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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η  πρωτοβάθμια  φροντίδα  Υγείας  είναι  ένας  βασικός  πυλώνας  του  κάθε
συστήματος υγείας που ξεκινά από την προληπτική ιατρική, την αγωγή υγείας και τη
σχολική  υγιεινή,  άπτεται  της  αποσυμφόρησης  των  εξωτερικών  ιατρείων  και  των
νοσηλευτικών  κλινών  των  νοσοκομείων  λόγω  έγκαιρης  και  αποτελεσματικής
αντιμετώπισης στο σπίτι  πολλών από τα χρόνια και πιο απλά οξέα προβλήματα που
υπό άλλες συνθήκες θα οδηγούσαν σε επιβάρυνση της δευτεροβάθμιας περίθαλψης
και  επεκτείνεται  στην  αποκατάσταση,  τη  φροντίδα  της  Τρίτης  ηλικίας  και
προβλημάτων όπως τα ναρκωτικά και η ψυχική υγεία.

Η υγεία του Ελληνικού πληθυσμού βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Από τη
μία πλευρά η γήρανση του πληθυσμού, η μεταβολή του επιδημιολογικού φάσματος, η
επικράτηση των χρόνιων νοσημάτων που θα συνεχιστούν σύμφωνα με τον ΠΟΥ στο
μέλλον,  και  από  την  άλλη  το  ασφυκτικό  περιβάλλον  της  οικονομικής  κρίσης,
επιβάλλουν  την  πραγματοποίηση  μεταρρυθμίσεων  στον  τομέα  της  Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας.

Όπως έλεγε ο αείμνηστος καθηγητής Κ. Γαρδίκας «η πρωτοβάθμια φροντίδα
καλύπτει  τα  9/10  της  ιατρικής.  Η αποκλειστική  ενασχόληση με  τη  νοσοκομειακή
ιατρική είναι μια κακή αρχή από την οποία επιβάλλεται γρήγορη απομάκρυνση». Η
εθνική στρατηγική για την αναδιοργάνωση, ανάπτυξη, ενδυνάμωση της ΠΦΥ, που
από  τον  ιδρυτικό  νόμο  του  ΕΣΥ μέχρι  σήμερα  είναι  ο  «φτωχός»  συγγενής»  του
συστήματος υγείας, είναι σήμερα παρά ποτέ επιτακτική. 

Αποσπασματικές  προσπάθειες  περιορισμού των δαπανών με  μέτρα όπως η
περικοπή εξετάσεων που αφορούν την προσυμπτωματική διάγνωση σοβαρών νόσων
είναι  καταδικασμένες  γιατί  οδηγούν  προς  την  αντίθετη  κατεύθυνση,  αυτή  της
επιβάρυνσης της υγείας του πληθυσμού και συνακόλουθα την αύξηση των δαπανών
της υγείας. 

Πρόσφατα  νομοθετήματα,  αλλά  και  πρόσθετες  προτάσεις,  προσπαθούν  να
αντιμετωπίσουν  θέματα  σχετικά  με  την  ΠΦΥ,  όπως  ο  κατακερματισμός  των
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας, η έλλειψη ισότιμης πρόσβασης σε αυτές από
τους πολίτες, η απουσία 24ωρης κάλυψης, η θέσπιση του θεσμού του οικογενειακού
γιατρού, η καθιέρωση ομάδας και εκπαίδευσης  επαγγελματιών υγείας με αναβάθμιση
της  ειδικότητας  του  Γενικού  γιατρού,  η  αξιολόγηση  της  ποιότητας  και  της
αποτελεσματικότητας  της,  όπως  και  η  ανεύρεση  πόρων  για  την  υλοποίησή  των
προγραμμάτων της.  Η συγκυρία είναι θετική. Τα προβλήματα έχουν εντοπιστεί,  η
κρίση κάμπτει την αντίσταση συντεχνιών και συμφερόντων και η ανάγκη βελτίωσης
των δεκτών υγείας του λαού είναι δεδομένη.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας,  αδυναμίες  ελληνικής ΠΦΥ ,
οικογενειακός γιατρός, πρόληψη, πρόσφατοι νόμοι, προσυμπτωματικός έλεγχος.
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1.Εισαγωγή

Η υγεία,  ένα  αγαθό που σχετίζεται  με  την  ίδια  την  ύπαρξη αλλά και  την
ποιότητα της ζωής του ανθρώπου, κατέχει πρωταρχική θέση στην κλίμακα των αξιών
και  συνοδεύεται  από  την  απαίτηση  όχι  μόνο  για   την  χωρίς  όρους  παροχή  των
υπηρεσιών της σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες , αλλά και την υψηλότερη δυνατή
ποιότητα των υπηρεσιών αυτών. [1] 

