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Οι «μη-ορατές» ομάδες του πληθυσμού στις υπηρεσίες 
ΠΦΥ στη χώρα μας: τι διαβάζαμε πριν την πανδημία

• Πρόσωπα με χρήση ενδοφλέβιων ουσιών και γενικά παράνομων 
εξαρτησιογόνων ουσιών

• Ασθενείς με μείζονες ψυχικές διαταραχές
• Ασθενείς με μείζονα ζημιά υγείας που απαίτησε πολυήμερη νοσηλεία σε 
νοσοκομείο και απαιτεί φροντίδα αποκατάστασης και διεπιστημονικής 
συνεργασίας (όπως έμφραγμα μυοκαρδίου, μείζονες κακώσεις και κατάγματα, 
καρκίνος)

• Ασθενείς με μεταδοτικά νοσήματα (όπως HIV, HCV λοίμωξη)
• Ασθενείς με χρόνια νοσήματα και αναπηρίες που απαιτούν φροντίδα στο 
σπίτι

• Πρόσωπα που διαβιούν σε κλειστές δομές της κοινότητας, όπως 
θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων, γηροκομεία, σωφρονιστικά ιδρύματα.
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Η σημερινή συζήτηση-Η ανάγκη για συμφωνία σε ορισμούς

❑ Πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας ή 
πρωτοβάθμια 
φροντίδα

❑ Προσωπικός ιατρός: 
ορισμός με βάση την 
ειδικότητα ή τις 
υπηρεσίες που θα 
προσφέρει

Today, primary care can be defined as “the first 
level of professional care in Europe, where 
people present their health problems and 
where the majority of the population’s 
curative and preventive health needs are 
satisfied” (Boerma & Kringos, 2015)

The term “primary health care” originated from 
the 1978 Alma-Ata Declaration and it describes 
“not only a level of care, but a more 
comprehensive approach (Félix Bortolotti, 
2009), emphasizing universal coverage, 
accessibility, comprehensive care, disease 
prevention and health promotion, 
intersectoral action, and community and 
individual involvement (WHO, 1978)”



Να ορίσουμε τις υπηρεσίες του με βάση τις ανάγκες 
υγείας του πληθυσμού που αναλαμβάνουν την ευθύνη 

της φροντίδας του
Συζήτηση:
• Για τη συστηματική εκτίμηση της 

υγείας του πληθυσμού ανά 
περιφέρεια.

• Την αντιστοίχιση των 
εκτιμηθέντων αναγκών με το 
συμβόλαιο του προσωπικού 
ιατρού.

• Την αξιολόγηση της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών 
του.



Η πρόκληση του προσωπικού ιατρού
Ο μελλοντικός προσωπικός ιατρός θα πρέπει να:

• επικοινωνεί αποτελεσματικά με τον ασθενή και την οικογένεια του
• διαθέτει δεξιότητες ενσυναίσθησης και συμπόνιας στην προσέγγιση του ασθενούς και της οικογένειας του
• εκτιμά τεκμηριωμένα τον κίνδυνο για τα συνήθη χρόνια νοσήματα, να τον ανακοινώνει και να τον διαχειρίζεται 

με όρους κινητοποίησης και ενθάρρυνσης
• διαθέτει δεξιότητες αλλαγής της συμπεριφοράς και του τρόπου ζωής
• χρησιμοποιεί τη διαθέσιμη πληροφορία στις ηλεκτρονικές εγγραφές και στις βάσεις δεδομένων 
προκειμένου να εκτιμά την εκ των προτέρων πιθανότητα για την αρχική διάγνωση του

• χρησιμοποιεί τη διαθέσιμη διαγνωστική τεχνολογία δίπλα στον ασθενή που θα συμβάλλει στην απόφαση 
για τη διαχείριση (και πιθανή παραπομπή) του ασθενούς

• επισκέπτεται ασθενείς με χρόνια και εξελισσόμενα νοσήματα και χαμηλή λειτουργικότητα στο σπίτι και 
στις δομές μακροχρόνιας φροντίδας και να υποστηρίζει αποτελεσματικά την οικογένεια του ασθενούς και 
τους φροντιστές

• συνεργάζεται αποτελεσματικά με την ομάδα υγείας στις δομές της ΠΦΥ και της κοινότητας, και με τις 
υπηρεσίες της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας

• συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους φορείς της κοινότητας και να αναζητά τις προτάσεις τους.
• συμμετέχει ενεργά σε διαδικασίες αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης 



The Primary Care Training 
Hub e-learning Platform: The current 
content

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Η ανάγκη 
επανεκπαίδευσης και 
συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης των 
προσωπικών ιατρών



Οι νέες προκλήσεις
(α) Της επανεκπαίδευσης όλων εκείνων που θα υπηρετήσουν το θεσμό του προσωπικού ιατρού με όρους μέσα 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης  σε θέματα που θα αντιστοιχούν στα μείζονα προβλήματα υγείας του πληθυσμού σε 
επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας. 

(β) Περισσότερο συζήτησης για το περιεχόμενο της ΠΦΥ, τις υπηρεσίες, τη τεχνολογία που θα 
χρησιμοποιηθεί και τα κριτήρια πάνω στα οποία θα αξιολογηθεί η απόδοση της.

(γ) Ανάπτυξης υπηρεσιών αποκατάστασης, ανακουφιστικής φροντίδας και φροντίδας στο τέλος της ζωής 
με τη συμβολή των υπηρεσιών ΠΦΥ, που θα διασυνδεθούν με τις υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι και με αυτές στο 
νοσοκομείο. 

(δ) Ανάπτυξης ενός ενιαίου, ολοκληρωμένου, συντονισμένου και αποκεντρωμένου συστήματος 
υπηρεσιών ΠΦΥ που θα συμβάλει στην εκτίμηση των αναγκών υγείας του πληθυσμού και της ισότητας στις 
υπηρεσίες υγείας με συστηματικές και τεκμηριωμένες μεθοδολογίες και την μετεγγραφή τους σε ανάγκες σε 
ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογία και με παράλληλες διαδικασίες αξιολόγησης των εκβάσεων που επιφέρουν οι 
νέες επενδύσεις. 

(ε) Συστηματικής αξιολόγησης της ποιότητας και της ασφάλειας των υπηρεσιών υγείας. 



Σημαντικές πηγές που θα κατευθύνουν τη μεταρρύθμιση 
στην ΠΦΥ

WHO Country Office, Greece: initial draft 
by P. Theodorakis et al.
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