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ΕΙΑΓΩΓΗ
Το παρόν παραδοτζο με τίτλο «Δίκτυα Ραροχισ Υπθρεςιϊν Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ
Υγείασ ςτθν Τοπικι Κοινωνία- καλζσ πρακτικζσ» περιγράφει τθ ςφνδεςθ των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν υγείασ και ειδικότερα τθσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ
με τισ λειτουργίεσ τθσ Τοπικισ Κοινωνίασ. Το παραδοτζο εκτίνεται ςε 3 βαςικά
κεφάλαια. Στο πρϊτο κεφάλαιο αναπτφςςεται το κεωρθτικό πλαίςιο ανάπτυξθσ τουσ
κράτουσ και των λειτουργιϊν τθσ Τοπικισ Κοινωνίασ ςτισ οποίεσ εντάςςεται και θ
παροχι

υπθρεςιϊν

πρωτοβάκμιασ

φροντίδασ

Υγείασ.

Στο

κεφάλαιο

αυτό

περιγράφονται οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ λειτουργία και ανάπτυξθ τθσ τοπικισ
κοινωνίασ, το υπόβακρο τθσ ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ υπθρεςιϊν

Ρρωτοβάκμιασ

Φροντίδασ Υγείασ κακϊσ και οι πολιτικζσ χωροταξικισ κατανομισ. Στο δεφτερο
κεφάλαιο παρουςιάηονται οι βαςικζσ δομζσ του Τοπικοφ Κράτουσ ςτθν Ελλάδα. Στο
υποκεφάλαιο που παρουςιάηονται οι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ εκτόσ από τθ
δομι τουσ και τισ βαςικζσ τουσ λειτουργίεσ παρουςιάηονται ςε αδρζσ γραμμζσ και τα
δφο μεταρρυκμιςτικά προγράμματα τθσ τελευταίεσ δεκαετίεσ για τθν τοπικι
Αυτοδιοίκθςθ το πρόγραμμα Ι. Καποδίςτριασ και το πρόγραμμα Καλλικράτθσ. Στο
κεφάλαιο αυτό παρουςιάηονται επίςθσ οι κεςμικζσ δυνατότθτεσ τθσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ για παροχι υπθρεςιϊν υγείασ και οι αρμοδιότθτεσ των ΟΤΑ για τθν
παροχι υπθρεςιϊν: α) Κοινωνικισ Φροντίδασ, β) Ρρωτοβάκμιασ φροντίδασ Υγείασ και
γ) πιο εξειδικευμζνα παροχι υπθρεςιϊν μακροχρόνιασ φροντίδασ.
Τζλοσ ςτο Κεφάλαιο 3 παρουςιάηονται οι καλζσ πρακτικζσ και διεκνείσ εμπειρίεσ τθσ
λειτουργίασ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ ςε διάφορεσ χϊρεσ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΤΝΔΕΗ ΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
1.1

Ο ρόλος το κράτους

Το Τοπικό Κράτοσ ςιμερα, ςτο πλαίςιο τθσ Οργανωμζνθσ ευρφτερθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ κράτουσ, είναι ςε κζςθ να δϊςει λφςεισ ςε ςθμαντικά προβλιματα του
πολίτθ, ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ και ςτθ βελτίωςθ τθσ τοπικισ παραγωγικισ
διαδικαςίασ (Ψυχοπαίδθσ Κ. - Γετίμθσ Ρ, 1989). Σε αυτό το πλαίςιο είναι χριςιμο να
παρουςιαςτοφν επιγραμματικά οριςμζνεσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ που αναλφουν το
ρόλο του Τοπικοφ κράτουσ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ και τθσ αμφίδρομισ ςχζςθσ του με
τθν Κεντρικι Διοίκθςθ.
Η Παραδοζιακή προζέγγιζη για ηη Δημόζια Διοίκηζη

Θ πρϊτθ κεωρθτικι προςζγγιςθ αναφζρεται ςε κεςμικζσ και διοικθτικζσ πολιτικζσ
προςεγγίςεισ τθσ παραδοςιακισ δθμόςιασ διοίκθςθσ (Jones G. - Stewart J., 1986). Σε
αυτι τθ κεωρθτικι προςζγγιςθ, ζμφαςθ δίνεται ςτισ αξίεσ όπωσ:


Θ δθμοκρατία



Θ πολιτικι νομιμοποίθςθ



Ο άμεςοσ ζλεγχοσ και θ απόδοςθ λόγου ςτουσ πολίτεσ

Οι παραπάνω αξίεσ εκφράηονται μζςα από τουσ τοπικοφσ αντιπροςωπευτικοφσ
κεςμοφσ, οι οποίοι αποτελοφν κομμάτι ενόσ ευρφτερου δικτφου ςυςτθμάτων δθμόςιασ
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διαχείριςθσ, όπου κεντρικό ρόλο παίηουν πολιτικά κόμματα, ομάδεσ πίεςθσ και τοπικζσ
ελίτ, ςτο πλαίςιο του κοινοβουλευτικοφ ςυςτιματοσ (Γετίμθσ Ρ. - Γραβάρθσ Δ., 1992).
Θ παραπάνω κεωρθτικι προςζγγιςθ ςυνδζεται με τθν ανάπτυξθ και διεφρυνςθ του
κράτουσ πρόνοιασ και ςχετίηεται με τθν αναβάκμιςθ του ρόλου του τοπικοφ κράτουσ.
Στο τοπικό επίπεδο εξαςφαλίηεται θ ουςιαςτικι νομιμοποίθςθ των αποφάςεων και θ
αποτελεςματικότερθ παροχι υπθρεςιϊν που ικανοποιοφν τισ βαςικζσ ανάγκεσ τθσ
τοπικισ κοινωνίασ. Οι πολιτικζσ ςχζςεισ ςτθν τοπικι κοινωνία και θ καλφτερθ γνϊςθ
των τοπικϊν ςυνκθκϊν υποβοθκοφν τθν πραγματικι κοινωνικι ςυμμετοχι,
εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ που αποτελοφν προχποκζςεισ
για τθν μετεξζλιξθ και ορκολογικι μεταρρφκμιςθ του κράτουσ ςτο ςφνολό του (G.
Jones- J. Stewart, 1986).
Σε αυτι τθ κεωρθτικι προςζγγιςθ εντοφτοισ εντοπίηονται τρωτά ςθμεία όπωσ:


Θ διόγκωςθ τθσ γραφειοκρατίασ, με αποτζλεςμα τθν τελικι αναπαραγωγι
ανιςοτιτων ανάμεςα ςε κοινωνικζσ ομάδεσ με διαφορετικό βακμό πρόςβαςθσ
ςτισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ και παροχζσ.



Ωσ αποτζλεςμα των ανιςοτιτων, θ δυςκολία τθσ πραγμάτωςθσ τθσ αξίασ τθσ
τοπικισ δθμοκρατίασ με τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθ λιψθ
αποφάςεων.



Θ ανάςχεςθ τθσ προϊκθςθσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ μζςω του τοπικοφ
κράτουσ, δεδομζνου ότι οι μθχανιςμοί αναδιανομισ του κοινωνικοφ κράτουσ
ζχουν βαρφνει από τθν πλθκϊρα των διαδικαςιϊν και των περιοριςμϊν ςτθν
πρόςβαςθ, γεγονόσ που διαφαίνεται ζντονα ςε περιόδουσ οικονομικισ κρίςθσ.
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Τα παραπάνω τρωτά ςθμεία μποροφν ςε μεγάλο βακμό να αντιμετωπιςτοφν με τθν
προϊκθςθ του κοινωνικοφ διαλόγου, τθσ διαφάνειασ και τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ.
Θεωρηηικό Ρεύμα ηης Δημόζιας Επιλογής

