
1 

 

 

 

 

ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ, ΔΡΔΤΝΑ  

ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΧΝ (Η.Σ.Δ.Κ.) 

Σκήκα Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο 

 

 

 

 

Έξεπλα κε ηίηιν: 

 

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ  

ΑΠΟ ΣΗ  

Α΄ΒΑΘΜΗΔ ΚΑΗ Β΄ΒΑΘΜΗΔ ΜΟΝΑΓΔ ΤΓΔΗΑ   

      

 

 

 

 

 

Αζήλα, Μάξηηνο 2020 

  



2 

 

 

πγγξαθηθή Οκάδα:   

Μέιε (αιθαβεηηθά): 

πληνληζηήο: 

ΓΚΟΤΝΣΔΛΑ ΓΔΧΡΓΗΟ,  Γηεπζπληήο ΗΣΔΚ 

 

Δξεπλεηέο: 

ΑΠΗΣΟΤΛΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ,  

Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ ΗΝ.ΔΠ., ΔΚΓΓΑ 

 

ΒΟΕΗΚΖ ΑΘΑΝΑΗΟ,  

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο  Οηθνλνκηθψλ ηεο Τγείαο ζην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο 

 

Γξ. ΓΑΛΑΝΖ ΠΔΣΡΟ,  

ηέιερνο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οξγάλσζεο θαη Αμηνιφγεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο ηνπ Σκήκαηνο 

Ννζειεπηηθήο ηνπΔΚΠΑ 

 

Γξ. ΚΟΤΡΣΔΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ,  

Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο, ΗΣΔΚ, ΔΚΓΓΑ 

 

ΜΑΚΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ,  

Δηδηθφ Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ ζην Σκήκα Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο, ΗΣΔΚ, ΔΚΓΓΑ 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο θαη Πνιηηηθψλ Τγείαο ζην Σκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ 

 

Γξ. ΠΛΑΣΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ,  

Δηδηθφ Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ ΔΓΓΑ, ΔΚΓΓΑ 

 

ΠΡΔΕΔΡΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ,  

Καζεγεηήο ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Δκπεηξνγλώκνλεο: 

ΚΑΨΣΔΛΗΓΟΤ ΓΑΦΝΖ  

Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο ζην ΔΚΠΑ 

 

ΟΤΛΗΧΣΖ ΚΤΡΗΑΚΟ 

 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Τγείαο ζην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 

   

ΔΚΓΓΑ: Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο  

ΔΓΓΑ: Δζληθή ρνιή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο 

ΔΚΠΑ: Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ 

ΙΝ.ΔΠ.: Ιλζηηηνύην Δπηκόξθσζεο  

ΙΣΔΚ: Ιλζηηηνύην Σεθκεξίσζεο, Έξεπλαο θαη Καηλνηνκηώλ 

  



4 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ .................................................................................. 4 

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ πηλάθσλ ................................................................................ 7 

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Γξαθεκάησλ ........................................................................ 8 

ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ: ........................................................................................................ 9 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ .............. 9 

1. Δηζαγσγή ............................................................................................................... 9 

1.1. Τγεία θαη επίπεδα παξνρώλ ........................................................................... 10 

1.2. Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε  ηεο πγείαο ........................................................... 10 

1.3. Δπίπεδα παξνρώλ  πγείαο ............................................................................... 12 

2. πζηήκαηα πγείαο θαη πξσηνβάζκηα πεξίζαιςεο ........................................... 13 

2.1 πζηήκαηα πγείαο ........................................................................................... 13 

2.2 Έλλνηα θαη πεξηερόκελν ηεο ΠΦΤ ................................................................. 15 

2.3 Ο ξόινο ηεο Πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ............................................. 16 

2.4 Υορεύσ παροχόσ υπηρεςιών Π.Υ.Τ  ........................................................... 17 

3. Πεξηγξαθή θαη ελδεηθηηθή απνηύπσζε πεξηπηώζεσλ από ην ππεξεζληθό 

πεξηβάιινλ .................................................................................................................. 19 

3.1. Βξεηαληθό ζύζηεκα Π.Φ.Τ ............................................................................ 19 

3.2. νπεδηθό ζύζηεκα Π.Φ.Τ .............................................................................. 20 

3.3. Γεξκαληθό ζύζηεκα Π.Φ.Τ ............................................................................ 20 

3.4. Γαιιηθό ζύζηεκα Π.Φ.Τ ................................................................................ 21 

3.5. Οιιαλδηθό ζύζηεκα Π.Φ.Τ ............................................................................ 21 

3.6. Γεληθά πκπεξάζκαηα .................................................................................... 22 

4. Δζληθό  πεξηβάιινλ (εμειίμεηο ζηελ πνιηηηθή πγείαο θαη ζην ζεζκηθό πιαίζην, 

πξνβιήκαηα, ηάζεηο θαη πξννπηηθέο ) ...................................................................... 23 

4.1. Δμειίμεηο ζηελ πνιηηηθή πγείαο θαη ζην ζεζκηθό πιαίζην ........................... 23 

4.2. ύγρξνλεο εμειίμεηο θαη πξννπηηθέο ζην πεδίν ηεο Π.Φ.Τ .......................... 25 

4.3. Πξνβιήκαηα θαη ηάζεηο ηεο Π.Φ.Τ ζήκεξα ................................................. 31 

5. Μεηξήζεηο θαη απεηθνλίζεηο ηεο ηθαλνπνίεζεο  ησλ αζζελώλ από ηηο 

πξσηνβάζκηεο  θαη δεπηεξνβάζκηεο Τπεξεζίεο πγείαο ........................................... 34 

5.1. Δλλνηνινγηθή θαη ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ..................... 34 

5.2. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ............................................ 34 



5 

 

5.3. πζρέηηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο αζζελώλ κε ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο .. 35 

5.4. Ζ πξνζέγγηζε ηεο κέηξεζεο ηεο Δκπεηξία ησλ Αζζελώλ ........................... 36 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ: Ζ ΔΡΔΤΝΑ ............................................................................ 40 

6. θνπόο, Μεζνδνινγία θαη Τιηθό ηεο Έξεπλαο ................................................ 40 

6.1. θνπόο θαη Αληηθείκελν ηεο Μειέηεο ........................................................... 40 

6.2. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο .............................................................................. 41 

6.2.1. Γεηγκαηνιεςία, θξηηήξηα έληαμεο θαη δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ

 ……………………………………………………………………………...42 

6.2.2. Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ ............................................................... 45 

7. ηαηηζηηθή αλάιπζε ........................................................................................... 47 

7.1. Απνηειέζκαηα ................................................................................................. 49 

7.1.1. Μειεηώκελνο πιεζπζκόο  ........................................................................... 49 

7.1.2. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά .................................................................. 51 

7.1.3. Κιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ............................................................................ 53 

7.1.4. Υξήζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο .................................................................... 57 

7.1.5. Αμηνιόγεζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο ........................................................... 70 

7.1.6. πζρεηίζεηο................................................................................................... 84 

7.1.6.1. Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: βαζκνινγία ζπλνιηθήο αμηνιόγεζεο ........... 84 

7.1.6.2. Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: βαζκνινγία πξνζβαζηκόηεηαο ..................... 87 

7.1.6.3. Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: βαζκνινγία ζπλέρεηαο ηεο θξνληίδαο .......... 89 

7.1.6.4. Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: βαζκνινγία πεξηεθηηθόηεηαο ηεο θξνληίδαο

 ……………………………………………………………………………92 

7.1.6.5. Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: βαζκνινγία πνηόηεηαο ηαηξηθήο θξνληίδαο

 ……………………………………………………………………………95 

7.1.6.6. Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: βαζκνινγία πνηόηεηαο λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο…. ............................................................................................................... 98 

7.1.6.7. Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: βαζκνινγία εγθαηαζηάζεσλ ...................... 101 

7.1.6.8. Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: βαζκνινγία ζύζηαζεο ηνπ γηαηξνύ ........... 103 

7.1.6.9. Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: βαζκνινγία ζύζηαζεο ησλ ππεξεζηώλ πγείαο

 …………………………………………………………………………..106 

8. πκπεξαζκαηηθέο δηαπηζηώζεηο ...................................................................... 110 

8.1. πκπεξάζκαηα έξεπλαο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο ζρεηηθά κε 

ηηο ΣΟΜΤ ................................................................................................................. 113 

8.2. πκπεξάζκαηα ηεο ελ ιόγσ έξεπλαο ηνπ ΔΚΓΓΑ – ύγθξηζε 

ζπκπεξαζκάησλ ησλ δύν εξεπλώλ .......................................................................... 115 

8.3. Πξνηάζεηο ...................................................................................................... 120 



6 

 

Βηβιηνγξαθία ............................................................................................................ 123 

Ζιεθηξνληθέο πεγέο ................................................................................................. 129 

 

  



7 

 

Πύνακασ Περιεχομϋνων πινϊκων 
Πίνακασ 1: Επίπεδα περίκαλψθσ ............................................................................................ 13 

Πίνακασ 2: Νομοκετικζσ Ρυκμίςεισ ςτον χϊρο τθσ Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ ςτθν 

Ελλάδα ..................................................................................................................................... 30 

Πίνακασ 3: υνοπτικι Αποτφπωςθ του Πλικουσ των Ερωτθματολογίων τθσ Ζρευνασ ......... 44 

Πίνακασ 4: Σα νοςοκομεία, τα κζντρα υγείασ και οι ΣΟΜΤ που επιςκζφτθκαν οι 

ςυμμετζχοντεσ τθσ ζρευνασ………………………………………………………………………………………………..49 

Πίνακασ 5: Σα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά των ςυμμετεχόντων……………………………………..58 

Πίνακασ 6: Σα κλινικά χαρακτθριςτικά τωνςυμμετεχόντων………………………………………………..58 

Πίλαθαο 7: Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο. ...................................................................................................................................... 58 

Πίνακασ 8: Οη ιφγνη ηεο επίζθεςεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. .................................................... 63 

Πίνακασ 9: Οι επαγγελματίεσ υγείασ που επιςκζφτθκαν οι ςυμμετζχοντεσ ςτισ υπθρεςίεσ 

υγείασ. ..................................................................................................................................... 67 

Πίνακασ 10: Οι ςυντελεςτζσ εςωτερικισ ςυνζπειασ Cronbach’s alpha του ερωτθματολογίου  

για τθν αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν υγείασ. ........................................................................... 70 

Πίνακασ 11: Σα περιγραφικά αποτελζςματα για τισ διαςτάςεισ τθσ αξιολόγθςθσ των 

υπθρεςιϊν υγείασ. .................................................................................................................. 71 

Πίνακασ 12 : Οι απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςτισ ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ για τα 

νοςοκομεία.............................................................................................................................. 74 

Πίνακασ 13: Οι απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςτισ ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ για τα κζντρα 

υγείασ. ..................................................................................................................................... 76 

Πίνακασ 14: Οι απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςτισ ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ για τισ ΣΟΜΤ.

 ................................................................................................................................................. 78 

Πίνακασ 15: Οι βακμολογίεσ ςφςταςθσ του γιατροφ και των υπθρεςιϊν υγείασ. ................. 80 

Πίνακασ 16: Οι απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων αναφορικά με τισ κετικζσ εντυπϊςεισ, τισ 

βελτιϊςεισ του γιατροφ, των άλλων επαγγελματιϊν υγείασ και των υπθρεςιϊν υγείασ. ..... 82 

Πίνακασ 17: Διμεταβλθτζσ ςυςχετίςεισ ανάμεςα ςτισ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ και τθ 

βακμολογία ςυνολικισ αξιολόγθςθσ. ..................................................................................... 84 

Πίνακασ 18: Πολυμεταβλθτι γραμμικι παλινδρόμθςθ με εξαρτθμζνθ μεταβλθτι τθ 

βακμολογία ςυνολικισ αξιολόγθςθσ. ..................................................................................... 86 

Πίνακασ 19: Διμεταβλθτζσ ςυςχετίςεισ ανάμεςα ςτισ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ και τθ 

βακμολογία προςβαςιμότθτασ. .............................................................................................. 87 

Πίνακασ 20: Πολυμεταβλθτι γραμμικι παλινδρόμθςθ με εξαρτθμζνθ μεταβλθτι τθ 

βακμολογία προςβαςιμότθτασ. .............................................................................................. 88 

Πίνακασ 21: Διμεταβλθτζσ ςυςχετίςεισ ανάμεςα ςτισ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ και τθ 

βακμολογία ςυνζχειασ τθσ φροντίδασ. .................................................................................. 90 

Πίνακασ 22: Πολυμεταβλθτι γραμμικι παλινδρόμθςθ με εξαρτθμζνθ μεταβλθτι τθ 

βακμολογία ςυνζχειασ τθσ φροντίδασ. .................................................................................. 91 

Πίνακασ 23: Διμεταβλθτζσ ςυςχετίςεισ ανάμεςα ςτισ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ και τθ 

βακμολογία περιεκτικότθτασ τθσ φροντίδασ. ........................................................................ 93 

Πίνακασ 24: Πολυμεταβλθτι γραμμικι παλινδρόμθςθ με εξαρτθμζνθ μεταβλθτι τθ 

βακμολογία περιεκτικότθτασ τθσ φροντίδασ. ........................................................................ 94 

Πίνακασ 25: Διμεταβλθτζσ ςυςχετίςεισ ανάμεςα ςτισ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ και τθ 

βακμολογία ποιότθτασ ιατρικισ φροντίδασ. .......................................................................... 95 



8 

 

Πίνακασ 26: Πολυμεταβλθτι γραμμικι παλινδρόμθςθ με εξαρτθμζνθ μεταβλθτι τθ 

βακμολογία ποιότθτασ ιατρικισ φροντίδασ. .......................................................................... 97 

Πίνακασ 27: Διμεταβλθτζσ ςυςχετίςεισ ανάμεςα ςτισ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ και τθ 

βακμολογία ποιότθτασ νοςθλευτικισ φροντίδασ. ................................................................. 98 

Πίνακασ 28: Πολυμεταβλθτι γραμμικι παλινδρόμθςθ με εξαρτθμζνθ μεταβλθτι τθ 

βακμολογία ποιότθτασ νοςθλευτικισ φροντίδασ. ............................................................... 100 

Πίνακασ 29: Διμεταβλθτζσ ςυςχετίςεισ ανάμεςα ςτισ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ και τθ 

βακμολογία εγκαταςτάςεων. ............................................................................................... 101 

Πίνακασ 30: Πολυμεταβλθτι γραμμικι παλινδρόμθςθ με εξαρτθμζνθ μεταβλθτι τθ 

βακμολογία εγκαταςτάςεων. ............................................................................................... 103 

Πίνακασ 31: Διμεταβλθτζσ ςυςχετίςεισ ανάμεςα ςτισ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ και τθ 

βακμολογία ςφςταςθσ του γιατροφ. .................................................................................... 104 

Πίνακασ 32: Πολυμεταβλθτι γραμμικι παλινδρόμθςθ με εξαρτθμζνθ μεταβλθτι τθ 

βακμολογία ςφςταςθσ του γιατροφ. .................................................................................... 105 

Πίνακασ 33: Διμεταβλθτζσ ςυςχετίςεισ ανάμεςα ςτισ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ και τθ 

βακμολογία ςφςταςθσ των υπθρεςιϊν υγείασ. ................................................................... 106 

Πίνακασ 34: Πολυμεταβλθτι γραμμικι παλινδρόμθςθ με εξαρτθμζνθ μεταβλθτι τθ 

βακμολογία ςφςταςθσ των υπθρεςιϊν υγείασ. ................................................................... 108 

 

 Πύνακασ Περιεχομϋνων Γραφημϊτων 
Δηθφλα 1: Γξάθεκα κε ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ. ................... 56 

Δηθφλα 2: Γξάθεκα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. ................................................................................................. 61 

Δηθφλα 3: Οη ιφγνη ηεο επίζθεςεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. .......................................... 64 

Δηθφλα 4: Οη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ επηζθέθηεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο. ......................................................................................................... 69 

Δηθφλα 5: Οη κέζεο ηηκέο γηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.

...................................................................................................................................... 73 

Δηθφλα 6: Οη κέζεο βαζκνινγίεο ζχζηαζεο ηνπ γηαηξνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. . 80 

 

  



9 

 

 

ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ: 

ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

 

1. Ειςαγωγό  

 

Σα ζπζηήκαηα πγείαο είλαη ππεχζπλα γηα ηελ βειηίσζε, δηαηήξεζε ή απνθαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ κέζσ ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ, θαζψο θαη γηα ηελ ζσζηή 

δηαρείξηζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ  (WHO, 2007).. Ζ δηαηήξεζε θαη ε βειηίσζε ηεο πγείαο 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε νπνία απνηειεί ην πξψην ζεκείν 

επαθήο ηνπ ρξήζηε κε ην ζχζηεκα πγείαο (Θενδψξνπ θαη ζπλ, 2001).  

ε κηα ζπλνιηθφηεξε ζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα 

δηαπηζηψλεηαη φηη ήηαλ ην απνηέιεζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Αλ θαη 

νη πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο κεηαβηβάζηεθαλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο πγεηνλνκηθέο αξρέο, ην 

ζχζηεκα πγείαο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν βαζκφ ζπγθέληξσζεο ( OECD, 2017).Τπφ ηηο 

ζεκεξηλέο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο (ζην εμήο 

ΠΦΤ) έρεη αλαδεηρζεί σο κέζν πξνψζεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη κείσζεο ηνπ θφζηνπο ζηηο 

ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Ζ θαζνιηθή θαη ηζφηηκε πξφζβαζε ζεσξείηαη 

πξνηεξαηφηεηα ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο (Vrachatis &Papadopoulos,  2012). Έλα 

ζχζηεκα ΠΦΤ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη αθελφο ηελ θάιπςε ησλ πγεηνλνκηθψλ αλαγθψλ ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη αθεηέξνπ λα δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα δηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά κέζα 

ψζηε ηα θνηλά πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ λα επηιχνληαη ζε πξσηνβάζκην επίπεδν 

(νπιηψηεο & Ληνλήο , 2003). 

Οη αζζελείο, σο ιήπηεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, απνηεινχλ πνιχηηκε  θαη απαξαίηεηε  πεγή 

πιεξνθφξεζεο ζηελ   πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο  ησλ  ππεξεζηψλ  πγείαο.  Βαζηθέο εθξνέο ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απνηεινχλ: 

1) ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελώλ θαη  

2) ε πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ (Donabedian, 1988). 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη ν αζζελήο απφ ηηο 

παξερφκελεο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο ζπγθξίλνληαο ηηο πξνζδνθίεο ηνπ κε ηα ηειηθά 

απνηειέζκαηα  (Miaoulis et al., 2009). Δπίζεο, ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ απνηειεί  

ρξήζηκν εξγαιείν ηεο δηνίθεζεο ησλ κνλάδσλ πγείαο γηα ηελ εμεχξεζε ζεκείσλ 

δπζαξέζθεηαο θαη αδπλακίαο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο (Priporas et al., 2008). 

ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο παξνπζηάδνληαη νη έλλνηεο ηεο πγείαο,  ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο θαζψο θαη ε ζεκαζία, έλλνηα θαη ν ξφινο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο. ην δεχηεξν κέξνο πεξηγξάθνληαη ηα ζπζηήκαηα πγείαο ηεο ΠΦΤ άιισλ ρσξψλ ηεο 
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ΔΔ θαη ηεο Διιάδαο. ην ηξίην κέξνο αλαιχεηαη ε έλλνηα θαη νη παξάγνληεο ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ απφ ηηο πξσηνβάζκηεο θαη δεπηεξνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο. 

 

1.1. Τγεύα και επύπεδα παροχών  

 

Ζ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη ε δηεπθφιπλζή ηεο, ε ελζάξξπλζε θαη ε 

εμαζθάιηζε ηεο αηνκηθήο απηνλνκίαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο απνηεινχλ βαζηθέο πξνθιήζεηο 

ζηελ ζεκεξηλή  επνρή (Svalastog et al., 2017). 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία κηαο πιήξνπο θαη επηπρηζκέλεο δσήο είλαη ε πγεία. ηε 

δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο ε έλλνηα  εο πγείαο δηέθεξε  ζηνπο δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο. 

Οη πεξηζζφηεξνη ηε ζεσξνχζαλ σο έλα είδνο αξκνλίαο κέζα ζην ίδην ην άηνκν, αιιά θαη 

κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ (νπξηδή, 1998).  Ο πην δηαδεδνκέλνο νξηζκφο 

ηεο πγείαο, φπσο δηαηππψζεθε απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (Π.Ο.Τ) -«σο ε πιήξεο 

ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή επεμία ηνπ αλζξώπνπ θαη όρη απιά ε απνπζία λόζνπ ε 

αλαπεξίαο » (WHO, 1958) - ζεσξείηαη φηη δελ είλαη απφιπηα  επαξθήο ψζηε  λα θαιχςεη ηηο 

ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο (Θενδψξνπ θαη ζπλ., 2001).Ζ νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε γηα ηελ πγεία ζπλδπάδεη θαη ελψλεη, εθηφο απφ ην ζψκα, θαη ηελ ςπρή, ηελ 

θνηλσληθή επεμία, ε νπνία  απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο ζπλνιηθήο πγείαο. Δθηηκά δε 

φηη ε πγεία ζπλδέεηαη ζηελά κε ην θνηλσληθφ, θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη 

κε ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ  (Svalastog et al., 

2017). 

Οη  δηαθνξεηηθέο  πξνζεγγίδεηο ζπζρεηίδνπλ ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα φρη κφλν κε ηηο 

θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο αιιά θαη κε ηηο θνηλσληθέο θαη αηνκηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ηνπο, θαζψο θαη κε ηηο δηαπινθέο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο (Θενδψξνπ θαη ζπλ, 2001). 

 

1.2. Εννοιολογικό προςϋγγιςη  τησ υγεύασ  

 

    Βην- ηαηξηθή πξνζέγγηζε.  Ζ αζζέλεηα πξνζδηνξίδεηαη σο βηνινγηθφ θαηλφκελν πνπ 

πξνθαιείηαη απφ κηθξφβηα, βαθηεξίδηα, ηνχο θ.ά, ηα νπνία πξνθαινχλ δπζιεηηνπξγία θαη 

δηαηαξαρή ζην αλζξψπηλν ζψκα. Σνπο παξάγνληεο απηνχο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία 

πξνθαιψληαο ηελ αζζέλεηα πξέπεη λα αληηκεησπίδεη ν γηαηξφο γηα λα απνθαηαζηαζεί ε 

ηζνξξνπία ζην αλζξψπηλν ζψκα (αξξήο, 2001). Ζ βηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο πγείαο θαη ηεο 

αζζέλεηα είλαη απνδεθηή ζε κεγάιν βαζκφ απφ έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο 

(Θενδψξνπ θαη ζπλ, 2001). Οη θχξηνη πξνζδηνξηζηέο ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ εληνπίδνληαη 

εθηφο ηεο επίδξαζεο ηεο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο θαη επηζηήκεο παξά ηελ θπξηαξρία ηνπ 

βηνταηξηθνχ κνληέινπ ηεο πγείαο ζηελ ηαηξηθή πξάμε θαη πεξίζαιςε. Σα νθέιε φκσο 
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νξηζκέλσλ ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο θαη αζζέλεηαο 

είλαη εκθαλή, θπξίσο φκσο ζε εμαηνκηθεπκέλε βάζε (αξξήο,  2001). 

Κνηλσληθφ- νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε. Ζ πγεία θαη ε αζζέλεηα αζθνχλ ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηηο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ κε ηελ θνηλσλία. Ζ αζζέλεηα, εθηφο απφ ηε δηαηαξαρή ηεο 

βηνινγηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ αηφκνπ, πξνθαιεί πξνβιήκαηα θαη ζηελ θνηλσληθή ηνπ 

ιεηηνπξγία (Κovacs,1998). Σν άηνκν εμαξηάηαη απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν 

γελληέηαη, δεη θαη κεγαιψλεη, θαζψο θαη απφ ηε δπλακηθή ηνπ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζην 

θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη νηθνινγηθφ ηνπ πεξηβάιινλ (αξξήο,  2001).  

Οηθνλνκηθή πξνζέγγηζε. θαηαδεηθλχεη ηελ άκεζε ζρέζε νηθνλνκίαο θαη πγείαο. Ζ θηψρεηα 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο αζζέλεηαο ελψ ν πινχηνο, ζε 

γεληθέο γξακκέο, πξνζηαηεχεη θαη πξνάγεη ηελ πγεία. ε κηα ρψξα έλαο πγηήο πιεζπζκφο είλαη 

πην παξαγσγηθφο θαη απηφ ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο (Σνχληαο, 

2000). 

Κνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε . Oη κέζνδνη θαη νη ζεσξίεο ηεο θνηλσληνινγίαο επηηξέπνπλ ηε  

ζπιινγή δεδνκέλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα, πφζνη άλζξσπνη ππάξρνπλ ζε κηα θνηλσλία, πψο 

θαηαλέκεηαη ν πιεζπζκφο απφ ηελ άπνςε ηεο ειηθίαο θαη πνηα είλαη ηα βαζηθά πξνβιήκαηα 

πγείαο ηνπ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο επηηξέπνπλ ζηηο αξρέο λα ζρεδηάζνπλ ηελ θαηάιιειε 

παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (αξξήο,  2001). 

Ζ αζζέλεηα απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ ηφζν γηα ην άηνκν φζν θαη γηα ην 

θνηλσληθφ ζχζηεκα. Ζ έλλνηα ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο εθθξάδεηαη ζην επίπεδν ησλ 

ζρέζεσλ  κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο . Ζ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ελφο αηφκνπ 

θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ αζζέλεηα  κεηαβάιιεη ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη ηελ  αλαδηνξγαλψλεη θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απνθιίλνπζα  (Θενδψξνπ θαη ζπλ, 2001). 

Πνιηηηζηηθή Πξνζέγγηζε. Ο πνιηηηζκφο απνηειεί ζεκαληηθφ  ζηνηρείν κηαο  θνηλσλίαο, 

ζπκβάιιεη  ζηε κνξθή θαη ζηελ νξγάλσζή ηεο, θαζψο θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο. O ηξφπνο κε ηνλ νπνίν  αληηιακβάλεηαη ην  άηνκν  ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ εθάζηνηε πνιηηηζκφ ηεο θάζε  επνρήο (Σζανχζεο, 1989) . Κάζε 

πνιηηηζκφο  επηιέγεη, αλάκεζα ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ θάζε επνρή θαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ , έλαλ ηχπν αμηψλ, θαλφλσλ θαη γλψζεσλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη, λα 

εξκελεχζεη θαη λα ζεξαπεχζεη ηελ αζζέλεηα δηαζθαιίδνληαο θαη πξνάγνληαο ηελ πγεία 

(αξξήο,  2001).     

Πνιηηηθή πξνζέγγηζε. πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε πγεία θαη ε αζζέλεηα ζπλδένληαη κε ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Δμαηηίαο έιιεηςεο απαηηνχκελσλ γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ ηνπ 

αζζελνχο ψζηε λα θξίλεη θαη λα επηιέμεη ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, 

νη γηαηξνί, έρνληαο ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη κε ηελ βνήζεηα ηεο ζχγρξνλεο βην – 

ηαηξηθήο, κπνξνχλ νπζηαζηηθά λα ξπζκίζνπλ ηελ έθηαζε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ  δηακνξθψλνληαο ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε (Θενδψξνπ θαη ζπλ, 2001).  ην 
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δηακνξθσκέλν κνλνπσιηαθφ ζχζηεκα ν αζζελήο δελ έρεη θακηά  δπλαηφηεηα λα παξέκβεη. Ζ 

παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο, εθηφο απφ ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ, πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηε ζσζηή 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε παξνρή ππεξεζηψλ 

πγείαο (αξξήο,  2001).     

Ζ θαηαλφεζε ηεο δξάζεο απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ αιιειεπίδξαζήο 

ηνπο κπνξεί λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εξκελεία ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο 

(Σνχληαο, 2000). 

 

1.3. Επύπεδα παροχών  υγεύασ 

 

Σν ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ ηεο πνιηηείαο πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ ηξφπν παξνρήο 

ππεξεζηψλ, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θάιπςεο αλαγθψλ, ηνλ 

θαιππηφκελν πιεζπζκφ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηνπο πιηθνχο πφξνπο  εθθξάδνπλ ην 

ζχζηεκα πεξίζαιςεο (Ησαλλίδε & Μάληε,1999). 

Ο επαλαθαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο δηάξζξσζεο θαη νξγάλσζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ εθθξάδεηαη κε ην ηξίπηπρν: πξόιεςε – 

ζεξαπεία – απνθαηάζηαζε (Θενδψξνπ θαη ζπλ, 2001). 

ια ηα ζπζηήκαηα πγείαο δηαθξίλνληαη ζε δπν κνξθέο πεξίζαιςεο θαη ηξία επίπεδα 

νξγάλσζεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Οη κνξθέο πεξίζαιςεο είλαη: 

1. εμσλνζνθνκεηαθή ή αλνηρηή πεξίζαιςε. Παξέρεηαη απφ ππεξεζίεο ηνπ πξσηνβάζκηνπ 

επίπεδνπ πεξίζαιςεο έρνληαο σο θπξίσο ζηφρν ηελ πξφιεςε.  

2. λνζνθνκεηαθή ή θιεηζηή πεξίζαιςε. Αλαθέξεηαη ζε ππεξεζίεο ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ θαη 

ηξηηνβάζκηνπ επηπέδνπ πεξίζαιςεο κε ζηφρν ηε ζεξαπεία θαη απνθαηάζηαζε ηεο αζζέλεηαο 

(Ησαλλίδε & Μάληε,1999 &  Θενδψξνπ θαη ζπλ, 2001). 

Ζ θξνληίδα πγείαο παξέρεηαη ζε ηξία επίπεδα θαζέλα απφ ηα νπνία παξέρεη νξηζκέλεο 

ππεξεζίεο ζε ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ ( Πίλαθαο 1) 
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Πίνακασ–– 1: Επίπεδα περίκαλψθσ 

 

 

Πεγή:   Θενδψξνπ θαη ζπλ, 2001. 

 Πξσηνβάζκην επίπεδν. Απνηειεί ηελ πξψηε επαθή ηνπ ρξήζηε κε ην ζχζηεκα πγείαο. 

Απνβιέπεη ζηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία λνζεκάησλ ηα νπνία δελ ρξήδνπλ λνζειείαο ζε 

λνζνθνκείν.  Παξέρεηαη απφ ηα θέληξα πγείαο, ηα αγξνηηθά ηαηξεία, ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ 

λνζνθνκείσλ, ηα ηδησηηθά ηαηξεία θαη πνιπταηξεία (Ησαλλίδε & Μάληε,1999). Σν κέγεζνο 

ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ Π.Φ.Τ. θπκαίλεηαη απφ 500- 50.000 άηνκα  

(Θενδψξνπ θαη ζπλ, 2001). 

 Γεπηεξνβάζκην επίπεδν. Αλαθέξεηαη ζηελ θάιπςε πνπ παξέρεηαη απφ εηδηθεπκέλν ηαηξηθφ 

θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ  ζε άηνκα πνπ έρνπλ εθδειψζεη ζπκπηψκαηα ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο πγείαο κε ζθνπφ ηε ζεξαπεία θαη απνθαηάζηαζε ηεο αζζέλεηαο 

(Ησαλλίδε & Μάληε,1999). Σν κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαιχπηεηαη θπκαίλεηαη απφ 

50.000 έσο 500.000 θαηνίθνπο (Θενδψξνπ θαη ζπλ, 2001). 

 Σξηηνβάζκην επίπεδν. Πξνζθέξεη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο πγείαο. Παξέρεηαη απφ 

παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία θαη θιηληθέο θαζψο θαη απφ εμεηδηθεπκέλα λνζειεπηηθά θέληξα 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Δπίζεο κπνξεί λα παξέρεηαη θαη απφ εηδηθά εμεηδηθεπκέλα λνζνθνκεία,  

ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ πεξηθεξεηαθά (Ησαλλίδε & Μάληε,1999).  Σν κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ 

πνπ θαιχπηεηαη είλαη απφ 50. 000 έσο 1,5 εθαηνκκχξηα άηνκα (Θενδψξνπ θαη ζπλ, 2001). 

Τπάξρεη θαη ην ηέηαξην επίπεδν: ε απηνθξνληίδα, δειαδή ε παξνρή θξνληίδα πγείαο απφ ην 

επξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ αζζελνχο (Θενδψξνπ θαη ζπλ, 2001). 

 

2. υςτόματα υγεύασ και πρωτοβϊθμια περύθαλψησ  

 

2.1 υςτόματα υγεύασ  

 

Ζ εξκελεία ηεο έλλνηαο ελφο ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ηκεκάησλ πνπ ην απνηεινχλ, ηα νπνία ζηελ εληαία ιεηηνπξγία ηνπο ζπλζέηνπλ ην φιν 
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ζχζηεκα. Δπνκέλσο, ηα ζπζηήκαηα πγείαο νξίδνληαη «σο ην ζύλνιν ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ 

–ππνζπζηεκάησλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζε δηαξθή αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεμάξηεζε κεηαμύ 

ηνπο, όπσο θαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζθνπόο ύπαξμεο ηνπ, ν 

νπνίνο είλαη ε δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ ». (Θενδψξνπ θαη ζπλ, 

2001).πλεπψο, ηα ζπζηήκαηα πγείαο απνηεινχληαη απφ ηξία ππνζπζηήκαηα ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζπλερψο ζε αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηνπο. Σα αλαθεξφκελα 

ππνζπζηήκαηα είλαη : 

 Σν επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε εμέιημή ηνπ. ρεηίδεηαη κε ηε δηεξεχλεζε 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ην επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαζψο θαη κε ηελ εμέιημε 

αλάκεζα ζε δηάθνξα επίπεδα πγείαο, κε ηε ρξήζε επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ θαη ησλ αλαγθψλ 

πγείαο νη νπνίεο κεηαηξέπνπλ ηε δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

 Ζ  παξαγσγή ππεξεζηψλ πγείαο. Σν ππνζχζηεκα απηφ επεξεάδεηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθφ- 

ηερληθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη πξνζδηνξίδνπλ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Σα ζηνηρεία ηνπ 

κνληέινπ παξαγσγήο είλαη νη εηζξνέο,  ε δηαδηθαζία, νη εθξνέο θαη ηα απνηειέζκαηα. 

 Οη κεραληζκνί θάιπςεο ησλ δαπαλψλ. Αλαθέξεηαη ζηνπο κεραληζκνχο θάιπςεο ησλ 

δαπαλψλ, θαζψο ε κειέηε θαη ε γλψζε ηνπ ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ είλαη απαξαίηεηε (νχιεο, 1999).   

θνπφο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο είλαη ε δηαζθάιηζε θαη βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ κε αλψηεξν ζθνπφ ηε ζπκβνιή ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο σο βαζηθνχ ζεζκνχ ηνπ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο.  

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο είλαη:  

 ε δηαζεζηκφηεηα θαη πξνζπειαζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο,  

 ε ζπλέρεηα ζηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ πγείαο,  

 ε ηζφηεηα ή ίζεο επθαηξίεο ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο,  

 ην νξγαλσηηθφ επίθεληξν ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Οη κνξθέο ζπζηεκάησλ πγείαο  αλάινγα ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο, νξγάλσζεο θαη 

παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ππεξεζηψλ δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:  (Θενδψξνπ θαη ζπλ, 

2001). 

 Σν θηιειεχζεξν ζχζηεκα. ην ζχζηεκα απηφ ε θξαηηθή παξέκβαζε είλαη κηθξφηεξε, 

ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη βαζίδεηαη ζηελ πιήξε ειεπζεξία γηαηξψλ 

θαη αζζελψλ.  

 Σν δεκφζην ζχζηεκα.  Βαζίδεηαη ζηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε κέζα απφ ηελ ηζφηηκε θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ αλεμαξηήησο ηνπ  θχινπ, ηεο ειηθίαο, ηνπ  επαγγέικαηνο  θαη  

ηεο θνηλσληθφ- νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ηα νπνία επηηπγράλνληαη κέζα απφ απμεκέλε 

θξαηηθή παξέκβαζε θαη δξάζε. Σα ζπζηήκαηα απηά δηαθξίλνληαη ζε ζπζηήκαηα πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε (κνληέιν Bismarck) θαη ζπζηήκαηα πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ  (κνληέιν Beveridge). 
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 Μηθηά ζπζηήκαηα. Σα ζπζηήκαηα απηά ππάξρνπλ ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο. 

Βαζίδνληαη ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε αθνινπζψληαο ηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο 

κέζα απφ ηε ζπιινγηθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ. Σν κηθηφ ζχζηεκα ρξεκαηνδνηείηαη απφ 

εηζθνξέο νη νπνίεο ππνινγίδνληαη κε βάζεη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη φρη 

ηηο αλάγθεο πνπ έρεη (Θενδψξνπ θαη ζπλ, 2001). 

Βαζηθφο άμνλαο ελφο ζχγρξνλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο απνηειείηαη ε 

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (ΠΦΤ), ε νπνία ζπλεηζθέξεη  ζηελ απνζπκθφξεζε ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο δίλνληαο έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο 

(σηεξηάδνπ θαη ζπλ., 2011 ). 

 

2.2 Έννοια και περιεχόμενο τησ ΠΥΤ  

 

Ζ δηαηήξεζε θαη βειηίσζε  ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ κε έκθαζε ζηελ 

πξφιεςε θαη ηελ εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο Π.Φ.Τ, φπσο 

δηαηππψλεηαη ζηελ πεξίθεκε Γηαθήξπμε ηεο  Alma Ata : 

«Πξσηνβάζκηα  θξνληίδα  πγείαο  είλαη  ε βαζηθή  θξνληίδα  βαζηζκέλε  ζε  πξαθηηθέο,  

επηζηεκνληθά  ηεθκεξησκέλεο  θαη  θνηλσληθά  απνδεθηέο κεζόδνπο θαη ηερλνινγίεο.  Η 

θξνληίδα απηή  είλαη ζηε  δηάζεζε  όισλ ησλ πνιηηώλ ηεο θνηλόηεηαο θαη ησλ  νηθνγελεηώλ 

ηνπο θαη  παξέρεηαη κε ηελ  πιήξε  θαη  ελεξγό  ζπκκεηνρή  ηνπο θαη  ζε  θόζηνο πνπ  ε 

θνηλόηεηα θαη  ε ρώξα κπνξεί λα επσκηζζεί ζε θάζε ζηάδην ηεο αλάπηπμήο ηεο,  κέζα  ζην  

πλεύκα   θαη  ηελ απηνδηάζεζε.  Η πξσηνβάζκηα  θξνληίδα  πγείαο απνηειεί έλα βαζηθό  

ζπζηαηηθό ζηνηρείν,  όρη κόλν ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο κηαο ρώξαο,  ηνπ νπνίνπ είλαη ην θεληξηθό 

ζεκείν αλαθνξάο, αιιά  θαη  ηνπ  γεληθόηεξνπ  θνηλσληθννηθνλνκηθνύ  νηθνδνκήκαηνο.  Η 

πξσηνβάζκηα  θξνληίδα  θέξλεη   ηε  θξνληίδα  πγείαο  όζν  ην  δπλαηό  πιεζηέζηεξα  ζηνπο 

ρώξνπο,  όπνπ  νη  άλζξσπνη  δνπλ    θαη απνηειεί ην πξώην ζηνηρείν ζε κηα ζπλερή δηαδηθαζία 

παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο» (WHO, 1978). 

Ζ Π.Φ.Τ. απνηειεί  θνκβηθφ ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο  απαηηνχληαη θαιά νξγαλσκέλεο  ππεξεζίεο, θαζψο θαη ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία κε ηηο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο. Οη πξσηνβάζκηεο κνλάδεο απνηεινχλ ην 

επίθεληξν ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο, θαζψο ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ρξήζεο λνζνθνκεηαθψλ 

ππεξεζηψλ (Θενδψξνπ et al.,2001). πσο δηαπηζηψλεηαη  ζηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ηεο ΠΦΤ, 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζέηνπλ ηνλ αζζελή ζην επίθεληξν,  πξνζδηνξίδνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ αζζελψλ φρη  απιά θαη κφλν σο έλαλ δείθηε πνηφηεηαο αιιά σο έλαλ απφ ηνπο ζθνπνχο 

ηεο (Almeida, 2015). 

ε κηα άιιε πξνζέγγηζε, ε  έλλνηα ηεο ΠΦΤ νξίδεηαη σο εμήο: ην ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ, 

ην επίπεδν θξνληίδαο, ε ζηξαηεγηθή γηα ηελ νξγάλσζε ηεο θξνληίδαο πγείαο θαη ε πξναγσγή 

πγείαο ( WHO, 2008). 
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Σα  βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΠΦΤ πεξηιακβάλνπλ:  

 Οινθιεξσκέλε θαη ζπλερή θξνληίδα 

 Δχθνιε πξφζβαζε  

 Παξνρή ππεξεζηψλ απφ εηδηθνχο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη θιηληθνχο ηαηξνχο  

 Πνηνηηθέο ππεξεζίεο θαη ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο 

 Απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ θαη εθαξκνγή ηνπ θψδηθα εζηθήο δενληνινγίαο  

 ρέζε ηαηξνχ-αζζελνχο 

 Παξνρή πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο , ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε θαη ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ( Shi, 2012). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, δηαθνξνπνηείηαη ε έλλνηα ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο  απφ 

ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πεξίζαιςεο. Ζ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πεξίζαιςεο  αλαθέξεηαη 

ζε ππεξεζίεο νη νπνίεο παξέρνληαη απφ νηθνγελεηαθνχο ηαηξνχο ζε άηνκα ηα νπνία δελ έρνπλ 

λνζήζεη θαη ρξήδνπλ καθξνρξφληαο θξνληίδαο πγείαο. Αληίζεηα, ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα 

πγείαο  εθθξάδεη ηελ επξχηεξε έλλνηα ε νπνία αλαθέξεηαη ζε ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη 

ζε αηνκηθφ επίπεδν είηε  ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ είηε  ζην ζχλνιν ηεο θνηλφηεηαο . 

Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηελ θαζνιηθή πξφζβαζε, δίλεη έκθαζε ζηελ ηζφηεηα ζηελ πγεία θαη 

ζηελ ζπλεξγαζία.  ( Shi, 2012 & Θενδψξνπ θαη ζπλ, 2001). Ζ ζηξαηεγηθήο ηεο ΠΦΤ, εθηφο 

απφ ηελ πξφιεςε θαη εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ηξνπνπνηεί ηελ θαζεκεξηλή αληίιεςε γηα 

ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα, ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

(Θενδψξνπ θαη ζπλ, 2001). 

 

2.3  Ο ρόλοσ τησ Πρωτοβϊθμιασ φροντύδασ υγεύασ  

 

Ο ξφινο ηεο ΠΦΤ θαη ε  ζηξαηεγηθή ηεο ζέζε γηα ηελ άκεζε θαη ζπλερή ζρέζε ηνπ 

πιεζπζκνχ κε ην ζχζηεκα πγείαο, ζηα πιαίζηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο ηζφηεηαο θαη 

ησλ κεζφδσλ κείσζεο ηνπ θφζηνπο, έρεη  αλακθηζβήηεηε σθειηκφηεηα ζηελ ιεηηνπξγία θαη 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο  (Starfield, 1994 & Rao&Pilot, 2014)  

Ζ ΠΦΤ απνηειεί ηελ πξψηε επαθή ηνπ ρξήζηε κε ην ζχζηεκα πγείαο. Βαζηθά  

ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ε πξφιεςε θαη πξναγσγή πγείαο, ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία 

(Θενδψξνπ θαη ζπλ, 2001). Γεληθφο ζηφρνο ηεο είλαη ε θάιπςε πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ 

θξνληίδαο πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο ζε επίπεδν ηνπηθήο θνηλσλίαο, θαζψο θαη  ε 

πξνζέγγηζε ηεο πγείαο σο ζεκειηψδνπο θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο, αζρέησο  θνηλσληθψλ, 

ζξεζθεπηηθψλ ή θπιεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Solberg, 1998). 

Σα νθέιε απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο ΠΦΤ είλαη ηα αθφινπζα: 

 ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο θαη εμνηθνλφκεζε πφξσλ,  

 βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη επίηεπμε βειηησκέλσλ εθβάζεσλ 

πεξηζηαηηθψλ πγείαο  
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 απνθφξηηζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο απφ πεξηζηαηηθά πνπ 

αληηκεησπίδνληαη ζηελ ΠΦΤ  

 εχθνιε θαη ειεχζεξε  πξφζβαζε ( Kringos et al.,  2015 & Lionis at al., 2017). 

 Μηα ηζρπξή ΠΦΤ κπνξεί λα δηαζθαιίδεη ην 90% ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

κεηαηνπίδνληαο ην θφζηνο γηα ηελ πγεία. Βειηηψλεη ηελ αληίιεςε ησλ  ρξεζηψλ γηα ηελ πγεία 

ηνπο, απμάλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο θαη κεηψλεη ηε ρξήζε ηεο δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςεο ( 

Shi, 2012 & Rao & Pilot, 2014). 

 

2.4 Υορεύσ παροχόσ υπηρεςιών Π.Υ.Τ  

 

Ζ δηεχξπλζε ηεο έλλνηαο ηεο ΠΦΤ νξίδεηαη κε ην Ν 2071/1992 φηη πεξηιακβάλεη 

ππεξεζίεο πξφιεςεο θαη πεξίζαιςεο πεξηζηαηηθψλ κε κηθξέο βιάβεο ζηελ πγεία, ηα νπνία 

δελ ρξεηάδνληαη πεξίζαιςε ζην λνζνθνκείν, θαη παξέρεηαη απφ έλαλ επξχ θχθιν 

επαγγεικαηηψλ πγείαο (Μεηξνζχιε,1999). Πξφθεηηαη γηα έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ λφκν, ν 

νπνίνο εηζάγεη πνιιά ζηνηρεία εληζρπηηθά (έζησ θη έκκεζα) ηεο ΠΦΤ. Μεξηθά απφ ηα 

θπξηφηεξα παξαδείγκαηα απηψλ ησλ πξσηνβνπιηψλ ελίζρπζεο ηεο ΠΦΤ ζηελ Διιάδα, είλαη 

νη Κηλεηέο Μνλάδεο ΠΦΤ, ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ Γεληθνχ Ηαηξνχ ζην χζηεκα Τγείαο, ε 

ίδξπζε ηνπ ΚΔΔΛ
1
 (λπλ ΔΟΓΤΤ

2
), ε θαζηέξσζε ηεο Καη΄νίθνλ Ννζειείαο θαη ε ίδξπζε 

εηδηθήο επηηξνπήο ζην Τπνπξγείν Τγείαο, ηεο ΔΑΤ
3
 γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη 

παξαθνινχζεζε Πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο.  

