
Πξνηάζεηο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο: 

Δίθηπα Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο  
 

Αλαζηάζεο Σθξνπκπέινο  

 

Τνκέαο Οηθνλνκηθώλ ηεο Υγείαο 

Εζληθή Σρνιή Δεκόζηαο Υγείαο 



Υπφ ηελ πίεζε ηνπ εθηξνρηαζκνχ ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ θαη ηεο 

αδπλακίαο δαλεηζκνχ απφ ηηο δηεζλήο ρξεκαηαγνξέο, ηνλ Μάην ηνπ 2010 ε 

Διιάδα ηίζεηαη ππφ δεκνζηνλνκηθή επηηήξεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν.  

Η δπζκελήο εμέιημε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ αλαδεηθλχνληαη ζε 

θξίζηκνπο παξάγνληεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ 

πιαηζίνπ θαζψο ε χθεζε, ε αλεξγία θαη ε απψιεηα εηζνδήκαηνο πξνθαινχλ 

ζεκαληηθή κείσζε ηεο επεκεξίαο ησλ πνιηηψλ θαη νδεγνχλ κεγάιν ηκήκα ηνπ 

πιεζπζκνχ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

 

Δηζαγσγή 
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Δπηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο 

3 
Πεγή: ΕΛΣΤΑΤ,2012 

Δπηπηώζεηο ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή 
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Γαπάλε Υγείαο 

  2009 2012   

  Τρζχουςεσ 

τιμζσ 

% ΑΕΠ % ΣΔΥ Τρζχουςεσ 

τιμζσ 

% ΑΕΠ % ΣΔΥ % 

μεταβολι 

υνολικι 24494,4 10,6% 100,0% 17824,9 9,2% 100,0% -27,2% 

Δθμόςια 15020,1 6,5% 61,3% 10656,1 5,5% 59,8% -29,1% 

Ιδιωτικι  9474,3 4,1% 38,7% 7168,7 3,7% 40,2% -24,3% 

  231079,5     193749,0       
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Επηπηώζεηο ζηελ αγνξά ππεξεζηώλ πγείαο 

Παξάιιεια, νη πνιηηηθέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα πξνο πεξηζηνιή ηεο δεκφζηαο 

δαπάλεο πγείαο εζηηάδνληαη ζηελ εθαξκνγή κέηξωλ πεξηνξηζκνύ ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηερλεηψλ θαη απνξξεφλησλ εκπνδίωλ ζηελ πξόζβαζε θαη 

έθθξαζε ηεο δήηεζεο, σο ζπλέπεηα ηεο αδπλακίαο επίηεπμεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ζηελ πιεπξά ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ηεο δπζκελνχο εμέιημεο ησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Ωο εθ ηνχηνπ, επηηαρχλεηαη ε δηακόξθωζε ζπλζεθώλ απναζθάιηζεο κεγάισλ 

ηηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηδίσο ησλ ρακειφηεξσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ 

ζηξσκάησλ κε ζπλέπεηα ηελ όμπλζε θαη δηεύξπλζε ηωλ αληζνηήηωλ ζηελ 

πξόζβαζε θαη ζηηο εθβάζεηο πγείαο. 
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Επηπηώζεηο ζηελ αγνξά ππεξεζηώλ πγείαο 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΝΟΜΩΝ ΔΙΧΩ  ΣΗΝ 
ΑΝΣΙΣΟΙΧΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 46 
ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 50 
ΑΚΣΙΝΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 49 
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ 45 
ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ 50 
ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ 36 
ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΙΑ – ΑΦΡΟΔΙΙΟΛΟΓΙΑ 35 
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 39 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 9 
ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ – ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 21 
ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΑ 30 
ΝΕΤΡΟΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 49 
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ 41 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 15 
ΟΤΡΟΛΟΓΙΑ 22 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 28 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 
ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ 21 
ΠΑΙΔΟΨΤΧΙΑΣΡΙΚΗ 49 
ΠΛΑΣΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 46 
ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 17 
ΡΕΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 40 
ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 31 
ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΗ 35 
ΩΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΑ 29 

Πεγή: ΕΝ.Ι-ΕΟΠΥΥ,2013 
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Πεγή: ΕΣΔΥ & Κ-Research, 2012 

