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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Το ανά χείρας Παραδοτέο 2 εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Σχέδιο Δράσης για την 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» που ανατέθηκε στην εταιρεία «SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την από 3/9/2007 σχετική 

σύμβαση ανάθεσης. 

 

Το Παραδοτέο 2 του ως άνω έργου περιλαμβάνει σύμφωνα με το Άρθρο 3 της σύμβασης 

τους παρακάτω θεματικούς άξονες: 

 

• Άξονας 3: Σχέδιο Δράσης 

• Άξονας 4: Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης 

• Άξονας 5: Κανονισμοί 

 

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των περιεχομένων της μελέτης. 

 

Άξονας 3: Σχέδιο Δράσης 
 

Το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) βασίστηκε 

στην μελέτη και ανάλυση διαθέσιμων στοιχείων (Παραδοτέο 1) αναφορικά με τη διάρθρωση 

και λειτουργία του συστήματος ΠΦΥ στη χώρα μας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο καθώς και την ιστορική εξέλιξή του, τις οργανωτικές και λειτουργικές 

δομές παροχής υπηρεσιών υγείας στους πολίτες και τις διαθέσιμες μεθόδους 

χρηματοδότησης και αποζημίωσης των υπηρεσιών ΠΦΥ.  

 

Από τη μελέτη αυτή, οι βασικότερες αδυναμίες του συστήματος ΠΦΥ εντοπίστηκαν στα 

ακόλουθα σημεία : 

 Οι υπηρεσίες ΠΦΥ παρέχονται από ένα ευρύ πλέγμα φορέων που κατηγοριοποιούνται 

σε διαφορετικά υγειονομικά υποσυστήματα. 

 Οι σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ασφαλιστικών φορέων, τόσο στο επίπεδο 

της χρηματοδότησης όσο και σε αυτό των παροχών, υπονομεύουν τον ενιαίο 

χαρακτήρα και την επάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 

 Ο θεσμικός ρόλος του οικογενειακού ιατρού και του ιατρού στην ΠΦΥ γενικά παραμένει 

ασαφής, παρά το ότι σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες έχουν προβλέψει τη 

λειτουργία τους. 
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 Τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης της ιατρικής πληροφορίας απαιτούν 

ολοκλήρωση και δράσεις συντονισμού. 

 Παρατηρείται σημαντική χρονική υστέρηση  στην παροχή κάποιων υπηρεσιών υγείας 

σε σχέση με τις ανάγκες. 

 Η χρονική διαθεσιμότητα κάποιων υπηρεσιών δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 

σύγχρονου τρόπου ζωής. 

 Το σύστημα ελέγχου της συνταγογραφίας και των παραπομπών κρίνεται 

αναποτελεσματικό –σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις δεν υφίσταται καν– ενώ, 

επιπλέον, απουσιάζουν οι φορείς και οι απαραίτητοι μηχανισμοί για τον έλεγχο της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 

 Η επιβάρυνση των ατομικών εισοδημάτων σε σχέση με τις ανάγκες που καλύπτονται 

μέσω της ΠΦΥ, αλλά και τις οικονομικές δυνατότητες των νοικοκυριών είναι 

δυσανάλογη. 

 

Με βάση τις προδιαγραφές της μελέτης, διενεργήθηκε μία συγκριτική ανάλυση διαφορετικών 

συστημάτων ΠΦΥ στην Ευρώπη , με σκοπό την ταξινόμηση και τον εντοπισμό των βασικών 

χαρακτηριστικών τους όσον αφορά την παροχή ΠΦΥ, και ειδικότερα τη χρηματοδότηση, το 

επίπεδο ευθύνης και ελέγχου της παροχής υπηρεσιών φροντίδας και το ρόλο των 

επαγγελματιών υγείας που εμπλέκονται σε κάθε σύστημα.  

 

Η ανάλυση όλων των παραπάνω οδήγησε στη κατάρτιση ενός Σχεδίου Δράσης το οποίο 

στοχεύει στον καθορισμό των βασικών προτεραιοτήτων και στόχων της εθνικής πολιτικής για 

την ΠΦΥ καθώς και στον εντοπισμό των κατάλληλων δράσεων που μπορούν να 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών. 

 
Το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης για την ΠΦΥ δομείται ως εξής: 

 

 Στο Κεφάλαιο 1 διατυπώνονται οι στρατηγικοί στόχοι του συστήματος ΠΦΥ στην 

Ελλάδα, ενταγμένοι σε ένα πλαίσιο προτεραιοτήτων πολιτικής. 

 Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφονται οι ειδικοί στόχοι του Σχεδίου Δράσης ανά τομέα και 

κατηγορία παρέμβασης. 

 Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται αναλυτικά οι προτεινόμενες προπαρασκευαστικές 

ενέργειες καθώς και οι παρεμβάσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο ανά τομέα και 

ανά κατηγορία παρέμβασης. Για κάθε δράση περιγράφονται ο σκοπός υλοποίησης, οι 

εμπεριεχόμενες ενέργειες και ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης. Επίσης επισημαίνονται 
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οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης, οι ωφελούμενοι αποδέκτες και καθορίζεται ο χρόνος 

υλοποίησης κάθε δράσης. 

 Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται σε συγκεντρωτικό πίνακα ο χρόνος υλοποίησης των 

προτεινόμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών – παρεμβάσεων.  

 Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης κάθε δράσης και 

πραγματοποιείται αποτίμηση του κόστους ανά παρέμβαση καθώς και του συνολικού 

κόστους των προτεινόμενων δράσεων. 

 Στο Κεφάλαιο 6 αποτυπώνεται ο τρόπος λειτουργικής διασύνδεσης των υπηρεσιών 

παροχής ΠΦΥ. 

 Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται προτάσεις δικτύωσης των μονάδων νοσοκομειακής 

περίθαλψης, κοινωνικής φροντίδας και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 Στο Κεφάλαιο 8 περιγράφονται, ποσοτικοποιούνται και κοστολογούνται ανά Περιφέρεια 

τα στάδια της ανάπτυξης των αναγκαίων υλικοτεχνικών υποδομών.  

 Στο Κεφάλαιο 9 παρουσιάζονται προτάσεις για την ανάπτυξη των αναγκαίων 

υποδομών για το σχεδιασμό και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού 

συστήματος και την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας. 

 Στο Κεφάλαιο 10 παρουσιάζονται προτάσεις για την ανάπτυξη του θεσμού του 

οικογενειακού ιατρού 

 Στο Κεφάλαιο 11 περιγράφονται οι ανάγκες στελέχωσης (ιατρικό, νοσηλευτικό και 

διοικητικό προσωπικό) για τη λειτουργία του δικτύου (κοστολόγηση, ποσοτικοποίηση, 

χρονοδιάγραμμα). 

 Στο Κεφάλαιο 12 περιγράφεται μία εναλλακτική παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης. 

 

 

Άξονας 4: Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης 

 

Στο τμήμα αυτό της μελέτης αναλύονται οι παράμετροι που σχετίζονται με την υλοποίηση και 

την αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης για 

την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ειδικότερα, περιγράφονται η μεθοδολογία, τα μέσα και οι 

τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες καθώς και οι απαιτήσεις σε 

ανθρώπινους πόρους για την υλοποίηση του εν λόγω Σχεδίου Δράσης. 

 

Επιπλέον, επιχειρείται η αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης μέσω της καταγραφής των 

προσδοκόμενων αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων τόσο για 

τις κατηγορίες των πληθυσμιακών ομάδων που θα ωφεληθούν από την εφαρμογή του 
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Σχεδίου Δράσης, όσο και για την ποιότητα των ίδιων των παρεχομένων υπηρεσιών 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, αναλύεται η 

σημασία της αξιολόγησης της επίδρασης που έχουν οι προτεινόμενες δράσεις στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες και στις ομάδες του πληθυσμού με τη χρήση κατάλληλα 

επιλεγμένων ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών. Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε 

συγκεκριμένους δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό και 

περιγράφεται ο στόχος που εξυπηρετεί ο καθένας. 

 
Η μελέτη της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

δομείται ως εξής: 

 

 Στο Κεφάλαιο 1 αναπτύσσεται η μεθοδολογία για την υλοποίηση, τη διοίκηση και 

διαχείριση, καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης. 

Ειδικότερα, η μεθοδολογία επικεντρώνεται στους παρακάτω θεματικούς άξονες: 

- Παρουσίαση των στόχων του Σχεδίου Δράσης 

- Μεθοδολογία υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης 

- Οργάνωση συστήματος διοίκησης και παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης 

- Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την 

διαχείριση του Σχεδίου Δράσης 

- Απαιτήσεις σε ανθρώπινους πόρους 

- Δείκτες εκροών (πραγματοποίησης) των αποτελεσμάτων των προτεινομένων 

δράσεων του Σχεδίου Δράσης 

 

 Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων που περιέχονται στο Σχέδιο Δράσης ανά τομέα και ανά κατηγορία 

παρέμβασης. Η διάκριση των εν λόγω τομέων και κατηγοριών παρέμβασης γίνεται με 

βάση τα περιεχόμενα του Πίνακα 2 του Κεφαλαίου 2 του Άξονα 3. Όπως 

προαναφέρθηκε, εξετάζονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα στις ωφελούμενες ομάδες 

του πληθυσμού και στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας. Στη συνέχεια γίνεται η παρουσίαση των προτεινόμενων ποιοτικών 

και ποσοτικών δεικτών για την αξιολόγηση της επίδρασης των δράσεων στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες και στις ομάδες του πληθυσμού. 

 

Άξονας 5: Κανονισμοί 
 

Στο τελευταίο αυτό τμήμα της μελέτης παρουσιάζονται τα προτεινόμενα κανονιστικά κείμενα 

για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Για το σκοπό αυτό λαμβάνεται υπόψη η εν γένει 
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ανάλυση του αντικειμένου της αναβάθμισης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπως έχει 

αναλυθεί στους Άξονες 1, 2 της μελέτης (Παραδοτέο 1) και το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης 

που περιγράφεται διεξοδικά στους Άξονες 3, 4 (παρόν Παραδοτέο 2). Σημειώνεται στο 

σημείο αυτό ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάλυση των προτεινόμενων δράσεων 

του προγράμματος και στον εντοπισμό των παρεμβάσεων εκείνων για την εφαρμογή των 

οποίων προϋποτίθεται η αλλαγή ή/και αναπροσαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου 

που διέπει τη λειτουργία του δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα μας. 

 

Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη τα εξής έγγραφα που εκδόθηκαν πρόσφατα από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 

 

• Προσχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» 

(ημερομηνία έκδοσης: 17/10/2007) 

• Σχέδιο Αιτιολογικής Έκθεσης στο Προσχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»» (ημερομηνία έκδοσης: 17/10/2007) 

• Σχέδιο Νόμου για την Οργάνωση και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Υγείας (2008) 

 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, διευκρινίζεται ότι ο στόχος των Προτάσεων και Σχεδίων Κανονιστικών 

Κειμένων που ακολουθούν είναι να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς το προτεινόμενο 

Σχέδιο Νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που τέθηκε πρόσφατα σε διαβούλευση 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την παροχή ενός ολοκληρωμένου 

θεσμικού πλαισίου για την αναβάθμιση και ορθή λειτουργία του δικτύου παροχής 

πρωτοβάθμιας υγείας στη χώρα μας. 

 

Σημειώνεται επιπλέον ότι αναφορικά με την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου του 

οικογενειακού ιατρού που καλείται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο  στη νέα οργάνωση του 

αναβαθμισμένου δικτύου παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έχει ληφθεί υπόψη η 

μελέτη της WONCA Τμήμα Ευρώπης (Ευρωπαϊκή Εταιρεία για την Γενική / Οικογενειακή 

Ιατρική): «Ο Ευρωπαϊκός Ορισμός της Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής», 2002, 

προσαρμοσμένη στα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς ΠΦΥ, καθώς και οι ισχύουσες 

σχετικές διατάξεις στη χώρα μας.  
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ΑΞΟΝΑΣ 3: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Η ανάλυση και εκτίμηση των αδυναμιών του υφιστάμενου συστήματος παροχής ΠΦΥ στη 

χώρα μας, επιτρέπει την κατάταξη των κυριότερων προβλημάτων σε δύο βασικούς άξονες: 

 

Στον πρώτο άξονα ανήκουν οι αδυναμίες της ΠΦΥ σε οργανωτικό επίπεδο: 

1. Η ατελής και αποσπασματική λειτουργική διασύνδεση των φορέων παροχής 

υπηρεσιών ΠΦΥ τόσο μεταξύ τους όσο και με τις υπόλοιπες δομές του υγειονομικού 

συστήματος. 

2. Η ανεπαρκής στελέχωση των μονάδων της ΠΦΥ που δεν ανταποκρίνεται στις 

πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η 

πραγματοποίηση των στόχων του συστήματος της ΠΦΥ. 

3. Η αδυναμία ολοκλήρωσης του θεσμού του οικογενειακού ή προσωπικού γιατρού. Η 

ασάφεια για το ρόλο του μέσα στο σύστημα σε συνδυασμό με την ελλιπή ή και τη μη 

ενημέρωση του κοινού οδηγεί στην αποτυχία αυτού του θεσμού. 

4. Η αδυναμία προσαρμογής των μεταρρυθμιστικών προτάσεων στα ελληνικά δεδομένα 

και στα εγκατεστημένα καταναλωτικά πρότυπα, καθώς και στις απαιτήσεις και στις 

ανάγκες των ασθενών. 

 

Στο δεύτερο άξονα ανήκουν οι λειτουργικές αδυναμίες των δομών της ΠΦΥ. Αυτές είναι: 

1. Ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή και στον τεχνολογικό εξοπλισμό κυρίως σε ότι 

αφορά τις μονάδες του δημοσίου τομέα. 

2. Έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού σε θέματα ΠΦΥ.   

3. Αδυναμία σχεδιασμού, οργάνωσης, ανάπτυξης και υλοποίησης προγραμμάτων 

πρόληψης και προαγωγής της υγείας και καταγραφής των επιδημιολογικών και 

νοσολογικών προτύπων του πληθυσμού. 

4. Παροχή διαφορετικών σε έκταση και ποιότητα υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας, 

η οποία οφείλεται στην πληθώρα των δομών και των φορέων που έχουν αναλάβει 

την παροχή αυτών  των υπηρεσιών. 

5. Και τελικά, ελλιπής κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού και περιορισμένη, στο 

χρόνο που ζητούνται, διαθεσιμότητα των υπηρεσιών. 
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Κατά συνέπεια, ως βασικές προτεραιότητες της εθνικής πολιτικής για το σχεδιασμό του 

προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης ορίζονται η οργανωτική και λειτουργική ανασυγκρότηση της 

ΠΦΥ. 

 

Σκοπός της παρούσας πρότασης για τη μεταρρύθμιση του συστήματος της ΠΦΥ είναι ο 

σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός σύγχρονου εθνικού συστήματος ΠΦΥ το οποίο θα παρέχει 

υπηρεσίες υγείας τόσο σε ατομικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο και θα αποσκοπεί στην 

πρόληψη, αγωγή και προαγωγή της υγείας, και στη βελτίωση του επιπέδου υγείας του 

πληθυσμού. Για το λόγο αυτό η παρούσα πρόταση έχει δομηθεί πάνω σε ορισμένες 

θεμελιώδεις αρχές και κατευθύνσεις, οι οποίες καθορίζουν τη φυσιογνωμία του συστήματος 

και προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία της όλης προσπάθειας. Οι αρχές αυτές 

είναι οι ακόλουθες: 

 

1. Το κράτος ως εγγυητής της ορθής λειτουργίας του συστήματος 

2. Ισότητα  

3. Συνέχεια της φροντίδας  

4. Παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας  

5. Ικανοποίηση των αναγκών του πληθυσμού  

 

Η ανάδειξη του κράτους ως εγγυήτριας δύναμης του συστήματος της ΠΦΥ αποτελεί ίσως τον 

ακρογωνιαίο λίθο της όλης προσπάθειας και εξασφαλίζει έναν πλουραλιστικό χαρακτήρα στη 

δέσμη των παρεχόμενων υπηρεσιών, προσδιορίζει το περιεχόμενο, τον τρόπο παροχής τους 

και τη συνέχειά τους. Ουσιαστικά το κράτος διασφαλίζει και εγγυάται την υλοποίηση όλων 

των επόμενων αρχών. 

 

Η αρχή της ισότητας αναφέρεται στην πρόσβαση όλων ανεξαρτήτως των πολιτών στις 

υπηρεσίες υγείας, στην χρησιμοποίηση των υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες και στην 

ποιότητα των φροντίδων που απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες. Σε δεύτερο στάδιο, η αρχή της 

ισότητας περιλαμβάνει και την ισότιμη – με βάση τις οικονομικές δυνατότητες – συμμετοχή 

των πολιτών στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών φροντίδας. 

 

Οι αρχές της συνέχειας και της παροχής ολοκληρωμένης φροντίδας αφορούν κυρίως στη 

διασύνδεση και συνεργασία με δομές και φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ΠΦΥ 

αλλά και στο υπόλοιπο υγειονομικό σύστημα (Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Φροντίδα 

Υγείας). 
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Τέλος, η εξασφάλιση της ικανοποίησης των αναγκών του πληθυσμού αποτελεί βασική αρχή 

η οποία θα κρίνει και την επιτυχία όλου του σχεδίου δράσης, δεδομένου ότι θα επηρεάσει 

καθοριστικά την αποδοχή ή μη του νέου συστήματος. Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό κατά το σχεδιασμό της νέας πρότασης να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι 

προσδοκίες του πληθυσμού, ώστε το σχέδιο δράσης να ικανοποιεί τουλάχιστον βασικές 

παραμέτρους.  

 

Αναλυτικότερα οι στρατηγικοί στόχοι και προτεραιότητες της Εθνικής Πολιτικής για την Π Φ Υ 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί. 

 

Στον Πίνακα 1 παρατίθενται οι στρατηγικοί στόχοι του συστήματος παροχής ΠΦΥ, 

ενταγμένοι στο αντίστοιχο πλαίσιο προτεραιότητας: 

 

Πίνακας 1: Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες της Εθνικής Πολιτικής  για την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΓΣ 1. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 

ΓΣ 2. Ολοκλήρωση θεσμού οικογενειακού ιατρού 

ΓΣ 3. Δικτύωση φορέων 

1. Οργανωτική 

Ανασυγκρότηση 

Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας 

ΓΣ 4. Χρηματοδότηση συστήματος ΠΦΥ 

ΓΣ 5.  Ανάλυση και μελέτη των αναγκών υγείας του πληθυσμού 

ΓΣ 6. Ποιοτική αναβάθμιση του συστήματος ΠΦΥ  

ΓΣ 7. Ανάπτυξη πληροφοριακών υποδομών καιηλεκτρονικής κάρτας υγείας 

2. Λειτουργική 

ανασυγκρότηση 

Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας 

ΓΣ 8. Προβολή συστήματος ΠΦΥ και αναβάθμιση της επικοινωνιακής του πολιτικής 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 

Περαιτέρω ανάλυση των γενικών στόχων που αφορούν στο σύστημα ΠΦΥ στην Ελλάδα 

όπως αυτοί παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 1, επιτρέπει τον εντοπισμό ειδικότερων στόχων 

δράσης ανά τομέα παρέμβασης (οργανωτικός και λειτουργικός) και ανά κατηγορία.  

Οι εν λόγω ειδικοί στόχοι παρατίθενται παρακάτω: 

 

2.1. Οργανωτική ανασυγκρότηση ΠΦΥ 
 

ΓΣ 1. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 

 

Μια από τις βασικότερες αδυναμίες του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως 

έχει ήδη αναφερθεί στην πρώτη παραδοτέα έκθεση είναι η μη επαρκής κάλυψη των μονάδων 

ΠΦΥ με ανθρώπινο δυναμικό. Οι κενές θέσεις στις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας, ειδικά 

σε παραμεθόριες περιοχές, η ελλειπής εκπαίδευση του υπάρχοντος προσωπικού ή και 

καταστάσεις όπου οι ειδικότητες δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες αποτελούν 

συχνά φαινόμενα. Σκοπός του στρατηγικού αυτού στόχου δεν είναι μόνο να αποκτήσουν οι 

επαγγελματίες υγείας τις κατάλληλες δεξιότητες για την αντιμετώπιση των καταστάσεων που 

προκύπτουν μέσα σε ένα σύστημα ΠΦΥ. Ο σημαντικότερος στόχος εδώ είναι να 

κατανοήσουν οι εργαζόμενοι στο σύστημα της ΠΦΥ το όραμα, την αποστολή και τους 

στόχους του εγχειρήματος αυτού προκειμένου να μπορούν στη συνέχεια να τους 

υποστηρίξουν. Επιμέρους ειδικοί στόχοι είναι: 

 

• ΕΣ 1.1 - Η στελέχωση των μονάδων ΠΦΥ με εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο θα 

είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και στους στόχους του συστήματος της 

ΠΦΥ.  

• ΕΣ 1.2 - Η διαμόρφωση μιας κοινής, ενιαίας δέσμης παρεχόμενων υπηρεσιών 

• ΕΣ 1.3 - Η εξασφάλιση της συνέχειας στην προσπάθεια καταγραφής των αναγκών 

υγείας του πληθυσμού. 

• ΕΣ 1.4 - Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της ΠΦΥ 

 
ΓΣ 2. Ολοκλήρωση θεσμού οικογενειακού ιατρού 

  
Στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη η κινητήριος δύναμη του συστήματος της ΠΦΥ είναι ο 

οικογενειακός ή προσωπικός ιατρός. Ο οικογενειακός ιατρός αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό 
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θεσμό, καθώς μπορεί ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στο χρήστη – ασθενή και τις υγειονομικές 

υπηρεσίες να αποτελέσει το ρυθμιστή των δαπανών υγείας και να αναδειχθεί σε ρυθμιστή 

του συστήματος ΠΦΥ. Ο οικογενειακός ιατρός είναι σε θέση να διαχειριστεί χρόνια νοσήματα 

και μείζονες παράγοντες κινδύνου, να διεξάγει προσυμπτωματικό και προληπτικό έλεγχο και 

να παρέχει υπηρεσίες θεραπείας και αποκατάστασης. Ειδικότερα, η υλοποίηση αυτού του 

γενικού στρατηγικού στόχου θα ικανοποιήσει με τη σειρά της και τους ειδικότερους στόχους 

που είναι: 

 

 ΕΣ 2.1 - H απορρόφηση της αναίτιας πολλές φορές ζήτησης για δευτεροβάθμια ή 

τριτοβάθμια φροντίδα υγείας η οποία αυξάνει τις υγειονομικές δαπάνες 
 ΕΣ 2.2 - H βελτίωση της εμπειρίας των ασθενών μέσω της αποφυγής της άσκοπης 

περιπλάνησής τους στο σύστημα υγείας.  
 

ΓΣ 3. Δικτύωση φορέων 

 
Η συνέχεια του συστήματος της ΠΦΥ αναφέρεται στη δυνατότητα παροχής συνεχούς 

φροντίδας στον ασθενή και στην ικανότητα του συστήματος της ΠΦΥ να αποτελεί ένα 

αναπόσπαστο τμήμα του υπόλοιπου συστήματος υγείας. Η ΠΦΥ, όπως άλλωστε αναφέρεται 

και στον ορισμό του World Health Organization (WHO) αποτελεί το πρώτο σημείο σε μια 

συνεχή διαδικασία παροχής υπηρεσιών υγείας. Η δικτύωση τόσο μεταξύ των μονάδων της 

ΠΦΥ όσο και μεταξύ της ΠΦΥ και της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

αποβλέπει στη συνεργασία και τη συμπληρωματικότητα της δράσης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Οι ειδικοί στόχοι που ικανοποιούνται εδώ αναφέρονται παρακάτω: 

 

• ΕΣ 3.1 - Εξασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας και της παροχής ολοκληρωμένης 

φροντίδας  

• ΕΣ 3.2 - Αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών από την ανταπόκριση των 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας στις ανάγκες και απαιτήσεις τους. 

 

ΓΣ 4. Χρηματοδότηση συστήματος ΠΦΥ 

 

Το μεγάλο ποσοστό των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία στο σύνολο των υγειονομικών 

δαπανών, η υποχρηματοδότηση στις ΠΦΥ και οι υψηλές ιδιωτικές δαπάνες για υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας φροντίδας και κυρίως για την οδοντιατρική περίθαλψη είναι διαχρονικά 

προβλήματα της ΠΦΥ. Για το λόγο αυτό εντοπίζονται οι παρακάτω ειδικοί στόχοι αναφορικά 

με την χρηματοδότηση του συστήματος ΠΦΥ: 
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 ΕΣ 4.1 - Ορθολογική κατανομή των δαπανών στο σύστημα στις ΠΦΥ 
 ΕΣ 4.2 - Αναδιάρθρωση του συστήματος χρηματοδότησης 

 
2.2. Λειτουργική ανασυγκρότηση ΠΦΥ. 
 

ΓΣ 5.  Ανάλυση και μελέτη των αναγκών υγείας του πληθυσμού 

 
Η υλοποίηση αυτού του στόχου αποτελεί προϋπόθεση για τον επιτυχή σχεδιασμό, την 

ανάπτυξη και την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ΠΦΥ. Μόνο με αυτό τον τρόπο 

οι δράσεις θα βρουν αντίκρυσμα και θα οδηγήσουν στη μείωση των ανισοτήτων και στη 

βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Οι ειδικοί στόχοι που εντοπίζονται εδώ είναι: 

 

• ΕΣ 5.1 - Η ικανοποίηση των αναγκών υγείας του πληθυσμού 

• ΕΣ 5.2 - Η βελτίωση της ανταποκρισιμότητας του συστήματος  

• ΕΣ 5.3 - Η δημιουργία μιας επιδημιολογικής βάσης δεδομένων   

 

ΓΣ 6. Ποιοτική αναβάθμιση του συστήματος ΠΦΥ 

 
Η εξασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους, ανεξαρτήτως 

οικονομικής κατάστασης ή γεωγραφικής θέσης αποτελεί πάγια και διαρκή επιδίωξη της 

ελληνικής πολιτείας. Η ποιοτική αναβάθμιση του συστήματος ΠΦΥ ουσιαστικά συνίσταται 

στην παροχή αποτελεσματικών και αποδοτικών υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό θα 

ικανοποιηθούν και οι ειδικοί στόχοι που είναι: 

 

 ΕΣ 6.1 - Η εξασφάλιση της ισότητας στην πρόσβαση και στην ποιοτική φροντίδα 

υγείας. 

 

ΓΣ 7. Ανάπτυξη πληροφοριακών υποδομών και ηλεκτρονικής κάρτας υγείας 

 

Ο στρατηγικός αυτός στόχος αποβλέπει στην ένταξη των τεχνολογιών επικοινωνίας και 

πληροφορικής στην ΠΦΥ. Σκοπός αυτού του στόχου είναι ο εξοπλισμός των μονάδων ΠΦΥ 

με τις κατάλληλες πληροφοριακές υποδομές και την εξοικείωση του προσωπικού με τη 

χρήση αυτών με τους παρακάτω ειδικούς στόχους: 

 

• ΕΣ 7.1 - Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των μονάδων ΠΦΥ και 

• ΕΣ 7.2 - Βελτίωση των καθημερινών συναλλαγών των πολιτών με τις μονάδες ΠΦΥ 
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ΓΣ 8. Προβολή συστήματος ΠΦΥ και αναβάθμιση της επικοινωνιακής του πολιτικής 

 
Η υλοποίηση του στρατηγικού αυτού στόχου είναι καίριας σημασίας και ουσιαστικά από 

αυτόν εξαρτάται η επιτυχία του σχεδίου δράσης. Για την επιτυχία του σχεδίου δράσης και την 

επίτευξη των στόχων της ΠΦΥ απαιτείται η συμμετοχή των ασθενών. Για το λόγο αυτό είναι 

απαραίτητο να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις επερχόμενες αλλαγές και το νέο τρόπο 

λειτουργίας του υγειονομικού συστήματος. Μόνο έτσι θα εξασφαλιστεί η συναίνεσή τους και 

θα επιτευχθούν οι στόχοι του σχεδίου δράσης. Οι ειδικοί στόχοι είναι: 

 ΕΣ 8.1 - Η εξασφάλιση της συναίνεσης των πολιτών στις νέες μεταρρυθμίσεις 

 ΕΣ 8.2 - Η κατανόηση της αναγκαιότητας των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων και η 

ενεργής συμμετοχή των πολιτών στη φάση των αλλαγών 

 ΕΣ 8.3 - Η προβολή των θεσμών του οικογενειακού ιατρού και της ηλεκτρονικής 

κάρτας υγείας. 

 

Στον παρακάτω πίνακα κατατάσσονται οι προαναφερθέντες ειδικοί στόχοι ανά τομέα και ανά 

κατηγορία παρέμβασης 

 

Πίνακας 2: Ειδικοί Στόχοι για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
 

Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΚΠ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΣ 1.3 Η εξασφάλιση της συνέχειας της προσπάθειας καταγραφής των 

αναγκών υγείας του πληθυσμού 

ΕΣ 1.1 Η στελέχωση των μονάδων ΠΦΥ με εκαπιδευμένο προσωπικό, το 

οποίο θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τους στόχους του 

συστήματος της ΠΦΥ 

ΕΣ 1.2 Η διαμόρφωση μιας κοινής, ενιαίας δέσμης παρεχόμενων υπηρεσιών 

ΚΠ 3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΕΣ 3.2 Αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών από την ανταπόκριση των 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας στις ανάγκες και απαιτήσεις τους 

ΚΠ 4. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ 
ΕΣ 2.1 Η απορρόφηση της αναίτιας πολλές φορές ζήτησης για δευτεροβάθμια ή 

τριτοβάθμια φροντίδα υγείας η οποία αυξάνει τις υγειονομικές δαπάνες 

ΕΣ 2.2 H βελτίωση της εμπειρίας των ασθενών μέσω της αποφυγής της 

άσκοπης περιπλάνησής τους στο σύστημα υγείας 
ΚΠ 4. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ 

ΕΣ 3.1 Εξασφάλιση της συνέχειας στη φροντίδα και της παροχής 

ολοκληρωμένης φροντίδας 

ΚΠ 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣ 1.4 Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της ΠΦΥ 
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ΕΣ 4.1 Ορθολογική κατανομή των δαπανών στο σύστημα ΠΦΥ ΚΠ 6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣ 4.2 Αναδιάρθρωση του συστήματος χρηματοδότησης 

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΚΠ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΣ 5.3 Η δημιουργία μιας επιδημιολογικής βάσης δεδομένων 

ΕΣ 5.1 Η ικανοποίηση των αναγκών υγείας του πληθυσμού 

ΕΣ 5.2 Η βελτίωση της ανταποκρισιμότητας του συστήματος ΚΠ 3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΕΣ 6.1 Η εξασφάλιση της ισότητας στην πρόσβαση και την ποιοτική φροντίδα 

υγείας 

ΕΣ 7.1 Η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των μονάδων ΠΦΥ 

ΚΠ 4. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ 
ΕΣ 7.2 Η βελτίωση των καθημερινών συναλλαγών των πολιτών με τις μονάδες 

ΠΦΥ 

ΕΣ 8.1 Η εξασφάλιση της συναίνεσης των πολιτών στις νέες μεταρρυθμίσεις 

ΕΣ 8.2 Η κατανόηση της αναγκαιότητας των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων 

και η ενεργής συμμετοχή των πολιτών στη φάση των αλλαγών 

ΚΠ 7. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
ΕΣ 8.3 Η προβολή των θεσμών του οικογενειακού ιατρού και της ηλεκτρονικής 

κάρτας υγείας 

 
Mία εναλλακτική παρουσίαση των ειδικών στόχων του Σχεδίου Δράσης παρέχεται επίσης 

στο Κεφάλαιο 12. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟ-
ΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 
3.1. Προπαρασκευαστικές ενέργειες Σχεδίου Δράσης 
 
Με βάση τους γενικούς στρατηγικούς αλλά και τους ειδικούς στόχους που παρουσιάστηκαν 

στα Κεφάλαια 1 και 2 αντίστοιχα, ακολουθεί η πρόταση μιας δέσμης προπαρασκευαστικών 

ενεργειών που θα εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο και οι οποίες στοχεύουν στην 

προετοιμασία και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την αποτελεσματική υλοποίηση των 

συγκεκριμένων και εντοπισμένων δράσεων του παρόντος Σχεδίου που αναλύονται 

παρακάτω (Παράγραφος 3.2). Η επιλογή των προπαρασκευαστικών αυτών ενεργειών έχει 

γίνει με βάση τις διαφαινόμενες ευκαιρίες, τους κινδύνους, καθώς και τα ισχυρά και αδύνατα 

σημεία κάθε τομέα παρέμβασης στο σύστημα παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 

είναι οι ακόλουθες:  

 

Πίνακας 3.1: Προπαρασκευαστικές ενέργειες Σχεδίου Δράσης 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΚΠ 1. ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  ΠΕ 1. Οριστικοποίηση και έγκριση των στρατηγικών και ειδικών στόχων του 

προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης 

ΚΠ 1. ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  ΠΕ 2. Οριστικοποίηση και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων για την 

επίτευξη των στρατηγικών και ειδικών στόχων του Σχεδίου Δράσης 

ΚΠ 1. ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  ΠΕ 3. Οριστικοποίηση και έγκριση των φορέων που θα αναλάβουν την 

υλοποίηση των δράσεων του Σχεδίου, των πηγών χρηματοδότησης και του 

προτεινόμενου προϋπολογισμού  

ΚΠ 1. ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  ΠΕ 4. Δημιουργία Εθνικού Κέντρου Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Αριστείας 

Π.Φ.Υ  

 

Στη συνέχεια ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των παραπάνω προπαρασκευαστικών 

ενεργειών: 

 

Οριστικοποίηση και έγκριση των στρατηγικών και ειδικών στόχων του προτεινόμενου 
σχεδίου δράσης 
Η διαμόρφωση της παρούσας μελέτης και ο σχεδιασμός των προτεινόμενων δράσεων έχουν 

δομηθεί επί ορισμένων θεμελιωδών αρχών και κατευθύνσεων που θα πρέπει  να διέπουν το 

σύστημα ΠΦΥ και που θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία της υλοποίησης του 
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Σχεδίου Δράσης. Επίσης, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αναβάθμιση 

του συστήματος της ΠΦΥ έχουν τεθεί συγκεκριμένοι στρατηγικοί και ειδικοί στόχοι κατά τα 

προαναφερθέντα, οι οποίοι επιχειρούν να καλύψουν και να αντιμετωπίσουν τις οργανωτικές 

και λειτουργικές αδυναμίες του συστήματος όπως αυτές εντοπίστηκαν στον Άξονα 1 του 

Παραδοτέου 1 της μελέτης. Οι εν λόγω στόχοι θα πρέπει να εγκριθούν από το ΥΥΚΑ στο 

πλαίσιο της γενικότερης ευθύνης του για την πολιτική υγείας στη χώρα. Η διαδικασία αυτή θα 

εξασφαλίσει και τη συνάφεια του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης με την ευρύτερη πολιτική 

και τις επιλογές του ΥΥΚΑ.  

 

Οριστικοποίηση και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων για την υλοποίηση  των 
στρατηγικών και ειδικών στόχων 
Για την υλοποίηση των στρατηγικών και ειδικών στόχων που είναι απαραίτητοι για την 

ολοκλήρωση του συστήματος της ΠΦΥ έχουν αναπτυχθεί μια σειρά από συγκεκριμένες 

δράσεις, που κατατάσσονται στους εντοπισμένους τομείς παρέμβασης (οργανωτικός και 

λειτουργικός) και στο κατάλληλο διοικητικό επίπεδο παρέμβασης (εθνικό και περιφερειακό). 

Ομαδοποιούνται δε σε 7 κατηγορίες παρεμβάσεων,  ήτοι: 

 ΚΠ 1. Θεσμική δράση  

 ΚΠ 2. Ανάλυση - μελέτη 

 ΚΠ 3. Ποιοτική αναβάθμιση 

 ΚΠ 4. Δικτύωση φορέων 

 ΚΠ 5. Εκπαίδευση 

 ΚΠ 6. Χρηματοδότηση και οικονομική διαχείριση 

 ΚΠ 7. Προβολή και επικοινωνιακή πολιτική 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης αποτελεί η έγκριση και 

οριστικοποίηση των εν λόγω δράσεων από το ΥΥΚΑ. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις 

αναλύονται στην Παράγραφο 3.2. που ακολουθεί, όπου για κάθε παρέμβαση περιγράφονται 

ο σκοπός, οι περιλαμβανόμενες ενέργειες, ο φορέας υλοποίησης, οι πιθανές πηγές 

χρηματοδότησης και οι ωφελούμενοι αποδέκτες. 

 
Οριστικοποίηση και έγκριση των φορέων που θα αναλάβουν την υλοποίηση αυτών 
των δράσεων, των πηγών χρηματοδότησης και του προτεινόμενου προϋπολογισμού 
κάθε δράσης. 
Εκτός από το σκοπό, τις περιλαμβανόμενες ενέργειες, τους ωφελούμενους αποδέκτες και 

τους φορείς υλοποίησης κάθε δράσης που αναλύονται στο Κεφάλαιο 3, στο Κεφάλαιο 5 

περιγράφονται οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός κάθε 

παρέμβασης. Η έγκριση του τελευταίου σποτελεί προϋπόθεση για την οριστικοποίηση τόσο 
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των επιμέρους ενεργειών όσο και του συνολικού σχεδίου. Επιπλέον απαραίτητη ενέργεια στο 

σημείο αυτό είναι και η οριστικοποίηση και έγκριση της ταξινόμησης των προτεινόμενων 

δράσεων στα επιμέρους Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 από τα οποία θα αντληθούν ουσιαστικά οι πόροι για την 

υλοποίηση αυτών των δράσεων. 

 
Δημιουργία Εθνικού Κέντρου Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Αριστείας Π.Φ.Υ. 
Η τελευταία χρονικά προπαρασκευαστική ενέργεια που απαιτείται πριν την υλοποίηση του 

σχεδίου δράσης είναι η δημιουργία ενός Εθνικού Κέντρου Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και 

Αριστείας Π.Φ.Υ. Συγκεκριμένα, προτείνεται η συγκρότηση Εθνικού Κέντρου Επιχειρησιακής 

Ανάπτυξης και Αριστείας Π.Φ.Υ. στο οποίο θα προΐσταται Κεντρική Επιτροπή ΠΦΥ 

αναφερόμενη απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με βασικό πεδίο 

εποπτείας και εφαρμογής των αρμοδιοτήτων της: 

 
Α. ως προς την παρακολούθηση υλοποίησης των δράσεων 

- Κέντρων Υγείας πόλης 

- Κέντρων Υγείας αγροτικών και ημιαστικών περιοχών 

- Περιφερειακών και πολυδύναμων περιφερειακών ιατρείων 

 
Β. ως προς τον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης σύμφωνα με την αποτύπωση 

υφιστάμενης κατάστασης και τις εκτιμώμενες ανάγκες το ευρύτερο σύνολο 
δημόσιων φορέων ΠΦΥ όπως περιγράφεται στο προσχέδιο νόμου.  

 
Το Εθνικό Κέντρο επιχειρησιακής ανάπτυξης θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1.  Κατάρτιση Χάρτη Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (συμπεριλαμβανομένων και των 

υπηρεσιών Αποκατάστασης – Αποθεραπείας σε κάθε δομή – φορέα που αυτές 

παρέχονται) σε πανελλαδικό επίπεδο 

2.  Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων μονάδων ΠΦΥ στα οποία θα εκτιμηθούν όχι 

μόνο λειτουργικά ελλείμματα έκαστης δομής αλλά συνολικά ο βαθμός κάλυψης 

υφιστάμενων υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού σε επίπεδο πρωτοβάθμιας 

φροντίδας συνολικά βάσει των διαθέσιμων υπηρεσιών από τους υπάρχοντες δημόσιους 

φορείς ΠΦΥ ανά περιφέρεια. 

3.  Υποβολή σχεδίων δράσης ανά μονάδα στο ΥΥΚΑ με σκοπό την έγκριση, την ένταξή 

τους στον σχεδιασμό και προϋπολογισμό καθώς και την υλοποίησή τους. Ο συνολικός 

σχεδιασμός και προγραμματισμός σε επίπεδο περιφερειών ανά την Ελλάδα θα οδηγήσει 

αφενός στον προσδιορισμό της ελάχιστης δέσμης υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας αφετέρου θα διασφαλίσει απόλυτα τον ενιαίο σχεδιασμό για την  
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αντιμετώπιση των παρατηρούμενων προβλημάτων, την ομογενοποίηση των δράσεων 

και την αλληλοσυμπλήρωση των δομών με σκοπό την ολοκληρωμένη παροχή ΠΦΥ, την 

βέλτιστη διαχείριση των πόρων και την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πολιτών. 

4.  Παρακολούθηση υλοποίησης των αναπτυξιακών δράσεων και παρεμβάσεων.  

5.  Ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών, της Γενικής Διεύθυνσης και του Υπουργού 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

6.  Συμβουλευτική υποστήριξη του ΥΥΚΑ και των νοσοκομείων εποπτευόντων των 

μονάδων ΠΦΥ, στις διαδικασίες υλοποίησης των αναπτυξιακών και βελτιωτικών 

παρεμβάσεων 

7.  Επιστημονική υποστήριξη (ΚΕΣΥ): 
-  στη σύνταξη και έκδοση των πρωτοκόλλων πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στα οποία καταχωρούνται οι επιστημονικά 

ενδεδειγμένες ιατρικές υπηρεσίες, εξετάσεις και φάρμακα, πιστοποιημένης ποιότητας 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  

-  επί των καταλόγων των αμοιβών των ιατρικών υπηρεσιών και εξετάσεων καθώς και 

των τιμών των φαρμάκων, που περιλαμβάνονται στα πρωτόκολλα πρόληψης, 

διάγνωσης και θεραπείας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας  

-  στην κατάρτιση πρωτοκόλλων πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας καθώς και των 

εγκεκριμένων καταλόγων αμοιβών και τιμών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας  

-  στην έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για τη διαχείριση συνήθων νοσημάτων στην 

κοινότητα, τη δημόσια υγεία κλπ. 

8.  Ενιαίος σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογή Ηλεκτρονικού 
Φακέλου ΠΦΥ και ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών ΤΠΕ στους φορείς. 

9.  Ανάπτυξη προτύπου λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας,  πιστοποίηση φορέων του Εθνικού Δικτύου Παροχής 
Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (δημόσιους και ιδιωτικούς) και 
ανάπτυξη Συστήματος Ολικής Ποιότητας τόσο στις διοικητικές – οικονομικές 
υπηρεσίες όσο και στις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών των δομών. 

10.  Λειτουργία Διαδικτυακής Πύλης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
 
Επιπλέον, και παράλληλα με το Κέντρο επιχειρησιακής ανάπτυξης και αριστείας ΠΦΥ, 

προτείνεται η Σύσταση ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων η οποία θα έχει την ευθύνη για 

τη γενική εποπτεία του έργου, την τήρηση του προϋπολογισμού και την εξασφάλιση της 

συνέχειας της πολιτικής βούλησης. 

 

Σκοπός αυτής της Επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση και επίβλεψη της πορείας των 

μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων στην ΠΦΥ και η παροχή τεχνογνωσίας όπου κριθεί 

24 



«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

απαραίτητο. Επίσης, η Επιτροπή θα έχει την ευθύνη της Επιμέλειας ενός Σχεδίου 

Διαχείρισης των Αλλαγών που επιφέρει η εφαρμογή του παρόντος σε πολιτικούς, 

διοικητικούς και επικοινωνιακούς όρους.  Στο πλαίσιο του επιτελικού ρόλου της Επιτροπής, η 

τελευταία δύναται να ζητά από κάθε φορέα υλοποίησης κάθε δράσης εκθέσεις προόδου σε 

τακτά χρονικά διαστήματα και να προβαίνει σε αξιολόγηση της πορείας τόσο των επιμέρους 

δράσεων, όσο και του συνολικού έργου. Επίσης, η Επιτροπή αυτή θα είναι ο ενδιάμεσος 

εταίρος μεταξύ του ΥΥΚΑ και των φορέων που έχουν αναλάβει την υλοποίηση των δράσεων.  

 

Από την πλευρά της η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τακτικά το ΥΥΚΑ για 

την πορεία των μεταρρυθμίσεων και τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν. 

 

Στα πλαίσια της προπαρασκευαστικής αυτής ενέργειας εντάσσεται και η διασφάλιση του 

κατάλληλου νομικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της 

Επιτροπής αλλά και του ευρύτερου συστήματος διοίκησης και παρακολούθησης της πορείας 

υλοποίησης του προτεινόμενου σχεδίου δράσης. 

 

3.2. Προτεινόμενες παρεμβάσεις Σχεδίου Δράσης 
 

Στον Πίνακα 3.2 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις του Σχεδίου 

Δράσης που κατατάσσονται στους εντοπισμένους τομείς παρέμβασης (οργανωτικός και 

λειτουργικός), καθώς και στις προαναφερθείσες κατηγορίες παρέμβασης (από Παράγραφο 

3.1).  

 

Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις αναλύονται περαιτέρω στους Πίνακες 4–43 όπου για κάθε 

προτεινόμενη δράση περιγράφονται ο σκοπός, οι περιλαμβανόμενες ενέργειες, ο φορέας 

υλοποίησης, οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης και οι ωφελούμενοι αποδέκτες.  

Mία εναλλακτική παρουσίαση των προτεινόμενων παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης 

παρέχεται επίσης στο Κεφάλαιο 12. 
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Πίνακας 3.2: Προτεινόμενες Παρεμβάσεις σε Εθνικό και Περιφερειακό Επίπεδο 

Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Δ 1.1. Υποστηρικτική Δράση για την ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για το ρόλο 

και τις αρμοδιότητες του οικογενειακού ιατρού 

Δ 1.2. Υποστηρικτική Δράση για την ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για το ρόλο 

των υπολοίπων επαγγελματιών υγείας και τη συνεργασία τους με τον 

οικογενειακό ιατρό 

ΚΠ 1. Θεσμική δράση 

Δ 1.3. Υποστηρικτική Δράση για την ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για τον 

τρόπο επικοινωνίας του οικογενειακού ιατρού και των πολιτών – ασθενών 

Δ 2.1. Ολοκλήρωση συστήματος παρακολούθησης υγείας πληθυσμού σε εθνικό 

επίπεδο 

Δ 2.3. Καταγραφή τοπικών χαρακτηριστικών αγοράς υπηρεσιών ΠΦΥ 
ΚΠ 2. Ανάλυση – μελέτη 

Δ 2.4. Ανάπτυξη συστήματος και μηχανισμού αξιοποίησης των δεδομένων που 

προκύπτουν από τις μελέτες εκτίμησης των αναγκών υγείας του πληθυσμού και 

της καταγραφής των τοπικών χαρακτηριστικών της αγοράς υπηρεσιών υγείας και 

μετατροπή σε δράσεις 

Δ 3.1α. Καθιέρωση προτύπων ποιότητας και ελέγχου της απόδοσης των φορέων 

της ΠΦΥ και ανάπτυξη μηχανισμού συστήματος ποιοτικού ελέγχου  

Δ 3.1β. Πιστοποίηση και διασφάλιση της ποιότητας των Κέντρων Υγείας ΚΠ 3. Ποιοτική αναβάθμιση 

Δ 3.1γ. Πιστοποίηση ιδιωτικών μονάδων που θα ενταχθούν στο σύστημα ΠΦΥ 

ΚΠ 4. Δικτύωση φορέων Δ 4.1. Ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών λειτουργίας μονάδων ΠΦΥ 

Δ 5.1 Αναδιοργάνωση προγραμμάτων σπουδών ιατρικών, οδοντιατρικών, 

νοσηλευτικών και λοιπών επαγγελμάτων υγείας σχολών με προσανατολισμό 

στην ΠΦΥ  ΚΠ 5. Εκπαίδευση 

Δ 5.2 Προαγωγή της έρευνας και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 

ΚΠ 6. Χρηματοδότηση και 

οικονομική διαχείριση 
Δ 6.1. Κωδικοποίηση και αποζημίωση των ιατρικών πράξεων 

Α.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
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ΚΠ 2. Ανάλυση - μελέτη 
Δ 2.2. Ολοκλήρωση συστήματος παρακολούθησης υγείας πληθυσμού σε 

περιφερειακό επίπεδο 

Δ 3.2 Δημιουργία ολοκληρωμένων δομών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και 

Αποκατάστασης – Αποθεραπείας (Δημιουργία νέων Κέντρων Υγείας Αστικού 

Τύπου) 

Δ 3.3 Δημιουργία Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου από υφιστάμενες δομές 

Δ 3.4 Εκσυγχρονισμός και υλικοτεχνική αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής των 

υφιστάμενων μονάδων ΠΦΥ (ΕΣΥ, ΟΤΑ) 

Δ 3.5 Αναβάθμιση Κινητών Μονάδων ΕΚΑΒ 

Δ 3.6 Κέντρα Ψυχικής Υγείας 

ΚΠ 3. Ποιοτική αναβάθμιση 

Δ 3.7 Εξοπλισμός οδοντιατρικών σχολών ώστε να λειτουργούν ως Κ.Υ. 

Πρωτοβάθμιας Οδοντιατρικής Φροντίδας 

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Β.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΚΠ 2. Ανάλυση - μελέτη 
Δ 2.5. Εκπόνηση σχεδίου εκπαίδευσης των στελεχών και των εργαζομένων στην 

ΠΦΥ 

Δ 3.8 Σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών 

Δ 3.9 Στελέχωση νέων ολοκληρωμένων δομών ΠΦΥ (νέα Κέντρα Υγείας Αστικού 

Τύπου και αναβαθμισμένα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου) 

Δ 3.10 Στελέχωση κεντρικών και περιφερειακών διευθύνσεων ΠΦΥ 

Δ 3.11 Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα για την ηλεκτρονική 

διασύνδεση των μονάδων ΠΦΥ 

Δ 3.12 Ηλεκτρονική συνταγογράφηση (e-PRESCRIBING) 

Δ 3.13 Τηλεϊατρική - τηλεφροντίδα 

Δ 3.14. Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας (ΗΚΥ) 

Δ 3.15 Ενίσχυση των υπαρχουσών δομών με ανθρώπινο δυναμικό 

ΚΠ 3. Ποιοτική αναβάθμιση 

Δ 3.16 Πληροφοριακή ενδυνάμωση των μονάδων ΠΦΥ (Μονάδες Η/Υ) 
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Δ 3.17 α Υποστηρικτική Δράση εξοπλισμού μονάδων ΠΦΥ με τα κατάλληλα 

διαγνωστικά μέσα όπου αυτό είναι αναγκαίο 

Δ 4.2 Πληροφοριακή ενδυνάμωση κεντρικών και περιφερειακών διευθύνσεων 

ΠΦΥ 

Δ 4.3. Λειτουργική διασύνδεση υπηρεσιών ΠΦΥ 

Δ 4.4. Δικτύωση με τις μονάδες νοσοκομειακής περίθαλψης κοινωνικής 

φροντίδας και την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

ΚΠ 4. Δικτύωση φορέων 

Δ 4.5 Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

Δ 5.3 Εκπαίδευση από απόσταση με τη χρήση τεχνολογιών (e-LEARNING) 

Δ 5.4 Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας για την υλοποίηση των προγραμμάτων 

πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας 

Δ 5.5 Κατάρτιση προσωπικού ΠΦΥ και εργαζόμενων στους Ασφαλιστικούς 

Οργανισμούς  

Δ 5.6. Εκπαίδευση προσωπικού για τη διαχείριση ιατροασφαλιστικών δεδομένων 

και πληροφοριών 

Δ 5.7 Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας του πληθυσμού 

Δ 5.8 Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού 

πληθυσμού (παιδικής και εφηβικής ηλικίας) 

ΚΠ 5. Εκπαίδευση 

Δ 5.9 Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού 

πληθυσμού (παιδικής και εφηβικής ηλικίας) με τη χρήση νέων τεχνολογιών 

(Infokiosk) 

ΚΠ 6. Χρηματοδότηση και 

οικονομική διαχείριση 
Δ 6.2. Υποστηρικτική Δράση για τη μισθολογική αναπροσαρμογή επαγγελματιών 

ΠΦΥ 

Δ 7.1. Δημιουργία ιστοσελίδας με πληροφορίες για τον νέο τρόπο λειτουργίας της 

ΠΦΥ και την πρόσβαση στις μονάδες φροντίδας υγείας ΚΠ 7. Προβολή και 

επικοινωνιακή πολιτική Δ 7.2. Ενημερωτικές καμπάνιες προς τους πολίτες σχετικά με το θεσμό του 

οικογενειακού ιατρού και την χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας 

Β.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΚΠ 3. Ποιοτική αναβάθμιση 
Δ 3.17β Εξοπλισμός των καινούριων και αναβαθμισμένων μονάδων ΠΦΥ με τα 

κατάλληλα τεχνικά διαγνωστικά μέσα όπου αυτό είναι αναγκαίο 
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Πίνακας 4: Δράση Ανάπτυξης Δ 1.1 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 1. ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Δ 1.1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 

Σκοπός 

Σκοπός της παρέμβασης είναι ο σχεδιασμός ενός συστήματος ΠΦΥ με κατεύθυνση τον 

οικογενειακό ιατρό που θα αναλαμβάνει δράσεις πρόληψης της νόσου και προαγωγής 

της υγείας, αντιμετώπισης χρονίων νοσημάτων και μειζόνων παραγόντων κινδύνου, 

παροχής υπηρεσιών θεραπείας και αποκατάστασης και ορθής καθοδήγησης του 

ασθενούς για την αναζήτηση της κατάλληλης ειδικής ιατρικής υπηρεσίας.  

Περιγραφή 

Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει: 

 Σαφή προσδιορισμό των ιατρικών ειδικοτήτων που μπορούν μετά από 

εκπαίδευση να αναλάβουν ρόλο οικογενειακού ιατρού, προτείνεται να 

ενταχθούν οι ειδικότητες γενικής ιατρικής, παθολογίας και παιδιατρικής. 

 Αποτελεσματική ενσωμάτωση της ειδικότητας της γενικής ιατρικής στο ισχύον 

υγειονομικό νομοθετικό πλαίσιο  

 Προσανατολισμό της επαγγελματικής κατάρτισης του οικογενειακού ιατρού 

στην κοινότητα. 

 Σαφή προσδιορισμό και περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων 

του οικογενειακού ιατρού. 

 Περιγραφή της υποχρεωτικής δέσμης υπηρεσιών του οικογενειακού ιατρού 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

 Ασθενείς και τοπικές κοινωνίες και εκπρόσωποί τους  (βελτίωση της 

προσβασιμότητας, μείωση χρόνου αναμονής για την κατάλληλη υπηρεσία, 

μείωση του κόστους εξωνοσοκομιακής φροντίδας, μείωση κόστους 

συνταγογραφουμένων  φαρμάκων) 

 Οικογενειακοί ιατροί (οριοθέτηση του φάσματος υπηρεσιών τους, βελτίωση της 

ικανοποίησης και της αποτελεσματικότητας, εκτίμηση των εκπαιδευτικών τους 

αναγκών) 

 Επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στη ΠΦΥ (βελτίωση της ικανοποίησης 

και της αποτελεσματικότητας)  

 Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας (ενασχόληση με περιπτώσεις εξειδικευμένες και συναφείς με 

το αντικείμενο τους, καλύτερη ενημέρωση για το ιστορικό και την πορεία των 

ασθενών, βελτίωση της επικοινωνίας με ασθενείς και ιατρούς στην ΠΦΥ) 

Χρόνος 
υλοποίησης 

 

12 μήνες 
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Πίνακας 5: Δράση Ανάπτυξης Δ 1.2 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 1. ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Δ 1.2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΟ 

Σκοπός 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η επίτευξη της αρμονικής συνεργασίας των εργαζομένων 

στις μονάδες της ΠΦΥ και η αποτελεσματική, αποδοτική και ποιοτική παροχή 

υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσα από τον σαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων 

κάθε ομάδας εργαζομένων. Ουσιαστικά η παρέμβαση συνίσταται στη διαμόρφωση ενός 

λεπτομερούς πλαισίου κατανομής αρμοδιοτήτων και ροών για τη βελτίωση της 

λειτουργίας του ανθρώπινου παράγοντα στην ΠΦΥ 

Περιγραφή 

Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει: 

 Σαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων και του ρόλου νοσηλευτών και άλλων 

επαγγελματιών υγείας καθώς και των διοικητικών υπαλλήλων μονάδων ΠΦΥ 

και εργασιακών σχέσεων με τους οικογενειακούς ιατρούς. 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

 Ασθενείς και τοπικές κοινωνίες και εκπρόσωποί τους  (βελτίωση της 

προσβασιμότητας, μείωση χρόνου αναμονής για την κατάλληλη υπηρεσία, 

μείωση του κόστους εξωνοσοκομιακής φροντίδας, μείωση κόστους 

συνταγογραφουμένων  φαρμάκων) 

 Οικογενειακοί ιατροί (βελτίωση της ικανοποίησης και της αποτελεσματικότητας)  

 Επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στη ΠΦΥ (οριοθέτηση του φάσματος 

υπηρεσιών τους, βελτίωση της ικανοποίησης και της αποτελεσματικότητας, 

εκτίμηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών) 

 Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας (ενασχόληση με περιπτώσεις εξειδικευμένες και συναφείς με 

το αντικείμενο τους, καλύτερη ενημέρωση για το ιστορικό και την πορεία των 

ασθενών, βελτίωση της επικοινωνίας με ασθενείς και ιατρούς στην ΠΦΥ) 
 Φορείς χρηματοδότησης του συστήματος (Η επίτευξη της αποδοτικότητας και 

της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί κέρδος για 

τους φορείς χρηματοδότησης του συστήματος) 

Χρόνος 
υλοποίησης 

 

12 μήνες 
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Πίνακας 6: Δράση Ανάπτυξης Δ 1.3 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 1. ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Δ 1.3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΑΣΘΕΝΩΝ 

Σκοπός 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η ανταπόκριση του συστήματος της ΠΦΥ στις ανάγκες 

των ασθενών και η αύξηση της ικανοποίησής τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και 

τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Η παρέμβαση αυτή κρίνεται απαραίτητη λόγω 

του ειδικού ρόλου του οικογενειακού ιατρού ως πρώτου σημείου επαφής του πολίτη με 

το σύστημα υγείας. 

Περιγραφή 

Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει: 

 Διασφάλιση μηχανισμών ελέγχου και ρύθμισης της δυνατότητας των πολιτών 

να απευθύνονται άνευ περιορισμού σε όλες τις υπηρεσίες υγείας των 

ασφαλιστικών φορέων και του ΕΣΥ. 

 Καθιέρωση ενημερωτικών εισηγήσεων προς τους πολίτες σχετικά με το ρόλο 

του οικογενειακού ιατρού. 

 Ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης της γνώμης του ασθενή για τις υπηρεσίες 

των οικογενειακών ιατρών 

 Ανάπτυξη μηχανισμού εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του 

οικογενειακού ιατρού. 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

 Ασθενείς και τοπικές κοινωνίες και εκπρόσωποί τους  (βελτίωση της 

προσβασιμότητας, μείωση χρόνου αναμονής για την κατάλληλη υπηρεσία, 

μείωση του κόστους εξωνοσοκομιακής φροντίδας, μείωση κόστους 

συνταγογραφουμένων  φαρμάκων) 

 Οικογενειακοί ιατροί (βελτίωση της ικανοποίησης και της αποτελεσματικότητας, 

εκτίμηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών) 

 Επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στη ΠΦΥ (βελτίωση της ικανοποίησης 

και της αποτελεσματικότητας) 

 Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας (καλύτερη ενημέρωση για το ιστορικό και την πορεία των 

ασθενών, βελτίωση της επικοινωνίας με ασθενείς και ιατρούς στην ΠΦΥ) 

Χρόνος 
υλοποίησης 

 

12 μήνες 
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«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

Πίνακας 7: Δράση Ανάπτυξης Δ 2.1 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ 

Δ 2.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Σκοπός 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η δόμηση ενός πλουραλιστικού συστήματος ΠΦΥ βάσει 

των πραγματικών υγειονομικών αναγκών των πολιτών, ώστε να ικανοποιούνται οι αρχές 

της ισότητας στην πρόσβαση των υπηρεσιών, της συνέχειας στη φροντίδα, της παροχής 

ολοκληρωμένης φροντίδας και του προσανατολισμού του συστήματος ΠΦΥ στον 

ασθενή και την οικογένειά του.  

Περιγραφή 

Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει την παρακολούθηση: 

 Των πηγών των πληροφοριών 

 Του συστήματος συλλογής και ανάλυσης των στοιχείων 

 Των δεικτών υγείας του πληθυσμού 

 Των μελετών αξιολόγησης των δεικτών και των στοιχείων 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

 

ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

 

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

 Ασθενείς και τοπικές κοινωνίες και εκπρόσωποί τους (βελτίωση της ποιότητας 

της φροντίδας μέσω υπηρεσιών που θα αντιστοιχούν στις ανάγκες τους, 

μείωση του κόστους της φροντίδας μέσω της παροχής κατάλληλων και 

αντιστοίχων προς την υγεία τους υπηρεσιών). 

 Οικογενειακοί ιατροί (αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε 

υπηρεσίες συναφείς με τις ανάγκες των ασθενών τους, βελτίωση της απόδοσής 

τους μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης τους σε προβήματα υγείας συναφή με 

τους ασθενείς τους) 

 Επαγγελματίες ΠΦΥ (ως άνω και εξειδίκευση του ρόλου και της συνεισφοράς 

τους στο σύστημα μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 

αντιστοίχων προς τις ανάγκες και τα προβλήματα υγείας των ασθενών τους) 

 Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας (ως άνω) 

Χρόνος 
υλοποίησης 

 

18 μήνες 
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«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

Πίνακας 8: Δράση Ανάπτυξης 2.3  

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ – ΜΕΛΕΤΗ 

Δ 2.3. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ 

Σκοπός 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η συγκρότηση ενός συστήματος ΠΦΥ που θα απαντά 

στην ελληνική υγειονομική κουλτούρα, θα λαμβάνει υπόψη τις ήδη διαμορφωμένες 

επαγγελματικές συμπεριφορές του ιατρικού και του λοιπού δυναμικού και θα υιοθετεί 

πρακτικές και μεθόδους που θα ανταποκρίνονται στα ελληνικά δεδομένα της αγοράς 

παροχής υπηρεσιών υγείας 

Περιγραφή 

Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει: 

 Λεπτομερή καταγραφή του ανθρώπινου δυναμικού στην ΠΦΥ  

 Λεπτομερή καταγραφή της διαθέσιμης υλικοτεχνικής υποδομής και 

τεχνολογικού εξοπλισμού, της συνάφειας και της διαγνωστικής ακρίβειάς της.  

Φορέας 
Υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

 

ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

 

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

 Ασθενείς και τοπικές κοινωνίες και εκπρόσωποί τους (βελτίωση της 

επικοινωνίας τους με τους επαγγελματίες υγείας, βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της θεραπείας τους, μείωση του κόστους της θεραπείας) 

 Οικογενειακοί ιατροί (βελτίωση της απόδοσής τους μέσω εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, βελτίωση της επικοινωνίας τους με τους συναδέλφους και ασθενείς 

τους) 

 Επαγγελματίες ΠΦΥ (ως άνω) 

 Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας (βελτίωση του συστήματος παραπομπών, μείωση του 

κόστους διαχείρισης των χρόνιων ασθενών) 

 Φορείς χρηματοδότησης του συστήματος (Αναγνώριση των αναγκών του 

συστήματος και δυνατοτήτων ρύθμισης και παρέμβασης για τη βελτίωση της 

απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας) 

Χρόνος 
υλοποίησης 12 μήνες 
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«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

Πίνακας 9: Δράση Ανάπτυξης 2.4  

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ – ΜΕΛΕΤΗ 

Δ 2.4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Σκοπός 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η αξιοποίηση των δεδομένων που θα προκύψουν από τις 
προαναφερθείσες μελέτες ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση των παρεχομένων από το 
σύστημα της ΠΦΥ υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του 
πληθυσμού και θα αντανακλούν τις προτιμήσεις τόσο των ασθενών όσο και των 
εργαζομένων στην ΠΦΥ.  

Περιγραφή 

Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει: 
 Ανάλυση επιδημιολογικών δεδομένων και νοσολογικών προτύπων ανά 

περιοχή και πληθυσμό γεωγραφικής ευθύνης και εκτίμηση των αναγκών  
 Ανάλυση καθιερωμένων καταναλωτικών προτύπων της ελληνικής αγοράς 

υπηρεσιών υγείας και των προσδοκιών του ασθενή – πελάτη 
 Αναθεώρηση εφορμοζόμενων πρακτικών και μεθόδων με βάση τα πορίσματα 

της μελέτης - ανάλυσης  

Φορέας 
Υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»  

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

 Ασθενείς και τοπικές κοινωνίες και εκπρόσωποί τους (βελτίωση της 
επικοινωνίας τους με τους επαγγελματίες υγείας, βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της θεραπείας τους, μείωση του κόστους της θεραπείας, 
ανταπόκριση παρεχόμενων υπηρεσιών στις ανάγκες υγείας τους.) 

 Οικογενειακοί ιατροί (βελτίωση της απόδοσής τους μέσω εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, βελτίωση της επικοινωνίας τους με τους συναδέλφους και ασθενείς 
τους) 

 Επαγγελματίες ΠΦΥ (ως άνω) 
 Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας (βελτίωση του συστήματος παραπομπών, μείωση του 
κόστους διαχείρισης των χρόνιων ασθενών) 

 Φορείς χρηματοδότησης του συστήματος  (ιεράρχηση προτεραιοτήτων, 
καλύτερος προγραμματισμός υγειονομικού δυναμικού, ορθολογικός 
προϋπολογισμός) 

 Τοπικές Υγειονομικές Αρχές  (σχεδιασμός δράσεων σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο, σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων 
κατάρτισης, καθώς και ενημερωτικών συναντήσεων με ομάδες ασθενών) 

Χρόνος 
υλοποίησης 18 μήνες  
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«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

Πίνακας 10: Δράση Ανάπτυξης Δ 3.1α 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Δ 3.1α ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΦΥ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Σκοπός 

Η ανάπτυξη πολιτικών διασφάλισης της ποιότητας σε όλες τις υπηρεσίες υγείας 

αποτελεί συνηθισμένη πρακτική σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη. Ο σκοπός ανάπτυξης 

ενός τέτοιου μηχανισμού είναι η ενίσχυση της επιστημονικής ποιότητας και εγκυρότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών και η διασφάλιση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας σε κάθε χρονική στιγμή. 

Περιγραφή 

Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει: 

 Ανάπτυξη προτύπων βελτίωσης της ποιότητας συμπεριλαμβανομένων 

υπενθυμίσεων σε ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα, συστήματα διαχείρισης 

του κινδύνου και κατευθυντηρίων οδηγιών στα Κέντρα Υγείας και στις λοιπές 

δομές ΠΦΥ 

 Καθιέρωση μηχανισμών ελέγχου της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας 

 Καθιέρωση προτύπων ελέγχου απόδοσης φορέων ΠΦΥ 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα 

Πηγή 
χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

 Ασθενείς και τοπικές κοινωνίες και εκπρόσωποί τους (βελτίωση της ποιότητας 

της φροντίδας τους, αποτελεσματικότερη χρήση των υπηρεσιών υγείας και των 

εργαστηριακών εξετάσεων, μείωση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων και 

του κόστους). 

 Οικογενειακοί ιατροί (βελτίωση της απόδοσής τους, εκτίμηση των αναγκών 

τους σε εκπαίδευση και κατάρτιση, βελτίωση της επικοινωνίας με τους άλλους 

συναδέλφους και ασθενείς τους) 

 Επαγγελματίες ΠΦΥ (ως άνω) 

Χρόνος 
υλοποίησης 24 μήνες 
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«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

Πίνακας 11: Δράση Ανάπτυξης Δ 3.1β 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Δ 3.1β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Σκοπός 

Η ανάπτυξη πολιτικών διασφάλισης της ποιότητας σε όλες τις υπηρεσίες υγείας 

αποτελεί συνηθισμένη πρακτική σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη. Ο σκοπός ανάπτυξης 

ενός τέτοιου μηχανισμού είναι η ενίσχυση της επιστημονικής ποιότητας και εγκυρότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών και η διασφάλιση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας σε κάθε χρονική στιγμή. 

Περιγραφή 

Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει την εφαρμογή των προτύπων ποιότητας για 

τη διασφάλιση της ποιοτικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου και την 

πιστοποίηση των μονάδων ΠΦΥ. Η προτενόμενη παρέμβαση αφορά τόσο στα νέα 

προτεινόμενα από το παρόν Σχέδιο Δράσης Κέντρα Υγείας αστικού τύπου, όσο και στις 

υφιστάμενες δομές που προτείνεται να αναβαθμιστούν σε Κέντρα Υγείας Αστικού 

Τύπου.   