Θ αποτυχία του κράτουσ, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, να αντιμετωπίςει τα παραπάνω
αρνθτικά ςθμεία, με αποτζλεςμα τθν διόγκωςθ των δθμόςιων δαπανϊν και
ελλειμμάτων αφενόσ και θ παραδοχι τθσ αρχισ ότι θ αγορά είναι ο βαςικόσ μοχλόσ
διανομισ αγακϊν ςτθν κοινωνία αφετζρου, γζννθςε το κεωρθτικό ρεφμα τθσ
δθμόςιασ επιλογισ (Public Choice) και τισ νεοφιλελεφκερεσ απόψεισ (Adam Smith
Institute 1983).
Θ κεωρία δθμόςιασ επιλογισ βαςίηεται ςε ςχετικά παλιά και διαδεδομζνθ εννοιολογία,
δεδομζνου ότι αναπτφχκθκε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1950 κατά τθ μελζτθ των
δθμόςιων δαπανϊν. Ωςτόςο ζγινε ευρφτερα γνωςτι το 1986, όταν απονεμικθκε ςτον
James Buchanan -ζνα από τουσ δφο κορυφαίουσ αρχιτζκτονζσ τθσ (ο άλλοσ ιταν ο
ςυνάδελφόσ του Gordon Tullock) το βραβείο Νόμπελ ςτα οικονομικά. Ο Buchanan
ανζπτυξε τθ κεωρία ςτο Ρανεπιςτιμιο George Mason. Θ κεωρία τθσ δθμόςιασ επιλογισ
υποςτθρίηει το ςτόχο τθσ απορρφκμιςθσ (deregulation) μζρουσ των κρατικϊν
λειτουργιϊν και τθσ ιδιωτικοποίθςθσ μζρουσ του κράτουσ, με κφριο ςτόχο τθν
δθμιουργία εκείνων των προχποκζςεων που κα εξαςφαλίςουν τισ άριςτεσ δυνατότθτεσ
επιλογισ ςτουσ καταναλωτζσ πολίτεσ (Ρ. Γετίμθσ- Δ. Γραβάρθσ 1992)12.
Σφμφωνα με τθ κεωρία τθσ δθμόςιασ επιλογισ, ζνα ςθμαντικό κομμάτι των
νομοκετικϊν παρεμβάςεων αφορά τθ διαχείριςθ των πόρων των πολιτϊν. Θ διαχείριςθ
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των οικονομικϊν πόρων των πολιτϊν ενδεχομζνωσ να πραγματοποιείται με επιτυχία
από τουσ πολιτικοφσ. Ωςτόςο οι πολίτεσ δεν είναι ςε κζςθ να αξιολογοφν κετικά τισ
ςωςτζσ ι μθ διαχειριςτικζσ κινιςεισ και πολιτικζσ αποφάςεισ, να αποτιμιςουν δθλαδι
το ςωςτό και αποδοτικό των πολιτικϊν αποφάςεων. Από τθν άλλθ μεριά, υπάρχουν
ομάδεσ πολιτϊν με ζντονθ επιχειρθματικι δράςθ και υψθλά κζρδθ που ζχουν πολφ
ιςχυρό ςυμφζρον να ζχουν άμεςθ γνϊςθ για τισ οποιεςδιποτε κινιςεισ των πολιτικϊν.
Για το λόγο αυτό παρζχουν ςτουσ πολιτικοφσ τουσ απαραίτθτουσ οικονομικοφσ και
ανκρϊπινουσ πόρουσ για τθν πραγματοποίθςθ προεκλογικϊν εκςτρατειϊν. Ωσ
Αντάλλαγμα λαμβάνουν προνομιακι μεταχείριςθ από τουσ πολιτικοφσ και γνϊςθ για
τισ μελλοντικζσ κρίςιμεσ πολιτικζσ αποφάςεισ, όπωσ και ςυχνά τθν υποςτιριξθ κζρδουσ
για τουσ ςτόχουσ τουσ.
Σφμφωνα με τον Anthony Downs, είναι κοινά αποδεκτό ότι θ πλειοψθφία των
ψθφοφόρων, ςτισ δυτικζσ κοινωνίεσ κυρίωσ λόγω το τρόπου ηωισ, είναι κατά ζνα
μεγάλο μζροσ μθ ενθμερωμζνθ για τα ςοβαρά πολιτικά ηθτιματα που επθρεάηουν τθσ
ηωι τουσ. Ακόμα κι αν το αποτζλεςμα μιασ εκλογισ μπορεί να είναι πολφ ςθμαντικό, θ
ψιφοσ ενόσ ατόμου ςπάνια επθρεάηει μια εκλογι.
Κατά ςυνζπεια, ο άμεςοσ αντίκτυποσ μιασ καλά πλθροφορθμζνθσ ψιφου είναι ςχεδόν
μθδενικόσ και ο ψθφοφόροσ δεν ζχει ουςιαςτικά καμία πικανότθτα να κακορίςει τθν
ζκβαςθ τθσ εκλογισ. Για το λόγο αυτό, θ δαπάνθ ςε χρόνο για τον ψθφοφόρο, ςε
ηθτιματα που δεν είναι προςωπικά, είναι πολφ μικρι. Κάτι τζτοιο επιβεβαιϊνει το
γεγονόσ ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ οι ψθφοφόροι αγνοοφν τουσ εκλεγμζνουσ
αντιπροςϊπουσ του κοινοβουλίου που “δρουν” για λογαριαςμό τουσ ςτα εκνικά
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κοινοβοφλια. Θ κεωρία τθσ Δθμόςιασ Επιλογισ υποςτθρίηει τθν αποκζντρωςθ των
ςυγκεντρωτικϊν κυβερνθτικϊν δράςεων και τθ διάςπαςι τουσ ςε μικρότερεσ δράςεισ
ςε τοπικό επίπεδο.
Σε αυτό το πλαίςιο οι Φορείσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ λειτουργοφν αυτόνομα και
αυτοτελϊσ χωρίσ τθν κθδεμονία και παρζμβαςθ του εκνικοφ κράτουσ. Οι πολίτεσ ςτισ
τοπικζσ κοινωνίεσ είναι γνϊςτεσ των προβλθμάτων και ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ
διαμόρφωςθ τθσ πολιτικισ των τοπικϊν διοικιςεων. Ο πολίτθσ γνωρίηοντασ το
πρόβλθμα, γνωρίηοντασ τισ ανάγκεσ του περιβάλλοντοσ ςτο οποίο δραςτθριοποιείται
απαιτεί και τισ ανάλογεσ υπθρεςίεσ. Οι φορείσ Τ.Α. ανταγωνίηονται πλζον ο ζνασ τον
άλλον προςφζροντασ διαφορετικά πακζτα υπθρεςιϊν και αντίςτοιχων φόρων και
επιπζδου ηωισ. Ζτςι κάκε άτομο επιλζγει τον φορζα τθσ Τ.Α. ανάλογα με τα οφζλθ που
ζχει να αποκομίςει από αυτόν. Από τθν άλλθ πλευρά οι τοπικοί φορείσ, για να είναι ςε
κζςθ να ανταπεξζλκουν ςε αυτό το ζντονα ανταγωνιςτικό περιβάλλον -ςε ςυνκικεσ
πλζον αγοράσ- είναι υποχρεωμζνοι ςε μεγάλο βακμό να ςυνεργαςτοφν με τον ιδιωτικό
τομζα, ανακζτοντασ ςε αυτόν βαςικζσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ ϊςτε να μειϊςουν τισ
δαπάνεσ τουσ.
Θ κριτικι που ζχει δεχτεί θ παραπάνω κεωρθτικι προςζγγιςθ εντοπίηεται:


Στθ διόγκωςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων που προκαλείται κακϊσ οι πολίτεσ
δεν ειςζρχονται ςτθν αγορά με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ (π.χ εργαηόμενοι,
άνεργοι, ιδιοκτιτεσ, μθ ιδιοκτιτεσ κλπ).