Ζ  παξνρή  πξσηνβάζκηαο  θξνληίδαο  πγείαο  κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί   κέζα απφ ηηο εμήο 

δνκέο:  

Πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο ηνπ ΔΤ:  

a) εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ 

b) Κέληξα Τγείαο (ΚΤ) θαη ηα Πεξηθεξεηαθά ηνπο Ηαηξεία (ΠΠΗ θαη ΠΗ),  

Γνκέο ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο: 

a) Κέληξα πγείαο (ζηα αζηηθά θέληξα, θπξίσο πξψελ κνλάδεο πγείαο ηνπ ΗΚΑ ) 

b) Σνπηθέο Μνλάδεο Τγείαο (ΣΟΜΤ), ζηηο νπνίεο ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη πιένλ ν 

Οηθνγελεηαθφο Ηαηξφο  

c) Πνιπταηξεία ησλ άιισλ ζπγρσλεπκέλσλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ   

d)  ζπκβεβιεκέλνη κε ηα ηακεία ηδηψηεο γηαηξνχο θαη δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα 

Δπξχηεξνο δεκφζηνο ηνκέαο:   

a) ζηξαηησηηθέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο 

b) κνλάδεο παξνρήο πξσηνβάζκησλ ππεξεζηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (δεκνηηθά 

ηαηξεία) 

                                                           
1
 Κζντρο Ελζγχου Ειδικϊν Λοιμϊξεων 

2
 Εκνικόσ Οργανιςμόσ Δθμόςιασ Τγείασ 

3
 Επιτροπι χεδιαςμοφ Αγωγισ Τγείασ 
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c) άιιεο ππεξεζίεο πξφλνηαο (ΚΑΠΖ) 

d) κε θπβεξλεηηθέο - κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο, κέζσ ησλ πνιπταηξείσλ ηνπο,  

a) Ηδησηηθφο ηνκέαο 

b) ηδηψηεο γηαηξνί 

c) δηαγλσζηηθά θέληξα θαη εξγαζηήξηα 

d) εμσηεξηθά ηαηξεία ηδησηηθψλ θιηληθψλ 

e) θέληξα απνθαηάζηαζεο 

f) άιιεο εμεηδηθεπκέλεο κνλάδεο. 

Ο οικογενειακός ιατρός έρεη πξσηαξρηθφ ξφιν ζηε παξνρή πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, 

εμίζνπ ζεκαληηθνί είλαη ε λνζειεχηξηα, ε καία, ε επηζθέπηξηα πγείαο θαη ε θνηλσληθφο 

ιεηηνπξγφο (Θενδψξνπ θαη ζπλ., 2001). Ο ζεζκφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ γηαηξνχ εηζήρζε γηα 

πξψηε θνξά ζηελ Αγγιία θαη ιεηηνπξγεί ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο ζε δηάθνξεο 

παξαιιαγέο. Ο νηθνγελεηαθφο ηαηξφο θαηεπζχλεη ηνλ αζζελή ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο, φηαλ 

είλαη αλαγθαίν ( Ληαξφπνπινο, 2007). Αλάινγα κε ηελ Μνλάδα ΠΦΤ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζε θάζε αζηηθή ή αγξνηηθή πεξηνρή (Κέληξν Τγείαο, ΠΠΗ θαη ΠΗ) ν πιεζπζκφο πνπ 

θαιχπηεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ Οηθνγελεηαθψλ Ηαηξψλ θπκαίλεηαη απφ 500 -50.000 άηνκα. 

Οη ηαηξνί ηεο  Π.Φ.Τ. ακείβνληαη είηε κε κηζζφ είηε θαηά θεθαιή είηε θαηά πξάμε θαη 

πεξίπησζε (ηδηψηεο γηαηξνί). Ζ Π.Φ.Τ. ρξεκαηνδνηείηαη  απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, 

αζθαιηζηηθά ηακεία, θαη απφ  θφξνπο.  (Θενδψξνπ θαη ζπλ., 2001). 

 Ζ παξάθακςε ησλ θνξέσλ  παξνρήο Π.Φ.Τ. νδεγεί ζηελ ππεξθφξησζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, εηδηθφηεξα ζηελ Αζήλα φπνπ ηα κεγάια 

παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία πξνζθέξνπλ πςειήο  ηερλνινγίαο ππεξεζίεο θαη ζπρλά έρνπλ 

αδπλακία θάιπςεο ηεο ππεξβάιινπζαο δήηεζεο (Λχδαθεο θαη ζπλ ., 2014). 

Σν δεχηεξν επίπεδν νξγάλσζεο ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο είλαη ην Κέντρο Υγείας. Απφ 

ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΤ (Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο) ηα θέληξα πγείαο θαη ηα πεξηθεξεηαθά 

θέληξα απνηεινχλ ηελ λέα κνξθή ηνπ νξγαλσηηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ πιαηζίνπ παξνρήο 

πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο (Θενδψξνπ θαη ζπλ., 2001). Σν 1920 ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε 

θνξά ν ζεζκφο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ζηελ Αγγιία θαη ζήκεξα εκθαλίδεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

επξσπατθέο ρψξεο ( Ληαξφπνπινο, 2007). 

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηα Κέληξα Τγείαο αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ 

πξναγσγή ηεο πγείαο  κέζσ ησλ ππεξεζηψλ: 

 ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο. πλίζηαηαη  ζηε δηάγλσζε, ζεξαπεία θαη απνθαηάζηαζε 

λνζεκάησλ. 

 ηηο ηαηξνπξνιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο : Αθνξνχλ ηα πξνιεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο εκβνιηαζκνχο, ηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν, ηελ παηδηθή πγηεηλή, ηελ 

πγηεηλή ηεο εξγαζίαο, ηε πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ρξφλησλ θαη ελδεκηθψλ λνζεκάησλ). 

 Σελ θνηλσληθή θξνληίδα: Αλαθέξεηαη ζηελ κειέηε θαη ηελ ππνζηήξημε δπζκελψλ θνηλσληθν- 

νηθνλνκηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ πεξηπηψζεσλ αηφκσλ θαη νκάδσλ.  Δλεκεξψλεη ηνλ πιεζπζκφ 
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γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρηθή πγεία, ηελ ελδν –νηθνγελεηαθή  ζρέζε θαη ηελ 

θνηλσληθή δσή, θαζψο θαη ηελ ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ππνζηήξημε ηνπ αζζελνχο θαη ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ (Θενδψξνπ θαη ζπλ., 2001). 

ζνλ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηα δηαγλσζηηθά θέληξα 

θαη ηα ηδησηηθά ηαηξεία είλαη  εμνπιηζκέλα κε πςειήο πνηφηεηαο θαη αθξηβή ηαηξηθή 

ηερλνινγία. Παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη  ζε δηθαηνχρνπο ησλ ζπκβεβιεκέλσλ αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ ( Economou, 2010).   

 

3. Περιγραφό και ενδεικτικό αποτύπωςη περιπτώςεων από το υπερεθνικό 

περιβϊλλον   

 

3.1. Βρετανικό ςύςτημα Π.Υ.Τ 

 

Σν βξεηαληθφ ζχζηεκα πγείαο (NSH) αληηπξνζσπεχεη ην παξάδεηγκα ηνπ κνληέινπ 

Beveridge – πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ - θαη απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα πνιιέο ρψξεο. 

Γηνηθείηαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, ην νπνίν έρεη ηε λνκνζεηηθή επζχλε, ηελ επζχλε ηεο 

θαηαλνκήο ησλ πφξσλ, ηελ δηαπξαγκάηεπζε ησλ κηζζψλ ησλ απαζρνινχκελσλ ζην ζχζηεκα, 

ηελ ηηκνιφγεζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, ηελ έγθξηζε ησλ θνλδπιίσλ θαη ηηο 

απνθάζεηο γηα αχμεζε ή κείσζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ θιηλψλ. Σελ επφκελε βαζκίδα 

απνηεινχλ νη Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηέο ( RHAs), νη νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηηο Τγεηνλνκηθέο Δπαξρίεο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

NSH πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ γεληθή θνξνινγία, ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηηο 

ηδησηηθέο πιεξσκέο (Roland et al., 2012).  

Ζ Π.Φ.Τ παξέρεηαη ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ δσξεάλ ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία θαη 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ γεληθή θνξνινγία. Χζηφζν, δηαηεξνχληαη θάπνηεο ρξεψζεηο ζηα 

θαηά ηφπνπο εμσηεξηθά ηαηξεία γηα ηελ ζπληαγνγξάθεζε αλά κνλάδα ζηελ Αγγιία θαη ζηε 

θσηία, αιιά δελ ππάξρεη ρξέσζε ζπληαγήο ζηελ Οπαιία. Ηζρχνπλ, επηπιένλ ρξεψζεηο γηα 

ηελ νδνληηαηξηθή θξνληίδα θαη ηελ πεξίζαιςε απφ νπηηθνχο (Roland et al., 2012). 

 Ζ Π.Φ.Τ παξέρεηαη απφ ηνπο γεληθνχο -νηθνγελεηαθνχο ηαηξνχο  (GP's), νη νπνίνη είλαη 

ηδηψηεο ηαηξνί  πνπ εξγάδνληαη είηε  ζε νκαδηθή βάζε (group practice)  είηε ζηα ηδησηηθά ηνπο 

ηαηξεία (solo practice). Παξέρνπλ ππεξεζίεο ζεξαπείαο, πξφιεςεο θαη αγσγήο πγείαο. Ζ 

νκάδα Π.Φ.Τ. πεξηιακβάλεη γηαηξνχο, λνζειεπηέο, θπζηνζεξαπεπηέο, ινγνζεξαπεπηέο θαη 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ (Boyle, 2011). 

Ο αζζελήο έρεη ειεπζεξία επηινγήο ηαηξνχ θαη  ε είζνδφο ηνπ ζην λνζνθνκείν γίλεηαη χζηεξα 

απφ παξαπνκπή  ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπ ηαηξνχ. Οη ππεξεζίεο  αζθνχλ έιεγρν, φζνλ αθνξά ηε 

ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ θαη παξάιιεια δηαρεηξίδνληαη ηνπο πφξνπο γηα ηελ ρξήζε 

λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ πιεζπζκφ επζχλεο ηνπο. Οη νηθνγελεηαθνί ηαηξνί 
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ακείβνληαη θαηά θεθαιή θαη θαηά πξάμε γηα κεξηθέο ηαηξηθέο πξάμεηο (Θενδψξνπ θαη 

ζπλ.,2001). 

 

3.2. ουηδικό ςύςτημα Π.Υ.Τ 

 

Σν ζχζηεκα πγείαο ηεο νπεδίαο ζηεξίδεηαη επίζεο ζην κνληέιν Beveridge κε 

πεξηθεξεηαθή νξγάλσζε. Γηαθνξνπνηείηαη απφ άιια ζπζηήκαηα πγείαο ιφγσ απμεκέλσλ 

εμνπζηψλ ηεο λνκαξρηαθήο θαη δεκνηηθήο απηνδηνίθεζεο ζηα ζέκαηα νξγάλσζεο, παξαγσγήο, 

δηαλνκήο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απνηειεί θαη' εμνρήλ δεκφζην ζχζηεκα. 

Υξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ γεληθή θνξνινγία, θνηλσληθή αζθάιηζε θαη απφ ηδησηηθέο 

πιεξσκέο (Θενδψξνπ θαη ζπλ.,2001). 

 Ζ Π.Φ.Τ. ρξεκαηνδνηείηαη  απφ ην θεληξηθφ θξάηνο θαη απφ ηνπο πφξνπο ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Παξέρεηαη απφ 

δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο κνλάδεο, απφ γεληθνχο ηαηξνχο θαη θέληξα πγείαο,  ηα νπνία είλαη 

ζηειερσκέλα απφ ηαηξνχο γεληθήο ηαηξηθήο,  άιισλ εηδηθνηήησλ (γπλαηθνιφγν, παηδίαηξν, 

νξζνπεδηθφ θαη ςπρίαηξν), λνζειεχηξηεο, καίεο θαη θπζηθνζεξαπεπηέο παξέρνληαο φιν ην 

θάζκα ππεξεζηψλ ηεο Π.Φ.Τ.  Δπίζεο, πεξηιακβάλεη εηδηθά θέληξα γηα ηε κεηέξα θαη ην 

παηδί, νπνχ γίλνληαη εκβνιηαζκνί, check-up θαη αθηηλνδηαγλσζηηθνί έιεγρνη ( Anell et.al., 

2012). 

 Ο γεληθφο ηαηξφο παξαπέκπεη ηνλ αζζελή  ζε άιινπο ηαηξνχο, λνζνθνκεία, θέληξα πγείαο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ρξέσζε ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ είλαη πςειφηεξε 

απφ ηα θέληξα πγείαο, δειαδή ν αζζελήο θαιείηαη λα πιεξψζεη έλα πνζφ, ζε πεξίπησζε πνπ  

πεγαίλεη απ' επζείαο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ελφο λνζνθνκείνπ. Με απηφλ ην ηξφπν γίλεηαη 

έιεγρνο ησλ δαπαλψλ πγείαο θαη ησλ άζθνπσλ επηζθέςεσλ. Οη  ηαηξνί ζην δεκφζην ηνκέα 

ακείβνληαη κε κηζζφ, ελψ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είηε  θαηά θεθαιή είηε θαηά πξάμε  

(Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε , 2012). 

 

3.3. Γερμανικό ςύςτημα Π.Υ.Τ 

 

Σν Γεξκαληθφ ζχζηεκα πγείαο βαζίδεηαη ζην κνληέιν Bismark, φπνπ θπξίαξρν ξφιν 

έρεη ε θνηλσληθή αζθάιηζε κέζσ ησλ ηακείσλ πγείαο. Ζ δνκή θαη νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

βαζίδεηαη ζηελ νκνζπνλδηαθή δνκή ηεο ρψξαο. ε θεληξηθφ επίπεδν ππάξρεη ε νκνζπνλδηαθή 

θπβέξλεζε θαη ζε πεξηθεξεηαθφ νη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο, νη πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο. 

Ζ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε λνκνζεηεί γηα ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη πνιηηηθήο πγείαο. Σελ 

επζχλε επελδχζεσλ θεθαιαίνπ έρνπλ νη θπβεξλήζεηο νκφζπνλδσλ θξαηηδίσλ. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε παξέρεηαη απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηηο ηδησηηθέο πιεξσκέο ζην 

πιαίζην ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ,  θαζψο ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Π.Φ.Τ γίλεηαη θαη 
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απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ αζζελνχο ζην θφζηνο θπξίσο ησλ ππεξεζηψλ εμσλνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο ( Busse & Blumel, 2014 ; Θενδψξνπ θαη ζπλ.,2001). 

 Ζ Π.Φ.Τ παξέρεηαη απφ ηδηψηεο ηαηξνχο νη νπνίνη είηε έρνπλ δηθφ ηνπο ηαηξείν είηε 

ζπζηεγάδνληαη κε άιινπο ηαηξνχο. Οη αζθαιηζκέλνη  είλαη ειεχζεξνη ζηελ επηινγή ηνπ 

ηαηξνχ κεηαμχ ησλ ηαηξψλ πνπ είλαη ζπκβεβιεκέλνη κε ην αζθαιηζηηθφ ηνπο ηακείν. Ζ 

εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ παξαπεκπηηθφ ηνπ γεληθνχ ή ηνπ 

εηδηθνχ ηαηξνχ.  Οη ηαηξνί ακείβνληαη θαηά πξάμε, χζηεξα απφ δηαπξαγκάηεπζε ησλ ηακείσλ 

πγείαο κε ηα ηνπηθά ζσκαηεία ησλ ηαηξψλ  κε βάζε θάπνηαο κνξθήο ζθαηξηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ απμάλεηαη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ νη ηηκέο αλά 

ππεξεζία κεηψλνληαη. Απφ ην 2009  ε αζθάιηζε πγείαο είλαη ππνρξεσηηθή γηα θάζε άηνκν 

πνπ δεη κφληκα ζηελ Γεξκάληα, ε νπνία κπνξεί λα είλαη  είηε δεκφζηα είηε ηδησηηθή ( Busse & 

Blumel, 2014 ; Θενδψξνπ θαη ζπλ.,2001). 

 

3.4. Γαλλικό ςύςτημα Π.Υ.Τ 

 

Σν γαιιηθφ ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο αλήθεη ζην κνληέιν Bismarck. Σν 

δηθαίσκα ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζία θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ 

γίλεηαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ηα νπνία  ειέγρνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε. 

Ζ  πξσηνβάζκηα  θξνληίδα  πγείαο  ζηε  Γαιιία  παξέρεηαη  θπξίσο  απφ  ηδηψηεο γηαηξνχο.  

Κάζε  αζθαιηζκέλνο κπνξεί λα  επηιέγεη ειεχζεξα  ηνλ  γεληθφ  ηνπ  γηαηξφ,  ελψ  παξάιιεια 

ηνπ  παξέρεηαη  ε  δπλαηφηεηα  ειεχζεξεο  πξφζβαζεο  ζε  εηδηθεπκέλνπο  γηαηξνχο.  Γηα  ηνλ 

έιεγρν  ησλ  ηδησηψλ  γηαηξψλ  ζηελ  πξσηνβάζκηα  θξνληίδα  πγείαο,  πνπ  ακείβνληαη  θαηά 

πξάμε,  έρνπλ  θαζηεξσζεί  ηαηξηθά  πξσηφθνιια,  ελψ  πξνβιέπνληαη  πνηλέο  γηα  πξνθιεηή 

δήηεζε. Ο ξφινο ησλ ηαηξψλ είλαη λα παξέρνπλ έγθαηξε θξνληίδα. Γελ ππάξρεη νκάδα  

εξγαζίαο θαη δελ ππάξρεη ζπληνληζκφο κεηαμχ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο (Sanchez, 2016). 

 

3.5. Ολλανδικό ςύςτημα Π.Υ.Τ  

 

Σν ζχζηεκα πγείαο ηεο Οιιαλδίαο αθνινπζεί ην κνληέιν Bismark κε ηζρπξή 

παξνπζία ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο. Ζ αζθάιηζε πγείαο είλαη ππνρξεσηηθή, παξέρεηαη απφ 

ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο. Ζ θπβέξλεζε ππνρξεψλεη  θάζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα 

δέρεηαη φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο θάιπςεο ηεο, ρσξίο θξηηήξηα φπσο ειηθία, 

αζζέλεηεο, εηζφδεκα. Σα παηδηά έσο 18 εηψλ είλαη αζθαιηζκέλα ρσξίο επηβάξπλζε (Weel et 

al., 2012). 

Ζ Π.Φ.Τ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ αζθάιηζε πγείαο θαη  παξέρεηαη απφ ηνπο γεληθνχο 

ηαηξνχο, νη νπνίνη είλαη ηδηψηεο κε ιίζηεο εγγεγξακκέλνπ πιεζπζκνχ.  Οη γεληθνί ηαηξνί -είηε 
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εξγάδνληαη κφλνη ηνπο είηε νκαδηθά-  αζθνχλ έιεγρν ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Οη 

πνιίηεο εγγξάθνληαη ζε έλαλ ηαηξφ (GP) ηεο πεξηνρήο ηνπο.  Ο ηαηξφο δηθαηνχηαη λα αξλεζεί 

έλαλ αζζελή, είηε δηφηη κέλεη καθξηά είηε επεηδή έρεη παξά πνιινχο αζζελείο ζηελ ιίζηα ηνπ. 

Τπεξεζίεο Π.Φ.Τ. παξέρνπλ επίζεο   θπζηθνζεξαπεπηέο, νδνληίαηξνη, καίεο θαη  ςπρνιφγνη 

(Schafer et. al., 2010). Οη γεληθνί ηαηξνί παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα 

ηεο Οιιαλδίαο, θαη ζεσξνχληαη ππξήλαο ηεο Π.Φ.Τ., ππφ ηελ έλλνηα φηη απηνί απνθαζίδνπλ 

γηα ηελ εμεηδηθεπκέλε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο, φηαλ  θξίλεηαη απαξαίηεηε. Ακείβνληαη  

θπξίσο θαηά θεθαιή γηα αζζελείο ρακεινχ εηζνδήκαηνο  θαη θαηά πξάμε γηα εχπνξνπο 

(Bakker & Groenewegen, 2009). Μεηά ην 2006 ζχκθσλα κε λέα ξχζκηζε, νη ηαηξνί 

απνδεκηψλνληαη βάζεη  ιίζηαο δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ πξάμεσλ (Weel et al., 2012). 

 

3.6.  Γενικϊ υμπερϊςματα 

 

Κνηλά ζεκεία ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ είλαη ν ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

ηαηξνχ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο Π.Φ.Τ. θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο κε πξνζαλαηνιηζκφ πξνο 

ηε δηάγλσζε θαη ηελ ζεξαπεία παξά πξνο ηελ πξφιεςε θαη ηελ πξναγσγή πγείαο. Σν γεγνλφο 

απηφ φηη δελ αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο βαζηθέο αξρέο ελφο ηζρπξνχ ζπζηήκαηνο ΠΦΤ, 

φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Γηαθήξπμε ηεο Alma Ata. Γηαθνξέο ππάξρνπλ ζηνλ ηξφπν 

ρξεκαηνδφηεζεο. ηε νπεδία ε ιεηηνπξγία ηεο Π.Φ.Τ είλαη πην ραιαξή θαη δίλεηαη έκθαζε 

ζηελ δεπηεξνβάζκηα θαη ηελ ηξηηνβάζκηα πεξίζαιςε, φπσο θαη ζηελ Διιάδα. Γηαθνξέο 

επίζεο εληνπίδνληαη ζηνλ ηξφπν απνδεκίσζεο ησλ παξνρψλ : άιινηε (Μ. Βξεηαλία, νπεδία) 

θαηά θεθαιή θαη θαηά πξάμε, άιινηε (Γεξκαλία) κφλν θαηά πξάμε θαη άιινηε (δεκφζηνο 

ηνκέαο,  νπεδία) κε κηζζφ. ηελ Οιιαλδία απφ ην 2006 ακείβνληαη βάζεη ιίζηαο 

δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ πξάμεσλ. 
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4. Εθνικό  περιβϊλλον (εξελύξεισ ςτην πολιτικό υγεύασ και ςτο θεςμικό πλαύςιο, 

προβλόματα, τϊςεισ και προοπτικϋσ ) 

 

4.1. Εξελύξεισ ςτην πολιτικό υγεύασ και ςτο θεςμικό πλαύςιο   

 

 Σν Διιεληθφ ζχζηεκα πγείαο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κηθηφ, θαζφζνλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο πξνζθνξάο αθνινπζεί ην κνληέιν Beveridge, ελψ ζηελ δήηεζε αθνινπζεί ην κνληέιν 

Bismarck. Ζ  πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε παξέρεηαη απφ ηνλ δεκφζην, θαζψο θαη απφ ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα (ίζθνπ ,2008). εκαληηθέο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη κεηαξξπζκίζεηο  

κε ζηφρν ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο έρνπλ εθαξκνζηεί απφ ην 2010. Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο (ΠΟΠ) ηεο ρψξαο (OECD, 2017). 

Σν ΔΤ ζεζπίζηεθε κε ηνλ λόκν 1397/83  ζρεηηθά κε ην « Δζληθό ύζηεκα Τγείαο», 

κε ζθνπφ ηελ θαζνιηθή θάιπςε, κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο Π.Φ.Τ., ηελ βειηίσζε ζηελ 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ,  ηελ απνθέληξσζε θαη ηνλ θνηλσληθφ έιεγρν, ην εληαίν  

πιαίζην αλάπηπμεο ιεηηνπξγίαο, ηνλ εληαίν πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ θαζηέξσζε ηνπ γηαηξνχ 

πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο  (Θενδψξνπ θαη ζπλ.,2001).  

Σν 1934 κε ηνλ λόκν 6298 «Πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ» ηδξχεηαη ην Ίδξπκα 

θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ (ΗΚΑ) γηα ηελ αζθάιηζε ησλ ηδησηηθψλ ππάιιεισλ θαη εξγαηψλ. 

Σελ ίδηα πεξίνδν ηδξχεηαη ην Σακείν Αζθάιηζεο Δκπφξσλ (ΣΑΔ) θαη ην Σακείν 

Δπαγγεικαηηψλ θαη Βηνηερλψλ (ΣΔΒΔ), ελψ ην 1961 ε αζθαιηζηηθή πξνζηαζία επεθηείλεηαη 

θαη ζηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ κε ηνλ Οξγαληζκφ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΟΓΑ). Ζ ρνξήγεζε 

παξνρψλ ηνπ ΗΚΑ ξπζκίζηεθε ην 1951 κε ηνλ Ν. 1846/51 «Πεξί Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ » 

(Θενδψξνπ θαη ζπλ.,2001). Οη κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο παξείραλ δσξεάλ 

αζθάιηζε ζηνπο αζθαιηζκέλνπο κέρξη πξφζθαηα, φπσο αλαθέξνπλ νη Karakolias & Polyzos. 

Με ηνλ Ν. 4387/2016 «Δληαίν χζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο» πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

ζπγρψλεπζε φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ηεο ρψξαο καο ζε έλαλ Δληαίν Φνξέα 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΚΑ). Ο ΔΦΚΑ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2017. 

Σα πξψηα πνιπταηξεία ζηηο πφιεηο θαη νη πγεηνλνκηθνί ζηαζκνί ζηηο αγξνηηθέο 

θνηλφηεηαο ηδξχνληαη ην 1937 κε ηνλ Αλαγθαζηηθφ Νόκν 965 «Πεξί Οξγαλψζεσο ησλ 

Γεκνζίσλ Ννζειεπηηθψλ θαη Τγεηνλνκηθψλ Ηδξπκάησλ». Με ην Ν.3487/1955 «Πεξί 

αζθαιίζεσο ησλ Αγξνηώλ», πξνβιέπνληαη ε δεκηνπξγία αγξνηηθψλ ηαηξείσλ θαη έλα δίθηπν 

παξνρήο πξσηνβάζκησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο ππαίζξνπ (Αιεμηάδνπ θαη 

ζπλ., 2008) 
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Παξάιιεια ν λόκνο 1397/83 πξνέβιεπε ηε δεκηνπξγία αζηηθψλ θαη κε αζηηθψλ θέληξσλ 

πγείαο θαη πεξηθεξεηαθψλ ηαηξείσλ, ηα νπνία ζα αλαιάκβαλαλ ηελ παξνρή ηεο ΠΦΤ σο 

απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ησλ νηθείσλ λνζνθνκείσλ . Δπίζεο ν Νφκνο πξνέβιεπε ηελ έληαμε 

ησλ ηαηξείσλ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζην ΔΌ θαη ηε δεκηνπξγία εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ 

γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ πγείαο απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Απηά δελ εθαξκφζηεθαλ 

κέρξη ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ Ν.3918/2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζύζηεκα πγείαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο»,γηα ηελ  ελνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζε  έλαλ λέν εληαίν 

νξγαληζκφ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (ΔΟΠΠΤ), ν νπνίνο αλέιαβε ηελ πιεηνςεθία ηεο 

παξνρήο Π.Φ.Τ. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηνλ ΔΟΠΠΤ παξέρνληαη απφ ην 2012.( 

Karakolias & Polyzos, 2014). 

Ο ζεζκφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ γηαηξνχ ζηελ Διιάδα αλαθέξεηαη ζηα  άξζξα 17 θαη 18 ηνπ 

Ν.1397/83 γηα ηελ ζηειέρσζε ησλ θέληξσλ πγείαο αζηηθψλ ή αγξνηηθψλ πεξηνρψλ  σο βαζηθφ 

ηαηξηθφ πξνζσπηθφ  . Θέζεηο νηθνγελεηαθψλ ηαηξψλ θαιχπηνληαλ απφ  παζνιφγνπο  

παηδίαηξνπο θαη ηαηξνχο άλεπ εηδηθφηεηαο, ρσξίο λα αλαθέξεηαη ε θαζηέξσζε θαη ε 

δεκηνπξγία ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Γεληθήο Ηαηξηθήο  (Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 1983). Ζ 

θαζηέξσζε ηεο εηδηθφηεηαο απηή σο μερσξηζηήο εηδηθφηεηαο ζεζπίζηεθε κε ην Ν. 1579/1985 

« Ρπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»Με ηνλ Ν. 2071/1992 «Δθζπγρξνληζκόο  θαη   νξγάλσζε   ηνπ ζπζηήκαηνο   πγείαο», 

ηα θέληξα πγείαο, θαζψο θαη ηα πεξηθεξεηαθά ηαηξεία ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζηηο Ννκαξρίεο. 

Οη ηαηξνί ηνπ ΔΤ απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο πιήξνπο θαη κεξηθήο απαζρφιεζεο. 

επίζεο, πεξηνξίδεηαη ε απαγφξεπζε ίδξπζεο ηδησηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ θέληξσλ θαη έηζη 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ηδηψηεο γηαηξνχο λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο κε ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Σν 1994, κε ηνλ Νφκν 2194 «Απνθαηάζηαζε   ηνπ   Δζληθνύ 

πζηήκαηνο   Τγείαο   θαη   άιιεο   δηαηάμεηο»  θαηαξγήζεθαλ, ην άξζξν 1, ην νπνίν αθνξνχζε 

ζηε θηινζνθία ηνπ ΔΤ, ην άξζξν 5 πνπ αθνξνχζε ζηε δηνηθεηηθή κεηάβαζε ζηηο Ννκαξρίεο 

θαη ην άξζξν 4 πνπ πξνέβιεπε ηε δπλαηφηεηα επηινγήο εξγαζηαθήο ζρέζεο θαη επαλήιζαλ νη 

πξνεγνχκελεο δηαηάζεηο ηνπ Ν.1397/83  (Πνηήξεο & αξάθεο 2014).   

Σα δίθηπα πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο (ΓΠΦΤ) ζεζπίδνληαη κε ηνλ Ν. 

2519/1997«Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκόο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο, νξγάλσζε ησλ 

πγεηνλνκηθώλ  ππεξεζηώλ, ξπζκίζεηο γηα ην θάξκαθν θαη άιιεο δηαηάμεηο ». Ζ δεκηνπξγία ηνπο 

γίλεηαη κεηά απφ ζχκβαζε δπν ή πεξηζζφηεξσλ θνξέσλ, ηα νπνία δηαζέηνπλ κνλάδεο ΠΦΤ 

θαη δηαζπλδένληαη ιεηηνπξγηθά κε λνζνθνκείν ηνπ Δ..Τ(Μεηξνζχιε,1999). 

Ο  Ν.2889/2001 γηα  ηε  «Βειηίσζε  θαη  ηνλ  Δθζπγρξνληζκό  ηνπ  ΔΤ  θαη  άιιεο  δηαηάμεηο» 

εηζήγαγε λέεο δπλαηφηεηεο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη ηδηαίηεξα ζηε ΠΦΤ, ζην ΔΤ θαη ζηα 

Κέληξα Τγείαο. Ο λφκνο αθνξά επίζεο ηελ δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο  

κε ηε δηαίξεζε ζε 17 Πεξηθεξεηαθψλ πζηεκάησλ Τγείαο (Πε..Τ). Σα Κέληξα πγείαο θαζψο 

θαη ηα λνζνθνκεία ππήρζεζαλ σο αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθέο θαη θιηληθέο νκάδεο ζην Πε..Τ 

θάζε πεξηθέξεηαο δηαηεξψληαο ηελ νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή ηνπο απηνηέιεηα. Ζ αιιαγή ηεο 
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νλνκαζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ  πζηεκάησλ  Τγείαο  (Πε..Τ.). έγηλε κε ηνλ Ν.3106/2003 

«Οξγάλσζε θαη εθζπγρξνληζκόο ησλ Τπεξεζηώλ Γεκόζηαο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο »  ζε 

Πεξηθεξεηαθά   πκβνχιηα   Τγείαο   θαη   Πξφλνηαο (Πε..Τ.Π.) (Πνηήξεο & αξάθεο 2014; 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο 2001; Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε, 2012).). 

εκαληηθφο λφκνο γηα ηε ΠΦΤ είλαη ν Ν. 3235/2004 « Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο» , 

φπνπ εηζάγεηαη  μαλά ε έλλνηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ, θαζψο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ 

θαη ηεο θάξηαο πγείαο. 

Γηα ηε βειηίσζε ηνπ ΔΤ αθνινχζεζε πιήζνο κεηαγελέζηεξσλ λφκσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη 

νη λφκνη απηνί πεξηείραλ ζεκαληηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο ΠΦΤ, ε 

πιεηνςεθία ηνπο δελ εθαξκφζηεθαλ απνηειεζκαηηθά (Πνηήξεο & αξάθεο 2014).   

πκπεξαζκαηηθά απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζπκπεξαίλνπκε φηη 

δηαρξνληθά δελ ππήξμε  κηα εληαία θαη  ζηαζεξή πνιηηηθή ζρεηηδφκελε κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

ΠΦΤ. Γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ κε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο (Γεσξγνχζε & 

Κπξηφπνπινο , 1991) 

Οπζηαζηηθή λνκνζεηηθή κεηαξξχζκηζε απνηειεί ν Ν.3918/2011 κε ηελ ελνπνίεζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζε έλα εληαίν νξγαληζκφ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (ΔΟΠΠΤ), ν 

νπνίνο αλέιαβε ηελ πιεηνςεθία ηεο παξνρήο ΠΦΤ. χκθσλα κε ην λφκν δίλεηαη δπλαηφηεηα 

ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΗΚΑ (Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ) ζηελ αλαδήηεζε 

ππεξεζηψλ πγείαο ζε φινπο ηνπο παξφρνπο ΠΦΤ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ δηθηχνπ ΔΟΠΤΤ 

(Karakolias & Polyzos, 2014).   

 

4.2. ύγχρονεσ εξελύξεισ και προοπτικϋσ ςτο πεδύο τησ Π.Υ.Τ 

 

  Ζ αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ΠΦΤ κπνξεί λα απνηειέζεη 

ξπζκηζηηθφ κεραληζκφ θαη κνριφ αλαζπγθξφηεζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο κε 

ζηφρν ηελ ελίζρπζε θαη εμαζθάιηζε ηελ θάιπςε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ 

( Κπξηφπνπινο, 2016). 

εκαληηθή κεηαξξχζκηζε απνηέιεζε θαη ν Ν. 3892/2010 «Ηιεθηξνληθή θαηαρώξηζε 

θαη εθηέιεζε ηαηξηθώλ ζπληαγώλ θαη παξαπεκπηηθώλ ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ», κε ηνλ νπνίν έγηλε 

ππνρξεσηηθή ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε ε νπνία απνηειεί ιχζε ζηα πξνβιήκαηα ηεο 

θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαη  ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

αζζελνχο, ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο δηαθάλεηαο γηα ην 

ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο (Pangalos et al., 2013).  

Απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2012 (Ν. 4052/2012) «Νόκνο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα εθαξκνγή ηνπ λόκνπ 

«Έγθξηζε ησλ ρεδίσλ πκβάζεσλ... [ύζηαζε Δληαίνπ Σακείνπ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο 

(Δ.Σ.Δ.Α.) - Ιδησηηθά Γξαθεία Δπξέζεσο Δξγαζίαο (Ι.Γ.Δ.Δ.) - Δπηρεηξήζεηο Πξνζσξηλήο 
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Απαζρόιεζεο (Δ.Π.Α.) ]», ε κεηαξξχζκηζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηθήο πξνβιέπεη ηελ 

δηαηήξεζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηηκήο ησλ γελνζήκσλ ζην 80% ηεο ηηκήο ηνπ πξφηππνπ θαη ηε 

ρξήζε ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Σα 

γελφζεκα έρνπλ ην ίδην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα φπσο θαη ηα πξφηππα κε ρακειφηεξν 

θφζηνο (Vandoros & Stargardt, 2013).  

Άιιε κεηαξξχζκηζε ήηαλ ε αιιαγή  απφ ην 2012 ζηνλ ηξφπν ηηκνιφγεζεο 

ππεξεζηψλ πγείαο αλά θαηεγνξία παζήζεσλ, δειαδή ηα θιεηζηά ελνπνηεκέλα λνζήιηα (KEN- 

DRGs), βαζηζκέλν ζην Γεξκαληθφ DRGs.  Πξηλ ηελ κεηαξξχζκηζε απηή ηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία πιήξσλαλ κε βάζε ηα ηηκνιφγηα ησλ πιηθψλ θαη θαξκάθσλ θαη ηηο εκέξεο  λνζειείαο 

(Economou et. al., 2014). 

ηελ Διιάδα ε ΠΦΤ γηα ρξφληα απνηεινχζε θεληξηθφ ζεκείν ζπδεηήζεσλ πνιηηηθψλ 

θαη επηζηεκνληθψλ κε απνηέιεζκα λα νδεγήζεη  ζε αιιεπάιιεια λνκνζεηήκαηα.  Χζηφζν, 

κέζα ζε έλα ζχζηεκα φπνπ νη θνξείο παξνρήο ΠΦΤ ήηαλ πνιιαπινί θαη αζχλδεηνη κεηαμχ 

ηνπο, ε δεκηνπξγία ελφο θαζνιηθνχ, εληαίνπ θαη απνθεληξσκέλνπ πξσηνβάζκηνπ εζληθνχ 

δηθηχνπ, φπσο πξνβιέπνληαλ ζην Νφκν 4238/2014 «Πξσηνβάζκην Δζληθό Γίθηπν Τγείαο 

(Π.Δ.Γ.Τ.) αιιαγή ζθνπνύ Δ.Ο..Π.Τ.Τ. θαη ινηπέο δηαηάμεηο», βαδίδεη πξνο ηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε. Ζ θαζηέξσζε αηνκηθνχ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ πγείαο, ν ζεζκφο ηνπ  

νηθνγελεηαθνχ  ηαηξνχ  θαη ε δεκηνπξγία αζηηθψλ θέληξσλ απνηεινχλ επίζεο ζεκαληηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4238/2014. Δπίζεο ν Νφκνο αλαθέξεη  ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αξρέο ηεο 

ΠΦΤ φζνλ αθνξά ηε πξφιεςε, ηε ζεξαπεία θαη ηελ απνθαηάζηαζε (Πνηήξεο & αξάθεο 

2014 & Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 2014). Θα επηκείλνπκε ζηελ πεξηγξαθή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Νφκνπ γηαηί φπσο αλαθέξζεθε απνηειεί κηα απφ ηηο πην νξγαλσκέλεο 

πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ΠΦΤ. Δζηηάδνληαο ζηα 

θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ, αλαθέξνπκε ραξαθηεξηζηηθά:  

 Σνλ νξηζκφ ηεο ΠΦΤ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη (άξζξν 1) 

 Σνλ νξηζκφ ησλ Γεκφζησλ δνκψλ πνπ ζα απνηεινχλ εθεμήο ηνπο θνξείο ΠΦΤ (άξζξν 2) 

 Σελ ζέζπηζε θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ ξφισλ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ ζα 

ζπκκεηάζρνπλ ζην εγρείξεκα θαη ηελ δεζπφδνπζα ζέζε ζην ζχζηεκα ηνπ Οηθνγελεηαθνχ 

Ηαηξνχ (άξζξα 4 & 5) 

 Σελ κεηεμέιημε κέζσ ηεο κεηαθνξάο αξκνδηνηήησλ ζην λενζχζηαην ΠΔΓΤ, ηνπ ΔΟΠΤΤ 

(Κεθ. 2
ν
 & 3

ν
). 

 Σελ εγθαζίδξπζε κηαο ζεηξάο κέηξσλ ελίζρπζεο ηεο ΠΦΤ κέζσ δξάζεσλ ζηελ 

Κνηλφηεηα (π.ρ. Ηαηξεία δηαθνπήο θαπλίζκαηνο) (άξζξα 27 – 33). 

 

Με ηνλ Νφκν 4316/2014 «Ίδξπζε παξαηεξεηεξίνπ άλνηαο, βειηίσζε πεξηγελλεηηθήο 

θξνληίδαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
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ζεζκνζεηήζεθε ε ζπκκεηνρή ηνπ αζζελνχο ζηα θάξκαθα θαη ζηηο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο 

(Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, 2014).  

Πιαθφλ ζηελ ζπληαγνγξάθεζε αλά ηαηξηθή εηδηθφηεηα θαη πεξηνρή, ησλ αξηζκψλ ησλ 

αζζελψλ θαη ην κήλα ηνπ έηνπο ,θαζψο θαη πεξηνξηζκφο αλάινγα κε ηελ ηαηξηθή εηδηθφηεηα 

ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ εμεηάζεσλ αλά παξαπεκπηηθφ θαη αλά δηαγλσζηηθφ ηκήκα έγηλαλ κε 

ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 113385/2015 «Βξαρππξόζεζκα θαη Μαθξνπξόζεζκα Μέηξα Διέγρνπ 

ηεο πληαγνγξάθεζεο θαη Δθηέιεζεο Δξγαζηεξηαθώλ Δμεηάζεσλ»  (Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, 2015). 

Με  ην  Νφκν  4486/2017 γηα  ηε  «Μεηαξξύζκηζε  ηεο Πξσηνβάζκηαο  Φξνληίδαο  Τγείαο,  

επείγνπζεο  ξπζκίζεηο  αξκνδηόηεηαο  Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», γίλεηαη 

αλαζπγθξφηεζε ηεο Πξσηνβάζκηαο  Φξνληίδαο  Τγείαο, ζε  έλα  αλζξσπνθεληξηθφ  κνληέιν  

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο κε ππξήλα ηνλ ιήπηε ππεξεζηψλ πγείαο.  Βαζηθνί ππιψλεο ηεο 

κεηαξξχζκηζεο, φπσο αλαθέξεηαη  ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ, είλαη : 

 ε ζηξαηεγηθή αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππεξεζηψλ ηεο ΠΦΤ, 

 ε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ ζε δσξεάλ, θαζνιηθή, ηζφηηκε θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο πξφζβαζε  ζηηο  δεκφζηεο  κνλάδεο  παξνρήο  ππεξεζηψλ  ΠΦΤ,  

 ε δηαθαλήο  θαη δεκνθξαηηθή  δηνηθεηηθή  νξγάλσζε  θαη ειεθηξνληθή  δηαθπβέξλεζε  ηεο  

ΠΦΤ,   

 ε νηθνλνκηθή πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνχ αλαθνξηθά κε ηηο δαπάλεο πγείαο, 

 ν θνηλσληθφο έιεγρνο θαη ε ινγνδνζία ησλ κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ΠΦΤ θαη 

 ε δηαζθάιηζε ηεο πξνάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ιεπηψλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

Με ην λφκν δηεπξχλεηαη ν  «δεκφζηνο  ηνκέαο»  ζηελ  Τγεία  θαη  πξνδηαγξάθεηαη  ν  

επηθνπξηθφο  θαη ζπκπιεξσκαηηθφο ξφινο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, φπνπ νη δεκφζηεο δνκέο δελ 

επαξθνχλ. Ο ξφινο ησλ ππαξρφλησλ δνκψλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο (Μνλάδεο Τγείαο 

ΠΔΓΤ θαη Κέληξα Τγείαο αγξνηηθνχ ηχπνπ), νλνκάδνληαη Κέληξα Τγείαο. Δηζάγεηαη ν 

ζεζκφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ γηαηξνχ γηα θάζε πνιίηε, αζθαιηζκέλν ή αλαζθάιηζην. 

Παξάιιεια  δεκηνπξγνχληαη λέεο  απνθεληξσκέλεο  δνκέο,  πεξηθεξεηαθέο  ησλ Κέληξσλ  

Τγείαο,  νη  Σνπηθέο  Μνλάδεο  Τγείαο  (ΣΟΜΤ),  πνπ  απεπζχλνληαη  ζε ζπγθεθξηκέλν 

πιεζπζκφ, ζηειερψλνληαη απφ δηεπηζηεκνληθή νκάδα πγείαο, πνπ πεξηιακβάλεη 

νηθνγελεηαθνχο γηαηξνχο θαη παηδηάηξνπο, λνζειεπηέο, επηζθέπηεο πγείαο, θνηλσληθφ 

ιεηηνπξγφ (Αηηηνινγηθή Έθζεζε , 2017). 

ΠΦΤ  φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ λφκνπ, ην ζχλνιν ησλ νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ 

εληφο ηνπ ΔΤ, νη νπνίεο έρνπλ ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε, δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο 

πγείαο ηνπ αλζξψπνπ. Οη ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο,  ηελ  πξφιεςε  

ηεο  λφζνπ,  ηε  δηάγλσζε,  ηε  ζεξαπεία,  ηελ  νινθιεξσκέλε θξνληίδα θαη ηε ζπλέρεηα 

απηήο. ην άξζξν  2 ηνπ Νφκνπ αλαθέξνληαη ηηο ππεξεζίεο  ηεο Π.Φ.Τ.: 

α) ηηο ππεξεζίεο πγείαο γηα ηελ παξνρή ησλ νπνίσλ δελ απαηηείηαη εηζαγσγή ηνπ αηφκνπ ζε 

λνζειεπηηθή κνλάδα, 
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β) ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ πγείαο ησλ πνιηηψλ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κέηξσλ 

θαη πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξφιεςε λνζεκάησλ, ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή εζληθνχ 

πξνγξάκκαηνο πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα επηιεγκέλα λνζήκαηα θαη ηελ πξναγσγή 

πγείαο, 

γ) ηε δηαρείξηζε αζζελψλ κε ρξφληα λνζήκαηα, 

δ) ηελ αλαπαξαγσγηθή πγεία θαη ηε θξνληίδα κεηέξαο - παηδηνχ, 

ε) ηελ παξαπνκπή, παξαθνινχζεζε θαη θαηά πεξίπησζε ζπλδηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ κε ηελ 

δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα Φξνληίδα, 

ζη) ηελ παξνρή επείγνπζαο πξνλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο, 

δ) ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εκβνιηαζκνχ, 

ε) ηηο ππεξεζίεο θπζηθνζεξαπείαο, 

ζ) ηελ παξνρή αλαθνπθηζηηθήο θαη παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο, 

η) ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο Φπρηθήο Τγείαο θαη ηε δηαζχλδεζε κε ηηο ππεξεζίεο 

ςπρηθήο πγείαο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ εμαξηήζεσλ, 

ηα) ηελ πξσηνβάζκηα νδνληηαηξηθή θαη νξζνδνληηθή θξνληίδα, κε έκθαζε ζηελ πξφιεςε, 

ηβ) ηε δηαζχλδεζε κε ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο, 

ηγ) ηε δηαζχλδεζε κε ηηο ππεξεζίεο Γεκφζηαο Τγείαο, 

ηδ) ηηο ππεξεζίεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο 

θαηά πεξίπησζε θνξείο, 

ηε) ηελ θαη' νίθνλ θξνληίδα πγείαο θαη ηελ θαη' νίθνλ λνζειεία (Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο 

, 2017). 

