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Στρατθγικι απεμπλοκισ των νοςοκομείων τθν Πρωτοβάκμια 
Φροντίδα Υγείασ & πρωτόκολλα διαχείριςθσ αςκενϊν  



Περιετόμενο 

 Απεμπλοκό τησ Πρωτοβϊθμιασ Φροντύδασ Υγεύασ από 
το Νοςοκομεύο  

 Βελτύωςη τησ ποιότητασ μϋςω πρωτοκόλλων 
διαχεύριςησ αςθενών  



 Απεμπλοκή τησ Πρωτοβάθμιασ 
Φροντίδασ Υγείασ από το Νοςοκομείο  



Απεμπλοκι τθσ Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ από 
το Νοςοκομείο  

  Διοικητικϋσ ρυθμύςεισ 

 Νϋο οργανωτικό πλαύςιο που βαςύζεται ςτην ολοκληρωμϋνη 
ΠΦΥ  

 Τεχνολογύα προςιτό, φτηνό και αξιόπιςτη 

 Νϋουσ κανόνεσ λειτουργύασ που παραπϋμπουν ςε καινούργιεσ 
ϋννοιεσ και αποτελεςματικϋσ πρακτικϋσ 

 Ειςαγωγό κανόνων ελϋγχου  και διαχεύριςησ τησ ποιότητασ 
των υπηρεςιών 

 Νϋο ςύςτημα αμοιβών των επαγγελματιών υγεύασ βαςιςμϋνο 
ςε ςυμβόλαια 

 Καθιϋρωςη ενόσ ςυςτόματοσ υποςτόριξησ τησ ανϊλυςησ και 
λόψησ τησ κλινικόσ απόφαςησ 

 Συνεχό επαγγελματικό ανϊπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 
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Τι δε ςυηθτάμε ςιμερα ςτθν Πρωτοβάκμια 
Φροντίδα Υγείασ 

1. Η μοναδικότθτα τθσ γενικισ ιατρικισ ςτθ διαχείριςθ 
των χρόνιων  νοςθμάτων  

  Η αξιολόγθςθ των ςυμπτωμάτων 
 Η αβεβαιότθτα και θ ςτοχαςτικι διαγνωςτικι 

προςζγγιςθ 
 Η ανάλυςθ και λιψθ τθσ κλινικισ απόφαςθσ      
 
2. Θζματα αποτελεςματικότθτασ και μζτρθςθσ τθσ 
3. Διατομεακι και διακλαδικι ςυνεργαςία 
4. Ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ 
5. Πνευματικότθτα και κρθςκευτικότθτα 

 



Ο  Οριςμόσ τθσ 
Γενικισ/Οικογενειακισ 
Ιατρικισ ςτθν Ευρώπθ 
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Source: Lionis et al., International Journal of Integrated Care, July 2009.  
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Σοςλιώηηρ και Λιονήρ, Απσεία Ελληνικήρ Ιαηπικήρ, 2003 
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• Ο πόλορ ηυν 

νοζηλεςηών ζηην 

ΠΦΥ 

• Ο ςποβαθμιζμένορ 

πόλορ ηοςρ ζηη σώπα 

μαρ 

• Η αποςζία 

εξειδίκεςζηρ ζε 

ανηικείμενα ζηην ΠΦΥ 

Η εκπαίδευςθ των επαγγελματιών υγείασ 



http://www.pgpn.org.au/pdf/ 

Ο ρόλοσ των επαγγελματιών υγείασ και τθσ 
νοςθλεφτριασ/ι 

• Ο παραμελθμζνοσ ρόλοσ 
τθσ νοςθλεφτριασ /ι ςτθν 
ΠΦΥ 
• Η απουςία εξειδίκευςθσ 
τθσ ςτθν ΠΦΥ 
• Τι λζνε οι μελζτεσ του 
Πανεπιςτθμίου Κριτθσ 
• Μποροφμε να 
εξετάςουμε τθν 
εκπαίδευςθ και τθν 
εμπλοκι τθσ ςτθν 
πρόλθψθ και τθν 
προαγωγι τθσ υγείασ 



