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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Δηζαγσγή: Ζ πγεία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε πιήξνπο ζσκαηηθήο, λνεηηθήο θαη 

θνηλσληθήο επεμίαο θαη φρη απιψο ε απνπζία λφζνπ ή αλαπεξίαο. Δπεθηείλνληαο ηνλ 

ζπιινγηζκφ καο, ζα ιέγακε πσο ε πγεία σο έλα πνιπδηάζηαην θαηλφκελν, 

επεξεάδεηαη απφ έλα ηδηαίηεξα κεγάιν αξηζκφ παξαγφλησλ. Δίλαη δειαδή ην πξντφλ 

ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ θπζηνινγηθψλ, νξγαληθψλ θαη νηθνινγηθψλ αλαγθαηνηεηψλ 

θαη ηεο ππάξρνπζαο θάζε θνξά θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο ηάμεο πξαγκάησλ. 

εκαληηθφο είλαη ν ξφινο πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα 

πγείαο, πνπ ιεηηνπξγεί σο αξσγφο θαη ζεκέιηνο ππιψλαο ηνπ νπνηνπδήπνηε 

ζπζηήκαηνο πγείαο νπνηαζδήπνηε ρψξαο. Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (ΠΦΤ) 

νξίζηεθε θαη πηνζεηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ φια ηα θξάηε (κέιε ηεο UNICEF) θαη 

ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (ΠΟΤ) χζηεξα απφ ηε Γηαθήξπμε ηεο Alma – 

Ata ην 1978. ηφρνο ηεο ΠΦΤ απνηειεί απνηέιεζε ε αλάπηπμε θαη παξνρή επαξθψλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ησλ θξαηψλ κειψλ, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί 

ε πξνζβαζηκφηεηα θαη λα εμαιεηθζνχλ, φζν ην δπλαηφλ, νη αληζφηεηεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο.  

Μεζνδνινγία: Γηα ηελ εθπφλεζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπζηεκαηηθήο αλαζθφπεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξεπλεηηθέο κειέηεο, επηζηεκνληθά 

ζπγγξάκκαηα, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη άξζξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηεο 

εξγαζίαο. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επηηπρεκέλε θαη ηελ επξχηεξε 

αλαζθφπεζε γηα ηελ εξγαζία απηή ήηαλ ε αλαδήηεζε ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ 

CINAHL, MEDLINE, PUBMED, GOOGLE SCHOLAR. Οη φξνη- ιέμεηο θιεηδηά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη: Ειιεληθά - πρωηοβάζκηα θροληίδα, ηζηορία πρωηοβάζκηας 

θροληίδας/Κύπροσ, ο ρόιος ηες πρωηοβάζκηας θροληίδας ζηο Γε.Σ.Υ/ ζηε βειηίωζε ηες 

σγείας ηοσ πιεζσζκού, αλάγθες ποιηηώλ από ηελ πρωηοβάζκηα θροληίδα. 

Γηα ηε ζχληαμε ησλ γεληθψλ κεξψλ ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο ηαηξηθά 

θαη πνιηηηθά ζπγγξάκκαηα, ηα νπνία δηαηίζεληαη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

θνπόο: θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη, ε δηεξεχλεζε ηεο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο ζηελ Κχπξν, θαζψο επίζεο θαη ε εθηίκεζε ηεο πξνζθνξάο ηεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ζηελ βειηίσζε πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. 

Απνηειέζκαηα/πκπεξάζκαηα: Μέζα απφ ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάιπζε ησλ άξζξσλ 

παξαηεξνχκε πσο, ζηελ Κχπξν ε παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο παξνπζηάδεη 

αξθεηέο αδπλακίεο, θπξίσο γηαηί δελ ιεηηνχξγεη έλα ζχζηεκα πγείαο πνπ λα θαιχπηεη 
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νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ ζηελ βάζε θπζηθά ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο. Οη 

πέληε θχξηνη άμνλεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ πγείαο (ΠΟΤ) γηα 

ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο (ΠΦΤ) δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ παξνχζα 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ Κχπξν. Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο ελψ ην 

"ζρεδηαζκέλν" Γε..Τ (Γεληθφ ρέδην Τγείαο) πξνβιέπεη θαη ζπλππνινγίδεη ηηο 

πνιηηηθέο ηνπ ΠΟΤ γηα ηελ ΠΦΤ, ζηελ πξάμε, ν ζρεδηαζκφο απηφο δελ έρεη 

πινπνηεζεί, δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα αιιά θαη δηαησλίδνληαο κία θαηάζηαζε πνπ 

δελ εμαζθαιίδεη ηε βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Πξσηνβάζκηα θξνληίδα, Πξφιεςε, Τγεία, Γεληθφ ζρέδην πγείαο 
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ABSTRACT 

Introduction: Health is defined as the state of complete physical, mental and social 

well-being and not simply the absences of sickness or disability. Health can be seen 

an a multidimensional phenomenon affected by a large number of factors. It is the 

result of the interaction of the physiological, organic and ecological necessities and 

the present socio-economic class. Significant is the role that primary health care play, 

which operates as a facilitator and is the foundation of any health system in any 

country. Primary health care was defined and adopted for the first time by all 

UNICEF member states and the World Health Organization following the Alma-Ata 

1978 proclamation. The objective of primary health care has been the development 

and provision of adequate health services for all citizens of the member states, in 

order to increase accessibility and distinguish where possible inequalities in the health 

care sector. 

Methodology: For the preparation and completion of this project, research studies 

were conducted using dada from scientific magazines, and scientific articles that were 

related to the topic of this paper. The method used for the successful collection of data 

was wide research through search engines and databases such as CINAHL, 

PUBMED, GOOGLE SCHOLAR. Terms key words used are Primary care, History 

of primary care/Cyprus, The role of primary care in the health system, To improve the 

health of the population, Needs of citizens from primary care. For the syntax of the 

main body of this paper medical and political collections were used that were made 

available from the university library. 

Purpose: The purpose of this project was to investigate primary care in Cyprus, as 

well as the assessment of primary care offered to improve health of the general 

population. 

Results/Conclusion: Through research and data analysis it can be observed that 

health care provided in Cyprus presents several weaknesses and is not of the desired 

standard as it does not cover the entire population on the basis of specific legislation. 

The five main strategies of the World Health Organization and that of Primary Health 

Care are not covered with the current health system provided in Cyprus. It is evident 
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that the general health plan is not in order thus creating problems and forming a 

situation that is not ensuring the viability of the health system island wide.  

 

Key words: Primary Care, Prevention, Health, General Health Plan 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

1.0 Δηζαγσγή θαη Ιζηνξηθό 

Ζ παγθφζκηα κέξα πγείαο γηνξηάδεηαη θάζε ρξφλν ζηηο 7 Απξηιίνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα επαηζζεηνπνηήζεη ηελ θνηλή γλψκε γηα ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο πνπ απαζρνινχλ 

θαη ηαιαλίδνπλ νιφθιεξν ηνλ θφζκν (san simera, 2016).  

Χζηφζν ν παγθφζκηνο νξγαληζκφο πγείαο W.H.O (1948), νξίδεη ηελ πγεία σο "Μηα 

θαηάζηαζε πιήξνπο ζσκαηηθήο, λνεηηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο θαη φρη απιψο ε 

απνπζία λφζνπ ή αλαπεξίαο.". Δπφκελνο ν φξνο πγεία γηα ηνλ θάζε άλζξσπν είλαη 

ππνθεηκεληθφο θαη δηαθνξνπνηεκέλνο, αθνχ ν θάζε έλαο αλάινγα κε ηα δηθά ηνπ 

ζέισ, ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη απαηηήζεηο κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη ηελ πγεία 

αιιηψηηθα. Δθηφο απφ απηφ φκσο ν νξηζκφο πξνθάιεζε ζεκαληηθφ θξηηηθφ δηάινγν 

ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ, θπξίσο επεηδή δέρεηαη ηελ πγεία σο κηα θαηάζηαζε 

πιεξφηεηαο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη νπηνπηθή. Όκσο παξά ηελ θξηηηθή, νξηζκνί ηεο 

πγείαο πνπ έρνπλ δνζεί απφ δηάθνξνπο ζπγγξαθείο, θαζψο θαη απφ απινχο 

αλζξψπνπο κεηαπνιεκηθά, απνδέρνληαη ηε ζεηηθή έλλνηα ηεο πγείαο πνπ εκπεξηέρεηαη 

ζ’ απηφλ ηνλ νξηζκφ, ν νπνίνο γηα πξψηε θνξά δελ πεξηνξίζηεθε ζηελ αληηκεηψπηζε 

ή ζηελ πξφιεςε ηεο λφζνπ. 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε έλλνηα πγεία ηαπηίδεηαη θαηά πνιχ κε ηελ θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή πξφνδν κηαο ρψξαο θαη απνηειεί έλα απφ ηα πνιπηηκφηεξα αγαζά πνπ έρεη 

ν άλζξσπνο. Απνηειεί απαξαίηεηε θαη αλαγθαία πξνυπφζεζε χπαξμεο, αλάπηπμε, 

εμέιημεο, πξνφδνπ, επεκεξίαο θαη επηπρίαο. Δίλαη ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζα έιεγε 

θάλεηο γηα λα είλαη ν άλζξσπνο θαηδξφο θαη απηάξθεηο, ρσξίο θαιή πγεία απηά είλαη 

απξφζηηα θαη αλέθηθηα θαη άπηαζηα (Πηεξξάθνο,2008). 

Αο ζεκεησζεί αθφκε, πσο ε πγεία σο θνηλσληθφ δηθαίσκα εθθξάδεηαη θπξίσο κε ην 

δηθαίσκα ζηε θξνληίδα πγείαο. ε κεξηθέο ρψξεο γηα παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηείηαη ν 

φξνο θαηαλαισηήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη φρη αζζελήο, γηαηί ν φξνο θαηαλαισηήο 

πεξηέρεη έλα δπλακηθφ ζηνηρεηφ πεξηέρεη δηεθδίθεζε, απαίηεζε θαη ελεξγφ ζπκκέηνρε 

ζε αληίζεζε κε ηνλ φζν αζζελήο πνπ εμ νξηζκνχ ππνδειψλεη αδπλακία. 

(Πηεξξάθνο,2008).   

Δπεθηείλνληαο ηνλ ζπιινγηζκφ καο, ζα ιέγακε πσο ε πγεία σο έλα πνιπδηάζηαην 

θαηλφκελν επεξεάδεηαη απφ έλα ηδηαίηεξα κεγάιν αξηζκφ παξαγφλησλ. Με άιια 

https://www.sansimera.gr/almanac/0704
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ιφγηα είλαη ην πξντφλ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ θπζηνινγηθψλ, νξγαληθψλ θαη 

νηθνινγηθψλ αλαγθαηνηεηψλ θαη ηεο ππάξρνπζαο θάζε θνξά θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο 

ηάμεο πξαγκάησλ (Κνληφπνπινο, 2009). 

εκαληηθφο είλαη ν ξφινο πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα 

πγείαο, πνπ ιεηηνπξγεί σο αξσγφο θαη ζεκέιηνο ππιψλαο ηνπ νπνηνπδήπνηε 

ζπζηήκαηνο πγείαο νπνηαζδήπνηε ρψξαο. Δίλαη απνδεδεηγκέλν φηη ε πξσηνβάζκηα 

θξνληίδα πγείαο θνζηίδεη ιηγφηεξν απφ ηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα θξνληίδα 

πγείαο γηα πνιινχο ιφγνπο. Μεηαμχ απηψλ είλαη ην ρακειφηεξν θφζηνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ππνδνκέο ηερλνινγία θαη νξγάλσζε θαη ην ρακειφηεξν θφζηνο 

πξνζσπηθνχ δηφηη βαζίδεηαη ζε άηνκα γηα ηα νπνία απαηηνχληαη κηθξφηεξεο δαπάλεο 

εθπαίδεπζεο θαη κηζζνδνζίαο. Δπηπξφζζεηα πιενλεθηεί γηαηί πεξηνξίδεη ζεκαληηθά 

ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ηειηθά αζζελνχλ θαη έρνπλ αλάγθε πεξίζαιςεο απφ ην 

ζπκβαηηθφ ζχζηεκα πγείαο. (Θενδψξνπ, 1999). 

Δίλαη γλσζηφ πσο, ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο (ΠΦΤ) απνηειεί ην πξψην, 

βαζηθφ ζηάδην ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο φπνπ «ειέγρνληαη» ηα πεξηζηαηηθά γηα ηελ 

πξνψζεζε ή κε ζηε λνζνθνκεηαθή θξνληίδα. Ζ ΠΦΤ δηαζέηεη έλα ζχλνιν 

ππεξεζηψλ πξφιεςεο, δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηφπν 

θνληηλφ ζηε δηακνλή θαη ζηελ εξγαζία ησλ πνιηηψλ.    

Οη νινέλα απμαλφκελεο πξνθιήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβαιιφκελεο 

αζζέλεηεο πνπ πιήηηνπλ ηνλ πιεζπζκφ νδεγνχλ απηνκάησο ζηελ αλάγθε ζπλερνχο 

αλαδηακφξθσζεο θαη εμέιημεο ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Σα 

ζπζηήκαηα ΠΦΤ δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ θξαηψλ, ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ   

Παίξλνληαο ινηπφλ απηφ ην θίλεηξν δίλεηαη ε επθαηξία ζην θνηηεηή ιφγσ θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ ηδηφηεηαο σο λνζειεπηήο, κέζσ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο λα αλαθέξεη ηη είλαη ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, λα δηεξεπλεζνχλ θαηά 

πφζν αθνινπζνχληαη νη πνιηηηθέο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (ΠΟΤ) ζηελ 

Κχπξν ζρεηηθά κε ηελ ΠΦΤ, πνηα είλαη ε εμέιημε ηεο ΠΦΤ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Γεληθνχ ζρεδίνπ πγείαο (Γε..Τ), πνίνο ν ξφινο ηεο ΠΦΤ ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη πνηα είλαη ε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ηεο ζηελ Κχπξν. 
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1.1 Δπηινγή Θέκαηνο 

Ο εξεπλεηήο/θνηηεηήο έρεη επηιέμεη λα κειεηήζεη ην ζέκα ηεο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο ζηελ Κχπξν, ιφγσ ηνπ φηη νη επηζηήκνλεο πγείαο θαζψο θαη δηαδνρηθά 

δηάθνξεο θπβέξλεζεο έρνπλ ζηξέςεη ζεκαληηθά ην ελδηαθέξσλ ηνπο ζηελ ελ ιφγσ 

βαζκίδα ηεο πγείαο. ε αληίζεζε κε άιιεο ζεκαηνινγίεο, ε αληηπξνζψπεπζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ζηε βηβιηνγξαθία είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε, ηφζν ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Δίλαη επνκέλσο επηηαθηηθή ε αλάγθε λα 

πνιιαπιαζηαζηνχλ νη πξνζπάζεηεο αλάιπζεο ηεο ζεκαζίαο ηνπ ξφινπ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ζην ζχζηεκα πγείαο γεληθφηεξα. 

 

 

 

1.2 Δξεπλεηηθά δήηεκα/εξσηήκαηα 

Σα εξεπλεηηθά δεηήκαηα κε ηα νπνία ζα αζρνιεζεί ε παξνχζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία είλαη ε απνηχπσζε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζηελ Κχπξν.  

Τα δεηήκαηα-ερωηήκαηα ζα εζηηαζηούλ:  

 ηε κειέηε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ζηελ Κχπξν.  

 Σελ ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ηεο. 

 Σελ ιεηηνπξγηά ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Γε..Τ. 