Φορέας 
Υλοποίησης 

Πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  

Κοστολόγηση: Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 55.000 € για κάθε νέο και αναβαθμισμένο 

Κ.Υ. Αστικού Τύπου. Άρα: 55.000 € * 55= 3.025.000 € 

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

 Ασθενείς και τοπικές κοινωνίες και εκπρόσωποί τους (βελτίωση της ποιότητας 

της φροντίδας τους, αποτελεσματικότερη χρήση των υπηρεσιών υγείας και των 

εργαστηριακών εξετάσεων, μείωση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων και 

του κόστους). 

 Οικογενειακοί ιατροί (βελτίωση της απόδοσής τους, εκτίμηση των αναγκών 

τους σε εκπαίδευση και κατάρτιση, βελτίωση της επικοινωνίας με τους άλλους 

συναδέλφους και ασθενείς τους) 

 Επαγγελματίες ΠΦΥ (ως άνω) 

Χρόνος 
υλοποίησης 24 μήνες 
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Πίνακας 12: Δράση Ανάπτυξης Δ 3.1γ 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Δ 3.1γ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΦΥ 
 

Σκοπός 

Η ανάπτυξη πολιτικών διασφάλισης της ποιότητας σε όλες τις υπηρεσίες υγείας 

αποτελεί συνηθισμένη πρακτική σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη. Ο σκοπός ανάπτυξης 

ενός τέτοιου μηχανισμού είναι η ενίσχυση της επιστημονικής ποιότητας και εγκυρότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών και η διασφάλιση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας σε κάθε χρονική στιγμή. 

Περιγραφή 
Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει την χρηματοδότηση για την λειτουργία ενός 

κεντρικού μηχανισμού πιστοποίησης και ελέγχου διασφάλισης της ποιότητας των 

ιδιωτικών μονάδων που θα ενταχθούν στο εθνικό δίκτυο της ΠΦΥ.  

Φορέας 
Υλοποίησης 

Πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα 

Πηγή 
χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

 Ασθενείς και τοπικές κοινωνίες και εκπρόσωποί τους (βελτίωση της ποιότητας 

της φροντίδας τους, αποτελεσματικότερη χρήση των υπηρεσιών υγείας και των 

εργαστηριακών εξετάσεων, μείωση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων και 

του κόστους). 

 Οικογενειακοί ιατροί (βελτίωση της απόδοσής τους, εκτίμηση των αναγκών 

τους σε εκπαίδευση και κατάρτιση, βελτίωση της επικοινωνίας με τους άλλους 

συναδέλφους και ασθενείς τους) 

 Επαγγελματίες ΠΦΥ (ως άνω) 

Χρόνος 
υλοποίησης 24 μήνες 
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Πίνακας 13: Δράση Ανάπτυξης Δ 4.1 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 4. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ 

Δ 4.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ 

Σκοπός 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η αναδιάρθρωση του δομικού και οργανωτικού 

συστήματος, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των 

μονάδων ΠΦΥ, των ασφαλιστικών φορέων και των λοιπών οργανισμών που 

δραστηριοποιούνται στο δίκτυο της ΠΦΥ. Επίσης η παρέμβαση αυτή στοχεύει στην 

απλοποίηση του συστήματος υγείας με επακόλουθο την άμεση πρόσβαση όλων των 

ασφαλισμένων στις υπηρεσίες και τη μείωση της ταλαιπωρίας τους και των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

Περιγραφή 

Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει: 

 Καθιέρωση ομάδων  ΠΦΥ, οι οποίες θα αποτελούνται από ιατρό , νοσηλευτή 

και επισκέπτη υγείας και θα επωμίζονται εκτός των καθημερινών τους 

καθηκόντων και την κατ’ οίκον νοσηλεία των ασθενών που ανήκουν στην 

περιοχή ευθύνης τους. 

 Ενίσχυση συντονισμού,  διασύνδεσης και ολοκλήρωσης φορέων παροχής 

υπηρεσιών ΠΦΥ στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

 Ενίσχυση συντονισμού τοπικών, περιφερειακών και εθνικών εμπλεκομένων 

φορέων 

 Δημιουργία υποστηρικτικών μηχανισμών ΠΦΥ στο τοπικό, περιφερειακό και 

κεντρικό επίπεδο 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Αρμόδιοι ΟΤΑ 

Αρμόδιες ΔΥΠΕ 

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

 Ασθενείς και τοπικές κοινωνίες και εκπρόσωποί τους (μείωση του κόστους σε 

αναμονή της κατάλληλης υπηρεσίας, βελτίωση της φροντίδας τους, λιγότερες 

παραπομπές) 
 Επαγγελματίες μονάδων διοίκησης ΠΦΥ (βελτίωση της απόδοσης της μονάδας 

τους, μείωση του κόστους, περισσότερη ικανοποίηση από τη συνεργασία) 
 Επαγγελματίες σε άλλες δομές υγείας στην περιφέρεια (ως άνω) 
 Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα (δυνατότητα εκπόνησης μελετών, 

ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας) 

Χρόνος 
υλοποίησης 

24 μήνες 
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Πίνακας 14: Δράση Ανάπτυξης Δ 5.1 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Δ 5.1. ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΦΥ 

Σκοπός 

Η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης ώστε να λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες 

επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες ανάγκες και τα επιστημονικά πεδία 

που προκύπτουν από τις νέες προκλήσεις στο χώρο της υγείας. Στοχεύει ακόμα στην 

ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου με την προώθηση μεταπτυχιακών σπουδών στην 

ΠΦΥ 

Περιγραφή 

Η δράση περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: 

• Αναδιοργάνωση Προγραμμάτων σπουδών που να καλύπτουν ενότητες όπως η 

ΠΦΥ, η Δημόσια Υγεία και η Τεκμηριωμένη Ιατρική 

• Προσανατολισμός των σπουδαστών προς τις ειδικότητες που παρουσιάζεται 

έλλειψη π.χ. γενικής ιατρικής, γηριατρικής, δημόσιας υγείας, ιατρικής της 

εργασίας και λοιπών επαγγελματιών υγείας όπως λογοθεραπευτές και 

εργοθεραπευτές 

• Ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικούς φορείς του εσωτερικού και του 

εξωτερικού και με διεθνείς οργανισμούς (π.χ. ΠΟΥ, ΕΕ, ASPHER) 

Φορέας 
Υλοποίησης 

ΑΕΙ 

ΤΕΙ 

ΕΣΔΥ 

Πηγή 
χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007 – 2013: Ε. Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»  

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

Στους ωφελούμενους αποδέκτες της δράσης περιλαμβάνονται όχι μόνο οι 

επαγγελματίες υγείας αλλά και οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες λόγω της βελτίωσης 

της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Χρόνος 
υλοποίησης 12 μήνες 
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Πίνακας 15: Δράση Ανάπτυξης Δ 5.2 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Δ 5.2. ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Σκοπός 

Σκοπός αυτής της δράσης είναι η ενίσχυση της έρευνας και της διεπιστημονικής 

συνεργασίας στην ΠΦΥ, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο μέσα από μια  

δέσμη δράσεων η οποία θα ενισχύει τις ερευνητικές δραστηριότητες και θα εξασφαλίζει 

τη δυνατότητα πρόσβασης σε βιβλιοθήκες και διεθνείς βα΄σεις δεδομένων. 

Περιγραφή 

Η υλοποίηση αυτής της δράσης αφορά: 

1. Εξασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης σε διεθνείς βάσεις δεδομένων και 

βιβλιοθήκες όλων των κεντρικών και περιφερειακών διευθύνσεων της ΠΦΥ, 

των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και τουλάχιστον των κέντρων υγείας αστικού 

τύπου. 

2. Εκπαίδευση επιλεγμένου προσωπικού στις τεχνικές της συστηματικής 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης  και τη τεκμηριωμένης ιατρικής. 

3. Χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών  

4. Διοργάνωση διεπιστημονικών εκδηλώσεων σχετικών με θέματα της ΠΦΥ 

Φορέας 
Υλοποίησης 

ΥΥΚΑ 

Πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα 

Πηγή 
χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007 – 2013: Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» 

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

Προαγωγή και πρόοδος της επιστημονικής σκέψης.  

Άμεση ενημέρωση για την εφαρμογή των «καλών πρακτικών» διεθνώς 

Αναβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης τω ν επαγγελαμτιών υγείας 

Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

Ανάπτυξη ικανοτήτων αναζήτησης πληροφοριών και «καλών πρακτικών» 

Χρόνος 
υλοποίησης 12 μήνες 
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Πίνακας 16: Δράση Ανάπτυξης Δ 6.1 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Δ 6.1. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Σκοπός 
Η διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου αποζημίωσης των ιατρικών πράξεων το οποίο 

θα βασίζεται σε δεδομένα πραγματικού κόστους ως προς τις αμοιβές και επιπλέον θα 

λειτουργεί στη λογική μιας πολιτικής κινήτρων για τους ιατρούς της ΠΦΥ. 

Περιγραφή 

Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει: 

• Ομαδοποίηση των όμοιων περιπτώσεων ασθένειας σύμφωνα με το ICPC 

(International Classification of Primary Care) 

• Κοστολόγηση των διαγνωστικών κατηγοριών 

• Θέσπιση σχετικού νομοθετικού πλαισίου 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα που ειδικεύονται σε ζητήματα πολιτικής και 

οικονομικών της υγείας 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

 

ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

 

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

• Μονάδες ΠΦΥ (Η προοπτική αυτή αποζημίωση των ιατρικών πράξεων έχει 

θετικά αποτελέσματα στον προγραμματισμό, στην καθημερινή διοίκηση και 

διαχείριση της συνολικής ιατρικής δραστηριότητας και συμβάλλει στη 

διατήρηση πληροφοριών σχετικών με επιδημιολογικά δεδομένα και 

πληροφοριακού κόστους ανά θεραπευτική κατηγορία) 

• Ασθενείς (μείωση της διάρκειας νοσηλείας, βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών) 

• Ιατροί ΠΦΥ (Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών) 

• Κρατικός προϋπολογισμός (Είναι εύκολο να εκτιμηθούν οι απαιτούμενοι πόροι, 

μειώνεται το ύψος των δαπανών) 

Χρόνος 
υλοποίησης 

16 μήνες 
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Πίνακας 17: Δράση Ανάπτυξης Δ 2.2 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ 

Δ 2.2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

Σκοπός 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η δόμηση ενός πλουραλιστικού συστήματος ΠΦΥ βάσει 

των πραγματικών υγειονομικών αναγκών των πολιτών, ώστε να ικανοποιούνται οι αρχές 

της ισότητας στην πρόσβαση των υπηρεσιών, της συνέχειας στη φροντίδα, της παροχής 

ολοκληρωμένης φροντίδας και του προσανατολισμού του συστήματος ΠΦΥ στον 

ασθενή και την οικογένειά του.  

Περιγραφή 

Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει την παρακολούθηση: 

 Των πηγών των πληροφοριών 

 Του συστήματος συλλογής και ανάλυσης των στοιχείων 

 Των δεικτών υγείας του πληθυσμού 

 Των μελετών αξιολόγησης των δεικτών και των στοιχείων 

Σε περιφερειακό επίπεδο 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΠΕΠ Αττικής (500.000 €) 

ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης (500.000 €) 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων (500.000 €) 

ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου (500.000 €) 

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (500.000 €) 

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

 Ασθενείς και τοπικές κοινωνίες και εκπρόσωποί τους (βελτίωση της ποιότητας 

της φροντίδας μέσω υπηρεσιών που θα αντιστοιχούν στις ανάγκες τους, 

μείωση του κόστους της φροντίδας μέσω της παροχής κατάλληλων και 

αντιστοίχων προς την υγεία τους υπηρεσιών). 

 Οικογενειακοί ιατροί (αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε 

υπηρεσίες συναφείς με τις ανάγκες των ασθενών τους, βελτίωση της απόδοσής 

τους μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης τους σε προβήματα υγείας συναφή με 

τους ασθενείς τους) 

 Επαγγελματίες ΠΦΥ (ως άνω και εξειδίκευση του ρόλου και της συνεισφοράς 

τους στο σύστημα μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 

αντιστοίχων προς τις ανάγκες και τα προβλήματα υγείας των ασθενών τους) 

 Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας (ως άνω) 

Χρόνος 
υλοποίησης 

 

18 μήνες 
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Πίνακας 18: Δράση Ανάπτυξης Δ 3.2 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Δ 3.2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Φ.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ) 

Σκοπός 

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων δομών παροχής 
υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και Αποκατάστασης-Αποθεραπείας, σύμφωνα με τα πρότυπα της 
Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού 
μεγάλων αστικών κέντρων σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και αποκατάσταση-
αποθεραπεία ημερήσιας νοσηλείας. 
 

Περιγραφή 

Οι υπηρεσίες – δραστηριότητες που θα παρέχονται  περιλαμβάνουν: 

1. Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

Υπηρεσίες Εξωτερικών Ιατρείων  

Οι δραστηριότητες του τμήματος αφορούν την λειτουργία ιατρείων  διαφορετικών 
ειδικοτήτων και συγκεκριμένα: Γενικής Ιατρικής, Παθολογικό, Παιδιατρικό, Καρδιολογικό, 
Πνευμονολογικό, Ενδοκρινολογικό, Ψυχιατρικό, Νευρολογικό, Δερματολογικό, 
Γυναικολογικό, Χειρουργικό, Οφθαλμιατρικό, Ω.Ρ.Λ., Ορθοπαιδικό, Ουρολογικό, 
Γαστρεντερολογικό, Οδοντιατρικό, Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, 

Υπηρεσίες Επειγόντων Περιστατικών 

Οι υπηρεσίες αφορούν την παροχή πρώτων βοηθειών, αντιμετώπιση επειγόντων και 
εκτάκτων περιστατικών, την διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων και μικροεπεμβάσεων, 
καθώς και την ασφαλή παραπομπή και διακομιδή σε δευτεροβάθμια υγειονομική 
μονάδα.  

Υπηρεσίες Ημερήσιας Νοσηλείας 

Οι υπηρεσίες αφορούν την αντιμετώπιση οξέων περιστατικών, την παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών (π.χ. παρηγορητική φροντίδα) σε ημερήσια βάση, αλλά και τη 
λειτουργική διασύνδεση με την μονάδα αποκατάστασης-αποθεραπείας. 

Υπηρεσίες Κατ’ οίκον Νοσηλείας 

Πρόκειται για την παροχή ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών κατ’ οίκον, με τη σύσταση 
ομάδας ΠΦΥ (ιατρός, νοσηλεύτρια, επισκέπτρια υγείας) 

Υπηρεσίες Κεντρικών Εργαστηρίων 

Παροχή υπηρεσιών εργαστηριών Αιματολογικού, Μικροβιολογικού, Βιοχημικού, 
Ανοσολογικού και Ορμονολογικού.  
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Υπηρεσίες Ιατρικής Απεικόνισης 

Παροχή δέσμης ολοκληρωμένων υπηρεσιών ακτινοδιαγνωστικής με τη λειτουργία 
τμημάτων Κλασικής Ακτινολογίας και Ακτινοσκόπησης, Υπερήχων (θυρεοειδούς, 
μαστού, άνω και κάτω κοιλίας, έσω γεννητικών οργάνων, μαλακών μορίων, Triplex 
καρδιάς και αγγείων), Αξονικής Τομογραφίας με πολυτομικό τομογράφο ή και 
Μαγνητικής Τομογραφίας. 
 

2. Υπηρεσίες Αποθεραπείας & Αποκατάστασης 

Θα παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες έγκαιρης διάγνωσης και αξιολόγησης 
διαφόρων παθήσεων (μυοσκελετικών, νευρολογικών, ρευματολογικών, αθλητικών 
κακώσεων κ.α.), ενώ παράλληλα θα υλοποιούνται τα αντίστοιχα προγράμματα 
αποθεραπείας και αποκατάστασης 

Οι υπηρεσίες αυτές θα υποστηρίζονται από ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο 
υγείας και θα παρέχονται σύμφωνα με τα πρότυπα ολικής ποιότητας της Πολυκλινικής 
του Ολυμπιακού Χωριού. 

Η συγκεκριμένη πρόταση επιτρέπει την διοικητική ευελιξία, την ευελιξία  στην αναζήτηση 
πόρων (μέσω και των ΣΔΙΤ), καθώς και την ευελιξία ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες 
στην οργάνωση και λειτουργία είτε μεμονωμένων δομών Π.Φ.Υ. είτε μεμονωμένων 
δομών Αποκατάστασης-Αποθεραπείας Ημερήσιας Νοσηλείας είτε δομών που θα 
παρέχονται και οι δύο ομάδες υπηρεσιών. 

Προτείνεται η σύσταση ομάδας εργασίας με εκπροσώπους της  κεντρικής και των 
περιφερειακών υγειονομικών διοικήσεων, καθώς και εκπροσώπους αντίστοιχων δομών 
(Πολυκλινική, Κέντρο Υγείας Αστικού τύπου στο Βύρωνα), προκειμένου να συνταχθεί 
μελέτη σκοπιμότητας και χωροταξικής διασποράς των δομών αυτών . Για την ακριβή 
χωροθέτησή τους θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πληθυσμιακά δεδομένα και κυρίως ο 
βαθμός συγκέντρωσης και αύξησης του πληθυσμού της περιοχής στην οποία 
προτείνεται η ίδρυση, η γειτνίαση με υπάρχουσες τέτοιες μονάδες, οι συνθήκες 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής και η γειτνίαση με νοσηλευτικές 
μονάδες. 

Η έκταση κάθε τέτοιας δομής θα είναι από 1800-2000 τ.μ. ενώ το κόστος κατασκευής για 
κάθε τ.μ έχει  υπολογιστεί στα 1450€ / τ.μ. συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος 
εξοπλισμού (Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης τομέα ΥΥΚΑ 2007-2013, www.ygeia-
pronoia.gr ) 

Προτείνεται η ανέγερση αυτών των δομών στις παρακάτω περιφέρειες 

1. Περιφέρεια Αττικής: Δημιουργία 5 νέων κέντρων υγείας αστικού τύπου στην 
περιφέρεια της Αττικής. Η έκταση κάθε κέντρου υγείας θα είναι από 1500 – 
1800 τ.μ. ενώ το κόστος κατασκευής για κάθε τ.μ έχει  υπολογιστεί στα 1450€ / 
τ.μ. συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος εξοπλισμού. Κατά συνέπεια 
το κόστος για την ανέγερση και κατασκευή κάθε νέου κέντρου υγείας  αστικού 
τύπου θα κυμαίνεται από 2.175.000 – 2.610.000 €. Υπολογίζοντας ένα μέσο 
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κόστος κατασκευής της τάξης των 2.392.500€ το συνολικό κόστος ανέγερσης 
των 5 νέων κέντρων υγείας αστικού τύπου στην περιφέρεια της Αττικής θα 
ισούται με 11.962.500 € 

2. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανέγερση 3 νέων Κέντρων Υγείας αστικού τύπου στην 
περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με τις ίδιες προδιαγραφές που 
περιγράφηκαν παραπάνω. Το συνολικό κόστος θα ανέρχεται σε 7.177.500€. 

Φορέας 
Υλοποίησης 

ΥΥΚΑ 
Αρμόδιες ΔΥΠΕ 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

 ΠΕΠ Αττικής (11.962.500€) 

ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (7.177.500€) 

ΣΔΙΤ με τη συμμετοχή και των ΟΤΑ  

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και Αποκατάστασης-Αποθεραπείας μέσα 
σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από: 

• τη διαμόρφωση ενός νέου ευέλικτου σχήματος διοίκησης και διαχείρισης, 
απαλλαγμένου από τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και τις 
αναποτελεσματικές μεθόδους λειτουργίας άλλων δημόσιων οργανισμών και 
μονάδων υγείας, το οποίο δίνει την ευκαιρία εισαγωγής νέων σύγχρονων 
μεθόδων διοίκησης και οργάνωσης όσον αφορά:  

o την ανταγωνιστικότητα του φορέα,  
o την εφαρμογή προγράμματος πιστοποίησης ποιότητας,  
o την εξεύρεση πολλαπλών πηγών χρηματοδότησης  
o τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με δυνατότητες 

εξέλιξης και ενίσχυσης της αποδοτικότητας μέσα από συγκεκριμένες 
διαδικασίες αξιολόγησης, 

o τη χρήση τεχνολογιών αιχμής προς όφελος του Έλληνα πολίτη 
• την ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων υπηρεσιών πρόληψης και 

διάγνωσης, παράλληλα με υπηρεσίες αποκατάστασης και αποθεραπείας-
υποστήριξης αθλητών, με σκοπό να καλύψει τα σημαντικά κενά που υπάρχουν 
σήμερα στον τρόπο παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και στόχο την άμεση 
πρόσβαση από τους πολίτες νέων προηγμένων υπηρεσιών (όπως π.χ. κατ’ 
οίκον νοσηλείας, τηλεϊατρικής) 

• τη λειτουργική διασύνδεση των δομών αυτών με τις άλλες δομές Π.Φ.Υ. για την 
παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 

• τη σύναψη συμβάσεων με τα Ασφαλιστικά Ταμεία για την ισότιμη και 
ανταγωνιστική παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. προς όλους τους ασφαλισμένους. 

• την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων μονάδων ΠΦΥ 
• την κατάρτιση ενιαίου προϋπολογισμού (με επιμερισμό των κονδυλίων και 

δράσεων για έκαστο φορέα για πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΣΥ) και ενιαία 
χρηματοδότηση των φορέων ΠΦΥ (διακριτά από τις διαδικασίες 
χρηματοδότησης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ως ισχύει σήμερα) 

• την τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους φορείς ΠΦΥ (η 
λειτουργία των φορέων γίνεται ανταποδοτική). 

 

Χρόνος 
υλοποίησης 24 μήνες 
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Πίνακας 19: Δράση Ανάπτυξης Δ 3.3 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Δ 3.3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ 

Σκοπός 

Υφιστάμενα Κέντρα Υγείας σε αστικά κέντρα με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων να 

αναβαθμιστούν σε Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου, παρέχοντας την ελάχιστη και αναγκαία 

αλλά επαρκή και ολοκληρωμένη δέσμη υπηρεσιών με εστίαση στην προαγωγή της 

υγείας και την προληπτική ιατρική, σύμφωνα με το πρότυπο λειτουργίας της 

Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού. 

Περιγραφή 

Η αναβάθμιση των υφιστάμενων δομών Π.Φ.Υ. θα περιλαμβάνει 

• την τροποποίηση των οργανογραμμάτων τους προκειμένου να ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες του πληθυσμού ευθύνης τους (με την πρόσφατη απογραφή της 

ΕΣΥΕ) 

• την κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή 

• τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό 

• την εφαρμογή ηλεκτρονικού φακέλου υγείας 

• τη λειτουργική διασύνδεση τους με ολοκληρωμένες δομές οπαροχής υπηρεσιών 

Π.Φ.Υ. και Αποκατάσταης-Αποθεραπείας στα πρότυπα της Πολυκλινικής του 

Ολυμπιακού Χωριού. 

Προτείνεται όπως οι δομές αυτές αφορούν: 

1. Περιφέρεια Αττικής: Προτείνεται η αναβάθμιση σε Κέντρα Υγείας αστικού 

τύπου 8 υφιστάμενων υποδομών κέντρων υγείας. Η δράση αφορά την 

υλικοτεχνική αναβάθμιση της υπάρχουσας δομής και την προσθήκη και 

ανέγερση νέου κτιρίου το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες στέγασης των νέων 

ιατρείων που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια της δράσης και των υπηρεσιών 

που παρέχουν τα κέντρα υγείας αστικού τύπου. Το κόστος για την υλοποίηση 

αυτής της δράσης υπολογίζεται σε 800.000 -1.000.000 € για κάθε μονάδα ΠΦΥ. 

Το μέσο κόστος ανέρχεται σε 900.000€, κατά συνέπεια το συνολικό κόστος 

εκτιμάται σε 7.200.000€. 

2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Προτείνεται η αναβάθμιση σε 9 
υφιστάμενες υποδομές κέντρων υγείας με ιδιαίτερη έμφαση σε κέντρα υγείας 

που βρίσκονται στις ακριτικές περιοχές ακόμα και αν δεν πληρούν την 

προϋπόθεση των 50.000 κατοίκων ανά αστικό κέντρο. Σύμφωνα με τους 

προαναφερθέντες υπολογισμούς και προδιαγραφές το συνολικό κόστος 

υλοποίησης αυτής της δράσης εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στα 8.100.000€ 

3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Αναβάθμιση 2 Κ.Υ. Εκτίμηση κόστους: 

1.800.000€ 

4. Ανατολική Μακεδονία - Θράκη: Αναβάθμιση 5 υφιστάμενων κέντρων 
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υγείας σε κέντρα υγείας αστικού τύπου. Εκτίμηση κόστους: 4.500.000€. 

5. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Αναβάθμιση 3 υφιστάμενων κέντρων υγείας 

σε κέντρα υγείας αστικού τύπου. Εκτίμηση κόστους: 2.700.000€ 

6. Περιφέρεια Πελοποννήσου: Αναβάθμιση 5 Κ.Υ. Εκτίμηση Κόστους: 

4.500.000€ 

7. Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αναβάθμιση 3 Κ.Υ. Εκτίμηση Κόστους: 2.700.000€ 

8. Περιφέρεια Ηπείρου: Αναβάθμιση 4 Κ.Υ. Εκτίμηση Κόστους: 3.600.000€ 

9. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Αναβάθμιση 4 Κ.Υ. Εκτίμηση κόστους: 

3.600.000€ 

10. Περιφέρεια Κρήτης: Αναβάθμιση 2 Κ.Υ. Εκτίμηση κόστους: 1.800.000€ 

11. Περιφέρεια Β Αιγαίου: Αναβάθμιση 2 Κ.Υ. Εκτίμηση κόστους: 1.800.000€ 

Φορέας 
Υλοποίησης 

ΥΥΚΑ 

ΔΕΠΑΝΟΜ 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΠΕΠ Αττικής (7.200.000 €) 

ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης (14.400.000 €) 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων (7.200.000 €) 

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (3.600.000 €) 

ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου (9.900.000 €) 

 

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

Με την υπάρχουσα εμπειρία από τη λειτουργία της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού 

Χωριού 

 Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Π.Φ.Υ. από ένα δίκτυο μονάδων, με 

επιμέρους στόχους: 

• εκτίμηση αναγκών υγείας του πληθυσμού 

• παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης 

• παροχή υπηρεσιών αποθεραπείας και αποκατάστασης 

• παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της υγείας  

 Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών 

Π.Φ.Υ.  
 Καθιέρωση και εφαρμογή ενιαίων προτύπων (κλινικά πρωτόκολλα) για την 

βέλτιστη διαχείριση επιλεγμένων χρόνιων νοσημάτων και παραγόντων 

κινδύνου στην Π.Φ.Υ.  

 Εφαρμογή προτύπων ολικής ποιότητας 

 Ανάπτυξη συστήματος παραπομπών και λειτουργικής διασύνδεσης μεταξύ της 

Πρωτοβάθμιας με τη Δευτεροβάθμια - Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας όσον 

αφορά τη διαχείριση του χρόνιου ασθενούς και του επείγοντος περιστατικού. 

 

Χρόνος 
υλοποίησης 18 μήνες 
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Πίνακας 20: Δράση Ανάπτυξης Δ 3.4 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Δ 3.4. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ (ΕΣΥ,ΟΤΑ). 

Σκοπός 
Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υλικοτεχνικών υποδομών των υφιστάμενων 

μονάδων ΠΦΥ με έμφαση στην υποδοχή των ασθενών, ώστε οι υφιστάμενες υποδομές 

να καταστούν πιο λειτουργικές, προσβάσιμες, φιλικές και ελκυστικές προς τον χρήστη. 

Περιγραφή 

Η υλοποίηση αυτής της δράσης αφορά την υλικοτεχνική αναβάθμιση και τη βελτίωση 

του ξενοδοχειακού εξοπλισμού των υφιστάμενων μονάδων ΠΦΥ οι οποίες κρίνεται ότι 

δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές οι οποίες θα εγγυώνται την παροχλη 

ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας.  Η κοστολόγηση της δράσης που γίνεται 

παρακάτω αφορά το μέγιστο ποσό που θα απαιτούνταν αν υποθέσουμε ότι όλες οι 

μονάδες χρήζουν υλικοτεχνικής αναβάθμισης. 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Αρμόδιες ΔΥΠΕ 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΠΕΠ Αττικής (1.650.000 €) 

ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης (33.780.000 €) 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων (25.700.000 €) 

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (17.750.000 €) 

ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου (30.840.000 €) 

(Παραπομπή στο Παράρτημα 4 για την αναλυτική κοστολόγηση της Δράσης) 

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

Τοπικές κοινωνίες 

Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (χρόνια πάσχοντες, άποροι, άνεργοι κλπ) 

Χρόνος 
υλοποίησης 18 μήνες 
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Πίνακας 21: Δράση Ανάπτυξης Δ 3.5 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Δ 3.5. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΑΒ 

Σκοπός 

Η αναβάθμιση των κινητών μονάδων του ΕΚΑΒ, οι οποίες στο πλαίσιο της Επείγουσας 
Προ-νοσοκομειακής Ιατρικής παρέχουν  άμεση επιτόπια εξειδικευμένη ιατρική και 
νοσηλευτική φροντίδα σε κάθε έκτακτη περίπτωση -οπουδήποτε και οποτεδήποτε 
συμβεί- ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν έγκαιρη και ασφαλή  διακομιδή του πάσχοντος 
στον καταλληλότερο και πλησιέστερο υγειονομικό σχηματισμό. 

Περιγραφή 

Προτείνεται:  
1. η ενίσχυση του στόλου των κινητών μονάδων του ΕΚΑΒ, καθώς και αυτού των  

μοτοσυκλετών (μέσου κατάλληλου για ταχεία και άμεση πρόσβαση και παροχή 
επιτόπιας και εξειδικευμένης ιατρικής βοήθειας σε πόλεις με μεγάλα 
κυκλοφοριακά). Σήμερα,  στο λεκανοπέδιο Αττικής για παράδειγμα λειτουργούν 
σε καθημερινή βάση 13 Κινητές Μονάδες. Από αυτές οι οκτώ είναι 24ωρης 
λειτουργίας και οι  υπόλοιπες πέντε (5) είναι 16ωρης λειτουργίας, ενώ τα 
Σαββατοκύριακα και κατά την διάρκεια μαζικών εξόδων από το λεκανοπέδιο 
λειτουργούν είτε σε 8ωρη, είτε σε 16ωρη βάση ανάλογα με τις ανάγκες, άλλες 
δύο για την κάλυψη των εθνικών οδών, Αθηνών-Κορίνθου και Αθηνών-Λαμίας 
αντίστοιχα. Επίσης κυκλοφορούν 4 μοτοσυκλέτες. 

2. η σύσταση ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων κεντρικών και 
περιφερειακών υγειονομικών δομών, καθώς και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να 
παραδοθεί μελέτη σκοπιμότητας και της αναγκαίας γεωγραφικής κάλυψης των 
υγειονομικών περιφερειών 

3. ο  εξοπλισμός αυτών των μονάδων με τον απαραίτητο,  πέραν αυτού που 
περιέχεται σ' ένα απλό ασθενοφόρο, εξειδικευμένο εξοπλισμό που ενδεικτικά 
περιλαμβάνει: 

•  Σταθερό πιεσόμετρο 
• Αναπνευστήρας 
• Ηλεκτροκαρδιογράφος - Απινιδωτής και με δυνατότητα εξωτερικής 

βηματοδότησης 
• Παλμικό Οξύμετρο 
• Φορείο-Φαράσι (Scoop-strecher) 
• Στρώμα πολυτραυματία 
• Γιλέκο απεγκλωβισμoύ 
• Αερονάρθηκες 
• Κηδεμόνας κεφαλής 
• Συσκευή αναρρόφησης (σταθερή και φορητή) 
• Μάσκα ambu 
• Φορητό στηθοσκόπιο 
• Λαρυγγοσκόπιο με τρεις λάμες 
• Glucotest-Σακχαρόμετρο 
• Ισοθερμική κουβέρτα 
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• Φαρμακευτικός εξοπλισμός 

Ο βασικός αυτός εξοπλισμός κρίνεται απαραίτητος προκειμένου να παρέχονται από τις 
μονάδες βασικές λειτουργίες, όπως:  

• Υποστήριξη αεραγωγού με ακινητοποίηση της αυχενικής μοίρας της 
σπονδυλικής στήλης. 

• Διατήρηση και υποστήριξη αναπνοής με χορήγηση οξυγόνου, διασωλήνωση, 
κρικοθυροειδοτομή, χρήση αναπνευστικών συσκευών. 

• Βασική και Εξειδικευμένη ΚΑΡΠΑ - Απινίδωση - Βηματοδότηση 
• Έλεγχος εξωτερικής αιμορραγίας, αξιολόγηση και δυνατότητα συρραφής 

τραυμάτων 
• Διατήρηση κυκλοφορίας με ενδοφλέβια χορήγηση υγρών και φαρμάκων 
• Αξιολόγηση και ακινητοποίηση ανοικτών και κλειστών κακώσεων και 

καταγμάτων άκρων και σπονδυλικής στήλης με χρήση των συσκευών 
ακινητοποίησης 

• Αντιμετώπιση θερμικών και χημικών εγκαυμάτων 
• Αντιμετώπιση δηλητηριάσεων, χρήσης ναρκωτικών και άλλων ουσιών 
• Διάγνωση και αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων, υπογλυκαιμίας, οξέος 

πνευμονικού οιδήματος, οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου και πολλών άλλων 
απειλητικών για την ζωή καταστάσεων 

• Αντιμετώπιση επειγόντων μαιευτικών (τοκετός, κ.α.), νεογνολογικών και 
παιδιατρικών περιστατικών 

• Εκτίμηση, αξιολόγηση, ακινητοποίηση και ασφαλή διακομιδή του 
πολυτραυματία 

Για την ακριβή χωροθέτηση αυτών των νέων μονάδων του ΕΚΑΒ, απαιτείται μελέτη η 
οποία θα λαμβάνει υπόψη της όχι μόνο τις υφιστάμενες κινητές μονάδες αλλά την 
διαμόρφωση και τα χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς της κάθε υγειονομικής 
περιφέρειας. 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Υ.Υ.Κ.Α. 
Δ.Υ.Πε 
ΕΚΑΒ 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΠΕΠ Αττικής (5.250.000€) 
ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (5.600.000€) 
ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων (2.800.000€) 
ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου (4.200.000€) 
ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (1.400.000€) 
 

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

• Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στην παροχή υπηρεσιών Επείγουσας Προ-
νοσοκομειακής Ιατρικής 

• Ορθολογική κάλυψη ευρύτερων υγειονομικών περιοχών 
• Λειτουργική διασύνδεση με τις δομές Π.Φ.Υ. 

Χρόνος 
υλοποίησης 16 μήνες 
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Πίνακας 22: Δράση Ανάπτυξης Δ 3.6 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Δ 3.6. ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Σκοπός 

Δημιουργία δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας ενταγμένων στις δομές Π.Φ.Υ., 

με σκοπό την προαγωγή της ψυχικής υγείας του πληθυσμού, παρέχοντας υπηρεσίες 

πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας, περίθαλψης καθώς και την αναγκαία ψυχοκοινωνική 

αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη, στο πλαίσιο μιας ολιστικής βιο-ψυχο-

κοινωνικής προσέγγισης.  

Περιγραφή 

Σήμερα λειτουργούν στην Ελλάδα 21 Κέντρα Ψυχικής Υγείας (5 στην Αθήνα, 3 στη 

Θεσσαλονίκη, 2 στην Κρήτη και από ένα σε Αλεξανδρούπολη, Σέρρες, Καβάλα, 

Ιωάννινα, Κατερίνη, Βόλο, Λάρισα, Χαλκίδα, Πάτρα, Τρίπολη, Σάμο), που  λειτουργούν 

με:  

• Τμήμα Ενηλίκων  

• Τμήμα Παιδιών  

• Ψυχομετρικό Εργαστήριο  

• Πρόγραμμα Ημερήσιας Φροντίδας  

• Κοινωνική Λέσχη Ασθενών  

• Ψυχοθεραπευτικές Ομάδες  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

• Μεγάλο ποσοστό των ψυχικών διαταραχών δε φτάνουν ποτέ στις ειδικές 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας (οι οποίες στη χώρα μας είναι, παρά την εμφανή 

βελτίωση τα τελευταία χρόνια, λίγες και ανεπαρκείς στο ρόλο τους, ενώ σε 

μερικές περιοχές δεν υπάρχουν καθόλου) και παραμένουν για αντιμετώπιση 

στο επίπεδο της μη ειδικής ιατρικής 

• Οι κοινές ψυχικές διαταραχές (αγχώδεις εκδηλώσεις, κατάθλιψη) εκδηλώνονται 

με τη μορφή των σωματοποιήσεων και λογικό είναι για αυτά τα συμπτώματα ο 

πάσχων να απευθύνεται στις υπηρεσίες σωματικής υγείας 

• Οι υπηρεσίες υγείας είναι πιο προσιτές (επειδή είναι μη στιγματισμένες και πιο 

διάχυτες) 

• Πολλές φορές οι ιατροί της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας δεν έχουν την 

ικανότητα αναγνώρισης της ψυχικής συνιστώσας των προβλημάτων, άρα 

αδυνατούν να διαχειριστούν ανάλογα τους ασθενείς και ενδεχομένως να τους 

παραπέμψουν αρμοδίως. 

 

Προτείνεται, όπως: 

• τροποποιηθούν οι οργανισμοί των Κέντρων Υγείας, προκειμένου να ενταχθούν 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας, τουλάχιστον στα κέντρα υγείας αστικού τύπου 
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• συγκροτηθεί ομάδα εργασίας με συμμετοχή και αρμοδίων φορέων της 

περιφέρειας προκειμένου να επιλεγούν οι δομές Π.Φ.Υ. που θα ενσωματώσουν 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας  

• προκριθούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των λειτουργών των 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην προβληματική και τις πρακτικές της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

• αξιολογηθούν οι δράσεις με όρους αποτελεσματικότητας,   αποδοτικότητας και 
ανάδειξης καλών πρακτικών 

 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Υ.Υ.Κ.Α. 

Δ.Υ.Πε 

 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΠΕΠ Αττικής (7.500.000€) 

ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (8.000.000€) 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων (4.000.000€) 

ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου (6.000.000€) 

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (2.000.000€) 

 

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

Εξανθρωπισμός του συστήματος υγείας, αποκέντρωση των πόρων, έμφαση στην 

πρόληψη, συμμετοχή της κοινότητας. 

 

 

 

Χρόνος 
υλοποίησης 18 μήνες 
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Πίνακας 23: Δράση Ανάπτυξης Δ 3.7 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Δ 3.7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ Κ.Υ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  

Σκοπός 
Η προώθηση και ενίσχυση του κλινικού έργου που πραγματοποιείται στις δομές των 
οδοντιατρικών σχολών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών κυρίως των ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων. 

Περιγραφή 

Η οδοντιατρική φροντίδα και κυρίως η προληπτική οδοντιατρική αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η στοματική υγεία αποτελεί 
κρίσιμη συνιστώσα της γενικής υγείας και της ποιότητας της ζωής. Η Πρωτοβάθμια 
Οδοντιατρική Φροντίδα (ΠΟΦ) στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων και των εμποδίων 
στη  στοματική υγεία, τη βελτίωση των μεθόδων επικοινωνίας και την πρόσκληση των 
ατόμων ώστε να συμμετάσχουν στην προαγωγή της δικής τους υγείας. Βασική επιδίωξη 
της ΠΟΦ είναι η επίτευξη ενός αποδεκτού επιπέδου στοματικής υγείας για όλα τα άτομα 
και περιλαμβάνει μεθόδους και στρατηγικές που θα βοηθήσουν κάθε άτομο να 
χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητές του για καλή στοματική υγεία. 

Στην Ελλάδα η δημόσια δαπάνη για την οδοντιατρική περίθαλψη είναι πολύ χαμηλή, 
γεγονός που αποτυπώνει και την απουσία ουσιαστικής ασφαλιστικής κάλυψης για την εν 
λόγω φροντίδα. Η αποζημίωση που προσφέρουν τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία 
για την οδοντιατρική περίθαλψη είναι πολύ μικρή και αφορά συγκεκριμένες θεραπείες, 
με αποτέλεσμα ο ασθενής να επωμίζεται όλο σχεδόν το κόστος. Η ιδιωτική οδοντιατρική 
δαπάνη καταλαμβάνει άλλωστε μια πολύ υψηλή θέση μεταξύ των ιδιωτικών δαπανών 
για την υγεία, καθώς αφορά το 1/3 περίπου των συνολικών ιδιωτικών δαπανών. 

Στις οδοντιατρικές σχολές πέρα από το εκπαιδευτικό έργο ασκείται και σημαντική κλινική 
δραστηριότητα καθώς παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες σε άτομα που ανήκουν κυρίως σε 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.  
Στα πλαίσια αυτά προτείνεται η υλικοτεχνική αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των 
κλινικών των δύο οδοντιατρικών σχολών ώστε να προαχθεί το κλινικό τους έργο και να 
βελτιωθεί κατά συνέπεια η στοματική υγεία του πληθυσμού. 
Ως εκ τούτου προτείνεται: 

1. Η υλικοτεχνική αναβάθμιση και η κάλυψη των αναγκών των κλινικών σε ότι 
αφορά εργαλεία, τεχνικά διαγνωστικά μέσα και αναλώσιμα. 

2. Δημιουργία ειδικών δομών οι οποίες θα είναι σε θέση να δέχονται και να 
παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και 
χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης όπως π.χ. ασθενείς με AIDS και  ασθενείς με 
ηπατίτιδα.  

 

Φορέας 
Υλοποίησης 

ΥΥΚΑ 
Υπουργείο Παιδείας 
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Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΠΕΠ Αττικής (500.000€) 
ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (500.000€) 

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

Από την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης αναμένεται να προκύψουν θετικά 
αποτελέσματα τόσο για τα άτομα και την κοινωνία γενικότερα όσο και για την 
επιστημονική πρόοδο. Συγκεκριμένα επιτυγχάνεται: 

1. Προαγωγή της στοματικής υγείας τόσο των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες όσο και του πληθυσμού γενικότερα 

2. Βελτίωση επιπέδου σπουδών μέσω της υλικοτεχνικ΄ςη αναβάθμισης και του 
εξοπλισμού των κλινικών και προαγωγή της έρευνας και της συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης καθώς το περιβάλλον είναι κατάλληλο για τη διενέργεια μελετών 
και ερευνών 

 

Χρόνος 
υλοποίησης 12 μήνες 
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Πίνακας 24: Δράση Ανάπτυξης Δ 2.5 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ – ΜΕΛΕΤΗ 

Δ 2.5. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΦΥ 

Σκοπός 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου εκπαίδευσης των 

στελεχών και των εργαζομένων της ΠΦΥ, το οποίο θα περιλαμβάνει δράσεις και 

εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα έχουν ως σκοπό την ενίσχυση της οργανωτικής 

και όχι μόνο επάρκειας του ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού 

στην υλοποίηση των στόχων της ΠΦΥ  

Περιγραφή 

Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει: 

 Σύσταση ομάδας έμπειρων ατόμων σε θέματα ΠΦΥ με στόχο τη διερεύνηση 

των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων και την σύνταξη ενός 

λεπτομερούς στρατηγικού σχεδίου για την εκπαίδευσή τους. 

 Παράδοση μελέτης για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων 

 Παράδοση αναλυτικού στρατηγικού σχεδίου για την κατάρτιση των 

εργαζομένων 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Αρμόδιες ΔΥΠΕ  

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

 Ασθενείς και τοπικές κοινωνίες (βελτίωση της επικοινωνίας τους με τους 

επαγγελματίες υγείας, βελτίωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας τους, 

μείωση του κόστους της θεραπείας, ανταπόκριση παρεχόμενων υπηρεσιών 

στις ανάγκες υγείας τους.) 

 Οικογενειακοί ιατροί (βελτίωση της απόδοσής τους μέσω της συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, βελτίωση της επικοινωνίας τους με τους 

συναδέλφους και ασθενείς τους, ικανοποίηση των στόχων της ΠΦΥ και 

υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων) 

 Επαγγελματίες ΠΦΥ (ως άνω) 

Χρόνος 
υλοποίησης 12 μήνες  
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Πίνακας 25: Δράση Ανάπτυξης Δ 3.8 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Δ 3.8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 

Σκοπός 

Σκοπός της δράσης είναι η σύνταξη μιας σειράς κατευθυντήριων οδηγιών και 

πρωτοκόλλων, σχετικά με τον ενδεδειγμένο τρόπο διαχείρισης συγκεκριμένων 

νοσημάτων. Ουσιαστικά πρόκειται για συστηματικά σχεδιασμένες οδηγίες που σκοπό 

έχουν να βοηθήσουν το ιατρό και τον ασθενή κατά τη λήψη της απόφασης σχετικά με 

την κατάλληλη φροντίδα θεραπείας για μια συγκεκριμένη κλινική κατάσταση, 

αναφέρονται στη συνολική αντιμετώπιση ενός περιστατικού και διευκολύνουν την 

εφαρμογή των πλέον επιστημονικά τεκμηριωμένων και αποδεκτών μεθόδων για μια 

συγκεκριμένη κλινική κατάσταση.  

Περιγραφή 

Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει: 

• Επιλογή νοσημάτων και καταστάσεων για τα οποία θα συνταχθούν 

κατευθυντήριες οδηγίες. Προτείνεται η σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών για τις 

παρακάτω νόσους – καταστάσεις / προβλήματα υγείας: 

- Διαβήτης 

- Υπέρταση 

- Στεφανιαία νόσος 

- Ισχαιμική καρδιοπάθεια 

- Παχυσαρκία 

- Κάπνισμα 

- Άνοιες 

- Κατάθλιψη 

- Σχιζοφρένεια 

- Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) 

 

• Ανάθεση σύνταξης οδηγιών σε συγκεκριμένο επιστημονικό φορέα (που μπορεί 

να είναι διαφορετικός για κάθε νόσημα) 

• Αξιολόγηση οδηγιών από ομάδα επιστημόνων που ειδικεύονται στο 

συγκεκριμένο νόσημα 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Πανεπιστημιακά και ερευνητικά ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 

 Ασθενείς και τοπικές κοινωνίες (βελτίωση της επικοινωνίας τους με τους 

επαγγελματίες υγείας, βελτίωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας τους, 

μείωση του χρόνου αναμονής, άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες υγείας τους, 

εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας) 
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κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

 Επαγγελματίες Υγείας που δραστηριοποιούνται στην ΠΦΥ (Διευκόλυνση του 

έργου των επαγγελματιών υγείας, δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης των 

ασθενών, βελτίωση της επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας με τους 

συναδέλφους τους). 

 Οικογενειακοί γιατροί (ως άνω) 

 Επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται στην Δευτεροβάθμια και 

Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Βελτίωση της επικοινωνίας τους με τους 

συναδέλφους της ΠΦΥ και άμεση ενημέρωση για το ιατρικό ιστορικό του κάθε 

ασθενούς) 

Χρόνος 
υλοποίησης 

 16 μήνες  

 

Εκτιμάται ότι το μοναδιαίο κόστος για τη σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών κάθε νόσου που 

προτείνεται από την εν λόγω Δράση θα ανέλθει σε 250.000 €.. Κατά συνέπεια το συνολικό 

κόστος της δράσης υπολογίζεται στα 2.500.000 €. 
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Πίνακας 26: Δράση Ανάπτυξης Δ 3.9 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Δ 3.9. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ Π.Φ.Υ. (ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ) 

Σκοπός 
Η στελέχωση των νέων δομών παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και 

Αποκατάστασης-Αποθεραπείας (νέα κέντρα υγείας αστικού τύπου), καθώς και των δομών 

Π.Φ.Υ. που αναβαθμίστηκαν σε Αστικού Τύπου Κέντρα Υγείας.  

Περιγραφή 

1. Στελέχωση νέων δομών Π.Φ.Υ. 

Η στελέχωση των νέων δομών παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και 

Αποκατάστασης-Αποθεραπείας θα ακολουθήσει τα πρότυπα λειτουργίας της Πολυκλινικής 

του Ολυμπιακού Χωριού και της αντίστοιχης δομής στην Κερατέα. Κατά συνέπεια η δομή της 

στελέχωσης έχει ως εξής: 

 

1.1. Ιατρικό προσωπικό 

 

Ειδικότητα Δ/ντής Επιμελητής Σύνολο 
Γενικής Ιατρικής 1 3 4 
Παθολογίας  1 1 
Πνευμονολογίας  1 1 
Ενδοκρινολογίας  1 1 
Δερματολογίας  1 1 
Παιδιατρικής  2 2 
Καρδιολογίας  1 1 
Χειρουργικής  1 1 
Ουρολογίας  1 1 
Γυναικολογίας-Μαιευτικής  1 1 
Οφθαλμιατρικής  1 1 
Ωτορινολαρυγγολογίας  1 1 
Ψυχιατρικής  1 1 
Νευρολογίας  1 1 
Φυσικής Ιατρικής-
Αποκατάστασης 

1  1 

Ορθοπαιδικής  1 1 
Οδοντιατρικής  2 2 
Βιοπαθολογίας 1 1 2 
Ακτινοδιαγνωστικής 1 1 2 

ΣΥΝΟΛΟ 26 
 

1.2. Λοιπό προσωπικό 

 
 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

Κλάδος Π.Ε. Νοσηλευτικής 3 
Κλάδος Π.Ε. Ψυχολόγων 1 
Κλάδος Π.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού                             2 

58 



«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

Κλάδος Τ.Ε. Διοίκησης Μονάδων Υγείας 2 
Κλάδος Τ.Ε. Λογιστικής  2 
Κλάδος Τ.Ε. Πληροφορικής 1 
Κλάδος Τ.Ε. Νοσηλευτικής 8 
Κλάδος Τ.Ε. Μαιών    2 
Κλάδος Τ.Ε. Επισκεπτριών 2 
Κλάδος Τ.Ε. Εποπτών Δημόσιας Υγείας 1 
Κλάδος Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών 1 
Κλάδος Τ.Ε. Διαιτολογίας-Διατροφής 1 
Κλάδος Τ.Ε. Φυσικοθεραπείας 6 
Κλάδος Τ.Ε. Εργοθεραπευτών 1 
Κλάδος Τ.Ε. Λογοθεραπευτών 1 
Κλάδος Τ.Ε. Ραδιολογίας-Ακτινολογίας 3 
Κλάδος Τ.Ε. Τεχνολογικών Εφαρμογών 1 
Κλάδος Τ.Ε. Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων 2 
Κλάδος Δ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού 4 
Κλάδος Δ.Ε. Πληροφορικής 1 
Κλάδος Δ.Ε. Τεχνικών (Συντηρητές) 2 
Κλάδος Δ.Ε. Νοσηλευτικής 6 
Κλάδος Δ.Ε. Βοηθών Ιατρικών & Βιολογικών 
Εργαστηρίων  

2 

Κλάδος Δ.Ε. Χειριστών-Εμφανιστών 2 
Κλάδος Δ.Ε. Γραμματέων 3 
Κλάδος Δ.Ε. Τηλεφωνητών 2 
Κλάδος Δ.Ε. Κλητήρων ή Εργατών 2 
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2. Στελέχωση αναβαθμισμένων Κ.Υ. 

Η στελέχωση των αναβαθμισμένων Κ.Υ. θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες των 

τροποποιημένων οργανισμών τους που θα ανταποκρίνονται αφενός στην υφιστάμενη 

σύνθεση του πληθυσμού τους και αφετέρου στη δέσμη υπηρεσιών που θα παρέχουν, αλλά 

και να ακολουθεί τις προϋποθέσεις της 2ης απόφασης της 15ης Ολομέλειας του ΚΕΣΥ/4-7-

1984.  

 

Ενδεικτικά μια τέτοια δομή θα μπορούσε να διαμορφώσει ένα οργανόγραμμα (συμπλήρωση 

υπαρχόντων οργανογραμμάτων) αντίστοιχο με το προτεινόμενο: 

   

2.1. Ιατρικό προσωπικό 

 

Ειδικότητα Δ/ντής Επιμελητής Σύνολο 
Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας  2 2 
Παιδιατρικής  1 1 
Οδοντιατρικής  1 1 
Καρδιολογίας  1 1 
Γυναικολογίας-Μαιευτικής  1 1 
Οφθαλμιατρικής  1 1 
Ωτορινολαρυγγολογίας  1 1 
Ορθοπαιδικής  1 1 
Ψυχιατρικής  1 1 

10 
 

 2.2. Λοιπό προσωπικό 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
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ΘΕΣΕΩΝ 

Κλάδος Π.Ε. Νοσηλευτικής 1 
Κλάδος Π.Ε. Ψυχολόγων 1 
Κλάδος Π.Ε.  Διοικητικού-Λογιστικού                             1 
Κλάδος Τ.Ε. Διοίκησης Μονάδων Υγείας 1 
Κλάδος Τ.Ε. Λογιστικής  1 
Κλάδος Τ.Ε. Πληροφορικής 1 
Κλάδος Τ.Ε. Νοσηλευτικής 2 
Κλάδος Τ.Ε. Τεχνολογικών Εφαρμογών  2 
Κλάδος Τ.Ε. Μαιών 1 
Κλάδος Τ.Ε. Διαιτολογίας  1 
Κλάδος Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας 1 
Κλάδος Τ.Ε. Ραδιολογίας-Ακτινολογίας 1 
Κλάδος Τ.Ε. Ιατρικών Εργαστηρίων 1 
Κλάδος Δ.Ε. Πληροφορικής 1 
Κλάδος Δ.Ε. Οδηγών-Πληρωμάτων Ασθενοφόρων 1 
Κλάδος Δ.Ε. Τεχνικών (Συντηρητές) 2 
Κλάδος Υ.Ε. Τραυματιοφορέων 2 
 21 

 

Στην περίπτωση που αποφασιστεί η ένταξη των κέντρων ψυχικής υγείας στα κέντρα υγείας 

αστικού τύπου τότε στην προτεινόμενη αυτή στελέχωση θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η 

συνακόλουθη στελέχωση με προσωπικό ικανό να παράσχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας στα 

πλαίσια της ΠΦΥ. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση αυτή προτείνεται να αυξηθεί το αριθμός του 

προσωπικού που αντιστοιχεί στις ειδικότητες: Ψυχιατρικής, Νευρολογίας, Ψυχολογίας, 

Παιδοψυχολογίας, Κοινωνιολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών. 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τα αναβαθμισμένα Κ.Υ. θα περιλαμβάνουν: 

• Ιατρικές Υπηρεσίες 

• Κοινωνικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

i. Πληροφόρηση, συμβουλές και παροχή υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας 

ii. Υπηρεσίες οικογενειακής φροντίδας (αντιμετώπιση προβλημάτων 

οικογένειας, οικογενειακός προγραμματισμός) 

iii. Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας εφήβων 

• Ιατροκοινωνικές Υπηρεσίες 

i. Νοσηλεία στο σπίτι 

ii. Προστασία μητρότητας 

• Υπηρεσίες Προγραμμάτων Πρόληψης 

i. Υγειονομική ενημέρωση πληθυσμού (συμβουλές σε θέματα 

υγιεινής και γενικά πρωτοβάθμιας φροντίδας) 

ii. Υγιεινή και ασφάλεια στον τόπο εργασίας  

iii. Έγκαιρη διάγνωση 

iv. Σχολική υγιεινή 

• Διοικητικές Υπηρεσίες Υγείας 

i. Συντονισμός δράσης των υπηρεσιών του Κέντρου Υγείας και των 

αποκεντρωμένων μονάδων καθώς και των συνεργαζομένων και 

ευρισκομένων σε λειτουργική διασύνδεση με αυτό μονάδων και 

υπηρεσιών. 

ii. Διοικητική 
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iii. Οικονομικών 

iv. Κοινωνικές παροχές 

v. Μητρώο και φάκελος ασθενών 

vi. Πληροφορική 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Υ.Υ.Κ.Α. 

Δ.Υ.Πε. 

Πηγή 
χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007 – 2013: Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» 

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα 
για κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

Η ένταξη των νέων δομών ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και Αποκατάσταης-

Αποθεραπείας στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. θα επιτρέψει ταχύτερες διαδικασίες προσλήψεων και με τη 

δυνατότητα εκπόνησης προκηρύξεων με εξειδικευμένα προσοντολόγια. 

Η στελέχωση των αναβαθμισμένων Κ.Υ. θα επιτρέψει την παροχή υπηρεσιών που να 

ανταποκρίνονται στις υφιστάμενη σύνθεση του πληθυσμού τους και στη δέσμη 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών που θα παρέχουν.      

 

Χρόνος 
υλοποίησης 

Εντός 3 μηνών από το τέλος ολοκλήρωσης των εργασιών ανέγερσης ή αναβάθμισης των 

δομών.  

 

Το κόστος υλοποίησης της Δράσης εκτιμάται σε 500.000 €. Το ποσό αυτό αφορά την κάλυψη 

των δαπανών για την προκήρυξη των θέσεων και την πρόσληψη των νέων υπαλλήλων και 

τα λοιπά διοικητικά έξοδα.  

 

Για την εκτίμηση της δαπάνης που απαιτείται για την αμοιβή αυτών των επαγγελματιών 

υγείας σε ετήσια βάση, απαιτείται ο λεπτομερής υπολογισμός των ετησίων αποδοχών. 

Σημειώνεται ότι η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τον εθνικό προϋπολογισμό. 

Ενδεικτικά προτείνονται οι εξής ετήσιες αποδοχές για τους επαγγελματίες της ΠΦΥ: 

 
• Ιατρικό προσωπικό: 45.000 € 

• Οδοντιατρικό προσωπικό: 45.000 € 

• Κλάδος Π.Ε. Νοσηλευτικής: 35.000 € 

• Κλάδος Π.Ε. Ψυχολόγων, Διοικητικού – Λογιστικού: 30.000 € 

• Κλάδος Τ.Ε.: 25.000 € 

• Κλάδος Δ.Ε.: 20.000 € 

 

Με βάση τα παραπάνω, υπολογίζεται η συνολική δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αμοιβή 

των επαγγελματιών κάθε νέου και αναβαθμισμένου Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου που 

προτείνεται από το παρόν Σχέδιο αντίστοιχα καθώς και η συνολική δαπάνη συνολικά για 

όλες τις προτεινόμενες νέες και αναβαθμισμένες δομές ΠΦΥ στο Παράρτημα 6. 
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Πίνακας 27: Δράση Ανάπτυξης Δ 3.10 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Δ 3.10. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΦΥ 

Σκοπός 

Σκοπός της δράσης είναι η στελέχωση της κεντρικής διεύθυνσης ΠΦΥ του ΥΥΚΑ και των 

περιφερειακών διευθύνσεων στις ΔΥΠΕ με ικανά στελέχη τα οποία θα επωμιστούν το 

βάρος, το σχεδιασμού, της υλοποίησης, του ελέγχου και γενικά της συνολικής εποπτείας 

του σχεδίου δράσης για την αναβάθμιση του γενικού συστήματος της ΠΦΥ. 

Περιγραφή 

Δεδομένου ότι η Κεντρική Διεύθυνση της ΠΦΥ θα έχει την ευθύνη για το συντονισμό, την 

εποπτεία και την υλοποίηση των δράσεων που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση του 

συστήματος της ΠΦΥ είναι αναγκαίο να διαρθρώνεται στις παρακάτω διευθύνσεις: 

1. Διεύθυνση Μονάδων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ 

2. Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας 

3. Διεύθυνση Προγραμμάτων πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας 

4. Διεύθυνση Φαρμάκων 

Η στελέχωση της κεντρικής διεύθυνσης ΠΦΥ θα μπορεί να γίνει είτε με πρόσληψη νέου 

προσωπικού είτε με μετακινήσεις του ήδη υπηρετούντος προσωπικού. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το Ν. 3235/2004 οι περιφερειακές διευθύνσεις της Δημόσιας 

Υγείας οι οποίες θα ανήκουν στις ΔΥΠΕ προτείνεται να στελεχώνονται ως εξής: 

• 2 Iατροί (από τους οποίους ο ένας θα είναι οπωσδήποτε γενικός ιατρός ή 

ιατρός κοινωνικής ιατρικής) 

• 1 Κοινωνικός Λειτουργός 

• 1 ΠΕ Οικονομολόγος με ειδίκευση στα Οικονομικά της Υγείας 

• 1 Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ ή Επισκέπτης Υγείας 

Φορέας 
Υλοποίησης 

ΥΥΚΑ 

Πηγή 
χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007 – 2013: Ε.Π. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού  

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

Εγγύηση της υλοποίησης των δράσεων και της επίτευξης ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος ΠΦΥ το οποίο θα παρέχει συνεχή και ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας. 

Χρόνος 
υλοποίησης Εντός 9 μηνών από την ψήφιση του νομοσχεδίου 
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Το κόστος υλοποίησης της Δράσης εκτιμάται σε 200.000 €. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό 

αφορά την κάλυψη των δαπανών για την προκήρυξη των θέσεων και την πρόσληψη των 

νέων υπαλλήλων και τα λοιπά διοικητικά έξοδα.  

 

Για την εκτίμηση της δαπάνης που απαιτείται για την αμοιβή των παραπάνω επαγγελματιών 

υγείας σε ετήσια βάση, απαιτείται ο ακριβής υπολογισμός των ετησίων αποδοχών. 

Σημειώνεται ότι η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τον εθνικό προϋπολογισμό 

Ενδεικτικά προτείνονται οι εξής ετήσιες αποδοχές για τους επαγγελματίες της ΠΦΥ: 

 

• Ιατρικό προσωπικό: 45.000 € 

• Κοινωνικοί Λειτουργοί: 35.000 € 

• Π.Ε. Οικονομολόγοι με ειδίκευση στα Οικονομικά της Υγείας: 35.000 € 

• Νοσηλευτές Π.Ε. ή Τ.Ε. ή επισκέπτες υγείας: 35.000 € 

 

Με βάση τα παραπάνω, υπολογίζεται η συνολική δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αμοιβή 

των επαγγελματιών των περιφερειακών διευθύνσεων για κάθε ΔΥΠΕ, ως εξής: 

 
 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΦΥ ΤΩΝ ΔΥΠΕ

Ετήσια Μισθοδοσία 
(Ακαθ)

Δυναμικό 
Ενίσχυσης

Κόστος

Ιατρικό Προσωπικό 45.000 2 90.000
Κοινωνικοί Λειτουργοί 35.000 1 35.000
Π.Ε. Οικονομολόγοι 35.000 1 35.000
Νοσηλευτές Π.Ε. / Τ.Ε. / Επισκέπτες υγείας 35.000 1 35.000

195.000ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΔΥΠΕ
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Πίνακας 28: Δράση Ανάπτυξης Δ 3.11 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Δ 3.11. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ 

Σκοπός 
Η εφαρμογή σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων αλλά και η δημιουργία 

σύγχρονων καινοτόμων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας για την ηλεκτρονική διασύνδεση 

των μονάδων Π.Φ.Υ. 

Περιγραφή 

Υιοθέτηση του μοντέλου λειτουργίας του ψηφιακού νοσοκομείου (paperless/ filmless 

hospital) με τη λειτουργία  ολοκληρωμένου συστήματος Ηλεκτρονικού Ιατρικού 
Φακέλου με σκοπό την τήρηση των ιατρικών (κλινικών και παρακλινικών) και 

διοικητικών – διαχειριστικών δεδομένων των ασθενών. Το ολοκληρωμένο 

πληροφοριακό σύστημα θα αποτελείται από τα παρακάτω διακριτά υποσυστήματα: 

1. Υποσύστημα Διαχείρισης Ασθενών (HIS), το οποίο θα υποστηρίζει ένα 

ευρύ σύνολο διαδικασιών διοικητικής και ιατρονοσηλευτικής διαχείριση των 

υπηρεσιών Π.Φ.Υ.. 

2. Υποσύστημα Κεντρικών Εργαστηρίων (αιματολογικό, μικροβιολογικό, 

βιοχημικό και ανοσολογικό εργαστήριο) (LIS), το οποίο θα  λειτουργεί σε 

άμεση διασύνδεση με την εφαρμογή των ιατρικών εντολών του 

Υποσυστήματος Διαχείρισης Ασθενή με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η 

παραγγελία και λήψη των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων 

σε άμεση σύνδεση (on line).  

3. Υποσύστημα Απεικονιστικών Εργαστηρίων (RIS), το οποίο θα 

υποστηρίζει την πλήρη διαχείριση των διαγνωστικών μηχανημάτων και των 

ανθρώπινων πόρων του τμήματος (ακτινοδιαγνώστες, χειριστές 

μηχανημάτων), τη διαχείριση των απεικονιστικών εξετάσεων, καθώς και την 

έκδοση αποτελεσμάτων.  

4. Υποσύστημα Αρχειοθέτησης Ιατρικών Εικόνων (PACS) (Picture 

Archiving and Communications System), το οποίο θα πραγματοποιεί την 

αρχειοθέτηση (DICOM Format) και την επικοινωνία ιατρικών εικόνων σε 

ψηφιακή ηλεκτρονική μορφή με τον ηλεκτρονικό φάκελο του 

υποσυστήματος διαχείρισης ασθενών για την ενοποιημένη τήρηση των 

ιατρικών αρχείων. 

5. Υποσύστημα Λογιστικής - Οικονομικής Διαχείρισης το οποίο θα 

περιλαμβάνει τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, online σύστημα 

αναφορών κίνησης και εφαρμογή διαχείρισης της μισθοδοσίας του 

προσωπικού των δομών Π.Φ.Υ., καθώς επίσης και την οικονομική 

διαχείριση τους. 
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Φορέας 
Υλοποίησης 

Υ.Υ.Κ.Α. 

Δ.Υ.Πε. 

Κοινωνία της Πληροφορίας 

Πηγή 
χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007 – 2013: Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»  

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

• Βελτίωση της Παραγωγικότητας. 

• Μείωση της γραφειοκρατίας 

• Εκσυγχρονισμός, βάσει υποδειγματικών πρακτικών και προτύπων διαδικασιών. 

• Δυνατότητα λήψεις ορθών αποφάσεων 

• Υποστήριξη των θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων και 

μεταρρυθμίσεων  

• Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών στην κατεύθυνση της 

αναδιοργάνωσης των εσωτερικών διεργασιών και της εξυπηρέτησης του πολίτη 

 

Χρόνος 
υλοποίησης 24 μήνες 
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Πίνακας 29: Δράση Ανάπτυξης Δ 3.12 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Δ 3.12. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ (e – PRESCRIBING) 

Σκοπός 
Η ανάπτυξη και χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών εργαλείων συνταγογράφησης 

ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής στους ασθενείς με τη χρήση νέων λογισμικών 

εφαρμογών. 

Περιγραφή 

Οι βασικές τεχνικές προϋποθέσεις περιλαμβάνουν: 

• την ηλεκτρονική πρόσβαση στις φαρμακευτικές πληροφορίες αναφοράς (Εθνικό 

Συνταγολόγιο) 

• την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου ηλεκτρονικής διασύνδεσης ιατρείων, 

φαρμακείων και ασφαλιστικών οργανισμών στη βάση υφιστάμενων και 

ενημερωμένων ιατρικών φακέλων για όλους τους ασθενείς.   

 

Τα επιμέρους λειτουργικά χαρακτηριστικά αφορούν: 

• την ενημέρωση προσωπικών και δημογραφικών δεδομένων,  

• τη διαχείριση πληροφοριών επαγρύπνησης,  

• τη διαχείριση της συνταγογράφησης  

• την παρακολούθηση της εξέλιξης της συνταγογράφησης ανά ασθενή / ιατρό/ 

ασφαλιστικό οργανισμό/ μονάδα Π.Φ.Υ. 
 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Υ.Υ.Κ.Α. 

Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. 

Πηγή 
χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007 – 2013: Ε.Π. Ψηφιακή σύγκλιση  

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

• Η αντιμετώπιση των φαινομένων της προκλητής ζήτησης, της κατευθυνόμενης 

συνταγογραφίας και της πολυφαρμακίας. 

• Ο έλεγχος της ζήτησης 

• Η παρακολούθηση της εξέλιξης της συνταγογραφίας 

• Η ενιαία αντιμετώπιση των ασφαλισμένων ανεξαρτήτως Ασφαλιστικού Ταμείου 

• Η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στον πολίτη 

• Μειώνονται τα ιατρικά λάθη 

Η ενσωμάτωσή της στα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα 

Χρόνος 
υλοποίησης 18 μήνες 
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Πίνακας 30: Δράση Ανάπτυξης Δ 3.13 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Δ 3.13. ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗ - ΤΗΛΕΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Σκοπός 

Η ενσωμάτωση και η εξοικείωση του ανθρώπινου δυναμικού των δομών Π.Φ.Υ. με τις 
εφαρμογές της τηλεϊατρικής αποτελεί σημαντικό επιβοηθητικό παράγοντα στον 
εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας από το 
ΕΣΥ (ασφάλεια ιατρικών δεδομένων, δυνατότητα αποδοτικής χρήσης νέας τεχνολογίας 
από τους εργαζόμενους και συμβολή στην αποδοχή και είσοδο στην καθημερινή πράξη 
των συστημάτων μηχανοργάνωσης). Επίσης συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχομένων υπηρεσιών υγείας από το ΕΣΥ και της ταχύτητας εξυπηρέτησης των 
χρηστών υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα σε απομονωμένες περιοχές (παροχή ιατρικών 
συμβουλών από ειδικούς με μεταφορά δεδομένων από απομακρυσμένα ιατρεία και 
Κέντρα Υγείας). 
 

