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Η Πρωτοβα ́θμια Φροντι ́δα Υγει ́ας, ο ́πως ορι ́στηκε στην παγκο ́σμια διάσκεψη της 

Alma Ata (1978) του Π.Ο.Υ. , ει ́ναι η βασικη ́ φροντίδα υγει ́ας βασισμε ́νη σε πρακτικε ́ς, 

επιστημονικά τεκμηριωμένες και κοινωνικά αποδεκτε ́ς μεθο ́δους και τεχνολογι ́α, προσιτη ́ 

σε ο ́λα τα άτομα στην κοινο ́τητα, με ́σα απο ́ την πλήρη συμμετοχη ́ της και με κο ́στος που η 

κοινο ́τητα και η χω ́ρα μπορου ́ν να καλυ ́ψουν, σε κάθε βήμα της ανάπτυξης της, στο πνευ ́μα 

της αυτοδυναμι ́ας και του αυτοπροσδιορισμου ́. Αποτελεί δε αναπο ́σπαστο κομμάτι το ́σο του 

συστη ́ματος υγει ́ας της χω ́ρας του οποι ́ου ει ́ναι κεντρικη ́ λειτουργι ́α και κυ ́ριος στο ́χος, ο ́σο 

και της συνολικής κοινωνικη ́ς και οικονομικής ανάπτυξης της κοινο ́τητας. Ταυτο ́χρονα, η 

Πρωτοβα ́θμια Φροντίδα Υγει ́ας ει ́ναι το πρω ́το επι ́πεδο επαφη ́ς των ατο ́μων, της 

οικογε ́νειας και της κοινότητας με το εθνικό συ ́στημα υγει ́ας, το οποι ́ο φε ́ρνει τη φροντι ́δα 

υγει ́ας ο ́σο το δυνατο ́ν πλησιε ́στερα στον το ́πο, ο ́που ο πληθυσμο ́ς ζει και εργάζεται, και 

αποτελει ́ το πρω ́το στοιχείο μιας συνεχούς διαδικασι ́ας για τη φροντι ́δα υγει ́ας. 

 Η Δευτεροβα ́θμια και Τριτοβα ́θμια Φροντι ́δα Υγει ́ας, περιλαμβα ́νουν δράσεις 

και παρεμβα ́σεις που αναφε ́ρονται στο νοσοκομειακό χω ́ρο.  

Τα τρι ́α επι ́πεδα Φροντι ́δας Υγει ́ας βρι ́σκονται σε μι ́α λειτουργικη ́ διασυ ́νδεση απο ́ την 

αποτελεσματικο ́τητα της οποι ́ας εξαρτω ́νται και οι εκβάσεις των Συστημάτων Υγει ́ας. 

 



Ιστορική Εξέλιξη της ΠΦΥ στην Ελλάδα 

Προ του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου: αποσπασματικές παρεμβάσεις από το 
Κράτος, υποστήριξη από την Εκκλησία, διάφορες Φιλανθρωπικές δράσεις και 
διάφορα Ταμεία Αλληλοβοηθείας. 

1923: ψήφιση του Ν/Σ “Περί οργανώσεως της περιφερειακής υγειονομικής 
υπηρεσίας” που προέβλεπε την λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών 
υπηρεσιών. 

1934:  Οικογενειακοί ιατροί του ΙΚΑ. 

1970: Συζητήσεις για την δημιουργία ενός οργανωμένου συστήματος ΠΦΥ. 
Δημιουργία Σχεδίου Νόμου που λειτούργησε ως πρόδρομος του Ν 1397/1983. 

1983: Δημιουργία πρώτων οργανωμένων Κέντρων Υγείας 

2012: ΕΟΠΥΥ.  

 





                  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 

Κατακερματισμός των παρεχομένων υπηρεσιών από τα διάφορα 
ασφαλιστικά ταμεία και μάλιστα με διαφορετική ποιότητα (ευγενή και μη 
ταμεία), που ως ένα βαθμό οφειλόταν και στις διαφορετικές αμοιβές  αλλά 
&  εισφορές των ασφαλισμένων. 

                         ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙ  ΕΟΠΥΥ 

Ενιαίο σύστημα  με καθολική πρόσβαση των ασφαλισμένων στους 
συμβεβλημένους ιατρούς, αλλά και με κοινή  συμμετοχή 15% στα 
παρακλινικά και 25% στα φάρμακα. Να σημειωθεί ότι χάθηκε το 10% για 
πολλές χρόνιες παθήσεις, αλλά επίσης να σημειωθεί το 0% για όσους 
έχασαν το ΕΚΑΣ. 