 ηελ δηεξεχλεζε εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ ΠΟΤ γηα ηελ ΠΦΤ. 

 ηνλ ξφιν ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ζηελ βειηίσζε πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 Οξηζκόο - Υαξαθηεξηζηηθά ΠΦΤ 

χκθσλα κε ηε δηαθήξπμε ηεο Alma Ata ην 1978 πνπ εθδφζεθε απφ ηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ)  γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο 

(ΠΦΤ) «ε ΠΦΤ είλαη ε βαζηθή θξνληίδα πγείαο πνπ ζηεξίδεηαη ζε πξαθηηθέο, 

επηζηεκνληθά νξζέο θαη θνηλσληθά απνδεθηέο κεζφδνπο θαη ηερλνινγία θαη ε νπνία 

παξέρεη θαζνιηθή πξφζβαζε ζε άηνκα θαη ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο κε θφζηνο ην νπνίν 

ηφζν ε θνηλφηεηα φζν θαη ε θάζε ρψξα κπνξεί λα δηαζέζεη. Απνηειεί δε ην πξψην 

επίπεδν επαθήο ησλ αηφκσλ, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλφηεηαο θαη καδί κε ην 

εζληθφ ζχζηεκα πγείαο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ηνλ θεληξηθφ άμνλα, κεηαθέξνπλ ηε 

θξνληίδα πγείαο θνληά ζην ρψξν φπνπ ηα άηνκα δνπλ θαη εξγάδνληαη απνηειψληαο ην 

πξψην ζηνηρείν ζηε δηαδηθαζία παξνρήο ζπλερνχο θξνληίδαο πγείαο» (WHO 1978). 

χκθσλα κε ηε δηαθήξπμε ηεο Alma Ata, ε ΠΦΤ έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Πξνβάιιεη θαη αληαλαθιά ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηα  

θνηλσληθνπνιηηηζκηθά θαη πνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο θαη βαζίδεηαη 

ζηελ εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ έξεπλα ζηηο 

θνηλσληθέο, βηνταηξηθέο θαη ππεξεζίεο πγείαο θαη απφ ηελ εκπεηξία ζηε 

δεκφζηα πγεία.  

 Απαληά ζηα θχξηα πξνβιήκαηα πγείαο ηεο θνηλφηεηαο παξέρνληαο ππεξεζίεο 

πξναγσγήο ηεο πγείαο, πξφιεςεο, ζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο.  

 Πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: εθπαίδεπζε ζηελ πξφιεςε θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ πην θχξησλ πξνβιεκάησλ πγείαο, εμαζθάιηζε ηεο παξνρήο 

ηξνθήο θαη πξναγσγή ηεο θαηάιιειεο δηαηξνθήο, παξνρή επαξθνχο 

αζθαινχο πφζηκνπ λεξνχ θαη ησλ βαζηθψλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο, θξνληίδαο γηα 

ηελ πγεία ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, εκβνιηαζκφ γηα ηηο θπξηφηεξεο κεηαδνηηθέο 

αζζέλεηεο, πξφιεςε θαη έιεγρν ησλ αζζελεηψλ πνπ ελδεκνχλ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν, θαηάιιειε ζεξαπεία ησλ θνηλψλ λνζεκάησλ θαη ηξαπκαηηζκψλ θαη 

παξνρή ησλ απαξαίηεησλ θαξκάθσλ. 
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 Βαζίδεηαη ζε ιεηηνπξγνχο πγείαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηαηξψλ, λνζειεπηψλ, 

καηψλ, βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη εξγαδνκέλσλ ζηελ θνηλφηεηα πνπ είλαη 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη ζε θνηλσληθέο θαη ηερληθέο δεμηφηεηεο γηα λα 

ιεηηνπξγνχλ σο νκάδα πγείαο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο εθθξαζκέλεο 

αλάγθεο πγείαο ηεο θνηλφηεηαο (WHO, 1978). 

Σν 1996 ην Ηλζηηηνχην Ηαηξηθήο (Institute Of Medicine- IOM) ησλ Ζ. Π. Α κέζσ ηεο 

επηηξνπήο γηα ην κέιινλ ηεο ΠΦΤ εμέδσζε ηνλ αθφινπζν νξηζκφ. «Ζ ΠΦΤ είλαη ε 

παξνρή ελζσκαησκέλσλ (νινθιεξσκέλσλ, ζπληνληζκέλσλ, ζπλερηδφκελσλ), 

πξνζβάζηκσλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο απφ θιηληθνχο ηαηξνχο πνπ είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πιείζησλ πξνζσπηθψλ αλαγθψλ θξνληίδαο πγείαο 

ησλ αζζελψλ, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ελφο δηαξθνχο ζπλεηαηξηζκνχ κε ηνπο αζζελείο 

θαη νη νπνίνη παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο 

θνηλφηεηαο» (IOM, 1996). 

ηφρνο ηεο ΠΦΤ απνηειεί ε αλάπηπμε θαη παξνρή επαξθψλ ππεξεζηψλ πγείαο ζε 

φινπο ηνπο πνιίηεο ησλ θξαηψλ – κειψλ, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε πξνζβαζηκφηεηα 

θαη λα εμαιεηθζνχλ, φζν ην δπλαηφλ, νη αληζφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. 

πγθεθξηκέλα, ε ΠΦΤ εληζρχεη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ πνιηηψλ ζηε ιήςε ησλ 

ζεκαληηθψλ γηα ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο απνθάζεσλ θαη πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

θάιπςεο φισλ ησλ αλαγθψλ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφιεςε 

θαη ηε ζεξαπεία ησλ αζζελεηψλ, θαζψο θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ 

πξνβιεκάησλ (Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε, 2012). 

ήκεξα, ν απψηαηνο ζηφρνο ηεο ΠΦΤ είλαη ε θαιχηεξε πγεία γηα φινπο θαη ν ΠΟΤ 

έρεη ηαπηνπνηήζεη πέληε θχξηα ζηνηρεία γηα λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν απηφ πνπ είλαη, ε 

κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηελ πγεία, ε 

νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο γχξσ απφ ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

αλζξψπσλ, ε ελζσκάησζε ηεο πγείαο ζην ζχλνιν ησλ ηνκέσλ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, ε εγεζία θαη ε αλαδήηεζε ζπλεξγαηηθψλ κνληέισλ γηα δεκφζηα δηνίθεζε 

θαη ε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνξέσλ (WHO, 2017).   

Έηζη, ινηπφλ, ζήκεξα ε Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο απνηειεί έλα αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηνπ γεληθνχ ζπζηήκαηνο θξνληίδαο ηεο πγείαο κηαο ρψξαο θαη κπνξεί λα 

νξηζηεί σο «ην ζχζηεκα πνπ παξέρεη έλα ζχλνιν βαζηθψλ θαη νινθιεξσκέλσλ 

ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο, ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε νηθνγελεηαθφ επίπεδν, 
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ζπκβάιινληαο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηελ χπαξμε ελφο πξψηνπ ζεκείνπ επαθήο 

κεηαμχ ηνπ πνιίηε θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο» (Κνληηάδεο & νπιηψηεο, 2005, 

Adamakidou & Kalokerinou, 2010). 
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2.2 Τπεξεζίεο ηεο Πξσηνβάζκηα Φξνληίδαο Τγείαο 

Όπσο είλαη αλακελφκελν, νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Πξσηνβάζκηα 

Φξνληίδα Τγείαο ζε θάζε ρψξα παξνπζηάδνπλ κηθξέο έσο κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ Κχπξν, νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε ΠΦΤ, είλαη νη αθφινπζεο: 

 Αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ θαη πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ 

θαη εηδηθψλ κέηξσλ κε ζηφρν ηελ πξφιεςε αζζελεηψλ, ηελ ελίζρπζε ηεο 

πγείαο θαη ηελ πινπνίεζε εζληθψλ πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ γηα ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηεο. 

 Παξνρή ζηνπο πνιίηεο ησλ πξψησλ βνεζεηψλ, φπνηε ρξεηάδεηαη. 

 Παξνρή φισλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο γηα ηηο νπνίεο δε ρξεηάδεηαη ρξήζε 

θάπνηνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο. 

 Παξνρή ζηνπο αζζελείο ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο ςπρηθήο πγείαο. 

 πρλή παξαθνινχζεζε ησλ ρξφλησλ παζρφλησλ θαη αληηκεηψπηζε ησλ 

αζζελεηψλ απφ ηηο νπνίεο πάζρνπλ. 

 Παξαπνκπή ησλ αζζελψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηελ ηξηηνβάζκηα θξνληίδα, 

φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν, θαη κεξηθέο θνξέο, ζπλέρηζε ηεο παξαθνινχζεζεο 

ησλ αζζελψλ, παξάιιεια κε απηέο. 

 Πξαγκαηνπνίεζε ζπιινγηθψλ ή εζληθψλ πξνγξακκάησλ εκβνιηαζκνχ θαηά 

ησλ απεηιεηηθψλ γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ κηθξννξγαληζκψλ. 

 Παξνρή κεηαλνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη θαη’ νίθνλ θξνληίδαο. 

 Παξνρή ππεξεζηψλ ςπρνινγηθήο θξνληίδαο. 

 Γηαζχλδεζε ηεο ΠΦΤ κε ηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο.  

 Παξνρή ππεξεζηψλ νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ππεξεζηψλ 

κεηέξαο/παηδηνχ. 
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Ζ Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο αλαπφθεπθηα επεξεάδεηαη απφ ηα ηδηαίηεξα 

θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηζκηθά θαη πνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ρψξαο, θαη σο 

εθ ηνχηνπ, ζπλαληψληαη δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ΠΦΤ ζηα δηαθνξεηηθά θξάηε ηεο 

Δπξψπεο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία γηα ηα ζπζηήκαηα 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο πνπ ζπλαληψληαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ζηε 

Μ. Βξεηαλία, ζηε Γεξκαλία, ζηελ Οιιαλδία θαη ζηε νπεδία θαη ζεσξνχληαη ζα 

ιέγακε πξφηππν ζε άιιεο ρψξεο.  

2.3 ύζηεκα Π.Φ.Τ ζηε Γεξκαλία 

Σν ζχζηεκα πγείαο πνπ εληνπίδεηαη ζηε Γεξκαλία εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 

ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, φπνπ φιεο νη αξκνδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξνρή, ηελ νξγάλσζε θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απνδίδνληαη ζε 

απηνδηνηθνχκελνπο νξγαληζκνχο (Πεηξέιεο & Γνκάγεξ, 2016). πγθεθξηκέλα, ζηε 

Γεξκαλία, εληνπίδνληαη ζπλνιηθά 17 ελψζεηο ηαηξψλ ζηελ πεξηθέξεηα, θαζψο θαη 136 

αζθαιηζηηθά ηακεία, ηα νπνία αλαιακβάλνπλ ηελ αζθάιηζε θαη ηελ απνδεκίσζε ησλ 

πξνκεζεπηψλ, ελψ χζηεξα απφ ην 2009, ε παξνρή θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο αλαιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην Κεληξηθφ Σακείν Τγείαο 

(Kringos et al, 2015, Πεηξέιεο & Γνκάγεξ, 2016). 

πγθεθξηκέλα, ε Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ηεο Γεξκαλίαο παξέρεηαη σο επί ην 

πιείζηνλ απφ ηδηψηεο ηαηξνχο (θαηά 75%, solo practice), θαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ 

(θαηά 25%) απφ νκάδεο ηαηξψλ πνπ ζπζηεγάδνληαη θαη ζπλεξγάδνληαη (group 

practice). Παξάιιεια, εδψ θαη κηα δεθαεηία πεξίπνπ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξνρή 

ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο απφ πνιπθιηληθέο (Πεηξέιεο & Γνκάγεξ, 

2016). 

Οη πνιίηεο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη έρνπλ ην δηθαίσκα ειεχζεξεο επηινγήο είηε ελφο 

γεληθνχ είηε ελφο εηδηθνχ ηαηξνχ απφ εθείλνπο πνπ είλαη ζπκβεβιεκέλνη κε ην δηθφ 

ηνπο ηακείν. Αληίζεηα, ππάξρνπλ εηδηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνί ν 

αζζελήο ψζηε λα δερζεί ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο απφ ηα εμσηεξηθά 

ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο (Πεηξέιεο & Γνκάγεξ, 2016). 
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Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε ΠΦΤ ζηε ρψξα ηεο Γεξκαλίαο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Πξφιεςε αζζελεηψλ 

 Φπζηνζεξαπεία 

 Οδνληηαηξηθή θξνληίδα ησλ αζζελψλ 

 Παξνρή θαξκάθσλ 

 Φξνληίδα ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληεο παζήζεηο 

 Καη’ νίθνλ λνζειεία ησλ αζζελψλ. 

 

2.4 ύζηεκα ΠΦΤ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία 

Σν ζχζηεκα πγείαο πνπ ηζρχεη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ππεηζέξρεηαη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο κε δσξεάλ πιήξε θάιπςε. Οη ππεξεζίεο 

πγείαο παξέρνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ ησλ 151 Primary Care Trusts, ελψ ζηελ 

πεξηθέξεηα, κέζσ 10 Γηεπζχλζεσλ ηξαηεγηθνχ Υαξαθηήξα (Πεηξέιεο & Γνκάγεξ, 

2016). Ζ νξγάλσζε θαη ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο 

ζηνπο πνιίηεο αλαιακβάλεηαη απφ ηα Primary Care Trusts, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ 

ζπκβάζεηο κε νξγαληζκνχο θαη γεληθνχο ηαηξνχο (General Practitioners) 

(Τθαληφπνπινο θαη ζπλ., 2005). 

Οη γεληθνί ηαηξνί απνηεινχλ πξσηαξρηθφ θαη αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο ΠΦΤ ηεο Μ. 

Βξεηαλίαο, θαζψο νη ίδηνη αλαιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ησλ 

αζζελψλ θαη ηελ πξνψζεζή ηνπο, φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν, ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα 

παξνρήο θξνληίδαο. Οξηζκέλνη γεληθνί ηαηξνί ιεηηνπξγνχλ ζε νκάδεο (group 

practice), άιινη είλαη κηζζσηνί ζε ηδησηηθέο ή δεκφζηεο δνκέο, ελψ νη πεξηζζφηεξνη 

απαζρνινχληαη ζε ηδησηηθά ηαηξεία (solo practice) (Sean, 2011, Kousoulis et al, 

2012). Δθηφο απφ ηνπο ηαηξνχο, φκσο, ε πιήξεο παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΠΦΤ 

ζηνπο πνιίηεο απαηηεί θαη ηε ζπλεξγαζία άιισλ εηδηθνηήησλ πέξα απφ ηνπο γεληθνχο 

ηαηξνχο, φπσο είλαη νη ςπρίαηξνη, νη θπζηνζεξαπεπηέο, νη λνζειεπηέο, νη νξζνπεδηθνί 

θαη νη γπλαηθνιφγνη (Πεηξέιεο & Γνκάγεξ, 2016). 