Μπορεί βέβαια ο τρόπος  παροχής των υπηρεσιών υγείας να διαφέρει ανάλογα
με  την  ιστορική  περίοδο,  την  γενικότερη  πολιτική  και  κοινωνικοοικονομική
φιλοσοφία  κάθε  εποχής  και  τις  υγειονομικές  ανάγκες  του  πληθυσμού  [2],
ανεξαρτήτως  όμως  των  επί   μέρους  διαφορών   στον  τρόπο  οργάνωσης  και
λειτουργίας  των  υγειονομικών  συστημάτων,  η  αποτελεσματική  αντιμετώπιση  των
αναγκών του πληθυσμού  θα πρέπει να έχει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά όπως το
να είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου, να είναι προσπελάσιμες και
εύχρηστες  από  τους  πολίτες  σε  κάθε  σημείο  της  περιοχής  ευθύνης  τους  και  να
παρέχουν τη θεραπεία, την πρόληψη και την αποκατάσταση των προβλημάτων υγείας
των  ανθρώπων  [3]  εξασφαλίζοντας  προστασία  του  εισοδήματος  και  ελευθερία
επιλογής του ασθενή,  αυτονομία των ιατρών και λοιπών προμηθευτών σε ιατρικά
θέματα και μακροοικονομική και μικροοικονομική αποδοτικότητα του συστήματος.
[4]

Για να υλοποιηθούν όμως όλα αυτά απαιτούνται σε επίπεδο πρωτοβάθμιας
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας δημόσιας περίθαλψης τα απαραίτητα κονδύλια, τα
οποία  σε  συστήματα  υγείας  όπως  το  Ελληνικό,  προέρχονται  από  την  κρατική
επιχορήγηση μέσω του εθνικού προϋπολογισμού, τη συμμετοχή των ασφαλιστικών
ταμείων,  τη συνεισφορά των ίδιων των χρηστών τους [5]  και τη συνύπαρξη του
ιδιωτικού τομέα της υγείας, ο οποίος χρηματοδοτείται από την ιδιωτική ασφάλιση,
τους χρήστες των υπηρεσιών και σε μικρό ποσοστό  τα ασφαλιστικά ταμεία.[6]

Ιδιαίτερα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ) που αποτελεί ένα σύνολο
δραστηριοτήτων  και  υπηρεσιών  που  αφορούν  στην  προαγωγή  της  υγείας,  την
πρόληψη  της  αρρώστιας,  την  περίθαλψη,  παρακολούθηση,  αποκατάσταση  και
επανένταξη των ατόμων ενός σαφώς οριζόμενου πληθυσμού, καλύπτοντας την υγεία
και  την  κοινωνική  πρόνοια  ολόκληρου  του  πληθυσμού  ευθύνης  της  [7]  κατέχει
κεντρική θέση στο κάθε σύστημα υγείας.

Η παγκόσμια οικονομική ύφεση που πλήττει  ιδιαίτερα την πατρίδα μας τα
τελευταία χρόνια, επανέφερε την ανάγκη κρατικών παρεμβάσεων στην οικονομία για
ορθολογική  κατανομή των πόρων (και  στον τομέα της  υγείας)  και  την  ανεύρεση
μεθόδων μείωσης  του  κόστους,  χωρίς  υποβάθμιση  του  επιπέδου  της  υγείας.  Μια
τέτοια πολιτική στοχοθετεί κατά προτεραιότητα στην πρόληψη, την αγωγή υγείας και
στην ΠΦΥ. [8]

Και ενώ η ΠΦΥ στην Ευρώπη λόγω των δημογραφικών προβλημάτων και της
κατανόησης της αυξανόμενης σημασίας της παίρνει ολοένα και κεντρικότερη θέση
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στο σύστημα υγείας [9], στην Ελλάδα παρά τις ελπίδες που δημιουργήθηκαν από τον
ιδρυτικό νόμο του ΕΣΥ  1397/1983 και τις συνεχείς παρεμβάσεις τα επόμενα έτη
[10],  παραμένει  ο  μεγάλος  ασθενής  του  συστήματος,  παρουσιάζοντας  τεράστια
υστέρηση και την ανάγκη άμεσων αλλαγών που θα την καθιστούν λειτουργική και
αποτελεσματική στην εξυπηρέτηση των αναγκών του πληθυσμού [9].

