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Δεν υπάρχει καμία 

σύγκρουση 

συμυερόντων  



Source: Souliotis K., Global Addiction Conference, Pisa, May 9, 2013. 





Source: OECD Health Data 2013. 

2008-2010: -2,1% 



Πηγή: Hellas Health VI, ΙΚΠΙ, Ιανοσάριος 2013. 

Πάνω από ηο 55% 

δηλώνει όηι πάζσει 

από κάποιο σπόνιο 

νόζημα 



ΕΡΕΤΝΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ 

ΣΗ ΠΦΤ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΕΙΓΜΑ: ΜΕΛΗ – ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ ΣΟ FORUM 

 

ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ: 77,5% (ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 2 ΗΜΕΡΕ) !!! 

 

ΕΤΥΑΡΙΣΕΙΕ: 

Λίνα Νικολοπούλου 

Μάρθα Νατσουλίδου 

Αγνή Αϊβατδίδου 

 



Πόςο αναγκαία κεωρείτε τθ μεταρρφκμιςθ ςτθν ΠΦΥ, 
ςιμερα που το ςφςτθμα υγείασ καλείται να πεικαρχιςει ςε 
πολφ περιοριςμζνουσ προχπολογιςμοφσ; 



Γιατί πιςτεφετε ότι μζχρι ςιμερα δεν ζχει οργανωκεί επαρκϊσ θ 
ΠΦΥ ςτθν Ελλάδα; (βακμολογιςτε ιεραρχικά)-1θ Προτεραιότθτα 



Γιατί πιςτεφετε ότι μζχρι ςιμερα δεν ζχει οργανωκεί επαρκϊσ θ 
ΠΦΥ ςτθν Ελλάδα; (βακμολογιςτε ιεραρχικά)-2θ Προτεραιότθτα 



Αυτι τθ ςτιγμι ςτο δθμόςιο τομζα ςυνυπάρχουν δφο παράλλθλα 
ςυςτιματα ΠΦΥ, του ΕΣΥ και του ΕΟΠΥΥ. Πόςο αναγκαία κεωρείτε τθ 
ςυνζνωςι τουσ για τθ διαμόρφωςθ ενόσ ενιαίου ςυςτιματοσ; 



Ποιόσ πιςτεφετε ότι είναι ο καταλλθλότεροσ φορζασ / δομι, για 
το ςυντονιςμό τθσ ΠΦΥ; 



Μζχρι ςιμερα, οι δομζσ ΠΦΥ του ΕΣΥ υπάγονται διοικθτικά ςτα 
νοςοκομεία του ΕΣΥ. Συμφωνείτε με αυτι τθ διοικθτικι υπαγωγι; 



Αν ςυμφωνείτε, αυτό διότι: (βακμολογιςτε ιεραρχικά)- 
1θ Προτεραιότθτα 



Αν ςυμφωνείτε, αυτό διότι: (βακμολογιςτε ιεραρχικά)- 
2θ Προτεραιότθτα 



Αν διαφωνείτε, αυτό διότι: (βακμολογιςτε ιεραρχικά )-  
1θ Προτεραιότθτα 



Αν διαφωνείτε, αυτό διότι: (βακμολογιςτε ιεραρχικά )-  
2θ Προτεραιότθτα 



Πιςτεφετε ότι ο ΕΟΠΥΥ πρζπει να ςυνεχίςει να αγοράηει και να 
παράγει υπθρεςίεσ ΠΦΥ; 



Αν ναι, αυτό διότι: (βακμολογιςτε ιεραρχικά)-1θ Προτεραιότθτα 



Αν ναι, αυτό διότι: (βακμολογιςτε ιεραρχικά)-2θ Προτεραιότθτα 



Αν όχι, αυτό διότι: (βακμολογιςτε ιεραρχικά)- 1θ Προτεραιότθτα 



Αν όχι, αυτό διότι: (βακμολογιςτε ιεραρχικά)- 2θ Προτεραιότθτα 



Πόςο απαραίτθτθ κεωρείτε τθν 24ωρθ λειτουργία των δομϊν 
ΠΦΥ; 



Πιςτεφετε ότι ςε περίπτωςθ που διαμορφωκεί ζνα ενιαίο ςφςτθμα ΠΦΥ 
με τθ ςυνζνωςθ των δομϊν του ΕΟΠΥΥ και του ΕΣΥ, οι εργαςιακζσ 
ςχζςεισ των ιατρϊν πρζπει να εξομοιωκοφν; 



Αν ναι με ποιο τρόπο;  



Πιςτεφετε ότι πρζπει να υπάρχουν βακμίδεσ ςτουσ ιατροφσ τθσ 
ΠΦΥ; 