Περιγραφή 

Οι εφαρμογές τηλεϊατρικής που μπορεί να αξιοποιηθούν μέσα από τη λειτουργία των 
υπηρεσιών Π.Φ.Υ., είναι: 

α) Τηλεδιάγνωση και τηλεσυμβουλευτική 
Πρόκειται για τη παροχή εξειδικευμένης ιατρικής γνώσης με τη μορφή διάγνωσης ή 
συμβουλευτικής μέσω της χρήσης τηλεματικών συστημάτων. Στην κλασσική της 
μορφή κλινικά στοιχεία (π.χ. ακτινογραφίες, καρδιογραφήματα, κλπ) μεταδίδονται 
σε ψηφιακή μορφή μέσω δικτύου από τον μη «μη εξειδικευμένο» ιατρό σε κάποιο 
«εξειδικευμένο ιατρό» ο οποίος αφού τα εξετάσει στον υπολογιστή του, προχωράει 
στη διάγνωση της εξέτασης την οποία επιστρέφει στο μη ειδικευμένο ιατρό μαζί με 
οδηγίες. Η μετάδοση μπορεί να γίνεται τοπικά (εντός της ίδιας μονάδας υγείας) 
αλλά και απομακρυσμένα (π.χ. μεταξύ διαφορετικών μονάδων υγείας). Ο βασικός 
εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την υλοποίηση της τηλεϊατρικής εφαρμογής 
είναι: 
 Η ιατρική συσκευή που συλλέγει τα ιατρικά δεδομένα (π.χ. Ακτινολογικό, 
ηλεκτροκαρδιογράφος, μικροσκόπιο, κλπ) 
 Συσκευές ψηφιοποίησης της ιατρικής πληροφορίας (σε περίπτωση που τα 
δεδομένα είναι σε αναλογική μορφή). Παράδειγμα τέτοιων συσκευών είναι οι 
ψηφιοποιητές ακτινογραφιών (x-ray scanners, camera/frame grabber, ψηφιακός 
καρδιογράφος, κλπ) 
 Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός για τη μετάδοση των ψηφιακών δεδομένων 
μέσω ενσύρματης ή ασύρματης ζεύξης. 
 Σταθμοί απεικόνισης των δεδομένων με οθόνες υψηλής ανάλυσης  ανάλογα με 
τις απαιτήσεις της εφαρμογής. 

 β) Τηλεακτινολογία 
Η Τηλεακτινολογία αφορά τη μετάδοση ακτινολογικών εικόνων από ένα σημείο σε 
άλλο για γνωμάτευση ή απλά για συμβουλευτικούς σκοπούς, μέσω υπολογιστή, 
χρησιμοποιώντας ενσύρματες ή ασύρματες ζεύξεις. Λόγω του γεγονότος ότι η 
μετάδοση αφορά ψηφιακή πληροφορία, απαιτείται η σύλληψη της εικόνας σε 
ψηφιακή μορφή.  
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γ) Τηλεκαρδιολογία 
Η πιο συνηθισμένη εφαρμογή τηλεκαρδιολογίας αφορά τη μετάδοση για 
διαγνωστικούς σκοπούς ηλεκτροκαρδιογραφημάτων (ΗΚΓ), καθώς και δεδομένων 
24ωρης καταγραφής της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού. Στην πιο 
συνηθισμένη μορφή της η εφαρμογή απαιτεί την χρήση ενός ψηφιακού 
καρδιογράφου και συσκευών Holters για την ανάκτηση, σε ψηφιακή μορφή, του 
καρδιογραφήματος και των δεδομένων αρτηριακής πίεσης και ρυθμού, ενός 
τηλεπικοινωνιακού δικτύου, συνήθως απλό τηλεφωνικό δίκτυο (POTS), και ενός 
υπολογιστικού σταθμού για την αποθήκευση και απεικόνιση ΗΚΓ. 

δ) Τηλεσυνδιάσκεψη μεταξύ ιατρικών ομάδων  
Σε περιπτώσεις που απαιτείται η έμπειρη γνώμη ενός ή περισσότερων ιατρών αυτή 
μπορεί να λαμβάνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω υπηρεσιών τηλεσυνδιάσκεψης. 
Στην ιδανική περίπτωση είναι δυνατή η τηλεκαθοδήγηση της εξέτασης μέσω 
τηλεσυνδιάσκεψης αφού ο έμπειρος ιατρός μπορεί να βλέπει το ασθενή κατά την 
διάρκεια της εξέτασης και ταυτόχρονα να καθοδηγεί τον θεράποντα ιατρό. Σε άλλες 
περιπτώσεις είναι δυνατή η σύσταση ιατρικών συμβουλίων μέσω 
τηλεσυνδιάσκεψης χωρίς την ανάγκη μετακίνησης των εξειδικευμένων ιατρών που 
μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες του κόσμου. 

 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Υ.Υ.Κ.Α. 
Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. 
Ε.Μ.Π. και σχετικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΕΣΠΑ 2007 – 2013: Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»  

 

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

Αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που εστιάζονται 
στα παρακάτω: 

• Η εκτεταμένη γεωγραφική διασπορά των δομών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 
οδηγεί σε αδυναμία αποτελεσματικής και ταχείας επιτόπιας αντιμετώπισης του 
συνόλου των ασθενών.  

• Η διακομιδή τους προς κέντρα παροχής δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 
περίθαλψης είναι συχνά προβληματική, ιδιαίτερα λόγω της επιφόρτισης του 
δικτύου του ΕΚΑΒ,  

• Η έλλειψη επιτόπιας παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας συνιστά μείζον 
πρόβλημα. 

 
Οργάνωση υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας υψηλού επιπέδου με έμφαση στις 
εφαρμογές τηλεπαρακολούθσης (τηλεϋποστήριξης) ασθενών. 
 

Χρόνος 
υλοποίησης 24 μήνες 
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Πίνακας 31: Δράση Ανάπτυξης Δ 3.14 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Δ 3.14. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΗΚΥ) 

Σκοπός 

Σκοπός της παρέμβασης της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας είναι από τη μια πλευρά η 
διευκόλυνση των πολιτών κατά την πρόσβασή τους σε διαφορετικές υπηρεσίες υγείας 
και από την άλλη η διευκόλυνση των επαγγελματιών υγείας στην άσκηση του κλινικού 
τους έργου με την άμεση γνώση του ιατρικού ιστορικού του ασθενή που έχουν απέναντι 
τους. Επιπλέον, η τήρηση του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου συμβάλλει στη βελτίωση 
της ανταποκρισιμότητας του συστήματος και στην εκτίμηση των αναγκών υγείας του 
πληθυσμού.  

Περιγραφή 

Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει: 
• Την ανάπτυξη υποδομών ηλεκτρονικής καταγραφής και ανάλυσης της 

πληροφορίας στις δομές ΠΦΥ και ολοκληρωμένου πληροφοριακού 
συστήματος σ’ αυτές. 

• Την σύνταξη νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα καθορίζει τους αρμόδιους για 
την ανανέωση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας, τους 
επαγγελματίες υγείας που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτής 
καθώς και τις ποινικές κυρώσεις στην περίπτωση αλλοίωσης ή καταστροφής 
του περιεχομένου από αναρμόδιο άτομο. 

• Παροχή της ΗΚΥ  στους δικαιούχους 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Αρμόδιες ΔΥΠΕ 
Μονάδες ΠΦΥ 
Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

 

ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ «Ψηφιακή σύγκλιση»   

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

 Ασθενείς και τοπικές κοινωνίες (βελτίωση της επικοινωνίας τους με τους 
επαγγελματίες υγείας, βελτίωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας τους, 
μείωση του χρόνου αναμονής, άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες υγείας τους, 
εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας) 

 Επαγγελματίες Υγείας που δραστηριοποιούνται στην ΠΦΥ (διευκόλυνση του 
έργου των επαγγελματιών υγείας, δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης των 
ασθενών, βελτίωση της επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας με τους 
συναδέλφους τους). 

 Οικογενειακοί γιατροί (ως άνω) 
 Φορείς χρηματοδότησης του συστήματος (άμεση πληροφόρηση για τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και δυνατότητα ελέγχου) 
 Επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται στην Δευτεροβάθμια και 

Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (βελτίωση της επικοινωνίας τους με τους 
συναδέλφους της ΠΦΥ και άμεση ενημέρωση για το ιατρικό ιστορικό του κάθε 
ασθενούς) 

Χρόνος 
υλοποίησης 

24 μήνες 
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Πίνακας 32: Δράση Ανάπτυξης Δ 3.15 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Δ 3.15. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Σκοπός 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η ενίσχυση της στελέχωσης των δομών της ΠΦΥ με το 

απαραίτητο προσωπικό (ιατρικό, οδοντιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπών 

επαγγελματιών υγείας προσωπικό), ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά το δίκτυο και να 

ανταποκρίνεται στις υγειονομικές ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών.  

Η παρέμβαση στοχεύει επίσης στην εποχιακή ενίσχυση των μονάδων ΠΦΥ με 

ανθρώπινο δυναμικό σε περιοχές όπου λόγω τουρισμού παρατηρούνται αυξημένοι 

φόρτοι δικτύου (νησιώτικες περιοχές). Σκοπός της εν λόγω ενίσχυσης είναι η λειτουργία 

αυτών των μονάδων ως κινητών ομάδων ΠΦΥ κυρίως για την κατ’ οίκον νοσηλεία όπου 

αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Στελέχωση με 
ιατρικό 
προσωπικό 

Είναι αυτονόητο ότι απαιτείται η ύπαρξη ιατρικού προσωπικού για την ορθή λειτουργία 

του συστήματος. Στην περίπτωση της ΠΦΥ ο οικογενειακός ιατρός είναι η κινητήρια 

δύναμη του συστήματος. Καθήκοντα οικογενειακού ιατρού μπορούν να αναλάβουν οι 

γενικοί ιατροί ή και ιατροί άλλης ειδικότητας υπό προϋποθέσεις.  

Στελέχωση με 
νοσηλευτικό 
προσωπικό 

Ο ρόλος του νοσηλευτικού προσωπικού στην κοινότητα είναι απαραίτητος καθώς 

αποτελεί σημαντική βοήθεια για τον οικογενειακό ιατρό. 

Στελέχωση με 
λοιπούς 
επαγγελματίες 
υγείας 

Η στελέχωση των δομών ΠΦΥ με επαγγελματίες υγείας όπως κοινωνικοί λειτουργοί, 

επισκέπτες υγείας, ψυχολόγοι και φυσικοθεραπευτές είναι αναγκαία για την παροχή 

υπηρεσιών αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας αλλά και πρόληψης και 

προαγωγής υγείας. 

Στελέχωση με 
διοικητικό 
προσωπικό 

Το διοικητικό προσωπικό με την κατάλληλη εκπαίδευση είναι σε θέση να διεκπεραιώσει 

με επιτυχία τις γραφειοκρατικές και διοικητικές υποθέσεις και να εγγυηθεί τη συνέχεια 

στην τήρηση των επιδημιολογικών και των υπολοίπων αρχείων τα οποία είναι 

απαραίτητα για το σχεδιασμό των δράσεων και την ορθή λειτουργία του συστήματος. 

Περιγραφή 

Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει: 

• Σαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων του ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού 

προσωπικού και προσωπικού των λοιπών επαγγελματιών υγείας. 

• Σαφή προσδιορισμό του τρόπου συνεργασίας των επαγγελματιών αυτών 

μεταξύ τους. 

• Εφαρμογή κατάλληλης πολιτικής προτεραιοτήτων για τη στελέχωση των 

μονάδων ΠΦΥ με βάση τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής αγοράς 

υπηρεσιών υγείας και των αναγκών του πληθυσμού 

• Θέσπιση υποχρεωτικής συμμετοχής του προσωπικού σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα ανάλογα των αρμοδιοτήτων τους. 

• Κατάθεση αιτήματος κάθε μονάδας ΠΦΥ για τις ανάγκες στελέχωσής της με 

προσωπικό των προαναφερθέντων κατηγοριών. 
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Φορέας 
Υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Αρμόδιες ΔΥΠΕ 

Μονάδες ΠΦΥ 

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

 Ασθενείς (άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες υγείας και ορθή αντιμετώπιση των 

προβλημάτων υγείας, βελτίωση του χρόνου αναμονής και μείωση της 

ταλαιπωρίας από την άσκοπη περιπλάνηση στο υγειονομικό σύστημα) 

 Τοπικές Κοινωνίες (βελτίωση της κατάστασης υγείας του πληθυσμού) 

 Επαγγελματίες Υγείας (παροχή αποδοτικότερων υπηρεσιών υγείας, βελτίωση 

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών) 

 Οικογενειακοί γιατροί (διευκόλυνση του έργου τους, βελτίωση της επικοινωνίας 

τους με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους και άμεση ανταπόκριση στις 

ανάγκες του πληθυσμού) 

Πηγή 
χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» 

Κοστολόγηση 600.000 € 

Ποσοτικοποίηση 

 Ενίσχυση λιγότερο προσβάσιμων Κέντρων Υγείας: 3 άτομα ιατρικού 

προσωπικού, 4 άτομα νοσηλευτικού  προσωπικού και 1 άτομο διοικητικού 

προσωπικού για κάθε μονάδα 

 Ενίσχυση προσβάσιμων Κέντρων Υγείας: 2 άτομα ιατρικού προσωπικού, 4 

άτομα νοσηλευτικού  προσωπικού και 2 άτομα διοικητικού προσωπικού για 

κάθε μονάδα 

 Ενίσχυση Περιφερειακών Ιατρείων: 1 άτομο ιατρικού προσωπικού και 1 άτομο 

νοσηλευτικού  προσωπικού για κάθε μονάδα 

 Ενίσχυση πολυδύναμων ΠΙ: 2 άτομα ιατρικού προσωπικού και 2 άτομα 

νοσηλευτικού  προσωπικού για κάθε μονάδα 

Χρόνος 
υλοποίησης 

18 μήνες 

 
Η παραπάνω κοστολόγηση (600.000 €) αναφέρεται μόνο στην εκτίμηση των δαπανών για 

την υλοποίηση της δράσης με τις προτεινόμενες περιλαμβανόμενες ενέργειες όπως αυτές 

περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα. Για την πληρέστερη προσέγγιση του εν λόγω 

αντικειμένου έχουν επίσης εκτιμηθεί και οι ανάγκες ελάχιστης δαπάνης για την αμοιβή των 

εργαζομένων σε όλες τις μονάδες της ΠΦΥ που θα στελεχωθούν με ανθρώπινο δυναμικό σε 

ετήσια βάση. Αυτές οι δαπάνες θα καλυφθούν από τον εθνικό προϋπολογισμό και ο 

αναλυτικός προσδιορισμός τους επισυνάπτεται στο Παράρτημα 7. 

 
Η ποσοτικοποίηση αναφέρεται στην ελάχιστη αναγκαία ενίσχυση της στελέχωση των 

μονάδων του συστήματος ΠΦΥ. Για την εκτίμηση των επιπλέον αναγκών στελέχωσης θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση 

του συστήματος παρακολούθησης της υγείας του πληθυσμού σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο. 
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Πίνακας 33: Δράση Ανάπτυξης Δ 3.16 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Δ 3.16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ (ΜΟΝΑΔΕΣ Η/Υ) 

Σκοπός 
Σκοπός της παρέμβασης είναι η ενίσχυση των μονάδων ΠΦΥ με τον κατάλληλο τεχνικό 

εξοπλισμό ώστε να υλοποιηθεί η πληροφορική και επικοινωνιακή οργάνωση και 

ανάπτυξη των δομών της ΠΦΥ.  

Περιγραφή 

Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει; 

• Καταγραφή των αναγκών των μονάδων της ΠΦΥ σε εξοπλισμό τεχνικών 

μέσων 

• Κάλυψη των υπαρχουσών αναγκών ώστε να πραγματοποιηθεί ο στόχος της 

ανάπτυξης των πληροφοριακών υποδομών και της δικτύωσης των μονάδων 

ΠΦΥ τόσο μεταξύ τους όσο και με τις νοσοκομειακές μονάδες 

Φορέας 
Υλοποίησης 

ΥΥΚΑ 

Αρμόδιες ΔΥΠΕ 

Πηγή 
χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»  

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες 

 Ασθενείς και τοπικές κοινωνίες (βελτίωση της επικοινωνίας τους με τους 

επαγγελματίες υγείας, μείωση του χρόνου αναμονής, άμεση ανταπόκριση στις 

ανάγκες υγείας τους, εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας) 

 Επαγγελματίες Υγείας που δραστηριοποιούνται στην ΠΦΥ (Διευκόλυνση του 

έργου των επαγγελματιών υγείας, δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης των 

ασθενών, βελτίωση της επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας με τους 

συναδέλφους τους). 

 Οικογενειακοί γιατροί (ως άνω) 
 Επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται στην Δευτεροβάθμια και 

Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Βελτίωση της επικοινωνίας τους με τους 

συναδέλφους της ΠΦΥ και άμεση ενημέρωση για το ιατρικό ιστορικό του κάθε 

ασθενούς) 

Χρόνος 
υλοποίησης  28 μήνες  
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Πίνακας 34: Δράση Ανάπτυξης Δ 3.17α 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Δ 3.17α. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ 

Σκοπός 

Σκοπός της παρέμβασης είναι ο διαμόρφωση ενός καταλόγου διαγνωστικών και 

θεραπευτικών μέσων που κρίνονται κατάλληλα και αξιόπιστα για χρήση μέσα στο 

σύστημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και  για τον εξοπλισμό των μονάδων 

ΠΦΥ με απώτερο στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας 

και τη μείωση των παραπομπών.  

Περιγραφή 

-Η διαμόρφωση μιας ομάδας εργασίας με ειδικούς και επαγγελματίες υγείας της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

-Η συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και η επικοινωνία με συστήματα του 

εξωτερικού και η εντόπιση του κατάλληλου για την ΠΦΥ εξοπλισμού 

-Ο έλεγχος της διαγνωστικής ικανότητας και της αξιοπιστίας των μέσων που 

επιλέχθηκαν 

-Η συνεκτίμηση του κόστους στην επιλογή των πλέον κατάλληλων και αξιόπιστων 

μέσων για χρήση στην ΠΦΥ 

-Η σύνταξη ενός καταλόγου προδιαγραφών μαζί με τις σχετικές κωδικοποιήσεις για την 

προμήθεια του προτεινόμενου εξοπλισμού 

 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα 

ΥΥΚΑ 

Αρμόδιες ΔΥΠΕ  

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

 Ασθενείς και τοπικές κοινωνίες και εκπρόσωποί τους (βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της θεραπείας τους, μείωση του κόστους της θεραπείας 

και των παραπομπών) 

 Οικογενειακοί ιατροί (βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης, 

βελτίωση της επικοινωνίας τους με τους συναδέλφους και ασθενείς τους) 

 Επαγγελματίες ΠΦΥ (ως άνω) 

 

Χρόνος 
υλοποίησης 18 μήνες 
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Πίνακας 35: Δράση Ανάπτυξης Δ 4.2 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ 

Δ 4.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΦΥ 

Σκοπός 

 Σκοπός της παρούσας δράσης έιναι η πληροφοριακή ενδυνάμωση τόσο της κεντρικής 

διεύθυνσης της ΠΦΥ του ΥΥΚΑ όσο και των περιφερειακών διευθύνσεων στις ΔΥΠΕ 

προκειμένου να βελτιωθεί η διοικητική, οργανωτική και λειτουργική ικανότητα των 

διευθύνσεων και να επιτευχθεί όχι μόνο η αναβάθμιση του συστήματος ΠΦΥ αλλά να 

εξασφαλιστεί και η συνέχεια των δράσεων. 

Περιγραφή 

Η παρούσα δράση περιλαμβάνει: 

• Τη μελέτη και την ανάπτυξη λογισμικού που θα ενισχύσει τη διοικητική 

λειτουργία των αντίστοιχων διευθύνσεων. 

• Την ολοκλήρωση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος της Διεύθυνσης 

ΠΦΥ του ΥΥΚΑ και τη διασύνδεσή του με τα πληροφοριακά συστήματα των 

περιφερειακών διευθύνσεων 

• Την εκπαίδευση του προσωπικού 

Φορέας 
Υλοποίησης 

ΥΥΚΑ 

Κοινωνία της πληροφορίας 

Πηγή 
χρηματοδότησης Ε.Π. «Ψηφιακή σύγκλιση»  

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

Με τη συγκεκριμένη δράση αναμένεται: 

• Να βελτιωθεί η διοικητική ικανότητα του ΥΥΚΑ και των ΔΥΠΕ 

• Να μειωθεί η γραφειοκρατία 

• Να επιτευχθεί η ταχύτερη υλοποίηση των δράσεων 

Χρόνος 
υλοποίησης 9 μήνες 
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Πίνακας 36: Δράση Ανάπτυξης Δ 4.3 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 4. ΔΙΚΤΥΩΣΗ 

Δ 4.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Σκοπός 
Σκοπός της παρούσας παρέμβασης είναι η σύνδεση και η συνεργασία των 

διαφορετικών δομών ΠΦΥ με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης 

φροντίδας. στους ασθενείς. 

Περιγραφή 

Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει: 

• Πλήρη καταγραφή των υπαρχουσών δομών ΠΦΥ σε κάθε υγειονομική 

περιφέρεια. 

• Διασαφήνιση των υπηρεσιών ΠΦΥ που παρέχει κάθε μονάδα και του ρόλου 

που κάθε επαγγελματίας υγείας διαδραματίζει στο δίκτυο. 

• Σύνταξη πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών για τον τρόπο 

αντιμετώπισης των συνηθέστερων καταστάσεων και περιπτώσεων που 

καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες υγείας στην ΠΦΥ για την 

αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του δικτύου της 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Αρμόδιες ΔΥΠΕ 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

 Ασθενείς και τοπικές κοινωνίες (βελτίωση της ποιότητας φροντίδας ιδιαίτερα 

ασθενών με χρόνια νοσήματα και αναπηρίες που απαιτούν ολοκληρωμένες 

υπηρεσίες φροντίδας) 

 Επαγγελματίες και Μονάδες ΠΦΥ (μείωση αναποτελεσματικών παρεμβάσεων, 

μείωση των παραπομπών και του κόστους φροντίδας, βελτίωση της 

επικοινωνίας των υγειονομικών μεταξύ τους καθώς και μεταξύ υγειονομικών και 

ασθενών) 

Χρόνος 
υλοποίησης 

24 μήνες 
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Πίνακας 37: Δράση Ανάπτυξης Δ 4.4 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 4. ΔΙΚΤΥΩΣΗ 

Δ 4.4. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Σκοπός 

Σκοπός της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι η δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου για 
τη δικτύωση και συνεργασία των δομών του συστήματος της ΠΦΥ με τις δομές του 
υπόλοιπου υγειονομικού συστήματος καθώς και με την κεντρική υπηρεσία του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ώστε το σύστημα της ΠΦΥ να 
αναδειχθεί σε αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος υγείας και να επιτευχθεί η 
συνέχεια της φροντίδας υγείας. 
  

Περιγραφή 

Η παρούσα παρέμβαση περιλαμβάνει: 
• Σύσταση του υγειονομικού χάρτη σε κάθε υγειονομική περιφέρεια και για το 

σύνολο της χώρας μας. 
• Σύνταξη πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών για τον τρόπο διαχείρισης 

των καταστάσεων και περιπτώσεων που υπερβαίνουν τις δυνατότητες της 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ανάπτυξη συστήματος παραπομπής προς τις 
νοσοκομειακές μονάδες) 

• Σχεδιασμός ενός ιστού διασυνδέσεων με τις δομές κοινωνικής φροντίδας, 
ψυχικής υγείας, αποκατάστασης που λειτουργούν στο τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο, καθώς και στην Αθήνα. 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Αρμόδιες ΔΥΠΕ 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

 Ασθενείς και τοπικές κοινωνίες (βελτίωση της ποιότητας από τις αλλαγές στη 
διοίκηση και την οργάνωση που θα προκύψουν από την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας) 

 Επαγγελματίες ΠΦΥ (βελτίωση της ποιότητας από τις αλλαγές στη διοίκηση και 
την οργάνωση που θα προκύψουν από την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας) 

 Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας (βελτίωση της ποιότητας από τις αλλαγές στη διοίκηση και την 
οργάνωση που θα προκύψουν από την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
των υπηρεσιών υγείας) 

Χρόνος 
υλοποίησης 

30 μήνες 
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Πίνακας 38: Δράση Ανάπτυξης Δ 4.5 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ 

Δ 4.5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Σκοπός 
Η λειτουργική διασύνδεση των δομών Π.Φ.Υ.., η επικοινωνία μεταξύ των φορέων 

υγείας, των επαγγελματιών του χώρου και των συστημάτων κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης αλλά και η άμεση ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών.  

Περιγραφή 

Η λειτουργία της Διαδικτυακής Πύλης Π.Φ.Υ. θα επιτρέπει την: 

i. Εξυπηρέτηση των πολιτών και την ανταλλαγή πληροφοριών και την 

καλύτερη κατανόηση των αναγκών τους με αποτέλεσμα τη βελτίωση των 

μεθόδων σχεδιασμού των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

ii. Δημιουργία ενός πρωτοποριακού περιβάλλοντος για την χρήση των 

υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης Υγείας από τους πολίτες και τους 

φορείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω Internet. 

iii. Διασύνδεση των δομών ΠΦΥ - δημιουργία κόμβου πρόσβασης (Primary 

Care Portal), 

iv. Δημιουργία εκπαιδευτικού χώρου για θέματα πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας και αποκατάστασης - αποθεραπείας 

v. Δημιουργία ενημερωτικού υλικού πρόληψης για τους πολίτες 

vi. Παροχή υπηρεσιών προς τους Πολίτες (ενδεικτικά: ραντεβού, 

πληροφορίες ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου, ηλεκτρονικές παραπομπές, 

κλπ) 

vii. Σύνδεση και επικοινωνία μεταξύ των φορέων υγείας των επαγγελματιών 

του χώρου και των συστημάτων κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης. 

viii. Δημιουργία εργαλείων για την ανάπτυξη από τους οργανισμούς υγείας 

διαδικασιών και μεθόδων αναζήτησης.  

ix. Βελτίωση της τεχνολογικής υποστήριξης των αποφάσεων στους φορείς 

υγείας αλλά και μεταξύ αυτών, με έμφαση στην υποστήριξη των 

επιχειρησιακών διαδικασιών και την αναδιοργάνωσή τους 

x. Παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας ή/και αποκατάστασης – 

αποθεραπείας  

xi. Δημιουργία νέων υπηρεσιών τηλεϊατρικής με έμφαση στη πρόληψη και 

διαχείριση χρόνιων ασθενειών σε συνεργασία με άλλους φορείς. 

Λειτουργία Εθνικού Κέντρου Τηλεϊατρικής. 

xii.  Λειτουργία της ανοικτής γραμμής επικοινωνίας για την παροχή ιατρικών 
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συμβουλών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσω του τηλεφώνου και του 

διαδικτύου. 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Υ.Υ.Κ.Α. 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

Εθνικοί πόροι 

ΕΣΠΑ 2007 – 2013: Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση  

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

• Η άμεση εφαρμογή (Ταχείες και ευέλικτες διαδικασίες ανάθεσης και ορισμού 

συμβούλων για την εκτέλεση της τεχνικής υποστήριξης των εγχειρημάτων 

(δημιουργία διαδικτυακής πύλης, Εθνικού Κέντρου Τηλεϊατρικής κ.λπ.) 

• Η λειτουργική διασύνδεση των υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 

• Η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στον πολίτη   

• Η επικοινωνία και  εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας 

Χρόνος 
υλοποίησης 12 μήνες 
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Πίνακας 39: Δράση Ανάπτυξης Δ 5.3 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Δ 5.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (e-LEARNING) 

Σκοπός 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-LEARNING) με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης 

(τηλεκπαίδευσης) των επαγγελματιών υγείας της Π.Φ.Υ., η οποία επιτρέπει την 

συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα μεγάλου αριθμού προσωπικού χωρίς να 

απαιτείται να μετακινηθεί από το χώρο εργασίας και επιτυγχάνει το επιθυμητό 

αποτέλεσμα  με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος. 

 

Περιγραφή 

Με τον όρο Τηλεκπαίδευση νοούνται οι κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι 

οποίες επιτρέπουν στον εκπαιδευτή και τους εκπαιδευόμενους να ολοκληρώνουν 

εκπαιδευτικές και μαθησιακές λειτουργίες αντίστοιχα, ευρισκόμενοι σε διαφορετικό τόπο 

και χρόνο, με άμεση επικοινωνία και αποστολής ζωντανού video και ήχου μεταξύ δύο 

τουλάχιστο σημείων. Υπάρχει σχεδόν πλήρης ταύτιση ή συνάφεια της διαδικασίας της 

τηλεκπαίδευσης με άλλες εφαρμογές, όπως Οπτικοακουστική Συνδιάλεξη (Video-

phone) και  Τηλεδιάσκεψη (Video-conferencing). 

Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο χώρο 

εργασίας του, είτε σε μία αίθουσα διδασκαλίας και να δέχεται βοήθεια από έναν 

εκπαιδευτή. Ακόμη και από απόσταση, η αλληλεπίδραση των σπουδαστών με τους 

εκπαιδευτές αλλά και μεταξύ τους είναι αυτή που τους επιτρέπει να αναπτύξουν την 

κατάλληλη προοπτική, να αισθανθούν ενσωματωμένοι σε μια ομάδα μάθησης και να 

οδηγηθούν στην κατάκτηση γνώσης και δεξιοτήτων.  

Το Κέντρο Τηλεκπαίδευσης θα εγκατασταθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (στούντιο) 

με ειδικό εξοπλισμό (οθόνες, κάμερες, ηχεία, μικρόφωνα, H/Y), έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται, με τον συνδυασμό εικόνας και ήχου, η αποτελεσματικότερη επικοινωνία 

ομιλητή και ακροατηρίου.  

Με την χρήση της υπηρεσίας Τηλεδιάσκεψης επιτυγχάνεται: 

o Άμεση επικοινωνία με εικόνα και ήχο  

o Ανταλλαγή πληροφοριών με την μορφή εγγράφων, αρχείων, εικόνων κ.λ.π. 

o Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης ομάδων χρηστών   

o Ενεργή συμμετοχή των εμπλεκομένων, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα άμεσης 

συμμετοχής με την υποβολή ερωτήσεων, τη διατύπωση σχολίων, τη συζήτηση 

ενδιαφερουσών επιστημονικά περιπτώσεων, κλπ 

o Ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων, γιατί επιτρέπει την πραγματοποίηση 

συσκέψεων χωρίς ιδιαίτερο προγραμματισμό  

 

Η υλοποίηση αυτής της δράσης περιλαμβάνει  

1. Την ανάπτυξη προγραμμάτων ηλεκτρονικής κατάρτισης και 
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συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν την ΠΦΥ 

2. Την επιλογή των εκπαιδευτών  

3. Την ανάπτυξη του κατάλληλου λογισμικού για την ηλεκτρονική 

κατάρτιση. 

 

 

Φορέας 
Υλοποίησης 

ΕΣΔΥ 

ΑΕΙ / ΤΕΙ 

Πηγή 
χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007 – 2013: Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση  

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

Αντιμετωπίζεται η αδυναμία της επί μακρόν απουσίας του προσωπικού από την εργασία 

του που δεν επιτρέπει παρά μόνο σε εξαιρετικά ολιγάριθμες περιπτώσεις τη δυνατότητα 

συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και τη μετάβαση 

του προσωπικού σε κάποιο εκπαιδευτικό κέντρο. 

Επιτυγχάνεται με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση 

όλων των κατηγοριών του υγειονομικού προσωπικού των δομών Π.Φ.Υ., από ειδικές 

υψηλού επιστημονικού κύρους εκπαιδευτικές ομάδες. 

 

Χρόνος 
υλοποίησης 24 μήνες 
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Πίνακας 40: Δράση Ανάπτυξης Δ 5.4 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Δ 5.4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

Σκοπός 

Η εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας της Π.Φ.Υ. α) στη διαχείριση των μειζόνων 

παραγόντων κινδύνου, σύμφωνα με τις σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες (practice 

guidelines) διεθνών επιστημονικών οργανισμών και των πορισμάτων της «βασισμένης 

στη μαρτυρία ιατρικής» (evidence-based medicine),  β) στο σχεδιασμό και αξιολόγηση 

προγραμμάτων πρόληψης της νόσου, αγωγής και προαγωγής της υγείας στην 

κοινότητα, 

Περιγραφή 

Η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας θα αφορά: 

• Βασικές Αρχές Πρόληψης & Αγωγής Υγείας  

• Βασικές αρχές πρόληψης και αγωγής στοματικής υγείας (ειδικά για τους 

οδοντιάτρους που υπηρετούν στις μονάδες ΠΦΥ) 

• Μέθοδοι Αγωγής και Προαγωγής Υγείας 

• Σχεδιασμός-στάδια ανάπτυξης προγράμματος προαγωγής υγείας 

• Μοντέλα σχεδιασμού στην κοινότητα 

• Τεχνικές εκτίμησης αναγκών υγείας του πληθυσμού 

• Αξιολόγηση παρεμβάσεων προαγωγής υγείας στην κοινότητα 

• Αιτία και νόσος (αιτιολογικά συμπλέγματα) 

• Παράγοντες (προσδιοριστές) υγείας 

• Η έννοια της εκτίμησης του κινδύνου και στρατηγική διαχείρισης 

• Πηγές αναζήτησης πληροφοριών και πρακτικών 

• Ανάπτυξη ικανοτήτων επικοινωνίας με τον πολίτη 

• Βελτίωση της σχέσης επαγγελματιών υγείας-ασθενή 

• Χρήση εργαλείων/ερωτηματολογίων για την εκτίμηση των αναγκών υγείας του 

πληθυσμού και της ποιότητας της ζωής τους 

• Τεχνικές εκτίμησης (μέτρησης) του κινδύνου από τους  ίδιους τους ασθενείς 

• Διαχείριση μειζόνων παραγόντων κινδύνου 

• Αρχές λήψης της κλινικής απόφασης 

• Εφαρμογή δεικτών κλινικής αποτελεσματικότητας για τις παρεμβάσεις στο 

άτομο, την οικογένεια και την κοινότητα 

• Εφαρμογές προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας ανά φύλο και 

ηλικία 

• Ανάπτυξη ικανοτήτων εκμάθησης μεθόδων τροποποίησης της συμπεριφοράς 

• Σχεδιασμός παρεμβάσεων για αλλαγή καθιερωμένων πρακτικών και 

συμπεριφορών 

• Αρχές συμβουλευτικής 

• Εφαρμογές στα συνήθη χρόνια νοσήματα 
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Φορέας 
Υλοποίησης 

Υ.Υ.Κ.Α. 

ΕΣΔΥ 

Πηγή 
χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

Η δημιουργία καλά καταρτισμένων επαγγελματιών Π.Φ.Υ., στην υλοποίηση 

προγραμμάτων πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας και η εφαρμογή των 

κατευθυντηρίων οδηγιών στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη με απώτερο αποτέλεσμα τη 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών από τις μονάδες Π.Φ.Υ. 
 

Χρόνος 
υλοποίησης 24 μήνες 
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Πίνακας 41: Δράση Ανάπτυξης Δ 5.5 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Δ 5.5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΦΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

Σκοπός 

Η κατάρτιση επαγγελματιών υγείας της Π.Φ.Υ. και των εργαζομένων στους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς α). στη διαχείριση συνήθων στην κοινότητα νοσημάτων, 
καθώς και μειζόνων παραγόντων κινδύνου, σύμφωνα με τις σύγχρονες κατευθυντήριες 
οδηγίες (practice guidelines) διεθνών επιστημονικών οργανισμών και των πορισμάτων 
της «βασισμένης στη μαρτυρία ιατρικής» (evdence-based medicine),  β) στο σχεδιασμό 
και αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης της νόσου και προαγωγής της υγείας στην 
κοινότητα, γ) στις  τεχνικές και μεθόδους του management  ώστε να είναι εφικτή η 
ορθολογική διαχείριση των υπηρεσιών υγείας, συνδυάζοντας τους ανθρώπινους, 
τεχνολογικούς αλλά και οικονομικούς πόρους και συμβάλλοντας στην αύξηση της 
παραγωγικότητας και αποδοτικότητας του οργανισμού.  
 

Περιγραφή 

Η λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των υγειονομικών μονάδων της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) συναρτάται άμεσα με την ποιότητα του 
ανθρώπινου δυναμικού που τις στελεχώνει. Το ίδιο ισχύει και για την ποιότητα των 
υπηρεσιών των ασφαλιστικών οργανισμών. Καθοριστικοί παράγοντες  της ποιότητας 
των επαγγελματιών υγείας της ΠΦΥ και των εργαζομένων στους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς αποτελούν η επιστημονική γνώση και οι επαγγελματικές δεξιότητές τους.  
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορεί να περιλαμβάνουν τις παρακάτω θεματικές 
ενότητες: 

• Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας 
• Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.)  στην κοινότητα: ιστορική αναδρομή 

και προοπτικές 
• Εκτίμηση αναγκών υγείας του πληθυσμού 
• Μέθοδοι έρευνας στην Π.Φ.Υ. 
• Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενών 
• Εισαγωγή στις κατευθυντήριες οδηγίες και στο Evidence Based Medicine 
• Διαχείριση της αρτηριακής υπέρταςης 
• Διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ 
• Πρωτογενής και Δευτερογενής πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων 
• Διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας 
• Διαχείριση του Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου 
• Διαχείριση βρογχικού άσθματος 
• Διαχείριση Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας 
• Ορθολογική χρήση αντιβιοτικών στην κοινότητα 
• Διαχείριση οξείας βρογχίτιδας και πνευμονίας της κοινότητας 
• Διαχείριση της δυσπεψίας-ιογενείς ηπατίτιδες 
• Διαχείριση της κατάθλιψης 
• Διαχείριση της άνοιας 
• Διαχείριση της δυσλιπιδαιμίας 
• Διαχείριση της παχυσαρκίας 
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• Διαχείριση της κατάχρησης αλκοόλ 
• Διακοπή καπνίσματος 
• Προγράμματα ομαδικού και ατομικού προσυμπτωματικού ελέγχου 
• Προσυμπτωματικός έλεγχος νεοπλασματικών νοσημάτων 
• Παρηγορητική φροντίδα: Ο ειδικός ρόλος του ιατρού ΠΦΥ, νοσήματα. 

Αντιμετώπιση πόνου και άλλων συμπτωμάτων Θάνατος και πένθος. 
• Ο ρόλος της αγωγής υγείας στην πρόληψη της νόσου και την προαγωγή της 

υγείας 
• Εφαρμογή  προγραμμάτων προαγωγής υγείας και πρόληψης της νόσου στην 

κοινότητα 
• Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας προγραμμάτων αγωγής υγείας και 

πρόληψης της νόσου στην κοινότητα 
• Συμπεριφορά στους ασθενείς και δικαιώματα των χρηστών των υπηρεσιών 

υγείας 
• Σχέση ιατρού-ασθενούς 

 
Αλλά και θεματικές ενότητες σχετικές με το management των υπηρεσιών Π.Φ.Υ. όπως 
οι παρακάτω ενδεικτικά: 

• Εισαγωγικες εννοιες του management 
• Συστηματα και διοικηση 
• Το συστημα υγειας. ( το " περιβαλλον " των υπηρεσιων  υγειας ) 
• Οι υπηρεσιες υγειας  στην Ελλαδα 
• Διευθυνση – ηγεσια 
• Εξουσιοδοτηση 
• Οργανωση στελεχωση επικοινωνια 
• To management του ανθρωπινου παραγοντα 
• Η ληψη των αποφασεων 
• Ο  προγραμματισμος, η αξιολογηση και ο ελεγχος 
• Το  management  των  αλλαγων 
• Η πληροφορικη στις υπηρεσιες υγειας 
• Βασικες εννοιες οικονομικων της υγειας 
• Ειδικα θεματα  management στην πρωτοβαθμια φροντιδα υγειας 

 
Σε περίπτωση ένταξης υπηρεσιών ψυχικής υγείας στις δομές Π.Φ.Υ. κρίνεται αναγκαία 
η: 

1. Διεξαγωγή έρευνας εκπαιδευτικών αναγκών στο επίπεδο των λειτουργών της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (οι εκπαιδευτικές ανάγκες αφορούν ζητήματα 
που άπτονται της φροντίδας της ψυχικής υγείας και της πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης των ψυχικών διαταραχών) 

2. Οργάνωση και διεξαγωγή πιλοτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης των γιατρών 
και του υπόλοιπου προσωπικού των υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας σε θέματα ψυχικής υγείας / οργάνωσης των αντίστοιχων υπηρεσιών και 
αναγνώρισης – διαχείρισης προβλημάτων ψυχικής υγείας. Τα προγράμματα 
αυτά διαρθρώνονται σε δύο επίπεδα: (α) εισαγωγή στα θέματα ψυχικής υγείας, 
(β) αναγνώριση και διαχείριση ψυχικών διαταραχών στο επίπεδο της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.  

 
Επιπλέον η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει και τις παρακάτω ενέργειες. 

 Θέσπιση του υποχρεωτικού χαρακτήρα των ανωτέρω προγραμμάτων 
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κατάρτισης για το σύνολο των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο 
αντικείμενο ΠΦΥ και για τους εργαζομένους στους ασφαλιστικούς οργσνισμούς. 

 Ανάπτυξη υποδομών για την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των 
επαγγελματιών στην ΠΦΥ σχετικά με τις νέες θεραπείες και την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των νοσημάτων και προβλημάτων υγείας στην 
ΠΦΥ. 

 Διανομή κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση νοσημάτων και 
προβλημάτων υγείας στην ΠΦΥ. 

Φορέας 
Υλοποίησης 

ΥΥΚΑ 
Πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ινστιτούτα 

Πηγή 
χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

 Ασθενείς και τοπικές κοινωνίες (βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας τους, 
βελτίωση της επικοινωνίας τους με τους οικογενειακούς ιατρούς και τους 
επαγγελματίες ΠΦΥ). 

 Οικογενειακοί ιατροί (βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των 
υπηρεσιών τους, βελτίωση της επικοινωνίας τους με τους ασθενείς τους, 
βελτίωση της αυτο-εικόνας και της ικανοποίησής τους από την εργασία τους) 

 Επαγγελματίες ΠΦΥ (ως άνω) 
 Εργαζόμενοι στους ασφαλιστικούς οργσνισμούς 
 Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας (βελτίωσης της συνεργασίας με τους επαγγελματίες της ΠΦΥ, 
κατάλληλες και αποτελεσματικές παραπομπές) 

Χρόνος 
υλοποίησης 

30 μήνες 
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Πίνακας 42: Δράση Ανάπτυξης 5.6 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Δ 5.6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Σκοπός 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η ορθή διαχείριση του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου και 

της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας, ώστε να καθίσταται εύκολη η πρόσβαση των 

ιατροασφαλιστικών δεδομένων στους ασθενείς χωρίς να υπονομεύεται ο απόρρητος 

χαρακτήρας των πληροφοριών. 

Περιγραφή 

Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει: 
 Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εξοικείωση των 

επαγγελματιών ΠΦΥ με τη χρήση Η/Υ. 

 Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ορθή διαχείριση του 

ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου και της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας. 

 Θέσπιση του υποχρεωτικού χαρακτήρα των ανωτέρω προγραμμάτων 

κατάρτισης για το σύνολο των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο 

αντικείμενο ΠΦΥ. 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα 

Πηγή 
χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

 Ασθενείς και τοπικές κοινωνίες (καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση 

των προβλημάτων υγείας, αποφυγή επανάληψης διενεργηθέντων 

εργαστηριακών εξετάσεων, μείωση του χρόνου αναμονής και γρηγορότερες και 

περισσότερο ενημερωμένες παραπομπές) 

 Οικογενειακοί ιατροί (βελτίωση της παρακολούθησης των ασθενών τους, 

διασφάλιση της συνέχειας στη φροντίδα και καλύτερη και ταχύτερη επικοινωνία, 

πληρέστερη εκτίμηση της κατάστασης υγείας των ασθενών και αξιολόγηση της 

θεραπευτικής αγωγής) 

 Επαγγελματίες ΠΦΥ (ως άνω) 
 Μονάδες Υγείας και Υγειονομικές Διοικήσεις (πλήρης εικόνα εκτίμησης των 

υγειονομικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο, δυνατότητα αξιολόγησης της 

αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και των 

μονάδων υγείας).  
 Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας και Νοσοκομειακές Μονάδες (βελτίωση των  ροών και της 

διασύνδεσης των μονάδων υγείας, ταχύτερη φροντίδα ασθενών με έκτακτα και 

επείγοντα προβλήματα, μείωση του κόστους των νοσοκομειακών υπηρεσιών) 

Χρόνος 
υλοποίησης 

24 μήνες 
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Πίνακας 43: Δράση Ανάπτυξης Δ 5.7 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Δ 5.7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Σκοπός 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων αγωγής υγείας και 

πρόληψης για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού αναφορικά με 

τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας και τη μείωση των παραγόντων 

κινδύνου της υγείας. 

Περιγραφή 

Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει προγράμματα ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης στις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

 Κάπνισμα 

 Υγιεινή διατροφή – παχυσαρκία 

 Υπέρταση 

 Διαβήτης 

 Ψυχική Υγεία 

 Καρδιοπάθειες 

Φορέας 
Υλοποίησης 

ΥΥΚΑ 

ΔΥΠΕ 

Πηγή 
χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

 Ασθενείς και τοπικές κοινωνίες (καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση 

των προβλημάτων υγείας, αποφυγή επανάληψης διενεργηθέντων 

εργαστηριακών εξετάσεων, μείωση του χρόνου αναμονής και γρηγορότερες και 

περισσότερο ενημερωμένες παραπομπές) 

 Οικογενειακοί ιατροί (βελτίωση της παρακολούθησης των ασθενών τους, 

διασφάλιση της συνέχειας στη φροντίδα και καλύτερη και ταχύτερη επικοινωνία, 

πληρέστερη εκτίμηση της κατάστασης υγείας των ασθενών και αξιολόγηση της 

θεραπευτικής αγωγής) 

 Επαγγελματίες ΠΦΥ (ως άνω) 

Χρόνος 
υλοποίησης 

24 μήνες 
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Πίνακας 44: Δράση Ανάπτυξης Δ 5.8 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Δ 5.8. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) 

Σκοπός 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων αγωγής υγείας και 

πρόληψης για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του μαθητικού πληθυσμού 

αναφορικά με τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας και τη μείωση των 

παραγόντων κινδύνου της υγείας. 

Περιγραφή 

Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει προγράμματα ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του μαθητικού πληθυσμού μέσω βιωματικής μάθησης με τη χρήση 

δημιουργικού παιχνιδιού στις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

 Υγιεινή διατροφή – παχυσαρκία 

 Κάπνισμα, αλκοόλ, χρήση ουσιών 

 Σεξουαλική υγεία και σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ειδικά για την 

εφηβική ηλικία) 

 Πρόληψη ατυχημάτων 

 Διαχείριση μαθητικού στρες 

Φορέας 
Υλοποίησης 

ΥΥΚΑ 

ΔΥΠΕ 

Πηγή 
χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

 Ασθενείς και τοπικές κοινωνίες (καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση 

των προβλημάτων υγείας, αποφυγή επανάληψης διενεργηθέντων 

εργαστηριακών εξετάσεων, μείωση του χρόνου αναμονής και γρηγορότερες και 

περισσότερο ενημερωμένες παραπομπές) 

 Οικογενειακοί ιατροί (βελτίωση της παρακολούθησης των ασθενών τους, 

διασφάλιση της συνέχειας στη φροντίδα και καλύτερη και ταχύτερη επικοινωνία, 

πληρέστερη εκτίμηση της κατάστασης υγείας των ασθενών και αξιολόγηση της 

θεραπευτικής αγωγής) 

 Επαγγελματίες ΠΦΥ (ως άνω) 

Χρόνος 
υλοποίησης 

24 μήνες 
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Πίνακας 45: Δράση Ανάπτυξης Δ 5.9 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Δ 5.9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
(ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (INFOKIOSK) 

Σκοπός 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων αγωγής υγείας και 

πρόληψης για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του μαθητικού πληθυσμού 

αναφορικά με τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας και τη μείωση των 

παραγόντων κινδύνου της υγείας με τη χρήση νέων τεχνολογιών και την εγκατάσταση 

ειδικών infokiosk στα σχολεία. Η δράση έχει άμεση συσχέτιση με τη Δράση Δ 5.8 

Περιγραφή 

Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει προγράμματα ενημέρωσης και  

ευαισθητοποίησης του μαθητικού πληθυσμού μέσω της αξιοποίησης των νέων 

τεχνολογιών. Ειδικότερα, με την εγκατάσταση ειδικών πληροφοριακών συστημάτων 

infokiosk στα σχολεία που παρέχουν τη δυνατότητα χειρισμού τύπου touchscreen, ο 

μαθητικός πληθυσμος θα μπορεί να ενημερώνεται για την πρόληψη και την προαγωγή 

της υγείας αναφορικά με τις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

 Υγιεινή διατροφή – παχυσαρκία 

 Κάπνισμα, αλκοόλ, χρήση ουσιών 

 Σεξουαλική υγεία και σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ειδικά για την 

εφηβική ηλικία) 

 Πρόληψη ατυχημάτων 

 Διαχείριση μαθητικού στρες 

Φορέας 
Υλοποίησης 

ΥΥΚΑ 

ΔΥΠΕ 

Πηγή 
χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»  

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

 Ασθενείς και τοπικές κοινωνίες (καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση 

των προβλημάτων υγείας, αποφυγή επανάληψης διενεργηθέντων 

εργαστηριακών εξετάσεων, μείωση του χρόνου αναμονής και γρηγορότερες και 

περισσότερο ενημερωμένες παραπομπές) 

 Οικογενειακοί ιατροί (βελτίωση της παρακολούθησης των ασθενών τους, 

διασφάλιση της συνέχειας στη φροντίδα και καλύτερη και ταχύτερη επικοινωνία, 

πληρέστερη εκτίμηση της κατάστασης υγείας των ασθενών και αξιολόγηση της 

θεραπευτικής αγωγής) 

 Επαγγελματίες ΠΦΥ (ως άνω) 

Χρόνος 
υλοποίησης 

24 μήνες 
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Πίνακας 46: Δράση Ανάπτυξης Δ 6.2 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Δ 6.2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΦΥ 

Σκοπός 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η αναβάθμιση των ρόλων του ιατρικού, νοσηλευτικού και 

λοιπού προσωπικού μέσω της παροχής κατάλληλων οικονομικών κινήτρων για τη 

διανομή ολοκληρωμένων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ΠΦΥ προς τους ασθενείς 

και τις οικογένειές τους, με στόχο τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Η παρέμβαση 

αυτή στοχεύει επίσης στη διαμόρφωση μιας πολιτικής κινήτρων για τους ιατρούς της 

ΠΦΥ. 

Περιγραφή 

Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει: 
 Σύνταξη καταλόγου ύψους μισθολογικών ενισχύσεων βάσει συγκεκριμένων 

κριτηρίων και προβλημάτων υγείας που διαχειρίζονται οι επαγγελματίες υγείας. 

 Ανάπτυξη κινήτρων για την μισθολογική ενίσχυση σε σχέση με το είδος και την 

ποσότητα του προσφερόμενου έργου των οικογενειακών ιατρών, οδοντιάτρων, 

του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού των μονάδων ΠΦΥ με στόχο την 

βελτίωση της κλινικής αποτελεσματικότητας. 

 Αναδιάρθρωση του συστήματος χρηματοδότησης και αποζημίωσης των 

υπηρεσιών ΠΦΥ με θέσπιση της αμοιβής κατά κεφαλήν εγγεγραμμένου. 

 Καθορισμός δέσμης πρόσθετων αμοιβών που σχετίζονται με την ανάληψη 

συγκεκριμένων καθηκόντων όπως πχ η ενημέρωση του ηλεκτρονικού ιατρικού 

φακέλου, η σύνταξη αναφορών και η εκπόνηση μελετών για τις ανάγκες υγείας 

του πληθυσμού αναφοράς κ.ά. 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 

Πηγή 
χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» 

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

 Οικογενειακοί ιατροί (βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας 

τους, βελτίωση της ικανοποίησης τους και της επικοινωνίας με τους ασθενείς 

τους) 

 Οδοντιατρικό ανθρώπινο δυναμικό δημοσίου τομέα ΠΦΥ (ως άνω) 

 Επαγγελματίες ΠΦΥ  (ως άνω) 
 Ασθενείς και τοπικές κοινωνίες (βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας τους και 

της επικοινωνίας τους με τους οικογενειακούς τους ιατρούς) 

Χρόνος 
υλοποίησης 

12 μήνες 

 

90 



«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

Πίνακας 47: Δράση Ανάπτυξης Δ 7.1 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 7. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Δ 7.1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΦΥ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Σκοπός 
Σκοπός της παρέμβασης είναι η ομαλή προσαρμογή των εμπλεκομένων στον νέο τρόπο 

λειτουργίας της ΠΦΥ και η παροχή χρήσιμων πληροφοριών για την καλύτερη πρόσβαση 

των πολιτών στις διαθέσιμες φροντίδες. 

Περιγραφή 

Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει δημιουργία ιστοσελίδας με τις ακόλουθες 

πληροφορίες / δυνατότητες: 
 Διαμόρφωση φιλικού προς το χρήστη περιβάλλοντος-πλατφόρμας με 

πληροφορίες για το σύστημα και τις δομές ΠΦΥ που λειτουργούν στη χώρα. 

 Στοιχεία επικοινωνίας με τις μονάδες και πληροφορίες για τη δέσμη των 

υπηρεσιών που παρέχουν. 

 Πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών καθώς και 

για απαραίτητες προϋποθέσεις και δικαιολογητικά κατά την επαφή με το 

σύστημα. 

 Δυνατότητα κλεισίματος ραντεβού (πιλοτικά) 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Πανεπιστήμια και ερευνητικα ινστιτούτα  

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ «Ψηφιακή σύγκλιση»  

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

 Ασθενείς και τοπικές κοινωνίες και εκπρόσωποί τους (βελτίωση της κίνησής 

τους και της επαφής με τις μονάδες και τις υπηρεσίες υγείας, βελτίωση της 

ικανοποίησής τους). 
 Φορείς ΠΦΥ (βελτίωση της επικοινωνίας και της επαφής με τους πολίτες, 

ανάλογα με το σχεδιασμό της ιστοσελίδας μπορεί να εξελιχθεί και σε μια μορφή 

άμεσης επικοινωνίας και ανατροφοδότησης της εμπειρίας των πολιτών με τις 

υπηρεσίες υγείας) 

 Ασφαλιστικά ταμεία  (καλύτερη επικοινωνία με τους ασφαλισμένους με 

αποτέλεσματα στην εξυπηρέτηση και στη μείωση του χρόνου και την χρήση 

ακατάλληλων δομών και υπηρεσιών, βελτίωση της ικανοποίησής τους) 

 

Χρόνος 
υλοποίησης 

12 μήνες  
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Πίνακας 48: Δράση Ανάπτυξης Δ 7.2 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 7. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Δ 7.2. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Σκοπός 

Η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί στη διαμόρφωση πρόσφορου εδάφους για τη λειτουργία 

του θεσμού του οικογενειακού ιατρού και τη χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας με 

τρόπο που να αναδεικνύει πως τα μέτρα αυτά δεν περιορίζουν  αλλά αντίθετα καθιστούν 

ορθολογικές τις επιλογές των χρηστών στο σύστημα υγείας. 

Περιγραφή 

Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει: 

 Ανακοινώσεις μέσω διαδικτύου. 

 Ημερίδες. 

 Δημοσιεύσεις στον ημερήσιο τύπο 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα με ειδικό ενδιαφέρον στην ΠΦΥ  

Πηγή 
χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

 Ασθενείς και τοπικές κοινωνίες και εκπρόσωποί τους (καλύτερη πληροφόρηση 

για τον οικογενειακό ιατρό και τις υπηρεσίες του με συνέπειες τη βελτίωση της 

πρόσβασης και της επικοινωνίας με αυτούς και τη βελτίωση της ικανοποίησής 

τους).  

 Οικογενειακοί ιατροί (καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία με τους ασθενείς 

τους.  

Χρόνος 
υλοποίησης 

Καθ’ όλη τη φάση υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης 
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Πίνακας 49: Δράση Ανάπτυξης Δ 3.17β 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: ΚΠ 3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Δ 3.17β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΜΕ ΤΑ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ 

Σκοπός 
Σκοπός της παρέμβασης είναι ο εξοπλισμός των νέων και αναβαθμισμένων Κέντρων 

Υγείας Αστικού Τύπου των ΔΥΠΕ με απώτερο στόχο τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας και τη μείωση των παραπομπών.  

Περιγραφή - Η επιλογή των μονάδων που θα εξοπλιστούν και ο εξοπλισμός τους. 

Φορέας 
Υλοποίησης 

Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα 

ΥΥΚΑ 

Αρμόδιες ΔΥΠΕ  

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΠΕΠ Αττικής (3.600.000 €) 

ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης (4.400.000 €) 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων (1.600.000 €) 

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (800.000 €) 

ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου (2.200.000 €) 

Ωφελούμενοι 
αποδέκτες και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα για 
κάθε ομάδα 
ωφελούμενων 
αποδεκτών 

 Ασθενείς και τοπικές κοινωνίες και εκπρόσωποί τους (βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της θεραπείας τους, μείωση του κόστους της θεραπείας 

και των παραπομπών) 

 Οικογενειακοί ιατροί (βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης, 

βελτίωση της επικοινωνίας τους με τους συναδέλφους και ασθενείς τους) 

 Επαγγελματίες ΠΦΥ (ως άνω) 

 

Χρόνος 
υλοποίησης 18 μήνες 

 

Για την κοστολόγηση της παραπάνω Δράσης εκτιμώνται οι ελάχιστες απαιτούμενες δαπάνες 

εξοπλισμού των Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου, ως ακολούθως: 

 

• Νέα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου: 400.000 € 

• Αναβαθμισμένα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου: 200.000 € 

 
Κατά συνέπεια, η κοστολόγηση εξοπλισμού των Κ.Υ. Αστικού Τύπου ανά Περιφέρεια, έχει ως 

εξής: 
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Περιφέρεια Νέα Κ.Υ. Αστικού Τύπου Αναβαθμισμένα Κ.Υ. Αστικού Τύπου

  Μονάδες 
ΠΦΥ 

Μοναδιαίο 
Κόστος 

Εξοπλισμού

Μερικό 
Σύνολο 

Μονάδες 
ΠΦΥ 

Μοναδιαίο 
Κόστος 

Εξοπλισμού 

Μερικό Σύνολο

Σύνολο 
ανά 

Περιφέρεια

Αττικής 5 400.000 2.000.000 8 200.000 1.600.000 3.600.000
Στερεάς Ελλάδας 0 400.000 0 4 200.000 800.000 800.000
Κεντρικής 
Μακεδονίας 3 

400.000 1.200.000
9 

200.000 1.800.000 3.000.000
Κρήτης 0 400.000 0 2 200.000 400.000 400.000
Ανατολικής 
Μακεδονίας και 
Θράκης 

0 
400.000 0

5 
200.000 1.000.000 1.000.000

Ηπείρου 0 400.000 0 4 200.000 800.000 800.000
Ιονίων Νησιών 0 400.000 0 0 200.000 0 0
Βόρειου Αιγαίου 0 400.000 0 2 200.000 400.000 400.000
Πελοποννήσου 0 400.000 0 5 200.000 1.000.000 1.000.000
Νότιου Αιγαίου 0 400.000 0 0 200.000 0 0
Θεσσαλίας 0 400.000 0 3 200.000 600.000 600.000
Δυτικής Ελλάδας 0 400.000 0 3 200.000 600.000 600.000
Δυτικής 
Μακεδονίας 0 

400.000 0
2 

200.000 400.000 400.000
ΣΥΝΟΛΟ 8   3.200.000 47   9.400.000 12.600.000
 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει η προτεινόμενη χρηματοδότηση ανά ΠΕΠ του Πίνακα 

49. 

  

 
 
 
 
 
 

94 



«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
 
Πίνακας 50: Χρόνος υλοποίησης προτεινόμενων παρεμβάσεων 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δ 1.1. Υποστηρικτική Δράση για την ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου ρόλου και 

αρμοδιοτήτων οικογενειακού ιατρού 
12 μήνες 

Δ 1.2. Υποστηρικτική Δράση για την ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για το ρόλο 

των υπολοίπων επαγγελματιών υγείας και τη συνεργασία τους με τον οικογενειακό 

ιατρό 

12 μήνες 

Δ 1.3. Υποστηρικτική Δράση για την ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για τον τρόπο 

επικοινωνίας του οικογενειακού ιατρού και των πολιτών – ασθενών 
12 μήνες 

Δ 2.1. Ολοκλήρωση συστήματος παρακολούθησης υγείας πληθυσμού σε εθνικό 

επίπεδο 
18 μήνες 

Δ 2.2. . Ολοκλήρωση συστήματος παρακολούθησης υγείας πληθυσμού σε 

περιφερειακό επίπεδο 
18 μήνες 

Δ 2.3. Καταγραφή τοπικών χαρακτηριστικών αγοράς υπηρεσιών ΠΦΥ 12 μήνες 

Δ 2.4. Ανάπτυξη συστήματος και μηχανισμού αξιοποίησης των δεδομένων που 

προκύπτουν από τις μελέτες εκτίμησης των αναγκών υγείας του πληθυσμού και 

της καταγραφής των τοπικών χαρακτηριστικών της αγοράς υπηρεσιών υγείας και 

μετατροπή σε δράσεις 

18 μήνες 

Δ 2.5. Εκπόνηση σχεδίου εκπαίδευσης των στελεχών και των εργαζομένων στην 

ΠΦΥ 
12 μήνες 

Δ 3.1α Καθιέρωση προτύπων ποιότητας και ελέγχου της απόδοσης των φορέων 

της ΠΦΥ και ανάπτυξη μηχανισμού συστήματος ποιοτικού ελέγχου 
24 μήνες 

Δ 3.1β. Πιστοποίηση και διασφάλιση της ποιότητας των Κέντρων Υγείας 24 μήνες 

Δ 3.1γ. Πιστοποίηση ιδιωτικών μονάδων που θα ενταχθούν στο σύστημα ΠΦΥ 24 μήνες 

Δ 3.2 Δημιουργία ολοκληρωμένων δομών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και 

Αποκατάστασης – Αποθεραπείας (Δημιουργία νέων Κέντρων Υγείας Αστικού 

Τύπου) 

24 μήνες 

Δ 3.3 Δημιουργία Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου από υφιστάμενες δομές 18 μήνες 

Δ 3.4 Εκσυγχρονισμός και υλικοτεχνική αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής των 

υφιστάμενων μονάδων ΠΦΥ (ΕΣΥ, ΟΤΑ) 
18 μήνες 

Δ 3.5 Αναβάθμιση Κινητών Μονάδων ΕΚΑΒ 16 μήνες 
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ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δ 3.6 Κέντρα Ψυχικής Υγείας 18 μήνες 

Δ 3.7 Εξοπλισμός οδοντιατρικών σχολών ώστε να λειτουργούν ως Κ.Υ. 

Πρωτοβάθμιας Οδοντιατρικής Φροντίδας 
12 μήνες 

Δ 3.8 Σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών 16 μήνες 

Δ 3.9 Στελέχωση νέων ολοκληρωμένων δομών ΠΦΥ (νέα Κέντρα Υγείας Αστικού 

Τύπου και αναβαθμισμένα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου) 

Εντός 3 μηνών από το 

τέλος ολοκλήρωσης των 

εργασιών ανέγερσης ή 

αναβάθμισης των 

δομών. 

Δ 3.10 Στελέχωση κεντρικών και περιφερειακών διευθύνσεων ΠΦΥ 
Εντός 9 μηνών από την 

ψήφιση του 

νομοσχεδίου 

Δ 3.11 Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα για την ηλεκτρονική διασύνδεση 

των μονάδων ΠΦΥ 
24 μήνες 

Δ 3.12 Ηλεκτρονική συνταγογράφηση (e-PRESCRIBING) 18 μήνες 

Δ 3.13 Τηλεϊατρική - τηλεφροντίδα 24 μήνες 

Δ 3.14. Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας (ΗΚΥ) 24 μήνες 

Δ 3.15 Ενίσχυση των υπαρχουσών δομών με ανθρώπινο δυναμικό 18 μήνες 

Δ 3.16 Πληροφοριακή ενδυνάμωση των μονάδων ΠΦΥ (Μονάδες Η/Υ) 28 μήνες 

Δ 3.17α Υποστηρικτική Δράση εξοπλισμού μονάδων ΠΦΥ με τα κατάλληλα τεχνικά 

διαγνωστικά μέσα όπου αυτό είναι αναγκαίο 
18 μήνες 

Δ 3.17β Εξοπλισμός των καινούριων και αναβαθμισμένων μονάδων ΠΦΥ με τα 

κατάλληλα τεχνικά διαγνωστικά μέσα όπου αυτό είναι αναγκαίο 
18 μήνες 

Δ 4.1. Ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών λειτουργίας μονάδων ΠΦΥ 24 μήνες 

Δ 4.2 Πληροφορική ενδυνάμωση κεντρικών και περιφερειακών δειυθύνσεων ΠΦΥ 9 μήνες 

Δ 4.3. Λειτουργική διασύνδεση υπηρεσιών ΠΦΥ 24 μήνες 

Δ 4.4. Δικτύωση με τις μονάδες νοσοκομειακής περίθαλψης κοινωνικής φροντίδας 

και την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
30 μήνες 

Δ 4.5 Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 12 μήνες 
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ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δ 5.1 Αναδιοργάνωση προγραμμάτων σπουδών ιατρικών, οδοντιατρικών, 

νοσηλευτικών και λοιπών επαγγελμάτων υγείας σχολών με προσανατολισμό στην 

ΠΦΥ  

12 μήνες 

Δ 5.2 Προαγωγή της έρευνας και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 12 μήνες 

Δ 5.3 Εκπαίδευση από απόσταση με τη χρήση τεχνολογιών (e-LEARNING) 24 μήνες 

Δ 5.4 Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας για την υλοποίηση των προγραμμάτων 

πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας 
24 μήνες 

Δ 5.5. Κατάρτιση προσωπικού ΠΦΥ και εργαζομένων στους Ασφαλιστικούς 

Οργανισμούς 
30 μήνες 

Δ 5.6. Εκπαίδευση προσωπικού για τη διαχείριση ιατροασφαλιστικών δεδομένων 

και πληροφοριών 
24 μήνες 

Δ 5.7 Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας του πληθυσμού  24 μήνες 

Δ 5.8 Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού 

πληθυσμού (παιδικής και εφηβικής ηλικίας) 
24 μήνες 

Δ 5.9 Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού 

πληθυσμού (παιδικής και εφηβικής ηλικίας) με τη χρήση νέων τεχνολογιών 

(Infokiosk) 

24 μήνες 

Δ 6.1. Κωδικοποίηση και αποζημίωση των ιατρικών πράξεων 16 μήνες 

Δ 6.2. Υποστηρικτική Δράση για την μισθολογική αναπροσαρμογή επαγγελματιών 

ΠΦΥ 
12 μήνες 

Δ 7.1. Δημιουργία ιστοσελίδας με πληροφορίες για τον νέο τρόπο λειτουργίας της 

ΠΦΥ και την πρόσβαση στις μονάδες φροντίδας υγείας 
12 μήνες 

Δ 7.2. Ενημερωτικές καμπάνιες προς τους πολίτες σχετικά με το θεσμό του 

οικογενειακού ιατρού και την χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας 

Καθ’ όλη τη φάση 

υλοποίησης του 

Σχεδίου Δράσης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  
ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ       

 

Στο παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης των προτεινόμενων 

δράσεων του σχεδίου και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για κάθε παρέμβαση και συνολικά 

για το Σχέδιο Δράσης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 

 

Όπως φαίνεται και στους Πίνακες των προτεινόμενων παρεμβάσεων του Κεφαλαίου 3 ως 

πιθανές πηγές χρηματοδότησης των δράσεων του Σχεδίου αναφέρονται – μεταξύ άλλων - τα 

Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 

2007–2013.  

 

Παρακάτω επειχειρείται μία σύντομη περιγραφή του ΕΣΠΑ  2007–2013, των στόχων και των 

προαναφερθέντων Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που εμπεριέχει. 

 

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την περίοδο 2007 – 2013 περιγράφει τις 

συνολικές αναπτυξιακές επιλογές για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και 

διαμορφώθηκε υπό την ευθύνη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία 

με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία, τους Περιφερειακούς και Τοπικούς Φορείς και σε 

διαβούλευση με την ΕΕ.  