 Ζ επηηπρία ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο  ζηελ Διιάδα ζα 

εμαξηεζεί πηζαλψο απφ:  

 Δπάξθεηα ησλ  νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηε ζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο αλάπηπμεο 

 Τπνζηήξημε θαηλνηφκσλ ηξφπσλ παξνρήο ππεξεζηψλ κε απνηειεζκαηηθφηεηα (π.ρ. 

ηειεταηξηθή)  

  πληνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο πγεηνλνκηθέο αξρέο (OECD, 2017). 

Οη παξαθάησ ζπζηάζεηο έρνπλ ζθνπφ ηελ  θαζνδήγεζε  ζε έλα απνηειεζκαηηθφ 

νινθιεξσκέλν κνληέιν πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο : 

  Απνηειεζκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο αλζξψπηλσλ πφξσλ κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο  θαη  αληηκεηψπηζε ησλ πθηζηάκελσλ 

αληζνξξνπηψλ κεηαμχ ησλ εηδηθψλ γηαηξψλ θαη ησλ παζνιφγσλ θαζψο θαη ηεο  έιιεηςεο  

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.     

  Δθαξκνγή ελφο πιήξσο επηρεηξεζηαθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, 

δηαιεηηνπξγηθφ, επαίζζεην ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη αληαπνθξηλφκελν ζηηο αλάγθεο 

ησλ δηεπηζηεκνληθψλ νκάδσλ. Απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ, ηεο πιεξνθνξίαο 

θαη ησλ επηθνηλσληψλ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη πςειή πξνηεξαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 
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    Πξνζαλαηνιηζκφο ησλ λέσλ κνλάδσλ πξσηνβαζκίσλ θξνληίδαο πγείαο  γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ δεκφζηαο πγείαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

θαξθίλνπ, θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ, δηαβήηεο, ηξνραία αηπρήκαηα θ.ιπ.) θαη παξάγνληεο 

θηλδχλνπ (π.ρ. θάπληζκα, παρπζαξθία, θ.ιπ.), κε παξεκβάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

πξναγσγή ηεο πγείαο, ηελ πξφιεςε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ θαη ησλ αζζελεηψλ. 

   πληνληζκέλεο δξάζεηο γηα νινθιεξσκέλε πεξίζαιςε ρξφλησλ αζζελεηψλ. Σν πςειφ 

πνζνζηφ αηφκσλ κε δχν ή πεξηζζφηεξεο ρξφληεο παζήζεηο απαηηεί ηε βέιηηζηε ρξήζε ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη πην εμειηγκέλνπο κεραληζκνχο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο πεξίζαιςεο. 

Δπίζεο, ε θηλεηνπνίεζε πέξα απφ ηηο δνκέο πεξίζαιςεο. γηα παξάδεηγκα, κέζσ 

ζπκκεηνρηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζε θνηλνηηθφ επίπεδν. Απηφ, ζεκαίλεη ζεκαληηθέο επελδχζεηο 

ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο θαη ηελ θαηάξηηζε, κε κηα ηζρπξή ζπζρέηηζε 

κε ην ηη πξνζθέξεη κηα ηέηνηα λέα πξνζέγγηζε κέζσ εθζηξαηεηψλ επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ 

θνηλνχ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.  

    Έκθαζε ζηελ ελζσκάησζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο ΠΦΤ κε επίθεληξν ζηε ξνή 

θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ, ησλ επθαηξηψλ θαη 

ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. 

    Αλάπηπμε βαζηθψλ ηθαλνηήησλ θαη εθαξκνγή ζπληνληζκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο ΠΦΤ. επαλαθαηάξηηζεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ ηεο ΠΦΤ  κε επίθεληξν ηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη 

ηεο θνπιηνχξαο ηεο  δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο. 

     Γηαπαλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε κέζσ ελφο εζληθνχ ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ηεο ΠΦΤ, κε έκθαζε ζηε γεληθή πξαθηηθή (αιιαγή ηεο 

δηάξζξσζεο, ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη 

αμηνιφγεζεο) θαη άιισλ επηζηεκνληθψλ. 

    πληνληζκφο ηεο πεξίζαιςεο απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο πγεηνλνκηθέο αξρέο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζνχλ νη ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κε άιινπο ηνκείο δειαδή 

νη ηνκείο πνπ επεξεάδνπλ ηφζν ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο φζν θαη ηελ πξφιεςε ησλ 

αζζελεηψλ. ιεο νη ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα είλαη θαιά πξνζαξκνζκέλεο ζηηο πγεηνλνκηθέο 

αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ. Ο ζρεδηαζκφο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ 

αληίιεςε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ ΠΦΤ(Lionis et al., 2019). 

 Ζ πηνζέηεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ΠΦΤ απαηηεί ζεκαληηθή αιιαγή 

ζηελ νξγαλσηηθή λννηξνπία ζε φια ηα επίπεδα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο.  

Οη ηέζζεξηο αλαδπφκελεο πξνηεξαηφηεηεο είλαη νη αθφινπζεο: 

1. Κνηλνηηθή ζηήξημε απφ ηνπο ππεπζχλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο 

2.  πλεξγαζία κε ηα παλεπηζηήκηα ψζηε λα ζπκπεξηιεθζεί ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο  σο 

βαζηθή ζπληζηψζα ζηα ηαηξηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ  
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3. πλεξγαζία κε ηηο θνηλφηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε 

ηελ ΠΦΤ, 

4.  Καζνιηθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ απφ έλα δεκφζηα πιαίζην πξσηνβάζκηαο πγείαο θαη 

δέζκεπζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα λα παξέρεη, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ππεξεζίεο ζ πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο . 

Οη πξνηεξαηφηεηεο απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα κηα επηηπρεκέλε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο  

(Lionis et al., 2019). 

 

Γηα λα γίλνπλ πην θαηαλνεηέο νη αιιεπάιιειεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο ζην ρψξν ηεο ΠΦΤ ζηελ 

Διιάδα, έγηλε πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί:  

Πίνακασ 2: Νομοκετικζσ Ρυκμίςεισ ςτον χϊρο τθσ Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ ςτθν Ελλάδα 

Νόκνο / ΦΔΚ ύλνςε 

Ν.1397/1983 χζηαζε ΔΤ 

N.1579/1985 Ρπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

N.2071/1992 Δθζπγρξνληζκφο θαη νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

N.2194/1994 Απνθαηάζηαζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο 

Ν.2519/1997 Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Τγείαο, νξγάλσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ξπζκίζεηο γηα 

ην θάξκαθν θαη άιιεο δηαηάμεηο 

 

Ν.2889/2001 Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο 

Ν. 2920/2001 ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο 

Ν. 2955/2001 Ρπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ 

Ν. 3106/2003 Αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ πξφλνηαο 

Ν. 3172/2003 χζηαζε Δζληθνχ πκβνπιίνπ Γεκφζηαο Τγείαο 

Ν.3235/2004 Γίθηπα πξσηνβάζκηαο πγείαο θαη ειεθηξνληθή θάξηα πγείαο   

Ν. 3329/2005 Καηάξγεζε ΠεΤΠ  θαη αληηθαηάζηαζε κε ηηο ΓΤΠΔ 

Ν. 3370/2005 Αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο 

Ν. 3527/2007 Μείσζε ησλ ΓΤΠΔ  απφ 17  ζε 7 πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο. 

Ν. 3852/2010 πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» γηα ηελ ΠΦΤ 

Ν. 3868/2010 Οινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ησλ 

λνζνθνκείσλ 

Ν.3892/2010  Ζιεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε 

Ν.3918/2011 χζηαζε ΔΟΠΤΤ 

ΦΔΚ 545/01.03.2012  πληαγνγξάθεζε κε βάζε ηελ δξαζηηθή νπζία 

ΦΔΚ Β 3054/2012 χληαμε ΔΚΠΤ 

Ν. 4052/2012 Αλαδηνξγάλσζε πγεηνλνκηθψλ πεξηθεξεηψλ 

ΦΔΚ 2551 Β/7.10.2013 Καζηέξσζε rebate ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 

Ν. 4238/2014  Ίδξπζε ΠΔΓΤ 

ΦΔΚ 490 Β/01-04-2015 Καηάξγεζε εηζηηεξίνπ 5€ γηα επίζθεςε ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία 
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Ν. 4368/2016 Τγεηνλνκηθή θάιπςε ησλ αλαζθάιηζησλ θαη ησλ πξνζθχγσλ 

Ν.4387/2016 Ίδξπζε ΔΦΚΑ 

Ν.4486/2017 Γεκηνπξγία ΣΟΜΤ θαη ζέζπηζε νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ σο πχιε 

εηζφδνπ 

 

 

4.3. Προβλόματα και τϊςεισ τησ Π.Υ.Τ ςόμερα  

 

Έσο ηελ πξψηε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ηνπ 2014 (κε ηνλ Νφκν 4238, πνπ πεξηγξάθεηαη 

παξαπάλσ) νη αιιεπάιιειεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα δελ 

θαηάθεξαλ λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα πνιιά θαη έληνλα πξνβιήκαηα ζηελ 

νξγάλσζε, ζηελ ιεηηνπξγία, ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ παξνρή 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο (Θενδψξνπ θαη ζπλ., 2001). Ηδηαίηεξν πξνβιεκαηηζκφ 

δεκηνπξγνχζαλ νη νμείεο αληζφηεηεο ζηελ πξφζβαζε θαη παξνρή ππεξεζηψλ θαη ε ηζρλή 

αλάπηπμε ηεο ΠΦΤ.   

Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ έγηλαλ απφ ην 1983 έσο πξφζθαηα δελ θαηάθεξαλ λα δψζνπλ κηα 

θαηεχζπλζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο ΠΦΤ. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ  

Π.Φ.Τ έσο ην 2010 παξνπζηάδνληαλ θαηαθεξκαηηζκέλε κε ειάρηζην ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ 

επηπέδσλ πεξίζαιςεο  θαζψο θαη κε έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ (Groenewegen & 

Jurgutis, 2013 ; Economou, 2010 ). 

Δίλαη επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλν φηη κηα αλεπαξθήο ΠΦΤ επηβαξχλεη ηφζν ην 

Γεπηεξνβάζκην φζν θαη ην Σξηηνβάζκην επίπεδν πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Χο ηδηαίηεξε 

αζηνρία επηζεκαίλνληαλ ε κε εθαξκνγή (παξά ηε ζεζκηθή ηνπ πξφβιεςε) ηνπ ζεζκνχ ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ σο ζεκείνπ αλαθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο ζνβαξέο ήηαλ νη 

αλεπάξθεηεο ζην ζχζηεκα παξαπνκπήο ησλ αζζελψλ ζε άιιεο εηδηθφηεηεο, ζηα θέληξα πγείαο 

θαη ζηα λνζνθνκεία, γεγνλφο πνπ επεξέαδε ζεηηθά ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο ππεξεζηψλ απφ 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σελ φιε θαηάζηαζε, επηδεηλψλεη ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα  δηαζέηεη κηθξφ 

αξηζκφ νηθνγελεηαθψλ ηαηξψλ, ζε ζρέζε κε ηαηξνχο  άιισλ εηδηθνηήησλ (ίζθνπ θαη ζπλ., 

2008 ; σηεξηάδνπ θαη ζπλ., 2011 ). 

Σα Σκήκαηα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ (ΣΔΠ) ησλ Δθεκεξεπφλησλ Ννζνθνκείσλ έσο ηελ 

πιήξε θαη θαζνιηθή ιεηηνπξγία ηεο ΠΦΤ, αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα ζπληνληζκνχ ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο ιφγσ ησλ αδηθαηνιφγεησλ δηαθνκηδψλ θαη επηζθέςεσλ απφ ρξήζηεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ επαγγεικαηίεο ηεο ΠΦΤ. πρλά ην πξφβιεκα 

επηδεηλψλεηαη απφ ηελ έιιεηςε νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαινγήο αζζελψλ (Triage) ζηα 

ΣΔΠ. (Λχδαθεο θαη ζπλ ., 2014). 

Οη ιίζηεο αλακνλήο γηα εμεηδηθεπκέλε θξνληίδα  ρσξίο γλσκάηεπζε απφ ηελ  Π.Φ.Τ. 

απνηεινχλ εμίζνπ ζεκαληηθφ πξφβιεκα εηδηθφηεξα ζηηο αζηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο. Οη 

αλεπαξθείο πφξνη θαη νη δπζθνιίεο δηαθνκηδήο πεξηνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 
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θέληξσλ πγείαο, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα ειηθησκέλνπο αζζελείο, νη νπνίνη είλαη θαη νη 

θχξηνη ιήπηεο ησλ ππεξεζηψλ (Economou, 2010).    

Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ΔΤ είλαη λνζνθνκεηνθεληξηθφο θαη απφιπηα 

ηαηξνθεληξηθφο ζηνρεχνληαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο θαη φρη ζηελ πξφιεςε θαη 

πξναγσγή πγείαο κε απνηέιεζκα ε αλάπηπμε ηεο ΠΦΤ λα θαζπζηεξεί. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Κέληξσλ Τγείαο πεξηνξίδεηαη 

ζηελ ζπληαγνγξάθεζε, ηελ πεξίζαιςε ή ηελ παξαπνκπή ησλ αζζελψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα 

πεξίζαιςε θαη ιείπνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφιεςε θαη πξναγσγή ηεο 

πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ (Γεσξγαθνπνχινπ, 2014). 

Απφ ηελ άιιε, ε πξνζαξκνγή ηεο ΠΦΤ αθελφο ζηηο επηηαγέο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Alma Ata
4
  

θαη αθεηέξνπ ηεο Astana
5
 αλαδεηθλχνπλ ηηο γεληθφηεξεο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ ζέζπηζε θαη 

ιεηηνπξγία ελφο ηζρπξνχ ζπζηήκαηνο ΠΦΤ: 

• Θέηεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ ηζφηεηα ζηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο  

• Γηεπθνιχλεη  ηε ζπκκεηνρή θαη ελδπλακψλεη ην ξφιν ηεο θνηλφηεηαο 

• πλδέεη  ηελ πγεία κε ηελ αλάπηπμε 

• Δπελδχεη  ζηελ θαηλνηνκία γηα θάξκαθα,  ζηηο ηερλνινγίεο θαη ηελ πξνψζεζε  ηεο  έξεπλαο. 

Οη πξνηεξαηφηεηεο ηεο  Alma Ata  κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηηο  ζεηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα 

πγείαο θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ επξχηεξε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία, ηελ εμάιεηςε ησλ 

αληζνηήησλ ζηελ πγεία, ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ηεο ηερλνινγίαο θαζψο 

θαη ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα , ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε 

(Walley et al., 2008). 

Ζ απνκάθξπλζε απφ ηηο αξρέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, νδεγεί ζηελ δηακφξθσζε ηεο 

ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο, κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξαηεξνχληαη ζην ειιεληθφ ζχζηεκα ΠΦΤ: 

1) Σελ έιιεηςε ηθαλνχ αξηζκνχ Γεληθψλ Ηαηξψλ (εηδηθφηεηα – θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

εγρεηξήκαηνο ηεο ΠΦΤ). (Economou, 2010).    

 Σν πξφβιεκα ηεο ππνζηειέρσζεο επηδεηλψλεηαη θαη απφ ηελ άξλεζε ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο (θπξίσο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ) λα εληαρζεί ζην ζχζηεκα ηεο ΠΦΤ, εμαηηίαο ηεο 

κε ηθαλνπνηεηηθήο ακνηβήο, ηεο αιιαγήο ηνπ εξγαζηαθνχ θαζεζηψηνο ζε πιήξε θαη 

απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε θ.ά. πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αδπλακία θάιπςεο ησλ 

πγεηνλνκηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ απμάλνληαο ηηο ηδησηηθέο δαπάλεο. 

2) Σηο ζπληερληαθέο αληηδξάζεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ζεζκηθή αλαβάζκηζε ηνπ λνζειεπηηθνχ 

ξφινπ ζην δεκφζην χζηεκα Τγείαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ζηα θξάηε πνπ δηαζέηνπλ 

πξνεγκέλα πγεηνλνκηθά ζπζηήκαηα, ν ξφινο ηνπ Ννζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ έρεη βαξχλνπζα 

ζεκαζία ζηελ παξνρή ηεο θξνληίδαο, εηδηθά ζε θξάηε κε ηζρπξή ΠΦΤ (π.ρ. nurses 

practitioners (NPs) ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην). Πξάγκαηη, ε αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

Ννζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε επέθηαζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, 

                                                           
4
 Αποτζλεςμα τθσ Διεκνοφσ Διάςκεψθσ για τθν ΠΦΤ, Alma – Ata, Καηακςτάν, 6 – 12 επ. 1978 

5
 Αποτζλεςμα τθσ Διεκνοφσ Διάςκεψθσ για τθν ΠΦΤ, Astana, Καηακςτάν, 25 – 26 Οκτ. 2018. 
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ζπκβάιεη ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο δίλνληαο  επηπιένλ ρξφλν ζηνλ ηαηξφ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ νμέσλ θαη πεξίπινθψλ πεξηζηαηηθψλ (Buchan et al., 2013). 

3) Σελ αλαγθαηφηεηα ηεο ελίζρπζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ζην πιαίζην 

ηεο ΠΦΤ.  

4) Σελ εγθαζίδξπζε ελφο αμηφπηζηνπ θαη έγθαηξνπ ζπζηήκαηνο δηαζχλδεζεο ησλ κνλάδσλ 

ΠΦΤ κε ηα Ννζνθνκεία.  

5) Έιιεηςε  ηθαλνχ αξηζκνχ αζηηθψλ θέληξσλ πγείαο κε δηεπξπκέλν σξάξην ιεηηνπξγίαο 

ψζηε λα κελ επηβαξχλεηαη ε δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε κε ηελ παξνρή πξσηνβάζκησλ 

ππεξεζηψλ. 

6) Σνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ελίζρπζε νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη 

πξναγσγήο πγείαο (Κπξηφπνπινο θαη ζπλ., 2000 ; Πνηήξεο & αξάθεο 2014; Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο 2014). 
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5. Μετρόςεισ και απεικονύςεισ τησ ικανοπούηςησ  των αςθενών από τισ 

πρωτοβϊθμιεσ  και δευτεροβϊθμιεσ Τπηρεςύεσ υγεύασ 

 

5.1. Εννοιολογικό και θεωρητικό προςϋγγιςη τησ ικανοπούηςησ 

  

Ζ ηθαλνπνίεζε είλαη κηα ςπρνινγηθή έλλνηα πνπ κπνξεί εχθνια λα θαηαλνεζεί, αιιά 

είλαη δχζθνιν λα θαζνξηζηεί. Ζ εκπεηξία ηεο ηθαλνπνίεζεο κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηελ 

επηπρία, ηνλ πινχην, ηελ επεκεξία θαη ηελ πνηφηεηα δσήο. ηελ ηερληθή απφδνζή ηεο, είλαη 

κηα απφθαζε πνπ νξίδεηαη  απφ ηνπο πειάηεο / ρξήζηεο κηαο ππεξεζίαο, ηεθκεξησκέλε κεηά 

ηελ εκπεηξία θαηαλάισζεο. Παξφια απηά, ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ είλαη έλα ρξήζηκν 

εξγαιείν γηα ηελ εμεχξεζε ζεκείσλ δπζαξέζθεηαο θαη αδπλακίαο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πγείαο ( Priporas et al., 2008). 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ απνηειεί έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δείθηεο αμηνιφγεζεο 

ηεο πνηφηεηαο  κε νθέιε ηφζν γηα ηνπο αζζελείο  φζν θαη γηα ην ζχζηεκα πγείαο  

(Donabedian, 1988). 

Ζ εθπιήξσζε ησλ εζσηεξηθψλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ, φζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο 

απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο εθθξάδνληαη κε ηελ αλάγθε γηα δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο απνθάζεηο, ελψ ε δπζαξέζθεηα ηνπο  εθθξάδεηαη,  

φηαλ νη πεξηβαιινληνινγηθνί παξάγνληεο θαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη δελ είλαη νη 

θαηάιιειεο ( Bond & Thomas, 1992). 

 

5.2. Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την ικανοπούηςη  

 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ είλαη νη 

πξνζδνθίεο ηνπο, νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο, νη ηαηξηθέο θαη λνζειεπηηθέο πιεξνθνξίεο, 

θαζψο θαη  ε εμέιημε ηεο αζζέλεηαο (Donabedian, 1988).πλεπψο, ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

αζζελψλ επεξεάδεηαη άκεζα απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν  επαιεζεχνληαη ηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα  απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη εθηηκάηαη ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη 

απφ πξνζδνθίεο ηνπο θαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα (Miaoulis et al., 2009).  Ζ δηαθνξά πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ αληίιεςε ησλ αζζελψλ θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο πξνέξρεηαη απφ ηηο εμήο 

ζπλήζεηο αηηίεο : 

1. Γηαθνξά αλάκεζα ζηηο πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ θαη ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. Ζ 

δηαθνξά απηή αληηθαηνπηξίδεη ζηελ αδπλακία  ηνπ θνξέα πγείαο γηα ηελ παξνρή πνηνηηθψλ 

ππεξεζηψλ.. 

2. Γηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνζδνθηψλ ησλ αζζελψλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ δηαθνξά απηή 

πξνθχπηεη απφ ηελ έιιεηςε παξακέηξσλ θαη απφ ηελ αδπλακία ηνπ θνξέα πγείαο λα παξέρεη 
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πνηνηηθέο ππεξεζίεο, επεηδή δελ είζαη ζε ζέζε λα  κεηαηξέςεη ηηο  πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ 

ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. 

3. Γηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξνηχπσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη 

εμππεξέηεζεο αζζελψλ. Ζ δηαθνξά απηή νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ηνπ θνξέα πγείαο λα 

παξέρεη πνηνηηθέο ππεξεζίεο, δηφηη δελ αθνινπζεί ηα θαηάιιεια πξφηππα εμππεξέηεζεο.  

4. Γηαθνξά κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ πνπ ππφζρεηαη ν θνξέαο πγείαο  ζηνπο αζζελείο θαη ησλ 

ηειηθψλ  παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  Ζ ελ ιφγσ δηαθνξά πξνθχπηεη απφ ηελ αδπλακία ηνπ 

θνξέα πγείαο λα παξέρεη πνηνηηθέο ππεξεζίεο, ε νπνία νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ ηεξεί ηηο 

ππνζρέζεηο πνπ δίλεη ζηνπο αζζελείο αλαθνξηθά κε ην ηη πξέπεη λα αλακέλνπλ, απμάλνληαο 

ηηο πξνζδνθίεο ηνπο κε απνηέιεζκα νη αλακελφκελεο πξνζδνθίεο λα κελ ηθαλνπνηνχληαη 

(Babakus & Mangold, 1992 ; Parasuraman et al., 1988). 

 

5.3.  υςχϋτιςη τησ ικανοπούηςησ αςθενών με τισ προςφερόμενεσ υπηρεςύεσ  

 

 Οη ππεξεζίεο πγείαο φκσο, ζπγθξηηηθά  κε ηηο πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο  ησλ άιισλ 

ηνκέσλ παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε ππεξβνιηθή 

πνιππινθφηεηα, ηα απξνζδφθεηα γεγνλφηα θαη ε αλάγθε γηα άξηζηε δηεπαγγεικαηηθή 

ζπλεξγαζία, θαζψο νη νηθνλνκηθέο θαη αλζξψπηλεο ζπλέπεηεο ηεο ρακειήο πνηφηεηαο 

ππεξεζηψλ  είλαη πςειέο (Mitropoulos et al., 2018). 

Σα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο 

ΠΦΤ πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε επηινγή θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ, έηζη νη ππεξεζίεο 

πξέπεη λα παξέρνληαη πην θνληά ζηελ θαηνηθία ή ηελ εξγαζία ησλ πνιηηψλ, ιεηηνπξγψληαο σο  

πξψην ζεκείν επαθήο κε ην ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο  (Pierrakos et al., 2017). 

Σν ηεξαξρηθφ κνληέιν ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ ππνζηεξίδεη φηη νη αζζελείο 

αληηιακβάλνληαη ηελ πνηφηεηα ζε 4 δηαζηάζεηο: 

 δηαπξνζσπηθή πνηφηεηα κέζσ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ αζζελνχο θαη ησλ 

παξνρψλ  ππεξεζηψλ πγείαο, 

 ηερληθή πνηφηεηα ηεο θξνληίδα πγείαο,  φπνπ ην απνηέιεζκα πξνθχπηεη  απφ  ηελ εθηίκεζε 

ηνπ αζζελνχο, 

 πεξηβαιινληηθή πνηφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη  

 ην πεξηβάιινλ θαη ηε δηνηθεηηθή πνηφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο ν ρξφλνο αλακνλήο θιπ. 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ είλαη κηα ζχλζεηε έλλνηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

αζζελνχο θαη θαίλεηαη φηη ζπλδέεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη (δει. δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, εγθαηαζηάζεηο, νξγαλσηηθή ππνζηήξημε) θαζψο θαη 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ( Goula et al., 2015). 

Ζ θαηαγξαθή ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο κνλάδεο ηνπ πξσηνβάζκηνπ επηπέδνπ πγείαο  κπνξεί 

λα ζπκβάιιεη ζηελ νξζνινγηθή αλάπηπμε ελφο πιαηζίνπ ιεηηνπξγηθφηεηαο γηα επηπιένλ 
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πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε ησλ αζζελψλ ζην επίπεδν ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη ζηε 

κείσζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο (Σδηξηληάλε θαη ζπλ., 2010). 

πσο αλαθέξεηαη ζε κηα ζεηξά εξεπλψλ ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ ζρεηηθά κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε νη Έιιελεο εκθαλίδνπλ ηα ρακειφηεξα επίπεδα 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ. Τπάξρνπλ 

πνιιά εκπφδηα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο πςειήο πνηφηεηαο, φπσο 

ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ, ε αλεπαξθήο θαηάξηηζε ηνπ γεληθνχ ηαηξνχ,  θαζψο 

θαη ε έιιεηςε ζαθνχο πεξηγξαθήο εξγαζίαο γηα ηνπο ηαηξνχο θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ. 

Δπηπιένλ, δελ ππάξρνπλ κεραληζκνί επνπηείαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ηαηξηθψλ πξαθηηθψλ, ηεο 

κέηξεζεο θαη αλάιπζεο  ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ  ή αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

πεξίζαιςεο. Ζ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο  ζηελ Διιάδα θαίλεηαη λα δπζθνιεχεηαη ζηελ 

απνθπγή ηεο άζθνπε λνζειείαο: νη κειέηεο έδεημαλ φηη ην έλα ηξίην ησλ εηζαγσγψλ ζε γεληθφ 

λνζνθνκείν γηα ρεηξνπξγηθέο, νθζαικνινγηθέο θαη γπλαηθνινγηθέο παζήζεηο   ζα κπνξνχζαλ 

λα έρνπλ δηαρεηξηζηεί απφ ηνλ γεληθφ ηαηξφ, φπσο θαη ην 40% ησλ νξζνπεδηθψλ εηζαγσγψλ 

έθηαθηεο αλάγθεο ( Economou et al., 2017). 

χκθσλα κε ηνλ Pierrakos et al., (2017) ζε έξεπλα πνπ έγηλε γηα ηελ πξνζπάζεηα 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ ζηελ ΠΦΤ  ζε επίπεδν ηνπηθήο θνηλφηεηαο ζηελ 

Αηηηθή, αλαθέξεη φηη σο πξψηε επηινγή γηα ηηο ππεξεζίεο  ηεο ΠΦΤ  ζηελ πξνηίκεζε ησλ 

πνιηηψλ είλαη ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ  δεκφζησλ λνζνθνκείσλ.   Γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη 

ην ζχζηεκα πγείαο ζηελ Διιάδα εμαθνινπζεί λα βαζίδεηαη ζηελ παξνρή γεληθήο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηα λνζνθνκεία (δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε) κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλνπλ ηελ ήδε πνιχπινθε ππεξεζία ηνπο (Pierrakos et 

al., 2017).  

Έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο βαζηζκέλν ζην ζεζκφ ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ ιείπεη, ηδηαίηεξα ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. Ζ πθηζηάκελε πξσηνβάζκηα 

θξνληίδα πγείαο  δελ είλαη νχηε θαιά αλεπηπγκέλε νχηε θαιά νξγαλσκέλε, ελψ νη ππεξεζίεο 

πγείαο πξνζαλαηνιίδνληαη κνλνκεξψο ζε νμέα πξνβιήκαηα πγεία θαη ζπάληα ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ή ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ ( Economou et al., 2017). 

Οη θνξείο παξνρήο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα κεηαηνπίζνπλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο 

απφ έλα "έλα κέγεζνο θαη ηαηξηάδεη ζε φινπο" πξνο κηα πην επέιηθηε πξνζέγγηζε (Pierrakos et 

al., 2017). 

 

 

 

5.4. Η προςϋγγιςη τησ μϋτρηςησ τησ Εμπειρύα των Αςθενών 
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Ζ βειηίσζε ησλ Τπεξεζηψλ πνπ παξέρεη ζηνπο αζζελείο  έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο πξνυπνζέηεη  ηελ εηζαγσγή πξνηχπσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο  θαζψο θαη 

έλα πιαίζην θαηαγξαθήο θαη κέηξεζεο  ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνηχπσλ απηψλ. 

Σα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο  δίλνπλ έκθαζε φρη κφλν ζηε κέηξεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ αιιά, ζηε βάζε κηαο πην νινθιεξσκέλεο θαη ζηνρεπφκελεο 

πξνζέγγηζεο, ζηελ εκπεηξίαο ηνπ Αζζελή (patient experience) .Γηα ηνλ ελλνηνινγηθφ 

πξνζδηνξηζκφ απηήο ηεο εκπεηξίαο, εμεηάδνληαη νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αζζελψλ θαη 

επαγγεικαηηψλ πγείαο αιιά θαη πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ, ε νξγαλσηηθή θνπιηνχξα ησλ 

νπνίσλ, επεξεάδεη ηηο αληηιήςεηο ησλ αζζελψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο 

(laVela et.al. 2014) Οη κεηξήζεηο πνπ απνηππψλνπλ ηελ νπηηθή ηνπ αζζελή γηα ηηο ππεξεζίεο 

ηηο νπνίεο δέρηεθε, είλαη ζηηο κέξεο καο θνηλή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ζηε θξνληίδα πγεία. 

 θνπφο ηεο κέηξεζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ Αζζελψλ είλαη ε ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο θαηά ηελ 

επίζθεςε ζε δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Ζ δηαδηθαζία  αμηνιφγεζεο θαη κέηξεζεο ηεο 

εκπεηξίαο ησλ αζζελψλ θπξίσο αθνξά θαη ζέηεη ζην επίθεληξν ηεο  ηελ πγεηνλνκηθή θξνληίδα 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ κε επείγνληα ραξαθηήξα είηε θαηά ηελ νμεία θάζε κηα 

αζζέλεηαο ή ηξαπκαηηζκνχ (acute care). πλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη 

ε πξσηνβάζκηα βαζκίδα πγείαο θαη έλα ηκήκα ηεο δεπηεξνβάζκηαο πνπ ζπλδέεηαη  κε 

επείγνληα πεξηζηαηηθά θαη  ηε πηζαλφηεηα βξαρείαο παξακνλήο ή λνζειείαο ηνπ ιήπηε, ζε 

αληίζεζε κε ηελ ρξφληα θξνληίδα θαη ηελ καθξνρξφληα λνζειεία ησλ αζζελψλ. 

Ζ κέηξεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ αζζελψλ παξέρεη ηελ επθαηξία γηα βειηίσζε ηεο παξερφκελεο 

θξνληίδαο, ελίζρπζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ιήςεο απνθάζεσλ, αλαγλψξηζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ 

ιεπηψλ, έιεγρν ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θαη ηνλ θαιχηεξν 

ζπληνληζκφ ησλ νξγαληζκψλ πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. 

Ζ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ησλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εκπεηξίαο ησλ ιεπηψλ ππεξεζηψλ 

πγείαο απαηηεί ηε ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δνκψλ θαζψο θαη 

ηε δέζκεπζε ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 

Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο  ηεο  πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο 

απνηειεί ε εηζαγσγή  δηαδηθαζηψλ κέηξεζεο  πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηνπο  ρξήζηεο κε 

ακεζφηεηαο λα αμηνινγνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηελ επίζθεςε ηνπ ζε απηέο.   

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ππάξρεη έλα επξχ θάζκα δεηθηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ  αζζελψλ, είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε δηακφξθσζε ελφο  

επηηπρεκέλνπ εξγαιείνπ κεηξήζεσλ λα αθνινπζνχληαη θάπνηεο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο: 
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• Ζ δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ αζζελψλ λα έρεη κφληκν ή πεξηνδηθφ 

ραξαθηήξα εληαζζφκελν ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο σο 

ζηνηρείν ηεο θνπιηνχξαο ηνπ . 

• Οη δείθηεο πνπ ζα επηιεγνχλ ζα πξέπεη λα αθνξνχλ ζηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα  γηα ηνπο ιήπηεο θαη απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηεο εκπεηξίαο ηνπο αιιά 

θαη λα ζπλδπάδνληαη παξάιιεια κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ε ίδηα ε δνκή 

σο πξνο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. 

• Ζ κέζνδνο θαη ην εξγαιείν αμηνιφγεζεο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ίδην  ηνλ 

αζζελή λα αλαηξνθνδνηεί ην ζχζηεκα άκεζα ρσξίο λα παξεκβάιιεηαη θάπνηνο ηξίηνο. 

• Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε θαηαλφεζε ηεο δηάθξηζεο ηεο έλλνηαο «εκπεηξία» απφ 

ηελ έλλνηα «ηθαλνπνίεζε».  Ζ πξψηε πεξίπησζε αλαθέξεηαη ζηελ εκπεηξία ηνπ αζζελή απφ 

ηεο δηαδηθαζία ηεο θξνληίδαο πγείαο ( Experience of the Care Process- Patient-reported 

experience measures PREMs) πνπ έιαβε ελψ απφ ηελ άιιε αθνξά ηελ θαηαγξαθή απφ ηνλ 

αζζελή κεηξήζεσλ  ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ επίζθεςε ηνπ (patient-reported outcome 

measures- PROMs) (Coulter A et.al. 2009). 

Ζ αθεηεξία γηα ηελ θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζεο  ησλ εκπεηξηψλ ηνπ αζζελή εκπεξηέρεη ηελ 

δηαδηθαζία πξνηππνπνίεζεο θαη νξηζκνχ νκάδσλ δεηθηψλ κέηξεζεο. Με άιια ιφγηα πξέπεη 

λα είλαη δηαθξηηφ πνηα δεηήκαηα είλαη αλαγθαίν λα κεηξεζνχλ. Δλδεηθηηθά κπνξνχλ λα 

αλαθεξζνχλ: 

• Ζ επηινγή ηνπ δνκήο ή επαγγεικαηία πγείαο 

• Πξνζβαζηκφηεηα θαη ρξφλνο αλακνλήο 

• Δκπηζηνζχλε θαη ερεκχζεηα ηνπ επαγγεικαηία πγείαο 

• Γλψζε θαη εκπεηξία ηνπ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο  

• Πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία κε ηνλ αζζελή 

• πκκεηνρή ζηηο επηινγέο θαη ηηο απνθάζεηο γηα ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν παξνρήο ηεο 

θξνληίδαο 

• Δπάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ φηαλ είλαη αλαγθαίν 

• Εεηήκαηα ππνδνκψλ, πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο 

• Εεηήκαηα ερεκχζεηαο ,εζηθήο θαη δενληνινγίαο  

• Πξνζηαζία ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ζεβαζκφ απέλαληη ζην αζζελή 
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Δπνκέλσο, έρνληαο  ππφςε ηηο αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

πξνζπάζεηεο κέηξεζεο  ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ, φπσο έρνπλ ήδε πξναλαθεξζεί ζηηο 

πξνεγεζείζεο ελφηεηεο, αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο κέηξεζεο ηεο 

εκπεηξίαο ηνπ Αζζελή. 

Ο Λήπηεο ησλ ππεξεζηψλ αληί λα αμηνινγεί ηελ θξνληίδα πνπ έιαβε ζηε βάζε εξσηήζεσλ  

γεληθνχ ραξαθηήξα θαιείηαη λα απαληήζεη αλαθεξφκελνο γηα ηελ εκπεηξία πνπ πξνθχπηεη 

απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία εηδηθά (κεκνλσκέλε επίζθεςε, έλα έθηαθην πξφβιεκα ή 

επεηζφδην ε γηα κία ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ή θχθιν θξνληίδαο, ζπγθεθξηκέλν ηαηξφ ή 

επαγγεικαηία πγείαο). Ζ πξνζπάζεηα επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ λα δνζεί ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ αζζελή λα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα γηα ην ηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπλέβε 

παξά ζηελ αμηνιφγεζε γηα απηφ πνπ ζπλέβε. Δπνκέλσο ε αμηνιφγεζε πνπ αθνξά ηελ 

εκπεηξία ησλ αζζελψλ ζέηεη ην εξψηεκα πνηα ήηαλ ή εκπεηξία ελψ απηή ηεο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ αζζελψλ ξσηά πσο αμηνινγείο ηελ εκπεηξία απηή. Οη απαληήζεηο  θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο αληηπξνζσπεχνπλ ηηο πξνζιακβάλνπζεο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ ιήπηε αιιά κε 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε  κεηαμχ ηνπο. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα απνκεηψζνπλ ηελ 

πνιππινθφηεηα θαηαλφεζεο γηα κηα ζεηξά απφ παξακέηξνπο ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο 

επηηξέπνληαο ηε ζπζρέηηζε ηεο νπηηθήο ησλ αζζελψλ κε ηε βαξχηεηα ησλ παξακέηξσλ 

θαζνξίδνληαο ηηο πξνηεξαηφηεηεο ελφο ζπζηήκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο κέρξη ηψξα πξνζπάζεηεο πνπ εζηηάδνπλ ζηε κέηξεζε 

ησλ εκπεηξηψλ ησλ αζζελψλ είλαη φηη απηέο είλαη ιηγφηεξν ππνθεηκεληθέο, θπξίσλ φζνλ 

αθνξά ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο ησλ ιεπηψλ απφ ην ζχζηεκα, απφ αληίζηνηρεο πνπ 

αθνξνχλ ζηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπο απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Δπίζεο 

πξνθχπηεη φηη νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηνπλ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αζζελψλ (π.ρ. 

θαξθηλνπαζείο, κε θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο δηαβεηηθνί) πνηθίινπλ, σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο εκπεηξίαο ηνπο θαη ησλ δεηεκάησλ πνπ ζεσξνχλ  σο πην ζεκαληηθά, γεγνλφο πνπ 

επηηξέπεη ηελ εμαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ ζηε βάζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ πξνθίι 

ησλ  ιεπηψλ. 
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ΔΕΤΣΕΡΟ ΜΕΡΟ: Η ΕΡΕΤΝΑ 

 

6. κοπόσ, Μεθοδολογύα και Τλικό τησ Έρευνασ 

 

6.1. κοπόσ και Αντικεύμενο τησ Μελϋτησ 

θνπφο ηεο αλαηηζέκελεο κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε κειέηεο, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 

4464/21.5.2019 (ΑΓΑ: ΦΡΣΡ4691Φ0-Λ6Λ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. είλαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ απφ ηηο Πξσηνβάζκηεο θαη 

Γεπηεξνβάζκηεο Μνλάδεο Τγείαο. Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα γηα ηελ δηεμαγσγή 

ηεο έξεπλαο επηβιήζεθε απφ ηηο εμειίμεηο ηφζν ζε επηρεηξεζηαθφ φζν θαη ζε ζεζκηθφ επίπεδν 

ζηελ ρψξα καο. Δίλαη εχθνια αληηιεπηφ πσο νη Τπεξεζίεο πγείαο απνηεινχλ ην πην 

επαίζζεην ίζσο θνκκάηη, θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε έλα νξγαλσκέλν Κξάηνο. ηελ Διιάδα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα επηρεηξείηαη κηα ζεκαληηθή αλαδηαξζξσηηθή πξνζπάζεηα ηεο νπνίαο ν 

θχξηνο άμνλαο είλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ κνληέινπ παξνρήο Τγεηνλνκηθήο Φξνληίδαο – 

ηδηαίηεξα ζην Γεκφζην Σνκέα – απφ Ηαηξνθεληξηθφ ζε Αζζελνθεληξηθφ.  

Κχξηνο άμνλαο ηεο αλαδηαξζξσηηθήο απηήο πξνζπάζεηαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 

εληζρπκέλνπ ζε ππνδνκέο θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ, δηαζπλδεφκελνπ θαη δηαιεηηνπξγηθνχ 

δηθηχνπ Πξσηνβάζκησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο. Σα νθέιε απηήο ηεο πνιηηηθήο αλακέλνληαη 

πνιιαπιά θαη ζε πνιιά επίπεδα ηφζν γηα ην Κξάηνο, ηηο δνκέο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο 

Τγείαο, φζν γηα ηνλ Αζθαιηζηηθφ ππεξ-νξγαληζκφ (ΔΟΠΤΤ) θαη θπζηθά γηα ηνπο πνιίηεο – 

ιήπηεο/ιήπηξηεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.  Σα θχξηα αλακελφκελα νθέιε είλαη, θπξίσο, ν  

απεγθισβηζκφο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο θαη Σξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο απφ ηνλ κεγάιν φγθν 

επηζθέςεσλ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία, ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ  ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε, 

ε βειηίσζε ηεο αληαπνθξηζηκφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο, ε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 

πξνο απηφ θ.ά. Δπηπξφζζεηα βαζηθέο έλλνηεο γηα θάζε πξνεγκέλν χζηεκα Τγείαο, φπσο 

Πξναγσγή Τγείαο, Κνηλνηηθή Τγεία θιπ ζα βξνπλ πεδίν θαη θίλεηξν εθαξκνγήο.  

Ζ πξνζπάζεηα ζηελ Διιάδα άξρηζε νπζηαζηηθά κε ηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 4486 / 2017 (ΦΔΚ 

Α 115/7-8-2017:«ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ, 

ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΡΤΘΜΗΔΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ 

ΓΗΑΣΑΞΔΗ» γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (ΠΦΤ).  

 Με ηνλ λφκν απηφλ δεκηνπξγήζεθε έλα δίθηπν δνκψλ κε Σνπηθέο Μνλάδεο Τγείαο (ΣΟΜΤ) 

πνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πθηζηάκελεο δνκέο, φπσο ηα Κέληξα Τγείαο (ΚΤ), ηα Πνιπδχλακα 

Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία (ΠΠΗ) θαη ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ Γεληθψλ (Γεπηεξνβάζκηα) θαη 

Δηδηθψλ (Σξηηνβάζκηα) Ννζνθνκείσλ, παξέρνπλ ππεξεζίεο ΠΦΤ. 
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ε απηφ ην πιαίζην, ε κειέηε θηινδνμεί λα θαηαγξάςεη θαη απνηηκήζεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ  

ιήπηε/ ηεο ιήπηξηαο ππεξεζηψλ ΠΦΤ θαη εηδηθά ην βαζκφ ηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπ απφ ην 

πξναλαθεξφκελν Γίθηπν θαη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα απνηππσζεί φρη ηφζν ε ζθνπηκφηεηα ηνπ λένπ ζεζκηθνχ θαη 

νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ (ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία θαη πξαθηηθή απνδεηθλχνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο), φζν νη θαηεπζχλζεηο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη, ψζηε λα βειηηψζεη ηηο 

επηδφζεηο ηεο κε γλψκνλα ηελ πξνάζπηζε ηεο πγείαο ηνπ Έιιελα ιήπηε/ ηεο Διιελίδαο 

ιήπηξηαο, αιιά θαη ηνλ ζεβαζκφ ζηε ρξήζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ. Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο 

εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, αλαδεηθλχεηαη απφ ηηο νξγαλσηηθέο θαη δνκηθέο αδπλακίεο 

ηεο ΠΦΤ ζηελ Διιάδα (Schäfer, et. al, 2015), (Lionis, et. al, 2017), αιιά θαη απφ ηελ 

απνπζία ζπζηεκαηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ εκπεηξηψλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ιεπηψλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ζηε ρψξα καο (LaVela & Gallan, 2014). 

 

6.2. Μεθοδολογύα τησ ϋρευνασ 

 

Ζ έξεπλα ήηαλ ζπγρξνληθή θαη ζηεξίρηεθε ζηελ ζπκπιήξσζε δνκεκέλσλ θαη ζηαζκηζκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ρσξίο ηε ρξήζε ζπλεληεπθηή/ζπλεληεχθηξηαο. Σα εξσηεκαηνιφγηα 

ζηεξίδνληαη ζε πξφηππα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε αληίζηνηρεο κειέηεο ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Τγείαο (ΠΟΤ) θαη ζε εξσηεκαηνιφγην πνπ έρεη ήδε αλαπηπρζεί θαη δνθηκαζηεί 

γηα ηελ εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ, έρεη δεκνζηεπζεί ζε δηεζλή πεξηνδηθά θαη έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο 

πγείαο ζηα ηξία επίπεδα ηεο ΠΦΤ (γεληθνχο ηαηξνχο, Κέληξα Τγείαο θαη Δμσηεξηθά Ηαηξεία 

Γεκφζησλ Ννζνθνκείσλ) (Economou et al., 2019, Kaitelidou et al., 2019).
6
  

 Δηδηθφηεξα, ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε (Παξάξηεκα 

II) είλαη ηα παξαθάησ: 

«Αμηνιφγεζε ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ιεπηψλ/-ηξηψλ ππεξεζηψλ πγείαο απφ 

ηα Σαθηηθά Δμσηεξηθά Ηαηξεία ησλ Ννζνθνκείσλ»  

«Αμηνιφγεζε ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ιεπηψλ/-ηξηψλ ππεξεζηψλ πγείαο απφ 

ηα Κέληξα Τγείαο» θαη 

                                                           
6
 Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη ζηάζκηζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έρεη πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ζηελ 

Μειέηε κε ηίηιν: ―Support to the Ministry of Health of Greece in developing the tools for conducting 

periodic user experiences evaluation surveys in public primary health care facilities‖,  πνπ εθπνλήζεθε 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γξαθείνπ γηα ηελ Δπξψπε ηνπ ΠΟΤ θαη παξαδφζεθε ηνλ 

Γεθέκβξην 2017.  
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«Αμηνιφγεζε ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ιεπηψλ/-ηξηψλ ππεξεζηψλ πγείαο απφ 

ηηο Σνπηθέο Μνλάδεο Τγείαο (ΣoΜΤ)» 

Σα εξσηεκαηνιφγηα δηαξζξψλνληαη ζε ηέζζεξηο (4) ελφηεηεο.  

