλακία, πνπ παιαηφηεξα αθνξνχζε 

απνθιεηζηηθά ην Η.Κ.Α., κεηαθέξζεθε ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., ν νπνίνο φληαο ππφ ηελ 

επνπηεία δπν ππνπξγείσλ (Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο) αδπλαηνχζε λα ην δηαρεηξηζηεί. 

Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάζηεθαλ αξθεηέο αξξπζκίεο σο πξνο ην δηνηθεηηθφ πιαίζην 

θαη ηελ πεξηθεξεηαθή ζπγθξφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Δ.Ο.Π.Τ.Τ. αξζξψζεθε βάζεη ησλ 

Γηνηθήζεσλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ (Γ.Τ.ΠΔ.), νη κνλάδεο Π.Φ.Τ., νη νπνίεο 

ζπληνλίδνληαλ απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 3852/2010 αξζξψζεθαλ ζε 

επίπεδν δήκσλ, ελψ νη κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο (ηα λνζνθνκεία) 

αξζξψζεθαλ ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο (Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 2012: 113-114).
68

 

 

3.2.3 Οη δνκέο παξνρήο ππεξεζηώλ Πξωηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο ηνπ Δ.Σ.Υ. 

 

Ζ αχμεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο ηε δεθαεηία ηνπ 1980 εμέθξαζαλ ηελ πξφζεζε ηεο ηφηε 

θπβέξλεζεο γηα κηα ζηξνθή πξνο ηα αξηζηεξά (Mossialos et. al. 2002, ζην ίζθνπ et. 

al. 2008: 664), έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ηζφηηκε θαη δσξεάλ πξφζβαζε φισλ ησλ 

πνιηηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ηεο ρψξαο. Οη δαπάλεο απηέο ζρεηίζηεθαλ: α) κε ηελ 

αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηε βειηίσζε ηνπ κηζζνινγίνπ ησλ ηαηξψλ, β) κε ηελ 

ελίζρπζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπ ηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ ησλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο ηνπ Δ..Τ. θαη γ) κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πξφζβαζεο ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο (Οηθνλφκνπ 2012: 85). Μέρξη ην 2004, νη ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα ηελ 
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 Όπσο εχζηνρα ζρνιηάδνπλ νη Γηαλαζκίδεο θαη Σζηανχζε (2012: 114), «θαηαιήγνπκε έηζη ζην 

παξάδνμν θαηλφκελν, ηα Κέληξα Τγείαο λα εληάζζνληαη ζε δεκνηηθφ επίπεδν, ελψ αλήθνπλ ζηα 

λνζνθνκεία, πνπ εληάζζνληαη ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο, θαη λα ζπληνλίδνληαη απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., πνπ 

αξζξψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο Γ.Τ.ΠΔ.». 
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πγεία (δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο) έθηαζαλ ην 10% ηνπ Α.Δ.Π. (ίζθνπ et. al. 2008: 664). 

Ζ αχμεζε απηή, σζηφζν, άξρηζε λα  θαηεπζχλεηαη πεξηζζφηεξν πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ησλ ακνηβψλ ησλ ηαηξψλ θαη φρη πξνο ηε βειηίσζε ησλ θηηξηαθψλ 

ππνδνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο (ίζθνπ et. al. 2008: 665). 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 1988 είραλ νινθιεξσζεί ηξία λέα παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία 

(ζην Ζξάθιεην, ζηα Ησάλληλα θαη ηελ Πάηξα), ελψ θαηαζθεπάζηεθαλ λνκαξρηαθά 

λνζνθνκεία θαη αλαθαηλίζηεθαλ ήδε ππάξρνληα (Κνπξήο et. al. 2007: 53· Οηθνλφκνπ 

2012: 85). ηφρνο, αξρηθά, ήηαλ ε ζπγθξφηεζε ελφο νξγαλσκέλνπ δηθηχνπ παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο θπξίσο γηα ηνλ ιαφ ηεο ππαίζξνπ δηά κέζνπ ησλ Κέληξσλ Τγείαο θαη 

ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ηα θελά θαη λα εμαιεηθζνχλ 

νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο αλάκεζα ζηα αζηηθά θέληξα θαη ηελ ππφινηπε ρψξα, κέζα 

απφ ηε δσξεάλ παξνρή ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε (Αιεμηάδε & 

Υακαιίδνπ 1991: 101, ζην Αιεμηάδνπ et. al. 2005: 108· Σαβιαληά et. al. 2006: 72· 

Οηθνλφκνπ 2012: 50, 84).
69

 Απηφ ζπλάγεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ελψ κε ηνλ λφκν 

1397/1983 ππήξμε πξφβιεςε γηα ηε δεκηνπξγία 400 Κέληξσλ Τγείαο ζε νιφθιεξε ηελ 

επηθξάηεηα, κέρξη ην ηέινο ηνπ 1988 ζπζηάζεθαλ 156 Κέληξα Τγείαο ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο (Κνπξήο et. al. 2007: 53), ζε αληίζεζε κε ηηο αζηηθέο πεξηνρέο φπνπ δελ 

παξαηεξήζεθε θάηη αληίζηνηρν (Abel Smith et. al. 1994: 34· Μπέλνο 1996α, ζην 

Αιεμηάδνπ et. al. 2005: 108· Σαβιαληά et. al. 2006: 75· σηεξηάδνπ et. al. 2011: 

143).
70

 Δπίζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ζπζηάζεθαλ αζηηθνχ ηχπνπ Κέληξα 

Τγείαο, ε ιεηηνπξγία ηνπο δελ ζπκπνξεχηεθε ζχκθσλα κε ηηο θαηαζηαηηθέο πξνβιέςεηο, 

κε απνηέιεζκα λα κελ θαηαθέξνπλ λα επηηειέζνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο, πέξαλ 

ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ. Ζ απνδπλάκσζε ησλ Κέληξσλ Τγείαο αζηηθνχ ηχπνπ απνηειεί, 

βέβαηα, απφηνθν φρη κφλν ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο αλαβάζκηζεο ησλ 
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 Με ηηο πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έγηλαλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ 

Μλεκνλίνπ, νη πνιίηεο επηβαξχλνληαη κε 5 επξψ γηα θάζε επίζθεςε ζε θέληξν πγείαο (Οηθνλφκνπ 2012: 

50). 
70

 Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Τγεία – Πξφλνηα» (2000-2006), ην νπνίν 

πξφηεηλε θηιφδνμεο παξεκβάζεηο γηα ηελ Π.Φ.Τ., ηδξχζεθαλ 8 λέα Κέληξα Τγείαο αζηηθνχ ηχπνπ 

(Οηθνλφκνπ 2012: 50), ελψ αλαβαζκίζηεθαλ 2 επηπιένλ. Μέρξη ην 2005 ιεηηνπξγνχζαλ 183 Κέληξα 

Τγείαο ζε κε αζηηθέο πεξηνρέο θαη κφλν 4 Κέληξα Τγείαο ζε αζηηθέο πεξηνρέο (Αιεμηάδνπ et. al. 2005: 

109-110). Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Βχξσλα, ην νπνίν ηδξχζεθε 

20 ρξφληα κεηά απφ ηνλ λφκν πνπ θαζηέξσλε νπζηαζηηθά ηε ζχζηαζή ησλ Κέληξσλ Τγείαο αζηηθνχ ηχπνπ 

(1397/1983) (Βξαράηεο θαη Παπαδφπνπινο 2012: 13). Μέρξη θαη ζήκεξα, ιεηηνπξγνχλ πεξίπνπ 200 

Κέληξα Τγείαο γηα αγξνηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο, 89 Πνιπδχλακα Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία, 1.460 

Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία, 43 Δηδηθά Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία, φπσο επίζεο θαη ηα πξσηλά θαη απνγεπκαηηλά 

Δμσηεξηθά Ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο (νπιηψηεο & Ληνλήο 2003: 467· Θενδψξνπ et. al. 2005, 

ζην Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 324· Οηθνλφκνπ 2012: 50). 
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δεκφζησλ ππνδνκψλ, αιιά θαη ηεο πξνψζεζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο, ήδε απφ ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 2071/1992 (Αιεμηάδνπ et. al. 

2005: 109· Οηθνλφκνπ 2012: 59).  

Άκεζν επαθφινπζν ηεο έιιεηςεο θαη ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Κέληξσλ 

Τγείαο αζηηθνχ ηχπνπ ήηαλ, πέξα απφ ηε δηφγθσζε ηεο δήηεζεο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. 

πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (Οηθνλφκνπ 2012: 59), ε επηβάξπλζε ησλ Δμσηεξηθψλ 

Ηαηξείσλ ησλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο. Σα λνζνθνκεία, πέξα απφ ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, αλαγθάζηεθαλ λα 

αληαπνθξηζνχλ θαη ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ.
71

 Απηφ, 

βέβαηα, νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αδπλακία ηνπ Δ..Τ.: α) λα ζέζεη ζε εθαξκνγή έλαλ 

κεραληζκφ ειέγρνπ ηεο εηζφδνπ, ηεο παξαπνκπήο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ 

πνιηηψλ κέζα ζην ζχζηεκα πγείαο θαη β) λα αλαπηχμεη πνιηηηθέο ππνθαηάζηαζεο ηεο 

λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο απφ ηελ Π.Φ.Τ. ή απφ ελαιιαθηηθέο κνξθέο λνζειείαο, φπσο 

είλαη ε λνζειεία ζην ζπίηη ή ε λνζειεία εκέξαο (Κπξηφπνπινο et. al. 2000: 172· 

Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 325· Οηθνλφκνπ 2012: 49, 59· 

Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 2012: 111). Άκεζν παξεπφκελν απηνχ ηνπ γεγνλφηνο ήηαλ: 

α) ε δπζιεηηνπξγία θαη ε αδπλακία ησλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο βαζηθέο ηνπο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηνπο 

ζεσξεηηθνχο ηνπο ζηφρνπο, β) ε δέζκεπζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ππεξεζίεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ αληηκεησπηζηεί απφ εμσλνζνθνκεηαθέο δνκέο, γ) ε χπαξμε ιηζηψλ 

αλακνλήο γηα εμεηδηθεπκέλεο θαη πνιπδάπαλεο ππεξεζίεο, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί 

ζρεηηθή παξαπνκπή απφ ηνλ γεληθφ ηαηξφ, δ) ε επίηαζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ 

αληζνηήησλ ζηελ θαηαλνκή ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο βαζκίδεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο,
72

 ε) ε παξάθακςε ηνπ ζεκείνπ επαθήο ησλ πνιηηψλ κε ηηο ππεξεζίεο 

Π.Φ.Τ., ζη) ε αδπλακία ειέγρνπ ηεο δηα-πεξηθεξεηαθήο ξνήο ησλ αζζελψλ θαη δ) ε 

δηάζπαζε ηεο ζπλέρεηαο αλάκεζα ζηηο βαζκίδεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (Abel Smith 

et. al. 1994: 26, 30· Μσξαΐηεο et. al. 1995· Βεξελίθε & Τθαληήο 2003, ζην 

                                                           
71

 Παξφκνηα θαηλφκελα παξαηεξήζεθαλ θαη ζηηο κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. ησλ Ο.Κ.Α. Οη 

αζζελείο δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο πνπ ηνπο πξνζέθεξε ην αζθαιηζηηθφ ηνπο 

ηακείν αιιά θαηέθεπγαλ είηε ζε κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο είηε ζε ηδηψηεο ηαηξνχο γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πνπ ήδε είραλ πιεξψζεη κέζσ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηνπο εηζθνξψλ (Abel Smith et. al. 

1994: 30). 
72

 Γεληθφηεξα, ν ραξαθηήξαο ηνπ Δ..Τ. ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ακηγψο λνζνθνκεηνθεληξηθφο, 

αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηελ θαηαλνκή ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο θξνληίδαο 

πγείαο. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ην γεγνλφο φηη ην 2000, ε δεπηεξνβάζκηα 

βαζκίδα πεξίζαιςεο απνξξφθεζε ην 49,2% ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ην 90% ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, ζέηνληαο ηηο δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. ππφ θαζεζηψο ππνζηειέρσζεο (Αδακαθίδνπ 

& Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 325). 
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Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 325· Σαβιαληά et. al. 2006: 

75· σηεξηάδνπ et. al. 2011: 141· Αιεμηάδνπ et. al. 2008: 110· Οηθνλφκνπ 2012: 49, 

51, 80). 

Ζ αξξπζκία θαη ε αζπλέρεηα πνπ παξαηεξήζεθε αλάκεζα ζηηο βαζκίδεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο νθείιεηαη, φπσο ήδε έρεη ζρνιηαζηεί, ζηελ αδπλακία ησλ 

λνκνζεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ λα ζπγθξνηήζνπλ έλα 

απνθεληξσκέλν ζχζηεκα πγείαο, ηα δηάθνξα επίπεδα ηνπ νπνίνπ ζα βξίζθνληαλ ζε 

ζπλεθηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ελψ ε νξγαλσηηθή θαη επηζηεκνληθή 

δηαζχλδεζε ησλ Κέληξσλ Τγείαο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ κε ηηο κνλάδεο 

δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο απνηέιεζε θνκβηθφ δήηεκα φισλ ησλ πγεηνλνκηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, ζηελ πξάμε θαηέζηε αδχλαηε ε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ 

θιηκαθνχκελεο θαη αιιεινυπνζηεξηδφκελεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο απφ φιεο ηηο 

βαζκίδεο πεξίζαιςεο, θαηά ην πξφηππν «πξφιεςε – δηάγλσζε – ζεξαπεία – 

απνθαηάζηαζε» (Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 326· 

σηεξηάδνπ et. al. 2011: 145· Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο 2012: 13). ηφρνο ησλ 

λνκνζεηηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ δηαθεξχμεσλ ήηαλ ε κεηάβαζε απφ έλα ζχζηεκα πγείαο 

ακηγψο λνζνθνκεηνθεληξηθνχ ραξαθηήξα ζε έλα ζχζηεκα φπνπ ε ζέζε ηεο Π.Φ.Τ. ζα 

ήηαλ εληζρπκέλε,
73

 θαζψο ζα ιεηηνπξγνχζε σο ζπλδεηηθφο θξίθνο κε ηε λνζνθνκεηαθή 

θξνληίδα θαη, θπξίσο, σο θίιηξν φισλ ησλ ηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ, πξηλ απηά 

πξνσζεζνχλ ζηε δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα πγείαο (Souliotis & Lionis 2004, ζην 

Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2009: 41· Οηθνλφκνπ 2012: 51).
74

  

ηελ πξάμε, σζηφζν, παξνπζηάζηεθε αδπλακία απνηειεζκαηηθήο δηαζχλδεζεο ησλ 
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 χκθσλα κε ην ηξαηεγηθφ ρέδην ηνκέα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (2007-2013) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε Π.Φ.Τ. απνηεινχζε ηε λέα θαηεχζπλζε 

ηνπ Δ..Τ., κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο φπνπ παξαηεξνχληαη νη κεγαιχηεξεο 

αληζφηεηεο, θαη κε απψηεξν ζηφρν ηελ απνζπκθφξεζε ησλ λνζνθνκείσλ. Απηφ ζα επηηπγραλφηαλ κε: α) 

ηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ., β) ηελ ίδξπζε λέσλ Κέληξσλ Τγείαο αζηηθνχ ηχπνπ θαη 

ηαηξείσλ ζε δήκνπο, γ) ηε ρξήζε ησλ πνιπηαηξείσλ ηνπ Η.Κ.Α., δ) ηελ ίδξπζε λέσλ Κέληξσλ Τγείαο ζηελ 

πεξηθέξεηα, κε ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απνθαηάζηαζεο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία, ε) ηηο θηλεηέο κνλάδεο ππεξεζηψλ πγείαο, ζη) ηελ ελνπνίεζε ησλ θιάδσλ ππεξεζηψλ πγείαο 

ησλ Ο.Κ.Α. θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην Δ..Τ., ππφ ηελ επίβιεςε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ, θαη 

δ) ηνλ ζπλδπαζκφ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ γεληθνχ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ ζε ζπλεξγαζία θαη κε 

εμσηεξηθνχο γηαηξνχο (2007: 35-36). Οη παξαπάλσ πξνηάζεηο ζρεηίδνληαη κε ηηο παξεκβάζεηο πνπ είραλ 

ηεζεί πξνγξακκαηηθά θαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Τγεία – Πξφλνηα» (2000-2006), νη νπνίεο δελ 

πινπνηήζεθαλ θαη κεηαηέζεθαλ γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 (σηεξηάδνπ et. al. 

2011: 145). Βέβαηα, ζηελ πξάμε ην ζχζηεκα εμαθνινπζεί λα είλαη λνζνθνκεηνθεληξηθφ κε ηελ Π.Φ.Τ. λα 

παίδεη ππνβαζκηζκέλν ξφιν. 
74

 Έλα ηέηνηνπ είδνπο θηιηξάξηζκα ησλ ηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ ζα κπνξνχζε λα πεξηνξίζεη ηελ άζθνπε 

δήηεζε πνιπδάπαλσλ εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ησλ πνιηηψλ απφ ηε δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα πγείαο 

θαη, ζπλαθφινπζα, ηφζν ηηο δεκφζηεο φζν θαη ηηο ηδησηηθέο δαπάλεο πγείαο (Αδακαθίδνπ & 

Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2009: 41). 
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επηκέξνπο βαζκίδσλ πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο αιιά θαη εδξαίσζεο ελφο θιίκαηνο 

επηρεηξεζηαθήο θαη ζπλαδειθηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηνπο πγεηνλνκηθνχο ιεηηνπξγνχο 

(Abel Smith et. al. 1994: 27· Οηθνλφκνπ 2012: 51). 

Δπίζεο, ελψ είρε ηνληζηεί, απφ ηε δηαθήξπμε ηεο Alma-Ata αθφκε, φηη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

Π.Φ.Τ. είλαη ε δηεπηζηεκνληθή θαη δηαηνκεαθή ζπλεξγαζία φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηεί κηα νκάδα πγείαο πνπ ζα αληηκεησπίδεη θάζε 

πξφβιεκα ζηελ νιφηεηά ηνπ, θάηη ηέηνην δελ επηηεχρζεθε. Αληηζέησο, ηφζν κέζα ζηα 

πιαίζηα ησλ δνκψλ Π.Φ.Τ. φζν θαη ζηε ζρέζε απηψλ κε ηηο άιιεο βαζκίδεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, κε άιια ιφγηα ηφζν ζε νξηδφληην φζν θαη ζε θάζεην επίπεδν, 

παξαηεξήζεθε αζπλέρεηα, απνζπαζκαηηθφηεηα, έιιεηςε ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπλαδειθηθφηεηαο (Abel Smith et. al. 1994: 27· Μσξαΐηεο et. al. 1995· Βεξελίθε & 

Τθαληήο 2003, ζην Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 326· 

Φηιαιήζεο 1996). ε επίπεδν νξγάλσζεο ησλ ηαηξηθψλ θαη λνζειεπηηθψλ πξάμεσλ, 

παξαηεξήζεθε, επίζεο, αδπλακία εθαξκνγήο πξαθηηθψλ νδεγηψλ θαη θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ γηα ηα δηαγλσζηηθά, θιηληθά θαη ζεξαπεπηηθά πξσηφθνιια, κε απνηέιεζκα 

ηελ εηεξνγέλεηα ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. (Κπξηφπνπινο et. al. 2000: 171· 

Ληνλήο & Μεξθνχξεο 2001, ζην νπιηψηεο & Ληνλήο 2003: 466-467· Βξαράηεο & 

Παπαδφπνπινο 2012: 14). 

Ζ ελίζρπζε ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. γεληθφηεξα δελ 

ζπλνδεχηεθε απφ αλάινγε κέξηκλα επαξθνχο ζηειέρσζήο ηνπο ―πνζνηηθήο θαη 

πνηνηηθήο― ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ (ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ) 

(Κνπξήο et. al. 2007: 53· Αιεμηάδνπ et. al. 2005: 109· Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο 

2012: 14· Οηθνλφκνπ 2012: 59). Σα Κέληξα Τγείαο απαξηίζηεθαλ απφ ηαηξνχο πιήξνπο 

θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, πνπ είραλ κηα ηαηξν-θεληξηθή αληίιεςε γηα ηελ 

άζθεζε ηεο Π.Φ.Τ., ιφγσ ειιηπνχο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (Αδακαθίδνπ & 

Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 325). ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, δελ 

είραλ εηδίθεπζε ζηε γεληθή ηαηξηθή
75

 ή θάπνηνλ ζρεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ Π.Φ.Τ. 

ή άιιεο θνξέο ήηαλ αλεηδίθεπηνη ηαηξνί ππνρξεσηηθήο ζεηείαο (Abel Smith et. al. 1994: 

27, 31· Οηθνλφκνπ 2012: 51). Γελ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο, επίζεο, δηαγλσζηηθά 
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 Μέρξη ην 2003 νη ηαηξνί κε εηδηθφηεηα γεληθήο ηαηξηθήο ήηαλ 1.100-1.200, ελψ νη αλάγθεο μεπεξλνχζαλ 

ηηο 7.000 ζέζεηο (Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 325). Δλψ ζε άιια θξάηε-κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην πνζνζηφ ησλ γεληθψλ ηαηξψλ θαιχπηεη ην 25% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ, ζηελ Διιάδα ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 4,5%, ην ρακειφηεξν ζπγθξηηηθά (OECD 2010a, 

2010b, ζην Οηθνλφκνπ 2012: 49-50). 
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εξγαιεία θαη άιια κέζα δηαινγήο γηα ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηεο (Ληνλήο & Μεξθνχξεο 

2001, ζην νπιηψηεο & Ληνλήο 2003: 467). Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ήηαλ λα 

ηαπηηζηεί ην πεξηερφκελν ηεο Π.Φ.Τ. κε ηε ζπληαγνγξάθεζε, ηνλ ηαηξηθφ έιεγρν θαη 

ηελ παξαπνκπή αζζελψλ ζηα λνζνθνκεία, αθήλνληαο ζην πεξηζψξην ηελ πξναγσγή 

πγείαο, ηελ πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν παξαγφλησλ θηλδχλνπ, ηελ αγσγή πγείαο, ηε 

κεηαλνζνθνκεηαθή θξνληίδα, ηελ παξνρή θξνληίδαο ζην ζπίηη, αιιά θαη ηε δηάγλσζε 

ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη άιισλ κε αλαγλσξηζκέλσλ λνζεκάησλ (Μπέλνο 1996β· 

Θενδψξνπ et. al. 2001, ζην Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 

325-326· Κπξηφπνπινο et. al. 2000: 171· Γεσξγνχζε et. al. 2002, ζην Οηθνλφκνπ 2012: 

51· νπιηψηεο & Ληνλήο 2003: 466-467· Οηθνλφκνπ 2012: 59). Σν λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ήηαλ επίζεο ειιηπέο θαη, θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ, αλεθπαίδεπην θαη 

πεξηνξηζκέλν ζε ξφινπο παξαδνζηαθνχο (Abel Smith 1994: 31· Markaki et. al. 2006, 

ζην σηεξηάδνπ et. al. 2011: 145). Σν γεγνλφο απηφ ζπλδπάζηεθε κε ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, ηα νπνία γίλνληαλ ρσξίο εληαίν θαη θεληξηθφ ζρεδηαζκφ θαη θπξίσο 

εμαξηψληαλ απφ πξνζσπηθέο πξσηνβνπιίεο, φπσο επίζεο θαη κε ηελ απνπζία 

δηαδηθαζηψλ ζπζηεκαηηθήο αλαζθφπεζεο ηεο ηαηξηθήο βηβιηνγξαθίαο απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ πξνζσπηθνχ (Abel Smith et. al. 1994: 34· Ληνλήο & Μεξθνχξεο 2001, ζην 

νπιηψηεο & Ληνλήο 2003: 467· Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο 2012: 14). 

Δπηπιένλ, δελ παξαηεξήζεθε θακία πξσηνβνπιία ηζφηηκεο θαηαλνκήο θαη 

ζπκκεηξηθήο ζχλζεζεο ηνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα Κέληξα Τγείαο 

αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζηηο 

αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ. Παξαηεξήζεθε, δειαδή, ειιηπήο ζηειέρσζε θαη απαμίσζε  

ηνπ θηηξηαθνχ θαη ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ Κέληξσλ Τγείαο ησλ αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο αζηηθέο πεξηνρέο,
76

 ε νπνία νθείιεηαη ζηελ ειιηπή 

ρξεκαηνδφηεζε, ζηελ έιιεηςε νξγάλσζεο, αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη δελ δφζεθαλ 

πιηθά θαη εζηθά θίλεηξα ζηνπο ηαηξνχο, πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζπλζνχλ πξνο ηελ 

πξσηνβάζκηα βαζκίδα πεξίζαιςεο (Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 

2008: 325· Οηθνλφκνπ 2012: 51, 59, 74).
 77,78

 Οη παξαπάλσ αδπλακίεο πξνθάιεζαλ 
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 Σν 2000 ε θάιπςε ησλ ζέζεσλ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα Κέληξα Τγείαο δελ μεπεξλνχζε ην 47% ζην 

ζχλνιν ηεο ρψξαο, ελψ ζήκεξα δελ μεπεξλάεη ην 55%. ηα Κέληξα Τγείαο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε 

αζηηθά θέληξα ε θάιπςε μεπεξλά ην 70%, ζε αληίζεζε κε ηα Κέληξα Τγείαο απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ, 

φπνπ ε θάιπςε ζε πξνζσπηθφ δελ μεπεξλά ην 31% (Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 

2008: 325· Θενδψξνπ et. al. 2005, ζην Οηθνλφκνπ 2012: 51). 
77

 χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (.Δ.Τ.Τ.Π. 

2007, ζην Οηθνλφκνπ 2012: 59), ε αξηζκεηηθή ζηειέρσζε θαη ε θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ δελ ήηαλ ζε 
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γεσγξαθηθέο αληζφηεηεο θαη αξξπζκίεο σο πξνο ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε 

πςειήο πνηφηεηαο παξνρέο πγείαο, θαζψο επίζεο θαη σο πξνο ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (Abel Smith et. al. 1994: 27, 31-32· Αιεμηάδνπ et. al. 2005: 

109· Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 325· Οηθνλφκνπ 2012: 

51).
79

 Δπηπιένλ, νδήγεζαλ έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αγξνηηθψλ θαη 

εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ ζηε δήηεζε ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πγείαο
80

 ή 

ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. 

Πέξα, φκσο, απφ ηε γεσγξαθηθή αληζνθαηαλνκή ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ, 

γεληθφηεξα νη ηαηξνί ηεο δεκφζηαο πγείαο, ιεηηνπξγψληαο κέζα ζε έλα ραιαξφ θαη 

γεκάην αζπλέρεηεο θαη ιεηηνπξγηθά θελά πιαίζην, φπνπ νη ππεξεζίεο δεκφζηαο πγείαο 

δελ είραλ νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ, 

πηνζέηεζαλ κηα θνπιηνχξα επαγγεικαηηθήο απζαηξεζίαο θαη γξαθεηνθξαηίαο. Οη 

ρακεινί κηζζνί θαη ε απνπζία θηλήηξσλ απνδνηηθφηεηαο ελζάξξπλαλ ηε κείσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο
81

 θαη ηεο ηππηθφηεηάο ηνπο απέλαληη ζην δεκφζην ηαηξηθφ 

ιεηηνχξγεκα,
82

 ελψ επίζεο ζπλέβαιαλ ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηέξσλαλ 

ζηα ηδησηηθά ηνπο ηαηξεία, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ηνπο επηηξεπφηαλ λα αζθνχλ ηδησηηθή 

ηαηξηθή (Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 325· Sissouras et. al. 

1999· Mossialos et. al. 2005, ζην Οηθνλφκνπ 2012: 77, 85). Δπηπιένλ, εληάζεθαλ 

αληηδενληνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη πξαθηηθέο, νη νπνίεο πξνθάιεζαλ δπζαξέζθεηα 

                                                                                                                                                                          
αληηζηνηρία κε ηηο πγεηνλνκηθέο αλάγθεο αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε ζηειέρσζε 

ησλ Κέληξσλ Τγείαο αγξνηηθψλ πεξηνρψλ κε πξφζζεην πξνζσπηθφ, εμεηδηθεπκέλν ζηελ Π.Φ.Τ., δελ έγηλε 

κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα θαιχπηνληαη ηα ιεηηνπξγηθά θελά (Οηθνλφκνπ 2012: 51). 
78

 Γεληθφηεξα, νη ηαηξνί δεκφζηαο πγείαο ζεσξνχληαλ θαηψηεξεο πνηφηεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

λνζνθνκεηαθνχο ηαηξνχο. Απηφ θάλεθε αθφκα θαη κέζα απφ ηηο κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο: νη απνδνρέο 

ηνπο ήηαλ ζαθψο ρακειφηεξεο απφ απηέο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ηαηξψλ (Abel Smith et. al. 1994: 28· 

Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 325). 
79

 Δλδεηθηηθά, ν ζεζκφο ηνπ επηζθέπηε ηαηξνχ, πνπ πξνβιέθζεθε λα εθαξκνζηεί ζηα Κέληξα Τγείαο πνπ 

ππνιείπνληαλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ, δελ ιεηηνχξγεζε ζηνλ βαζκφ πνπ ζα έπξεπε ή, ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο, δελ ιεηηνχξγεζε θαζφινπ (Αιεμηάδνπ et. al. 2005: 109). 
80

 Όπσο θαηέγξαςαλ νη ίζθνπ et. al. (2008: 667) ζηελ έξεπλά ηνπο γηα ηε ηδησηηθή δαπάλε πγείαο ζηελ 

Διιάδα, θαη εηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ηελ εμσλνζνθνκεηαθή θξνληίδα, ν πιεζπζκφο ησλ εκηαζηηθψλ θαη 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ απεπζπλφηαλ πεξηζζφηεξν ζπρλά ζε ηδηψηεο παζνιφγνπο θαη ρεηξνπξγνχο, ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ πιεζπζκφ ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ. Ζ αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ βαζκνχ αζηηθφηεηαο κηαο 

πεξηνρήο κε ηε δήηεζε ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πγείαο ζρεηίδεηαη κε ηελ ειιηπή 

ζηειέρσζε ησλ δεκφζησλ δνκψλ Π.Φ.Τ. ζηηο εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο (Θενδψξνπ et. al. 2005, 

ζην ίζθνπ et. al. 2008: 667). 
81

 Γεληθφηεξα, ε ακνηβή κε κηζζφ έρεη ηαπηηζηεί κε ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ, ζπλεπψο ηε κεησκέλε 

απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πγεηνλνκηθψλ ιεηηνπξγψλ (νχιεο 1999, ζην Αδακαθίδνπ 

& Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2009: 41). 
82

 χκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηηο ειιεληθέο ππεξεζίεο πγείαο (1994: 

31-32), νη ηαηξνί αηζζάλνληαλ ειάρηζηε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, φληαο εγθισβηζκέλνη κέζα ζηε 

δεκνζηνυπαιιειηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη κέζα ζε κηζζνινγηθέο θιίκαθεο νη νπνίεο δελ επηβξάβεπαλ ηελ 

επζπλεηδεζία θαη ηελ ηήξεζε ηεο ηαηξηθήο δενληνινγίαο. 
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ζηνπο αζζελείο.
83

 Παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ηα θαθειάθηα, ν ρξεκαηηζκφο απφ 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, δηαγλσζηηθά θέληξα, ηδησηηθέο θιηληθέο, αθφκα θαη απφ 

θαξκαθεία, ε παξαπνκπή ησλ αζζελψλ ζε ηδησηηθέο δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. 

(ηδησηηθά ηαηξεία, δηαγλσζηηθά θέληξα θ.ιπ.),
84

 ην θαζεζηψο αηηκσξεζίαο ησλ 

παξαλνκνχλησλ ηαηξψλ, αιιά θαη ε απνπζία απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ ηεο ηαηξηθήο 

πξαθηηθήο,
85

 ππνλφκεπζαλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ αζζελψλ ζηηο δεκφζηεο κνλάδεο 

Π.Φ.Τ. (Abel Smith et. al. 1994: 29-30· Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-

Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 325, 2009: 40, 44). 

Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρακειή πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη ηα πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζε απηέο, θαηέζηεζε ην ζχζηεκα 

αλαμηφπηζην ζηα κάηηα ησλ πνιηηψλ, νη νπνίνη ήξαλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο απέλαληί ηνπ 

(Abel Smith et. al. 1994: 29-30· Eurobarometer 1998, ζην ίζθνπ et. al. 2008: 665· 

Οηθνλφκνπ 2012: 79-80). Ζ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο θαη ε έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο 

απέλαληη ζηηο δεκφζηεο δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. εθθξάζηεθε κέζα απφ ηελ 

ίδηα ηε ζηάζε θαη ηε ξνή ησλ πνιηηψλ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο: νη 

αζζελείο δελ αξθνχληαλ ζηε γλσκάηεπζε ελφο ηαηξνχ, αιιά αλαδεηνχζαλ θαη κηα 

δεχηεξε γλψκε ζε άιινλ ηαηξφ ηνπ ζπζηήκαηνο ή ζε θάπνηνλ ηδηψηε. πλέπεηα απηψλ 

ήηαλ νη πξφζζεηεο ηδησηηθέο δαπάλεο,
86

 ε επηβάξπλζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, ε 

ππεξθφξησζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη, εληέιεη, ε νπζηαζηηθή ππνλφκεπζε ηεο 

δσξεάλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 

2008: 325-326· Οηθνλφκνπ 2012: 60). 

Πέξα φκσο απφ ηελ ειιηπή κέξηκλα φζνλ αθνξά ηε ζηειέρσζε θαη ηελ θαηαλνκή 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, παξαηεξήζεθαλ θαη ειιείςεηο φζνλ αθνξά ηελ 

πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ Κέληξσλ Τγείαο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξείσλ 

(Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 325· .Δ.Τ.Τ.Π. 2007, ζην 
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 Ζ ακνηβή θαηά πξάμε έρεη θπξίσο ελνρνπνηεζεί γηα θαηλφκελα εζηθνχ θηλδχλνπ (νχιεο 1999, ζην 

Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2009: 41). 
84

 Σα θαθειάθηα θαη γεληθφηεξα ε θαηαβνιή πξφζζεησλ δαπαλψλ απφ ίδηεο πεγέο ησλ αζζελψλ έθηαλε ην 

40% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία (Tountas et. al. 2002, ζην Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-

Αλαγλσζηνπνχινπ (2008: 325).  
85

 Ζ απνπζία ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ ηεο ζπληαγνγξάθεζεο θαξκάθσλ θαη εμεηάζεσλ, ησλ νπνίσλ ε 

πνηφηεηα πνιιέο θνξέο ηίζεην ππφ ακθηζβήηεζε, αιιά θαη γεληθφηεξα ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο παξαπνκπψλ ησλ αζζελψλ ζε ηδησηηθέο δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. πξνθάιεζε 

ηεξάζηηα νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία (Θενδψξνπ et. al. 2001· Tountas et. al. 2002, 

ζην Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 326). 
86

 Μέρξη ην 2004, νη ηδησηηθέο δαπάλεο γηα ηελ πγεία, νη νπνίεο αθνξνχζαλ άκεζεο πιεξσκέο γηα 

ππεξεζίεο πγείαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, άηππεο πιεξσκέο, αιιά θαη πιεξσκέο ζπκκεηνρήο, έθηαζαλ ην 

47%, μεπεξλψληαο ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ-κειψλ ηνπ Ο.Ο..Α. (ίζθνπ et. al. 2008:  665). 
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Οηθνλφκνπ 2012: 59). Σφζν ην ηαηξηθφ φζν θαη ην λνζειεπηηθφ έξγν ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο παξαθσιχζεθε ιφγσ βαζηθψλ ειιείςεσλ ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη 

ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηα Κέληξα Τγείαο 

(θπξίσο ησλ κε αζηηθψλ πεξηνρψλ) θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία λα ππνιεηηνπξγνχλ, 

ζπξξηθλψλνληαο ην εχξνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο, θαζηζηψληαο πνιινχο 

απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο Π.Φ.Τ. αλελεξγνχο θαη νδεγψληαο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηνπο 

πνιίηεο ζε δνκέο Π.Φ.Τ. ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (Αιεμηάδνπ et. al. 2005: 109· Θενδψξνπ 

et. al. 2001, ζην Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 325).  

