
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

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

μελέτη και ανάλυση διαθέσιμων στοιχείων 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. 

 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. 

 

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. Καθορίστηκαν 8 

στρατηγικοί στόχοι σε δυο βασικά πεδία παρέμβασης, που είναι : 

Α. Η οργανωτική ανασυγκρότηση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

Β. Η λειτουργική ανασυγκρότηση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

 

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 

 
 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι ειδικοί στόχοι ανά τομέα και ανά κατηγορία 

παρέμβασης, όπως αναφέρονται στο Σχέδιο Δράσης.  



 

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 

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 

 

Για τη διασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης 

προβλέπεται η οργάνωση ενός ενιαίου συστήματος συντονισμού, διοίκησης και 

παρακολούθησης της υλοποίησής του. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σχεδίου 

Δράσης εκτείνεται από την 1/1/2009 έως την 31/12/2015, ενώ οι ενέργειες του θα 

χρηματοδοτηθούν από τους πόρους των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τον 

προϋπολογισμό του ΥΥΚΑ. 

 

 