Ζ πξψηε ελφηεηα αθνξά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ ηεο επίζθεςήο ηνπο. Ζ δεχηεξε 

ελφηεηα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο θξνληίδαο 

(Πξνζβαζηκφηεηα, πλέρεηα θαη πληνληζκφο ηεο Φξνληίδαο, Πεξηεθηηθφηεηα ηεο Φξνληίδαο, 

Πνηφηεηα Ηαηξηθήο Φξνληίδαο, Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Τπνδνκψλ, Πνηφηεηα Ννζειεπηηθήο 

Φξνληίδαο θαη Πνηφηεηα Φξνληίδαο πνπ παξέρεηαη απφ άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο). ηελ 

ηξίηε ελφηεηα νη αζζελείο/ιήπηεο ησλ ππεξεζηψλ θιήζεθαλ λα ππνδείμνπλ ηε ζεκαζία ηεο 

θάζε εξψηεζεο, απαληψληαο ζε εξσηεκαηνιφγην «αμηψλ» (γηα ηε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη 

αζζελείο ζε θάζε επηκέξνπο δηάζηαζε ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο). Σέινο, ε ηέηαξηε 

ελφηεηα πεξηιακβάλεη ηξεηο αλνηθηέο εξσηήζεηο («Σί ζαο δεκηνχξγεζε ζεηηθέο εληππψζεηο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεκεξηλήο ζαο επίζθεςεο;», «Σί ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ν γεληθφο 

ηαηξφο/παζνιφγνο ή/θαη νη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ είδαηε ζήκεξα;» θαη «Σί ζα 

κπνξνχζε λα βειηησζεί ζε απηήλ ηε ΣνΜΤ;»). 

 

6.2.1. Δειγματοληψύα, κριτόρια ϋνταξησ και διαδικαςύα ςυλλογόσ 

δεδομϋνων  

 

Ο πιεζπζκφο κειέηεο απνηεινχληαλ απφ ελήιηθεο (ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ) πνπ 

επηζθέθηεθαλ ηηο Μνλάδεο νη νπνίεο παξέρνπλ ππεξεζίεο ΠΦΤ, ηεο 1εο Τγεηνλνκηθήο 

Πεξηθέξεηαο (ΤΠΔ Αηηηθήο) θαη 2εο (ΤΠΔ Πεηξαηψο θαη Αηγαίνπ) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα  

15 Ηνπιίνπ 2019 έσο 17 Ννεκβξίνπ 2019. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο επηιέρζεθαλ, επεηδή είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο 

φιεο ηεο Διιάδαο θαη επεηδή – εηδηθά ε 2ε – δηαζέηνπλ φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά 

(αζηηθά, εκη-αζηηθά, αγξνηηθά, λεζησηηθφηεηα, άγνλεο – πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο) πνπ 

εμαζθαιίδνπλ κηα πνιχ πςειή αληηπξνζσπεπηηθφηεηα δείγκαηνο. Δηδηθφηεξα, νη δχν 

επηιερζείζεο ΤΠΔ απνηεινχλ, πνζνζηηαία θαη ζε ηάμε κεγέζνπο, πεξίπνπ ην 50% ησλ 

πθηζηάκελσλ δνκψλ ηεο ρψξαο (κε ηελ 1
ε
 ΤΠΔ λα θαιχπηεη θπξίσο ηνλ αζηηθφ ρψξν θαη κε 

κεγάινπ κεγέζνπο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο, ελψ ε 2
ε
 ΤΠΔ θαιχπηεη αληηπξνζσπεπηηθά ηηο 

λεζησηηθέο θαη κηθξφηεξνπ κεγέζνπο κνλάδεο). Δπηπξφζζεηα, θαη κε δεδνκέλν ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, απνηππψλεηαη θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

ιήςεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζε πεξηνρέο πςεινχ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 
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Ζ έξεπλα δηεμήρζε κε πξνεγνχκελε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηηο κνλάδεο πγείαο πνπ 

ζπκκεηείραλ ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο. 

Δπίζεο, δεηήζεθε θαη εμαζθαιίζηεθε ε άδεηα γηα έξεπλα απφ ηηο αξκφδηεο επνπηεχνπζεο ησλ 

δνκψλ ππεξεζίεο (ΤΠΔ, Ννζνθνκεία). 

Ζ  απνηχπσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαλνκήο θαη ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο 

Έξεπλαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα. 
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Πίνακασ 3: υνοπτικι Αποτφπωςθ του Πλικουσ των Ερωτθματολογίων τθσ Ζρευνασ 

 

 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΓΟΜΧΝ 

ΑΠΟΣΟΛΖ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΧΝ 

ΠΟΤ ΑΠΔΣΑΛΖΑΝ 

ΑΡΗΘΜΟ ΓΟΜΧΝ 

ΠΟΤ ΑΠΑΝΣΖΑΝ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΧΝ 

ΠΟΤ ΔΠΔΣΡΑΦΖΚΑΝ 

ΤΜΛΖΡΧΜΔΝΑ 

ΑΡΗΘΜΟ ΓΟΜΧΝ 

ΠΟΤ ΔΠΔΣΡΔΦΑΝ 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 

ΑΤΜΠΛΖΡΧΣΑ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΤΜΠΖΡΧΣΧΝ 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΓΟΜΧΝ Δ 

ΔΚΚΡΔΜΟΣΖΣΑ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΔΡΧΣΖΜΣΟΛΟΓΗΧΝ 

Δ ΔΚΚΡΔΜΟΣΖΣΑ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ 45 1680 21 943 1 30 23 707 

 

  
47% 52% 2.2% 1,70% 51,80% 46,30% 

ΣΟΜΤ 26 900 21 588 1 30 4 282 

 

  
81% 65% 3,30% 3,20% 15,30% 31% 

ΚΔΝΣΡΑ 

ΤΓΔΗΑ 
42 860 25 383 3 60 14 417 

  
  

60% 44,50% 7,14% 6,97% 33,30% 48% 
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Σν δείγκα ιήθζεθε αλεμάξηεηα απφ ην ιφγν θαη ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο θαη 

δηαζθαιίζηεθε φηη δελ είραλ ζηνρεπζεί πιεζπζκνί κε ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηεο ή 

ραξαθηεξηζηηθά. Ζ επηινγή ηεο δεηγκαηνιεςίαο επθνιίαο (Convenience sampling) 

ππαγνξεχζεθε απφ ηε θχζε ηεο έξεπλαο (δηεξεπλεηηθή) θαη απφ ηε δπλαηφηεηα λα απνθέξεη 

κεγάια δείγκαηα ζε ζρεηηθά κηθξφ ρξφλν θαη κε κηθξφ θφζηνο. Δμάιινπ, ε πινπνίεζε ηεο 

έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε πεξηνξηζκέλνπο 

πφξνπο.  

 

6.2.2. Διαδικαςύα ςυλλογόσ δεδομϋνων  

Ζ νπζηαζηηθή θαη ηππηθή έγθξηζε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο Έξεπλαο είρε σο πξνυπφζεζε ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ επνπηεπνπζψλ  Αξρψλ θαη ησλ θαζ΄ χιελ αξκνδίσλ 

νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ δφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηή. ε απηφ ην πιαίζην ππήξμε 

επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή επηζήκσλ εγγξάθσλ κεηαμχ ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Σεθκεξίσζεο, Έξεπλαο θαη Καηλνηνκηψλ (Η.Σ.Δ.Κ.), ηνπ Γ.Γ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαζψο 

θαη ησλ Γηνηθήζεσλ ηεο Πξψηεο θαη Γεχηεξεο  Τ.ΠΔ. πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ή 

έγθξηζε ηεο απνζηνιήο θαη ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ 

πξνο κειέηεο κνλάδσλ.  Δπίζεο ζπγθξνηήζεθε ην εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν ηεο Μειέηεο ην 

νπνίν θαη απεζηάιε πξνο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, θπξίσο ηα επηζηεκνληθά ζπκβνχιηα 

ησλ Ννζνθνκείσλ πνπ ζπκκεηείραλ, κε ζθνπφ λα θνηλνπνηεζνχλ θαη λα γίλνπλ απνδεθηνί νη 

ζθνπνί ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζπάζεηαο.  

Ζ ζπκκεηνρή ησλ ιεπηψλ/-ηξηψλ ήηαλ εζεινληηθή. Καηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ εμαζθαιίζηεθε ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηαζρφλησλ/-νπζψλ θαη ε 

ζπγθέληξσζε δεκνγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα απνηεινχλ επαίζζεηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα, ζπιιέρζεθαλ κε κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. Λήθζεζαλ κέηξα γηα 

ηε  θπζηθή πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ αζθαιή απνζήθεπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

Σέινο, ε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην βαζκφ πνπ 

δηθαηνινγείηαη απφ ηνπο ζθνπνχο επηζηεκνληθνχο ηεο έξεπλαο. 

Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε σο εμήο: 

 Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηλφηαλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επίζθεςεο ηνπ 

αζζελή/ιήπηε ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ ΣνΜΤ/ Κέληξν Τγείαο/ Ννζνθνκείν. 

 Ο ππεχζπλνο επαγγεικαηίαο πγείαο γηα ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ παξείρε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηπιφ γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην θαη ήηαλ δηαζέζηκνη/εο ζην 

ρψξν γηα λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο, ζε πεξίπησζε πνπ νη ζπκκεηέρνληεο αληηκεηψπηδαλ 

δπζθνιίεο θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 Σα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα θαη ηα έληππα ελεκεξσκέλεο ζπγθαηάζεζεο 

ηνπνζεηνχληαλ ζε αδηαθαλείο θαθέινπο θαη απνζηέιινληαλ ηαρπδξνκηθψο ζηελ εξεπλεηηθή 
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νκάδα. 

 Σέινο, φζνλ αθνξά ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ζσκαηηθέο θαη δηαλνεηηθέο αλαπεξίεο  πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ 

θαη ζπλεπψο λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην, ηδηαίηεξε ζεκαζία δφζεθε γηα ηε 

δηεπθφιπλζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα κελ ππνεθπξνζσπεζνχλ ζην δείγκα. 
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7. τατιςτικό ανϊλυςη 

Οη θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη σο απφιπηεο (n) θαη ζρεηηθέο (%) 

ζπρλφηεηεο, ελψ νη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη σο κέζε ηηκή, ηππηθή 

απφθιηζε, δηάκεζε ηηκή, ειάρηζηε ηηκή θαη κέγηζηε ηηκή. Ο έιεγρνο ησλ 

Kolmogorov-Smirnov θαη ηα δηαγξάκκαηα θαλνληθφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ. Οη ζπλερείο 

κεηαβιεηέο αθνινπζνχζαλ θαλνληθή θαηαλνκή θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξακεηξηθέο 

κέζνδνη γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο θαη κηαο 

δηρνηφκνπ κεηαβιεηήο ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο t (student‘s t-test), ελψ γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο θαη κηαο 

θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο κε >2 θαηεγνξίεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε δηαζπνξάο 

(analysis of variance). Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ δπν πνζνηηθψλ 

κεηαβιεηψλ πνπ αθνινπζνχζαλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson (Pearson‘s correlation coefficient). Γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ δπν πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ δελ 

αθνινπζνχζαλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 

ηνπ Spearman (Spearman‘s correlation coefficient). Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο 

ζρέζεο κεηαμχ κηαο δπν θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο x
2
 

(chi-square test), ελψ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ κηαο 

θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο θαη κηαο δηαηάμηκεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο x
2
 γηα ηάζε 

(chi-square trend test).  

Αθνινχζσο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιπκεηαβιεηέο αλαιχζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

εμαιεηθζνχλ νη ζπγρεηηθέο επηδξάζεηο ηελ πεξίπησζε πνπ ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ήηαλ πνζνηηθή κεηαβιεηή πνπ αθνινπζνχζε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, θαη >2 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζην επίπεδν ηνπ 0,2 

(p<0,2) ζηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε, εθαξκφζηεθε πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε 

(multivariate linear regression). ηελ πεξίπησζε απηή, εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο 

πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε ηελ πξνο ηα πίζσ δηαγξαθή ησλ 

κεηαβιεηψλ (backward stepwise linear regression) κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηηο 

βαζκνινγίεο ησλ βαζηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο θξνληίδαο (πρ βαζκνινγία 

πξνζβαζηκφηεηαο). Αλαθνξηθά κε ηελ πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε, 
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παξνπζηάδνληαη νη ζπληειεζηέο b (coefficients‘ beta), ηα αληίζηνηρα 95% δηαζηήκαηα 

εκπηζηνζχλεο θαη νη ηηκέο p. 

Οη ειιεηπνχζεο («απνχζεο») ηηκέο (missing values) εμαηξέζεθαλ απφ ηνπο 

ππνινγηζκνχο. 

Σν ακθίπιεπξν επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ίζν κε 0,05. Έηζη, 

ζρέζεηο κε p<0,05 ζεσξήζεθαλ σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

Σέινο, ν βαζκφο δπλεηηθήο βειηίσζεο (improvement potential) εθθξάζηεθε κε έλαλ 

πνζνηηθφ δείθηε πνπ ππνινγίζηεθε πνιιαπιαζηάδνληαο ην πνζνζηφ ησλ αξλεηηθψλ 

εκπεηξηψλ γηα θάζε εξψηεζε κε ηε βαζκνινγία ζεκαληηθφηεηαο/«αμίαο» ηεο 

αληίζηνηρεο εξψηεζεο. Ο βαζκφο δπλεηηθήο βειηίσζεο ππνινγίζηεθε γηα ηηο 

αθφινπζεο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο: πξνζβαζηκφηεηα 

ζπλέρεηα θαη ζπληνληζκφο ηεο θξνληίδαο, πεξηεθηηθφηεηα ηεο θξνληίδαο, πνηφηεηα ηεο 

ηαηξηθήο θξνληίδαο, ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνδνκψλ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο 

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο θαη ηεο θξνληίδαο πνπ παξέρνληαη απφ άιινπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο. Γηα θάζε δηάζηαζε, ππνινγίζηεθε βαζκνινγία δπλεηηθήο 

βειηίσζεο απφ ηελ νπηηθή ηνπ αζζελνχο. 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην IBM SPSS 21.0 (Statistical 

Package for Social Sciences). 

Οη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ήηαλ νη βαζκνινγίεο αμηνιφγεζεο θαη νη βαζκνινγίεο 

ζχζηαζεο ηνπ γηαηξνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ελψ νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

ήηαλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 
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7.1. Αποτελϋςματα  

 

7.1.1. Μελετώμενοσ πληθυςμόσ  

 

Ο κειεηψκελνο πιεζπζκφο πεξηιάκβαλε 1804 ιήπηεο ππεξεζηψλ πγείαο εθ ησλ 

νπνίσλ νη 835 (46,3%) επηζθέθηεθαλ ηα εμσηεξηθά ηαηξεία λνζνθνκείσλ, νη 587 

(32,5%) επηζθέθηεθαλ ΣΟΜΤ θαη νη 382 (21,2%) επηζθέθηεθαλ θέληξα πγείαο. Σα 

λνζνθνκεία, ηα θέληξα πγείαο θαη νη ΣΟΜΤ πνπ επηζθέθηεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο ηεο 

κειέηεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 4.  

 

 

Πίνακασ 4: Σα νοςοκομεία, τα κζντρα υγείασ και οι ΣΟΜΤ που επιςκζφτθκαν οι ςυμμετζχοντεσ τθσ ζρευνασ 

 Ν % 

Ννζνθνκεία    

Άγηνο άββαο 24 2,9 

Άγηνη Αλάξγπξνη 12 1,4 

Παίδσλ Αγιαΐα Κπξηαθνχ 26 3,1 

Αιεμάλδξαο  47 5,6 

Αλδξέαο πγγξφο 73 8,7 

Γξνκνθαΐηεην 48 5,7 

Έιελα Βεληδέινπ 12 1,4 

Δπαγγειηζκφο  61 7,3 

Θξηάζην  30 3,6 

Ηθαξία  27 3,2 

Λατθφ  43 5,1 

Μεηαμά  30 3,6 

χξνο  21 2,5 

Οθζαικηαηξείν  30 3,6 

Πακκαθάξηζηνο  50 6,0 

Ρφδνο  45 5,4 

άκνο  16 1,9 

ηζκαλφγιεην 5 0,6 

πειηνπνχιεην  11 1,3 

σηεξία 22 2,6 
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Χλάζεην Καξδηνρεηξνπξγηθφ Κέληξν 202 24,2 

Κέληξα πγείαο   

Μπηηιήλε 18 4,7 

Αγία νθία (Πεηξαηάο) 25 6,5 

Αηγάιεσ  23 6,0 

Αίγηλα  11 2,9 

Βάξε  20 5,2 

Βχξσλαο  8 2,1 

Βχξσλαο (Κνξπηζάο) 25 6,5 

Διεπζίλα  29 7,6 

Δχδπινο (Ηθαξία) 2 ,5 

Εσγξάθνπ  14 3,7 

Καινλή (Λέζβνο) 20 5,2 

Καιπβίσλ 17 4,5 

Καπαλδξίηη 5 1,3 

Λαχξην 29 7,6 

Νίθαηα  14 3,7 

Πάξνο  20 5,2 

Παηήζηα  14 3,7 

Πάηκνο  7 1,8 

Πνιηρλίηνο (Λέζβνο) 17 4,5 

Πχξγηνο (Υίνο) 20 5,2 

Ρφδνο  4 1,0 

αιακίλα  29 7,6 

πάηα  11 2,9 

ΣΟΜΤ   

1
ε
 Αζήλαο 27 4,6 

1ε Αηγάιεσ 27 4,6 

1ε Βχξσλα 29 4,9 

1ε Διεπζίλαο 37 6,3 

1ε Εσγξάθνπ 30 5,1 

1ε Κεξαηζηλίνπ 31 5,3 

1ε Νέαο Ησλίαο 30 5,1 

1ε Νίθαηαο 38 6,4 

1ε Πεηξαηά 28 4,7 

1ε Πεξηζηεξίνπ 40 6,8 

1ε Πεηξνχπνιεο 15 2,5 

1ε Φηιαδέιθεηαο 29 5,0 

1
ε
 Αγίνπ Γεκεηξίνπ 30 5,1 
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2ε Αγίνπ Γεκεηξίνπ 29 4,9 

2ε Αηγάιεσ 1 ,2 

2ε Διεπζίλαο 1 ,2 

2ε Εσγξάθνπ 30 5,1 

2ε Νέαο Φηιαδέιθεηαο 30 5,1 

2ε Πεηξνχπνιεο 15 2,5 

2ε Αζήλαο 8 1,4 

3ε Αζήλαο 26 4,4 

Κσο  30 5,1 

Μνζράην  26 4,4 

 

7.1.2. Δημογραφικϊ χαρακτηριςτικϊ 

 

Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5. 

Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ γπλαίθεο (63%), επηζθέθηεθαλ ππεξεζίεο 

πγείαο ζε Αζήλα/Πεηξαηά (75,8%), ήηαλ Διιεληθήο θαηαγσγήο (97,2%), ήηαλ 

αζθαιηζκέλνη (91,2%) θαη ήηαλ απφθνηηνη ΑΔΗ/ΣΔΗ/Κάηνρνη MSc-PhD (34%) ή 

απφθνηηνη ιπθείνπ (25,4%).  

Ζ κέζε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 50,9 έηε, κε ηνπο λεφηεξνπο λα 

επηζθέπηνληαη ζπρλφηεξα ηα λνζνθνκεία θαη ηα θέληξα πγείαο θαη ηνπο κεγαιχηεξνπο 

λα επηζθέπηνληαη ζπρλφηεξα ηηο ΣΟΜΤ (p<0,001). Οη άλδξεο επηζθέθηεθαλ 

ζπρλφηεξα λνζνθνκεία θαη νη γπλαίθεο ζπρλφηεξα ΣΟΜΤ, ελψ ηα πνζνζηά ήηαλ 

παξφκνηα γηα ηα θέληξα πγείαο (p<0,001). Σα λνζνθνκεία θαη νη ΣΟΜΤ βξίζθνληαλ 

θπξίσο ζε Αζήλα/Πεηξαηά, ελψ ηα θέληξα πγείαο βξίζθνληαλ θπξίσο εθηφο 

Αζήλα/Πεηξαηά (p<0,001). Οη αλαζθάιηζηνη επηζθέπηνληαλ ζπρλφηεξα ηα 

λνζνθνκεία θαη ιηγφηεξν ζπρλά ηηο ΣΟΜΤ θαη ηα θέληξα πγείαο (p<0,001). 
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Πίνακασ 5: Σα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά των ςυμμετεχόντων 

Υαξαθηεξηζηηθό  Ννζνθνκεία Κέληξα πγείαο ΣΟΜΤ ύλνιν Σηκή p 

Ν % Ν % Ν % Ν %  

Φχιν          <0,001
α 

  Άλδξεο 356 53,8 132 19,9 174 26,3 662 37,0  

  Γπλαίθεο  469 41,6 248 22,0 411 36,4 1128 63,0  

Τπεξεζία πγείαο         <0,001
α 

  ε Αζήλα/Πεηξαηά 726 53,1 123 9,0 519 37,9 1368 75,8  

  Δθηφο Αζήλαο/Πεηξαηά 109 25,0 259 59,4 68 15,6 436 24,2  

Ζιηθία
β 

49,8 16,6 49,1 14,4 53,5 15,4 50,9 15,9 <0,001
γ 

Δζληθφηεηα          0,23
α 

  Διιεληθή  782 45,3 375 21,7 571 33,0 1728 97,2  

  Άιιε 28 57,1 7 14,3 14 28,6 49 2,8  

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν         0,004
α 

  Μεξηθέο ηάμεηο ηνπ 

Γεκνηηθνχ 

21 41,2 8 15,7 22 43,1 51 2,9  

  Απφθνηηνη Γεκνηηθνχ 76 42,0 29 16,0 76 42,0 181 10,1  

  Απφθνηηνη Γπκλαζίνπ 82 45,6 26 14,4 72 40,0 180 10,0  

  Απφθνηηνη Λπθείνπ 212 46,5 100 21,9 144 31,6 456 25,4  

  Απφθνηηνη 

Μεηαιπθεηαθήο 

εθπαίδεπζεο 

146 46,5 75 23,9 93 29,6 314 17,5  

  Απφθνηηνη 

ΑΔΗ/ΣΔΗ/Κάηνρνη MSc-

PhD 

289 47,4 143 23,4 178 29,2 610 34,0  

Αζθάιηζε          <0,001
α 

  ρη  97 61,4 29 18,4 32 20,3 158 8,8  

  Ναη  738 44,9 352 21,4 555 33,7 1645 91,2  

α
 έιεγρνο x

2
 

β
 κέζε ειηθία (ηππηθή απφθιηζε) 

γ
 αλάιπζε δηαζπνξάο 



53 

 

7.1.3. Κλινικϊ χαρακτηριςτικϊ 

 

Σα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 6. Σν 

11,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ είραλ αλαπεξία άλσ ηνπ 67% θαη κεηαμχ απηψλ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηζθέπηνληαλ ηα λνζνθνκεία, αθνινχζσο ηηο ΣΟΜΤ θαη 

έπεηηα ηα θέληξα πγείαο (p<0,001).  

Σν 74,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ αμηνιφγεζαλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο απφ θαιή 

σο εμαηξεηηθή, ελψ ην 25,9% ηελ αμηνιφγεζαλ απφ κέηξηα σο θαθή. Ο βαζκφο κε ηνλ 

νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο αμηνινγνχλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο θαίλεηαη φηη 

επεξεάδεη ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία επηζθέθζεθαλ ηηο κνλάδεο πγείαο. 

πγθεθξηκέλα, φζν ρεηξφηεξε ήηαλ ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο, ηφζν 

κεγαιχηεξν ήηαλ ην πνζνζηφ επίζθεςεο ζηηο ΣΟΜΤ, ελψ φζν θαιχηεξε ήηαλ ε 

αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο, ηφζν κεγαιχηεξν ήηαλ ην πνζνζηφ επίζθεςεο 

ζηα λνζνθνκεία θαη ζηα θέληξα πγείαο (p<0,001), θαη αληηζηξφθσο. Σν γεγνλφο απηφ 

ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζην φηη ηα άηνκα πνπ εθηηκνχλ πσο έρνπλ θαιχηεξε πγεία, 

επηζθέπηνληαη ζπρλφηεξα ηα λνζνθνκεία θαη ηα θέληξα πγείαο γηαηί ελδηαθέξνληαη 

θαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ πγεία ηνπο πξαγκαηνπνηψληαο γηα παξάδεηγκα πεξηζζφηεξεο 

πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο ή εκβνιηαζκνχο. 

Οη κηζνί πεξίπνπ ζπκκεηέρνληεο (49,7%) δελ έπαζραλ απφ ρξφλην λφζεκα. Ζ αχμεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξφλησλ λνζεκάησλ ζρεηίδνληαη κε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

επηζθέςεσλ ζηηο ΣΟΜΤ (p<0,001). Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

πνπ έπαζραλ απφ πεξηζζφηεξα απφ δπν ρξφληα λνζήκαηα, ην 51,5% επηζθέθηεθαλ ηηο 

ΣΟΜΤ, ην 26,2% επηζθέθηεθαλ ηα λνζνθνκεία θαη ην 22,3% επηζθέθηεθαλ ηα 

θέληξα πγείαο. 

Σα ζπρλφηεξα ρξφληα λνζήκαηα ήηαλ ηα θαξδηαγγεηαθά (15,1%), ηα λνζήκαηα ηνπ 

ζπξενεηδνχο αδέλα (12,9%), ν δηαβήηεο (8,5%), ηα απηνάλνζα λνζήκαηα (8,3%), ηα 

λνζήκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο (6,2%) θαη νη θαξθίλνη (4,8%). Μεηαμχ 

ησλ άιισλ λνζεκάησλ, ην ζπρλφηεξν ήηαλ ε αξηεξηαθή ππέξηαζε απφ ηελ νπνία 

έπαζραλ 11 άηνκα. Σν γεγνλφο φηη ηα θαξδηαγγεηαθά ήηαλ ηα ζπρλφηεξα λνζήκαηα 

νθείιεηαη ζην φηη κεγάινο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ πξνέξρνληαλ απφ ην Χλάζεην. 

ινη νη αζζελείο κε ηα ρξφληα λνζήκαηα επηζθέπηνληαλ ζπρλφηεξα ηα λνζνθνκεία ζε 

ζρέζε κε ηα θέληξα πγείαο. Δλδεηθηηθά, ην 75,4% ησλ αζζελψλ κε θαξδηαγγεηαθά 
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λνζήκαηα επηζθέπηνληαλ ηα λνζνθνκεία, ελψ ην 24,6% επηζθέπηνληαλ ηα θέληξα 

πγείαο (p=0,03). Δπηπιένλ, ην 80,2% ησλ αζζελψλ κε απηνάλνζα λνζήκαηα 

επηζθέπηνληαλ ηα λνζνθνκεία, ελψ ην 19,8% επηζθέπηνληαλ ηα θέληξα πγείαο 

(p<0,001).  

Πίνακασ 6: Σα κλινικά χαρακτθριςτικά των ςυμμετεχόντων. 

 

Υαξαθηεξηζηηθό  Ννζνθνκεία Κέληξα πγείαο ΣΟΜΤ ύλνιν Σηκή p 

Ν % Ν % Ν % Ν %  

Αλαπεξία άλσ ηνπ 67%         <0,001
α 

  ρη  699 45,3 353 22,9 491 31,8 1543 88,3  

  Ναη  100 48,8 22 10,7 83 40,5 205 11,7  

Αηνκηθή αμηνιφγεζε ηεο 

θαηάζηαζεο πγείαο 

        <0,001
β 

  Δμαηξεηηθή 105 56,5 56 30,1 25 13,4 186 10,4  

  Πνιχ θαιή 234 49,9 139 29,6 96 20,5 469 26,3  

  Καιή 281 42,1 118 17,7 269 40,3 668 37,4  

  Μέηξηα 179 47,9 55 14,7 140 37,4 374 21,0 
 

  Καθή 23 26,1 13 14,8 52 59,1 88 4,9  

Υξφλην λφζεκα         <0,001
β 

  Καλέλα  446 50,7 188 21,4 245 27,9 879 49,7  

  Έλα  287 49,6 124 21,4 168 29,0 579 32,7  

  Γπν  75 36,2 35 16,9 97 46,9 207 11,7  

  Πεξηζζφηεξα απφ δπν 27 26,2 33 22,3 53 51,5 103 5,9  

Καξδηαγγεηαθφ λφζεκα
γ 

        0,03
α 

  ρη  697 67,4 337 32,6   1034 84,9  

  Ναη  138 75,4 45 24,6   183 15,1  

Νφζεκα ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο
γ 

        0,4
α 

  ρη  786 68,9 355 31,1   1141 93,8  

  Ναη  49 64,5 27 35,5   76 6,2  

Απηνάλνζν λφζεκα
γ 

        <0,001
α 
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  ρη  754 67,6 362 32,4   1116 91,7  

  Ναη  81 80,2 20 19,8   101 8,3  

Νφζεκα ηνπ ζπξενεηδνχο 

αδέλα
γ 

        0,002
α 

  ρη  744 70,2 316 29,8   1060 87,1  

  Ναη  91 58 66 42   157 12,9  

Καξθίλνο
γ 

        0,1
α 

  ρη  789 68,1 369 31,9   1158 95,2  

  Ναη  46 78 13 22   59 4,8  

αθραξψδεο δηαβήηεο
γ 

        0,4
α 

  ρη  768 68,9 346 31,1   1114 91,5  

  Ναη  67 65 36 35   103 8,5  

Νεθξηθή λφζνο
γ 

        0,4
α 

  ρη  813 68,4 375 31,6   1188 97,6  

  Ναη  22 75,9 7 24,1   29 2,4  

Άιιν
γ 

        0,3
α 

  ρη  742 69,1 332 30,9   1074 88,2  

  Ναη  93 65 50 35   143 11,8  

α
 έιεγρνο x

2
 

β
 έιεγρνο x

2 
γηα ηάζε 

γ
 ε εξψηεζε δελ αθνξά ζηνπο επηζθέπηεο ζηηο ΣΟΜΤ 
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Εικόνα 1: Γράφθμα με τα κλινικά χαρακτθριςτικά των ςυμμετεχόντων. 
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7.1.4. Φρόςη των υπηρεςιών υγεύασ 

 

Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 7 θαη ζην γξάθεκα 2. Σν 15,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

επηζθέπηνληαλ γηα πξψηε θνξά κηα ππεξεζία πγείαο ηνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο, ελψ 

ε ζπρλφηεηα ησλ επηζθέςεσλ ζηηο ΣΟΜΤ ήηαλ κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηα 

λνζνθνκεία θαη ηα θέληξα πγείαο (p<0,001).  

To 42,9% ησλ επηζθεπηψλ πξνζήιζαλ ζηα λνζνθνκεία θαη ηα θέληξα πγείαο κε 

παξαπνκπή έπεηηα απφ ζχζηαζε ηνπ γηαηξνχ, κε ην πνζνζηφ απηφ κάιηζηα λα είλαη 

κεγαιχηεξν γηα απηνχο πνπ πξνζήιζαλ ζηα λνζνθνκεία (p<0,001). Σν 80% 

επηζθέθηεθαλ ηηο ππεξεζίεο πγείαο έπεηηα απφ πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνχ, κε ην 

πνζνζηφ απηφ λα είλαη κεγαιχηεξν γηα απηνχο πνπ πξνζήιζαλ ζηα λνζνθνκεία θαη 

ζηηο ΣΟΜΤ (p<0,001).  

Σν 31% πξνζήιζαλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 2-7 εκέξεο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

επίζθεςεο κέρξη ηελ επίζθεςε, ην 29,9% πξνζήιζαλ κέζα ζε 8-30 εκέξεο, ην 13,6% 

πξνζήιζαλ έπεηηα απφ >30 εκέξεο, ην 13,4% κέζα ζε κηα εκέξα θαη ην 12,1% 

εμππεξεηήζεθαλ απζεκεξφλ. Ζ εμππεξέηεζε ήηαλ ακεζόηεξε ζηα θέληξα πγείαο, 

αθνινύζσο ζηηο ΣΟΜΤ θαη έπεηηα ζηα λνζνθνκεία (p<0,001).  

Σν 32,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ παξαπέκθζεθαλ θαη ζε άιινλ επαγγεικαηία πγείαο ή 

ζε άιιεο ππεξεζίεο πγείαο, κε ην πνζνζηφ απηφ λα είλαη κεγαιχηεξν γηα απηνχο πνπ 

πξνζήιζαλ ζηα λνζνθνκεία θαη αθνινχζσο ζηα θέληξα πγείαο θαη ζηηο ΣΟΜΤ 

(p<0,001). Οη πεξηζζφηεξεο παξαπνκπέο (65,3%) αθνξνχζαλ ζε άιινλ επαγγεικαηία 

πγείαο ή ζε δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ζηελ ίδηα ππεξεζία πγείαο, ελψ ην 24,5% 

παξαπέκθζεθαλ ζε άιιε ππεξεζία πγείαο θαη ην 10,2% παξαπέκθζεθαλ ζε 

δηαγλσζηηθφ εξγαζηήξην εθηφο ηεο ππεξεζίαο πγείαο. 

Σν 96,2% ησλ επηζθεπηψλ ζηηο ΣΟΜΤ είραλ εγγξαθεί ζε νηθνγελεηαθφ γηαηξφ, ελψ 

ζην 51,3% ζπληαγνγξαθήζεθαλ θάξκαθα, ζην 45% δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαη ζην 

3,5% αλαιψζηκν πγεηνλνκηθφ πιηθφ. 
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Πίνακασ 7: Οι απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων αναφορικά με τθν χριςθ των υπθρεςιϊν υγείασ. 

Υαξαθηεξηζηηθό  Ννζνθνκεία Κέληξα πγείαο ΣΟΜΤ ύλνιν Σηκή p 

Ν % Ν % Ν % Ν %  

πρλφηεηα επίζθεςεο ζηελ ππεξεζία πγείαο ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο         <0,001
α 

  Πνηέ 224 28,5 39 10,5 0 0 263 15,1  

  Μία θνξά 235 29,9 111 29,8 105 18,2 451 26,0  

  2 έσο 4 θνξέο 247 31,4 164 44,0 364 63,1 775 44,6  

  5 θνξέο ή πεξηζζφηεξεο 80 10,2 59 15,8 108 18,7 247 14,2  

Δπίζθεςε ζηελ ππεξεζία πγείαο κε παξαπνκπή έπεηηα απφ ζχζηαζε 

ηνπ γηαηξνχ
β
  

        <0,001
γ 

  Ναη  407 54,3 67 18,8   474 42,9  

  ρη  342 45,7 290 81,2   632 57,1 
 

Πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνχ         <0,001
γ 

  ρη  133 16,9 149 40,5 64 11,1 346 20,0  

  Ναη  655 83,1 219 59,5 512 88,9 1386 80,0  

Ζκέξεο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επίζθεςεο κέρξη ηελ επίζθεςε          <0,001
α 

  Απζεκεξφλ εμππεξέηεζε  55 8,7 53 20,2 65 12,2 173 12,1  

  Μηα εκέξα 44 7 48 18,3 99 18,6 191 13,4  

  2-7 εκέξεο
  
 155 24,6 69 26,2 219 41,1 443 31  
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  8-30 εκέξεο 236 37,4 76 28,9 114 21,4 426 29,9  

  >30 εκέξεο 141 22,3 17 6,5 36 6,8 194 13,6  

Παξαπνκπή απφ ηνλ γηαηξφ          <0,001
γ 

  ρη  391 61,0 226 65,3 401 78,3 1018 67,9  

  Ναη  250 39,0 120 34,7 111 21,7 481 32,1  

Παξαπνκπή ζε          <0,001
γ 

  Άιινλ επαγγεικαηία πγείαο ή γηα δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ζηελ ίδηα 

ππεξεζία πγείαο 

220 88,0 68 56,7 51 34,2 339 65,3  

  Άιιε ππεξεζία πγείαο 13 5,2 52 43,3 62 41,6 127 24,5  

  Γηαγλσζηηθφ εξγαζηήξην εθηφο ηεο ππεξεζίαο πγείαο 17 6,8 0 0 36 24,2 53 10,2  

Δγγξαθή ζε νηθνγελεηαθφ γηαηξφ
δ 

         

  ηε ζπγθεθξηκέλε ΣΟΜΤ     539 93,1    

  ε άιιε δνκή ΠΦΤ     11 1,9   
 

  ε ζπκβεβιεκέλν ηδηψηε ηαηξφ     7 1,2    

  ρη      22 3,8    

πληαγνγξάθεζε
δ 

        
 

  ρη      121 25,2    

  Ναη      360 74,8    

πληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ
δ 
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  ρη      250 48,7    

  Ναη      263 51,3    

πληαγνγξάθεζε δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ
δ 

        
 

  ρη      283 55,0    

  Ναη      232 45,0    

πληαγνγξάθεζε αλαιψζηκνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ
δ 

         

  ρη      494 96,5    

  Ναη      18 3,5    

α
 έιεγρνο x

2 
γηα ηάζε  

β
 ε εξψηεζε δελ αθνξά ζηνπο επηζθέπηεο ζηηο ΣΟΜΤ  

γ
 έιεγρνο x

2 

δ
 ε εξψηεζε δελ αθνξά ζηνπο επηζθέπηεο ζηα λνζνθνκεία θαη ηα θέληξα πγείαο  
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Εικόνα 2: Γράφθμα με τισ απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων αναφορικά με τθν χριςθ των υπθρεςιϊν υγείασ. 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Επίςκεψθ ςτθν 
υπθρεςία υγείασ 

τουσ τελευταίουσ 6 
μινεσ ζςτω και μια 

φορά 

Επίςκεψθ ςτθν 
υπθρεςία υγείασ με 
παραπομπι ζπειτα 
από ςφςταςθ του 

γιατροφ 

Προγραμματιςμζνο 
ραντεβοφ 

1-2 θμζρεσ από τον 
προγραμματιςμό 

μζχρι τθν επίςκεψθ  

Παραπομπι από τον 
γιατρό  

Παραπομπι ςε 
άλλον επαγγελματία 

υγείασ ι για 
διαγνωςτικζσ 

εξετάςεισ ςτθν ίδια 
υπθρεςία υγείασ 

Παραπομπι ςε άλλθ 
υπθρεςία υγείασ 

Παραπομπι ςε 
διαγνωςτικό 

εργαςτιριο εκτόσ 
τθσ υπθρεςίασ 

υγείασ 

71,5 

54,3 

83,1 

15,7 

39 

88 

5,2 6,8 

89,5 

18,8 

59,5 

38,5 
34,7 

56,7 

43,3 

0 

100 

88,9 
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Νοςοκομεία Κζντρα υγείασ ΣΟΜΤ φνολο 
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ηνλ πίλαθα 8 θαη ζην γξάθεκα 3 παξνπζηάδνληαη νη ιφγνη ηεο επίζθεςεο ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο. Με ηεξαξρηθή ζεηξά, μεθηλψληαο απφ ηνλ ζπρλφηεξν, νη ιφγνη ηεο 

επίζθεςεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ήηαλ νη εμήο: 

- Πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε επαλεμέηαζεο ή γηα ηαηξηθφ έιεγρν (ηζεθάπ) 

(40%). 

- πληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ (38,7%). 

- Παξαπεκπηηθφ γηα εξγαζηεξηαθέο/δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο (19,6%). 

- Αζζέλεηα/αδηαζεζία (16,6%). 

- Δκβνιηαζκφο (9,9%). 

- Υξήζε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ (7,2%). 

- Ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε (6,7%). 

- Ηαηξηθφο έιεγρνο (ηζεθάπ) ζε εκέξα εθεκεξίαο (5,9%). 

- πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε (3,4%). 

- Παξαπνκπή απφ άιινλ γηαηξφ/άιιε ππεξεζία πγείαο (2,4%). 

Οη ζπρλφηεξνη ιφγνη επίζθεςεο ζηα λνζνθνκεία ήηαλ ε πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε 

επαλεμέηαζεο ή γηα ηαηξηθφ έιεγρν (ηζεθάπ) θαη ε αζζέλεηα/αδηαζεζία, ζηα θέληξα 

πγείαο ήηαλ ε πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε επαλεμέηαζεο ή γηα ηαηξηθφ έιεγρν 

(ηζεθάπ) θαη ε ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ, ελψ ζηηο ηνκπ ήηαλ ε ζπληαγνγξάθεζε 

θαξκάθσλ θαη ε πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε επαλεμέηαζεο ή γηα ηαηξηθφ έιεγρν 

(ηζεθάπ).  
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Πίνακασ 8: Οι λόγοι τθσ επίςκεψθσ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ. 

Λόγνο επίζθεςεο  Ννζνθνκεία Κέληξα πγείαο ΣΟΜΤ ύλνιν Σηκή p 

Ν % Ν % Ν % Ν %  

Αζζέλεηα/αδηαζεζία  111 13,3 98 25,7 90 15,4 299 16,6 <0,001
α 

Πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε επαλεμέηαζεο ή γηα ηαηξηθφ έιεγρν 

(ηζεθάπ) 

392 46,9 116 30,4 213 36,3 721 40,0 <0,001
α 

πληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ 93 11,1 106 27,7 226 38,7 425 38,7 <0,001
α 

Παξαπεκπηηθφ γηα εξγαζηεξηαθέο/δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο 105 12,6 79 20,7 169 28,9 353 19,6 <0,001
α 

Παξαπνκπή απφ άιινλ γηαηξφ/άιιε ππεξεζία πγείαο  44 4,0 7 1,8 4 0,7 44 2,4 <0,001
α 

Ηαηξηθφο έιεγρνο (ηζεθάπ) ζε εκέξα εθεκεξίαο
β 

53 6,3 19 5,0   72 5,9 0,4
α 

Ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε 52 6,2 7 1,8 61 10,4 120 6,7 <0,001
α 

πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε
γ 

  7 1,8 26 4,5 33 3,4 
 

Δκβνιηαζκφο
δ 

    58 9,9 58 9,9  

Υξήζε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ
δ 

    42 7,2 42 7,2  

α
 έιεγρνο x

2 
 

β
 ε εξψηεζε δελ αθνξά ζηνπο επηζθέπηεο ζηηο ΣΟΜΤ  

γ
 ε εξψηεζε δελ αθνξά ζηνπο επηζθέπηεο ζηα λνζνθνκεία 

 

δ
 ε εξψηεζε δελ αθνξά ζηνπο επηζθέπηεο ζηα λνζνθνκεία θαη ηα θέληξα πγείαο
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Εικόνα 3: Οι λόγοι τθσ επίςκεψθσ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ. 
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Νοςοκομεία Κζντρα υγείασ ΣΟΜΤ φνολο 
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ηνλ πίλαθα 9 θαη ζην γξάθεκα 4 παξνπζηάδνληαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ 

επηζθέθηεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο.  

Με ηεξαξρηθή ζεηξά, μεθηλψληαο απφ ηνλ ζπρλφηεξν, νη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ 

επηζθέθηεθαλ ζπρλφηεξα νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ήηαλ νη εμήο: 

- Γεληθφ γηαηξφ (39,5%). 

- Καξδηνιφγν (17,3%). 

- Ννζειεπηή/-ηξηα (15,8%). 

- Παζνιφγν (15,4%). 

- Δπηζθέπηε/-ηξηα πγείαο (8,9%). 

- Γεξκαηνιφγν (8,5%). 

- Οθζαικίαηξν (7,2%). 

- Παηδίαηξν (7,1%). 

- Μηθξνβηνιφγν (7,1%). 

- Αθηηλνιφγν (6,8%). 

- Χηνξηλνιαξπγγνιφγν (4,4%). 

- Φπρίαηξν (4,4%). 

- Κνηλσληθφ/-ε ιεηηνπξγφ (4,1%). 

- Δλδνθξηλνιφγν (3,3%). 

- Οδνληίαηξν (3,3%). 

- Πλεπκνλνιφγν (3,1%). 

- Μαηεπηή/Μαία (2,7%). 

- Φπρνιφγν (1,3%). 

- Γηαηηνιφγν (0,9%). 

- Φπζηνζεξαπεπηή/-ηξηα (0,7%). 

ηα λνζνθνκεία, νη ζπρλφηεξεο επηζθέςεηο αθνξνχζαλ ζηνπο θαξδηνιφγνπο (21,4%), 

ηνπο παζνιφγνπο (10,8%), ηνπο δεξκαηνιφγνπο (10,2%), ηνπο λνζειεπηέο (7,9%) θαη 

ηνπο νθζαικίαηξνπο (7,5%).  

ηα θέληξα πγείαο, νη ζπρλφηεξεο επηζθέςεηο αθνξνχζαλ ζηνπο παζνιφγνπο (25,7%), 

ηνπο κηθξνβηνιφγνπο (13,6%), ηνπο αθηηλνιφγνπο (10,5%), ηνπο λνζειεπηέο (9,7%), 

ηνπο παηδηάηξνπο (9,2%), ηνπο νδνληηάηξνπο (8,6%) θαη ηνπο θαξδηνιφγνπο (8,1%). 
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ηηο ΣΟΜΤ, νη ζπρλφηεξεο επηζθέςεηο αθνξνχζαλ ζηνπο γεληθνχο γηαηξνχο (39,5%), 

ηνπο λνζειεπηέο (15,8%), ηνπο επηζθέπηεο πγείαο (8,9%) θαη ηνπο παηδηάηξνπο 

(7,1%).  