Απηφ ην γεγνλφο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε γεληθφηεξε αδπλακία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

πγείαο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, 

αμηνπνηψληαο ηα εξγαιεία ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ηφζν γηα ηελ ηαηξηθή πξαθηηθή 

θαη ηελ έξεπλα φζν θαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ κνλάδσλ (Ληνλήο & Μεξθνχξεο 2001, 

ζην νπιηψηεο & Ληνλήο 2003: 467· Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 

2008: 325-326· Οηθνλφκνπ 2012: 60). Παξφιν πνπ ν ςεθηαθφο εθζπγρξνληζκφο ζηελ 

πγεία απνηέιεζε ζηξαηεγηθφ ζηφρν (Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

2007: 39),
87

 δελ κπφξεζε λα εθαξκνζηεί έλα νξγαλσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ην 

νπνία λα δηεπθνιχλεη: α) ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε 

ην Δ..Τ., β) ηε δηνίθεζε θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξεζε ησλ κνλάδσλ θαη γ) ηελ 

ηαηξηθή θαη λνζειεπηηθή πξαθηηθή. Οη ηερληθέο ςεθηνπνίεζεο θαη ηειεταηξηθήο (e-

health) δελ θαηάθεξαλ λα εθαξκνζηνχλ επξέσο, φπσο επίζεο θαη νη δηαδηθαζίεο 

αλαζθφπεζεο ειεθηξνληθήο βηβιηνγξαθίαο. Δπίζεο, δελ αλαπηχρζεθαλ απνηειεζκαηηθά 

νη θηιφδνμεο εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο θαη θαηάξηηζεο ειεθηξνληθνχ 

ηαηξηθνχ θαθέινπ ησλ αζζελψλ (Ληνλήο & Μεξθνχξεο 2001, ζην νπιηψηεο & Ληνλήο 

2003: 467· Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο 2012: 14· Οηθνλφκνπ 2012: 60). 

Δηδηθά ε θαηάξηηζε ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ δελ κπφξεζε λα επνδσζεί, 

θαζψο ήηαλ ήδε ππαξθηή ε έιιεηςε κεραλνξγάλσζεο θαη ε δπζιεηηνπξγία 

ζπζηεκαηηθήο ηήξεζεο αξρείνπ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ησλ αζζελψλ, κε 

ζθνπφ ηελ εληαία ρξήζε ηνπο ηφζν απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο φζν θαη απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο (Abel Smith et. al. 1994: 33· Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-
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 χκθσλα κε ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην (2007-2013) ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, πξνβιέθζεθε ε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο πγείαο, δίλνληαο 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ Π.Φ.Τ. θαη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζπλερψο γεξάζθεη θαη, 

ζπλεπψο, αζθεί κεγαιχηεξε πίεζε ζην ζχζηεκα πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο [αχμεζε αλαγθψλ πξν-

λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο, θαη’ νίθνλ ππεξεζηψλ (ηειεταηξηθήο, ηειε-παξαθνινχζεζεο εηδηθά ζε 

δχζβαηεο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο) θαη ππεξεζηψλ απνθαηάζηαζεο] (Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο 2007: 39). 
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Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 325· .Δ.Τ.Τ.Π. 2007, ζην Οηθνλφκνπ 2012: 59).
88

 Σν 

ζπγθεθξηκέλν πξνβιεκαηηθφ ζεκείν επηδεηλψζεθε, ιφγσ ηεο αδπλακίαο νξγάλσζεο 

ελφο δηθηχνπ θαηαρψξεζεο θαη αλάιπζεο ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί ε δηαθίλεζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ ηφζν κέζα ζηα 

πιαίζηα ησλ ίδησλ ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. φζν θαη κεηαμχ ησλ επηκέξνπο βαζκίδσλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (Abel Smith 1994: 33· Ληνλήο & Μεξθνχξεο 2001, ζην 

νπιηψηεο & Ληνλήο 2003: 467). 

Δπηπξφζζεηα, ε εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ δελ επνδψζεθε 

ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζηφρνπο. Παξφιν πνπ απνηεινχζε πάγηα 

δηαηχπσζε, ηφζν ζε λνκνζεηηθφ φζν θαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, φηη νη 

γεληθνί/νηθνγελεηαθνί ηαηξνί, αιιά θαη γεληθφηεξα νη ηαηξνί ηεο Π.Φ.Τ., κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζηνλ πινπξαιηζηηθφ ραξαθηήξα ησλ ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ.,
89

 θάηη ηέηνην δελ 

επηηεχρζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Σφζν ε αδπλακία ησλ ειιεληθψλ ππεξεζηψλ 

πγείαο λα πξνσζήζνπλ, κε άκεζν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, νινθιεξσκέλα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηαηξνχο (Abel 

Smith et. al. 1994: 34), φζν θαη ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. απφ ηδησηηθνχο θνξείο, 

φπσο απηή πξνσζήζεθε κε ηνλ λφκν 2071/1992 θαη εληεχζελ, απνδπλάκσζαλ ζε 

θαζνξηζηηθφ βαζκφ ηνλ ζεζκφ. Δηδηθά ζε λνκνζεηηθφ επίπεδν, παξφιν πνπ κε ηνλ λφκν 

1397/1983 ν ζεζκφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ πξνηάζεθε σο ν βαζηθφο ππιψλαο ηεο 

Π.Φ.Τ. (Αιεμηάδνπ et. al. 2005: 109· σηεξηάδνπ et. al. 2011: 145· Βξαράηεο & 

Παπαδφπνπινο 2012: 13· Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 2012: 110-111), ζηε ζπλέρεηα 

ηέζεθε ζην πεξηζψξην. Μάιηζηα, ζηνλ λφκν 2071/1992 δελ ππήξμε θαλ ζρεηηθή 

πξφβιεςε (Αιεμηάδνπ et. al. 2005: 109), ελψ θαη νη λφκνη πνπ αθνινχζεζαλ 

(2194/1994, 2889/2001) δελ ζπλέβαιαλ ζηελ νπζηαζηηθή πινπνίεζε ηνπ ζεζκνχ 

(Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 2012: 109-110). Ο ζεζκφο θαη νη ππεξεζίεο ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ ηέζεθαλ μαλά ζην πξνζθήλην κε ηνλ λφκν 3235/2004, ζχκθσλα 

κε ηνλ νπνίν ζα θαζνξίδνληαλ θαη νηθνλνκηθά θίλεηξα, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί απηνχ 

ηνπ είδνπο ε ηαηξηθή πξαθηηθή.  

Δπηπιένλ, ελψ ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε ηεο Alma-Ata, ε ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο απνηεινχζε βαζηθφ παξάγνληα γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε 
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 Όπσο παξαηήξεζαλ νη Abel Smith et. al. (1994: 29, 32), ππήξρε ππφλνηα φηη νη ηαηξνί απέθεπγαλ λα 

ηεξνχλ ηαηξηθά αξρεία γηα ιφγνπο θνξνδηαθπγήο. 
89

 Όπσο ζεκεηψλνπλ νη νπιηψηεο & Ληνλήο (2003: 466), νη γεληθνί/νηθνγελεηαθνί ηαηξνί, θαη γεληθφηεξα 

νη ηαηξνί ηεο Π.Φ.Τ., κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ: α) ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε ςπρηθψλ θαη παζνινγηθψλ 

λφζσλ πνπ επηδέρνληαη ζεξαπεία, β) ζηνλ πξνιεπηηθφ εκβνιηαζκφ, γ) ζηελ παξαθνινχζεζε νκάδσλ 

πςεινχ θηλδχλνπ, δ) ζηε δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε επεηγνπζψλ ηαηξηθψλ πεξηπηψζεσλ θ.ιπ. 
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βειηίσζε θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο (WHO 1978: 4),
90

 ζηελ πεξίπησζε ηνπ Δ..Τ. 

παξαηεξήζεθε έιιεηςε ζπιινγηθήο ζπκκεηνρήο ζηελ νξγάλσζε, ηελ πινπνίεζε θαη 

ηνλ έιεγρν ησλ ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. (σηεξηάδνπ et. al. 2011: 145). Μέρξη ζήκεξα, ε 

ηνπηθή θνηλσλία εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ακέηνρε ζ’ απηή ηε δηαδηθαζία πνπ απφ ηε 

θχζε ηεο επλνεί απηνχ ηνπ είδνπο ηελ αλαηξνθνδφηεζε αλάκεζα ζε φινπο ηνπο 

κεηέρνληεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. 

Οη πξναλαθεξζείζεο παζνγέλεηεο είραλ ήδε επηζεκαλζεί απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990. Οη Abel Smith et. al. (1994: 33) είραλ ηνλίζεη φηη έλα θαίξην πξνβιεκαηηθφ 

δήηεκα ηνπ Δ..Τ. ήηαλ φηη δελ έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή έλα ζχζηεκα γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

Πξαγκαηηθά, παξ’ φιεο ηηο ζεσξεηηθέο πξνβιέςεηο, δελ ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ επηκέξνπο βαζκίδσλ δεκφζηαο πγείαο, πξνθεηκέλνπ λα επηζεκαλζνχλ 

πξνβιήκαηα ή ειιείςεηο θαη λα ηξνπνπνηεζνχλ ή λα βειηησζνχλ νη παξερφκελεο 

ππεξεζίεο κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη ζηφρνπο (Αδακαθίδνπ & 

Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 326). Αληηζέησο, απνπζίαζαλ νη κεραληζκνί 

ειέγρνπ ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ θαη, γεληθφηεξα, έλα νξγαλσκέλν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο ησλ κνλάδσλ πγείαο βαζηζκέλν ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

δείθηεο επίδνζεο,
91

 έηζη ψζηε λα γίλνληαη ζεβαζηέο νη αξρέο ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο θαη ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ, ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ρξεζηψλ θαη ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ θφζηνπο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δαπαλψλ 

πγείαο (Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 326-327, 2009: 44· 

Οηθνλφκνπ 2012: 60, 80-81). Παξφιν πνπ ε αληαπνθξηζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο
92

 απνηειεί κηα έλλνηα πνπ ζε παγθφζκην επίπεδν έρεη ηεζεί ζην επίθεληξν ησλ 

εξεπλψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο 
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 Ο θαηαιπηηθφο ξφινο ηεο θνηλφηεηαο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία απνηειεί 

δηαρξνληθφ αίηεκα ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (WHO 1981· WHO 2008). 
91

 Όπσο ζπλνςίδνπλ νη Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ (2008: 327) ηηο απφςεηο ησλ 

Φηιαιήζεο (1996), νχιεο (1999), νπιηψηεο & Ληνλήο (2003) θ.ά., νη πξνηεηλφκελνη δείθηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο είλαη: α) ε νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ησλ δνκψλ ηεο 

Π.Φ.Τ., β) ε θηηξηαθή ππνδνκή ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ, γ) ε επάξθεηα θαη ε θαηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηφζν κέζα ζην ζχζηεκα πγείαο φζν θαη κέζα ζηηο δνκέο ηεο Π.Φ.Τ., δ) ε αλαινγία θφζηνπο / 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δαπαλψλ πγείαο, ε) ε απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ, ζη) ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

ρξεζηψλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, δ) ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ε ηζφηεηα ζηελ πξφζβαζε, ζηε 

ρξήζε θαη ζηε δαπάλε πγείαο, ε) νη δαπάλεο ηνπ κνληέινπ ζε ζρέζε κε ηηο δαπάλεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο θ.ά. 
92

 Ζ αληαπνθξηζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζρεηίδεηαη κε ηηο αξρέο ηεο αμηνπξέπεηαο, ηεο 

απηνλνκίαο, ηεο έγθαηξεο πξνζνρήο, ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ, ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο 

δπλαηφηεηαο επηινγήο ησλ πξνκεζεπηψλ, ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ (Οηθνλφκνπ 2012: 81). 
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εκθάληζε ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ζε ζχγθξηζε κε 15 ρψξεο-κέιε ηνπ Ο.Ο..Α. 

(Valentine et. al. 2003, ζην Οηθνλφκνπ 2012: 81). 

 

3.2.4 Οη δνκέο παξνρήο ππεξεζηώλ Πξωηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο ηωλ Ο.Κ.Α. θαη 

ηωλ Ο.Τ.Α. 

 

Σν θελφ ησλ ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. πνπ παξνπζηάζηεθε ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα 

επηρεηξήζεθε λα θαιπθζεί, ζε επίπεδν δεκνζίνπ, απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα Π.Φ.Τ. ησλ Ο.Κ.Α. θαη ησλ Ο.Σ.Α. Παξφιν πνπ κε ηνλ λφκν 1397/1983 

πξνβιεπφηαλ ε θαηάξγεζε ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. ησλ παξαπάλσ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ 

λα εληζρπζεί ην δίθηπν ησλ Κέληξσλ Τγείαο αζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ ηχπνπ θαη ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ ηνπο Ηαηξείσλ, θάηη ηέηνην δελ κπφξεζε λα πινπνηεζεί. Δπηπιένλ, δελ 

κπφξεζε λα δεκηνπξγεζεί εηδηθφο ινγαξηαζκφο γηα ηελ εθ κέξνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ απφδνζε ησλ δαπαλψλ πεξίζαιςεο πξνο ηα Κέληξα Τγείαο (Οηθνλφκνπ 2012: 

84), ελψ επίζεο δηαηεξήζεθαλ νη πνιπθεξκαηηζκέλεο δνκέο θαη ππεξεζίεο Π.Φ.Τ., νη 

νπνίεο δελ κπφξεζαλ λα εληαρζνχλ πιήξσο ζην ζχζηεκα Π.Φ.Τ., ιφγσ ηεο απνπζίαο 

ζπλέρεηαο θαη ζπλνρήο αλάκεζα ζηα επίπεδα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Σα βαζηθά 

πξνβιήκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δνκψλ θαη ππεξεζηψλ ζρεηίζηεθαλ κε ηελ αδπλακία 

24σξεο θάιπςεο, ηε ζπρλή ελαιιαγή ηνχ πξνζσπηθνχ, ηελ αλαπνηειεζκαηηθή 

δηαζχλδεζή ηνπο κε ηηο ππφινηπεο δνκέο πγείαο θαη ηελ θεληξηθή πνιηηηθή Π.Φ.Τ., αιιά 

θαη ηε ιαλζαζκέλε ιεηηνπξγία ηνπο σο δνκψλ δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο (Αιεμηάδνπ 

et. al. 2005: 110· Mariolis et. al. 2008: 124, ζην Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο 2012: 13). 

Δηδηθφηεξα, ηα πνιπταηξεία ηνπ Η.Κ.Α.
93

 παξείραλ έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ πνπ 

άπηνληαλ ηεο Π.Φ.Τ. (πξφιεςε, δηάγλσζε, ζεξαπεία θαη απνθαηάζηαζε, πξναγσγή ηεο 

πγείαο, νδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο, πξνγελλεηηθή θξνληίδα θαη νηθνγελεηαθφ 

πξνγξακκαηηζκφ, γπλαηθνινγηθέο εμεηάζεηο, ηαηξηθή ηεο εξγαζίαο, εκβνιηαζκνχο, 

επηδεκηνινγηθή έξεπλα, πξψηεο βνήζεηεο, ζπληαγνγξάθεζε θ.ιπ.) (Οηθνλφκνπ 2012: 

54). Δίραλ, επίζεο, ηε κεγαιχηεξε ππθλφηεηα ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, εηδηθά ζε ζρέζε κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ, θαζψο επίζεο θαη αξθεηά κεγάιν αξηζκφ κνλάδσλ παξνρήο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο (Κπξηφπνπινο et. al. 2000: 171). Χζηφζν, παξ’ φιεο ηηο 

θηιφδνμεο πξνβιέςεηο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Η.Κ.Α. 

πεξηνξίζηεθε ζηε ζπληαγνγξάθεζε θαη ζηελ παξαπνκπή ησλ αζθαιηζκέλσλ είηε ζε 
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 Μέρξη ην 2007, ηα πνιπταηξεία θαη νη πγεηνλνκηθέο κνλάδεο ηνπ Η.Κ.Α., 272 ηνλ αξηζκφλ, 

εμππεξεηνχζαλ ηηο αλάγθεο Π.Φ.Τ. ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ (Η.Κ.Α. 2011, ζην Οηθνλφκνπ 2012: 54). 
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κνλάδεο δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο είηε ζε ηδησηηθά θέληξα θαη εξγαζηήξηα γηα ηε 

δηελέξγεηα πνιπδάπαλσλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ (Οηθνλφκνπ 2012: 54-55). Δπηπιένλ, 

ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ζεζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ, δηαπηζηψζεθε φηη ν παζνιφγνο ηνπ 

Η.Κ.Α. παξείρε ππεξεζίεο νηθνγελεηαθήο ηαηξηθήο νη νπνίεο δελ είραλ ζπλεθηηθή ζρέζε 

κε ην ππφινηπν ζχζηεκα Η.Κ.Α., ελψ δελ ηίζελην ππφ ζπγθεθξηκέλν έιεγρν (Μσξαΐηεο 

et. al. 1995· Ληνλήο & Μεξθνχξεο 2000· Νηθνιάθεο & Οηθνλφκνπ 2002, ζην 

Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 325). 

Σν αζθαιηζηηθφ ηακείν ηνπ Ο.Γ.Α., κελ έρνληαο δηθέο ηνπ κνλάδεο Π.Φ.Τ., έδσζε 

ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. 

(κηθξνβηνινγηθέο ή παξαθιηληθέο εμεηάζεηο θαη ζπληαγνγξάθεζε) κέζσ ησλ Αγξνηηθψλ 

Ηαηξείσλ, ησλ Κέληξσλ Τγείαο, ησλ Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ ησλ δεκφζησλ ή ησλ 

ηδησηηθψλ κνλάδσλ δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη, ηέινο, κέζσ ζπκβεβιεκέλσλ 

ηδησηψλ ηαηξψλ (Οηθνλφκνπ 2012: 55). Χζηφζν, ην θφζηνο ηεο επίζθεςεο ζε ηδηψηεο 

ηαηξνχο βάξπλε ηνπο ίδηνπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο. Ο Ο.Α.Δ.Δ. θαη ν Ο.Π.Α.Γ., επεηδή 

επίζεο σο αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί δελ δηέζεηαλ δηθέο ηνπο δνκέο Π.Φ.Τ., παξείραλ 

ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. κέζσ ζπκβεβιεκέλσλ ηδησηψλ ηαηξψλ, αιιά θαη ηδησηηθψλ 

εξγαζηεξίσλ θαη δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ (Οηθνλφκνπ 2012: 55). Γεληθφηεξα, ην 

ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο αλάγθαζε ηνπο αζθαιηζκέλνπο λα θαιχπηνληαη απφ 

ακθηιεγφκελεο πνηφηεηαο θαη επάξθεηαο ππεξεζίεο, νη νπνίεο βαζίδνληαλ ζε ζπκβάζεηο 

ηνπ θάζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα κε ηδηψηεο ηαηξνχο ή άιιεο δνκέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

πγείαο (νπιηψηεο & Ληνλήο 2003: 467). Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ 

απεπζπλφηαλ ζε ζπκβεβιεκέλνπο ηαηξνχο αιιά θαη ν ηξφπνο ακνηβήο ησλ ηειεπηαίσλ 

(θαηά πξάμε ή πεξίπησζε) νδήγεζαλ, φπσο αλαθέξεη ν Οηθνλφκνπ (2012: 60), ζηελ 

εηζαγσγή πξνθιεηήο δήηεζεο, απμάλνληαο έηζη ηηο δαπάλεο πνπ έπξεπε λα θαηαβάινπλ 

ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. 

ε επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πνιινί δήκνη αλέπηπμαλ δνκέο παξνρήο 

ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία Γεκνηηθψλ Ηαηξείσλ θαη Κέληξσλ Αλνηθηήο 

Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (Κ.Α.Π.Ζ.). Δηδηθφηεξα, ηα Γεκνηηθά Ηαηξεία παξείραλ ζε 

εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο (άηνκα κε ρακειά εηζνδήκαηα, αλαζθάιηζηνπο, 

κεηαλάζηεο) δσξεάλ ππεξεζίεο, νη νπνίεο άπηνληαλ ηεο πξφιεςεο θαη ηεο πξναγσγήο 

ηεο πγείαο, ηεο ζεξαπείαο ηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ δελ έρξεδαλ λνζειείαο, ηεο 

κεηαλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο, ηεο απνθαηάζηαζεο, ηεο παξαθνινχζεζεο ρξνλίσο 

παζρφλησλ, ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο, αιιά θαη ηεο ζπληαγνγξάθεζεο (Οηθνλφκνπ 

2012: 56). Παξφιν πνπ ε θνηλσληθή πξνζθνξά ησλ Γεκνηηθψλ Ηαηξείσλ ήηαλ εχινγε, 
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ζεσξήζεθε πνιχ δχζθνιν λα γίλεη απνηίκεζε ηνπ έξγνπ θαη ηεο βαξχηεηάο ηνπο, ιφγσ 

ηνπ φηη δελ ππήξραλ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία σο πξνο ηε 

ζηειέρσζε, ηνλ εμνπιηζκφ, ην πξνθίι ησλ αζζελψλ, ηε δήηεζε, αιιά θαη ην θφζηνο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαλ (Οηθνλφκνπ 2012: 56). Δπηπιένλ, ε ήδε ππάξρνπζα 

ακεραλία σο πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζε πξσηνβνπιηψλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο απφ ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε πεξηφξηζε αξθεηά ηελ φπνηα πξνζδνθία γηα ηελ νξγάλσζε ελφο 

νινθιεξσκέλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο Π.Φ.Τ. ζε επίπεδν δήκσλ 

(θακλάθεο 2006, ζην Οηθνλφκνπ 2012: 56). Σα Κ.Α.Π.Ζ. ζπλέβαιαλ ζηελ πξφιεςε 

θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, ζηνλ πξνιεπηηθφ εκβνιηαζκφ, ζηνλ έιεγρν λνζεκάησλ, 

ζηελ αγσγή πγείαο θαη ζηελ θνηλσληθή θξνληίδα (κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα 

ζην ζπίηη») (Οηθνλφκνπ 2012: 56).
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 Χζηφζν, ε εθαξκνγή θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

απηψλ ησλ ππεξεζηψλ εμαξηήζεθε απφ νξγαλσηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο 

(αξηζκφο κειψλ Κ.Α.Π.Ζ., ζχλζεζε πξνζσπηθνχ, ρξεκαηνδφηεζε θ.ιπ.) (Γεσξγνχζε 

et. al. 2002, ζην Οηθνλφκνπ 2012: 56). 

 

3.2.5 Οη δνκέο παξνρήο ππεξεζηώλ Πξωηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο ηνπ ηδηωηηθνύ 

ηνκέα 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη ηδησηηθέο δαπάλεο γηα ηελ πγεία, αιιά θαη ν ίδηνο ν 

ηδησηηθφο ηνκέαο πγείαο απμήζεθαλ κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο, κέζα ζε έλα θνηλσληθν-

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ειιηπνχο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πγείαο, 

αλεπάξθεηαο θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ δνκψλ παξνρήο πγεηνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη κεησκέλεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηηο παξερφκελεο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο  (Κπξηφπνπινο et. al. 2000: 171· νπιηψηεο & Ληνλήο 2003: 467· ίζθνπ et. 

al. 2008: 669· Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2009: 39· Οηθνλφκνπ 

2012: 57). Σν παξαπάλσ θαηλφκελν, βέβαηα, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αχμεζε ηεο 

πξνζθνξάο απφ ηαηξνχο, ηελ αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα, θαζψο επίζεο θαη κε ην δηαξθψο εληεηλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ 

ηειεπηαίσλ γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε (Ληαξφπνπινο 1996, ζην ίζθνπ et. al. 2008: 

669· Οηθνλφκνπ 2012: 57). Σα παξαπάλσ δεδνκέλα ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ 
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 Όπσο ζεκεηψλνπλ νη Σαβιαληά et. al. (2006: 75), ν ηνκέαο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο άξρηζε λα 

νξγαλψλεηαη ζηα πξφηππα άιισλ επξσπατθψλ θξαηψλ. Έλαο ηέηνηνο πξσηνπνξηαθφο ζεζκφο ήηαλ θαη ηα 

Κ.Α.Π.Ζ., ηα νπνία αλαδηνξγάλσζαλ ηνλ ηνκέα θνηλσληθήο θξνληίδαο ζηελ Διιάδα. 
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αηηηνιφγεζε ηεο απμαλφκελεο δήηεζεο ελφο κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ γηα 

ππεξεζίεο πγείαο έλαληη πιεξσκήο (Mossialos 2005, ζην ίζθνπ et. al. 2008: 669).
95

  

Χζηφζν, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, είραλ ηεζεί νη βάζεηο, έζησ λνκνζεηηθά, 

πξνθεηκέλνπ ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο λα ελδπλακσζεί κε δεκφζηεο δαπάλεο, λα 

αλαθηήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ θαη λα κεηξηάζεη ηε δήηεζε ππεξεζηψλ πγείαο 

απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, πξνσζψληαο έηζη ην θνηλσληθφ αγαζφ ηεο δσξεάλ παξνρήο 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. Έλα ζεκαληηθφ κέηξν ην νπνίν είρε ηεζεί ζε εθαξκνγή κε ηνλ 

λφκν 1397/1983 ήηαλ ε απαγφξεπζε ζχζηαζεο λέσλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ θαη 

λνζειεπηεξίσλ. Πξάγκαηη, νξηζκέλα απφ ηα ήδε ππάξρνληα ηδησηηθά λνζειεπηήξηα 

(θπξίσο κηθξέο θιηληθέο) απνξξνθήζεθαλ απφ ην θξάηνο, ελψ άιια αλαγθάζηεθαλ λα 

δηαθφςνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ιφγσ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο (νη αζθαιηζηηθνί 

νξγαληζκνί θαηέβαιιαλ ρακειά λνζήιηα) (Abel Smith et. al. 1994: 34· Οηθνλφκνπ 

2012: 18). Χζηφζν, θάπνηεο θιηληθέο αιιά θαη κεγάια ηδησηηθά λνζνθνκεία θαηάθεξαλ 

λα επηβηψζνπλ, ζπλάπηνληαο ζπκβάζεηο κε ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο αιιά θαη 

δεκφζηα αζθαιηζηηθά ηακεία (Οηθνλφκνπ 2012: 18). 

Απηφ πνπ δελ κπφξεζε λα απνθεπρζεί ήηαλ ε ππεξδηφγθσζε ηνπ ηδησηηθνχ 

δηαγλσζηηθνχ ηνκέα πγείαο. Δλψ αξρηθφο ζηφρνο ήηαλ ε ηζφηηκε θαη δσξεάλ παξνρή 

ππεξεζηψλ πγείαο κε επζχλε ηνπ δεκνζίνπ, ζηε ζπλέρεηα δφζεθε έκθαζε θπξίσο ζηελ 

άκεζε (ρξνληθά) πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

ραξαθηήξα (δεκφζην ή ηδησηηθφ) ηνπ θνξέα (νπιηψηεο & Ληνλήο 2003: 467· ίζθνπ 

et. al. 2008: 669). Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, δεκηνπξγήζεθαλ ―θπξίσο ζηελ Αζήλα― 

πάξα πνιιά ηδησηηθά δηαγλσζηηθά θέληξα θαη εξγαζηήξηα (Οηθνλφκνπ 2012: 84), κέζα 

ζηα πιαίζηα ησλ ηεξάζηησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ πξνο ηελ πςειή βηνταηξηθή 

ηερλνινγία (Κπξηφπνπινο et. al. 1994β· Κπξηφπνπινο 1995, ζην Οηθνλφκνπ 2012: 58). 

Σα θέληξα απηά πξνζέθεξαλ πξσηνβάζκηεο δηαγλσζηηθέο ππεξεζίεο, αλαπιεξψλνληαο 

ην θελφ πνπ είρε δεκηνπξγεζεί απφ ηελ έιιεηςε Κέληξσλ Τγείαο αζηηθνχ ηχπνπ ή 

πνιπταηξείσλ δηαθφξσλ Ο.Κ.Α.  

Χζηφζν, ε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ ηδησηηθψλ δνκψλ δελ εληάρζεθε κέζα ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ξπζκηζηηθφ πιαίζην, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη θαη λα αμηνινγείηαη ε 

δηάρπζε ηεο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο θαη, θπξίσο, ην θφζηνο, ηα νθέιε, ε 
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 Μάιηζηα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηδησηηθήο δαπάλεο πγείαο βάξπλε ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο [out of 

pocket], θαζψο ε ηδησηηθή αζθάιηζε δελ είρε ηελ αλακελφκελε απνδνρή απφ ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ 

(Liaropoulos & Tragakes 1998· Tountas et. al. 2005, ζην Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-

Αλαγλσζηνπνχινπ 2009: 39· νπιηψηεο 2000, ζην νπιηψηεο & Ληνλήο 2003: 467· Οηθνλφκνπ 2012: 

18). 
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απνδνηηθφηεηα θαη ε ρξεζηκφηεηα απηψλ ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο 

(Οηθνλφκνπ 2012: 57, 76). ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, κάιηζηα, δηαπηζηψζεθε φηη απηνχ 

ηνπ είδνπο νη ηδησηηθέο δνκέο δελ ιεηηνπξγνχζαλ κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλνληζκνχο, νχηε 

εληάζζνληαλ κέζα ζε έλα πιαίζην ειέγρνπ ησλ παξαπνκπψλ,
96

 ελψ πξνζέθεξαλ 

εμαηξεηηθά δαπαλεξέο ππεξεζίεο ακθίβνιεο σζηφζν θαηαιιειφηεηαο θαη πνηφηεηαο, 

επηβαξχλνληαο αξθεηά ηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε ηα νπνία ήηαλ 

ζπκβεβιεκέλα
97

 (Abel Smith et. al. 1994: 34· Κπξηφπνπινο et. al. 2000: 170· 

νπιηψηεο 2000, ζην Κνπξήο et. al. 2007: 53-54· Θενδψξνπ et. al. 2001· Tountas et. al. 

2002, ζην Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 326· Τθαληφπνπινο 

2003, ζην σηεξηάδνπ et. al. 2011: 143· Οηθνλφκνπ 2012: 57, 59-60, 76, 84). Δπηπιένλ, 

δελ ζπλέβαιιαλ νχηε απηά ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, ηελ πξφιεςε αζζελεηψλ θαη ηε 

κεηνλνζνθνκεηαθή θξνληίδα (νπιηψηεο & Ληφλεο 2003: 467), παξφιν πνπ πξνψζεζαλ 

ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο (κέζσ ηδησηηθψλ θπζηνζεξαπεπηεξίσλ) θαη θξνληίδαο (κέζσ 

γεξηαηξηθψλ θέληξσλ) (Οηθνλφκνπ 2012: 18). 

Οπζηαζηηθά, αθφκα θαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 αιιά θαη ηηο επφκελεο δεθαεηίεο 

φπνπ θαη λνκνζεηηθά πιένλ πξνβιέθζεθε ε απειεπζέξσζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

πγείαο,
98

 δελ κπφξεζαλ λα ακβιπλζνχλ νη αληζφηεηεο φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ παξνρψλ πγείαο απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Δηδηθά γηα ηελ 

πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, ππήξμε κεγάιε απφθιηζε αλάκεζα ζηηο ηηκέο θαη ηηο ακνηβέο 

πνπ θαηέβαιιαλ ηα ηακεία θαη απηά πνπ νη αζθαιηζκέλνη πιήξσλαλ ηδησηηθά. Σν 

γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζε κηα εθηεηακέλε παξανηθνλνκία θαη δηαθζνξά, δεκηνπξγψληαο 

έηζη ζεκαληηθά εζηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ζηνπο πνιίηεο θαη ζην ζχζηεκα 

πγείαο (Souliotis & Kyriopoulos 2003, ζην Κνπξήο et. al. 2007: 54· ίζθνπ et. al. 2008: 

664· Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2009: 44).  
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 Όπσο ζεκεηψλνπλ νη Κπξηφπνπινο et. al. (2000: 170), ζε αληίζεζε κε άιιεο ρψξεο ηεο δπηηθήο θαη ηεο 

βφξεηαο Δπξψπεο, δελ ιεηηνχξγεζε έλαο κεραληζκφο παξαπνκπήο, πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

παξαθνινχζεζεο ησλ αζζελψλ ζηα επφκελα επίπεδα πεξίζαιςεο. 
97

 Όπσο ζεκεηψλνπλ νη  Mousiama et. al. (2001, ζην Οηθνλφκνπ 2012: 58), ε απνπζία ξχζκηζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο ησλ ηδησηηθψλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ θαη εξγαζηεξίσλ 

νδήγεζε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζε κηα ακεραλία σο πξνο ηελ απνηίκεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ θαινχληαλ λα απνδεκηψζνπλ.  
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 Ο λφκνο 2071/1992 πξνέβιεςε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο, ελψ επαλέθεξε ηε 

δπλαηφηεηα ίδξπζεο ηδησηηθψλ θιηληθψλ θαη λνζειεπηεξίσλ. Δθηφο απηνχ, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο κε ηδησηηθά δηαγλσζηηθά θέληξα θαη εξγαζηήξηα, αιιά 

αθφκε θαη κε ηδησηηθά λνζνθνκεία, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

θξνληίδαο, ελψ επίζεο δφζεθαλ θνξνινγηθά θίλεηξα, πξνθεηκέλνπ νη πνιίηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζην 

θφζηνο πεξίζαιςεο κέζσ ηδησηηθήο αζθάιηζεο πγείαο (Οηθνλφκνπ 2012: 86). Αιιά θαη ν λφκνο 

2194/1994, παξφιν πνπ επαλέθεξε ζε ηζρχ ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 1397/1983, δελ 

θαηήξγεζε ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο, έηζη φπσο απηή 

πξνβιέθζεθε κε ην λφκν 2071/1992.  
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Παξφιν πνπ κέρξη ζήκεξα δελ έρεη γίλεη αθξηβήο θαηαγξαθή θαη νινθιεξσκέλνο 

έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ παξνρψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

πγείαο, νχηε επίζεο θαη έιεγρνο ηεο θαηαλνκήο ησλ δαπαλψλ πγείαο (Βξαράηεο & 

Παπαδφπνπινο 2012: 14· ίζθνπ et. al. 2008: 664· Οηθνλφκνπ 2012: 18),
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 ζχκθσλα 

κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ εηδηθψλ, ε ζπκκεηνρή ησλ ηδησηηθψλ δνκψλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο απμήζεθε, έρνληαο αλέιζεη ζην 50% θαη 30% ηεο 

πξνζθνξάο, αληίζηνηρα (ίζθνπ et. al. 2008: 664). Όζνλ αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε, 

ππνινγίδεηαη φηη νη δεκφζηεο θαη νη ηδησηηθέο πεγέο ζπκκεηέρνπλ πεξίπνπ κε ίζα 

πνζνζηά, κε ηηο ηδησηηθέο δαπάλεο λα απμάλνληαη πξννδεπηηθά (Tountas et. al. 2005, 

ζην Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο 2012: 14· ίζθνπ et. al. 2008: 664, 668, 670). ε απηφ 

αλακθηζβήηεηα ζπλέβαιαλ: α) ν ηαηξηθφο πινπξαιηζκφο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο 

(ηδησηηθά ηαηξεία, εμσηεξηθά ηαηξεία ηδησηηθψλ θιηληθψλ θ.ιπ.), β) ε αμηνπνίεζε ησλ 

εξγαιείσλ ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηελ ηδησηηθή ηαηξηθή πξαθηηθή θαη, θπξίσο, γ) ε 

αδπλακία ησλ δεκφζησλ δνκψλ Π.Φ.Τ. λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηνλ ξφιν 

ηνπο, ηδηαίηεξα κέζα ζηα αζηηθά θέληξα (Αιεμηάδνπ et. al. 2005: 109-110· Αδακαθίδνπ 

& Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 326· Tountas et. al. 2005, ζην Βξαράηεο & 

Παπαδφπνπινο 2012: 14).
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Γεληθφηεξα, νη ηδησηηθέο δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. (φπσο επίζεο θαη νη 

ηδησηηθέο δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο), ιεηηνπξγψληαο 

πνιιέο θνξέο αληαγσληζηηθά πξνο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο Π.Φ.Τ. θαη 

αληαπνθξηλφκελεο ζηηο πγεηνλνκηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ, θέξδηζαλ ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπ ηειεπηαίνπ (ίζθνπ et. al. 2008: 664, 670). Ζ αλεπαξθήο 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο Π.Φ.Τ. αιινίσζε ηε δνκή θαη ηελ 

νξγάλσζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, νδεγψληαο έηζη ηνπο πνιίηεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

πγείαο, ηνπ νπνίνπ ν ξφινο θαηέζηε ζπκπιεξσκαηηθφο (Εειίδεο & Φηιαιήζεο 1994· 

Mossialos et. al. 2005· Souliotis & Kyriopoulos 2005, ζην ίζθνπ et. al. 2008: 668-

669· Κπξηφπνπινο et. al. 2000: 171), αιιά νπζηαζηηθά αληαγσληζηηθφο. 