Η δήηεζε θαη ε ρξήζε ππεξεζηώλ πγείαο  

Επηπηώζεηο ζηε ρξήζε ππεξεζηώλ πγείαο 

59% 
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Επηπηώζεηο ζηε ρξήζε ππεξεζηώλ πγείαο 

26,8% 

Πεγή: ΕΣΔΥ & Κ-Research,2012 

Η δήηεζε θαη ε ρξήζε ππεξεζηώλ πγείαο  



 

 

 

9 Πεγή: ΕΣΔΥ & K-Research , 2012 

Επηπηώζεηο ζηε ρξήζε ππεξεζηώλ πγείαο 

Η δήηεζε θαη ε ρξήζε ππεξεζηώλ πγείαο  
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Τα θαηλφκελα απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ην βάξνο ην νπνίν δηαδξακαηίδνπλ νη 

ίδηεο ζρεηηθέο ηηκέο (ρξήκαηνο θαη ρξφλνπ), πξνθαινχλ δηαδηθαζίεο 

«αληίζηξνθεο ππνθαηάζηαζεο» (αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ >30%) κε αξλεηηθέο 

πγεηνλνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο.  

 

Η δηάζηαζε θαη ην κέγεζνο ηεο επίδξαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ δχλαηαη λα 

απνηππσζεί απφ ηε δηαθνξά ηνπ κέζνπ θφζηνπο πεξίπησζεο ζηελ 

πξσηνβάζκηα θξνληίδα ε νπνία ππνινγίδεηαη ζε 31,5 € (κε 4,5-5,0 επηζθέςεηο 

θαηά θεθαιήλ εηεζίσο) θαη ηνπ κέζνπ θφζηνπο πεξίπησζεο ζε έλα δεκφζην 

λνζειεπηηθφ ίδξπκα ε νπνία αλέξρεηαη ζε 2.108 €. 

Επηπηώζεηο ζηε ρξήζε ππεξεζηώλ πγείαο 



Παράγοντεσ που επιδροφν ςτθν αυτοεκτίμθςθ 
του επιπζδου υγείασ 
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Επηπηώζεηο ζηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνύ 

Παράγοντεσ που επιδροφν ςτθν 
αυτοαναφερόμενθ κατάκλιψθ 

Πεγή: ΕΣΔΥ, 2012 
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Επηπηώζεηο ζηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνύ 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2007
2008

2009
2010

2011

328 
373 391 

377 

477 

Αυτοκτονίεσ 

21500

22000

22500

23000

23500

24000

24500

25000

2010 2011

22788 

24610 

ΚΕΝ ΟΕΜ 

Πεγή: ΕΣΥ.net, 2012                                                                                                                                               Πεγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2013                                                                                                                                               



13 

Αλάζρεζε ηωλ επηπηώζεωλ ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο 

Κόςτοσ χριματοσ 

Κόςτοσ χρόνου 

Ανιςότθτεσ 

Ανταποκριςιμότθτα 

Αποτελεςματικότθτα 

Αποδοτικότθτα 
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Η αιιαγή ηεο ηερλνινγίαο παξαγωγήο 



Κοινοτικι, οικογενειακι φροντίδα και αυτοεξυπθρζτθςθ αναγκϊν 

Πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ και 
δθμόςια υγεία 

Δευτεροβάκμια φροντίδα 
υγείασ 

Τριτο-
βάκμια 

φροντίδα 
υγείασ 

Μείωςθ των 
περιςτατικϊν 

Μείωςθ του 
κόςτουσ 

Πθγι: Peckam S, Exworthy M, (2003). Primary care in the UK. Basingstoke: Palgrave Mcmillan 15 

Η αιιαγή ηεο ηερλνινγίαο παξαγωγήο 
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Αλαδηνξγάλωζε ηεο δνκήο ηεο ΠΦΥ 
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Αλαδηνξγάλωζε ηεο δνκήο ηεο ΠΦΥ 

Αποηθμίωςθ 
βάςει 

παραγόμενου 
ζργου 

Δίκτυα 
ΠΦΤ 

Global 
Budget 
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Όπνπ  

 