 

Το ΕΣΠΑ αποτελεί  έγγραφο αναφοράς για την πολιτική ταμειακού προγραμματισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο μίας νέας στρατηγικής προσέγγισης για την κοινοτική 

Πολιτική Συνοχή. Το πλαίσιο χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ προέκυψε με βάση τις 

αναπτυξιακές ανάγκες κάθε τομέα και Περιφέρειας για την περίοδο σχεδιασμού, 

συνεκτιμώντας το εύρος των συνεχιζόμενων έργων της προηγούμενης περιόδου. 

 

Βασικός στόχος της εφαρμογής του ΕΣΠΑ είναι η διεύρυνση των δυνατοτήτων ανάπτυξης 

της χώρας, η διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης και η αύξηση της παραγωγικότητας της 

Ελλάδας για την επίτευξη σύγκλισης με τα υπόλοιπα κράτη – μέλη της ΕΕ και τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

 

Για το σκοπό αυτό το ΕΣΠΑ προσδιορίζει τις εξής πέντε θεματικές προτεραιότητες 

ανάπτυξης:  

 

 Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας 

 Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία 
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 Απασχόληση και κοινωνική συνοχή 

 Θεσμικό περιβάλλον  

 Ελκυστικότητα της χώρας και των Περιφερειών, ως τόπους επενδύσεων, εργασίας 

και διαβίωσης 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική ανάπτυξης του ΕΣΠΑ συνάδει με πολυετείς εθνικές 

τομεακές πολιτικές, μια εκ των οποίων είναι η Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη. Έτσι ένας 

από τους Γενικούς Στόχους του πλαισίου είναι η «θεμελίωση ενός αποδοτικού και 

οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατομικευμένες 

υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και 

φροντίδας» (ΕΣΠΑ 2007 – 2013, Γενικός Στόχος 10, σελίδα 52). 

 

Στη συνέχεια, και στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία, το ΕΣΠΑ εντοπίζει 

τους ακόλουθους ειδικούς στόχους για τον τομέα της Υγείας: 

 

 Ανάπτυξη του δικτύου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της Δημόσιας 

Υγείας. 

 Βελτίωση της ανταποκρισιμότητας της Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της 

ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. 

 Προώθηση της Πληροφοριακής Τεχνολογίας και των e-υπηρεσιών υγείας και 

κοινωνικής αλληλεγγύης – ολοκλήρωση της πολιτικής εισαγωγής ψηφιακής 

τεχνολογίας. 

 Μεταρρύθμιση στην ψυχική υγεία και ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης. 

 

Για τη βέλτιστη υλοποίηση του συνόλου των εθνικών στρατηγικών επιλογών το ΕΣΠΑ ορίζει 

μία δέσμη Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συνίστανται σε 8 Τομεακά ΕΠ, 5 

Περιφερειακά ΕΠ και 12 ΕΠ Εδαφικής Συνεργασίας, επισημαίνοντας ότι οι απαραίτητες 

δράσεις για την ανάπτυξη του τομέα της υγείας θα εφαρμοστούν από τα Περιφερειακά και 

Τομεακά ΕΠ (βλέπε ΕΣΠΑ 2007–2013, Παράγραφο 6.1, σελίδα 112) 

 

Τα Τομεακά ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007–2013 περιγράφονται παρακάτω: 

 

1. ΕΠ «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» 

2. ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» 

3. ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 

4. ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
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5. ΕΠ «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης1» 

6. ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

7. ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

8. ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» 

 

Προβλέπονται επίσης τα ακόλουθα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα: 

 

1. ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 

2. ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 

3. ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 

4. ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 

5. ΠΕΠ Αττικής 

 

Με βάση τα παραπάνω, το παρόν Σχέδιο Δράσης εντοπίζει τα παρακάτω Τομεακά ΕΠ ως 

πιθανές πηγές χρηματοδότησης των προτεινόμενων παρεμβάσεων που περιγράφτηκαν 

στο Κεφάλαιο 3, καθώς και τα πέντε ΠΕΠ για δράσεις που θα εφαρμοστούν σε 

περιφερειακό επίπεδο.  

 

• ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

• ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

• ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

Ο ακόλουθος Πίνακας συγκεντρώνει το σύνολο των προτεινόμενων παρεμβάσεων που 

μπορούν να απορροφήσουν πόρους από κάθε Τομεακό ΕΠ και ΠΕΠ καταδεικνύνοντας 

ταυτόχρονα την ποσοστιαία απορρόφηση χρηματοδότησης επί του συνόλου του 

προϋπολογισμού για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Η 

χρηματοδοτική κατανομή των πόρων των Τομεακών ΕΠ και Περιφερειακών ΠΕΠ στο 

σύνολο του ΕΣΠΑ δίνεται στο Παράρτημα 5. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Μετονομάστηκε σε ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» 
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Πίνακας 51:  Προτεινόμενη κάλυψη χρηματοδότησης Σχεδίου Δράσης από το ΕΣΠΑ 
2007-2013 

Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα (ΕΠ) 

Προτεινόμενες Ενέργειες – 
Παρεμβάσεις 

Σύνολο 
κόστους 
(χιλιάδες 
Ευρώ) 

Ποσοστό επί 
προϋπολογισμού ΕΠ 

ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
 

Δ 2.4, Δ 3.11, Δ 3.12, Δ 3.13, 
Δ 3.14, Δ 3.16, Δ 4.2, Δ 4.5, 
Δ 5.3, Δ 5.7, Δ 7.1 

96.950 11,27% 

ΕΠ «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού» 
 

Δ 1.1, Δ 1.2, Δ 1.3, Δ 2.1, Δ 
2.3, Δ 3.1α, Δ 3.1β, Δ 3.1γ, Δ 
4.1, Δ 2.5, Δ 3.8, Δ 3.9, Δ 
3.10, Δ 3.15, Δ 3.17α, Δ 4.3, 
Δ 4.4, Δ 5.4, Δ 5.5, Δ 5.6, Δ 
5.7, Δ 5.8, Δ 6.1, Δ 6.2, Δ 7.2 

49.525 2,19% 

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» 
 

Δ 5.1, Δ 5.2 3.500 0,24% 

ΠΕΠ Μακεδονίας – 
Θράκης 

Δ 2.2, Δ 3.2, Δ 3.3, Δ 3.4, Δ 
3.5, Δ 3.6, Δ 3.7. Δ 3.17β 

74.357,50 2,77% 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – 
Πελοποννήσου – Ιονίων 
Νήσων 
 

Δ 2.2, Δ 3.3, Δ 3.4, Δ 3.5, Δ 
3.6, Δ 3.17β 

41.800 4,57% 

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων 
Αιγαίου 

Δ 2.2, Δ 3.3, Δ 3.4, Δ 3.5, Δ 
3.6, Δ 3.17β 

26.050 3,00% 

ΠΕΠ Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας – 
Ηπείρου 

Δ 2.2, Δ 3.3, Δ 3.4, Δ 3.5, Δ 
3.6, Δ 3.17β 

53.640 4,85% 

ΠΕΠ Αττικής Δ 2.2, Δ 3.3, Δ 3.4, Δ 3.5, Δ 
3.6, Δ 3.17β 

38.162,50 1,56% 

ΣΥΝΟΛΟ 383.985  
 
Ακολουθούν οι Πίνακες 52-59, όπου φαίνεται η προτεινόμενη χρηματοδότηση των Δράσεων 

του παρόντος Σχεδίου από τα αντίστοιχα Ε.Π. και ΠΕΠ. 

 
Πίνακας 52:  Προτεινόμενη κάλυψη χρηματοδότησης Σχεδίου Δράσης από το ΕΠ 

«Ψηφιακή Σύγκλιση» 
Δράση Προτεινόμενη κάλυψη από 

ΕΠ (χιλιάδες Ευρώ) 
Δ 2.4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ 

800

Δ 3.11. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ 
74.550

Δ 3.12. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ (e – PRESCRIBING) 8.000

Δ 3.13. ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗ - ΤΗΛΕΦΡΟΝΤΙΔΑ 1.000
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Δράση Προτεινόμενη κάλυψη από 
ΕΠ (χιλιάδες Ευρώ) 

Δ 3.14. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΗΚΥ) 8.000

Δ 3.16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ 

(ΜΟΝΑΔΕΣ Η/Υ) 
1.000

Δ 4.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΦΥ 
1.000

Δ 4.5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
400

Δ 5.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (e-LEARNING) 
400

Δ 5.9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (INFOKIOSK) 

1.000

Δ 7.1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΦΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

800

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 96.950

 
Πίνακας 53:  Προτεινόμενη κάλυψη χρηματοδότησης Σχεδίου Δράσης από το ΕΠ 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

Δράση Προτεινόμενη κάλυψη από 
ΕΠ (χιλιάδες Ευρώ) 

Δ 1.1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 

400

Δ 1.2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΟ 

300

Δ 1.3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΑΣΘΕΝΩΝ 

300

Δ 2.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

1.500

Δ 2.3. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ 

1.400

Δ 3.1α ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΦΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1.500

Δ 3.1β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

3.025

Δ 3.1γ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ 1.000
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Δράση Προτεινόμενη κάλυψη από 
ΕΠ (χιλιάδες Ευρώ) 

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΦΥ 

Δ 4.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ 

1.000

Δ 2.5. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΦΥ 

400

Δ 3.8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2.500

Δ 3.9. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ Π.Φ.Υ. 
(ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ 
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ) 

500

Δ 3.10. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΦΥ 

200

Δ 3.15. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

600

Δ 3.17α. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ 
ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ 
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ 

2.000

Δ 4.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

1.000

Δ 4.4. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

1.500

Δ 5.4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

2.500

Δ 5.5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΦΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

10.000

Δ 5.6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΙΑΤΡΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

1.500

Δ 5.7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

6.000

Δ 5.8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ) 

3.000

Δ 6.1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

1.000

Δ 6.2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΦΥ 

400

Δ 7.2. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

6.000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 49.525
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«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

Πίνακας 54:  Προτεινόμενη κάλυψη χρηματοδότησης Σχεδίου Δράσης από το ΕΠ 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

Δράση Προτεινόμενη κάλυψη από 
ΕΠ (χιλιάδες Ευρώ) 

Δ 5.1. ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ, 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΦΥ 

1.000

Δ 5.2. ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
2.500

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 3.500

 
 
Πίνακας 55:  Προτεινόμενη κάλυψη χρηματοδότησης Σχεδίου Δράσης από το ΠΕΠ 

Αττικής 
Δράση Προτεινόμενη κάλυψη από 

ΠΕΠ (χιλιάδες Ευρώ) 
Δ 2.2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
500

Δ 3.2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Φ.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

(ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ) 

11.962,50

Δ 3.3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ 
7.200

Δ 3.4. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ 

(ΕΣΥ,ΟΤΑ). 

1.650

Δ 3.5. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΑΒ 5.250

Δ 3.6. ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 7.500

Δ 3.7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ Κ.Υ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

500

Δ 3.17β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΜΕΣΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ 

3.600

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 38.162,50

 
 
 
 
 

104 



«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

Πίνακας 56:  Προτεινόμενη κάλυψη χρηματοδότησης Σχεδίου Δράσης από το ΠΕΠ 
Μακεδονίας - Θράκης 

Δράση Προτεινόμενη κάλυψη από 
ΠΕΠ (χιλιάδες Ευρώ) 

Δ 2.2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
500

Δ 3.2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Φ.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

(ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ) 

7.177,5

Δ 3.3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ 
14.400

Δ 3.4. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ 

(ΕΣΥ,ΟΤΑ). 

33.780

Δ 3.5. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΑΒ 5.600

Δ 3.6. ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 8.000

Δ 3.7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ Κ.Υ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

500

Δ 3.17β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΜΕΣΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ 

4.400

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 74.357,50

 
Πίνακας 57:  Προτεινόμενη κάλυψη χρηματοδότησης Σχεδίου Δράσης από το ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 
 
Δράση Προτεινόμενη κάλυψη από 

ΠΕΠ (χιλιάδες Ευρώ) 
Δ 2.2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
500

Δ 3.3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ 
7.200

Δ 3.4. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ 

(ΕΣΥ,ΟΤΑ). 

25.700

Δ 3.5. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΑΒ 2.800

Δ 3.6. ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 4.000

Δ 3.17β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΜΕΣΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ 

1.600

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 41.800
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«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

Πίνακας 58:  Προτεινόμενη κάλυψη χρηματοδότησης Σχεδίου Δράσης από το ΠΕΠ 
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 

 
Δράση Προτεινόμενη κάλυψη από 

ΠΕΠ (χιλιάδες Ευρώ) 
Δ 2.2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
500

Δ 3.3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ 
3.600

Δ 3.4. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ 

(ΕΣΥ,ΟΤΑ). 

17.750

Δ 3.5. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΑΒ 1.400

Δ 3.6. ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2.000

Δ 3.17β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΜΕΣΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ 

800

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 26.050

 
Πίνακας 59:  Προτεινόμενη κάλυψη χρηματοδότησης Σχεδίου Δράσης από το ΠΕΠ 

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 
Δράση Προτεινόμενη κάλυψη από 

ΠΕΠ (χιλιάδες Ευρώ) 
Δ 2.2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
500

Δ 3.3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ 
9.900

Δ 3.4. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ 

(ΕΣΥ,ΟΤΑ). 

30.840

Δ 3.5. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΑΒ 4.200

Δ 3.6. ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 6.000

Δ 3.17β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΜΕΣΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ 

2.200

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 53.640
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«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

Πίνακας 60:  Αποτίμηση Κόστους ανά Κατηγορία Παρέμβασης 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(χιλιάδες Ευρώ) 

Δ 1.1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 

 
ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  

400 

Δ 1.2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΟ 

 
ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  

300 

Δ 1.3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ – ΑΣΘΕΝΩΝ 

 
ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  

300 

Δ 2.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 
ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  

1.500 

Δ 2.2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΕΠ Αττικής (500.000€) 

ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (500.000€) 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – 
Ιονίων Νήσων (500.000€) 

ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 
(500.000€) 
ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (500.000€) 

2.500 

Δ 2.3. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΦΥ 

 
ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  

1.400 

Δ 2.4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»  

800 

Δ 2.5. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΦΥ 

 
ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  

400 

Δ 3.1α ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 

 
ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

1.500 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (χιλιάδες Ευρώ) 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΦΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  

Δ 3.1β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 
ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  

3.025 

Δ 3.1γ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΦΥ 

 
ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  

1.000 

Δ 3.2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 
ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Φ.Υ. 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
(ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ) 

ΠΕΠ Αττικής (11.962.500€) 

ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης (7.177.500€) 

19.140 

Δ 3.3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 
ΔΟΜΕΣ 

ΠΕΠ Αττικής (7.200.000€) 
ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (14.400.000€) 
ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – 
Ιονίων Νήσων (7.200.000€) 
ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 
(9.900.000€) 
ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (3.600.000€) 

42.300 

Δ 3.4. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 
ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ 
(ΕΣΥ,ΟΤΑ). 

ΠΕΠ Αττικής (1.650.000 €) 

ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης (33.780.000 €) 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – 
Ιονίων Νήσων (25.700.000 €) 

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (17.750.000 €) 

ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 
(30.840.000 €) 

109.720 

Δ 3.5. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΕΚΑΒ 

ΠΕΠ Αττικής (5.250.000€) 
ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (5.600.000€) 
ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – 
Ιονίων Νήσων (2.800.000€) 
ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 
(4.200.000€) 
ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (1.400.000€) 

19.250 

Δ 3.6. ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΕΠ Αττικής (7.500.000€) 
ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (8.000.000€) 
ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – 
Ιονίων Νήσων (4.000.000€) 
ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 
(6.000.000€) 
ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (2.000.000€) 

27.500 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (χιλιάδες Ευρώ) 

Δ 3.7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ 
Κ.Υ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΠΕΠ Αττικής (500.000€) 
ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (500.000€) 

1.000 

Δ 3.8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ 
ΟΔΗΓΙΩΝ 

 
ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  

2.500 

Δ 3.9. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΕΩΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ Π.Φ.Υ. (ΝΕΑ 
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ) 

 
ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  

500 

Δ 3.10. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΦΥ 

 
ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  

200 

Δ 3.11. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ 

ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»  

74.550 

Δ 3.12. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ (e – PRESCRIBING) 

ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»  

8.000 

Δ 3.13. ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗ - ΤΗΛΕΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»  

1.000 

Δ 3.14. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΗΚΥ) 

ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»  

8.000 

Δ 3.15. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ 
ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 
ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  

600 

Δ 3.16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 
ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ (ΜΟΝΑΔΕΣ Η/Υ) 

ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»  

1.000 

Δ 3.17α. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΜΕ ΤΑ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΜΕΣΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ 

 
ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  

2.000 

Δ 3.17β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ 
ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 

ΠΕΠ Αττικής (3.600€) 
ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (4.400€) 
ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – 
Ιονίων Νήσων (1.600€) 
ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 

12.600 

109 



«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (χιλιάδες Ευρώ) 

(2.200€) 
ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (800.000€) 

Δ 4.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ 
ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ 

 
ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  

1.000 

Δ 4.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΦΥ 

ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»  

1.000 

Δ 4.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  

1.000 

Δ 4.4. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  

1.500 

Δ 4.5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ 
ΠΥΛΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»  

400 

Δ 5.1. ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ, 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΧΟΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΤΗΝ 
ΠΦΥ 

ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

1.000 

Δ 5.2. ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

2.500 

Δ 5.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (e-LEARNING) 

ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»  

400 

Δ 5.4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 
ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  

2.500 

Δ 5.5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΦΥ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 
ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  

10.000 

Δ 5.6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 
ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  

1.500 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (χιλιάδες Ευρώ) 

Δ 5.7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

 
ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  

6.000 

Δ 5.8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) 

 
ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  

3.000 

Δ 5.9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (INFOKIOSK) 

ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»  

1.000 

Δ 6.1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 
ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  

1.000 

Δ 6.2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΦΥ 

 
ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  

400 

Δ 7.1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΦΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»  

800 

Δ 7.2. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
ΘΕΣΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  

6.000 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 383.985 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
Μια από τις σημαντικότερες αδυναμίες του συστήματος ΠΦΥ όπως έχει αναφερθεί και στην 

πρώτη παραδοτέα έκθεση είναι η ελλειπής λειτουργική διασύνδεση μεταξύ των μονάδων που 

παρέχουν υπηρεσίες ΠΦΥ. Συγκεκριμένα, οι φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 

φροντίδας λειτουργούν χωρίς συντονισμό και μεταξύ τους διασύνδεση, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται ένα κενό στη συνέχεια της φροντίδας, ενώ δημιουργούνται και 

διαφοροποιήσεις στον όγκο και την ποιότητα των φροντίδων που λαμβάνουν οι χρήστες 

διαφορετικών δομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης Οι εκτεταμένες αυτές διαφοροποιήσεις 

μεταξύ των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποτελούν τη βάση μεγάλων 

ανισοτήτων που εκφράζονται ποσοτικά με την κατά κεφαλήν κατανάλωση στην ιατρική και 

φαρμακευτική περίθαλψη και στο κόστος των υπηρεσιών υγείας. Το πλαίσιο αυτό 

λειτουργίας δεν ευνοεί την παροχή την υπηρεσιών  πρόληψης και προγραμμάτων 

προαγωγής της υγείας και κοινωνικής φροντίδας, ή την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 

(integrated) συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που είναι το ζητούμενο σε όλα τα 

σύγχρονα και αποδοτικά συστήματα υγείας.  Για την ανάπτυξη ενός τέτοιου ολοκληρωμένου 

συστήματος που θα βελτιώσει και θα αναβαθμίσει την ποιότητα των υπηρεσιών που 

παρέχονται σήμερα απαιτείται η λειτουργική διασύνδεση μεταξύ των φορέων ΠΦΥ και 

μονάδων / υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.  

 

Το παρόν αντικείμενο έχει αναλυθεί λεπτομερώς μέσω της Δράσης Δ 4.3. Συνοπτικά, μέσω 

της δράσης Δ 4.3  προτείνεται η πλήρης καταγραφή των υπαρχουσών δομών ΠΦΥ ανά 

περιφέρεια, η διασαφήνιση τόσο των υπηρεσιών ΠΦΥ που παρέχει κάθε μονάδα όσο και του 

ρόλου που κάθε επαγγελματίας υγείας διαδραματίζει στο δίκτυο, καθώς και η σύνταξη 

πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών για τον τρόπο αντιμετώπισης των συνηθέστερων 

καταστάσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες υγείας στην ΠΦΥ για την 

αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του δικτύου της. Η εν λόγω δράση εκτιμάται ότι θα 

υλοποιηθεί σε χρονικό διάστημα 24 μηνών με χρηματοδότηση από τον Προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το ΕΣΠΑ 2007 – 2013, ενώ υπεύθυνοι 

φορείς για την εφαρμογή της προτεινόμενης παρέμβασης θα είναι το ΥΥΚΑ και οι αρμόδιες 

ΔΥΠΕ. 

 
Η εκτιμώμενη κοστολόγηση ανέρχεται σε 1.000.000 € 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

Η δικτύωση των μονάδων της ΠΦΥ με τις μονάδες νοσοκομειακής περίθαλψης,  τις δομές και 

τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποτελεί μια σημαντική παράμετρο της αποδοτικής λειτουργίας  του  

συστήματος της ΠΦΥ.  

 

Η δικτύωση και λειτουργική διασύνδεση αυτών των μονάδων μεταξύ τους αποβλέπει στη 

συνεργασία και τη συμπληρωματικότητα της δράσης των υπηρεσιών ώστε να επιτυγχάνονται 

οι στόχοι της συνέχειας στη φροντίδα και της παροχής ολοκληρωμένης φροντίδας.  

Επιπλέον η δικτύωση των μονάδων με την κεντρική υπηρεσία του ΥΥΚΑ θα εξασφαλίσει την 

αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ορθολογική οργάνωση και 

λειτουργία των μονάδων υγείας. 

 

Το παρόν αντικείμενο της μελέτης έχει αναλυθεί μέσω τηε Δράσης Δ 4.4 του Κεφαλαίου 3. 

Συγκεκριμένα, μέσω της δράσης Δ 4.4  προτείνεται η σύσταση του υγειονομικού χάρτη σε 

κάθε υγειονομική περιφέρεια και σε πανελλήνια κλίμακα, η ανάπτυξη ενός συστήματος 

παραπομπής προς τις νοσοκομειακές μονάδες μέσω της σύνταξης πρωτοκόλλων και 

κατευθυντήριων οδηγιών για τον τρόπο διαχείρισης των καταστάσεων που υπερβαίνουν τις 

δυνατότητες της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ο σχεδιασμός ενός ιστού διασυνδέσεων με 

τις δομές κοινωνικής φροντίδας, ψυχικής υγείας και αποκατάστασης που λειτουργούν σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και στην Αθήνα. Η εν λόγω δράση εκτιμάται ότι θα 

υλοποιηθεί σε χρονικό διάστημα 30 μηνών με χρηματοδότηση από τον Προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το ΕΣΠΑ 2007 – 2013, ενώ υπεύθυνοι 

φορείς για την εφαρμογή της προτεινόμενης παρέμβασης θα είναι το ΥΥΚΑ και οι αρμόδιες 

ΔΥΠΕ. 

 
Η εκτιμώμενη κοστολόγηση ανέρχεται σε 1.500.000 € 

 
 
 
 
 
 
 

113 



«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ  

 

Στο πλαίσιο της ποιοτικής αναβάθμισης και της ολοκλήρωσης του συστήματος της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι απαραίτητη η ανάπτυξη της υλικοτεχνικής υποδομής 

των μονάδων ΠΦΥ, όπου αυτό είναι αναγκαίο, προκειμένου να μειωθεί η ζήτηση υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας φροντίδας στις ιδιωτικές μονάδες, να εξισωθεί το επίπεδο των υποδομών 

μεταξύ των διάφορων μονάδων με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

 

Το παρόν αντικείμενο της μελέτης έχει αντιμετωπιστεί καταρχήν μέσω της δράσης Δ 3.2 του 

Κεφαλαίου 3. Η εν λόγω δράση προβλέπει την δημιουργία ολοκληρωμένων δομών παροχής 

υπηρεσιών ΠΦΥ και Αποκατάστασης – Αποθεραπείας, σύμφωνα με τα πρότυπα της 

πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού των 

μεγάλων αστικών κέντρων σε Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και αποκατάσταση – 

αποθεραπεία ημερήσιας νοσηλείας. Μέσα από τις νέες μονάδες θα παρέχονται: 

• Υπηρεσίες ΠΦΥ  

- Υπηρεσίες Εξωτερικών Ιατρείων 

- Υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών 

- Υπηρεσίες ημερήσιας νοσηλείας 

- Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας 

- Υπηρεσίες κεντρικών εργαστηρίων 

- Υπηρεσίες ιατρικής απεικόνισης 

 

• Υπηρεσίες Αποθεραπείας και Αποκατάστασης 

 

Συγκεκριμένα προτείνεται η ανέγερση των παρακάτω δομών: 

 

• Περιφέρεια Αττικής: Δημιουργία 5 νέων Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου με 

χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής που εκτιμάται στα 11.962.500 € 

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Δημιουργία 3 νέων Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου 

με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής που εκτιμάται στα 7.177.500 € 

 

Ποσοστό της χρηματοδότησης μπορεί να απορροφηθεί και μέσω φορέων ΣΔΙΤ με τη 

συμμετοχή και των ΟΤΑ. 

 

114 



«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

Επίσης, μέσω της Δράσης Δ 3.3, προβλέπεται η δημιουργία Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου 

από υφιστάμενες δομές σε αστικά κέντρα με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων, 

παρέχοντας την ελάχιστη και αναγκαία αλλά επαρκή και ολοκληρωμένη δέσμη υπηρεσιών με 

εστίαση στην προαγωγή της υγείας και την προληπτική ιατρική, σύμφωνα με το πρότυπο 

λειτουργίας της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού. 

 

Η αναβάθμιση των υφιστάμενων δομών θα περιλαμβάνει: 

• την τροποποίηση των οργανογραμμάτων τους προκειμένου να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες του πληθυσμού ευθύνης τους (με την πρόσφατη απογραφή της ΕΣΥΕ) 

• την κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή 

• τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό 

• την εφαρμογή ηλεκτρονικού φακέλου υγείας 

• την λειτουργική διασύνδεση τους με ολοκληρωμένες δομές οπαροχής υπηρεσιών 

Π.Φ.Υ. και Αποκατάσταης-Αποθεραπείας στα πρότυπα της Πολυκλινικής του 

Ολυμπιακού Χωριού. 

Συγκεκριμένα προτείνεται η παρακάτω αναβάθμιση υφισταμένων Κέντρων Υγείας σε Κέντρα 

Υγείας Αστικού Τύπου ανά Περιφέρεια: 

 

• Περιφέρεια Αττικής: Προτείνεται η αναβάθμιση σε Κέντρα Υγείας αστικού τύπου 8 

υφιστάμενων υποδομών κέντρων υγείας. Η δράση αφορά την υλικοτεχνική αναβάθμιση 

της υπάρχουσας δομής και την προσθήκη και ανέγερση νέου κτιρίου το οποίο θα 

καλύπτει τις ανάγκες στέγασης των νέων ιατρείων που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια 

της δράσης και των υπηρεσιών που παρέχουν τα κέντρα υγείας αστικού τύπου, με 

χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής που εκτιμάται στα 7.200.000 € 

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Προτείνεται η αναβάθμιση σε 9 υφιστάμενες 

υποδομές κέντρων υγείας με ιδιαίτερη έμφαση σε κέντρα υγείας που βρίσκονται στις 

ακριτικές περιοχές ακόμα και αν δεν πληρούν την προϋπόθεση των 50.000 κατοίκων 

ανά αστικό κέντρο. Σύμφωνα με τους προαναφερθέντες υπολογισμούς και 

προδιαγραφές το συνολικό κόστος υλοποίησης αυτής της δράσης εκτιμάται ότι θα 

ανέρχεται στα 8.100.000€, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης. 

• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Αναβάθμιση 2 Κ.Υ. Εκτίμηση κόστους: 1.800.000€ από 

το ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης. 
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• Ανατολική Μακεδονία - Θράκη: Αναβάθμιση 5 υφιστάμενων κέντρων υγείας σε κέντρα 

υγείας αστικού τύπου. Εκτίμηση κόστους: 4.500.000€ με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ 

Μακεδονίας – Θράκης. 

• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Αναβάθμιση 3 υφιστάμενων κέντρων υγείας σε κέντρα 

υγείας αστικού τύπου. Εκτίμηση κόστους: 2.700.000€ με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ 

Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 

• Περιφέρεια Πελοποννήσου: Αναβάθμιση 5 Κ.Υ. Εκτίμηση Κόστους: 4.500.000€ με 

χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 

• Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αναβάθμιση 3 Κ.Υ. Εκτίμηση Κόστους: 2.700.000€ με 

χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 

• Περιφέρεια Ηπείρου: Αναβάθμιση 4 Κ.Υ. Εκτίμηση Κόστους: 3.600.000€ με 

χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Αναβάθμιση 4 Κ.Υ. Εκτίμηση κόστους: 3.600.000€ με 

χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 

• Περιφέρεια Κρήτης: Αναβάθμιση 2 Κ.Υ. Εκτίμηση κόστους: 1.800.000€ με 

χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 

• Περιφέρεια Β Αιγαίου: Αναβάθμιση 2 Κ.Υ. Εκτίμηση κόστους: 1.800.000€ με 

χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 

 

Επιπλέον, μέσω της δράσης Δ 3.4 του Κεφαλαίου 3, προτείνεται ο εκσυγχρονισμός και 

αναβάθμιση των υλικοτεχνικών υποδομών των υφιστάμενων μονάδων ΠΦΥ με έμφαση στην 

υποδοχή των ασθενών, ώστε οι υφιστάμενες υποδομές να καταστούν πιο λειτουργικές, 

προσβάσιμες, φιλικές και ελκυστικές προς τον χρήστη. Στους Πίνακες 62 και 63 που 

ακολουθούν παρατίθενται οι υφιστάμενες μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην 

ελληνική επικράτεια ανά περιφέρεια.  

 

Η υλοποίηση αυτής της δράσης αφορά την υλικοτεχνική αναβάθμιση και τη βελτίωση του 

ξενοδοχειακού εξοπλισμού των υφιστάμενων μονάδων ΠΦΥ οι οποίες κρίνεται ότι δεν 

πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές οι οποίες θα εγγυώνται την παροχή ποιοτικών 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας.  Η κοστολόγηση της δράσης αφορά το μέγιστο ποσό που θα 

απαιτούνταν αν υποτεθεί ότι όλες οι μονάδες χρήζουν υλικοτεχνικής αναβάθμισης. 
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Η αναλυτική κοστολόγηση της εν λόγω δράσης παρατίθεται στο Παράρτημα 4 του παρόντος.  

Σημειώνεται ωστόσο ότι απαιτείται καταρχήν μια αξιολόγηση της κατάστασης των 

υπαρχουσών υποδομών στις υγειονομικές περιφέρειες προκειμένου να γίνει ορθολογική 

κατανομή των πόρων.  

 

Επίσης, κατά την εκτίμηση του κόστους αναβάθμισης των υλικοτεχνικών υποδομών ανά 

περιφέρεια δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην χωροταξική θέση κάθε μονάδας ΠΦΥ και στον 

πληθυσμό που έχει υπό την ευθύνη της. Συγκεκριμένα, έχουν ληφθεί υπόψη μέσες 

μοναδιαίες τιμές αναβάθμισης των διαφόρων τύπων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας, ως ακολούθως: 

 

Τύπος δομών ΠΦΥ Μοναδιαία τιμή αναβάθμισης 
υλικοτεχνικής υποδομής μονάδων ΠΦΥ (€)

Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 150.000 € 

Ειδικά Κέντρα Υγείας 150.000 € 

Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΙ) 50.000 € 

Πολυδύναμα ΠΙ (ΠΠΙ) 50.000 € 

Ειδικά ΠΙ 50.000 € 

 

Στη συνέχεια, οι παραπάνω τιμές προσαυξήθηκαν καταλλήλως για τις δομές ΠΦΥ των 

λιγότερο προσβάσιμων περιοχών (ορεινές και δύσκολα προσβάσιμες νησιώτικες περιοχές), 

έτσι ώστε να συνυπολογιστεί το κόστος μεταφοράς των απαιτούμενων υλικών για την 

αναβάθμιση και τον εξοπλισμό των προαναφερθεισών δομών. Ως λιγότερο προσβάσιμες 

περιοχές νοούνται οι ακόλουθες: 

 

Περιφέρεια Λιγότερο προσβάσιμες περιοχές 

Κεντρική Μακεδονία Νομοί Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Νομοί Δράμας, Ξάνιης, Ροδόπης, Έβρου 

Ήπειρος Νομοί Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας 

Νότιο Αιγαίο Νομός Δωδεκανήσου 

Δυτική Μακεδονία Νομοί Φλώρινας, Καστοριάς 

 

 

 

Έτσι, οι προσαυξημένες μοναδιαίες τιμές αναβάθμισης των λιγότερο προσβάσιμων δομών 

ΠΦΥ διαμορφώθηκαν ως εξής: 
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Τύπος δομών ΠΦΥ Μοναδιαία τιμή αναβάθμισης 
υλικοτεχνικής υποδομής λιγότερο 
προσβάσιμων μονάδων ΠΦΥ (€) 

Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 200.000 € 

Ειδικά Κέντρα Υγείας 200.000 € 

Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΙ) 80.000 € 

Πολυδύναμα ΠΙ (ΠΠΙ) 80.000 € 

Ειδικά ΠΙ 80.000 € 

 

Οι προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης παρουσιάζονται ακολούθως: 

• ΠΕΠ Αττικής (1.650.000 €) 

• ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης (33.780.000 €) 

• ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων (25.700.000 €) 

• ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (17.750.000 €) 

• ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου (30.840.000 €) 

Επίσης, μέσω της Δράσης Δ 3.5 του Κεφαλαίυο 3, προτείνεται η αναβάθμιση των κινητών 

μονάδων του ΕΚΑΒ, οι οποίες στο πλαίσιο της Επείγουσας Προ-νοσοκομειακής Ιατρικής 

παρέχουν  άμεση επιτόπια εξειδικευμένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα σε κάθε έκτακτη 

περίπτωση -οπουδήποτε και οποτεδήποτε συμβεί- ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν έγκαιρη 

και ασφαλή  διακομιδή του πάσχοντος στον καταλληλότερο και πλησιέστερο υγειονομικό 

σχηματισμό. 

Σημειώνεται ότι για την ακριβή χωροθέτηση αυτών των νέων μονάδων του ΕΚΑΒ, απαιτείται 

μελέτη η οποία θα λαμβάνει υπόψη της όχι μόνο τις υφιστάμενες κινητές μονάδες αλλά την 

διαμόρφωση και τα χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς της κάθε υγειονομικής περιφέρειας. 

Οι προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης είναι οι ακόλουθες: 

• ΠΕΠ Αττικής (5.250.000€) 

• ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (5.600.000€) 

• ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων (2.800.000€) 

• ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου (4.200.000€) 

• ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (1.400.000€) 

 

Eπιπλέον, μέσω της Δράσης Δ 3.6 του Κεφαλαίου 3, προτείνεται η δημιουργία δομών 

παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας ενταγμένων στις δομές Π.Φ.Υ., με σκοπό την 
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προαγωγή της ψυχικής υγείας του πληθυσμού, παρέχοντας υπηρεσίες πρόληψης, 

διάγνωσης, θεραπείας, περίθαλψης καθώς και την αναγκαία ψυχοκοινωνική αποκατάσταση 

και κοινωνική επανένταξη, στο πλαίσιο μιας ολιστικής βιο-ψυχο-κοινωνικής προσέγγισης. 

Συγκεκριμένα, προτείνεται όπως: 

• τροποποιηθούν οι οργανισμοί των Κέντρων Υγείας, προκειμένου να ενταχθούν 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας, τουλάχιστον στα κέντρα υγείας αστικού τύπου 

• συγκροτηθεί ομάδα εργασίας με συμμετοχή και αρμοδίων φορέων της περιφέρειας 

προκειμένου να επιλεγούν οι δομές Π.Φ.Υ. που θα ενσωματώσουν υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας  

• προκριθούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των λειτουργών των 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην προβληματική και τις πρακτικές της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας 

• αξιολογηθούν οι δράσεις με όρους αποτελεσματικότητας,   αποδοτικότητας και 

ανάδειξης καλών πρακτικών. 

Οι προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης είναι οι ακόλουθες: 

• ΠΕΠ Αττικής (7.500.000€) 

• ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (8.000.000€) 

• ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων (4.000.000€) 

• ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου (6.000.000€) 

• ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (2.000.000€) 

Τέλος, η Δράση Δ 3.7 του Κεφαλαίου 3 προτείνει τον εξοπλισμό των Οδοντιατρικών Σχολών, 

ώστε να λειτουργούν ως Κέντρα Υγείας Πρωτοβάθμιας Οδοντιατρικής Φροντίδας. 

Συγκεκριμένα, προτείνεται: 

• Η υλικοτεχνική αναβάθμιση και η κάλυψη των αναγκών των κλινικών σε ό,τι αφορά 

εργαλεία, τεχνικά διαγνωστικά μέσα και αναλώσιμα. 

• H δημιουργία ειδικών δομών οι οποίες θα είναι σε θέση να δέχονται και να παρέχουν 

υπηρεσίες σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και χρήζουν ειδικής 

αντιμετώπισης όπως π.χ. ασθενείς με AIDS και  ασθενείς με ηπατίτιδα.  

Οι προτεινόμενοι φορείς χρηματοδότησης είναι οι ακόλουθοι: 

• ΠΕΠ Αττικής (500.000€) 

• ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (500.000€) 

Ακολουθεί πίνακας που συνοψίζει τις εν λόγω δράσεις σε συσχέτηση με την εκτιμώμενη 

κοστολόγησή τους ανά Περιφερειακό ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007–2013. 

119 



«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

120 

Πίνακας 61: Ανάπτυξη υλικοτεχνικών υποδομών μονάδων ΠΦΥ   
ΔΡΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) 
 ΠΕΠ Αττικής ΠΕΠ 

Μακεδονίας 

Θράκης 

ΠΕΠ Δυτικής 

Ελλάδας – 

Πελοποννήσου 

– Ιονίων 

Νήσων 

ΠΕΠ Κρήτης 

– Νήσων 

Αιγαίου 

ΠΕΠ 

Θεσσαλίας – 

Στερεάς 

Ελλάδας - 

Ηπείρου 

Άλλες πηγές 

Δ 3.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΝΕΩΝ Κ.Υ. 

ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

11.962,5 7.177,5 0 0 0 ΣΔΙΤ με τη 

συμμετοχή και 

των ΟΤΑ 

Δ 3.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

Κ.Υ. ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 

ΔΟΜΕΣ 

7.200 14.400 7.200 3.600 9.900 - 

Δ 3.4 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ 

(ΕΣΥ,ΟΤΑ) 

1.650 33.780 25.700 17.750 30.840 - 

Δ 3.5. 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΚΙΝΗΤΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΑΒ 

5.250 5.600 2.800 1.400 4.200 - 

Δ 3.6. ΚΕΝΤΡΑ 

ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

7.500 8.000 4.000 2.000 6.000 - 

Δ 3.7. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ 

Κ.Υ. 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

500 500 0 0 0 - 

ΣΥΝΟΛΑ 34.062,5 69.457,5 39.700,0 24.750,0 50.940,0 - 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 218.910,0  
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Πίνακας 62:  Χάρτης Κέντρων Υγείας, Περιφερειακών Ιατρείων, Πολυδυνάμων Περιφερειακών Ιατρείων, Ειδικών Περιφερειακών 
Ιατρείων, Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων Φυλακών Ανά Περιφέρεια 

 
Περιφέρεια Νοσοκομεία Κέντρα 

Υγείας (ΚΥ) 
Κεντρα Υγείας Αστικού 

Τύπου (ΚΥ Α/Τ) 
Περιφερειακά 
Ιατρεία (ΠΙ) 

Πολυδύναμα 
ΠΙ (ΠΠΙ) 

Ειδικά 
ΚΥ 

Ειδικά ΠΙ 

Αττικής 11 11 7 18 1 1 2 

Στερεάς Ελλάδας 7 15 1 136 6  3 

Κεντρικής Μακεδονίας 18 33 3 203 4  2 

Κρήτης 7 14  120 2  5 

Ανατολικής 

Μακεδονίας και 

Θράκης 

6 15  111 2  1 

Ηπείρου 4 17  117   1 

Ιονίων Νησιών 4 9  49 3  1 

Βόρειου Αιγαίου 6 7  54 7  1 

Πελοποννήσου 7 25  175 3  4 

Νότιου Αιγαίου 6 12  50 23  1 

Θεσσαλίας 5 20  155 4  3 

Δυτικής Ελλάδας 8 20  141    

Δυτικής Μακεδονίας 4 7  89    

ΣΥΝΟΛΟ 93 205 11 1.418 55 1 24 
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Πίνακας 63: Χάρτης Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΙΚΑ Ανά Περιφέρεια 
 

Περιφέρεια Ν.Μ.Υ. Τ.Μ.Υ. Τοπικά 
Ιατρεία 

Τοπικά Ιατρεία Ιδ. 
Ιατρεία / Κ.Υ. 

Ιατρεία Υπ/ματα Υπ/ματα Ιδ. 
Ιατρ. / Κ.Υ. 

Παρ/ματα Παρ/ματα Ιδ. 
Ιατρεία / Κ.Υ 

Αττικής 4 35 41 1 8 2 2 2 2 

Στερεάς Ελλάδας 3 2 5 1 1 5 4 1 8 

Κεντρικής 

Μακεδονίας 

6 8 28 4 4 3 1 2 8 

Κρήτης 3  3  1  3  4 

Ανατολικής 

Μακεδονίας και 

Θράκης 

5  1 2 1 1 2 1 2 

Ηπείρου 3  1 1   1  4 

Ιονίων Νησιών 1     3  1 1 

Βόρειου Αιγαίου 2     1 1 2 4 

Πελοποννήσου 4 1 1  2 1 4  11 

Νότιου Αιγαίου 2 1    1 3  6 

Θεσσαλίας 4  4    2 2 9 

Δυτικής Ελλάδας 3 4 3 1 6 1 1  7 

Δυτικής 

Μακεδονίας 

3  1 1   1  4 

ΣΥΝΟΛΟ 43 51 88 11 23 18 25 11 70 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

Η τήρηση του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική κάρτα 

υγείας επιτρέπει και εξασφαλίζει, όταν λειτουργεί, τη συνέχεια στη φροντίδα, ενώ συμβάλλει 

στη διάγνωση και στη λήψη της κλινικής απόφασης. Επιπλέον η ανάπτυξη των υποδομών 

πληροφορικής με την παράλληλη εκπαίδευση του προσωπικού επιτρέπει τη δημιουργία και 

την τήρηση επιδημιολογικών βάσεων δεδομένων οι οποίες συμβάλλουν στον ορθό 

σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας με βάση τις  ανάγκες υγείας 

του πληθυσμού. Ταυτόχρονα εξετάζονται θέματα πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών 

υγείας και δίνεται η δυαντότητα μείωσης των ανισοτήτων  στη φροντίδα υγείας.  

Η ικανοποίηση αυτού του στόχου δεν προϋποθέτει μόνο την θέσπιση του αναγκαίου 

νομοθετικού πλαισίου, αλλά απαιτείται παράλληλα ο εξοπλισμός των μονάδων ΠΦΥ με τα 

αναγκαία τεχνικά μέσα και το απαραίτητο πληροφοριακό και λειτουργικό σύστημα καθώς και 

η εκπαίδευση των εργαζομένων στην ΠΦΥ για την εξοικείωση τους με τη χρήση αυτών των 

προγραμμάτων και την τήρηση  στοιχείων και αρχείων. 

Το παρόν αντικείμενο της μελέτης έχει αναλυθεί στους Πίνακες του Κεφαλαίου 3 που 

περιλαμβάνουν Δράσεις, για τις οποίες η προτεινόμενη κάλυψη χρηματοδότησης προέρχεται 

από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και συγκεκριμένα από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».  

 

Η εν λόγω δέσμη Δράσεων είναι η ακόλουθη: 

 

Πίνακας 64:  Ανάπτυξη πληροφοριακών υποδομών και εφαρμογή ηλεκτρονικής 
κάρτας υγείας 
ΔΡΑΣΗ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Δ 2.4 Ανάπτυξη συστήματος και μηχανισμού 

αξιοποίησης των δεδομένων που 

προκύπτουν από τις μελέτες εκτίμησης των 

αναγκών υγείας του πληθυσμού και της 

καταγραφής των τοπικών χαρακτηριστικών 

της αγοράς υπηρεσιών υγείας και μετατροπή 

σε δράσεις 

Υ.Υ.Κ.Α. ΕΠ «Ψηφιακή σύγκλιση» 

800.000€ 

Δ 3.11. Ολοκληρωμένα πληροφοριακά 

συστήματα για την ηλεκτρονική διασύνδεση 

των μονάδων ΠΦΥ 

Υ.Υ.Κ.Α. 

Δ.Υ.Πε. 

Κοινωνία της Πληροφορίας 

Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

(74.550.000 €) 

Δ 3.12. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση (e – 

prescribing) 

Υ.Υ.Κ.Α. 

Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. 

Ε.Π. Ψηφιακή σύγκλιση 

(8.000.000€) 
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ΔΡΑΣΗ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Δ 3.13. Τηλεϊατρική - τηλεφροντίδα Υ.Υ.Κ.Α. 

Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. 

Ε.Μ.Π. και σχετικά Πανεπιστημιακά 

Ιδρύματα 

Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

(1.000.000 €) 

Δ 3.14. Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής κάρτας 

υγείας (ΗΚΥ) 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

Αρμόδιες ΔΥΠΕ 

Μονάδες ΠΦΥ 

Πανεπιστήμια και ερευνητικά 

ινστιτούτα 

ΕΠ «Ψηφιακή σύγκλιση» 

8.000,000€ 

Δ 3.16. Πληροφοριακή ενδυνάμωση των 

μονάδων ΠΦΥ (μοναδες Η/Υ) 

ΥΥΚΑ 

Αρμόδιες ΔΥΠΕ 

ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

1.000.000€ 

Δ 4.2. Πληροφοριακή ενδυνάμωση κεντρικών 

και περιφερειακων διευθύνσεων ΠΦΥ 

ΥΥΚΑ 

Κοινωνία της πληροφορίας 

Ε.Π. Ψηφιακή σύγκλιση 

1.000.000€ 

Δ 4.5. Δημιουργία διαδικτυακής πύλης ΠΦΥ Υ.Υ.Κ.Α. 
Εθνικοί πόροι 

Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση 

400.000 € 

Δ 5.3. Εκπαίδευση από απόσταση με τη 

χρήση τεχνολογιών (e-learning) 

ΕΣΔΥ 

ΑΕΙ / ΤΕΙ 

Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση 

400.000 € 

Δ 5.9 Προγράμματα πρόληψης και 

προαγωγής της υγείας του μαθητικού 

πληθυσμού (παιδικής και εφηβικής ηλικίας) με 

τη χρήση νέων τεχνολογιών (Infokiosk) 

YYKA 

Aρμόδιες ΔΥΠΕ 

Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση 

1.000 € 

Δ 7.1. Δημιουργια ιστοσελίδας με 

πληροφορίες για τον νέο τρόπο λειτουργίας 

της ΠΦΥ και την πρόσβαση στις μονάδες 

φροντίδας υγείας 

Πανεπιστήμια και ερευνητικα 

ινστιτούτα 

Προϋπολογισμός 

Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

ΕΣΠΑ 2007 – 2013: ΕΠ 

«Ψηφιακή σύγκλιση» 

800.000€ 

ΣΥΝΟΛΟ 96.950.000 € 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10:  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 
 
Ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού και συγκεκριμένα η ειδικότητα της γενικής ιατρικής είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένες με την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας. Πρόκειται για 

έναν ιδιαίτερα σημαντικό θεσμό, καθώς ο οικογενειακός ιατρός είναι δυνατό να δράσει ως ο 

διαμεσολαβητής ανάμεσα στο χρήστη – ασθενή και την οικογένεια του και τις υγειονομικές 

υπηρεσίες και να αποτελέσει το ρυθμιστή των δαπανών υγείας. Επιπλέον μπορεί να 

αναδειχθεί σε ηγέτη και ρυθμιστή του συστήματος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 

να οδηγήσει στην βελτίωση της υγείας όλου του πληθυσμού παρέχοντας αποτελεσματικές 

υπηρεσίες σε ένα μεγάλο φάσμα προβλημάτων και καταστάσεων υγείας. 

Ωστόσο ο ρόλος του οικογενειακού ιατρού στη χώρα μας παρέμεινε για μεγάλο χρονικό 

διάστημα ασαφής ως προς τις δραστηριότητες και υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει αλλά 

και ως προς την αποτελεσματικότητά του, με συνέπεια  να μην έχει οριοθετηθεί ακόμα η 

δράση του μέσα στο σύστημα υγείας. Αποτέλεσμα αυτού είναι η άσκοπη περιπλάνηση του 

ασθενούς στο υγειονομικό σύστημα, καθώς δεν έχει ένα σταθερό σημείο αναφοράς, 

προκαλώντας πληθώρα περιττών επισκέψεων και οδηγώντας το σύστημα σε 

αναποτελεσματικότητα και υψηλό κόστος.  

Η ανάπτυξη και η ολοκλήρωση του θεσμού του οικογενειακού ιατρού αποτελεί λοιπόν μια 

από τις προτεραιότητες του συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης για την αναβάθμιση του 

συστήματος της ΠΦΥ.  Το παρόν αντικείμενο της μελέτης έχει αναλυθεί στις Δράσεις Δ 1.1 – 

Δ 1.3 του Κεφαλαίου 3 του παρόντος, που αποτελούν τις προτεινόμενες υποστηρικτικές 

δράσεις για την υλοποίηση του εν λόγω στόχου. 

 

Συγκεκριμένα, μέσω της δράσης Δ 1.1. προτείνεται ο σαφής προσδιορισμός των ιατρικών 

ειδικοτήτων που μπορούν μετά από εκπαίδευση να αναλάβουν ρόλο οικογενειακού ιατρού, η 

ενσωμάτωση της ειδικότητας της γενικής ιατρικής στο ισχύον υγειονομικό νομοθετικό 

πλαίσιο, ο προσανατολισμός της επαγγελματικής κατάρτισης του οικογενειακού ιατρού στην 

κοινότητα, ο σαφής προσδιορισμός και η περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των 

υποχρεώσεων του οικογενειακού ιατρού και η περιγραφή της υποχρεωτικής δέσμης 

υπηρεσιών του οικογενειακού ιατρού. Η εν λόγω δράση εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί σε 

χρονικό διάστημα 12 μηνών με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και το ΕΣΠΑ 2007 - 2013, ενώ υπεύθυνος φορέας για την εφαρμογή της 

προτεινόμενης παρέμβασης θα είναι το ΥΥΚΑ. 
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Στη συνέχεια, μέσω της δράσης Δ 1.2. προτείνεται ο σαφής προσδιορισμός των 

αρμοδιοτήτων και του ρόλου των νοσηλευτών και των άλλων επαγγελματιών υγείας καθώς 

και των διοικητικών υπαλλήλων των μονάδων ΠΦΥ, καθώς και των εργασιακών σχέσεών 

τους με τους οικογενειακούς ιατρούς. Η εν λόγω δράση εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί σε 

χρονικό διάστημα 12 μηνών με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και το ΕΣΠΑ 2007 - 2013, ενώ υπεύθυνος φορέας για την εφαρμογή της 

προτεινόμενης παρέμβασης θα είναι το ΥΥΚΑ. 

 

Τέλος, μέσω της δράσης Δ 1.3. προτείνεται η διασφάλιση των μηχανισμών ελέγχου και η 

ρύθμιση της δυνατότητας των πολιτών να απευθύνονται άνευ περιορισμού σε όλες τις 

υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών φορέων και του ΕΣΥ, η καθιέρωση ενημερωτικών 

εισηγήσεων προς τους πολίτες σχετικά με το ρόλο του οικογενειακού ιατρού, η ανάπτυξη 

μεθοδολογίας αξιολόγησης της γνώμης του ασθενούς για τις υπηρεσίες των οικογενειακών 

ιατρών και η ανάπτυξη μηχανισμού εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του 

οικογενειακού ιατρού. Η εν λόγω δράση εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί σε χρονικό διάστημα 12 

μηνών με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το 

ΕΣΠΑ 2007 - 2013, ενώ υπεύθυνος φορέας για την εφαρμογή της προτεινόμενης 

παρέμβασης θα είναι το ΥΥΚΑ. 

 

Οι εκτιμώμενη κοστολόγηση της εν λόγω δέσμης δράσεων είναι η ακόλουθη: 

 

Πίνακας 65:  Ανάπτυξη του θεσμού του Οικογενειακού Ιατρού 
ΔΡΑΣΗ ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Δ 1.1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 

Υ.Υ.Κ.Α. Προϋπολογισμός Υ.Υ.Κ.Α. 

ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» 400,000€ 

Δ 1.2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ 

ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΟ 

Υ.Υ.Κ.Α. Προϋπολογισμός Υ.Υ.Κ.Α. 

ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» 300,000€ 

Δ 1.3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 

ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΑΣΘΕΝΩΝ 

Υ.Υ.Κ.Α. Προϋπολογισμός Υ.Υ.Κ.Α. 

ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» 300,000€ 

ΣΥΝΟΛΟ 1.000.000 € 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ  

Σύμφωνα με το πρώτο παραδοτέο της έρευνας προβλήματα στο σύστημα ΠΦΥ εντοπίζονται 

στην οργάνωση των διαφόρων υποστηρικτικών συστημάτων στο επίπεδο της διοίκησης, της 

οικονομικής διαχείρισης, της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και της έρευνας, αλλά και σε ό,τι 

αφορά την κάλυψη των θέσεων αυτών με ανάλογα εκπαιδευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και 

λοιπό προσωπικό, οι δραστηριότητες του οποίου θα προσδιορίζονται από συγκεκριμένο 

επιστημονικό πλαίσιο.  

Σημαντική αδυναμία του συστήματος ΠΦΥ είναι η απουσία μιας διαμορφωμένης πολιτικής 

προτεραιοτήτων για τις προσλήψεις, βασισμένη στις πραγματικές ανάγκες υγείας του 

πληθυσμού και τους στόχους που έχουν τεθεί. Ως εκ τούτου, παρατηρούνται φαινόμενα 

κενών θέσεων στις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας, κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού ή 

άλλων επαγγελματιών υγείας,  ή καταστάσεις όπου τα επαγγέλματα υγείας  δεν 

ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες υγείας του πληθυσμού. Η έλλειψη ορθολογικής 

πολιτικής προσλήψεων εξανεμίζει τις όποιες δυνατότητες αποδοτικής χρήσης των 

περιορισμένων οικονομικών πόρων.  

Μάλιστα, σε πολλά Κέντρα Υγείας αποδείχθηκε ότι οι προβλεπόμενες θέσεις των 

επαγγελμάτων υγείας δεν επαρκούν, με αποτέλεσμα να καλύπτονται οι ανάγκες με 

προσωπικό άλλων ειδικοτήτων, οι ρόλοι του οποίου είναι βοηθητικοί προς τους 

υπηρετούντες ιατρούς, χωρίς να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα Ευρωπαϊκά συστήματα, με 

αρνητικές συνέπειες για τη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων και για την ποιότητα 

φροντίδας των ασθενών. Επιπροσθέτως, είναι συχνό το φαινόμενο μετακινήσεων του ήδη 

υπάρχοντος προσωπικού της ΠΦΥ στα νοσοκομεία ή σε άλλες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα 

την περαιτέρω αποδυνάμωση των μονάδων ΠΦΥ.  

Είναι συνεπώς σημαντικό να διαμορφωθεί μια πολιτική προτεραιοτήτων για τις προσλήψεις 

του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού για τη στελέχωση των μονάδων 

πρωτοβάθμιας φροντίδας. Η πρόταση αυτή σε καμιά περίπτωση δεν υπονοεί τη μείωση του 

ανθρώπινου δυναμικού των πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας, αλλά αντίθετα προωθεί την 

ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των μονάδων, με σκοπό την κάλυψη των πραγματικών 

αναγκών υγείας του πληθυσμού. 

Τονίζεται ότι προκειμένου να υλοποιηθεί η παραπάνω πρόταση, θα πρέπει να γίνει 

λεπτομερής καταγραφή της δυναμικότητας των δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας τόσο σε 

ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή και τεχνολογικό εξοπλισμό. 
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Παράλληλα, είναι αναγκαίο να καταγραφούν και να αναλυθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα 

και τα νοσολογικά πρότυπα που επικρατούν στην περιοχή που εξυπηρετούν και στον 

πληθυσμό ευθύνης τους. 

Το παρόν αντικείμενο έχει αναλυθεί στις παρακάτω Δράσεις.   

• Δ 3.9: Στελέχωση νέων ολοκληρωμένων δομών ΠΦΥ (νέα Κ.Υ. Αστικού Τύπου και 

αναβαθμισμένα Κ.Υ. Αστικού Τύπου) 

• Δ 3.10: Στελέχωση κεντρικών και περιφερειακών διευθύνσεων ΠΦΥ 

• Δ 3.15: Ενίσχυση των υπαρχουσών δομών με ανθρώπινο δυναμικό 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί, συσχετίζονται οι παραπάνω προτεινόμενες παρεμβάσεις με 

τους προτεινόμενους φορείς υλοποίησής τους και την εκτιμώμενη κοστολόγησή τους.  

 

Πίνακας 66: Στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό για τη λειτουργία του δικτύου 
ΔΡΑΣΗ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Δ 3.9: Στελέχωση νέων ολοκληρωμένων 

δομών ΠΦΥ 

Υ.Υ.Κ.Α. 

Δ.Υ.ΠΕ. 

Ε.Π. Ανάπτυξη 

ανθρώπινου δυναμικού 

(500,000€) 

Δ 3.10: Στελέχωση κεντρικών και 

περιφερειακών διευθύνσεων ΠΦΥ 

Υ.Υ.Κ.Α. Ε.Π. Ανάπτυξη 

ανθρώπινου δυναμικού 

(200,000€) 

Δ 3.15: Ενίσχυση των υπαρχουσών 
δομών με ανθρώπινο δυναμικό 

Υ.Υ.Κ.Α. 

Αρμόδιες ΔΥΠΕ 

Μονάδες ΠΦΥ 

ΕΠ Ανάπτυξη 
ανθρώπινου δυναμικού 
(600.000€) 

ΣΥΝΟΛΟ 1.300.000 € 

 

Σημειώνεται ότι η εν λόγω κοστολόγηση περιλαμβάνει την κάλυψη των δαπανών που 

απαιτούνται για την προκήρυξη των θέσεων εργασίας, την υλοποίηση των προσλήψεων και 

τα σχετικά διοικητικά έξοδα. 

 

Η ενδεικτική εκτιμώμενη κοστολόγηση των απαιτούμενων αμοιβών των επαγγελματιών της 

ΠΦΥ που θα στελεχώσουν τις υπάρχουσες, αναβαθμισμένες και νέες δομές περιγράφεται 

στις αντίστοιχες Δράσεις και θα καλυφθεί από τον εθνικό προϋπολογισμό. Ειδικότερα, 

για την αναλυτική κοστολόγηση των αμοιβών των επαγγελματιών της ΠΦΥ γίνονται οι εξής 

παραπομπές: 

• Δράση 3.9: Παραπομπή στο Παράρτημα 6 

• Δράση 3.10: Παραπομπή στο Κεφάλαιο 3, σελ. 61 

• Δράση 3.15: Παραπομπή στο Παράρτημα 7 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12:  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 
 
Ακολουθεί μια εναλλακτική παρουσίαση του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης, όπου οι 

προτεινόμενες παρεμβάσεις και οι ειδικοί στόχοι του σχεδίου κατατάσσονται στα πλαίσια των 

γενικών στρατηγικών στόχων της εθνικής πολιτικής για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: 

 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΓΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
Μια από τις βασικότερες αδυναμίες του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως 

έχει προαναφερθεί είναι η μη επαρκής κάλυψη των μονάδων ΠΦΥ με ανθρώπινο δυναμικό. 

Οι κενές θέσεις στις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας, ειδικά σε παραμεθόριες περιοχές, η 

ελλιπής εκπαίδευση του υπάρχοντος προσωπικού ή και καταστάσεις όπου οι ειδικότητες δεν 

ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες αποτελούν συχνά φαινόμενα. Σκοπός του 

στρατηγικού αυτού στόχου δεν είναι μόνο να αποκτήσουν οι επαγγελματίες υγείας τις 

κατάλληλες δεξιότητες για την αντιμετώπιση των καταστάσεων που προκύπτουν μέσα σε ένα 

σύστημα ΠΦΥ. Ο σημαντικότερος στόχος εδώ είναι να κατανοήσουν οι εργαζόμενοι στο 

σύστημα της ΠΦΥ το όραμα, την αποστολή και τους στόχους του εγχειρήματος αυτού για να 

μπορούν στη συνέχεια να τους υποστηρίξουν. Επιμέρους ειδικοί στόχοι που εντοπίζονται 

εδώ είναι: 

 

Ειδικοί Στόχοι: 
 

 Η στελέχωση των μονάδων ΠΦΥ με εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο θα είναι σε 

θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και στους στόχους του συστήματος της ΠΦΥ.  

 Η μείωση των διαφοροποιήσεων των παρεχόμενων υπηρεσιών 

 Η εξασφάλιση της συνέχειας στην προσπάθεια καταγραφής των αναγκών υγείας του 

πληθυσμού. 

• Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της ΠΦΥ 

 

Προτεινόμενες Παρεμβάσεις: 

 

 Εκπόνηση σχεδίου εκπαίδευσης των στελεχών και των εργαζομένων στην 
ΠΦΥ. Σκοπός της δράσης αυτής είναι η εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου 

εκπαίδευσης των στελεχών και των εργαζομένων της ΠΦΥ, το οποίο θα περιλαμβάνει 

δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία θα έχουν ως σκοπό την ενίσχυση 

της οργανωτικής και εν γένει επάρκειας του ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού και 

λοιπού προσωπικού στην υλοποίηση των στόχων της ΠΦΥ. Για το λόγο αυτό είναι 

αναγκαίο να συσταθεί μια ομάδα έμπειρων ατόμων σε θέματα ΠΦΥ, τα οποία θα 
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έχουν ως στόχο να διερευνήσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων και να 

συντάξουν ένα λεπτομερές στρατηγικό σχέδιο για την εκπαίδευσή τους. Τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα από αυτή τη δράση είναι η παραράδοση μελέτης για τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων και η παράδοση αναλυτικού στρατηγικού 

σχεδίου για την κατάρτιση των εργαζομένων. 

o Σύσταση ομάδας έμπειρων ατόμων σε θέματα ΠΦΥ με στόχο τη διερεύνηση 

των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων και την σύνταξη ενός 

λεπτομερούς στρατηγικού σχεδίου για την εκπαίδευσή τους. 

o Παράδοση μελέτης για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων 

o Παράδοση αναλυτικού στρατηγικού σχεδίου για την κατάρτιση των 

εργαζομένων 

 

• Κατάρτιση προσωπικού ΠΦΥ.  

o Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσανατολισμένων στην 

απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων αναγκαίων για την αντιμετώπιση των 

μείζονων παραγόντων κινδύνου, την παροχή υπηρεσιών θεραπείας και 

αποκατάστασης, την ανάληψη δράσεων πρόληψης της νόσου και 

προαγωγής της υγείας και την αντιμετώπιση χρονίων νοσημάτων στην 

ΠΦΥ. 

o Θέσπιση του υποχρεωτικού χαρακτήρα των ανωτέρω προγραμμάτων 

κατάρτισης για το σύνολο των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται 

στο αντικείμενο ΠΦΥ. 

o Ανάπτυξη υποδομών για την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των 

επαγγελματιών στην ΠΦΥ σχετικά με τις νέες θεραπείες και την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των νοσημάτων και προβλημάτων υγείας 

στην ΠΦΥ. 
o Διανομή κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση νοσημάτων και 

προβλημάτων υγείας στην ΠΦΥ. 

 

• Ενίσχυση των υπαρχουσών δομών με ανθρώπινο δυναμικό 
o Σαφής προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων του ιατρικού, νοσηλευτικού, 

διοικητικού προσωπικού και προσωπικού των λοιπών επαγγελματιών 

υγείας. 

o Σαφής προσδιορισμός του τρόπου συνεργασίας των επαγγελματιών 

υγείας μεταξύ τους. 
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o Εφαρμογή κατάλληλης πολιτικής προτεραιοτήτων για τη στελέχωση των 

μονάδων ΠΦΥ με βάση τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής αγοράς 

υπηρεσιών υγείας και των αναγκών του πληθυσμού. 

o Σχεδιασμός και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού. 

o Θέσπιση υποχρεωτικής συμμετοχής του προσωπικού σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα ανάλογα των αρμοδιοτήτων τους. 

o Κατάθεση αιτήματος κάθε μονάδας ΠΦΥ για τις ανάγκες στελέχωσής της 

με προσωπικό των προαναφερθέντων κατηγοριών. 

 

• Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας για την υλοποίηση προγραμμάτων 
πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας. 

• Στελέχωση κεντρικών και περιφερειακών διευθύνσεων ΠΦΥ 

• Αναδιοργάνωση προγραμμάτων σπουδών ιατρικών, οδοντιατρικών, 
νοσηλευτικών και λοιπών επαγγελμάτων υγείας σχολών με προσανατολισμό 
στην ΠΦΥ 

• Στελέχωση νέων και αναβαθμισμένων κέντρων υγείας αστικού τύπου 

• Εκπαίδευση από απόσταση με τη χρήση νέων τεχνολογιών (e-learning) 

• Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας για το σχεδιασμό, υλοποίηση των 
προγραμμάτων πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας 

• Προαγωγή της έρευνας και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΓΣ 2: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 

 

Στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη η κινητήριος δύναμη του συστήματος της ΠΦΥ είναι ο 

οικογενειακός ή προσωπικός γιατρός. Ο οικογενειακός γιατρός αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό 

θεσμό, καθώς μπορεί ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στο χρήστη – ασθενή και τις υγειονομικές 

υπηρεσίες να αποτελέσει το ρυθμιστή των δαπανών υγείας και να αναδειχθεί σε ρυθμιστή 

του συστήματος ΠΦΥ. Ο οικογενειακός γιατρός είναι σε θέση να διαχειριστεί χρόνια 

νοσήματα και μείζονες παράγοντες κινδύνου, να διεξάγει προσυμπτωματικό και προληπτικό 

έλεγχο και να παρέχει υπηρεσίες θεραπείας και αποκατάστασης. Ειδικότερα, η υλοποίηση 

αυτού του γενικού στρατηγικού στόχου θα ικανοποιήσει με τη σειρά της και τους ειδικότερους 

στόχους, που είναι οι ακόλουθοι: 
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Ειδικοί Στόχοι: 
 Aπορρόφηση της αναίτιας πολλές φορές ζήτησης για δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια 

φροντίδα υγείας, η οποία αυξάνει τις υγειονομικές δαπάνης.  
 Βελτίωση της εμπειρίας των ασθενών μέσω της αποφυγής της άσκοπης 

περιπλάνησής  τους στο σύστημα υγείας.  

 
Προτεινόμενες Παρεμβάσεις: 

 

 Ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για το ρόλο και τις αρμοδιότητες του 
οικογενειακού ιατρού 

o Σαφής προσδιορισμός των ιατρικών ειδικοτήτων που μπορούν μετά 

από εκπαίδευση να αναλάβουν ρόλο οικογενειακού ιατρού. 

o Αποτελεσματική ενσωμάτωση της ειδικότητας της γενικής ιατρικής στο 

ισχύον υγειονομικό νομοθετικό πλαίσιο  

o Προσανατολισμός της επαγγελματικής κατάρτισης του οικογενειακού 

ιατρού στην κοινότητα. 

o Σαφής προσδιορισμός και περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των 

υποχρεώσεων του οικογενειακού ιατρού. 

o Περιγραφή της υποχρεωτικής δέσμης υπηρεσιών του οικογενειακού 

ιατρού 

 

• Ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για το ρόλο των υπόλοιπων επαγγελματιών 
υγείας και τη συνεργασία τους με τον οικογενειακό γιατρό.  

o Σαφής προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων και του ρόλου νοσηλευτών 

και άλλων επαγγελματιών υγείας καθώς και των διοικητικών 

υπαλλήλων μονάδων ΠΦΥ και εργασιακών σχέσεων με τους 

οικογενειακούς ιατρούς. 