Οη πνιίηεο δηαζέηνπλ ην δηθαίσκα ειεχζεξεο επηινγήο ηνπ γεληθνχ ηαηξνχ πνπ ζα 

επηζθεθηνχλ, ελψ ν ηειεπηαίνο απαηηείηαη λα παξέρεη ππεξεζίεο πξφιεςεο, 

δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο νπνηεδήπνηε ηνλ ρξεηαζηεί ν αζζελήο (Lister, 2008). Σν πην 
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ζπρλφ θξηηήξην επηινγήο ηνπ γεληθνχ ηαηξνχ πνπ ζα παξαθνινπζήζεη ηνλ αζζελή 

είλαη ε κηθξή απφζηαζε ηνπ ηαηξείνπ ή ηνπ ρψξνπ φπνπ εξγάδεηαη απφ ηελ θαηνηθία 

ηνπ αζζελνχο. πλεπψο, ζπρλά νη πνιίηεο επηζθέπηνληαη ζπλερψο ηνλ ίδην γεληθφ 

ηαηξφ θαη δεκηνπξγείηαη κηα καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ ηνπο (Γηαλαζκίδεο & 

Σζηανχζε, 2012). 

 

2.5 ύζηεκα ΠΦΤ ζηελ Οιιαλδία 

Σν ζχζηεκα πγείαο ζηελ Οιιαλδία ζηεξίδεηαη ηφζν ζηελ θνηλσληθή 

αζθάιηζε, φζν θαη ζηελ ηδησηηθή αζθάιηζε. πλνιηθά, αλαθέξεηαη ε παξνπζία 30 

δεκφζησλ θαη 40 ηδησηηθψλ θνξέσλ αζθάιηζεο, κε απνηέιεζκα, λα δεκηνπξγείηαη έλα 

είδνο αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ θνξέσλ γηα ηε θξνληίδα πγείαο. Όζνλ 

αθνξά ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, ε ηειεπηαία πξνζθέξεηαη 

σο επί ην πιείζηνλ απφ ηνπο «νηθνγελεηαθνχο ηαηξνχο», νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ άδεηα ή κε πξφζβαζεο ζηνπο πνιίηεο πξνο ηε δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα 

πγείαο (Πεηξέιεο & Γνκάγεξ, 2016). Όπσο είλαη αλακελφκελν, εθηφο απφ ηνπο 

γεληθνχο ηαηξνχο, ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πεξηιακβάλεη θαη άιιεο εηδηθφηεηεο, φπσο 

είλαη νη θπζηνζεξαπεπηέο, νη νδνληίαηξνη, νη ςπρνιφγνη θαη νη καηεπηήξεο. Όπσο ζηα 

πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα ΠΦΤ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο, νη πνιίηεο έρνπλ ην 

δηθαίσκα ειεχζεξεο επηινγήο ηνπ γεληθνχ ηαηξνχ, θαζψο θαη ηνπ εηδηθνχ ηαηξνχ, 

ζηνλ νπνίν είλαη δπλαηφλ λα παξαπεκθζνχλ χζηεξα απφ ηελ θαηάιιειε δηαδηθαζία. 

Δηδηθφ ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο Οιιαλδίαο είλαη πσο εθηφο απφ ην θχξην 

παθέην ππεξεζηψλ ΠΦΤ, ππάξρεη θαη επηπιένλ αζθάιηζε κε πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο, 

νη νπνίεο παξέρνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά (Schafer et al, 2010, Πεηξέιεο & 

Γνκάγεξ, 2016). 

  



19 
 

2.6 ύζηεκα ΠΦΤ ζηε νπεδία 

 

Σν ζχζηεκα  πγείαο ηεο νπεδίαο είλαη νιηθήο θάιπςεο θαη απνηειείηαη απφ 

ηνπο 20 δήκνπο, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηε θξνληίδα πγείαο, θαη ηα 

21 πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα. πλνιηθά, ε παξνρή ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο πξαγκαηνπνηείηαη απφ 1200 θέληξα πγείαο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 2/3 

είλαη δεκφζηα θαη ηα ππφινηπα ηδησηηθά. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ εξγάδνληαη ζηα 

θέληξα απηά πγείαο είλαη γεληθνί ηαηξνί, κε αλαινγία 1 γεληθφ ηαηξφ αλά πεξίπνπ 

2500 πνιίηεο, λνζειεπηέο, γπλαηθνιφγνη, θπζηνζεξαπεπηέο θαη ςπρίαηξνη (Anell et al, 

2012, Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε, 2012). Παξάιιεια, ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο 

δηαζέηεη θαη δνκέο πνπ αλαιακβάλνπλ ηνπο εκβνιηζκνχο, ηνπο ηαθηηθνχο ειέγρνπο 

ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ηνπο αθηηλνδηαγλσζηηθνχο ειέγρνπο. Όπσο 

ζπκβαίλεη θαη ζηα ζπζηήκαηα ΠΦΤ ησλ πξνεγνχκελσλ θξαηψλ, νη πνιίηεο πνπ έρνπλ 

αζθάιεηα δηαζέηνπλ ην δηθαίσκα ειεχζεξεο επηινγήο ηνπ θέληξνπ πγείαο ην νπνίν ζα 

αμηνπνηήζνπλ, θαζψο θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ. Παξάιιεια, πξνθεηκέλνπ λα 

απνηξέςνπλ ηνπο πνιίηεο απφ ηε ρξήζε ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ησλ λνζνθνκείσλ, 

έρνπλ ζεζπηζηεί θάπνηα «αληηθίλεηξα», φπσο ν πςειφηεξνο ρξφλνο αλακνλήο θαη ε 

πςειφηεξε ρξέσζε ζε απηά (Πεηξέιεο & Γνκάγεξ, 2016). 

πλνιηθά, ινηπφλ, ην ζχζηεκα πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζηε νπεδία κπνξεί 

λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα πνιχ θαιά αλεπηπγκέλν ζχζηεκα, ην νπνίν δηαζέηεη ζπλνρή, 

πςειή πνηφηεηα, εχθνιε πξνζβαζηκφηεηα θαη αζθάιεηα γηα ηνπο πνιίηεο (Glenngard 

et al, 2005, Augren, 2010, Γηαλαζκίδεο & Σζηανχζε, 2012). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή πζηήκαηνο Τγείαο Κύπξνπ 

Με ηελ αλαθήξπμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ην 1960 ν ηνκέαο ηεο Τγείαο, 

ζε φηη αθνξά ηνλ ηξφπν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, βξέζεθε λα ιεηηνπξγεί κε ην 

απνηθηνθξαηηθφ ζχζηεκα. Παξέρνληαλ νη ηαηξνθαξκαθεπηηθέο ππεξεζίεο πγείαο 

δσξεάλ ζηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο θαη ζηνπο άπνξνπο. Τπήξραλ επίζεο ηακεία 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζπληερληψλ, πνπ θάιππηαλ κηθξφ πνζνζηφ ησλ 

εμφδσλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ησλ κειψλ ηνπο. Τπήξραλ επίζεο ηακεία 

πγείαο ησλ κεηαιισξχρσλ ηεο Κππξηαθήο Μεηαιιεπηηθήο Δηαηξείαο θαη άιισλ 

κηθξψλ νκάδσλ επαγγεικαηηψλ. Γηάθνξεο νκάδεο πιεζπζκνχ, ηδηαίηεξα νη 

ζπλδηθαιηζκέλεο αιιά θαη αλψηεξα κέιε ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο ζην Τπνπξγείν 

Τγείαο, ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη ζην Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο δεηνχζαλ ηελ πξνζαξκνγή ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο ζηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο κε ηελ εθαξκνγή ελφο 

λένπ Γεληθνχ ζρεδίνπ πγείαο (Γε..Τ) πνπ ζα θάιππηε θαη ηελ ΠΦΤ. Σν αίηεκα 

γίλεηαη πην έληνλν θαη δηαηππψλεηαη κε ππνκλήκαηα πξνο ηελ θπβέξλεζε. Ο 

Παγθχπξηνο Ηαηξηθφο χιινγνο επί πξνεδξίαο, Γξ. Βάζνο Λπζζαξίδεο ππνζηήξηδε 

ηελ εηζαγσγή ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Τγείαο. Παξαθάησ απνδίδνληαη ρξνλνινγηθά ηα 

γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ζηελ 

Κχπξν (Ησάλλνπ 2010).  

1966-Τα πξώηα βήκαηα 

Σελ αλάγθε ζχληαμε κειέηεο γηα εηζαγσγή ζρεδίνπ πγείαο πξψηνο αληειήθζε 

ν αείκλεζηνο πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο Σάζζνο Παπαδφπνπινο φηαλ ην 1966 ήηαλ 

Τπνπξγφο Τγείαο θαη ηαπηφρξνλα Τπνπξγφο Δξγαζίαο θαη θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ. 

ν νπνίνο δεηά ηελ βνήζεηα θαη ηε ζπλδξνκή ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ Δξγαζίαο (ILO) 

ην νπνίν κέζσ ηνπ ηαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηερληθήο βνήζεηαο πξνέβε ζηελ πξψηε 

νπζηαζηηθά αλαιπηηθή κειέηε. Γηάθνξεο νκάδεο πιεζπζκνχ, ηδηαίηεξα νη 

ζπλδηθαιηζκέλεο αιιά θαη αλψηεξα κέιε ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο ζην Τπνπξγείν 

Τγείαο, ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη ζην Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο δεηνχζαλ ηελ πξνζαξκνγή ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο ζηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο κε ηελ εθαξκνγή ελφο 
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λένπ Γεληθνχ ζρεδίνπ πγείαο. Σν αίηεκα γίλεηαη πην έληνλν θαη δηαηππψλεηαη κε 

ππνκλήκαηα πξνο ηελ θπβέξλεζε. Αθνινπζεί ε πξψηε αλαιπηηθή κειέηε απφ ην ILO, 

κε ηίηιν “Report to the Government of the Republic of Cyprus on The development 

of medical care within the framework of a social security scheme” πνπ ζπληάρζεθε 

απφ ηνλ Dr.Stilon De Piro, ILO Adviser in Cyprus θαη εμεδφζεη απφ ην γξαθείν ILO 

ζηε Γελεχε ην 1966. 

Ζ έθζεζε ηεο ILO εηζεγείηαη δχν θπξίσο πξνζεγγίζεηο: 

 Σελ θαζηέξσζε εζληθήο ππεξεζίαο πγείαο (National Health Service) πνπ ζα 

δηαζθαιίδεη ελ ηε πξάμεη ζε θάζε θάηνηθν ην δηθαίσκα ειεχζεξεο θξνληίδαο 

πγείαο ρσξίο πξνυπνζέζεηο θαη έιεγρν ηνπ εηζνδήκαηνο δηθαηνχρσλ, θαη 

 

 Σελ παξνρή δσξεάλ ηαηξηθήο θξνληίδαο κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο 

θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ αιιά ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ππεξεζίεο πγείαο ηνπ 

δεκνζίνπ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απηνχ ηνπ ζρεδίνπ ζα εμαζθαιηδφηαλ κε ηξηκεξή 

ζπλεηζθνξά εξγαδνκέλσλ, εξγνδνηψλ, θαη ηνπ θξάηνπο. 

 

Δηζεγείηαη ε έλαξμε ηνπ ζρεδίνπ πγείαο κέζσ ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ θαη φηαλ 

νινθιεξσζεί λα εηζαρζεί Δζληθή Τπεξεζία Τγείαο. 

1972- Η δεύηεξε κειέηε γηα ζρέδην Υγείαο 

Ζ δεχηεξε κειέηε επί ππνπξγνχ Τγείαο Μ. Γιπθχ, έγηλε απφ ηελ W.H.Ο 

(Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο) ην 1972 κε ηίηιν “Assignment Report. Organization 

of Medical Care Services in Cyprus”. Ζ κειέηε απηή, αζρνιείηαη θπξίσο κε ηελ 

αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ηνπ θξαηηθνχ ηνκέα, επηζεκαίλεη φκσο θαη 

αδπλακίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Δθθξάδεη ηελ άπνςε φηη Δζληθή Τπεξεζία Τγείαο 

(N.H.S) νξγαλσκέλε φπσο ην Βξεηαληθφ ζχζηεκα, ζα απαηηνχζε πξαγκαηηθή 

επαλάζηαζε, πνπ ππφ ηηο ηφηε ζπλζήθεο ζα ήηαλ δχζθνιν λα εηζεγεζεί. 

Πξνηηκά φπσο ην κειινληηθφ ζχζηεκα βαζηζηεί ζηηο αξρέο ηεο αληίιεςεο πεξί 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο φπσο ζηελ επεηξσηηθή Γπηηθή Δπξψπε κε πξνηίκεζε ην 

θαλδηλαβηθφ ζχζηεκα έλεθα ηεο ειαζηηθφηεηαο ηνπ θαη ηεο θαηαλνκήο ηεο επζχλεο 

αλάκεζα ζην θξαηηθφ θαη κε θξαηηθφ ζχζηεκα θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ. Ζ εηζήγεζε 
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είλαη λα ηεζεί ην ζρέδην θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο ή ελφο λένπ 

Τπνπξγείνπ Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ φπνπ ην Δξγαζίαο, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο ζα ζπγρσλεπφηαλ. 

1977-Τξίηε έθζεζε 

ε κηα ηξίηε πξνζπάζεηα ε εθηεηακέλε θαη ιεπηνκεξήο έθζεζε ηνπ H. O. 

Theile ην 1977, εηζεγείηαη ηελ εηζαγσγή ρεδίνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Τγείαο, 

φπνπ γηα πξψηε θνξά γίλεηαη εηζήγεζε φπσο ην ζρέδην θνηλσληθήο αζθάιηζεο πγείαο 

λα είλαη αλεμάξηεην απφ ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο (ππνπξγείν πγείαο ή εξγαζίαο) θαη λα 

απηνδηνηθείηαη απφ ζπκβνχιην ζην νπνίν κεηέρνπλ νη εηζθνξείο. 

1980- Νέα έθζεζε από ηνλ Dr Detler Zoellner 

Βάζεη ησλ πξνηάζεσλ ηνπ H.O Theile κεηαθαιείηαη ν Dr Detler Zoellner γηα 

λα εηνηκάζεη πξφηαζε γηα ην αξρηθφ πνζνζηφ ηεο εηζθνξάο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη έλα ζρέδην θνηλσληθήο αζθάιηζεο πγείαο ζηελ Κχπξν. 

Ο θαζεγεηήο Zoellner δελ κπνξεί λα θάλεη αμηφπηζηε κειέηε κε ηα δνζέληα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη νη αξκφδηεο αξρέο ηεο Κχπξνπ δεζκεχηεθαλ λα βειηηψζνπλ 

ηα ζηνηρεία πάλσ ζηα νπνία ζα κπνξνχζε λα ζηεξηρζεί κηα αθξηβήο κειέηε ηνπ 

θφζηνπο. Σν ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο είλαη φηη ην πνζνζηφ επί ηνπ αζθαιηζηένπ 

εηζνδήκαηνο γηα θάιπςε ησλ εμφδσλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζέθεξε ην ζρέδην 

ζε ηηκέο ηνπ 1980 ήηαλ 5.59% θαη πξνηείλεη αξρηθή εηζθνξά χςνπο 6% ηνπ 

αζθαιηζηένπ εηζνδήκαηνο. Σνλίδεηαη φηη νη ππνινγηζκνί βαζίζηεθαλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζπιινγηζκνχο, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηελ ακνηβή ησλ γηαηξψλ, 

νδνληηάηξσλ θαη Ννζνθνκείσλ. Σν χςνο ηεο ακνηβήο ζα πξέπεη λα απνηειέζεη 

αληηθείκελν δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηα ελδηαθεξφκελα κέιε. Αλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ απνθιίλνπλ απφ ηνπο ζπιινγηζκνχο ηνπ, ζα ππάξμνπλ 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ πηζαλφλ λα κεηαβάινπλ ην πνζνζηφ 6% επί ηνπ 

αζθαιηζηένπ εηζνδήκαηνο. Με βάζε ηηο εηζεγήζεηο ησλ δχν ηειεπηαίσλ εθζέζεσλ 

ησλ εκπεηξνγλψκσλ, ζπλέηαμε ζρέδην θνηλσληθήο αζθάιηζεο πγείαο πνπ ήηαλ ην 

ζέκα εθηεηακέλνπ ηερληθνχ ζεκεηψκαηνο.  

