
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για την Δημόσια Υγεία 2007-2013 

μελετήθηκε αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση των υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας, έγινε συνοπτική αναφορά στα δυνατά και αδύνατα σημεία, τις ευκαιρίες 

και κινδύνους του συστήματος Δημόσιας Υγείας, όπως αυτά προσδιορίστηκαν 

από την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Συνοψίζονται: 

• οι κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,  

• οι κατευθύνσεις και προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση για το σχέδιο δράσης για τη Δημόσια Υγεία στην 

Ελλάδα,  

• οι γενικές κατευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης που έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο του Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και τέλος 

• η δομή και οι προτεραιότητες του ΕΣΠΑ, που περιγράφουν το πλαίσιο 

μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθούν οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις, 

έτσι ώστε να διασφαλίσουν τους απαιτούμενους πόρους για την 

υλοποίησή τους.  

Οι κύριες ανεπάρκειες - αρνητικά στοιχεία καθώς και τα κύρια θετικά στοιχεία 

του συστήματος Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα συνοψίζονται στο παρακάτω 

περίγραμμα. 

 

Α. ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ - ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Στελέχωση: Ανεπαρκής στελέχωση των κεντρικών και νομαρχιακών υπηρεσιών 

 Απουσία στελέχωσης των περιφερειακών υπηρεσιών 

 Απουσία στελέχωσης ΚΕΔΥ και ΠΕΔΥ 

Πόροι: Ανεπαρκείς πόροι για τη Δημόσια Υγεία 

 Ανεπαρκή συστήματα διοίκησης 

Πολιτικές Δημ. Υγείας: Απουσία Εθνικής Στρατηγικής και Εθνικών Στόχων 

 Ανεπαρκής περιφερειακή οργάνωση στη Δημόσια Υγεία 



   Ανεπαρκής συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

   Ανεπαρκής συνεργασία υπηρεσιών υγείας και Δημόσιας Υγείας 

 Ανεπαρκής διατομεακή συνεργασία 

Επιτήρηση υγείας: Ανεπαρκείς πηγές πληροφοριών 

   Απουσία επιδημιολογικών δεδομένων 

   Ανεπαρκής επιτήρηση της υγείας 

   Ανεπαρκής καταγραφή και παρακολούθηση καρκίνου 

   Ανεπαρκής επιδημιολογική επιτήρηση λοιμωδών 

   Απουσία υποστηρικτικών εκθέσεων και αναφορών 

 

Δράσεις πρόληψης και  Ελλιπής εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών 

Προαγωγής υγείας:  Περιορισμένη δυνατότητα διερεύνησης και αντιμετώπισης επιδημιών 

   Ανεπαρκή προγράμματα μείωσης των παραγόντων κινδύνου 

   Ανεπαρκής οργάνωση της αγωγής υγείας 

 Περιορισμένη εφαρμογή προγραμμάτων δευτερογενούς πρόληψης καρκίνου 

και χρόνιων νοσημάτων 

   Ανεπαρκής πολιτική πρόληψης ατυχημάτων 

   Απουσία προγραμμάτων προστασίας και προαγωγής υγείας 

   Ανεπαρκής οργάνωση επαγγελματικής υγείας 

   Σημαντικές ελλείψεις στην περιβαλλοντική και δημόσια υγιεινή 

 

Ταχεία αντίδραση:   Ανεπάρκεια μηχανισμών επαγρύπνησης και ταχείας αντίδρασης,  

   Ανεπάρκεια μηχανισμών αντιμετώπισης έκτακτων κινδύνων και απειλών 

 

Επιστημονική υποστήριξη:  Απουσία επιστημονικής τεκμηρίωσης 

   Απουσία μηχανισμών πιστοποίησης ποιότητας 

   Ανεπαρκής εκπαιδευτική υποστήριξη 

   Ανεπαρκής έρευνα για τη Δημόσια Υγεία 

Β. ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ  

Νομικό πλαίσιο: Επαρκές νομικό πλαίσιο 

Επιστημονικό δυναμικό: Διαθεσιμότητα επιστημονικού δυναμικού σε ΕΣΔΥ και ΑΕΙ 

Εμπειρία: Επιτυχής εμπειρία επιδημιολογικής επιτήρησης Ολυμπιακών Αγώνων 

 Εμπειρία και αποτελεσματικότητα ορισμένων Οργανισμών Δημόσιας Υγείας 

 Εμπειρία ορισμένων νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

Ασφαλιστική κάλυψη:  Εμβολίων  

 Εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου 

Άλλοι τομείς: Ύπαρξη δομών και υπηρεσιών σε παρεμφερείς τομείς της Δημόσιας Υγείας 

     



 

 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα και τη συνθετική τους αξιολόγηση, οι 

προτεραιότητες που αναδεικνύονται διαμορφώνουν τους παρακάτω στόχους 

του Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 2007-2013. 

 
 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 

Στόχος 1. Χάραξη εθνικής πολιτικής και καθορισμός στόχων για τη Δημόσια 

Υγεία. 

Στόχος 2. Αναδιοργάνωση του συστήματος παρακολούθησης της υγείας του 

πληθυσμού. 

Στόχος 3. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Υγεία. 

Στόχος 4. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των 

υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

Στόχος 5. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών ταχείας 

αντίδρασης για την αντιμετώπιση έκτακτων κινδύνων και απειλών. 

Στόχος 6. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών 

περιβαλλοντικής υγείας. 

Στόχος 7. Ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και προαγωγής της υγείας του 

ελληνικού πληθυσμού σε όλες τις περιφέρειες. 

Στόχος 8. Βελτίωση της ποιότητας και επιστημονικής εγκυρότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Στόχος 9. Πληροφορική οργάνωση για τη Δημόσια Υγεία. 

Στόχος 10 Λογοδοσία και προβολή του συστήματος Δημόσιας Υγείας και 

αναβάθμιση της επικοινωνιακής του πολιτικής. 

 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το σχέδιο Δράσης αναφέρει και 

περιγράφει περισσότερες από 80 δράσεις/ παρεμβάσεις εθνικής και 

περιφερειακής εμβέλειας.   
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