Χζηφζν, ε βαζχηεξε αηηία απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ήηαλ ε απνζέσζε ησλ δπλάκεσλ 

ηεο αγνξάο θαη ε πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ λενθηιειεπζεξηζκνχ ζηηο 

πνιηηηθέο ηεο πγείαο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ εδξαίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

                                                           
99

 Ζ Διιάδα είλαη απφ ηηο ρψξεο-κέιε ηνπ Ο.Ο..Α. πνπ δελ έρνπλ εθαξκφζεη ην χζηεκα Λνγαξηαζκψλ 

Τγείαο (ίζθνπ et. al. 2008: 664· Οηθνλφκνπ 2012: 29). 
100

 Χζηφζν, ζεκεηψλεηαη φηη ηα δνκηθά πξνβιήκαηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πγείαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

ζπζηήκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ., απαληνχλ θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο πγείαο (Βξαράηεο & 

Παπαδφπνπινο 2012: 14). 
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θηινζνθίαο ―ε νπνία άιισζηε εμαθνινπζεί λα επηθξαηεί ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν― 

θαη ηελ απνδπλάκσζε ησλ αξρψλ ηεο ηζφηεηαο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο (σηεξηάδνπ et. al. 2011: 146). Όπσο ζεκεηψλνπλ νη 

Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ (2008: 325-326, 2009: 44), ε Π.Φ.Τ. 

εθηέζεθε ζε θαηλφκελα πιαζκαηηθήο δήηεζεο θαη ππεξθαηαλάισζεο ππεξεζηψλ, νη 

νπνίεο απαηηνχζαλ πξφζζεηεο θαη ππέξνγθεο, πνιιέο θνξέο, ηδησηηθέο δαπάλεο, 

επηβαξχλνληαο έηζη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηνλ δεκφζην πξνυπνινγηζκφ θαη 

αθπξψλνληαο, εληέιεη, ηνλ ραξαθηήξα ηεο δσξεάλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

(Οηθνλφκνπ 2012: 57). 

 

3.4 Αλαθεθαιαίσζε 

 

Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ζηελ Διιάδα απνηειεί κηα έλλνηα εμαηξεηηθά 

ηαιαηπσξεκέλε θαη δηαζηξεβισκέλε. Γελ ζα ήηαλ ππεξβνιηθφ λα εηπσζεί φηη ε Π.Φ.Τ. 

απνηειεί ζχκα κηαο ζεηξάο αιιεπάιιεισλ λνκνζεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, νη νπνίεο δελ 

θαηάθεξαλ λα εθθξάζνπλ κηα ζπγθξνηεκέλε, επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε θαη 

ππεξθνκκαηηθή εζληθή πνιηηηθή πγείαο γηα ηε ρψξα. Δπηπιένλ, δελ ππήξμε απνηέιεζκα 

ελφο θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ δηαιφγνπ (πεξλψληαο αθφκε θαη κέζα απφ ηελ αηξαπφ 

ηεο  ζχγθξνπζεο θαη ηεο ζπλαίλεζεο) φζνλ αθνξά ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ νξγάλσζε 

ηνπ Δ..Τ. αιιά θαη ηεο Π.Φ.Τ. εηδηθφηεξα. Παξφιν πνπ ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο έρεη ζπλείδεζε ηνπ ξφινπ ηεο Π.Φ.Τ. σο ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ επαθήο ελφο 

πνιίηε κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο, άιιεο βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο, φπσο είλαη ε 

αιιειεπίδξαζή ηεο κε ηελ θνηλσλία, ε νπζηαζηηθή πξφιεςε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο 

ηνπ πιεζπζκνχ, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ θ.ιπ., παξακέλνπλ ζεσξεηηθέο θαη, 

θπξίσο, έλλνηεο νη νπνίεο πξνθαινχλ ζχγρπζε θαη αζάθεηα ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε.  

Γεληθφηεξα, απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ε Π.Φ.Τ. πξνζθέξεηαη απφ έλα 

δίθηπν δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ δνκψλ, θνξέσλ θαη πξνκεζεπηψλ, ην νπνίν φρη απιά 

δελ αληαλαθιά έλαλ εληαίν θαη επηηειηθφ ζρεδηαζκφ απφ ηελ πιεπξά ηεο θεληξηθήο 

πνιηηηθήο δηνίθεζεο, αιιά, φληαο άλαξρα αλαπηπγκέλν θαη εκθαλψο πνιπθεξκαηηζκέλν 

αλά αζθαιηζηηθφ ηνκέα, δπζρεξαίλεη, αθφκα θαη ζήκεξα, ηνλ νπζηαζηηθφ ζπληνληζκφ 

θαη έιεγρφ ηνπ, νδεγψληαο ην έηζη ζε ρακειή απνδνηηθφηεηα. Ζ νξγάλσζε θαη ε 

δηνίθεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο βαζίδεηαη ζε μεπεξαζκέλεο αληηιήςεηο, παξακέλνληαο 

ζπγθεληξσηηθή θαη γξαθεηνθξαηηθή, ππφ ηελ θχξηα επζχλε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

Κάζε επηκέξνπο θνξέαο παξνρήο Π.Φ.Τ. απνηειεί έλα μερσξηζηφ ππνζχζηεκα πγείαο 
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κε δηθή ηνπ νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή δνκή, δηαθνξεηηθφ θνξέα επνπηείαο, 

δηαθνξεηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, δηαθνξεηηθή ζηειέρσζε θαη πιηθνηερληθή 

ππνδνκή, δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ακνηβέο θαη παξνρέο πξνο ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο.  

Σν ζπγθεθξηκέλν πξνβιεκαηηθφ θαζεζηψο παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. θαίλεηαη πσο 

έρεη επηδεηλσζεί κε ηε ζηαδηαθή ππνρξεκαηνδφηεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πγείαο, εηδηθά 

κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ επέβαιε ε νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. Δπηπξφζζεηα, νη πνιηηηθέο θαη λνκνζεηηθέο επηινγέο 

νη νπνίεο επλφεζαλ ηελ άλζεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο έρνπλ θαηαζηήζεη ην 

ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο σο ην πιένλ ηδησηηθνπνηεκέλν θαη αληζφηηκν ζε ζχγθξηζε κε 

ηα ζπζηήκαηα πγείαο άιισλ επξσπατθψλ θξαηψλ. Απφηνθν ησλ παξαπάλσ είλαη ε 

απαμίσζε ησλ ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. ηφζν απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο φζν θαη 

απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο, νη νπνίνη κάιηζηα θαηεπζχλνληαη πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πγείαο, 

απμάλνληαο έηζη ηηο ηδησηηθέο δαπάλεο, επηβαξχλνληαο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, αιιά 

νπζηαζηηθά ππνλνκεχνληαο ην θνηλσληθφ αγαζφ ηεο δσξεάλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

Ζ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟ ΣΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤ ΣΖ 

 

4.1 Δηζαγσγή 

 

ηφρνο ηνπ ηέηαξηνπ θεθαιαίνπ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε 

πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. Σν ζπγθεθξηκέλν δήηεκα πξνζεγγίδεηαη 

δηηηά: ηφζν κέζα απφ εκπεηξηθέο κειέηεο νη νπνίεο πξαγκαηεχνληαη ηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

αμηνινγηθέο θξίζεηο ησλ ίδησλ ησλ πνιηηψλ-ρξεζηψλ φζνλ αθνξά ηελ πξνζβαζηκφηεηα, 

ηελ αληαπνθξηζηκφηεηα, ηε δηαζεζηκφηεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. ηεο ρψξαο ηνπο, φζν θαη κέζα απφ έξεπλεο νη νπνίεο έρνπλ 

επηθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ θαηαγξαθή θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ 

πγεηνλνκηθψλ ιεηηνπξγψλ απέλαληη ζην επάγγεικα θαη ην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, απψηεξνο ζηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ εκπεηξηθήο έξεπλαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ 

επηέκβξην θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014 ζηελ Αζήλα, φζνλ αθνξά ηε δηεξεχλεζε ησλ 

απφςεσλ ησλ πγεηνλνκηθψλ ιεηηνπξγψλ ηεο Π.Φ.Τ. ζρεηηθά κε ην ίδην ην ζχζηεκα 

Π.Φ.Τ. ηεο ρψξαο θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπζρέηηζε ησλ απφςεψλ ηνπο κε δείθηεο 

αμηνιφγεζεο φπσο είλαη: α) ε νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ησλ δνκψλ ηεο 

Π.Φ.Τ., β) ε θηηξηαθή θαη πιηθνηερληθή ηνπο ππνδνκή, γ) ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή ηνπο 

ζηειέρσζε, δ) ε αλαινγία θφζηνπο / απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δαπαλψλ πγείαο, ε) ε 

απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ, ζη) ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ε ηζφηεηα ζηελ πξφζβαζε, 

ζηε ρξήζε θαη ζηε δαπάλε πγείαο θ.ά. 

ην παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ πνξηζκάησλ εξεπλψλ 

κε ζέκα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο 

πγεηνλνκηθνχο ιεηηνπξγνχο (σο πξνο ηελ εξγαζηαθή ηνπο ηθαλνπνίεζε), ελψ ζηε 

ζπλέρεηα ζα γίλεη παξνπζίαζε ησλ πνξηζκάησλ ηεο δηθήο καο έξεπλαο, φπσο απηή 

νξγαλψζεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηα πξφηππα ησλ ζχγρξνλσλ εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηψλ (ζθνπνζεζία έξεπλαο – κεζνδνινγία έξεπλαο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ – 

απνηειέζκαηα έξεπλαο – ζπδήηεζε). 
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4.2 Αμηνιόγεζε ησλ ππεξεζηώλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο από ηνπο 

πνιίηεο 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη νη παζνγέλεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο Π.Φ.Τ. ζηελ Διιάδα, φπσο απηέο 

αλαιχζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο άπνςεο φηη ε Π.Φ.Τ., θαη δε ε αλζξσπνθεληξηθή ζθνπνζεζία 

ηεο, δελ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηίπνηα άιιν παξά έλα αλέθηθην φλεηξν. Πξαγκαηηθά, 

πέξα απφ ην ειιεληθφ παξάδεηγκα, ζε πνιιέο αθφκε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ ε ηδέα ηεο 

Π.Φ.Τ. παξεξκελεχηεθε, πεξηνξίζηεθε ζηνπο ζηφρνπο θαη ηελ εκβέιεηά ηεο, 

θαηαθεξκαηίζηεθε ή αγλνήζεθε πιήξσο (Φηιαιήζεο 2008: 108). Γηα παξάδεηγκα, έλαο 

απφ ηνπο βαζηθνχο ηεο ζηφρνπο, ε άξζε ησλ αληζνηήησλ ζηελ πγεία, ηαπηίζηεθε κε ηελ 

επηειή παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζε θησρέο ρψξεο θαη φρη κε ηελ απνηειεζκαηηθή θαη 

απνδνηηθή παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ αλεμάξηεηα απφ ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ 

γφεηξν ησλ ελδηαθεξφκελσλ θξαηψλ (Φηιαιήζεο 2008: 108). Δπηπιένλ, αθφκα θαη ζε 

πην αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο θξίζεθε σο ρακειή θαη αλαπνηειεζκαηηθή (Καδδά et. al. 2010: 

64).  

ε δηεζλέο επίπεδν, ε αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο πξαγκαηνπνηήζεθε, 

βαζίζηεθε θαη, θάπνηεο θνξέο, πεξηνξίζηεθε ζε πνξίζκαηα εηδηθψλ επηηξνπψλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ, ζε νηθνλνκηθνηερληθέο αλαιχζεηο, ζε πνιηηηθέο εηζεγήζεηο, ζε 

ζεσξεηηθέο θαη εκπεηξηθέο έξεπλεο, ζε άξζξα, ζε κειέηεο θαη ζε δεκνζηεχζεηο 

(αηνκηθέο ή ζπιινγηθέο) επηζηεκφλσλ θαη εηδηθψλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο ηεο πγείαο, 

πγεηνλνκηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ.
101

 

Χζηφζν, γξήγνξα έγηλε αληηιεπηφ φηη, αθνχ ε ζπγθξφηεζε ελφο απνδνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο Π.Φ.Τ. εμαξηάηαη πξσηίζησο απφ ηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ίδηαο ηεο θνηλφηεηαο, θπξίσο φκσο απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ (WHO 1978: 4), ζα έπξεπε λα δνζεί έκθαζε ζηελ θαηαγξαθή θαη ζηε 

κειέηε ησλ απφςεσλ ησλ πνιηηψλ φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο πγείαο
102

 θαη, ελ 

                                                           
101

 Απηφ θαίλεηαη άιισζηε θαη απφ ηελ πξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ηεο Π.Φ.Τ. ζηα πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ηα νπνία βαζίζηεθαλ ζε κηα βηβιηνγξαθηθή θαη θξηηηθή επηζθφπεζε 

κειεηψλ, εξεπλψλ, άξζξσλ θαη βηβιίσλ, ηα νπνία ζην ζχλνιφ ηνπο θάλνπλ κηα θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

πνιηηηθψλ πγείαο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηε ρψξα. 
102

 Όπσο ζρνιηάδνπλ νη Παπαγηαλλνπνχινπ et. al. (2008: 79) θαη ε Καινγεξνπνχινπ (2011: 671), ε 

αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κπνξεί λα βαζηζηεί ηφζν ζε θιηληθέο κειέηεο φζν θαη 

ζηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ίδησλ ησλ αζζελψλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Ο ζπλδπαζκφο 

απηφο κπνξεί λα πξνζθέξεη αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

επηκέξνπο δνκψλ θαη επηπέδσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηνπ Δ..Τ. 
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πξνθεηκέλσ, φζνλ αθνξά ηελ πξνζβαζηκφηεηα, ηελ αληαπνθξηζηκφηεηα, ηε 

δηαζεζηκφηεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. Ζ 

εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ ζα επέηξεπε φρη κφλν ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ κεγέζνπο ηνπο, αιιά θπξίσο ηελ ηεξάξρεζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν: α) λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή αληηζηαζκηζηηθά θαη πξνιεπηηθά κέηξα, β) 

λα γίλνπλ θαίξηεο παξεκβάζεηο ζε δπλεηηθά πξνβιεκαηηθνχο ηνκείο, γ) λα βειηησζεί ε 

ζεξαπεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, δ) λα κεησζεί ε λνζεξφηεηα ησλ πνιηηψλ, ε) λα 

βειηησζεί ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζη) λα απμεζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, δ) λα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα ηε ζσζηή πιεξνθφξεζε θαη 

εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ φζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε έλαλ 

ηφζν λεπξαιγηθφ ηνκέα, φπσο είλαη απηφο ηεο πγείαο, θαη ε) λα επηηεπρζεί νπζηαζηηθφο 

έιεγρνο ησλ δαπαλψλ πγείαο (WHO 1978: 4· Poulton 1996, ζην Καδδά et. al. 2010: 64-

65· Drain 2001, ζην Σνχληαο et. al. 2003: 497· Φηιαιήζεο 2008: 108). 

Πξαγκαηηθά, ηα ηειεπηαία ρξφληα πξαγκαηνπνηνχληαη πάξα πνιιέο έξεπλεο νη νπνίεο 

εζηηάδνπλ ζηε κειέηε ησλ αμηνινγηθψλ θξίζεσλ ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο ηεο ρψξαο ηνπο.
103

 Δηδηθφηεξα, επηρεηξείηαη ε ζπζρέηηζε ηνπ βαζκνχ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ κε: α) ηηο πξνζδνθίεο ηνπο σο πξνο ηηο ππεξεζίεο πγείαο, ηηο 

πξνδηαγξαθέο, ηα πξφηππα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη εμππεξέηεζεο αζζελψλ πνπ νη 

κνλάδεο πγείαο ζέηνπλ, πξνβάιινπλ θαη ππφζρνληαη πξνο ηνπο αζζελείο, θαη β) ηα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά θαη ηα ςπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ (Moore & 

Bopp 1999· Miaoulis et. al. 2009, ζην Καινγεξνπνχινπ 2011: 668· Παπαγηαλλνπνχινπ 

et. al. 2008). 

Δηδηθά  ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, παξφιν πνπ παξαηεξείηαη κηα παξφκνηα εξεπλεηηθή 

ηάζε, ζεκεηψλνληαη αξθεηέο δπζρέξεηεο φζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

πνιηηψλ ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ, επαξθνχο ρξφλνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηέηνηνπ είδνπο εκπεηξηθψλ εξεπλψλ, αιιά θαη θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα (Καδδά et. al. 

2010: 65). Δπηπιένλ, πνιιέο έξεπλεο εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θπξίσο ζηε κειέηε 

ησλ απφςεσλ ησλ πνιηηψλ γηα  ηε Γ.Φ.Τ. θαη φρη ηφζν γηα ηελ Π.Φ.Τ. (Καδδά et. al. 
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 ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία παξνπζηάδνληαη πάλσ απφ 1.000 δεκνζηεχζεηο ηνλ ρξφλν κε ζέκα ηε κειέηε 

ησλ απφςεσλ ησλ αζζελψλ γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο ηεο ρψξαο ηνπο (Sitzia & Wood 1997, ζην Σνχληαο 

et. al. 2003: 497). Δλδεηθηηθά: DiMatteo 1980· Lochman 1983· Hall et. al. 1990· Judge & Solomoan 

1993· Benson & Marano 1995· Schauffler et. al. 1996· Poulton 1996· Snell 1996· Ford et. al. 1997· 

Caris-Verhallen et. al. 1997· Sitzia & Wood 1997· Gourley & Duncan 1998· Kennedy et. al. 1998· 

Schlesinger et. al. 1999· Drain 2001· Campbell et. al. 2001· Bidaut‐Russel et. al. 2002· Siponen & 

Valimaki 2003· West et. al. 2005· Abu-Mourad 2007. 
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2010: 66). Παξά, ινηπφλ, ηελ παξαηεξνχκελε δπζαξέζθεηα ησλ πνιηηψλ γηα ηηο 

ειιεληθέο ππεξεζίεο πγείαο (Abel Smith et. al. 1994: 30· Κπξηφπνπινο et. al. 2000: 

174· Σνχληαο et. al. 2003: 501· νπιηψηεο et. al. ππφ δεκνζίεπζε),
 104,105

 νη κειέηεο 

πνπ θαηαγξάθνπλ ηηο απφςεηο ησλ πνιηηψλ είλαη ζαθψο πεξηνξηζκέλεο, ελψ αθφκε θαη 

απηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη δελ αμηνπνηνχληαη επαξθψο, πξνθεηκέλνπ λα επέιζνπλ νη 

απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο αιιαγέο (Σνχληαο et. al. 2003: 497-498).  

Με βάζε ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηηο απφςεηο ησλ πνιηηψλ 

ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ., θαη ζπγθεθξηκέλα ζε φ,ηη αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά, θαίλεηαη φηη νη άλδξεο έρνπλ ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

γπλαίθεο (Καδδά et. al. 2010: 66, 69· Νηθνιάνπ 2012: 60). Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. απφ ηνπο άλδξεο είλαη ζαθψο κηθξφηεξε, ζπλεπψο 

νη απαηηήζεηο ηνπο είλαη κεησκέλεο ζε ζρέζε κε απηέο ησλ γπλαηθψλ, νη νπνίεο, ιφγσ 

ησλ απμεκέλσλ ηνπο επζπλψλ θαη ησλ πνιιαπιψλ ηνπο θνηλσληθψλ ξφισλ, 

ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ηηο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ., ζπλεπψο έρνπλ 

κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο (Σνχληαο et. al. 2003: 501· Καδδά et. al. 2010: 69).
106

 Δπίζεο, 

ελψ ζθηαγξαθείηαη ε αλάγθε αλίρλεπζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ αλαγθψλ πγείαο ησλ 
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 Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε δπζαξέζθεηα ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ηεο ρψξαο 

θαίλεηαη πξσηίζησο απφ ηνλ ίδην ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπο απφ ηνπο ίδηνπο. Όπσο παξαηεξνχλ νη Abel 

Smith et. al. (1994: 30), πνιινί αζζελείο ππνηηκνχλ ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην 

ηακείν ηνπο, θαηαθεχγνληαο ζε ηδηψηεο ηαηξνχο ή ζε κνλάδεο Γ.Φ.Τ. γηα πξνβιήκαηα ήζζνλνο 

ζνβαξφηεηαο. Δπίζεο, ε ηαχηηζε πξαθηηθψλ φπσο είλαη νη παξαπιεξσκέο (ην «θαθειάθη») κε ηε ζσζηή 

θαη νινθιεξσκέλε πγεηνλνκηθή θξνληίδα απνηειεί έλδεημε ησλ αξλεηηθψλ ζηάζεσλ ησλ πνιηηψλ 

απέλαληη ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο (Abel Smith et. al. 1994: 30· Κπξηφπνπινο et. al. 2000: 174). ε 

έξεπλα ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ ην 1992, ε Διιάδα παξνπζίαζε ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αζζελψλ απφ ηηο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ην πςειφηεξν πνζνζηφ αξλεηηθψλ απφςεσλ φζνλ αθνξά 

ηελ επάξθεηά ηνπο (Abel Smith et. al. 1994: 30). Απηνχ ηνπ είδνπο ε αξλεηηθή αμηνιφγεζε νθείιεηαη ζην 

πςειφ θφζηνο ρξφλνπ, ζηε γξαθεηνθξαηία θαη ζηε ζπλαθφινπζε δπζρέξεηα πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ 

ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, θαζψο επίζεο θαη ζηε ρακειή πνηφηεηα απηψλ ησλ ππεξεζηψλ, ε νπνία είλαη 

απφξξνηα ηεο έιιεηςεο κεραληζκψλ ειέγρνπ θαη δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, ηεο ζπκπεξηθνξά ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο θ.ιπ. (Κπξηφπνπινο et. al. 2000: 174). 
105

 Παξφιν πνπ ε πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλψλ ζθηαγξαθεί θαη θαηαδεηθλχεη νπζηαζηηθά ηελ αξλεηηθή 

ζηάζε ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηηο ειιεληθέο ππεξεζίεο πγείαο, πνιιέο κειέηεο θαηαγξάθνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο ησλ κνλάδσλ Γ.Φ.Τ. θαη ην θιηληθφ έξγν 

εμεηδηθεπκέλσλ θέληξσλ (βι. ελδεηθηηθά: Κπξηφπνπινο et. al. 1994α· Νηάθαο & Γλαξδέιεο 2000· 

Κακπάληαε & Νηάθαο 2004· Παπαγηαλλνπνχινπ et. al. 2008· Καινγεξνπνχινπ 2011· Νηθνιάνπ 2011· 

Μπηάξεο 2012). Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ θαίλεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε ζε φ,ηη αθνξά ηηο ηαηξηθέο 

θαη λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ην θιηληθφ έξγν (ηαηξηθέο θαη παξαταηξηθέο ππεξεζίεο) 

άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ θέληξσλ (π.ρ. ςπρηθήο πγείαο). Αληηζέησο, ε αμηνιφγεζε δελ είλαη ηφζν ζεηηθή ζε 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ μελνδνρεηαθή (ζηέγαζε, ζίηηζε, πγηεηλή), ηε δηαρεηξηζηηθή θαη ηε ιεηηνπξγηθή 

ηνπο ππνδνκή (ρξφλνο θαη ιίζηεο αλακνλήο, πξφζβαζε, νξγάλσζε ππεξεζηψλ θ.ιπ.) (Νηάθαο & 

Γλαξδέιεο 2000, ζην Καινγεξνπνχινπ 2011: 671· Κακπάληαε & Νηάθαο 2004: 358· Παπαγηαλλνπνχινπ 

et. al. 2008: 80· Μπηάξεο 2012). ε κειέηε ηεο Καινγεξνπνχινπ, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, φπσο ήηαλ ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ 

θαη ν ζεβαζκφο ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ, ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηάο 

ηνπο (Καινγεξνπνχινπ 2011: 669). 
106

 Γεληθφηεξα, παξαηεξνχληαη δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν αληίδξαζεο θαη ηνλ βαζκφ πξνζαξκνγήο 

ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ζηηο αζζέλεηεο (Καδδά et. al. 2010: 69). 
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κεγαιχηεξεο ειηθίαο πνιηηψλ, νη νπνίνη είλαη ζπρλφηεξνη θαηαλαισηέο ππεξεζηψλ 

πγείαο, νη εξγαδφκελνη αμηνινγνχλ ζεηηθφηεξα ηηο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπληαμηνχρνπο (Καδδά et. al. 2010: 67, 69).
107

 Χζηφζν, άιιεο κειέηεο (φζνλ αθνξά ηηο 

άιιεο βαζκίδεο πεξίζαιςεο) θαηαδεηθλχνπλ φηη νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία πνιίηεο, θαη 

κάιηζηα φζνη έρνπλ ρακειφ επίπεδν κφξθσζεο θαη θαηνηθνχλ εθηφο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ 

ηεο Αηηηθήο, έρνπλ ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο απέλαληη ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, ζε ζχγθξηζε κε 

εθείλνπο πνπ είλαη λεφηεξνη ζε ειηθία, αλήθνπλ ζε αλψηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά 

ζηξψκαηα
108

 θαη κέλνπλ κφληκα ζηελ Αζήλα, νη νπνίνη έρνπλ κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο 

θαη πξνζδνθίεο (Νηάθαο & Γλαξδέιεο 2000, ζην Σνχληαο et. al. 2003: 501 θαη ζην 

Καινγεξνπνχινπ 2011: 671· Ραθηφπνπινο 2002· Κακπάληαε & Νηάθαο 2004: 359· 

Νηθνιάνπ 2011: 60-61).
109

 Γεληθφηεξα, δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο φπσο είλαη ην θχιν, 

ε ειηθία, ε εζληθφηεηα,  ε θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην 

επίπεδν κφξθσζεο, αιιά θαη παξάγνληεο φπσο ε πεξηνρή φπνπ βξίζθεηαη ε κνλάδα 

πγείαο, ε δηάξθεηα λνζειείαο, ε βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ, νη πξνζδνθίεο ησλ 

αζζελψλ απνηεινχλ κεηαβιεηέο νη νπνίεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε 

δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηηο ππεξεζίεο πγείαο, 

πξνθεηκέλνπ κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα ηίζεληαη ζε εθαξκνγή απνηειεζκαηηθά 

πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο θαη πξφιεςεο (Campbell et. al. 2001: 93· Crow et. al. 2002, 

ζην Καινγεξνπνχινπ 2011: 671-672· Ραθηφπνπινο 2002· Σνχληαο et. al. 2003: 501-

502· Καδδά et. al. 2010: 69-70). 

Δπηπιένλ, θαίλεηαη φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ αζζελψλ δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ: απηφ πνπ ηνπο ελδηαθέξεη πξσηίζησο είλαη ε 

ρξνληθή δηαζεζηκφηεηα, ην ελδηαθέξνλ, ε πξνζνρή θαη ε δηάζεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ 

ιεηηνπξγψλ γηα παξνρή εμεηδηθεπκέλεο θαη αλζξσπνθεληξηθήο θξνληίδαο. Απηφ 
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 ηε δηθή ηνπο έξεπλα νη Campbell et. al. (2001: 93) παξαηήξεζαλ φηη νη κεγαιχηεξεο ειηθίαο αζζελείο 

αμηνινγνχζαλ ζεηηθφηεξα ηηο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. ζε ζχγθξηζε κε ηνπο λεφηεξνπο ζε ειηθία. Κάηη ηέηνην 

αληαλαθιά ηηο ελδερφκελεο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ πξνζπκία ησλ πιεξνθνξεηψλ λα θάλνπλ αξλεηηθέο αμηνινγήζεηο. Φαίλεηαη φηη ε απμεκέλε 

λνζεξφηεηα θαη νη επίζεο απμεκέλνη δείθηεο αλαδήηεζεο θαη ρξήζεο ηαηξηθψλ ζπκβνπιψλ, πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία αζζελείο, ζπληεινχλ φρη απιά ζηελ απμεκέλε επαθή ηνπο κε 

ηηο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. αιιά θαη ζηε ζπλαθφινπζε ζεηηθή απνηίκεζε ησλ ηειεπηαίσλ απφ ηνπο πξψηνπο. 

Χζηφζν, άιιεο έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ φηη νη πην ζπρλνί ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ηείλνπλ λα κελ 

είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (Fitzpatrick 1990, ζην Σνχληαο et. al. 

2003: 501). 
108

 Χζηφζν, ζηελ έξεπλα ησλ Campbell et. al. (2001: 93) παξαηεξήζεθε φηη νη αμηνινγήζεηο ησλ ιηγφηεξν 

εχπνξσλ πνιηηψλ δελ ήηαλ ηφζν επλντθέο, θπξίσο σο πξνο ηελ εληχπσζε πνπ είραλ γηα ηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπ ηαηξνχ ηνπο θαη ηε δηάζεζή ηνπο λα ηνλ ζπζηήζνπλ θαη ζε άιινπο αζζελείο.  
109

 Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ ζηνλ 

νπνίν επαιεζεχνληαη νη αξρηθέο ηνπο πξνζδνθίεο γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ θαηαλαιψλνπλ (Crow et. 

al. 2002, ζην Καινγεξνπνχινπ 2011: 671-672). 
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ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ ίδηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ λνζειεπηηθνχ θαη ηνπ ηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ (πξνζπκία, επγέλεηα, αληαπφθξηζε, εζηθή βνήζεηα, ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε, αλζξσπηζηηθφ ελδηαθέξνλ) φζν θαη κε ηελ παξνρή επηζηεκνληθήο 

βνήζεηαο, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή θξνληίδα θαη παξέκβαζε 

(Παπαγηαλλνπνχινπ et. al. 2008: 79-80· Καδδά et. al. 2010: 66-68· Καινγεξνπνχινπ 

2011: 669, 671).
110

 Ζ παξαπάλσ ηάζε αληαλαθιά ηελ επηζπκία ησλ πνιηηψλ: α) λα 

έρνπλ κηα νπζηαζηηθή επαθή κε ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ηνπο ή ην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ, β) λα ελεκεξψλνληαη πιήξσο γηα ηελ πάζεζε, ηα ζπκπηψκαηα, ηηο 

δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο πξάμεηο, ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ζεξαπείαο, ηε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ηε κεηα-λνζνθνκεηαθή θξνληίδα,
111

 θαη γ) λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζεξαπεία θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπο 

(Καδδά et. al. 2010: 68· Καινγεξνπνχινπ 2011: 669, 671). Φαίλεηαη φηη νη πνιίηεο δελ 

ελδηαθέξνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ ηαηξηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπο, αιιά 

επίζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ 

(Καδδά et. al. 2010: 68).
112

 Απηφ νπζηαζηηθά ζρεηίδεηαη κε ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηεο 

Π.Φ.Τ., ε νπνία νθείιεη λα αληηκεησπίδεη νιηζηηθά θαη νινθιεξσκέλα θάζε ηαηξηθφ 

πεξηζηαηηθφ, ρσξίο λα απνθφβεη ηνλ ηδην ηνλ αζζελή απφ ηελ επζχλε θαη ηελ επηινγή.  
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 Κάηη αληίζηνηρν παξαηήξεζαλ θαη νη Caris-Verhallen et. al. (1997, ζην Καδδά et. al. 2010: 67), νη 

νπνίνη ζηε δηθή ηνπο έξεπλα δηαπίζησζαλ φηη ε ελεκέξσζε θαη ε εζηθή ζηήξημε ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηε ζπκκφξθσζε ησλ αζζελψλ ζην ζεξαπεπηηθφ ηνπο πξφγξακκα θαη 

ζηελ απνδνρή ηεο λφζνπ ηνπο, κε απψηεξε ζπλέπεηα ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπο θαη ηελ έκθαζε ζηελ 

πξφιεςε. Βι. επίζεο Steven & Douglas 1988· Schauffler et. al. 1996· Snell 1996· Siponen & Valimaki 

2003· Κακπάληαε & Νηάθαο 2004. 
111

 Ζ επηζπκία ησλ αζζελψλ λα έρνπλ πιήξε ελεκέξσζε γηα ηα ηαηξηθά ηνπο δεδνκέλα εθθξάδεηαη επίζεο 

κέζα απφ ηε ζεηηθή ηνπο ζηάζε απέλαληη ζηελ χπαξμε ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ θαη πιεξνθνξηαθνχ 

πιηθνχ ζρεηηθνχ κε ηελ ηαηξηθή ηνπο πεξίπησζε (Καδδά et. al. 2010: 68). Κάηη αληίζηνηρν έρεη 

δηαπηζησζεί θαη ζε έξεπλεο ηνπ εμσηεξηθνχ, φπνπ ηνλίδεηαη ε επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ 

κεζφδσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ αζζελψλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο πεξίπησζε· βι. 