 

• Ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για τον τρόπο επικοινωνίας του 
οικογενειακού γιατρού και των πολιτών – ασθενών  

o Διασφάλιση μηχανισμών ελέγχου και ρύθμισης της δυνατότητας των 

πολιτών να απευθύνονται άνευ περιορισμού σε όλες τις υπηρεσίες 

υγείας των ασφαλιστικών φορέων και του ΕΣΥ. 

o Καθιέρωση ενημερωτικών εισηγήσεων προς τους πολίτες σχετικά με 

το ρόλο του οικογενειακού ιατρού. 

o Ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης της γνώμης του ασθενή για τις 

υπηρεσίες των οικογενειακών ιατρών 
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o Ανάπτυξη μηχανισμού εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των 

υπηρεσιών του οικογενειακού ιατρού. 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΓΣ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ 

 

Η συνέχεια του συστήματος της ΠΦΥ αναφέρεται στη δυνατότητα παροχής συνεχούς 

φροντίδας στον ασθενή και στην ικανότητα του συστήματος της ΠΦΥ να αποτελεί ένα 

αναπόσπαστο τμήμα του υπόλοιπου συστήματος υγείας. Η ΠΦΥ, όπως άλλωστε αναφέρεται 

και στον ορισμό του World Health Organization (WHO) αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής σε 

μια συνεχή διαδικασία παροχής υπηρεσιών υγείας. Η δικτύωση τόσο μεταξύ των μονάδων 

της ΠΦΥ, όσο και μεταξύ της ΠΦΥ και της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας, αποβλέπει στη συνεργασία και τη συμπληρωματικότητα των δράσεων των 

παρεχομένων υπηρεσιών. Οι ειδικοί στόχοι που ικανοποιούνται εδώ αναφέρονται παρακάτω: 

 

Ειδικοί Στόχοι: 

• Εξασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας και της παροχής ολοκληρωμένης 

φροντίδας  

• Αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών από την ανταπόκριση των υπηρεσιών 

φροντίδας υγείας στις ανάγκες και απαιτήσεις τους. 

 

Προτεινόμενες Παρεμβάσεις: 
 

• Ανάπτυξη νέων διοικητικών σχημάτων και λειτουργιών στην ΠΦΥ  
o Θέσπιση νέων διοικητικών σχημάτων που θα συνάψουν συμβόλαια με 

ασφαλιστικούς φορείς αλλά και με δομές ΠΦΥ στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 

o Καθιέρωση ομάδων και δικτύου ΠΦΥ 

o Ενίσχυση συντονισμού,  διασύνδεσης και ολοκλήρωσης φορέων παροχής 

υπηρεσιών ΠΦΥ στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

o Ενίσχυση συντονισμού τοπικών, περιφερειακών και εθνικών εμπλεκομένων 

φορέων 

o Δημιουργία υποστηρικτικών μηχανισμών ΠΦΥ στο τοπικό, περιφερειακό και 

κεντρικό επίπεδο 

 

• Λειτουργική διασύνδεση υπηρεσιών ΠΦΥ  
o Πλήρης καταγραφή των υπαρχουσών δομών ΠΦΥ σε κάθε υγειονομική 

περιφέρεια. 
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o Διασαφήνιση των υπηρεσιών ΠΦΥ που παρέχει κάθε μονάδα και του ρόλου 

που κάθε επαγγελματίας υγείας διαδραματίζει στο δίκτυο. 

o Σύνταξη πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών για τον τρόπο 

αντιμετώπισης των συνηθέστερων καταστάσεων και περιπτώσεων που 

καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες υγείας στην ΠΦΥ για την 

αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του δικτύου της. 
 

• Δικτύωση με τις μονάδες νοσοκομειακής περίθαλψης, κοινωνικής φροντίδας 
και την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου  

o Σύσταση του υγειονομικού χάρτη σε κάθε υγειονομική περιφέρεια και για το 

σύνολο της χώρας μας. 

o Σύνταξη πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών για τον τρόπο 

διαχείρισης των καταστάσεων και περιπτώσεων που υπερβαίνουν τις 

δυνατότητες της πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ανάπτυξη συστήματος 

παραπομπής προς τις νοσοκομειακές μονάδες) 

o Σχεδιασμός ενός ιστού διασυνδέσεων με τις δομές κοινωνικής φροντίδας, 

ψυχικής υγείας, αποκατάστασης που λειτουργούν στο τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο, καθώς και στην Αθήνα. 
 

• Δημιουργία διαδικτυακής πύλης ΠΦΥ 
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΓΣ 4: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΦΥ 

 

Το μεγάλο ποσοστό των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία στο σύνολο των υγειονομικών 

δαπανών, η υποχρηματοδότηση στις ΠΦΥ και οι υψηλές ιδιωτικές δαπάνες για υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας φροντίδας και κυρίως για την οδοντιατρική περίθαλψη είναι διαχρονικά 

προβλήματα της ΠΦΥ. Για το λόγο αυτό απαιτείται η ορθολογική κατανομή των δαπανών στο 

σύστημα στις ΠΦΥ και η αναδιάρθρωση του συστήματος χρηματοδότησης. Οι ειδικοί στόχοι 

που εντοπίζονται είναι οι εξής: 

 

Ειδικοί Στόχοι: 
 Ορθολογική κατανομή των δαπανών στο σύστημα στις ΠΦΥ 
 Αναδιάρθρωση του συστήματος χρηματοδότησης 
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Προτεινόμενες Παρεμβάσεις: 
 

 Μισθολογική αναπροσαρμογή επαγγελματιών ΠΦΥ  
o Σύνταξη καταλόγου ύψους μισθολογικών ενισχύσεων βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων και προβλημάτων υγείας που διαχειρίζονται οι 

επαγγελματίες υγείας. 

o Ανάπτυξη κινήτρων για την μισθολογική ενίσχυση σε σχέση με το είδος και 

την ποσότητα του προσφερόμενου έργου των οικογενειακών ιατρών, 

οδοντιάτρων, του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού των μονάδων 

ΠΦΥ με στόχο την βελτίωση της κλινικής αποτελεσματικότητας. 

o Αναδιάρθρωση του συστήματος χρηματοδότησης και αποζημίωσης των 

υπηρεσιών ΠΦΥ με θέσπιση της αμοιβής κατά κεφαλήν εγγεγραμμένου. 

o Καθορισμός δέσμης πρόσθετων αμοιβών που σχετίζονται με την ανάληψη 

συγκεκριμένων καθηκόντων, όπως πχ η ενημέρωση του ηλεκτρονικού 

ιατρικού φακέλου, η σύνταξη αναφορών και η εκπόνηση μελετών για τις 

ανάγκες υγείας του πληθυσμού αναφοράς κ.ά. 

 

• Κωδικοποίηση και Αποζημίωση των ιατρικών πράξεων  
o Ομαδοποίηση των όμοιων περιπτώσεων ασθένειας σύμφωνα με το ICPC 

(International Classification of Primary Care) 

o Κοστολόγηση των διαγνωστικών κατηγοριών 

o Θέσπιση σχετικού νομοθετικού πλαισίου 
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΓΣ 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ  ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
 

Η υλοποίηση αυτού του στόχου αποτελεί προαπαιτούμενο για τον επιτυχή σχεδιασμό, την 

ανάπτυξη και την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ΠΦΥ. Μόνο με αυτόν τον 

τρόπο οι δράσεις θα βρουν αντίκρυσμα και θα οδηγήσουν στη μείωση των ανισοτήτων και 

στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Οι ειδικοί στόχοι είναι: 

 

Ειδικοί Στόχοι: 

• Η ικανοποίηση των αναγκών υγείας του πληθυσμού 

• Η βελτίωση της ανταποκρισιμότητας του συστήματος  

• Η δημιουργία μιας επιδημιολογικής βάσης δεδομένων  
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Προτεινόμενες Παρεμβάσεις: 
 

• Ολοκλήρωση του συστήματος παρακολούθησης υγείας του πληθυσμού σε 
εθνικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο  

o Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας για τον τρόπο συλλογής και 

επεξεργασίας των δεδομένων. 

o Συντονισμός εθνικών με περιφερειακούς αρμόδιους φορείς για την 

αποτελεσματική συλλογή δεδομένων. 

 

• Καταγραφή τοπικών χαρακτηριστικών αγοράς υπηρεσιών ΠΦΥ 
o Λεπτομερής καταγραφή του ανθρώπινου δυναμικού στην ΠΦΥ 

o Λεπτομερής καταγραφή της διαθέσιμης υλικοτεχνικής υποδομής και 

τεχνολογικού εξοπλισμού, της συνάφειας και της διαγνωστικής ακρίβειάς 

της 

 

• Ανάπτυξη συστήματος και μηχανισμού αξιοποίησης των δεδομένων που 
προκύπτουν από τις μελέτες εκτίμησης των αναγκών υγείας του πληθυσμού 
και της καταγραφής των τοπικών χαρακτηριστικών της αγοράς υπηρεσιών 
υγείας και μετατροπή σε δράσεις 

o Ανάλυση επιδημιολογικών δεδομένων και νοσολογικών προτύπων ανά 

περιοχή και πληθυσμό γεωγραφικής ευθύνης και εκτίμηση των αναγκών 

o Ανάλυση καθιερωμένων καταναλωτικών προτύπων της ελληνικής αγοράς 

υπηρεσιών υγείας και των προσδοκιών του ασθενή – πελάτη. 

o Αναθεώρηση εφαρμοζόμενων πρακτικών και μεθόδων με βάση τα 

πορίσματα της μελέτης – ανάλυσης. 

 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΓΣ 6. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΦΥ 
 

Η εξασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους ανεξαρτήτως 

οικονομικής κατάστασης ή γεωγραφικής θέσης αποτελεί πάγια και διαρκή επιδίωξη της 

ελληνικής πολιτείας. Η ποιοτική αναβάθμιση του συστήματος ΠΦΥ ουσιαστικά συνίσταται 

στην παροχή αποτελεσματικών και αποδοτικών υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό θα 

ικανοποιηθούν και οι ειδικοί στόχοι που είναι: 

 

Ειδικοί Στόχοι: 
 Η εξασφάλιση της ισότητας στην πρόσβαση και στην ποιοτική φροντίδα υγείας. 
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Προτεινόμενες Παρεμβάσεις: 
 

• Δημιουργία νέων κέντρων υγείας αστικού τύπου 

• Δημιουργία κέντρων υγείας αστικού τύπου από αναβάθμιση υφιστάμενων 
υποδομών κέντρων υγείας 

• Εκσυγχρονισμός και υλικοτεχνική αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής και του 
ξενοδοχειακού εξοπλισμού των υφιστάμενων υποδομών 

• Αναβάθμιση κινητών μονάδων ΕΚΑΒ 

• Κέντρα ψυχικής υγείας 

• Εξοπλισμός οδοντιατρικών σχολών ώστε να λειτουργούν ως Κ.Υ. 
Πρωτοβάθμιας Οδοντιατρικής Φροντίδας 

• Καθιέρωση προτύπων ποιότητας και ελέγχου της απόδοσης των φορέων της 
ΠΦΥ και ανάπτυξη μηχανισμού συστήματος ποιοτικού ελέγχου. Πιστοποίηση 
και διασφάλιση της ποιότητας των Κέντρων Υγείας και των ιδιωτικών μονάδων 
που θα ενταχθούν στο σύστημα της ΠΦΥ: Η ανάπτυξη πολιτικών διασφάλισης της 

ποιότητας σε όλες τις υπηρεσίες υγείας αποτελεί συνηθισμένη πρακτική σε όλα τα 

ανεπτυγμένα κράτη. Ο σκοπός ανάπτυξης ενός τέτοιου μηχανισμού είναι η ενίσχυση 

της επιστημονικής ποιότητας και εγκυρότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και η 

διασφάλιση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε κάθε χρονική 

στιγμή.   

o Ανάπτυξη προτύπων βελτίωσης της ποιότητας συμπεριλαμβανομένων 

υπενθυμίσεων σε ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα, συστήματα 

διαχείρισης του κινδύνου και κατευθυντηρίων οδηγιών στα Κέντρα Υγείας 

και στις λοιπές δομές ΠΦΥ 

o Καθιέρωση μηχανισμών ελέγχου της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας 

o Καθιέρωση προτύπων ελέγχου απόδοσης φορέων ΠΦΥ 

 

• Σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών : Σκοπός της δράσης είναι η σύνταξη μιας 

σειράς κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων, σχετικά με τον ενδεδειγμένο 

τρόπο διαχείρισης συγκεκριμένων νοσημάτων. Ουσιαστικά πρόκειται για συστηματικά 

σχεδιασμένες οδηγίες που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τον ιατρό και τον ασθενή κατά 

τη λήψη της απόφασης σχετικά με την κατάλληλη φροντίδα θεραπείας για μια 

συγκεκριμένη κλινική κατάσταση. Αναφέρονται στη συνολική αντιμετώπιση ενός 

περιστατικού και διευκολύνουν την εφαρμογή των πλέον επιστημονικά 

τεκμηριωμένων και αποδεκτών μεθόδων για μια συγκεκριμένη κλινική κατάσταση. Η 
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σύνταξη των κατευθυντήριων οδηγιών προϋποθέτει καταρχήν την επιλογή των 

νοσημάτων και των καταστάσεων για τα οποία θα συνταχθούν κατευθυντήριες 

οδηγίες, την ανάθεση της σύνταξης αυτών των οδηγιών σε συγκεκριμένο 

επιστημονικό φορέα (ο οποίος μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε νόσημα) και 

τέλος την αξιολόγηση των οδηγιών από ομάδα επιστημόνων που ειδικεύονται στο 

συγκεκριμένο νόσημα.  

o Επιλογή νοσημάτων και καταστάσεων για τα οποία θα συνταχθούν 

κατευθυντήριες οδηγίες 

o Ανάθεση σύνταξης οδηγιών σε συγκεκριμένο επιστημονικό φορέα (που 

μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε νόσημα) 
o Αξιολόγηση οδηγιών από ομάδα επιστημόνων που ειδικεύονται στο 

συγκεκριμένο νόσημα 

 

• Εξοπλισμός των μονάδων ΠΦΥ με τα κατάλληλα τεχνικά διαγνωστικά μέσα 
όπου αυτό είναι απαραίτητο 

o Η διαμόρφωση μιας ομάδας εργασίας με ειδικούς και επαγγελματίες υγείας 

της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

o Η συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και η επικοινωνία με 

συστήματα του εξωτερικού και η εντόπιση του κατάλληλου για την ΠΦΥ 

εξοπλισμού 

o Ο έλεγχος της διαγνωστικής ικανότητας και της αξιοπιστίας των μέσων που 

επιλέχθηκαν 

o Η συνεκτίμηση του κόστους στην επιλογή των πλέον κατάλλληλων και 

αξιόπιστων μέσων για χρήση στην ΠΦΥ 

o Η σύνταξη ενός καταλόγου προδιαγραφών μαζί με τις σχετικές 

κωδικοποιήσεις για την προμήθεια του προτεινόμενου εξοπλισμού 

o Η σύνταξη οδηγιών  για την  εκπαίδευση των υγειονομικών στην ΠΦΥ 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΓΣ 7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Ο στρατηγικός αυτός στόχος αποβλέπει στην ένταξη των τεχνολογιών επικοινωνίας και 

πληροφορικής στην ΠΦΥ. Σκοπός αυτού του στόχου είναι ο εξοπλισμός των μονάδων 

ΠΦΥ με τις κατάλληλες πληροφοριακές υποδομές και την εξοικείωση του προσωπικού με 

τη χρήση αυτών με ειδικότερους στόχους: 
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Ειδικοί Στόχοι: 

• Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των μονάδων ΠΦΥ και 

• Βελτίωση των καθημερινών συναλλαγών των πολιτών με τις μονάδες ΠΦΥ 

 

Προτεινόμενες Παρεμβάσεις: 
 

• Πληροφορική ενδυνάμωση των μονάδων ΠΦΥ 
o Καταγραφή των αναγκών των μονάδων της ΠΦΥ σε εξοπλισμό τεχνικών 

μέσων 

o Κάλυψη των υπαρχουσών αναγκών ώστε να πραγματοποιηθεί ο στόχος της 

ανάπτυξης των πληροφοριακών υποδομών 
 

• Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας (ΗΚΥ) 
o Ανάπτυξη υποδομών ηλεκτρονικής καταγραφής και ανάλυσης της 

πληροφορίας στις δομές ΠΦΥ και ολοκληρωμένου πληροφοριακού 

συστήματος σ’ αυτές.  

o Εφαρμογή ενιαίου συστήματος κωδικοποίησης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών φροντίδας προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος και η 

αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας των δομών. 

o Σύνταξη νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα καθορίζει τους αρμόδιους για 

την ανανέωση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας, τους 

επαγγελματίες υγείας που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα 

αυτής καθώς και τις ποινικές κυρώσεις στην περίπτωση αλλοίωσης ή 

καταστροφής του περιεχομένου από αναρμόδιο άτομο 

 

• Διαχείριση ιατροασφαλιστικών δεδομένων και πληροφοριών  
o Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εξοικείωση των 

επαγγελματιών ΠΦΥ με τη χρήση Η/Υ. 

o Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ορθή διαχείριση του 

ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου και της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας. 

o Θέσπιση του υποχρεωτικού χαρακτήρα των ανωτέρω προγραμμάτων 

κατάρτισης για το σύνολο των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται 

στο αντικείμενο ΠΦΥ. 

• Πληροφορική ενδυνάμωση της κεντρικής διεύθυνσης του ΥΥΚΑ και των 

περιφερειακών διευθύνσεων ΠΦΥ 

• Τηλεϊατρική – Τηλεφροντίδα 
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• Ηλεκτρονική συνταγογράφηση (e – prescribing) 

• Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα για την ηλεκτρονική διασύνδεση των 

μονάδων ΠΦΥ 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΓΣ 8. ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΦΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

Η υλοποίηση του στρατηγικού αυτού στόχου είναι καίριας σημασίας, αφού από αυτόν 

ουσιαστικά εξαρτάται η επιτυχία του Σχεδίου Δράσης. Για την επιτυχία του Σχεδίου 

Δράσης και την επίτευξη των στόχων της ΠΦΥ απαιτείται η συμμετοχή των ασθενών. Για 

το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η πλήρης ενημέρωση των ασθενών για 

τις επερχόμενες αλλαγές και το νέο τρόπο λειτουργίας του υγειονομικού συστήματος, 

ώστε να διασφαλισθεί η συναίνεσή τους και να επιτευχθούν οι στόχοι του Σχεδίου 

Δράσης. Οι ειδικοί στόχοι είναι: 

 

Ειδικοί Στόχοι: 

• H εξασφάλιση της συναίνεσης των πολιτών στις νέες μεταρρυθμίσεις 

• Η κατανόηση της αναγκαιότητας των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων και η 

ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη φάση των αλλαγών 

• Η προβολή των θεσμών του οικογενειακώνού ιατρώ και της ηλεκτρονικής κάρτας 

υγείας.  

 

Προτεινόμενες Παρεμβάσεις: 
 

• Δημιουργία ιστοσελίδας με πληροφορίες για τον νέο τρόπο λειτουργίας της 
ΠΦΥ και την πρόσβαση στις μονάδες φροντίδας υγείας: Η προτεινόμενη 

παρέμβαση περιλαμβάνει τη δημιουργία ιστοσελίδας με τις ακόλουθες πληροφορίες / 

δυνατότητες: 

o Διαμόρφωση φιλικού προς το χρήστη περιβάλλοντος-πλατφόρμας με 

πληροφορίες για το σύστημα και τις δομές ΠΦΥ που λειτουργούν στη χώρα. 

o Στοιχεία επικοινωνίας με τις μονάδες και πληροφορίες για τη δέσμη των 

υπηρεσιών που παρέχουν. 

o Πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών καθώς και 

για απαραίτητες προϋποθέσεις και δικαιολογητικά κατά την επαφή με το 

σύστημα. 

o Δυνατότητα κλεισίματος ραντεβού (πιλοτικά) 
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• Οργάνωση ενημερωτικών εισηγήσεων προς τους πολίτες για την ενημέρωση 
τους σχετικά με το θεσμό του οικογενειακού ιατρού και τη χρήση της 
ηλεκτρονικής κάρτας υγείας  

o Ανακοινώσεις μέσω διαδικτύου. 

o Ημερίδες. 

o Δημοσιεύσεις στον ημερήσιο τύπο 
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ΑΞΟΝΑΣ 4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:   ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 
 
1.1. Παρουσίαση στόχων 
 

Οι στρατηγικοί στόχοι του συστήματος παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ανά 

θεματική προτεραιότητα παρέμβασης (οργανωτική και λειτουργική ανασυγκρότηση της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας) περιγράφονται στον Πίνακα 1 του Κεφαλαίου 1 του Άξονα 

3 του παρόντος.  

 

Οι ειδικοί στόχοι του Σχεδίου Δράσης ανά τομέα παρέμβασης (οργανωτικό και λειτουργικό) 

και ανά κατηγορία παρέμβασης (θεσμική δράση, ανάλυση-μελέτη, ποιοτική αναβάθμιση, 

δικτύωση φορέων, εκπαίδευση, οικονομική διαχείριση, προβολή και επικοινωνιακή πολιτική) 

περιγράφονται στον Πίνακα 2 του Κεφαλαίου 2 του Άξονα 3 του παρόντος.  

 

 

1.2. Περιγραφή μεθοδολογίας υλοποίησης Σχεδίου Δράσης 
 
Η μεθοδολογία υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης συνίσταται στην οργάνωση ενός ενιαίου 

συστήματος δικτύωσης όλων των φορέων που εμπλέκονται στην παροχή Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για την αποτελεσματική 

εφαρμογή των  προτεινόμενων παρεμβάσεων του Σχεδίου. Επιπλέον, για την ενίσχυση του 

συντονισμού μεταξύ των δομών υγείας παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας, θα αναπτυχθούν 

νέα διοικητικά σχήματα και υποστηρικτικοί μηχανισμοί σε τοπικό αλλά και σε περιφερειακό 

επίπεδο. Επιπροσθέτως, θα συσταθεί ειδικός διαχειριστικός και συντονιστικός φορέας 

διοίκησης του Σχεδίου Δράσης, με σκοπό την αποτελεσματική παρακολούθηση και 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προτεινόμενων παρεμβάσεων. 

 

Η μεθοδολογία υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης οργανώνεται σε τέσσερις άξονες ανάπτυξης 

που περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 67: Μεθοδολογία υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης 

 
 

1ος Άξονας Ανάπτυξης Υλοποίηση Χρηματοδότηση Χρονοδιάγραμμα 

Οργάνωση συστήματος διοίκησης και παρακολούθησης του Σχεδίου 
Δράσης – Δημιουργία Εθνικού Κέντρου Επιχειρησιακής Ανάπτυξης 
και Αριστείας ΠΦΥ και Σύσταση ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 

- Κατάρτιση Χάρτη ΠΦΥ και εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων 

μονάδων ΠΦΥ 

Παρακολούθηση – επίβλεψη πορείας μεταρρυθμιστικών 

παρεμβάσεων στην ΠΦΥ και παροχή τεχνογνωσίας 

- Επιμέλεια Σχεδίου Διαχείρισης Αλλαγών σε πολιτικούς, διοικητικούς 

και επικοινωνιακούς όρους 

- Συλλογή εκθέσεων προόδου από φορείς υλοποίησης δράσεων και 

αξιολόγηση πορείας Σχεδίου Δράσης 

- Ενημέρωση Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για 

την πορεία των μεταρρυθμίσεων 

- Διασφάλιση νομικού πλαισίου για τις υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματα της Επιτροπής, καθώς και για το ευρύτερο σύστημα 

διοίκησης και παρακολούθησης της πορείας του Σχεδίου Δράσης 

 

 
 

 

- Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 

 

 

Προϋπολογισμός 

Υπουργείου Υγείας 

και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

 

 
 
18 μήνες 

    

    

                                                                                                                                               143 



«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

2ος Άξονας Ανάπτυξης Υλοποίηση Χρηματοδότηση Χρονοδιάγραμμα 

Ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών λειτουργίας μονάδων ΠΦΥ (βλέπε 
Δράση Δ 4.1) 

- Νέα διοικητικά σχήματα και σύναψη συμβολαίων τους με 

ασφαλιστικούς φορείς και δομές ΠΦΥ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 

- Καθιέρωση ομάδων και δικτύου ΠΦΥ 

- Ενίσχυση συντονισμού, διασύνδεσης και ολοκλήρωσης φορέων 

παροχής ΠΦΥ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 

- Ενίσχυση συντονισμού λοιπών εμπλεκομένων φορέων σε τοπικό, 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 

- Νέοι υποστηρικτικοί μηχανισμοί ΠΦΥ σε τοπικό, περιφερειακό και 

κεντρικό επίπεδο 
 

 

- Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

- Αρμόδιοι ΟΤΑ 

- Αρμόδιες ΔΥΠΕ 

-  Οργανισμοί Κοινωνικής 

Ασφάλισης 

 

Προϋπολογισμός 

Υπουργείου Υγείας 

και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

 

ΕΣΠΑ 2007 – 2013: 

ΕΠ «Ανάπτυξη 

ανθρώπινου 

δυναμικού» 

 

 

24 μήνες 

    

3ος Άξονας Ανάπτυξης Υλοποίηση Χρηματοδότηση Χρονοδιάγραμμα 

Λειτουργική διασύνδεση υπηρεσιών ΠΦΥ 
(βλέπε Δράση Δ 4.3) 

- Πλήρης καταγραφή υπαρχουσών δομών ΠΦΥ ανά περιφέρεια 

- Διασαφήνιση υπηρεσιών μονάδων ΠΦΥ και ρόλων επαγγελματιών 

υγείας στο δίκτυο 

- Σύνταξη πρωτοκόλλων και οδηγιών για την αντιμετώπιση των 

συνηθέστερων καταστάσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 

επαγγελματίες υγείας στην ΠΦΥ 
 

 

- Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

- Αρμόδιες ΔΥΠΕ 

Προϋπολογισμός 

Υπουργείου Υγείας 

και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

 

ΕΣΠΑ 2007 – 2013: 

ΕΠ «Ανάπτυξη 

ανθρώπινου 

δυναμικού» 

 

 

24 μήνες 

    

4ος Άξονας Ανάπτυξης Υλοποίηση Χρηματοδότηση Χρονοδιάγραμμα 
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Δικτύωση με μονάδες νοσοκομειακής περίθαλψης κοινωνικής 
φροντίδας και κεντρική υπηρεσία Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (βλέπε Δράση Δ 4.4) 
- Σύσταση υγειονομικού χάρτη ανά περιφέρεια και σε πανελλήνια 

κλίμακα 

- Σύνταξη πρωτοκόλλων και οδηγιών για την διαχείριση 

καταστάσεων που υπερβαίνουν τις δυνατότητες της ΠΦΥ 

(Ανάπτυξη συστήματος παραπομπής προς τις νοσοκομειακές 

μονάδες) 

- Σχεδιασμός ιστού διασύνδεσης με δομές κοινωνικής φροντίδας, 

ψυχικής υγείας και αποκατάστασης που λειτουργούν σε τοπικό, 

περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο (Αθήνα)  
 

 

 

 

 
 

- Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

- Αρμόδιες ΔΥΠΕ 

 

 

Προϋπολογισμός 

Υπουργείου Υγείας 

και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

 

ΕΣΠΑ 2007 – 2013: 

ΕΠ «Ανάπτυξη 

ανθρώπινου 

δυναμικού» 

 

 

 

 

30 μήνες 
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1.3. Οργάνωση συστήματος διοίκησης και παρακολούθησης Σχεδίου Δράσης 
 
Για τη διασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης απαιτείται η 

οργάνωση ενός ενιαίου συστήματος συντονισμού, διοίκησης και παρακολούθησης της 

υλοποίησής του. 

 

Η παραπάνω οργάνωση και παρακολούθηση του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης θα 

πραγματοποιηθεί, όπως έχει ήδη αναφερθεί στην Παράγραφο 3.1 του Κεφαλαίου 3 του 

Άξονα 3, μέσω της δημιουργίας Εθνικού Κέντρου Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Αριστείας 

ΠΦΥ, στο οποίο θα προΐσταται Κεντρική Επιτροπή ΠΦΥ αναφερόμενη απευθείας στον 

Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με βασικό πεδίο εποπτείας και εφαρμογής 

των αρμοδιοτήτων της: 

 
Α. ως προς την παρακολούθηση υλοποίησης των δράσεων 

- Κέντρων Υγείας πόλης 

- Κέντρων Υγείας αγροτικών και ημιαστικών περιοχών 

- Περιφερειακών και πολυδύναμων περιφερειακών ιατρείων 

 
Β. ως προς τον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης σύμφωνα με την αποτύπωση 

υφιστάμενης κατάστασης και τις εκτιμώμενες ανάγκες το ευρύτερο σύνολο 
δημόσιων φορέων ΠΦΥ όπως περιγράφεται στο προσχέδιο νόμου.  

 
Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρησιακής Ανάπτυξης θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1. κατάρτιση Χάρτη Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (συμπεριλαμβανομένων και των 

υπηρεσιών Αποκατάστασης – Αποθεραπείας σε κάθε δομή – φορέα που αυτές παρέχονται) 

σε πανελλαδικό επίπεδο 

2. εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων μονάδων ΠΦΥ στα οποία θα εκτιμηθούν όχι μόνο 

λειτουργικά ελλείμματα έκαστης δομής αλλά συνολικά ο βαθμός κάλυψης υφιστάμενων 

υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας συνολικά βάσει 

των διαθέσιμων υπηρεσιών από τους υπάρχοντες δημόσιους φορείς ΠΦΥ ανά περιφέρεια. 

3. υποβολή σχεδίων δράσης ανά μονάδα στο ΥΥΚΑ με σκοπό την έγκριση, την ένταξή 

τους στον σχεδιασμό και προϋπολογισμό καθώς και την υλοποίησή τους. Ο συνολικός 

σχεδιασμός και προγραμματισμός σε επίπεδο περιφερειών ανά την Ελλάδα θα οδηγήσει 

αφενός στον προσδιορισμό της ελάχιστης δέσμης υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας αφετέρου θα διασφαλίσει απόλυτα τον ενιαίο σχεδιασμό για την  αντιμετώπιση των 

παρατηρούμενων προβλημάτων, την ομογενοποίηση των δράσεων και την 

                                                                                                      146



«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

αλληλοσυμπλήρωση των δομών με σκοπό την ολοκληρωμένη παροχή ΠΦΥ, την βέλτιστη 

διαχείριση των πόρων και την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πολιτών. 

4. παρακολούθηση υλοποίησης των αναπτυξιακών δράσεων και παρεμβάσεων.  

5. ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών, της Γενικής Διεύθυνσης και του Υπουργού 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

6. συμβουλευτική υποστήριξη του ΥΥΚΑ και των νοσοκομείων εποπτευόντων των 

μονάδων ΠΦΥ, στις διαδικασίες υλοποίησης των αναπτυξιακών και βελτιωτικών 

παρεμβάσεων 

7. επιστημονική υποστήριξη (ΚΕΣΥ): 
- στη σύνταξη και έκδοση των πρωτοκόλλων πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στα οποία καταχωρούνται οι επιστημονικά ενδεδειγμένες 

ιατρικές υπηρεσίες, εξετάσεις και φάρμακα, πιστοποιημένης ποιότητας σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία,  

- επί των καταλόγων των αμοιβών των ιατρικών υπηρεσιών και εξετάσεων καθώς και των 

τιμών των φαρμάκων, που περιλαμβάνονται στα πρωτόκολλα πρόληψης, διάγνωσης και 

θεραπείας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας  

- στην κατάρτιση πρωτοκόλλων πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας καθώς και των 

εγκεκριμένων καταλόγων αμοιβών και τιμών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας  

- στην έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για τη διαχείριση συνήθων νοσημάτων στην 

κοινότητα, τη δημόσια υγεία κ.λπ. 

8. ενιαίος σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογή Ηλεκτρονικού 
Φακέλου ΠΦΥ και ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών ΤΠΕ στους φορείς 

9. ανάπτυξη προτύπου λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας,  πιστοποίηση φορέων του Εθνικού Δικτύου Παροχής Υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (δημόσιους και ιδιωτικούς) και ανάπτυξη Συστήματος 
Ολικής Ποιότητας τόσο στις διοικητικές – οικονομικές υπηρεσίες όσο και στις υπηρεσίες 
παροχής υπηρεσιών των δομών. 

10. λειτουργία Διαδικτυακής Πύλης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  

 

 

Παράλληλα με το Εθνικό Κέντρο Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Αριστείας ΠΦΥ, θα συσταθεί 

ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, υπ’ ευθύνη της οποίας θα βρίσκεται η εν γένει εποπτεία 

του προγράμματος δράσης για την  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Οι στόχοι που μπορεί να 

επιτύχει η ειδική Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων είναι: 

 

Στόχοι σύστασης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 

• Η τήρηση του προϋπολογισμού υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης 
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• Η εξασφάλιση της συνέχειας της πολιτικής βούλησης 

 

Για τη σύσταση της εν λόγω επιτροπής υπεύθυνος φορέας θα είναι το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για την αναζήτηση και τον εντοπισμό κατάλληλων μελών από τα 

οποία θα συσταθεί η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων προτείνονται οι παρακάτω φορείς: 

 

Κατάλληλοι φορείς για τη σύσταση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 

• Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

• Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 

• Αρμόδιες ΔΥΠΕ 

• Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τομέα της 

ΠΦΥ 

 

Αναφορικά με τις αρμοδιότητες του φορέα συντονισμού, διοίκησης και παρακολούθησης της 

πορείας υλοποίησης του Σχεδίου, αυτές περιγράφονται παρακάτω: 

 

Αρμοδιότητες Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 

• Παρακολούθηση και επίβλεψη πορείας μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων στην ΠΦΥ 

• Παροχή τεχνογνωσίας όπου κριθεί απαραίτητο 

• Επιμέλεια σχεδίου διαχείρισης αλλαγών που θα επιφέρει η εφαρμογή του Σχεδίου 

σε πολιτικούς, διοικητικούς και επικοινωνιακούς όρους. 

• Συλλογή εκθέσεων προόδου από κάθε φορέα υλοποίησης της εκάστοτε δράσης ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα 

• Αξιολόγηση πορείας υλοποίησης δράσεων και συνολικού προγράμματος 

• Λειτουργία ως ενδιάμεσου εταίρου μεταξύ ΥΥΚΑ και αρμόδιων φορέων δράσεων 

• Ενημέρωση ΥΥΚΑ για την πορεία των μεταρρυθμίσεων και τυχόν προκύπτοντα 

προβλήματα 

 

Σημειώνεται τέλος, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του 

συστήματος διοίκησης και παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης αποτελεί η διασφάλιση του 

κατάλληλου νομικού πλαισίου  αναφορικά με τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματα της Επιτροπής, καθώς και του ευρύτερου συστήματος διοίκησης και 

παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του προτεινόμενου προγράμματος. 
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1.4. Αρμόδιες υπηρεσίες, απαραίτητες τεχνικές και μέσα υλοποίησης 
 
Πίνακας 68: Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης δράσεων 
 

Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡΜΟΔΙΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΚΠ 1. Θεσμική 

δράση 

Δ 1.1. Υποστηρικτική 

Δράση για την 

ολοκλήρωση θεσμικού 

πλαισίου ρόλου και 

αρμοδιοτήτων 

οικογενειακού ιατρού 

(Ο.Ι.) 

Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

 Προσδιορισμός των ιατρικών ειδικοτήτων που μπορούν μετά από εκπαίδευση να 

αναλάβουν ρόλο Ο.Ι. 

 Αποτελεσματική ενσωμάτωση της ειδικότητας της γενικής ιατρικής στο ισχύον 

υγειονομικό νομοθετικό πλαίσιο  

 Προσανατολισμός της επαγγελματικής κατάρτισης του Ο.Ι. στην κοινότητα. 

 Σαφής προσδιορισμός και περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων του Ο.Ι. 

 Περιγραφή της υποχρεωτικής δέσμης υπηρεσιών του Ο.Ι. 

Προϋπολογισμός 

ΥΥΚΑ 

ΕΠ «Ανάπτυξη 

ανθρώπινου 

δυναμικού» 

ΚΠ 1. Θεσμική 

δράση 

Δ 1.2. Υποστηρικτική 

Δράση για την 

ολοκλήρωση θεσμικού 

πλαισίου ρόλου 

υπολοίπων 

επαγγελματιών υγείας 

και συνεργασίας τους 

με τον Ο.Ι. 

Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

 

 Προσδιορισμός αρμοδιοτήτων και ρόλου νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας 

καθώς και διοικητικών υπαλλήλων μονάδων ΠΦΥ και εργασιακών σχέσεων με τους Ο.Ι. 
Προϋπολογισμός 

ΥΥΚΑ 

ΕΠ «Ανάπτυξη 

ανθρώπινου 

δυναμικού» 

                                                                                                                                               149 



«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

ΚΠ 1. Θεσμική 

δράση 

Δ 1.3. Υποστηρικτική 

Δράση για την 

ολοκλήρωση θεσμικού 

πλαισίου για τον τρόπο 

επικοινωνίας Ο.Ι. και 

πολιτών-ασθενών 

Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

 Διασφάλιση μηχανισμών ελέγχου και ρύθμισης της δυνατότητας των πολιτών να 

απευθύνονται άνευ περιορισμού σε όλες τις υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών φορέων 

και του ΕΣΥ. 

 Καθιέρωση ενημερωτικών εισηγήσεων προς τους πολίτες σχετικά με το ρόλο του O.I. 

 Ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης της γνώμης του ασθενή για τις υπηρεσίες των O.I. 

 Ανάπτυξη μηχανισμού εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του O.I. 

Προϋπολογισμός 

ΥΥΚΑ 

ΕΠ «Ανάπτυξη 

ανθρώπινου 

δυναμικού» 

ΚΠ 2. Ανάλυση 

- μελέτη 

Δ 2.1. Ολοκλήρωση 

συστήματος 

παρακολούθησης 

υγείας πληθυσμού σε 

εθνικό επίπεδο 

Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

Πανεπιστήμια και 

ερευνητικά 

ινστιτούτα 

 Συντονισμός εθνικών -περιφερειακών φορέων για την συλλογή δεδομένων 

 Παράδοση μελέτης εκτίμησης των αναγκών υγείας του πληθυσμού σε εθνικό επίπεδο 

 

 

Προϋπολογισμός 

ΥΥΚΑ 

 ΕΠ «Ανάπτυξη 

ανθρώπινου 

δυναμικού» 

ΚΠ 2. Ανάλυση 

- μελέτη 

Δ 2.3 Καταγραφή 

τοπικών 

χαρακτηριστικών 

αγοράς υπηρεσιών 

ΠΦΥ 

Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

Πανεπιστημιακά 

ιδρύματα και 

ερευνητικά 

ινστιτούτα 

 Λεπτομερής καταγραφή του ανθρώπινου δυναμικού στην ΠΦΥ  

 Λεπτομερή καταγραφή της διαθέσιμης υλικοτεχνικής υποδομής και τεχνολογικού 

εξοπλισμού, της συνάφειας και της διαγνωστικής ακρίβειάς της. 

Προϋπολογισμός 

ΥΥΚΑ 

 ΕΠ «Ανάπτυξη 

ανθρώπινου 

δυναμικού» 

ΚΠ 2. Ανάλυση 

- μελέτη 

Δ 2.4. Ανάπτυξη 

συστήματος και 

μηχανισμού 

αξιοποίησης των 

δεδομένων και 

μετατροπή σε δράσεις 

Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

 

 Ανάλυση επιδημιολογικών δεδομένων και νοσολογικών προτύπων ανά περιοχή και 

πληθυσμό γεωγραφικής ευθύνης και εκτίμηση των αναγκών  

 Ανάλυση καθιερωμένων καταναλωτικών προτύπων της ελληνικής αγοράς υπηρεσιών 

υγείας και των προσδοκιών του ασθενή – πελάτη 

 Αναθεώρηση εφορμοζόμενων πρακτικών και μεθόδων με βάση τα πορίσματα της 

μελέτης - ανάλυσης  

ΕΠ «Ψηφιακή 

σύγκλιση» 
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ΚΠ 3. Ποιοτική 

αναβάθμιση 

Δ 3.1α Καθιέρωση 

προτύπων ποιότητας 

και ελέγχου της 

απόδοσης των φορέων 

ΠΦΥ και ανάπτυξη 

μηχανισμού 

συστήματος ποιοτικού 

ελέγχου 

Πανεπιστημιακά 

ιδρύματα και 

ερευνητικά 

ινστιτούτα 

 Ανάπτυξη προτύπων βελτίωσης της ποιότητας συμπεριλαμβανομένων υπενθυμίσεων σε 

ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα, συστήματα διαχείρισης του κινδύνου και 

κατευθυντηρίων οδηγιών στα Κέντρα Υγείας και στις λοιπές δομές ΠΦΥ 

 Καθιέρωση μηχανισμών ελέγχου της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας 

 Καθιέρωση προτύπων ελέγχου απόδοσης φορέων ΠΦΥ 

 

Προϋπολογισμός 

ΥΥΚΑ 

 ΕΠ «Ανάπτυξη 

ανθρώπινου 

δυναμικού» 

ΚΠ 3. Ποιοτική 

αναβάθμιση 
Δ 3.1β. Πιστοποίηση 

και διασφάλιση της 

ποιότητας των Κέντρων 

Υγείας 

Πανεπιστημιακά 

ιδρύματα και 

ερευνητικά 

ινστιτούτα 

 Εφαρμογή των προτύπων ποιότητας για τη διασφάλιση της ποιοτικής λειτουργίας των 

Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου. Η προτενόμενη παρέμβαση αφορά τόσο στα νέα 

προτεινόμενα από το παρόν Σχέδιο Δράσης Κέντρα Υγείας, όσο και στις υφιστάμενες 

δομές που προτείνεται να αναβαθμιστούν σε Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου.   

Προϋπολογισμός 

ΥΥΚΑ 

 ΕΠ «Ανάπτυξη 

ανθρώπινου 

δυναμικού» 

ΚΠ 3. Ποιοτική 

αναβάθμιση 
Δ 3.1γ. Πιστοποίηση 

ιδιωτικών μονάδων που 

θα ενταχθούν στο 

σύστημα ΠΦΥ 

Πανεπιστημιακά 

ιδρύματα και 

ερευνητικά 

ινστιτούτα 

• Χρηματοδότηση για την λειτουργία ενός κεντρικού μηχανισμού πιστοποίησης ιδιωτικών 

μονάδων που θα ενταχθούν στο σύστημα της ΠΦΥ. Υπεύθυνος φορέας για την 

υλοποίηση της πιστοποίησης ποιότητας θα είναι οι ίδιες ιδιωτικές μονάδες υγείας.  

Προϋπολογισμός 

ΥΥΚΑ 

 ΕΠ «Ανάπτυξη 

ανθρώπινου 

δυναμικού» 

ΚΠ 4. Δικτύωση 

φορέων 

Δ 4.1. Ανάπτυξη 

κατευθυντήριων 

οδηγιών λειτουργίας 

μονάδων ΠΦΥ 

Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

Αρμόδιοι ΟΤΑ 

Αρμόδιες ΔΥΠΕ 

Οργανισμοί 

Κοινωνικής 

Ασφάλισης 

 Θέσπιση νέων διοικητικών σχημάτων που θα συνάψουν συμβόλαια με ασφαλιστικούς 

φορείς αλλά και με δομές ΠΦΥ στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 

 Καθιέρωση ομάδων και δικτύου ΠΦΥ 

 Ενίσχυση συντονισμού,  διασύνδεσης και ολοκλήρωσης φορέων παροχής υπηρεσιών 

ΠΦΥ στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

 Ενίσχυση συντονισμού τοπικών, περιφερειακών και εθνικών εμπλεκομένων φορέων 

 Δημιουργία υποστηρικτικών μηχανισμών ΠΦΥ στο τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό 

επίπεδο 

Προϋπολογισμός 

ΥΥΚΑ 

ΕΠ «Βελτίωση 

διοικητικής ικανότητας 

δημόσιας διοίκησης» 
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ΚΠ 5. 

Εκπαίδευση 

Δ 5.1 Αναδιοργάνωση 

προγραμμάτων 

σπουδών Ιατρικών, 

Οδοντιατρικών, 

Νοσηλευτικών και 

λοιπών επαγγελμάτων 

υγείας σχολών με 

προσανατολισμό στην 

ΠΦΥ 

ΑΕΙ 

ΤΕΙ 

ΕΣΔΥ 

• Αναδιοργάνωση Προγραμμάτων σπουδών που να καλύπτουν ενότητες όπως η ΠΦΥ, η 

Δημόσια Υγεία και η Τεκμηριωμένη Ιατρική 

• Προσανατολισμός των σπουδαστών προς τις ειδικότητες που παρουσιάζεται έλλειψη π.χ. 

γενικής ιατρικής, γηριατρικής, δημόσιας υγείας, ιατρικής της εργασίας και λοιπών 

επαγγελματιών υγείας όπως λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές 

• Ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού και 

με διεθνείς οργανισμούς (π.χ. ΠΟΥ, ΕΕ, ASPHER) 

Ε. Π. «Εκπαίδευση και 

δια βίου μάθηση» 

ΚΠ 5. 

Εκπαίδευση 

Δ 5.2 Προαγωγή της 

έρευνας και της 

συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης 

ΥΥΚΑ 

Πανεπιστημιακά και 
ερευνητικά ιδρύματα 

o Εξασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης σε διεθνείς βάσεις δεδομένων και βιβλιοθήκες 

όλων των κεντρικών και περιφερειακών διευθύνσεων της ΠΦΥ, των ακαδημαϊκών 

ιδρυμάτων και τουλάχιστον των κέντρων υγείας αστικού τύπου. 

o Εκπαίδευση επιλεγμένου προσωπικού στις τεχνικές της συστηματικής βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης  και τη τεκμηριωμένης ιατρικής. 

o Χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών  

o Διοργάνωση διεπιστημονικών εκδηλώσεων σχετικών με θέματα της ΠΦΥ 

Ε.Π. Εκπαίδευση και 

δια βίου μάθηση 

ΚΠ 6. 

Χρηματοδότηση 

και οικονομική 

διαχείριση 

Δ 6.1. Κωδικοποίηση 

και αποζημίωση των 

ιατρικών πράξεων 

Πανεπιστήμια και 
ερευνητικά 
ινστιτούτα που 
ειδικεύονται σε 
ζητήματα πολιτικής 
και οικονομικών της 
υγείας 

• Ομαδοποίηση των όμοιων περιπτώσεων ασθένειας σύμφωνα με το ICPC (International 

Classification of Primary Care) 

• Κοστολόγηση των διαγνωστικών κατηγοριών 

 Θέσπιση σχετικού νομοθετικού πλαισίου 

Προϋπολογισμός 

ΥΥΚΑ 

ΕΠ «Βελτίωση 

διοικητικής ικανότητας 

δημόσιας διοίκησης» 

Α.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡΜΟΔΙΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
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ΚΠ 2. Ανάλυση 

- μελέτη Δ 2.2. Ολοκλήρωση 

συστήματος 

παρακολούθησης 

υγείας πληθυσμού σε 

περιφερειακό επίπεδο 

Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

 

Πανεπιστήμια και 

ερευνητικά 

ινστιτούτα 

 Συντονισμός εθνικών με περιφερειακούς αρμόδιους φορείς για την αποτελεσματική 

συλλογή δεδομένων. 

 Παράδοση μελέτης εκτίμησης των αναγκών υγείας του πληθυσμού σε περιφερειακό 

επίπεδο 

 

Προϋπολογισμός 

ΥΥΚΑ 

 ΕΠ «Ανάπτυξη 

ανθρώπινου 

δυναμικού» 

ΚΠ 3. Ποιοτική 

αναβάθμιση  

Δ 3.2 Δημιουργία νέων 

Κ.Υ. Αστικού Τύπου 

ΥΥΚΑ  

ΔΥΠΕ 

Παραπομπή στην Δράση Δ 3.2 
ΠΕΠ Αττικής  

ΠΕΠ Μακεδονίας – 

Θράκης 

ΣΔΙΤ με τη συμμετοχή 

και των ΟΤΑ 

ΚΠ 3. Ποιοτική 

αναβάθμιση 

Δ 3.3 Δημιουργία Κ.Υ. 

Αστικού Τύπου από 

υφιστάμενες δομές 

ΥΥΚΑ 

ΔΕΠΑΝΟΜ 

Παραπομπή στην Δράση Δ 3.3 ΠΕΠ 

ΚΠ 3. Ποιοτική 

αναβάθμιση 

Δ 3.4. Εκσυγχρονισμός 

και υλικοτεχνική 

αναβάθμιση της 

κτιριακής υποδομής 

των υφισταμένων 

μονάδων ΠΦΥ (ΕΣΥ, 

ΟΤΑ). 

Αρμόδιες ΔΥΠΕ Παραπομπή στην Δράση Δ 3.4 ΠΕΠ 

ΚΠ 3. Ποιοτική 

αναβάθμιση 

Δ 3.5 Αναβάθμιση 

κινητών μονάδων 

ΕΚΑΒ 

Υ.Υ.Κ.Α. 

Δ.Υ.ΠΕ 

ΕΚΑΒ 

Παραπομπή στην Δράση Δ 3.5 ΠΕΠ 

ΚΠ 3. Ποιοτική 

αναβάθμιση 

Δ 3.6 Κέντρα Ψυχικής 

Υγείας 

Υ.Υ.Κ.Α. 

Δ.Υ.ΠΕ 

 

Παραπομπή στην Δράση Δ 3.6 ΠΕΠ 
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ΚΠ 3. Ποιοτική 

αναβάθμιση 
Δ 3.7. Εξοπλισμός 

οδοντιατρικών σχολών 

ώστε να λειτουργούν 

ως Κ.Υ. Πρωτοβάθμιας 

Οδοντιατρικής 

Φροντίδας  

ΥΥΚΑ 

Υπουργείο Παιδείας 

o Η υλικοτεχνική αναβάθμιση και η κάλυψη των αναγκών των κλινικών σε ότι 

αφορά εργαλεία, τεχνικά διαγνωστικά μέσα και αναλώσιμα. 

o Δημιουργία ειδικών δομών οι οποίες θα είναι σε θέση να δέχονται και να 

παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και 

χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης όπως π.χ. ασθενείς με AIDS και  ασθενείς με 

ηπατίτιδα.  

 

ΠΕΠ Αττικής  

ΠΕΠ Μακεδονίας – 

Θράκης 

 

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Β.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡΜΟΔΙΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΚΠ 2. Ανάλυση 

- μελέτη 

Δ 2.5. Εκπόνηση 

σχεδίου εκπαίδευσης 

των στελεχών και των 

εργαζομένων στην ΠΦΥ 

Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

 

Αρμόδιες ΔΥΠΕ 

 Σύσταση ομάδας έμπειρων ατόμων σε θέματα ΠΦΥ με στόχο τη διερεύνηση των 

εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων και την σύνταξη ενός λεπτομερούς 

στρατηγικού σχεδίου για την εκπαίδευσή τους. 

 Παράδοση μελέτης για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων 

 Παράδοση αναλυτικού στρατηγικού σχεδίου για την κατάρτιση των εργαζομένων 

Προϋπολογισμός 

ΥΥΚΑ 

 ΕΠ «Ανάπτυξη 

ανθρώπινου 

δυναμικού» 

ΚΠ 3. Ποιοτική 

αναβάθμιση 

Δ 3.8. Σύνταξη 

κατευθυντήριων 

οδηγιών 

Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

 

Πανεπιστημιακά και 

ερευνητικά 

ινστιτούτα που 

δραστηριοποιούνται 

στο χώρο της υγείας 

• Επιλογή νοσημάτων και καταστάσεων για τα οποία θα συνταχθούν κατευθυντήριες 

οδηγίες 

• Ανάθεση σύνταξης οδηγιών σε συγκεκριμένο επιστημονικό φορέα (που μπορεί να είναι 

διαφορετικός για κάθε νόσημα) 

• Αξιολόγηση οδηγιών από ομάδα επιστημόνων που ειδικεύονται στο συγκεκριμένο 

νόσημα 

ΕΠ «Ανάπτυξη 

ανθρώπινου 

δυναμικού» 
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ΚΠ 3. Ποιοτική 

αναβάθμιση 

Δ 3.9 Στελέχωση νέων 

ολοκληρωμένων 

μονάδων ΠΦΥ 

Υ.Υ.Κ.Α. 

Δ.Υ.ΠΕ. 

Παραπομπή στη Δράση 3.9 Ε.Π. Ανάπτυξη 

ανθρώπινου 

δυναμικού 

ΚΠ 3. Ποιοτική 

αναβάθμιση 

Δ 3.10 Στελέχωση 

κεντρικών και 

περιφερειακών 

διευθύνσεων ΠΦΥ 

ΥΥΚΑ 

Παραπομπή στη Δράση 3.10 Ε.Π. Ανάπτυξη 

ανθρώπινου 

δυναμικού 

ΚΠ 3. Ποιοτική 

αναβάθμιση 

Δ 3.11 Ολοκληρωμένα 

πληροφοριακά 

συστήματα για την 

ηλεκτρονική 

διασύνδεση των 

μονάδων ΠΦΥ 

Υ.Υ.Κ.Α. 

Δ.Υ.ΠΕ. 

Κοινωνία της 

Πληροφορίας 

Παραπομπή στη Δράση 3.9 Ε.Π. «Ψηφιακή 

Σύγκλιση» 

ΚΠ 3. Ποιοτική 

αναβάθμιση 

Δ 3.12 Ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση (e-

prescribing) 

Υ.Υ.Κ.Α. 

Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε 
• Ηλεκτρονική πρόσβαση στις φαρμακευτικές πληροφορίες αναφοράς (Εθνικό 

Συνταγολόγιο) 

• Σύσταση ολοκληρωμένου δικτύου ηλεκτρονικής διασύνδεσης ιατρείων, φαρμακείων και 

ασφαλιστικών οργανισμών στη βάση υφιστάμενων και ενημερωμένων ιατρικών φακέλων 

για όλους τους ασθενείς.   

Ε.Π. «Ψηφιακή 

Σύγκλιση» 

ΚΠ 3. Ποιοτική 

αναβάθμιση 

Δ 3.13 Τηλεϊατρική - 

τηλεφροντίδα 

Υ.Υ.Κ.Α. 

Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. 

Ε.Μ.Π. και σχετικά 

Πανεπιστημιακά 

Ιδρύματα 

Παραπομπή στη Δράση 3.13 Ε.Π. «Ψηφιακή 

Σύγκλιση» 
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ΚΠ 3. Ποιοτική 

αναβάθμιση 

Δ 3.14 Ανάπτυξη της 

ηλεκτρονικής κάρτας 

υγείας 

Υ.Υ.Κ.Α. 

Αρμόδιες ΔΥΠΕ 

Μονάδες ΠΦΥ 

Πανεπιστήμια και 

ερευνητικά 

ινστιτούτα 

• Ανάπτυξη υποδομών ηλεκτρονικής καταγραφής και ανάλυσης της πληροφορίας στις 

δομές ΠΦΥ και ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος σ’ αυτές. 

• Σύνταξη νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα καθορίζει τους αρμόδιους για την ανανέωση 

του περιεχομένου της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας, τους επαγγελματίες υγείας που έχουν 

δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτής καθώς και τις ποινικές κυρώσεις στην 

περίπτωση αλλοίωσης ή καταστροφής του περιεχομένου από αναρμόδιο άτομο. 

• Παροχή της ΗΚΥ  στους δικαιούχους 

Ε.Π. «Ψηφιακή 

Σύγκλιση» 

ΚΠ 3. Ποιοτική 

αναβάθμιση 

Δ 3.15. Ενίσχυση των 

υπαρχουσών δομών με 

ανθρώπινο δυναμικό 

Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

 

Αρμόδιες ΔΥΠΕ 

 

Μονάδες ΠΦΥ 

• Σαφής προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων του ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού 

προσωπικού και προσωπικού των λοιπών επαγγελματιών υγείας. 

• Σαφής προσδιορισμός του τρόπου συνεργασίας των επαγγελματιών αυτών μεταξύ τους. 

• Εφαρμογή κατάλληλης πολιτικής προτεραιοτήτων για τη στελέχωση των μονάδων ΠΦΥ 

με βάση τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής αγοράς υπηρεσιών υγείας και των 

αναγκών του πληθυσμού 

• Θέσπιση υποχρεωτικής συμμετοχής του προσωπικού σε εκπαιδευτικά προγράμματα 

ανάλογα των αρμοδιοτήτων τους. 

• Κατάθεση αιτήματος κάθε μονάδας ΠΦΥ για τις ανάγκες στελέχωσής της με προσωπικό 

των προαναφερθέντων κατηγοριών. 

Τακτικός 

Προϋπολογισμός 

ΕΠ «Ανάπτυξη 

ανθρώπινου 

δυναμικού» 

ΚΠ 3. Ποιοτική 

αναβάθμιση 

Δ 3.16 Πληροφοραική 

ενδυνάμωση των 

μονάδων ΠΦΥ  

ΥΥΚΑ 

Αρμόδιες ΔΥΠΕ 

• Καταγραφή των αναγκών των μονάδων της ΠΦΥ σε εξοπλισμό τεχνικών μέσων 

• Κάλυψη των υπαρχουσών αναγκών ώστε να πραγματοποιηθεί ο στόχος της ανάπτυξης 

των πληροφοριακών υποδομών 

ΕΠ «Ψηφιακή 

Σύγκλιση» 

ΚΠ 3. Ποιοτική 

αναβάθμιση 

Δ 3.17α Υποστηρικτική 

Δράση εξοπλισμού των 

μονάδων ΠΦΥ με τα 

κατάλληλα τεχνικά μέσα 

όπου αυτό είναι 

αναγκαίο 

Πανεπιστήμια και 

ερευνητικά 

ινστιτούτα 

ΥΥΚΑ 

Αρμόδιες ΔΥΠΕ  

Παραπομπή στη Δράση Δ 3.17α 

 
ΕΠ «Ανάπτυξη 

ανθρώπινου 

δυναμικού» 
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ΚΠ 4. Δικτύωση 

φορέων 

Δ 4.2 Πληροφοριακή 

ενδυνάμωση κεντρικών 

και περιφερειακών 

διευθύνσεων ΠΦΥ 

ΥΥΚΑ 

Κοινωνία της 

πληροφορίας 

• Μελέτη και ανάπτυξη λογισμικού που θα ενισχύσει τη διοικητική λειτουργία των 

αντίστοιχων διευθύνσεων. 

• Ολοκλήρωση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος της Διεύθυνσης ΠΦΥ του ΥΥΚΑ 

και διασύνδεσή του με τα πληροφοριακά συστήματα των περιφερειακών διευθύνσεων 

• Εκπαίδευση του προσωπικού 

Ε.Π. «Ψηφιακή 

Σύγκλιση» 

ΚΠ 4. Δικτύωση 

φορέων 

Δ 4.3. Λειτουργική 

διασύνδεση υπηρεσιών 

ΠΦΥ 

Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

 

Αρμόδιες ΔΥΠΕ 

 Πλήρης καταγραφή των υπαρχουσών δομών ΠΦΥ σε κάθε υγειονομική περιφέρεια. 

 Διασαφήνιση των υπηρεσιών ΠΦΥ που παρέχει κάθε μονάδα και του ρόλου που κάθε 

επαγγελματίας υγείας διαδραματίζει στο δίκτυο. 

• Σύνταξη πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών για τον τρόπο αντιμετώπισης των 

συνηθέστερων καταστάσεων και περιπτώσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 

επαγγελματίες υγείας στην ΠΦΥ για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του 

δικτύου της. 

Προϋπολογισμός 

ΥΥΚΑ 

ΕΠ «Ανάπτυξη 

ανθρώπινου 

δυναμικού» 

ΚΠ 4. Δικτύωση 

φορέων 

Δ 4.4. Δικτύωση με τις 

μονάδες νοσοκομειακής 

περίθαλψης κοινωνικής 

φροντίδας και την 

κεντρική υπηρεσία του 

Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

 

Αρμόδιες ΔΥΠΕ 

• Σύσταση του υγειονομικού χάρτη σε κάθε υγειονομική περιφέρεια και για το σύνολο της 

χώρας μας. 

• Σύνταξη πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών για τον τρόπο διαχείρισης των 

καταστάσεων και περιπτώσεων που υπερβαίνουν τις δυνατότητες της πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης (ανάπτυξη συστήματος παραπομπής προς τις νοσοκομειακές μονάδες) 

• Σχεδιασμός ενός ιστού διασυνδέσεων με τις δομές κοινωνικής φροντίδας, ψυχικής υγείας, 

αποκατάστασης που λειτουργούν στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και στην 

Αθήνα. 

Προϋπολογισμός 

ΥΥΚΑ 

ΕΠ «Ανάπτυξη 

ανθρώπινου 

δυναμικού» 

ΚΠ 4. Δικτύωση 

φορέων 

Δ 4.5 Δημιουργία 

Διαδικτυακής Πύλης 

ΠΦΥ 

Υ.Υ.Κ.Α. 

 

Παραπομπή στη Δράση Δ 4.5 
Εθνικοί πόροι 

Ε.Π. Ψηφιακή 

Σύγκλιση  

ΚΠ 5. 

Εκπαίδευση 

Δ 5.3. Εκπαίδευση από 

απόσταση με τη χρήση 

τεχνολογιών (E-

LEARNING)  

ΕΣΔΥ 

ΑΕΙ / ΤΕΙ 

Παραπομπή στη Δράση Δ 5.3 Ε.Π. Ψηφιακή 

Σύγκλιση 
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ΚΠ 5. 

Εκπαίδευση 

Δ 5.4 Εκπαίδευση 

επαγγελματιών υγείας 

για την υλοποίηση των 

προγραμμάτων 

πρόληψης, αγωγής και 

προαγωγής της υγείας 

Υ.Υ.Κ.Α. 

ΕΣΔΥ 

Παραπομπή στη Δράση Δ 5.4 Προϋπολογισμός 

ΥΥΚΑ 

ΕΠ «Ανάπτυξη 

ανθρώπινου 

δυναμικού» 

ΚΠ 5. 

Εκπαίδευση 

Δ 5.5 Κατάρτιση 

προσωπικού ΠΦΥ και 

εργαζομένων στους 

Ασφαλιστικούς 

Οργανισμούς 

ΥΥΚΑ 

Πανεπιστήμια, 

εκπαιδευτικά και 

ερευνητικά 

ινστιτούτα 

Παραπομπή στη Δράση Δ 5.5 Προϋπολογισμός 

ΥΥΚΑ 

ΕΠ «Ανάπτυξη 

ανθρώπινου 

δυναμικού» 

ΚΠ 5. 

Εκπαίδευση 

Δ 5.6 Εκπαίδευση 

προσωπικού για τη 

διαχείριση των 

ιατροασφαλιστικών 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Πανεπιστήμια και 

ερευνητικά 

ινστιτούτα 

Παραπομπή στη Δράση Δ 5.6 Προϋπολογισμός 

ΥΥΚΑ 

ΕΠ «Ανάπτυξη 

ανθρώπινου 

δυναμικού» 

ΚΠ 5. 

Εκπαίδευση 

Δ 5.7 Προγράμματα 

πρόληψης και 

προαγωγής της υγείας 

του πληθυσμού 

ΥΥΚΑ 

ΔΥΠΕ 

Παραπομπή στη Δράση Δ 5.7 Προϋπολογισμός 

ΥΥΚΑ 

ΕΠ «Ανάπτυξη 

ανθρώπινου 

δυναμικού» 

ΚΠ 5. 

Εκπαίδευση 

Δ 5.8 Προγράμματα 

πρόληψης και 

προαγωγής της υγείας 

του μαθητικού 

πληθυσμού 

ΥΥΚΑ 

ΔΥΠΕ 

Παραπομπή στη Δράση Δ 5.8 Προϋπολογισμός 

ΥΥΚΑ 

ΕΠ «Ανάπτυξη 

ανθρώπινου 

δυναμικού» 
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ΚΠ 5. 

Εκπαίδευση 

Δ 5.9 Προγράμματα 

πρόληψης και 

προαγωγής της υγείας 

του μαθητικού 

πληθυσμού με τη 

χρήση νέων 

τεχνολογιών (Infokiosk) 

ΥΥΚΑ 

ΔΥΠΕ 

Παραπομπή στη Δράση Δ 5.9 Προϋπολογισμός 

ΥΥΚΑ 

Ε.Π. Ψηφιακή 

Σύγκλιση 

ΚΠ 6. 

Χρηματοδότηση 

και οικονομική 

διαχείριση 

Δ 6.2. Υποστηριτκική 

δράση για την 

μισθολογική 

αναπροσαρμογή 

επαγγελματιών ΠΦΥ 

Υπουργείο 

Οικονομίας και 

Οικονομικών 

 

 Σύνταξη καταλόγου ύψους μισθολογικών ενισχύσεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και 

προβλημάτων υγείας που διαχειρίζονται οι επαγγελματίες υγείας. 

 Ανάπτυξη κινήτρων για την μισθολογική ενίσχυση σε σχέση με το είδος και την ποσότητα 

του προσφερόμενου έργου των οικογενειακών ιατρών, οδοντιάτρων, του νοσηλευτικού 

και λοιπού προσωπικού των μονάδων ΠΦΥ με στόχο την βελτίωση της κλινικής 

αποτελεσματικότητας. 

 Αναδιάρθρωση του συστήματος χρηματοδότησης και αποζημίωσης των υπηρεσιών ΠΦΥ 

με θέσπιση της αμοιβής κατά κεφαλήν εγγεγραμμένου. 

• Καθορισμός δέσμης πρόσθετων αμοιβών που σχετίζονται με την ανάληψη 

συγκεκριμένων καθηκόντων όπως πχ η ενημέρωση του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου, 

η σύνταξη αναφορών και η εκπόνηση μελετών για τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού 

αναφοράς κ.ά. 

Προϋπολογισμός 

Υπουργείου 

Οικονομίας και 

Οικονομικών 

ΕΠ «Ανάπτυξη 

ανθρώπινου 

δυναμικού» 

ΚΠ 7. Προβολή 

και 

επικοινωνιακή 

πολιτική 

Δ 7.1. Δημιουργία 

ιστοσελίδας με 

πληροφορίες για τον 

νέο τρόπο λειτουργίας 

της ΠΦΥ και την 

πρόσβαση στις 

μονάδες φροντίδας 

υγείας 

Πανεπιστήμια και 

ερευνητικά 

ινστιτούτα 

Δημιουργία ιστοσελίδας με τις ακόλουθες πληροφορίες / δυνατότητες: 
 Διαμόρφωση φιλικού προς το χρήστη περιβάλλοντος-πλατφόρμας με πληροφορίες για το 

σύστημα και τις δομές ΠΦΥ που λειτουργούν στη χώρα. 

 Στοιχεία επικοινωνίας με τις μονάδες και πληροφορίες για τη δέσμη των υπηρεσιών που 

παρέχουν. 

 Πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών καθώς και για 

απαραίτητες προϋποθέσεις και δικαιολογητικά κατά την επαφή με το σύστημα. 

• Δυνατότητα κλεισίματος ραντεβού (πιλοτικά) 

Προϋπολογισμός 

ΥΥΚΑ 

ΕΠ «Ψηφιακή 

σύγκλιση» 
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ΚΠ 7. Προβολή 

και 

επικοινωνιακή 

πολιτική 

Δ 7.2. Ενημερωτικές 

καμπάνιες προς τους 

πολίτες σχετικά με το 

θεσμό του 

οικογενειακού ιατρού 

και την χρήση της 

ηλεκτρονικής κάρτας 

υγείας 

Πανεπιστήμια και 

ερευνητικά 

ινστιτούτα με ειδικό 

ενδιαφέρον στην 

ΠΦΥ 

 Ημερίδες. 

 Δημοσιεύσεις στον ημερήσιο τύπο 

Προϋπολογισμός 

ΥΥΚΑ 

ΕΠ «Ανάπτυξη 

ανθρώπινου 

δυναμικού» 

Β.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡΜΟΔΙΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΚΠ 3. Ποιοτική 

αναβάθμιση 

Δ 3.17β Εξοπλισμός 

των και νούριων και 

αναβαθμισμένων 

μονάδων ΠΦΥ με τα 

κατάλληλα τεχνικά μέσα 

όπου αυτό είναι 

αναγκαίο 

Πανεπιστήμια και 

ερευνητικά 

ινστιτούτα 

ΥΥΚΑ 

Αρμόδιες ΔΥΠΕ  

o Επιλογή των μονάδων που θα εξοπλιστούν και ο εξοπλισμός τους. 

 

ΠΕΠ 
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1.5. Απαιτήσεις σε ανθρώπινους πόρους 
 
Η κατάλληλη στελέχωση των δομών της ΠΦΥ με ιατρικό, οδοντιατρικό, νοσηλευτικό, 

διοικητικό προσωπικό καθώς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου μονάδων Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας. 

 

Στο συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης έχει γίνει πρόβλεψη για τις απαιτήσεις σε ανθρώπινους 

πόρους οι οποίες διαρθρώνονται ως εξής: 

1. Δ 3.10: Στελέχωση των κεντρικών και περιφερειακών διευθύνσεων ΠΦΥ του ΥΥΚΑ 

και των ΔΥΠΕ 

2. Δ 3.9: Στελέχωση νέων Kέντρων Yγείας Aστικού Tύπου  

3. Δ 3.9: Στελέχωση Kέντρων Yγείας Aστικού Tύπου που θα προκύψουν από την 

αναβάθμιση των υπαρχουσών δομών 

4. Δ 3.15: Ενίσχυση στελέχωσης των υφιστάμενων δομών (Κ.Υ., Π.Ι. , ΠΠΙ) 

 

Η Δράση Δ 3.10 στοχεύει στην στελέχωση της κεντρικής διεύθυνσης ΠΦΥ του ΥΥΚΑ και των 

περιφερειακών διευθύνσεων στις ΔΥΠΕ με ικανά στελέχη τα οποία θα επωμιστούν το βάρος, 

το σχεδιασμού, της υλοποίησης, του ελέγχου και γενικά της συνολικής εποπτείας του 

σχεδίου δράσης για την αναβάθμιση του γενικού συστήματος της ΠΦΥ 

 

Για την κεντρική διεύθυνση της ΠΦΥ προτείνεται η παρακάτω διοικητική διάρθρωση: 

o Διεύθυνση Μονάδων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ 

o Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας 

o Διεύθυνση Προγραμμάτων πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας 

o Διεύθυνση Φαρμάκων 

 

Η στελέχωση της κεντρικής διεύθυνσης ΠΦΥ θα μπορεί να γίνει είτε με πρόσληψη νέου 

προσωπικού είτε με μετακινήσεις του ήδη υπηρετούντος προσωπικού. 