RHE θιεηζηφο-ζθαηξηθφο πξνυπνινγηζκφο πεξηνρήο 

Pi     πιεζπζκφο πεξηνρήο 

fi     πιεζπζκφο γπλαηθψλ πεξηνρήο 

bi   αξηζκφο γελλήζεσλ πεξηνρήο 

ai   πιεζπζκφο άλσ ησλ 65 εηψλ 

cmi  πιεζπζκφο ρξνλίσο παζρφλησλ πεξηνρήο 

smri πξνηππνπνηεκέλα πειίθα ζλεζηκφηεηαο πεξηνρήο 

pti  πιεζπζκφο πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρείαο 

pn  πιεζπζκφο ρψξαο 

RHE= (Pi∙ fi∙ bi∙ ai∙ cmi ∙smri ∙ pti  / Pn ) ∙ THE 

Κιεηζηόο ζθαηξηθόο πξνϋπνινγηζκόο 
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Κλειςτόσ ςφαιρικόσ 
προχπολογιςμόσ για το 

ςφνολο τθσ δαπάνθσ 

Ιατροί πρϊτθσ 
επαφισ 

Ιατροί 
ειδικοτιτων 

Φαρμακευτικι 
περίκαλψθ 

Κζντρα Υγείασ 

Εργαςτθριακζσ 
& Διαγνωςτικζσ 

εξετάςεισ 

Προςωπικό  

Δομζσ 

Κιεηζηόο ζθαηξηθόο πξνϋπνινγηζκόο 
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Αποηθμίωςθ οικογενειακοφ ιατροφ 

Όπου 

      Ηegp   αποηθμίωςθ οικογενειακϊν γιατρϊν 

ni    πλθκυςμόσ 

ci    κατά κεφαλι αμοιβι 

nj     πλθκυςμόσ για προςυμπτωματικό ζλεγχο 

cj     κατά κεφαλι αμοιβι για προςυμπτωματικό ζλεγχο 

ai    αρικμόσ θλικιωμζνων 

cmi  αρικμόσ χρονίωσ παςχόντων 

cprim πρόςκετθ αμοιβι για θλικιωμζνουσ και χρονίωσ πάςχοντεσ 

        hv    αρικμόσ κατ οίκον επιςκζψεων 
        chv     αμοιβι κατ οίκον επίςκεψθσ 

ΗEgp=(ni ∙ci)+ (nj ∙ cj) + [(ai+cmi) ∙cprim ] + (hv ∙ chv) 

Απνδεκίωζε πξνκεζεπηώλ 
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Αποηθμίωςθ ιατρϊν ειδικοτιτων  

Απνδεκίωζε πξνκεζεπηώλ 



Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Δθμιουργία θμι-αγοράσ και εςωτερικοφ ανταγωνιςμοφ 

Αποτροπι του φαινομζνου τθσ προκλθτισ ηιτθςθσ  

Προϊκθςθ μορφϊν αποηθμίωςθσ ςτθ βάςθ του global budgeting και 
τθσ προοπτικισ αποηθμίωςθσ μειϊνοντασ το ενδεχόμενο θκικοφ 
κινδφνου  (moral hazard). 

Βελτίωςθ των επιλογϊν των χρθςτϊν και τθσ κυριαρχίασ τουσ ωσ 
καταναλωτζσ  

Προςανατολιςμόσ τθσ προςφοράσ ςτισ περιοχζσ όπου υπάρχει 
ανάγκθ “αντιςτρζφοντασ” τον αντίςτροφο νόμο του Julian Hart 

(inverse care law) 

Βελτίωςθ τθσ ιςότθτα ςτθν πρόςβαςθ και ανάςχεςθσ του 
φαινομζνου τθσ προκλθτισ ηιτθςθσ μζςω τθσ αποφόρτιςθσ 
περιοχϊν από τθν υψθλι ςυγκζντρωςθ ιατρϊν 



Τα δίθηπα ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο νθείινπλ λα 

αλαδηαηαρζνχλ κε θξηηήξην ην κέγεζνο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ 

αλαθνξάο, κε θξηηήξην ηελ επρεξή πξφζβαζε θαη ην θφζηνο ρξφλνπ ησλ 

πνιηηψλ θαη λα πξνβνχλ ζε ηζφηηκε θαηαλνκή θαη κεηαθνξά αλζξψπηλσλ 

θαη ηερλνινγηθψλ πφξσλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζπέιαζε ησλ 

ρξεζηψλ θαη ε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ παξνρήο 

πξσηνβάζκησλ ππεξεζηψλ.  