Papagiannis et. al. (1995), Johnson et. al. (2003), Zebiene et. al. (2004), Costa Matthew et. al. (2007). 
112

 Οκνίσο, νη Benson & Marano (1995, ζην Καδδά et. al. 2010: 68) θαη West et. al. (2005, ζην Καδδά et. 

al. 2010: 68) δηαπίζησζαλ φηη ε ζεηηθή αμηνιφγεζε ησλ αζζελψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο είλαη αλάινγε 

ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη ηεο δηαιεθηηθφηεηαο αλάκεζα ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ηνπο ίδηνπο. 

Οκνίσο, νη Glasson et. al. (2006, ζην Καδδά et. al. 2010: 68) θαη Zebiene et. al. (2004, ζην Καδδά et. al. 

2010: 68) δηαπίζησζαλ φηη ε πξνζσπηθή επαθή ησλ αζζελψλ κε ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

ζπληζηά πξσηαξρηθή πγεηνλνκηθή αλάγθε ησλ πξψησλ, ελψ απνηειεί νπζηαζηηθά ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλνληαη αζθαιψο θαη αμηφπηζηα. 
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4.3 Η εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ πγεηνλνκηθώλ ιεηηνπξγώλ σο δείθηεο 

αμηνιόγεζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ πγείαο 

 

Δθηφο απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ πνιηηψλ γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο ηεο 

ρψξαο ηνπο, πνιιέο κειέηεο έρνπλ επηθεληξψζεη ην εξεπλεηηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ ζηελ 

θαηαγξαθή θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ ίδησλ ησλ πγεηνλνκηθψλ ιεηηνπξγψλ 

απέλαληη ζην επάγγεικα θαη ην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Μηα ηέηνηνπ είδνπο 

θαηεχζπλζε ηεο έξεπλαο ζα κπνξνχζε λα είλαη πνιχ ρξήζηκε θαη σθέιηκε, θαζψο 

θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ηνπ ηαηξηθνχ 

θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ ηειηθά 

παξέρεη (Bodur 2002: 353). Πην ζπγθεθξηκέλα, πνιιέο έξεπλεο δίλνπλ έκθαζε ζηε 

κειέηε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη ζηε ζπζρέηηζή 

ηεο κε δεκνγξαθηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο παξακέηξνπο φπσο είλαη ε ειηθία, ην 

θχιν, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ε εηδηθφηεηα, ν ηνκέαο θαη ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο, 

νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, ν ηφπνο εξγαζίαο (αζηηθφο – κε αζηηθφο), νη ζπλάδειθνη, νη 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο, νη ψξεο εξγαζίαο θ.ά. (Bodur 2002: 353). Γηα παξάδεηγκα, έρεη 

παξαηεξεζεί φηη δηαθνξεηηθέο νκάδεο πιεξνθνξεηψλ νη νπνίεο ζπγθξνηνχληαη κε βάζε 

ηελ εηδηθφηεηά ηνπο ζηε κνλάδα πγείαο φπνπ εξγάδνληαη (π.ρ. ηαηξνί δηαθφξσλ 

εηδηθνηήησλ, λνζειεπηέο/λνζειεχηξηεο, καίεο, ηερλνιφγνη, παξαζθεπαζηέο, θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί, ςπρνιφγνη, δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θ.ιπ.) θαηαηάζζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε 

δηαθνξεηηθή βαζκίδα σο πξνο ηελ εξγαζηαθή ηνπο ηθαλνπνίεζε (Dunkin et. al. 1992, 

ζην Bodur 2002: 353· Freeborn & Hooker 1995: 719· Bodur 2002: 354). 

ην εμσηεξηθφ, ε πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο έρεη δψζεη έκθαζε ζηε κειέηε ησλ απφςεσλ θπξίσο ηνπ 

ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ (Lichtenstein 1984, ζην Freeborn & Hooker 1995: 715), θαη 

δεπηεξεπφλησο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ βνεζψλ ηαηξψλ [physician 

assistants]
113

 θαη άιισλ εηδηθνηήησλ φπσο είλαη νη καίεο, νη ηερλνιφγνη πγείαο θ.ιπ. ε 

φ,ηη αθνξά ηηο ζηάζεηο ησλ ηαηξψλ απέλαληη ζην ιεηηνχξγεκά ηνπο, θαίλεηαη φηη, ελψ 

εθθξάδνπλ ηε ζπλνιηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε γηα ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη (θπξίσο 

πξφθεηηαη γηα ηαηξνχο αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ), αμηνινγνχλ αξλεηηθά ζπγθεθξηκέλεο 
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 Οη βνεζνί ηαηξψλ [physician assistants] απνηεινχλ κηα εηδηθφηεηα ηνπ ακεξηθαληθνχ ζπζηήκαηνο 

πγείαο, ε νπνία, φπσο θαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, πξνζθέξεη ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. αιιά θαη ππεξεζίεο 

ζηνπο ηνκείο ηεο παζνινγίαο, ηεο νηθνγελεηαθήο ηαηξηθήο, ηεο παηδηαηξηθήο θαη ησλ επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ. Αλάκεζα ζηα θαζήθνληά ηνπο είλαη ε άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ πην ζπρλψλ ηαηξηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ θαη ε εθηέιεζε κηθξνεπεκβάζεσλ, ελψ ζπλήζσο ν αθξηβήο ξφινο ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 

πξντζηάκελν ηαηξφ θαη ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν αλήθνπλ (Freeborn & Hooker 1995: 715-716). 
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εθθάλζεηο ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο, φπσο είλαη: α) ν θφξηνο εξγαζίαο, β) ε 

άζθεζε ειέγρνπ ζην πξφγξακκά ηνπο, γ) ν ρξφλνο πνπ κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ ζηνπο 

αζζελείο ηνπο, δ) νη νηθνλνκηθέο ηνπο απνιαβέο θαη ε) ε έιιεηςε επθαηξηψλ γηα 

αθαδεκατθή ή δηνηθεηηθή εμέιημε (Luft 1980· Freeborn 1985, ζην Freeborn & Hooker 

1995: 715· Hojat et. al. 1995, ζην Bodur 2002: 354). Οκνίσο, νη βνεζνί ηαηξψλ, νη 

λνζειεπηέο θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ ζέηνπλ ππφ ζπδήηεζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ 

κηζζνινγηθνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο ζηάηνπο, ησλ επθαηξηψλ πνπ ηνπο δίλνληαη γηα 

επαγγεικαηηθή αλέιημε, ηεο απνδνρήο θαη ηεο ππνζηήξημεο πνπ έρνπλ απφ ην ηαηξηθφ 

θαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ησλ επζπλψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπο 

αλαηίζεληαη, θαζψο θαη ηεο απηνλνκίαο πνπ ηνπο παξέρεηαη θαηά ηε θξνληίδα ησλ 

αζζελψλ (Baker et. al. 1989· Willis 1992· Clawson & Osterweis 1993, ζην Freeborn & 

Hooker 1995: 715). Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηαγξάθεηαη ε ζεηηθή ζηάζε ησλ βνεζψλ 

ηαηξψλ ―φπσο επίζεο ησλ λνζειεπηψλ θαη άιισλ εηδηθνηήησλ― απέλαληη: α) ζην 

κεγέζνο ησλ επζπλψλ θαη ηελ πνηθηιία ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη, β) ζηελ 

ππνζηήξημε πνπ δέρνληαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, γ) ζηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα πνπ 

ληψζνπλ, δ) ζην σξάξην εξγαζίαο, ε) ζηελ επνπηεία, ζη) ζηα αζθαιηζηηθά νθέιε πνπ 

έρνπλ, δ) ζηνλ κηζζφ ηνπο θαη ε) ζηηο επθαηξίεο γηα ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε (Freeborn 

& Hooker 1995: 717-718). Αληηζέησο, αμηνινγείηαη αξλεηηθά: α) ην ζχζηεκα αδεηψλ, β) 

ν θφξηνο εξγαζίαο, γ) ν έιεγρνο πνπ ηνπο αζθείηαη φζνλ αθνξά ηελ ηαρχηεηα ηεο 

δνπιεηάο ηνπο, δ) νη επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή αλέιημε θαη ε) ε απξνζπκία ησλ 

ηαηξψλ λα ηνπο αλαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ή λα ηνπο αμηνπνηνχλ 

απνηειεζκαηηθά θαηά ηελ ηαηξηθή ηνπο πξαθηηθή (Johnson et. al. 1985, ζην Freeborn & 

Hooker 1995: 715, 717-718). ε έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηεξεχλεζε ησλ 

απφςεσλ ησλ ηαηξηθψλ βνεζψλ ζε κε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο [non health 

maintenance organizations], θαηαγξάθεηαη ε ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηελ εξγαζηαθή ηνπο 

εκπεηξία θαη ηηο ζπλζήθεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο (Freeborn & Hooker 1995: 715). 

Θεσξνχλ φηη βξίζθνληαη ζε πςειφηεξν επίπεδν ζηελ ηεξαξρία θαη φηη έρνπλ 

κεγαιχηεξν γφεηξν ζε ζχγθξηζε κε ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ (Holmes & Fasser 

1993, ζην Freeborn & Hooker 1995: 715). Οη καίεο, επίζεο, αμηνινγνχλ αξλεηηθά ηελ 

πνηθηιία θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εξγαζία ηνπο, εηδηθά φηαλ απηή ζα 

πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο δηνίθεζεο ηεο ρψξαο φπνπ 

εξγάδνληαη (Bodur 2002: 354). 

ε έξεπλα ησλ Γεσξγνχζε & Κπξηφπνπινο (1996) ζρεηηθά κε ην πξνθίι θαη ηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ γεληθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ηαηξψλ ζηελ Διιάδα, 
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θαηαγξάθνληαη νη εμήο ηάζεηο: α) Οη γεληθνί ηαηξνί ησλ Κέληξσλ Τγείαο παξέρνπλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ.,
114

 αλ θαη δελ έρνπλ θαιέο 

ππνδνκέο θαη απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ζε ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο. πρλά, ν 

θφξηνο εξγαζίαο ηνπο δελ ζρεηίδεηαη κε ηαηξηθά αιιά κε δηνηθεηηθά ζέκαηα, ε 

δηεθπεξαίσζε ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή, αιιά θαζφινπ αληαπνδνηηθή. Γειψλνπλ 

ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ελψ ηνλίδνπλ ηελ αλαληηζηνηρία 

πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο θαη ηελ ηειηθή ηνπο αληακνηβή. 

Δπηβεβαηψλνπλ ην κέηξην πξνθίι ηεο Π.Φ.Τ. ζηε ρψξα, ην νπνίν ζεσξνχλ φηη 

επηβαξχλεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη νηθνγελεηαθνί ηαηξνί 

ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. ηνπ Η.Κ.Α. θαη νη ηδηψηεο νηθνγελεηαθνί ηαηξνί. β) Οη 

νηθνγελεηαθνί ηαηξνί ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. ηνπ Η.Κ.Α. παξέρνπλ θπξίσο εμεηδηθεπκέλεο 

ηαηξηθέο ππεξεζίεο, ελψ αμηνινγνχλ αξλεηηθά ηε, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ρσξίο λφεκα 

εξγαζία ηνπο.
115

 γ) Οη ηδηψηεο νηθνγελεηαθνί ηαηξνί, νη νπνίνη επίζεο πξνζθέξνπλ 

εμεηδηθεπκέλεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο, δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, 

ελψ ηνλίδνπλ ηελ αληηζηνηρία πνπ παξαηεξνχλ αλάκεζα ζηελ πξνζπάζεηα θαη ηελ 

ηειηθή ηνπο αληακνηβή (Γεσξγνχζε & Κπξηφπνπινο 1996: 129, 132-133). Όζνλ αθνξά 

ηνλ λνζειεπηηθφ ρψξν, ζε έξεπλα ηεο Κπξηαθίδνπ (1990) ζεκεηψλεηαη φηη έλα ζεβαζηφ 

πνζνζηφ λνζειεπηψλ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ εξγαζία ηνπ, ελψ είλαη 

πξνθαλήο ε αλεπάξθεηά ηνπ σο πξνο ηηο γλψζεηο ηνπ γηα ηελ Π.Φ.Τ., ηελ Κνηλνηηθή 

Ννζειεπηηθή θαη ηνλ ζεζκφ ηεο λνζειείαο ζην ζπίηη. Ζ αξλεηηθή ζηάζε εδξάδεηαη: α) 

ζηελ έιιεηςε θνηλσληθήο αλαγλψξηζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, β) ζηνλ κε 

ηθαλνπνηεηηθφ κηζζφ ηνπο θαη γ) ζηελ έιιεηςε πεξηγξαθήο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

(Κπξηαθίδνπ 1990: 93). πλεπψο, ηφζν ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, φπσο επίζεο ε 

εηδίθεπζε ζηε δεκφζηα πγηεηλή, ε θαηάξηηζε θαη ε ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ Π.Φ.Τ. θαη 

ηελ Κνηλνηηθή Ννζειεπηηθή απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη 

ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζεηηθήο ζηάζεο ησλ λνζειεπηψλ απέλαληη ζηνλ ξφιν 

ηνπο κέζα ζηελ θνηλφηεηα θαη, εηδηθφηεξα, απέλαληη ζηνλ ζεζκφ ηεο λνζειείαο ζην 

ζπίηη (Κπξηαθίδνπ 1990: 92). 
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 Μεηνλεθηνχλ κφλν ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα επξσπατθά δεδνκέλα 

(Γεσξγνχζε & Κπξηφπνπινο 1996: 132). 
115

 Μάιηζηα, ζεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη απνδνρέο θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ήηαλ ίδηεο, έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο δελ ζα επέιεγε ην ηαηξηθφ επάγγεικα (Γεσξγνχζε & Κπξηφπνπινο 1996: 

129). 
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4.4 Αμηνιόγεζε ησλ ππεξεζηώλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο από ηνπο 

ιεηηνπξγνύο ηεο 

 

4.4.1 Σθνπνζεζία έξεπλαο 

 

Μέρξη ζήκεξα, ε αμηνιφγεζε ησλ δεκφζησλ δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο έρεη 

βαζηζηεί ζε ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο θαη θξηηήξηα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία 

ησλ ρξεζηψλ απηψλ ησλ ππεξεζηψλ, ηελ ηζφηεηα θαη ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε απηέο, 

αιιά θαη ηνλ ζπλαθφινπζν βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ επάξθεηα 

ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο, θαζψο επίζεο θαη κε ηε ζρέζε αλάκεζα ζην θφζηνο θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο (Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 

326).
116

 Όπσο αλαθέξζεθε ήδε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ζηελ Διιάδα πνιιέο 

εκπεηξηθέο έξεπλεο έρνπλ δψζεη έκθαζε: α) ζηε κειέηε ησλ απφςεσλ ησλ πνιηηψλ, σο 

ρξεζηψλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ησλ επηκέξνπο βαζκίδσλ 

πεξίζαιςεο ηνπ Δ..Τ., θαη β) ζηε δηεξεχλεζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πγεηνλνκηθψλ ιεηηνπξγψλ. Χζηφζν, θακία έξεπλα δελ έρεη επηρεηξήζεη λα δηεξεπλήζεη 

ηε ζηάζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ιεηηνπξγψλ απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο πνπ έηζη 

θαη αιιηψο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. ηφρνο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ πγεηνλνκηθψλ ιεηηνπξγψλ ηεο 

Π.Φ.Τ. ζρεηηθά κε ην ίδην ην ζχζηεκα Π.Φ.Τ. ηεο ρψξαο θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

ζπζρέηηζε ησλ απφςεψλ ηνπο κε δείθηεο αμηνιφγεζεο
117

 φπσο είλαη: α) ε νξγαλσηηθή 

θαη δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ησλ δνκψλ ηεο Π.Φ.Τ., β) ε θηηξηαθή θαη πιηθνηερληθή 

ππνδνκή ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ, γ) ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή ζηειέρσζε ησλ κνλάδσλ 

Π.Φ.Τ., κε άιια ιφγηα ε επάξθεηα θαη ε θαηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζα 

ζηηο δνκέο ηεο Π.Φ.Τ., δ) ε αλαινγία θφζηνπο / απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δαπαλψλ 

πγείαο, ε) ε απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ, ζη) ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ε ηζφηεηα ζηελ 

πξφζβαζε, ζηε ρξήζε θαη ζηε δαπάλε πγείαο θ.ά. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη: 

α) ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

Π.Φ.Τ. ζηελ Διιάδα, β) ε αλίρλεπζε ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 

                                                           
116

 ρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ γεληθφηεξα ηελ αμηνιφγεζε ηεο Π.Φ.Τ. ζηελ Διιάδα θαη ηελ 

Κχπξν, βι. επίζεο: Κπξηαθίδνπ 1990· Κνχηεο 1993· Μάηζαο 2002· Υαηδεθνθνιάθε 2003· Θενδσξάθεο 

2003· Γηαλλαθφπνπινο 2006· ακνχηεο 2008· Εαραξηάδνπ 2008· Δξεπλίδνπ 2008· Κνπλαιάθεο 2009· 

Παλαγνπινπνχινπ 2010· Κνπθφζηαο 2010· Οηθνλφκνπ 2012. 
117

 Βι. ελδεηθηηθά: Φηιαιήζεο 1996· νχιεο 1999· νπιηψηεο & Ληνλήο 2003· Αδακαθίδνπ & 

Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008. 
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ζπζηήκαηνο Π.Φ.Τ. ζηελ Διιάδα θαη γ) ε θαηαγξαθή εθηθηψλ πξνηάζεσλ γηα ηε 

βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. 

 

4.4.2 Μεζνδνινγία  έξεπλαο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλωλ 

 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζηάζεο ησλ ιεηηνπξγψλ Π.Φ.Τ. απέλαληη ζην ζπγθεθξηκέλν 

ππνζχζηεκα πγείαο επηιέρζεθε έλα δείγκα 180 εξγαδνκέλσλ απφ 8 κνλάδεο πγείαο 

Π.Δ.Γ.Τ. ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο Αηηηθήο, θαη εηδηθφηεξα απφ: α) ηε κνλάδα πγείαο 

Π.Δ.Γ.Τ. Γειεγηψξγε, β) ηε κνλάδα πγείαο Π.Δ.Γ.Τ. Νέαο Ησλίαο, γ) ηε κνλάδα πγείαο 

Π.Δ.Γ.Τ. Νέαο Φηιαδέιθεηαο, δ) ηε κνλάδα πγείαο Π.Δ.Γ.Τ. Πιαηείαο Αηηηθήο,
118

 ε) ηε 

κνλάδα πγείαο Π.Δ.Γ.Τ. Αγίσλ Αλαξγχξσλ, ζη) ηε κνλάδα πγείαο Π.Δ.Γ.Τ. Αηγάιεσ, 

δ) ηε κνλάδα πγείαο Κακηλίσλ θαη ε) ηε κνλάδα πγείαο Π.Δ.Γ.Τ. Ηιίνπ.
119

 Σα 

ζπγθεθξηκέλα ππνθαηαζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. επηιέρζεθαλ κε βαζηθά 

θξηηήξηα: α) ηελ επθνιία πξφζβαζεο θαη ηνλ βαζκφ εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ ζε 

απηά, ζπλεπψο ηελ έληαζε ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ (πνζνζηφ θάιπςεο), θαη β) ην θάζκα 

(ην εχξνο) ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ.
120

 Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο [response 

rate] ησλ εξσηεζέλησλ δηακνξθψζεθε ζην 70,6%, κε άιια ιφγηα ζπκπιήξσζαλ θαη 

παξέδσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην 127 άηνκα, ηα νπνία θαη απνηέιεζαλ ην ηειηθφ δείγκα, 

ην νπνίν κειεηήζεθε γηα ηελ παξνχζα έξεπλα.
121
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 Οη κνλάδεο πγείαο Π.Δ.Γ.Τ. Γειεγηψξγε, Νέαο Ησλίαο, Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Πιαηείαο Αηηηθήο 

αλήθνπλ ζηελ 1
ε 

Γ.Τ.Πε. 
119

 Οη κνλάδεο πγείαο Π.Δ.Γ.Τ. Αγίσλ Αλαξγχξσλ, Αηγάιεσ, Κακηλίσλ θαη Ηιίνπ αλήθνπλ ζηε 2
ε
 

Γ.Τ.Πε. 
120

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κνλάδα πγείαο Π.Δ.Γ.Τ. Νέαο Ησλίαο έρεη αθηηλνινγηθφ θαη κηθξνβηνινγηθφ 

εξγαζηήξην, θαξκαθείν, θέληξν ελεζνζεξαπείαο, ζηαζκφ πξνζηαζίαο Μάλαο θαη Παηδηνχ, θέληξν 

πξνιεπηηθήο νδνληηαηξηθήο θαη ηαηξεία πνηθίισλ εηδηθνηήησλ. Ζ κνλάδαο πγείαο Π.Δ.Γ.Τ. Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο έρεη αθηηλνινγηθφ θαη κηθξνβηνινγηθφ εξγαζηήξην, ζηαζκφ πξνζηαζίαο Μάλαο θαη Παηδηνχ 

θαη ηαηξεία πνηθίισλ εηδηθνηήησλ. Ζ κνλάδα πγείαο Π.Δ.Γ.Τ. Πιαηείαο Αηηηθήο έρεη αθηηλνινγηθφ θαη 

κηθξνβηνινγηθφ εξγαζηήξην, ηαηξείν πξνιεπηηθήο νδνληηαηξηθήο, θαξκαθείν, ζηαζκφ πξνζηαζίαο Μάλαο 

θαη Παηδηνχ θαη ηαηξεία πνηθίισλ εηδηθνηήησλ (Η.Κ.Α., Μνλάδεο πγείαο). Ζ κνλάδα πγείαο Π.Δ.Γ.Τ. 

Αγίσλ Αλαξγχξσλ έρεη αθηηλνινγηθφ θαη κηθξνβηνινγηθφ εξγαζηήξην, ηκήκα ππεξήρσλ, θέληξν Μάλαο 

θαη Παηδηνχ, ηκήκα νδνληνπξνζζεηηθήο θαη ηαηξεία πνηθίισλ εηδηθνηήησλ. Ζ κνλάδα πγείαο Π.Δ.Γ.Τ. 

Αηγάιεσ έρεη αθηηλνινγηθφ θαη κηθξνβηνινγηθφ εξγαζηήξην, θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ζηαζκφ πξνζηαζίαο 

Μάλαο θαη Παηδηνχ θαη ηαηξεία πνηθίισλ εηδηθνηήησλ. Ζ κνλάδα πγείαο Π.Δ.Γ.Τ. Κακηλίσλ έρεη 

αθηηλνινγηθφ θαη κηθξνβηνινγηθφ εξγαζηήξην, ζηαζκφ πξνζηαζίαο Μάλαο θαη Παηδηνχ θαη ηαηξεία 

πνηθίισλ εηδηθνηήησλ. 
121

 Απφ ηηο κνλάδεο πγείαο Π.Δ.Γ.Τ. πνπ απεπζπλζήθακε κφλν νη εξγαδφκελνη ζην ππνθαηάζηεκα ηεο 

Γειεγηψξγε θαη ηνπ Ηιίνπ δελ ζπκκεηείραλ ηειηθά ζηελ έξεπλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εξγαδφκελνη ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ππνθαηαζηεκάησλ εμέθξαζαλ ηνλ θφβν ηνπο ζε φ,ηη είρε λα θάλεη κε ηα πξνζσπηθά ηνπο 

ζηνηρεία, παξφιν πνπ ηφζν ζε πξνθνξηθφ φζν θαη ζε γξαπηφ επίπεδν είραλ δηαβεβαησζεί φηη ζα 

δηαζθαιηζηεί ην απφξξεην ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, ην νπνίν ζα αμηνπνηείην απνθιεηζηηθά γηα δεκνγξαθηθνχο 

θαη ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο. 
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ηφρνο ήηαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην δείγκα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 

εηδηθφηεηεο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πγείαο ζηηο κνλάδεο Π.Φ.Τ. ηεο Αζήλαο, 

πξνθεηκέλνπ έηζη λα εθθξαζηνχλ φιεο νη πηζαλέο απνθιίλνπζεο απφςεηο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πγείαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, σο κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο ηεο έξεπλαο 

εθαξκφζηεθε ε δεηγκαηνιεςία θαηά ζηξψκαηα, ε νπνία δίλεη αθξηβέζηεξεο εθηηκήζεηο 

γηα ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ηπγράλεη θάζε θνξά κειέηεο, ελψ 

πξνζδίδεη πςειφ βαζκφ αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ζην δείγκα θαη αλαδεηθλχεη ηελ 

πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ (Φίιηαο 2003: 396· Παπαγηαλλνπνχινπ et. al. 2008: 74· 

Καινγεξνπνχινπ 2011: 668). ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο θαη 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη ζπληζηνχλ έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ 

ηαηξηθνχ θαη ηνπ παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. ηεο Αζήλαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην 16,5% ηνπ δείγκαηνο αλήθε ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ην 

81,1% ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (βι. γξάθεκα 4.1). Απφ ηνπο απφθνηηνπο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ην 44,9% ήηαλ απφθνηηνη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη ην 

36,2% απφθνηηνη παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (βι. γξάθεκα 4.2). 

 

Γξάθεκα 4.22 

Πνζνζηά (%) αληηπξνζώπεπζεο ηνπ επηπέδνπ κόξθσζεο ησλ πιεξνθνξεηώλ 
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Γξάθεκα 4.23 

Πνζνζηά (%) αληηπξνζώπεπζεο ηνπ επηπέδνπ κόξθσζεο ησλ πιεξνθνξεηώλ 

 

 

Όζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, ην 33,9% 

αλήθε ζην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν επηδηψρζεθε λα αληηπξνζσπεπηεί απφ φιεο 

ζρεδφλ ηηο εηδηθφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. ζηηο αληίζηνηρεο κνλάδεο 

πγείαο Π.Δ.Γ.Τ. ηεο Αζήλαο: γεληθνί ηαηξνί (1), παζνιφγνη (3), βηνπαζνιφγνη (1), 

νξζνπεδηθνί (5), γπλαηθνιφγνη (1), παηδίαηξνη (4), θαξδηνιφγνη (1), ρεηξνπξγνί (1), 

αθηηλνδηαγλψζηεο (5), κηθξνβηνιφγνη (1), πλεπκνλνιφγνη (4), ελδνθξηλνιφγνη (1), 

σηνξηλνιαξπγγνιφγνη (2), δεξκαηνιφγνη (1), νπξνιφγνη (2), λεπξνιφγνη (1) θαη 

νδνληίαηξνη (6).
122

 Σν 64,5% ησλ πιεξνθνξεηψλ αλήθε ζην παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ, 

ην νπνίν αληηπξνζσπεχηεθε απφ ηηο εμήο εηδηθφηεηεο: λνζειεπηέο (22), καίεο (8), 

ηερλνιφγνη ηαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ (9), παξαζθεπαζηέο ηαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ (7), 

ηερλνιφγνη αθηηλνιφγνη (15), ρεηξηζηέο αθηηλνινγηθνχ (4), επηζθέπηεο πγείαο (7), 

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί (2), νδνληνηερλίηεο (4) θαη βνεζνί θαξκαθείνπ (1). Απφ ην 

ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, κφλν 2 πιεξνθνξεηέο δελ ζεκείσζαλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ηδηφηεηα (βι. γξάθεκα 4.3). 
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 Μφλν 3 ηαηξνί δελ καο δήισζαλ ηελ εηδηθφηεηά ηνπο. 
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Γξάθεκα 4.24 

Πνζνζηά (%) αληηπξνζώπεπζεο ηεο γεληθήο επαγγεικαηηθήο ηδηόηεηαο ησλ πιεξνθνξεηώλ 

 

 

Παξφιν πνπ επηδηψρζεθε ε φζν ην δπλαηφλ ηζνκεξήο αληηπξνζψπεπζε ησλ δχν θχισλ, 

ε πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο ήηαλ γπλαίθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 66,1% ήηαλ 

γπλαίθεο θαη ην 30,7% άλδξεο, ελψ ην ππφινηπν πνζνζηφ δελ ζεκείσζε ην 

ζπγθεθξηκέλν δεκνγξαθηθφ δεδνκέλν ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιήξσζε (βι. 

γξάθεκα 4.4).  

 

Γξάθεκα 4.25 

Πνζνζηά (%) αληηπξνζώπεπζεο ηνπ θύινπ ησλ πιεξνθνξεηώλ 
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Ζ κέζε ειηθία ηνπο ήηαλ ηα 42,3 έηε, κε κέγηζηε ηελ ειηθία ησλ 64 εηψλ θαη ειάρηζηε 

ηελ ειηθία ησλ 30 εηψλ. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην γξάθεκα 4.5, νη ειηθηαθέο νκάδεο 

ησλ 30-34, 45-49, 50-54 θαη 55-59 ζεκείσζαλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά 

αληηπξνζψπεπζεο (18,1%, 14,2%, 16,2% θαη 16,2% αληίζηνηρα). Απφ ην ζχλνιν ησλ 

πιεξνθνξεηψλ, ην 8% δελ ζεκείσζε ηελ ειηθία ηνπ. 

 

Γξάθεκα 4.26 

Πνζνζηά (%) αληηπξνζώπεπζεο ησλ ειηθηαθώλ νκάδσλ ηνπ δείγκαηνο 

 

 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζρεδηάζηεθε εξσηεκαηνιφγην,
123

 ε ζπγθξφηεζε ηνπ 

νπνίνπ βαζίζηεθε ζηε ιεπηνκεξή αλαζθφπεζε ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Πέξα απφ ηα  δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία, ηα νπνία ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ην 

εξσηεκαηνιφγην ζπκπεξηέιαβε πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

εξσηεκαηνιφγην απαξηίζηεθε απφ 16 εξσηήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη 12 ήηαλ θιεηζηέο 

εξσηήζεηο νιηθήο ή κεξηθήο άγλνηαο (δειαδή κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο απαληήζεηο, 

νξγαλσκέλεο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, κε βάζε ηελ ηξηηνβάζκηα ή ηελ πεληαβάζκηα 

θιίκαθα Likert) θαη νη 4 ήηαλ αλνηρηέο εξσηήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα 

ζηνπο ίδηνπο ηνπο πιεξνθνξεηέο λα δηαηππψζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ειεχζεξα. Έλαο 

ελδερφκελνο πεξηνξηζκφο ηεο κειέηεο καο ήηαλ ε κεηαηξνπή ησλ πνηνηηθψλ 
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κεηαβιεηψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (ησλ αλνηρηψλ εξσηήζεσλ) ζε πνζνηηθέο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ ηεο πξέπνπζαο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. 

 Ζ ζπγθξφηεζε ησλ εξσηήζεσλ βαζίζηεθε ζηε επηζπκία καο λα πξνζεγγίζνπκε ηηο 

απφςεηο ηνπ δείγκαηνο γηα ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. 

ηεο ρψξαο. ηφρνο καο ήηαλ ε εθκαίεπζε ησλ αμηνινγηθψλ θξίζεσλ ησλ πιεξνθνξεηψλ 

φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. 

ηεο ρψξαο, κε βάζε πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο, φπσο είλαη: α) ε νξγαλσηηθή 

δηάξζξσζε θαη ε δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ησλ δνκψλ ηεο Π.Φ.Τ., β) ε θηηξηαθή θαη 

πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ, γ) ε ζρέζε ηεο Π.Φ.Τ. κε ηηο ςεθηαθέο 

ππεξεζίεο πγείαο, δ) ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή ζηειέρσζε, ε επάξθεηα θαη ε θαηαλνκή 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζα ζηηο δνκέο ηεο Π.Φ.Τ., θαη ε) ε δηνηθεηηθή θαη 

νξγαλσηηθή ηεο δηαζχλδεζε κε ηηο κνλάδεο Γ.Φ.Τ. (εξσηήζεηο 1-3).
124

 Δπηπιένλ, 

ζεσξήζακε ζθφπηκν λα δψζνπκε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ίδηνπο ηνπο κεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα λα πξνηείλνπλ ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο ή παξεκβάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

γίλνπλ γηα ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. (εξσηήζεηο 4 θαη 8-11).
125

 

Δπηδηψμακε, επίζεο, λα αληρλεχζνπκε ηηο απφςεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα θαη ηε ζεκαζία ηεο Π.Φ.Τ. ζηελ Διιάδα, θαη κάιηζηα σο πξνο 

ζπγθεθξηκέλεο εθθάλζεηο ηεο ζρέζεο ηεο κε ην Δ..Τ. θαη ηνπο θαηαζηαηηθνχο θαη 

ζεσξεηηθνχο ηεο ζηφρνπο (εξσηήζεηο 5-7).
126

 Απηνηειή ζέζε ζην εξσηεκαηνιφγην είρε 

ε πξνζέγγηζε ησλ απφςεσλ ησλ πιεξνθνξεηψλ γηα ηνλ ξφιν ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ 

κέζα ζην ζχζηεκα Π.Φ.Τ. (εξσηήζεηο 12-13)
127

 θαη, ηέινο, ε ζθηαγξάθεζε ησλ 

γλψζεψλ ηνπο γηα άιια πξφηππα Π.Φ.Τ. ηνπ εμσηεξηθνχ (εξσηήζεηο 14-16).
128

 

Παξφιν πνπ αξρηθή καο πξφζεζε ήηαλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ην ζχλνιν ηεο έξεπλαο 

κε ηε κέζνδν ηεο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, εθηηκήζεθε εληέιεη φηη θάηη ηέηνην ζα ήηαλ 

ζρεδφλ αδχλαην, ιφγσ ηνπ πηεζκέλνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ηαηξηθνχ θαη παξαταηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ πνπ ζα ιάκβαλε κέξνο ζηελ έξεπλα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξνηηκήζεθε ε 

δηαλνκή γξαπηψλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ., 

πξνθεηκέλνπ λα ηα ζπκπιεξψζνπλ ζχκθσλα κε ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο πξνγξακκαηηζκφ 

θαη ηε ρξνληθή ηνπο δηαζεζηκφηεηα. Ζ δηαλνκή ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ επηέκβξην 

θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014. Έλα ζεηηθφ ζηνηρείν πνπ ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηε 
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καδηθφηεξε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξεηψλ θαη εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ ε βνήζεηα πνπ 

είρακε απφ ζπλάδειθνπο εξγαδφκελνπο ζηα ππνθαηαζηήκαηα φπνπ απεπζπλζήθακε, νη 

νπνίνη ιεηηνχξγεζαλ σο ζχλδεζκνη αλάκεζα ζηνλ εξεπλεηή θαη ηνπο κεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα.  

Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζρεδηάζηεθε εηδηθή βάζε δεδνκέλσλ, κε 

ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ιαζψλ θαηαρψξεζεο κέζα απφ ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ 

ζηηο αθξαίεο ηηκέο θαη ηηο απνθιίζεηο απφ ηηο κέζεο ηηκέο. Υξεζηκνπνηήζεθε ην 

ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS 17 (Statistical Package for Social Sciences), ζην νπνίν 

εηζήρζεζαλ ηα δεδνκέλα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηάο 

ηνπο θαη λα αθνινπζήζεη ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζή ηνπο. 

 

4.4.3 Απνηειέζκαηα έξεπλαο 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο απαληήζεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ ζρεηηθά κε ην εάλ ζεσξνχλ ην 

ππνζχζηεκα ηεο Π.Φ.Τ. αλαγθαίν θαη ζεκαληηθφ, ζα κπνξνχζε λα ζεκεησζεί φηη ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο εμήξε ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηε ζεκαζία ηνπ 

κέζα ζην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο (87,4% θαη 91,1% αληίζηνηρα· βι. πίλαθεο 4.1 & 4.2 

θαη γξαθήκαηα 4.6 & 4.7). Σν πνζνζηφ ησλ πιεξνθνξεηψλ πνπ έδσζε αξλεηηθή 

απάληεζε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο ήηαλ πνιχ ρακειφ (3,15% θαη 4,1% 

αληίζηνηρα), ελψ επίζεο ρακειφ ήηαλ ην πνζνζηφ ησλ πιεξνθνξεηψλ νη νπνίνη δελ 

ζέιεζαλ λα απαληήζνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε (9,45% θαη 4,9% αληίζηνηρα). 

Παξά, ινηπφλ, ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, θαίλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

δείγκαηνο θαηαδεηθλχεη ηε ζεηηθή ηνπ ζηάζε απέλαληη ζηε ζπγθεθξηκέλε βαζκίδα 

πεξίζαιςεο, εηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ηελ επίγλσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηνπ ξφινπ ηεο 

ηφζν κέζα ζην ζχζηεκα πγείαο φζν θαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ θνηλσλία.  

 

Πίλαθαο 4.18 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ θαη πνζνζηώλ (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (5) ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ «Θεσξείηε ην ππνζύζηεκα ηεο Π.Φ.Τ. αλαγθαίν;» 

 Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

Ναη 111 87,4 91,0 

Όρη 4 3,15 94,3 

Γελ μέξσ / Γελ απαληψ 12 9,45 100,0 

Total 127 100,0  
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Πίλαθαο 4.19 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ θαη πνζνζηώλ (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (6) ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ «Θεσξείηε ην ππνζύζηεκα ηεο Π.Φ.Τ. ζεκαληηθό;» 

 Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

Ναη 112 91,1 91,1 

Όρη 5 4,1 95,1 

Γελ μέξσ / Γελ απαληψ 6 4,9 100,0 

Total 123 100,0  

 

Γξάθεκα 4.27 

Πνζνζηό (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (5) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 
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Γξάθεκα 4.28 

Πνζνζηό (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (6) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

Μάιηζηα, ε αλαγθαηφηεηα θαη ζεκαζία ηνπ ζπζηήκαηνο Π.Φ.Τ., θαηά ηε γλψκε ηνπο, 

ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ ραξαθηήξα, ηηο θαηαζηαηηθέο 

αξρέο θαη ηε ζέζε ηνπ κέζα ζην Δ..Τ. (βι. πίλαθα 4.3 θαη γξάθεκα 4.8). Οη 

πιεξνθνξεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε Π.Φ.Τ. κπνξεί λα ζπκβάιεη: α) ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

ηξίπηπρνπ «πξφιεςε – ζεξαπεία – απνθαηάζηαζε» (11,5%), β) ζηελ επίηεπμε ηεο 

ηζφηηκεο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ζηε ζπλαθφινπζε 

εμάιεηςε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηελ πγεία (10,8% θαη 7,5% αληίζηνηρα), γ) ζηελ 

παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ θαη ζηελ άκεζε επίιπζε ηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ (10,2% θαη 

8,4% αληίζηνηρα), δ) ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ηνπ Δ..Τ. (9,9% θαη 

9,6%) θαη ε) ζηελ παξνρή πνηνηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο (7,2% θαη 

6,2% αληίζηνηρα), παξφιν πνπ ε δηεπηζηεκνληθή ηνπο δηαρείξηζε δελ ζίγεηαη σο 

ζεκαληηθή (2,7%). Δηδηθά ην ηειεπηαίν ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλδεημε  ηεο, αλ φρη 

αξλεηηθήο, ηνπιάρηζηνλ αδηάθνξεο ζηάζεο ησλ πιεξνθνξεηψλ απέλαληη ζηε 

δηαηνκεαθή ζπλεξγαζία πνπ ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί ζε νξηδφληην επίπεδν, κε 

ζηφρν ηελ νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο.  

Πνιινί πιεξνθνξεηέο, επίζεο, εμέθξαζαλ κηα κνλνθαηεπζπληηθή νπηηθή γηα ηε 

ζρέζε ηνπ ζπζηήκαηνο Π.Φ.Τ. κε ηελ ίδηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία φπνπ εθαξκφδεηαη. Δλψ 
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δίλεηαη έκθαζε ζηε ζπκβνιή ηεο Π.Φ.Τ. ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο (7%), δελ παξαηεξείηαη ε ίδηα έκθαζε ζηελ ακθίδξνκε ζρέζε πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ππάξρεη αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο δχν πφινπο. Παξφιν πνπ θαηαζηαηηθά ε 

Π.Φ.Τ. νθείιεη λα ζηεξίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε δεηήκαηα πξφιεςεο, αληηκεηψπηζεο λνζεκάησλ θαη πξναγσγήο 

ηεο δεκφζηαο πγείαο, έλα εμαηξεηηθά κηθξφ πνζνζηφ πιεξνθνξεηψλ (3,8%) θαηέδεημε 

σο ζεκαληηθή κηα ηέηνηνπ είδνπο ζπκβνιή. Απηνχ ηνπ είδνπο ε ηάζε αληαλαθιά 

νπζηαζηηθά ηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα: Μέρξη ζήκεξα, ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ε 

ηνπηθή θνηλσλία ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ζα ήηαλ επθηαίν λα 

ππάξρεη αλάκεζα ζε φινπο ηνπο κεηέρνληεο [stakeholders] ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

(παξφρνπο, ιεηηνπξγνχο, ρξήζηεο). Υακειά πνζνζηά, ζπλεπψο κεησκέλε 

πξνηεξαηφηεηα θαηαγξάθεθε επίζεο ζε φ,ηη αθνξά ηε ζπκβνιή ηεο Π.Φ.Τ. ζηελ 

απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο 

(4,9%). 

 

Πίλαθαο 4.20 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ θαη πνζνζηώλ (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (7) ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ «Αλ ην ζεσξείηε ζεκαληηθό, ην πηζηεύεηε απηό σο πξνο πνηνλ από ηνπο 

παξαθάησ ιόγνπο;» 

 Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

Χο πξνο ηε ζέζε ηνπ ζην Δζληθφ χζηεκα 

Τγείαο 

62 9,9 9,9 

Χο πξνο ηε απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ 

θαη ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

πγείαο 

31 4,9 14,8 

Χο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο 

45 7,2 22,0 

Χο πξνο ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο 

17 2,7 24,7 

Χο πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ ηξίπηπρνπ 

«πξφιεςε – ζεξαπεία – απνθαηάζηαζε» 

72 11,5 36,1 

Χο πξνο ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ αζζελψλ 

ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

68 10,8 47,0 

Χο πξνο ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ 64 10,2 57,2 

Χο πξνο ηελ ακεζφηεηα επίιπζεο πεξηζηαηηθψλ 53 8,4 65,6 

Χο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο 

39 6,2 71,8 

Χο πξνο ηελ εμάιεηςε ησλ θνηλσληθψλ 47 7,5 79,3 
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αληζνηήησλ ζηελ πγεία 

Χο πξνο ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

60 9,6 88,9 

Χο πξνο ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο 

44 7,0 95,9 

Χο πξνο ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα 

ηελ πγεία 

24 3,8 99,7 

Άιιν 2 ,3 100,0 

Total 628 100,0  

 

Γξάθεκα 4.29 

Πνζνζηό (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (7) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο απαληήζεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ ζρεηηθά κε ην εάλ ζεσξνχλ 

ηθαλνπνηεηηθέο θαη απνδνηηθέο ηηο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. ζηελ Διιάδα, ζα κπνξνχζε λα 

ζεκεησζεί φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο (ζπλνιηθά ην 65% πεξίπνπ ησλ 

πιεξνθνξεηψλ) έρεη δηακνξθψζεη κηα αξλεηηθή άπνςε γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, 

ελψ ην 26% πηνζεηεί κηα νπδέηεξε ζηάζε (βι. πίλαθα 4.4 θαη γξάθεκα 4.9). Δίλαη 

ελδηαθέξνλ φηη θαλέλαο πιεξνθνξεηήο δελ επέιεμε ηελ απάληεζε «πάξα πνιχ», ελψ 

κφλν ην 9,4% ζεκείσζε φηη νη ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθέο θαη 

απνδνηηθέο. Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε αξλεηηθή 

ηάζε ησλ ιεηηνπξγψλ ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. ελφο αζηηθνχ θέληξνπ φπσο είλαη ε Αζήλα 
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απέλαληη ζην ίδην ην ζχζηεκα Π.Φ.Τ. ζπλάδεη κε ηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ πνιηηψλ 

απέλαληη ζ’ απηέο ηηο ππεξεζίεο, αιιά θαη ηε γεληθφηεξε θξηηηθή πνπ έρεη αζθεζεί απφ 

ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαη ινηπνχο θνξείο θαη εηδηθέο επηηξνπέο γηα ηηο ππεξεζίεο 

Π.Φ.Τ. ηεο ρψξαο.
129

 

 

Πίλαθαο 4.21 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ θαη πνζνζηώλ (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (1) ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ «Θεσξείηε ηθαλνπνηεηηθέο θαη απνδνηηθέο ηηο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. ζηελ Διιάδα 

ζήκεξα;» 

 Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

Πνιχ 12 9,4 9,4 

Οχηε πνιχ νχηε ιίγν 33 26,0 35,4 

Λίγν 58 45,7 81,1 

Διάρηζηα 24 18,9 100,0 

Total 127 100,0  

 

Γξάθεκα 4.30 

Πνζνζηό (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (1) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

 

                                                           
129

 Βι. ππνθεθάιαηα 4.2 θαη 4.3. 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



 

91 

 

Οη πιεξνθνξεηέο εθείλνη νη νπνίνη δήισζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηηο ππεξεζίεο 

Π.Φ.Τ. ζεκείσζαλ φηη ε ζεηηθή ηνπο άπνςε ζρεηίδεηαη θπξίσο κε: α) ηελ θηηξηαθή 

ππνδνκή ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. (22,3%), β) ηελ πνηνηηθή ζηειέρσζή ηνπο ζε αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ην νπνίν έρεη γλψζεηο θαη εκπεηξία, ελψ είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη 

θαηαξηηζκέλν (19,8%), θαη γ) ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπο (14%) (βι. πίλαθα 4.5 θαη 

γξάθεκα 4.10). Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη ζεκεηψζεθαλ εμαηξεηηθά ρακειά πνζνζηά ζεηηθήο 

αμηνιφγεζεο ζε ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε: α) ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εζσηεξηθήο 

αμηνιφγεζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ δεκφζησλ δνκψλ Π.Φ.Τ. (2,5%), β) ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ θαηά ηελ ηαηξηθή 

θαη παξαταηξηθή πξαθηηθή (πξφζβαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζην δηαδίθηπν θαη ζε 

ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο, ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε, ηειεταηξηθή, e-health, 

ειεθηξνληθφο ηαηξηθφο θάθεινο θ.ιπ.) (3,3%), γ) ην ζχζηεκα παξαπνκπψλ αλάκεζα 

ζηηο δνκέο Π.Φ.Τ. θαη Γ.Φ.Τ. (4,1%) θαη δ) ηελ πνζνηηθή ζηειέρσζε θαη ηελ ηζφηηκε 

θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο κνλάδεο Π.Φ.Τ., κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ 

πιεζπζκνχ (5% θαη 5,8% αληίζηνηρα). Φαίλεηαη φηη δελ αμηνινγείηαη επίζεο αξθεηά 

ζεηηθά ην ηζρχνλ σξάξην εξγαζίαο (8,3%) θαη ε επάξθεηα ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. σο πξνο 

ηελ πιηθνηερληθή ηνπο ππνδνκή (εμνπιηζκφ, αλαιψζηκα πιηθά θ.ιπ.) (9,9%).  

 

Πίλαθαο 4.22 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ θαη πνζνζηώλ (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (2) ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ «Δάλ ζεσξείηε ηηο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. ηθαλνπνηεηηθέο θαη απνδνηηθέο, ην 

πηζηεύεηε απηό σο πξνο πνηνλ από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο;» 

 Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

Δγθαηαζηάζεηο – Κηηξηαθέο ππνδνκέο 27 22,3 22,3 

Δμνπιηζκφο – Τιηθνηερληθή ππνδνκή – 

Αλαιψζηκα πιηθά 

12 9,9 32,2 

Ζ/Τ κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

(βηβιηνζήθεο θ.ιπ.) 

4 3,3 35,5 

Φεθηαθέο ππεξεζίεο πγείαο 4 3,3 38,8 

Δπαξθέο σξάξην ιεηηνπξγίαο 17 14,0 52,9 

Χξάξην εξγαζίαο 10 8,3 61,2 

Πνηνηηθή ζηειέρσζε κνλάδσλ Π.Φ.Τ. 24 19,8 81,0 

Πνζνηηθή ζηειέρσζε κνλάδσλ Π.Φ.Τ. 6 5,0 86,0 

Καηαλνκή θαη ζχλζεζε πξνζσπηθνχ κνλάδσλ 

Π.Φ.Τ. 

7 5,8 91,7 

Γηαζχλδεζε κε κνλάδεο Γ.Φ.Τ. – Απνδνηηθφ 5 4,1 95,9 
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ζχζηεκα παξαπνκπήο 

Αμηνιφγεζε παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. 3 2,5 98,3 

Άιιν 2 1,7 100,0 

Total 121 100,0  

 

Γξάθεκα 4.31 

Πνζνζηό (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (2) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

ηε ρακειή ζεηηθή αμηνιφγεζε πνπ παξαηεξήζεθε ζε ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο 

πνηφηεηαο ζα κπνξνχζε επίζεο λα πξνζηεζεί ε ζαθήο αξλεηηθή αμηνιφγεζε πνπ 

εμέθξαζε ε πιεηνλφηεηα ησλ πιεξνθνξεηψλ φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. ησλ 

εξεπλψκελσλ δνκψλ ελφο αζηηθνχ θέληξνπ φπσο είλαη ε Αζήλα. Απηφ πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ζεκεησζεί είλαη φηη δελ δηαθξίλεηαη κηα εκθαλήο αξλεηηθή ζηάζε ησλ 

πιεξνθνξεηψλ απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλεο εθθάλζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο θαη 

δηαρεηξηζηηθήο δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο Π.Φ.Τ. ηεο ρψξαο (βι. πίλαθα 4.6 θαη γξάθεκα 

4.11). Παξφιν, δειαδή, πνπ θαίλεηαη φηη ππάξρεη κηα αξλεηηθή ηάζε σο πξνο: α) ηηο 

αλεπάξθεηεο ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. ζηελ πιηθνηερληθή ηνπο ππνδνκή θαη ηνλ εμνπιηζκφ 

ηνπο (13,4%), β) ηελ πνζνηηθή ζηειέρσζή ηνπο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ (12,4%), γ) ηε 

γξαθεηνθξαηηθή λννηξνπία (10,4%) θαη δ) ηελ πνηνηηθή ζηειέρσζε ησλ κνλάδσλ 

Π.Φ.Τ. κε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη εηδηθά θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ (10%), ε 

δηάρπζε ησλ αξλεηηθψλ αμηνινγήζεσλ αθήλεη ην πεξηζψξην λα εηθάζνπκε φηη νη 
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πιεξνθνξεηέο δελ επηζπκνχλ λα θαηαδείμνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνβιεκαηηθά ζηνηρεία 

ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο Π.Φ.Τ. (θαη ηνπ Δ..Τ. γεληθφηεξα), αιιά ην 

ζχλνιφ ηνπο, ρσξίο λα ζέηνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε θάπνην απφ απηά. Απηφ ίζσο λα 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην δείγκα ηεο έξεπλάο καο απνηειείηαη απφ πνηθίιεο 

εηδηθφηεηεο ηεο Π.Φ.Τ., θαζεκία απφ ηηο νπνίεο πξνθαλψο επηζπκεί λα αλαδείμεη κε ηηο 

απαληήζεηο ηεο δηαθνξεηηθνχο δείθηεο αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο, κε βάζε ηηο δηθέο ηεο 

αλάγθεο θαη ηα δηθά ηεο εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά. Γεγνλφο, πάλησο είλαη φηη ηα 

εμαηξεηηθά ρακειά πνζνζηά πνπ ζεκεηψλνληαη ζε γεληθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. (2,5%), ην σξάξην εξγαζίαο ησλ ίδησλ (2%), 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο (3,6%) θαη ηνλ θφξην ηεο εξγαζίαο ηνπο (4,1%) 

εθθξάδνπλ ηελ πεπνίζεζε ησλ πιεξνθνξεηψλ φηη νη ζπγθεθξηκέλνη ηνκείο δελ 

ζεσξνχληαη αλαγθαία θξηηήξηα γηα ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ.  

Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη νη πιεξνθνξεηέο έρνπλ επίγλσζε ησλ ρξφλησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ απαζρνινχλ ηνλ ρψξν ηεο πγείαο. Θεσξνχλ φηη ε αλαπνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο παξαπνκπψλ αλάκεζα ζηηο βαζκίδεο πεξίζαιςεο θαη ε γεληθφηεξε 

αλεπηηπρήο δηαζχλδεζε ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. κε ηα λνζνθνκεία (9%) απνηεινχλ 

εθθάλζεηο κηα βαζηθήο, θαη κάιηζηα ρξφληαο, αδπλακίαο ηνπ Δ..Τ. λα αλαπηχμεη θαη λα 

εθαξκφζεη πνιηηηθέο ππνθαηάζηαζεο ηεο λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο κε άιιεο 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο θξνληίδαο πνπ κπνξνχλ λα παξαζρεζνχλ κέζα απφ ην 

ππνζχζηεκα ηεο Π.Φ.Τ. Σν ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα ζα κπνξνχζε λα ζπλδπαζηεί κε 

ηελ επίζεο παξαηεξνχκελε αξλεηηθή ζηάζε ησλ πιεξνθνξεηψλ απέλαληη ζην 

λνζνθνκεηνθεληξηθφ ζχζηεκα (5,6%). Δπηπξφζζεηα, έλα κέξνο ηνπ δείγκαηνο (8,8%) 

ζεσξεί φηη ε θαηαλνκή θαη ε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο κνλάδεο Π.Φ.Τ., ζπλεπψο ε 

ίδηα ε πνιηηηθή ζηειέρσζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ,  απνηειεί έλαλ 

ηνκέα φπνπ παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ηα νπνία ππνζθάπηνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ δεκφζησλ δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

Π.Φ.Τ.  

Παξφιν πνπ ε επάξθεηα ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. σο πξνο ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ 

πιηθνηερληθή ηνπο ππνδνκή απνηειεί έλαλ ζαθή δείθηε αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο 

(13,4%), θαίλεηαη φηη νη πιεξνθνξεηέο δελ αμηνινγνχλ ην ίδην αξλεηηθά ηηο θηηξηαθέο 

ππνδνκέο ηνπ ζπζηήκαηνο Π.Φ.Τ. (5,8%). Σέινο, ηα παξαηεξνχκελα ρακειά πνζνζηά 

αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο αλεπάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο Π.Φ.Τ. λα αμηνπνηήζεη ηα 

εξγαιεία ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο γηα ηελ άζθεζε ηαηξηθνχ θαη παξαταηξηθνχ έξγνπ 

(5,5% θαη 6,5%), ζε ζπλδπαζκφ κε ηα επίζεο παξαηεξνχκελα ρακειά πνζνζηά ζεηηθήο 
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αμηνιφγεζεο απηήο ηεο δπλαηφηεηαο (3,3% αληίζηνηρα· βι. πίλαθα 4.5), ππνδεηθλχνπλ, 

θαηά θάπνην ηξφπν, ηνλ κεησκέλν βαζκφ πξνηεξαηφηεηαο πνπ δίλνπλ νη ίδηνη νη 

πιεξνθνξεηέο ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαηά ηελ ηαηξηθή πξαθηηθή, 

ηελ έξεπλα θαη ηε δηνίθεζε ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. Πξνθαλψο, απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη θάζε πιεξνθνξεηήο αμηνινγεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ην ζπγθεθξηκέλν 

εξγαιείν, ζχκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο, ηηο αλάγθεο θαη ηα εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εηδηθφηεηάο ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ζχκθσλα κε ηα αηνκηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά 

(ειηθία, θχιν), φπσο απηά κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηελ επαθή ηνπ κε ηελ 

ηερλνινγία. Ζ ζπγθεθξηκέλε νπδέηεξε ζηάζε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ζαθή έλδεημε 

ηνπ έληνλνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ αλαιθαβεηηζκνχ, ν νπνίνο παξαηεξείηαη 

θπξίσο ζε κεγαιχηεξεο ειηθίαο ιεηηνπξγνχο ηεο Π.Φ.Τ. θαη δπζρεξαίλεη ηελ 

δπλαηφηεηά ηνπο λα αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά θαη κε ηαρχηεηα ζηα εθάζηνηε 

ηαηξηθά πεξηζηαηηθά. 

Πίλαθαο 4.23 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ θαη πνζνζηώλ (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (3) ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ «Δάλ δελ ζεσξείηε ηηο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. ηθαλνπνηεηηθέο θαη απνδνηηθέο, ην 

πηζηεύεηε απηό σο πξνο πνηνλ από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο;» 

 Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

Γξαθεηνθξαηία 63 10,4 10,4 

Ννζνθνκεηνθεληξηθφ ζχζηεκα 34 5,6 16,1 

Δγθαηαζηάζεηο – Κηηξηαθέο ππνδνκέο 35 5,8 21,9 

Δμνπιηζκφο – Τιηθνηερληθή ππνδνκή – 

Αλαιψζηκα πιηθά 

81 13,4 35,3 

Ζ/Τ κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 33 5,5 40,8 

Φεθηαθέο ππεξεζίεο πγείαο 39 6,5 47,3 

Χξάξην εξγαζίαο 12 2,0 49,3 

Φφξηνο εξγαζίαο 25 4,1 53,4 

Αλεπαξθέο σξάξην ιεηηνπξγίαο 15 2,5 55,9 

Πνηνηηθή ζηειέρσζε κνλάδσλ Π.Φ.Τ. 60 10,0 65,8 

Πνζνηηθή ζηειέρσζε κνλάδσλ Π.Φ.Τ. 75 12,4 78,3 

Καηαλνκή θαη ζχλζεζε πξνζσπηθνχ κνλάδσλ 

Π.Φ.Τ. 

53 8,8 87,1 

Γηαζχλδεζε κε κνλάδεο Γ.Φ.Τ. – Απνδνηηθφ 

ζχζηεκα παξαπνκπήο 

54 9,0 96,0 

Αμηνιφγεζε παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. 22 3,6 99,7 

Άιιν 2 ,3 100,0 

Total 603 100,0  
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Γξάθεκα 4.32 

Πνζνζηό (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (3) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο απαληήζεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ ζηηο εξσηήζεηο 4 θαη 8 ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ
130

 ζρεηηθά κε ην πνηεο αιιαγέο ή παξεκβάζεηο ζα πξφηεηλαλ νη ίδηνη 

κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ., ζα κπνξνχζε λα ζεκεησζεί 

ε αθφινπζε ηεξάξρεζε: Οη πιεξνθνξεηέο δίλνπλ κεγάιε έκθαζε: α) ζηελ πνζνηηθή 

ζηειέρσζε ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. (9%· βι. πίλαθα 4.7 θαη γξάθεκα 4.12) (αλ θαη δελ 

δίλνπλ έκθαζε ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γεληθψλ ηαηξψλ· πξβ. πνζνζηφ 4,9%), β) 

ζηε δηάζεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο (8,6% θαη 6,6%· βι. πίλαθεο 

4.7 & 4.8 θαη γξαθήκαηα 4.12 & 4.13, αληίζηνηρα), γ) ζηελ αλαλέσζε θαη ηελ επάξθεηα 

ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. (8,4% θαη 4,1%· 

βι. πίλαθεο 4.7 & 4.8 θαη γξαθήκαηα 4.12 & 4.13, αληίζηνηρα),
131

 δ) ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ εμεηδίθεπζεο, κε ζηφρν ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ 

πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε ηνπ ηαηξηθνχ θαη παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ πάλσ ζηελ Π.Φ.Τ. 

(7% θαη 2,5%· βι. πίλαθεο 4.7 & 4.8 θαη γξαθήκαηα 4.12 & 4.13, αληίζηνηρα)
132

 θαη ε) 

                                                           
130

 Δπηιέμακε λα δηαηππψζνπκε ηελ ίδηα πεξίπνπ εξψηεζε ζε δηαθνξεηηθφ ζεκείν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

κε δηαθνξεηηθή κνξθή σζηφζν (ε εξψηεζε 4 ήηαλ αλνηρηή, ελψ ε εξψηεζε 8 θιεηζηή), πξνθεηκέλνπ λα 

εθκαηεχζνπκε πεξηζζφηεξεο απζφξκεηεο απαληήζεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ φζνλ αθνξά ην δήηεκα ησλ 

παξεκβάζεσλ θαη ησλ αιιαγψλ πνπ ζα πξφηεηλαλ γηα ηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο Π.Φ.Τ. 
131

 Μάιηζηα, έγηλε ιφγνο γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ πξνκήζεηαο αλαιψζηκσλ (2,5%· βι. πίλαθα 4.8 

θαη γξάθεκα 4.13). 
132

 Παξφιν πνπ έλα κέξνο ηνπ δείγκαηνο (4,1%· βι. πίλαθα 4.8 θαη γξάθεκα 4.13) ηνλίδεη φηη πξέπεη λα 

ηζρπξνπνηεζεί ν ζεζκφο ηνπ γεληθνχ ηαηξνχ, δελ δίλεηαη αληίζηνηρε έκθαζε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 
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ζηε δηαζχλδεζε ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. κε ηηο κνλάδεο Γ.Φ.Τ. κέζσ ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο παξαπνκπψλ (6,4% θαη 5,8%· βι. πίλαθεο 7 & 8 θαη 

γξαθήκαηα 12 & 13, αληίζηνηρα). Οη παξαπάλσ πξνηάζεηο θαη ε ηαμηλφκεζή ηνπο σο 

άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο παξεκβάζεηο βξίζθνληαη ζρεδφλ ζε αληηζηνηρία κε ηελ 

ηεξάξρεζε ησλ δεηθηψλ αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ θαηαγξάθεθε παξαπάλσ (βι. 

πίλαθα 4.6). πλεπψο, ζα κπνξνχζε λα θαηαδεηρζεί ν εχινγνο πξνβιεκαηηζκφο ηνπ 

δείγκαηνο γηα ζπγθεθξηκέλεο εθθάλζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο Π.Φ.Τ. ζηα αζηηθά θέληξα, νη 

νπνίεο νπζηαζηηθά ζρεηίδνληαη κε ηελ επαξθή (πνζνηηθά) ζηειέρσζε ησλ κνλάδσλ κε 

πξνζσπηθφ ην νπνίν: α) είλαη θαηαξηηζκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν πάλσ ζηελ Π.Φ.Τ., β) 

δηαζέηεη ηα εξγαιεία, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ππνδνκέο πξνθεηκέλνπ λα αζθεί νξζά ην 

ιεηηνχξγεκά ηνπ (θάηη ην νπνίν ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε αλαινγία κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο Π.Φ.Τ.) θαη γ) βξίζθεηαη ζε αγαζηή δηαζχλδεζε κε ηα ππφινηπα 

επίπεδα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, κέζα απφ έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 

παξαπνκπψλ.  

Δίλαη ελδηαθέξνλ, σζηφζν, φηη άιιεο εθθάλζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο Π.Φ.Τ. δελ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ αλάινγν βαζκφ πξνηεξαηφηεηαο ζε επίπεδν αιιαγψλ ή 

παξεκβάζεσλ. Πξφθεηηαη γηα ηνπο ηνκείο: α) ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. (4,5%· βι. πίλαθα 4.7 θαη γξάθεκα 4.12), β) ηεο 

εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνζσπηθνχ (3,5% θαη 6,6%· βι. πίλαθεο 4.7 & 

4.8 θαη γξαθήκαηα 4.12 & 4.13, αληίζηνηρα), γ) ηεο δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο ησλ 

ιεηηνπξγψλ ηεο (4,3% θαη 0,8%· βι. πίλαθεο 4.7 & 4.8 θαη γξαθήκαηα 4.12 & 4.13) θαη 

δ) ηεο αλάπηπμεο δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία (3,4%· βι. πίλαθα 4.7 

θαη γξάθεκα 4.12). Σν ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα ζα κπνξνχζε εξκελεπηεί 

ζπλδπαζηηθά κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ ήδε έρνπλ ζεκεησζεί παξαπάλσ φζνλ αθνξά: α) 

ην ρακειφ πνζνζηφ αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ησλ κνλάδσλ 

(βι. πίλαθα 4.6), β) ηα ρακειά πνζνζηά ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. (βι. πίλαθεο 4.5 θαη 4.6), γ) ην 

ρακειφ πνζνζηφ αλαγθαηφηεηαο θαη ζεκαζίαο ηεο δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο (βι. 

πίλαθα 4.3) θαη δ) ηελ έιιεηςε ακθίδξνκεο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία (βι. πίλαθα 4.3). Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη πιεξνθνξεηέο, 

παξφιν πνπ ζίγνπλ ζηαζεξά ηηο αλεπάξθεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε φ,ηη αθνξά ηνλ 

                                                                                                                                                                          
πξνγξακκάησλ ζπλερνχο θαηάξηηζεο ζηελ εηδηθφηεηα ηεο γεληθήο ηαηξηθήο (4,1%· βι. πίλαθα 4.7 θαη 

γξάθεκα 4.12). 
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εμνπιηζκφ θαη ηα αλαιψζηκα πιηθά ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ., ζεσξνχλ φηη νη ίδηεο νη 

θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη νη εγθαηαζηάζεηο είλαη επαξθείο γηα ηηο εθάζηνηε αλάγθεο. 

Δπηπιένλ, επηβεβαηψλεηαη φηη ε αμηνιφγεζε σο δηαδηθαζία βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ 

Π.Φ.Τ. απνπζηάδεη απφ ηελ εξγαζηαθή λννηξνπία ηνπ δείγκαηνο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα 

ζπζρεηηζηεί κε ηε γεληθφηεξε λννηξνπία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηεο ρψξαο, φπνπ ε 

απνπζία αληηθεηκεληθήο θαη θξηηηθήο αμηνιφγεζεο απνηειεί έλαλ βαζηθφ παξάγνληα γηα 

πνιιέο θαθνδαηκνλίεο. Σέινο, θαίλεηαη φηη ηφζν ε ηδέα ηεο δηεπηζηεκνληθήο 

πξνζέγγηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πγείαο θαη ε δεκηνπξγία νκάδσλ πγείαο, φζν θαη ε 

αλάπηπμε δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα 

ζέκαηα πξναγσγήο θαη πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ απνηεινχλ δεηήκαηα ηα 

νπνία δελ έρνπλ εδξαησζεί ζηε ζπλείδεζε ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο Π.Φ.Τ.  

Παξφιν πνπ παξαπάλσ ζεκεηψζεθαλ ρακειά πνζνζηά ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο 

αμηνιφγεζεο φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ 

εξγαιείσλ γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο (βι. πίλαθεο 4.5 θαη 4.6), θαίλεηαη φηη νη 

πιεξνθνξεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγψλ, φπσο 

είλαη ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε, ε ηειεταηξηθή, ν ειεθηξνληθφο ηαηξηθφο 

θάθεινο, ε ειεθηξνληθή κεραλνξγάλσζε, ε online δηαζχλδεζε ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. 

θ.ά.  (5,7% θαη 0,8%· βι. πίλαθεο 4.7 & 4.8 θαη γξαθήκαηα 4.12 & 4.13). Δπηπιένλ, 

ζεκεηψλεηαη ε ζεηηθή ζηάζε ηνπ δείγκαηνο απέλαληη ζε παξεκβάζεηο πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη: α) ηεο ελίζρπζεο ηνπ ζεζκνχ ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ/πξνζσπηθνχ ηαηξνχ (5,7%· βι. πίλαθα 4.7 θαη γξάθεκα 4.12), β) ηεο 

εθαξκνγήο ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ λνζειείαο (ελ πξνθεηκέλσ, ηεο εθαξκνγήο ηεο θαη’ 

νίθνλ λνζειείαο), πξνθεηκέλνπ λα απαγθηζηξσζεί ην ζχζηεκα πγείαο απφ ηνλ έληνλα 

λνζνθνκεηνθεληξηθφ ηνπ ραξαθηήξα (5,7% θαη 3,3%· βι. πίλαθεο 4.7 & 4.8 θαη 

γξαθήκαηα 4.12 & 4.13, αληίζηνηρα), θαη πξνγξακκάησλ πξναγσγήο ηεο πγείαο, 

εκβνιηαζκψλ θαη πξφιεςεο αζζελεηψλ (12,4%· βι. πίλαθα 4.8 θαη γξάθεκα 4.13), γ) 

ηεο βειηίσζεο ηεο πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα Π.Φ.Τ. (5,7%· βι. πίλαθα 4.7 

θαη γξάθεκα 4.12), δ) ηεο νξζνινγηθήο ζηειέρσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηαλνκήο 

θαη ζχλζεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο κνλάδεο Π.Φ.Τ. (5,3% θαη 15,7%· βι. πίλαθεο 4.7 & 

4.8 θαη γξαθήκαηα 4.12 & 4.13), ε) ηεο παξνρήο θηλήηξσλ απφδνζεο πξνο ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο γηα ηε ζηήξημε ηεο Π.Φ.Τ. (4,4% θαη 1,7%· βι. πίλαθεο 4.7 & 4.8 

θαη γξαθήκαηα 4.12 & 4.13), ζη) ηεο γεληθφηεξεο αιιαγήο ηεο θηινζνθίαο φζνλ αθνξά 

ηελ έλλνηα θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο Π.Φ.Τ. (3,3% θαη 0,8%· βι. πίλαθεο 4.7 & 4.8 θαη 

γξαθήκαηα 4.12 & 4.13), δ) ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. επί εηθνζηηεηξαψξνπ 
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βάζεο (9,9%· βι. πίλαθα 4.8 θαη γξάθεκα 4.13), ε) ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

πγεηνλνκηθψλ ιεηηνπξγψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. (3,3%· βι. πίλαθα 

4.8 θαη γξάθεκα 4.13), ζ) ηεο ηζφξξνπεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ησλ κνλάδσλ 

Π.Φ.Τ., θαζψο επίζεο θαη ηεο νξζνινγηθήο ηνπο δηαρείξηζεο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζπγρψλεπζε θαη ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε κνλάδσλ Π.Φ.Τ. (3,3% θαη 1,7%· βι. πίλαθα 

4.8 θαη γξάθεκα 4.13), η) ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο (3,3%· βι. πίλαθα 4.8 

θαη γξάθεκα 4.13), ηα) ηεο νξζνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ ησλ κνλάδσλ 

Π.Φ.Τ. (2,5%· βι. πίλαθα 4.8 θαη γξάθεκα 4.13), ηβ) ηεο απεμάξηεζεο ηεο Π.Φ.Τ. απφ 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πγείαο (2,5%· βι. πίλαθα 4.8 θαη γξάθεκα 4.13),
133

 ηγ) ηεο 

θαηάξγεζεο ηεο πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ησλ ηαηξψλ (1,7%· βι. 