Η ςτρατολόγθςθ των 
γυναικϊν και ο ρόλοσ 
τθσ Μαίασ     



•Μια άλλθ ξεχαςμζνθ δοκιμαςία,  ενϊ ο καρκίνοσ 
είναι ςε αυξθτικι πορεία. 
•Δε φαίνεται να αποτελεί δραςτθριότθτα του ιατροφ 
γενικισ ιατρικισ και ΠΦΥ και δεν ζχει ςυηθτθκεί θ 
υποχρζωςθ μζςω ςυμβολαίου. 
•Θα μποροφςε να εμπλακεί θ νοςθλεφτρια ; 
•Ζχει ρόλο θ μαία ςτθν περίπτωςθ του προγράμματοσ 
διαλογισ για τον καρκίνο του τραχιλου? 



Ανάπτυξθ διαδικαςιϊν ιατρικοφ ελζγχου-Ι 



Αλάπηπμε δηαδηθαζηώλ Ιαηξηθνύ Ειέγρνπ-ΙΙ 
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 Η έθηαζε ηνπ αγθώλα ζε ύπηηα ζέζε σο 

δηαγλσζηηθή δνθηκαζία ζηελ ΠΦΥ 

 Επαηζζεζία 92% 

 Εηδηθόηεηα 61% 
 

 



Κάνοντασ τθσ Πρωτοβάκμια Φροντίδα Υγείασ 
αποτελεςματικι ςτθν κακ’ θμζρα πράξθ: Ζνα 
εγχειρίδιο για χριςθ από τουσ υγειονομικοφσ των 
Κζντρων Υγείασ και των Περιφερειακϊν Ιατρείων,           
(εκδ. ΠεΣΥΠ Κριτθσ Ηράκλειο, 2002)  
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   Βελτίωςη τησ ποιότητασ μέςω 
πρωτοκόλλων διαχείριςησ αςθενών  



 
 
 

Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ μζςω 
πρωτοκόλλων διαχείριςθσ αςκενών  

 
 

    Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την ποιότητα ςτισ 
υπηρεςύεσ ΠΦΥ: 

Το ανθρώπινο δυναμικό κύρια η εκπαύδευςη του 

Τα εργαλεύα ςτη διϊγνωςη και τη θεραπεύα-ιδιαύτερη 
αναφορϊ ςτην τεχνολογύα 

Η υποςτόριξη εφαρμογόσ τησ υφιςτϊμενησ γνώςησ 
μϋςω ανϊπτυξησ κλινικών πρωτοκόλλων 

Ο ϋλεγχοσ και η αξιολόγηςη τησ ποιότητασ των 
υπηρεςιών υγεύασ 

Η ανϊπτυξη εμπειρικόσ ϋρευνασ και η ενςωμϊτωςη τησ 
ςτην καθημερινό πρακτικό 
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Η χριςθ ψυχολογικϊν πρακτικϊν ςτθ 
κεραπευτικι αςκενϊν με χρόνια 
νοςιματα 

1. Επεμεγείζηε ηε ζεκαζία θαη ηελ αμία ηεο CBM ζηνλ 

αζζελή ζαο 

2. Καηαλνείζηε ηηο ζπλζήθεο ηνπ αζζελνύο ζαο 

3. Γξάςηε ηνλ θαηάινγν πξνβιεκάησλ ηνπ αζζελνύο 

(Σθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα, ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα θαη 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, ζπκπεξηθνξά) 

4. Σπδεηείζηε από ην αζζελή ζαο λα εμεηάζεη ηα νθέιε από 

πξννπηηθή εηζαγσγήο κηαο άιιεο πξνζέγγηζεο. 