Σν 1982 κεηαθιήζεθε ν Dr Brian Abel-Smith , ζχκβνπινο ην WHO, θαζεγεηήο ηεο 

Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ζην London School of Economics and Political Sciences. ηελ 

έθζεζε ηνπ “Assignment Report Comments on the proposed general health scheme of 
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Cyprus” αθνχ αλαιχεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε πξαγκάησλ ζηνλ ηνκέα παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Κχπξν, πξνβαίλεη ζε πνιχ εχζηνρεο παξαηεξήζεηο θαη 

θαηαιήγεη ζηα εμήο θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα επί ηνπ ηφηε πξνηαζέληνο ζρεδίνπ 

Τγείαο. 

 Όηη ην θφζηνο ηνπ ζρεδίνπ έρεη ζνβαξά ππνηηκεζεί θαη φηη εθαξκνζκέλν ζην 

ζχλνιν ηνπ ζα αλεξρφηαλ ζην 9-10% ηνπ αζθαιηζηένπ εηζνδήκαηνο θαη εάλ 

γηλφηαλ πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ηνπ ζην ζχλνιν ηνπ ζε κηα δεδνκέλε 

εκεξνκελία αλαπφθεπθηα ζα ππήξραλ θαζπζηεξήζεηο, ιάζε θαη επηπιένλ 

πιεξσκέο. 

 Σν ζρέδην ζα δηαηψληδε ηελ solo practice ησλ γηαηξψλ, ηνπο εηδηθνχ γηαηξνχο 

ρσξίο πξφζβαζε ζε θιίλεο, ζε κηθξά εηδηθά λνζνθνκεία θαη φια απηά ζα ήηαλ 

αηηία επηπξφζζεησλ θαη κε αλαγθαίσλ εμφδσλ. 

 Όηη ν κφλνο ηξφπνο ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο ζα ήηαλ βαξχο θαηακεξηζκφο κεηαμχ 

ησλ εηζθνξέσλ, πξάγκα πνπ ζα ζθφησλε ηνλ αξρηθφ ζθνπφ ηνπ ζρεδίνπ. 

 

αλ ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ν θαζεγεηήο Brian Abel-Smith, πξφηεηλε ζαλ πξψην 

βήκα ηελ θάιπςε ηεο γεληθήο ηαηξηθήο θαη ησλ θαξκάθσλ πνπ ζα ζπληαγνγξαθνχζαλ 

νη γεληθνί ηαηξηθνί. Σν θφζηνο ζα ζπγθξαηείην ζην 1% ηνπ αζθαιηζηένπ εηζνδήκαηνο 

ησλ εξγαηψλ, ησλ εξγνδνηψλ θαη 2% ησλ απηνεξγνδνηνχκελσλ. Ζ πιεξσκή γηα ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ζα παξίρνλην απφ ην θξάηνο ζα βαζίδνλην επί ησλ εηεζίσλ εμφδσλ ηνπ 

θξάηνπο θαη γηα ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξνληαλ ζην ηακείν ηνπ ζρεδίνπ. Μεηά ζα 

γηλφηαλ γλσζηφ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ ζρεδίνπ, κε επί πιένλ 

εηζθνξέο θαη βήκα πξνο βήκα λα εηζαρζεί ε θξνληίδα γηα εηδηθή ηαηξηθή, 

νδνληηαηξηθή θαη ε εηζαγσγή ζε θπβεξλεηηθά λνζνθνκεία ζε θξεβάηηα ηξίηεο ζέζεο ή 

θαη κε έλα κηθξφ πνζφ γηα θάζε εκέξα λνζειείαο ζε εγθεθξηκέλεο θιηληθέο θαη 

ηδξχκαηα. Δπηπιένλ πξφηεηλε ηελ επείγνπζα εηζαγσγή λέσλ θαλνληζκψλ γηα ηα 

αλαγθαία επίπεδα ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ θαη ηελ αλάγθε γηα εζληθφ ζρέδην 

αλάπηπμεο ησλ λνζνθνκείσλ, θξαηηθψλ θαη ηδησηηθψλ πξνο ην ζθνπφ ηεο απνηξνπήο 

ππεξβνιηθνχ πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ θιηλψλ. Δλαιιαθηηθφο ηξφπνο παξνρήο επξχηεξεο 

επηινγήο θαη λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο ζα ήηαλ ην θξάηνο λα ζπκβιεζεί γηα έλα 

αξηζκφ θιηλψλ ζε ηδησηηθέο θιηληθέο θαη ηδηψηεο εηδηθνχο λα ζπκβάιινληαη πξνο 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζηα θξαηηθά λνζειεπηήξηα εθφζνλ ππάξρνλ ζε απηά 
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ειιείςεηο. Σν ππνπξγείν Τγείαο έρνληαο ππφςε ηνπ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ θαζεγεηή 

Abel-Smith θαηάξηεζε θαη θπθινθφξεζε πξνο ελδηαθεξφκελα κέξε ζπγθξηηηθφ 

πίλαθα ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ θαη ησλ παξαηεξήζεσλ 

εηζεγήζεσλ ηνπ θαζεγεηή Abel-Smith.  

1988 -Έθηε κειέηε από ηνλ νίθν Llewelyn-Davies Weeks 

Σν 1988 θπθινθφξεζε ε έθηε θαηά ζεηξά κειέηε απφ ηνλ νίθν Llewelyn-

Davies Weeks κε ηίηιν “Feasibity Study for Hospital and other medical facilities in 

Nicosia”. 

Σν Τπνπξγείν Τγείαο αλέζεζε ζηνλ νίθν απηφ βαζηθά ηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ γηα λέν 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο αθνχ ν νίθνο απηφο αζρνιείηαη κε αξρηηεθηνληθέο 

κειέηεο. ηελ πνξεία φκσο ησλ κειεηψλ γηα λέν Ννζνθνκείν ηνπο αλεηέζε θαη ε 

κειέηε ηεο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο πνπ αθνξνχζε ηελ παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ 

γεληθά θαη εηδηθφηεξα απηψλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ επαξρία Λεπθσζίαο. ηελ ηειηθή 

ηνπο έθζεζε πνπ ππνδηαηξείηαη ζε 5 πνιπζέιηδα ηκήκαηα πιελ ηεο ηειηθήο έθζεζεο 

γηα ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο, γίλεηαη επηζθφπεζε ηεο πθηζηάκελεο 

θηινζνθίαο θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο ζε φηη αθνξά ηελ παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ (Section A), ζπιινγή ησλ ππαξρφλησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ (Section 

B), επηζθφπεζε ησλ πθηζηάκελσλ δηνηθεηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ δνκψλ θαη 

εηζεγήζεηο γηα ηα θαηάιιεια κειινληηθά νξγαλσηηθά ζρέδηα ησλ ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ (Section C), ζην Section D γίλεηαη επηζθφπεζε ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη 

επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ θαη πξφβιεςε γηα ηηο κειινληηθέο αλάγθεο θαη ζην 

Section E ε αλάιεςε κηαο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο γηα ηελ παξνρή έμσ θαη 

ελδνλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο. 

1991-Μεηάθιεζε μέλωλ εκπεηξνγλωκόλωλ γηα λέα πξνζπάζεηα 

Γηα έβδνκε θνξά- επί θπβεξλήζεσο Γ.Βαζηιείνπ θαη κε ππνπξγφ Τγείαο ηνλ 

θ. Π. Παπαγεσξγίνπ, ην 1991, ιήθζεθε απφθαζε λα κεηαθιεζνχλ μέλνη 

εκπεηξνγλψκνλεο γηα λα κειεηήζνπλ ηελ εηζαγσγή Γεληθνχ ρεδίνπ Τγείαο, αθνχ 

πξνέθπςαλ κεγάιεο αληηζηάζεηο θαηά ηηο δηαβνπιεχζεηο κε ηνλ Π.Η. γηα κεηαβίβαζε 

ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Με ζχκβνπιν ηελ Κππξηαθή 

Σξάπεδα Αλαπηχμεσο επηιέγεθε νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ απνηειείην απφ 
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δηεζλνχο θχξνπο θαζεγεηέο απφ ηα Παλεπηζηήκηα ηνπ Leeds (U.K.), ηνπ York (U.K.) 

θαη ηνπ Harvard (U.S.A). 

Αξρεγφο ηεο νκάδαο κειεηψλ ήηαλ ν θαζεγεηήο Α.Maynard ηνπ York θαη επί 

θεθαιήο ησλ αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ θαη θφζηνπο ν θαζεγεηήο ηνπ Harvard W.C 

Hsiao. 

1992 -Τέζζεξηο εθζέζεηο ζηα ρέξηα ηεο Κπβέξλεζεο 

Σν 1992 εηνηκάζηεθαλ ηέζζεξηο εθζέζεηο: 

 Review of the Health Care System. 

 Review of the National Health Insurance Principles. 

 Final report for a National Health Insurance Scheme. 

 Technical report of a Cost estimation. 

 

Ζ δηνίθεζε ηνπ Π.Η. πξαγκαηνπνίεζε εθηεηακέλεο ζπλαληήζεηο θαη δηαβνπιεχζεηο 

κε ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο, ησλ νπνίσλ νη κειέηεο απνηέιεζαλ ηελ πην ελδειερή, 

δηεμνδηθή θαη ζε βάζνο εηζήγεζε γηα εηζαγσγή ζρεδίνπ πγείαο ζηελ Κχπξν. 

Αξρεγφο ηεο νκάδαο κειεηψλ ήηαλ ν θαζεγεηήο Α.Maynard ηνπ York θαη επί 

θεθαιήο ησλ αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ θαη θφζηνπο ν θαζεγεηήο ηνπ Harvard W.C 

Hsiao. 
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1994 -Τίζεληαη νη βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

ε επξχηαηε ζχλαμε πνπ έγηλε ην 1994 ζηελ Πάθν αθνχ αθνπζηήθαλ νη 

απφςεηο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ηέζεθαλ νη βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα 

έλα λέν ζρέδην Τγείαο. 

1996 -Νέα θνζηνιόγεζε Γε.Σ.Υ 

Σν 1996 έγηλε λέα θνζηνιφγεζε ηνπ Γε..Τ απφ ηελ νκάδα ηνπ θαζεγεηή Hsiao ε 

νπνία αλέβαζε ην θφζηνο ζην 9,2% ηνπ αζθαιηζηένπ εηζνδήκαηνο. Ζ κειέηε 

επαλειήθζε ην 2003 απφ ηνλ θαζεγεηή Hsiao θαη ηελ ζπλεξγάηηδα ηνπ Melita Jakab 

κε επξήκαηα πεξίπνπ ηα ίδηα. 

2001- Ψεθίδεηαη ν λόκνο γηα ην Γε.Σ.Υ 

ε ζπληνκία νη πξνηάζεηο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ Leeds, York, θαη Harvard 

πξνβιέπνπλ: 

 Σελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε. 

 Σελ ηξηκεξή θαηαλνκή ησλ εηζθνξψλ. 

 Σελ δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο. 

 Σνλ ζαθή δηαρσξηζκφ ησλ γηαηξψλ ηεο πξσηνβάζκηαο απφ ηνπο γηαηξνχο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο. 

 Σν Γε..Τ δελ ζα δεκηνπξγήζεη δηθέο ηνπ ηαηξηθέο θαη λνζειεπηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο αιιά ζα αγνξάδεη ππεξεζίεο. 

 Γεκηνπξγία Σακείνπ πνπ ζα πιεξψλεη ηνπο παξνρείο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνπλ. 

 Σνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ φισλ ησλ παξνρψλ. 

 Υνληξηθή αγνξά θαξκάθσλ. 

 Καζνξηζκφο επηπέδσλ πνηφηεηαο φισλ ησλ πξνκεζεπηψλ πγείαο. 

 Έιεγρνο θαη ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο κε ηελ εθαξκνγή ζθαηξηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

 Γεληθά ν έιεγρνο ζα γίλεηαη πξνο ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο θαη φρη ηεο 

δήηεζεο (παξνρείο vs.αζζελψλ). 
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Ιδξύεηαη ν Οξγαληζκόο Αζθάιηζεο Υγείαο 

Ο Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Τγείαο (ΟΑΤ) ηδξχζεθε κε βάζε ηνλ πεξί Γεληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο Νφκν (Ν.89(Η)/2001) θαη απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ 

δηθαίνπ. Γηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε ηξηκεξή εθπξνζψπεζε 

(Κπβέξλεζε, εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνη) θαη έρεη σο απνζηνιή ηνπ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΓεΤ) ζηελ Κχπξν. 

2006 -Έγθξηζε Σρεδίνπ Σηξαηεγηθήο κε θαζνδήγεζε Σπκβνύιωλ McKinsey & Co 

Με ηελ έγθξηζε ηνπ ρεδίνπ ηξαηεγηθήο ην Γεθέκβξην ηνπ 2006, ην πξνζσπηθφ 

ηνπ ΟΑΤ ζπγθξνηήζεθε ζε νθηψ (8) ζεκαηηθέο νκάδεο εξγαζίαο, νη νπνίεο 

εξγάδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη εληαηηθά γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εηνηκαζία ησλ 

εγγξάθσλ πνιηηηθήο ησλ αθφινπζσλ ζεζκψλ ηνπ λένπ πζηήκαηνο Τγείαο: 

 Πξνζσπηθφο Ηαηξφο. 

 Δηδηθφο Ηαηξφο. 

 Κιηληθά Δξγαζηήξηα. 

 Φαξκαθεπηηθέο Τπεξεζίεο. 

 Σκήκαηα Αηπρεκάησλ θαη Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ. 

 Άιια Δπαγγέικαηα Τγείαο. 

 Δλδνλνζνθνκεηαθή Πεξίζαιςε/Ννζειεία θαη 

 Υξεκαηνδφηεζε ηνπ πζηήκαηνο θαη θαηξηθφο Πξνυπνινγηζκφο. 

 

Με ηελ θαζνδήγεζε ηνπ νίθνπ πκβνχισλ McKinsey & Co, νη νκάδεο έρνπλ 

επηηειέζεη ζεκαληηθφ έξγν, ην νπνίν απνηππψλεηαη ζηα έγγξαθα πνιηηηθήο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο. Σν φξακα McKinsey & 

Co γηα Γεληθφ ρέδην Τγείαο ζηελ Κχπξν πεξηείρε ηα παξαθάησ παξαδνηέα:  

    Chapter: Financing of the N.H.S 

    Chapter: Femily Doctor Consept 

    Chapter: Reimbursement model for N.H.I.S 

    Chapter: Information technology stratege 
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    Chapter: Organisational Structure of H.I.O 

    Chapter: System rationale and implementation requirements 

    Chapter: Communication Plan for the implementation of the N.H.I.S in Cyprus 

Δπί πιένλ έγηλαλ εηζεγήζεηο γηα ηξνπνπνηήζεηο νξηζκέλσλ άξζξσλ ηνπ λφκνπ πεξί 

Γε..Τ (2001), νη νπνίεο βαζηθά ζηνρεχνπλ ζηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο. 