 

Σε ό,τι αφορά στις περιφερειακές διευθύνσεις της Δημόσιας Υγείας, που θα ανήκουν στις 

ΔΥΠΕ, προτείνεται η παρακάτω στελέχωση ανά διεύθυνση: 

o 2 Ιατροί (από τους οποίους ο ένας θα είναι οπωσδήποτε γενικός ιατρός ή 

ιατρός κοινωνικής ιατρικής) 

o 1 Κοινωνικός Λειτουργός 

o 1 ΠΕ Οικονομολόγος με ειδίκευση στα Οικονομικά της Υγείας 

o 1 Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ ή Επισκέπτης Υγείας 
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Η Δράση Δ 3.9 προτείνει τη στελέχωση των νέων δομών παροχής ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και αποκατάστασης-αποθεραπείας, καθώς και των δομών Π.Φ.Υ. που 

προτείνεται να αναβαθμιστούν σε Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου. 

 

Η προτεινόμενη στελέχωση στοχεύει στην συνολική αναβάθμιση των Κέντρων Υγείας 

Αστικού Τύπου, ώστε να παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες: 

• Ιατρικές Υπηρεσίες 

• Κοινωνικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

i. Πληροφόρηση, συμβουλές και παροχή υπηρεσιών κοινωνικής 

φροντίδας 

ii. Υπηρεσίες οικογενειακής φροντίδας (αντιμετώπιση προβλημάτων 

οικογένειας, οικογενειακός προγραμματισμός) 

iii. Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας εφήβων 

• Ιατροκοινωνικές Υπηρεσίες 

i. Νοσηλεία στο σπίτι 

ii. Προστασία μητρότητας 

• Υπηρεσίες Προγραμμάτων Πρόληψης 

i. Υγειονομική ενημέρωση πληθυσμού (συμβουλές σε θέματα υγιεινής 

και γενικά πρωτοβάθμιας φροντίδας) 

ii. Υγιεινή και ασφάλεια στον τόπο εργασίας  

iii. Έγκαιρη διάγνωση 

iv. Σχολική υγιεινή 

• Διοικητικές Υπηρεσίες Υγείας 

i. Συντονισμός δράσης των υπηρεσιών του Κέντρου Υγείας και των 

αποκεντρωμένων μονάδων καθώς και των συνεργαζομένων και 

ευρισκομένων σε λειτουργική διασύνδεση με αυτό μονάδων και 

υπηρεσιών. 

ii. Διοικητική 

iii. Οικονομικών 

iv. Κοινωνικές παροχές 

v. Μητρώο και φάκελος ασθενών 

vi. Πληροφορική 

  

Η προτεινόμενη Δράση Δ 3.15 περιλαμβάνει την ενίσχυση των υπαρχόντων Κέντρων Υγείας 

με ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό βάσει της προσβασιμότητας των εν λόγω 

μονάδων υγείας, καθώς και την κατάλληλη ενίσχυση  της στελέχωσης των υφισταμένων 
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δομών Περιφερειακών Ιατρείων και Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων με ιατρικό και 

προσωπικό προσωπικό.  

 

Συγκεκριμένα προβλέπονται: 

 

 Για τα λιγότερο προσβάσιμα Κέντρα Υγείας: 3 άτομα ιατρικού προσωπικού 

4 άτομα νοσηλευτικού προσωπικού 

1 άτομο διοικητικού προσωπικού 

 Για τα προσβάσιμα Κέντρα Υγείας: 2 άτομα ιατρικού προσωπικού 

4 άτομα νοσηλευτικού προσωπικού 

2 άτομα διοικητικού προσωπικού 

 Για τα Περιφερειακά Ιατρεία: 1 άτομο ιατρικού προσωπικού 

1 άτομο νοσηλευτικού προσωπικού 

 Για τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία: 2 άτομα ιατρικού προσωπικού 

2 άτομα νοσηλευτικού προσωπικού 

 

 

Παρατίθεται ακολούθως πίνακας που συσχετίζει τις προαναφερθείσες δράσεις με τις 

προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης, τους φορείς υλοποίησης και την εκτιμώμενη 

κοστολόγησή τους. 

 

Πίνακας 69: Απαιτήσεις σε ανθρώπινους πόρους 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Δ 3.9 Στελέχωση νέων 

ολοκληρωμένων δομών ΠΦΥ 

(νέα ΚΥ ΑΤ και αναβαθμισμένα 

ΚΥ ΑΤ) 

Υ.Υ.Κ.Α. 

Δ.Υ.ΠΕ. 
Ε.Π. Ανάπτυξη ανθρώπινου 

δυναμικού (500.000 €) 

Δ 3.10: Στελέχωση των 

κεντρικών και περιφερειακών 

διευθύνσεων ΠΦΥ του ΥΥΚΑ 

και των ΔΥΠΕ 

ΥΥΚΑ Ε.Π. Ανάπτυξη ανθρώπινου 

δυναμικού (200.000 €) 

Δ 3.15: Ενίσχυση στελέχωσης 

των υφιστάμενων δομών 

ΥΥΚΑ 

Αρμόδιες ΔΥΠΕ 

Μονάδες ΠΦΥ 

Ε.Π. Ανάπτυξη ανθρώπινου 

δυναμικού (600.000 €) 

ΣΥΝΟΛΟ 1.300.000 € 
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1.6. Δείκτες αξιολόγησης Σχεδίου Δράσης 
 
Η επιτυχής παρακολούθηση της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης αποτελεί συνεχή 

διαδικασία που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προτεινόμενου 

προγράμματος, στοχεύοντας στην άμεση διόρθωση τυχόν παρεκκλίσεων από τους αρχικά 

τιθέμενους στόχους του Σχεδίου Δράσης. Μέσω της διαδικασίας παρακολούθησης 

παράγονται δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του 

προγράμματος.  

 

Για τον έλεγχο της επίτευξης των στόχων του Σχεδίου Δράσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

κατάλληλοι δείκτες εκροών (πραγματοποίησης), αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των δεικτών παρακολούθησης της υλοποίησης, τιμές βάσης καθώς 

και η κατάλληλη μεθοδολογία παρακολούθησης του προγράμματος. 

 
Τα εν λόγω αντικείμενα αναπτύσσονται περαιτέρω παρακάτω: 

 

Δείκτες εκροών 

 

Οι δείκτες εκροών επιχειρούν να αποτυπώσουν μια εκτίμηση του φυσικού αντικειμένου που 

αναμένεται να προκύψει από την υλοποίηση των δράσεων του σχεδίου και αφορούν 

οικονομικά στοιχεία, ή χαρακτηριστικά των ωφελουμένων από κάθε δράση του 

προγράμματος, μετρώντας έτσι τη χρηματοδοτική εφαρμογή και την φυσική πρόοδο 

αντίστοιχα. Οι δείκτες εκροών ορίζονται με μονάδες φυσικού αντικειμένου ή με φυσικούς 

αριθμούς. 

 

Για την αποτελεσματική επιλογή και στη συνέχεια εφαρμογή των κατάλληλων δεικτών 

εκροών απαιτείται η συλλογή όλων των δεδομένων που περιγράφουν την υπάρχουσα 

κατάσταση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, συμπεριλαμβάνοντας την λεπτομερή 

καταγραφή των υφιστάμενων υποδομών του δικτύου σε υλικοτεχνική υποδομή, ανθρώπινο 

δυναμικό, εξοπλισμό με τεχνικά, διαγνωστικά και ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και την 

ποσοτικοποίηση ποιοτικών χαρακτηριστικών λειτουργίας του συστήματος, όπως για 

παράδειγμα ο μέσος χρόνος αναμονής των ασθενών και το επίπεδο εξυπηρέτησης και 

ικανοποίησής τους. Στη διαδικασία αυτή ειδικότερα μπορούν να συμβάλλουν οι φορείς και 

αρμόδιες οργανώσεις που συμμετέχουν στη διαδικασία παροχής φροντίδας πρωτοβάθμιας 

υγείας, όπως Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Νοσοκομεία κλπ, καθώς και οι αρμόδιες 

ΔΥΠΕ. 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εφαρμογή των δεικτών εκροών δεν είναι απαραίτητη ή 

εφικτή για το σύνολο της δέσμης των εντοπισμένων προτεινόμενων παρεμβάσεων του 

Σχεδίου, ιδίως όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο το απαραίτητο μελετητικό υπόβαθρο και μια 

αξιόπιστη καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης (τιμές βάσης).  Οι δείκτες εκροών 

ποσοτικοποιούν ουσιαστικά τους στόχους κάθε εντοπισμένης και προτεινόμενης 

παρέμβασης.  

 

Στον Πίνακα 56 παρουσιάζονται οι δράσεις για τις οποίες προτείνεται και είναι εφικτή η 

εφαρμογή των δεικτών εκροών κι περιγράφονται οι δείκτες αυτοί. Οι δείκτες που 

παρουσιάζονται εδώ θα πρέπει να εκληφθούν σαν μια πρώτη προσέγγιση στην 

ποσοτικοποίηση των στόχων του σχεδίου δράσης. Μπορούν όμως να αποτελέσουν τη βάση 

πάνω στην οποία οι υπεύθυνες υπηρεσίες υλοποίησης και δοθείσης επιτήρησης των 

δράσεων θα κατασκευάσουν μια πληρέστερη δέσμη δεικτών, η οποία θα βοηθήσει στην 

καλύτερη παρακολούθηση και αξιολόγηση τόσο της φυσικής όσο και της οικονομικής 

ολοκλήρωσης του σχεδίου δράσης και θα μπορεί να προειδοποιεί έγκαιρα για τις 

απαραίτητες διορθωτικές αν απαιτούνται. Συγκεκριμένα, κρίνεται ότι δείκτες εκροών μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εξής δράσεων: 

 

Πίνακας 70:  Δείκτες εκροών για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων συγκεκριμένων 
δράσεων 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ 

Δ 3.15. Ενίσχυση των υπαρχουσών 

δομών με ανθρώπινο δυναμικό 

 

• Αριθμός ελάχιστου αναγκαίου ιατρικού προσωπικού 

ανά μονάδα ΠΦΥ 

• Αριθμός ελάχιστου αναγκαίου νοσηλευτικού 

προσωπικού ανά μονάδα ΠΦΥ 

• Αριθμός ελάχιστου αναγκαίου διοικητικού 

προσωπικού ανά μονάδα ΠΦΥ 

• Αριθμός ελάχιστου αναγκαίου λοιπού προσωπικού 

ανά μονάδα ΠΦΥ 

Δ 3.4. Εκσυγχρονισμός και 

υλικοτεχνική αναβάθμιση της κτηριακής 

υποδομής των υφισταμένων μονάδων 

ΠΦΥ (ΕΣΥ, ΟΤΑ) 

• Αριθμός μονάδων ΠΦΥ που χρήζουν υλικοτεχνικής 

αναβάθμισης 

• Ελάχιστη αναγκαία δαπάνη για την υλοποίηση της 

αναβάθμισης 

Δ 3.17β. Εξοπλισμός των μονάδων 

ΠΦΥ με τα κατάλληλα τεχνικά 

διαγνωστικά μέσα όπου αυτό είναι 

αναγκαίο 

• Αριθμός διαγνωστικών τεχνικών μέσων ανά υγειονομική 

περιφέρεια 

Δ 4.3. Λειτουργική διασύνδεση • Αριθμός μονάδων ΠΦΥ οι οποίες διασυνδέονται με 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ 

υπηρεσιών παροχής ΠΦΥ άλλες μονάδες της ΠΦΥ 

Δ 4.4. Δικτύωση με τις μονάδες 

νοσοκομειακής περίθαλψης, 

κοινωνικής φροντίδας και την κεντρική 

υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

• Αριθμός μονάδων ΠΦΥ οι οποίες διασυνδέονται με 

μονάδες και δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 

φροντίδας 

Δ 5.5. Κατάρτιση προσωπικού ΠΦΥ • Αριθμός επιμορφωτικών / εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

και προγραμμάτων για την κατάρτιση του ιατρικού 

προσωπικού 

• Αριθμός επιμορφωτικών / εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

και προγραμμάτων για την κατάρτιση του 

νοσηλευτικού προσωπικού 

• Αριθμός επιμορφωτικών / εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

και προγραμμάτων για την κατάρτιση των λοιπών 

επαγγελματιών υγείας της ΠΦΥ 

• Αριθμός συμμετεχόντων στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που απευθύνονται στο ιατρικό 

προσωπικό 

• Αριθμός συμμετεχόντων στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που απευθύνονται στο νοσηλευτικό 

προσωπικό 

• Αριθμός συμμετεχόντων στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που απευθύνονται στους λοιπούς 

επαγγελματίες υγείας της ΠΦΥ 

Δ 5.6. Εκπαίδευση προσωπικού για τη 

διαχείριση ιατροασφαλιστικών 

δεδομένων και πληροφοριών 

• Αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη χρήση 

των Η/Υ 

• Αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη 

διαχείριση του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου (ΗΙΦ) 

του ασθενούς και της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας 

• Αριθμός συμμετεχόντων στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα για τη χρήση των Η/Υ 

• Αριθμός συμμετεχόντων στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα για τη διαχείριση του ΗΙΦ και της 

ηλεκτρονικής κάρτας υγείας 

Δ 6.2. Μισθολογική αναπροσαρμογή 

επαγγελματιών ΠΦΥ 
• Ελάχιστο ετήσιο εισόδημα για το ιατρικό προσωπικό 

• Ελάχιστο ετήσιο εισόδημα για το νοσηλευτικό 

προσωπικό 

• Ελάχιστο ετήσιο εισόδημα για το διοικητικό 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ 

προσωπικό 

• Ελάχιστο ετήσιο εισόδημα για τους λοιπούς 

επαγγελματίες υγείας οι οποίοι απασχολούνται στην 

ΠΦΥ 

Δ 7.2. Ενημερωτικές καμπάνιες προς 

τους πολίτες σχετικά με το θεσμό του 

οικογενειακού ιατρού και τη χρήση της 

ηλεκτρονικής κάρτας υγείας. 

• Αριθμός απαιτούμενων ημερίδων για την ενημέρωση 

του κοινού 

• Αριθμός δημοσιεύσεων στον Τύπο 

• Αριθμός ανακοινώσεων στα ΜΜΕ και το Διαδίκτυο 

 
 

Δείκτες αποτελεσμάτων (PROCESS EVALUATION) 

 

Οι δείκτες αποτελεσμάτων αναφέρονται στις άμεσες ή έμμεσες αρχικές επιδράσεις που 

αναμένεται να προκύψουν από την εφαρμογή των προτεινόμενων παρεμβάσεων του 

Σχεδίου για τους άμεσα ωφελούμενους αποδέκτες των εν λόγω ενεργειών και μετρώνται με 

φυσικούς αριθμούς, ή με ποσοστά, ή σε μονάδες φυσικής ή οικονομικής ωφέλειας. 

Εξαρτώνται δε άμεσα από τους στόχους και τις προτεραιότητες της εθνικής πολιτικής για την 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπως περιγράφονται και αναλύονται στον Άξονα 3 του 

παρόντος. 

 

Ο ποσοτικός υπολογισμός των αποτελεσμάτων καλύπτει πρωταρχικά την κατάσταση των 

ωφελουμένων στο τέλος της υλοποίησης των δράσεων. Κατά συνέπεια, για τον 

προσδιορισμό των δεικτών αποτελεσμάτων απαιτείται η πάροδος ικανού χρονικού 

διαστήματος, ώστε να μπορούν να συνεκτιμηθούν οι αρχικές επιδράσεις των προτεινόμενων 

ενεργειών στους αποδέκτες. Άρα οι δείκτες αυτοί θα προσδιοριστούν σε μετέπειτα στάδιο 

υλοποίησης του σταδίου. 

 

• Αναφορικά με την επιλογή ποσοτικών δεικτών αποτελεσμάτων, αυτοί μπορεί να 

αναφέρονται στη μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών – χρηστών του 

συστήματος ΠΦΥ για την εξυπηρέτησή τους σε μία μονάδα ΠΦΥ και να μετρώνται 

ανά χρονικά διαστήματα που θα πρέπει να καθοριστούν, ώστε να γίνεται ουσιαστική 

αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των δράσεων. 

 

• Αναφορικά με την επιλογή δεικτών αποτελεσμάτων οι οποίοι αφορούν στην 

αξιολόγηση της ποιότητας, αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 2 που 
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ακολουθεί. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του εν λόγω Σχεδίου Δράσης οι άμεσα 

ωφελούμενοι αποδέκτες από την υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων είναι: 

 

• Οι συγκεκριμένες κατηγορίες των άμεσα και έμμεσα δυνητικά 

ωφελούμενων ομάδων του πληθυσμού 

• Οι ίδιες οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

 

Δείκτες επιπτώσεων (OUTCOME EVALUATION) 

 

Οι δείκτες επιπτώσεων λειτουργούν συμπληρωματικά με τους προαναφερθέντες δείκτες 

αποτελεσμάτων και αφορούν στις απώτερες και γενικότερες επιδράσεις που αναμένεται να 

προκύψουν από την εφαρμογή των προτεινόμενων παρεμβάσεων του Σχεδίου όχι μόνο για 

τους άμεσα ωφελούμενους αποδέκτες των εν λόγω ενεργειών, αλλά και για ευρύτερες 

ομάδες πληθυσμού, ή ακόμα και για το σύνολο της χώρας. Κατά συνέπεια η μέτρηση αυτού 

του τύπου των δεικτών είναι πολύπλοκη και συχνά είναι δύσκολος ο καθορισμός σαφών 

αιτιωδών σχέσεων. 

 

Για την επιλογή των καταλλήλων δεικτών επιπτώσεων, διακρίνονται οι παρακάτω πιθανές 

εναλλακτικές προσεγγίσεις: 

 

• Ιδανικό Σενάριο: Επιλέγονται δείκτες που ενσωματώνουν το σύνολο των 

επιπτώσεων όλων των προτεινομένων παρεμβάσεων του προγράμματος 

• Α’ Εναλλακτικό Σενάριο: Επιλέγονται δείκτες που ενσωματώνουν τις επιπτώσεις των 

προτεινόμενων δράσεων που κατέχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα στις προτεραιότητες 

της εθνικής πολιτικής για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. 

• Β’ Εναλλακτικό Σενάριο: Επιλέγεται δείκτης επιπτώσεων λαμβάνοντας υπόψη μόνο 

τις επιδράσεις κάθε προτεινόμενης παρέμβασης χωριστά 

 

Καθώς οι δείκτες επιπτώσεων μετρούν τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις του προγράμματος, 

για τον καθορισμό τους απαιτείται η πάροδος του χρονικού διαστήματος στο οποίο 

εντάσσεται τόσο το παρόν Σχέδιο Δράσης, όσο και το τρέχον Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 

Αναφοράς. Έτσι, η επιλογή αυτών των δεικτών θα γίνει μετά το έτος 2013, συνεκτιμώντας και 

την αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης από τη χρήση των δεικτών αποτελεσμάτων που θα 

προηγηθεί. 

 

Στον Πίνακα 71 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι προτεινόμενοι δείκτες αποτελεσμάτων και 

επιπτώσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά τομέα και κατηγορία παρέμβασης.
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Πίνακας 71: Ποσοτικοί δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων ανά τομέα και κατηγορία παρέμβασης 

Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

(Δείκτες Αξιολόγησης Διαδικασίας / Process 
Evaluation) 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
(Δείκτες Αξιολόγησης Εκβάσεων / 

Outcome Evaluation) 

ΚΠ 3. Ποιοτική 

αναβάθμιση 

Δ 3.1. Καθιέρωση προτύπων ποιότητας και ελέγχου της απόδοσης των 

φορέων της ΠΦΥ και ανάπτυξη μηχανισμού συστήματος ποιοτικού 

ελέγχου  

• Ποσοστό των μονάδων ΠΦΥ στις οποίες 

έχουν καθιερωθεί μηχανισμοί ελέγχου της 

ποιότητας των υπηρεσιών υγείας σε 

καθορισμένα χρονικά διαστήματα. 

• Βελτίωση της ρύθμισης (control) 

επιλεγμένων χρόνιων νοσημάτων 

(όπως σακχαρώδης διαβήτης, 

υπέρταση, ΧΑΠ με τη μέτρηση 

βιοχημικών και κλινικών στοιχείων) 

• Βελτίωση της ικανοποίησης των 

χρηστών  και των υγειονομικών 

(όπως καταγράφεται σε ειδικά 

σταθμισμένα ερωτηματολόγια / 

EUROPEP, DISC) 

ΚΠ 6. 

Χρηματοδότηση 

και οικονομική 

διαχείριση 

• Ποσοστό της ταξινόμησης και της 

κοστολόγησης των ιατρικών πράξεων που έχει 

ολοκληρωθεί 

• Μείωση των δαπανών για την ΠΦΥ 
Δ 6.1. Κωδικοποίηση και αποζημίωση των ιατρικών πράξεων 
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ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
(Δείκτες Αξιολόγησης Διαδικασίας / Process 

Evaluation)
(Δείκτες Αξιολόγησης Εκβάσεων / Outcome 

Evaluation)

ΚΠ 2. Ανάλυση - μελέτη Δ 2.5. Εκπόνηση σχεδίου 
εκπαίδευσης των στελεχών και των 
εργαζομένων στην ΠΦΥ

•    Ποσοστό ολοκλήρωσης των υπό μελέτη ερευνών και 
στρατηγικών σχεδίων

•  Αριθμός προτεινόμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης

ΚΠ 3. Ποιοτική αναβάθμιση Δ 3.8. Σύνταξη κατευθυντήριων 
οδηγιών

•    Αριθμός νοσημάτων για τα οποία έχουν συνταχθεί 
κατευθυντήριες οδηγίες

Βλέπε δείκτες της Δράσης Δ 3.14

ΚΠ 3. Ποιοτική αναβάθμιση Δ 3.4. Εκσυγχρονισμός και 
υλικοτεχνική αναβάθμιση της 
κτιριακής υποδομής των 
υφισταμένων μονάδων ΠΦΥ (ΕΣΥ, 
ΟΤΑ)

•    Επιφάνεια κτιρίου ανά χρήστη                                        
- Μέσο κόστος συντήρησης και επισκευών ανά μ2              
- Ποσοστό μονάδων ΠΦΥ στις οποίες έχει ολοκληρωθεί η 
υλικοτεχνική αναβάθμιση                               

Βλέπε δείκτες της Δράσης Δ 3.14

ΚΠ 3. Ποιοτική αναβάθμιση Δ 3.17 Εξοπλισμός των μονάδων 
ΠΦΥ με τα κατάλληλα τεχνικά 
διαγνωστικά μέσα όπου αυτό είναι 
αναγκαίο

•    Ποσοστό μονάδων ΠΦΥ που εξοπλίζονται με τα 
απαραίτητα τεχνικά διαγνωστικά μέσα

Βλέπε δείκτες της Δράσης Δ 3.14

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

•    Ποσοστό μονάδων ΠΦΥ όπου έχει εγκατασταθεί το 
απαραίτητο πληροφοριακό σύστημα για την ανάπτυξη της 
ηλεκτρονικής κάρτας υγείας

•  Αριθμός ιατρών, νοσηλευτών και άλλων 
υγειονομικών οι οποίοι εργάζονται σε Η/Υ για την 
καταχώρηση δεδομένων υγείας ως ποσοστό στο 
σύνολο υπηρετούντων στη μονάδα ή στην περιφέρεια    
·  Αριθμός διοικητικών που εργάζονται σε Η/Υ για την 
καταχώρηση δεδομένων υγείας ως ποσοστό στο 
σύνολο υπηρετούντων στη μονάδα ή στην περιφέρεια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΠ 3. Ποιοτική αναβάθμιση Δ 3.14. Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 
κάρτας υγείας (ΗΚΥ)
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Δ 4.3. Λειτουργική διασύνδεση 
υπηρεσιών ΠΦΥ

•          Ποσοστό των μονάδων ΠΦΥ που έχουν 
διασυνδεθεί μεταξύ τους

Δ 4.4. Δικτύωση με τις μονάδες 
νοσοκομειακής περίθαλψης 
κοινωνικής φροντίδας και την 
κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

•          Ποσοστό των μονάδων ΠΦΥ που έχουν 
διασυνδεθεί με τις μονάδες νοσοκομειακής 
περίθαλψης

Δ 5.5. Κατάρτιση προσωπικού ΠΦΥ •          Ποσοστό προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που έχει πραγματοποιηθεί

Δ 5.4. Εκπαίδευση προσωπικού για 
τη διαχείριση ιατροασφαλιστικών 
δεδομένων και πληροφοριών

•          Ποσοστό των επαγγελματιών υγείας που έχει 
συμμετάσχει στα προγράμματα εκπαίδευσης 
σχετικά με το αντικείμενο εργασίας τους

ΚΠ 6. Χρηματοδότηση και 
οικονομική διαχείριση

Δ 6.2. Μισθολογική αναπροσαρμογή 
επαγγελματιών ΠΦΥ

Δεν χρειάζονται δείκτες Δεν χρειάζονται δείκτες

Δ 7.1. Δημιουργία ιστοσελίδας με 
πληροφορίες για τον νέο τρόπο 
λειτουργίας της ΠΦΥ και την 
πρόσβαση στις μονάδες φροντίδας 
υγείας

•          Ποσοστό ατόμων από τον πληθυσμό ευθύνης 
που παρακολούθησαν τις ενημερωτικές εισηγήσεις

•          Βελτίωση της ικανοποίησης των χρηστών 
(αξιολόγηση με επιλεγμένα ερωτηματολόγια / 
EUROPEP)

Δ 7.2. Οργάνωση ενημερωτικών 
εισηγήσεων προς τους πολίτες 
σχετικά με το θεσμό του 
οικογενειακού ιατρού και την χρήση 
της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας

•          Αριθμός ατόμων που επισκέφτηκαν την 
ιστοσελίδα ανά περιφέρεια μέσα σε ένα έτος

•          Μείωση χρόνου επαφής με τις υπηρεσίες 
ΠΦΥ μετά την αναγνώριση του προβλήματος

ΚΠ 7. Προβολή και 
επικοινωνιακή πολιτική

ΚΠ 4. Δικτύωση φορέων Δεν χρειάζονται δείκτες

ΚΠ 5. Εκπαίδευση •         Ποσοστό εργαζομένων στην ΠΦΥ το οποίο
διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες για τη διαχείριση
των ιατροασφαλιστικών δεδομένων και πληροφοριών
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  Δείκτες παρακολούθησης υλοποίησης 

 

Οι δείκτες παρακολούθησης υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης αναφέρονται στην μέτρηση με 

ποσοστιαία μορφή του βαθμού εφαρμογής των προτεινομένων δράσεων.  

 

Η εφαρμογή λοιπόν των κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης υλοποίησης του 

προγράμματος προϋποθέτει την έναρξη εφαρμογής του προτεινόμενου Σχεδίου. Οι εν λόγω 

δείκτες μπορεί να αναφέρονται στα ακόλουθα: 

   

• Ποσοστό απορρόφησης χρηματοδότησης που απαιτείται για την υλοποίηση κάθε 

δράσης 

• Ποσοστό φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση κάθε δράσης επί του συνόλου 

των προτεινόμενων φορέων, δυνητικά με την ταυτόχρονη εφαρμογή συντελεστών 

βαρύτητας για την αναγκαιότητα συμμετοχής των εν λόγω φορέων στην υλοποίηση 

κάθε δράσης 

• Ποσοστό ενεργειών που υλοποιούνται επί του συνόλου των προτεινόμενων 

εμπεριεχομένων ενεργειών για κάθε δράση, απαραιτήτως με εφαρμογή κατάλληλων 

συντελεστών βαρύτητας ενεργειών ανά προτεινόμενη παρέμβαση 

• Ποσοστό στελέχωσης με ανθρώπινο δυναμικό (διακριτά για ιατρικό, νοσηλευτικό και 

διοικητικό) επί του συνολικού προτεινόμενου δυναμικού για κάθε Περιφέρεια 

• Ποσοστό εξοπλισμού με υλικοτεχνική υποδομή (πχ. ηλεκτρονικός εξοπλισμός, 

διαγνωστικά και τεχνικά μέσα κλπ) επί του συνόλου της υποδομής που θα απαιτηθεί 

σε κάθε περιφέρεια κατόπιν αναλυτικής εκτίμησης αναγκών. 

• Ποσοστό χρόνου που έχει παρέλθει για την υλοποίηση κάθε δράσης επί του 

συνολικού χρόνου που απαιτείται για την εφαρμογή της παρέμβασης αυτής, όπως 

περιγράφεται στο σχετικό χρονοδιάγραμμα του Άξονα 3. 

 

Τιμές βάσης 

 

Οι τιμές βάσης χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και 

αφορούν τις τιμές ποσοτήτων ανά κατηγορία φυσικού αντικειμένου. Ο προσδιορισμός των 

τιμών βάσεων με ακρίβεια αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων του προτεινόμενου 

προγράμματος, καθώς συνδέεται άρρηκτα με την ορθολογική επιλογή των κατάλληλων 

δεικτών που αναφέρονται παραπάνω. 
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Έτσι, για την ορθή επιλογή και την αποτελεσματική χρήση αυτών των τιμών απαιτείται ο 

συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων στην παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας, καθώς και αυτών καθαυτών των μονάδων ΠΦΥ, ώστε να πραγματοποιηθεί πλήρης 

καταγραφή των υπαρχουσών υποδομών τόσο σε υλικοτεχνικά μέσα όσο και σε ανθρώπινο 

δυναμικό, προκειμένου να γίνει στη συνέχεια η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των 

επιπτώσεων των σχεδιασμένων δράσεων στις ωφελούμενες ομάδες πληθυσμού.  

 

Μεθοδολογία παρακολούθησης  

 

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, προτείνεται μία σταδιακή μεθοδολογία 

παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης που αναλύεται παρακάτω: 

 

1. 1ο Στάδιο: Σύσταση ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων διοίκησης και 

παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με το ΥΥΚΑ. 

 

2. 2ο Στάδιο: 

 

• Πλήρης καταγραφή χαρακτηριστικών και ποσοτήτων που εκφράζουν 

την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή σε κάθε δομική μονάδα ΠΦΥ 

• Πλήρης καταγραφή υπάρχουσας υποδομής δομικών μονάδων ΠΦΥ 

σε ανθρώπινο δυναμικό (διακριτά για ιατρικό, νοσηλευτικό και 

διοικητικό προσωπικό) 

• Πλήρης καταγραφή των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών και των 

αναγκών υγείας των πληθυσμών ευθύνης κάθε μονάδας ΠΦΥ. 
 

3. 3ο Στάδιο: Σύνθεση των αποτελεσμάτων του 2ου Σταδίου για την περιγραφή της 

υπάρχουσας κατάστασης ανά περιφέρεια. 

 

4. 4ο Στάδιο: Καταγραφή των τιμών βάσεων για κάθε δράση του σχεδίου και καθορισμός 

δεικτών εκροών. 

 

5. 5ο Στάδιο: Υλοποίηση των προτεινόμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών του 

Σχεδίου Δράσης. 

 

6. 6ο Στάδιο: Έναρξη υλοποίησης των προτεινόμενων παρεμβάσεων του Σχεδίου 

Δράσης. 
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7. 7ο Στάδιο: Σταδιακή παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων μέσω 

υπολογισμού και τήρησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα δεικτών παρακολούθησης 

υλοποίησης.  

 

8. 8ο Στάδιο: Επιλογή κατάλληλων δεικτών για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων από την 

εφαρμογή των προτεινόμενων δράσεων. Η μέτρηση των αποτελεσμάτων με τη χρήση 

αυτών των δεικτών θα αρχίσει με τη συμπλήρωση ικανοποιητικού χρονικού 

διαστήματος το οποίο θα επιτρέπει την εμφάνιση των πρώτων αποτελεσμάτων στις 

άμεσα και έμμεσα ωφελούμενες ομάδες του πληθυσμού. Το διάστημα αυτό ορίζεται 

με την παρέλευση ενός τουλάχιστον έτους από τη στιγμή της έναρξης υλοποίησης 

των παρεμβάσεων. 

 

9. 9ο Στάδιο: Επιλογή κατάλληλων δεικτών επιπτώσεων μετά το έτος 2013 που αποτελεί 

το χρονικό πέρας εφαρμογής του τρέχοντος ΕΣΠΑ. 

 

10. 10ο Στάδιο: Τελική αξιολόγηση προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

 

Τα αποτελέσματα και επιπτώσεις της υλοποίησης των προτεινόμενων 

ενεργειών/παρεμβάσεων μπορούν να μελετηθούν στα παρακάτω επίπεδα: 

 

1. Επίπεδο των ωφελούμενων ομάδων (δείκτες υγείας, κόστους ικανοποίησης 

και διαδικασιών) 

2. Επίπεδο της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας υγείας 

 

Το τελευταίο επίπεδο επιλέγεται να μελετηθεί ξεχωριστά αφού ο κύριος στόχος του 

προτεινόμενου σχεδίου δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ΠΦΥ, ένας 

τομέας στον οποίο η χώρα μας υπολείπεται σημαντικά των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. 

 

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί θα αντληθεί από τη διεθνή μεθοδολογία αλλά και από 

μεθόδους που έχουν εφαρμοσθεί σε μια σειρά από μελέτες που έχει αναπτύξει η Εθνική 

Σχολή Δημόσιας Υγείας και η Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Τμήματος 

Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και η οποία παρουσιάζεται στην Ελληνική και ξένη 

βιβλιογραφία. 

 

Τα θέματα του ιατρικού ελέγχου (medical audit) και της αξιολόγησης της ποιότητας (quality) 

των υπηρεσιών υγείας έχουν εισαχθεί από χρόνια στις συζητήσεις για τη διαμόρφωση 

σύγχρονων συστημάτων υγείας και φροντίδας σε Ευρώπη και Αμερική, και φαίνεται να 

επηρεάζουν τις προσεγγίσεις βελτίωσης της απόδοσης και κλινικής διακυβέρνησης. Η 

έλλειψη ενός ενιαίου αποδεκτού ορισμού της ποιότητας φαίνεται να προσφέρει δικαιολογίες 

στην άρνηση ένταξης της συζήτησης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και της 

αξιολόγησής της σε ορισμένα συστήματα υγείας.  

 

Παρά τις δυσκολίες ανάπτυξης ομοφωνίας σε ορισμό και μεθόδους για την αξιολόγηση της 

ποιότητας των υπηρεσιών υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, δεν είναι λίγες οι 

προσπάθειες και οι καινοτομίες που εισάγονται στη Γενική Ιατρική στην Ευρώπη, που 

αναλαμβάνει ένα σημαντικό ρόλο ο οποίος αποτελεί αντικείμενο συζήτησης σήμερα στα 

σχετικά  επιστημονικά περιοδικά. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γενικής Ιατρικής 

(http://www.woncaeurope.org) και το δίκτυό της για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη Γενική 
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Ιατρική (http://www.equip.ch) έχουν κατατάξει τη διασφάλιση και την αξιολόγηση της 

ποιότητας φροντίδας υγείας ανάμεσα στις υψηλής προτεραιότητας δραστηριότητές τους. 

Το Βρετανικό Σύστημα Υγείας (ΝΗS) από χρόνια αναδεικνύει τη βελτίωση της ποιότητας στη 

φροντίδα υγείας ως κύριο συστατικό του και την εντάσσει στη στρατηγική ανάπτυξή του,  ενώ 

πρόσφατα καθιέρωσε το συμβόλαιο με τον γενικό ιατρό ως μέσο για την παροχή υψηλής 

ποιότητας φροντίδας στον ασθενή (Investing in General Practice: the New Medical Services 

Contract, http://www.bma.org.uk/ap.nsf/Content/NewGMScontract/). Το νέο αυτό συμβόλαιο 

που έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις στο ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο, εισάγει ένα πλαίσιο 

εκτίμησης της ποιότητας και των εκβάσεων στα ιατρεία του συστήματος, το οποίο βασίζεται 

στην καλύτερη διαθέσιμη, με βάση την μαρτυρία, απόδειξη. Δείκτες επίτευξης της ποιότητας 

σε επιλεγμένες κλινικές περιοχές των οργανωτικών διαδικασιών, των υπηρεσιών πρόληψης 

και των εμπειριών του ασθενούς χρησιμοποιούνται για την αξιοποίηση της ποιότητας. Οι 

δείκτες αυτοί διαμορφώθηκαν από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων με βάση την καλύτερη 

διαθέσιμη απόδειξη και οι πρώτες αξιολογήσεις αυτού του νέου θεσμού συζητούνται σήμερα 

στη βιβλιογραφία (Doran, et al., 2006).  

 

Ορισμένες προσπάθειες συζήτησης πεδίων για την αξιολόγηση της λειτουργίας ιατρείων και 

ενός καταλόγου με δείκτες για την αξιολόγηση της ποιότητας στη γενική ιατρική έλαβαν χώρα 

σε έξι ευρωπαϊκές χώρες: Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία, Ελβετία και Αγγλία/Ουαλία 

(Engels, et al., 2005), και το ανεπτυγμένο εργαλείο σταθμίστηκε σύντομα σε ένα περιβάλλον 

273 ιατρών γενικής ιατρικής  στην Ευρώπη (Engels, et al., 2006). Το εργαλείο αυτό, που 

ονομάζεται European Practice Assessment (EPA), αποτελείται από 57 δείκτες ποιότητας και 

φαίνεται να είναι έγκυρο και αξιόπιστο. Ακόμα 23 χώρες του ΟΟΣΑ (Αυστραλία, Αυστρία, 

Καναδάς, Τσεχία, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, 

Μεξικό, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, 

Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) πήραν την πρωτοβουλία να 

αναπτύξουν δείκτες ποιότητας κοινά αποδεκτούς έτσι ώστε να είναι δυνατή τόσο η 

αξιολόγηση όσο και η σύγκριση. Πιο συγκεκριμένα, μια ομάδα ειδικών από όλες τις χώρες 

που συμμετείχαν στο πρόγραμμα κατέληξε σε 27 κοινά αποδεκτούς δείκτες ( 6 αφορούν την 

προαγωγή υγείας, 13 αφορούν την πρόληψη και 8 που αφορούν την πρωτοβάθμια 

φροντίδα) (M. Marshall et al., 2006). 

 

Αντίθετα με τις επιπτώσεις στην Ευρώπη το θέμα της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας δεν 

έχει ουσιαστικά ενταχθεί στις μείζονες προτεραιότητες του εθνικού συστήματος υγείας στην 

χώρα μας αν και αυτό αποτελεί συχνό θέμα συνεδρίων, ενώ το 2003 κυκλοφόρησε μια 
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έκδοση με τίτλο «Η ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας» (Επιμέλεια έκδοσης: Γ. Κυριόπουλος, 

Χ. Λιονής, Κ. Σουλιώτης, Γ. Τσάκος). Επίσης η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας εξέδωσε 

εγχειρίδιο με θέμα «Η αναζήτηση της ποιότητας στην υγεία και τη φροντίδα υγείας: κείμενα 

ομοφωνίας (Casus Sanitatis 2003, Εκδόσεις Παπαζήση, επιμέλεια Κυριόπουλος και Λιονής, 

http://www.casussanitatis.gr). 

 

Η ανάπτυξη περιφερειακών διοικήσεων στην Ελλάδα οδήγησε και στη συζήτηση για την 

αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών υγείας στην Π.Φ.Υ. Το Πε.Σ.Υ.Π. Κρήτης εισήγαγε 

συγκεκριμένα μέτρα για την κλινική διακυβέρνηση καθώς και την ανάπτυξη μέσων και 

μεθόδων. Τα πρώτα αποτελέσματα μιας βραχυχρόνιας παρέμβασης όσον αφορά την 

βελτίωση  της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας στα Κέντρα Υγείας της Κρήτης  

δημοσιεύονται στο Croatian Medical Journal (Lionis, et al, 2004;45: 599-603, 

http://www.cmj.hr). Στη δημοσίευση αυτή γίνεται αναφορά για την πρώτη εφαρμογή των 

συμβολαίων αποδοτικότητας με γενικούς ιατρούς και επαγγελματίες υγείας (συμβάσεις που 

υπογράφτηκαν από τη διοίκηση του Πε.Σ.Υ.Π. Κρήτης και εθελοντές υγειονομικούς), με τη 

χρήση επιλεγμένων δεικτών αξιολόγησης της διαδικασίας και της έκβασης αλλά και την 

αξιολόγηση των υπηρεσιών οικογενειακού ιατρού από τους ίδιους τους επισκέπτες των 

Κέντρων Υγείας.  

 

Η Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου 

Κρήτης από χρόνια έχει επενδύσει στην ανάπτυξη της έρευνας στη Γενική Ιατρική και στην 

Π.Φ.Υ. Προτάσεις της για την εκτίμηση των αναγκών υγείας του πληθυσμού, του μεγέθους 

των προβλημάτων στην κοινότητα και τη διαχείριση του κινδύνου, έχουν δημοσιευτεί σε βιο-

ιατρικά περιοδικά, ενώ το ερευνητικό της δυναμικό έχει επενδύσει ενέργεια και χρόνο στην 

ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών σε 

Κέντρα Υγείας. Μια ομάδα μελέτης στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας της κλινικής 

εργάζεται στην κατεύθυνση ανάπτυξης εργαλείων αξιολόγησης της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών από τα Κέντρα Υγείας. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της 

πρωτοβουλίας ήταν η σύνθεση ενός δελτίου αξιολόγησης, που δανείζεται ιδέες από 

δραστηριότητες και μεθοδολογία αναπτυγμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο (Graves 2002). Η 

προσπάθεια αυτή εστιάζεται στην ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων για την αξιολόγηση της 

ποιότητας από δομές ΠΦΥ. Μια τέτοια προσέγγιση φυσικά δεν είναι εύκολη για πολλούς 

λόγους, μεταξύ των οποίων: 

(α)  Δεν υπάρχει ομοφωνία και νομικό υπόβαθρο για το ποιες υπηρεσίες είναι δεσμευτικές ή 

υποχρεωτικές από τους ιατρούς γενικής ιατρικής ή τους άλλους ιατρούς ΕΣΥ που 
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εργάζονται στα Κέντρα Υγείας. Οι διάφοροι νόμοι περιορίζονται σε γενικές διατυπώσεις 

για υποχρεώσεις και καθήκοντα, ενώ συχνά και η βιβλιογραφία που σχετίζεται με την 

αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων στη γενική ιατρική είναι ελλιπής και 

αλληλοσυγκρουόμενη. 

(β)  Δεν υπάρχουν συμφωνημένα κείμενα για κατευθυντήριες οδηγίες σχετικές με τη 

διαχείριση επιλεγμένων χρόνιων νοσημάτων και δραστηριοτήτων πρόληψης και 

προαγωγής της υγείας. Η εμπειρία της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής 

του Πανεπιστημίου Κρήτης που έχει αποκτηθεί από την εργασία στη διαμόρφωση 

κατευθυντηρίων οδηγιών στην καθημερινή πρακτική (http://www.cgrg.gr), καθώς και στο 

πλαίσιο πρόσφατου ερευνητικού προγράμματος στα πλαίσια του INTERREG ΙΙΙ 

(Επιστημονικό Υπεύθυνο Αναπληρωτής Καθηγητής Τάσος Φιλαλήθης) και σε 

συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής, είναι άξια μνημόνευσης αλλά δεν 

αρκεί για τις ανάγκες του συστήματος υγείας στη χώρα μας.  

 

Σχετική με την ποιότητα υγείας είναι η ερευνητική εργασία της Κλινικής αυτής στην ανάπτυξη 

εργαλείων και κλιμάκων για τη διάγνωση των κοινών προβλημάτων υγείας στην 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, την εκτίμηση των αναγκών εκπαίδευσης των υγειονομικών, 

την μέτρηση της ποιότητας ζωής σε χρόνια νοσήματα και την εκτίμηση της γνώμης των 

ασθενών. 

 

Αυτή την περίοδο ακόμη ολοκληρώνεται μια μεταπτυχιακή εργασία στο πλαίσιο του 

μεταπτυχιακού προγράμματος για τη Δημόσια Υγεία και τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης (http://mph.med.uoc.gr) που έχει ως θέμα την «αξιολόγηση της 

ποιότητας των υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με την χρήση δεικτών 

ποιότητας». Σύμφωνα με τα πρώτα μη ανακοινωθέντα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, 

από μια συστηματική αναζήτηση στο PubMed με την χρήση  όρων του MeSH  όπως <Family 

Practice OR Family Medicine OR Family physicians OR Primary Health Care AND Quality 

indicators> βρέθηκαν 318 άρθρα. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται άρθρα που 

αναφέρονται σε δείκτες σχετικούς με την πρόληψη και προαγωγή υγείας τη διαχείριση 

ασθενειών και την οργάνωση και διοίκηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Barnsley et 

al., 2005), την αναγκαιότητα δημιουργίας δεικτών κοινά αποδεκτών για την αξιολόγηση της 

ποιότητας στην ΠΦΥ στις χώρες του ΟΟΣΑ (Marshall et al., 2006) και στους δείκτες 

ποιότητας σχετικούς με την οργάνωση και λειτουργία της ΠΦΥ (Engels, et al., 2005). Οι 

δείκτες ποιότητας που ήδη έχουν διαμορφωθεί από τη μελέτη αυτή και η μεθοδολογία που 

έχει προταθεί θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών 
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φροντίδας υγείας που παρέχουν οι μονάδες ΠΦΥ. ΟΙ δείκτες αυτοί θα καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσμα υπηρεσιών της ΠΦΥ ταξινομημένων στις 6 θεματικές ενότητες που ανέδειξε η 

προηγούμενη έρευνα της Πανεπιστημιακής αυτής Κλινικής και συγκεριμένα τις δομές, την 

οργάνωση και διοίκηση, το προσωπικό, τη διαχείριση νόσων και προβλημάτων υγείας, τις 

δράσεις πρόληψης και προαγωγής υγείας και τη συνταγογράφηση..  

 

Σημείωση: Το παραπάνω κείμενο είναι μέρος της εισήγησης των Χ. Λιονή, Α. Μουστακα και 

Κ. Σουλιώτη με τίτλο « Η αξιολόγηση της ποιότητας και η πιστοποίηση των υπηρεσιών 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στα Κέντρα Υγείας» που παρουσιάστηκε το Δεκέμβριο του 

2007 στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την ‘‘Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας’’ και δημοσιεύθηκε 

στα ηλεκτρονικά πρακτικά του. 

 
2.1. Αποτελέσματα στις ωφελούμενες ομάδες πληθυσμού 
 

Το σύνολο των προτεινόμενων παρεμβάσεων του παρόντος Σχεδίου Δράσης έχει 

αποτελέσματα, άμεσα και έμμεσα, σε όλες σχεδόν τις πληθυσμιακές ομάδες που 

αναφέρονται παρακάτω: 

 

• Ασθενείς, τοπικές κοινωνίες και εκπρόσωποί τους 

• Οικογενειακοί Ιατροί 

• Επαγγελματίες υγείας οι οποίοι απασχολούνται στην ΠΦΥ 

• Επαγγελματίες υγείας οι οποίοι απασχολούνται στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 

φροντίδα υγείας 

• Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα 

• Φορείς χρηματοδότησης του συστήματος 

• Μονάδες ΠΦΥ 

 

Όλες οι προτεινόμενες δράσεις που αναφέρονται στο παρόν σχέδιο έχουν θετικές επιδράσεις 

στις τέσσερις πρώτες ομάδες του πληθυσμού (Ασθενείς, τοπικές κοινωνίες και εκπρόσωποί 

τους, Οικογενειακοί Ιατροί, Επαγγελματίες Υγείας στην ΠΦΥ και Επαγγελματίες υγείας στη 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα). Ενώ κάποιες από τις δράσεις που περιγράφονται 

έχουν επιδράσεις και στις υπόλοιπες ομάδες του πληθυσμού. 
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2.2.  Αποτελέσματα στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας 

 

Οι προτεινόμενες δράσεις εκτός από τα θετικά αποτελέσματα στις ωφελούμενες ομάδες του 

πληθυσμού επιδρούν εξίσου θετικά και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας φροντίδας, έναν τομέα που παρουσιάζει μεγάλες αδυναμίες συγκριτικά με 

τους αντίστοιχους των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών. 

 

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται και περιγράφονται αναλυτικά στο παρόν σχέδιο δράσης 

έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την επίτευξη των βασικών στόχων ενός σύγχρονου 

συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας οι οποίοι είναι η ισότητα στην πρόσβαση για 

όλους ανεξαρτήτως τους πολίτες και η εκπλήρωση των αρχών της συνέχειας και της 

παροχής ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας. Επιπλέον, κατά το σχεδιασμό των 

προαναφερθέντων δράσεων σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν οι στόχοι της ικανοποίησης των 

αναγκών υγείας και των προσδοκιών των ασθενών αλλά και η βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 

Στον Πίνακα 58 που ακολουθεί επιχειρείται μια παρουσίαση των δεικτών ποιότητας οι οποίοι 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα των 

προτεινόμενων δράσεων στις ωφελούμενες ομάδες του πληθυσμού αλλά και στην ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις μονάδες της ΠΦΥ. Οι δράσεις έχουν ταξινομηθεί ανά 

τομέα και κατηγορία παρέμβασης και αναφέρονται επίσης οι αντίστοιχες ωφελούμενες 

ομάδες αλλά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από κάθε δέσμη δράσεων. 
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Πίνακας  72:  Ποιοτικοί δείκτες αποτελεσμάτων / επιπτώσεων για την αξιολόγηση των δράσεων στις ωφελούμενες ομάδες του 
πληθυσμού και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας 

 
Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

(Δείκτες Αξιολόγησης της Ποιότητας 
Διαδικασίας και των Εκβάσεων) 

Δ 1.1. Υποστηρικτική Δράση για την 

ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για το 

ρόλο και τις αρμοδιότητες του 

οικογενειακού ιατρού 

ΚΠ 1. Θεσμική 

δράση 

Δ 1.2. Υποστηρικτική Δράση για την 

ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για το 

ρόλο των υπολοίπων επαγγελματιών 

υγείας και τη συνεργασία τους με τον 

οικογενειακό ιατρό 

• Ασθενείς και 

τοπικές κοινωνίες 

και εκπρόσωποί 

τους 

• Οικογενειακοί 

Ιατροί 

• Επαγγελματίες 

υγείας στην ΠΦΥ 

 Βελτίωση της προσβασιμότητας, μείωση χρόνου 

αναμονής για την κατάλληλη υπηρεσία, μείωση 

του κόστους εξωνοσοκομειακής φροντίδας, 

μείωση κόστους συνταγογραφουμένων  

φαρμάκων 

 Οριοθέτηση του φάσματος υπηρεσιών των 

οικογενειακών ιατρών, βελτίωση της 

ικανοποίησης και της αποτελεσματικότητας, 

εκτίμηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών 

• Βελτίωση της προσβασιμότητας: 

Δυνατότητα τηλεφωνικής επαφής με τη 

μονάδα ΠΦΥ μέσα στην ίδια μέρα 

• Μείωση χρόνου αναμονής: Δυνατότητα 

ρύθμισης ραντεβού με τον Ο.Ι. μέσα σε 

5 ημέρες από την τηλεφωνική επαφή 

με τη μονάδα ΠΦΥ 

• Μέσος χρόνος ανταπόκρισης των 
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Δ 1.3. Υποστηρικτική Δράση για την 

ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για τον 

τρόπο επικοινωνίας του οικογενειακού 

ιατρού και των πολιτών – ασθενών 

• Επαγγελματίες 

υγείας στη 

δευτεροβάθμια και 

τριτοβάθμια 

φροντίδα 

• Φορείς 

χρηματοδότησης 

του συστήματος 

 

 Βελτίωση της ικανοποίησης και της 

αποτελεσματικότητας 

 Ενασχόληση των επαγγελματιών υγείας της 

δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας με 

περιπτώσεις εξειδικευμένες και συναφείς με το 

αντικείμενο τους, καλύτερη ενημέρωση για το 

ιστορικό και την πορεία των ασθενών, βελτίωση 

της επικοινωνίας με ασθενείς και ιατρούς στην 

ΠΦΥ 

μονάδων ΠΦΥ στην αίτηση των 

νοσοκομείων για λήψη και πλήρη 

ενημέρωση του ιατρικού ιστορικού ενός 

ασθενούς μικρότερος της μιας ημέρας. 

• Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 

υγείας που παρέχουν οι Ο.Ι. όπως 

αξιολογούνται από τους ασθενείς τους 

με τη χρήση σταθμισμένων 

ερωτηματολογίων 
 Η επίτευξη της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών αποτελεί κέρδος για τους φορείς 

χρηματοδότησης του συστήματος 

• Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 

υγείας που παρέχουν οι Ο.Ι. όπως 

αξιολογούνται από ειδικό σώμα 

αξιολογητών, ελεγκτών της ποιότητας 

με τη χρήση ειδικών δεικτών 

Δ 2.1. Ολοκλήρωση συστήματος 

παρακοόυθησης υγείας του πληθυσμού σε 

εθνικό επίπεδο 

Δ 2.2. Ολοκλήρωση συστήματος 

παρακοόυθησης υγείας του πληθυσμού σε 

περιφερειακό επίπεδο 

ΚΠ 2. Ανάλυση 

– μελέτη 

Δ 2.3. Καταγραφή τοπικών 

χαρακτηριστικών αγοράς υπηρεσιών ΠΦΥ 

• Ασθενείς και τοπικές 

κοινωνίες και 

εκπρόσωποί τους 

• Οικογενειακοί Ιατροί 

• Επαγγελματίες 

υγείας στην ΠΦΥ 

• Επαγγελματίες 

υγείας στη 

δευτεροβάθμια και 

• Βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας μέσω 

υπηρεσιών που θα αντιστοιχούν στις ανάγκες 

τους, μείωση του κόστους της φροντίδας 

μέσω της παροχής κατάλληλων και 

αντιστοίχων προς την υγεία τους υπηρεσιών. 

• Αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των 

οικογενειακών γιατρών σε υπηρεσίες 

συναφείς με τις ανάγκες των ασθενών τους, 

βελτίωση της απόδοσης τους μέσω της 

• Κατάλογος με τα πιο συχνά νοσήματα / 

διαγνώσεις που θέτουν οι γιατροί στις 

μονάδες ΠΦΥ  

• Κατάλογος των πιο συχνών 

νοσημάτων που προκαλούν αναπηρία 

στην κοινότητα 

• Κατάλογος νοσημάτων που  

ευθύνονται για τα περισσότερα χαμένα 

χρόνια αναμενόμενης ζωής 
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Δ 2.4. Ανάπτυξη συστήματος και 

μηχανισμού αξιοποίησης των δεδομένων 

που προκύπτουν από τις μελέτες 

εκτίμησης των αναγκών υγείας του 

πληθυσμού και της καταγραφής των 

τοπικών χαρακτηριστικών της αγοράς 

υπηρεσιών υγείας και μετατροπή σε 

δράσεις 

τριτοβάθμια φροντίδα 

• Φορείς 

χρηματοδότησης του 

συστήματος 

• Τοπικές Υγειονομικές 

αρχές 

 

συνεχούς εκπαίδευσης του σε προβλήματα 

υγείας συναφή με των ασθενών τους 

• Θα επιτευχθεί εξειδίκευση του ρόλου και της 

συνεισφοράς  των επαγγελματιών υγείας 

τόσο της ΠΦΥ όσο και της δευτεροβάθμιας 

και τριτοβάθμιας φροντίδας στο σύστημα 

μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής 

κατάρτισης αντιστοίχων προς τις ανάγκες και 

τα προβλήματα υγείας των ασθενών τους 

• Βελτίωση της επικοινωνίας των ασθενών με 

τους επαγγελματίες υγείας 

• Βελτίωση του συστήματος παραπομπών, 

μείωση του κόστους διαχείρισης των χρόνιων 

ασθενών 

• Αναγνώριση των αναγκών του συστήματος 

και δυνατοτήτων ρύθμισης και παρέμβασης 

για τη βελτίωση της απόδοσης και της 

αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών ΠΦΥ 

• Ιεράρχηση προτεραιοτήτων, καλύτερος 

προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, 

ορθολογικός προϋπολογισμός 

• Δυνατότητα τοπικών υγειονομικών αρχών να 

σχεδιάσουν δράσεις σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο να προβούν στο 

σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και 

ενημερωτικών συναντήσεων με ομάδες 

ασθενών 

• Ποσοστό κάλυψη σε επιλεγμένους 

υποχρεωτικούς εμβολιασμούς 

• Ποσοστό γυναικών που έχουν 

υποβληθεί σε εξέταση μαστού και τεστ 

ΠΑΠ σε περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο το τελευταίο έτος 

• Ποσοστό ανδρών άνω των 50 ετών 

που έχουν κάνει κολονοσκόπηση σε 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο το 

τελευταίο έτος 

• Αριθμός εκπαιδευθέντων υγειονομικών 

που απασχολούνται στην ΠΦΥ 

αντίστοιχα με τις εκτιμηθείσες ανάγκες  

• Αριθμός προγραμμάτων ομαδικού 

Προσυμπτωματικού ελέγχου  για  την 

έγκυρη  διάγνωση και την πρόληψη 

επιλεγμένων νοσημάτων και 

κατατάσεων υγείας σε περιφερειακό και 

εθνικό επίπεδο μέσα σε ένα έτος 

• Αριθμός προγραμμάτων  εμβολιασμού 

/ μεμονομένων εμβολιασμών που 

διεξήχθησαν σε σχολεία και στην 

κοινότητα μέσα σε ένα έτος 
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ΚΠ 3. Ποιοτική 

αναβάθμιση 

Δ 3.1α Καθιέρωση προτύπων ποιότητας 

και ελέγχου της απόδοσης των φορέων 

της ΠΦΥ και ανάπτυξη μηχανισμού 

συστήματος ποιοτικού ελέγχου  

• Ασθενείς και τοπικές 

κοινωνίες και 

εκπρόσωποί τους 

• Οικογενειακοί Ιατροί 

• Επαγγελματίες 

υγείας στην ΠΦΥ 

• Βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης 

φροντίδας, αποτελεσματικότερη χρήση των 

υπηρεσιών υγείας και των εργαστηριακών 

εξετάσεων, μείωση των 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων και του 

κόστους. 

• Βελτίωση της απόδοσης των Ο.Ι. και των 

επαγγελματιών ΠΦΥ, εκτίμηση των αναγκών 

τους σε εκπαίδευση και κατάρτιση, βελτίωση 

της επικοινωνίας με άλλους συναδέλφους 

τους και τους ασθενείς τους 
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ΚΠ 4. Δικτύωση 

φορέων 

Δ 4.1. Ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών 

λειτουργίας μονάδων ΠΦΥ 
• Ασθενείς και τοπικές 

κοινωνίες και 

εκπρόσωποί τους 

• Οικογενειακοί Ιατροί 

• Επαγγελματίες 

υγείας στην ΠΦΥ 

• Επαγγελματίες 

υγείας στη 

δευτεροβάθμια και 

τριτοβάθμια φροντίδα 

• Πανεπιστήμια και 

Ερευνητικά 

Ινστιτούτα 

• Μείωση του κόστους σε αναμονή της 

κατάλληλης υπηρεσίας, βελτίωση της φροντίδας 

τους, λιγότερες παραπομπές 

• Βελτίωση της απόδοσης των μονάδων ΠΦΥ, 

μείωση του κόστους, περισσότερη ικανοποίηση 

από τη συνεργασία μεταξύ των διοικητικών 

υπαλλήλων και των επαγγελματιών σε άλλες 

δομές υγείας της περιφέρειας. 

• Δυνατότητα εκπόνησης μελετών και ανάπτυξη 

εφαρμοσμένης έρευνας από τα Πανεπιστήμια 

και ερευνητικά ινστιτούτα 

• Αριθμός παραπόνων ασθενών 

από τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

σε κάθε μονάδα ΠΦΥ μέσα σε 

ένα έτος και ως ποσοστό στο 

σύνολο του πληθυσμού που 

εξυπηρετήθηκε 

• Αριθμός μονάδων ΠΦΥ που 

διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα 

για το κλείσιμο ραντεβού. 

• Δυνατότητα ρύθμισης ραντεβού 

με τον Ο.Ι. μέσα σε  5 ημέρες 

από τη στιγμή της τηλεφωνικής 

επικοινωνίας.  

• Αριθμός μονάδων ΠΦΥ που 

διαθέτουν ενημερωτικό μήνυμα 

για το κοινό σε περίπτωση μη 

απάντησης του τηλεφώνου. 

• Αριθμός παραπομπών σε άλλες 

μονάδες τόσο ΠΦΥ όσο και 

δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας 

φροντίδας. 
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ΚΠ 6. 

Χρηματοδότηση 

και οικονομική 

διαχείριση 

Δ 6.1. Κωδικοποίηση και αποζημίωση των 

ιατρικών πράξεων 
• Ασθενείς  

• Ιατροί ΠΦΥ 

• Μονάδες ΠΦΥ 

• Η προοπτική αυτή αποζημίωση των ιατρικών 

πράξεων έχει θετικά αποτελέσματα στον 

προγραμματισμό, στην καθημερινή διοίκηση 

και διαχείριση της συνολικής ιατρικής 

δραστηριότητας και συμβάλλει στη διατήρηση 

πληροφοριών σχετικών με επιδημιολογικά 

δεδομένα και πληροφοριακού κόστους ανά 

θεραπευτική κατηγορία 

• Κρατικός 

προϋπολογισμός 

• Μείωση της διάρκειας νοσηλείας, βελτίωση 

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

• Είναι εύκολο να εκτιμηθούν οι απαιτούμενοι 

πόροι, μειώνεται το ύψος των δαπανών 

 

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

(Δείκτες Αξιολόγησης της Ποιότητας 
της Διαδικασίας και των Εκβάσεων) 
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ΚΠ 2. Ανάλυση 

- μελέτη 

Δ 2.5. Εκπόνηση σχεδίου εκπαίδευσης 

των στελεχών και των εργαζομένων στην 

ΠΦΥ 

• Ασθενείς και 

τοπικές κοινωνίες 

και εκπρόσωποί 

τους 

• Οικογενειακοί 

Ιατροί 

• Επαγγελματίες 

υγείας στην ΠΦΥ 

 

• Βελτίωση της επικοινωνίας των ασθενών με 

τους επαγγελματίες υγείας, βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της θεραπείας τους, 

μείωση του κόστους της θεραπείας, 

ανταπόκριση παρεχόμενων υπηρεσιών στις 

ανάγκες υγείας τους 

• Βελτίωση της απόδοσης των Ο.Ι. και των 

επαγγελματιών ΠΦΥ μέσω της συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, βελτίωση της 

επικοινωνίας τους με συναδέλφους τους και 

ασθενείς τους, ικανοποίηση των στόχων της 

ΠΦΥ και υλοποίηση των προτεινόμενων 

δράσεων 

• Αριθμός σχεδίων εκπαίδευσης που 

εφαρμόστηκαν για Ο.Ι., λοιπούς  

επαγγελματίες υγείας, διοικητικούς και 

άλλους εργαζόμενους στην ΠΦΥ, σε 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο μέσα 

σε ένα έτος 

Δ 3.4. Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής κάρτας 

υγείας (ΗΚΥ)  

Δ 3.8. Σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών 

Δ 3.15. Ενίσχυση υπαρχουσών δομών με 

ανθρώπινο δυναμικό 

ΚΠ 3. Ποιοτική 

αναβάθμιση 

Δ 3.4 Εκσυγχρονισμός και υλικοτεχνική 

αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής των 

υφισταμένων μονάδων ΠΦΥ (ΕΣΥ, ΟΤΑ) 

• Ασθενείς και τοπικές 

κοινωνίες και 

εκπρόσωποί τους 

• Οικογενειακοί γιατροί 

• Επαγγελματίες 

υγείας στην ΠΦΥ 

• Επαγγελματίες 

υγείας στη 

δευτεροβάθμια και 

τριτοβάθμια φροντίδα 

• Φορείς 

χρηματοδότησης του 

• Βελτίωση της επικοινωνίας των ασθενών με 

τους επαγγελματίες υγείας, βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της θεραπείας τους, 

μείωση του χρόνου αναμονής, άμεση 

ανταπόκριση στις ανάγκες υγείας τους, εύκολη 

πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας 

• Παροχή αποδοτικότερων υπηρεσιών υγείας, 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

• Διευκόλυνση του έργου των επαγγελματιών 

υγείας στην ΠΦΥ και των Ο.Ι., δυνατότητα 

άμεσης εξυπηρέτησης των ασθενών, βελτίωση 

• Αριθμός μονάδων ΠΦΥ που διαθέτουν 

σύστημα καταγραφής των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

• Αριθμός ηλεκτρονικών εγγραφών ως 

προς επισκέψεις που έγιναν στις 

υπηρεσίες ΠΦΥ ανά ασθενή 

• Χρήση κατευθυντήριων οδηγιών ανά 

επεισόδιο φροντίδας (episode of care) 

ανά ασθενή 

• Αριθμός ασθενών κατά Ο.Ι. και άλλους 

επαγγελματίες υγείας στο τοπικό 

σύστημα, σε περιφερειακό και εθνικό 
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επίπεδο 

Δ 3.17β. Εξοπλισμός των μονάδων ΠΦΥ 

με τα κατάλληλα τεχνικά διαγνωστικά μέσα 

όπου αυτό είναι αναγκαίο 

συστήματος 

• Ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες 

της επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας με 

τους συναδέλφους τους 

• Άμεση πληροφόρηση των φορέων 

χρηματοδότησης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

υγείας και δυνατότητα ελέγχου 

• Βελτίωση της επικοινωνίας των επαγγελματιών 

υγείας της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 

φροντίδας με τους συναδέλφους της ΠΦΥ και 

άμεση ενημέρωση για το ιατρικό ιστορικό του 

κάθε ασθενούς 

• Ανάπτυξη των υλικοτεχνικών υποδομών με 

έμφαση στην υποδοχή των ασθενών ώστε οι 

υφιστάμενες υποδομές να καταστούν πιο 

φιλικές, λειτουργικές, προσβάσιμες και 

ελκυστικές προς το χρήστη. 

• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 

θεραπείας, μείωση του κόστους της θεραπείας 

και των παραπομπών 

• Αριθμός ασθενών που αντιστοιχεί σε 

κάθε λειτουργική ομάδα υγείας (Ο.Ι., 

νοσηλευτής και άλλος επαγγελματίας 

υγείας) στο τοπικό σύστημα, στην 

περιφέρεια και σε εθνικό επίπεδο 

• Αριθμός ασθενών ως προς τα διάφορα 

είδη ενός βασικού υλικοτεχνικού 

εξοπλισμού των μονάδων ΠΦΥ 

(διαθέσιμος βασικός διαγνωστικός 

υλικοτεχνικός εξοπλισμός ανά ασθενή) 

στο τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 

σύστημα (απινιδωτής, σπειρόμετρο, 

ηλεκτροκαρδιογράφημα, Doppler) 

• Αριθμός εξεταστηρίων ως προς τον 

εξυπηρετούμενο πληθυσμό 

• Αριθμός χώρων συμβουλευτικής 

(consultation room) ως προς τον 

εξυπηρετούμενο πληθυσμό στο τοπικό 

σύστημα 

• Αριθμός εργαστηρίων (βιοχημικών, 

αιματολογικών, ακτινολογικών) ως προς 

τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό και 

αριθμός χώρων υποστήριξης 

(φυσιοθεραπείας) ως προς τον 

εξυπηρετούμενο πληθυσμό σε 

περιφερειακό επίπεδο 
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Δ 4.3. Λειτουργική διασύνδεση υπηρεσιών 

ΠΦΥ 

ΚΠ 4. Δικτύωση 

φορέων 

Δ 4.4. Δικτύωση με τις μονάδες 

νοσοκομειακής περίθαλψης κοινωνικής 

φροντίδας και την κεντρική υπηρεσία του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

• Ασθενείς και τοπικές 

κοινωνίες 

• Επαγγελματίες 

υγείας στην ΠΦΥ και 

Μονάδες ΠΦΥ 

• Επαγγελματίες 

υγείας στη 

δευτεροβάθμια και 

τριτοβάθμια φροντίδα 

• Μείωση του αριθμού των παραπομπών • Βελτίωση της ποιότητας φροντίδας ιδιαίτερα 

ασθενών με χρόνια νοσήματα και αναπηρίες 

που απαιτούν ολοκληρωμένες υπηρεσίες 

φροντίδας 

• Αριθμός μονάδων ΠΦΥ που διαθέτουν 

ομάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας και 

πραγματοποιούν κατ’οίκον επισκέψεις 
• Μείωση αναποτελεσματικών παρεμβάσεων, 

μείωση των παραπομπών και του κόστους 

φροντίδας, βελτίωση της επικοινωνίας των 

υγειονομικών μεταξύ τους και μεταξύ 

υγειονομικών και ασθενών 

• Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών από τις αλλαγές στη διοίκηση και 

την οργάνωση που θα προκύψουν από την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 

υπηρεσιών υγείας 

• Αριθμός κατ’οίκων επισκέψεων σε 

περιφερειακό επίπεδο ανά έτος 

ΚΠ 5. 