Στισ διαφορετικζσ τελικζσ δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ κοινωνικϊν ομάδων ςτο
πολιτικό ςφςτθμα.
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Στθ ςθμαντικι δυςκολία ςτο να εξαςφαλιςτεί θ τζλεια πλθροφόρθςθ των
πολιτϊν ϊςτε οι τελευταίοι να είναι ςε κζςθ με ιδιωτικοοικονομικά κριτιρια να
επιλζξουν τθν ΤΑ από τθν οποία κα ηθτιςουν τθν παροχι υπθρεςιϊν.

Δσαδική πλοσραλιζηική προζέγγιζη ηοσ ηοπικού κράηοσς

Το κεωρθτικό ρεφμα που χαρακτθρίηει το τοπικό κράτοσ και παγιϊνει ωσ χϊρο
ζκφραςθσ τθσ δθμοκρατικισ αντιπροςϊπευςθσ είναι θ δυαδικι πλουραλιςτικι
προςζγγιςθ του τοπικοφ κράτουσ (A.Cawson – P. Saunders, 1983). Σφμφωνα με τθν
προςζγγιςθ αυτι οι λειτουργίεσ παραγωγισ και κατανάλωςθσ διαχωρίηονται μεταξφ
κεντρικοφ και τοπικοφ κράτουσ:


Το κεντρικό κράτοσ ελζγχει τα ηθτιματα παραγωγισ, όπωσ είναι οι εργαςιακζσ
ςχζςεισ, θ ειςοδθματικι πολιτικι, θ βιομθχανικι πολιτικι κλπ.



Το τοπικό κράτοσ αναλαμβάνει πολιτικζσ εκπαίδευςθσ, ςτζγαςθσ, κοινωνικζσ
υπθρεςίεσ κλπ.



Υπάρχει θ ςχετικι αυτονομία του τοπικοφ κράτουσ το οποίο αφοροφν αγακά
ςυλλογικισ κατανάλωςθσ.

Το Τοπικό Κράηος ως διεκπεραιωηής

Θ διάςπαςθ ςε επί μζρουσ πολιτικζσ δεν επιτρζπει τθ ςυγκρότθςθ ενιαίασ κρατικισ
πολιτικισ ςε κεντρικό ι τοπικό επίπεδο γφρω από τον κοινωνικό καταμεριςμό τθσ
εργαςίασ. Μια ακόμα κεωρθτικι προςζγγιςθ των ςχζςεων του τοπικοφ και κεντρικοφ
κράτουσ αναφζρεται ςτθν κεϊρθςθ του τοπικοφ κράτουσ ωσ μεςάηοντα και απλοφ
διεκπεραιωτι τθσ κεντρικισ κρατικισ πολιτικισ. Το τοπικό κράτοσ κεωρείται προζκταςθ
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τθσ κεντρικισ πολιτικισ εξουςίασ, γεγονόσ όμωσ που δεν καλφπτει ικανοποιθτικά τθ
ςυγκρότθςθ των τοπικϊν κεςμϊν και τθν κοινωνικι δυναμικι τθσ τοπικισ κοινωνίασ (Κ.
Ψυχοπαίδθσ- Ρ Γετίμθσ, 1989)12.

1.2

Οι Λειτουργίες της Τοπικής Κοινωνίας

Το επίπεδο υγείασ του πλθκυςμοφ -υγεία μιασ τοπικισ κοινωνίασ- μπορεί να εκτιμθκεί
και από τον τρόπο με τον οποίο θ τοπικι κοινωνία λειτουργεί. Θ ποικιλία που
χαρακτθρίηει τθ φφςθ τουσ αλλά και θ πολυπλοκότθτα τθσ λειτουργίασ των κοινοτιτων
ςυνκζτουν ζνα ευρφ πλαίςιο εργαςίασ πριν τθν εφαρμογι τθσ όποιασ πολιτικισ.
Τα όρια κάκε κοινότθτασ προςδιορίηουν τθν ταυτότθτά τθσ και παρζχουν τθν
απαραίτθτθ ακεραιότθτα ςτα μζλθ τθσ. Ιδιαίτερθ προςοχι για τουσ φορείσ
υγειονομικισ φροντίδασ πρζπει να επιδειχτεί ςτο βακμό διαπερατότθτασ των ορίων
αυτϊν. Στθν περίπτωςθ που δεν πρόκειται για "ανοιχτι" (ανοιχτή οργάνωςηGesellschaft) κοινωνία αλλά διαπιςτϊνεται θ φπαρξθ "φίλτρων" (κλειςτή κοινότηταGemeinschaft) ςτθν επικοινωνία-ανάδραςθ με το ςφνολο τθσ κοινωνίασ, ο ςχεδιαςμόσ
απαιτεί επαγγελματικι αντιμετϊπιςθ και κάκετθ διείςδυςθ ςτθν υπάρχουςα
νοοτροπία προκειμζνου να πετφχει θ προλθπτικι και καταςταλτικι δράςθ των
υγειονομικϊν υπθρεςιϊν. Ραρατθροφνται ωςτόςο κάποιεσ κοινζσ λειτουργίεσ ςε όλεσ
τισ κοινότθτεσ, οι οποίεσ ζχουν καταγραφεί από τουσ Higgs και Gustafson (1985):
Μείηονεσ Λειτουργίεσ μιασ Κοινότθτασ