2008-Η εθηίκεζε ηνπ νίθνπ Mercer θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ λόκνπ 

ηηο αξρέο ηνπ έηνπο θαηαθπξψζεθε ε πξνζθνξά γηα ηνλ ππνινγηζκφ εζφδσλ 

θαη εμφδσλ ηνπ Γε..Τ θαη ηε δεκηνπξγία πξφβιεςεο θαη εθηίκεζεο δαπαλψλ ζηνλ 

νίθν αλαινγηζηψλ Mercer. Παξάιιεια, αξρίδεη ε ζπδήηεζε ηνπ ηξνπνηεηηθνχ 

λνκνζρεδίνπ κε ηίηιν «Νφκνο πνπ ηξνπνπνηεί ηνπο Πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο 

Νφκνπο ηνπ 2001 – 2005» ζηελ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Τγείαο θαη θαηαηίζεληαη 

φιεο νη απφςεηο. 

2012 -Πνιηηηθή απόθαζε πξνώζεζεο εθαξκνγήο Γε.Σ.Υ 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2012 κεηά απφ ηε δηεμαγσγή ζρεηηθήο κειέηεο, ε νπνία έγηλε 

θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΟΑΤ, ν Οξγαληζκφο ππέβαιε ζηελ 

Κπβέξλεζε πξφηαζε γηα ηελ νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ηνπ Γε..Τ. Ζ πξφηαζε απηή 

έηπρε ηεο ζεηηθήο αληαπφθξηζεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν ζε ζπλεδξία 

ηνπ εκεξνκελίαο 20 Ηνπλίνπ 2012 έιαβε ηελ πνιηηηθή απφθαζε γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ Γε..Τ ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλνπ νδηθνχ ράξηε. 
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3.2 Γνκή Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ Τγείαο ζηελ Κύπξν 

Ζ επζελή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα ηε ιεηηνπξγηά θαη ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ζπζηήκαηνο πγείεο θαη γεληθφηεξα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείεο 

θαζψο θαη γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνχ εθθξάδεηαη θπξίσο κέζσ 

ησλ Τπνπξγείσλ Τγείεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

Σν κελ Τπνπξγείν Τγείαο έρεη ηελ θχξηα επζελή γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο ηεο Κχπξνπ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην 

θξάηνο. Σαπηφρξνλα, θαζνξίδεη ηελ εζληθή πνιηηηθή πγείαο, ζπληνλίδεη ηηο ζρεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεκφζηνπ θαη ζε θάπνην βαζκφ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαζνξίδεη 

πξφηππα ηεο θξνληίδαο πγείεο θαη πξνάγεη ηελ εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο 

(Παπιάθεο θαη ζπλ., 2011)  

Οη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο παξέρνληαη κέζσ ησλ αθφινπζσλ έμη ηκεκάησλ 

 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο δεκφζηαο πγείαο,  

 Τπεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο,  

 Οδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο,  

 Φαξκαθεπηηθέο ππεξεζίεο, 

 Γεληθφ ρεκείν θαη 

 Γηεχζπλζε λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Δλ θαηαθιείδη είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο ν Τπνπξγφο πγείαο πξνΐζηαηαη ησλ 

πην πάλσ ππεξεζηψλ θαη αθνινπζνχλ ν Γεληθφο δηεπζπληήο θαη νη δηεπζπληέο ησλ 

ηκεκάησλ. Οη εθηειεζηηθέο εμνπζίεο ησλ ππνπξγψλ θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 59 

ηνπ πληάγκαηνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο (Παπιάθεο θαη ζπλ., 2011). 
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Κεθαιαίν 4  

4.1 Η εθαξκνγή ηεο ΠΦΤ ζηελ Κύπξν ζήκεξα παξνύζα θαηάζηαζε 

 

Ζ Κχπξνο απνηειεί ην ηξίην κεγαιχηεξν λεζί ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ κε 

πιεζπζκφ 848,100 θαηνίθσλ θαηά ην έηνο 2015, απφ ηνπο νπνίνπο πνζνζηφ 49% 

ήηαλ άλδξεο θαη 51% γπλαίθεο. Όζνλ αθνξά ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ, 

65.5% έρνπλ ειηθία κεηαμχ 0-44 εηψλ, 22.7% είλαη 45-64 εηψλ ελψ 11.8% ηνπ 

πιεζπζκνχ είλαη 65 εηψλ θαη άλσ. Ζ πξσηεχνπζα ηεο Κχπξνπ είλαη ε Λεπθσζία κε 

πιεζπζκφ 283,500 θαηνίθσλ. Ο αζηηθφο πιεζπζκφο ηεο Λεπθσζίαο αληηπξνζσπεχεη 

ην 73.7% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο, ελψ ην πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο ηεο επαξρίαο Λεπθσζίαο απνηειεί ην 26.3%. Σν επίπεδν πγείαο ζηελ Κχπξν 

είλαη ηθαλνπνηεηηθφ αλ ζπγθξηζεί κε απηφ άιισλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, φπσο 

θαίλεηαη απφ ηνπο δηάθνξνπο δείθηεο, φπσο ε βξεθηθή ζλεζηκφηεηα, ε νπνία ην 2014 

ήηαλ 1.4 ζάλαηνη/1000 γελλήζεηο, ελψ ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο αλέξρεηαη ζηα 79,8 

έηε γηα ηνπο άλδξεο θαη γηα ηηο γπλαίθεο ζηα 83.5 έηε (ΤΚ, 2015). νη ζπλνιηθέο 

δαπάλεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ην 2014 ππνινγίζηεθαλ ζηα €1.140,2 εθ. απφ ηα 

νπνία €461,8 εθ. αθνξνχζαλ δαπάλεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη €678,4 εθ. ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα. Οη δαπάλεο γηα ηελ πγεία ζαλ πνζνζηφ ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ 

πξντφληνο κεηψζεθαλ απφ 6,8% ην 2013 ζε 6,5 % ην 2014 (Α.Δ.Π). Απφ ην ζχλνιν 

ησλ 1,049,519 επηζθέςεσλ αζζελψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε εμσηεξηθά ηαηξεία, 

Κέληξα Τγείαο (Κ.Τ) (αζηηθά θαη αγξνηηθά) θαη ηκήκαηα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 

θαηά ην έηνο 2014, νη επηζθέςεηο ζε γεληθνχο ηαηξνχο αλήιζαλ ζε 310,714 θαη 

πνζνζηφ 34.2%. Οη επηζθέςεηο εμσηεξηθψλ αζζελψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ 

γπλαίθεο αθνξνχζε ην 54.4% ηνπ ζπλφινπ, ελψ πνζνζηφ 45,8% αθνξνχζε 

επηζθέςεηο πνπ έγηλαλ απφ άηνκα ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ, 30.2 ειηθίαο 45-64 

ρξνλψλ, 17,6 15-44 ρξνλψλ θαη 6,3 ειηθίαο θάησ ησλ 15 ρξνλψλ. χκθσλα κε ηε 

ζηαηηζηηθή ππεξεζία, απφ ην ζχλνιν ηνλ απνιπζέλησλ αζζελψλ, πνζνζηφ 14% 

αθνξνχζαλ επηζθέςεηο γηα λνζήκαηα λενπιαζκαηηθνχ ραξαθηήξα, 8,5% γηα 

λνζήκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ, 9,9% ησλ επηζθέςεσλ αθνξνχζαλ λνζήκαηα ηνπ 

θπθινθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη 8,9% αθνξνχζαλ λνζήκαηα πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

(ΤΚ, 2014) 
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4.2 Οξγάλσζε πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζηελ Κύπξν 

ήκεξα, ε ΠΦΤ ζηελ Κχπξν, παξέρεηαη ηφζν απφ ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο 

πγείαο φζν θαη απφ ηδηψηεο γηαηξνχο. Οη ππεξεζίεο ΠΦΤ απφ ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο 

παξέρνληαη ζηα 40 θέληξα ηεο, επηά απφ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία 

ησλ γεληθψλ λνζνθνκείσλ Λεπθσζίαο, Λεκεζνχ, Λάξλαθαο, Πάθνπ, Ακκνρψζηνπ 

θαη ησλ αγξνηηθψλ λνζνθνκείσλ Κππεξνχληαο θαη Πφιεο Υξπζνρνχο. Δλλέα θέληξα 

ιεηηνπξγνχλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο θαη 24 ιεηηνπξγνχλ ζε κεγάια αγξνηηθά θέληξα 

πγείαο. ε αγξνηηθέο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ιεηηνπξγνχλ θαη πεξηθεξηθά ηαηξεία 

ηα νπνία θαινχληαη ππφθεληξα (230 ζηνλ αξηζκφ) θαη ππάγνληαη ζηα κεγάια 

αγξνηηθά θέληξα πγείαο. Οη γεληθνί ηαηξνί παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηα ηκήκαηα 

εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ησλ λνζνθνκείσλ, ζε αζηηθά ή αγξνηηθά Κ.Τ ή ζε ηκήκαηα 

επεηγφλησλ ησλ λνζνθνκείσλ. Όζνλ αθνξά ην σξάξην εξγαζίαο ησλ γεληθψλ ηαηξψλ, 

απηφ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηνλ ηφπν εξγαζίαο ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππεξεηνχλ 

ζε εμσηεξηθά ηαηξεία, αζηηθά ή αγξνηηθά Κ.Τ ζηα νπνία δελ γίλνληαη εθεκεξίεο, ην 

σξάξην εξγαζίαο είλαη θνηλφ (38 ψξεο/ εβδνκάδα), ελψ φζνη εξγάδνληαη ζε αγξνηηθά 

Κ.Τ πνπ εθηεινχληαη εθεκεξίεο ην σξάξην ηνπο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ 

αξηζκφ εθεκεξηψλ. Σέινο, φζνλ αθνξά ηνπο γεληθνχο ηαηξνχο πνπ εξγάδνληαη ζε 

ηκήκαηα επεηγφλησλ, νη ψξεο εξγαζίαο βαζίδνληαη ζην θπθιηθφ ζχζηεκα εξγαζίαο 

πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην θάζε ηκήκα θαη αλέξρεηαη ζπλήζσο ζε 38 ψξεο/ εβδνκάδα. Ζ 

ζηειέρσζε ησλ Κ.Τ γίλεηαη απφ ηαηξνχο, νδνληίαηξνπο θαξκαθνπνηνχο, λνζειεπηέο, 

δηνηθεηηθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαη δελ είλαη θνηλή γηα φια ηα Κ.Τ θαζψο απηά 

εμππεξεηνχλ δηαθνξεηηθφ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά πιεζπζκφ. Γηαθνξέο ππάξρνπλ θαη 

ζην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ αθνχ ζε θάπνηα απφ ηα αγξνηηθά Κ.Τ 

εθηεινχληαη εθεκεξίεο. ηα αζηηθά Κ.Τ παξέρνληαη ππεξεζίεο απφ ηαηξνχο 

εηδηθνηήησλ (ςπρηάηξνπο, παηδίαηξνπο θαη νθζαικίαηξνπο) ζε θαζνξηζκέλεο κέξεο 

ηελ εβδνκάδα. Σφζν ζηα αζηηθά φζν θαη ζηα πεξηζζφηεξα αγξνηηθά Κ.Τ εθηεινχληαη 

αηκνιεςίεο απφ ηνπο λνζειεπηέο/ ηξηεο ησλ θέληξσλ θαη ηα αίκαηα απνζηέιινληαη 

ζηα εξγαζηήξηα ησλ λνζνθνκείσλ θαζψο ζε θαλέλα Κ.Τ δελ ππάξρεη αλαιπηήο γηα 

βηνρεκηθέο ή αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο. Δπίζεο ηα Κ.Τ δελ δηαζέηνπλ αθηηλνινγηθφ 

κεράλεκα θαη ν απαηηνχκελνο αθηηλνινγηθφο  έιεγρνο γίλεηαη ζηα λνζνθνκεία. ηα 

Κ.Τ ιεηηνπξγνχλ θιηληθέο κεηξφηεηαο θαη παηδηνχ απφ ηηο επηζθέπηξηεο πγείαο νη 

νπνίεο δηελεξγνχλ εκβνιηαζκνχο ζε βξέθε θαη παηδηά θαη γίλεηαη ηαθηηθή 

παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ βξεθψλ (Εαραξηάδνπ, 2008). 
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Ζ ζπρλφηεηα ησλ επηζθέςεσλ πνηθίιεη  αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ εχζελεο πνπ 

εμππεξεηνχλ θαη ηελ απφζηαζε απφ ην θέληξν πγείαο αλαθνξάο (Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο 

θαη Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Τγείαο, 2014).   

Πην θάησ παξνπζηάδεηαη ε ρσξνηαμηθή θαηαηνκή ησλ δηθηύσλ παξνρήο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ζην δεκόζην ηνκέα αλά επαξρία: 

Δπαξρία Λεπθσζίαο 

Εξωτερικά Ιατρεία Κέντρο Υγείας 

Κατκαθιίνπ Ιδαλίου 

Στροβόλου Ακακίου 

Στροβόλου ΙΙ Παλαιχωρίου 

Αγλαντηιάσ Κάμπου 

Αγίου Δομετίου Κλιρου 

Παλαιό Νοςοκομείο Πεδουλά 

Ζγκωμθσ Ευρφχου 

Λακατάμιασ Τςερίου 

Αλζνχπνιεο Πφργου Τυλλθρίασ 

Λατςιών 

  

 

Δπαξρία Λεκεζνύ 

Εξωτερικά Ιατρεία Κέντρο Υγείας 

 Παι. Ννζνθνκείνπ  Αγροφ 

 

Ομόδουσ 

  Αυδιμου 

 

Κελλακίου 

  Πάχνασ 

 

Πλατρών 
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Δπαξρία Λάξλαθαο 

Εξωτερικά Ιατρεία Κέντρο Υγείας 

 Παι. Ννζνθνκείνπ  Λευκάρων 

 

Κοφίνου 

  Ακθζνου 

 

 

Δπαξρία Πάθνπ 

 Εξωτερικά Ιατρεία Κέντρο Υγείας 

  Παναγιάσ 

 

Σαλαμιοφσ 

  Φφτθσ 

 

 

Δπαξρία Ακκνρώζηνπ 

Εξωτερικά Ιατρεία Κέντρο Υγείας 

  Ορμιδειασ 

 

Αυγόρου 

 

Πην θάησ παξνπζηάδεηαη κε ζπληνκία ε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ ελ ιφγσλ θέληξσλ 

(πίλαθαο 1). Ζ ζηειέρσζε ησλ πην πάλσ θέληξσλ δελ είλαη θνηλή θαζψο απηά 

εμππεξεηνχλ δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ πνιηηψλ. Παξφια απηά ζηνλ πίλαθα 2 

παξνπζηάδνληαη νη θνηλνηηθνί λνζειεπηέο πνπ παξείραλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο αλά 

επαξρία ην έηνο 2014.  
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Πίλαθαο 1                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 2 
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Δίλαη αμηνπξφζεθην ην γεγνλφο φηη νη επηζθέςεηο εμσηεξηθψλ αζζελψλ ζηα 

πξναλαθεξζέληα θέληξα πγείαο ήηαλ 878,038 θαηά ην έηνο 2014 (ηαηηζηηθή 

ππεξεζία Κχπξνπ, 2014), εθ ησλ νπνίσλ ζε απηέο δελ πεξηιακβάλνληαη ηα επείγνληα 

θαη ε πεξηπνίεζε πιεγψλ θαη άιισλ λνζειεπηηθψλ παξεκβάζεσλ (βι παξάξηεκα 1) 

(Τπνπξγείν Τγείαο/Γηεχζπλζε λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ, 2014) 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα νη ππεξεζίεο ΠΦΤ παξέρνληαη απφ 

ηδησηηθά ηαηξεία ηα νπνία θαιχπηνπλ πιήζνο ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ απνζθνπψληαο 

πάληα ζηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ, ζηελ δηαηήξεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο θαη 

ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο. 