πίλαθα 4.8 θαη γξάθεκα 4.13), ηδ) ηεο ηήξεζεο ηνπ σξαξίνπ (0,8%· βι. πίλαθα 4.8 θαη 

γξάθεκα 4.13), ηε) ηεο αχμεζεο ηνπ ρξφλνπ εμέηαζεο θάζε αζζελή θαη ηεο κείσζεο ησλ 

πεξηζηαηηθψλ πνπ έλαο ηαηξφο κπνξεί λα δέρεηαη θάζε κέξα (0,8%· βι. πίλαθα 4.8 θαη 

γξάθεκα 4.13), ηζη) ηεο απαγθξίζηξσζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ ιεηηνπξγψλ απφ αιιφηξηα 

θαζήθνληα (0,8%· βι. πίλαθα 4.8 θαη γξάθεκα 4.13) θαη ηδ) ηεο παξαπνκπήο ησλ 

ρξεζηψλ ζε εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο πγείαο (0,8%· βι. πίλαθα 4.8 θαη γξάθεκα 

4.13) (βι. επίζεο ζπγθεληξσηηθφ πηλαθα 4.9). 

 

Πίλαθαο 4.24 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ θαη πνζνζηώλ (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (8) ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ «Πνηεο αιιαγέο ή παξεκβάζεηο πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηε βειηίσζε ησλ 

παξερόκελσλ ππεξεζηώλ Π.Φ.Τ.;» 

 Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

Γηάζεζε πεξηζζφηεξσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα 

ηηο δνκέο Π.Φ.Τ. 

97 8,6 8,6 

Βειηίσζε εγθαηαζηάζεσλ – θηηξηαθψλ 

ππνδνκψλ 

51 4,5 13,1 

Αλαλέσζε εμνπιηζκνχ – Νέεο πιηθνηερληθέο 

ππνδνκέο – Δπάξθεηα αλαιψζηκσλ πιηθψλ 

95 8,4 21,5 

Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ – Έκθαζε ζηηο 

ςεθηαθέο ππεξεζίεο πγείαο 

65 5,7 27,2 

Δθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη εμεηδίθεπζε 

πξνζσπηθνχ 

79 7,0 34,2 

Πξνγξάκκαηα ζπλερνχο θαηάξηηζεο ζηε Γεληθή 

Ηαηξηθή 

46 4,1 38,3 

                                                           
133

 πγθεθξηκέλα έγηλε αλαθνξά ζηε δηαθνπή ησλ ζπκβάζεσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ κε ηδησηηθά 

εξγαζηήξηα. 
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Αχμεζε αξηζκνχ γεληθψλ ηαηξψλ 55 4,9 43,1 

Δπαξθήο πνζνηηθή ζηειέρσζε κνλάδσλ Π.Φ.Τ. 102 9,0 52,1 

Λεηηνπξγηθή θαηαλνκή θαη ζχλζεζε 

πξνζσπηθνχ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. 

60 5,3 57,4 

πλεξγαζία θαη δηεπηζηεκνληθφηεηα – Οκάδεο 

πγείαο 

49 4,3 61,7 

Απνηειεζκαηηθή δηαζχλδεζε κε κνλάδεο 

Γ.Φ.Τ. – Απνδνηηθφ ζχζηεκα παξαπνκπήο 

72 6,4 68,1 

Παξνρή θηλήηξσλ πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο γηα ζηήξημε ηνπ δηθηχνπ Π.Φ.Τ. 

50 4,4 72,5 

Δλίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ/πξνζσπηθνχ ηαηξνχ 

64 5,7 78,2 

Αλάπηπμε ππεξεζηψλ θαη’ νίθνλ λνζειείαο 65 5,7 83,9 

Αμηνιφγεζε πνηφηεηαο θαη απφδνζεο ησλ 

ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. 

40 3,5 87,5 

Αλάπηπμε δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία 

38 3,4 90,8 

Βειηίσζε πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αζζελψλ ζηηο 

δνκέο Π.Φ.Τ. 

65 5,7 96,6 

Αιιαγή θηινζνθίαο γηα ην ηη ζεκαίλεη Π.Φ.Τ. 37 3,3 99,8 

Άιιν 2 ,2 100,0 

Total 1132 100,0  
 

Γξάθεκα 4.33 

Πνζνζηό (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (8) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 
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Πίλαθαο 4.25 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ θαη πνζνζηώλ (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (4) ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ «Πνηεο αιιαγέο ή παξεκβάζεηο ζα πξνηείλαηε, ώζηε λα βειηησζνύλ νη 

παξερόκελεο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ.;» 

 Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

Δηθνζηηεηξάσξε ιεηηνπξγία Μ.Τ. Π.Φ.Τ. 12 9,9 9,9 

Οξζνινγηθή ζηειέρσζε Μ.Τ. Π.Φ.Τ. 19 15,7 25,6 

Καιχηεξε ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο 

πξνζθεχγνληεο ζηελ Π.Φ.Τ. 

4 3,3 28,9 

Αχμεζε θνλδπιίσλ γηα ηελ Π.Φ.Τ. 8 6,6 35,5 

Καιχηεξε πιηθνηερληθή ππνδνκή 5 4,1 39,7 

πλερηδφκελε εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε 3 2,5 42,1 

Γηαζχλδεζε Μ.Τ. Π.Φ.Τ. κε ηελ Γ.Φ.Τ. 7 5,8 47,9 

Καιχηεξε γεσγξαθηθή θαηαλνκή Μ.Τ. Π.Φ.Τ. 4 3,3 51,2 

Ηζρπξνπνίεζε Θεζκνχ Γεληθνχ Ηαηξνχ 5 4,1 55,4 

Καη’ νίθνλ λνζειεία 4 3,3 58,7 

Οξζνινγηθή ιεηηνπξγία εξγαζηεξίσλ εληφο ησλ 

Μ.Τ. Π.Φ.Τ. 

3 2,5 61,2 

Σήξεζε σξαξίνπ 1 ,8 62,0 

Πξνγξάκκαηα Πξναγσγήο Τγείαο/ 

Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο/ Δκβνιηαζκνί 

15 12,4 74,4 

Γηαθνπή αιιφηξησλ θαζεθφλησλ 1 ,8 75,2 

ηνρνζεζία 1 ,8 76,0 

Αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ 8 6,6 82,6 

Μείσζε γξαθεηνθξαηίαο 4 3,3 86,0 

πγρψλεπζε θαη αλεμαξηεηνπνίεζε Μ.Τ. 2 1,7 87,6 

Οκάδεο πγείαο 1 ,8 88,4 

Γηαθνπή ζπκβάζεσλ κε ηδησηηθά εξγαζηήξηα 3 2,5 90,9 

Κεληξηθνί δηαγσληζκνί πξνκήζεηαο 

αλαισζίκσλ 

3 2,5 93,4 

Παξνρή θηλήηξσλ απφδνζεο 2 1,7 95,0 

Μεγαιχηεξνο ρξφλνο εμέηαζεο αλά αζζελή 1 ,8 95,9 

Ληγφηεξα πεξηζηαηηθά αλά εκέξα/ηαηξφ 1 ,8 96,7 

Μεραλνξγάλσζε - Online δηαζχλδεζε Μ.Τ. 1 ,8 97,5 

πδήηεζε κε άκεζνπο εκπιεθφκελνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο 

1 ,8 98,3 

Καηάξγεζε πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο 

απαζρφιεζεο ηαηξψλ 

2 1,7 100,0 

Total 121 100,0  

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



 

101 

 

 

Γξάθεκα 4.34 

Πνζνζηό (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (4) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

Πίλαθαο 4.26 

πγθεληξσηηθόο πίλαθαο πξνηάζεσλ ησλ πιεξνθνξεηώλ γηα αιιαγέο ή παξεκβάζεηο πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ ζην ζύζηεκα Π.Φ.Τ. ηεο ρώξαο 

1. Δπαξθήο πνζνηηθή ζηειέρσζε κνλάδσλ Π.Φ.Τ. 

2. Γηάζεζε πεξηζζφηεξσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηηο δνκέο Π.Φ.Τ. 

Αχμεζε θνλδπιίσλ γηα ηελ Π.Φ.Τ. 

3. Αλαλέσζε εμνπιηζκνχ – Νέεο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο – Δπάξθεηα αλαιψζηκσλ πιηθψλ 

Καιχηεξε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

Κεληξηθνί δηαγσληζκνί πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 

4. Δθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη εμεηδίθεπζε πξνζσπηθνχ 

πλερηδφκελε εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε 

Πξνγξάκκαηα ζπλερνχο θαηάξηηζεο ζηε Γεληθή Ηαηξηθή 

5. Απνηειεζκαηηθή δηαζχλδεζε κε κνλάδεο Γ.Φ.Τ. – Απνδνηηθφ ζχζηεκα παξαπνκπήο 

Γηαζχλδεζε Μ.Τ. Π.Φ.Τ. κε ηελ Γ.Φ.Τ. 

6. Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ – Έκθαζε ζηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο πγείαο 

Μεραλνξγάλσζε - Online δηαζχλδεζε Μ.Τ. 

7. Δλίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ νηθνγελεηαθνχ/πξνζσπηθνχ ηαηξνχ 
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8. Αλάπηπμε ππεξεζηψλ θαη’ νίθνλ λνζειείαο 

Πξνγξάκκαηα Πξναγσγήο Τγείαο/ Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο/ Δκβνιηαζκνί 

Καη’ νίθνλ λνζειεία 

9. Βειηίσζε πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αζζελψλ ζηηο δνκέο Π.Φ.Τ. 

10. Λεηηνπξγηθή θαηαλνκή θαη ζχλζεζε πξνζσπηθνχ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. 

Οξζνινγηθή ζηειέρσζε Μ.Τ. Π.Φ.Τ. 

11. Αχμεζε αξηζκνχ γεληθψλ ηαηξψλ 

Ηζρπξνπνίεζε Θεζκνχ Γεληθνχ Ηαηξνχ 

12. Βειηίσζε εγθαηαζηάζεσλ – θηηξηαθψλ ππνδνκψλ 

13. Παξνρή θηλήηξσλ πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο γηα ζηήξημε ηνπ δηθηχνπ Π.Φ.Τ. 

Παξνρή θηλήηξσλ απφδνζεο 

14. πλεξγαζία θαη δηεπηζηεκνληθφηεηα – Οκάδεο πγείαο 

Οκάδεο πγείαο 

15. Αμηνιφγεζε πνηφηεηαο θαη απφδνζεο ησλ ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. 

Αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ 

16. Αλάπηπμε δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

17. Αιιαγή θηινζνθίαο γηα ην ηη ζεκαίλεη Π.Φ.Τ. 

ηνρνζεζία 

18. Δηθνζηηεηξάσξε ιεηηνπξγία Μ.Τ. Π.Φ.Τ. 

19. Καιχηεξε ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο πξνζθεχγνληεο ζηελ Π.Φ.Τ. 

20. Καιχηεξε γεσγξαθηθή θαηαλνκή Μ.Τ. Π.Φ.Τ. 

πγρψλεπζε θαη αλεμαξηεηνπνίεζε Μ.Τ. 

21. Οξζνινγηθή ιεηηνπξγία εξγαζηεξίσλ εληφο ησλ Μ.Τ. Π.Φ.Τ. 

22. Μείσζε γξαθεηνθξαηίαο 

23. Γηαθνπή ζπκβάζεσλ κε ηδησηηθά εξγαζηήξηα 

24. Καηάξγεζε πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ηαηξψλ 

25. Σήξεζε σξαξίνπ 

26. Μεγαιχηεξνο ρξφλνο εμέηαζεο αλά αζζελή 

Ληγφηεξα πεξηζηαηηθά αλά εκέξα/ηαηξφ 

27. Γηαθνπή αιιφηξησλ θαζεθφλησλ 

28. πδήηεζε κε άκεζνπο εκπιεθφκελνπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

 

Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη ε ηεξάξρεζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ πιεξνθνξεηψλ, φπσο 

θαηαγξάθεθε κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηηο εξσηήζεηο 4.4 θαη 4.8 εθθξάδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ θαη ζηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ εξψηεζε 9 («Πνηεο απφ απηέο 

είλαη εθηθηέο;») (βι. πίλαθα 4.11 θαη γξάθεκα 4.14· πξβ. πίλαθεο 4.7-4.9). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνπο πιεξνθνξεηέο, α) ε πνζνηηθή ζηειέρσζε ησλ 

κνλάδσλ Π.Φ.Τ. (8,7%), β) ε αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο ηνπο (8,4%), γ) ε δηάζεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηε ζηήξημε ησλ δνκψλ 
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Π.Φ.Τ. (7,9%) θαη δ) ε πξαγκαηνπνίεζε ζεκηλαξίσλ πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρν ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ πάλσ ζηελ Π.Φ.Τ. 

(7,3%) απνηεινχλ πξνηάζεηο νη νπνίεο έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

πινπνηεζνχλ. Ζ παξαηεξνχκελε αληηζηνηρία ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη εθθξάδεη κε 

ζαθήλεηα ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ δίλεη ην δείγκα ηεο έξεπλάο καο ζηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο Π.Φ.Τ., νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαλέσζε ηεο 

νξγαλσηηθήο ηεο δνκήο, ηελ νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή ηεο δηαρείξηζε θαη ηε κέξηκλα 

γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ εμεηδίθεπζε ησλ παξερφκελσλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

Πξφθεηηαη αλακθηζβήηεηα γηα κηα επηθαλεηαθή θαη πξνθαηαξθηηθή ζέαζε ηνπ 

ραξαθηήξα θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Π.Φ.Τ. ζηε ρψξα. 

Αθνινπζνχλ νη πξνηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε: α) ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ θαη’ 

νίθνλ λνζειείαο (6,2%), β) ηελ αχμεζε ησλ ηαηξψλ κε εηδηθφηεηα γεληθήο ηαηξηθήο 

(5,9%), γ) ηε ιεηηνπξγηθή θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο κνλάδεο Π.Φ.Τ. (5,7%), δ) 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ έκθαζε ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο πγείαο 

(5,6%), ε) ηελ απνηειεζκαηηθή δηαζχλδεζε ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. κε απηέο ηεο Γ.Φ.Τ. 

(5,6%), ζη) ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ (5,6%) θαη δ) ηε 

βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ αζζελψλ ζηηο δνκέο Π.Φ.Τ. (5,1%). Θα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη νη πιεξνθνξεηέο έρνπλ επίγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο πνπ 

απαληνχλ ζηηο δεκφζηεο δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ., είηε απηά ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζηειέρσζε θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ κνλάδσλ, ε νπνία δελ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ νηθνλνκία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, ελψ επίζεο έρεη ζέζεη ζην 

πεξηζψξην ηελ εηδηθφηεηα ηεο γεληθήο ηαηξηθήο, είηε κε ηελ πινπνίεζε ελαιιαθηηθψλ 

ηξφπσλ λνζειείαο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο (θαη’ νίθνλ λνζειεία, ζεζκφο 

νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ), είηε κε ηε δηαζχλδεζε αλάκεζα ζηα επηκέξνπο επίπεδα 

πεξίζαιςεο, είηε κε ηελ αληαπφθξηζε ηνπ παξφληνο ζπζηήκαηνο Π.Φ.Τ. ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ επηζηεκψλ ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο δηνίθεζεο πγείαο, νη νπνίεο δίλνπλ 

πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ςεθηαθφ εθζπγρξνληζκφ ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

Απηφ πνπ παξαηεξείηαη επίζεο είλαη φηη ππάξρεη αληίζηνηρε ρακειή ηεξάξρεζε ζε 

ηνκείο θαη δεηήκαηα ηεο Π.Φ.Τ. πνπ θαη ζηηο πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο 

ραξαθηεξίζηεθαλ απφ κεησκέλε πξνηεξαηφηεηα. Πξφθεηηαη γηα εθείλεο ηηο πξνηάζεηο νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε: α) ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο 

θαηάξηηζεο ζηε γεληθή ηαηξηθή (4,5%), β) ηε δεκηνπξγία νκάδσλ πγείαο θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε αζζελεηψλ θαη ηελ 

πξναγσγή ηεο πγείαο (4,5%), γ) ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηε ζηήξημε ηνπ δηθηχνπ 
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Π.Φ.Τ. απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο (4,3%), δ) ηε βειηίσζε ησλ θηηξηαθψλ 

ππνδνκψλ ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. (4,1%), ε) ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (3,5%), ζη) ηελ αλάπηπμε δηθηχνπ 

ακθίδξνκεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία (3,5%) θαη δ) ηελ αιιαγή θηινζνθίαο 

σο πξνο ηε ζεκαζία ηεο Π.Φ.Τ. (3,4%). Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζπγθεθξηκέλα 

πνζνζηά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απαληήζεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ ζηηο εξσηήζεηο 4 θαη 

8, επηβεβαηψλεηαη ε πεξηζσξηνπνίεζε θεθαιαησδψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

Π.Φ.Τ. θαη πνπ νπζηαζηηθά ηε ζπγθξνηνχλ σο δηαρξνληθά επίθαηξε έλλνηα. Φαίλεηαη 

φηη νη πιεξνθνξεηέο δελ έρνπλ πιήξε επίγλσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ησλ βαζηθψλ 

ζπληζησζψλ ηεο Π.Φ.Τ., φπσο είλαη ε νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

πγείαο κέζα απφ ηε ζπγθξφηεζε δηεπηζηεκνληθψλ νκάδσλ πγείαο, ε ζπκβνιή ηνπ 

γεληθνχ ηαηξνχ ζηνπο ζηφρνπο ηεο Π.Φ.Τ. θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ γηα φ,ηη ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφιεςε, ηε ζεξαπεία θαη ηελ πξναγσγή 

ηεο δεκφζηαο πγείαο. Δπηπιένλ, είλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ φηη ε αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ., ζπλεπψο ε αμηνιφγεζε ηνπ 

ηαηξηθνχ θαη παξαταηξηθνχ έξγνπ ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο Π.Φ.Τ. δελ ηίζεηαη ζηαζεξά ζε 

πξνηεξαηφηεηα απφ ηνπο πιεξνθνξεηέο. 

 

Πίλαθαο 4.27 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ θαη πνζνζηώλ (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (9) ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ «Πνηεο από απηέο είλαη εθηθηέο;» 

 Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

Γηάζεζε πεξηζζφηεξσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα 

ηηο δνκέο Π.Φ.Τ. 

54 7,9 7,9 

Βειηίσζε εγθαηαζηάζεσλ – θηηξηαθψλ 

ππνδνκψλ 

28 4,1 12,0 

Αλαλέσζε εμνπιηζκνχ – Νέεο πιηθνηερληθέο 

ππνδνκέο–Δπάξθεηα αλαιψζηκσλ πιηθψλ 

57 8,4 20,4 

Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ – Έκθαζε ζηηο 

ςεθηαθέο ππεξεζίεο πγείαο 

38 5,6 26,0 

Δθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη εμεηδίθεπζε 

πξνζσπηθνχ 

50 7,3 33,3 

Πξνγξάκκαηα ζπλερνχο θαηάξηηζεο ζηε Γεληθή 

Ηαηξηθή 

31 4,5 37,8 

Αχμεζε αξηζκνχ γεληθψλ ηαηξψλ 40 5,9 43,7 

Δπαξθήο πνζνηηθή ζηειέρσζε κνλάδσλ Π.Φ.Τ. 59 8,7 52,3 

Λεηηνπξγηθή θαηαλνκή θαη ζχλζεζε 39 5,7 58,1 
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πξνζσπηθνχ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. 

πλεξγαζία θαη δηεπηζηεκνληθφηεηα – Οκάδεο 

πγείαο 

31 4,5 62,6 

Απνηειεζκαηηθή δηαζχλδεζε κε κνλάδεο 

Γ.Φ.Τ. – Απνδνηηθφ ζχζηεκα παξαπνκπήο 

38 5,6 68,2 

Παξνρή θηλήηξσλ πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο 

πγείαο γηα ζηήξημε ηνπ δηθηχνπ Π.Φ.Τ. 

29 4,3 72,4 

Δλίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ/πξνζσπηθνχ ηαηξνχ 

38 5,6 78,0 

Αλάπηπμε ππεξεζηψλ θαη’ νίθνλ λνζειείαο 42 6,2 84,2 

Αμηνιφγεζε πνηφηεηαο θαη απφδνζεο ησλ 

ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. 

24 3,5 87,7 

Αλάπηπμε δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία 

24 3,5 91,2 

Βειηίσζε πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αζζελψλ ζηηο 

δνκέο Π.Φ.Τ. 

35 5,1 96,3 

Αιιαγή θηινζνθίαο γηα ην ηη ζεκαίλεη Π.Φ.Τ. 23 3,4 99,7 

Άιιν 2 ,3 100,0 

Total 682 100,0  

 

Γξάθεκα 4.35 

Πνζνζηό (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (9) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

Ζ ζηάζε ηνπ δείγκαηνο απέλαληη ζηε ρξνληθή επίηεπμε ησλ παξαπάλσ πξνηάζεσλ δελ 

είλαη απζηεξά πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο έλαλ ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ νξίδνληα, 

παξαηεξείηαη κε άιια ιφγηα κηα δηάρπζε ησλ απφςεσλ ησλ πιεξνθνξεηψλ. Πην 
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ζπγθεθξηκέλα, ην 26,9% ησλ πιεξνθνξεηψλ ππνζηήξημε φηη νη αιιαγέο απηέο είλαη 

πξαγκαηνπνηήζηκεο βξαρππξφζεζκα, ην 38,5% ζεκείσζε φηη θάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε 

λα επηηεπρζεί κεζνπξφζεζκα, ελψ ην 33,8% δήισζε φηη ηέηνηνπ είδνπο αιιαγέο ή 

κεηαξξπζκίζεηο είλαη εθηθηέο ζε καθξνπξφζεζκν πιαίζην (βι. πίλαθα 4.12 θαη γξάθεκα 

4.15). 

 

Πίλαθαο 4.28 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ θαη πνζνζηώλ (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (10) ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ «Οη αιιαγέο απηέο είλαη πξαγκαηνπνηήζηκεο…» 

 Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

Βξαρππξφζεζκα 35 26,9 26,9 

Μεζνπξφζεζκα 50 38,5 65,4 

Μαθξνπξφζεζκα 45 34,6 100,0 

Total 130 100,0  

 

Γξάθεκα 4.36 

Πνζνζηό (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (10) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ εξψηεζε 11 (αλνηρηή εξψηεζε) ζρεηηθά κε 

ηελ παξάζεζε ησλ ιφγσλ πνπ, θαηά ηε γλψκε ησλ πιεξνθνξεηψλ, νη παξαπάλσ 

πξνηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα θαηαζηνχλ αλέθηθηεο, ζθηαγξαθείηαη ε ζηάζε ηνπ 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



 

107 

 

δείγκαηνο απέλαληη ζηηο βαζηθέο εθθάλζεηο ησλ πνιηηηθψλ πγείαο πνπ εθαξκφζηεθαλ 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (βι. πίλαθα 4.12 θαη γξάθεκα 4.16). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην 29% ηνπ δείγκαηνο ζεκείσζε φηη ε έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

απνηειεί ηε βαζηθή αηηία ε νπνία παξαθσιχεη ζηνλ κέγηζην βαζκφ νπνηαδήπνηε 

πξσηνβνπιία αιιαγήο ή κεηαξξχζκηζεο ζηνλ ρψξν ηεο Π.Φ.Τ. Δπηπξφζζεηα, ην 5,2% 

εμεηδίθεπζε ηελ απάληεζή ηνπ, ζεκεηψλνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη ε ζχγρξνλε 

νηθνλνκηθή δπζπξαγία ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ρψξα απνηειεί έλαλ παξάγνληα πνπ 

πεξηνξίδεη απφ πνιιέο απφςεηο ηε δπλαηφηεηα γηα κηα νπζηαζηηθή αιιαγή ζηνλ ρψξν 

ηεο πγείαο. Πξαγκαηηθά, ηα ηειεπηαία 5 έηε (2010-2014) γίλεηαη νινέλα θαη πην 

δχζθνιν λα εγθξηζνχλ δαπάλεο γηα ηηο αλάγθεο φρη κφλν ηεο Π.Φ.Τ. αιιά θαη άιισλ 

πνιιψλ ππεξεζηψλ ηνπ ζηελνχ αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα . Παξφι’ απηά, 

έλα κέξνο ησλ πιεξνθνξεηψλ ηφληζε φηη έλαο βαζηθφο ιφγνο πνπ ππνλνκεχεη ηέηνηνπ 

είδνπο πξσηνβνπιίεο είλαη ε έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο (16,1%), ε απνπζία κηαο 

ζηαζεξήο πνιηηηθήο ζηξαηεγηθήο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο (1,3%), φπσο επίζεο θαη ν 

ζθφπηκνο ζρεδηαζκφο πνιηηηθψλ νη νπνίεο επλννχλ ηελ αιφγηζηε αλάπηπμε ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο (10,3%). Δηδηθά ην ηειεπηαίν ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί 

ζπλδπαζηηθά κε ηελ άπνςε πνπ επίζεο θαηαγξάθεθε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην αγαζφ 

ηεο πγείαο εθιακβάλεηαη σο έλα πξντφλ (0,6%). Αξθεηνί επίζεο πιεξνθνξεηέο 

αλέθεξαλ φηη νη δπζρέξεηεο ζηελ επίηεπμε ηέηνηνπ είδνπο αιιαγψλ είλαη άκεζα 

ζπλπθαζκέλεο κε ηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε 

δηνίθεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ην νπνίν παξακέλεη πξνζθνιεκκέλν ζε μεπεξαζκέλεο 

αληηιήςεηο γξαθεηνθξαηηθνχ ραξαθηήξα (5,8%).  

Πνιινί επίζεο πιεξνθνξεηέο ζεκείσζαλ φηη ε ήδε θαηαγεγξακκέλε απνηπρία ησλ 

δηνηθεηηθψλ δνκψλ δεκφζηαο πγείαο λα δηαρεηξηζηνχλ κε απνηειεζκαηηθφηεηα ηηο 

ππεξεζίεο πνπ βξίζθνληαη ππ’ επζχλε ηνπο απνηειεί έλα θαίξην δήηεκα πνπ ζπκβάιιεη 

ζηελ ππνλφκεπζε νπνηαζδήπνηε δηαξζξσηηθήο αιιαγήο ή κεηαξξχζκηζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, έλα κέξνο ηνπ δείγκαηνο έθαλε ιφγν γηα ηελ έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη ηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία ζηε δηνίθεζε ησλ δεκφζησλ δνκψλ Π.Φ.Τ. (7,7%), ηηο 

ζπαηάιεο θαη ηε γεληθφηεξε θαθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ησλ κνλάδσλ 

(1,3%), ηελ αδπλακία απνηειεζκαηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζηειέρσζεο θαη θαηαλνκήο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο κνλάδεο Π.Φ.Τ. (7,1%), ηελ ειιηπή ηερλνινγηθή ππνζηήξημή ηνπο 

(0,6%) θαη ηελ έιιεηςε θαηάιιεισλ ππνδνκψλ (0,6%).  

ε αληηζηνηρία κε ηηο κέρξη ηνχδε παξαηεξήζεηο καο ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ησλ 

πιεξνθνξεηψλ απέλαληη ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή ηνπο 
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επζχλε σο ιεηηνπξγψλ Π.Φ.Τ., ζα κπνξνχζακε λα θαηαγξάςνπκε κηα ζρεηηθή 

πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξίζηκνπ δεηήκαηνο θαη ζε απηφ ην ζεκείν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κφλν ην 3,2% ηνπ δείγκαηνο έθαλε ιφγν γηα ηελ επζχλε ησλ ίδησλ ησλ 

πγεηνλνκηθψλ ιεηηνπξγψλ φζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε θαη ηελ εθαξκνγή αιιαγψλ ζην 

ζχζηεκα Π.Φ.Τ, ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 3,9% αλέθεξε σο αηηίεο θαθψλ ηνλ 

βιαβεξφ ζπλδηθαιηζκφ (ζπλδηθαιηζκφο γηα ηνλ ζπλδηθαιηζκφ θαη φρη γηα ηελ 

εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ) θαη ηε ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, φπσο ιφγνπ ράξε ηα ηαηξηθά ζπκθέξνληα 

(π.ρ. ηε ιεηηνπξγία «παξακάγαδσλ» εληφο ησλ Μ.Τ., ηα ζπκθέξνληα ησλ ηαηξηθψλ 

ζπιιφγσλ θαη ηελ θαη’ επέθηαζε πνιηηηθή ηνπο θαηεχζπλζε ―έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα 

«ιφκππ» πνπ αλζίζηαληαη πάληα ζε κεηαξξπζκίζεηο πνπ ίζσο ζίγνπλ πάγηεο ζέζεηο 

ηνπο), ηα ρξφληα θαη παγησκέλα, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ζπκθέξνληα ησλ ππαιιήισλ-

ιεηηνπξγψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζπλήζσο νθείινληαη ζε θαηάινηπα θαθψο 

ελλννχκελεο δεκνζηνυπαιιειηθήο θνπιηνχξαο. Δπηπξφζζεηα, πνιινί πιεξνθνξεηέο 

ζρνιίαζαλ αξλεηηθά ηελ αδηαθνξία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (3,2%), ηε βιαβεξή 

λννηξνπία θαη ηελ έιιεηςε γφληκνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηελ πιεπξά ησλ πγεηνλνκηθψλ 

ιεηηνπξγψλ γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζην 

άκεζν αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ηνπο (2,6%) (παξά ην φηη επίζεο αξθεηνί ζεκείσζαλ 

ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπο ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο· πξβ. 

πίλαθα 4.7), ηελ απνπζία αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ (1,9%) θαη ηελ 

αλαμηνθξαηία (1,3%). Διάρηζην ήηαλ ην πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο (0,3%) ην νπνίν 

απέδσζε επζχλεο ζηνπο ίδηνπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο, γηα ηελ απαμίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

Π.Φ.Τ., θαζψο επίζεο θαη ζηε γεληθφηεξε απνπζία ακθίδξνκεο θαη αλαηξνθνδνηηθήο 

ζρέζεο αλάκεζα ζηηο δνκέο Π.Φ.Τ. θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

 

Πίλαθαο 4.29 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ θαη πνζνζηώλ (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (10) ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ «Πνηνη ιόγνη, θαηά ηε γλώκε ζαο, θαζηζηνύλ ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο 

αλέθηθηεο;» 

 Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

Καηεπζπλφκελεο πνιηηηθέο πξνο 

ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ηνκέα ηεο Τγείαο 

16 10,3 10,3 

Aδηαθνξία απφ κέξνπο ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ 

5 3,2 13,5 

Έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο 25 16,1 29,7 
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Έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ 45 29,0 58,7 

Διιείςεηο ζε πξνζσπηθφ 11 7,1 65,8 

Διιηπήο ηερλνινγηθή ππνζηήξημε 1 ,6 66,5 

Γξαθεηνθξαηία 9 5,8 72,3 

Αλεπαξθήο δηαζχλδεζε κε ηνπηθή θνηλσλία 1 ,6 72,9 

Αληηκεηψπηζε ηνπ αγαζνχ ηεο Τγείαο σο 

πξντφλ 

1 ,6 73,5 

Με αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ 3 1,9 75,5 

Καθή δηνίθεζε/έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνχ 12 7,7 83,2 

Οηθνλνκηθή θξίζε 8 5,2 88,4 

Απαμίσζε ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο ΠΦΤ απφ 

ηνπο αζθαιηζκέλνπο 

1 ,6 89,0 

Βιαβεξφο ζπλδηθαιηζκφο/χγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ 

6 3,9 92,9 

Δπηδήκηα λννηξνπία/Αδηαθνξία γηα εμέιημε απφ 

ηελ κεξηά ησλ εξγαδνκέλσλ 

4 2,6 95,5 

Με αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε 

πξνζσπηθνχ/Αλαμηνθξαηία 

2 1,3 96,8 

Έιιεηςε ζηαζεξήο πνιηηηθήο ζηξαηεγηθήο 2 1,3 98,1 

Καθή δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ – 

παηάιε 

2 1,3 99,4 

Έιιεηςε ππνδνκψλ 1 ,6 100,0 

Total 155 100,0  

 

Γξάθεκα 4.37 

Πνζνζηό (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (11) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
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Παξφιν πνπ ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ (π.ρ. ζηνλ Καλαδά, ζηε νπεδία, ζηελ 

Ηζπαλία, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηελ Οιιαλδία, ζηε Γεξκαλία θ.α.) ν ζεζκφο ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ (γεληθνχ) ηαηξνχ απνηειεί, νπζηαζηηθά θαη πξαθηηθά, ηνλ βαζηθφ ππιψλα 

ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηνπο (αλεμάξηεηα απφ ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο κέζα ζην νπνίν 

εληάζζεηαη: εληφο ή εθηφο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, ακνηβή κε κηζζφ, θαηά 

θεθαιή ή θαηά πξάμε),
134

 ζηελ Διιάδα, φπσο ήδε έρεη ζρνιηαζηεί, ν ζπγθεθξηκέλνο 

ζεζκφο παξακέλεη ζην πεξηζψξην ηεο ζπλείδεζεο ησλ πνιηηηθψλ πξντζηάκελσλ, ησλ 

δηνηθνχλησλ ηελ πγεία, ησλ ηαηξηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη ησλ ίδησλ ησλ πνιηηψλ. Δηδηθά ζε 

φ,ηη αθνξά ηηο απφςεηο ησλ πγεηνλνκηθψλ ιεηηνπξγψλ ζρεηηθά κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ζεζκφ, ήδε απφ ηηο απαληήζεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ ζηηο εξσηήζεηο 8 θαη 9 ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζθηαγξαθείηαη ε νπδέηεξε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

ζεζκνχ ηνπ νηθνγελεηαθνχ (γεληθνχ) ηαηξνχ θαη ζηελ πξνψζεζε πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο ζηελ εηδηθφηεηα ηεο γεληθήο ηαηξηθήο (βι. πίλαθεο 4.7, 4.8 θαη 4.10). 