23 

Δίθηπν πξωηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο 
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Δίθηπν πξωηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο 

Σην πιαίζην απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ 

παξνρήο πξσηνβάζκησλ ππφ ηνπο θαλφλεο ηεο: 

(α)  ειεχζεξεο επηινγήο απφ κέξνπο ησλ θαηαλαισηψλ 

(β)  απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ πφξσλ 

(γ)   απνδεκίσζεο ησλ πξνκεζεπηψλ ζχκθσλα κε ην παξαγφκελν έξγν  

(δ) αζθαιηζηηθήο θάιπςεο γηα ηηο ππεξεζίεο νη νπνίεο είλαη απνδεδεηγκέλα 

απνηειεζκαηηθέο  

(ε) ρξεκαηνδνηηθήο δηθαηνζχλεο ψζηε νη επηβαξχλζεηο ησλ ρξεζηψλ λα είλαη 

αλάινγεο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη αληηζηξφθσο αλάινγεο ηεο αλάγθεο  

(ζη) ηεο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο (365 εκέξεο ην ρξφλν, 24 ψξεο ηελ εκέξα) ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο θαη ηνπ κηθξνχ 

θηλδχλνπ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ηεο θνηλφηεηαο. 

 



25 

Δίθηπν πξωηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο 

Hampshire Primary Care 
Trust 

Aldershot Centre 

Κζντρο Υγείασ 
Καλλικράτειασ 

Χαλκιδικι 



• Τν ΓΠΦΥ απνηειείηαη απφ ην Κέληξν πγείαο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο θαη ην 

ζχλνιν ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξψλ.  

• Τν ζχλνιν ησλ ζπκβεβιεκέλσλ γηαηξψλ ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ  αλαθέξνληαη 

ζην Κέληξν Υγείαο ηνπ δήκνπ, ζην νπνίν ππάγνληαη δηνηθεηηθά θαη 

ζπληνλίδνληαη κε ζηφρν ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο θαη ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ηνπ 

ρξφλνπ ησλ ρξεζηψλ.  

• Οη ζπκβεβιεκέλνη ηαηξνί ηνπ δηθηχνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δνκέο 

ηνπ Κέληξνπ Υγείαο. 
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Οξγάλωζε ηωλ ΔΠΦΥ 



• Τν Κέληξν Υγείαο απνηειεί θέληξν θιηληθήο θαη δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

δηθηχνπ θαη ζπληνλίδεη δξάζεηο πξνο ηελ επίηεπμε ζηφρσλ επίδνζεο  

Βειηίσζε επίπεδνπ πγείαο πιεζπζκνχ αλαθνξάο 

Πξναγσγή πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ 

Γηαρείξηζε ρξφλησλ λνζεκάησλ  

Τήξεζε ηαηξηθψλ θαθέισλ αζζελψλ 

Ιθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ  

Αξηζκφο δηαθνκηδψλ  
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Οξγάλωζε ηωλ ΔΠΦΥ 



28 

Κζντρο Υγείασ 
πρωτεφουςασ νομοφ 

Κλειςτόσ 
ςφαιρικόσ 

προχπολογιςμόσ 

Κζντρα Υγείασ Καλλικρατικϊν Διμων 

Συμβεβλθμζνοι Ιατροί 

Οξγάλωζε ηωλ ΔΠΦΥ 
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Τν Κέληξν πγείαο ην νπνίν ζα απνηειεί ην ζεκείν αλαθνξάο 

θαη δηαρείξηζεο ηνπ δηθηύνπ ζηειερώλεηαη κε πξνζσπηθό κε 

γλώζεηο ζηε: 

 δηνίθεζε ππεξεζηώλ πγείαο,  

 δεκόζηα πγεία 

 δηαρείξηζε αζζελώλ  

 νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηαηξναζθαιζηηθώλ ζρεκάησλ   

 πνιηηηθή πγείαο 

 