Την τελευταία τετραετία, στην Ελλάδα, κάτω από την πίεση της οικονομικής
κρίσης,  έχει  προωθηθεί  μια  σειρά  νομοθετημάτων  που  σκοπό  έχουν  να
αντιμετωπίσουν όλα όσα δημιουργούν την ιδιαιτερότητα του Ελληνικού συστήματος
[11] 

Είναι όμως τα μέτρα αυτά προς τη σωστή κατεύθυνση και επαρκή για την
επίλυση των προβλημάτων; Ποιες άλλες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν ώστε η ΠΦΥ
να  γίνει  αποτελεσματικότερη  και  αποδοτικότερη;  Αυτά  είναι  κάποια  από  τα
ερωτήματα τα οποία σκοπεύει η παρούσα εργασία να προσεγγίσει, προσπαθώντας να
βρει έγκυρες απαντήσεις στο ακανθώδες αυτό θέμα.

2. Αδυναμίες του συστήματος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας
στην  Ελλάδα  και  πρόσφατες  νομοθετικές  πρωτοβουλίες  για  την
καλύτερη οργάνωσή της

Η ΠΦΥ σύμφωνα με τον ορισμό του ΠΟΥ είναι «η ουσιώδης φροντίδα υγείας
που  βασίζεται σε εφαρμόσιμες, επιστημονικές και κοινωνικά αποδεκτές μεθόδους
και τεχνολογία, που είναι διαθέσιμη στα άτομα και στις οικογένειες στην κοινότητα,
μέσω της  πλήρους  συμμετοχής  τους  και  με  κόστος  που  η κοινότητα  και  η  χώρα
μπορεί να αντέξει» [12]. Σε ότι αφορά το περιεχόμενό της «αποτελεί το πρώτο σημείο
επαφής του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας με το σύστημα υγείας και
συνιστά βασική προϋπόθεση για μια συνεχιζόμενη φροντίδα υγείας. Δεν είναι απλά
και  μόνο  το  σύνολο  των  υπηρεσιών  και  προγραμμάτων  της  παραδοσιακής
καλούμενης  ανοικτής  ή  εξωνοσοκομειακής  φροντίδας,  αλλά  περιλαμβάνει  ένα
ευρύτερο  φάσμα  υπηρεσιών»[13].  Η  ΠΦΥ  του  21ου αιώνα  πρέπει  να  περιέχει
υπηρεσίες  πρωτοβάθμιας  ιατρικής  φροντίδας,  δημόσιας  υγείας,  προληπτικής
ιατρικής, αγωγής υγείας, σχολικής υγιεινής, ιατρικής της εργασίας, αλλά και δράσεις
όπως η «Βοήθεια στο σπίτι» και γενικότερα η φροντίδα για την τρίτη ηλικία μέσω
των  ΚΑΠΗ  και  άλλων  προγραμμάτων,  η  πρόληψη  και  αντιμετώπιση  του
προβλήματος των ναρκωτικών και η προστασία της ψυχικής υγείας. [14]

Η ετήσια έκθεση του ΠΟΥ για την Υγεία το 2008 συνοψίζει τις αρχές της
ΠΦΥ στις εξής τέσσερις: α) καθολική ασφαλιστική κάλυψη του πληθυσμού, ώστε να
βελτιωθεί  η  ισοτιμία  στην  πρόσβαση  β)  μεταρρύθμιση  των  υπηρεσιών  υγείας  με
επίκεντρο τον άνθρωπο γ) μεταρρυθμίσεις στις δημόσιες πολιτικές για την προαγωγή
και  την  προστασία  της  υγείας  στην  κοινότητα  και  δ)  αλλαγές  στην  ηγεσία  για
μεγαλύτερη αξιοπιστία. [15]
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Η εγκαθίδρυση του Εθνικού συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) το 1983, δημιούργησε
μεγάλες  προσδοκίες  σχετικά  με  την  ποιότητα  και  την  ανταποκρισιμότητα  στις
ανάγκες ολόκληρου του πληθυσμού. Σήμερα 32 χρόνια μετά, η υγεία απορροφά όλο
και μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του ΑΕΠ (10,1% το 2004) ενώ χαρακτηρίζεται
από  υψηλό  κατακερματισμό  (Πίνακας  1)  και  χαμηλή  ποιότητα  των  παρεχόμενων
υπηρεσιών  καθώς  και  από  νοσοκομειοκεντρισμό  και  ελλιπή  στελέχωση  με
επαγγελματίες  υγείας,  έλλειψη  αποδοτικότητας  και  αποτελεσματικότητας  ενώ
ταυτόχρονα  παρουσιάζεται  υστέρηση  στους  ρυθμούς  αύξησης  του  προσδόκιμου
επιβίωσης και  αύξηση της νοσηρότητας και θνησιμότητας από χρόνια νοσήματα σε
σχέση με άλλα συστήματα υγείας των χωρών του ΟΟΣΑ [16] 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. [16], [17]

ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΦΥ

 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
 ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (π.χ. ΙΚΑ)
 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΜΕ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
 ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
 ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μέσα από αυτή την πολυδιάσπαση των υπηρεσιών ΠΦΥ τελικά οι πολίτες
καταφεύγουν σε ένα μεγάλο ποσοστό σε ιδρύματα δευτεροβάθμιας  φροντίδας  για
περιστατικά που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σε πρωτοβάθμιο επίπεδο [9] και
κατά  ένα  μάλλον  μέτριο  υπολογισμό  ένα  ποσοστό  15%  της  συνολικής  ΠΦΥ,
παράγεται  από τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ. [18],  Τα Κέντρα
Υγείας  παρέμειναν  υποβαθμισμένα,  χωρίς  την  απαραίτητη  στελέχωση,  χωρίς
δικτύωση  και  πόρους,  ενώ  δεν  υπήρξαν  μηχανισμοί  ελέγχου  των  δαπανών,
αξιολόγησης  και  μέτρησης  της  ποιότητας  και  η  συμμετοχή  της  κοινότητας  ήταν
ανύπαρκτη.[9]   Οι  γιατροί  της  ΠΦΥ  (γενικοί  γιατροί  και  άλλες  ειδικότητες),
ασχολούνται  σχεδόν  αποκλειστικά  με  περίθαλψη  ασθενών  χωρίς  κατευθυντήριες
γραμμές,  χωρίς  εξειδίκευση  στα  χρόνια  νοσήματα  της  καθημερινότητας  και  σε
μεγάλο  βαθμό  απλώς  συνταγογραφούν.  [19],  ενώ  το  νοσηλευτικό  προσωπικό
παρέμεινε  ανεκπαίδευτο  σε  ρόλους  περιορισμένους  και  παραδοσιακούς,  χωρίς
υποστήριξη. [9]

Απόδειξη  της  αδυναμίας  πρόσβασης  και  της  έλλειψης  εμπιστοσύνης  των
πολιτών στις  δημόσιες υπηρεσίες ΠΦΥ είναι και η σημαντική αύξηση των ιδιωτικών
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ιατρείων και διαγνωστικών κέντρων και γενικότερα των ιδιωτικών δαπανών για την
υγεία που το 2000 αποτελούσε το 3.9% του ΑΕΠ και το 43% των δαπανών για την
υγεία  [20].  Το  2001  το  ποσοστό  της  ιδιωτικής  δαπάνης  υγείας  κινείτο  στα  ίδια
επίπεδα με το 1980 (προ του ΕΣΥ) και το ίδιο ίσχυε για την ΠΦΥ, γεγονός το οποίο
αποτυπώνει τον οργανωτικό- λειτουργικό χαρακτήρα των προβλημάτων που οδηγούν
τους πολίτες στο να επιβαρύνουν τα ατομικά τους εισοδήματα για να αποκτήσουν ένα
«προϊόν» το οποίο παρέχεται δωρεάν από το δημόσιο σύστημα. [21]. Ακόμη η ΠΦΥ
δεν μπόρεσε ποτέ να στραφεί με αποδοτικό και οργανωμένο τρόπο στην πρόληψη,
την προαγωγή και αγωγή υγείας, την οικογενειακή ιατρική, τη νοσηλεία στο σπίτι
κ.λπ. [22] 

Σήμερα  που  η  οικονομική  κρίση,  ιδιαίτερα  στη  χώρα  μας,  μετατοπίζει  το
βάρος της περίθαλψης από τα δαπανηρά νοσοκομεία στις πολύ πιο οικονομικές και
προσιτές  εξωνοσοκομειακές  υπηρεσίες,  η  οργάνωση  του  συστήματος  της  ΠΦΥ
αποτελεί  άμεση  ανάγκη  για  να  επιβιώσει  το  ΕΣΥ,  σε  αντίθεση  με  το  πρόσφατο
παρελθόν όπου κυριαρχούσαν οι πελατειακές σχέσεις και οι συντεχνιακές ανάγκες
[22] Αυτή η απόπειρα αποτυπώνεται στις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις που
φιλοδοξούν να αναδιαρθρώσουν τις υπηρεσίες ΠΦΥ (Πίνακας 2):

Πίνακας 2.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΜΕΤΑ ΤΟ 2010 [23]

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
Νόμος  3852/2010
ΦΕΚ 87Α/2010