Χζηφζν, ελψ θαίλεηαη φηη ε ελίζρπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ δελ απνηειεί ζέκα 

άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο, ε πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο (81,5%) ζεσξεί ζεκαληηθφ ηνλ 

ξφιν ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ ζηηο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. (βι. πίλαθα 4.13 θαη γξάθεκα 

4.17).  

 

Πίλαθαο 4.30 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ θαη πνζνζηώλ (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (12) ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ «Θεσξείηε ζεκαληηθή ηε ζπκβνιή ηνπ νηθνγελεηαθνύ ηαηξνύ ζηηο ππεξεζίεο 

Π.Φ.Τ.;» 

 Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

Πάξα πνιχ 49 39,5 39,5 

Πνιχ 52 41,9 81,5 

Οχηε πνιχ νχηε ιίγν 11 8,9 90,3 

Λίγν 6 4,8 95,2 

Διάρηζηα 6 4,8 100,0 

Total 124 100,0  

 

 

 

 

                                                           
134

 Βι. ππνζεκεηψζεηο 135-141. 
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Γξάθεκα 4.38 

Πνζνζηό (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (12) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

Μάιηζηα, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ν νηθνγελεηαθφο (γεληθφο) ηαηξφο: 

α) κπνξεί λα αζθήζεη πξνιεπηηθφ θαη πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν ζηνπο αζζελείο ηνπ 

(17,3%), β) έρεη ζθαηξηθή γλψζε θαη επνπηεία ησλ θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ησλ ζπλζεθψλ δσήο θαη εξγαζίαο ησλ αζζελψλ ηνπ (15,2%), γ) κπνξεί λα θξίλεη ηελ 

παξαπνκπή ελφο αζζελή ηνπ ζηηο ππφινηπεο βαζκίδεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

(14,3%), ειέγρνληαο έηζη ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ιεηηνπξγψληαο σο 

θχιαθαο [gatekeeper], δ) έρεη ππ’ επζχλε ηνπ ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ ηήξεζε ηαηξηθνχ 

θαθέινπ γηα θάζε αζζελή ηνπ (13,1%), ε) κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηε θξνληίδα θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ αζζελψλ ηνπ, φληαο ζε δηαζχλδεζε κε άιιεο εηδηθφηεηεο ηαηξψλ θαη 

άιιεο κνλάδεο πγείαο (12,9%), ζη) πξνζεγγίδεη θάζε ηαηξηθφ πξφβιεκα νιηζηηθά, 

δειαδή απφ ηαηξηθή, θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή ζθνπηά (10,8%), δ) κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί ρξφληα λνζήκαηα θαη παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλφηεηα 

κέζα ζηελ νπνία εξγάδεηαη (9,9%) θαη ε) ρξεζηκνπνηεί ιηγφηεξνπο πφξνπο ζρεηηθά κε 

άιιεο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο (6,5%) (βι. πίλαθα 4.14 θαη γξάθεκα 4.18). Γεληθφηεξα, ην 

δείγκα ησλ πιεξνθνξεηψλ αλαγλσξίδεη, έζησ ζεσξεηηθά, ηνλ ξφιν θαη ηε ζπκβνιή ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ (γεληθνχ) ηαηξνχ ζηνπο θαηαζηαηηθνχο θαη ακηγψο αλζξσπνθεληξηθνχο 

ζθνπνχο ηεο Π.Φ.Τ., νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε: α) ην ηξίπηπρν ηεο πξφιεςεο, ηεο 

ζεξαπείαο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο, β) ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ κειψλ ηεο 
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θνηλφηεηαο κέζα ζηελ νπνία αζθεί ην ιεηηνχξγεκά ηνπ, γ) ηελ νηθνλνκηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηνπο πνιίηεο, δ) ηε δηεπηζηεκνληθή 

ζπλεξγαζία φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη θπξίσο ζη) ηελ νιηζηηθή αληηκεηψπηζε 

ησλ ηαηξηθψλ πξνβιεκάησλ. 

 

Πίλαθαο 4.31 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ θαη πνζνζηώλ (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (13) ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ «Γηα πνηνλ ιόγν;» 

 Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

Υξεζηκνπνηεί ιηγφηεξνπο πφξνπο ζρεηηθά κε 

άιιεο εηδηθφηεηεο 

28 6,5 6,5 

Έρεη ζθαηξηθή γλψζε θαη επνπηεία ησλ 

θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ 

ζπλζεθψλ δσήο θαη εξγαζίαο θάζε αζζελή 

66 15,2 21,7 

Μπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ρξφληα λνζήκαηα θαη 

παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ αθνξνχλ ηελ 

θνηλφηεηα κέζα ζηελ νπνία εξγάδνληαη 

43 9,9 31,6 

Μπνξεί λα αζθήζεη πξνιεπηηθφ θαη 

πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν ζηνπο αζζελείο ηνπ 

75 17,3 48,8 

Μπνξεί λα θαηαξηίζεη θαη λα ηεξήζεη κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηνλ ηαηξηθφ θάθειν 

θάζε αζζελή ηνπ 

57 13,1 62,0 

Πξνζεγγίδεη θάζε ηαηξηθφ πξφβιεκα νιηζηηθά 

(απφ ηαηξηθή, θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή 

ζθνπηά) 

47 10,8 72,8 

Μπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηε θξνληίδα θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ αζζελψλ ηνπ, φληαο ζε 

δηαζχλδεζε κε άιιεο εηδηθφηεηεο ηαηξψλ θαη 

άιιεο κνλάδεο πγείαο 

56 12,9 85,7 

Μπνξεί λα θξίλεη θαηά πφζν είλαη αλαγθαία ε 

παξαπνκπή ελφο αζζελή εθηφο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο 

62 14,3 100,0 

Total 434 100,0  
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Γξάθεκα 4.39 

Πνζνζηό (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (13) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

ε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην εάλ νη πιεξνθνξεηέο γλσξίδνπλ άιια ζπζηήκαηα ησλ 

πιεξνθνξεηψλ πνπ δήισζαλ φηη έρνπλ γλψζε άιισλ πξνηχπσλ Π.Φ.Τ. ηνπ θαη 

πξφηππα Π.Φ.Τ. ηνπ εμσηεξηθνχ, κφλν ην 37,9% απάληεζε φηη γλσξίδεη θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν, ελψ ην 62,1% δήισζε ηελ άγλνηά ηνπ σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα 

(βι. πίλαθα 4.15 θαη γξάθεκα 4.19). Σν ζπγθεθξηκέλν δεδνκέλν απνηειεί έλδεημε ηεο 

ειιηπνχο γλψζεο θαη θαηάξηηζεο πιεξνθνξεηψλ φζνλ αθνξά ηε ζεσξεηηθή έλλνηα 

αιιά θαη ηα έκπξαθηα παξαδείγκαηα απνηειεζκαηηθψλ, αλ φρη πεηπρεκέλσλ, 

ζπζηεκάησλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο αλά ηνλ θφζκν. 

 

Πίλαθαο 4.32 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ θαη πνζνζηώλ (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (14) ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ «Γλσξίδεηε πξόηππα Π.Φ.Τ. ηνπ εμσηεξηθνύ;» 

 Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

Ναη 47 37,9 37,9 

Όρη 77 62,1 100,0 

Total 124 100,0  
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Γξάθεκα 4.40 

Πνζνζηό (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (14) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

Απφ ην πνζνζηφ εμσηεξηθνχ, ην 37,9% δήισζε φηη γλσξίδεη ην ζχζηεκα Π.Φ.Τ. ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ην 30,3% ην ζχζηεκα Π.Φ.Τ. ηεο νπεδίαο (βι. πίλαθα 4.16 

θαη γξάθεκα 4.20α).  Πνιινί επίζεο πιεξνθνξεηέο αλέθεξαλ θαη ηα ζπζηήκαηα 

Π.Φ.Τ.: α) ηεο Γεξκαλίαο (26,9%), β) ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο (19,2%), γ) 

ηεο Γαιιίαο (11,5%), δ) ηεο Ηηαιίαο (7,7%), ε) ηεο Οιιαλδίαο (7,7%), ζη) ηεο 

Φηλιαλδίαο (3,8%), δ) ηεο Κνχβαο (3,8%), ε) ηεο Οπγγαξίαο (3,8%), ζ) ηεο Ρνπκαλίαο 

(3,8%),  η) ηνπ Καλαδά (3,8%), ηα) ηνπ Βέιγηνπ (3,8%) θαη ηβ) ηεο Σνπξθίαο (3,8%) (βι. 

πίλαθα 4.16β θαη γξάθεκα 4.20β). 

 

Πίλαθαο 4.33α 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ θαη πνζνζηώλ (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (15) ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ «Πνηαο ρώξαο;» 

 Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

Ζλσκέλν Βαζίιεην 25 37,9 37,9 

νπεδία 20 30,3 68,2 

Άιιν 21 31,8 100,0 

Total 66 100,0  
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Πίλαθαο 4.16β 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ θαη πνζνζηώλ (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (15) ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ «Πνηαο ρώξαο;», θαη πνην ζπγθεθξηκέλα ζην αλνηρηό θειί «Άιιν» 

 Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

Ζ.Π.Α. 5 19,2 19,2 

Γαιιία 3 11,5 30,8 

Ηηαιία 2 7,7 38,5 

Φηλιαλδία 1 3,8 42,3 

Κνχβα 1 3,8 46,2 

Οπγγαξία 1 3,8 50,0 

Ρνπκαλία 1 3,8 53,8 

Γεξκαλία 7 26,9 80,8 

Καλαδάο 1 3,8 84,6 

Βέιγην 1 3,8 88,5 

Σνπξθία 1 3,8 92,3 

Οιιαλδία 2 7,7 100,0 

Total 26 100,0  

 

Γξάθεκα 4.41α 

Πνζνζηό (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (15) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 
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Γξάθεκα 4.20β 

Πνζνζηό (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (15) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην αλνηρηό θειί «Άιιν» 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξψηεζε 16 (αλνηρηή) ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, θαίλεηαη φηη νη πιεξνθνξεηέο πνπ έρνπλ γλψζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπζηεκάησλ Π.Φ.Τ. δηαθξίλνπλ θαη πξνθξίλνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ηα 

νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ζην ηνπηθφ ζχζηεκα Π.Φ.Τ., φληαο δνθηκαζκέλα 

θαη ζεηηθά αμηνινγεκέλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη ιφγνο γηα: α) ηελ θαηαιπηηθή 

παξνπζία ηνπ γεληθνχ ηαηξνχ (28,9%),
135

 β) ηε γεληθφηεξε απνθεληξσκέλε θαη 

                                                           
135

 Γηα παξάδεηγκα, ζηε νπεδία, ζηελ Ηζπαλία, ζηελ Ηηαιία θαη ζηνλ Καλαδά ε Π.Φ.Τ. νξγαλψλεηαη 

πάλσ ζηνλ άμνλα ησλ γεληθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ηαηξψλ, νη νπνίνη έρνπλ σο βαζηθφ ξφιν ηνλ έιεγρν ηεο 

ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο [gatekeepers]. Δξγάδνληαη, σο επί ην πιείζηνλ, ζε θνηλνηηθά Κέληξα 

Τγείαο, ελψ έρνπλ αξθεηή απηνλνκία ζηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο (Saltman, & Figueras 1997, ζην 

Σνχληαο 2003: 80· Health Canada 1999, ζην Σνχληαο 2003: 81). ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ν ξφινο ησλ 

γεληθψλ ηαηξψλ [General Practitioners, GPs] είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο Π.Φ.Τ. (Paul 1995, ζην Σνχληαο 2003: 82): α) πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο πάλσ ζην ηξίπηπρν «δηάγλσζε – πξφιεςε – ζεξαπεία» (Lister 

1998· WHO 1999, ζην Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 2012: 107), β) θάλνπλ πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο, 

παηδηθνχο εκβνιηαζκνχο θαη κηθξνεπεκβάζεηο, γ) εξγάδνληαη ζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο, δ) θάλνπλ 

θαη’ νίθνλ επηζθέςεηο, θαζψο είλαη δηαζέζηκνη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηεο λχρηαο (Brennan 

et. al. 2000, ζην Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 2012: 107), θπξίσο φκσο ε) δηαρεηξίδνληαη ηνπο νηθνλνκηθνχο 
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πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ ελεξγή 

εκπινθή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο νξγάλσζεο θαη ζπγθξφηεζεο ηεο 

Π.Φ.Τ.,
136

 πξνθεηκέλνπ λα απνζπκθνξηζηνχλ νη κνλάδεο Γ.Φ.Τ. (11,1%), γ) ηελ 

ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ αζζελψλ ζηηο κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, δ) ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαηά ηελ ηαηξηθή θαη παξαταηξηθή πξαθηηθή 

(6,7%), ε) ηε ζπγθξφηεζε δηεπηζηεκνληθψλ νκάδσλ πγείαο (6,7%),
137

 ζη) ηελ 

νξζνινγηθή θαηαλνκή θαη ρξήζε ησλ πφξσλ γηα ηηο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. (4,4%),
138

 δ) ηελ 

αιιαγή ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ ιεηηνπξγψλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ηελ άξζε ηεο πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζήο ηνπο,
139

 ε) ηελ νξζνινγηθή 

                                                                                                                                                                          
πφξνπο πνπ ηνπο παξέρεη ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο γηα ηελ αγνξά λνζνθνκεηαθψλ ή άιινπ είδνπο 

πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο αζζελείο ηνπο, κε βάζε ζπκβφιαηα απνδεκίσζεο θαηά πξάμε, θαη ζη) 

ιεηηνπξγνχλ σο θχιαθεο [gatekeepers], ειέγρνληαο ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη θαηεπζχλνληαο 

ηνπο αζζελείο ηνπο ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο πεξίζαιςεο (Σνχληαο 2003: 82· Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 

2012: 107). 
136

 Γηα παξάδεηγκα, ζηε νπεδία, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν Health and Medical Services Act (1982) θαη κε 

ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ Dagmar (1985), ε ρξεκαηνδφηεζε θαη ε δηνίθεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο αζθείηαη 

απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο, νη νπνίεο ζπγθξνηνχληαη απφ 21 λνκαξρηαθά (πεξηθεξεηαθά) ζπκβνχιηα θαη 290 

δεκνηηθά ζπκβνχιηα (Σνχληαο 2003: 83· Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 2012: 107). Κάζε λνκαξρηαθφ 

(πεξηθεξεηαθφ) ζπκβνχιην ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο πεξηνρέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ έλα λνζνθνκείν θαη δνκέο Π.Φ.Τ., νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ρσξίδνληαη ζε επηκέξνπο 

ηνκείο νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζηνπο δήκνπο ηεο ρψξαο (European observatory on health care systems 

2001, ζην Σνχληαο 2003: 83). Αιιά θαη ζηελ Ηζπαλία έρεη πηνζεηεζεί, έλα απνθεληξσκέλν ζχζηεκα 

δηνίθεζεο ηεο πγείαο. Παξφιν πνπ ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη θπξίσο ζηε θνξνινγία 

θαη ν ξφινο ηνπ θξάηνπο είλαη θαζνξηζηηθφο, παξαηεξείηαη ε ζπγθξφηεζε πεξηθεξεηαθψλ 

πξνυπνινγηζκψλ πγείαο, νη νπνίνη θαιχπηνπλ θαζεκία απφ ηηο 17 εκηαπηφλνκεο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, 

ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπο (Center on strategies for public and civil entrepreneurs 2001, 

ζην Σνχληαο 2003: 80). ηελ Ηηαιία, επίζεο, ην ζχζηεκα πγείαο είλαη απνθεληξσκέλν, θαζψο θάζε 

πεξηθέξεηα έρεη αξκνδηφηεηεο δηνίθεζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο (κέζσ ζθαηξηθψλ πξνυπνινγηζκψλ) ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο πνπ ηεο αληηζηνηρνχλ, κέζα απφ ηε ζπγθξφηεζε ηνκέσλ πγείαο (Σνχληαο 2003: 80). 
137

 Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Ηζπαλία, ζηε Γεξκαλία, ζηελ Οιιαλδία θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην νη γεληθνί 

ηαηξνί εξγάδνληαη είηε αηνκηθά ζηα ηαηξεία ηνπο [solo practice] είηε νκαδηθά [group practice]. Δηδηθά ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ πγεηνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ 1991, δεκηνπξγήζεθαλ 

ζρήκαηα-δίθηπα  νηθνγελεηαθψλ ηαηξψλ [GPs Fundholders], ζηφρνο ησλ νπνίσλ ήηαλ ε δηαρείξηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ, πνπ ιάκβαλαλ απφ ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ αγνξά ππεξεζηψλ πγείαο απφ 

ηα λνζνθνκεία (δεκφζηα ή ηδησηηθά) γηα ηνλ πιεζπζκφ πνπ θάιππηαλ γεσγξαθηθά (Center on strategies 

for public and civil entrepreneurs  2001, ζην Σνχληαο 2003: 82· Pollock 2004· Τθαληφπνπινο et. al. 

2005, ζην Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 2012: 107). Σν 1999, ηα δίθηπα νηθνγελεηαθψλ ηαηξψλ 

αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηηο νκάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο [Primary Care Groups, PCGs], νη νπνίεο: α) 

παξείραλ ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, β) ζπλεξγάδνληαλ κε ηηο ηνπηθέο θαη ηηο 

πγεηνλνκηθέο αξρέο γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ βειηίσζεο ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

θάιππηαλ θαη γ) αζθνχζαλ ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζε ζέκαηα ππεξεζηψλ πγείαο, κε ζηφρν ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ αληζνηήησλ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο (Bindman et. al. 2001, ζην Γηαλαζκίδεο & 

Σζηανχζε 2012: 107). Σν 2002, νη νκάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηα PCTs 

[Primary Care Trusts], κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζθνπνζεζίαο ησλ ηζπλφλησλ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη λα κεηψζνπλ ηνλ ρξφλν αλακνλήο ησλ αζζελψλ ζηα λνζνθνκεία 

(Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 2012: 107). Γεληθφηεξα, ε νκαδηθή πξαθηηθή ζπληζηά πιένλ έλα λέν 

ζπιινγηθφ κνληέιν Π.Φ.Τ. (Wolper 2001, ζην Σνχληαο 2003: 82· Σνχληαο 2003: 80). 
138

 Βι. πξνεγνχκελεο ππνζεκεηψζεηο. 
139

 Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ Καλαδά νη γεληθνί θαη νηθνγελεηαθνί ηαηξνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απνηεινχλ 

κέξνο ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ακείβνληαη θαηά πξάμε απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο, αλ θαη ήδε 

απφ ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία εθαξκφδεηαη θαη ην ζχζηεκα πιεξσκήο θαηά θεθαιή (Health Canada 

1999, ζην Σνχληαο 2003: 81). ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηελ Οιιαλδία, νη ηαηξνί κε εηδηθφηεηα γεληθήο 
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αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ, πξηλ απηά πξνσζεζνχλ ζε δεπηεξνβάζκην επίπεδν 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (4,4%),
140

 ζ) ηα πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο 

(4,4%),
141

 η) ηελ αλαλέσζε θαη ηελ επάξθεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη ησλ αλαιψζηκσλ ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. (2,2%), ηα) ηελ 

παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά (2,2%), ηβ) ηελ επαξθή πνζνηηθή 

ζηειέρσζε ησλ κνλάδσλ πγείαο (2,2%), ηγ) ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε ζχδεπμε ησλ 

ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. κε ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (2,2%), ηδ) ηελ εθαξκνγή 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ λνζειείαο, πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο (θαη’ νίθνλ 

λνζειεία, θνηλσληθή ηαηξηθή) (2,2%)
142

 θαη ηε) ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξαθηηθήο 

άζθεζεο ησλ ηειεηφθνηησλ επηζηεκφλσλ, δπλάκεη επαγγεικαηηψλ πγείαο (2,2%) (βι. 

πίλαθα 4.17 θαη γξάθεκα 4.21). 

 

Πίλαθαο 4.34 

Πίλαθαο ζπρλνηήησλ θαη πνζνζηώλ (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (16) ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ «Πνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο γλσξίδεηε, ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα 

εθαξκνζηνύλ θαη ζην ειιεληθό ζύζηεκα Π.Φ.Τ.;» 

 Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

Οξζνινγηθή θαηαλνκή θαη ρξήζε πφξσλ 2 4,4 4,4 

Ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ αζζελψλ ζηηο Τ.Τ. 4 8,9 13,3 

Φεθηαθέο ππεξεζίεο/E-health 3 6,7 20,0 

Αλαλέσζε ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 1 2,2 22,2 

Παξνρή A΄ βνεζεηψλ ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά 1 2,2 24,4 

Πιήξσο εμνπιηζκέλεο Μ.Τ. (εμνπιηζκφο, 

αλαιψζηκα θαη πξνζσπηθφ) 

1 2,2 26,7 

Δκπινθή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε Π.Φ.Τ. γηα 5 11,1 37,8 

                                                                                                                                                                          
ηαηξηθήο είλαη θπξίσο ζπκβεβιεκέλνη ηδηψηεο ηαηξνί, νη νπνίνη ακείβνληαη θπξίσο θαηά θεθαιή, αιιά θαη 

θαηά πξάμε γηα νξηζκέλεο ππεξεζίεο (Wolper 2001, ζην Σνχληαο 2003: 83· Σνχληαο 2003: 82). 
140

 Γηα παξάδεηγκα, ζηε νπεδία, δηθαίσκα παξαπνκπήο ησλ αζζελψλ ζε ηαηξνχο άιισλ εηδηθνηήησλ, ζε 

δηαγλσζηηθά θέληξα ή αθφκε θαη ζε λνζνθνκεία έρνπλ κφλν νη γεληθνί ηαηξνί. Μάιηζηα, νη ίδηνη 

ξπζκίδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ξαληεβνχ ή ρνξεγνχλ παξαπεκπηηθφ ζεκείσκα, ην νπνίν πξέπεη λα δηαζέηεη 

ν αζζελήο πξνθεηκέλνπ ν ρξφλνο αλακνλήο λα είλαη πην ζχληνκνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηα Κέληξα Τγείαο 

ιεηηνπξγνχλ σο θίιηξν φισλ ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ρξήδνπλ θξνληίδαο: ε παξαπνκπή ελφο πεξηζηαηηθνχ 

ζηελ επφκελε βαζκίδα πεξίζαιςεο πξνυπνζέηεη ηελ αληίζηνηρε γλσκάηεπζε ηνπ ππεχζπλνπ γεληθνχ 

ηαηξνχ. 
141

 ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, κία απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ γεληθνχ ηαηξνχ είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε 

πξνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ θαη παηδηθψλ εκβνιηαζκψλ (Brennan et. al. 2000, ζην Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε 

2012: 107). 
142

 Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ Καλαδά, ε πξφιεςε θαη ε πξναγσγή ηεο πγείαο, θαζψο επίζεο θαη ε 

εμσλνζνθνκεηαθή θξνληίδα απνηεινχλ βαζηθνχο άμνλεο ηεο Π.Φ.Τ. Δηδηθά ην ηειεπηαίν επηηπγράλεηαη 

κε ηελ εθαξκνγή ππεξεζηψλ φπσο είλαη ε θξνληίδα ζηελ θνηλφηεηα [community care] θαη νη κνλάδεο 

άκεζεο πξφζβαζεο [one-stop-shopping] (European observatory on health care systems 2001, ζην 

Σνχληαο 2003: 81). ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. παξέρνπλ ηδηψηεο ηαηξνί, 

Κέληξα Τγείαο, άιια εηδηθά θέληξα, ρεηξνπξγεία θαη θιηληθέο εκέξαο, θέληξα νηθνγελεηαθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ θ.ιπ. (Wieners 2001, ζην Σνχληαο 2003: 79). 
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απνζπκθφξεζε Γ.Φ.Τ. 

Καηαιπηηθή παξνπζία Γ.Η. /Gatekeeper/General 

Practicioner 

13 28,9 66,7 

Ηαηξηθφ πξνζσπηθφ φρη πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο 

2 4,4 71,1 

Γξάζεηο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο 1 2,2 73,3 

Δπειημία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 1 2,2 75,6 

Οξζνινγηθή αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ 

Π.Φ.Τ. γηα απνζπκθφξεζε Γ.Φ.Τ. 

2 4,4 80,0 

Πξνγξάκκαηα θαη΄νηθνλ λνζειείαο 1 2,2 82,2 

Οκάδεο πγείαο 3 6,7 88,9 

Κνηλσληθή Ηαηξηθή 1 2,2 91,1 

Δπάξθεηα αλαιψζηκσλ πιηθψλ 1 2,2 93,3 

Απαζρφιεζε ηειεηνθνίησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο γηα πξαθηηθή άζθεζε 

1 2,2 95,6 

Πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο 2 4,4 100,0 

Total 45 100,0  

 

Γξάθεκα 4.42 

Πνζνζηό (%) ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ζηελ εξώηεζε (16) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 
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4.4.4 Σπδήηεζε 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, θαίλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπ δείγκαηνο θαηαδεηθλχεη ηε ζεηηθή ηνπ ζηάζε απέλαληη ζηελ Π.Φ.Τ., εηδηθά ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ επίγλσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηνπ ξφινπ ηεο κέζα ζην ζχζηεκα πγείαο 

θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Ζ αλαγθαηφηεηα θαη ε ζεκαζία ηνπ ζπζηήκαηνο Π.Φ.Τ. 

ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ ραξαθηήξα, ηηο θαηαζηαηηθέο 

αξρέο θαη ηε ζέζε ηνπ κέζα ζην Δ..Τ. Οη πιεξνθνξεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε Π.Φ.Τ. 

ζπκβάιιεη: α) ζηελ πινπνίεζε ηνπ ηξίπηπρνπ «πξφιεςε – ζεξαπεία – απνθαηάζηαζε», 

β) ζηελ επίηεπμε ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ζηελ 

εμάιεηςε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηελ πγεία, γ) ζηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ 

θαη ζηελ άκεζε επίιπζε ηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ, δ) ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη 

νξγάλσζε ηνπ Δ..Τ. θαη ε) ζηελ παξνρή πνηνηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ 

πγείαο. Βέβαηα, ε δηαρείξηζε ησλ ηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ απφ δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο 

πγείαο δελ ζίγεηαη σο ζεκαληηθή, πξάγκα ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο 

έλδεημε  ηεο, αλ φρη αξλεηηθήο, ηνπιάρηζηνλ αδηάθνξεο ζηάζεο ησλ πιεξνθνξεηψλ 

απέλαληη ζηε δηαηνκεαθή ζπλεξγαζία πνπ ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί ζε νξηδφληην 

επίπεδν, κε ζηφρν ηελ νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο. Δπηπιένλ, 

θαίλεηαη πσο έρεη δηακνξθσζεί κηα κνλνθαηεπζπληηθή νπηηθή απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

δείγκαηνο φζνλ αθνξά ηε ζπκβνιή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα 

ζέκαηα πγείαο. 

Πεξίπνπ ηα 2/3 ηνπ δείγκαηνο ζεσξνχλ κε απνδνηηθέο ηηο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. ζηελ 

Διιάδα. Ζ ζπγθεθξηκέλε αξλεηηθή ζηάζε ησλ πιεξνθνξεηψλ ζπλάδεη επίζεο κε ηελ 

παξαηεξνχκελε αξλεηηθή ζηάζε ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηηο ίδηεο ππεξεζίεο.
143

 Τςειά 

πνζνζηά ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ιακβάλνπλ δείθηεο φπσο: α) ε θηηξηαθή ππνδνκή ησλ 

κνλάδσλ, β) ε πνηνηηθή ζηειέρσζή ηνπο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη γ) ην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Χζηφζν, ρακειά πνζνζηά ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ιακβάλνπλ δείθηεο 

φπσο: α) ε επάξθεηα ησλ κνλάδσλ ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή, β) ε εζσηεξηθή 

αμηνιφγεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, γ) ε αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο 

θαη ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ θαηά ηελ ηαηξηθή θαη παξαταηξηθή πξαθηηθή, δ) ην 

ζχζηεκα παξαπνκπήο πεξηζηαηηθψλ αλάκεζα ζηηο δνκέο Π.Φ.Τ θαη Γ.Φ.Τ. θαη ε) ε 

πνζνηηθή ζηειέρσζε ησλ κνλάδσλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

                                                           
143

 Βι. ππνθεθάιαην 4.2. 
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Τςειά πνζνζηά αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο ιακβάλνπλ δείθηεο φπσο: α) ε αλεπάξθεηα 

ησλ κνλάδσλ σο πξνο ηελ πιηθνηερληθή ηνπο ππνδνκή, ηελ πνζνηηθή θαη ηελ πνηνηηθή 

ηνπο ζηειέρσζε θαη θαηαλνκή θαη β) ν γξαθεηνθξαηηθφο ραξαθηήξαο ησλ ππεξεζηψλ. 

Δμαηξεηηθά ρακειά πνζνζηά αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο ιακβάλνπλ δείθηεο φπσο: α) ην 

σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ., β) ην σξάξην θαη ν θφξηνο εξγαζίαο ησλ 

ιεηηνπξγψλ θαη γ) ε αμηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Αμηνζεκείσηε είλαη ε 

επίγλσζε ησλ πιεξνθνξεηψλ γηα ηελ αλεπηηπρή δηαζχλδεζε ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. κε 

ηηο κνλάδεο Γ.Φ.Τ., πξάγκα ην νπνίν θαηαδεηθλχεη ηε ρξφληα αδπλακία ηνπ Δ..Τ. λα 

ππνθαηαζηήζεη ηε λνζνθνκεηαθή θξνληίδα κε ηελ Π.Φ.Τ., φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ. 

Σέινο, ην ρακειφ πνζνζηφ αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο ην νπνίν ζεκεηψζεθε φζνλ αθνξά 

ηελ αλεπάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο Π.Φ.Τ. λα αμηνπνηήζεη ηα εξγαιεία ηεο ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο γηα ηελ άζθεζε ηαηξηθνχ θαη παξαταηξηθνχ έξγνπ θαίλεηαη πσο εθθξάδεη 

ηνλ κεησκέλν βαζκφ πξνηεξαηφηεηαο πνπ δίλνπλ νη πιεξνθνξεηέο ζ’ απηφλ ηνλ ηνκέα. 

Οη αιιαγέο θαη νη παξεκβάζεηο πνπ νη ίδηνη νη πιεξνθνξεηέο πξνηείλνπλ γηα ηε 

βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. ραξαθηεξίδνληαη απφ πινπξαιηζκφ θαη 

ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζηνχλ κε βάζε ηνπο αθφινπζνπο άμνλεο, ε ηεξάξρεζε ησλ 

νπνίσλ εθθξάδεη αδξνκεξψο θαη ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ πηζαλφηεηα επίηεπμήο 

ηνπο: α) ρξεκαηνδφηεζε Π.Φ.Τ. (αχμεζε ρνξεγνχκελσλ θνλδπιίσλ απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ Π.Φ.Τ.),
144

 β) ζηειέρσζε, θαηαλνκή θαη δηαρείξηζε 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (πνζνηηθή θαη πνηνηηθή ζηειέρσζε,
145

 νξζνινγηθή θαηαλνκή 

ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο κνλάδεο Π.Φ.Τ., ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ/πξνζσπηθνχ ηαηξνχ,
146

 παξνρή θηλήηξσλ απφδνζεο,
147

 πξαγκαηνπνίεζε 

πξνγξακκάησλ εμεηδίθεπζεο,
148

 αιιαγέο ζηε ζρέζε εξγαζίαο
149

 θ.ιπ.), γ) πιηθνηερληθή 

                                                           
144

 Γεληθφηεξα, νη κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ρψξν ηεο Π.Φ.Τ. εμαξηψληαη απφ ηελ πινπνίεζε ελφο επξχηεξνπ 

θαη θαιά ζρεδηαζκέλνπ πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαη ρξεκαηνδνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο θνξνινγίαο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ 

(Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 329· Οηθνλφκνπ 2012: 95). 
145

 Πξβ. επίζεο Κπξηφπνπινο et. al. (2000: 178), Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ (2008: 

328), Έιιελαο (2010: 21), Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο (2012: 14) θαη σηεξηάδνπ et. al. (2011: 146). 
146

 Ο ξφινο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ είλαη αλαγθαίνο, θαζψο κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα επαξθή δέζκε 

ππεξεζηψλ θξνληίδαο ζηνπο ρξήζηεο, θαζψο επίζεο θαη λα αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξαπνκπήο [gate-keeping] ησλ αζζελψλ ζε εηδηθνχο (Κπξηφπνπινο 2000: 181-186· νπιηψηεο & Ληνλήο 

2003: 469-470· Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 328-329· Έιιελαο 2010: 22). 
147

 Τπνζηεξίδεηαη φηη πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, έηζη ψζηε νη επαγγεικαηίεο 

πγείαο λα ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ηνπ Δ..Τ., θαζψο επίζεο 

λα δνζνχλ θίλεηξα πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηηο κνλάδεο Π.Φ.Τ. ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ 

παξακεζφξησλ πεξηνρψλ (Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 328· Βξαράηεο & 

Παπαδφπνπινο 2012: 14). 
148

 Οκνίσο, νη Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο (2012: 14) πξνηείλνπλ φηη πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ 

πξνγξάκκαηα ζπλερνχο θαηάξηηζεο ζηε γεληθή ηαηξηθή, θαζψο επίζεο λα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα ηελ 
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ππνδνκή (αλαλέσζε θαη επάξθεηα εμνπιηζκνχ θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο κνλάδσλ 

Π.Φ.Τ.)
150

 θαη δ) δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή δηάξζξσζε κνλάδσλ Π.Φ.Τ. (ηζφξξνπε 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή κνλάδσλ Π.Φ.Τ., νξζνινγηθή δηαρείξηζε,
151

 ηζφηηκε πξφζβαζε 

ησλ ρξεζηψλ ζε απηέο,
152

 αχμεζε σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο,
153

 βειηίσζε δηαζχλδεζεο ησλ 

κνλάδσλ Π.Φ.Τ. κε ηηο κνλάδεο Γ.Φ.Τ.,
154

 εθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ 

λνζειείαο
155

 θαη πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο,
156

 αμηνπνίεζε 

ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο
157

 θ.ιπ.). Ζ ηαμηλφκεζε ησλ 

παξαπάλσ αμφλσλ ζηηο πξψηεο ζέζεηο ηεο ηεξαξρίαο ππνδειψλεη νπζηαζηηθά ηελ 

                                                                                                                                                                          
αθαδεκατθή δηαζχλδεζε ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. ηφζν κε κνλάδεο Γ.Φ.Τ. φζν θαη κε ηκήκαηα ηαηξηθήο 

παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ. Οη Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ (2008: 328) 

ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη επίζεο αλαγθαία ε αιιαγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ ηαηξηθψλ ζρνιψλ 

(ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν), έηζη ψζηε λα εληζρπζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ε θαηάξηηζε ησλ 

θνηηεηψλ ζε ζέκαηα νηθνγελεηαθήο/γεληθήο ηαηξηθήο, αιιά θαη λα απμεζνχλ ηα θίλεηξά ηνπο σο πξνο ηελ 

επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηαο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηε κεηεθπαίδεπζε ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (θνηλνηηθή λνζειεπηηθή, αμηνπνίεζε επηζθεπηψλ πγείαο) (Έιιελαο 2010: 22). 
149

 Πξβ. επίζεο Οηθνλφκνπ (2012: 95). 
150

 Πξβ. επίζεο Έιιελαο (2010: 21) θαη Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο (2012: 14). 
151

 Γεληθφηεξα, ηνλίδεηαη ε αλάγθε εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. (Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 328). 
152

 Μάιηζηα, πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ αιγνξίζκσλ γηα ηελ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο, φπσο επίζεο ε πξαγκαηνπνίεζε εθζηξαηεηψλ ελεκέξσζεο, πξνθεηκέλνπ λα αξζεί ε 

έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζην δεκφζην ζχζηεκα Π.Φ.Τ. (Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο 

2012: 14). Γεληθφηεξα, πξνηείλεηαη ε πξνψζεζε ελφο πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Π.Φ.Τ. ην 

νπνίν ζα εδξάδεηαη ζηνλ ζεβαζκφ πξνο ηνλ ρξήζηε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, είηε απηέο αθνξνχλ ηελ 

πξφζβαζε ζηηο Μ.Τ., είηε ηελ εμππεξέηεζε, είηε ηηο ππνδνκέο, είηε ηελ επαγγεικαηηθή δενληνινγία ησλ 

ιεηηνπξγψλ θ.ιπ. (Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 329). Βι. επίζεο 

Κπξηφπνπινο et. al. (2000: 177). 
153

 Βι. επίζεο Κπξηφπνπινο et. al. (2000: 182). 
154

 Οκνίσο, νη σηεξηάδνπ et. al. (2011: 146) θαη νη Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο (2012: 14) 

ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη αλαγθαία ε απνηειεζκαηηθή δηαζχλδεζε ηεο Π.Φ.Τ. κε ηα λνζνθνκεία θαη ηα 

θέληξα ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Μάιηζηα, νη Κπξηφπνπινο et. al. (2000: 177) ππνζηεξίδνπλ φηη 

επηβάιιεηαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, πξνθεηκέλνπ ε Π.Φ.Τ. λα θαηαζηεί ν ππξήλαο 

ηνπ Δ..Τ., ελψ ε δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα θξνληίδα λα ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά. Πξβ. επίζεο 

Έιιελαο (2010: 22). 
155

 Τπνζηεξίδεηαη φηη πξέπεη λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή νη ππεξεζίεο ηεο θαη’ νίθνλ λνζειείαο θαη 

θξνληίδαο, ηεο βξαρείαο λνζειείαο, ηεο επείγνπζαο πεξίζαιςεο θαη άιισλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο ζα 

κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζην θάζκα ηεο Π.Φ.Τ. (θπζηνζεξαπεία, νδνληηαηξηθή θξνληίδα, ππεξεζίεο 

ςπρηθήο πγείαο, πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο αγσγήο, εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, ππεξεζίεο πξφιεςεο θαη 

απνθαηάζηαζεο, θνηλσληθήο θξνληίδαο, ηειεθσληθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θ.ιπ.) (Κπξηφπνπινο 

et. al. 2000: 182· Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 328· Έιιελαο 2010: 21-22· 

σηεξηάδνπ et. al. 2011: 146). Σέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ 

απνζπκθφξεζε ησλ κνλάδσλ Γ.Φ.Τ. θαη ζηελ νπζηαζηηθή παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο. 
156

 Πξβ. επίζεο Έιιελαο (2010: 21-22), Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο (2012: 14) θαη Οηθνλφκνπ (2012: 

95). 
157

 Πξβ. επίζεο Κνπξήο et. al. (2007: 64). Μάιηζηα, ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ 

ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ, ην νπνίν κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ νιηζηηθή αληηκεηψπηζε 

θάζε πεξηζηαηηθνχ (Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο 2012: 14), ε θάξηα πγείαο, θαζψο επίζεο ε ρξήζε ηεο 

ηειεταηξηθήο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο (Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 328· 

Έιιελαο 2010: 22· σηεξηάδνπ et. al. 2011: 146). Πξνηείλεηαη, επίζεο, ε αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ 

νδεγηψλ θαη αιγφξηζκσλ νη νπνίνη ζα θαηεπζχλνπλ ηε δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία θαη ηε ζπληαγνγξάθεζε, ε 

εηζαγσγή θιηληθψλ ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θ.ιπ. (Κπξηφπνπινο et. al. 2000: 178· 

νπιηψηεο & Ληνλήο 2003: 470· Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο 2012: 14· Οηθνλφκνπ 2012: 95-96). 
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πξνηεξαηφηεηα πνπ δίλεη ην δείγκα ηεο έξεπλάο καο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο 

Π.Φ.Τ.  