Μεηαμχ ησλ άιισλ εηδηθνηήησλ, νη ζπρλφηεξεο επηζθέςεηο αθνξνχζαλ ζε 

γπλαηθνιφγνπο (n=30), νξζνπαηδηθνχο (n=48), ρεηξνπξγνχο (n=41), 

γαζηξεληεξνιφγνπο (n=12), αιιεξγηνιφγνπο (n=10), λεπξνιφγνπο (n=12), 

ξεπκαηνιφγνπο (n=9), νγθνιφγνπο (n=7) θαη  νπξνιφγνπο (n=7).  
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Πίνακασ 9: Οι επαγγελματίεσ υγείασ που επιςκζφτθκαν οι ςυμμετζχοντεσ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ. 

Δπίζθεςε ζε Ννζνθνκεία Κέληξα πγείαο ΣΟΜΤ ύλνιν Σηκή p 

Ν % Ν % Ν % Ν %  

Γεληθφ γηαηξφ 45 5,4 168 44 499 85,3 712 39,5 <0,001
α 

Παζνιφγν
β 

90 10,8 98 25,7   188 15,4 <0,001
α 

Παηδίαηξν 10 1,2 35 9,2 82 14 127 7,1 <0,001
α 

Αθηηλνιφγν
β 

43 5,1 40 10,5   83 6,8 <0,001
α 

Μηθξνβηνιφγν
β 

35 4,2 52 13,6   87 7,1 <0,001
α 

Καξδηνιφγν
β 

179 21,4 31 8,1   210 17,3 <0,001
α 

Γεξκαηνιφγν
β 

85 10,2 19 5   104 8,5 0,003
α 

Χηνξηλνιαξπγγνιφγν
β 

33 4 21 5,5   54 4,4 0,2
α 

Οθζαικίαηξν
β 

63 7,5 25 6,5   88 7,2 0,5
α 

Πλεπκνλνιφγν
β 

20 2,4 18 4,7   38 3,1 0,03
α 

Φπρίαηξν
β 

47 5,6 6 1,6   53 4,4 0,001
α 

Δλδνθξηλνιφγν
β 

37 4,4 8 2,1   45 3,7 0,04
α 

Γηαηηνιφγν
β 

8 1 3 0,8   11 0,9 0,7
α 

Οδνληίαηξν
β 

7 0,8 33 8,6   40 3,3 <0,001
α 

Ννζειεπηή/-ηξηα 66 7,9 37 9,7 181 31,0 284 15,8 <0,001
α 

Δπηζθέπηε/-ηξηα πγείαο 8 1 30 7,9 123 21,1 161 8,9 <0,001
α 
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Μαηεπηή/Μαία
β 

17 2 16 4,2   33 2,7 0,03
α 

Φπζηνζεξαπεπηή/-ηξηα
β 

1 0,1 8 2,1   9 0,7 <0,001
α 

Δξγνζεξαπεπηή/-ηξηα
β 

0 0 0 0     MY
 

Λνγνζεξαπεπηή/-ηξηα
β 

0 0 0 0     MY 

Κνηλσληθφ/-ε ιεηηνπξγφ
 

2 0,2 1 0,3 70 12 73 4,1 <0,001
α 

Φπρνιφγν
β 

15 1,8 1 0,3   16 1,3 0,03
α 

α
 έιεγρνο x

2 
 

β
 ε εξψηεζε δελ αθνξά ζηνπο επηζθέπηεο ζηηο ΣΟΜΤ  
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Εικόνα 4: Οι επαγγελματίεσ υγείασ που επιςκζφτθκαν οι ςυμμετζχοντεσ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ. 
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7.1.5. Αξιολόγηςη των υπηρεςιών υγεύασ 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κε ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

πεξηιακβάλεη 6 δηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία
7

 γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη ηε ζηάζκηζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη 6 απηέο δηαζηάζεηο είλαη νη 

εμήο: 

- Πξνζβαζηκφηεηα. 

- πλέρεηα ηεο θξνληίδαο. 

- Πεξηεθηηθφηεηα ζηελ θξνληίδα. 

- Πνηφηεηα ηαηξηθήο θξνληίδαο. 

- Δγθαηαζηάζεηο. 

- Πνηφηεηα λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. 

Οη ζπληειεζηέο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach‘s alpha ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 7. ινη νη 

ζπληειεζηέο εθηφο απφ ηε δηάζηαζε «πξνζβαζηκφηεηα» είραλ ζπληειεζηέο 

εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach‘s alpha κεγαιχηεξνπο ηνπ 0,7 πνπ είλαη ην ειάρηζηα 

απνδεθηφ φξην γεγνλφο πνπ δειψλεη ηελ εμαηξεηηθή αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

Πίνακασ 10: Οι ςυντελεςτζσ εςωτερικισ ςυνζπειασ Cronbach’s alpha του ερωτθματολογίου  για τθν 
αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν υγείασ. 

Γηάζηαζε  Ννζνθνκεία Κέληξα πγείαο ΣΟΜΤ ύλνιν 

ιεο  0,93 0,95 0,91 0,93 

Πξνζβαζηκφηεηα 0,60 0,60 0,61 0,60 

πλέρεηα ηεο θξνληίδαο 0,82 0,87 0,73 0,82 

Πεξηεθηηθφηεηα ζηελ θξνληίδα 0,88 0,91 0,89 0,89 

Πνηφηεηα ηαηξηθήο θξνληίδαο 0,91 0,92 0,89 0,92 

Δγθαηαζηάζεηο 0,86 0,82 0,80 0,83 

Πνηφηεηα λνζειεπηηθήο θξνληίδαο 0,86 0,89 0,90 0,90 

 

                                                           
7
 Kaitelidou D, Economou C, Galanis P, Konstantakopoulou O, Siskou O, Domente S, de Boer D, 

Boerma WG, Groenewegen PP. BMC Fam Pract, 2019, 20(1):49. 
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Σα πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 11 θαη ζην γξάθεκα 5. Αλαιπηηθά, νη απαληήζεηο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο γηα ηα λνζνθνκεία παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ πίλαθα 12, γηα ηα θέληξα πγείαο ζηνλ πίλαθα 13 θαη γηα ηηο ΣΟΜΤ ζηνλ πίλαθα 

14.  

Σφζν νη επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο αμηνιφγεζεο φζν θαη ε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ήηαλ 

αξθεηά πςειέο θαη ζηηο ηξείο ππεξεζίεο πγείαο. Οη πςειφηεξεο βαζκνινγίεο 

αμηνιφγεζεο αθνξνχζαλ ζηηο ΣΟΜΤ θαη αθνινχζσο ζηα θέληξα πγείαο θαη έπεηηα 

ζηα λνζνθνκεία (p<0,001 ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο θαη ζπλνιηθά). Ζ δηάζηαζε κε ηελ 

πςειφηεξε αμηνιφγεζε ήηαλ ε «πνηφηεηα ηαηξηθήο θξνληίδαο» ζηηο ΣΟΜΤ, ελψ ε 

δηάζηαζε κε ηελ ρακειφηεξε αμηνιφγεζε ήηαλ ε «πξνζβαζηκφηεηα» ζηα λνζνθνκεία. 

Με ηεξαξρηθή ζεηξά, μεθηλψληαο απφ ηε δηάζηαζε κε ηελ κεγαιχηεξε κέζε 

βαζκνινγία αμηνιφγεζεο, ε ηαμηλφκεζε ήηαλ εμήο: 

- Πνηφηεηα ηαηξηθήο θξνληίδαο (κέζε βαζκνινγία=4,38). 

- πλέρεηα ηεο θξνληίδαο (κέζε βαζκνινγία=4,27). 

- Πνηφηεηα λνζειεπηηθήο θξνληίδαο (κέζε βαζκνινγία=4,26). 

- Πεξηεθηηθφηεηα ζηελ θξνληίδα (κέζε βαζκνινγία=4,23). 

- Δγθαηαζηάζεηο (κέζε βαζκνινγία=4,22). 

- Πξνζβαζηκφηεηα (κέζε βαζκνινγία=4,03). 

 

Πίνακασ 11: Σα περιγραφικά αποτελζςματα για τισ διαςτάςεισ τθσ αξιολόγθςθσ των υπθρεςιϊν υγείασ. 

Γηάζηαζε   Ννζνθνκεία Κέληξα πγείαο ΣΟΜΤ ύλνιν Σηκή p
α 

Όιεο 

Μέζε ηηκή 4,04 4,14 4,55 4,23 <0,001 

Σππηθή απφθιηζε 0,66 0,64 0,47 0,64  

Γηάκεζνο  4 4,16 4,7 4,29  

Διάρηζηε ηηκή 1 1,3 1 1  

Μέγηζηε ηηκή 5 5 5 5  

Πξνζβαζηκόηεηα 

Μέζε ηηκή 3,67 4,06 4,51 4,03 <0,001 

Σππηθή απφθιηζε 0,84 0,71 0,56 0,82  

Γηάκεζνο  3,67 4 4,67 4  

Διάρηζηε ηηκή 1 1 4 1  
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Μέγηζηε ηηκή 5 5 5 5  

πλέρεηα ηεο 

θξνληίδαο 

Μέζε ηηκή 4,14 4,24 4,48 4,27 <0,001 

Σππηθή απφθιηζε 0,83 0,82 0,66 0,79  

Γηάκεζνο  4 4,33 5 4,33  

Διάρηζηε ηηκή 1 1 1 1  

Μέγηζηε ηηκή 5 5 5 5  

Πεξηεθηηθόηεηα 

ζηελ θξνληίδα 

Μέζε ηηκή 4,12 4,14 4,43 4,23 <0,001 

Σππηθή απφθιηζε 0,85 0,85 0,74 0,83  

Γηάκεζνο  4 4 4,67 4,33  

Διάρηζηε ηηκή 1 1 1 1  

Μέγηζηε ηηκή 5 5 5 5  

Πνηόηεηα 

ηαηξηθήο 

θξνληίδαο 

Μέζε ηηκή 4,23 4,21 4,68 4,38 <0,001 

Σππηθή απφθιηζε 0,79 0,81 0,53 0,75  

Γηάκεζνο  4,25 4,25 5 4,67  

Διάρηζηε ηηκή 1 1 1 1  

Μέγηζηε ηηκή 5 5 5 5  

Δγθαηαζηάζεηο 

Μέζε ηηκή 4,00 4,09 4,59 4,22 <0,001 

Σππηθή απφθιηζε 0,85 0,76 0,60 0,80  

Γηάκεζνο  4 4 5 4,25  

Διάρηζηε ηηκή 1 1 1 1  

Μέγηζηε ηηκή 5 5 5 5  

Πνηόηεηα 

λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο 

Μέζε ηηκή 4,09 4,11 4,59 4,26 <0,001 

Σππηθή απφθιηζε 0,86 0,84 0,67 0,83  

Γηάκεζνο  4 4 5 4,33  

Διάρηζηε ηηκή 1 1 1 1  

Μέγηζηε ηηκή 5 5 5 5  

α
 αλάιπζε δηαζπνξάο (ε ζχγθξηζε αθνξά ζηηο κέζεο ηηκέο) 
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Εικόνα 5: Οι μζςεσ τιμζσ για τισ διαςτάςεισ τθσ αξιολόγθςθσ των υπθρεςιϊν υγείασ. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Όλεσ οι διαςτάςεισ  Προςβαςιμότθτα υνζχεια τθσ 
φροντίδασ 

Περιεκτικότθτα Ποιότθτα ιατρικισ 
φροντίδασ 

Εγκαταςτάςεισ Ποιότθτα 
νοςθλευτικισ 

φροντίδασ 

4,04 

3,67 

4,14 4,12 
4,23 

4 4,09 4,14 4,06 
4,24 4,14 4,21 

4,09 4,11 

4,55 4,51 4,48 4,43 
4,68 4,59 4,59 

4,23 
4,03 

4,27 4,23 
4,38 

4,22 4,26 

Νοςοκομεία Κζντρα υγείασ ΣΟΜΤ φνολο 
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Πίνακασ 12 : Οι απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςτισ ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ για τα νοςοκομεία. 

 Γηαθσλώ 

 απόιπηα 

Γηαθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ/ 

νύηε δηαθσλώ 

πκθσλώ 

 

πκθσλώ  

απόιπηα 

 Ν  % Ν  % Ν  % Ν  % Ν  % 

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο είλαη βνιηθφ  25 3,2 36 4,7 99 12,8 388 50,1 226 29,2 

Απηά ηα ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία είλαη θνληά ζην ζπίηη κνπ ή/θαη ζηε δνπιεηά κνπ 101 13,9 139 19,1 135 18,5 215 29,5 139 19,1 

Δίλαη εχθνιν λα πξνγξακκαηίζσ ξαληεβνχ 39 5,2 69 9,2 131 17,4 309 41 206 27,3 

Ο-ε γηαηξφο κε ξσηάεη γηα ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ κνπ 14 1,9 18 2,4 70 9,4 323 43,2 322 43,1 

Ο-ε γηαηξφο κνπ δίλεη θάξκαθα ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ-ηεο θαη ηα θάξκαθα πνπ κνπ έρνπλ δψζεη 

νη άιινη γηαηξνί 

36 5,1 38 5,4 110 15,6 262 37,1 260 36,8 

Ο-ε γηαηξφο κε ξσηάεη γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαγλσζηηθψλ κνπ εμεηάζεσλ πνπ έγηλαλ ζην 

πξφζθαην παξειζφλ 

16 2,2 23 3,1 75 10,2 292 39,7 329 44,8 

Ο-ε γηαηξφο, κνπ παξέρεη ζπκβνπιέο γηα ην πψο λα δσ πγηεηλά  20 2,7 27 3,7 120 16,3 268 36,5 299 40,7 

Ο-ε γηαηξφο κνπ εμεγεί αλαιπηηθά ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο κνπ 13 1,7 29 3,9 91 12,2 306 41,1 305 41 

Ο-ε γηαηξφο κνπ εμεγεί αλαιπηηθά φινπο ηνπο πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο ζεξαπείαο 20 2,8 30 4,2 96 13,3 286 39,7 259 40,1 

Ο-ε γηαηξφο είλαη επγεληθφο-ε καδί κνπ 8 1 12 1,6 47 6,2 285 37,3 412 53,9 
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Ο-ε γηαηξφο κε αθνχεη πξνζεθηηθά 9 1,2 19 2,5 69 9,1 263 34,7 398 52,5 

Ο γηαηξφο αθηεξψλεη αξθεηφ ρξφλν γηα λα κε εμεηάζεη 16 2,1 26 3,5 115 15,4 265 35,5 325 43,5 

Ο-ε γηαηξφο ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηε γλψκε κνπ αλαθνξηθά κε ηε θξνληίδα θαη ηε ζεξαπεία κνπ 22 3 29 4 127 17,5 282 38,8 266 36,6 

Οη ππάιιεινη ζηελ ππνδνρή είλαη εμππεξεηηθνί 7 0,9 16 2,1 54 7 304 39,6 387 46,3 

Δίλαη εχθνιν λα πξνζαλαηνιηζηψ κέζα ζηνπο ρψξνπο ησλ ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ λνζνθνκείνπ  

17 2,2 36 4,7 91 11,9 310 40,6 309 40,5 

Ζ αίζνπζα αλακνλήο είλαη άλεηε  27 3,6 69 9,2 120 15,9 287 38,1 250 33,2 

Οη ρψξνη ησλ ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνζνθνκείνπ είλαη θαζαξνί  17 2,2 35 4,6 116 15,2 290 38,1 304 39,9 

Σα ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία είλαη θαιά εμνπιηζκέλα  22 3 41 5,5 160 21,5 282 37,9 239 32,1 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο κε αθνχλ πξνζεθηηθά 10 1,9 13 2,5 74 14,4 205 39,9 212 41,2 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο κνπ δίλνπλ ζπκβνπιέο γηα ηελ πγεία κνπ 21 4,3 35 7,2 120 24,8 147 30,4 161 33,3 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο είλαη επγεληθνί-έο 12 2,4 4 0,8 64 12,7 176 34,9 248 49,2 

Οη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο (εθηφο απφ γηαηξνχο θαη λνζειεπηέο) κε αθνχλ πξνζεθηηθά 10 1,9 14 2,7 108 20,9 189 36,6 196 37,9 
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Πίνακασ 13: Οι απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςτισ ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ για τα κζντρα υγείασ. 

 Γηαθσλώ 

 απόιπηα 

Γηαθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ/ 

νύηε δηαθσλώ 

πκθσλώ 

 

πκθσλώ  

απόιπηα 

 Ν  % Ν  % Ν  % Ν  % Ν  % 

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο είλαη βνιηθφ 25 3,2 36 4,7 99 12,8 388 50,1 226 29,2 

Απηφ ην Κέληξν Τγείαο είλαη θνληά ζην ζπίηη κνπ ή/θαη ζηε δνπιεηά κνπ 101 13,9 139 19,1 135 18,5 215 29,5 139 19,1 

Δίλαη εχθνιν λα πξνγξακκαηίζσ ξαληεβνχ 39 5,2 69 9,2 131 17,4 309 41 206 27,3 

Ο-ε γηαηξφο κε ξσηάεη γηα ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ κνπ 14 1,9 18 2,4 70 9,4 323 43,2 322 43,1 

Ο-ε γηαηξφο κνπ δίλεη θάξκαθα ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ-ηεο θαη ηα θάξκαθα πνπ κνπ έρνπλ δψζεη 

νη άιινη γηαηξνί 

36 5,1 38 5,4 110 15,6 262 37,1 260 36,8 

Ο-ε γηαηξφο κε ξσηάεη γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαγλσζηηθψλ κνπ εμεηάζεσλ πνπ έγηλαλ ζην 

πξφζθαην παξειζφλ 

16 2,2 23 3,1 75 10,2 292 39,7 329 44,8 

Ο-ε γηαηξφο, κνπ παξέρεη ζπκβνπιέο γηα ην πψο λα δσ πγηεηλά  20 2,7 27 3,7 120 16,3 268 36,5 299 40,7 

Ο-ε γηαηξφο κνπ εμεγεί αλαιπηηθά ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο κνπ 13 1,7 29 3,9 91 12,2 306 41,1 305 41 

Ο-ε γηαηξφο κνπ εμεγεί αλαιπηηθά φινπο ηνπο πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο ζεξαπείαο 20 2,8 30 4,2 96 13,3 286 39,7 289 40,1 

Ο-ε γηαηξφο είλαη επγεληθφο-ε καδί κνπ 8 1 12 1,6 47 6,2 285 37,3 412 53,9 
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Ο-ε γηαηξφο κε αθνχεη πξνζεθηηθά 9 1,2 19 2,5 69 9,1 263 34,7 398 52,5 

Ο-ε γηαηξφο αθηεξψλεη αξθεηφ ρξφλν γηα λα κε εμεηάζεη 16 2,1 26 3,5 115 15,4 265 35,5 325 43,5 

Ο-ε γηαηξφο ιακβάλεη ππφςε ηνπ-ηεο ηε γλψκε κνπ αλαθνξηθά κε ηε θξνληίδα θαη ηε ζεξαπεία κνπ 22 3 29 4 127 17,5 282 38,8 266 36,6 

Δίλαη εχθνιν λα πξνζαλαηνιηζηψ κέζα ζηνπο ρψξνπο απηνχ ηνπ θέληξνπ πγείαο 17 2,2 36 4,7 91 11,9 310 40,6 309 40,5 

Ζ αίζνπζα αλακνλήο είλαη άλεηε 27 3,6 69 9,2 120 15,9 287 38,1 250 33,2 

Οη ρψξνη απηνχ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο είλαη θαζαξνί  17 2,2 35 4,6 116 15,2 290 38,1 304 39,9 

Σν Κέληξν Τγείαο είλαη θαιά εμνπιηζκέλν 22 3 41 5,5 160 21,5 282 37,9 239 32,1 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο κε αθνχλ πξνζεθηηθά 10 1,9 13 2,5 74 14,4 205 39,9 212 41,2 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο κνπ δίλνπλ ζπκβνπιέο γηα ηελ πγεία κνπ 21 4,3 35 7,2 120 24,8 147 30,4 161 33,3 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο είλαη επγεληθνί-έο 12 2,4 4 0,8 64 12,7 176 34,9 248 49,2 

Οη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο (εθηφο απφ γηαηξνχο θαη λνζειεπηέο) κε αθνχλ πξνζεθηηθά 10 1,9 14 2,7 108 20,9 189 36,6 196 37,9 

 

  



78 

 

Πίνακασ 4: Οι απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςτισ ερωτιςεισ αξιολόγθςθσ για τισ ΣΟΜΤ. 

 Γηαθσλώ 

 απόιπηα 

Γηαθσλώ 

Ούηε ζπκθσλώ/ 

νύηε δηαθσλώ 

πκθσλώ 

 

πκθσλώ  

απόιπηα 

 Ν  % Ν  % Ν  % Ν  % Ν  % 

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο είλαη βνιηθφ 
2 0,3 12 2,1 29 5,1 202 35,3 328 57,2 

Απηή ε ΣΟΜΤ είλαη θνληά ζην ζπίηη κνπ ή/θαη ζηε δνπιεηά κνπ 
3 0,5 10 1,7 29 5,1 171 29,9 359 62,8 

Ήηαλ εχθνιν λα πξνγξακκαηίζσ ην ξαληεβνχ 
5 0,9 12 2,1 23 4,1 153 27,3 367 65,5 

Ο/ε γηαηξφο κε ξψηεζε γηα ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ κνπ 
4 0,7 4 0,7 19 3,5 150 27,7 365 67,3 

Ο/ε γηαηξφο κνπ έδσζε θάξκαθα ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ-ηεο θαη ηα θάξκαθα πνπ κνπ έρνπλ 

δψζεη νη άιινη γηαηξνί 

16 3,3 18 3,7 61 12,4 134 27,2 263 53,5 

Ο/ε γηαηξφο κε ξψηεζε γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαγλσζηηθψλ κνπ εμεηάζεσλ πνπ έγηλαλ ζην 

πξφζθαην παξειζφλ 

5 0,9 9 1,7 27 5 152 28,4 343 64 

Ο/ε γηαηξφο, κνπ παξείρε ζπκβνπιέο γηα ην πψο λα δσ πγηεηλά  
7 1,3 13 2,4 52 9,8 147 27,6 314 58,9 

Ο/ε γηαηξφο κνπ εμήγεζε αλαιπηηθά ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο κνπ 
5 0,9 10 1,9 39 7,3 154 28,7 329 61,3 

Ο/ε γηαηξφο κνπ εμήγεζε αλαιπηηθά ηπρφλ πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο ζεξαπείαο 
7 1,4 12 2,3 57 11,1 144 28 295 57,3 

Ο/ε γηαηξφο ήηαλ επγεληθφο-ε καδί κνπ 
2 0,4 0 0 9 1,6 114 20,1 443 78 
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Ο/ε γηαηξφο κε άθνπζε πξνζεθηηθά 
2 0,4 0 0 11 1,9 108 19,1 445 78,6 

Ο/ε γηαηξφο αθηέξσζε αξθεηφ ρξφλν γηα λα κε εμεηάζεη 
5 0,9 3 0,5 20 3,6 119 21,4 410 73,6 

Ο/ε γηαηξφο έιαβε ππφςε ηνπ-ηεο ηε γλψκε κνπ αλαθνξηθά κε ηε θξνληίδα θαη ηε ζεξαπεία κνπ 
3 0,6 3 0,6 49 9,2 136 25,5 342 64,2 

Ήηαλ εχθνιν λα πξνζαλαηνιηζηψ κέζα ζηνπο ρψξνπο απηήο ηεο ΣΟΜΤ 
1 0,2 0 0 11 1,9 136 23,9 422 74 

Ζ αίζνπζα αλακνλήο είλαη άλεηε 
11 1,9 19 3,3 32 5,6 147 25,7 363 63,5 

Οη ρψξνη ηεο ΣΟΜΤ ήηαλ θαζαξνί  
2 0,4 5 0,9 33 5,8 136 23,9 392 69 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο κε αθνχλ πξνζεθηηθά 6 1,4 2 0,5 9 2,1 103 24,3 304 71,7 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο κνπ δίλνπλ ζπκβνπιέο γηα ηελ πγεία κνπ 6 1,6 5 1,3 47 12,2 88 22,8 240 62,2 

Οη λνζειεπηέο-ηξηεο είλαη επγεληθνί-έο 7 1,7 2 0,5 6 1,4 90 21,6 312 74,8 

Οη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο (εθηφο απφ γηαηξνχο θαη λνζειεπηέο) κε αθνχλ πξνζεθηηθά 5 1,2 0 0 26 6,1 80 18,8 314 73,9 
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Οη βαζκνινγίεο ζχζηαζεο ηνπ γηαηξνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ πίλαθα 15 θαη ζην γξάθεκα 6. Οη βαζκνινγίεο ζχζηαζεο ηνπ γηαηξνχ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ήηαλ εμαηξεηηθά πςειέο, γεγνλφο πνπ δειψλεη εμαηξεηηθά πςειή 

ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο. Οη βαζκνινγίεο ζχζηαζεο ηνπ 

γηαηξνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ήηαλ πςειφηεξεο γηα ηηο ΣΟΜΤ θαη αθνινχζσο 

γηα ηα λνζνθνκεία θαη ηα θέληξα πγείαο (p<0,001). 

 

Πίνακασ 5: Οι βακμολογίεσ ςφςταςθσ του γιατροφ και των υπθρεςιϊν υγείασ. 

Βαζκνινγία    Ννζνθνκεία Κέληξα πγείαο ΣΟΜΤ ύλνιν Σηκή p
α 

ύζηαζεο ηνπ 

γηαηξνύ  

Μέζε ηηκή 8,89 8,90 9,59 9,13 <0,001 

Σππηθή απφθιηζε 1,78 1,83 1,05 1,62  

Γηάκεζνο  10 10 10 10  

Διάρηζηε ηηκή 0 0 0 0  

Μέγηζηε ηηκή 10 10 10 10  

ύζηαζεο ησλ 

ππεξεζηώλ 

πγείαο 

Μέζε ηηκή 8,71 8,69 9,63 9,01 <0,001 

Σππηθή απφθιηζε 1,88 2,02 0,95 1,72  

Γηάκεζνο  9 10 10 10  

Διάρηζηε ηηκή 0 0 0 0  

Μέγηζηε ηηκή 10 10 10 10  

α
 αλάιπζε δηαζπνξάο (ε ζχγθξηζε αθνξά ζηηο κέζεο ηηκέο) 

 

 

Εικόνα 6: Οι μζςεσ βακμολογίεσ ςφςταςθσ του γιατροφ και των υπθρεςιϊν υγείασ. 
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Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηηο ζεηηθέο εληππψζεηο, ηηο 

βειηηψζεηο ηνπ γηαηξνχ, ησλ άιισλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 13. Οη ζεηηθέο εληππψζεηο αθνξνχζαλ θαηά θχξην ιφγν 

ζηα εμήο: 

- πκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ (74,2%). 

- Υξφλνο αλακνλήο (19,5%). 

- Υψξνο αλακνλήο (4,4%) 

Οη βειηηψζεηο ηνπ γηαηξνχ θαη ησλ άιισλ επαγγεικαηηψλ πγείαο αθνξνχζαλ ζηα 

εμήο: 

- Υξφλνο αλακνλήο (56,6%). 

- Αθηέξσζε πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ απφ ηνλ γηαηξφ (40,4%). 

- Καιχηεξνο ζπληνληζκφο ησλ ξαληεβνχ (2,9%). 

Οη βειηηψζεηο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο αθνξνχζαλ θαηά θχξην ιφγν ζηα εμήο: 

- Πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηεο (27,7%). 

- Υξφλνο αλακνλήο (21%). 

- Αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ (10,8%). 

- πληνκφηεξα ξαληεβνχ (9,4%). 

- Καιχηεξνο εμνπιηζκφο (8,9%). 

- Απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία (3,7%). 

Καιχηεξεο εληππψζεηο ζεκεηψζεθαλ απφ ην πξνζσπηθφ ζηηο ΣΟΜΤ θαη αθνινχζσο 

ζηα λνζνθνκεία θαη έπεηηα ζηα θέληξα πγείαο. Καιχηεξεο εληππψζεηο γηα ηνλ ρξφλν 

αλακνλήο ζεκεηψζεθαλ ζηα θέληξα πγείαο θαη αθνινχζσο ζηα λνζνθνκεία θαη ηηο 

ΣΟΜΤ. Αθηέξσζε πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ απφ ηνλ γηαηξφ δεηήζεθε θαηά θχξην ιφγν 

ζηα θέληξα πγείαο θαη αθνινχζσο ζηηο ΣΟΜΤ θαη ζηα λνζνθνκεία. Καιχηεξνο 

ρξφλνο αλακνλήο δεηήζεθε θαηά θχξην ιφγν ζηα λνζνθνκεία θαη αθνινχζσο ζηηο 

ΣΟΜΤ θαη ζηα θέληξα πγείαο. Πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηεο δεηήζεθαλ ζηα θέληξα 

πγείαο θαη αθνινχζσο ζηηο ΣΟΜΤ. Πεξηζζφηεξνο εμνπιηζκφο δεηήζεθε ζηα θέληξα 

πγείαο θαη αθνινχζσο ζηα λνζνθνκεία. Καιχηεξνο ρψξνο αλακνλήο δεηήζεθε ζηηο 

ΣΟΜΤ θαη αθνινχζσο ζηα λνζνθνκεία. πληνκφηεξα ξαληεβνχ δεηήζεθαλ ζηηο 

ΣΟΜΤ θαη αθνινχζσο ζηα λνζνθνκεία. Αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ δεηήζεθε ζηηο 

ΣΟΜΤ θαη αθνινχζσο ζηα λνζνθνκεία θαη ηα θέληξα πγείαο.   
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Πίνακασ 6: Οι απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων αναφορικά με τισ κετικζσ εντυπϊςεισ, τισ βελτιϊςεισ του γιατροφ, των άλλων επαγγελματιϊν υγείασ και των υπθρεςιϊν υγείασ. 

Υαξαθηεξηζηηθό  Ννζνθνκεία Κέληξα πγείαο ΣΟΜΤ ύλνιν Σηκή p 

Ν % Ν % Ν % Ν %  

Θεηηθέο εληππψζεηο         <0,001
α 

  Δμνπιηζκφο  1 0,3 0 0 0 0 1 0,1  

  Καζαξηφηεηα  0 0 14 6 0 0 14 1,5  

  Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 1 0,3 0 0 0 0 1 0,1  

  Οξγάλσζε  3 0,9 0 0 0 0 3 0,3  

  Πξνζσπηθφ  248 71,1 141 60,5 327 85,4 716 74,2  

  Υξφλνο αλακνλήο 73 20,9 70 30,0 45 11,7 188 19,5  

  Υψξνο αλακνλήο 23 6,6 8 3,4 11 2,9 42 4,4  

Βειηηψζεηο ηνπ γηαηξνχ θαη ησλ άιισλ επαγγεικαηηψλ πγείαο          <0,001
α 

  Αθηέξσζε πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ απφ ηνλ γηαηξφ 14 24,1 19 65,5 9 50 42 40,4  

  Καιχηεξνο ζπληνληζκφο ησλ ξαληεβνχ 1 1,7 2 6,9 0 0 3 2,9 
 

  Υξφλνο αλακνλήο 43 74,2 8 27,6 9 50 59 56,6  

Βειηηψζεηο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο         <0,001
α 

  Αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 35 12,8 60 26,9 43 14,6 138 17,3  

  Απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία 0 0 13 5,8 19 6,5 30 3,7  

  Δμνπιηζκφο  19 6,9 44 19,7 8 2,7 71 8,9  
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  Δγθαηαζηάζεηο  10 3,7 4 1,8 0 0 14 1,8  

  Πεξηζζφηεξεο εηδηθφηεηεο 9 3,3 81 36,3 79 26,9 169 21,2  

  Πεξηζζφηεξεο εμεηάζεηο 0 0 0 0 5 1,7 5 0,6  

  πληνκφηεξα ξαληεβνχ 31 11,4 3 1,3 41 13,9 75 9,4  

  Πξνζβαζηκφηεηα γηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα 2 0,7 1 0,4 0 0 3 0,4  

  πληαγνγξάθεζε  0 0 1 0,4 4 1,4 5 0,6  

  Υξφλνο αλακνλήο 130 47,6 19 8,5 19 6,5 168 21,0  

  Υψξνο αλακνλήο 37 13,5 9 4,0 75 25,6 121 15,1  

α
 έιεγρνο x

2 
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7.1.6. υςχετύςεισ 

 

Οη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ήηαλ νη βαζκνινγίεο αμηνιφγεζεο θαη νη βαζκνινγίεο ζχζηαζεο 

ηνπ γηαηξνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ελψ νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ήηαλ ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ ρξήζε 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

 

7.1.6.1. Εξαρτημϋνη μεταβλητό: βαθμολογύα ςυνολικόσ αξιολόγηςησ 

 

 

ηνλ πίλαθα 17 παξνπζηάδνληαη νη δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο θαη ηε βαζκνινγία ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο. 

 

Πίνακασ 7: Διμεταβλθτζσ ςυςχετίςεισ ανάμεςα ςτισ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ και τθ βακμολογία ςυνολικισ αξιολόγθςθσ. 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή  Μέζε βαζκνινγία  

ζπλνιηθήο αμηνιόγεζεο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Σηκή p 

Φχιν    0,9
α 

  Άλδξεο 4,4 0,8  

  Γπλαίθεο 4,4 0,7  

Ζιηθία  
 

0,15
β
 <0,001

β 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν  -0,1
γ
 0,05

γ 

Δζληθφηεηα    0,8
α 

  Διιεληθή  4,4 0,8  

  Άιιε 4,3 0,6  

Αζθάιηζε    <0,001
α 

  ρη  4,2 0,8 
 

  Ναη  4,4 0,7 
 

Αλαπεξία άλσ ηνπ 67%   0,4
α
 

  ρη  4,4 0,7 
 

  Ναη  4,4 0,8  
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Απηνεθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο  0,1
γ
 0,1

γ 

Υξφλην λφζεκα  
 

 0,1
α 

  ρη  4,3 0,7 
 

  Ναη 4,4 0,7 
 

πρλφηεηα επίζθεςεο ζηελ ππεξεζία πγείαο 

ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 

 0,1
γ
 <0,001

γ 

Πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνχ   <0,001
α 

  ρη  4,2 0,8  

  Ναη  4,4 0,7  

Ζκέξεο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επίζθεςεο 

κέρξη ηελ επίζθεςε 

 -0,2
γ
 <0,001

γ 

Τπεξεζία πγείαο 
 

 <0,001
α
 

  ε Αζήλα/Πεηξαηά 4,4 0,7  

  Δθηφο Αζήλαο/Πεηξαηά 4,2 0,8  

Τπεξεζία πγείαο 
 

 <0,001
δ 

  Ννζνθνκεία  4,2 0,8  

  Κέληξα πγείαο 4,2 0,8  

  ΣΟΜΤ 4,7 0,5  

α 
έιεγρνο t 

β 
ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 

γ 
ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman 

δ
 αλάιπζε δηαζπνξάο  

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 0,20 

(p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο θαη 10 αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε ηελ πξνο ηα πίζσ 

δηαγξαθή ησλ κεηαβιεηψλ (backward stepwise linear regression). ηα απνηειέζκαηα ηεο 

νπνίαο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 18. 
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Πίνακασ 8: Πολυμεταβλθτι γραμμικι παλινδρόμθςθ με εξαρτθμζνθ μεταβλθτι τθ βακμολογία ςυνολικισ αξιολόγθςθσ. 

Μεηαβιεηή  πληειεζηήο b 95% δηάζηεκα 

 εκπηζηνζύλεο γηα ηνλ b 

Σηκή p 

Ζιηθία  0,006 0,004 έσο 0,009 <0,001 

Αζθαιηζκέλνη ζε ζρέζε κε 

αλαζθάιηζηνπο 

0,2 0,06 έσο 0,35 0,006 

Απηνεθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο -0,05 -0,09 έσο -0,01 0,02 

Ζκέξεο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

επίζθεςεο κέρξη ηελ επίζθεςε 

-0,06 -0,09 έσο -0,03 <0,001 

ΣΟΜΤ ζε ζρέζε κε λνζνθνκεία θαη 

θέληξα πγείαο 

0,4 0,3 έσο 0,5 <0,001 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, πξνθχπηνπλ 

ηα εμήο: 

 Ζ αχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηίδνληαλ κε θαιχηεξε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε. 

 Οη αζθαιηζκέλνη αμηνιφγεζαλ ζπλνιηθά θαιχηεξα ηηο ππεξεζίεο πγείαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

αλαζθάιηζηνπο. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο κε θαιχηεξε απηνεθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο αμηνιφγεζαλ 

ζπλνιηθά θαιχηεξα ηηο ππεξεζίεο πγείαο. 

 Ζ αχμεζε ησλ εκεξψλ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επίζθεςεο κέρξη ηελ επίζθεςε 

ζρεηίδνληαλ κε ρεηξφηεξε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε. 

 Ζ ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ήηαλ θαιχηεξε γηα ηηο ΣΟΜΤ ζε ζρέζε κε ηα λνζνθνκεία θαη ηα 

θέληξα πγείαο. 

 Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ ην 11% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο βαζκνινγίαο 

ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο. 
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7.1.6.2. Εξαρτημϋνη μεταβλητό: βαθμολογύα προςβαςιμότητασ 

 

ηνλ πίλαθα 19 παξνπζηάδνληαη νη δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο θαη ηε βαζκνινγία πξνζβαζηκφηεηαο. 

 

 

Πίνακασ 9: Διμεταβλθτζσ ςυςχετίςεισ ανάμεςα ςτισ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ και τθ βακμολογία προςβαςιμότθτασ. 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή  Μέζε βαζκνινγία  

πξνζβαζηκόηεηαο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Σηκή p 

Φχιν    0,4
α 

  Άλδξεο 4,0 0,8  

  Γπλαίθεο 4,0 0,8  

Ζιηθία  
 

0,11
β
 <0,001

β 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν  -0,1
γ
 0,03

γ 

Δζληθφηεηα    0,2
α 

  Διιεληθή  4,0 0,8  

  Άιιε 3,9 0,9  

Αζθάιηζε    0,009
α 

  ρη  3,9 0,9 
 

  Ναη  4,0 0,8 
 

Αλαπεξία άλσ ηνπ 67%   0,4
α
 

  ρη  4,0 0,8 
 

  Ναη  4,1 0,8  

Απηνεθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο  0,1
γ
 0,03

γ 

Υξφλην λφζεκα  
 

 0,02
α 

  ρη  4,0 0,8 
 

  Ναη 4,1 0,8 
 

πρλφηεηα επίζθεςεο ζηελ ππεξεζία πγείαο 

ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 

 0,2
γ
 <0,001

γ 

Πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνχ   0,02
α 

  ρη  3,9 0,8  



88 

 

  Ναη  4,1 0,8  

Ζκέξεο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επίζθεςεο 

κέρξη ηελ επίζθεςε 

 -0,3
γ
 <0,001

γ 

Τπεξεζία πγείαο 
 

 0,2
α
 

  ε Αζήλα/Πεηξαηά 4,0 0,8  

  Δθηφο Αζήλαο/Πεηξαηά 4,0 0,8  

Τπεξεζία πγείαο 
 

 <0,001
δ 

  Ννζνθνκεία  3,7 0,8  

  Κέληξα πγείαο 4,1 0,7  

  ΣΟΜΤ 4,5 0,6  

α 
έιεγρνο t 

β 
ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 

γ 
ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman 

δ
 αλάιπζε δηαζπνξάο  

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 0,20 

(p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο πξνζβαζηκφηεηαο θαη 11 αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε ηελ πξνο ηα πίζσ δηαγξαθή 

ησλ κεηαβιεηψλ (backward stepwise linear regression) ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο 

θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 20. 

 

Πίνακασ 20: Πολυμεταβλθτι γραμμικι παλινδρόμθςθ με εξαρτθμζνθ μεταβλθτι τθ βακμολογία προςβαςιμότθτασ. 

Μεηαβιεηή  πληειεζηήο b 95% δηάζηεκα 

 εκπηζηνζύλεο γηα ηνλ b 

Σηκή p 

Ζιηθία  0,005 0,002 έσο 0,007 0,001 

πρλφηεηα επίζθεςεο ζηελ ππεξεζία 

πγείαο ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 

0,06 0,02 έσο 0,11 0,01 



89 

 

Απηνεθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο -0,05 -0,09 έσο -0,01 0,02 

Ζκέξεο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

επίζθεςεο κέρξη ηελ επίζθεςε 

-0,12 -0,15 έσο -0,09 <0,001 

ΣΟΜΤ ζε ζρέζε κε λνζνθνκεία θαη 

θέληξα πγείαο 

0,7 0,6 έσο 0,7 <0,001 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, πξνθχπηνπλ 

ηα εμήο: 

 Ζ αχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηίδνληαλ κε θαιχηεξε αμηνιφγεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο. 

 Ζ απμεκέλε ζπρλφηεηα επίζθεςεο ζηελ ππεξεζία πγείαο ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 

ζρεηίδνληαλ κε θαιχηεξε αμηνιφγεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο κε θαιχηεξε απηνεθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο αμηνιφγεζαλ 

ζπλνιηθά θαιχηεξα ηελ πξνζβαζηκφηεηα. 

 Ζ αχμεζε ησλ εκεξψλ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επίζθεςεο κέρξη ηελ επίζθεςε 

ζρεηίδνληαλ κε ρεηξφηεξε αμηνιφγεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο. 

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ήηαλ θαιχηεξε γηα ηηο ΣΟΜΤ ζε ζρέζε κε ηα 

λνζνθνκεία θαη ηα θέληξα πγείαο. 

 Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ ην 24% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο βαζκνινγίαο 

πξνζβαζηκφηεηαο. 

 

7.1.6.3. Εξαρτημϋνη μεταβλητό: βαθμολογύα ςυνϋχειασ τησ φροντύδασ 

 

ηνλ πίλαθα 21 παξνπζηάδνληαη νη δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο θαη ηε βαζκνινγία ζπλέρεηαο ηεο θξνληίδαο. 
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Πίνακασ 10: Διμεταβλθτζσ ςυςχετίςεισ ανάμεςα ςτισ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ και τθ βακμολογία ςυνζχειασ τθσ 
φροντίδασ. 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή  Μέζε βαζκνινγία  

ζπλέρεηαο ηεο θξνληίδαο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Σηκή p 

Φχιν    0,9
α 

  Άλδξεο 4,3 0,8  

  Γπλαίθεο 4,3 0,8  

Ζιηθία  
 

0,2
β
 <0,001

β 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν  -0,1
γ
 0,002

γ 

Δζληθφηεηα    0,8
α 

  Διιεληθή  4,3 0,8  

  Άιιε 4,3 0,7  

Αζθάιηζε    0,01
α 

  ρη  4,1 0,8 
 

  Ναη  4,3 0,8 
 

Αλαπεξία άλσ ηνπ 67%   0,01
α
 

  ρη  4,3 0,8 
 

  Ναη  4,4 0,7  

Απηνεθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο  0,1
γ
 0,09

γ 

Υξφλην λφζεκα  
 

 <0,001
α 

  ρη  4,2 0,8 
 

  Ναη 4,3 0,8 
 

πρλφηεηα επίζθεςεο ζηελ ππεξεζία πγείαο 

ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 

 0,2
γ
 <0,001

γ 

Πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνχ   0,02
α 

  ρη  4,2 0,8  

  Ναη  4,3 0,8  

Ζκέξεο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επίζθεςεο 

κέρξη ηελ επίζθεςε 

 -0,1
γ
 <0,001

γ 

Τπεξεζία πγείαο 
 

 0,2
α
 

  ε Αζήλα/Πεηξαηά 4,3 0,8  

  Δθηφο Αζήλαο/Πεηξαηά 4,2 0,8  

Τπεξεζία πγείαο 
 

 <0,001
δ 



91 

 

  Ννζνθνκεία  4,1 0,8  

  Κέληξα πγείαο 4,2 0,8  

  ΣΟΜΤ 4,5 0,7  

α 
έιεγρνο t 

β 
ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 

γ 
ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman 

δ
 αλάιπζε δηαζπνξάο  

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 0,20 

(p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ζπλέρεηαο ηεο θξνληίδαο θαη 11 αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε ηελ πξνο ηα πίζσ 

δηαγξαθή ησλ κεηαβιεηψλ (backward stepwise linear regression), ηα απνηειέζκαηα ηεο 

νπνίαο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 22. 

 

Πίνακασ 11: Πολυμεταβλθτι γραμμικι παλινδρόμθςθ με εξαρτθμζνθ μεταβλθτι τθ βακμολογία ςυνζχειασ τθσ 
φροντίδασ. 

Μεηαβιεηή  πληειεζηήο b 95% δηάζηεκα 

 εκπηζηνζύλεο γηα ηνλ b 

Σηκή p 

Ζιηθία  0,008 0,005 έσο 0,01 <0,001 

Αζθαιηζκέλνη ζε ζρέζε κε 

αλαζθάιηζηνπο 

0,2 0,06 έσο 0,4 0,008 

πρλφηεηα επίζθεςεο ζηελ ππεξεζία 

πγείαο ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 

0,14 0,09 έσο 0,19 <0,001 

Απηνεθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο -0,05 -0,09 έσο -0,01 0,02 

Ζκέξεο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

επίζθεςεο κέρξη ηελ επίζθεςε 

-0,06 -0,1 έσο -0,03 <0,001 
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ΣΟΜΤ ζε ζρέζε κε λνζνθνκεία θαη 

θέληξα πγείαο 

0,2 0,1 έσο 0,3 <0,001 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, πξνθχπηνπλ 

ηα εμήο: 

 Ζ αχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηίδνληαλ κε θαιχηεξε αμηνιφγεζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο θξνληίδαο. 

 Οη αζθαιηζκέλνη αμηνιφγεζαλ ζπλνιηθά θαιχηεξα ηελ ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο ζε ζρέζε 

κε ηνπο αλαζθάιηζηνπο. 

 Ζ απμεκέλε ζπρλφηεηα επίζθεςεο ζηελ ππεξεζία πγείαο ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 

ζρεηίδνληαλ κε θαιχηεξε αμηνιφγεζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο θξνληίδαο. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο κε θαιχηεξε απηνεθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο αμηνιφγεζαλ 

ζπλνιηθά θαιχηεξα ηελ ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο. 