Ελνπνίεζε ηωλ δνκώλ ΠΦΥ 
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• Η ζρέδην ελνπνίεζεο ησλ δνκψλ απνβιέπεη ζηε κείσζε ησλ 

δνκψλ φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην θαη ζηελ δηαηήξεζε ή θαη 

δεκηνπξγία λέσλ δνκψλ αξηηφηεξα ζηειερσκέλσλ θαη 

εμνπιηζκέλσλ ψζηε λα πξνάγνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ 

πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε  θαη ηελ πξφιεςε. 

• Σηα πιαίζηα ηεο αιιαγήο ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο ηα ΓΠΦΥ 

εληζρχνληαη κε πφξνπο. 

 

 

Ελνπνίεζε ηωλ δνκώλ ΠΦΥ 
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Κξηηήξηα ελνπνίεζεο θαη αλαδηνξγάλσζεο ηνπ δνκώλ 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο:  

 

 Φξόλνο πξόζβαζεο 

 Μέγεζνο πιεζπζκνύ επζύλεο 

 Ππθλόηεηα πιεζπζκνύ επζύλεο 

 Δείθηεο πξνζθνξάο, δήηεζεο θαη αλάγθεο 

 Απόζηαζε από αζηηθό θέληξν 

 Απόζηαζε από λνζνθνκείν 

 Τάζε κεηαθίλεζεο πιεζπζκνύ 

 Επνρηαθή κεηαβνιή πιεζπζκνύ 

 

Ελνπνίεζε ηωλ δνκώλ ΠΦΥ 



ΓΠΦΥ Θεζζαινλίθεο 

Η ΝΜΥ Θεζ/λίθεο, ε ΤΜΥ Πύιεο Αμηνύ θαη Τνύκπαο θαη ηα ΤΙ 

Δπηαππξγίνπ, Αγ. Γεκεηξίνπ θαη Φαξηιάνπ κέλνπλ σο έρνπλ.  

Τα ΤΙ Αγ. Τξηάδαο, Αθξνπόιεσο, Διεπζεξίνπ, θαη Τξηαλδξίαο 

ζπγρσλεύνληαη ζηηο παξαπάλσ δνκέο κε ελίζρπζε πόξσλ θαη 

βειηίσζε ηεο δηθηύσζεο. 



ΓΠΦΥ Βνΐνπ 

IKA θαη ΚΥ Σηάηηζηαο ζπγρσλεύνληαη κε 

κεξηθή ελίζρπζε ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ θαη 

βειηίσζε ηεο δηθηύσζεο. ΚΥ Τζνηηιίνπ κέλεη 

σο έρεη κε κεξηθή ελίζρπζε πόξσλ θαη 

βειηίσζε ηεο δηθηύσζεο. 



ΔΠΦΤ Σάκνπ 

Τν ΙΚΑ Σάκνπ κέλεη σο έρεη ελώ ΙΚΑ θαη 

ΚΥ Νένπ Καξινβαζηνύ ζπγρσλεύνληαη 

κε κεξηθή ελίζρπζε ησλ αλζξώπηλσλ 

πόξσλ, βειηίσζε ηεο δηθηύσζεο θαη 

πξνζαξκνγή ζηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε 

ΔΠΦΤ Ιθαξίαο 

Τν ΙΚΑ Αγ. Κεξύθνπ κέλεη σο έρεη ελώ ΙΚΑ 

θαη ΚΥ Νένπ Δύδεινπ ζπγρσλεύνληαη κε 

κεξηθή ελίζρπζε ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ, 

βειηίσζε ηεο δηθηύσζεο θαη πξνζαξκνγή 

ζηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε.  

ΓΠΦΥ Φνύξλσλ 

Δμέιημε ηνπ ΠΙ Φνύξλσλ ζε 

Πνιπδύλακν ΠΙ ην νπνίν ζα 

δηαζθαιίδεη ηε δηαρείξηζε ηνπ άκεζνπ 

θηλδύλνπ θαη ηελ παξνρή κηαο 

βαζηθήο δέζκεο ππεξεζηώλ 

πξόιεςεο θαη δηαγλσζηηθώλ 

εμεηάζεσλ. 