Πρόβλημα του συστήματος η μειωμένη η και μηδενική συμμετοχή ιατρών 
στο σύστημα ιδίως στην επαρχία. Επίσης η γρήγορη συμπλήρωση του 
plafond από πολλούς ιατρούς ειδικοτήτων με μεγάλη ζήτηση. 



           ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΕΟΠΥΥ 
 
 
                           - 200 επισκέψεις ανά μήνα με μεικτή αμοιβή 10 Ε/ ανά επίσκεψη. 
 
 
             



     ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ 
 
REBATE (EKΠΤΩΣΗ)    Στα εργαστήρια κλιμακωτή με βάση τον κύκλο εργασιών. 
Στα  κλινικοεργαστηριακά 40% έκπτωση επι του ασφαλιστικού τιμολογίου στην αυτοπαραπομπή 
για μείωση της προκλητής ζήτησης.  
Στα πολυιατρεία δε η έκπτωση στην αυτοπαραπομπή έφτασε το 50%  
 
CLAWBACK (EΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

Βάσει υπουργικής απόφασης οποιαδήποτε δαπάνη αιτείται  πάνω από τον κλειστό 

προυπολογισμό  επιστρέφεται από τους παρόχους. 

Το 2013  ήταν 40% 

Το 2014,2015 ήταν 50% 

Το 2016 με την εφαρμογή του rebate και της μείωσης της τιμής των εξετάσεων  έως και 70 %  

κινήθηκε  μεσοσταθμικά  στο 15%.  

Το 2017 στα επίπεδα 2014,2015. 



                                 ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ Π.Φ.Υ. 

Όλες οι μεταρρυθμίσεις (ενοποίηση ιατρείων ΙΚΑ - άλλων ταμείων υπό την 
αιγίδα του ΕΟΠΥΥ, ηλεκτρ. συνταγογράφηση, clawback-rebate, χρήση 
γενοσήμων και αλλαγές συμμετοχής ασφαλισμένων) επιχείρησαν πρωταρχικά να 
απαντήσουν μόνο με οικονομικά κριτήρια και όχι με λειτουργικά στον σωστό 
προσανατολισμό της Π.Φ.Υ.  

 



ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΦΥ   
 
 
ΠΕΔΥ, ΕΟΠΥΥ, ΤΟΜΥ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ 
ΙΑΤΡΟΣ.... 





 

 - Αρχικός σχεδιασμός για  239 ΤΟΜΥ με 10.000 ασφαλισμένους 
πληθυσμό ευθύνης η κάθε μία. 

- Στελέχωση με παιδιάτρους, γενικούς ιατρούς και παθολόγους με μορφή 
οικογενειακού ιατρού ΚΑΙ εξωιατρικό προσωπικό. 

 

 

                            



Αλλά.........ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΣΤΑΣΗ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

Αποδοχή  στη προκήρυξη για τις ΤΟΜΥ από Παθολόγους και 

Γενικούς Ιατρούς  μικρή ως ελάχιστη ( 37%):                      

ΙΣΑ:372 και ΙΣΠ:91 για 1250 θέσεις. 

-Μειωμένες αποδοχές 

-Πλήρης και αποκλειστική απασχόληση 

-Αβεβαιότητα για την συνέχιση λειτουργίας τους (ΕΣΠΑ για 2+2 

έτη, μετά?) 





 

               ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ- GATEKEEPING 

Οικογενειακός Ιατρός: Μνημονιακή υποχρέωση (άλλη διάρθρωση Ιατρικού Δυναμικού στις άλλες 
χώρες- λιγότεροι ειδικευμένοι ιατροί- Εκπαίδευση??) 

Καθολική η αποδοχή ενός φραγμού ανεξέλεγκτης ροής ασθενών προς την 2βάθμια και 3βάθμια 

Περίθαλψη ώστε να μειωθεί ο αυξημένος φόρτος εργασίας σε αυτές και να επικεντρωθούν  στο 

βασικό αντικείμενο τους , την νοσηλεία και την έρευνα (Παρατηρείται έντονα ακόμη λόγω 

οικονομικής ανέχειας, κλεισίματος ή υποβάθμισης των πολυιατρείων του ΙΚΑ, λόγω 

διαμορφωμένων από το παρελθόν σχέσεων ασθενών-νοσοκομειακών ιατρών??) 