χκθσλα ινηπψλ κε ηελ ζηαηηζηηθή ππεξεζία, ην έηνο 2014 ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

παξείραλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 1951 ηαηξνί απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ 2900 πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζηα νηθεία κεηξψα ηνπ παγθχπξηνπ ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ. Αληίζεηα ην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ παξείρε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην ηδησηηθφ ηνκέα ην ίδην 

έηνο ήηαλ 1060, ρσξίο θπζηθά λα κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηελ εηδηθφηεηα ηνπο 

ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρεη θαηαγξαθή ζηα αξρεία ηεο ππεξεζίαο (ηαηηζηηθή 

ππεξεζία, 2014) 
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Κεθάιαην 5 

5.1 Πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε κε βάζε ην Γε..Τ 

 

Σν ζχζηεκα παξνρήο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζχκθσλα κε ην λφκν ηνπ Γε..Τ 

πξνβιέπεη ζηελ αλάπηπμε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κέζσ ηηο ζπλεξγαζίαο ησλ 

δηαθφξσλ “πξνκεζεπηψλ ηεο πγείαο”. Δηδηθφηεξα, νη πξνβιεπφκελεο παξνρέο θάησ 

απφ ην πξίζκα ηεο ΠΦΤ κε βάζε ην λφκν γηα ην Γε..Τ, είλαη:  

 Ύπαξμε Οηθνγελεηαθνχ ή αιιηψο Γεληθνχ Ηαηξνχ, ν νπνίνο ζα είλαη 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνο έηζη ψζηε λα παξέρεη πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε 

ζηνπο “πειάηεο” ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζα ιεηηνπξγεί ζαλ θχιαθαο 

“gatekeeper” ησλ αζζελψλ πξνο ηελ δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα ηαηξηθή. 

 Ύπαξμε Ηαηξψλ εηδηθνηήησλ πνπ ζα παξέρνπλ ηελ εμεηδηθεπκέλε 

δεπηεξνβάζκηα ή ηξηηνβάζκηα πεξίζαιςε ησλ “πειαηψλ” ηνπ ζπζηήκαηνο 

αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπο. Σν Γε..Τ πξνβιέπεη φηη ν αζζελήο ζα 

έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ, φηαλ ν Γεληθφο Ηαηξφο ηνλ 

παξαπέκςεη ζηελ ζρεηηθή εηδηθφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ. 

 Ύπαξμε ηκήκαηνο Πξψησλ Βνεζεηψλ ζε θάζε Ννζνθνκείνπ πνπ ζα 

ιεηηνπξγεί θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ δηέπνπλ ην ηκήκα θαη ζήκεξα, 

παξέρνληαο ζηνπο αζζελείο πεξίζαιςε ζε έθηαθηα πεξηζηαηηθά θαη 

αηπρήκαηα, δσξεάλ. 

 Παξνρή εξγαζηεξηαθψλ θαη δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ πνπ ζα παξέρνληαη 

ζηνπο αζζελείο κεηά απφ ζρεηηθή παξαπνκπή ηνπο απφ ηνλ Γεληθφ Ηαηξφ. Οη 

αζζελείο είλαη ειεχζεξνη λα επηιέμνπλ είηε ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, 

είηε ηα Ηδησηηθά εξγαζηήξηα. 

 Παξνρή θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, θαηά ηελ νπνία ε ρνξήγεζε ησλ αλαγθαίσλ 

θαξκάθσλ θαη θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ, γίλεηαη βάζεη ζπληαγήο πνπ εθδίδεη 

ηαηξφο ζπκβεβιεκέλνο κε ηνλ Οξγαληζκφ Αζθάιηζεο ηεο Τγείαο, ελψ ηα 

θάξκαθα πεξηιακβάλνληαη ζε θαηάινγν εγθεθξηκέλν απφ ηνλ Οξγαληζκφ. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν λφκνο ηνπ Γε..Τ, πξνβιέπεη φηη ε επηινγή ηνπ 

ζεξαπεπηεξίνπ, ηνπ θαξκαθείνπ, ηνπ Ηαηξνχ, ηνπ εξγαζηεξίνπ θιπ, ζα 

απνηειεί πξνζσπηθή ειεχζεξε επηινγή ηνπ θάζε αζζελή. 
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ε ζρέζε κε ηελ ΠΦΤ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν γηα ην Γε..Τ, ππάξρεη κία 

ζεηξά θαηαζηάζεσλ πνπ δελ ηζρχνπλ ζηελ παξνχζα θάζε φπσο είλαη ε πξφζβαζε θαη 

ν ζπληνληζκφο κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, κε απνηέιεζκα λα ζπαηαιψληαη 

πφξνη θαη ππνδνκέο (παξάδεηγκα είλαη ε ππεξβνιή ζηελ χπαξμε καγλεηηθψλ 

ηνκνγξάθσλ ζηε ρψξα, ηε ζηηγκή πνπ πνιιά Κ.Τ. δελ δηαζέηνπλ νχηε αθηηλνινγηθφ 

εξγαζηήξην, κα ζπρλά νχηε απινχο βηνρεκηθνχο αλαιπηέο) (OECD, 2012). 

Παξάιιεια, δελ ππάξρεη νξγάλσζε ζηελ ΠΦΤ ζηελ Κχπξν, παξαηεξείηαη κεγάιε 

δαπάλε γηα ηελ πγεία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ελψ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ είλαη 

δηθαηνχρνη ηεο δεκφζηαο πγείαο (85%), ελψ δελ ππάξρεη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα, φπνπ ην θφζηνο ππεξεζηψλ θξνληίδαο είλαη πνιχ πςειφ ζε ζρέζε κε 

άιιεο ρψξεο. Δλψ ην 85 % ησλ πνιηηψλ δηθαηνχηαη δσξεάλ ή κε κεησκέλα ηέιε 

πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ηνπ δεκνζίνπ, ζπλερίδεη λα πιεξψλεη ηδησηηθά 

ζεξαπεπηήξηα θαη δηαγλσζηηθά. Απηφ ελ κέξεη νθείιεηαη θαη ζην γεγνλφο φηη ν 

δεκφζηνο ηνκέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο πεξίπνπ ηνπ 50% ηνπ πιεζπζκνχ 

κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ιηζηψλ αλακνλήο θαη ηελ επαθφινπζε απφθαζε ηνπ 

πάζρνληα λα ζηξαθεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (Ο.Α.Τ, 2012). Ζ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο πάζρεη, δηφηη αθελφο δελ ππάξρεη δηαθάλεηα γηα ηνλ φγθν θαη ην 

θφζηνο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο, αιιά αθφκε δελ ππάξρεη ζσζηή 

δηαρείξηζε θαη έιεγρνο (Ο.Α.Τ, 2012) . 
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Κεθάιαην 6  

6.1 Αλάγθεο ησλ πνιηηώλ σο πξνο ηελ ΠΦΤ 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ν νπνίνο δελ ζα 

πξέπεη λα ιεζκνλείηαη ή λα αγλνείηαη, είλαη ε πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ 

θαη ε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπο (Πηεξξάθνο & Τθαληφπνπινο, 2007). ην 

πιαίζην απηφ, θξίλεηαη αλαγθαία ε δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ ζηε 

ζχγρξνλε θνηλσλία θαη ε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε εμππεξέηεζή ηνπο. 

Ζ ζεκαζία ηεο εθηίκεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ απφ ηελ Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδα πγείαο είλαη ηδηαίηεξα πςειή, θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεξάξρεζεο ησλ 

αλαγθψλ απηψλ, θαζψο θαη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ κεγέζνπο ηνπο, κέζσ ησλ νπνίσλ 

κπνξεί λα βειηησζνχλ νη παξερφκελεο ππεξεζίεο, λα πξνιεθζνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα 

πξνβιήκαηα θαη λα κεησζεί ε λνζεξφηεηα. Ζ εθηίκεζε, ινηπφλ, ησλ αλαγθψλ ησλ 

πνιηηψλ πξέπεη λα είλαη βαζηθφ κέξνο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη λα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ θαιχηεξε εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ (Καδδά θαη ζπλ, 

2010). 

Πνιινί πνιίηεο επηζπκνχλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ηεο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο ζην ζπίηη ηνπο, ελψ άιινη δελ επηιέγνπλ απηνχ ηνπ είδνπο βνήζεηαο 

δηφηη δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη νχηε απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη νχηε απφ ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή πνπ δέρνληαη (Καδδά θαη ζπλ, 

2010). 

Άιιε ζεκαληηθή αλάγθε πνπ πξνθχπηεη ζηνπο πνιίηεο είλαη ε εζηθή βνήζεηα, θαζψο 

ηα άηνκα πνπ θαηαθεχγνπλ ζηελ ΠΦΤ ρξεηάδνληαη ηε ζηήξημε, ηε ζπλδξνκή, ηελ 

επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε θαη πξνηξνπή απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ψζηε λα 

αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα πγείαο ηνπο. ην πιαίζην απηφ, νη 

πνιίηεο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη πξνζνρή απφ ην ηαηξνλνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ, αλάγθε ε νπνία δε θαίλεηαη λα ηθαλνπνηείηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ έσο 

ζήκεξα (Siponen & Valimaki, 2003). 

Δπηπιένλ, πνιινί πνιίηεο αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε ζπδήηεζεο κε ηνλ ηαηξφ πνπ ηνπο 

παξαθνινπζεί θαη ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία 

ηνπο θαη ηελ ελδερφκελε ζεξαπεία ηνπο. Χζηφζν, πνιιέο θνξέο, ε απξνζπκία ησλ 
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ηαηξψλ, ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη ζπλεπψο, ε απνπζία ρξφλνπ ζηνπο ηαηξνχο πνπ 

εξγάδνληαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο ΠΦΤ νδεγνχλ αλαπφθεπθηα ζηε κε ηθαλνπνίεζε ησλ 

επηζπκηψλ απηψλ ησλ πνιηηψλ (Καδδά θαη ζπλ, 2010).   

Μηα άιιε αλάγθε πνπ αλαπφθεπθηα πξνθχπηεη γηα φινπο ηνπο πνιίηεο πνπ 

αμηνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηεο ΠΦΤ είλαη ε ζσζηή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε, θαζψο 

απηή είλαη πνπ ζα ζπκβάιιεη ελεξγφ ζηε ζπκκφξθσζε ησλ αζζελψλ ζηε ζεξαπείαο 

ηνπο θαη ζηελ ψξηκε απνδνρή θαη αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηάο ηνπο. Παξάιιεια, ε 

γλψζε απνηειεί έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ πξφιεςε δηάθνξσλ αζζελεηψλ, θαη 

ζπλεπψο, ηελ απνθπγή δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ (Καδδά θαη ζπλ, 2010). 

Μηα ηδηαίηεξε νκάδα αηφκσλ απνηεινχλ νη ειηθησκέλνη πνιίηεο, νη νπνίνη εκθαλίδνπλ 

πνιχ ζπρλφηεξα θαη πνιχ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πγείαο απφ ηα λεφηεξα άηνκα, κε 

απνηέιεζκα λα ρξεηάδνληαη εδηθή κεηαρείξηζε. Δίλαη γεγνλφο πσο ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ αηφκσλ πνπ αμηνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο 

είλαη ηα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα παξαζρεζεί ε 

θαηάιιειε θξνληίδα ζε απηή ηελ θαηεγνξία αηφκσλ ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα 

πγείαο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηεξεχλεζε, ε βαζηά θαηαλφεζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

εηδηθψλ αλαγθψλ ηνπο, θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο εηδηθψλ, εμαηνκηθεπκέλσλ 

πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο (Καδδά θαη ζπλ, 2010). χκθσλα κε ζρεηηθέο κειέηεο, νη 

πεξηζζφηεξεο θαη θπξηφηεξεο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ αθνξνχλ ζην 

ζσκαηηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ ηνκέα, θαη ηθαλνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

ππεξεζίεο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Μάιηζηα, ζεκεηψλεηαη πσο γεληθά, ε 

παξνπζία κε ηθαλνπνηεκέλσλ αλαγθψλ θξνληίδαο θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηε 

κηθξφηεξε ειηθία θαη κε πςειφηεξν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο. ηνλ αληίπνδα, εθείλεο νη 

αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ άκεζα θαη έκκεζα απφ ηα πξνβιήκαηα πγείαο ησλ αηφκσλ 

απηψλ αιιά δελ ηθαλνπνηνχληαη επαξθψο απφ ηελ ΠΦΤ, είλαη νη ςπρνινγηθέο 

αλάγθεο. Χο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο ππεξεζίεο 

ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ησλ ειηθησκέλσλ αλζξψπσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο Π.Φ.Τ (Hoogendijk et al, 2014). Όζνλ αθνξά ζηηο εηδηθέο 

παξεκβάζεηο, ν Schlesinger et al (1999) πξφηεηλαλ έλα κνληέιν πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο γηα άηνκα άλσ ησλ 65 εηψλ πνπ ήηαλ πξνζαξκνζκέλν ζηηο εηδηθέο αλάγθεο 

ηνπο. 
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ηελ Κχπξν, ζπλαληψληαη αθφκε πνιιέο δπζθνιίεο θαη ειιείςεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ απφ ηελ ΠΦΤ, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ σο επί ην 

πιείζηνλ απφ ην πεξηνξηζκέλν ππάξρνλ πξνζσπηθφ, ηελ απνπζία ζσζηήο 

εθπαίδεπζεο, ηελ απνπζία ρξφλνπ θαη πξνζπκίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνζσπηθνχ, 

θαζψο θαη ηελ απνπζία επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ηαηξψλ θαη ησλ λνζειεπηψλ (Καδδά 

θαη ζπλ, 2010).  

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο πνιιέο θνξέο παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ νκάδσλ ησλ αλζξψπσλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, νη γπλαίθεο θαίλεηαη γεληθά λα είλαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε ΠΦΤ, ελψ, παξάιιεια, νη αλάγθεο ησλ ζπληαμηνχρσλ 

ηθαλνπνηνχληαλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ εθείλεο ησλ εξγαδφκελσλ αηφκσλ (Καδδά 

θαη ζπλ, 2010). 
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6.2 Ιθαλνπνίεζε αζζελώλ από ηελ ΠΦΤ 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ απφ ηελ ΠΦΤ απνηειεί ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

θαιχπηνληαη νη επηζπκίεο, νη απαηηήζεηο ή / θαη νη πξνζδνθίεο ησλ αζζελψλ απφ ηηο 

ππεξεζίεο πνπ δέρνληαη θαηά ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα, απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζε απηήλ, θαζψο θαη απφ ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζηελ ίδηα. Ζ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ πνιιέο θνξέο αμηνπνηείηαη σο έλα κέηξν ή θξηηήξην γηα ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο ΠΦΤ, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο θξνληίδαο πνπ 

παξέρεηαη ζε απηήλ, θαζψο θαη γηα ηελ εχξεζε πηζαλψλ ηξφπσλ βειηίσζεο ησλ 

ηειεπηαίσλ (Paddison et al, 2015).  