Πιςτεφετε ότι πρζπει να λειτουργιςει ο κεςμόσ του οικογενειακοφ 
ιατροφ; 



Αν ναι, κεωρείτε ότι πρζπει να ςυνδυαςτεί με υποχρεωτικό 
gatekeeping; 



Συμφωνείτε με τθν πρόταςθ να μπορεί να ανατεκεί  ρόλοσ 
οικογενειακοφ ιατροφ και ςε ιατροφσ ειδικοτιτων – πζραν  τθσ γενικισ 
ιατρικισ, τθσ πακολογίασ και τθσ παιδιατρικισ- για τισ περιπτϊςεισ των 
χρόνιων νοςθμάτων; 



Συμφωνείτε με τθν ανάκεςθ ρόλου οικογενειακοφ ιατροφ και ςε 
ιδιϊτεσ ςυμβεβλθμζνουσ ιατροφσ; 



Οι οικογενειακοί ιατροί πιςτεφετε ότι πρζπει να πλθρϊνονται: 



Το πλαφόν των 200 επιςκζψεων ςε ιδιϊτεσ ςυμβεβλθμζνουσ 
ιατροφσ, πιςτεφετε ότι πρζπει: 



Εφόςον απαντιςατε ότι το πλαφόν των 200 επιςκζψεων πρζπει 
να ιςχφει μόνο για τουσ ειδικοφσ ιατροφσ, πιςτεφετε επιπλζον ότι 
πρζπει: 



Συμφωνείτε με τθν πρόταςθ να μποροφν ιδιϊτεσ ιατροί να 
παρζχουν υπθρεςίεσ ςε δθμόςιεσ δομζσ ΠΦΥ εφόςον κάτι τζτοιο 
κρικεί αναγκαίο; 



Συμφωνείτε με τθ δζςμευςθ του Μνθμονίου για περαιτζρω 
μείωςθ του αρικμοφ των ιατρϊν του ΕΟΠΥΥ; 



Πιςτεφετε ότι πρζπει να μποροφν να ςυμβλθκοφν όςοι ιατροί το 
επικυμοφν με τον ΕΟΠΥΥ; 



Συμφωνείτε με τθν πρόταςθ οι μονάδεσ ΠΦΥ του ΕΟΠΥΥ να 
μετατραποφν ςε κζντρα υγείασ αςτικοφ τφπου; 



Αν όχι, διότι πιςτεφετε ότι: 



Πιςτεφετε ότι τα εξωτερικά ιατρεία των νοςοκομείων πρζπει να 
εξακολουκιςουν να παρζχουν υπθρεςίεσ ΠΦΥ; 



Αν ναι, αυτό διότι: (βακμολογιςτε ιεραρχικά, όςα από τα 
παρακάτω κζλετε )-1θ Προτεραιότθτα 



Αν ναι, αυτό διότι: (βακμολογιςτε ιεραρχικά, όςα από τα 
παρακάτω κζλετε )-2θ Προτεραιότθτα 



Αν όχι, αυτό διότι: (βακμολογιςτε ιεραρχικά, όςα από τα 
παρακάτω κζλετε )-1θ Προτεραιότθτα 



Αν όχι, αυτό διότι: (βακμολογιςτε ιεραρχικά, όςα από τα 
παρακάτω κζλετε )-2θ Προτεραιότθτα 



Πόςο αναγκαία κεωρείτε τθν πιςτοποίθςθ των δομϊν ΠΦΥ;  



Για τθ μεταρρφκμιςθ ςτθν ΠΦΥ πιςτεφετε ότι απαιτείται:  
1θ Προτεραιότθτα 



Για τθ μεταρρφκμιςθ ςτθν ΠΦΥ πιςτεφετε ότι απαιτείται:  
2θ Προτεραιότθτα 



Η ανάγκη για αλλαγή ηος 

ςποδείγμαηορ σπημαηοδόηηζηρ και 

αποζημίωζηρ ηων θπονηίδων 



Η ανάγκη για 

διαζύνδεζη όλων ηων 

δομών 



Σο ςθιζηάμενο 

θεζμικό πλαίζιο 

κπίνεηαι επαπκέρ 



Η εμπειπία ηηρ αςηονόμηζηρ 

ηων δομών ηηρ ΠΦΤ έσει 

αξιολογηθεί πολύ θεηικά 



Source: OECD Health Data 2013. 

2009-2011: -11,1% 



650

8388

429

6722

452

6462

0

2500

5000

7500

10000

Πποϋπ. 2011 Πποϋπ. 2012 Πποϋπ. 2013

ΤΝΟΛΟ ΠΦΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΟΠΤΤ

Τα «κενά» χρηματοδότησης 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΦΥ  
2009-2011: -18,1% 
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Source: European Commission: Report on health inequalities in the European Union, September 2013. 