Εκμετάλλευςθ του Χϊρου. Αναφζρεται ςτθν εξαςφάλιςθ κατοικίασ και χϊρου
κοινωνικοποίθςθσ και ψυχαγωγίασ.
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Ρόροι επιβίωςθσ. Αφορά ςτισ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ και τθ δυνατότθτα τθσ
κοινότθτασ να τισ παρζχει ςτα μζλθ τθσ.



Ραραγωγι, Διανομι και Κατανάλωςθ Αγακϊν και Υπθρεςιϊν. Ρρόκειται για τθν
επιχειρθματικότθτα, τισ εμπορικζσ και τισ μεταβιβαςτικζσ ςυναλλαγζσ που
παρατθροφνται.



Ρροςταςία των μελϊν. Θ ικανότθτα τθσ κοινότθτασ να διευκολφνει τθν
εφαρμογι μζτρων και ρυκμίςεων που επιτρζπουν τθ λειτουργία τθσ, κακϊσ και
θ αποτροπι και αντιμετϊπιςθ φυςικϊν καταςτροφϊν εντάςςονται εδϊ.



Εκπαίδευςθ. Σθμαίνει εφαρμογι του πλιρουσ νοιματοσ τθσ παιδείασ για τθ
ςυνεχι ολοκλιρωςθ των μελϊν τθσ κοινότθτασ.



Συμμετοχι. Ρεριλαμβάνει τισ επικοινωνίεσ, τισ κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ και
τα μζςα υποςτιριξθσ.



Διαςυνδζςεισ. Συςχετίςεισ με άλλα ςυςτιματα που παρζχουν τισ υπθρεςίεσ που
θ κοινότθτα αδυνατεί να καλφπτει.

1.3

Παράγοντες που επηρεάζουν το πλαίσιο παροχής των
υπηρεσιών στην τοπικής κοινωνίας

Θ παροχι υπθρεςιϊν Μακροχρόνιασ Φροντίδασ ςτθν Τοπικι Κοινωνία απευκφνεται ςε
ςυγκεκριμζνθ ομάδα ςτόχου. Για τθν επιτυχι παροχι τθσ φροντίδασ είναι απαραίτθτθ
θ ςφνδεςθ του βακμοφ ικανοποίθςθσ των χρθςτϊν με τουσ ςτόχουσ των
προςφερόμενων υπθρεςιϊν. Επίςθσ είναι ςθμαντικό να δοκεί ζμφαςθ και ςτθ
μεκοδολογία αποηθμίωςθσ των φορζων και τθν ορκολογικι διαχείριςθ των ειςφορϊν.
Θ επιτυχία τθσ εφαρμογι ενόσ πλζγματοσ υπθρεςιϊν εξαρτάται από τθν ικανοποίθςθ
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των αναγκϊν υγείασ του πλθκυςμοφ, με κριτιρια τόςο ποςοτικά όςο και ποιοτικά,
διότι και οι ίδιοι οι χριςτεσ είναι ςε κζςθ να ελζγξουν τθ διαχείριςθ των ειςφορϊν.
Αναγκαία προχπόκεςθ για τα παραπάνω αποτελεί θ ςφγκλιςθ των εξισ παραγόντων:


Οι διαχειριςτικζσ και διοικθτικζσ ενζργειεσ των κοινοτικϊν φορζων



Οι ανάγκεσ των μελϊν όπωσ προκφπτουν από τθν "παρακολοφκθςθ" τθσ
ςυγκεκριμζνθσ κοινότθτασ και