Νέα  αρχιτεκτονική
της  Αυτοδιοίκησης
και  της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-
Πρόγραμμα
Καλλικράτης

Οι  αρμοδιότητες  των   Διοικήσεων
Υγειονομικών  Περιφερειών  (Δ.Υ.
Πε)  με  προεδρικά  διατάγματα  θα
μετατίθονταν  στους  Δήμους  (δεν
έγινε ποτέ) [24]

Νόμος  3918/  2011
ΦΕΚ 31/02.03.2011,
τευχ. Α

Υπουργική απόφαση
Φ.90380/25916/329
4 
ΦΕΚ
2456/3.11.2011,
τευχ.Β΄

Διαρθρωτικές
αλλαγές  στο
σύστημα  υγείας  και
άλλες διατάξεις
Ενιαίος  Κανονισμός
Παροχών  Υγείας
(Ε.Κ.Π.Υ.)  του
Εθνικού Οργανισμού
Παροχών Υπηρεσιών
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ)

Ίδρυση  Εθνικού  Οργανισμού
Παροχής  Υπηρεσιών  Υγείας
(ΕΟΠΥΥ) στον οποίο εντάσσονται
το ΙΚΑ, οι κλάδοι υγείας του ΟΓΑ
και του ΟΑΕΕ και ο ΟΠΑΔ. Επίσης
η  Υπηρεσία  Ελέγχου  Δαπανών
Υγείας  Φορέων  Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ)  
 Ο  ΕΟΠΥΥ  παρέχει  υπηρεσίες
στους  έμμεσα  και  άμεσα
ασφαλισμένους και συνταξιούχους ,
συντονίζει λειτουργικά τους φορείς
του δικτύου ΠΦΥ, θεσπίζει κανόνες
ποιότητας  και  λειτουργικότητας,
διαχειρίζεται,  ελέγχει  και  αξιοποιεί
τους  πόρους,  συνάπτει  συμβάσεις
για  πρωτοβάθμια  και
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δευτεροβάθμια  περίθαλψη  με
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και
συμβεβλημένους  γιατρούς  και
σχεδιάζει  το  νέο  υγειονομικού
χάρτη ΠΦΥ [25] [26]

Νόμος  4238/2014.
ΦΕΚ 38Α/ 2014

Πρωτοβάθμιο
Εθνικό  Δίκτυο
Υγείας  (Π.Ε.Δ.Υ)
αλλαγή  σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ  και
λοιπές διατάξεις

Τα  κέντρα  Υγείας  και  οι
αποκεντρωμένες  τους  μονάδες
εντάσσονται  στις  Διοικήσεις
υγειονομικών περιφερειών
Ιδρύονται  πολυδύναμα  Κέντρα
Υγείας
Η  περιοχή  ευθύνης  κάθε  Κ.Υ.
ονομάζεται  Τομέας  Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας  Υγείας  (Το.Π.Φ.Υ.)που
διασυνδέεται  με  την  τοπική
Αυτοδιοίκηση
Θεσμοθετείται  ο  οικογενειακός
γιατρός ως δομή παροχής ΠΦΥ
Ο  Ε.Ο.Π.Υ.Υ  θα  αγοράζει  εφεξής
υπηρεσίες  υγείας  και  θεσπίζονται
κανόνες  της  αξιολόγησης  των
υπηρεσιών αυτών
Θεσπίζεται  ο  Ατομικός
Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας [27]

Νόμος 4316/2014
ΦΕΚ  270/24-12-
2014

Ίδρυση
παρατηρητηρίου
άνοιας,  βελτίωση
προγεννητικής
φροντίδας, ρυθμίσεις
θεμάτων
αρμοδιότητας
Υπουργείου  Υγείας
και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις σχετικά με τους γιατρούς
υπηρεσίας υπαίθρου
Παράταση  προθεσμίας  έκδοσης
αδειών φορέων ΠΦΥ 
Σύσταση  υπηρεσιακού  συμβουλίου
Ε.Ο.Π.Υ.Υ
Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς που
υπερβαίνουν επανειλημμένα το όριο
συνταγογράφησης
Επιβολή  κυρώσεων  σε
φαρμακοποιούς  σε  περίπτωση  μη
χορήγησης  του  φθηνότερου
φαρμάκου  και  κάλυψη  φαρμάκων
εκτός ενδείξεων [28]

3.  Σχολιασμός  του  περιορισμού  από  τον  Ε.Ο.Π.Υ.Υ  προληπτικών
εξετάσεων  που  αφορούν  τον  προσυμπτωματικό  έλεγχο  κακοήθων
νόσων