Εκπαίδευση 

Δ 5.5. Κατάρτιση προσωπικού ΠΦΥ • Ασθενείς και τοπικές 

κοινωνίες 

• Οικογενειακοί γιατροί 

• Βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας προς 

τους ασθενείς, βελτίωση της επικοινωνίας τους 

με τους οικογενειακούς ιατρούς και τους 

• Παρακολούθηση ενός τουλάχιστον 

εκπαιδευτικού προγράμματος σχετικού με 

το αντικείμενο εργασίας του το τελευταίο 
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Δ 5.6. Εκπαίδευση προσωπικού για τη 

διαχείριση ιατροασφαλιστικών δεδομένων 

και πληροφοριών 

• Επαγγελματίες 

υγείας στην ΠΦΥ 

• Επαγγελματίες 

υγείας στη 

δευτεροβάθμια και 

τριτοβάθμια φροντίδα 

• Μονάδες Υγείας και 

Υγειονομικές 

Διοικήσεις 

επαγγελματίες ΠΦΥ. 

• Βελτίωση της απόδοσης και της 

αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών των Ο.Ι. 

και των επαγγελματιών ΠΦΥ, βελτίωση της 

επικοινωνίας τους με τους ασθενείς τους, 

βελτίωση της αυτό-εικόνας και της ικανοποίησης 

τους από την εργασία τους 

• Βελτίωσης της συνεργασίας των επαγγελματιών 

της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας 

φροντίδας με τους επαγγελματίες της ΠΦΥ, 

κατάλληλες και αποτελεσματικές παραπομπές 

• Καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση 

των προβλημάτων υγείας, αποφυγή 

επανάληψης διενεργηθέντων εργαστηριακών 

εξετάσεων, μείωση του χρόνου αναμονής και 

γρηγορότερες και περισσότερο ενημερωμένες 

παραπομπές 

• Βελτίωση της παρακολούθησης των ασθενών, 

διασφάλιση της συνέχειας στη φροντίδα και 

καλύτερη και ταχύτερη επικοινωνία, πληρέστερη 

εκτίμηση της κατάστασης υγείας των ασθενών 

και αξιολόγηση της θεραπευτικής αγωγής 

 

έτος για κάθε έναν από τους 

εργαζόμενους στις μονάδες της ΠΦΥ 

• Αριθμός εκπαιδευόμενων ή ποσοστό 

που βαθμολογήθηκαν επιτυχώς μετά το 

τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος 
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ΚΠ 6. 

Χρηματοδότηση 

και οικονομική 

διαχείριση 

Δ 6.2. Μισθολογική αναπροσαρμογή 

επαγγελματιών ΠΦΥ 
• Ασθενείς και τοπικές 

κοινωνίες 

• Επαγγελματίες 

υγείας στην ΠΦΥ 

• Οικογενειακοί γιατροί 

• Οδοντιατρικό 

ανθρώπινο δυναμικό 

δημοσίου τομέα ΠΦΥ 

 

• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας των υπηρεσιών που 

παρέχονται από τους οικογενειακούς γιατρούς, 

τους οδοντιάτρους και τους λοιπούς 

επαγγελματίες υγείας της ΠΦΥ, βελτίωση της 

ικανοποίησης τους και της επικοινωνίας με τους 

ασθενείς τους 

• Βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας που 

λαμβάνουν οι ασθενείς και της επικοινωνίας 

τους με τους οικογενειακούς τους ιατρούς 

• Βαθμός ικανοποίησης των 

επαγγελματιών υγείας από την εργασία 

τους και τις αποδοχές τους. 

• Χρόνος που διατίθεται για κάθε ασθενή 

ΚΠ 7. Προβολή 

και 

επικοινωνιακή 

πολιτική 

Δ 7.1. Δημιουργία ιστοσελίδας με 

πληροφορίες για τον νέο τρόπο 

λειτουργίας της ΠΦΥ και την πρόσβαση 

στις μονάδες φροντίδας υγείας 

• Ασθενείς και τοπικές 

κοινωνίες και 

εκπρόσωποί τους 

• Βελτίωση της κίνησης και της επαφής των 

ασθενών με τις μονάδες και τις υπηρεσίες 

υγείας, βελτίωση της ικανοποίησης τους. 

• Αριθμός των μονάδων ΠΦΥ που 

διαθέτουν έντυπο ενημερωτικό υλικό για 

το νέο τρόπο λειτουργίας της ΠΦΥ στην 
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• Βελτίωση της επικοινωνίας και της επαφής των 

φορέων ΠΦΥ με τους πολίτες, ανάλογα με το 

σχεδιασμό της ιστοσελίδας μπορεί να εξελιχθεί 

και σε μια μορφή άμεσης επικοινωνίας και 

ανατροφοδότησης της εμπειρίας των πολιτών 

με τις υπηρεσίες υγείας 
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Δ 7.2. Ενημερωτικές καμπάνιες προς τους 

πολίτες σχετικά με το θεσμό του 

οικογενειακού ιατρού και την χρήση της 

ηλεκτρονικής κάρτας υγείας 

• Φορείς ΠΦΥ 

• Ασφαλιστικά ταμεία 

• Οικογενειακοί Ιατροί 

 

• Καλύτερη επικοινωνία με τους ασφαλισμένους 

με αποτέλεσμα στην εξυπηρέτηση και στη 

μείωση του χρόνου και την χρήση ακατάλληλων 

δομών και υπηρεσιών, βελτίωση της 

ικανοποίηση τους 

• Καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών για τον 

οικογενειακό ιατρό και τις υπηρεσίες του με 

συνέπειες τη βελτίωση της πρόσβασης και της 

επικοινωνίας με αυτούς και τη βελτίωση της 

ικανοποίησης τους.  

• Καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία των 

οικογενειακών γιατρών με τους ασθενείς τους. 

αίθουσα αναμονής 

• Αριθμός ατόμων που επισκέφτηκαν τις 

μονάδες ΠΦΥ έπειτα από οδηγίες που 

έλαβαν από την ιστοσελίδα μέσα σε ένα 

έτος  

• Αριθμός ατόμων που επισκέφτηκαν τις 

δομές ΠΦΥ μετά από ενημερωτικές 

εισηγήσεις για τον Ο.Ι. και την 

ηλεκτρονική κάρτα υγείας μέσα σε ένα 

έτος 
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ΑΞΟΝΑΣ 5:  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
 

Όπως προαναφέρθηκε, το παρόν Σχέδιο Δράσης συνοδεύεται από κατάλληλα Σχέδια 

Κανονιστικών Κειμένων που στοχεύουν στην ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει 

τη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη χώρα μας.  

 

Η μελέτη των προτεινομένων παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης οδηγεί στο συμπέρασμα 

ότι υφίσταται μια δέσμη δράσεων που εισαγάγονται από το παρόν πρόγραμμα για την 

επιτυχή εφαρμογή των οποίων απαιτείται αλλαγή ή/και αναπροσαρμογή του παρόντος 

θεσμικού πλαισίου της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

 

Οι δράσεις αυτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους ακόλουθους κατευθυντήριους 

άξονες θεσμοθέτησης: 

 

• Η ανάπτυξη του θεσμού του οικογενειακού ιατρού 

• Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στην ΠΦΥ 

• Η ηλεκτρονική κάρτα και ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας  

• Η δικτύωση των φορέων της ΠΦΥ 

• Η χρηματοδότηση και οικονομική διαχείριση του δικτύου ΠΦΥ 

 

Έτσι, τα Σχέδια Κανονιστικών Κειμένων για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας διαρθρώνονται ως ακολούθως: 

 

Κεφάλαιο A: Ανάπτυξη του θεσμού του οικογενειακού ιατρού 

 

• Στο Άρθρο 1 ορίζεται η έννοια του οικογενειακού ιατρού και προσδιορίζεται ο βασικός 

του ρόλος μέσα στο δίκτυο παροχής ΠΦΥ. Ορίζονται επίσης με σαφήνεια οι 

ειδικότητες του ιατρικού κλάδου που μπορούν να οδηγήσουν τον ειδικευμένο ιατρό 

στην άσκηση των καθηκόντων οικογενειακού ιατρού. 

• Στο Άρθρο 2 εντάσσεται η Γενική Ιατρική στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας για 

την υγεία και καθορίζονται τα βασικότερα χαρακτηριστικά της εν λόγω ειδικότητας. 

• Το Άρθρο 3 αντιμετωπίζει αναλυτικά το ρόλο του οικογενειακού ιατρού στο σύστημα 

ΠΦΥ ορίζοντας σαφώς τις βασικές υποχρεώσεις του οικογενειακού ιατρού και τις 

κύριες  δεξιότητες – αρμοδιότητές του ομαδοποιημένες στους βασικούς άξονες του 
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επιστημονικού του κλάδου, της εξάσκησης της ειδικότητάς του και των βασικών 

γνωρισμάτων του επιστημονικού υποβάθρου του. 

• Το Άρθρο 4 αντιμετωπίζει το ρόλο των νοσηλευτών στο σύστημα παροχής 

υπηρεσιών ΠΦΥ. Ειδικότερα προσδιορίζονται τα γενικά καθήκοντα των νοσηλευτών, 

τα καθήκοντά τους ως προς τους ασθενείς, καθώς και τα καθήκοντά τους προς τους 

συναδέλφους νοσηλευτές, το λοιπό προσωπικό που απασχολείται στην ΠΦΥ και τον 

οικογενειακό ιατρό.  

 

Κεφάλαιο B: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 

 

• Το Άρθρο 5 εισαγάγει τη θέσπιση μίας δέσμης ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

που απευθύνονται σε όλους τους επαγγελματίες ιατρούς και νοσηλευτές, συνολικά 

ή/και διακριτά ανάλογα με την ιδιότητα, το ρόλο και τα καθήκοντά τους στο δίκτυο της 

ΠΦΥ και τα οποία στοχεύουν στην συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού της 

ΠΦΥ για την απόκτηση δεξιοτήτων αναγκαίων για την αντιμετώπιση των μείζονων 

κινδύνων που απαντώνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών της ΠΦΥ. 

Καθορίζονται επίσης οι αρμόδιοι φορείς υλοποίησης των εν λόγω προγραμμάτων και 

θεσπίζεται ο υποχρεωτικός ρόλος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλους τους 

επαγγελματίες που απασχολούνται στο δίκτυο της ΠΦΥ. 

• Αντίστοιχα με το Άρθρο 5, το Άρθρο 6 εισαγάγει τη θέσπιση μίας επιπλέον δέσμης 

ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε όλους τους 

επαγγελματίες της ΠΦΥ και το οποία στοχεύουν στην εξοικείωση του ιατρικού, 

νοσηλευτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού της ΠΦΥ με τη χρήση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου κρίνεται ως απαραίτητη 

προπαρασκευαστική ενέργεια για την επιτυχή εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας και 

του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας στις υφιστάμενες δομές ΠΦΥ. 

 

Κεφάλαιο Γ: Ηλεκτρονική κάρτα και ηλεκτρονικός φάκελος υγείας 

 

• Στο Άρθρο 7 θεσπίζεται η υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας και του 

ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και περιγράφεται η κύρια χρήση των εν λόγω 

ηλεκτρονικών μέσων, αλλά και η χρησιμότητά τους για την αναβάθμιση και την 

καλύτερη λειτουργία του δικτύου της ΠΦΥ. 

• Το Άρθρο 8 αντιμετωπίζει το ζήτημα της προσβασιμότητας στην ηλεκτρονική κάρτα 

και στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας. Ειδικότερα, ως υπεύθυνος για την ενημέρωση 

των ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας των πολιτών ορίζεται ο οικογενειακός ιατρός, 
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ενώ ορίζονται ταυτόχρονα οι επαγγελματίες του συστήματος παροχής υπηρεσιών 

ΠΦΥ στους πολίτες ως αρμόδιοι για την διάθεση των περιεχομένων του ηλεκτρονικού 

φακέλου και της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας στους ασθενείς για την καλύτερη και 

αμεσότερη παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας και της αποκατάστασής τους. 

• Το Άρθρο 9 περιγράφει σαφώς το είδος των κυρώσεων που επιβάλλονται στην 

περίπτωση αλλοίωσης ή καταστροφής των περιεχομένων του ηλεκτρονικού φακέλου 

και της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας. Αντίστοιχα επιβάλλονται κυρώσεις για την 

κοινοποίηση των περιεχομένων των ηλεκτρονικών αυτών μέσων σε τρίτους, την 

εκμετάλλευσή τους και την εν γένει παράνομη μεταχείριση των ηλεκτρονικών 

δεδομένων υγείας. 

 

Κεφάλαιο Δ: Δικτύωση φορέων 

• Στο Άρθρο 10 θεσπίζεται η ανάγκη σύστασης μίας ειδικής Επιτροπής 

Εμπειρογνωμόνων που θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της υλοποίησης 

και την αξιολόγηση της πορείας του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης και γενικά θα 

έχει την συνολική εποπτεία του έργου και ορίζονται σαφώς οι αρμοδιότητες και οι 

υποχρεώσεις αυτής της Επιτροπής. 

• Στο Άρθρο 11 θεσπίζεται επίσης η σύσταση νέων διοικητικών σχημάτων σε τοπικό, 

περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, τα οποία καλούνται να υποστηρίξουν τους 

διοικητικούς μηχανισμούς λειτουργίας του δικτύου της ΠΦΥ για την αύξηση του 

βαθμού δικτύωσης των παροχέων υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιας φροντίδας. 

 

Κεφάλαιο Ε: Χρηματοδότηση και οικονομική διαχείριση 

• Το Άρθρο 12 θίγει την ανάγκη θέσπισης ενός νέου πλαισίου αποζημίωσης των 

ιατρικών πράξεων και ορίζει τις γενικές κατευθύνσης θέσπισης του πλαισίου αυτού, 

για την αποτελεσματικότερη και ορθότερη οικονομική διαχείριση και χρηματοδότηση 

του δικτύου. 

• Στο Άρθρο 13 θεσπίζεται η μισθολογική αναπροσαρμογή των επαγγελματιών της 

ΠΦΥ και ορίζονται σαφώς οι προτεινόμενες ενέργειες στις οποίες καλείται να προβεί 

το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ως υπεύθυνος φορέας της εν λόγω 

μεταρρύθμισης για το σκοπό αυτό. 
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Ακολουθεί η αναλυτική και ακριβής παρουσίαση των Σχεδίων Κανονιστικών Κειμένων του 

παρόντος Σχεδίου Δράσης για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ  
 
 

Διάρθρωση Σχεδίων Κανονιστικών Κειμένων 
 
Κεφ Άρθρο Θέμα 

Α  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 

 1 Ορισμός  
 2 Η ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής 
 3 Βασικές υποχρεώσεις και δεξιότητες - αρμοδιότητες του Οικογενειακού Ιατρού 
 4 Καθήκοντα νοσηλευτικού προσωπικού  

Β  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 5 Εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης επαγγελματιών πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας  

 6 Εκπαιδευτικά προγράμματα εξοικείωσης επαγγελματιών πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 

Γ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 7 Βασικά χαρακτηριστικά  
 8 Πρόσβαση στην ηλεκτρονική κάρτα και τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας 
 9 Πειθαρχικές  και Ποινικές Διατάξεις 

Δ  ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ 

 10 Σύστημα συντονισμού, διοίκησης και παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης 
του Σχεδίου Δράσης για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 

 11 Θέσπιση νέων διοικητικών σχημάτων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 

Ε  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 12 Αποζημίωση των ιατρικών πράξεων 
 13 Μισθολογική αναπροσαρμογή επαγγελματιών υγείας 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
 
Ως οικογενειακός ιατρός ορίζεται ο εξειδικευμένος ιατρός, εκπαιδευμένος σύμφωνα με τις 

αρχές του επιστημονικού κλάδου του, που μπορεί να αποτελέσει προσωπικό ιατρό του κάθε 

ασθενούς και βασικό υπεύθυνο για την παροχή ολοκληρωμένης και συνεχιζόμενης 

φροντίδας προς όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως της ηλικίας, του φύλου και του είδους της 

νόσου από την οποία πάσχουν. Καθήκοντα οικογενειακού ιατρού μπορούν να ασκήσουν οι 

έχοντες ειδικευτεί στις ακόλουθες ιατρικές ειδικότητες: Γενική Ιατρική, όπως ορίζεται στο 

Άρθρο 2 του παρόντος, Ειδική Παθολογία και Παιδιατρική. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
 
Η Γενική Ιατρική αποτελεί διακριτό ακαδημαϊκό και επιστημονικό κλινικό κλάδο της ιατρικής 

με σαφώς προσδιορισμένα: περιεχόμενο, ερευνητικό πεδίο, βάση επιστημονικών δεδομένων 
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και κλινική δραστηριότητα και είναι σαφώς προσανατολισμένη στην πρωτοβάθμια φροντίδα 

υγείας. Τα χαρακτηριστικά της κλινικής ιδιότητας της Γενικής Ιατρικής είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Αποτελεί το σημείο πρώτης επαφής στο σύστημα φροντίδας υγείας παρέχοντας ανοιχτή 

πρόσβαση στους ασθενείς αναφορικά με όλα τα προβλήματα υγείας ανεξάρτητα από την 

ηλικία, το φύλο ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του χρήστη του συστήματος. 

 

2. Χρησιμοποιεί με αποδοτικό τρόπο τους πόρους φροντίδας υγείας με συντονισμένη 

φροντίδα και μέσω συνεργασίας και επικοινωνίας με άλλες ιατρικές ειδικότητες στο χώρο της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, συνηγορώντας υπέρ του ασθενούς όταν αυτό κριθεί 

απαραίτητο. 

 

3. Προσεγγίζει τον τομέα της υγείας με προσωποκεντρικό τρόπο, προσανατολισμένο στο 

άτομο, την οικογένειά του και την κοινότητά τους. 

 

4. Διαθέτει στους εκπροσώπους ιατρούς της την τεχνική μίας μοναδικής συμβουλευτικής 

συνέντευξης, μέσω της οποίας καλλιεργεί και καθιερώνει μία προσωπική σχέση ανάμεσα 

στον ιατρό και τον ασθενή. 

 
5. Διασφαλίζει την παροχή μακροχρόνιας συνέχειας στη φροντίδα, σύμφωνα με τις ανάγκες 

του ασθενούς. 

 

6. Διαθέτει μία ειδική διαδικασία λήψης αποφάσεων προσδιοριζόμενη από τις έννοιες του 

επιπολασμού και της επίπτωσης των ασθενειών στην κοινότητα. 

 

7. Διαχειρίζεται ταυτόχρονα οξέα και χρόνια προβλήματα υγείας των ασθενών. 

 

8. Διαχειρίζεται ασθένειες οι οποίες εμφανίζονται με έναν μη διαφοροποιημένο, μη ειδικό 

τρόπο σε πρώιμο στάδιο της εξέλιξής τους και οι οποίες μπορεί να απαιτήσουν επείγουσα 

παρέμβαση. 

 

9. Προάγει την υγεία και την ευεξία μέσα από κατάλληλες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις. 

 

10. Κατέχει ιδιαίτερη ευθύνη για την υγεία της κοινότητας. 
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11. Διαχειρίζεται προβλήματα υγείας στις σωματικές, ψυχολογικές,κοινωνικές, πολιτισμικές 

και υπαρξιακές διαστάσεις τους. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
 
Οι βασικές υποχρεώσεις του οικογενειακού ιατρού περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της 

υγείας του ασθενούς, καθώς και την αποτελεσματική καθοδήγησή του μέσα στο σύστημα 

υγείας ανάλογα με τις διακριτές ανάγκες αποκατάστασης του κάθε πολίτη κατά περίπτωση. 

Ο οικογενειακός ιατρός οφείλει επίσης να φροντίζει για τον επιτυχή συντονισμό των ειδικών 

ιατρών, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο κστά περίπτωση ασθενούς και νόσου. Επιπλέον, ο 

οικογενειακός ιατρός έχει την ευθύνη για την ενημέρωση του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου 

και της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας.  

 

Οι βασικές δεξιότητες – αρμοδιότητες του οικογενειακού ιατρού κατηγοριοποιούνται σε τρεις 

βασικές άξονες ως ακολούθως:  

 

• Επιστημονικός κλάδος 

• Εξάσκηση της ειδικότητας 

• Βασικά γνωρίσματα του επιστημονικού υποβάθρου 

 

Συγκεκριμένα, διακρίνονται οι παρακάτω βασικές δεξιότητες – αρμοδιότητες που συνδέονται 

με τα καθήκοντα του οικογενειακού ιατρού: 

 

Επιστημονικός κλάδος 

 

Διακρίνονται οι παρακάτω βασικές ικανότητες που πρέπει να διακρίνουν τον οικογενειακό 

ιατρό: 

 

1. Διαχείριση πρωτοβάθμιας φροντίδας 

Ο οικογενειακός ιατρός οφείλει να μπορεί να διαχειριστεί την πρωτογενή επαφή με τον 

ασθενή και να συντονίζει την φροντίδα με άλλους επαγγελματίες και ειδικούς της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, υποστηρίζοντας τον ασθενή όταν αυτό κρίνεται 

απαραίτητο, έτσι ώστε να οδηγείται ο ασθενής στην κατάλληλη και αποτελεσματική παροχή 

φροντίδας. 

 

2. Προσωποκεντρική φροντίδα 
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Ο οικογενειακός ιατρός οφείλει να υιοθετεί μία προσωποκεντρική προσέγγιση στην 

αντιμετώπιση των πολιτών, να χρησιμοποιεί την τεχνική συνέντευξης της Γενικής Ιατρικής με 

σκοπό τη δημιουργία υγιούς σχέσης μεταξύ ιατρού και ασθενούς, καθώς και να εξασφαλίζει 

τη μακρόχρονη συνέχεια στην φροντίδα ανάλογα με τις διακριτές ανάγκες του ασθενούς. 

 

3. Ειδικές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων 

Ο οικογενειακός ιατρός οφείλει να κάνει χρήση της ειδικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 

όπως αυτή προσδιορίζεται από τον επιπολασμό και την επίπτωση της ασθένειας στην 

κοινότητα, να διαχειρίζεται αποτελεσματικά παθολογικές καταστάσεις που μπορούν να 

εμφανίζονται σε πρώιμη και μη διαφοροποιημένη μορφή και να παρεμβαίνει εγκαίρως σε 

περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

 

4. Σφαιρική προσέγγιση 

Ο οικογενειακός ιατρός οφείλει να διαχειρίζεται ταυτόχρονα τα οξέα και χρόνια προβλήματα 

υγείας των πολιτών και να φροντίζει για την προαγωγή της υγείας και της ευεξίας τους με την 

εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων για το σκοπό αυτό. 

 

5. Προσανατολισμός προς την κοινότητα 

Ο οικογενειακός ιατρός οφείλει να εξασφαλίζει την συμφιλίωση των ατομικών αναγκών υγείας 

των ασθενών με τις ανάγκες υγείας της κοινότητας μέσα στην οποία εντάσσονται, σε 

ισορροπία με τους διαθέσιμους πόρους. 

 

6. Ολιστικό πρότυπο 

Ο οικογενειακός ιατρός οφείλει να χρησιμοποιεί ένα βιο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλο που να 

συνυπολογίζει πολιτισμικές και υπαρξιακές διαστάσεις 

 
Εξάσκηση της ειδικότητας 

 

Ο οικογενειακός ιατρός οφείλει να εξασκεί την ειδικότητά του με βάση τις ακόλουθες τρεις 

κατευθύνσεις:  

 

• Κλινικά καθήκοντα 

• Επικοινωνία με τους ασθενείς 

• Διαχείριση κλινικής πρακτικής (ιατρείου) 
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Βασικά γνωρίσματα του επιστημονικού υποβάθρου 

 

Τα θεμελιώδη γνωρίσματα του επιστημονικού υποβάθρου που πρέπει να διακρίνουν τον 

οικογενειακό ιατρό με βάση την ανθρωποκεντρική διάσταση που συνδέεται με τον 

επιστημονικό κλάδο του αλλά και με τον ιδιαίτερο ρόλο του στο σύστημα υγείας είναι τα 

ακόλουθα: 

 

1. Κοινωνικό 

Η χρήση του πλαισίου ζωής του ασθενούς, της οικογένειάς του, της κοινότητας και της 

κουλτούρας αυτών. 

 

2. Συμπεριφορικό 

Βασίζεται στις επαγγελματικές δεξιότητες, την ηθική και τις αξίες του οικογενειακού ιατρού. 

 

3. Επιστημονικό 

Η υιοθέτηση κριτικής και βασισμένης στην έρευνα προσέγγισης της ιατρικής πράξης και η 

εξασφάλιση της συνέχειάς της μέσω συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και συνεχούς βελτίωσης της 

ποιότητας παροχής φροντίδας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
 

Τα καθήκοντα του νοσηλευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 

1. Γενικά καθήκοντα 

 

Ο νοσηλευτής οφείλει να δρα σύμφωνα με το καθήκον του σύμφωνα με τις διατάξεις που 

αφορούν στην άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος, τα σύγχρονα επιστημονικά 

δεδομένα και τις αρχές ηθικής και δεοντολογίας. 

 

Ο νοσηλευτής οφείλει να καλύπτει τις ανάγκες του ασθενούς με αποκλειστικό γνώμονα το 

συμφέρον του ασθενούς στα πλαίσια της πρόληψης, ορθής διάγνωσης, αποκατάστασης και 

ανακούφισης από τον πόνο, διατηρώντας την επιστημονική και επαγγελματική του 

αυτοτέλεια. 
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Ο νοσηλευτής οφείλει να διασφαλίζει τη δημιουργία του κατάλληλου θεραπευτικού 

περιβάλλοντος, ώστε να απολαμβάνει ο ασθενής τη μέγιστη δυνατή σωματική, ψυχική και 

πνευματική υγεία. 

 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο νοσηλευτής οφείλει να απέχει από κάθε πράξη 

που να ευνοεί την εξαπάτηση των ασθενών, την ανάπτυξη πελατειακής σχέσης με την 

κοινότητα, την προσωπική διαφήμιση, τον συνεταιρισμό με άτομα που δεν ασκούν το 

επάγγελμα για την αποκόμιση προσωπικού όφελους και τον αθέμιτο ανταγωνισμό 

συναδέλφων. Οφείλει σε κάθε περίπτωση να διατηρεί και να εξασφαλίζει τη συνέχεια των 

αγαθών επαγγελματικών σχέσεων με το λοιπό νοσηλευτικό προσωπικό και να συνεργάζεται 

αρμονικά με άλλους επαγγελματίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπως ιατρούς, 

οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, επαγγελματίες κοινωνικής εργασίας, φυσικοθεραπευτές, 

διοικητικούς υπαλλήλους κλπ.  

 

2. Καθήκοντα προς τον ασθενή 

 

Ο νοσηλευτής οφείλει να δείχνει απόλυτο σεβασμό στην αξία της ανθρώπινης ζωής, 

λαμβάνοντας κάθε μέτρο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων του για τη 

διάσωσή της ζωής και απέχοντας από κάθε δραστηριότητα που μπορεί να υπονομεύσει τη 

διατήρησή της.  

 

Ο νοσηλευτής οφείλει απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα, την προσωπική ελευθερία 

και την ελεύθερη βούληση των ασθενών και να επιδεικνύει την ίδια φροντίδα, επιμέλεια και 

αφοσίωση προς όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές, ιδεολογικές ή άλλες 

τοποθετήσεις τους, την κοινωνική και την οικονομική τους κατάσταση ή τη βαρύτητα της 

εκάστοτε νόσου που καλείται να αντιμετωπίσει.  

 

Ο νοσηλευτής οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε πράξη που δύναται να θέσει σε κίνδυνο 

τον απόρρητο χαρακτήρα των πληροφοριών των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την άσκηση 

των καθηκόντων του. 

  

Ο νοσηλευτής οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά του με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του 

ασθενούς, αποφεύγοντας οποιαδήποτε μη ενδεδειγμένη διαγνωστική ή θεραπευτική μέθοδο. 

Για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του, ο νοσηλευτής οφείλει κατά συνέπεια 

να φροντίζει για την συνεχιζόμενη επιμόρφωση και εκπαίδευσή του, καθώς και για τη συνεχή 

βελτίωση των δεξιοτήτων του.  
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Στα πλαίσια των αρχών της ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας, ο νοσηλευτής οφείλει 

να συμβάλλει μέσω της άσκησης των καθηκόντων του στην ορθή ενημέρωση των ασθενών 

για τη διάγνωση, την πρόγνωση, τη θεραπεία, τους ενδεχόμενους κινδύνους, τα οφέλη και 

οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αφορά στην υγεία των ασθενών. Οφείλει επίσης να εξασφαλίζει 

την ενημερωμένη συναίνεση του ασθενούς πριν από τη διενέργεια κάθε νοσηλευτικής ή 

ιατρικής πράξης.  

 

3. Καθήκοντα προς τους συναδέλφους, τους ιατρούς και το λοιπό προσωπικό 

 

Ο νοσηλευτής οφείλει να διατηρεί άριστες επαγγελματικές σχέσεις με τους συναδέλφους 

νοσηλευτές, τους ιατρούς και το λοιπό προσωπικό πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 

παραμερίζοντας κάθε διαφορά, λειτουργώντας με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του 

ασθενούς και την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας. 

  

Ο νοσηλευτής οφείλει να σέβεται και να συνεργάζεται αρμονικά με τους οικογενειακούς 

ιατρούς, ακολουθώντας με ακρίβεια τις δοθείσες ιατρικές οδηγίες, διατηρώντας συγχρόνως 

την επιστημονική του αυτοτέλεια και την ιδιότητά του σαν ισότιμο μέλος της θεραπευτικής 

ομάδας για την αποτελεσματική παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Απαγορεύεται δε 

στο νοσηλευτή να επικρίνει ή να αποδοκιμάζει το έργο του οικογενειακού ιατρού, αλλά και 

του λοιπού προσωπικού της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.  

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

 
Για την αποτελεσματική παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προς όλους τους πολίτες 

και για την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας προς τον ασθενή όλοι οι 

εκπρόσωποι του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και οι υπόλοιποι 

επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

οφείλουν να παρακολουθήσουν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία θα υλοποιηθούν 

σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και με 

κατάλληλα επιλεγμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα με ειδικό 

ενδιαφέρον προς τον τομέα της υγείας.  

 

Τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα θα είναι προσανατολισμένα στην απόκτηση γνώσης 

και δεξιοτήτων αναγκαίων για την αντιμετώπιση μείζονων παραγόντων κινδύνου, την παροχή 
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υπηρεσιών θεραπείας και αποκατάστασης, την ανάληψη δράσεων πρόληψης της νόσου και 

προαγωγής της υγείας καθώς και την αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων και καταστάσεων 

που απαντώνται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. 

 

Τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα θα απευθύνονται με συλλογικό ή διακριτό τρόπο 

προς το ιατρικό και νοσηλευτικό  προσωπικό πρωτοβάθμιας φροντίδας ανάλογα με τη 

θεματική τους προσέγγιση και θα είναι προσανατολισμένα προς την ουσιώδη συνεχή 

επαγγελματική και επιστημονική επιμόρφωση του προσωπικού, ανάλογα με τα καθήκοντα, 

τις αρμοδιότητες και τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι ιατροί και νοσηλευτές 

επαγγελματίες στο δίκτυο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

 

Η συμμετοχή των επαγγελματιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα εν λόγω εκπαιδευτικά 

προγράμματα που θα τους αφορούν θα είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

 
Για την αποτελεσματική εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας και του ηλεκτρονικού 

φακέλου υγείας, όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 7, όλοι οι εκπρόσωποι του ιατρικού, 

νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και οι υπόλοιποι επαγγελματίες που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας οφείλουν να 

παρακολουθήσουν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματατα εξοικείωσης με τη χρήση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, οποία θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και με κατάλληλα επιλεγμένα Πανεπιστημιακά και 

Τεχνολογικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα με ειδικό ενδιαφέρον προς τον τομέα της 

υγείας.  

 

Τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα θα είναι προσανατολισμένα στην απόκτηση γνώσης 

και δεξιοτήτων αναγκαίων για την αποτελεσματική χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

όλων εν γένει των διαθέσιμων ηλεκτρονικών μέσων με τα οποία είναι εξοπλισμένες οι δομές 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και που οφείλουν να χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες 

υγείας στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων τους. 

 

Τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα θα απευθύνονται συλλογικά προς το ιατρικό, 

νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό πρωτοβάθμιας φροντίδας και η συμμετοχή των 

επαγγελματιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα θα 

είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα. 

 

                                                                                                      204



«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
 
Με γνώμονα τη βελτίωση της προσβασιμότητας του δικτύου της πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας από όλους τους πολίτες, την αποτελεσματικότερη, πληρέστερη και ταχύτερη 

εξυπηρέτηση  των ασθενών, καθώς και τη βελτίωση της ανταποκρισιμότητας του δικτύου 

παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θεσπίζεται η υποχρεωτική τήρηση της 

ηλεκτρονικής κάρτας και του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας από τις μονάδες παροχής 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που θα καθοριστούν από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατόπιν καταγραφής, αξιολόγησης και ενδεχόμενης αναβάθμισης 

της διαθέσιμης ηλεκτρονικής και υλικοτεχνικής υποδομής που παρουσιάζουν οι εν λόγω 

μονάδες.  

 

Η ηλεκτρονική κάρτα και ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας θα χρησιμοποιούνται για την 

σύνταξη και ακύρωση ηλεκτρονικών συνταγών, την ενημέρωση των αποθηκευμένων 

στοιχείων του ασθενούς και την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων μεταξύ ιατρών ή/και 

φαρμακοποιών, που θα μπορούν να αποθηκεύουν οι πολίτες στην ηλεκτρονική κάρτα και 

στον ηλεκτρονικό φάκελο για την καλύτερη παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας τους. 

 

Έτσι, οι πολίτες θα έχουν πάντα άμεση πρόσβαση στα πιο πρόσφατα αποτελέσματα 

εξετάσεων, διάγνωσης και θεραπείας τους και θα μπορούν να αποφεύγουν την άσκοπη 

επανάληψη εξετάσεων και άλλων δαπανηρών διαδικασιών.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 
 

Ως υπεύθυνοι για την τήρηση του ηλεκτρονικού φακέλου και της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας 

στο δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ορίζονται κατ’ αποκλειστικότητα οι οικογενειακοί 

ιατροί, οι οποίοι είναι ο μόνοι επαγγελματίες υγείας που θα μπορούν να επιφέρουν αλλαγές 

στα περιεχόμενα των εν λόγω ηλεκτρονικών μέσων. Οι οικογενειακοί ιατροί οφείλουν 

απόλυτο σεβασμό στον απόρρητο χαρακτήρα του ηλεκτρονικού φακέλου και της 

ηλεκτρονικής κάρτας υγείας. 

 

Ελεγχόμενη πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο και την ηλεκτρονική κάρτα υγείας θα έχουν 

επίσης και οι λοιποί επαγγελματίες υγείας που προσφέρουν υπηρεσίες στους πολίτες. Οι εν 

λόγω επαγγελματίες υγείας (από τους οποίους διευκρινίζεται ότι εξαιρούνται οι εκπρόσωποι 

του ιατρικού προσωπικού) θα είναι υπεύθυνοι αποκλειστικά και μόνο για την διάθεση των 
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περιεχομένων ηλεκτρονικών δεδομένων στους ασθενείς όταν αυτό τους ζητηθεί και οφείλουν 

απόλυτο σεβασμό στον απόρρητο χαρακτήρα των περιεχομένων των ηλεκτρονικών καρτών 

και ηλεκτρονικών φακέλων υγείας και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να προβούν σε 

οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την αλλοίωση των περιεχομένων των 

ηλεκτρονικών δεδομένων, για την ενημέρωση των οποίων είναι υπεύθυνοι αποκλειστικά και 

μόνο οι οικογενειακοί ιατροί κατά τα προαναφερθέντα στο Άρθρο 7 του παρόντος.  

 
ΑΡΘΡΟ 9 

 
Η αλλοίωση ή καταστροφή μέρους ή του συνόλου των δεδομένων και πληροφοριών που 

είναι καταχωρημένα στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, η ανακοίνωση του περιεχομένου του 

ιατρικού φακέλου σε τρίτους και η πρόσβαση στα δεδομένα του από οποιονδήποτε που δεν 

έχει αυτό το δικαίωμα επιφέρει ποινικές κυρώσεις. Συγκεκριμένα επιβάλλεται φυλάκιση δύο 

τουλάχιστον ετών, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερη ποινή βάσει άλλης διατάξεως. 

 

Όποιος υπεξάγει ηλεκτρονική κάρτα υγείας με σκοπό τη χρήση της χωρίς δικαίωμα, 

αλλοιώνει ή καταστρέφει τα στοιχεία της για οποιονδήποτε σκοπό ή κοινοποιεί το 

περιεχόμενο της σε τρίτους, ή εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενό της, 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά με βάση 

άλλη διάταξη. 

 

Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, τιμωρείται και όποιος υπεξάγει ή πλαστογραφήσει 

ηλεκτρονική κάρτα υγείας με σκοπό να αποκτήσει ο ίδιος ή τρίτος πρόσβαση στο 

περιεχόμενό της. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
 

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

πορείας του παρόντος Σχεδίου Δράσης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, θεσπίζεται ο 

καθορισμός ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, η  οποία θα κατέχει τη γενική εποπτεία 

του συνολικού έργου. Υπεύθυνος φορέας για την σύσταση της εν λόγω επιτροπής θα είναι το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της 

ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων είναι οι ακόλουθες: 
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1. Παρακολούθηση και επίβλεψη πορείας μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων στην ΠΦΥ 

2. Παροχή τεχνογνωσίας όπου αυτό κριθεί απαραίτητο 

3. Επιμέλεια σχεδίου διαχείρισης αλλαγών που θα επιφέρει η εφαρμογή του Σχεδίου σε 

πολιτικούς, διοικητικούς και επικοινωνιακούς όρους. 

4. Συλλογή εκθέσεων προόδου από κάθε φορέα υλοποίησης της εκάστοτε δράσης ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα 

5. Αξιολόγηση πορείας υλοποίησης δράσεων και συνολικού προγράμματος 

6. Λειτουργία ως ενδιάμεσου εταίρου μεταξύ ΥΥΚΑ και αρμόδιων φορέων δράσεων 

7. Ενημέρωση ΥΥΚΑ για την πορεία των μεταρρυθμίσεων και τυχόν προκύπτοντα 

προβλήματα 

 

ΑΡΘΡΟ 11 
 

Για την αναδιάρθρωση του δομικού και οργανωτικού συστήματος της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας και την επίτευξη της αποτελεσματικότερης συνεργασίας μεταξύ των 

μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των ασφαλιστικών φορέων και των λοιπών 

οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην  υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 

θεσπίζεται η οργάνωση νέων διοικητικών σχημάτων σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό 

επίπεδο, που θα λειτουργήσουν ως υποστηρικτικοί μηχανισμοί του δικτύου παροχής 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και που θα ενταχθούν στο δίκτυο μέσω σύναψης 

συμβολαίων τους με ασφαλιστικούς φορείς, αλλά και δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.  

 

Το εν λόγω μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση του συντονισμού, διασύνδεσης και 

ολοκλήρωσης των φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με 

απώτερο στόχο την βελτίωση της προσβασιμότητας του συστήματος από όλους τους 

ασφαλισμένους πολίτες και τη βελτίωση της εμπειρίας των ασθενών μέσω της αποφυγής της 

άσκοπης περιπλάνησής τους στο σύστημα υγείας.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
 

Για την αποτελεσματικότερη οικονομική διαχείριση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας θα θεσπιστεί ένα σύγχρονο πλαίσιο αποζημίωσης των ιατρικών πράξεων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο θα βασίζεται σε δεδομένα 
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πραγματικού κόστους ως προς τις αμοιβές και θα υποστηρίζει τη λογική μιας πολιτικής 

παροχής κινήτρων προς τους ιατρούς του δικτύου. 

 

Το πλαίσιο αποζημίωσης των ιατρικών πράξεων θα περιλαμβάνει την ομαδοποίηση των 

όμοιων περιπτώσεων ασθένειας σύμφωνα με το International Classification Of Primary Care 

(ICPC) και την ορθολογιστική κοστολόγηση των διαγνωστικών κατηγοριών. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 
 

Στα πλαίσια της εν γένει αναδιάρθρωσης και αναβάθμισης του συστήματος παροχής 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αποφασίζεται η μισθολογική αναπροσαρμογή των 

επαγγελματιών που απασχολούνται στο δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας.  

 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η η αναβάθμιση των ρόλων του ιατρικού, νοσηλευτικού και 

λοιπού προσωπικού του δικτύου μέσω της παροχής κατάλληλων οικονομικών κινήτρων για 

τη διανομή ολοκληρωμένων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας προς τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, με στόχο τη βελτίωση της υγείας του 

πληθυσμού. Ως υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση του εν λόγω μέτρου ορίζεται το 

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. 

 

Ειδικότερα, μέσω του προϋπολογισμού και υπ’ ευθύνη του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών ορίζοτναι οι παρακάτω ενέργειες ως κατάλληλα εμπίπτουσες στο παρόν 

Άρθρο: 

 

1. Σύνταξη καταλόγου ύψους μισθολογικών ενισχύσεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και 

προβλημάτων υγείας που διαχειρίζονται οι επαγγελματίες υγείας. 

 

2. Αναθεώρηση μισθολογικής ενίσχυσης επαγγελματιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με 

βάση το είδος και την ποσότητα του προσφερόμενου έργου των οικογενειακών ιατρών, 

οδοντιάτρων, του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού των μονάδων του δικτύου με στόχο 

την βελτίωση της κλινικής αποτελεσματικότητας. 

 

3. Αναδιάρθρωση του συστήματος χρηματοδότησης και αποζημίωσης των υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσω θέσπισης της αμοιβής κατά κεφαλήν εγγεγραμμένου, 

η οποία συνίσταται στην αποζημίωση του ιατρού με ένα προκαθορισμένο ποσό το οποίο 

είναι ανάλογο των ασθενών προς τους οποίους έχει δεσμευτεί ότι θα παρέχει υπηρεσίες. Ο 

εν λόγω τρόπος χρηματοδότησης αναμένεται να προσδώσει στον ιατρό κίνητρα βελτίωσης 
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και αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών ώστε να αυξήσει τον αριθμό των 

εγγεγραμμένων ασθενών που του αναλογούν και να αυξηθεί κατά συνέπεια η αμοιβή του. 

Επιπλέον, η αμοιβή κατά κεφαλήν εγγεγραμμένου θεωρείται ως ο πλέον αποτελεσματικός 

τρόπος αποζημίωσης για τη συγκράτηση των δαπανών υγείας και εφαρμόζεται σε σε 

πλείστα συστήματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε παγκόσμια κλίμακα. 

 

4. Καθορισμός δέσμης πρόσθετων αμοιβών που σχετίζονται με την ανάληψη 

συγκεκριμένων, διακριτών καθηκόντων. Τέτοιου είδους καθήκοντα μπορούν να 

συμπεριλαμβάνουν την ενημέρωση του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου, την σύνταξη 

αναφορών, την εκπόνηση μελετών για τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού αναφοράς, κλπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

 

1.1 Εισαγωγή 

Λόγω της ανάρτησης στο διαδίκτυο του νέου Σχεδίου Νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα 

Υγείας προς δημόσια διαβούλευση θεωρήθηκε αναγκαίο να γίνει επιπρόσθετα μια 

αντιπαραβολή των νέων προς ψήφιση ρυθμίσεων με τις προτεινόμενες δράσεις της 

παρούσας μελέτης.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η υλοποίηση των δράσεων που 

περιγράφονται και αναλύονται στην παρούσα μελέτη είναι αναγκαία για την εύρυθμη 

λειτουργία του συστήματος και την αποδοχή των νέων ρυθμίσεων τόσο από τους 

εμπλεκόμενους στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ιατρικό 

προσωπικό, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό και λοιποί επαγγελματίες υγείας) όσο και 

από τους αποδέκτες των παρεχόμενων υπηρεσιών δηλαδή των χρηστών των υπηρεσιών 

υγείας.  

Επιπλέον, σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να αναδείξει τις νέες προς ψήφιση ρυθμίσεις με 

τις οποίες είναι δυνατό αλλά και θεμιτό να υπάρξει συνέργια και με τις αντίστοιχες δράσεις 

που προβλέπονται από τους άξονες της Δημόσιας Υγείας και της ψηφιακής σύγκλισης. 

Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου γίνεται μια παρουσίαση των βασικών σημείων του 

σχεδίου νόμου που έχει τεθεί προς δημόσια διαβούλευση και επιχειρείται η σύνδεση των 

νέων αυτών ρυθμίσεων με τις προτεινόμενες δράσεις της παρούσας μελέτης.  

1.2 Διάρθρωση Σχεδίου Νόμου – Σύνδεση Ρυθμίσεων με τις Προτεινόμενες Δράσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Στο πρώτο κεφάλαιο του σχεδίου νόμου γίνεται σαφής προσδιορισμός της έννοιας της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και των επιδιωκόμενων στόχων του συστήματος 

παροχής των υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά οι 

υπηρεσίες τις οποίες περιλαμβάνει η ΠΦΥ και δίνεται ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο στις 

ιατρικές, νοσηλευτικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες αλλά και σε υπηρεσίες κοινωνικής 

φροντίδας, αγωγής και προαγωγής της υγείας, υλοποίησης παρεμβάσεων για τη βελτίωση 

του ατομικού και του κοινωνικού επιπέδου υγείας και παροχής εξ’ αποστάσεως ή κατ’ οίκον 

ιατρικών συμβουλών και υπηρεσιών. Τέλος, στο άρθρο 1 παρ. 3 σημειώνεται ότι οι 

υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας  θα παρέχονται τόσο από δημόσιους όσο και 
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από ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι θα εντάσσονται στο Γενικό σύστημα Πρωτοβάθμιας  

Φροντίδας Υγείας.  

Το άρθρο 2 προβλέπει την αναβάθμιση της αρμόδιας διεύθυνσης του ΥΥΚΑ η οποία θα έχει 

ως σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή και έλεγχο των απαραίτητων δραστηριοτήτων και 

προγραμμάτων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Γενικού συστήματος της ΠΦΥ. 

Επιπλέον στο άρθρο 2 παρ. 2 προβλέπεται η σύσταση περιφερειακών διευθύνσεων ΠΦΥ σε 

κάθε Δ.Υ.ΠΕ.  

Δ 3.9: Στελέχωση κεντρικών και περιφερειακών διευθύνσεων ΠΦΥ 

Σκοπός της δράσης είναι η στελέχωση της κεντρικής διεύθυνσης ΠΦΥ του ΥΥΚΑ και των 

περιφερειακών διευθύνσεων στις ΔΥΠΕ με ικανά στελέχη τα οποία θα επωμιστούν το βάρος, 

το σχεδιασμού, της υλοποίησης, του ελέγχου και γενικά της συνολικής εποπτείας του 

σχεδίου δράσης για την αναβάθμιση του γενικού συστήματος της ΠΦΥ. 

Δ 4.2: Πληροφορική ενδυνάμωση της κεντρικής διεύθυνσης του ΥΥΚΑ και των 
περιφερειακών διευθύνσεων ΠΦΥ 

Σκοπός της παρούσας δράσης έιναι η πληροφοριακή ενδυνάμωση τόσο της κεντρικής 

διεύθυνσης της ΠΦΥ του ΥΥΚΑ όσο και των περιφερειακών διευθύνσεων στις ΔΥΠΕ 

προκειμένου να βελτιωθεί η διοικητική, οργανωτική και λειτουργική ικανότητα των 

διευθύνσεων και να επιτευχθεί όχι μόνο η αναβάθμιση του συστήματος ΠΦΥ αλλά να 

εξασφαλιστεί και η συνέχεια των δράσεων. 

Στο άρθρο 3 του σχεδίου νόμου προβλέπεται η σύνταξη και έκδοση πρωτοκόλλων 

πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και συνταγογραφούμενων φαρμάκων και ορίζεται ο 

τρόπος σύνταξης αυτών. Επιπλέον, προβλέπεται η κατάρτιση καταλόγου αποζημίωσης των 

ιατρικών πράξεων και φαρμάκων που παρέχονται στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας φροντίδας. 

Τονίζεται τέλος, η σημασία της διάχυσης αυτής της πληροφορίας σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους στο σύστημα της ΠΦΥ.  

Δ 3.8: Σύνταξη Κατευθυντήριων Οδηγιών 

Η δράση αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο και σκοπός της είναι η ποιοτική 

αναβάθμιση του συστήματος της ΠΦΥ και ειδικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για την 

υλοποίηση αυτής της δράσης προτείνεται η συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) με τα Πανεπιστημιακά και ερευνητικά ινστιτούτα που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας. Οι ωφελούμενοι αποδέκτες από την υλοποίηση 
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αυτού του μέτρου θα είναι οι ασθενείς και οι τοπικές κοινωνίες και οι επαγγελματίες υγείας 

τόσο αυτή που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ΠΦΥ όσο και αυτοί που 

δραστηριοποιούνται στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα υγείας.  

Δ 6.1 Κωδικοποίηση και Αποζημίωση Ιατρικών πράξεων 

Είναι επιτακτική η ανάγκη διαμόρφωσης ενός σύγχρονου πλαισίου αποζημίωσης των 

ιατρικών πράξεων το οποίο θα βασίζεται σε δεδομένα πραγματικού κόστους. Για το λόγο 

αυτό προτείνεται η ομαδοποίηση των όμοιων περιπτώσεων ασθένειας σύμφωνα με το ICPC 

(International Classification of Primary Care) και η κοστολόγηση των διαγνωστικών 

κατηγοριών. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα είναι θετικά τόσο για τις μονάδες της ΠΦΥ 

(Προγραμματισμός, αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση της συνολικής 

ιατρικής δραστηριότητας) αλλά και στον κρατικό προϋπολογισμό καθώς έχει αποδειχθεί ότι 

αυτού του είδους οι παρεμβάσεις μειώνουν το ύψος των δαπανών. Τέλος, βελτιώνεται 

μειώνεται η διάρκεια νοσηλείας και βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Στο κεφάλαιο αυτό ουσιαστικά διαπιστώνεται και αναγνωρίζεται η σημασία της ύπαρξης ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος ΠΦΥ το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες οι οποίες θα στηρίζονται 

στις αρχές της ισότητας, της συνέχειας και της παροχής ολοκληρωμένης φροντίδας με στόχο 

την βελτίωση του επιπέδου της υγείας τόσο του ατόμου όσο και της κοινωνίας ως σύνολο. 

Ειδικότερα, αποσαφηνίζονται η έννοια και το περιεχόμενο της ΠΦΥ και συμπεριλαμβάνονται 

υπηρεσίες και δράσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις επιταγές του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τρία άρθρα (4-6) και σκοπό έχει τον καθορισμό των 

μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών, οι οποίες είναι αρμόδιες να παρέχουν υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Καθορίζει το είδος των υπηρεσιών οι οποίες μπορούν να 

παρέχονται από κάθε μονάδα, και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνεργάζονται 

μεταξύ τους για την παροχή συνεχούς και ολοκληρωμένης φροντίδας. Επίσης, γίνεται 

ιδιαίτερη αναφορά στις προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται ώστε μια ιδιωτική 

μονάδα υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας να μπορεί να ενταχθεί στο Εθνικό Δίκτυο 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.  
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Δ 3.2: Δημιουργία Κέντρων Υγείας Αστικού Tύπου 

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων δομών παροχής υπηρεσιών 

Π.Φ.Υ. και Αποκατάστασης-Αποθεραπείας, σύμφωνα με τα πρότυπα της Πολυκλινικής του 

Ολυμπιακού Χωριού, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού μεγάλων αστικών 

κέντρων σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και αποκατάσταση-αποθεραπεία ημερήσιας 

νοσηλείας.  

• Περιφέρεια Αττικής: Δημιουργία 5 νέων κέντρων υγείας αστικού τύπου σύμφωνα με τα 

πρότυπα του κέντρου υγείας αστικού τύπου του Βύρωνα και της Πολυκλινικής του 

Ολυμπιακού χωριού. Η έκταση κάθε κέντρου υγείας θα είναι από 1500 – 1800 τ.μ. ενώ 

το κόστος κατασκευής για κάθε τ.μ έχει  υπολογιστεί στα 1450€ / τ.μ. 

συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος εξοπλισμού2. Κατά συνέπεια το κόστος για 

την ανέγερση και κατασκευή κάθε νέου κέντρου υγείας  αστικού τύπου θα κυμαίνεται από 

2.175.000 – 2.610.000 €. Υπολογίζοντας ένα μέσο κόστος κατασκευής της τάξης των 

2.392.500€ το συνολικό κόστος ανέγερσης των 5 νέων κέντρων υγείας αστικού τύπου 

στην περιφέρεια της Αττικής θα ισούται με 11.962.500 € 

• Κεντρικής Μακεδονίας: Ανέγερση 3 νέων Κέντρων Υγείας αστικού τύπου στην 

περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με τις ίδιες προδιαγραφές που περιγράφηκαν 

παραπάνω. Το συνολικό κόστος θα ανέρχεται σε 7.177.500€. 

Δ 3.3: Δημιουργία Κέντρων Υγείας αστικού τύπου από αναβάθμιση υφιστάμενων 
υποδομών κέντρων υγείας. Υφιστάμενα Κέντρα Υγείας σε αστικά κέντρα με πληθυσμό 

άνω των 50.000 κατοίκων να αναβαθμιστούν σε Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου, παρέχοντας 

την ελάχιστη και αναγκαία αλλά επαρκή και ολοκληρωμένη δέσμη υπηρεσιών με εστίαση 

στην προαγωγή της υγείας και την προληπτική ιατρική, σύμφωνα με το πρότυπο λειτουργίας 

της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού. Τα κέντρα υγείας αστικού τύπου θα συνιστώνται 
σε αστικά κέντρα πληθυσμού άνω των 50.000 κατοίκων.  

• Περιφέρεια Αττικής: Προτείνεται η αναβάθμιση σε Κέντρα Υγείας αστικού τύπου 8 

υφιστάμενων υποδομών κέντρων υγείας. Η δράση αφορά την υλικοτεχνική αναβάθμιση 

της υπάρχουσας δομής και την προσθήκη και ανέγερση νέου κτιρίου το οποίο θα 

καλύπτει τις ανάγκες στέγασης των νέων ιατρείων που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια 

της δράσης και των υπηρεσιών που παρέχουν τα κέντρα υγείας αστικού τύπου. Το 

κόστος για την υλοποίηση αυτής της δράσης υπολογίζεται σε 800.00 -1.000.000 € για 

                                                 
2 Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης τομέα ΥΥΚΑ 2007-2013, www.ygeia-pronoia.gr  
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κάθε μονάδα ΠΦΥ. Το μέσο κόστος ανέρχεται σε 900.000€, κατά συνέπεια το συνολικό 

κόστος εκτιμάται σε 7.200.000€. 

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Προτείνεται η αναβάθμιση σε 9 υφιστάμενες 

υποδομές κέντρων υγείας με ιδιαίτερη έμφαση σε κέντρα υγείας που βρίσκονται στις 

ακριτικές περιοχές ακόμα και αν δεν πληρούν την προϋπόθεση των 50.000 κατοίκων 

ανά αστικό κέντρο. Σύμφωνα με τους προαναφερθέντες υπολογισμούς και 

προδιαγραφές το συνολικό κόστος υλοποίησης αυτής της δράσης εκτιμάται ότι θα 

ανέρχεται στα 8.100.000€ 

• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Αναβάθμιση 2 Κ.Υ. Εκτίμηση κόστους: 1.800.000€ 

• Ανατολική Μακεδονία - Θράκη: Αναβάθμιση 5 υφιστάμενων κέντρων υγείας σε κέντρα 

υγείας αστικού τύπου. Εκτίμηση κόστους: 4.500.000€. 

• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Αναβάθμιση 3 υφιστάμενων κέντρων υγείας σε κέντρα 

υγείας αστικού τύπου. Εκτίμηση κόστους: 2.700.000€ 

• Περιφέρεια Πελοποννήσου: Αναβάθμιση 5 Κ.Υ. Εκτίμηση Κόστους: 4.500.000€ 

• Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αναβάθμιση 3 Κ.Υ. Εκτίμηση Κόστους: 2.700.000€ 

• Περιφέρεια Ηπείρου: Αναβάθμιση 4 Κ.Υ. Εκτίμηση Κόστους: 3.600.000€ 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Αναβάθμιση 4 Κ.Υ. Εκτίμηση κόστους: 3.600.000€ 

• Περιφέρεια Κρήτης: Αναβάθμιση 2 Κ.Υ. Εκτίμηση κόστους: 1.800.000€ 

• Περιφέρεια Β Αιγαίου: Αναβάθμιση 2 Κ.Υ. Εκτίμηση κόστους: 1.800.000€ 

Δ 3.4: Εκσυγχρονισμός και υλικοτεχνική αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής και του 
ξενοδοχειακού εξοπλισμού των υφιστάμενων μονάδων ΠΦΥ. 

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υλικοτεχνικών υποδομών των υφιστάμενων μονάδων 

ΠΦΥ με έμφαση στην υποδοχή των ασθενών, ώστε οι υφιστάμενες υποδομές να καταστούν 

πιο λειτουργικές, προσβάσιμες, φιλικές και ελκυστικές προς τον χρήστη. 

Δράση 3.17α: Υποστηρικτική Δράση εξοπλισμού μονάδων ΠΦΥ με τα κατάλληλα 
διαγνωστικά τεχνικά μέσα όπου αυτό είναι αναγκαίο.  

Δ 3.18β:  Εξοπλισμός των καινούριων και αναβαθμισμένων μονάδων ΠΦΥ με τα 
κατάλληλα τεχνικά διαγνωστικά μέσα όπου αυτό είναι αναγκαίο 

Σκοπός των παραπάνω παρεμβάσεων είναι η διαμόρφωση ενός καταλόγου διαγνωστικών 

και θεραπευτικών μέσων που κρίνονται κατάλληλα και αξιόπιστα για χρήση μέσα στο 

σύστημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ο εξοπλισμός των μονάδων ΠΦΥ, με 
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απώτερο στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας και τη μείωση 

των παραπομπών.  

 

Δ 3.5: Αναβάθμιση κινητών μονάδων ΕΚΑΒ 
Η αναβάθμιση των κινητών μονάδων του ΕΚΑΒ, οι οποίες στο πλαίσιο της Επείγουσας Προ-

νοσοκομειακής Ιατρικής παρέχουν  άμεση επιτόπια εξειδικευμένη ιατρική και νοσηλευτική 

φροντίδα σε κάθε έκτακτη περίπτωση -οπουδήποτε και οποτεδήποτε συμβεί- ενώ 

παράλληλα εξασφαλίζουν έγκαιρη και ασφαλή  διακομιδή του πάσχοντος στον 

καταλληλότερο και πλησιέστερο υγειονομικό σχηματισμό. 

 
Δ 3.6: Κέντρα ψυχικής υγείας 

Δημιουργία δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας ενταγμένων στις δομές Π.Φ.Υ., με 

σκοπό την προαγωγή της ψυχικής υγείας του πληθυσμού, παρέχοντας υπηρεσίες 

πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας, περίθαλψης καθώς και την αναγκαία ψυχοκοινωνική 

αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη, στο πλαίσιο μιας ολιστικής βιο-ψυχο-κοινωνικής 

προσέγγισης.  

 
Δ 3.7:  Εξοπλισμός οδοντιατρικών σχολών ώστε να λειτουργούν ως Κ.Υ. 

Πρωτοβάθμιας Οδοντιατρικής Φροντίδας 
Η προώθηση και ενίσχυση του κλινικού έργου που πραγματοποιείται στις δομές των 

οδοντιατρικών σχολών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών κυρίως των ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων. 
 
Δ 3.13: Τηλεϊατρική – Τηλεφροντίδα 
Η ενσωμάτωση και η εξοικείωση του ανθρώπινου δυναμικού των δομών Π.Φ.Υ. με τις 

εφαρμογές της τηλεϊατρικής αποτελεί σημαντικό επιβοηθητικό παράγοντα στον 

εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας από το ΕΣΥ 

(ασφάλεια ιατρικών δεδομένων, δυνατότητα αποδοτικής χρήσης νέας τεχνολογίας από τους 

εργαζόμενους και συμβολή στην αποδοχή και είσοδο στην καθημερινή πράξη των 

συστημάτων μηχανοργάνωσης). Επίσης συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών υγείας από το ΕΣΥ και της ταχύτητας εξυπηρέτησης των χρηστών 

υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα σε απομονωμένες περιοχές (παροχή ιατρικών συμβουλών από 

ειδικούς με μεταφορά δεδομένων από απομακρυσμένα ιατρεία και Κέντρα Υγείας). 
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Δ 3.1α: Καθιέρωση προτύπων ποιότητας και ελέγχου της απόδοσης των φορέων 
ΠΦΥ και ανάπτυξη μηχανισμού συστήματος ποιοτικού ελέγχου 

 
Δ 3.1β: . Πιστοποίηση και διασφάλιση της ποιότητας των Κέντρων Υγείας 
 
Δ 3.1γ. Πιστοποίηση ιδιωτικών μονάδων που θα ενταχθούν στο σύστημα ΠΦΥ 
 

Η ανάπτυξη πολιτικών διασφάλισης της ποιότητας σε όλες τις υπηρεσίες υγείας αποτελεί 

συνηθισμένη πρακτική σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη. Ο σκοπός ανάπτυξης τέτοιων 

μηχανισμών είναι η ενίσχυση της επιστημονικής ποιότητας και εγκυρότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και η διασφάλιση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας 

υγείας σε κάθε χρονική στιγμή τόσο από τους δημόσιους όσο και από τους ιδιωτικούς φορείς 

ΠΦΥ. 

Τα άρθρα 5 και 6 αφορούν τον Προσωπικό Ιατρό και την εισαγωγή των ασφαλισμένων στα 

νοσοκομεία του ΕΣΥ αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, δίνεται το δικαίωμα σε κάθε πολίτη να 

επιλέξει ελεύθερα χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό, τον προσωπικό του γιατρό από το 

σύνολο των ιατρών οι οποίοι ανήκουν στις ειδικότητες: γενικής ιατρικής, παθολογίας, 

οφθαλμιατρικής, γυναικολογίας, οδοντιατρικής, ορθοπεδικής και παιδιατρικής και υπηρετούν 

στο Εθνικό Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Οι προσωπικοί γιατροί θα αποφασίζουν 

για την παραπομπή ή όχι του ασθενούς σε ανώτερη βαθμίδα περίθαλψης (νοσοκομεία) και 

θα έχουν την ευθύνη τόσο για τη διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων πρωτοβάθμιας φροντίδας 

όσο και για τη συνταγογράφηση.  

Δ 1.1. Υποστηρικτική Δράση για την ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου ρόλου και 
αρμοδιοτήτων οικογενειακού ιατρού 

Σκοπός της παρέμβασης είναι ο σχεδιασμός ενός συστήματος ΠΦΥ με κατεύθυνση τον 

οικογενειακό ιατρό που θα αναλαμβάνει δράσεις πρόληψης της νόσου και προαγωγής της 

υγείας, αντιμετώπισης χρονίων νοσημάτων και μειζόνων παραγόντων κινδύνου, παροχής 

υπηρεσιών θεραπείας και αποκατάστασης και ορθής καθοδήγησης του ασθενούς για την 

αναζήτηση της κατάλληλης ειδικής ιατρικής υπηρεσίας. Η προτεινόμενη παρέμβαση 

περιλαμβάνει: 

 Σαφή προσδιορισμό των ιατρικών ειδικοτήτων που μπορούν μετά από εκπαίδευση να 

αναλάβουν ρόλο οικογενειακού ιατρού. 

 Αποτελεσματική ενσωμάτωση της ειδικότητας της γενικής ιατρικής στο ισχύον 

υγειονομικό νομοθετικό πλαίσιο  
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 Προσανατολισμό της επαγγελματικής κατάρτισης του οικογενειακού ιατρού στην 

κοινότητα. 

 Σαφή προσδιορισμό και περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων του 

οικογενειακού ιατρού. 

 Περιγραφή της υποχρεωτικής δέσμης υπηρεσιών του οικογενειακού ιατρού 

Δ 1.2.  Υποστηρικτική Δράση για την ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για το ρόλο των 
υπολοίπων επαγγελματιών υγείας και τη συνεργασία τους με τον οικογενειακό 
ιατρό 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η επίτευξη της αρμονικής συνεργασίας των εργαζομένων στις 

μονάδες της ΠΦΥ και η αποτελεσματική, αποδοτική και ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς 

τους πολίτες μέσα από τον σαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων κάθε ομάδας 

εργαζομένων. Ουσιαστικά η παρέμβαση συνίσταται στη διαμόρφωση ενός λεπτομερούς 

πλαισίου κατανομής αρμοδιοτήτων και ροών για τη βελτίωση της λειτουργίας του 

ανθρώπινου παράγοντα στην ΠΦΥ. Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει: 

Σαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων και του ρόλου νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών 

υγείας καθώς και των διοικητικών υπαλλήλων μονάδων ΠΦΥ και εργασιακών σχέσεων με 

τους οικογενειακούς ιατρούς. 

 

Δ 1.3. Υποστηρικτική Δράση για την ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για τον τρόπο 
επικοινωνίας του οικογενειακού ιατρού και των πολιτών – ασθενών 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η ανταπόκριση του συστήματος της ΠΦΥ στις ανάγκες των 

ασθενών και η αύξηση της ικανοποίησής τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τον τρόπο 

λειτουργίας του συστήματος. Η παρέμβαση αυτή κρίνεται απαραίτητη λόγω του ειδικού 

ρόλου του οικογενειακού ιατρού ως πρώτου σημείου επαφής του πολίτη με το σύστημα 

υγείας. 

Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει: 

 Διασφάλιση μηχανισμών ελέγχου και ρύθμισης της δυνατότητας των πολιτών να 

απευθύνονται άνευ περιορισμού σε όλες τις υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών 

φορέων και του ΕΣΥ. 

 Καθιέρωση ενημερωτικών εισηγήσεων προς τους πολίτες σχετικά με το ρόλο του 

οικογενειακού ιατρού. 

 Ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης της γνώμης του ασθενή για τις υπηρεσίες των 

οικογενειακών ιατρών 

 Ανάπτυξη μηχανισμού εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του 

οικογενειακού ιατρού. 
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Δ 5.1:  Αναδιοργάνωση προγραμμάτων σπουδών ιατρικών, οδοντιατρικών, 
νοσηλευτικών και λοιπών επαγγελμάτων υγείας σχολών με προσανατολισμό 
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

Η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης ώστε να λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες 

επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες ανάγκες και τα επιστημονικά πεδία που 

προκύπτουν από τις νέες προκλήσεις στο χώρο της υγείας. Στοχεύει ακόμα στην ανάπτυξη 

του ανθρώπινου κεφαλαίου με την προώθηση μεταπτυχιακών σπουδών στην ΠΦΥ 

Για την επίτευξη των στόχων της ΠΦΥ και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με 

γνώμονα τις αρχές της ισότητας στην πρόσβαση, της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της παροχής συνεχούς και 

ολοκληρωμένης φροντίδας είναι απαραίτητη  η διευθέτηση του τρόπου συνεργασίας των 

μονάδων ΠΦΥ τόσο μεταξύ τους όσο και με το ΥΥΚΑ και τα νοσοκομεία. Ο καθορισμός του 

τρόπου και του είδους συνεργασίας των διάφορων βαθμίδων υγειονομικής φροντίδας μπορεί 

να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των παραπομπών και κατά συνέπεια στη μείωση της 

υγειονομικής δαπάνης. Οι δράσεις που μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτών των 

στόχων περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

 
Δ 4.1. Ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών λειτουργίας μονάδων ΠΦΥ 
Σκοπός της παρέμβασης είναι η αναδιάρθρωση του δομικού και οργανωτικού συστήματος, 

ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των μονάδων ΠΦΥ, των 

ασφαλιστικών φορέων και των λοιπών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο δίκτυο της 

ΠΦΥ. Επίσης η παρέμβαση αυτή στοχεύει στην απλοποίηση του συστήματος υγείας με 

επακόλουθο την άμεση πρόσβαση όλων των ασφαλισμένων στις υπηρεσίες και τη μείωση 

της ταλαιπωρίας τους και των γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

 

Δ 4.3. Λειτουργική διασύνδεση υπηρεσιών παροχής ΠΦΥ 
Σκοπός της παρούσας παρέμβασης είναι η σύνδεση και η συνεργασία των διαφορετικών 

δομών ΠΦΥ με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης φροντίδας στους ασθενείς. 