Θ επίδραςθ ςτισ αποφάςεισ διανομισ των κοινοτικϊν πόρων

Σφμφωνα με τα παραπάνω για τον ςχεδιαςμό ενόσ Δικτφου Υπθρεςιϊν Μακροχρόνιασ
Φροντίδασ και Αυτοφροντίδασ ςε Τοπικό επίπεδο κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ μια
ςειρά παραγόντων όπωσ περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια, οι οποίοι διαμορφϊνουν το
πλαίςιο προςδιοριςμοφ των αναγκϊν υγειάσ τθσ Τοπικισ Κοινωνίασ.
1.3.1 Δημογραφική εξέλιξη
Κάκε τοπικι κοινωνία απαρτίηεται από ζνα μωςαϊκό ανκρϊπων με διαφορετικό
επίπεδο εκπαίδευςθσ και ειςοδιματοσ, με διαφορετικζσ θλικιακζσ κατανομζσ και
ςυνεπϊσ διαφορετικζσ φιλοδοξίεσ, απαιτιςεισ και γενικότερεσ ανάγκεσ για ιδιωτικά και
δθμόςια αγακά. Ειδικότερα ςτον τομζα τθσ Υγείασ οι Δθμογραφικοί Δείκτεσ
εξυπθρετοφν ςτθν καλφτερθ επικοινωνία των πολιτϊν με τα κζντρα λιψθσ αποφάςεων,
ϊςτε θ προςπάκεια κάλυψθσ των αναγκϊν ςε υγεία των πολιτϊν να ςζβεται τισ
ιδιαιτερότθτεσ του πλθκυςμοφ και να δίνει όςο το δυνατό καλφτερεσ λφςεισ. Ζτςι, οι
ανάγκεσ για υγεία- πρόλθψθ των κατοίκων μιασ περιοχισ με μικρζσ κοινότθτεσ
ακίγγανων διαφζρουν από εκείνεσ των κατοίκων αγροτικϊν περιοχϊν και από αυτζσ
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των κατοίκων με κυρίωσ δουλειά γραφείου ςε μια αςτικι περιοχι. Σθμαντικό ρόλο
ςτον ακριβι προςδιοριςμό των Δθμογραφικϊν Δεικτϊν ζχει ο βακμόσ ςυνεργαςίασ των
διαφόρων φορζων, όπωσ είναι φορείσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, φορείσ ΥγείασΡρόνοιασ, Θρθςκευτικοί - Ρολιτιςτικοί φορείσ κλπ.
1.3.2

Περιβάλλον Ανάπτυξης και Δραστηριοποίησης του Πολίτη

Το περιβάλλον αποτελεί το πλαίςιο ανάπτυξθσ και διατιρθςθσ τθσ ηωισ. Είναι πολφ
ςθμαντικό να αναπτφςςεται θ κοινότθτα ςε ζνα περιβάλλον το οποίο κα ςυμβάλει
κετικά ςτθ διατιρθςθ ενόσ υψθλοφ επίπεδου υγείασ του πλθκυςμοφ. Για τθν
αποτίμθςθ τθσ καταλλθλότθτασ του περιβάλλοντοσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν
διάφοροι δείκτεσ όπωσ το επίπεδο ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ, κακαρότθτασ και
ςκλθρότθτασ πόςιμου φδατοσ, θ φπαρξθ ι μθ χϊρων υγειονομικισ ταφισ
απορριμμάτων, χθμικϊν αποβλιτων κλπ. Θ περιβαλλοντικι μελζτθ είναι ενδεικτικι
μιασ ολοκλθρωμζνθσ εφαρμογισ κοινοτικισ υγειονομικισ προςταςίασ. Ιδιαίτερα εντόσ
του γεωγραφικά κακοριςμζνου χϊρου μιασ κοινότθτασ, κάκε ςτοιχείο που επθρεάηει
τθν κατάςταςθ υγείασ των μελϊν τθσ μπορεί να αποτυπωκεί με ευκολία. Ρροχπόκεςθ
εκπλιρωςθσ του παραπάνω ςτόχου αποτελεί θ ςυνεχισ ενθμζρωςθ των φορζων για
τθν αποκατάςταςθ τθσ υγείασ των κατοίκων ςε περιπτϊςεισ απρόβλεπτων
περιβαλλοντικϊν αλλαγϊν. Θ κοινοτικι υγειονομικι περίκαλψθ κακίςταται αρμόδια να
επαγρυπνεί για τισ αλλαγζσ που παρουςιάηονται ςτο φυςικό περιβάλλον και που ςτθ
ςυνζχεια επιδροφν ςτθν υγεία των πολιτϊν, μζςω κυρίωσ τθσ εκπόνθςθσ
επιςτθμονικϊν ερευνϊν.
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1.3.3 Προσφερόμενες Δημόσιες Υπηρεσίες
Οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ (π.χ αςτυνομία, πυροςβεςτικι), θ αποχζτευςθ, τα ςχολεία, οι
δυνατότθτεσ άκλθςθσ ςτα πλαίςια τθσ κοινότθτασ κακορίηουν και τθν πορεία
ανάπτυξθσ μιασ ομάδασ πλθκυςμοφ. Από το βακμό και τθν ποιότθτα τθσ προςφοράσ
των παραπάνω υπθρεςιϊν μποροφν να εξαχκοφν ςυμπεράςματα που ςχετίηονται με το
κοινωνικοοικονομικό

πλαίςιο

λειτουργίασ

τθσ

κοινότθτασ.