Τον Αύγουστο του 2014  το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας  αποφάσισε να
θέσει  περιορισμούς  στον  αριθμό  των  προσυμπτωματικών  εξετάσεων  που
συνταγογραφούνται από τους γιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ και αφορούν τον καρκίνο του
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τραχήλου  της  μήτρας,  του  μαστού  και  του  προστάτη.  Με  τον  περιορισμό  αυτό
ορίστηκε ένα ανώτατο όριο στο κόστος  αλλά και το είδος των εξετάσεων ανάλογα με
την ιατρική ειδικότητα, προκειμένου να περιοριστεί η δαπάνη του οργανισμού, ενώ
κάποιες ειδικότητες αποκλείστηκαν από τη δυνατότητα να εκδίδουν παραπεμπτικά.
[29]

Με τα μέτρα αυτά μειώνεται ακόμη περισσότερο η δυνατότητα των πολιτών
να υποβάλλονται σε προσυμπτωματικό έλεγχο, γεγονός που  θα οδηγούσε σε πρώιμη
διάγνωση των κακοήθων αυτών καταστάσεων σε μία χώρα που υστερούσε ήδη στον
τομέα αυτό. [30]. Στο διάστημα μιας τριετίας προ του 2006  59.4% των γυναικών 21-
69  ετών  υποβλήθηκαν  σε  τεστ  Παπανικολάου,  53,8% των  γυναικών  50-69  ετών
υποβλήθηκαν σε μαστογραφία, ενώ 40,6% των ανδρών 50-69 ετών ήλεγξαν το ειδικό
προστατικό αντιγόνο [31] ενώ στις προηγμένες Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Σουηδία, η
Φιλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο οι αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες εξετάστηκαν σε
ποσοστά πάνω από 80% με τεστ Παπανικολάου και άνω του 75% με μαστογραφία.
[30]

Οι προαναφερθείσες κακοήθειες περιλαμβάνονται σε αυτές  που προτείνονται
από τον ΠΟΥ ως ενδεικνυόμενες  για έλεγχο με τις συγκεκριμένες εξετάσεις ώστε να
μειωθεί  η  βαρύτητα,  το  κόστος  αντιμετώπισης  για  το  σύστημα  υγείας  και  η
θνησιμότητα  των  νόσων  αυτών,  αυξάνοντας  την  πρωιμότητα  της  νόσου  κατά  τη
διάγνωση με σαφώς καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία. [32] Κατά συνέπεια η
μείωση του πληθυσμού που θα υποβάλλεται στον προσυμπτωματικό έλεγχο, αφού η
πρόσβαση σε αυτόν θα είναι δυσχερής, θα οδηγήσει σε αύξηση της βαρύτητας των
πρωτοδιαγνωσθέντων όγκων με δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Και ενώ όλα αυτά
γίνονται  στο  όνομα  του  περιορισμού  των  δαπανών,  το  τελικό  κόστος  θα  είναι
αυξημένο  αφού  θα  αυξηθούν  τα  έξοδα  νοσηλείας,  θεραπείας  μέσω  επεμβατικών
μεθόδων και ακριβών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων (ήδη το κόστος αντιμετώπισης
του καρκίνου αφορά το 6,5% του συνολικού κόστους για την υγεία). [30]

4.  Προτάσεις-  παρεμβάσεις  για  τη  διόρθωση  των  αδυναμιών  του
συστήματος ΠΦΥ στην Ελλάδα

Η ανάγκη για αναμόρφωση της ΠΦΥ που λόγω των λαθών στο σχεδιασμό και
τη  λειτουργία  του  ΕΣΥ,  αλλά  και  πρόσφατα  του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ αντί  να  αποτελεί  τη
ραχοκοκαλιά του συστήματος είναι ο αδύναμος ή κατά πολλούς ο ανύπαρκτος κρίκος
του  συστήματος  [22]  είναι  κάτι  περισσότερο από  προφανής.  Με το  Ν.4238/2014
γίνεται κάποια απόπειρα να διορθωθούν μερικές παθογένειες του συστήματος  αλλά
πέραν της αρνητικής εμπειρίας του παρελθόντος  για την αδυναμία υλοποίησης  των
μέτρων που αποφασίζονται  και την ανυπαρξία πολιτικής βούλησης να αλλάξουν τα
«κακώς κείμενα» [33], υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν. 