 

Δ 4.4. Δικτύωση με τις μονάδες νοσοκομειακής περίθαλψης, κοινωνικής φροντίδας 
και την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 

Σκοπός της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι η δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου για τη 

δικτύωση και συνεργασία των δομών του συστήματος της ΠΦΥ με τις δομές του υπόλοιπου 

                                                                                                      218



«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

υγειονομικού συστήματος καθώς και με την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης ώστε το σύστημα της ΠΦΥ να αναδειχθεί σε αναπόσπαστο κομμάτι 

του συστήματος υγείας και να επιτευχθεί η συνέχεια της φροντίδας υγείας. 

 

Δ 4.5: Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

Η λειτουργική διασύνδεση των δομών Π.Φ.Υ.., η επικοινωνία μεταξύ των φορέων υγείας, των 

επαγγελματιών του χώρου και των συστημάτων κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης αλλά 

και η άμεση ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Επίσης θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να υπάρξει συνεργασία με τη δημόσια υγεία για την 

επίτευξη των υπηρεσιών και προγραμμάτων που σχετίζονται με θέματα πρόληψης, αγωγής 

και προαγωγής της υγείας.  

Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τη δικτύωση και τη συνεργασία των φορέων και των δομών 

παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας είναι αναγκαία η εξασφάλιση ενός ενιαίου 

ηλεκτρονικού περιβάλλοντος και δικτύου συνεργασίας το οποίο θα μπορεί να εγγυηθεί την 

ομαλή, εύρυθμη και ασφαλή μεταφορά δεδομένων μεταξύ των μονάδων και την έγκυρη και 

έγκαιρη επικοινωνία μεταξύ τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών. Οι 

προτεινόμενες δράσεις για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι: 

Στο κεφάλαιο αυτό του σχεδίου νόμου αναφέρεται και το ζήτημα της στελέχωσης των 

μονάδων της ΠΦΥ, της κατάρτισης και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού.  

Δ 2.5. Εκπόνηση σχεδίου εκπαίδευσης των στελεχών και των εργαζομένων στην ΠΦΥ 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου εκπαίδευσης των 

στελεχών και των εργαζομένων της ΠΦΥ, το οποίο θα περιλαμβάνει δράσεις και 

εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα έχουν ως σκοπό την ενίσχυση της οργανωτικής και 

όχι μόνο επάρκειας του ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού στην 

υλοποίηση των στόχων της ΠΦΥ. 

Δ 3.15. Ενίσχυση των υπαρχουσών δομών με ανθρώπινο δυναμικό 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η ενίσχυση της στελέχωσης των δομών της ΠΦΥ με το 

απαραίτητο προσωπικό (ιατρικό, οδοντιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπών 

επαγγελματιών υγείας προσωπικό), ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά το δίκτυο και να 

ανταποκρίνεται στις υγειονομικές ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών.  
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Δ 3.9: Στελέχωση νέων και αναβαθμισμένων κέντρων υγείας αστικού τύπου 

Η στελέχωση των νέων δομών παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και 

Αποκατάστασης-Αποθεραπείας (νέα κέντρα υγείας αστικού τύπου), καθώς και των δομών 

Π.Φ.Υ. που αναβαθμίστηκαν σε Αστικού Τύπου Κέντρα Υγείας. 

Δ 5.6.  Εκπαίδευση προσωπικού για τη διαχείριση ιατροασφαλιστικων δεδομένων και 
πληροφοριών 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η ορθή διαχείριση του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου και της 

ηλεκτρονικής κάρτας υγείας, ώστε να καθίσταται εύκολη η πρόσβαση των 

ιατροασφαλιστικών δεδομένων στους ασθενείς χωρίς να υπονομεύεται ο απόρρητος 

χαρακτήρας των πληροφοριών. 

Δ 5.5. Κατάρτιση προσωπικού ΠΦΥ 

Η κατάρτιση επαγγελματιών υγείας της Π.Φ.Υ. α). στη διαχείριση συνήθων στην κοινότητα 

νοσημάτων, καθώς και μειζόνων παραγόντων κινδύνου, σύμφωνα με τις σύγχρονες 

κατευθυντήριες οδηγίες (practice guidelines) διεθνών επιστημονικών οργανισμών και των 

πορισμάτων της «βασισμένης στη μαρτυρία ιατρικής» (evdence-based medicine),  β) στο 

σχεδιασμό και αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης της νόσου και προαγωγής της υγείας 

στην κοινότητα, γ) στις  τεχνικές και μεθόδους του management  ώστε να είναι εφικτή η 

ορθολογική διαχείριση των υπηρεσιών υγείας, συνδυάζοντας τους ανθρώπινους, 

τεχνολογικούς αλλά και οικονομικούς πόρους και συμβάλλοντας στην αύξηση της 

παραγωγικότητας και αποδοτικότητας του οργανισμού.  

Δ 5.3: Εκπαίδευση από απόσταση με τη χρήση τεχνολογιών (e – learning) 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-LEARNING) με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης 

(τηλεκπαίδευσης) των επαγγελματιών υγείας της Π.Φ.Υ., η οποία επιτρέπει την συμμετοχή 

σε εκπαιδευτικά προγράμματα μεγάλου αριθμού προσωπικού χωρίς να απαιτείται να 

μετακινηθεί από το χώρο εργασίας και επιτυγχάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα  με ιδιαίτερα 

χαμηλό κόστος. 

Δ 5.4: Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
προγραμμάτων πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας 

Η εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας της Π.Φ.Υ. α) στη διαχείριση των μειζόνων παραγόντων 

κινδύνου, σύμφωνα με τις σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες (practice guidelines) διεθνών 
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επιστημονικών οργανισμών και των πορισμάτων της «βασισμένης στη μαρτυρία ιατρικής» 

(evdence-based medicine),  β) στο σχεδιασμό και αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης της 

νόσου, αγωγής και προαγωγής της υγείας στην κοινότητα. 

Δ 5.2: Προαγωγή της έρευνας και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 

Σκοπός αυτής της δράσης είναι η ενίσχυση της έρευνας και της διεπιστημονικής συνεργασίας 

στην ΠΦΥ, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο μέσα από μια  δέσμη δράσεων η 

οποία θα ενισχύει τις ερευνητικές δραστηριότητες και θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα 

πρόσβασης σε βιβλιοθήκες και διεθνείς βα΄σεις δεδομένων. 

Το κεφάλαιο αυτό θέτει ουσιαστικά τις βάσεις για την εκπλήρωση των στόχων της 

αναβάθμισης και ολοκλήρωσης του συστήματος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας όπως 

αυτοί είχαν τεθεί στο πρώτο άρθρο του σχεδίου νόμου. Περιγράφονται αναλυτικά οι μονάδες, 

δημόσιες και ιδιωτικές, οι οποίες μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας 

καθώς και ο τρόπος  με τον οποίο θα διασυνδέονται και θα συνεργάζονται με τις μονάδες 

ανώτερης βαθμίδας περίθαλψης. Στο κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία 

καθώς ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένο το Γενικό σύστημα Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας καθορίζει και το αποτέλεσμα της λειτουργίας του. Επιπλέον όσο καλύτερα 

οργανωθούν και στελεχωθούν οι μονάδες του Γενικού συστήματος της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας τόσο λιγότερα προβλήματα θα εμφανιστούν κατά τη λειτουργία του 

συστήματος.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος εφαρμογής και λειτουργίας της 

ηλεκτρονικής κάρτας υγείας. Ορίζεται το περιεχόμενο της καθώς και τα κριτήρια τα οποία θα 

συνυπολογίζονται κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης για το ύψος της ετήσιας δαπάνης 

για κάθε ασφαλισμένο. Στη συνέχεια περιγράφονται οι σχέσεις των φορέων παροχής ΠΦΥ 

με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και το χρονοδιάγραμμα ένταξης  των ασφαλιστικών 

οργανισμών στο Γενικό σύστημα Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας. 

Οι δράσεις οι οποίες προτείνονται για την υλοποίηση των στόχων που περιγράφηκαν πιο 

πάνω είναι οι εξής: 

Δ 3.12: Ηλεκτρονική συνταγογράφηση (e—prescribing) 

Η ανάπτυξη και χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών εργαλείων συνταγογράφησης ενδεδειγμένης 

φαρμακευτικής αγωγής στους ασθενείς με τη χρήση νέων λογισμικών εφαρμογών. 
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Δ 3.11:  Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά συστήματα για την ηλεκτρονική διασύνδεση 
των μονάδων ΠΦΥ 

Η εφαρμογή σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων αλλά και η δημιουργία σύγχρονων 

καινοτόμων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας για την ηλεκτρονική διασύνδεση των μονάδων 

Π.Φ.Υ. 

Δ 3.14: Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής κάρτα υγείας (ΗΚΥ) 

Σκοπός της παρέμβασης της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας είναι από τη μια πλευρά η 

διευκόλυνση των πολιτών κατά την πρόσβασή τους σε διαφορετικές υπηρεσίες υγείας και 

από την άλλη η διευκόλυνση των επαγγελματιών υγείας στην άσκηση του κλινικού τους 

έργου με την άμεση γνώση του ιατρικού ιστορικού του ασθενή που έχουν απέναντι τους. 

Επιπλέον, η τήρηση του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου συμβάλλει στη βελτίωση της 

ανταποκρισιμότητας του συστήματος και στην εκτίμηση των αναγκών υγείας του πληθυσμού. 

Δ 4.2. Πληροφοριακή ενδυνάμωση των μονάδων ΠΦΥ 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η ενίσχυση των μονάδων ΠΦΥ με τον κατάλληλο τεχνικό 

εξοπλισμό ώστε να υλοποιηθεί η πληροφορική και επικοινωνιακή οργάνωση και ανάπτυξη 

των δομών της ΠΦΥ. 

Τέλος, προτείνονται μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις η υλοποίηση των οποίων θεωρείται 

αναγκαία για την αναβάθμιση και ολοκλήρωση του συστήματος ΠΦΥ.  

Δ 6.2.  Υποστηρικτική Δράση για την μισθολογική αναπροσαρμογή επαγγελματιών 
ΠΦΥ 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η αναβάθμιση των ρόλων του ιατρικού, νοσηλευτικού και 

λοιπού προσωπικού μέσω της παροχής κατάλληλων οικονομικών κινήτρων για τη διανομή 

ολοκληρωμένων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ΠΦΥ προς τους ασθενείς και τις 

οικογένειές τους, με στόχο τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Η παρέμβαση αυτή 

στοχεύει επίσης στη διαμόρφωση μιας πολιτικής κινήτρων για τους ιατρούς της ΠΦΥ. 

Τέλος για το καλύτερο σχεδιασμό και οργάνωση της αναβάθμισης του γενικού συστήματος 

ΠΦΥ και την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων θεωρείται αναγκαία η υλοποίηση των 

παρακάτω δράσεων: 
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Δ 2.1.   Ολοκλήρωση συστήματος παρακολούθησης υγείας πληθυσμού σε εθνικό 
επίπεδο 

Για την υλοποίηση της δράσης αυτής είναι απαραίτητος ο συντονισμός και η συνεργασία 

μεταξύ των εθνικών και περιφερειακών φορέων ώστε να καταγραφούν οι ανάγκες υγείας του 

πληθυσμού σε εθνικό επίπεδο και να αποτυπωθεί το επιδημιολογικό προφίλ με βασικό 

στόχο τη δόμηση ενός πλουραλιστικού συστήματος ΠΦΥ βάσει των πραγματικών 

υγειονομικών αναγκών των πολιτών, ώστε να ικανοποιούνται οι αρχές της ισότητας στην 

πρόσβαση, της συνέχειας στη φροντίδα και της παροχής ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας. 

Δ 2.2.  Ολοκλήρωση συστήματος παρακολούθησης υγείας πληθυσμού σε 
περιφερειακό επίπεδο 

Τον ίδιο αντικειμενικό σκοπό με τη δράση Δ 2.1 έχει και αυτή η προτεινόμενη δράση με 

μοναδική διαφορά ότι το ενδιαφέρον μας αυτή τη φορά εστιάζεται στην καταγραφή των 

περιφερειακών αναγκών υγείας και του επιδημιολογικού προφίλ σε κάθε περιφέρεια ώστε να 

υπάρχει μια πιο λεπτομερής εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί και η οποία θα 

συμβάλλει στη λήψη πιο ορθολογικών αποφάσεων. 

Δ 2.3 Καταγραφή των τοπικών χαρακτηριστικών της αγοράς υπηρεσιών ΠΦΥ. 

Σκοπός της δράσης είναι η συγκρότηση ενός συστήματος ΠΦΥ που θα απαντά στην 

ελληνική υγειονομική κουλτούρα, θα λαμβάνει υπόψη τις ήδη διαμορφωμένες επαγγελματικές 

συμπεριφορές του ιατρικού και του λοιπού δυναμικού και θα υιοθετεί πρακτικές και μεθόδους 

που θα ανταποκρίνονται στα ελληνικά δεδομένα της αγοράς παροχής υπηρεσιών υγείας. Για 

το λόγο αυτό στα πλαίσια αυτής της μελέτης είναι σκόπιμο να γίνει λεπτομερής καταγραφή 

του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στην ΠΦΥ καθώς και καταγραφή της διαθέσιμης 

υλικοτεχνικής υποδομής και του τεχνολογικού εξοπλισμού, της συνάφειας και της 

διαγνωστικής ακρίβειάς της.  

Τέλος, προκειμένου να μετατραπούν τα δεδομένα των μελετών σε έργα και να εξασφαλιστεί 

η συνέχεια αυτής της προσπάθειας απαιτείται και η υλοποίηση της παρακάτω δράσης.  

Δ 2.4  Ανάπτυξη συστήματος και μηχανισμού αξιοποίησης των δεδομένων που 
προκύπτουν από τις μελέτες εκτίμησης των αναγκών υγείας του πληθυσμού 
και της καταγραφής των τοπικών χαρακτηριστικών της αγοράς υπηρεσιών 
υγείας και μετατροπή σε δράσεις. 
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Σκοπός της παρέμβασης είναι η αξιοποίηση των δεδομένων που θα προκύψουν από τις 

προαναφερθείσες μελέτες ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση των παρεχομένων από το σύστημα 

της ΠΦΥ υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού και 

θα αντανακλούν τις προτιμήσεις τόσο των ασθενών όσο και των εργαζομένων στην ΠΦΥ. 

Για την υλοποίηση και των τεσσάρων προαναφερθέντων δράσεων θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη 

και εποικοδομητική η συνεργασία με άλλους τομείς δράσεων όπως το Σχέδιο Δράσης για τη 

Δημόσια Υγεία καθώς και το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Σύγκλιση. Οι δράσεις Δ 2.1, 

Δ2.2 και Δ2.3 αποτελούν και ενδιαφέροντα του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγείας ενώ η 

συνεργασία με τους υπεύθυνους της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή 

Σύγκλιση μπορεί να εγγυηθεί την τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση και τη συνέχιση της 

συγκεκριμένης προσπάθειας. 

Δ 7.1. Δημιουργία ιστοσελίδας με πληροφορίες για τον νέο τρόπο λειτουργίας της 
ΠΦΥ και την πρόσβαση στις μονάδες φροντίδας υγείας 

Σκοπός της παρέμβασης είναι η ομαλή προσαρμογή των εμπλεκομένων στον νέο τρόπο 

λειτουργίας της ΠΦΥ και η παροχή χρήσιμων πληροφοριών για την καλύτερη πρόσβαση των 

πολιτών στις διαθέσιμες φροντίδες. 

Δ 7.2.  Ενημερωτικές καμπάνιες προς τους πολίτες σχετικά με το θεσμό του 
Οικογενειακού Ιατρού και την χρήση της Ηλεκτρονικής Κάρτας Υγείας 

Η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί στη διαμόρφωση πρόσφορου εδάφους για τη λειτουργία του 

θεσμού του οικογενειακού ιατρού και τη χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας με τρόπο που 

να αναδεικνύει πως τα μέτρα αυτά δεν περιορίζουν  αλλά αντίθετα καθιστούν ορθολογικές τις 

επιλογές των χρηστών στο σύστημα υγείας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Στο τελευταίο κεφάλαιο του Σχεδίου Νόμου ανήκουν τρία άρθρα και αφορούν πειθαρχικές και 

ποινικές διατάξεις, διευκρινίζουν την ύπαρξη μεταβατικών και καταργούμενων παλιότερων 

διατάξεων και ορίζουν το χρονοδιάγραμμα έναρξης της ισχύος του Νόμου. 
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0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80 ετών και 
άνω

65 ετών και 
άνω

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)= (F) + (G) (I)= (H) / (A) %
Αττικής 3.894.573 554.939 563.054 956.172 831.710 411.791 471.195 105.712 576.907 104,0%

 Ελλάδας 558.144 83.267 74.956 122.262 104.114 65.381 87.054 21.110 108.164 129,9%
Κεντρικής Μακεδονίας 1.876.558 292.196 272.507 431.447 366.463 218.022 253.129 42.794 295.923 101,3%

594.368 101.547 88.098 138.986 110.187 58.313 75.923 21.314 97.237 95,8%
ικής Μακεδονίας 

κα Θράκης
607.162 95.541 91.327 126.531 114.498 71.269 93.182 14.814 107.996 113,0%

Ηπείρου 336.392 47.889 48.070 65.184 67.369 39.228 55.057 13.595 68.652 143,4%
Ιον ων Νησιών 209.608 31.904 25.254 45.869 41.801 22.043 34.475 8.262 42.737 134,0%

 Αιγαίου 205.235 30.047 31.311 41.731 36.380 21.916 34.492 9.358 43.850 145,9%
Πε οποννήσου 597.622 88.704 75.513 126.700 113.270 66.170 100.261 27.004 127.265 143,5%
Νότιου Αιγαίου 298.462 52.386 44.424 72.477 58.910 28.394 33.521 8.350 41.871 79,9%
Θε σαλίας 740.115 116.686 98.143 153.056 145.171 91.031 111.191 24.837 136.028 116,6%
Δυ κής Ελλάδας 721.541 117.998 108.710 156.670 137.974 74.124 101.979 24.086 126.065 106,8%
Δυ κής Μακεδονίας 294.317 47.795 40.270 63.687 55.420 32.607 45.722 8.816 54.538 114,1%

Λ

Στερεάς

Κρήτης
Ανατολ
ι 

ί
Βόρειου

λ

σ
τι
τι

ΣΥΝΟ Ο 10.934.097 1.660.899 1.561.637 2.500.772 2.183.267 1.200.289 1.497.181 330.052 1.827.233 110,0%

Δείκτης Γήρανσης

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001)

Γε γραφική Περιφέρεια Συνολικός 
Πληθυσμός

Πληθυσμός κατά Ηλικιακή ομάδα
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ 1000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001)

(Α) (Β) (C) (D)= (C) / (B) (E)= (D) * 1000
Αττικής 3.894.573 33.079 0,0085 8,49
Στερεάς Ελλάδας 558.144 6.023 0,0108 10,79
Κεντρικής Μακεδονίας 1.876.558

16.078 0,0086 8,57
Κρήτης 594.368 5.346 0,0090 8,99
Ανατολικής 
Μακεδονίας και 
Θράκης

607.162

6.256 0,0103 10,30
Ηπείρου 336.392 3.473 0,0103 10,32
Ιονίων Νησιών 209.608 2.216 0,0106 10,57
Βόρειου Αιγαίου 205.235 2.472 0,0120 12,04
Πελοποννήσου 597.622 6.997 0,0117 11,71
Νότιου Αιγαίου 298.462 2.340 0,0078 7,84
Θεσσαλίας 740.115 7.715 0,0104 10,42
Δυτικής Ελλάδας 721.541 7.115 0,0099 9,86
Δυτικής Μακεδονίας 294.317 2.818 0,0096 9,57
ΣΥΝΟΛΟ 10.934.097 10.934.097

Δείκτης 
Θνησιμότητας 

(ανά 1.000 
κατοίκους)

Γεωγραφική 
Περιφέρεια

Συνολικός 
Πληθυσμός

Απόλυτος αριθμός θανάτων Αριθμός θανάτων 
επί του συνόλου 
του πληθυσμού
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2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
Λοιμώδεις και παρασιτικά 
νοσήματ 14.816 14.416 15.116 15.207 2.108 2.106 1.576 1.757 7.833 10.089 9.159 9.509
Νεοπλά ματα 60.264 63.236 68.392 68.687 6.754 6.843 7.121 7.224 32.367 31.534 37.313 38.469
Ενδοκρ ικά και μεταβολικά 
νοσήματ , διαταραχές της 
θρέψεω και ανοσολογικές 
διαταρ 14.184 14.014 14.147 15.885 1.512 1.184 1.489 1.736 6.819 7.691 7.310 7.436
Νοσήμα  αίματος και 
αιμοποι ικών οργάνων 8.377 8.128 8.915 11.041 1.320 1.240 1.320 1.444 4.875 5.826 5.802 5.994
Ψυχικές ιαταραχές 10.131 10.271 10.126 10.622 921 1.027 1.049 962 6.285 6.923 7.593 7.652
Νοσήμα  νευρικού 
συστήμ ος και αισθητήριων 
οργάνω 49.081 56.672 60.545 63.795 6.222 6.847 6.371 7.616 22.816 25.020 27.318 30.838
Νοσήμα  κυκλοφορικού 
συστήμ ος 84.135 86.028 91.381 93.180 12.109 13.081 13.391 13.604 49.290 51.379 53.955 55.014
Νοσήμα  αναπνευστικού 
συστήμ ος 47.521 47.336 50.354 51.036 5.496 6.212 5.568 5.281 21.509 22.980 24.877 23.758
Νοσήμα  πεπτικού 
συστήμ ος 63.858 64.318 64.672 69.285 9.144 8.512 8.504 8.872 32.859 33.195 34.241 34.405
Νοσήμα  ουροποιογεννητικού 
συστήμ ος

51.540 49.826 53.802 55.410 5.904 5.992 5.840 6.128 27.127 28.406 31.157 30.839
Επιπλο ς κυήσεως, τοκετού 
και λοχε ς 47.139 42.563 43.050 41.858 7.081 7.897 8.249 9.432 26.273 25.755 25.725 24.025
Δερματι  νοσήματα και 
υποδόριου ιστού 11.219 11.922 13.160 14.096 1.208 1.336 1.400 1.640 5.503 5.750 6.146 6.238
Νοσήμα  μυοσκελετικού 
συστήμ ος και συνδετικού 
ιστού 20.967 22.192 23.176 25.107 2.656 2.875 2.881 3.337 13.659 15.541 18.683 18.030
Συγγενε  ανωμαλίες 4.258 3.850 4.057 5.520 488 441 481 424 1.718 2.257 2.226 2.352
Καταστ ις προερχόμενες 
από την εριγεννητική περίοδο

10.160 10.280 10.520 11.816 1.128 1.488 1.544 1.432 3.386 3.053 3.415 3.241
Συμπτώ ατα, σημεία και 
ασαφώς καθορισμένες 
καταστάσεις 44.978 49.160 45.922 56.019 7.385 7.386 8.156 8.750 20.236 24.348 25.308 13.068
Κακώσεις και δηλητηριάσεις 42.749 42.376 42.541 45.253 7.425 7.658 7.360 7.464 28.547 28.612 28.289 30.005
ΣΥΝΟΛ
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Ο 585.377 596.588 619.876 653.817 78.861 82.125 82.300 87.103 311.102 328.359 348.517 340.873

Αττικής Στερεάς Ελλάδας Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (ΕΞΕΛΙΞΗ 2001 - 2004)

Γεωγραφική ΠεριφέρειαΚατη ορίες Νοσημάτωνγ  
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2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
Λοιμώδεις και παρασιτικά 
νοσή α 3.994 3.706 3.395 4.105 3.477 3.909 116.608 3.476 1.652 1.981 1.714 1.786
Νεοπλ σματα 12.139 12.484 14.878 15.245 10.380 11.170 3.588 13.318 5.273 6.849 7.553 6.920
Ενδοκρινικά και μεταβολικά 
νοσή α, διαταραχές της 
θρέψε ς και ανοσολογικές 
διαταρ χές 2.489 2.626 2.487 2.743 2.323 2.467 12.159 2.450 1.088 904 904 1.000
Νοσή α αίματος και 
αιμοπ ητικών οργάνων 1.735 1.891 2.084 2.190 1.488 1.643 2.217 1.672 944 888 1.096 1.032
Ψυχικέ  διαταραχές 1.973 1.994 2.041 2.207 2.182 2.187 2.019 2.440 957 1.167 1.121 1.012
Νοσή α νευρικού 
συστή ατος και αισθητήριων 
οργάν ν 7.747 8.822 9.397 10.472 7.449 7.999 2.683 8.943 5.433 5.813 6.403 7.237
Νοσή α κυκλοφορικού 
συστή ατος 13.415 14.833 16.245 16.483 16.752 18.026 8.338 18.566 9.146 9.905 9.882 10.073
Νοσή α αναπνευστικού 
συστή ατος 11.605 12.947 14.267 13.796 9.202 9.168 16.817 9.425 4.672 4.136 4.753 4.712
Νοσή α πεπτικού 
συστή ατος 11.641 12.423 13.109 13.334 11.731 12.043 9.298 12.092 6.656 6.440 6.448 6.760
Νοσή α ουροποιογεννητικού 
συστή ατος

9.575 10.586 10.287 10.747 8.864 9.521 11.830 10.708 6.024 6.368 6.544 7.064
Επ ς κυήσεως, τοκετού 
και λο ίας 10.128 9.824 10.080 10.584 8.536 8.328 10.448 8.216 5.680 5.864 5.504 5.968
Δερμα ικά νοσήματα και 
υποδόριου ιστού 2.393 2.484 2.631 2.929 1.690 1.704 7.984 1.840 1.232 1.168 1.464 1.360
Νοσή α μυοσκελετικού 
συστή ατος και συνδετικού 
ιστού 4.060 4.578 4.411 4.803 4.712 5.688 1.936 6.728 1.736 2.072 1.872 2.338
Συγγε ίς ανωμαλίες 616 648 720 577 665 504 6.360 592 408 384 240 328
Κατασ άσεις προερχόμενες 
από τ  περιγεννητική περίοδο

1.280 1.200 1.440 1.368 1.817 2.065 704 1.648 480 832 640 768
Συμπτ ματα, σημεία και 
ασαφώς καθορισμένες 
καταστάσεις 7.836 9.467 9.228 10.431 6.662 7.449 1.672 10.142 5.930 5.715 5.409 6.765
Κακώσεις και δηλητηριάσεις 10.099 10.065 10.275 10.411 10.114 10.315 8.589 10.679 5.384 5.360 5.152 5.584
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Ο 112.725 120.578 126.975 132.425 108.044 114.186 9.966 122.935 62.695 65.846 66.699 70.707

Κρήτης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ηπείρου

ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (ΕΞΕΛΙΞΗ 2001 - 2004)

Γεωγραφική ΠεριφέρειαΚατηγορίες Νοσημάτων 
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2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004

Λοιμώδεις και παρασιτικά 
νοσή α 1.049 1.144 944 968 1.168 1.426 1.169 1.227 3.042 3.265 2.320 2.513
Νεοπλ σματα 2.952 3.121 3.704 3.584 3.088 3.409 3.546 3.801 8.208 8.802 8.458 8.938
Ενδοκρινικά και μεταβολικά 
νοσή α, διαταραχές της 
θρέψε ς και ανοσολογικές 
διαταρ χές 512 608 656 824 960 976 872 1.048 1.624 1.848 1.721 1.712
Νοσή α αίματος και 
αιμοπ ητικών οργάνων 576 680 744 552 696 600 720 688 1.304 1.432 1.560 1.880
Ψυχικέ  διαταραχές 479 646 608 582 496 456 470 540 1.441 1.496 1.561 1.399
Νοσή α νευρικού 
συστή ατος και αισθητήριων 
οργάν ν 2.424 2.611 2.909 3.137 2.546 2.809 2.749 3.063 7.454 8.170 8.761 9.054
Νοσή α κυκλοφορικού 
συστή ατος 4.523 4.776 4.921 5.010 5.876 5.489 5.768 5.809 14.948 15.268 14.230 14.143
Νοσή α αναπνευστικού 
συστή ατος 2.944 3.488 3.520 3.672 3.273 3.513 3.176 2.993 8.066 8.688 8.672 7.984
Νοσή α πεπτικού 
συστή ατος 3.305 3.528 3.785 3.768 3.384 3.665 3.424 3.561 10.832 11.176 11.296 11.336
Νοσή α ουροποιογεννητικού 
συστή ατος

2.344 2.192 2.793 2.928 5.088 3.056 3.312 3.480 8.088 8.680 8.296 8.960
Επ ς κυήσεως, τοκετού 
και λο ίας 2.672 2.232 2.624 2.488 2.624 2.585 3.072 2.832 8.377 9.512 9.345 9.368
Δερμα ικά νοσήματα και 
υποδόριου ιστού 408 568 576 560 528 504 472 432 1.864 1.856 1.768 1.928
Νοσή α μυοσκελετικού 
συστή ατος και συνδετικού 
ιστού 873 1.040 1.242 1.134 1.432 1.265 1.568 1.944 2.664 3.337 3.283 3.864
Συγγε ίς ανωμαλίες 160 192 169 128 128 256 224 128 720 464 424 360
Κατασ άσεις προερχόμενες 
από τ  περιγεννητική περίοδο

368 408 360 552 128 296 280 232 1.312 1.736 1.720 1.592
Συμπτώματα, σημεία και 
ασαφώς καθορισμένες 
καταστάσεις 3.915 3.806 3.772 3.659 2.226 2.326 2.020 2.745 6.789 8.112 10.218 12.613
Κακώσεις και δηλητηριάσεις 3.432 3.304 3.289 3.544 3.881 4.049 3.792 4.032 10.624 10.696 9.888 10.432
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Ο 32.936 34.344 36.616 37.090 37.522 36.680 36.634 38.555 97.357 104.538 103.521 108.076

Ιονίων Νησιών Βόρειου Αιγαίου Πελοποννήσου

ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (ΕΞΕΛΙΞΗ 2001 - 2004)

Γεωγραφική ΠεριφέρειαΚατηγορίες Νοσημάτων 
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2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
Λοιμώδεις και παρασιτικά 
νοσή α 604 579 834 796 3.754 3.992 5.128 4.600 3.425 3.721 3.985 3.417
Νεοπλ σματα 4.498 4.531 4.536 4.503 10.901 10.912 12.927 12.456 7.912 10.434 11.137 10.633
Ενδοκρινικά και μεταβολικά 
νοσή α, διαταραχές της 
θρέψε ς και ανοσολογικές 
διαταρ χές 867 710 788 912 1.510 1.650 1.939 2.155 336 2.112 2.304 2.232
Νοσή α αίματος και 
αιμοπ ητικών οργάνων 593 621 838 784 1.800 2.025 1.896 1.993 1.544 1.784 2.064 1.952
Ψυχικέ  διαταραχές 606 708 635 802 3.588 4.213 4.535 4.749 1.649 1.757 2.311 2.239
Νοσή α νευρικού 
συστή ατος και αισθητήριων 
οργάν ν 2.154 2.646 2.598 3.200 9.566 11.037 11.671 12.758 8.508 9.305 9.782 9.786
Νοσή α κυκλοφορικού 
συστή ατος 5.271 5.587 5.547 5.794 19.137 20.492 20.980 22.001 18.004 19.200 19.266 19.937
Νοσή α αναπνευστικού 
συστή ατος 2.662 2.759 3.240 3.378 8.393 9.042 10.460 10.802 9.032 10.329 10.976 11.208
Νοσή α πεπτικού 
συστή ατος 3.563 3.460 4.484 4.465 12.162 13.127 14.282 14.817 10.760 11.841 12.809 13.128
Νοσή α ουροποιογεννητικού 
συστή ατος

3.333 3.695 4.019 4.243 7.272 8.353 7.960 8.672 9.064 9.825 9.920 10.288
Επ ς κυήσεως, τοκετού 
και λο ίας 4.411 4.886 5.450 5.775 7.112 8.513 8.673 9.336 8.376 10.048 9.625 9.632
Δερμα ικά νοσήματα και 
υποδόριου ιστού 572 825 757 743 1.736 2.024 2.280 2.328 2.544 2.384 3.000 2.768
Νοσή α μυοσκελετικού 
συστή ατος και συνδετικού 
ιστού 1.018 1.176 1.377 1.386 4.669 4.876 5.248 5.615 4.616 5.128 5.200 5.360
Συγγε ίς ανωμαλίες 345 393 288 185 793 696 784 737 720 672 672 600
Κατασ άσεις προερχόμενες 
από τ  περιγεννητική περίοδο

722 580 485 664 1.287 1.488 1.536 1.872 1.368 1.552 1.424 1.240
Συμπτώματα, σημεία και 
ασαφώς καθορισμένες 
καταστάσεις 2.361 2.555 2.912 2.952 6.017 8.477 9.525 11.079 8.438 10.413 10.426 12.063
Κακώσεις και δηλητηριάσεις 3.673 3.813 3.808 3.887 10.512 11.130 10.898 11.760 22.273 9.704 9.816 10.842
ΣΥΝΟΛΟ

ιπλοκέ

ματ

ματ

ματ
μ
ματ

ματ

ματ
μ

ματ

ματ

ματ

χε

ά

ω
α

οι
ς

μ
ω

μ

μ

τ

μ

νε
τ
ην

37.253 39.524 42.596 44.469 110.209 122.047 130.722 137.730 118.569 120.209 124.717 127.325

Νότιου Αιγαίου Θεσσαλίας Δυτικής Ελλάδας

ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (ΕΞΕΛΙΞΗ 2001 - 2004)

Γεωγραφική ΠεριφέρειαΚατηγορίες Νοσημάτων 
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2001 2002 2003 2004
Λοιμώδεις και παρασιτικά 
νοσήματα 1.977 2.325 1.885 1.766
Νεοπλάσματα 5.212 5.278 5.775 6.027
Ενδοκρινικά και μεταβολικά 
νοσήματα, διαταραχές της 
θρέψεως και ανοσολογικές 
διαταραχές 1.059 1.073 1.009 1.050
Νοσήματα αίματος και 
αιμοποιητικών οργάνων 824 880 864 883
Ψυχικές διαταραχές 1.302 1.302 1.198 1.123
Νοσήματα νευρικού 
συστήματος και αισθητήριων 
οργάνων 3.122 3.067 3.611 4.339
Νοσήματα κυκλοφορικού 
συστήματος 8.827 9.260 9.285 9.604
Νοσήματα αναπνευστικού 
συστήματος 3.498 3.833 4.193 3.993
Νοσήματα πεπτικού 
συστήματος 6.435 6.241 5.523 5.715
Νοσήματα ουροποιογεννητικού 
συστήματος

3.856 3.962 4.808 4.841
Επιπλοκές κυήσεως, τοκετού 
και λοχείας 3.760 4.144 4.368 4.096
Δερματικά νοσήματα και 
υποδόριου ιστού 1.161 1.032 1.064 985
Νοσήματα μυοσκελετικού 
συστήματος και συνδετικού 
ιστού 3.969 3.664 4.200 3.968
Συγγενείς ανωμαλίες 297 161 296 280
Καταστάσεις προερχόμενες 
από την περιγεννητική περίοδο

432 496 713 440
Συμπτώματα, σημεία και 
ασαφώς καθορισμένες 
καταστάσεις 4.214 3.808 4.141 2.502
Κακώσεις και δηλητηριάσεις 5.794 5.674 5.440 5.649
ΣΥΝΟΛΟ 55.739 56.200 58.373 57.261

Δυτικής Μακεδονίας
Κατηγορίες Νοσημάτων Γεωγραφική Περιφέρεια

ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
(ΕΞΕΛΙΞΗ 2001 - 2004) 
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Μονάδες Κόστος 
Αναβάθμισης 
Μονάδας

Συνολικό 
Κόστος 
Αναβάθμισης

Μονάδες Κόστος 
Αναβάθμισης 
Μονάδας

Συνολικό 
Κόστος 
Αναβάθμισης

Μονάδες Κόστος 
Αναβάθμισης 
Μονάδας

Συνολικό 
Κόστος 
Αναβάθμισης

(Α) (Β) (C) = (A) * (B) (D) (E) (F) = (D) * (E) (G) (H) (I) = (G) * (H)
Αττικής 11 0,00 0,00 3 150.000,00 450.000,00 18 50.000,00 900.000,00 1.350.000,00
Στερεάς Ελλάδας 7 0,00 0,00 11 150.000,00 1.650.000,00 136 50.000,00 6.800.000,00 8.450.000,00

18 0,00 0,00 10 150.000,00 1.500.000,00 108 50.000,00 5.400.000,00 6.900.000,00
0 0,00 0,00 14 200.000,00 2.800.000,00 95 80.000,00 7.600.000,00 10.400.000,00

Κρήτης 7 0,00 0,00 12 150.000,00 1.800.000,00 120 50.000,00 6.000.000,00 7.800.000,00
6 0,00 0,00 1 150.000,00 150.000,00 42 50.000,00 2.100.000,00 2.250.000,00
0 0,00 0,00 9 200.000,00 1.800.000,00 69 80.000,00 5.520.000,00

7.320.000,00
4 0,00 0,00 0 150.000,00 0,00 24 50.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
0 0,00 0,00 13 200.000,00 2.600.000,00 93 80.000,00 7.440.000,00 10.040.000,00

Ιονίων Νησιών 4 0,00 0,00 9 150.000,00 1.350.000,00 49 50.000,00 2.450.000,00 3.800.000,00
Βόρειου Αιγαίου 6 0,00 0,00 5 150.000,00 750.000,00 54 50.000,00 2.700.000,00 3.450.000,00
Πελοποννήσου 7 0,00 0,00 20 150.000,00 3.000.000,00 175 50.000,00 8.750.000,00 11.750.000,00

6 0,00 0,00 7 150.000,00 1.050.000,00 26 50.000,00 1.300.000,00 2.350.000,00
0 0,00 0,00 5 200.000,00 1.000.000,00 24 50.000,00 1.200.000,00 2.200.000,00

Θεσσαλίας 5 0,00 0,00 17 150.000,00 2.550.000,00 155 50.000,00 7.750.000,00 10.300.000,00
Δυτικής Ελλάδας 8 0,00 0,00 17 150.000,00 2.550.000,00 141 50.000,00 7.050.000,00 9.600.000,00

4 0,00 0,00 2 150.000,00 300.000,00 54 50.000,00 2.700.000,00 3.000.000,00
0 0,00 0,00 3 200.000,00 600.000,00 35 80.000,00 2.800.000,00 3.400.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 93 0,00 158 25.900.000,00 1.418 79.660.000,00 105.560.000,00

Νότιου Αιγαίου

Δυτικής 
Μακεδονίας

Ηπείρου

Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΙ)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΥΝ

Ο
ΛΟ

 1

Κεντρικής 
Μακεδονίας

Ανατολικής 
Μακεδονίας και 
Θράκης

Περιφέρεια Νοσοκομεία Κέντρα Υγείας (ΚΥ)
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Μονάδες Κόστος 
Αναβάθμισης 
Μονάδας

Συνολικό 
Κόστος 
Αναβάθμισης

Μονάδες Κόστος 
Αναβάθμισης 
Μονάδας

Συνολικό 
Κόστος 
Αναβάθμισης

Μονάδες Κόστος 
Αναβάθμισης 
Μονάδας

Συνολικό 
Κόστος 
Αναβάθμισης

(J) (K) (L) = (J) * (K) (M) (N) (O) = (M) * (N) (P) (Q) (R) = (P) * (Q)
Αττικής 1 50.000,00 50.000,00 1 150.000,00 150.000,00 2 50.000,00 100.000,00 300.000,00
Στερεάς Ελλάδας 6 50.000,00 300.000,00 0 150.000,00 0,00 3 50.000,00 150.000,00 450.000,00

4 50.000,00 200.000,00 0 150.000,00 0,00 2 50.000,00 100.000,00 300.000,00
0 80.000,00 0,00 0 200.000,00 0,00 0 80.000,00 0,00 0,00

Κρήτης 2 50.000,00 100.000,00 0 150.000,00 0,00 5 50.000,00 250.000,00 350.000,00
1 50.000,00 50.000,00 0 150.000,00 0,00 0 50.000,00 0,00 50.000,00
1 80.000,00 80.000,00 0 200.000,00 0,00 1 80.000,00 80.000,00

160.000,00
0 50.000,00 0,00 0 150.000,00 0,00 1 50.000,00 50.000,00 50.000,00
0 80.000,00 0,00 0 200.000,00 0,00 0 80.000,00 0,00 0,00

Ιονίων Νησιών 3 50.000,00 150.000,00 0 150.000,00 0,00 1 50.000,00 50.000,00 200.000,00
Βόρειου Αιγαίου 7 50.000,00 350.000,00 0 150.000,00 0,00 1 50.000,00 50.000,00 400.000,00
Πελοποννήσου 3 50.000,00 150.000,00 0 150.000,00 0,00 4 50.000,00 200.000,00 350.000,00

14 50.000,00 700.000,00 0 150.000,00 0,00 0 50.000,00 0,00 700.000,00
9 50.000,00 450.000,00 0 200.000,00 0,00 1 50.000,00 50.000,00 500.000,00

Θεσσαλίας 4 50.000,00 200.000,00 0 150.000,00 0,00 3 50.000,00 150.000,00 350.000,00
Δυτικής Ελλάδας 0 50.000,00 0,00 0 150.000,00 0,00 0 50.000,00 0,00 0,00

0 50.000,00 0,00 0 150.000,00 0,00 0 50.000,00 0,00 0,00
0 80.000,00 0,00 0 200.000,00 0,00 0 80.000,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 55 2.780.000,00 1 150.000,00 24 1.230.000,00 4.160.000,00

Νότιου Αιγαίου

Δυτικής 
Μακεδονίας

ΣΥΝ
Ο
ΛΟ

 2

Κεντρικής 
Μακεδονίας

Ανατολικής 
Μακεδονίας και 
Θράκης

Ηπείρου

Ειδικά ΚΥΠεριφέρεια Πολυδύναμα ΠΙ (ΠΠΙ) Ειδικά ΠΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
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Περιφέρεια ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΥΝΟΛΟ 2 ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αττικής 1.350.000,00 300.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00
Στερεάς Ελλάδας 8.450.000,00 450.000,00 8.900.000,00 8.900.000,00

6.900.000,00 300.000,00 7.200.000,00 17.600.000,00
10.400.000,00 0,00 10.400.000,00

17.600.000,00
Κρήτης 7.800.000,00 350.000,00 8.150.000,00 8.150.000,00

2.250.000,00 50.000,00 2.300.000,00 9.780.000,00
7.320.000,00 160.000,00 7.480.000,00

9.780.000,00
1.200.000,00 50.000,00 1.250.000,00 11.290.000,00

10.040.000,00 0,00 10.040.000,00
11.290.000,00

Ιονίων Νησιών 3.800.000,00 200.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
Βόρειου Αιγαίου 3.450.000,00 400.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00
Πελοποννήσου 11.750.000,00 350.000,00 12.100.000,00 12.100.000,00

2.350.000,00 700.000,00 3.050.000,00 5.750.000,00
2.200.000,00 500.000,00 2.700.000,00

5.750.000,00
Θεσσαλίας 10.300.000,00 350.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00
Δυτικής Ελλάδας 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 6.400.000,00
3.400.000,00 0,00 3.400.000,00

6.400.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 105.560.000,00 4.160.000,00 109.720.000,00 109.720.000,00

Παρατηρήσεις:

1. Λαμβάνονται μέσες μοναδιαίες τιμές αναβάθμισης δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ως ακολούθως:

    Κέντρα Υγείας (ΚΥ), Ειδικά Κέντρα Υγείας: 150.000,00 Ευρώ
    Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΙ), Πολυδύναμα ΠΙ (ΠΠΙ), Ειδικά ΠΙ: 50.000,00 Ευρώ

    Κεντρική Μακεδονία: Νομοί Κιλκίς, Σερρών και Πέλλας
    Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Νομοί Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου
    Ήπειρος: Νομοί Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας
    Νότιο Αιγαίο: Νομός Δωδεκανήσου
    Δυτική Μακεδονία: Νομοί Φλώρινας και Καστοριάς

    Με βάση τα παραπάνω, οι προσαυξημένες τιμές αναβάθμισης των λιγότερο προσβάσιμων δομών 
    διαμορφώνονται ως εξής:

    Κέντρα Υγείας (ΚΥ), Ειδικά Κέντρα Υγείας: 200.000,00 Ευρώ
    Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΙ), Πολυδύναμα ΠΙ (ΠΠΙ), Ειδικά ΠΙ: 80.000,00 Ευρώ

3. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό του κόστους αναβάθμισης των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
    δεν λαμβάνονται υπόψη οι δομές ΙΚΑ. Θα απαιτηθεί κατά συνέπεια συνεργασία με τους φορείς ΙΚΑ για μια
    ολοκληρωμένη προσέγγιση ανάπτυξης υλικοτεχνικών υποδομών στις περιφέρειες της χώρας. 

    'προσβάσιμων περιοχών (ορεινές και δύσκολα προσβάσιμες νησιώτικες περιοχές), έτσι ώστε να 
    συνυπολογιστεί το κόστος μεταφοράς των απαιτούμενων υλικών για την αναβάθμιση και τον εξοπλισμό των 

    'προαναφερθεισών δομών. Ως δύσκολα προσβάσιμες περιοχές νοούνται οι ακόλουθες:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Κεντρικής 
Μακεδονίας

Ανατολικής 
Μακεδονίας και 
Θράκης
Ηπείρου

Νότιου Αιγαίου

Δυτικής 
Μακεδονίας

2. Οι παραπάνω τιμές προσαυξάνονται κατάλληλα για τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των λιγότερο 
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ΣΥΓΚΛΙΣΗ                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ                         

(€) (€) (€)
ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» 1.291.000.000 0 1.291.000.000
ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 860.000.000 0 860.000.000
ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» 2.191.205.707 68.794.293 2.260.000.000
ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» 1.396.166.468 43.833.532 1.440.000.000
ΕΠ «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας 
Δημόσιας Διοίκησης» 489.627.824 15.372.176 505.000.000
ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρμογής» 192.000.000 0 192.000.000
ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2.675.000.000 0 2.675.000.000
ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – 
Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 914.000.000 0 914.000.000
ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 731.000.000 140.300.178 871.300.178
ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 
– Ηπείρου 738.000.000 367.000.000 1.105.000.000
ΠΕΠ Αττικής 2.438.000.000 0 2.438.000.000

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΕΠ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 - 2013

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ιανουάρ  2007: "Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 
- 2013"

ΚΑΤ ΝΟΜΗ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ 

ΕΣΠΑ      

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

 

Ετήσια 
μισθοδοσία 
(Ακαθ)

Δυναμι
κό 
Ενίσχυ
σης

Κόστος Ετήσια 
μισθοδοσία 
(Ακαθ)

Δυναμικ
ό 
Ενίσχυ
σης

Κόστος Ετήσια 
μισθοδοσία 
(Ακαθ)

Δυναμι
κό 
Ενίσχυ
σης

Κόστος

(Α) (Β) (C) (D)= (B) * (C) (E) (F) (G)= (E) * (F) (H) (I) (J)= (H) * (I) (K)= (A) * [(D) + 
(G) + (J)]

Αττικής 5 45.000 26 1.170.000 35.000 3 105.000 30.000 3 90.000 6.825.000
Κεντρικής 
Μακεδονίας

3 45.000 26 1.170.000 35.000 3 105.000 30.000 3 90.000
4.095.000

ΣΥΝΟΛΟ 8 52 2.340.000 6 210.000 6 180.000 10.920.000

Ετήσια 
μισθοδοσία 
(Ακαθ)

Δυναμι
κό 
Ενίσχυ
σης

Κόστος Ετήσια 
μισθοδοσία 
(Ακαθ)

Δυναμικ
ό 
Ενίσχυ
σης

Κόστος

(Α) (Β) (C) (D)= (B) * (C) (E) (F) (G)= (E) * (F) (K)= (A) * [(D) + 
(G)]

Αττικής 5 25.000 34 850.000 20.000 24 480.000 6.650.000
Κεντρικής 
Μακεδονίας

3 25.000 34 850.000 20.000 24 480.000
3.990.000

ΣΥΝΟΛΟ 8 68 1.700.000 48 960.000 10.640.000

Περιφέρεια

ΣΥΝ
Ο
ΛΟ

 1

Ιατρικό / Οδοντιατρικό Προσωπικό

Περιφέρεια Μονά
δες 
ΠΦΥ

 Νέα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου ΣΥΝ
Ο
ΛΟ

 2

Προσωπικό Τ.Ε. Προσωπικό Δ.Ε.

Π.Ε. Νοσηλευτικής

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΦΥ

Π.Ε. Ψυχολόγων, Διοικητικού - 
Λογιστικού

 Νέα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου Μονά
δες 
ΠΦΥ

Α. ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
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«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

 
 

Περιφέρεια ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΥΝΟΛΟ 2 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α 
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αττικής 6.825.000 6.650.000 13.475.000
Κεντρικής Μακεδονίας 4.095.000 3.990.000 8.085.000

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΦΥ

Α. ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
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«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

Ετήσια 
μισθοδοσία 
(Ακαθ)

Δυναμι
κό 
Ενίσχυ
σης

Κόστος Ετήσια 
μισθοδοσία 
(Ακαθ)

Δυναμικ
ό 
Ενίσχυ
σης

Κόστος Ετήσια 
μισθοδοσία 
(Ακαθ)

Δυναμι
κό 
Ενίσχυ
σης

Κόστος

(Α) (Β) (C) (D)= (B) * (C) (E) (F) (G)= (E) * (F) (H) (I) (J)= (H) * (I) (K)= (A) * [(D) + 
(G) + (J)]

Αττικής 8 45.000 10 450.000 35.000 1 35.000 30.000 2 60.000 4.360.000
Κεντρικής 
Μακεδονίας

9 45.000 10 450.000 35.000 1 35.000 30.000 2 60.000
4.905.000

Δυτικής 
Μακεδονίας

2 45.000 10 450.000 35.000 1 35.000 30.000 2 60.000
1.090.000

Ανατολικής 
Μακεδονίας - 
Θράκης

5 45.000 10 450.000 35.000 1 35.000 30.000 2 60.000

2.725.000
Δυτικής Ελλάδας 3 45.000 10 450.000 35.000 1 35.000 30.000 2 60.000 1.635.000
Πελοποννήσου 5 45.000 10 450.000 35.000 1 35.000 30.000 2 60.000 2.725.000
Θεσσαλίας 3 45.000 10 450.000 35.000 1 35.000 30.000 2 60.000 1.635.000
Ηπείρου 4 45.000 10 450.000 35.000 1 35.000 30.000 2 60.000 2.180.000
Στερεάς Ελλάδας 4 45.000 10 450.000 35.000 1 35.000 30.000 2 60.000 2.180.000
Κρήτης 2 45.000 10 450.000 35.000 1 35.000 30.000 2 60.000 1.090.000
Β. Αιγαίου 2 45.000 10 450.000 35.000 1 35.000 30.000 2 60.000 1.090.000
ΣΥΝΟΛΟ 47 110 4.950.000 11 385.000 22 660.000 25.615.000

Π.Ε. Νοσηλευτικής

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΦΥ

Π.Ε. Ψυχολόγων, Διοικητικού - 
Λογιστικού

 Αναβαθμισμένα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου Μονά
δες 
ΠΦΥ

Β. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Περιφέρεια

ΣΥΝ
Ο
ΛΟ

 3

Ιατρικό / Οδοντιατρικό Προσωπικό
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Ετήσια 
μισθοδοσία 
(Ακαθ)

Δυναμι
κό 
Ενίσχυ
σης

Κόστος Ετήσια 
μισθοδοσία 
(Ακαθ)

Δυναμικ
ό 
Ενίσχυ
σης

Κόστος

(Α) (Β) (C) (D)= (B) * (C) (E) (F) (G)= (E) * (F) (K)= (A) * [(D) + 
(G)]

Αττικής 8 25.000 12 300.000 20.000 6 120.000 3.360.000
Κεντρικής 
Μακεδονίας

9 25.000 12 300.000 20.000 6 120.000
3.780.000

Δυτικής 
Μακεδονίας

2 25.000 12 300.000 20.000 6 120.000
840.000

Ανατολικής 
Μακεδονίας - 
Θράκης

5 25.000 12 300.000 20.000 6 120.000

2.100.000
Δυτικής Ελλάδας 3 25.000 12 300.000 20.000 6 120.000 1.260.000
Πελοποννήσου 5 25.000 12 300.000 20.000 6 120.000 2.100.000
Θεσσαλίας 3 25.000 12 300.000 20.000 6 120.000 1.260.000
Ηπείρου 4 25.000 12 300.000 20.000 6 120.000 1.680.000
Στερεάς Ελλάδας 4 25.000 12 300.000 20.000 6 120.000 1.680.000
Κρήτης 2 25.000 12 300.000 20.000 6 120.000 840.000
Β. Αιγαίου 2 25.000 12 300.000 20.000 6 120.000 840.000
ΣΥΝΟΛΟ 47 132 3.300.000 66 1.320.000 19.740.000

 Αναβαθμισμένα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου 

Προσωπικό Δ.Ε.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΦΥ

Μονάδες 
ΠΦΥ

Β. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Περιφέρεια
ΣΥΝ

Ο
ΛΟ

 4

Προσωπικό Τ.Ε.

 



«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

 
 

Περιφέρεια ΣΥΝΟΛΟ 3 ΣΥΝΟΛΟ 4 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β 
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αττικής 4.360.000 3.360.000 7.720.000
Κεντρικής Μακεδονίας 4.905.000 3.780.000 8.685.000
Δυτικής Μακεδονίας 1.090.000 840.000 1.930.000
Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης 2.725.000 2.100.000 4.825.000
Δυτικής Ελλάδας 1.635.000 1.260.000 2.895.000
Πελοποννήσου 2.725.000 2.100.000 4.825.000
Θεσσαλίας 1.635.000 1.260.000 2.895.000
Ηπείρου 2.180.000 1.680.000 3.860.000
Στερεάς Ελλάδας 2.180.000 1.680.000 3.860.000
Κρήτης 1.090.000 840.000 1.930.000
Β. Αιγαίου 1.090.000 840.000 1.930.000

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΦΥ

Β. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
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Περιφέρεια ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α 
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
Β ΑΝΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Αττικής 13.475.000 7.720.000 21.195.000
Κεντρικής 
Μακεδονίας 8.085.000 8.685.000 16.770.000
Δυτικής 
Μακεδονίας 0 1.930.000 1.930.000
Ανατολικής 
Μακεδονίας - 
Θράκης 0 4.825.000 4.825.000
Δυτικής 
Ελλάδας 0 2.895.000 2.895.000
Πελοποννήσ
ου 0 4.825.000 4.825.000
Θεσσαλίας 0 2.895.000 2.895.000
Ηπείρου 0 3.860.000 3.860.000
Στερεάς 
Ελλάδας 0 3.860.000 3.860.000
Κρήτης 0 1.930.000 1.930.000
Β. Αιγαίου 0 1.930.000 1.930.000
ΣΥΝΟΛΑ 21.560.000 45.355.000 66.915.000

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΦΥ

ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
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«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

            
Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 

Ιατρικό Προσωπικό Νοσηλευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό 

Μονάδες 
ΠΦΥ 

Ετήσια 
μισθοδοσία 
(Ακαθ) 

Δυναμικό 
Ενίσχυσης

Κόστος Ετήσια 
μισθοδοσία 
(Ακαθ) 

Δυναμικό 
Ενίσχυσης 

Κόστος Ετήσια 
μισθοδοσία 
(Ακαθ) 

Δυναμικό 
Ενίσχυσης

Κόστος 

ΣΥΝ
Ο
ΛΟ

 1 

Περιφέρεια 

(Α) (Β) (C)  (D)= (B) * 
(C)  

(E) (F) (G)= (E) * 
(F)  

(H) (I) (J)= (H) * 
(I)  

(K)= (A) * [(D) 
+ (G) + (J)] 

Αττικής 3 45.000 2 90.000 25.000 4 100.000 25.000 2 50.000 720.000 
Στερεάς Ελλάδας 11 45.000 2 90.000 25.000 4 100.000 25.000 2 50.000 2.640.000 

10 45.000 2 90.000 25.000 4 100.000 25.000 2 50.000 2.400.000 Κεντρικής 
Μακεδονίας 14 45.000 3 135.000 25.000 4 100.000 25.000 1 25.000 3.640.000 
Κρήτης 12 45.000 2 90.000 25.000 4 100.000 25.000 2 50.000 2.880.000 

1 45.000 2 90.000 25.000 4 100.000 25.000 2 50.000 240.000 Ανατολικής 
Μακεδονίας και 
Θράκης 

9 45.000 3 135.000 25.000 4 100.000 25.000 1 25.000 2.340.000 

Ηπείρου 13 45.000 3 135.000 25.000 4 100.000 25.000 1 25.000 3.380.000 
Ιονίων Νησιών 9 45.000 2 90.000 25.000 4 100.000 25.000 2 50.000 2.160.000 
Βόρειου Αιγαίου 5 45.000 2 90.000 25.000 4 100.000 25.000 2 50.000 1.200.000 
Πελοποννήσου 20 45.000 2 90.000 25.000 4 100.000 25.000 2 50.000 4.800.000 

7 45.000 2 90.000 25.000 4 100.000 25.000 2 50.000 1.680.000 Νότιου Αιγαίου 
5 45.000 3 135.000 25.000 4 100.000 25.000 1 25.000 1.300.000 

Θεσσαλίας 17 45.000 2 90.000 25.000 4 100.000 25.000 2 50.000 4.080.000 
Δυτικής Ελλάδας 17 45.000 2 90.000 25.000 4 100.000 25.000 2 50.000 4.080.000 

2 45.000 2 90.000 25.000 4 100.000 25.000 2 50.000 480.000 Δυτικής 
Μακεδονίας 3 45.000 3 135.000 25.000 4 100.000 25.000 1 25.000 780.000 
ΣΥΝΟΛΟ 158   39 1.755.000   68 1.700.000   29 725.000 38.800.000 
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«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

            
Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΙ) 

Ιατρικό Προσωπικό Νοσηλευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό 

Μονάδες 
ΠΦΥ 

Ετήσια 
μισθοδοσία 
(Ακαθ) 

Δυναμικό 
Ενίσχυσης

Κόστος Ετήσια 
μισθοδοσία 
(Ακαθ) 

Δυναμικό 
Ενίσχυσης 

Κόστος Ετήσια 
μισθοδοσία 
(Ακαθ) 

Δυναμικό 
Ενίσχυσης

Κόστος 

ΣΥΝ
Ο
ΛΟ

 2 
Περιφέρεια 

(Α) (Β) (C)  (D)= (B) * 
(C)  

(E) (F) (G)= (E) * 
(F)  

(H) (I) (J)= (H) * 
(I)  

(L)= (A) * [(D) 
+ (G) + (J)] 

Αττικής 18 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 1.260.000 
Στερεάς Ελλάδας 136 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 9.520.000 

108 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 7.560.000 Κεντρικής 
Μακεδονίας 95 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 6.650.000 
Κρήτης 120 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 8.400.000 

42 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 2.940.000 Ανατολικής 
Μακεδονίας και 
Θράκης 

69 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 4.830.000 

24 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 1.680.000 Ηπείρου 
93 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 6.510.000 

Ιονίων Νησιών 49 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 3.430.000 
Βόρειου Αιγαίου 54 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 3.780.000 
Πελοποννήσου 175 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 12.250.000 

26 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 1.820.000 Νότιου Αιγαίου 
24 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 1.680.000 

Θεσσαλίας 155 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 10.850.000 
Δυτικής Ελλάδας 141 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 9.870.000 

54 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 3.780.000 Δυτικής 
Μακεδονίας 35 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 2.450.000 
ΣΥΝΟΛΟ 1.418   18 810.000   18 450.000   0 0 99.260.000 
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«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

            
Πολυδύναμα ΠΙ (ΠΠΙ) 

Ιατρικό Προσωπικό Νοσηλευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό 

Μονάδες 
ΠΦΥ 

Ετήσια 
μισθοδοσία 
(Ακαθ) 

Δυναμικό 
Ενίσχυσης

Κόστος Ετήσια 
μισθοδοσία 
(Ακαθ) 

Δυναμικό 
Ενίσχυσης 

Κόστος Ετήσια 
μισθοδοσία 
(Ακαθ) 

Δυναμικό 
Ενίσχυσης

Κόστος 

ΣΥΝ
Ο
ΛΟ

 3 
Περιφέρεια 

(Α) (Β) (C)  (D)= (B) * 
(C)  

(E) (F) (G)= (E) * 
(F)  

(H) (I) (J)= (H) * 
(I)  

(M)= (A) * [(D) 
+ (G) + (J)] 

Αττικής 1 45.000 2 90.000 25.000 2 50.000 25.000 0 0 140.000 
Στερεάς Ελλάδας 6 45.000 2 90.000 25.000 2 50.000 25.000 0 0 840.000 

4 45.000 2 90.000 25.000 2 50.000 25.000 0 0 560.000 Κεντρικής 
Μακεδονίας 0 45.000 2 90.000 25.000 2 50.000 25.000 0 0 0 
Κρήτης 2 45.000 2 90.000 25.000 2 50.000 25.000 0 0 280.000 

1 45.000 2 90.000 25.000 2 50.000 25.000 0 0 140.000 Ανατολικής 
Μακεδονίας και 
Θράκης 

1 45.000 2 90.000 25.000 2 50.000 25.000 0 0
140.000 

0 45.000 2 90.000 25.000 2 50.000 25.000 0 0 0 Ηπείρου 
0 45.000 2 90.000 25.000 2 50.000 25.000 0 0 0 

Ιονίων Νησιών 3 45.000 2 90.000 25.000 2 50.000 25.000 0 0 420.000 
Βόρειου Αιγαίου 7 45.000 2 90.000 25.000 2 50.000 25.000 0 0 980.000 
Πελοποννήσου 3 45.000 2 90.000 25.000 2 50.000 25.000 0 0 420.000 

14 45.000 2 90.000 25.000 2 50.000 25.000 0 0 1.960.000 Νότιου Αιγαίου 
9 45.000 2 90.000 25.000 2 50.000 25.000 0 0 1.260.000 

Θεσσαλίας 4 45.000 2 90.000 25.000 2 50.000 25.000 0 0 560.000 
Δυτικής Ελλάδας 0 45.000 2 90.000 25.000 2 50.000 25.000 0 0 0 

0 45.000 2 90.000 25.000 2 50.000 25.000 0 0 0 Δυτικής 
Μακεδονίας 0 45.000 2 90.000 25.000 2 50.000 25.000 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ 55   36 1.620.000   36 900.000   0 0 7.700.000 
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«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

            
Ειδικά Κέντρα Υγείας (ΚΙ) 

Ιατρικό Προσωπικό Νοσηλευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό 

Μονάδες 
ΠΦΥ 

Ετήσια 
μισθοδοσία 
(Ακαθ) 

Δυναμικό 
Ενίσχυσης

Κόστος Ετήσια 
μισθοδοσία 
(Ακαθ) 

Δυναμικό 
Ενίσχυσης 

Κόστος Ετήσια 
μισθοδοσία 
(Ακαθ) 

Δυναμικό 
Ενίσχυσης

Κόστος 

ΣΥΝ
Ο
ΛΟ

 4 

Περιφέρεια 

(Α) (Β) (C)  (D)= (B) * 
(C)  

(E) (F) (G)= (E) * 
(F)  

(H) (I) (J)= (H) * 
(I)  

(N)= (A) * [(D) 
+ (G) + (J)] 

Αττικής 1 45.000 2 90.000 25.000 4 100.000 25.000 2 50.000 240.000 
Στερεάς Ελλάδας 0 45.000 2 90.000 25.000 4 100.000 25.000 2 50.000 0 

0 45.000 2 90.000 25.000 4 100.000 25.000 2 50.000 0 Κεντρικής 
Μακεδονίας 0 45.000 3 135.000 25.000 4 100.000 25.000 1 25.000 0 
Κρήτης 0 45.000 2 90.000 25.000 4 100.000 25.000 2 50.000 0 

0 45.000 2 90.000 25.000 4 100.000 25.000 2 50.000 0 Ανατολικής 
Μακεδονίας και 
Θράκης 

0 45.000 3 135.000 25.000 4 100.000 25.000 1 25.000 0 

0 45.000 2 90.000 25.000 4 100.000 25.000 2 50.000 0 Ηπείρου 
0 45.000 3 135.000 25.000 4 100.000 25.000 1 25.000 0 

Ιονίων Νησιών 0 45.000 2 90.000 25.000 4 100.000 25.000 2 50.000 0 
Βόρειου Αιγαίου 0 45.000 2 90.000 25.000 4 100.000 25.000 2 50.000 0 
Πελοποννήσου 0 45.000 2 90.000 25.000 4 100.000 25.000 2 50.000 0 

0 45.000 2 90.000 25.000 4 100.000 25.000 2 50.000 0 Νότιου Αιγαίου 
0 45.000 3 135.000 25.000 4 100.000 25.000 1 25.000 0 

Θεσσαλίας 0 45.000 2 90.000 25.000 4 100.000 25.000 2 50.000 0 
Δυτικής Ελλάδας 0 45.000 2 90.000 25.000 4 100.000 25.000 2 50.000 0 

0 45.000 2 90.000 25.000 4 100.000 25.000 2 50.000 0 Δυτικής 
Μακεδονίας 0 45.000 3 135.000 25.000 4 100.000 25.000 1 25.000 0 
ΣΥΝΟΛΟ 1   41 1.845.000   72 1.800.000   31 775.000 240.000 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

            
Ειδικά ΠΙ 

Ιατρικό Προσωπικό Νοσηλευτικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό 

Μονάδες 
ΠΦΥ 

Ετήσια 
μισθοδοσία 
(Ακαθ) 

Δυναμικό 
Ενίσχυσης

Κόστος Ετήσια 
μισθοδοσία 
(Ακαθ) 

Δυναμικό 
Ενίσχυσης 

Κόστος Ετήσια 
μισθοδοσία 
(Ακαθ) 

Δυναμικό 
Ενίσχυσης

Κόστος 

ΣΥΝ
Ο
ΛΟ

 5 

Περιφέρεια 

(Α) (Β) (C)  (D)= (B) * 
(C)  

(E) (F) (G)= (E) * 
(F)  

(H) (I) (J)= (H) * (I) (O)= (A) * [(D) 
+ (G) + (J)] 

Αττικής 2 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 140.000 
Στερεάς Ελλάδας 3 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 210.000 

2 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 140.000 Κεντρικής 
Μακεδονίας 0 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 0 
Κρήτης 5 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 350.000 

0 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 0 Ανατολικής 
Μακεδονίας και 
Θράκης 

1 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 70.000 

1 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 70.000 Ηπείρου 
0 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 0 

Ιονίων Νησιών 1 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 70.000 
Βόρειου Αιγαίου 1 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 70.000 
Πελοποννήσου 4 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 280.000 

0 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 0 Νότιου Αιγαίου 
1 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 70.000 

Θεσσαλίας 3 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 210.000 
Δυτικής Ελλάδας 0 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 0 

0 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 0 Δυτικής 
Μακεδονίας 0 45.000 1 45.000 25.000 1 25.000 25.000 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ 24   18 810.000   18 450.000   0 0 1.680.000 



«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
 

 
 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

       
Περιφέρεια ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΥΝΟΛΟ 2 ΣΥΝΟΛΟ 3 ΣΥΝΟΛΟ 4 ΣΥΝΟΛΟ 5 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Αττικής 720.000 1.260.000 140.000 240.000 140.000 2.500.000
Στερεάς Ελλάδας 2.640.000 9.520.000 840.000 0 210.000 13.210.000

2.400.000 7.560.000 560.000 0 140.000 10.660.000
3.640.000 6.650.000 0 0 0 10.290.000

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

          20.950.000
Κρήτης 2.880.000 8.400.000 280.000 0 350.000 11.910.000

240.000 2.940.000 140.000 0 0 3.320.000
2.340.000 4.830.000 140.000 0 70.000 7.380.000

Ανατολικής 
Μακεδονίας και 
Θράκης 

          10.700.000
Ηπείρου 3.380.000 1.680.000 0 0 70.000 5.130.000
Ιονίων Νησιών 2.160.000 3.430.000 420.000 0 70.000 6.080.000
Βόρειου Αιγαίου 1.200.000 3.780.000 980.000 0 70.000 6.030.000
Πελοποννήσου 4.800.000 12.250.000 420.000 0 280.000 17.750.000

1.680.000 1.820.000 1.960.000 0 0 5.460.000
1.300.000 1.680.000 1.260.000 0 70.000 4.310.000

Νότιου Αιγαίου 

          9.770.000
Θεσσαλίας 4.080.000 10.850.000 560.000 0 210.000 15.700.000
Δυτικής Ελλάδας 4.080.000 9.870.000 0 0 0 13.950.000

480.000 3.780.000 0 0 0 4.260.000
780.000 2.450.000 0 0 0 3.230.000

Δυτικής 
Μακεδονίας 

          7.490.000
ΣΥΝΟΛΟ 38.800.000 92.750.000 7.700.000 240.000 1.680.000 141.170.000
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