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή δηφηη νη εκπεηξίεο πνπ έρνπλ νη 

αζζελείο απφ ηελ ΠΦΤ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ άκεζα θαη έκκεζα ηελ πγεία ηνπο, 

αθνχ πέξα απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ  πγείαο πνπ ιακβάλνπλ, ε ςπρνινγηθή 

ηνπο θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψλεηαη βάζεη ησλ ζπλζεθψλ ηεο ΠΦΤ κπνξεί λα 

επηδξάζεη ζηε ζπκκφξθσζή ηνπο ζηε ζεξαπεία, θαη ζπλεπψο, ζηε βειηίσζε ή κε ηεο 

πγείαο ηνπο (Bowling & Ebrahim, 2001, Scheneider et al, 2004). Οη παξάγνληεο νη 

νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ απφ ηηο κνλάδεο 

ηεο ΠΦΤ πνηθίιινπλ ζεκαληηθά, ελψ νη θπξηφηεξνη απφ απηνχο αλαθέξνληαη 

αθνινχζσο (Elliott et al, 2009, Bjertnaes et al, 2012, Mead et al, 2013, Paddison et al, 

2015): 

 Ο ηρόπος ιεηηοσργίας θαη οργάλωζες ηωλ κολάδωλ θαη ηωλ σπερεζηώλ ηες 

ΠΦΥ.  

Ζ νκάδα απηή πεξηιακβάλεη ην ρξφλν αλακνλήο ηνπ αζζελνχο, ηελ επθνιία 

πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο ηεο ΠΦΤ, ηελ ππνζηήξημε απφ ηνπο λνζειεπηέο 

πνπ εξγάδνληαη ζηελ ΠΦΤ, ην ζχλνιν ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

ηελ θαζαξηφηεηα, ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην ρψξν ηεο κνλάδαο 

(ζεξκνθξαζία, δηαθφζκεζε, αηκφζθαηξα θ.α.), ηελ επηθνηλσλία ηνπ αζζελνχο 

θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπ κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζηειερψλνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε κνλάδα ηεο ΠΦΤ, ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αζζελνχο πξηλ απφ 

θάπνηα επέκβαζε ή εμέηαζε, θαζψο θαη ηελ παξνρή ησλ θαηάιιεισλ 

θαξκάθσλ. 
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 Το θόζηος. 

Σν ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ππνρξενχηαη θάζε άηνκν λα θαηαβάιεη ψζηε λα έρεη 

πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο απνηειεί έλαλ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ παξάγνληα δηακφξθσζεο ηεο ηειηθήο ηθαλνπνίεζήο ηνπ 

απφ ηελ ΠΦΤ. 

 Η πρόζβαζε ζηελ ΠΦΥ. 

Ζ επθνιία πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο ηεο ΠΦΤ είλαη επίζεο κηα ζεκαληηθή 

παξάκεηξνο πνπ επεξεάδεη ηελ θξίζε ησλ πνιηηψλ θαη ην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζήο ηνπο. 

 Η επηθοηλωλία αλάκεζα ζηολ αζζελή θαη ζηολ επαγγεικαηία σγείας ποσ ηολ 

παραθοιοσζεί.  

Ζ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ αζζελή θαη ζηνλ ηαηξφ είλαη έλα εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ δήηεκα, θαζψο επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ςπρνινγηθή αιιά 

θαη ηε ζσκαηηθή πγεία ηνπ αζζελνχο. πγθεθξηκέλα, ε χπαξμε ελδηαθέξνληνο 

θαη εκπηζηνζχλεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηαηξνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ερεκχζεηα θαη ηε δηεμαγσγή θαηάιιεισλ, επνηθνδνκεηηθψλ ζπδεηήζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηεο, 

κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ην άγρνο θαη ην θφβν ηνπ αζζελνχο, θαη λα 

επηδξάζνπλ ζεηηθά ζηελ εμέιημε ηεο ζεξαπείαο ηνπ (Σζειέπε, 2000, Paddison 

et al, 2015). χκθσλα κε ζρεηηθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα, νη δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο ζηελ ΠΦΤ πξάγκαηη απνηεινχλ ηνλ πην ζεκαληηθφ παξάγνληα θαη 

ηελ θπξηφηεξε πξνηεξαηφηεηα ησλ αζζελψλ πνπ δέρνληαη ηηο ππεξεζίεο ηεο 

ΠΦΤ. Έηζη, ηφζν ε επηθνηλσλία ηνπ ηαηξνχ κε ηνλ αζζελή, φζν θαη ε 

εμππεξεηηθφηαηα θαη ππνζηήξημε ηνπ αζζελνχο θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ απφ 

ην ππφινηπν πξνζσπηθφ (λνζειεπηέο, πξνζσπηθφ ππνδνρήο θ.α.) θαίλεηαη λα 

επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηελ πγεία θαη ηελ εμέιημε ηεο πγείαο ηνπ εθάζηνηε 

αζζελνχο. Χο εθ ηνχηνπ, θάζε κνλάδα ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο νθείιεη 

λα ιακβάλεη πνιχ ζνβαξά ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ αζζελψλ απφ ην 

πξνζσπηθφ ηεο, ψζηε λα απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζηελ 

αλαβάζκηζε πγείαο ησλ πνιηηψλ (Paddison et al, 2015). 
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Παξάιιεια, πνιπάξηζκα είλαη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ απφ ηελ ΠΦΤ. Σα βαζηθφηεξα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

απηά είλαη ε ειηθία, ην θχιν, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο, ην επάγγεικα 

πνπ αζθεί, ε εθπαίδεπζε πνπ έρεη ιάβεη ή αθφκε θαη ην έλα δηαζέηεη έλα άηνκν 

αζθάιηζε ή φρη (Fenny et al, 2014, Paddison et al, 2015). Δθηφο, φκσο, απφ ηα 

γλσξίζκαηα ησλ αζζελψλ, ζχκθσλα κε κειέηεο, νη πξνηεξαηφηεηεο ησλ αζζελψλ, θαη 

ζπλεπψο, ε ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηηο  ππεξεζίεο ΠΦΤ, δηαθέξνπλ θαη κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ θαη εζληθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο, κεηαμχ ησλ ζπλζεθψλ πνπ 

επηθξαηνχλ ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο, θαη κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ λνζειείαο 

(Elliott et al, 2009). 
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6.3 ΠΦΤ θαη βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ 

Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο εγθαζίδξπζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο ζε παγθφζκην επίπεδν απνηέιεζε ε επίηεπμε ηεο παγθφζκηαο πγείαο 

ησλ πνιηηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε δηαθήξπμε ηεο Alma Ata ην 1978 πξνζπάζεζε λα 

θαηνρπξψζεη ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ζηελ πγεία θαη λα δηεπθξηλίζεη ηηο βαζηθέο 

αξρέο θαη ππνρξεψζεηο ησλ ζπζηεκάησλ, ησλ κνλάδσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο 

ΠΦΤ. Χζηφζν, ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, παξά ην πέξαζκα πνιιψλ ρξφλσλ, 

δελ είλαη ζίγνπξν θαηά πφζν ε ΠΦΤ πξάγκαηη επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο απηνχο θαη 

βειηηψλεη ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Μέρξη ζήκεξα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ΠΦΤ 

επηθεληξψλεηαη ζην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ, ζην θφζηνο θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αζζελψλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, αιιά δελ εμεηάδεη ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ηεο ΠΦΤ ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο 

ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (Peckham et al, 2015). 

Παξάιιεια, ζηελ πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ ΠΦΤ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο 

πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ πξνηείλεη δηάθνξα εξγαιεία 

αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. Οη Crossland et al (2016) πξφηεηλαλ ην 

εξγαιείν «PC-PIT» (Primary Care Practice Improvement Tool), ην νπνίν, βάζεη ηεο 

κειέηεο ηνπο, είλαη απνδεθηφ, αμηφπηζην θαη ηθαλφ λα κεηξήζεη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο ΠΦΤ. Έλα άιιν, εμίζνπ απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν κέηξεζεο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνηάζεθε απφ ηνπο Cunningham et al 

(2016). 

Ζ ζπκβνιή ηεο ΠΦΤ ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ  κπνξεί λα 

αμηνινγεζεί βάζεη ηεο εηνηκφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο ζε πνιπάξηζκεο, 

δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο πγείαο.  

Αξρηθά, έλαο ζεκαληηθφο ξφινο πνπ αλαιακβάλεη ε ΠΦΤ είλαη ε απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζε απηήλ, δειαδή ε αμηνιφγεζε ηεο 

ζνβαξφηεηαο ηεο θαηάζηαζήο ηνπο θαη ε απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ παξαπνκπή ηνπο ή 

κε ζηε δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. Ζ δηαδηθαζία απηή θαίλεηαη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη αξθεηά απνηειεζκαηηθά ζηηο κνλάδεο ηεο ΠΦΤ, κε απνηέιεζκα ε 
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ηειεπηαία λα ζπκβάιιεη ελεξγά ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. Δίλαη 

γεγνλφο πσο εάλ θάπνην άηνκν «πςεινχ θηλδχλνπ» δελ παξαπεκθζεί άκεζα απφ ηελ 

ΠΦΤ ζηελ δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, ελδέρεηαη λα δερζεί ζνβαξέο ζπλέπεηεο 

γηα ηελ πγεία ηνπ, ή αθφκε θαη γηα ηε δσή ηνπ (Stokes et al, 2015). Έηζη, ινηπφλ, ην 

ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ επλνείηαη σο πξνο ηελ πγεία ηνπ φηαλ ην πξνζσπηθφ ηεο ΠΦΤ 

είλαη ηθαλφ λα αμηνινγήζεη ζσζηά θαη εγθαίξσο κηα θξίζηκε θαηάζηαζε θαη λα ηελ 

παξαπέκςεη γηα πεξαηηέξσ έιεγρν θαη λνζειεία. ην ζεκείν, κάιηζηα, απηφ, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί, έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη ππεξεζίεο ΠΦΤ σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ 

θξίζηκσλ πεξηζηαηηθψλ θαίλεηαη λα είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθέο, ελδέρεηαη λα είλαη 

πσο ε δηαδηθαζία απηή δελ επεξεάδεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο θξνληίδαο, θαη ζπλεπψο, 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο ή ηεο επηκέξνπο κνλάδαο δελ επεξεάδνπλ ηηο 

ζεκαληηθέο απηέο απνθάζεηο. Χζηφζν, παξάιιεια, νη ηειεπηαίεο δελ επηδξνχλ νχηε 

ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ, θη έηζη, δελ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ θαη λα 

αμηνινγεζνχλ κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ησλ απφςεσλ ησλ αζζελψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ 

ηνπο (Stokes et al, 2015). 

Έλα άιιν ζεκείν ζην νπνίν θαιείηαη ε ΠΦΤ λα ζπκβάιεη ζηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ 

είλαη ε θξνληίδα ησλ αιιεξγηψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζπρλά ζηνπο αλζξψπνπο. Ζ 

δηαρείξηζε ησλ αιιεξγηψλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

αζζελεηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο 

ε ζπρλή παξάβιεςε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ησλ ζεκαδηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

αιιεξγίεο, ε ιαλζαζκέλε πξνηίκεζε ησλ in vitro ειέγρσλ ησλ IgE αληηζσκάησλ, ε 

έιιεηςε γλψζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ ηαηξψλ ηεο ΠΦΤ θαη ε πεξηηηή πνιιέο θνξέο 

παξαπνκπή ησλ αηφκσλ ζηε δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα  πγείαο απνηεινχλ βαζηθά 

γεγνλφηα πνπ νδεγνχλ ζηε κείσζε ηεο πνηφηεηαο θξνληίδαο ησλ αζζελψλ κε 

αιιεξγίεο. πλεπψο, είλαη γεγνλφο πσο πνιιέο θνξέο, ε ΠΦΤ δελ κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά αθφκε θαη ζε έλα ζρεηηθά «απιφ» πξφβιεκα πγείαο, 

φπσο είλαη νη αιιεξγίεο (Aqache et al, 2013). Χο εθ ηνχηνπ, απαηηείηαη θαιχηεξε 

νξγάλσζε θαη θαιχηεξε εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΠΦΤ ψζηε 

λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη επαξθψο θαη θαηάιιεια νπνηνδήπνηε πξφβιεκα. 

Μηα κεγάιε πξφθιεζε πνπ θαιείηαη νινέλα θαη ζπρλφηεξα λα αληηκεησπίζεη ζήκεξα 

ε θνηλσλία είλαη ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ πνιιαπιέο ρξφληεο αζζέλεηεο 

(multimorbidity). χκθσλα κε κειέηε πνπ απνζθνπνχζε ζηε ζχγθξηζε ησλ 

πεξηζηαηηθψλ αζζελψλ κε πνιιαπιέο λνζεξφηεηεο ζην γεληθφ πιεζπζκφ θαη ζηελ 
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ΠΦΤ, ην πξφβιεκα ηεο πνιιαπιήο λνζεξφηεηαο είλαη δηαθνξεηηθφ κεηαμχ ησλ δχν 

ζπλζεθψλ ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά. πγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ αζζελψλ κε 

πνιιαπιέο αζζέλεηεο ζηελ ΠΦΤ είλαη πςειφηεξν απφ εθείλν ζην γεληθφ πιεζπζκφ, 

ελψ, παξάιιεια, ε ζνβαξφηεηα ηεο αζζέλεηαο (disease burden) είλαη επίζεο 

πςειφηεξε ζηνπο αζζελείο πνπ απεπζχλνληαη ζηελ ΠΦΤ. Έηζη, γίλεηαη θαλεξφ πσο 

πνιιά άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο λφζσλ απεπζχλνληαη ζηελ 

ΠΦΤ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπο 

(Mokraoui et al, 2016). Χζηφζν, φπσο είλαη αλακελφκελν, ζηηο δχζθνιεο απηέο 

θαηαζηάζεηο, ε εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ΠΦΤ σο πξνο ηε βειηίσζε 

ηεο πγείαο ηεο νκάδαο απηήο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ηεο είλαη πνιχ πην δχζθνιε, θαζψο ην πξνζσπηθφ ηεο ΠΦΤ δελ κπνξεί 

πάληνηε λα πξνβιέςεη ηελ χπαξμε ηνπ επηπξφζζεηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο θαη 

επνκέλσο, πξνβαίλεη ζε παξνρή δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο γηα ην έλα κφλν πξφβιεκα, 

ην νπνίν ελδερνκέλσο λα κελ είλαη ηφζν ζνβαξφ (Zulman et al, 2014). Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε χπαξμε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο πξνβιεκάησλ πξνζθέξεη ζηελ ΠΦΤ 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα εληνπηζκφ ηεο ζνβαξήο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο θαη 

παξαπνκπήο ηνπ ζηε δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα πγείαο.  

πλνιηθά, φζνλ αθνξά ζηνπο αζζελείο απηήο ηεο θαηεγνξίαο θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο 

ΠΦΤ, παξφιν πνπ θαηλνκεληθά ε βειηίσζε ηεο πγείαο ηεο νκάδαο απηήο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαίλεηαη λα εμαξηάηαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ηε δεπηεξνβάζκηα, θαη φρη 

απφ ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, ε πνιχ θαιή αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ 

απηψλ απφ ηελ ΠΦΤ, ε γξήγνξε αληαπφθξηζή ηεο, θαη ν έγθαηξνο εληνπηζκφο ηεο 

αλάγθεο παξαπνκπήο ησλ αζζελψλ απηψλ ζε κεηέπεηηα βαζκίδα ηεο θξνληίδαο πγείαο 

θαζηζηά ηελ ΠΦΤ σο κηα ππεξεζία πνπ αλακθηζβήηεηα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ 

αχμεζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. ηα πιαίζηα, κάιηζηα, ηεο πεξαηηέξσ βειηίσζεο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, επηζεκαίλεηαη πσο πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε πνηφηεηα 

δσήο ησλ αηφκσλ κε πνιιαπιέο λνζεξφηεηεο, Ζ ΠΦΤ πξέπεη λα ιακβάλεη εηδηθά 

ππφςε θαη λα πξνζαξκφδεη ηηο ππεξεζίεο ηεο αλάινγα κε ην θχιν ηνπ αζζελνχο, ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ έρεη απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ 

(Prazeres & Santiago, 2016). 

