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ΟΡΙΣΜΟΙ: «Πρωτοβάθμια» ή «Πρωταρχική» ?



«Πρωτοβάθμια» ή «Πρωταρχική» ?





Π.Φ.Υ.(Αlma-Αta)

✓ Η ΠΦΥ αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το 
σύστημα υγείας

✓ Αναπροσανατολισμός των στόχων του τομέα υγείας των 
κρατών και στροφή προς την ΠΦΥ, με βάση τις αρχές της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας,  παρέχοντας μια 
δέσμη βασικών υπηρεσιών υγείας σε όλο τον πληθυσμό

✓ Διαπίστωση ότι τελικά δαπανώνται πολλά για λίγα 
αποτελέσματα

✓ Παρότι η δαπάνη είναι μεγάλη δεν επαρκεί για την κάλυψη 
του πληθυσμού και  πληθυσμιακές ομάδες (φτωχότεροι) 
λαμβάνουν λιγότερες υπηρεσίες.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 





 Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί
βασικό συστατικό στοιχείο όλων των
μεταρρυθμιστικών προσπαθειών που
συντελέστηκαν στο σύστημα υγείας στη
χώρα μας τα τελευταία 40 χρόνια.

 Ενώ όμως σε επίπεδο επιστημονικού
διαλόγου διατυπώθηκαν όλο αυτό το
διάστημα προτάσεις που χαρακτηρίζονται
από πληρότητα και επαρκή τεκμηρίωση των
εκάστοτε προτεινόμενων σχεδίων, σε
επίπεδο πολιτικής πρακτικής παρατηρήθηκε
ένας περιορισμός στα νομικά κείμενα τα
οποία έμειναν σε μεγάλο βαθμό ανενεργά.









Τα ισχυρότερα συστήματα ΠΦΥ έχουν συνδεθεί με τη 
βελτίωση της υγείας του πληθυσμού, την ισότητα στην 
διανομή υπηρεσιών υγείας και την επιβράδυνση της 
αύξησης δαπανών .

Οι παρεμβάσεις στην ΠΦΥ αποδείχθηκε ότι μειώνουν 
τα ποσοστά μητρικής , βρεφικής θνησιμότητας και
μεταδοτικών ασθενειών, βελτιώνοντας τη συνολική 
υγεία του πληθυσμού και μέσω αυτού το οικονομικό 
περιβάλλον

ΠΦΥ-Διακήρυξη της Astana (26-10-2018)



ΠΦΥ-Διακήρυξη της Astana

➢ Η ΠΦΥ μπορεί και πρέπει να συμβάλλει στην διαχείριση 
της παγκόσμιας πρόκλησης που καλείται 
ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. 
-ο πληθυσμός άνω των 60 ετών μέχρι το 2050 θα έχει 3πλασιαστεί  
οπότε μιλάμε για υγειονομική βόμβα. 
- σημαντικό τμήμα του πληθυσμού με συννοσηρότητες ανήκει 
στην παραγωγική ηλικία - αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και 
συμμετοχή στην εργασία .

➢ Η αλληλεπίδραση μεταξύ ΠΦΥ & ΔΦΥ είναι ένα πεδίο 
ανάλυσης που δείχνει τα οικονομικά οφέλη της πρώτης, 
δεδομένου ότι καλή χρήση αυτής συνδέεται με
▪ μειωμένες εισαγωγές
▪ χαμηλότερο κόστος
▪ λιγότερες νοσοκομειακές λοιμώξεις
▪ λιγότερες ιατρογενείς επιπλοκές 







Το υφιστάμενο περιβάλλον 
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Τι νέο(?) φέρνει η Μεταρρύθμιση της ΠΦΥ









Στην κατεύθυνση ενός συστήματος ΠΦΥ: 

τι προσδοκούν οι ασθενείς
(Η μελέτη QUALICOP-ΙΙ )

C.Lionis et al, 2017



Ένας προσαρμοσμένος για την Ελλάδα 
ορισμός της ΠΦΥ

Λιονής Χ. και συνεργάτες, 2018



Πρόταση κατανομής των πόρων 
σε τοπικά δίκτυα ΠΦΥ 

➢Απομάκρυνση από τις μεθόδους αναδρομικής 
χρηματοδότησης προς μεθόδους προοπτικής 
χρηματοδότησης στη βάση κλειστών σφαιρικών 
προϋπολογισμών σε επίπεδο γεωγραφικής 
ενότητας

➢Καθορισμός του ύψους του ετήσιου σφαιρικού 
προϋπολογισμού της εκάστοτε περιοχής (πληθυσμός 
αναφοράς) βάσει κριτηρίων όπως το μεγέθους του 
πληθυσμού και παράγοντες οι οποίοι δύνανται να 
αντανακλούν την ανάγκη για φροντίδα υγείας και 
κατ’ επέκταση την πρόβλεψη (με βάση τις ιστορικές 
σειρές δεδομένων) για τη ζήτηση για υπηρεσίες 
υγείας 





Αποζημίωση γιατρών πρώτης 
επαφής 



1) Κέντρα Υγείας σε όλους τους Καλλικρατικούς Δήμους και πολυδύναμα 
Κέντρα Υγείας 24ωρης λειτουργίας στα μεγάλα αστικά κέντρα.
2) Τοπικά Δίκτυα ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε όλη τη χώρα με τη συμμετοχή 
των ΚΥ, των δημοτικών πολυιατρείων και των συμβεβλημένων μονάδων και γιατρών 
του ιδιωτικού τομέα (κατόπιν πιστοποίησης).
Ελεύθερη επιλογή Οικ. γιατρού για όλους τους πολίτες και γιατρούς ειδικότητας 
συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ. Συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με όλους τους ιδιώτες 
γιατρούς.
3) Έμφαση στην πρόληψη.
4) Ευρεία χρήση της Τηλεϊατρικής, με ολοκλήρωση του Εθνικού Δικτύου και e-
ealth υπηρεσίες.
5) Σύσταση ειδικών κέντρων για την διαχείριση χρόνιων Νοσημάτων (ΣΔ, 
υπέρταση, χρόνια αποφρακτικές πνευμονοπάθειες κλπ) που θα λειτουργούν 24 
ώρες, 365 ημέρες τον χρόνο. 
6) Μείωση της συμμετοχής των πολιτών στα Φάρμακα
7) Νέο σύστημα στην συνεχή Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση των ιατρών υπό 
τον έλεγχο του ΚΕΣΥ και στην εξειδίκευση τους
8) Προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού σε Νοσοκομεία και ΠΦΥ.
9) Αδιάβλητη διαδικασία επιλογής στελεχών στο ΕΣΥ. 
10) Αποκέντρωση του Συστήματος.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΦΥ





ΣΤΟΧΟΙ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑ-
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Κλινική 
αποτελεσματικότητα  &

ποιότητα

Αποδοτικότητα Ισότητα στην πρόσβαση &
στα αποτελέσματα 