Αληηζέησο, θαίλεηαη φηη δελ δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ: α) ηε 

βειηίσζε ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ., β) ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή 

ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ,
158

 γ) ηε δεκηνπξγία 

δηεπηζηεκνληθψλ νκάδσλ πγείαο
159

 θαη δ) ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο κε ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία.
160

 Σα παξαπάλσ δεδνκέλα ππνδειψλνπλ φηη ζπγθεθξηκέλεο εθθάλζεηο 

ηεο έλλνηαο ηεο Π.Φ.Τ. (αζρέησο αλ απνηεινχλ θεθαιαηψδε θαη δηαρξνληθά δεηήκαηά 

ηεο) δελ έρνπλ εδξαησζεί ζηε ζπλείδεζε ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο Π.Φ.Τ. 

χκθσλα κε ηνπο πιεξνθνξεηέο, νη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αλέθηθηεο πνιιέο απφ ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο ζρεηίδνληαη κε: α) ηελ έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηε γεληθφηεξε 

νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ρψξα, β) ηελ έιιεηςε πνιηηηθήο 

βνχιεζεο γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ηελ εθαξκνγή κηαο ζηαζεξήο θαη ζπλεθηηθήο εζληθήο 

ζηξαηεγηθήο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο,
161

 γ) ηελ απνπζία δξαζηηθψλ επεκβάζεσλ ελάληηα 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο, δ) ηνλ παξαδνζηαθά ζπγθεληξσηηθφ, 

γξαθεηνθξαηηθφ θαη, νπζηαζηηθά, αλαπνηειεζκαηηθφ ραξαθηήξα ηεο δηνίθεζεο,
162

 ηελ 

                                                           
158

 Χζηφζν, ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, θαζψο επίζεο θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο κε 

βάζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη απαξαίηεηεο 

δηνξζσηηθέο αιιαγέο (Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 328· σηεξηάδνπ et. al. 

2011: 146· Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο 2012: 14). Πξνηείλεηαη, επίζεο, ν έιεγρνο ηεο θιηληθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ (νπιηψηεο & Ληνλήο 2003: 470), ε αλάπηπμε ηαηξηθψλ 

πξσηνθφιισλ δηάγλσζεο θαη αιγφξηζκσλ ζεξαπείαο, ε άζθεζε ηεθκεξησκέλεο ηαηξηθήο [evidence-based 

medicine] θαη ε εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ ηαηξηθνχ ειέγρνπ [medical audit] (Κπξηφπνπινο et. al. 2000: 178· 

νπιηψηεο & Ληνλήο 2003: 470· Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο 2012: 14· Οηθνλφκνπ 2012: 85). 
159

 Χζηφζν, ππνζηεξίδεηαη φηη ε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηελ Π.Φ.Τ. 

κπνξεί λα ζπκβάιεη: α) ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ξφινπ θάζε επαγγεικαηία μερσξηζηά, β) ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ αιιεινζεβαζκνχ θαη ηεο ζπλαδειθηθφηεηαο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, γ) ζηελ παξνρή 

ζχγρξνλσλ θαη πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη δ) ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο λνζνθνκεηνθεληξηθήο 

πεξίζαιςεο θαη ηελ ηζφξξνπε δηαζχλδεζε ησλ επηκέξνπο επηπέδσλ πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο (Αδακαθίδνπ 

& Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ 2008: 328· Έιιελαο 2010: 21-22· σηεξηάδνπ et. al. 2011: 146· 

Οηθνλφκνπ 2012: 95). 
160

 Χζηφζν, νη Αδακαθίδνπ & Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ (2008: 328), Έιιελαο (2010: 21, 23) θαη 

σηεξηάδνπ et. al. (2011: 146) ηνλίδνπλ ηελ αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ ζπλεξγαζίαο ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. 

κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία (π.ρ. εθπαηδεπηηθνχο, ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, ζπλδηθαιηζηηθέο 

ελψζεηο, εζεινληηθέο νξγαλψζεηο θ.ιπ.) θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο, κε ζηφρν ηελ πξφιεςε θαη ηελ αγσγή 

πγείαο. Πξβ. επίζεο Κπξηφπνπινο et. al. (2000: 177-178) ζρεηηθά κε ηελ έκθαζε πνπ πξέπεη λα δνζεί 

ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ, ζηελ παξάιιειε κειέηε ησλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, επηδεκηνινγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θνηλφηεηαο αλαθνξάο θαη, θπξίσο, ζηνλ θνηλνηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κέζα απφ κηα δηαδηθαζία αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ. 
161

 Καη νη Κνπξήο et. al. (2007: 64) θαη Έιιελαο (2010: 23) ππνζηεξίδνπλ φηη ε επηηπρία κηαο 

πγεηνλνκηθήο κεηαξξχζκηζεο εμαξηάηαη πξσηίζησο απφ ηελ πνιηηηθή βνχιεζε, ηε δηαθνκκαηηθή 

ζπλεξγαζία θαη ηε ζπλαίλεζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ πιεπξψλ. 
162

 Όπσο ζεκεηψλνπλ νη Βξαράηεο & Παπαδφπνπινο (2012: 14), πξέπεη λα δηακνξθσζεί έλα πγηέο 

πιαίζην επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Πνηφηεηαο 

Εσήο θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. ε απηφ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ θαη νη ηνπηθέο αξρέο, 
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έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηελ θαθή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ε) ηελ 

αδπλακία νξζνινγηθήο ζηειέρσζεο θαη θαηαλνκήο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αιιά 

θαη ζη) ηελ ειιηπή ππνζηήξημή ηνπ ζε επίπεδν πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, εμνπιηζκνχ θαη 

ηερλνινγίαο. Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη ε αηνκηθή θαη ζπιινγηθή επζχλε ησλ ίδησλ ησλ 

ιεηηνπξγψλ ηεο Π.Φ.Τ. δελ ηέζεθε σο πξψηεο γξακκήο δήηεκα, γεγνλφο πνπ 

ππνδειψλεη ηελ απξνζπκία ησλ πιεξνθνξεηψλ λα θάλνπλ απηνθξηηηθή γηα ζέκαηα ηνπ 

θιάδνπ ηνπο, φπσο είλαη ν βιαβεξφο ζπλδηθαιηζκφο, ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, ε 

θαθψο ελλννχκελε δεκνζηνυπαιιειηθή θνπιηνχξα, ε αλαμηνθξαηία, ε απνπζία 

αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο, ε έιιεηςε γφληκνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο εμέιημε θαη ηελ πεξαηηέξσ θαηάξηηζή ηνπο ζην άκεζν αληηθείκελν ελαζρφιεζήο 

ηνπο.
163

 

Ζ ζηάζε ηεο πιεηνλφηεηαο ηνπ δείγκαηνο απέλαληη ζηνλ ζεζκφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

ηαηξνχ είλαη ζεηηθή, παξφιν πνπ ε φπνηα δηαξζξσηηθή παξέκβαζε ζ’ απηφ ην ζέκα δελ 

αμηνινγείηαη σο άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο. Σνλίδεηαη ε ζπκβνιή ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

ηαηξνχ: α) ζηελ νιηζηηθή θαη αλζξσπνθεληξηθή αληηκεηψπηζε ησλ ηαηξηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ, φληαο ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο, β) ζηε θξνληίδα 

θαη ηελ απνθαηάζηαζε αζζελψλ, ζηε δηαρείξηζε ρξφλησλ λνζεκάησλ θαη άιισλ 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλφηεηα, αιιά θαη ζηελ πξφιεςε 

αζζελεηψλ, γ) ζηελ επνπηεία ησλ θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ δσήο 

θαη εξγαζίαο ησλ αζζελψλ ηνπ, κέζα απφ ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ ηήξεζε ηνπ ηαηξηθνχ 

ηνπο θαθέινπ, δ) ζηελ παξνρή θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη ζηελ παξαπνκπή ησλ 

αζζελψλ ζηηο ππφινηπεο βαζκίδεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ε) ζηνλ έιεγρν ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζηε ζπλαθφινπζε εμνηθνλφκεζε πφξσλ.
164

 

Δπηπιένλ, έλα κεγάιν κέξνο ησλ πιεξνθνξεηψλ έρεη ειιηπή γλψζε φζνλ αθνξά 

ζρεηηθά παξαδείγκαηα απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ Π.Φ.Τ. ζηνλ ππφινηπν θφζκν. 

Χζηφζν, θαηαγξάθεηαη ε ελδειερήο ή κεξηθή γλψζε ησλ ζπζηεκάησλ Π.Φ.Τ. ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο νπεδίαο, ηε Γεξκαλίαο, ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 

Ακεξηθήο, ηεο Γαιιίαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο Οιιαλδίαο, ηεο Φηλιαλδίαο, ηεο Κνχβαο, ηεο 

Οπγγαξίαο, ηεο Ρνπκαλίαο, ηνπ Καλαδά, ηνπ Βέιγηνπ θαη ηεο Σνπξθίαο. Πξνθξίλνληαη 

κάιηζηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ηεζνχλ ζε 

                                                                                                                                                                          
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε απφ ηε ζπγθεληξσηηθή δηνίθεζε ζηελ απηνδηαρείξηζε [self-

governing] (Έιιελαο 2010: 23). 
163

 Καη νη Κνπξήο et. al. (2007: 64) ηνλίδνπλ ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη νη ίδηνη νη πγεηνλνκηθνί ιεηηνπξγνί 

νθείινπλ λα θηλεηνπνηεζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα εθάζηνηε λέα δεδνκέλα ηα νπνία αθνξνχλ ην 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Π.Φ.Τ. 
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 Πξβ. επίζεο Κπξηφπνπινο et. al. (2000: 181-186) θαη νπιηψηεο & Ληνλήο (2003: 469-470). 
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εθαξκνγή θαη ζην ηνπηθφ καο παξάδεηγκα. Πην ζπγθεθξηκέλα: α) ε εληζρπκέλε 

παξνπζία ηνπ γεληθνχ ηαηξνχ, β) ε απνθεληξσκέλε θαη πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, γ) ε ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ αζζελψλ ζηηο κνλάδεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο, δ) ε αμηνπνίεζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαηά ηελ ηαηξηθή θαη 

παξαταηξηθή πξαθηηθή, ε) ε ζπγθξφηεζε δηεπηζηεκνληθψλ νκάδσλ πγείαο, ζη) ε 

νξζνινγηθή θαηαλνκή θαη ρξήζε ησλ πφξσλ γηα ηηο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ., δ) ε αιιαγή ηεο 

εξγαζηαθήο ζρέζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ ιεηηνπξγψλ, ε) ε νξζνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

πεξηζηαηηθψλ, πξηλ απηά πξνσζεζνχλ ζε δεπηεξνβάζκην επίπεδν, ζ) ηα πξνγξάκκαηα 

πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, η) ε αλαλέσζε θαη ε επάξθεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηεο 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη ησλ αλαιψζηκσλ ησλ κνλάδσλ Π.Φ.Τ., ηα) ε παξνρή 

πξψησλ βνεζεηψλ ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά, ηβ) ε επαξθήο πνζνηηθή ζηειέρσζε ησλ 

κνλάδσλ πγείαο, ηγ) ε παξαθνινχζεζε θαη ε ζχδεπμε ησλ ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. κε ηηο 

αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ηδ) ε εθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ λνζειείαο, 

πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη ηε) ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξαθηηθήο 

άζθεζεο ησλ ηειεηφθνηησλ επηζηεκφλσλ, δπλάκεη επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

 

4.5 Αλαθεθαιαίσζε 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, θαίλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπ δείγκαηνο  έρεη επίγλσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηνπ ξφινπ ηεο Π.Φ.Τ. κέζα ζην 

ζχζηεκα πγείαο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Ζ αλαγθαηφηεηα θαη ε ζεκαζία ηνπ 

ζπζηήκαηνο Π.Φ.Τ. ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ 

ραξαθηήξα, ηηο θαηαζηαηηθέο αξρέο θαη ηε ζέζε ηνπ κέζα ζην Δ..Τ. Χζηφζν, ηα 2/3 

πεξίπνπ ησλ πιεξνθνξεηψλ δελ εθθξάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο φζνλ αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. ζηελ Διιάδα. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε αξλεηηθή ζηάζε βξίζθεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηα πνξίζκαηα εκπεηξηθψλ 

εξεπλψλ νη νπνίεο αθνξνχλ ηφζν ηελ αμηνιφγεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο φζν θαη ηε δηεξεχλεζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πγεηνλνκηθψλ ιεηηνπξγψλ. 

Απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη φηη νη πιεξνθνξεηέο αμηνινγνχλ ζεηηθά θπξίσο ηελ 

θηηξηαθή ππνδνκή, ηελ πνηνηηθή ζηειέρσζε θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ 

Π.Φ.Τ. Χζηφζν, αμηνινγνχλ αξλεηηθά ηηο αλεπάξθεηεο ησλ κνλάδσλ σο πξνο ηελ 

πιηθνηερληθή ηνπο ππνδνκή, ηελ πνζνηηθή ηνπο ζηειέρσζε, ην γξαθεηνθξαηηθφ θαη 
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λνζνθνκεηνθεληξηθφ ραξαθηήξα δηνίθεζεο θαη ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπο δηαζχλδεζε κε 

ηηο κνλάδεο Γ.Φ.Τ. Οη ίδηνη ηνκείο απνηεινχλ θεληξηθήο ζεκαζίαο θαη ζηηο αιιαγέο θαη 

παξεκβάζεηο πνπ πξνηείλνπλ λα γίλνπλ ζην ζχζηεκα Π.Φ.Τ. Γίλεηαη έκθαζε θπξίσο 

ζηελ αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεηεζεο ηεο Π.Φ.Τ., ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη επαξθή 

ζηειέρσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο κνλάδεο Π.Φ.Τ. 

(νξζνινγηθή θαηαλνκή, θίλεηξα απφδνζεο, πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θ.ιπ.), ζηελ 

ελίζρπζε ηεο πιηθνηερληθήο ηνπο ππνδνκήο θαη ζηε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο θαη 

νξγαλσηηθήο ηνπο δηάξζξσζεο (νξζνινγηθή θαηαλνκή κνλάδσλ, απνηειεζκαηηθή 

δηαζχλδεζή ηνπο κε κνλάδεο Γ.Φ.Τ., εθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ λνζειείαο θαη 

πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο, αμηνπνίεζε ςεθηαθήο ηερλνινγίαο 

θ.ιπ.). Εεηήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ελφο αληηθεηκεληθνχ ζπζηήκαηνο 

αμηνιφγεζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ηε δεκηνπξγία δηεπηζηεκνληθψλ νκάδσλ 

πγείαο θαη ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία απνηεινχλ 

δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο ζέκαηα θαη θαίλεηαη πσο δελ έρνπλ εδξαησζεί ζηε ζπλείδεζε 

ησλ πιεξνθνξεηψλ. 

Οη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αλέθηθηεο πνιιέο απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζρεηίδνληαη 

θπξίσο κε ηελ έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ 

νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ρψξα, ηελ έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο, ηελ απνπζία δξαζηηθψλ 

επεκβάζεσλ ελάληηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο, ηνλ ζπγθεληξσηηθφ 

θαη γξαθεηνθξαηηθφ ραξαθηήξα ηεο δηνίθεζεο, ηελ έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηελ 

θαθή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ηελ αδπλακία νξζνινγηθήο ζηειέρσζεο θαη 

θαηαλνκήο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηελ ειιηπή ππνζηήξημή ηνπ ζε επίπεδν 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, εμνπιηζκνχ θαη ηερλνινγίαο. Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη δελ δίλεηαη 

έκθαζε ζηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή επζχλε ησλ ίδησλ ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο Π.Φ.Τ., 

γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ απξνζπκία ησλ πιεξνθνξεηψλ λα αζθήζνπλ νπζηαζηηθή 

θξηηηθή ζε ζέκαηα φπσο ν βιαβεξφο ζπλδηθαιηζκφο, ηα ζπκθέξνληα, ε θαθψο 

ελλννχκελε δεκνζηνυπαιιειηθή θνπιηνχξα, ε αλαμηνθξαηία, ε απνπζία αληηθεηκεληθήο 

αμηνιφγεζεο θαη ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ην άκεζν αληηθείκελν ελαζρφιεζήο ηνπο. 

Παξφιν πνπ ε ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ δελ αμηνινγείηαη σο 

άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο παξέκβαζε, νη πιεξνθνξεηέο αλαγλσξίδνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ 

ζηελ νιηζηηθή θαη αλζξσπνθεληξηθή αληηκεηψπηζε ησλ ηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ηε 

θξνληίδα θαη ηελ απνθαηάζηαζε αζζελψλ, ζηελ θαηάξηηζε θαη ηελ ηήξεζε ηνπ 

ηαηξηθνχ ηνπο θαθέινπ, ζηελ παξαπνκπή ησλ αζζελψλ ζηηο ππφινηπεο βαζκίδεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ζηνλ έιεγρν ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζηε ζπλαθφινπζε 
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εμνηθνλφκεζε πφξσλ, ζηε δηαρείξηζε ρξφλησλ λνζεκάησλ θαη άιισλ παξαγφλησλ 

θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλφηεηα θαη ζηελ πξφιεςε αζζελεηψλ. 

Γεγνλφο είλαη φηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ πιεξνθνξεηψλ έρεη ειιηπή γλψζε άιισλ 

ζπζηεκάησλ Π.Φ.Τ. πνπ εθαξκφδνληαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Χζηφζν, θξίλεηαη φηη 

ζα κπνξνχζαλ λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή ζην ηνπηθφ καο παξάδεηγκα πνιιά ζεηηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα ε απνθεληξσκέλε θαη πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ε νξζνινγηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ε αμηνπνίεζε ηεο 

ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ, ε ζπγθξφηεζε δηεπηζηεκνληθψλ 

νκάδσλ πγείαο, ε εληζρπκέλε παξνπζία ηνπ γεληθνχ ηαηξνχ, ε εθαξκνγή ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο παξαπνκπψλ, ε επξεία εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, παξνρήο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ λνζειείαο θαη πξψησλ 

βνεζεηψλ, ε επαξθήο πνζνηηθή ζηειέρσζε ησλ κνλάδσλ πγείαο θαη ε ζχδεπμε ησλ 

ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. κε ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

 

 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο 

Σκήκα  

Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο 

Σ.Δ.Ι. Πεηξαηά  

Σκήκα  

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ  
 

 

 

Θα ήζεια ηελ βνήζεηα ζαο, ζπκπιεξψλνληαο ην εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί, ην 

νπνίν απνηειεί ηκήκα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ζην πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο Γηνίθεζεο ηεο Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θαη αθνξά ηα «Η 

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ζηελ Διιάδα. Αμηνιόγεζε από ηνπο ιεηηνπξγνύο 

ηεο», ην νπνίν νινθιεξψλσ κε ηελ εθπφλεζε ηεο πξναλαθεξζείζαο εξγαζίαο.  

Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γίλεηαη αλψλπκα, νη απαληήζεηο είλαη πιήξσο 

εκπηζηεπηηθέο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο ζην πιαίζην ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο, ειπίδνληαο πσο ν αξηζκφο ησλ 

εξσηήζεσλ δε ζα ζαο θνπξάζεη πνιχ!  

 

Γηψξγνο Ξχδεο 

 

 

 

1. Θεσξείηε ηθαλνπνηεηηθέο θαη απνδνηηθέο ηηο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. ζηελ Διιάδα ζήκεξα; 

 

 Πάξα πνιχ 

 Πνιχ 

 Οχηε πνιχ νχηε ιίγν 

 Λίγν 

 Διάρηζηα 

 

 

2. Δάλ ζεσξείηε ηηο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. ηθαλνπνηεηηθέο θαη απνδνηηθέο, ην πηζηεχεηε 

απηφ σο πξνο πνηνλ απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο; (Μπνξείηε λα επηιέμεηε παξαπάλσ απφ έλαλ 

ιφγνπο.) 
 

 Δγθαηαζηάζεηο – Κηηξηαθέο ππνδνκέο 

 Δμνπιηζκφο – Τιηθνηερληθή ππνδνκή – Αλαιψζηκα πιηθά 

 Ζ/Τ κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (βηβιηνζήθεο θ.ιπ.) 

 Φεθηαθέο ππεξεζίεο πγείαο (ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε, ηειεταηξηθή, e-

health, ειεθηξνληθφο ηαηξηθφο θάθεινο θ.ιπ.) 

 Δπαξθέο σξάξην ιεηηνπξγίαο 

 Χξάξην εξγαζίαο 

 Πνηνηηθή ζηειέρσζε κνλάδσλ Π.Φ.Τ. (γλψζεηο, εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, 

εμεηδίθεπζε, εκπεηξία) 
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 Πνζνηηθή ζηειέρσζε κνλάδσλ Π.Φ.Τ. 

 Καηαλνκή θαη ζχλζεζε πξνζσπηθνχ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. 

 Γηαζχλδεζε κε κνλάδεο Γ.Φ.Τ. – Απνδνηηθφ ζχζηεκα παξαπνκπήο 

 Αμηνιφγεζε παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. 

 Άιιν: …………………………………………………………………………. 

 

 

3. Δάλ δελ ζεσξείηε ηηο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. ηθαλνπνηεηηθέο θαη απνδνηηθέο, ην πηζηεχεηε 

απηφ σο πξνο πνηνλ απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο; (Μπνξείηε λα επηιέμεηε παξαπάλσ απφ έλαλ 

ιφγνπο.) 
 

 Γξαθεηνθξαηία 

 Ννζνθνκεηνθεληξηθφ ζχζηεκα 

 Δγθαηαζηάζεηο – Κηηξηαθέο ππνδνκέο 

 Δμνπιηζκφο – Τιηθνηερληθή ππνδνκή – Αλαιψζηκα πιηθά 

 Ζ/Τ κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (βηβιηνζήθεο θ.ιπ.) 

 Φεθηαθέο ππεξεζίεο πγείαο (ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε, ηειεταηξηθή,      e-

health, ειεθηξνληθφο ηαηξηθφο θάθεινο θ.ιπ.) 

 Χξάξην εξγαζίαο 

 Φφξηνο εξγαζίαο 

 Αλεπαξθέο σξάξην ιεηηνπξγίαο 

 Πνηνηηθή ζηειέρσζε κνλάδσλ Π.Φ.Τ. (γλψζεηο, εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, 

εμεηδίθεπζε, εκπεηξία) 

 Πνζνηηθή ζηειέρσζε κνλάδσλ Π.Φ.Τ. 

 Καηαλνκή θαη ζχλζεζε πξνζσπηθνχ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. 

 Γηαζχλδεζε κε κνλάδεο Γ.Φ.Τ. – Απνδνηηθφ ζχζηεκα παξαπνκπήο 

 Αμηνιφγεζε παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. 

 Άιιν: …………………………………………………………………………. 

 

 

4. Πνηεο αιιαγέο ή παξεκβάζεηο ζα πξνηείλαηε, ψζηε λα βειηησζνχλ νη παξερφκελεο 

ππεξεζίεο Π.Φ.Τ.; 

 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
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5. Θεσξείηε ην ππνζχζηεκα ηεο Π.Φ.Τ. αλαγθαίν; 

 

 Ναη 

 Όρη 

 Γελ μέξσ / Γελ απαληψ 

 

 

6. Θεσξείηε ην ππνζχζηεκα ηεο Π.Φ.Τ. ζεκαληηθφ; 

 

 Ναη 

 Όρη 

 Γελ μέξσ / Γελ απαληψ 

 

 

7. Αλ ην ζεσξείηε ζεκαληηθφ, ην πηζηεχεηε απηφ σο πξνο πνηνλ απφ ηνπο παξαθάησ 

ιφγνπο; (Μπνξείηε λα επηιέμεηε παξαπάλσ απφ έλαλ ιφγνπο.) 

 

 Χο πξνο ηε ζέζε ηνπ ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο 

 Χο πξνο ηε απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο 

 Χο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο 

 Χο πξνο ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο 

 Χο πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ ηξίπηπρνπ «πξφιεςε – ζεξαπεία – απνθαηάζηαζε» 

 Χο πξνο ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ αζζελψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

 Χο πξνο ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ 

 Χο πξνο ηελ ακεζφηεηα επίιπζεο πεξηζηαηηθψλ 

 Χο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο 

 Χο πξνο ηελ εμάιεηςε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηελ πγεία 

 Χο πξνο ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

 Χο πξνο ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

 Χο πξνο ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηελ πγεία 

 Άιιν: …………………………………………………………………………. 

 

 

8. Πνηεο αιιαγέο ή παξεκβάζεηο πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ.; 

 

 Γηάζεζε πεξηζζφηεξσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηηο δνκέο Π.Φ.Τ. 

 Βειηίσζε εγθαηαζηάζεσλ – θηηξηαθψλ ππνδνκψλ 

 Αλαλέσζε εμνπιηζκνχ – Νέεο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο – Δπάξθεηα αλαιψζηκσλ 

πιηθψλ 

 Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ – Έκθαζε ζηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο πγείαο 

 Δθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη εμεηδίθεπζε πξνζσπηθνχ (ηαηξηθνχ, λνζειεπηηθνχ 

θαη ινηπνχ) 

 Πξνγξάκκαηα ζπλερνχο θαηάξηηζεο ζηε Γεληθή Ηαηξηθή 

 Αχμεζε αξηζκνχ γεληθψλ ηαηξψλ 
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 Δπαξθήο πνζνηηθή ζηειέρσζε κνλάδσλ Π.Φ.Τ. (ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ θαη 

ινηπφ πξνζσπηθφ) 

 Λεηηνπξγηθή θαηαλνκή θαη ζχλζεζε πξνζσπηθνχ κνλάδσλ Π.Φ.Τ. 

 πλεξγαζία θαη δηεπηζηεκνληθφηεηα – Οκάδεο πγείαο 

 Απνηειεζκαηηθή δηαζχλδεζε κε κνλάδεο Γ.Φ.Τ. – Απνδνηηθφ ζχζηεκα 

παξαπνκπήο 

 Παξνρή θηλήηξσλ πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο γηα ζηήξημε ηνπ δηθηχνπ 

Π.Φ.Τ. 

 Δλίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ νηθνγελεηαθνχ/πξνζσπηθνχ ηαηξνχ 

 Αλάπηπμε ππεξεζηψλ θαη’ νίθνλ λνζειείαο 

 Αμηνιφγεζε πνηφηεηαο θαη απφδνζεο ησλ ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. 

 Αλάπηπμε δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

 Βειηίσζε πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αζζελψλ ζηηο δνκέο Π.Φ.Τ. 

 Αιιαγή θηινζνθίαο γηα ην ηη ζεκαίλεη Π.Φ.Τ. 

 Άιιν: …………………………………………………………………………. 

 

 

9. Πνηεο απφ απηέο είλαη εθηθηέο; 

 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

10. Οη αιιαγέο απηέο είλαη πξαγκαηνπνηήζηκεο… 

 

 Βξαρππξφζεζκα 

 Μεζνπξφζεζκα 

 Μαθξνπξφζεζκα 

 

 

11. Πνηνη ιφγνη, θαηά ηε γλψκε ζαο, θαζηζηνχλ ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο αλέθηθηεο; 

 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

12. Θεσξείηε ζεκαληηθή ηε ζπκβνιή ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ ζηηο ππεξεζίεο Π.Φ.Τ.; 

 

 Πάξα πνιχ 

 Πνιχ 
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 Οχηε πνιχ νχηε ιίγν 

 Λίγν 

 Διάρηζηα 

 

 

13. Γηα πνηνλ ιφγν; 

 

 Υξεζηκνπνηεί ιηγφηεξνπο πφξνπο ζρεηηθά κε άιιεο εηδηθφηεηεο 

 Έρεη ζθαηξηθή γλψζε θαη επνπηεία ησλ θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ 

ζπλζεθψλ δσήο θαη εξγαζίαο θάζε αζζελή 

 Μπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ρξφληα λνζήκαηα θαη παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ 

αθνξνχλ ηελ θνηλφηεηα κέζα ζηελ νπνία εξγάδνληαη 

 Μπνξεί λα αζθήζεη πξνιεπηηθφ θαη πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν ζηνπο αζζελείο 

ηνπ 

 Μπνξεί λα θαηαξηίζεη θαη λα ηεξήζεη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηνλ ηαηξηθφ 

θάθειν θάζε αζζελή ηνπ 

 Πξνζεγγίδεη θάζε ηαηξηθφ πξφβιεκα νιηζηηθά (απφ ηαηξηθή, θνηλσληθή θαη 

ςπρνινγηθή ζθνπηά) 

 Μπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηε θξνληίδα θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αζζελψλ ηνπ, 

φληαο ζε δηαζχλδεζε κε άιιεο εηδηθφηεηεο ηαηξψλ θαη άιιεο κνλάδεο πγείαο 

 Μπνξεί λα θξίλεη θαηά πφζν είλαη αλαγθαία ε παξαπνκπή ελφο αζζελή εθηφο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

 

 

14. Γλσξίδεηε πξφηππα Π.Φ.Τ. ηνπ εμσηεξηθνχ; 

 

 Ναη 

 Όρη 

 

 

15. Πνηαο ρψξαο; 

 

 Ζλσκέλν Βαζίιεην 

 νπεδία 

 Άιιν: …………………………………………………………………………. 

 

 

16. Πνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο γλσξίδεηε, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

εθαξκνζηνχλ θαη ζην ειιεληθφ ζχζηεκα Π.Φ.Τ.; 

 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
 

 

Σν πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη άθξσο εκπηζηεπηηθό. Οη 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο εξσηψκελνπο δελ ζα γίλνπλ γλσζηέο ζε 

θακία πεξίπησζε. 

 

 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΣΖ 
 

Όλνκα    ………………………………………………………… 

Δπψλπκν   ………………………………………………………… 

Σφπνο θαηνηθίαο  ………………………………………………………… 

Φχιν                                   ………………………………………………………… 

Ζιηθία                                 ………………………………………………………… 

Μφξθσζε                        ………………………………………………………… 

Δπάγγεικα/Δηδηθφηεηα           ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηνηρεία επηθνηλσλίαο εξεπλεηή: 

 

Ξύδεο Γεώξγηνο 

Πηπρηνχρνο Σκήκαηνο Ραδηνινγίαο – Αθηηλνινγίαο ΣΔΗ Αζελψλ 

Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο Γηνίθεζεο Τγείαο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά 

 

Γηεχζπλζε νηθίαο: πχξνπ Φσθά 5 - Άγηνη Αλάξγπξνη – Σ.Κ. 13562 – Αζήλα 

Σει.: 213 0142211 – 6972240099 

e-mail: georgxyd@yahoo.gr ή georgxyd@gmail.com  
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