 Ζ αχμεζε ησλ εκεξψλ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επίζθεςεο κέρξη ηελ επίζθεςε 

ζρεηίδνληαλ κε ρεηξφηεξε αμηνιφγεζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο θξνληίδαο. 

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο θξνληίδαο ήηαλ θαιχηεξε γηα ηηο ΣΟΜΤ ζε ζρέζε κε ηα 

λνζνθνκεία θαη ηα θέληξα πγείαο. 

 Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ ην 10% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο βαζκνινγίαο 

ζπλέρεηαο ηεο θξνληίδαο. 

 

7.1.6.4. Εξαρτημϋνη μεταβλητό: βαθμολογύα περιεκτικότητασ τησ 

φροντύδασ 

 

ηνλ πίλαθα 23 παξνπζηάδνληαη νη δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο θαη ηε βαζκνινγία πεξηεθηηθφηεηαο ηεο θξνληίδαο. 
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Πίνακασ 12: Διμεταβλθτζσ ςυςχετίςεισ ανάμεςα ςτισ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ και τθ βακμολογία περιεκτικότθτασ τθσ 
φροντίδασ. 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή  Μέζε βαζκνινγία  

περιεκτικότητας ηεο 

θξνληίδαο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Σηκή p 

Φχιν    0,3
α 

  Άλδξεο 4,3 0,8  

  Γπλαίθεο 4,2 0,8  

Ζιηθία  
 

0,2
β
 <0,001

β 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν  -0,1
γ
 0,001

γ 

Δζληθφηεηα    0,7
α 

  Διιεληθή  4,2 0,8  

  Άιιε 4,3 0,6  

Αζθάιηζε    0,006
α 

  ρη  4,0 0,9 
 

  Ναη  4,2 0,8 
 

Αλαπεξία άλσ ηνπ 67%   0,3
α
 

  ρη  4,2 0,8 
 

  Ναη  4,3 0,8  

Απηνεθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο  0,1
γ
 0,09

γ 

Υξφλην λφζεκα  
 

 0,003
α 

  ρη  4,2 0,8 
 

  Ναη 4,3 0,8 
 

πρλφηεηα επίζθεςεο ζηελ ππεξεζία πγείαο 

ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 

 0,1
γ
 <0,001

γ 

Πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνχ   0,001
α 

  ρη  4,1 0,9  

  Ναη  4,3 0,8  

Ζκέξεο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επίζθεςεο 

κέρξη ηελ επίζθεςε 

 -0,1
γ
 0,001

γ 

Τπεξεζία πγείαο 
 

 0,02
α
 

  ε Αζήλα/Πεηξαηά 4,3 0,8  

  Δθηφο Αζήλαο/Πεηξαηά 4,1 0,9  
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Τπεξεζία πγείαο 
 

 <0,001
δ 

  Ννζνθνκεία  4,1 0,9  

  Κέληξα πγείαο 4,1 0,9  

  ΣΟΜΤ 4,4 0,7  

α 
έιεγρνο t 

β 
ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 

γ 
ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman 

δ
 αλάιπζε δηαζπνξάο  

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 0,20 

(p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο πεξηεθηηθφηεηαο ηεο θξνληίδαο θαη 10 αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε ηελ 

πξνο ηα πίζσ δηαγξαθή ησλ κεηαβιεηψλ (backward stepwise linear regression), ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 24. 

 

Πίνακασ 13: Πολυμεταβλθτι γραμμικι παλινδρόμθςθ με εξαρτθμζνθ μεταβλθτι τθ βακμολογία περιεκτικότθτασ τθσ 
φροντίδασ. 

Μεηαβιεηή  πληειεζηήο b 95% δηάζηεκα 

 εκπηζηνζύλεο γηα ηνλ b 

Σηκή p 

Ζιηθία  0,009 0,006 έσο 0,01 <0,001 

Αζθαιηζκέλνη ζε ζρέζε κε 

αλαζθάιηζηνπο 

0,2 0,06 έσο 0,4 0,009 

πρλφηεηα επίζθεςεο ζηελ ππεξεζία 

πγείαο ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 

0,08 0,03 έσο 0,14 0,003 

Ζκέξεο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

επίζθεςεο κέρξη ηελ επίζθεςε 

-0,05 -0,09 έσο -0,01 0,01 

ΣΟΜΤ ζε ζρέζε κε λνζνθνκεία θαη 0,2 0,1 έσο 0,3 0,001 
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θέληξα πγείαο 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, πξνθχπηνπλ 

ηα εμήο: 

 Ζ αχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηίδνληαλ κε θαιχηεξε αμηνιφγεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηεο 

θξνληίδαο. 

 Οη αζθαιηζκέλνη αμηνιφγεζαλ ζπλνιηθά θαιχηεξα ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηεο θξνληίδαο ζε 

ζρέζε κε ηνπο αλαζθάιηζηνπο. 

 Ζ απμεκέλε ζπρλφηεηα επίζθεςεο ζηελ ππεξεζία πγείαο ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 

ζρεηίδνληαλ κε θαιχηεξε αμηνιφγεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηεο θξνληίδαο. 

 Ζ αχμεζε ησλ εκεξψλ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επίζθεςεο κέρξη ηελ επίζθεςε 

ζρεηίδνληαλ κε ρεηξφηεξε αμηνιφγεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηεο θξνληίδαο. 

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηεο θξνληίδαο ήηαλ θαιχηεξε γηα ηηο ΣΟΜΤ ζε ζρέζε 

κε ηα λνζνθνκεία θαη ηα θέληξα πγείαο. 

 Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ ην 7% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο βαζκνινγίαο 

πεξηεθηηθφηεηαο ηεο θξνληίδαο. 

 

7.1.6.5. Εξαρτημϋνη μεταβλητό: βαθμολογύα ποιότητασ ιατρικόσ 

φροντύδασ 

 

ηνλ πίλαθα 25 παξνπζηάδνληαη νη δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο θαη ηε βαζκνινγία πνηφηεηαο ηαηξηθήο θξνληίδαο. 

 

Πίνακασ 14: Διμεταβλθτζσ ςυςχετίςεισ ανάμεςα ςτισ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ και τθ βακμολογία ποιότθτασ ιατρικισ 
φροντίδασ. 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή  Μέζε βαζκνινγία  

πνηόηεηαο ηαηξηθήο 

θξνληίδαο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Σηκή p 

Φχιν    0,9
α 

  Άλδξεο 4,4 0,8  
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  Γπλαίθεο 4,4 0,8  

Ζιηθία  
 

0,2
β
 <0,001

β 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν  -0,1
γ
 0,05

γ 

Δζληθφηεηα    0,8
α 

  Διιεληθή  4,4 0,8  

  Άιιε 4,4 0,6  

Αζθάιηζε    <0,001
α 

  ρη  4,2 0,8 
 

  Ναη  4,3 0,7 
 

Αλαπεξία άλσ ηνπ 67%   0,4
α
 

  ρη  4,4 0,7 
 

  Ναη  4,4 0,8  

Απηνεθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο  0,04
γ
 0,1

γ 

Υξφλην λφζεκα  
 

 0,1
α 

  ρη  4,4 0,7 
 

  Ναη 4,4 0,8 
 

πρλφηεηα επίζθεςεο ζηελ ππεξεζία πγείαο 

ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 

 0,1
γ
 <0,001

γ 

Πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνχ   <0,001
α 

  ρη  4,2 0,8  

  Ναη  4,4 0,7  

Ζκέξεο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επίζθεςεο 

κέρξη ηελ επίζθεςε 

 -0,2
γ
 <0,001

γ 

Τπεξεζία πγείαο 
 

 <0,001
α
 

  ε Αζήλα/Πεηξαηά 4,4 0,8  

  Δθηφο Αζήλαο/Πεηξαηά 4,2 0,8  

Τπεξεζία πγείαο 
 

 <0,001
δ 

  Ννζνθνκεία  4,2 0,8  

  Κέληξα πγείαο 4,2 0,8  

  ΣΟΜΤ 4,7 0,5  

α 
έιεγρνο t 

β 
ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 
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γ 
ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman 

δ
 αλάιπζε δηαζπνξάο  

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 0,20 

(p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο πνηφηεηαο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη 10 αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε ηελ 

πξνο ηα πίζσ δηαγξαθή ησλ κεηαβιεηψλ (backward stepwise linear regression), ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 26. 

 

Πίνακασ 15: Πολυμεταβλθτι γραμμικι παλινδρόμθςθ με εξαρτθμζνθ μεταβλθτι τθ βακμολογία ποιότθτασ ιατρικισ 
φροντίδασ. 

Μεηαβιεηή  πληειεζηήο b 95% δηάζηεκα 

 εκπηζηνζύλεο γηα ηνλ b 

Σηκή p 

Ζιηθία  0,006 0,004 έσο 0,009 <0,001 

Αζθαιηζκέλνη ζε ζρέζε κε 

αλαζθάιηζηνπο 

0,2 0,06 έσο 0,4 0,006 

Απηνεθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο -0,05 -0,09 έσο -0,01 0,01 

Ζκέξεο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

επίζθεςεο κέρξη ηελ επίζθεςε 

-0,06 -0,1 έσο -0,03 <0,001 

ΣΟΜΤ ζε ζρέζε κε λνζνθνκεία θαη 

θέληξα πγείαο 

0,4 0,3 έσο 0,5 <0,001 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, πξνθχπηνπλ 

ηα εμήο: 

 Ζ αχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηίδνληαλ κε θαιχηεξε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηαηξηθήο 

θξνληίδαο. 
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 Οη αζθαιηζκέλνη αμηνιφγεζαλ ζπλνιηθά θαιχηεξα ηελ πνηφηεηα ηαηξηθήο θξνληίδαο ζε 

ζρέζε κε ηνπο αλαζθάιηζηνπο. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο κε θαιχηεξε απηνεθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο αμηνιφγεζαλ 

ζπλνιηθά θαιχηεξα ηελ πνηφηεηα ηαηξηθήο θξνληίδαο. 

 Ζ αχμεζε ησλ εκεξψλ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επίζθεςεο κέρξη ηελ επίζθεςε 

ζρεηίδνληαλ κε ρεηξφηεξε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηαηξηθήο θξνληίδαο. 

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηαηξηθήο θξνληίδαο ήηαλ θαιχηεξε γηα ηηο ΣΟΜΤ ζε ζρέζε 

κε ηα λνζνθνκεία θαη ηα θέληξα πγείαο. 

 Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ ην 11% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο βαζκνινγίαο 

πνηφηεηαο ηαηξηθήο θξνληίδαο. 

 

7.1.6.6. Εξαρτημϋνη μεταβλητό: βαθμολογύα ποιότητασ νοςηλευτικόσ 

φροντύδασ 

 

ηνλ πίλαθα 27 παξνπζηάδνληαη νη δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο θαη ηε βαζκνινγία πνηφηεηαο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. 

 

Πίνακασ 16: Διμεταβλθτζσ ςυςχετίςεισ ανάμεςα ςτισ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ και τθ βακμολογία ποιότθτασ 
νοςθλευτικισ φροντίδασ. 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή  Μέζε βαζκνινγία  

πνηόηεηαο λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Σηκή p 

Φχιν    0,1
α 

  Άλδξεο 4,2 0,9  

  Γπλαίθεο 4,3 0,8  

Ζιηθία  
 

0,1
β
 0,001

β 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν  -0,01
γ
 0,7

γ 

Δζληθφηεηα    0,9
α 

  Διιεληθή  4,3 0,8  

  Άιιε 4,3 0,9  

Αζθάιηζε    0,8
α 
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  ρη  4,2 0,7 
 

  Ναη  4,3 0,8 
 

Αλαπεξία άλσ ηνπ 67%   0,4
α
 

  ρη  4,3 0,8 
 

  Ναη  4,3 0,9  

Απηνεθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο  0,06
γ
 0,03

γ 

Υξφλην λφζεκα  
 

 0,1
α 

  ρη  4,2 0,8 
 

  Ναη 4,3 0,8 
 

πρλφηεηα επίζθεςεο ζηελ ππεξεζία πγείαο 

ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 

 0,1
γ
 <0,001

γ 

Πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνχ   0,7
α 

  ρη  4,3 0,7  

  Ναη  4,3 0,8  

Ζκέξεο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επίζθεςεο 

κέρξη ηελ επίζθεςε 

 -0,2
γ
 <0,001

γ 

Τπεξεζία πγείαο 
 

 <0,001
α
 

  ε Αζήλα/Πεηξαηά 4,3 0,8  

  Δθηφο Αζήλαο/Πεηξαηά 4,1 0,9  

Τπεξεζία πγείαο 
 

 <0,001
δ 

  Ννζνθνκεία  4,1 0,9  

  Κέληξα πγείαο 4,1 0,8  

  ΣΟΜΤ 4,6 0,7  

α 
έιεγρνο t 

β 
ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 

γ 
ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman 

δ
 αλάιπζε δηαζπνξάο  

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 0,20 

(p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο πνηφηεηαο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο θαη 8 αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε ηελ 
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πξνο ηα πίζσ δηαγξαθή ησλ κεηαβιεηψλ (backward stepwise linear regression), ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 28. 

 

Πίνακασ 17: Πολυμεταβλθτι γραμμικι παλινδρόμθςθ με εξαρτθμζνθ μεταβλθτι τθ βακμολογία ποιότθτασ 
νοςθλευτικισ φροντίδασ. 

Μεηαβιεηή  πληειεζηήο b 95% δηάζηεκα 

 εκπηζηνζύλεο γηα ηνλ b 

Σηκή p 

Ζιηθία  0,004 0,001 έσο 0,007 0,02 

Ζκέξεο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

επίζθεςεο κέρξη ηελ επίζθεςε 

-0,09 -0,1 έσο -0,05 <0,001 

ΣΟΜΤ ζε ζρέζε κε λνζνθνκεία θαη 

θέληξα πγείαο 

0,4 0,3 έσο 0,5 <0,001 

Τπεξεζία πγείαο ζε Αζήλα/Πεηξαηά ζε 

ζρέζε κε ππεξεζία πγείαο εθηφο 

Αζήλαο/Πεηξαηά 

0,1 0,02 έσο 0,3 0,023 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, πξνθχπηνπλ 

ηα εμήο: 

 Ζ αχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηίδνληαλ κε θαιχηεξε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο. 

 Ζ αχμεζε ησλ εκεξψλ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επίζθεςεο κέρξη ηελ επίζθεςε 

ζρεηίδνληαλ κε ρεηξφηεξε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. 

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ήηαλ θαιχηεξε γηα ηηο ΣΟΜΤ ζε 

ζρέζε κε ηα λνζνθνκεία θαη ηα θέληξα πγείαο. 

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ήηαλ θαιχηεξε γηα ηηο ππεξεζίεο 

πγείαο ζε Αζήλα/Πεηξαηά ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο εθηφο Αζήλαο/Πεηξαηά. 

 Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ ην 10% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο βαζκνινγίαο 

πνηφηεηαο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. 
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7.1.6.7. Εξαρτημϋνη μεταβλητό: βαθμολογύα εγκαταςτϊςεων 

 

ηνλ πίλαθα 29 παξνπζηάδνληαη νη δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο θαη ηε βαζκνινγία εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Πίνακασ 18: Διμεταβλθτζσ ςυςχετίςεισ ανάμεςα ςτισ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ και τθ βακμολογία εγκαταςτάςεων. 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή  Μέζε βαζκνινγία  

εγθαηαζηάζεσλ 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Σηκή p 

Φχιν    0,6
α 

  Άλδξεο 4,2 0,8  

  Γπλαίθεο 4,2 0,8  

Ζιηθία  
 

0,2
β
 <0,001

β 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν  -0,1
γ
 <0,001

γ 

Δζληθφηεηα    0,3
α 

  Διιεληθή  4,2 0,8  

  Άιιε 4,1 0,8  

Αζθάιηζε    0,003
α 

  ρη  4,0 0,9 
 

  Ναη  4,2 0,8 
 

Αλαπεξία άλσ ηνπ 67%   0,2
α
 

  ρη  4,2 0,8 
 

  Ναη  4,3 0,9  

Απηνεθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο  0,1
γ
 0,003

γ 

Υξφλην λφζεκα  
 

 0,1
α 

  ρη  4,2 0,8 
 

  Ναη 4,2 0,8 
 

πρλφηεηα επίζθεςεο ζηελ ππεξεζία πγείαο 

ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 

 0,14
γ
 <0,001

γ 

Πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνχ   <0,001
α 

  ρη  4,1 0,8  

  Ναη  4,3 0,8  
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Ζκέξεο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επίζθεςεο 

κέρξη ηελ επίζθεςε 

 -0,2
γ
 <0,001

γ 

Τπεξεζία πγείαο 
 

 <0,001
α
 

  ε Αζήλα/Πεηξαηά 4,3 0,8  

  Δθηφο Αζήλαο/Πεηξαηά 4,0 0,9  

Τπεξεζία πγείαο 
 

 <0,001
δ 

  Ννζνθνκεία  4,0 0,8  

  Κέληξα πγείαο 4,1 0,8  

  ΣΟΜΤ 4,6 0,6  

α 
έιεγρνο t 

β 
ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 

γ 
ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman 

δ
 αλάιπζε δηαζπνξάο  

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 0,20 

(p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο εγθαηαζηάζεσλ θαη 11 αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε ηελ πξνο ηα πίζσ δηαγξαθή 

ησλ κεηαβιεηψλ (backward stepwise linear regression), ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο 

θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 30. 
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Πίνακασ 30: Πολυμεταβλθτι γραμμικι παλινδρόμθςθ με εξαρτθμζνθ μεταβλθτι τθ βακμολογία εγκαταςτάςεων. 

Μεηαβιεηή  πληειεζηήο b 95% δηάζηεκα 

 εκπηζηνζύλεο γηα ηνλ b 

Σηκή p 

Ζιηθία  0,008 0,005 έσο 0,011 <0,001 

Ζκέξεο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

επίζθεςεο κέρξη ηελ επίζθεςε 

-0,06 -0,09 έσο -0,03 <0,001 

ΣΟΜΤ ζε ζρέζε κε λνζνθνκεία θαη 

θέληξα πγείαο 

0,5 0,4 έσο 0,6 <0,001 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, πξνθχπηνπλ 

ηα εμήο: 

 Ζ αχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηίδνληαλ κε θαιχηεξε αμηνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Ζ αχμεζε ησλ εκεξψλ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επίζθεςεο κέρξη ηελ επίζθεςε 

ζρεηίδνληαλ κε ρεηξφηεξε αμηνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ήηαλ θαιχηεξε γηα ηηο ΣΟΜΤ ζε ζρέζε κε ηα 

λνζνθνκεία θαη ηα θέληξα πγείαο. 

 Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ ην 14% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο βαζκνινγίαο 

εγθαηαζηάζεσλ. 

 

7.1.6.8. Εξαρτημϋνη μεταβλητό: βαθμολογύα ςύςταςησ του γιατρού 

 

ηνλ πίλαθα 31 παξνπζηάδνληαη νη δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο θαη ηε βαζκνινγία ζχζηαζεο ηνπ γηαηξνχ. 
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Πίνακασ 31: Διμεταβλθτζσ ςυςχετίςεισ ανάμεςα ςτισ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ και τθ βακμολογία ςφςταςθσ του γιατροφ. 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή  Μέζε βαζκνινγία  

ζύζηαζεο ηνπ γηαηξνύ 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Σηκή p 

Φχιν    0,2
α 

  Άλδξεο 9,1 1,7  

  Γπλαίθεο 9,2 1,6  

Ζιηθία  
 

0,2
β
 <0,001

β 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν  -0,1
γ
 <0,001

γ 

Δζληθφηεηα    0,9
α 

  Διιεληθή  9,1 1,6  

  Άιιε 9,1 1,6  

Αζθάιηζε    0,004
α 

  ρη  8,7 1,9 
 

  Ναη  9,2 1,6 
 

Αλαπεξία άλσ ηνπ 67%   0,01
α
 

  ρη  9,1 1,7 
 

  Ναη  9,4 1,3  

Απηνεθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο  0,1
γ
 0,004

γ 

Υξφλην λφζεκα  
 

 0,1
α 

  ρη  9,1 1,7 
 

  Ναη 9,2 1,6 
 

πρλφηεηα επίζθεςεο ζηελ ππεξεζία πγείαο 

ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 

 0,15
γ
 <0,001

γ 

Πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνχ   <0,001
α 

  ρη  8,8 1,9  

  Ναη  9,2 1,5  

Ζκέξεο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επίζθεςεο 

κέρξη ηελ επίζθεςε 

 -0,1
γ
 <0,001

γ 

Τπεξεζία πγείαο 
 

 <0,001
α
 

  ε Αζήλα/Πεηξαηά 9,2 1,5  

  Δθηφο Αζήλαο/Πεηξαηά 8,9 1,9  

Τπεξεζία πγείαο 
 

 <0,001
δ 
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  Ννζνθνκεία  8,9 1,8  

  Κέληξα πγείαο 8,9 1,8  

  ΣΟΜΤ 9,6 1,1  

α 
έιεγρνο t 

β 
ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 

γ 
ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman 

δ
 αλάιπζε δηαζπνξάο  

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 0,20 

(p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ζχζηαζεο ηνπ γηαηξνχ θαη 12 αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε ηελ πξνο ηα πίζσ 

δηαγξαθή ησλ κεηαβιεηψλ (backward stepwise linear regression), ηα απνηειέζκαηα ηεο 

νπνίαο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 32. 

 

Πίνακασ 19: Πολυμεταβλθτι γραμμικι παλινδρόμθςθ με εξαρτθμζνθ μεταβλθτι τθ βακμολογία ςφςταςθσ του γιατροφ. 

Μεηαβιεηή  πληειεζηήο b 95% δηάζηεκα 

 εκπηζηνζύλεο γηα ηνλ b 

Σηκή p 

Ζιηθία  0,01 0,006 έσο 0,017 <0,001 

Αζθαιηζκέλνη ζε ζρέζε κε αλαζθάιηζηνπο 0,4 0,1 έσο 0,7 0,023 

ΣΟΜΤ ζε ζρέζε κε λνζνθνκεία θαη θέληξα 

πγείαο 

0,5 0,3 έσο 0,7 <0,001 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, πξνθχπηνπλ 

ηα εμήο: 

 Ζ αχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηίδνληαλ κε θαιχηεξε βαζκνινγία ζχζηαζεο ηνπ γηαηξνχ. 
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 Οη αζθαιηζκέλνη ζχζηελαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηνλ γηαηξφ ζε ζρέζε κε ηνπο 

αλαζθάιηζηνπο. 

 Οη επηζθέπηεο ζηηο ΣΟΜΤ ζχζηελαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηνλ γηαηξφ ζε ζρέζε κε ηνπο 

επηζθέπηεο ζηα λνζνθνκεία θαη ηα θέληξα πγείαο. 

 Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ ην 7% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο βαζκνινγίαο 

ζχζηαζεο ηνπ γηαηξνχ. 

 

7.1.6.9. Εξαρτημϋνη μεταβλητό: βαθμολογύα ςύςταςησ των υπηρεςιών 

υγεύασ 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη δηκεηαβιεηέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ηε βαζκνινγία ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

 

Πίνακασ 20: Διμεταβλθτζσ ςυςχετίςεισ ανάμεςα ςτισ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ και τθ βακμολογία ςφςταςθσ των 
υπθρεςιϊν υγείασ. 

Αλεμάξηεηε κεηαβιεηή  Μέζε βαζκνινγία  

ζύζηαζεο ησλ ππεξεζηώλ 

πγείαο 

Σππηθή 

απόθιηζε 

Σηκή p 

Φχιν    0,7
α 

  Άλδξεο 9,0 1,7  

  Γπλαίθεο 9,0 1,7  

Ζιηθία  
 

0,2
β
 <0,001

β 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν  -0,1
γ
 <0,001

γ 

Δζληθφηεηα    0,9
α 

  Διιεληθή  9,0 1,7  

  Άιιε 9,1 1,7  

Αζθάιηζε    0,3
α 

  ρη  8,9 1,5 
 

  Ναη  9,0 1,7 
 

Αλαπεξία άλσ ηνπ 67%   0,004
α
 

  ρη  9,0 1,8 
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  Ναη  9,3 1,3  

Απηνεθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο  0,1
γ
 0,002

γ 

Υξφλην λφζεκα  
 

 0,1
α 

  ρη  9,0 1,7 
 

  Ναη 9,1 1,7 
 

πρλφηεηα επίζθεςεο ζηελ ππεξεζία πγείαο 

ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 

 0,14
γ
 <0,001

γ 

Πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνχ   <0,001
α 

  ρη  8,6 2,0  

  Ναη  9,1 1,6  

Ζκέξεο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επίζθεςεο 

κέρξη ηελ επίζθεςε 

 -0,1
γ
 <0,001

γ 

Τπεξεζία πγείαο 
 

 <0,001
α
 

  ε Αζήλα/Πεηξαηά 9,1 1,4  

  Δθηφο Αζήλαο/Πεηξαηά 8,5 2,2  

Τπεξεζία πγείαο 
 

 <0,001
δ 

  Ννζνθνκεία  8,7 1,9  

  Κέληξα πγείαο 8,6 2,0  

  ΣΟΜΤ 9,6 0,9  

α 
έιεγρνο t 

β 
ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 

γ 
ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman 

δ
 αλάιπζε δηαζπνξάο  

 

Έπεηηα απφ ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε πξνέθπςε ζηαηηζηηθή ζρέζε ζην επίπεδν ηνπ 0,20 

(p<0,20) κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο ζχζηαζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη 10 αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, εθαξκφζηεθε πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε ηελ 

πξνο ηα πίζσ δηαγξαθή ησλ κεηαβιεηψλ (backward stepwise linear regression), ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 34. 
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Πίνακασ 21: Πολυμεταβλθτι γραμμικι παλινδρόμθςθ με εξαρτθμζνθ μεταβλθτι τθ βακμολογία ςφςταςθσ των 
υπθρεςιϊν υγείασ. 

Μεηαβιεηή  πληειεζηήο b 95% δηάζηεκα 

 εκπηζηνζύλεο γηα ηνλ b 

Σηκή p 

Ζιηθία  0,02 0,011 έσο 0,023 <0,001 

Απηνεθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο -0,15 -0,24 έσο -0,05 0,002 

Ζκέξεο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

επίζθεςεο κέρξη ηελ επίζθεςε 

-0,1 -0,2 έσο -0,03 0,006 

ΣΟΜΤ ζε ζρέζε κε λνζνθνκεία θαη θέληξα 

πγείαο 

0,8 0,6 έσο 0,9 <0,001 

Τπεξεζία πγείαο ζε Αζήλα/Πεηξαηά ζε 

ζρέζε κε ππεξεζία πγείαο εθηφο 

Αζήλαο/Πεηξαηά 

0,3 0,09 έσο 0,5 0,006 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, πξνθχπηνπλ 

ηα εμήο: 

 Ζ αχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηίδνληαλ κε θαιχηεξε βαζκνινγία ζχζηαζεο ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο κε θαιχηεξε απηνεθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο είραλ κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία ζχζηαζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

 Ζ αχμεζε ησλ εκεξψλ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επίζθεςεο κέρξη ηελ επίζθεςε 

ζρεηίδνληαλ κε ρεηξφηεξε βαζκνινγία ζχζηαζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

 Οη επηζθέπηεο ζηηο ΣΟΜΤ ζχζηελαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο ζε ζρέζε 

κε ηνπο επηζθέπηεο ζηα λνζνθνκεία θαη ηα θέληξα πγείαο. 
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 Οη επηζθέπηεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ζε Αζήλα/Πεηξαηά ζχζηελαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

ηηο ππεξεζίεο πγείαο ζε ζρέζε κε ηνπο επηζθέπηεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο εθηφο 

Αζήλαο/Πεηξαηά. 

 Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ ην 11% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο βαζκνινγίαο 

ζχζηαζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.  
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8. υμπεραςματικϋσ διαπιςτώςεισ 

 

 

Σν 2010, ε Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ζηελ Διιάδα ήηαλ έλαο ηνκέαο πνπ αληηκεηψπηδε 

πξνβιήκαηα ζε δχν επίπεδα ζπληνληζκνχ (Economou 2010, Οηθνλφκνπ 2012). Πξψηνλ, ε 

έιιεηςε ζπζηήκαηνο παξαπνκπψλ ζήκαηλε φηη ππήξρε ειάρηζηνο ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ 

παξφρσλ ΠΦΤ θαη ησλ λνζνθνκεηαθψλ ηαηξψλ. Δπηπιένλ, ε έιιεηςε ζαθψο θαζνξηζκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ παξαπνκπήο εκπφδηδε ηε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο θαη αχμαλε ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Γεχηεξνλ, ππήξραλ δηαθνξεηηθέο νξγαλσηηθέο θαη 

δηνηθεηηθέο δνκέο κε αλεπάξθεηεο ζην πξνζσπηθφ θαη ζηνλ εμνπιηζκφ, κε απνηέιεζκα ηε 

ρακειή πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηε δεκηνπξγία δπζπηζηίαο εθ κέξνπο ησλ 

πνιηηψλ.  

 

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2014 εθαξκφζηεθε κηα δηαξζξσηηθή κεηαξξχζκηζε κε ζηφρν λα 

αλαβαζκίζεη ηελ παξνρή ηεο δεκφζηα ρξεκαηνδνηνχκελεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, κέζσ 

ελφο βειηησκέλνπ ζπληνληζκνχ ησλ δηαθφξσλ παξφρσλ. Ζ λνκνζεζία πνπ ςεθίζηεθε ην 2014 

(Ν. 4238/2014: «ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ (Π.Δ.Γ.Τ.), ΑΛΛΑΓΖ 

ΚΟΠΟΤ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΦΔΚ 38 Α/17-2-2014) είρε σο ζηφρν λα 

αλαπηχμεη κηα εζληθή ππεξεζία πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε νπνία ζα απνηεινχληαλ 

απφ θέληξα πγείαο, πνιπταηξεία ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ζπκβεβιεκέλνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο. χκθσλα κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν Νφκν, φιεο νη δεκφζηεο δνκέο ΠΦΤ 

κεηαβηβάδνληαλ ζηε δηθαηνδνζία ησλ ΤΠΔ. Βάζεη απηήο ηεο κεηαξξχζκηζεο, νη 

εγθαηαζηάζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγνχλ 24 ψξεο ηελ εκέξα, 7 εκέξεο ηελ 

εβδνκάδα. Δπηπιένλ, ν Ν. 4238/2014 εηζήγαγε έλα ζχζηεκα παξαπνκπψλ βαζηζκέλν ζηνπο 

γεληθνχο ηαηξνχο (Economou et al. 2015, Economou et al. 2017). Χζηφζν, ε ζηειέρσζε ησλ 

κνλάδσλ ηνπ ΠΔΓΤ (Πξσηνβάζκην Δζληθφ Γίθηπν Τγείαο) παξέκελε πξνζαλαηνιηζκέλε 

ζηνπο ηαηξνχο εηδηθνηήησλ θαη δελ ηέζεθε ηειηθά ζε ηζρχ ην ζχζηεκα παξαπνκπψλ. Γεληθά, ε 

εθαξκνγή ηεο κεηαξξχζκηζεο ππήξμε αξθεηά αξγή ιφγσ αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ 

πεξηνξηζκψλ, αιιά θαη εμαηηίαο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηεο πξνζέγγηζεο πνπ θαζνδεγνχληαλ 

θπξίσο απφ δεκνζηνλνκηθέο επηδηψμεηο (Οηθνλφκνπ θαη Παληειή 2019, Economou et al. 

2017). 

 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα, ςεθίζηεθε ν Ν. 4486/2017 κε 

ζθνπφ ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ ζπζηήκαηνο ΠΦΤ γηα ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε βαζηθέο 
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ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ πγείαο ζηε ξίδα ηνπο, δειαδή  

πξσηίζησο ζην επίπεδν ηεο θνηλφηεηαο θαη ζπλεπαθφινπζα ηε κείσζε ησλ απνθεπθηέσλ 

εηζαγσγψλ ζηα λνζνθνκεία (Economou et al. 2017). Ο ελ ιφγσ Νφκνο εθρσξεί ζε 

πεξηθεξεηαθέο ρσξηθέο κνλάδεο (Σνκείο ΠΦΤ) ηελ επζχλε λα παξέρνπλ πξσηνβάζκηα 

θξνληίδα, κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ Σνπηθψλ Μνλάδσλ Τγείαο (TνMY) θαη ηνπιάρηζηνλ κίαο 

κνλάδαο εμεηδηθεπκέλεο πεξηπαηεηηθήο θξνληίδαο (θέληξν πγείαο). Γηαθνξεηηθνί Σνκείο ΠΦΤ 

παξαπέκπνπλ ζε θνηλέο ππεξεζίεο δεπηεξνβάζκηαο, ηξηηνβάζκηαο θαη εμεηδηθεπκέλεο 

θξνληίδαο ή θαη απνθαηάζηαζεο κε βάζε ηηο αλάγθεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. ην πιαίζην 

απηφ, νη πνιίηεο θαινχληαη λα εγγξαθνχλ ππνρξεσηηθά ζε κηα ΣνΜΤ, ζπκβάιινληαο ζηνλ 

ζπληνληζκφ θαη ηε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο. Σα ππάξρνληα αγξνηηθά θέληξα πγείαο θαη νη 

αζηηθέο κνλάδεο πεξηπαηεηηθήο θξνληίδαο κεηαηξέπνληαη ζε θέληξα αλαθνξάο ηνπ δηθηχνπ 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο επηπέδνπ πεξηπαηεηηθήο θξνληίδαο κε 

εμεηδηθεπκέλεο, δηαγλσζηηθέο θαη εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο ππεξεζίεο, απαιιάζζνληαο ηα 

λνζνθνκεία απφ αρξείαζην θφξην εξγαζίαο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπο θαη ηα ηκήκαηα 

επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ηνπο. Σα γεληθά λνζνθνκεία αλαθνξάο ζπλεξγάδνληαη κε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ΠΦΤ θαη είλαη ππεχζπλα γηα ηελ αληαπφθξηζε ζε έθηαθηα πεξηζηαηηθά 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ, ηελ εμεηδηθεπκέλε εμσλνζνθνκεηαθή θαη λνζνθνκεηαθή 

θξνληίδα αζζελψλ πνπ παξαπέκπνληαη απφ ηηο TνMY θαη ηηο εμεηδηθεπκέλεο κνλάδεο 

πεξηπαηεηηθήο θξνληίδαο, θαζψο θαη γηα ηελ ηειεταηξηθή θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ΣνΜΤ εμ 

απνζηάζεσο. 

 

Χζηφζν, παξά ηελ πάξνδν δχν ρξφλσλ απφ ηε ζεζκνζέηεζε ηεο πξναλαθεξζείζαο 

κεηαξξχζκηζεο, απηή δελ έρεη αθφκα νινθιεξσζεί (Οηθνλφκνπ θαη Παληειή 2019). Γηα 

παξάδεηγκα, ελψ νη πξψηεο ΣνΜΤ ιεηηνχξγεζαλ απφ ηα ηέιε ηνπ 2017 θαη ήηαλ 

πξνγξακκαηηζκέλν λα δεκηνπξγεζνχλ ζε πξψηε θάζε 239 ΣνΜΤ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, 

ζήκεξα (ηέιε ηνπ 2019) κφλν πεξίπνπ 120 ΣνΜΤ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία. Ζ δηαδηθαζία 

ππνρξεσηηθήο εγγξαθήο ησλ πνιηηψλ ζε ΣνΜΤ έρεη αηνλήζεη, ελψ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί 

θαη ν γξαθεηνθξαηηθφο ραξαθηήξαο απηήο, δεδνκέλνπ φηη αλ θαη ε αίηεζε εγγξαθήο κπνξεί λα 

ππνβιεζεί θαη κέζσ ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο, σζηφζν γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο 

είλαη αλαγθαία θαη ε εθηχπσζε θαη παξάδνζε ηεο αίηεζεο ζηνλ νηθνγελεηαθφ γηαηξφ καδί κε 

θσηναληίγξαθν εγγξάθνπ ηαπηνπνίεζεο θαη θσηναληίγξαθν εγγξάθνπ απφδεημεο δηεχζπλζεο 

θαηνηθίαο ή ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε. νβαξέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνληαη ζηελ θάιπςε ησλ 

ζέζεσλ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη αλαγθαίεο, ππνζηεξηθηηθέο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαπνκπήο 

δξάζεηο, φπσο ν ειεθηξνληθφο θάθεινο ηνπ αζζελή θαη νη θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, 
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θαζπζηεξνχλ θαη δελ έρνπλ αθφκα νινθιεξσζεί. Δπηπιένλ, ε έιιεηςε ζαθψο θαζνξηζκέλσλ 

δηεξγαζηψλ θαη ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ παξνρήο θξνληίδαο ζε δηαθνξεηηθά 

πεξηβάιινληα (ΣνΜΤ, θέληξα πγείαο θαη λνζνθνκεία) ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ηελ 

αληαπφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ θαη λα πξνθαιέζεη αθφκα 

πεξηζζφηεξε απνγνήηεπζε θαη δπζπηζηία.  

 

Ζ θαηάζηαζε πνπ κφιηο πεξηεγξάθεθε, παξαπέκπεη ζην δήηεκα ηεο νινθιεξσκέλεο 

θξνληίδαο πγείαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ νξηδφληηα νινθιήξσζε (ζηξαηεγηθέο 

δηαζχλδεζεο παξφκνησλ επηπέδσλ θξνληίδαο, φπσο ππέξβαζε επαγγεικαηηθψλ νξίσλ θαη 

νξίσλ ηκήκαηνο) φζν θαη ηελ θάζεηε νινθιήξσζε (ζηξαηεγηθέο δηαζχλδεζεο δηαθνξεηηθψλ 

επηπέδσλ θξνληίδαο) αιιά θαη ηε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο (αθνξά ζηελ πξννπηηθή ηνπ ρξήζηε 

ησλ ππεξεζηψλ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ εκπεηξία ηνπ αζζελνχο) θαζψο θαη ηερλνινγηθέο, 

δηαρεηξηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πηπρέο ησλ ππεξεζηψλ. Ηζηνξηθά, ην ειιεληθφ ζχζηεκα έρεη 

επηδείμεη ρακειφ βαζκφ νινθιήξσζεο: ην ζχζηεκα πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο δελ έρεη 

αλαπηπρζεί πιήξσο θαη νη αζζελείο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ πξφζβαζε, ζηε 

ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο πνπ ηνπο παξέρεηαη θαη ζηνλ ζπληνληζκφ, θαζψο θαη ζηελ πιεξφηεηα 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. πσο ήδε αλαθέξζεθε, επί ηνπ παξφληνο, ν κεραληζκφο 

παξαπνκπψλ δελ είλαη επαξθψο αλεπηπγκέλνο, δελ ππάξρνπλ ζαθψο πξνζδηνξηζκέλεο 

δηαδξνκέο ησλ αζζελψλ θαηά ηε δηαδηθαζία κεηαθίλεζήο ηνπο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, 

απνπζηάδεη ε εθηελήο ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ε δηαρείξηζε αζζελεηψλ είλαη 

ζπλνιηθά αδχλακε, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο καθξνρξφλησλ θαηαζηάζεσλ θαη 

πνιπλνζεξφηεηαο, επεηγφλησλ νμέσλ πεξηζηαηηθψλ θαη αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ θαη‘ νίθνλ 

θξνληίδαο, κε επηπηψζεηο ηφζν ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο φζν θαη ζηελ 

ηζφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα (π.ρ. επαλάιεςε δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ) (Sifaki-Pistolla et 

al., 2017). 

 

Γεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ δηαπηζηψζεσλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξφζθαηεο εμαγγειίεο 

γηα λέεο αιιαγέο ζηελ ΠΦΤ, αλαδεηθλχεηαη ην δήηεκα ηεο δηακφξθσζεο ηεθκεξησκέλεο 

πνιηηηθήο πγείαο. Βαζηθή παξάκεηξνο κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ 

εκπεηξηψλ ησλ ίδησλ ησλ αζζελψλ απφ ηελ επαθή ηνπο κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο. Μέρξη 

πξφζθαηα, ζηηο δεκφζηεο κνλάδεο πγείαο ηεο Διιάδαο, δελ ππήξρε θάπνην επίζεκα 

ζρεδηαζκέλν εξγαιείν γηα ηελ δηεμαγσγή αλάινγσλ εξεπλψλ. Με δεδνκέλε ηε κεγάιε 

ζεκαζία ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηεο ΠΦΤ, δηεμήρζεζαλ δχν εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο κε ηε 

ζπκπιήξσζε δνκεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ, νη νπνίεο αθινχζεζαλ θνηλά κεζνδνινγηθά 
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ραξαθηεξηζηηθά ζηε δνκεζή ηνπο. Ζ πξψηε μεθίλεζε  κε  πξσηνβνπιία ηνπ αξκφδηνπ 

Γξαθείν ηνπ ΠΟΤ ζηελ Αζήλα, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηξηψλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

εκπεηξίεο ησλ αζζελψλ φζνλ αθνξά ηε ιήςε ππεξεζηψλ απφ: (i) ηνπο 

γεληθνχο/νηθνγελεηαθνχο ηαηξνχο, (ii) ηνπο ηαηξνχο εηδηθνηήησλ ησλ θέληξσλ πγείαο θαη (iii) 

ηνπο ηαηξνχο εηδηθνηήησλ ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ησλ λνζνθνκείσλ. Σα ηξία 

εξσηεκαηνιφγηα νξηζηηθνπνηήζεθαλ θαη ζρεδηάζηεθαλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο θαη ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ ζε ηαθηή βάζε απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο (Economou et al. 2019, Kaitelidou et al. 2019). Ζ δεχηεξε θαη πην 

πξφζθαηε ρξνληθά έξεπλα, είλαη ε παξνχζα πνπ δηεμήρζε ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Σεθκεξίσζεο, Έξεπλαο θαη Καηλνηνκηψλ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζε. 

 

 

8.1. υμπερϊςματα ϋρευνασ του Παγκόςμιου Οργανιςμού Τγεύασ ςχετικϊ με τισ 

ΣΟΜΤ 

 

Ζ πξψηε έξεπλα πνπ δηεμάρζεθε κε ηε ρξήζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απηψλ έιαβε ρψξα 

κεηαμχ Ηαλνπαξίνπ θαη Μαξηίνπ ηνπ 2019 θαη αθνξνχζε 2.620 άηνκα πνπ επηζθέθηεθαλ 63 

ToMY ζε φιε ηε ρψξα (Οηθνλφκνπ θαη ζπλ. 2019, Konstantakopoulou et al. 2019). Απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη γεληθά νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ ζεηηθέο εκπεηξίεο 

γηα φιεο ηηο ππφ αμηνιφγεζε δηαζηάζεηο ηεο θξνληίδαο. Χζηφζν, ε πνηφηεηα ηεο ηαηξηθήο θαη 

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζεκείσζε ηηο πςειφηεξεο κέζεο ηηκέο, πηζαλφλ αλαδεηθλχνληαο θαη 

ηε ζρέζε «εμάξηεζεο» κεηαμχ αζζελψλ θαη ηαηξψλ, κε ηε ζπλέρεηα θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο 

θξνληίδαο λα ζεκεηψλνπλ ην δεχηεξν πςειφηεξν ζθνξ. Ζ πξνζβαζηκφηεηα ήηαλ ε κεηαβιεηή 

κε ηνλ ρακειφηεξν βαζκφ, αθνινπζνχκελε απφ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηεο θξνληίδαο θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ππνδνκήο ησλ ΣνΜΤ. Οη κεηαβιεηέο γηα ηηο νπνίεο νη 

ρξήζηεο αλέθεξαλ ηηο πεξηζζφηεξν αξλεηηθέο εκπεηξίεο ήηαλ ε εγγχηεηα ηεο ToMY ζε ζρέζε 

κε ηελ θαηνηθία ηνπο, ε κε δένπζα πξνζνρή απφ ην ηαηξφ ηεο ΣνΜΤ γηα ηε θαξκαθεπηηθή 

αγσγή πνπ άιινη ηαηξνί είραλ ρνξεγήζεη, ην άβνιν (κε άλεην) πεξηβάιινλ ησλ ρψξσλ 

αλακνλήο ζηελ ΣνΜΤ, ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ΣνΜΤ (ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο) θαη ε κε 

παξνρή απφ ηνπο ηαηξνχο επαξθνχο πιεξνθφξεζεο γηα φιεο ηηο πηπρέο ηεο πξνηεηλφκελεο 

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο. ρεηηθά κε ηηο ζεηηθέο εληππψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο 

ζηελ ΣνΜΤ, ην πξνζσπηθφ, ε γξήγνξε εμππεξέηεζε, ε θιηληθή εμέηαζε θαη ε παξερφκελε 

πγεηνλνκηθή θξνληίδα, ε θαζαξηφηεηα θαη νη αλέζεηο ηνπ ρψξνπ ηεο ΣνΜΤ ήηαλ απφ ηηο πην 
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ζπρλά αλαθεξφκελεο πηπρέο ηεο θξνληίδαο. Αλαθνξηθά κε ηηο πηπρέο πνπ ν ηαηξφο ή/θαη νη 

άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ, ν ρξφλνο εμέηαζεο, ε ζηάζε ησλ 

ηαηξψλ θαη ε πιεξνθφξεζε πξνο ηνπο αζζελείο ήηαλ νη πην ζπρλά αλαθεξφκελεο. ε ζρέζε κε 

ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ΣνΜΤ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βειηησζνχλ νη πην ζπρλά 

αλαθεξφκελεο απφ ηνπο ρξήζηεο ήηαλ ε βειηίσζε ηεο ππνδνκήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, ε 

ζηειέρσζε ησλ ΣνΜΤ κε ηελ πξνζζήθε επηπιένλ εηδηθνηήησλ (παξφηη ην ηειεπηαίν δελ 

ζπλάδεη κε ηνλ ξφιν ησλ ΣνΜΤ θαη πηζαλφλ αλαδεηθλχεη ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο ησλ 

πνιηηψλ), ε κείσζε ησλ ρξφλσλ αλακνλήο, ε επέθηαζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο (ηφζν θαηά 

ηηο πξσηλέο φζν θαη θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο), ε θαζαξηφηεηα, ε βειηίσζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ηεο δνκήο, ε δπλαηφηεηα ηειεθσληθήο δηεπζέηεζεο ξαληεβνχ, ε δηελέξγεηα 

δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, ε ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ θαη‘ νίθνλ 

θξνληίδαο. 