Ένα  σημαντικό  πρόβλημα  του  συστήματος,  ο  κατακερματισμός  των
υπηρεσιών της ΠΦΥ με το άρθρο 2 και 3 του  Ν.4238/2014 και τη δημιουργία των
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πολυδύναμων Κέντρων Υγείας και των αποκεντρωμένων τους μονάδων (περιφερικών
και  πολυδύναμων  ιατρείων)  ανά  Δ.Υ.Πε,  αναγνωρίζεται  και  τίθενται  οι  βάσεις
αντιμετώπισής του. Η λειτουργία δύο παράλληλων συστημάτων ΠΦΥ (Ιατρεία ΙΚΑ
και ΕΣΥ) δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το άρθρο 8 με τη μετατροπή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ σε
αγοραστή  υπηρεσιών  υγείας  κινείται  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  [23]  αν  και
εκφράζονται  πολλές  αμφιβολίες  για  τη  χρηματοδότηση  αυτού  του  εγχειρήματος
δεδομένων των τεράστιων οικονομικών αδυναμιών του [34]

Ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόβλημα που αφορά την προσπελασιμότητα και
τη  διαθεσιμότητα  του  συστήματος  σε  όλη  την  επικράτεια  [8]  προσπαθεί  να
αντιμετωπιστεί  μέσω του άρθρου 3 του Ν.4238/2014 που ορίζει περιοχή ευθύνης
κάθε  Κ.Υ.  που  ονομάζεται  Τομέας  Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας  και  γίνεται
διασύνδεσή  του  με  την  τοπική  αυτοδιοίκηση  ώστε  σε  κάθε  δήμο  να  αντιστοιχεί
τουλάχιστον  ένας  Το.Π.Φ.Υ [23].  Αν  αυτή  η  διασύνδεση  οδηγήσει  σε  ανάπτυξη
δικτύων συνεργασίας με την κοινότητα και η προαγωγή, η πρόληψη και η εμπέδωση
υψηλού επιπέδου υγείας στον πληθυσμό γίνει σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία
(σχολεία, σύλλογοι, εθελοντικές οργανώσεις, ΜΚΟ κλπ.) τότε το βήμα προόδου θα
είναι μεγάλο [9]

Η  καλύτερη  οργάνωση  του  ΕΚΑΒ  και  η  επικέντρωση  στην  επείγουσα
προνοσοκομειακή φροντίδα  στο  σπίτι  και  την  κοινότητα   θα  διατηρήσει  πολλούς
ασθενείς (που υπό άλλες συνθήκες θα οδηγούνταν με την ανάλογη ταλαιπωρία, στο
εφημερεύον  νοσοκομείο  επιβαρύνοντας  τη  λειτουργία  του),  στο  σπίτι  όπου  θα
περιθάλπονται. Όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα χωρίς οξέα προβλήματα, δε θα
λιμνάζουν σε νοσοκομειακά κρεβάτια εις βάρος τόσο της υγείας τους όσο και των
πόρων αφού μέσω της φροντίδας στο σπίτι θα εξασφαλίζεται η ολοκληρωμένη και
αξιοπρεπής υποστήριξή τους. Εμπύρετα, μικροκακώσεις υπερτασικές κρίσεις κλπ. θα
αντιμετωπίζονται  έγκαιρα  χωρίς  να  προστρέχουν  στα  ήδη επιβαρυμένα εξωτερικά
ιατρεία του ΕΣΥ σε ημέρες εφημερίας [7]

Η  ΠΦΥ  πρέπει  να  βρει  την  πλήρη  έκφρασή  της  μέσω  της  προσφοράς
ολοκληρωμένων  υπηρεσιών  παρέχοντας  υπηρεσίες  προληπτικής  ιατρικής  και
προαγωγής υγείας, να διασυνδέεται αποτελεσματικά με ανωτέρου επιπέδου μονάδες
υγείας και να συνδράμει στη φάση της αποκατάστασης. [8] 

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το κλειδί για τη μεταμόρφωση του συστήματος
ΠΦΥ. Γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, επισκέπτες υγείας, φυσιοθεραπευτές και άλλες
ειδικότητες  θα  πρέπει  να  δημιουργήσουν  διεπιστημονική  ομάδα  η  οποία  θα
συμμετέχει  σε  συνεχιζόμενη  εκπαίδευση  για  να  παρέχουν  σε  συνεχή  βάση  τις
υπηρεσίες τους. [9] Ο θεσμός του Οικογενειακού γιατρού του Ν.4238/2014, με την
ελεύθερη επιλογή του από τον πολίτη,  τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον
και τον καθοριστικό ρόλο στην παραπομπή των ασθενών σε ιατρούς ειδικότητας ή σε
άλλο επίπεδο υγείας, που πρέπει να οριστεί ως υποχρεωτική, παρά την αποτυχία της
εφαρμογής του θεσμού στο παρελθόν βρίσκεται στο κέντρο των μεταρρυθμίσεων.
[23]  Η  ειδικότητα  του  Γενικού  γιατρού  στα  πρότυπα  άλλων  χωρών,  με  συνεχή
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κατάρτιση  σε  σύνδεση  με  τις  Ιατρικές  Σχολές,  δευτεροβάθμια  και  τριτοβάθμια
νοσοκομεία θα βοηθήσει σημαντικά [8]