Αρχικά υπήρξε η ανακοίνωση αυστηρού gatekeeping όχι προς τις Δημόσιες Δομές, αλλά προς 
τους ειδικούς ιατρούς της ΠΦΥ (ιατροί γειτονιάς), το οποίο στην συνέχεια ωραιοποιήθηκε με τις 
ετήσιες παραπομπές σε ειδικούς ιατρούς για τους χρόνια πάσχοντες. 























      ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΕΟΠΥΥ 
 
 
  Οι συμβάσεις έχουν  λήξει από τις 31/12/2013 και έκτοτε έχουν πάρει 7 
παρατάσεις έως τις 31/12/2016 οπότε και παρατάθηκαν επ’ αόριστο. 
 

Συζητείται η αμοιβή με capitation (δες συμβάσεις ΤΕΒΕ), μέσω συλλογικών 

συμβάσεων με τους κατά τόπους συλλόγους. Η προβλεπόμενη μεικτή αμοιβή ανά 

επίσκεψη  υπολογίζεται περίπου στο μισό και ίσως λιγότερο της σημερινής (50% 

αύξηση επισκέψεων με 35% μείωση  της μεικτής αμοιβής). Και μάλιστα πλέον και με 

λιγότερα χρήματα στον κωδικό για πληρωμή  επισκέψεων (110 92 εκατ). 

Στο σχέδιο νόμου υπήρχε αναφορά για πληθυσμιακά κριτήρια (1 καρδιολόγο σε 25-

30.000 πληθυσμό, δηλαδή 300-400 σε όλη τη χώρα). Ευτυχώς έχει απαλειφθεί από 

το νομοσχέδιο 

Επίσκεψη-κλινική εξέταση  με το χρονόμετρο (15 λεπτά).  









Το 65% των 2.000 συμβεβλημένων παθολόγων, γενικών ιατρών και παιδιάτρων 
δεν δέχθηκαν τους όρους της νέας σύμβασης του οικογενειακού ιατρού με τον 
ΕΟΠΥΥ. Με την διακοπή των συμβάσεων των 200 επισκέψεων στις 31/07/2018, 
χάθηκαν 1,5 εκατομμύριο δωρεάν επισκέψεις, που επιβάρυναν έκτοτε τις τσέπες 
των πολιτών. 

                          ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1 
 

Εκτός των 700 ιδιωτών συμβεβλημένων ιατρών υπηρετούν άλλοι 500 ιατροί 
με σύμβαση οικογενειακού ιατρού στις τοπικές μονάδες υγείας (ΤΟΜΥ), 
συνολικά 1.200. Το όριο ασφαλείας για τον πληθυσμό των 11 εκατ. κατοίκων 
είναι 5.000 οικογενειακοί ιατροί. 

Μόλις 15,5% των πολιτών έχουν εγγραφεί στον οικογενειακό ιατρό λόγω της 
δυσκολίας της διαδικασίας αλλά και λόγω αριθμητικής ανεπάρκειας κάλυψης 
του πληθυσμού σε πολλές περιοχές. 

Από την άλλη, η ροή της επισκεψιμότητας των πολιτών προς τα Νοσοκομεία 
έχει αυξηθεί ραγδαία, επιφορτίζοντας την οριακή λειτουργία των 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων. 



ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2 

Πέραν του οικογενειακού ιατρού τα υπόλοιπα ''γρανάζια ΄΄ του 
προτεινόμενου συστήματος Υγείας (οι Κλινικοί Ιατροί ) δεν γνωρίζουν 
ΑΚΟΜΗ τις συνθήκες εργασίας τους. 





1. Αύξηση του προϋπολογισμού για την ΠΦΥ   
2. Τροποποίηση της εφαρμογής του gatekeeping  
3. Επαναφορά των συμβάσεων των 200 επισκέψεων(ή και περισσότερων) με        
κατά πράξη και περίπτωση αμοιβή. Το προτεινόμενο σύστημα                        
    ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΕΙ και καθιστά μη βιώσιμα τα ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ. 
4. Άνοιγμα των συμβάσεων σε νέους ιατρούς ανάλογα με τις ανάγκες 
5. Αξιοπρεπείς αμοιβές των ιατρών με παροχή κινήτρων  
6. Χρήση των ιατρικών πρωτοκόλλων και  μείωση της γραφειοκρατίας για       
    εξάλειψη των clawback και rebate. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 



  



 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ   ΣΑΣ  !!! 
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