 

Ζ αχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηίδνληαλ ζεηηθά κε ζρεδφλ φιεο ηηο βαζκνινγίεο ησλ επηκέξνπο 

δηαζηάζεσλ ησλ εκπεηξηψλ ησλ ρξεζηψλ (εθηφο απφ ηελ πξνζβαζηκφηεηα), έλα εχξεκα 

αλακελφκελν, θαζψο νη ειηθησκέλνη είλαη νη πην ζπρλνί ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

ζπλεπψο νη αμηνινγήζεηο ηνπο αληαλαθινχλ ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

θξνληίδαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ειηθία έρεη πξνβιεπηηθή αμία ζε ζρέζε κε ηηο ζεηηθέο 

εκπεηξίεο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ, θαζψο ηα επξήκαηα ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ 

αληίζηνηρσλ κειεηψλ θαλεξψλνπλ πψο νη ειηθησκέλνη αζζελείο ηείλνπλ λα εθθξάδνπλ 

ζεηηθφηεξεο εκπεηξίεο θαη πςειφηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο. Σν εχξεκα απηφ πηζαλφηαηα 

ζρεηίδεηαη κε κεησκέλεο πξνζδνθίεο ή δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο (ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

λεφηεξνπο). Γηαθνξνπνηήζεηο κε βάζε ην θχιν επίζεο θαηαγξάθεθαλ: νη γπλαίθεο δήισζαλ 

ζπρλφηεξα φηη είραλ ηελ πξφζεζε λα ζπζηήζνπλ ηνπο ηαηξνχο ηεο ΣνΜΤ θαη βαζκνιφγεζαλ 

πςειφηεξα ηελ πνηφηεηα ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη ησλ ππνδνκψλ ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο, πάζρνληεο απφ ρξφληα λφζν, ζεκείσζαλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζεηηθψλ 

εκπεηξηψλ ζε δηαζηάζεηο, φπσο ε ζπλέρεηα/ζπληνληζκφο ηεο θξνληίδαο θαη ε πξνζβαζηκφηεηα 

αληίζηνηρα, ελψ ην ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη 

κε πςειφηεξε βαζκνινγία αλαθνξηθά κε ηε ζχζηαζε ηεο ΣνΜΤ. Δπίζεο, ν κεγάινο ρξφλνο 

αλακνλήο κεηαμχ ηεο εκέξαο δηεπζέηεζεο ηνπ ξαληεβνχ θαη ηεο εκέξαο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

επίζθεςεο ζηελ ΣνΜΤ ζρεηίδνληαλ κε κεησκέλεο βαζκνινγίεο ζεηηθψλ εκπεηξηψλ (εθηφο απφ 

ηε ζπλέρεηα θαη ζπληνληζκφ ηεο θξνληίδαο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο). Ο 

απμεκέλνο ρξφλνο αλακνλήο (πξηλ απφ ηελ επίζθεςε) ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκέξα ηνπ 

ξαληεβνχ επίζεο ζρεηίδνληαλ κε κεησκέλεο βαζκνινγίεο ζεηηθψλ εκπεηξηψλ θαη ε αχμεζε ηνπ 
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αξηζκνχ ησλ επηζθέςεσλ ζηελ TνMY θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ έμη (6) κελψλ 

ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζεηηθψλ εκπεηξηψλ απφ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηεο 

θξνληίδαο πνπ έιαβαλ. Σν ηειεπηαίν εχξεκα πηζαλφηαηα ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ ηζρπξή 

ζεξαπεπηηθή ζρέζε ε νπνία ζπλήζσο αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ ηαηξψλ θαη ησλ αζζελψλ. 

 

Με βάζε ηα επξήκαηα απηά, ε έξεπλα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππήξραλ δηαζηάζεηο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ ΣνΜΤ κε πεξηζψξηα δπλεηηθήο βειηίσζεο, φπσο: (i) ε 

πξνζβαζηκφηεηα, π.ρ. εγγχηεηα ηεο δνκήο ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή θαηνηθίαο ησλ ρξεζηψλ, 

κεησκέλνη ρξφλνη αλακνλήο, ηφζν φζνλ αθνξά ην δηάζηεκα απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 

ξαληεβνχ έσο ηε κέξα ηεο επίζθεςεο, φζν θαη ζε ζρέζε κε ην ρξφλν αλακνλήο εληφο ηεο 

ΣνΜΤ ηελ εκέξα ηεο επίζθεςεο, ελίζρπζε ηεο ζηειέρσζεο θαη επέθηαζε ηνπ σξαξίνπ 

ιεηηνπξγίαο· (ii) νη αλέζεηο ηεο ππνδνκήο, π.ρ. άλεηνη ρψξνη αλακνλήο, θαζαξηφηεηα, 

ζέξκαλζε θαη θιηκαηηζκφο, εμνπιηζκφο, πγεηνλνκηθά αλαιψζηκα· (iii) ν ζπληνληζκφο θαη ε 

ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο: π.ρ. θαηά ηε ζπληαγνγξάθεζε νη ηαηξνί ηεο ΣνΜΤ λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ άιινη ηαηξνί έρνπλ ήδε ζπζηήζεη ζηνπο αζζελείο, λα 

αθηεξψλνπλ κεγαιχηεξν ρξφλν εμέηαζεο θαη λα δίλνπλ έκθαζε ζηελ πιήξε ζπκπιήξσζε ηνπ 

ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ ησλ αζζελψλ· (iv) ε πεξηεθηηθφηεηα ηεο θξνληίδαο: π.ρ. νη ηαηξνί λα 

εμεγνχλ επθξηλψο φιεο ηηο πηπρέο ησλ πξνηεηλφκελσλ ζεξαπεπηηθψλ επηινγψλ, θαζψο θαη λα 

παξέρνπλ ζπκβνπιέο ζηνπο αζζελείο γηα ηελ πηνζέηεζε ελφο πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο. 

 

 

8.2. υμπερϊςματα τησ εν λόγω ϋρευνασ του ΕΚΔΔΑ – ύγκριςη ςυμπεραςμϊτων των 

δύο ερευνών 

 

Ζ αλά ρείξαο κειέηε πνπ δηελεξγήζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Η.Σ.Δ.Κ., ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, ηα επξήκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πξναλαθεξζήζαο κειέηεο, 

ζρεδηάζζεθε δηακνξθψλνληαο κηα πην εζηηαζκέλε πξνζέγγηζε ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

παξακέηξνπο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη  κε ηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

πθηζηάκελσλ δνκψλ. ε απηφ ην πιαίζην ην εξσηεκαηνιφγην πξνζαξκφζηεθε ζε κηθξφηεξν 

αξηζκφ εξσηήζεσλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα απνθηήζεη κεγαιχηεξε επειημία σο πξνο ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ.  Ζ δηακφξθσζε ηξηψλ δηαθξηηψλ ηχπσλ εξσηεκαηνινγίσλ επηηξέπεη ζε 

απηή ηελ έξεπλα, θαηά κία έλλνηα, λα ζεσξεζεί επξχηεξε ηεο πξψηεο απφ ηελ άπνςε φηη 

αλαθέξεηαη φρη κφλν ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηηο ΣνΜΤ, σο κηα δνκή πνπ 

εηζάγεηαη θαη ιεηηνπξγεί γηα ζρεηηθά κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, αιιά πεξηιακβάλεη επίζεο θαη 
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Κέληξα Τγείαο, ηα νπνία σο δνκέο έρνπλ κεγαιχηεξν ρξφλν χπαξμεο θαη παγησκέλν ξφιν ζην 

πθηζηάκελν πιέγκα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ θαη Δμσηεξηθά Ηαηξεία δεκφζησλ 

λνζνθνκείσλ σο έλα πεδίν κεηάβαζεο θαη εηζφδνπ απφ ηελ πξσηνβάζκηα ζηε δεπηεξνβάζκηα 

θξνληίδα πγείαο. Απφ ηελ άιιε, φκσο επηζεκαίλεηαη φηη ε εθπνλεζήζα απφ ην ΗΣΔΚ έξεπλα 

δελ αθνξά παλειιήλην δείγκα, αιιά πεξηνξίδεηαη ζε δείγκα απφ ηελ 1
ε
 θαη 2

ε
 ΤΠΔ, 

δεδνκέλσλ ησλ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ θαζψο θαη ησλ αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

πνπ ζα απαηηνχζε αλάινγν εγρείξεκα ζε παλειιήλην επίπεδν. Ζ παξνχζα έξεπλα 

ζρεδηάζηεθε ψζηε λα είλαη επηηξεπηή ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε απνηειεζκάησλ ηεο κε ηα 

αληίζηνηρα ηελ πξνεγεζείζα ηνπ Γξαθείνπ ηνπ ΠΟΤ ζηελ Αζήλα, ζπγθξνηψληαο έλα 

ζπκπιεξσκαηηθφ πιαίζην αλαθνξάο σο πξνο ην ρξφλν δηεμαγσγήο αιιά θαη ην έπξνο 

θάιπςεο ηνπ πξνο κειέηε αληηθεηκέλνπ. Έιαβε ρψξα κεηαμχ Ηνπιίνπ θαη Ννεκβξίνπ ηνπ 2019 

θαη ν κειεηψκελνο πιεζπζκφο ήηαλ 1804 ιήπηεο ππεξεζηψλ πγείαο, εθ ησλ νπνίσλ νη 835 

(46,3%) επηζθέθηεθαλ ηα εμσηεξηθά ηαηξεία 21 λνζνθνκείσλ, νη 587 (32,5%) επηζθέθηεθαλ 

23 ΣνΜΤ θαη νη 382 (21,2%) επηζθέθηεθαλ 23 θέληξα πγείαο. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ ηε ζεηηθή εηθφλα πνπ εθθξάζηεθε 

θαη ζηελ πξνεγνχκελε έξεπλα. Γειαδή, ηφζν νη επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο αμηνιφγεζεο 

(πξνζβαζηκφηεηα, ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο, πεξηεθηηθφηεηα ζηελ θξνληίδα, πνηφηεηα ηαηξηθήο 

θξνληίδαο, εγθαηαζηάζεηο, πνηφηεηα λνζειεπηηθήο θξνληίδαο), φζν θαη ε ζπλνιηθή 

αμηνιφγεζε ήηαλ αξθεηά πςειέο θαη ζηηο ηξείο ππεξεζίεο πγείαο. Οη πςειφηεξεο βαζκνινγίεο 

αμηνιφγεζεο αθνξνχζαλ ζηηο ΣνΜΤ θαη, αθνινχζσο, ζηα θέληξα πγείαο θαη έπεηηα, ζηα 

λνζνθνκεία (ηφζν ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο, φζν θαη ζπλνιηθά). Σν γεγνλφο απηφ πηζαλά 

αλαδεηθλχεη ην θελφ πνπ νη ΣνΜΤ ήξζαλ λα θαιχςνπλ, δειαδή ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο 

φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζην ρψξν φπνπ ζπληεινχληαη νη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη ησλ ίδησλ ησλ αζζελψλ, δειαδή ζε επίπεδν θνηλφηεηαο, 

βειηηψλνληαο ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε βαζηθέο πνηνηηθέο ππεξεζίεο θαη δηαζθαιίδνληαο ηε 

ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο. Έηζη πηζαλά αηηηνινγείηαη ην εχξεκα αλαθνξηθά κε ηελ θαηάηαμε 

ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηεο αμηνιφγεζεο, φπνπ ηελ πςειφηεξε ζέζε θαηέρεη ε πνηφηεηα 

ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο, αθνινπζνχκελε απφ ηε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο, ηελ πνηφηεηα ηεο 

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζηελ θξνληίδα, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηέινο, ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα. Ζ εηθφλα δηακνξθψλεηαη απφ ην φηη ε δηάζηαζε κε ηελ πςειφηεξε 

αμηνιφγεζε ήηαλ ε πνηφηεηα ηαηξηθήο θξνληίδαο ζηηο ΣνΜΤ, ελψ ε δηάζηαζε κε ηελ 

ρακειφηεξε αμηνιφγεζε ήηαλ ε πξνζβαζηκφηεηα ζηα λνζνθνκεία. Σν ηειεπηαίν απηφ 

ζηνηρείν ζπλδέεηαη κε ηα γλσζηά ρσξνηαμηθά, νξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ησλ 
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δεκφζησλ λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ εμσηεξηθψλ ηνπο ηαηξείσλ, 

ζηνηρεία ηα νπνία νδεγνχλ ζε αληζφηεηεο θαη θξαγκνχο ζηελ πξφζβαζε ησλ ππεξεζηψλ. Ζ 

αζάθεηα πνπ δηαηεξείηαη σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο δηαζχλδεζεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ ηξηψλ 

δνκψλ ηεο ΠΦΤ ζηε ρψξα (ΣνΜΤ, Κέληξα Τγείαο, Δμσηεξηθά Ηαηξεία δεκφζησλ 

λνζνθνκείσλ) ιφγσ ηεο κε νινθιεξσκέλεο εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4486/2017 επηηείλεη ην 

πξφβιεκα. 

 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ ιεπηψλ ππεξεζηψλ πγείαο θαίλεηαη θαη απφ ην φηη νη βαζκνινγίεο 

ζχζηαζεο ηνπ γηαηξνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ήηαλ εμαηξεηηθά πςειέο. Αμηνζεκείσην 

είλαη φηη θαη πάιη νη βαζκνινγίεο ζχζηαζεο ηνπ γηαηξνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ήηαλ 

πςειφηεξεο γηα ηηο ΣνΜΤ. Απηφ πηζαλά ζρεηίδεηαη κε ην ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο ζθφπεπζεο ησλ ΣνΜΤ, πνπ ηηο δηαθνξνπνηεί 

απφ ηηο άιιεο δνκέο ΠΦΤ. Ζ παξνρή θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο απφ ηηο ΣνΜΤ πιεζηέζηεξα 

ζηελ θαηνηθία ηνπο, δεκηνπξγεί κία αίζζεζε εγγχηεηαο, ακεζφηεηαο θαη ρξνληθήο δηάξθεηαο 

ζηελ επαθή κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, νδεγψληαο πηζαλά θαη ζε κεγαιχηεξε αίζζεζε 

αζθάιεηαο απφ ηελ πιεπξά ησλ αζζελψλ θαη κείσζε ησλ εθθξαζκέλσλ αληθαλνπνίεησλ 

αλαγθψλ. Δπηπξνζζέησο, ζεηηθέο εληππψζεηο εθθξάζηεθαλ ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ην ρξφλν αλακνλήο θαη ην ρψξν αλακνλήο. Χζηφζν, νη ιήπηεο ησλ ππεξεζηψλ 

επηζεκαίλνπλ φηη ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ηφζν ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο, φπσο ε αθηέξσζε πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ απφ ηνλ γηαηξφ θαη ν 

θαιχηεξνο ζπληνληζκφο ησλ ξαληεβνχ, φζν θαη ζε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππεξεζίεο 

πγείαο, φπσο ε χπαξμε πεξηζζφηεξσλ εηδηθνηήησλ, ε αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ν θαιχηεξνο 

εμνπιηζκφο θαη ε επέθηαζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο. ια ηα παξαπάλσ δεηήκαηα ζα 

κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ζπλδένληαη ζε θάπνην βαζκφ κε ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο κεηαμχ 

ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, φζνλ αθνξά ηελ νκαδηθφηεηα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

εμσλνζνθνκεηαθήο Φξνληίδαο θαη θαη‘ επέθηαζε κε ηνλ βαζκφ εζσηεξηθνχ ζπληνληζκνχ ησλ 

κειψλ ησλ νκάδσλ πνπ ζηειερψλνπλ ηηο δνκέο ΠΦΤ.  

 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε ζπζρέηηζε ησλ βαζκνινγηψλ ησλ 

δηαζηάζεσλ ησλ εκπεηξηψλ ησλ ιεπηψλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ κε κηα ζεηξά δεκνγξαθηθψλ θαη 

θιηληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, θαζψο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ησλ 

ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα, ε αχμεζε ηεο ειηθίαο ζρεηίδεηαη κε θαιχηεξε αμηνιφγεζε ηφζν 

ζπλνιηθή φζν θαη ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ησλ εκπεηξηψλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ 

(πξνζβαζηκφηεηα, ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο, πεξηεθηηθφηεηα ηεο θξνληίδαο, πνηφηεηα ηαηξηθήο 
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θξνληίδαο, πνηφηεηα λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, εγθαηαζηάζεηο, ζχζηαζε ηνπ γηαηξνχ, ζχζηαζε 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο), εχξεκα ην νπνίν ζπκθσλεί θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πξνεγνχκελεο έξεπλαο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ (Οηθνλφκνπ θαη ζπλ. 2019, 

Konstantakopoulou et al. 2019). Ζ χπαξμε αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, επίζεο, ζπλδέεηαη κε 

ζεηηθή εθηίκεζε, θαζψο νη αζθαιηζκέλνη αμηνιφγεζαλ πςειφηεξα φιεο ηηο ππφ δηεξεχλεζε 

δηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο αλαζθάιηζηνπο, ππνδειψλνληαο πηζαλά ηελ ζεηηθή επίδξαζε ηεο 

θαζνιηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πνιίηεο αληηιακβάλνληαη ηε 

ζρέζε ηνπο κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο. Παξνκνίσο, νη ζπκκεηέρνληεο κε θαιχηεξε απηνεθηίκεζε 

ηεο θαηάζηαζεο πγείαο αμηνιφγεζαλ θαιχηεξα ηηο ππεξεζίεο πγείαο.  

 

Απφ ηελ άιιε, ν κεγάινο ρξφλνο αλακνλήο κεηαμχ ηεο εκέξαο δηεπζέηεζεο ηνπ ξαληεβνχ θαη 

ηεο εκέξαο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επίζθεςεο ζηελ ΣνΜΤ ζρεηίδεηαη κε κεησκέλεο 

βαζκνινγίεο ζεηηθψλ εκπεηξηψλ. Απηφ είλαη έλα ζεκείν ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνζερζεί 

ηδηαίηεξα. Ζ πηζαλή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηηο ΣνΜΤ, εθφζνλ ν ζεζκφο 

δηαηεξεζεί θαη ε ππνρξεσηηθφηεηα ηεο εγγξαθήο εληζρπζεί, εάλ δελ νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία ίδξπζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ΣνΜΤ, ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ 

κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο ζηηγκήο δηεπζέηεζεο ηνπ ξαληεβνχ θαη ηεο εκέξαο επίζθεςεο. 

Αλαδεηθλχεηαη επίζεο ε αλαγθαηφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ φπνησλ νξγαλσηηθψλ αδπλακηψλ 

σο πξνο ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ πξνηεξαηνπνίεζεο ζηελ πξφζβαζε ησλ αζζελψλ ζηηο 

ΣνΜΤ θαη δηαρείξηζεο ησλ παξαπνκπψλ ζηα θέληξα πγείαο θαη ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ 

λνζνθνκείσλ.   

 

Έλα άιιν εχξεκα ηεο κειέηεο είλαη φηη ε απμεκέλε ζπρλφηεηα επίζθεςεο ζηελ ππεξεζία 

πγείαο ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο ζρεηίδνληαλ κε αχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ζεηηθψλ εκπεηξηψλ 

σο πξνο ηελ πξνζβαζηκφηεηα, ηε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο θαη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηεο 

θξνληίδαο, ππνδειψλνληαο φηη νη ιήπηεο/ιήπηξηεο ησλ ππεξεζηψλ κε κεγαιχηεξν αξηζκφ 

επηζθέςεσλ εθθξάδνπλ απμεκέλε εκπηζηνζχλε θαη βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ην ζχζηεκα.  

 

Θα πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη ηόζν ε ζπλνιηθή αμηνιόγεζε όζν θαη ε αμηνιόγεζε 

όισλ ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ εκπεηξίαο ησλ ρξεζηώλ ΠΦΤ είλαη πςειόηεξε γηα ηηο 

ΣνΜΤ ζε ζρέζε κε ηα λνζνθνκεία θαη ηα θέληξα πγείαο θαη νη επηζθέπηεο ζηηο ΣνΜΤ 

ζπζηήλνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηνλ γηαηξφ θαη ηηο ππεξεζίεο πγείαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

επηζθέπηεο ζηα λνζνθνκεία θαη ηα θέληξα πγείαο. Σν γεγνλφο απηφ πηζαλά ζρεηίδεηαη κε ηελ 

κεγαιχηεξε έκθαζε πνπ δφζεθε κεηά ην 2017 ζηελ πξνζπάζεηα λα δνκεζεί ην λέν ζχζηεκα 
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ΠΦΤ κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ αλάπηπμε ησλ ΣνΜΤ θαη ιηγφηεξε πξνζνρή ζηελ 

αλαπξνζαξκνγή ησλ θέληξσλ πγείαο θαη ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ησλ δεκφζησλ 

λνζνθνκείσλ κε βάζε ηνλ λέν ξφιν πνπ πξνζδηνξηδφηαλ ζηνλ Ν. 4486/2017.  

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο πξνθχπηεη θαη κηα άιιε δηαπίζησζε πνπ αμίδεη λα 

επηζεκαλζεί θαη ζρεηίδεηαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηηο δνκέο ΠΦΤ 

θαη ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ δεηνχλ. Οη λεόηεξνη επηζθέπηνληαη ζπρλόηεξα ηα 

λνζνθνκεία θαη ηα θέληξα πγείαο θαη νη κεγαιύηεξνη επηζθέπηνληαη ζπρλόηεξα ηηο 

ΣνΜΤ. ζν ρεηξφηεξε είλαη ε απηνεθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ηφζν κεγαιχηεξν είλαη 

ην πνζνζηφ επίζθεςεο ζηηο ΣνΜΤ, ελψ φζν θαιχηεξε είλαη ε απηνεθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο 

πγείαο ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ επίζθεςεο ζηα λνζνθνκεία θαη ζηα θέληξα πγείαο. 

Σέινο, νη ζπρλφηεξνη ιφγνη επίζθεςεο ζηηο ππεξεζίεο ΠΦΤ είλαη ε πξνγξακκαηηζκέλε 

επίζθεςε επαλεμέηαζεο ή γηα ηαηξηθφ έιεγρν, ε ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ, ην 

παξαπεκπηηθφ γηα εξγαζηεξηαθέο/δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαη ε χπαξμε αζζέλεηαο/αδηαζεζίαο. 

Δηδηθφηεξα, νη ζπρλφηεξνη ιφγνη επίζθεςεο ζηα λνζνθνκεία ήηαλ ε πξνγξακκαηηζκέλε 

επίζθεςε επαλεμέηαζεο ή γηα ηαηξηθφ έιεγρν (ηζεθάπ) θαη ε αζζέλεηα/αδηαζεζία, ζηα θέληξα 

πγείαο ήηαλ ε πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε επαλεμέηαζεο ή γηα ηαηξηθφ έιεγρν (ηζεθάπ) θαη ε 

ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ, ελψ ζηηο ΣνΜΤ ήηαλ ε ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ θαη ε 

πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε επαλεμέηαζεο ή γηα ηαηξηθφ έιεγρν (ηζεθάπ). Από ηα 

παξαπάλσ θαίλεηαη όηη ππεξεζίεο, όπσο ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο, ε 

ρξήζε θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ θαη ν εκβνιηαζκόο απνηεινύλ πνιύ κηθξό κέξνο ηεο ΠΦΤ. 

Απηό δείρλεη όηη δελ είλαη πνηέ εύθνιν λα εηζαρζεί κηα λέα αληίιεςε γηα ηε θξνληίδα 

πγείαο ζε έλα ππάξρνλ δίθηπν ππεξεζηώλ. Μηα ζεκαληηθή δπζθνιία ζρεηίδεηαη κε κηα 

ςεπδή θαη δηαζηξεβισκέλε αληίιεςε γηα ηελ έλλνηα ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, φρη κφλν 

εληφο ηνπ πιεζπζκνχ αιιά αθφκα πεξηζζφηεξν κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Ζ 

νκαδηθφηεηα, νη δξαζηεξηφηεηεο πξναγσγήο ηεο πγείαο, ηα πξνγξάκκαηα ελδπλάκσζεο ησλ 

θνηλνηήησλ θαη πξφιεςεο, πθίζηαληαη ζην πεξηζψξην ηεο θξνληίδαο πγείαο (Economou et al. 

2017, Οηθνλφκνπ θαη Παληειή 2019). 

 

πκπεξαζκαηηθά, αλ θαη ην λέν ζχζηεκα ΠΦΤ ελζσκαηψλεη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο θαη ζα κπνξνχζε λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε 

πξφζβαζε ζηελ πνηνηηθή θξνληίδα πγείαο θαη ηελ πην νξζνινγηθή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε 

ησλ ππαξρνπζψλ ππεξεζηψλ θαη πφξσλ, κέζα απφ ηε κείσζε ησλ πεξηηηψλ εηζαγσγψλ ζε 

λνζνθνκεία, ε νπνία ζα ήηαλ δπλαηφ λα επηηεπρζεί κε θαιά νξγαλσκέλεο δηαδηθαζίεο 
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παξαπνκπψλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά 

πεξηζψξηα βειηίσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. Απηά ζρεηίδνληαη κε ζεκαληηθέο 

πξνθιήζεηο πνπ νη θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο πγείαο ζηελ ρψξα θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ 

(Οηθνλφκνπ θαη Παληειή 2019, Economou et al. 2017): (i) ζηελ Διιάδα, ε νκαδηθφηεηα, νη 

δξαζηεξηφηεηεο πξναγσγήο ηεο πγείαο, ε ελδπλάκσζε ηεο θνηλφηεηαο θαη ηα πξνγξάκκαηα 

πξφιεςεο, βξίζθνληαη παξαδνζηαθά ζην πεξηζψξην ηεο θξνληίδαο· (ii) νη επαγγεικαηίεο 

πγείαο ζηεξνχληαη εκπεηξηψλ πάλσ ζηελ νκαδηθή εξγαζία ζε εμσλνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ· 

(iii) ππάξρεη έιιεηςε ζπληνληζκνχ δηαδηθαζηψλ θαη ζαθψο θαζνξηζκέλσλ ιεηηνπξγηψλ ζηελ 

παξνρή θξνληίδαο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα· (iv) δηαθξίλεηαη απξνζπκία ησλ ηαηξψλ λα 

εξγαζηνχλ ζηηο ΣνΜΤ· (v) δηαπηζηψλεηαη δπζθνιία νξγάλσζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο πξνγξακκάησλ βξαρππξφζεζκεο θαηάξηηζεο ζηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ζηηο 

εξγαζηαθέο δηαδηθαζίεο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο· (vi) ν ειεθηξνληθφο αηνκηθφο θάθεινο 

πγείαο δελ είλαη αθφκα πιήξσο ιεηηνπξγηθφο· θαη (vii) νξηζκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

νξζήο θιηληθήο πξαθηηθήο έρνπλ κελ αλαπηπρζεί, παξακέλεη φκσο ε πξφθιεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ψζηε λα ελζσκαηψζεη ην πεξηερφκελφ ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή 

πξαθηηθή.  

 

 

8.3. Προτϊςεισ 

 

Με βάζε ηηο δηαπηζηψζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ, ζα κπνξνχζαλ λα πξνηαζνχλ θάπνηεο  

πηζαλέο ιχζεηο νξηζκέλσλ απφ ηα δεηήκαηα πνπ ηέζεθαλ παξαπάλσ. ε απηέο 

πεξηιακβάλνληαη:  

 

(α) Ζ αμηνπνίεζε θαιψλ πξαθηηθψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ θαιιηέξγεηα 

δηεπηζηεκνληθήο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ε δηαζθάιηζε απνηειεζκαηηθνχ ζπληνληζκνχ 

εζσηεξηθά (εληφο ησλ ΣνΜΤ) θαη εμσηεξηθά (π.ρ., κε παξάγνληεο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, κε 

άιιεο ππεξεζίεο πγείαο θαη εηδηθά κε ηα θέληξα πγείαο), ππφ κία πεξηζζφηεξν ζπλεξγαηηθή 

παξά απζηεξά ηεξαξρηθή κνξθή. Θα κπνξνχζε, ελδεηθηηθά, λα αλαπηπρζεί κηα ζηξαηεγηθή γηα 

ηελ ελζάξξπλζε ηνπηθψλ πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ νινθιεξσκέλεο θξνληίδαο κε βάζε ηε 

βέιηηζηε δηεζλή πξαθηηθή. Απηφ ζα ζπλέβαιε καθξνπξφζεζκα, γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

αλαθνχθηζε ησλ επίκνλσλ πηέζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε παξνρή επείγνπζαο θξνληίδαο θαη ζα 

επέηξεπε ηελ ηαρχηεξε θαη πην επέιηθηε αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ. 
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(β) Ζ εμαζθάιηζε ηεο ελζσκάησζεο παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ηελ 

πξφιεςε αζζελεηψλ ζε αηνκηθφ θαη θνηλνηηθφ επίπεδν. Δδψ εληάζζνληαη κέηξα θαη δξάζεηο 

γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ζην ρψξν εξγαζίαο, ζηα ζρνιεία θαη γεληθφηεξα ζε νιφθιεξε 

ηελ θνηλφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκβνιηαζκψλ, ησλ πξνζπκπησκαηηθψλ ειέγρσλ 

θαη ηεο εμεηδηθεπκέλεο πξνιεπηηθήο θξνληίδαο, ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο, ηεο θνηλσληθήο ηαηξηθήο, θαη ηεο βνήζεηαο ζηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ρξφλησλ παζήζεσλ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε δείρλνπλ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο, δεδνκέλνπ φηη ζρεδφλ νη κηζνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

έπαζραλ απφ θάπνην ρξφλην λφζεκα. Απηφ ζέηεη επί ηάπεηνο ηελ θνκβηθή ζρέζε κεηαμχ ΠΦΤ 

θαη ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο. Ζ δεκφζηα πγεία δελ είλαη επαξθψο αλαπηπγκέλε ζηελ 

Διιάδα. Γηα λα κπνξέζνπλ λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηεο ΠΦΤ θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα 

ζχγρξνλν, απνηειεζκαηηθφ θαη αλζξσπνθεληξηθφ ΔΤ πνπ λα βειηηψλεη ην επίπεδν πγείαο 

ηνπ πιεζπζκνχ, πξέπεη νη ππάξρνπζεο ππεξεζίεο δεκφζηαο πγείαο, πνπ είλαη επηθεληξσκέλεο 

ζηνλ έιεγρν θαη ηελ πξφιεςε ησλ κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ, λα κεηαζρεκαηηζηνχλ έηζη ψζηε 

λα εζηηάζνπλ ζηε κείσζε ηεο εκθάληζεο θαη ηνπ επηπνιαζκνχ ησλ κε κεηαδηδφκελσλ 

αζζελεηψλ. Κάηη ηέηνην πξνυπνζέηεη λέεο πξνζεγγίζεηο πνπ ζα αληηκεησπίδνπλ φια ηα 

βαζχηεξα αίηηα απηψλ ησλ αζζελεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ 

πξνζδηνξηζηψλ ηεο πγείαο, ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ. Βαζηθνί κεηαξξπζκηζηηθνί άμνλεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα 

κπνξνχζε λα είλαη: (i) ε γεθχξσζε ηεο παξνρήο ηεο ΠΦΤ κε πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο ηεο 

δεκφζηαο πγείαο· (ii) ε πξφιεςε θαη ν έιεγρνο ησλ κε κεηαδηδφκελσλ αζζελεηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ θαπλίζκαηνο, ηεο παρπζαξθίαο, ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο, ησλ 

ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, ηεο επαγγεικαηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πγηεηλήο· (iii) ε 

αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ε εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο 

θξνληίδαο ηεο πγείαο·(iv) ε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αληηκηθξνβηαθή 

αληνρή· (v) ε δηαρείξηζε ησλ εκβνιίσλ· (vi) νη θαηαζηάζεηο έθηαθηεο πγεηνλνκηθήο αλάγθεο· 

θαη (vii) ε αλαδηνξγάλσζε θαη δηαθπβέξλεζε ησλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο 

έξεπλαο ζηε δεκφζηα πγεία, ηεο ελίζρπζεο ησλ δηεπζχλζεσλ δεκφζηαο πγείαο ησλ 

πεξηθεξεηψλ, ηεο αλαβάζκηζεο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ηεο δεκηνπξγίαο 

ελφο πιέγκαηνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ δεκφζηα πγεία. 

 

 

(γ) Ζ βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κέζα απφ ηε ρξήζε κηαο αιιεινπρίαο κέηξσλ πνπ 

πινπνηνχληαη απφ ην εζληθφ επίπεδν, πξνο ην πεξηθεξεηαθφ θαη δεκνηηθφ, κε ζθνπφ λα 
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θαηαπνιεκεζεί ν ζθεπηηθηζκφο ζην επξχ θνηλφ, ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη ζηνπο 

επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο. Ζ επαηζζεηνπνίεζε θαη ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, θαζίζηαληαη αλαγθαίεο αλαθνξηθά κε ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ θαη ηνλ επαλαπξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζηάζεσλ, ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ησλ 

αληηιήςεσλ πνπ θπξηαξρνχλ, αιιά θαη ησλ δξάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα, ηφζν σο πξνο ηηο 

ζπκπεξηθνξέο πγείαο φζν θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο ηεο 

πγείαο.  

 

(δ) Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ επηπέδνπ ησλ απνδνρψλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο γηα ην 

πξνζσπηθφ ησλ ΣνΜΤ θαη γηα ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο κε ηνλ ΔΟΠΤΤ ηαηξνχο, έηζη ψζηε λα 

δηακνξθσζνχλ θίλεηξα αληηκεηψπηζεο ησλ δπζρεξεηψλ ζηειέρσζεο ησλ δνκψλ θαη 

δηαζεζηκφηεηαο ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξψλ.  

 

(ε) Σέινο, ίζσο ζεκαληηθφηεξν απφ φια, είλαη ε αλάγθε απνζαθήληζεο ηεο πνιηηηθήο 

βνχιεζεο γηα ηελ θαηεχζπλζε πνπ είλαη επηζπκεηφ λα πάξεη ε ΠΦΤ ζηε ρψξα καο. Σν κέρξη 

ηψξα εγρείξεκα παξνπζηάδεη παιηλσδίεο θαη ακθηηαιαληεχζεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζε θίλεζε 

εθθξεκνχο, κε απνηέιεζκα πξνεγνχκελεο ελέξγεηεο λα αλαηξνχληαη ή λα εθθπιίδνληαη θαη νη 

κειινληηθέο ηάζεηο λα είλαη απξνζδηφξηζηεο. Σα ελαιιαθηηθά ζελάξηα πνπ κπνξνχλ λα 

αλαπηπρζνχλ είλαη αξθεηά θαη πνηθίινπλ, απφ ηελ ελίζρπζε θαη επέθηαζε ησλ ΣνΜΤ, κέρξη 

ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηεο ζχλζεζεο εηδηθνηήησλ ησλ νκάδσλ ΠΦΤ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε απηέο 

θαη ηα θέληξα πγείαο, ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ελαιιαθηηθά κνληέια ζπκβεβιεκέλσλ 

νκάδσλ γεληθψλ ηαηξψλ κε ηνλ ΔΟΠΤΤ. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δείρλνπλ 

ηελ ζεηηθή αληαπφθξηζε ησλ αζζελψλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ΣνΜΤ, επηζεκαίλνπλ φκσο θαη ηηο 

δηαζηάζεηο απηψλ πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππφινηπσλ δνκψλ ΠΦΤ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 
 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΤΝΑ-ΜΕΛΕΣΗ  

Σίτλοσ: «Διερεφνθςθ τθσ ικανοποίθςθσ των πολιτϊν από τισ Πρωτοβάκμιεσ και Δευτεροβάκμιεσ 

Μονάδεσ Τγείασ». 

Φορζασ που διενεργεί τθν ζρευνα:  

Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 

Λνςτιτοφτο Σεκμθρίωςθσ, Ζρευνασ και Καινοτομιϊν (ΛΣΕΚ) 
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 Οικονόμου Χαράλαμποσ, Κακθγθτισ Κοινωνιολογίασ και Πολιτικϊν Τγείασ ςτο 

Πάντειο Πανεπιςτιμιο. 
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Πελοποννιςου. 
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 Κουρτζςθσ Αλζξανδροσ, Προϊςτάμενοσ Σμιματοσ Ζρευνασ και Καινοτομίασ, 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Σο Λνςτιτοφτο Σεκμθρίωςθσ, Ζρευνασ και Καινοτομιϊν είναι θ ερευνθτικι μονάδα του Εκνικοφ 

Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ. το πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του ςυμβάλλει 

ςτθν παραγωγι, προαγωγι και διάδοςθ τθσ διοικθτικισ τεχνογνωςίασ και των καινοτόμων 

πρακτικϊν ςτον ελλθνικό δθμόςιο τομζα. Επίςθσ, μελετά τρόπουσ για τθν αντιμετϊπιςθ 

φαινομζνων δυςλειτουργίασ ςε υπθρεςίεσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, ιδιαίτερα ςε τομείσ 

που διαπιςτϊνεται χαμθλόσ βακμόσ ικανοποίθςθσ των πολιτϊν από τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ.  

το πλαίςιο του ζργου του το ΛΣΕΚ επζλεξε να διερευνιςει τον νευραλγικό τομζα τθσ υγείασ. Οι 

Τπθρεςίεσ Τγείασ αποτελοφν το πιο ευαίςκθτο - ίςωσ- κομμάτι κοινωνικισ πολιτικισ ςε ζνα 

οργανωμζνο Κράτοσ. Θ παροχι ποιοτικϊν υπθρεςιϊν υγείασ προσ τον πολίτθ προχποκζτουν ζνα 

ολοκλθρωμζνο, ςυνεκτικό και αποτελεςματικό μοντζλο παροχισ υγειονομικισ φροντίδασ και 

είναι ςυνάρτθςθ πολλϊν παραγόντων, που χριηουν διαρκοφσ παρακολοφκθςθσ και 

αξιολόγθςθσ.  

 

ΚΟΠΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 

 

Θ εν λόγω ζρευνα ζχει ςκοπό τθν καταγραφι και αποτίμθςθ τθσ εμπειρίασ του Ζλλθνα 

λιπτθ/Ελλθνίδασ λιπτριασ των υπθρεςιϊν Τγείασ  και, ειδικά, του βακμοφ τθσ ικανοποίθςισ του/τθσ 

από τισ δομζσ παροχισ υπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Τγείασ  και ςυγκεκριμζνα 

από: Σοπικζσ Μονάδεσ Τγείασ (ΣΟΜΤ), Κζντρα Τγείασ, Εξωτερικά Λατρεία Νοςοκομείων.  

 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΑΝΑΓΚΗ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 

 

Θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου τομζα για τθν διεξαγωγι τθσ ζρευνασ επιβλικθκε από τισ 

εξελίξεισ τόςο ςε επιχειρθςιακό όςο και ςε κεςμικό επίπεδο ςτθν χϊρα μασ. τθν Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια επιχειρείται μια ςθμαντικι αναδιαρκρωτικι προςπάκεια τθσ οποίασ ο κφριοσ 

άξονασ είναι ο μεταςχθματιςμόσ του μοντζλου παροχισ Τγειονομικισ Φροντίδασ – ιδιαίτερα ςτο 

Δθμόςιο Σομζα – από Λατροκεντρικό ςε Αςκενοκεντρικό. το πλαίςιο αυτό τζκθκε ςε εφαρμογι ο 

νόμοσ 4486/2017 για τθν Πρωτοβάκμια Φροντίδα Τγείασ (ΠΦΤ) και δθμιουργικθκε ζνα δίκτυο 

δομϊν με τισ νεοςφςτατεσ Σοπικζσ Μονάδεσ Τγείασ (ΣΟΜΤ), τα Κζντρα Τγείασ (ΚΤ), τα Περιφερειακά 

Λατρεία (Ειδικά και Πολυδφναμα), τα Πολυϊατρεία, τα Διαγνωςτικά Εργαςτιρια και τα εξωτερικά 

ιατρεία των Νοςοκομείων κλπ. 

ε αυτό το πλαίςιο, θ ζρευνα φιλοδοξεί να κάνει μια πρϊτθ αποτίμθςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ αυτοφ του μοντζλου, εςτιάηοντασ ςτισ εμπειρίεσ και τθν ικανοποίθςθ των 

πολιτϊν από το προαναφερόμενο μοντζλο και τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ. Με αυτόν τον τρόπο 

κα αποτυπωκεί όχι τόςο θ ςκοπιμότθτα του νζου κεςμικοφ και οργανωτικοφ πλαιςίου -θ διεκνισ 



134 

 

βιβλιογραφία και πρακτικι αποδεικνφουν τθν αναγκαιότθτα τθσ-, όςο οι κατευκφνςεισ που πρζπει 

να ακολουκιςει, ϊςτε να βελτιϊςει τισ επιδόςεισ του με γνϊμονα τθν προάςπιςθ τθσ υγείασ του 

Ζλλθνα λιπτθ/ τθσ Ελλθνίδασ λιπτριασ, αλλά και τον ςεβαςμό ςτθ χριςθ των δθμόςιων πόρων.  

 

ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 

 

Ομάδα – ςτόχοσ τθσ ζρευνασ: είναι ο γενικόσ πλθκυςμόσ που χρθςιμοποίθςε τισ παροχζσ 

των προαναφερκειςϊν δομϊν υγείασ, οι οποίεσ ανικουν ςτθν 1θ ΤΠΕ (Αττικισ) και 2θ ΤΠΕ (Πειραιϊσ 

και Αιγαίου). Οι ςυγκεκριμζνεσ υγειονομικζσ περιφζρειεσ επιλζχκθκαν, επειδι είναι 

αντιπροςωπευτικζσ όλθσ τθσ Ελλάδασ και – ειδικά θ 2θ – διακζτουν όλα εκείνα τα χαρακτθριςτικά 

(αςτικά, θμι-αςτικά, αγροτικά, νθςιωτικότθτα, άγονεσ – προβλθματικζσ περιοχζσ) που εξαςφαλίηουν 

μια πολφ υψθλι αντιπροςωπευτικότθτα δείγματοσ.  

Χρονοδιάγραμμα: Θ ζρευνα αναμζνεται να ολοκλθρωκεί ςτα τζλθ Δεκεμβρίου 2019. 

Μεκοδολογία: Θ ζρευνα κα είναι ποςοτικι και κα ςτθριχτεί ςτθ διανομι και ςυμπλιρωςθ 

δομθμζνου και ςτακμιςμζνου ερωτθματολογίου χωρίσ τθ χριςθ ςυνεντευκτι. Σα ερωτθματολόγια 

ςτθρίηονται ςε πρότυπα που ζχουν χρθςιμοποιθκεί για αντίςτοιχεσ μελζτεσ του Παγκόςμιου 

Οργανιςμοφ Τγείασ (ΠΟΤ). Παράλλθλα, κα δίνεται θ δυνατότθτα τθσ ςυμπλιρωςθσ του 

ερωτθματολογίου θλεκτρονικά μζςω  θλεκτρονικισ πλατφόρμασ. 

Πλθκυςμόσ μελζτθσ: Όςοι λιπτεσ/-τριεσ υπθρεςιϊν απαντιςουν ςτα δομθμζνα 

ερωτθματολόγια κατά το χρονικό διάςτθμα που κα οριςκεί από τθν Ομάδα Ζργου.  

τατιςτικι ανάλυςθ: Μετά τθ ςυλλογι των ςυμπλθρωμζνων ερωτθματολογίων, τα 

δεδομζνα κα καταχωρθκοφν θλεκτρονικά, κα γίνει επεξεργαςία και ςτατιςτικι ανάλυςθ με τθν 

χριςθ κατάλλθλων για το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ εργαλείων –ενδεικτικά αναφζρονται οι 

δοκιμαςίεσ x2, θ δοκιμαςία Fischer, ANOVA, Exact Test και PCA), ϊςτε να εξαχκοφν τα απαραίτθτα 

επιςτθμονικά ςυμπεράςματα.  

 

ΔΗΛΩΗ ΣΗΡΗΗ ΕΧΕΜΤΘΕΙΑ 

  

Θ ςυμμετοχι φυςικϊν προςϊπων ςτθν ζρευνα είναι εκελοντικι, αλλά αναγκαία. Σα 

ερωτθματολόγια είναι ανϊνυμα και δεν περιζχουν προςωπικά ςτοιχεία αςκενϊν ι φυςικϊν 

προςϊπων από τα οποία κα μποροφςε να αποκαλυφκεί με οποιοδιποτε τρόπο θ ταυτότθτα των 

ςυμμετεχόντων. Οι απαντιςεισ είναι απόλυτα εμπιςτευτικζσ και μόνο τα μζλθ τθσ ερευνθτικισ 

ομάδασ κα ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτζσ. Οι απαντιςεισ κα χρθςιμοποιθκοφν αποκλειςτικά για 

ερευνθτικοφσ ςκοποφσ και ςυγκεκριμζνα κα τφχουν ποςοτικισ επεξεργαςίασ ςυνολικά.  
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120.  

 Μπζνοσ, Α., Αντωνιάδου, Λ., Κοφτθσ, Α., Λιονισ, Χ., Μυλωνζροσ, Κ., Παναγιωτόπολοσ, 

Σ. (2015). Βαςικζσ αρχζσ, κζςεισ και προτάςεισ για τθν ανάπτυξθ τθσ πρωτοβάκμιασ 

φροντίδασ υγείασ ςτθν Ελλάδα. Ακινα.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II  

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 
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Ινςτιτοφτο Σεκμθρίωςθσ, Ζρευνασ και Καινοτομιϊν 

 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 1  

 

Αξιολόγθςθ τθσ εμπειρίασ και τθσ ικανοποίθςθσ  

των λθπτϊν/-τριϊν υπθρεςιϊν υγείασ  

από τισ Σοπικζσ Μονάδεσ Τγείασ (ΣoΜΤ) 

 

 

Αγαπθτζ/ι χριςτθ/τρια των υπθρεςιϊν υγείασ, 

 

Σο παρόν ερωτθματολόγιο αποτελεί πρωτοβουλία του Λνςτιτοφτου 

Σεκμθρίωςθσ, Ζρευνασ και Καινοτομιϊν του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ. 

κοπόσ τθσ ζρευνασ είναι να καταγραφοφν οι εμπειρίεσ ςασ από τθ χριςθ των 

υπθρεςιϊν των Σοπικϊν Μονάδων Τγείασ (ΣΟΜΤ), προκειμζνου να 
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αξιολογθκεί θ ποιότθτα των υπθρεςιϊν από τισ ςυγκεκριμζνεσ μονάδεσ 

υγείασ και να παραχκεί τεκμθριωμζνθ πλθροφόρθςθ για τθν ποιότθτα των 

υπθρεςιϊν προσ τισ διοικθτικζσ αρχζσ. 