5. Υπνγξακκίζηε ηελ αλάγθε ζπλδπαζκνύ ηεο ςπρνινγηθήο 

πξνζέγγηζεο θαη ηεο πξόηππεο ηαηξηθήο ζεξαπείαο 

Πεγή: Lee David, 2006 



Μια εμπειρικι ανάγνωςθ τθσ 
κακθμερινότθτασ και λιψθσ απόφαςθσ για 
τθν ορκι κλινικι πρακτικι 

 Αριθμόσ αςθενών που λαμβϊνουν πϊνω από τρύα 
χρόνια διφοςφωνικϊ ςε γυναύκεσ με ΜΕ οςτεοπόρωςη 

 Αριθμόσ ατόμων με ΓΟΠ που λαμβϊνουν PPIs  ςυνεχώσ 

πϊνω από ϋνα χρόνο 

 Αριθμόσ ατόμων που λαμβϊνουν βενζοδιαζεπύνεσ με 
διϊγνωςη διαταραχό ύπνου ό κατϊθλιψη 

 Αριθμόσ αςθενών με ςακχαρώδη διαβότη ςτουσ 
οπούουσ ζητεύται εργαςτηριακό μϋτρηςη ουρύασ ορού. 
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Η ανάπτυξθ τθσ εμπειρικισ ζρευνασ και θ ενςωμάτωςθ 
τθσ ςτθν κακθμερινι πρακτικι –  
Προθγοφμενθ ςυμπεριφορά 
Συνταγογράυηση και συνταγογράυηση δια αντιπροσώπου 



 
 Methods:  Structured questionnaire-40 families in  Asites in Crete. 

 Main findings: 557 medications were stored -total value of 8954 € 1540 € for 

OTC .  

 Mean quantity of medication boxes stored: 8.5+ 5.8 (1-26). The2.9+2 were 

OTC.  

  Cardiovascular medications: 56% of chronic use; analgesics:24% and 

antibiotics 17% of the OTC.  

  Exchange of medicine was  high: 95% 

 Beliefs: 1.the more expensive the medication is, the more effective it is: 60% 

and 2. over the counter medications were safe just because they were easily 

available were observed 87.5%.  

 

 

 

A household survey on the extent of home medication storage. A cross-

sectional study from rural Crete, Greece 

Ioanna G Tsiligianni, Candida Delgatty, Athanasios Alegakis, Christos Lionis  

EJGP (accepted) 

 

 

Η ζσμμεηοτή ηοσ αζθενούς και ο ρόλος 

ηης εκπαίδεσζής ηοσ  



Η ανάπτυξθ εμπειρικισ ζρευνασ και θ ενςωμάτωςθ τθσ 
ςτθν κακθμερινι πρακτικι - Αντιλθπτόσ Ζλεγχοσ 
Συμπεριφοράσ 



Η ανάπτυξθ εμπειρικισ ζρευνασ και θ ενςωμάτωςθ τθσ 
ςτθν κακθμερινι πρακτικι - Υποκειμενικοί Κανόνεσ 
Συμπεριφοράσ 



Μια πρόταςθ ςτο πλαίςιο ΕΣΠΑ 

 Τίτλοσ: « Ανάπτυξθ 13 Κατευκυντιριων Οδθγιϊν Γενικισ Ιατρικισ 
για τθ διαχείριςθ των πιο ςυχνϊν νοςθμάτων και καταςτάςεων 
υγείασ ςτθν Πρωτοβάκμια Φροντίδα Υγείασ»  

 
 Σκοπόσ: H ανάπτυξθ επιλεγμζνων K.O. για χριςθ ςτθ  Γενικι 

Ιατρικι και ςτθν Νοςθλευτικι που αςκείται ςτθν ΠΦΥ για 13 
ςυχνά νοςιματα, μζςα από τθν εφαρμογι ςυγκεκριμζνθσ 
μεκοδολογίασ, θ οποία περιλαμβάνει μεταξφ άλλων τθν 
ανάπτυξθ μθχανιςμοφ εντοπιςμοφ και αξιολόγθςθσ των Κ.Ο. που 
ζχουν δθμοςιευτεί ςτουσ εγκυρότερουσ επιςτθμονικοφσ 
οργανιςμοφσ κακϊσ και τθ ςφςταςθ ‘ομάδασ ομοφωνίασ ειδικϊν’ 
(‘expert consensus panel’). 
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13 Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ (Κ.Ο.) 
 1. Καρδιαγγειακϊ νοςόματα 