ΔΠΦΤ Δξπκάλζνπ 

Τν ΚΥ Δξπκάλζεηαο 

ζπγρσλεύεηαη ζην ΚΥ 

Φαιαλδξίηζαο κέλεη σο έρεη κε 

κεξηθή ελίζρπζε αλζξώπηλσλ 

πόξσλ θαη βειηίσζε ηεο 

δηθηύσζεο. 
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• Η απνζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ην πθεζηαθό πεξηβάιινλ ην 

νπνίν δηακνξθώλεηαη ηα ηειεπηαία έηε, ελ ηελ απνπζία αλαπηπμηαθώλ 

κεραληζκώλ επηδεηλώλεη ηνπο καθξννηθνλνκηθνύο δείθηεο ηεο ρώξαο, 

σζεί ηελ αλεξγία ζε -πξσηνθαλώο- απμεκέλα πνζνζηά θαη ην 

δηαζέζηκό εηζόδεκα ησλ λνηθνθπξηώλ ζε επίπεδα, ηα νπνία απεηινύλ 

ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνύ. 

• Οη παξάγνληεο απηνί έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ πγεία ηνπ 

πιεζπζκνύ θαζώο ζπλδένληαη κε ηελ επηδείλσζε ηεο λνζεξόηεηαο θαη 

ηδίσο ησλ ρξνλίσλ παζήζεσλ θαη ησλ ςπρηθώλ παζήζεσλ. 

Σπκπεξάζκαηα 
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• Ταπηόρξνλα νη πνιηηηθέο πγείαο πνπ εθαξκόδνληαη πξνθαινύλ 

ζηξεβιώζεηο ζηελ αγνξά ππεξεζηώλ πγείαο θαη σζνύλ πξνο θαηλόκελα 

απναζθάιηζεο θαη θαηάιπζεο ηνπ δεκόζηνπ θαη θαζνιηθήο θάιπςεο 

ραξαθηήξα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, κε απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε ηνπ 

επηπέδνπ πγείαο ησλ πνιηηώλ θαη ηελ θαηάξξεπζε ηεο θνηλσληθήο 

ηζόηεηαο θαη δηθαηνζύλεο. 

Σπκπεξάζκαηα 
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• Σηελ θαηεύζπλζε απηή, νη κεηαξξπζκίζεηο νη νπνίεο θξίλνληαη 

απαξαίηεηεο αθνξνύλ  

ηελ αιιαγή ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο δηα ηεο ζηξνθήο ζηελ ΠΦΥ κε 

θύξηνπο άμνλεο ηελ εηζαγσγή θιεηζηώλ ζθαηξηθώλ πξνϋπνινγηζκώλ, ηελ 

παξνρή θηλήηξσλ απνδνηηθόηεηαο θαη παξαγσγηθόηεηαο θαη ηελ 

δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ ΔΠΦΥ. 

Σπκπεξάζκαηα 
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• Υπό ην ζρέδην απηό νη επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο 

αζθνύκελεο πνιηηηθήο δύλαληαη λα δηαρεηξηζηνύλ κε 

απνηειεζκαηηθόηεξν ηξόπν θαη λα δηαζθαιηζζεί έλα ηθαλνπνηεηηθό 

επίπεδν ππεξεζηώλ πγείαο ζε ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλσλ εηζξνώλ θαη 

πόξσλ.  

• Οη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ πξνηείλνληαη  θξίλνληαη ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο δηόηη αθελόο απνζθνπνύλ ζηε βειηίσζε θαη δηαηήξεζε ηεο 

πγείαο ησλ πνιηηώλ αιιά αθεηέξνπ θαη ζηελ  δηαζθάιηζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο, ζπλζήθε απαξαίηεηε γηα ηελ ππέξβαζε ησλ 

θξίζεσλ θαη ηεο νκαιήο κεηάβαζεο ζε πεξηόδνπο αλάπηπμεο θαη 

επεκεξίαο.  

Σπκπεξάζκαηα 



Επραξηζηώ ζεξκά γηα ηελ πξνζνρή ζαο… 
 