Η πλήρης αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (τηλεϊατρική με πρόγραμμα  e-
Health,  ηλεκτρονική  κάρτα  υγείας)  και  η  πλήρης  εφαρμογή  του  ηλεκτρονικού
φακέλου [9],  όπως και   η  εφαρμογή στην πράξη του συστήματος  κωδικοποίησης
ICPC-2  προσαρμοσμένου  στις  ιδιαιτερότητες  της  ΠΦΥ  [35]  θα  συμβάλλουν
καθοριστικά  στη  σύγχρονη  και  αποδοτική  λειτουργία  του  συστήματος.  Όλα αυτά
βέβαια σε ένα συνολικό πλαίσιο αξιολόγησης της απόδοσης και της ποιότητας των
υπηρεσιών. [9]

5. Συμπεράσματα

Η ΠΦΥ που αποτελεί τον πυλώνα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας γιατί
ακουμπά ολόκληρο το φάσμα προσφοράς υπηρεσιών υγείας από την πρόληψη μέχρι
την αποκατάσταση, παραμένει παρά τις αισιόδοξες προοπτικές του ιδρυτικού νόμου
του ΕΣΥ και τις πολλές μέχρι σήμερα παρεμβάσεις με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της,
το μεγάλο ζητούμενο για το σύστημα υγεία της χώρας μας αυτή τη στιγμή.Μέχρι
σήμερα  δεν  έχουν  γίνει  πολλά,   παρά  την  επισήμανση  των  αδυναμιών  του
συστήματος, λόγω της απουσίας πολιτικής βούλησης , των πελατειακών σχέσεων  και
των  αντιδράσεων  των  συντεχνιών    με  ορατή  τη  στρεβλή  ανάπτυξη  και  τις
παθογένειές της πρωτοβάθμιας Περίθαλψης στη χώρα μας. Η κάθε μεταρρυθμιστική
προσπάθεια ήταν καταδικασμένη. Η λογική των συμφερόντων με την κυριαρχία του
αχαλίνωτου και ευκαιριακού κέρδους οδήγησαν στην τραγική αποτυχία που βιώνεται
από  τους  πολίτες  που  δεν  την  εμπιστεύονται,  βιώνουν  αρνητικούς  δείκτες
νοσηρότητας και θνησιμότητας [16] και γι’ αυτό το λόγο στρέφονται στην ιδιωτική
δαπάνη για την υγεία τους. [9]

Η   οικονομική  κρίση  που  βιώνουμε  τα  τελευταία  χρόνια,  παρέχει  μια
μοναδική  ευκαιρία  για  μεταρρυθμίσεις,  καθώς  υποσκελίζει  τις  συντεχνιακές
αντιδράσεις  οργανωμένων  συμφερόντων  που  κατάφεραν  να  ματαιώσουν
προηγούμενες αλλαγές. [23]  Σε μία χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό εξειδικευμένων
γιατρών, κατακερματισμού των υπηρεσιών ΠΦΥ, ασυδοσίας και έλλειψης ελέγχου ως
προς τις δαπάνες [35], χρειάζονται βαθιές τομές.

Προτάσεις όπως η ενοποίηση των υπηρεσιών ΠΦΥ, η παροχή τους σε κάθε
γωνιά της χώρας μας, η επέκταση της πρόληψης και φροντίδας στο σπίτι, η 24ωρη
υποχρεωτική λειτουργία των υπηρεσιών, η εφαρμογή πρωτοκόλλων αντιμετώπισης, η
ανάδειξη  γενικών  γιατρών  και  η  θέσπιση  του  οικογενειακού  γιατρού  ως  πύλης
εισόδου  του  συστήματος,  ο  έλεγχος  της  αποτελεσματικότητας  και  ποιότητας  του
συστήματος, αλλά και η καθιέρωση κοινωνικού ΦΠΑ και ειδικής Φορολόγησης στα
επιβλαβή προϊόντα [23], αναμένεται να εκσυγχρονίσουν την ΠΦΥ στη χώρα μας και
να οδηγήσουν σε ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και αποδοτικό σύστημα στα πρότυπα των
προηγμένων υγειονομικά χωρών
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