 Καρδιακό ανεπϊρκεια 
 Στεφανιαύα νόςοσ 
 Υπϋρταςη 
 Υπερλιπιδαιμύα 
 

 2. Αναπνευςτικϊ νοςόματα 
 Χρόνια αποφρακτικό 

πνευμονοπϊθεια 
 Βρογχικό ϊςθμα 
 

 3. Μυοςκελετικϊ νοςόματα 
 Οςτεοπόρωςη  
 Χαμηλό οςφυαλγύα 

 

 4. Μεταβολικϊ νοςόματα 
 Σακχαρώδησ διαβότησ 
 

 5. Ψυχικό υγεύα 
 Ψυχικϋσ διαταραχϋσ  
 Κατϊθλιψη και γενικευμϋνεσ 

αγχώδεισ διαταραχϋσ 
 

 6. Πεπτικϊ νοςόματα 
 Δυςπεψύα 
 

 7. Πρόληψη και προαγωγό 
τησ υγεύασ 
 Αντιμετώπιςη νοςημϊτων 

από χρόςη οινοπνεύματοσ 
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Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ Ζργου 
 Αναζότηςη και εξϋταςη 

υφιςτϊμενων Κ.Ο., την 
αξιολόγηςη τησ ποιότητασ των 
ευρημϊτων μϋςα από 
διαδικαςύεσ του εργαλεύου 
‘AGREE’,  

  Αξιολόγηςη τησ ποιότητασ των 
Κ.Ο. και το διαχωριςμό τουσ ςε 
αυτϋσ που εύναι, ό όχι, evidence 
based με υψηλό ποιότητα,  

  Ταξινόμηςη των δεδομϋνων και 
των ευρημϊτων 

  Ανϊπτυξη εξειδικευμϋνων 
ερωτηματολογύων με δηλώςεισ  

 Εφαρμογό τησ μεθόδου 
‘ομοφωνύασ’ με τη ςυμμετοχό 16 
εμπειρογνωμόνων οι οπούοι θα 
κληθούν να ψηφύςουν με βϊςη 
τη ςυνϊφεια και την εφικτότητα 

 

 Υπολογιςμόσ τησ διαμϋςου, 
ελϊχιςτησ και μϋγιςτησ τιμόσ τησ 
εκτύμηςησ των 
εμπειρογνωμόνων 

  Ανϊπτυξη δεύτερου γύρου 
‘ομοφωνύασ’ και νϋου κύκλου 
ψηφοφορύασ 

 Διαμόρφωςη μιασ ςυνολικόσ 
ςειρϊσ μεθοδολογικών βημϊτων 
επανελϋγχου τα οπούα θα 
οδηγόςουν ςε ϋναν επύςημο τόπο 
κοινόσ επιςτημονικόσ αποδοχόσ 
και την ανϊπτυξη τελικών 
ςυμφωνιών για κϊθε 
μελετώμενο νόςημα ό 
κατϊςταςη υγεύασ.  
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Για τθν ανάπτυξθ των Κ.Ο. κα 
αναηθτθκεί θ ςυνεργαςία 

 τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Γενικόσ Ιατρικόσ 
(ΕΛΕΓΕΙΑ) (http://www.elegeia.gr): Εκπρόςωποι 
τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ αυτόσ θα ςυνειςφϋρουν 
ςτη διαδικαςύα τησ ομοφωνύασ (ενςωμϊτωςησ 
τησ γνώμησ των ειδικών), ςτην αξιολόγηςη και 
αναθεώρηςη 

 τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Πνευμονολογύασ 
(http://www.hts.org.gr) για τισ Κ.Ο. τησ ΧΑΠ και 
βρογχικού ϊςθματοσ. 

 τησ Ελληνικόσ Γαςτεντερολογικόσ Εταιρεύασ 
(http://www.hsg.gr) για τισ Κ.Ο. τησ δυςπεψύασ  

 τησ Ελληνικόσ Ψυχιατρικόσ Εταιρεύασ 
(http;//www.psych.gr) για τισ Κ.Ο. τησ κατϊθλιψησ 
και τησ γενικευμϋνησ αγχώδουσ διαταραχόσ 

 τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Διαβητολογύασ 
(http://www.ede.gr) για τισ Κ.Ο. για το ςακχαρώδη 
διαβότη. 

 τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Αθηροςκλόρωςησ 
(http://www.atherosclerosis.gr) για τισ Κ.Ο. των 
διαταραχών το λιπιδύων 

 τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Καρδιολογύασ 
(http://www.hcs.gr) για τισ Κ.Ο. τησ υπϋρταςησ, 
καρδιακόσ ανεπϊρκειασ και ςτεφανιαύων νόςων 

 

 τησ  Ελληνικόσ Εταιρεύασ Χειρουργικόσ 
Ορθοπαιδικόσ και Τραυματολογύασ 
(http://www.eexot.gr) για τισ Κ.Ο. τησ 
οςτεοπόρωςησ και χαμηλόσ οςφυαλγύασ 

 του Βαςιλικού Κολλεγύου Γενικών Ιατρών (Royal 
College of General Practitioners, RCGP) 
(http://www.rcgp.org.uk ) που εύναι το μεγαλύτερο 
και ιςτορικότερο κολλϋγιο γενικόσ ιατρικόσ ςτην 
Ευρώπη. 

 των Ευρωπαώκών και Διεθνών Δικτύων και 
ςυγκεκριμϋνα: 

  European Primary Care Cardiovascular Society (EPCCS) 
(http://www.epccs.eu/home) για τισ Κ.Ο. τησ 
υπϋρταςησ, καρδιακόσ ανεπϊρκειασ, ςτεφανιαύων 
νόςων και διαταραχόσ των λιπιδύων. 

  Primary Care Diabetes Europe (PCDE) 
(http://www.pcdeurope.org/) για τισ Κ.Ο. του 
ςακχαρώδουσ διαβότη. 

  European Society Primary Care Gastroenterology 
(ESPCG) (http://www.espcg.eu/) για ηιρ Κ.Ο. για ηη 
δςζπετία  

 WONCA Working Party on Mental Health 
(http://www.globalfamilydoctor.com/aboutWonca/sig/si
g.asp) για τισ Κ.Ο. για την κατϊθλιψη και τησ 
γενικευμϋνησ αγχώδουσ διαταραχόσ. 

 International Primary Care Respiratory Group (IPCRG) 
(http://www.theipcrg.org/) για ηιρ Κ.Ο. ηηρ ΧΑΠ και 
βπογσικού άζθμαηορ. 
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Source: Samoutis et al, Family Practice 2010. 
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Προτάςεισ ςτο Forum-Ι 
 Συμφωνύα ςτουσ όρουσ και ςτισ πολιτικϋσ για την 

ανϊπτυξη τησ ολοκληρωμϋνησ ΠΦΥ. 

 Συζότηςη και ςυμφωνύα για την ανϊπτυξη ςυμβολαύων 
για την αξιολόγηςη τησ απόδοςησ και τησ ποιότητασ των 
υπηρεςιών υγεύασ. 

 Συζότηςη και περιγραφό των νϋων ρόλων ςε νϋουσ των 
υγειονομικών  ςτον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετϊ από εκπαύδευςη ςε  
δεςμευμϋνεσ εκ των προτϋρων υπηρεςύεσ με ϋμφαςη 
ςτισ μη φαρμακευτικϋσ θεραπευτικϋσ. 

 Υιοθϋτηςη διαδικαςιών ελϋγχου τησ κλινικόσ πρακτικόσ 
εντόσ των δομών ΠΦΥ και ςυμμετοχό του αςθενούσ 
ςτην αξιολόγηςη των υπηρεςιών φροντύδασ. 
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Προτάςεισ ςτο Forum-ΙΙ 
 

 Έλεγχοσ τησ φαρμακευτικόσ δαπϊνησ με παρϋμβαςη 
ςτουσ προςδιοριςτϋσ τησ ςυνταγογραφικόσ πρακτικόσ 
και τον ϋλεγχο τησ ποιότητασ. 

 Συζότηςη και αποφϊςεισ για την τεχνολογύα που 
απαιτεύται ςτισ υπηρεςύεσ ΠΦΥ. 

 Αξιολόγηςη τησ απόδοςησ των υπηρεςιών ΠΦΥ από 
ϋμπειρουσ αξιολογητϋσ και ςύνδεςη τησ αμοιβόσ με βϊςη 
την απόδοςη. 
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