ηε ζεκεξηλή επνρή, κε ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο θαη ησλ ηερλνινγηψλ, ε ΠΦΤ 

κπνξεί λα δηαζέηεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηε δηεμαγσγή ησλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ 

γηα θαξθίλν, κηα λφζν πνπ πιήηηεη έλα ηεξάζηην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ θαη πνιιέο 
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θνξέο εκθαλίδεηαη μαλά θαη μαλά ζην ίδην άηνκν. Ζ ζσζηή δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ 

απηψλ κπνξεί αλακθηζβήηεηα λα αλαβαζκίζεη ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ θαζψο 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ πξφιεςε, ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη, ζπλεπψο, ζηελ 

έγθαηξε θαη πην απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ. Σν εξψηεκα, ινηπφλ, 

είλαη πιένλ ζε πνην βαζκφ νη έιεγρνη απηνί δηεμάγνληαη πξάγκαηη ζηηο κνλάδεο ηεο 

ΠΦΤ θαη εάλ νη ίδηνη πξαγκαηνπνηνχληαη κε νξζφ θαη θαηάιιειν ηξφπν. Μέρξη 

ζήκεξα, ιίγεο είλαη εθείλεο νη κειέηεο πνπ δηεξεπλνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο ΠΦΤ ζηνλ θαξθίλν. χκθσλα κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα, ηα εξγαιεία 

ειέγρνπ ηνπ θίλδπλνπ γηα εκθάληζε θαξθίλνπ θαίλεηαη λα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθά 

ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη ίδηνη αζζελείο αλεζπρνχζαλ ζρεηηθά κε ηελ πγεία ηνπο ιφγσ 

ηεο χπαξμεο ζρεηηθνχ νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ, ζηηο πεξηπηψζεηο πην 

«αθνζησκέλσλ» ζηελ εξγαζία ηνπο ηαηξψλ, θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πξφζθαηεο 

ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηνλ έιεγρν θαηά ηνπ θαξθίλνπ. Έηζη, γίλεηαη 

αληηιεπηφ πσο, δεδνκέλσλ ησλ πνιπάξηζκσλ πιενλεθηεκάησλ πνπ παξέρνπλ ζηελ 

πγεία ηνπ πιεζπζκνχ νη ζπγθεθξηκέλνη έιεγρνη, νη ηαηξνί νθείινπλ λα παξαθηλνχλ ζε 

πνιχ κεγαιχηεξε βαζκφ ηνπο πνιίηεο λα ειέγρνληαη γηα πξνδηάζεζε ή χπαξμε 

θαξθίλνπ, λα θξνληίδνπλ γηα ηελ χπαξμε φισλ ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ θαη λα 

εθαξκφδνπλ ηνπο ειέγρνπο γξήγνξα ψζηε λα ειέγρνληαη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξνη πνιίηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ζην άκεζν 

κέιινλ ζεκαληηθή βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ παξέρνληαη 

απφ ηελ ΠΦΤ.     

Σέινο, κηα εηδηθή πεξίπησζε απνηεινχλ νη κε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο φπνπ νη 

πεξηνξηζκέλνη νηθνλνκηθνί πφξνη δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ νινέλα 

απμαλφκελν επηπνιαζκφ δηάθνξσλ αζζελεηψλ, φπσο ην AIDS, ε θπκαηίσζε θαη ε 

καιάξηα (Okpokoro, 2013). Παξά ηηο δηαξθείο πξνζπάζεηεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ λα 

εληζρχζνπλ νηθνλνκηθά ηελ πγεία ησλ θξαηψλ απηψλ θαη λα κεηψζνπλ ην δηεζλή 

επηπνιαζκφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αζζελεηψλ, είλαη γεγνλφο πσο ε ΠΦΤ ζηηο ρψξεο 

απηέο παξακέλεη έλα ηεξάζηην πξφβιεκα δηφηη δελ ηεξεί ηηο αξρέο ηεο δηαθήξπμεο ηεο 

Alma Ata ηνπ 1978 θαη δελ είλαη ηθαλή ζε θακία πεξίπησζε λα βειηηψζεη ηελ πγεία 

ηνπ πιεζπζκνχ. ην ζεκείν απηφ, είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί πσο ε ΠΦΤ δελ 

νθείιεη λα είλαη κφλν πξνζβάζηκε απφ φινπο, δηαζέζηκε θαη νηθνλνκηθά πξνζβάζηκε, 

αιιά θαη επαξθήο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ αλαγθψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ εθάζηνηε ρψξα ή πεξηνρή. Χο εθ ηνχηνπ, ζε έλα θξάηνο, φπνπ 
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ππάξρνπλ δεδνκέλεο ζνβαξέο λφζνη πνπ πιήηηνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ, ε 

ΠΦΤ ππνρξενχηαη λα νξγαλσζεί θαηαιιήισο, λα αληηκεησπίζεη φζν ην δπλαηφλ πην 

απνηειεζκαηηθά ηνπο αζζελείο απηνχο θαη λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν απφθηεζεο ησλ 

λφζσλ απηψλ απφ ηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο. ην πιαίζην απηφ, ρξεηάδεηαη, πέξα απφ 

ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε, ζσζηή νξγάλσζε θαη πξνζεθηηθή κειέηε ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΠΦΤ (Okpokoro, 2013). 
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Κεθάιαην 7 

7.1 πκπεξάζκαηα-Δηζήγεζεο 

 

ηελ Κχπξν ε παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο παξνπζηάδεη αξθεηέο 

αδπλακίεο, θπξίσο γηαηί δελ ιεηηνχξγεη έλα ζχζηεκα πγείαο πνπ λα θαιχπηεη 

νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ ζηελ βάζε θπζηθά ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο ελψ ην "ζρεδηαζκέλν" Γε..Τ πξνβιέπεη θαη ζπλππνινγίδεη 

ηηο πνιηηηθέο ηνπ ΠΟΤ γηα ηελ ΠΦΤ, ζηελ πξάμε, ν ζρεδηαζκφο απηφο δελ έρεη 

πινπνηεζεί, δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα αιιά θαη δηαησλίδνληαο κία θαηάζηαζε πνπ 

δελ εμαζθαιίδεη ηε βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Οη πέληε θχξηνη άμνλεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηνπ ΠΟΤ, ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ησλ 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηελ πγεία, ζηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο γχξσ απφ 

ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ αλζξψπσλ, ζηελ ελζσκάησζε ηεο πγείαο ζην 

ζχλνιν ησλ ηνκέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζηελ ζσζηή εγεζία θαη ζηελ αλαδήηεζε 

ζπλεξγαηηθψλ κνληέισλ γηα δεκφζηα δηνίθεζε κε παξάιιειε αχμεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ θνξέσλ (WHO 2017).   

ε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ, θαλέλαο απφ ηνπο παξαπάλσ άμνλεο δελ 

θαιχπηεηαη απφ ηελ παξνχζα ΠΦΤ ζηελ Κχπξν. Αξρηθά, νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ΠΦΤ ζπρλά πξέπεη λα πιεξψζνπλ νη ίδηνη ζηξεθφκελνη ζε ηδησηηθφ πάξνρν, γεγνλφο 

πνπ δελ ηθαλνπνηεί ηνλ ζηφρν γηα θνηλσληθή ηζφηεηα απέλαληη ζηελ πγεία. Ο ρξήζηεο 

πνπ δελ κπνξεί λα θαιχςεη νηθνλνκηθά ηηο δαπάλεο ηνπ, ζα πεξηκέλεη γηα παξνρή 

ππεξεζίαο απφ ην δεκφζην ίδξπκα, αθφκε θη εάλ απαηηείηαη λα παξακείλεη ζε ιίζηα 

αλακνλήο γηα θαηξφ, ηε ζηηγκή πνπ έλαο επθαηάζηαηνο άλζξσπνο ζα ζηξαθεί άκεζα 

ζηνλ ηδηψηε πάξνρν. Γεχηεξν, ε νξγάλσζε ηεο ΠΦΤ ζήκεξα δελ πεξηζηξέθεηαη γχξσ 

απφ ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ, θαζψο ηα Κ.Τ έρνπλ αλεπαξθήο ζηειέρσζε θαη  

δπζαλαινγία πξνζσπηθνχ πξνο ηνλ πιεζπζκφ πνπ θαιχπηεη ην θάζε θέληξν. Δλψ νη 

αθαηάιιειεο θαη αλεπαξθείο εγθαηαζηάζεηο ζε πνιιά ππνθέληξα ηα νπνία δηαζέηνπλ 

θαη ζπληεξνχλ νη ίδηεο νη θνηλφηεηεο θαζψο επίζεο ην αθαηάιιειν θαη αλνκνηφκνξθν 

σξάξην ιεηηνπξγίαο επεξεάδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ ιεηηνπξγία ηνπο.  ε 

αξθεηά θέληξα πγείαο ηζρχεη ην ζχλεζεο δεκνζηνυπαιιειηθφ σξάξην ελψ άιια 

ιεηηνπξγνχλ πάλσ ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε κε ην ζχζηεκα ηνπ θαζήθνληνο 



50 
 

αλακνλήο. Αθφκα παξαηεξείηαη πξνζέιεπζε κεγάινπ αξηζκνχ αζζελψλ ζηα 

εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ Γεληθψλ Ννζνθνκείσλ απφ πεξηνρέο πνπ θαιχπηνληαη 

αλεπαξθψο απφ θέληξα πγείαο. Σξίηνλ, ε νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο πάζρεη, 

ιφγσ ηεο δηφγθσζεο ηνπ δεκνζίνπ, ηεο αλαρξνληζηηθήο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο, ηελ απνπζία δηαρεηξηζηηθήο θνπιηνχξαο, ηελ απνπζία 

ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο αιιά θαη ηελ απνπζία ζπζηήκαηνο παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ ζηελ Τγεία. Χο πξνο ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνξέσλ, 

απαηηείηαη δηαξζξσηηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο ησλ σθεινπκέλσλ ζηελ 

ΠΦΤ, κε ηξφπν παξφκνην φπσο θαη ζε άιιεο ρψξεο, φπνπ νη ρξήζηεο κίαο ππεξεζίαο 

πγείαο ζπκκεηέρνπλ κε έλα πνζνζηφ.  

Ζ πην πάλσ δηαπίζησζε δελ απνηειεί ιεθηηθή ππεξβνιή αθνχ, ζε απηφ ην ζηάδην ηεο 

παξνχζαο κειέηεο, αληηιεθζήθακε πσο ε νξγάλσζε ηεο ΠΦΤ παξνπζηάδεη 

ζνβαξφηαηεο αδπλακίεο, κε άιια ιφγηα ην Τπνπξγείν Τγείαο ζα πξέπεη λα βξεη 

θαηάιιειν βξαρππξφζεζκν ζρέδην ιχζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πην πάλσ θαη 

άιισλ πξνβιεκάησλ.  

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ ΠΟΤ γα έλα ζχζηεκα ΠΦΤ πνπ αγθαιηάδεη ηνπο πνιίηεο 

ελφο θξάηνπο θαη θξνληίδεη λα ηνπο εμηζψλεη κπξνζηά ζηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο 

θξνληίδαο ελψ παξάιιεια λα δηαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, 

είλαη αλζξσπνθεληξηθή θαη θαηαιπηηθή ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ. Ζ 

ζηξαηεγηθή απηή επίζεο ζηνρεχεη θαη ζηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ κέζσ 

ελεκέξσζεο, πξνγξακκάησλ ππνζηήξημεο θαη εθπαίδεπζεο. Όια απηά, εηζεγείηαη λα 

γίλνπλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο ελφο 

θξάηνπο, γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. ζηελ Κχπξν, ε 

ςήθηζε ηνπ λφκνπ γηα ην Γε..Τ, απφ ην 2001, έγηλε κε βάζε ζεηξά εθζέζεσλ θαη 

εηζεγήζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, κε γλψκνλα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ 

πνιίηε σο πξνο ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο αιιά θαη ηελ βέιηηζηε ιεηηνπξγία θαη 

νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Θεσξεηηθά, ζην επίπεδν ηεο ΠΦΤ, ην 

πξνηεηλφκελν Γε..Τ θξφληηδε λα ηθαλνπνηνχληαη νη ζηφρνη ηνπ ΠΟΤ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, δηάθνξεο παζνγέλεηεο, φπσο ε αδπλακία ηνπ θξάηνπο ζηελ 

ηήξεζε δεδνκέλσλ ζηηο δαπάλεο πγείαο, θαηέζηεζε δχζθνιε ηελ εθαξκνγή ηνπ θάησ 

απφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο θαη νδήγεζε ζε κεγάιε θαζπζηέξεζε γηα ηελ φπνηα 

βειηίσζε ηεο ΠΦΤ. Ζ αλάγθε γηα ζπλνιηθή κεηαξξχζκηζε είλαη επηηαθηηθή θαη 

άκεζε. Ζ κεηαξξχζκηζε απηή αθνξά ζηελ εηζαγσγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηελ 
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ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ ζηελ πγεία, φπσο είλαη ν ζθαηξηθφο πξνυπνινγηζκφο, ε 

εηζαγσγή ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ, ε εηζαγσγή ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο θαη 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, ε εθπαίδεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη πγεηνλνκηθψλ 

ππαιιήισλ ζηελ δηαρείξηζε ειεθηξνληθψλ πξνγξακκάησλ (ηφζν γηα ηελ νξζή 

δηνίθεζε αιιά θαη γηα ηελ χπαξμε ειεθηξνληθνχ θαθέινπ αζζελή), κία ζηαζεξή θαη 

επξεία βάζε εηζθνξψλ αιιά θαη ν δηαξθήο θαη αμηφπηζηνο έιεγρνο. Παξάιιεια, ε 

νξγαλσκέλε ΠΦΤ κε ηελ χπαξμε ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ κπνξεί φρη κφλν λα παξέρεη 

νξγαλσκέλε πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε κε έκθαζε ζηελ πξφιεςε αιιά θαη λα πινεγεί 

ηνλ αζζελή θαιχηεξα κέζα ζην ζχζηεκα πγείαο, απνζπκθνξψληαο ηνπο 

εηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο απφ κε ζρεηηθά πεξηζηαηηθά. 

Αμηνζεκείσην είλαη πσο, ην θφζηνο ηεο παξνρήο πξνιεπηηθήο θξνληίδαο είλαη πνιχ 

ρακειφηεξν απφ ην θφζηνο πνπ ζα ππνζηεί ην ζχζηεκα πγείαο γηα ζεξαπεία, 

απνθαηάζηαζε θαη ππνζηήξημε ηνπ αζζελή ζε πεξίπησζε πνπ ζα λνζήζεη θαη ζα 

ρξεηαζηεί ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. 

Σέινο είλαη ζεκαληηθφ αθφκα λα αλαθεξζεί πσο ζηελ έξεπλα βξεζήθαλ αξθεηά 

εκπφδηα θαη δπζθνιίεο θπξίσο ζηελ εχξεζε ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ην ζέκα φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ αθξηβέο 

αξηζκφ αηφκσλ πνπ ζηειερψλνπλ έλα θέληξν πγείαο ή ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΠΦΤ, γη 

απηφ ην ιφγν αθξηβψο δελ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηελ εξγαζία.  
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