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                                                              ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τις τελευταίες δεκαετίες σηματοδοτούνται τεράστιες αλλαγές στον τρόπο ζωής και στους 

ρυθμούς της καθημερινότητας των ανθρώπων, ενώ οι τεχνολογικές εξελίξεις προστρέχουν 

και διείσδυσαν για τα καλά στο χώρο της υγείας. Ανάλογη δεν ήταν όμως και η εξέλιξη της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας στην Κύπρο ως προς τη βελτίωση της υγείας 

του συνόλου του πληθυσμού. Συνεπώς, αυτό οδήγησε στην αναζήτηση εναλλακτικών 

μορφών οργάνωσης και λειτουργίας του. Κομβικό σημείο και άξονας των προτεινόμενων 

μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων, αποτελεί η αναδιοργάνωση του συστήματος της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). 

 

Σκοπός: Βασικός προσανατολισμός της παρούσας εργασίας είναι η επισήμανση των 

αδυναμιών των δημόσιων Κέντρων Υγείας (Κ.Υ) της χώρας μας, αλλά και η σκιαγράφηση 

των υφιστάμενων λειτουργικών δυνατοτήτων που δυνάμει θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

την οργανωτική βάση ανάπτυξης του συστήματος υγείας. Από την ανάλυση των πιο πάνω 

παραγόντων του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος των Kέντρων Υγείας, 

προκύπτουν οι αρχικές κατευθύνσεις που θα αποτελέσουν το σημείο εκκίνησης των 

Υπηρεσιών Υγείας, με απώτερο στόχο να εκμεταλλευτούν μελλοντικές ευκαιρίες και να 

αποφύγουν δυσάρεστες συνέπειες. Ακολουθεί η κατάθεση προτάσεων και δράσεων που θα 

μπορούσαν να αναπτυχθούν από το Υπουργείο Υγείας για την αναβάθμιση και βελτίωση των 

σημερινών δομών των Κέντρων Υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

 

Μέθοδος: Έγινε περιεκτική αναζήτηση δημοσιευμένων αγγλικών και ελληνικών άρθρων 

στις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων Medline και Google Scholar, χρησιμοποιώντας τις 

ακόλουθες λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, επίπεδα φροντίδας υγείας, 

στρατηγικός σχεδιασμός και ανάλυση S.W.O.T με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς. 

 

Αποτελέσματα: Έγινε μια σημαντική προσπάθεια περιγραφής και ανάλυσης των Κέντρων 

Υγείας της ΠΦΥ στην Κύπρο, αναδεικνύοντας την παρούσα κατάσταση και 

υπογραμμίζοντας την ανάγκη για βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης και λειτουργίας 

τους. Από το σύστημα της ΠΦΥ αναδύονται ανισότητες που αφορούν τη γεωγραφική 

κατανομή, ποιότητα, αντιμετώπιση και πρόσβαση των ασθενών καθώς και την οικονομική 

τους επιβάρυνση.  

Συμπεράσματα: Κορυφαία προϋπόθεση για την ανασυγκρότηση του υγειονομικού 

συστήματος αποτελεί η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υγείας με οργανωτικό 

πυρήνα την ΠΦΥ. Το Υπουργείο Υγείας οφείλει να λάβει υπόψη την ανάγκη αναδιάρθρωσης 

και ανάπτυξης του δικτύου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για παροχή ποιοτικών 

υπηρεσιών προς τον πολίτη. Με την εφαρμογή του κατάλληλου στρατηγικού σχεδιασμού και 

τη λήψη των απαιτούμενων πολιτικών αποφάσεων δύναται να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος 

στόχος. 
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                                                              SUMMARY 

Over the last decades, there have been huge changes in people’s lifestyle and rhythms while 

technological advances have penetrated well into the health sector. However, we have not 

achieved similar changes to the effectiveness of the health system in Cyprus in order to 

improve the health of the whole population. Consequently, this has led to the search for 

alternative forms of organization and operation procedures of the Health System. The central 

point and the axis of the proposed reformist interventions, is the reorganization of the 

Primary Health Care (PHC) system. 

Purpose: The main focus of the present work is to highlight the weaknesses of the public 

health centers of our country and to outline the existing functionalities that could potentially 

constitute the organization basis for the development of the health system. The analysis of the 

above factors, internal and external environment of the Health Centers, gives rise to the initial 

directions that will be the starting point of the organization to exploit future opportunities and 

avoid unpleasant consequences. Next point is the submission of proposals and actions that 

could be developed by the Ministry of Health to upgrade and improve the current structures 

of the Health Centers of Primary Health Care.  

Method: Comprehensive search for published English and Greek articles in the Medline and 

Google Scholar bibliographic databases was made using the following key words: Primary 

Health Care, Health Care Levels, Strategic Planning and S.W.O.T Analysis with all possible 

combinations. 

Results: An important effort was made to describe and analyse the Health Centers of the PHC 

in Cyprus, highlighting the present situation, the need to improve their existing situation and 

functioning. The PHC system emerged inequalities regarding geographical distribution, 

quality, treatment and access due to weakened patient position, causing dissatisfaction and 

burdening him/her financially. 

Conclusions: The Ministry of Health must take into account the need to restructure and 

develop the Primary Health Care Network in order to provide quality services to people. A 

major prerequisite for the reconstruction of the health system is the development of an 

integrated health system with an organizational core of the PHC system. By implementing 

appropriate strategic planning and making the necessary political decisions, the desired goal 

can be achieved. 
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