Θ ςυμμετοχι ςασ είναι εκελοντικι και ανϊνυμθ. Οι απαντιςεισ ςασ είναι 

εμπιςτευτικζσ και κα χρθςιμοποιθκοφν αποκλειςτικά για ερευνθτικοφσ 

ςκοποφσ. Κα γίνει ομαδοποιθμζνθ επεξεργαςία των δεδομζνων και δεν κα 

είναι εφικτι θ αποκάλυψθ των απαντιςεων ςασ ςε κανζνα εμπλεκόμενο 

μζροσ, ακόμα και ςτουσ ίδιουσ τουσ ερευνθτζσ. 

Θ ςυμμετοχι ςασ είναι απαραίτθτθ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ.  Σζλοσ, ςασ παρακαλοφμε να απαντιςετε ςε όλεσ τισ 

ερωτιςεισ με τον τρόπο που ορίηεται κάκε φορά. Για τθ ςυμπλιρωςθ του 

ερωτθματολογίου χρειάηονται περίπου πζντε με επτά (5-7) λεπτά. 

 

 

Σασ ευχαριςτοφμε για τη ςυμμετοχθ και το χρόνο ςασ! 

 

 

Μονάδα υγείασ: ………………………………  

Ημερομθνία: …./…./20….                         
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Αξιολόγθςθ τθσ εμπειρίασ και τθσ ικανοποίθςθσ των λθπτϊν 

υπθρεςιϊν υγείασ από τισ Σοπικζσ Μονάδεσ Τγείασ (ΣoΜΤ) 

 

Αν απαντάτε ςε αυτό το ερωτθματολόγιο ωσ γονζασ παιδιοφ για το οποίο επιςκεφτικατε ςιμερα τθν 

ΤοΜΥ, παρακαλώ επιλζξετε το διπλανό κουτάκι βάηοντασ ζνα     

           Γονζασ     

 

Επιλέξτε την απάντηςη που ιέλετε βάζοντασ ένα      μέςα ςτο κουτάκι 

 

1. Ποιο είναι το φφλο ςασ; 

 Άνδρασ  

 Γυναίκα 
 

2. Ποιο είναι το ζτοσ γζννθςισ ςασ; 
 

3. Ποια είναι θ εκνικότθτά ςασ; 

 Ελλθνικι 

 Άλλθ (Παρακαλϊ προςδιορίςτε: …………………………………) 
 

4. Ποιό είναι το εκπαιδευτικό ςασ επίπεδο; 

 Μερικζσ τάξεισ του Δθμοτικοφ 

 Απόφοιτοσ-θ Δθμοτικοφ 

 Απόφοιτοσ-θ Γυμναςίου 

 Απόφοιτοσ-θ Λυκείου 

 Απόφοιτοσ-θ Μεταλυκειακισ εκπαίδευςθσ (ΛΕΚ, ΔΛΕΚ, Σεχνικι ςχολι κ.λπ.) 

 Απόφοιτοσ-θ ΑΕΛ/ΣΕΛ 

 Κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ ι/και Διδακτορικοφ 
 

5. Αναφορικά με τθν αςφάλιςι ςασ: (Μπορείτε να επιλζξετε περιςςότερα από ζνα) 

 Είμαι αςφαλιςμζνοσ-θ ςτον ΕΟΠΤΤ ι ςε άλλο ταμείο δθμόςιασ/κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

 Ζχω ιδιωτικι αςφάλιςθ 

 Είμαι αναςφάλιςτοσ-θ 
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6. Ζχετε πιςτοποιθμζνθ αναπθρία άνω του 67%; 

 Ναι 

 Όχι  
 

7. Πωσ κα περιγράφατε τθ γενικι κατάςταςθ τθσ υγείασ ςασ; 

 Πολφ κακι 

 Κακι 

 Μζτρια 

 Καλι 

 Πολφ καλι 
 

8. Πάςχετε από κάποιο χρόνιο νόςθμα,(νόςθμα που το ζχετε για περιςςότερο από ζνα χρόνο) 

 Όχι  

 Ναι, από ζνα  

 Ναι, από δφο 

 Ναι, από τρία ι περιςςότερα  

 Δεν γνωρίηω 
 

9. Κατά τθ διάρκεια των τελευταίων 6 μθνϊν, πόςο ςυχνά επιςκεφτικατε αυτιν τθν ΣΟΜΤ; 

 Αυτι είναι θ πρϊτθ φορά 

 2 ζωσ 4 φορζσ 

 5 φορζσ ι περιςςότερεσ 

 Δεν γνωρίηω/Δεν κυμάμαι 
 

10. Ζχετε εγγραφεί ςε Οικογενειακό Γιατρό; 

 Ναι, ςε αυτιν τθν ΣΟΜΤ 

 Ναι, ςε άλλθ δθμόςια δομι Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ (π.χ. Κζντρο Τγείασ κλπ ) 

 Ναι, ςε ςυμβεβλθμζνο ιδιϊτθ γιατρό 

 Όχι 
 

11. Με ποιοφσ από τουσ παρακάτω επαγγελματίεσ υγείασ ιρκατε ςε επαφι ςιμερα; (Μπορείτε να 
επιλζξετε περιςςότερουσ από ζναν) 

Γενικό ιατρό/Πακολόγο  

Παιδίατρο  

Κοινωνικι/ό Λειτουργό  

Νοςθλεφτρια/ι  

Επιςκζπτρια/θ υγείασ  
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12. Ποιόσ είναι ο λόγοσ τθσ ςθμερινισ ςασ επίςκεψισ ςτθν ΣΟΜΤ; (Μπορείτε να επιλζξετε 
περιςςότερουσ από ζναν) 

 Αςκζνεια/αδιακεςία 

 Προγραμματιςμζνθ επίςκεψθ επανεξζταςθσ ι για ιατρικό ζλεγχο (τςεκάπ) 

 υνταγογράφθςθ φαρμάκων 

 Παραπεμπτικό για εργαςτθριακζσ/διαγνωςτικζσ εξετάςεισ 

 Παραπομπι από άλλον γιατρό/άλλθ μονάδα υγείασ/άλλθ υπθρεςία (πχ ςχολείο, εργαςιακό 
χϊρο κτλ.) 

 Λατρικό πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ 

 υμβουλευτικι υποςτιριξθ (π.χ. διατροφι, διακοπι καπνίςματοσ) 

 Εμβολιαςμόσ 

 Χριςθ Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν  

 Άλλο (Παρακαλϊ προςδιορίςτε: ……………………………………………………………) 

 

 

 

13. Προγραμματίςατε ραντεβοφ για αυτι τθν επίςκεψθ; 

 Ναι  

 Όχι (ςε περίπτωςθ που επιλζξατε «Όχι», παρακαλϊ προχωριςτε απευκείασ ςτθν ερϊτθςθ 
15) 

 

14. Πόςεσ θμζρεσ μεςολάβθςαν από τον προγραμματιςμό τθσ επίςκεψθσ ζωσ τθν πραγματοποίθςι 
τθσ; 

 Καμία, εξυπθρετικθκα αυκθμερόν 

 Μία (1) θμζρα 

 Από 2 ζωσ 7 θμζρεσ 

 Από 8 ζωσ 30 θμζρεσ 

 Περιςςότερεσ από 30 θμζρεσ 

 Δεν γνωρίηω/Δεν κυμάμαι 
 

15. Ο/θ γιατρόσ ςασ παρζπεμψε αλλοφ; (ςε περίπτωςθ που επιλζξατε «Όχι», παρακαλϊ προχωριςτε 
απευκείασ ςτθν ερϊτθςθ 17) 

 Ναι 

 Όχι 
 

16. Ο/θ γιατρόσ ςασ παρζπεμψε ςε: 

 Άλλο επαγγελματία υγείασ ςτθν ΣοΜΤ 
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 Γιατρό ειδικότθτασ 

 Κζντρο Τγείασ 

 Διαγνωςτικό Κζντρο 

 Νοςοκομείο 
 

 

17. Ο/θ γιατρόσ ςασ ςυνταγογράφθςε: 

 Ναι 

 Όχι 
 

18. Αν ναι, ςασ ςυνταγογράφθςε (μπορείτε να επιλζξετε παραπάνω από μια απαντιςεισ): 

 Φαρμακευτικι Αγωγι 

 Διαγνωςτικζσ Εξετάςεισ 

 Αναλϊςιμο Τγειονομικό Τλικό (π.χ. επικζματα, ςφριγγεσ-ςυςκευζσ χοριγθςθσ ινςουλίνθσ, 
ταινίεσ κλπ) 

 

Αναφορικά με τθ ςθμερινι ςασ επίςκεψθ, 

ςε ποιό βακμό ςυμφωνείτε με τα παρακάτω; 

Παρακαλοφμε βακμολογιςτε από το 1 ζωσ το 5 (όπου το 1 αντιπροςωπεφει τθν απάντθςθ Διαφωνώ 

απόλυτα και το 5 τθν απάντθςθ Συμφωνώ απόλυτα) 

 Διαφωνϊ 

απόλυτα 

 

1 

Διαφωνϊ 

 

 

2 

Οφτε 

ςυμφωνϊ/ 

οφτε διαφωνϊ 

3 

υμφωνϊ 

 

 

4 

υμφωνϊ 

απόλυτα 

 

5 

19. Σο ωράριο λειτουργίασ είναι βολικό      

20. Αυτι θ ΣΟΜΤ είναι κοντά ςτο ςπίτι 

μου ι/και ςτθ δουλειά μου 
     

21. Ιταν εφκολο να προγραμματίςω το 

ραντεβοφ 
     

22. Ο/θ γιατρόσ με ρϊτθςε για το 

ιατρικό ιςτορικό μου 
     

23. Ο/θ γιατρόσ μου ζδωςε φάρμακα 

λαμβάνοντασ υπόψθ του-τθσ και τα 

φάρμακα που μου ζχουν δϊςει οι 
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άλλοι γιατροί 

24. Ο/θ γιατρόσ με ρϊτθςε για τα 

αποτελζςματα των διαγνωςτικϊν 

μου εξετάςεων που ζγιναν ςτο 

πρόςφατο παρελκόν 

     

25. Ο/θ γιατρόσ, μου παρείχε 

ςυμβουλζσ για το πϊσ να ηω υγιεινά 

(π.χ. ςχετικά με τθ ςωματικι 

άςκθςθ, το κάπνιςμα, το φαγθτό, το 

ποτό, τθ φαρμακευτικι μου αγωγι, 

τισ ςυνικειεσ φπνου κ.λπ.) 

     

26. Ο/θ γιατρόσ μου εξιγθςε αναλυτικά 

τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ μου 
     

27. Ο/θ γιατρόσ μου εξιγθςε αναλυτικά 

τυχόν προτεινόμενουσ τρόπουσ 

κεραπείασ 

     

28. Ο/θ γιατρόσ ιταν ευγενικόσ-θ μαηί 

μου 
     

29. Ο/θ γιατρόσ με άκουςε προςεκτικά      

30. Ο/θ γιατρόσ αφιζρωςε αρκετό χρόνο 

για να με εξετάςει 
     

31. Ο/θ γιατρόσ ζλαβε υπόψθ του-τθσ 

τθ γνϊμθ μου αναφορικά με τθ 

φροντίδα και τθ κεραπεία μου 

     

32. Ιταν εφκολο να προςανατολιςτϊ 

μζςα ςτουσ χϊρουσ αυτισ τθσ ΣΟΜΤ 
     

33. Θ αίκουςα αναμονισ είναι άνετθ      

34. Οι χϊροι τθσ ΣΟΜΤ ιταν κακαροί 

(π.χ. ιατρεία, τουαλζτεσ, χϊροι 

αναμονισ, κλπ.)  

     

Εάν ςιμερα, ΔΕΝ είδατε νοςθλευτζσ/-τριεσ ι άλλουσ επαγγελματίεσ υγείασ, 

τότε παρακαλϊ προχωριςτε ςτθν ερϊτθςθ 39 

 

Διαφωνϊ 

απόλυτα 

1 

Διαφωνϊ 

2 

Οφτε 

ςυμφωνϊ/ 

οφτε διαφωνϊ 

3 

υμφωνϊ 

4 

υμφωνϊ 

απόλυτα 

5 

35. Οι νοςθλευτζσ-τριεσ με άκουςαν 

προςεκτικά 
     

36. Οι νοςθλευτζσ-τριεσ μου ζδωςαν 

ςυμβουλζσ για τθν υγεία μου 
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37. Οι νοςθλευτζσ-τριεσ ιταν 

ευγενικοί-ζσ 
     

38. Οι άλλοι επαγγελματίεσ υγείασ 

(εκτόσ από τουσ γιατροφσ και τουσ 

νοςθλευτζσ-τριεσ) με άκουςαν 

προςεκτικά 

     

 

 

 

 

 

 

39. ε κλίμακα από 0 ζωσ 10, ςε τί βακμό κα ςυςτινατε τον/τθν γιατρό που επιςκεφτικατε 
ςιμερα ςτουσ φίλουσ ι/και τουσ ςυγγενείσ ςασ; 

Παρακαλοφμε βακμολογιςτε από το 0 ζωσ το 10 (όπου το 0 ςθμαίνει Σίγουρα όχι και το 10 

ςθμαίνει Σίγουρα ναι) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

40. ε κλίμακα από 0 ζωσ 10, ςε τι βακμό κα ςυνιςτοφςατε αυτιν τθ ΣΟΜΤ ςτουσ φίλουσ ι/και 
τουσ ςυγγενείσ ςασ; 

Παρακαλοφμε βακμολογιςτε από το 0 ζωσ το 10 (όπου το 0 ςθμαίνει Σίγουρα όχι και το 10 

ςθμαίνει Σίγουρα ναι) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

 

41.  Σί ςασ δθμιοφργθςε κετικζσ εντυπϊςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ςθμερινισ ςασ επίςκεψθσ; 
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42. Σί κα μποροφςε να βελτιϊςει ο γενικόσ γιατρόσ/πακολόγοσ ι/και οι άλλοι επαγγελματίεσ 
υγείασ που είδατε ςιμερα; 

 

 

 

43.  Σί κα μποροφςε να βελτιωκεί ςε αυτιν τθ ΣΟΜΤ; 
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Σασ ευχαριςτοφμε πολφ για τη ςυμμετοχθ  

και το χρόνο ςασ! 
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Ινςτιτοφτο Σεκμθρίωςθσ, Ζρευνασ και Καινοτομιϊν 

 

 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 2 

 

 

Αξιολόγθςθ τθσ εμπειρίασ και τθσ ικανοποίθςθσ  

των λθπτϊν/-τριϊν υπθρεςιϊν υγείασ  

από τα Κζντρα Τγείασ 
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Αγαπθτζ/ι χριςτθ/τρια των υπθρεςιϊν υγείασ, 

 

Σο παρόν ερωτθματολόγιο αποτελεί πρωτοβουλία του Λνςτιτοφτου 

Σεκμθρίωςθσ, Ζρευνασ και Καινοτομιϊν του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ. 

κοπόσ τθσ ζρευνασ είναι να καταγραφοφν οι εμπειρίεσ ςασ από τθ χριςθ των 

υπθρεςιϊν των Κζντρων Τγείασ, προκειμζνου να αξιολογθκεί θ ποιότθτα των 

υπθρεςιϊν από τισ ςυγκεκριμζνεσ μονάδεσ υγείασ και να παραχκεί 

τεκμθριωμζνθ πλθροφόρθςθ για τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν προσ τισ 

διοικθτικζσ αρχζσ. 

Θ ςυμμετοχι ςασ είναι εκελοντικι και ανϊνυμθ. Οι απαντιςεισ ςασ είναι 

εμπιςτευτικζσ και κα χρθςιμοποιθκοφν αποκλειςτικά για ερευνθτικοφσ 

ςκοποφσ. Κα γίνει ομαδοποιθμζνθ επεξεργαςία των δεδομζνων και δεν κα 

είναι εφικτι θ αποκάλυψθ των απαντιςεων ςασ ςε κανζνα εμπλεκόμενο 

μζροσ, ακόμα και ςτουσ ίδιουσ τουσ ερευνθτζσ. 

Θ ςυμμετοχι ςασ είναι απαραίτθτθ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ.  Σζλοσ, ςασ παρακαλοφμε να απαντιςετε ςε όλεσ τισ 

ερωτιςεισ με τον τρόπο που ορίηεται κάκε φορά. Για τθ ςυμπλιρωςθ του 

ερωτθματολογίου χρειάηονται περίπου πζντε με επτά (5-7) λεπτά. 

 

 

Σασ ευχαριςτοφμε για τη ςυμμετοχθ και το χρόνο ςασ! 

 

 

Κζντρο Τγείασ: ………………………………  

Ημερομθνία: …./…./20….                         

  



153 

 

Αξιολόγθςθ παρεχόμενων υπθρεςιϊν από τα Κζντρα Τγείασ 

 

1. Ποιο είναι το φφλο ςασ; 

 Άνδρασ  

 Γυναίκα 
 

2. Ποιό είναι το ζτοσ γζννθςισ ςασ; 
  

3. Ποιά είναι θ εκνικότθτά ςασ; 

 Ελλθνικι 

 Άλλθ (Παρακαλϊ προςδιορίςτε: ……………………………………………………………………) 
 

4. Ποιό είναι το υψθλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο μζχρι το οποίο ζχετε φτάςει; 

 Μερικζσ τάξεισ του Δθμοτικοφ 

 Απόφοιτοσ-θ Δθμοτικοφ 

 Απόφοιτοσ-θ Γυμναςίου 

 Απόφοιτοσ-θ Λυκείου 

 Απόφοιτοσ-θ Μεταλυκειακισ εκπαίδευςθσ (ΛΕΚ, ΔΛΕΚ, Σεχνικι ςχολι κ.λπ.) 

 Απόφοιτοσ-θ ΑΕΛ/ΣΕΛ/Κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ ι/και Διδακτορικοφ 
 

5. Αναφορικά με τθν αςφάλιςι ςασ: (Μπορείτε να επιλζξετε περιςςότερα από ζνα) 

 Είμαι αςφαλιςμζνοσ-θ ςτον ΕΟΠΤΤ ι ςε άλλο ταμείο δθμόςιασ/κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

 Ζχω ιδιωτικι αςφάλιςθ 

 Είμαι αναςφάλιςτοσ-θ 
 

6. Ζχετε αναπθρία άνω του 67%; 

 Ναι 

 Όχι  
 

7. Πϊσ κα περιγράφατε τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ ςασ γενικά; 

 Εξαιρετικι 

 Πολφ καλι 

 Καλι 

 Μζτρια 

 Κακι 
 

8. Πάςχετε από κάποιο χρόνιο νόςθμα, δθλαδι από νόςθμα που το ζχετε για περιςςότερο από ζνα 
χρόνο; 
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 Όχι, από κανζνα νόςθμα 

 Ναι, από ζνα νόςθμα 

 Ναι, από δφο νοςιματα  

 Ναι, από τρία ι περιςςότερα νοςιματα  

 Δεν γνωρίηω  
 

9. Εάν πάςχετε από κάποιο χρόνιο νόςθμα, τότε ποιό είναι αυτό; (μπορείτε να επιλζξετε 
περιςςότερα από ζνα) 

 Καρδιαγγειακό νόςθμα (π.χ. αγγειακό εγκεφαλικό νόςθμα, καρδιακι ανεπάρκεια κ.ά.)  

 Νόςθμα του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ (π.χ. άςκμα, χρόνια αποφρακτικι πνευμονοπάκεια 
κ.ά.) 

 Αυτοάνοςο νόςθμα (π.χ. ελκϊδθσ κολίτιδα, ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ, ρευματοειδισ 
αρκρίτιδα κ.ά.) 

 Νόςθμα του κυρεοειδοφσ αδζνα (π.χ. υποκυρεοειδιςμόσ, υπερκυρεοειδιςμόσ, νόςοσ 
Hashimoto κ.ά.) 

 Καρκίνοσ 

 ακχαρϊδθσ διαβιτθσ 

 Νεφρικι νόςοσ 

 Άλλο (Παρακαλϊ προςδιορίςτε: ………………………………….………………………………) 
 

10. Κατά τθ διάρκεια των τελευταίων 6 μθνϊν, πόςο ςυχνά επιςκεφτικατε αυτό το Κζντρο Τγείασ; 

 Ποτζ 

 Μία φορά 

 2 ζωσ 4 φορζσ 

 5 φορζσ ι περιςςότερεσ 

 Δεν γνωρίηω/Δεν κυμάμαι 
 

11. Πϊσ επιςκεφτικατε αυτό το Κζντρο Τγείασ ςιμερα; 

 Με παραπομπι (μετά από ςφςταςθ του γιατροφ) 

 Χωρίσ παραπομπι (με δικι μου πρωτοβουλία) 
 

12. Με ποιοφσ από τουσ παρακάτω επαγγελματίεσ υγείασ ιρκατε ςε επαφι ςιμερα; 

Γενικό γιατρό  Διαιτολόγο   

Πακολόγο  Οδοντίατρο  

Παιδίατρο  Νοςθλευτι/-τρια  

Ακτινολόγο  Επιςκζπτθ/-τρια υγείασ  

Μικροβιολόγο  Μαιευτι/Μαία  
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Καρδιολόγο  Φυςιοκεραπευτι/-τρια  

Δερματολόγο  Εργοκεραπευτι/-τρια  

Ωτορινολαρυγγολόγο  Λογοκεραπευτι/-τρια  

Οφκαλμίατρο  Κοινωνικό/-θ λειτουργό  

Πνευμονολόγο  Ψυχολόγο  

Ψυχίατρο  Άλλο  

Ενδοκρινολόγο  Παρακαλϊ προςδιορίςτε:…………………………………….. 

 

 

 

13. Ποιόσ είναι ο λόγοσ τθσ επίςκεψισ ςασ ςε αυτό το Κζντρο Τγείασ ςιμερα; (Μπορείτε να επιλζξετε 
περιςςότερουσ από ζναν) 

 Αςκζνεια/αδιακεςία 

 Προγραμματιςμζνθ επίςκεψθ επανεξζταςθσ ι για ιατρικό ζλεγχο (τςεκάπ) 

 υνταγογράφθςθ φαρμάκων 

 Παραπεμπτικό για εργαςτθριακζσ/διαγνωςτικζσ εξετάςεισ 

 Παραπομπι από άλλον γιατρό/άλλθ μονάδα πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ 

 Λατρικό πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ 

 υμβουλευτικι υποςτιριξθ (π.χ. μακιματα ανϊδυνου τοκετοφ) 

 Άλλο (Παρακαλϊ προςδιορίςτε: ……………………………………………………………………) 
 

14. Προγραμματίςατε ραντεβοφ για τθν επίςκεψθ αυτι; 

 Ναι  

 Όχι (ςε περίπτωςθ που επιλζξατε «Όχι», παρακαλϊ προχωριςτε απευκείασ 
 ςτθν ερϊτθςθ 16) 

 

15. Πόςεσ θμζρεσ περιμζνατε από τον προγραμματιςμό τθσ επίςκεψθσ μζχρι τθν επίςκεψι ςασ 
ςιμερα; 

 Προγραμμάτιςα το ραντεβοφ νωρίτερα ςιμερα (εξυπθρετικθκα αυκθμερόν) 

 Προγραμμάτιςα το ραντεβοφ χκεσ 

 Περίμενα μία εβδομάδα 

 Περίμενα από μία εβδομάδα ζωσ ζναν μινα 

 Περίμενα πάνω από ζναν μινα 

 Δεν γνωρίηω/Δεν κυμάμαι 
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16. Ο-θ γιατρόσ: 

 δεν χρειάςτθκε να με παραπζμψει ςε κανζναν άλλον  

 με παρζπεμψε ςε άλλον/θ γιατρό ςε αυτό το Κζντρο Τγείασ  

 με παρζπεμψε ςε νοςοκομείο  

 με παρζπεμψε για διαγνωςτικζσ εξετάςεισ εντόσ του Κζντρου Τγείασ 

 με παρζπεμψε ςε διαγνωςτικό εργαςτιριο/κζντρο εκτόσ του Κζντρου Τγείασ 
 

Αναφορικά με τθ ςθμερινι ςασ επίςκεψθ,  

ςε ποιό βακμό ςυμφωνείτε με τα παρακάτω; 

Παρακαλοφμε βακμολογιςτε από το 1 ζωσ το 5 (όπου το 1 αντιπροςωπεφει τθν απάντθςθ Διαφωνώ 

απόλυτα και το 5 τθν απάντθςθ Συμφωνώ απόλυτα) 

 Διαφωνϊ 

απόλυτα 

1 

Διαφωνϊ 

 

2 

Οφτε ςυμφωνϊ/ 

οφτε διαφωνϊ 

3 

υμφωνϊ 

 

4 

υμφωνϊ 

απόλυτα 

5 

17. Σο ωράριο λειτουργίασ είναι βολικό      

18. Αυτό το Κζντρο Τγείασ/μονάδα ΠΕΔΤ 
είναι κοντά ςτο ςπίτι μου ι/και ςτθ 
δουλειά μου 

     

19. Είναι εφκολο να προγραμματίςω 
ραντεβοφ 

     

20. Ο-θ γιατρόσ με ρωτάει για το ιατρικό 
ιςτορικό μου 

     

21. Ο-θ γιατρόσ μου δίνει φάρμακα 
λαμβάνοντασ υπόψθ του-τθσ και τα 
φάρμακα που μου ζχουν δϊςει οι 
άλλοι γιατροί 

     

22. Ο-θ γιατρόσ με ρωτάει για τα 
αποτελζςματα των διαγνωςτικϊν 
μου εξετάςεων που ζγιναν ςτο 
πρόςφατο παρελκόν 

     

23. Ο-θ γιατρόσ, μου παρζχει ςυμβουλζσ 
για το πϊσ να ηω υγιεινά (π.χ. 
ςχετικά με τθ ςωματικι άςκθςθ, το 
κάπνιςμα, το φαγθτό, το ποτό, τθ 
φαρμακευτικι μου αγωγι, τισ 
ςυνικειεσ φπνου κ.λπ.) 

     

24. Ο-θ γιατρόσ μου εξθγεί αναλυτικά 
τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ μου 

     

25. Ο-θ γιατρόσ μου εξθγεί αναλυτικά 
όλουσ τουσ προτεινόμενουσ τρόπουσ 
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κεραπείασ 

26. Ο-θ γιατρόσ είναι ευγενικόσ-θ μαηί 
μου 

     

27. Ο-θ γιατρόσ με ακοφει προςεκτικά      

28. Ο-θ γιατρόσ αφιερϊνει αρκετό χρόνο 
για να με εξετάςει 

     

29. Ο-θ γιατρόσ λαμβάνει υπόψθ του-
τθσ τθ γνϊμθ μου αναφορικά με τθ 
φροντίδα και τθ κεραπεία μου 

 

     

30. Είναι εφκολο να προςανατολιςτϊ 
μζςα ςτουσ χϊρουσ αυτοφ του 
κζντρου υγείασ/μονάδασ ΠΕΔΤ 

     

31. Θ αίκουςα αναμονισ είναι άνετθ      

32. Οι χϊροι αυτοφ του Κζντρου Τγείασ 
είναι κακαροί (π.χ. ιατρεία, 
τουαλζτεσ, χϊροι αναμονισ, κλπ.)  

     

33. Σο/θ Κζντρο Τγείασ/μονάδα ΠΕΔΤ 
είναι καλά εξοπλιςμζνο/θ (π.χ. 
υλικά, αναλϊςιμα, ιατρικά 
μθχανιματα κ.λπ.) 

     

Εάν ςιμερα, ΔΕΝ είδατε νοςθλευτζσ/-τριεσ ι άλλουσ επαγγελματίεσ υγείασ,  

τότε παρακαλϊ προχωριςτε ςτθν ερϊτθςθ 38 

 Διαφωνϊ 

απόλυτα 

1 

Διαφωνϊ 

 

2 

Οφτε ςυμφωνϊ/ 

οφτε διαφωνϊ 

3 

υμφωνϊ 

 

4 

υμφωνϊ 

απόλυτα 

5 

34. Οι νοςθλευτζσ-τριεσ με ακοφν 
προςεκτικά 

     

35. Οι νοςθλευτζσ-τριεσ μου δίνουν 
ςυμβουλζσ για τθν υγεία μου 

     

36. Οι νοςθλευτζσ-τριεσ είναι ευγενικοί-
ζσ 

     

37. Οι άλλοι επαγγελματίεσ υγείασ 
(εκτόσ από τουσ γιατροφσ και τουσ 
νοςθλευτζσ-τριεσ) με ακοφν 
προςεκτικά 

     

 

 

38. ε κλίμακα από 0 ζωσ 10, ςε τί βακμό κα ςυςτινατε τον-τθν γιατρό που επιςκεφτικατε ςιμερα 
ςτουσ φίλουσ ι/και τουσ ςυγγενείσ ςασ; 
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Παρακαλοφμε βακμολογιςτε από το 0 ζωσ το 10 (όπου το 0 ςθμαίνει Σίγουρα όχι και το 10 

ςθμαίνει Σίγουρα ναι) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

 

39. ε κλίμακα από 0 ζωσ 10, ςε τι βακμό κα ςυνιςτοφςατε αυτό το Κζντρο Τγείασ ςτουσ φίλουσ 
ι/και τουσ ςυγγενείσ ςασ; 
 

Παρακαλοφμε βακμολογιςτε από το 0 ζωσ το 10 (όπου το 0 ςθμαίνει Σίγουρα όχι και το 10 

ςθμαίνει Σίγουρα ναι) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

40. Σί ςασ δθμιοφργθςε κετικζσ εντυπϊςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ςθμερινισ ςασ επίςκεψθσ; 

 

 

 

 

 

 

 

41. Σί κα μποροφςε να βελτιϊςει ο γιατρόσ ειδικότθτασ ι/και οι άλλοι επαγγελματίεσ υγείασ που 
επιςκεφτικατε ςιμερα; 
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42. Σί κα μποροφςε να βελτιωκεί ςε αυτό το Κζντρο Τγείασ/μονάδα ΠΕΔΤ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σασ ευχαριςτοφμε πολφ για τη ςυμμετοχθ  

και το χρόνο ςασ! 
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Ινςτιτοφτο Σεκμθρίωςθσ, Ζρευνασ και Καινοτομιϊν 

 

 

 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 3 

 

 

Αξιολόγθςθ τθσ εμπειρίασ και τθσ ικανοποίθςθσ  

των λθπτϊν/-τριϊν υπθρεςιϊν υγείασ  

από τα Σακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των Νοςοκομείων 
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Αγαπθτζ/ι χριςτθ/τρια των υπθρεςιϊν υγείασ, 

 

 

Σο παρόν ερωτθματολόγιο αποτελεί πρωτοβουλία του Λνςτιτοφτου 

Σεκμθρίωςθσ, Ζρευνασ και Καινοτομιϊν του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ. 

κοπόσ τθσ ζρευνασ είναι να καταγραφοφν οι εμπειρίεσ ςασ από τθ χριςθ των 

υπθρεςιϊν των Σακτικϊν Εξωτερικϊν Λατρείων των Νοςοκομείων, 

προκειμζνου να αξιολογθκεί θ ποιότθτα των υπθρεςιϊν από τισ 

ςυγκεκριμζνεσ μονάδεσ υγείασ και να παραχκεί τεκμθριωμζνθ πλθροφόρθςθ 

για τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν προσ τισ διοικθτικζσ αρχζσ. 

Θ ςυμμετοχι ςασ είναι εκελοντικι και ανϊνυμθ. Οι απαντιςεισ ςασ είναι 

εμπιςτευτικζσ και κα χρθςιμοποιθκοφν αποκλειςτικά για ερευνθτικοφσ 

ςκοποφσ. Κα γίνει ομαδοποιθμζνθ επεξεργαςία των δεδομζνων και δεν κα 

είναι εφικτι θ αποκάλυψθ των απαντιςεων ςασ ςε κανζνα εμπλεκόμενο 

μζροσ, ακόμα και ςτουσ ίδιουσ τουσ ερευνθτζσ. 

Θ ςυμμετοχι ςασ είναι απαραίτθτθ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ.  Σζλοσ, ςασ παρακαλοφμε να απαντιςετε ςε όλεσ τισ 

ερωτιςεισ με τον τρόπο που ορίηεται κάκε φορά. Για τθ ςυμπλιρωςθ του 

ερωτθματολογίου χρειάηονται περίπου πζντε με επτά (5-7) λεπτά. 

 

 

Σασ ευχαριςτοφμε για τη ςυμμετοχθ και το χρόνο ςασ! 

 

 

Νοςοκομείο: ………………………………  

Ημερομθνία: …./…./20….                      
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Αξιολόγθςθ τθσ εμπειρίασ και τθσ ικανοποίθςθσ των λθπτϊν υπθρεςιϊν 

υγείασ από τα Σακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των Νοςοκομείων 

 

1. Ποιο είναι το φφλο ςασ; 

 Άνδρασ  

 Γυναίκα 
 

2. Ποιό είναι το ζτοσ γζννθςισ ςασ; 
 

3. Ποιά είναι θ εκνικότθτά ςασ; 

 Ελλθνικι 

 Άλλθ (Παρακαλϊ προςδιορίςτε: ……………………………………………………………………) 
 

4. Ποιό είναι το υψθλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο μζχρι το οποίο ζχετε φτάςει; 

 Μερικζσ τάξεισ του Δθμοτικοφ 

 Απόφοιτοσ-θ Δθμοτικοφ 

 Απόφοιτοσ-θ Γυμναςίου 

 Απόφοιτοσ-θ Λυκείου 

 Απόφοιτοσ-θ Μεταλυκειακισ εκπαίδευςθσ (ΛΕΚ, ΔΛΕΚ, Σεχνικι ςχολι κ.λπ.) 

 Απόφοιτοσ-θ ΑΕΛ/ΣΕΛ/Κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ ι/και Διδακτορικοφ 
 

5. Αναφορικά με τθν αςφάλιςι ςασ: (Μπορείτε να επιλζξετε περιςςότερα από ζνα) 

 Είμαι αςφαλιςμζνοσ-θ ςτον ΕΟΠΤΤ ι ςε άλλο ταμείο δθμόςιασ/κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

 Ζχω ιδιωτικι αςφάλιςθ 

 Είμαι αναςφάλιςτοσ-θ 
 

6. Ζχετε αναπθρία άνω του 67%; 

 Ναι 

 Όχι  
 

7. Πωσ κα περιγράφατε τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ ςασ γενικά; 

 Εξαιρετικι 

 Πολφ καλι 

 Καλι 

 Μζτρια 

 Κακι 
 

8. Πάςχετε από κάποιο χρόνιο νόςθμα, δθλαδι από νόςθμα που το ζχετε για περιςςότερο από ζνα 
χρόνο; 
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 Όχι, από κανζνα νόςθμα 

 Ναι, από ζνα νόςθμα 

 Ναι, από δφο νοςιματα  

 Ναι, από τρία ι περιςςότερα νοςιματα  

 Δεν γνωρίηω  
 

9. Εάν πάςχετε από κάποιο χρόνιο νόςθμα, τότε ποιό είναι αυτό; (μπορείτε να επιλζξετε 
περιςςότερα από ζνα) 

 Καρδιαγγειακό νόςθμα (π.χ. αγγειακό εγκεφαλικό νόςθμα, καρδιακι ανεπάρκεια κ.ά.)  

 Νόςθμα του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ (π.χ. άςκμα, χρόνια αποφρακτικι πνευμονοπάκεια 
κ.ά.) 

 Αυτοάνοςο νόςθμα (π.χ. ελκϊδθσ κολίτιδα, ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ, ρευματοειδισ 
αρκρίτιδα κ.ά.) 

 Νόςθμα του κυρεοειδοφσ αδζνα (π.χ. υποκυρεοειδιςμόσ, υπερκυρεοειδιςμόσ, νόςοσ 
Hashimoto κ.ά.) 

 Καρκίνοσ 

 ακχαρϊδθσ διαβιτθσ 

 Νεφρικι νόςοσ 

 Άλλο. Παρακαλϊ προςδιορίςτε: ………………………………………………………………...... 
 

10. Κατά τθ διάρκεια των τελευταίων 6 μθνϊν, πόςο ςυχνά επιςκεφτικατε τα τακτικά εξωτερικά 
ιατρεία του ςυγκεκριμζνου νοςοκομείου; 

 Ποτζ 

 Μία φορά 

 2 ζωσ 4 φορζσ 

 5 φορζσ ι περιςςότερεσ 

 Δεν γνωρίηω/Δεν κυμάμαι 
 

11. Πϊσ επιςκεφτικατε τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του ςυγκεκριμζνου νοςοκομείου  ςιμερα; 

 Με παραπομπι (μετά από ςφςταςθ του γιατροφ) 

 Χωρίσ παραπομπι (με δικι μου πρωτοβουλία) 
 

12. Με ποιοφσ από τουσ παρακάτω επαγγελματίεσ υγείασ ιρκατε ςε επαφι ςιμερα; 

Γενικό γιατρό 
 

Διαιτολόγο  
 

Πακολόγο 
 

Οδοντίατρο 
 

Παιδίατρο 
 

Νοςθλευτι/-τρια 
 

Ακτινολόγο 
 

Επιςκζπτθ/-τρια υγείασ 
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Μικροβιολόγο 
 

Μαιευτι/Μαία 
 

Καρδιολόγο 
 

Φυςιοκεραπευτι/-τρια 
 

Δερματολόγο 
 

Εργοκεραπευτι/-τρια 
 

Ωτορινολαρυγγολόγο 
 

Λογοκεραπευτι/-τρια 
 

Οφκαλμίατρο  
 

Κοινωνικό/-θ λειτουργό 
 

Πνευμονολόγο 
 

Ψυχολόγο 
 

Ψυχίατρο 
 

Άλλο 
 

Ενδοκρινολόγο 
 

Παρακαλϊ προςδιορίςτε:.........................................   

 

13. Ποιόσ είναι ο λόγοσ τθσ επίςκεψισ ςασ ςτα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του ςυγκεκριμζνου 
νοςοκομείου ςιμερα; (Μπορείτε να επιλζξετε περιςςότερουσ από ζναν) 

 Αςκζνεια/αδιακεςία  

 Προγραμματιςμζνθ επίςκεψθ επανεξζταςθσ ι για ιατρικό ζλεγχο (τςεκάπ) 

 υνταγογράφθςθ φαρμάκων 

 Παραπεμπτικό για εργαςτθριακζσ/διαγνωςτικζσ εξετάςεισ 

 Παραπομπι από άλλον γιατρό/άλλθ μονάδα  πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ  

 Λατρικόσ ζλεγχοσ (τςεκάπ) ςε θμζρα εφθμερίασ 

 Λατρικό πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ 

 Άλλο (Παρακαλϊ προςδιορίςτε: ……………………………………………………………………) 
 

14. Προγραμματίςατε ραντεβοφ για τθν επίςκεψθ αυτι; 

 Ναι  

 Όχι (ςε περίπτωςθ που επιλζξατε «Όχι», τότε παρακαλώ προχωριςτε απευκείασ ςτθν 
ερώτθςθ 16) 

 

15. Πόςεσ θμζρεσ περιμζνατε από τον προγραμματιςμό τθσ επίςκεψθσ μζχρι τθν επίςκεψι ςασ 
ςιμερα; 

 Προγραμμάτιςα το ραντεβοφ νωρίτερα ςιμερα (εξυπθρετικθκα αυκθμερόν) 

 Προγραμμάτιςα το ραντεβοφ χκεσ 

 Περίμενα λιγότερο από μία εβδομάδα 

 Περίμενα από μία εβδομάδα ζωσ ζναν μινα 

 Περίμενα πάνω από ζναν μινα 

 Δεν γνωρίηω/Δεν κυμάμαι 
 

16. Ο-θ γιατρόσ: 

 δεν χρειάςτθκε να με παραπζμψει ςε κανζναν άλλον  
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 με παρζπεμψε ςε άλλον-θ γιατρό ςε αυτό το νοςοκομείο  

 με παρζπεμψε για διαγνωςτικζσ εξετάςεισ εντόσ  του νοςοκομείου 

 με παρζπεμψε ςε άλλο νοςοκομείο  

 μου κανόνιςε ραντεβοφ για ειςαγωγι ςε αυτό το νοςοκομείο 

 με παρζπεμψε ςε διαγνωςτικό εργαςτιριο/κζντρο εκτόσ του νοςοκομείου 
 

Αναφορικά με τθ ςθμερινι ςασ επίςκεψθ,  

ςε ποιό βακμό ςυμφωνείτε με τα παρακάτω; 

Παρακαλοφμε βακμολογιςτε από το 1 ζωσ το 5 (όπου το 1 αντιπροςωπεφει τθν απάντθςθ Διαφωνώ 

απόλυτα και το 5 τθν απάντθςθ Συμφωνώ απόλυτα) 

 Διαφωνϊ 

απόλυτα 

1 

Διαφωνϊ 

 

2 

Οφτε ςυμφωνϊ/ 

οφτε διαφωνϊ 

3 

υμφωνϊ 

 

4 

υμφωνϊ 

απόλυτα 

5 

17. Σο ωράριο λειτουργίασ είναι βολικό       

18. Αυτά τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία 

είναι κοντά ςτο ςπίτι μου ι/και ςτθ 

δουλειά μου 

     

19. Είναι εφκολο να προγραμματίςω 

ραντεβοφ 
     

20. Ο-θ γιατρόσ με ρωτάει για το ιατρικό 

ιςτορικό μου 
     

21. Ο-θ γιατρόσ μου δίνει φάρμακα 

λαμβάνοντασ υπόψθ του-τθσ και τα 

φάρμακα που μου ζχουν δϊςει οι 

άλλοι γιατροί 

     

22. Ο-θ γιατρόσ με ρωτάει για τα 

αποτελζςματα των διαγνωςτικϊν μου 

εξετάςεων που ζγιναν ςτο πρόςφατο 

παρελκόν 

     

23. Ο-θ γιατρόσ, μου παρζχει ςυμβουλζσ 

για το πϊσ να ηω υγιεινά (π.χ. ςχετικά 

με τθ ςωματικι άςκθςθ, το κάπνιςμα, 

το φαγθτό, το ποτό, τθ φαρμακευτικι 

μου αγωγι, τισ ςυνικειεσ φπνου 

κ.λπ.) 

     

24. Ο-θ γιατρόσ μου εξθγεί αναλυτικά τθν 

κατάςταςθ τθσ υγείασ μου 
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25. Ο-θ γιατρόσ μου εξθγεί αναλυτικά 

όλουσ τουσ προτεινόμενουσ τρόπουσ 

κεραπείασ 

     

26. Ο-θ γιατρόσ είναι ευγενικόσ-θ μαηί 

μου 
     

27. Ο-θ γιατρόσ με ακοφει προςεκτικά      

28. Ο γιατρόσ αφιερϊνει αρκετό χρόνο 

για να με εξετάςει 
     

29. Ο-θ γιατρόσ λαμβάνει υπόψθ του τθ 

γνϊμθ μου αναφορικά με τθ 

φροντίδα και τθ κεραπεία μου 

     

30. Οι υπάλλθλοι ςτθν υποδοχι είναι 

εξυπθρετικοί 
     

31. Είναι εφκολο να προςανατολιςτϊ 

μζςα ςτουσ χϊρουσ των τακτικϊν 

εξωτερικϊν ιατρείων του 

ςυγκεκριμζνου νοςοκομείου  

     

32. Θ αίκουςα αναμονισ είναι άνετθ       

33. Οι χϊροι των τακτικϊν εξωτερικϊν 

ιατρείων του ςυγκεκριμζνου 

νοςοκομείου είναι κακαροί (π.χ. 

ιατρεία, τουαλζτεσ,  χϊροι αναμονισ, 

κλπ.)  

     

34. Σα τακτικά εξωτερικά ιατρεία είναι 

καλά εξοπλιςμζνα (π.χ. υλικά, 

αναλϊςιμα, ιατρικά μθχανιματα 

κ.λπ.) 

     

 

Εάν ςιμερα, ΔΕΝ είδατε νοςθλευτζσ/-τριεσ ι άλλουσ επαγγελματίεσ υγείασ,  

τότε παρακαλϊ προχωριςτε ςτθν ερϊτθςθ 39 

 

 Διαφωνϊ 

απόλυτα 

1 

Διαφωνϊ 

 

2 

Οφτε ςυμφωνϊ/ 

οφτε διαφωνϊ 

3 

υμφωνϊ 

 

4 

υμφωνϊ 

απόλυτα 

5 

35. Οι νοςθλευτζσ-τριεσ με ακοφν 

προςεκτικά 
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36. Οι νοςθλευτζσ-τριεσ μου δίνουν 

ςυμβουλζσ για τθν υγεία μου 
     

37. Οι νοςθλευτζσ-τριεσ είναι ευγενικοί-

ζσ 
     

38. Οι άλλοι επαγγελματίεσ υγείασ (εκτόσ 

από τουσ γιατροφσ και τουσ 

νοςθλευτζσ-τριεσ) με ακοφν 

προςεκτικά 

     

 

 

 

 

39. ε κλίμακα από 0 ζωσ 10, ςε τί βακμό κα ςυςτινατε τον-τθν γιατρό που επιςκεφτικατε ςιμερα 
ςτουσ φίλουσ ι/και τουσ ςυγγενείσ ςασ; 
 

Παρακαλοφμε βακμολογιςτε από το 0 ζωσ το 10 (όπου το 0 ςθμαίνει Σίγουρα όχι και το 10 

ςθμαίνει Σίγουρα ναι) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

40. ε κλίμακα από 0 ζωσ 10, ςε τί βακμό κα ςυνιςτοφςατε αυτά τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία ςτουσ 
φίλουσ ι/και τουσ ςυγγενείσ ςασ; 
 

Παρακαλοφμε βακμολογιςτε από το 0 ζωσ το 10 (όπου το 0 ςθμαίνει Σίγουρα όχι και το 10 

ςθμαίνει Σίγουρα ναι) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

41. Σί ςασ δθμιοφργθςε κετικζσ εντυπϊςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ςθμερινισ ςασ επίςκεψθσ; 
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42. Σί κα μποροφςε να βελτιϊςει ο γιατρόσ ι/και οι άλλοι επαγγελματίεσ υγείασ  που 
επιςκεφτικατε ςιμερα; 

 

 

 

43. Σί κα μποροφςε να βελτιωκεί ςτα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του ςυγκεκριμζνου 
νοςοκομείου; 

 

 

Σασ ευχαριςτοφμε πολφ για τη ςυμμετοχθ 
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και το χρόνο ςασ! 

 

 

 