Το

επίπεδο

των

προςφερομζνων υπθρεςιϊν από τουσ δθμόςιουσ φορείσ και ειδικά κάποιεσ υπθρεςίεσ,
διαςφαλίηουν τθν διατιρθςθ του πλθκυςμοφ ςτα γεωγραφικά πλαίςια τθσ κοινότθτασ.
Οι πολφ καλζσ προφερόμενεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ αποτελοφν κυρίαρχο ςτόχο για τθ
δθμιουργία τθσ αίςκθςθσ αςφάλειασ ςτον πολίτθ. Για τθν επιτυχία αυτοφ το ςτόχου θ
κεντρικι διοίκθςθ, μετακζτει ςταδιακά ευκφνεσ ςτθν τοπικι κοινωνία ϊςτε τα τελικά
αποτελζςματα να είναι πιο άμεςα ςτον πολίτθ ενϊ τα δθμιουργοφμενα προβλιματα να
λφνονται χωρίσ κακυςτζρθςθ. Συνεπϊσ, πρόκειται για το ιδιάηουςασ ςθμαςίασ ηιτθμα
οριοκζτθςθσ των παρεμβάςεων από τον κρατικό μθχανιςμό ςτο χϊρο τθσ υγείασ και
αντίςτοιχθ χρθματοδότθςθ για τθν κάλυψθ των τοπικϊν αναγκϊν από τουσ κοινοτικοφσ
φορείσ. Θ ανάλθψθ αρμοδιοτιτων από τουσ τελευταίουσ λοιπόν, ςθμαίνει
υποβοικθςθ των δθμόςιων υπθρεςιϊν για τθν παροχι ολοκλθρωμζνθσ φροντίδασ
υγείασ.
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1.3.4 Πολιτισμική Ανάπτυξη
Ο κάκε άνκρωποσ εκφράηει τθν κακθμερινότθτά του, τισ ςτιγμζσ χαράσ ι λφπθσ μζςα
από τθν τζχνθ, τθ μουςικι, τθν κουλτοφρα και τθ κρθςκεία. Στθν τοπικι κοινωνία
μερικοί από του τρόπουσ ζκφραςθσ τθσ κακθμερινότθτασ είναι θ κοινι ςυμμετοχι ςε
πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, ςε ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ, ι ςε αντίςτοιχεσ κρθςκευτικζσ. Το
επίπεδο υγείασ μιασ τοπικισ κοινωνίασ είναι δυνατό να προςδιοριςτεί και από τθν
διάκεςθ των πολιτϊν για παρόμοιεσ δραςτθριότθτεσ κακϊσ ζτςι αναπτφςςεται το
ομαδικό αίςκθμα κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ των πολιτϊν. Ραράλλθλα δθμιουργοφνται
τάςεισ μείωςθσ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, μια και θ κοινι ςυμμετοχι των πολιτϊν
ςε κοινζσ εκδθλϊςεισ ενδυναμϊνει τουσ δεςμοφσ μεταξφ των πολιτϊν και αποκαλφπτει
τυχόν ςχετικά προβλιματα.
1.3.5 Παρεχόμενες Υπηρεσίες Υγείας
Στον τομζα τθσ Υγείασ του πλθκυςμοφ το επίπεδο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν,
δθλαδι ο οικογενειακόσ γιατρόσ, Κζντρο Υγείασ, Νοςοκομειακζσ μονάδεσ, Μονάδεσ
πρόλθψθσ-εμβολιαςμϊν, Αςφαλιςτικοί Φορείσ, ςυμβάλλουν με τθ ςειρά τουσ ςτθ
διαμόρφωςθ του επιπζδου Υγείασ του πλθκυςμοφ. Εδϊ πρζπει να ςθμειωκεί ότι το
κόςτοσ ςυντιρθςθσ και καταςκευισ των παραπάνω δομϊν μπορεί να μεγαλϊςει αν οι
φορείσ που είναι υπεφκυνοι για τθν πραγματοποίθςθ αυτϊν των παρεμβάςεων δεν
είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν τισ πραγματικζσ ανάγκεσ του πλθκυςμοφ (Klainberg M etal
1998).
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1.4

Σύνδεση της Τοπικής Κοινωνίας και της Υγειονομικής
Περίθαλψης

Θ ανάπτυξθ πολιτικισ παροχισ υπθρεςιϊν που ςχετίηονται με τθν κοινωνικι ανάπτυξθσ
και το επίπεδο τθσ ποιότθτασ ηωισ τθσ Τοπικισ Κοινωνίασ, διαμορφϊνεται μζςα από
δφο επιςτθμονικά ρεφματα όπου αφενόσ θ τοπικι κοινωνία εξιδανικεφεται και θ
ζννοια τθσ τοπικότθτασ, τθσ «γειτονιάσ», και τθσ αλλθλοβοικειασ ςε προςωπικό
επίπεδο αποκτά κακοριςτικι ςθμαςία (Μπεκ Ο. 1999), (D.Cook, 2001) και αφετζρου θ
τοπικι κοινωνία μζςα από δομζσ και οργανωμζνα κοινωνικά δίκτυα κινθτοποιείται και
διαχειρίηεται τοπικά προβλιματα ςε ζνα πλαίςιο εξωςτρζφειασ και δικτφωςθσ
(Ηαϊμάκθσ Γ. Καλλινικάκθ 2004).
Ο Warren το 1977 αναγνϊριςε ζξθ διαφορετικζσ κατθγορίεσ κοινοτικισ ςυμβίωςθσ,
που αντιςτοιχοφν ςε παρουςία υγειονομικισ φροντίδασ λιγότερο ι περιςςότερο
ζντονθσ μζςα ςε αυτζσ. Εκτείνονται από ςυνεκτικζσ και οργανωμζνεσ κοινότθτεσ ςε
απακείσ και ανοργάνωτεσ, ανάλογα με τθν αλλθλεπίδραςθ των φορζων υγειονομικισ
περίκαλψθσ και με τα μζλθ τθσ κοινωνίασ:


Ολοκλθρωμζνθ κοινότθτα είναι αυτι που ςυνδυάηει κοινζσ αξιακζσ προτιμιςεισ,
αλλθλεγγφθ μεταξφ των μελϊν και άμεςθ απορρόφθςθ των τυχόν προβλθμάτων
με υποςτιριξθ από το όλο ςτο μζροσ και αντίςτροφα. Οι χριςτεσ του
ςυςτιματοσ υγείασ ςυμμετζχουν και ςε ςυλλογικζσ ενότθτεσ εκτόσ των ορίων
τθσ ςυνοικίασ τουσ, αλλά ενθμερϊνονται και κακοδθγοφνται από το προςωπικό
των υπθρεςιϊν ΡΦΥ τα οποία είναι ςε κζςθ να χαράξουν ςτρατθγικι πρόλθψθσ
και περίκαλψθσ.
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Ρεριοριςμζνθ κοινότθτα ανκρϊπων αποτελεί μια τοπικιςτικι οργάνωςθ όπου
ςαφϊσ απουςιάηουν κοινζσ πρακτικζσ και ςτόχοι, ενϊ ςθμαςία ζχει ο κοινωνικόσ
αποκλειςμόσ όςων δεν ευνοοφνται από τουσ "κυροφφλακεσ" ("gatekeepers") τθσ
κοινότθτασ. Στόχοσ του υγειονομικοφ προςωπικοφ εδϊ είναι να εξαςφαλίςει τθν
παροχι υπθρεςιϊν ΡΦΥ υπερβαίνοντασ τθν προβολι ιςχφοσ των παραπάνω.



Σε μια διάςπαρτθ κοινότθτα τα άτομα επικοινωνοφν με δυςκολία μεταξφ τουσ
ενϊ αναδφονται ςυγχρόνωσ αντιφατικά ςυμφζροντα μεταξφ ςυνοικιϊν που δεν
επιτρζπουν μια ομογενοποιθμζνθ παροχι υγειονομικισ φροντίδασ. Κακοδιγθςθ
εκτόσ των υπθρεςιϊν ΡΦΥ υπάρχει, αλλά δεν αντιπροςωπεφει τισ ανάγκεσ όλου
του πλθκυςμοφ, δυςχεραίνοντασ περιςςότερο το ζργο των φορζων. Τα
προγράμματα κοινοτικισ περίκαλψθσ απευκφνονται περιςςότερο ςτθ ςυνεκτικι
παροχι υπθρεςιϊν.



Μεταβατικζσ κοινότθτεσ ονομάηονται από το Warren εκείνεσ που διανφουν
ςυγκεκριμζνθ πορεία ι πρόγραμμα, με ανάλογουσ ςτόχουσ για εκπλιρωςθ. Τα
μζλθ των κοινοτιτων αυτϊν (πχ εκπαιδευτικόσ ι πολιτικόσ χϊροσ) είναι εφκολα
αποδζκτεσ μιασ υγειονομικισ επίβλεψθσ και φροντίδασ, ςε περιοριςμζνο χρόνο,
με βραχυπρόκεςμο χαρακτιρα.



Οι παροδικζσ κοινότθτεσ από τθν άλλθ αποκαρρφνουν τα μζλθ από
οποιαδιποτε ςυμμετοχι ςτον προγραμματιςμό των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
Οι ςτόχοι των μελϊν διαφζρουν ςαφϊσ, ενϊ θ πρόςβαςθ ςτθν παρεχόμενθ
φροντίδα υγείασ είναι αμφίβολθ για μεγάλθ μερίδα του πλθκυςμοφ. Το
πρότυπο από-προςωποποίθςθσ των πόρων και θ ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ κακιςτά
το δικαίωμα αποδοχισ τουσ επιςφαλζσ, ςυνεπϊσ θ οργάνωςθ κοινοτικισ
περίκαλψθσ ςτθν περίπτωςθ αυτι ςίγουρα αμφιςβθτείται.
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Θ άνομθ κοινότθτα είναι αυτι που ςτερείται οποιουδιποτε οργανωτικοφ ςχεδιαςμοφ
ςτον τομζα υγείασ, μια και τα μζλθ τθσ απζχουν από τισ ςυλλογικζσ ενότθτεσ όπωσ θ
ςυνοικία, θ περιοχι, ο τόποσ ι θ ευρφτερθ κοινωνία. Το επίπεδο απάκειασ ςτθ μορφι
αυτι

είναι

αρκετά

υψθλό,

κακϊσ

και

τα

φαινόμενα

αποξζνωςθσ.

Θ

αποτελεςματικότθτα μιασ κοινοτικά ςχεδιαςμζνθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςτθν τελευταία
περίπτωςθ είναι περιοριςμζνθ εξ' οριςμοφ. Οι φορείσ εδϊ πρζπει να γνωρίηουν ότι θ
παραμικρι βελτίωςθ του επιπζδου υγείασ των μελϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ κοινότθτασ
είναι ενκαρρυντικι.

1.5

Στρατηγικές επιλογές ανάπτυξης της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας σε Τοπικό επίπεδο

Το επίπεδο υγείασ τθσ τοπικισ κοινωνίασ δεν είναι "Στακερό" αλλά "Δυναμικό" κακϊσ
ςυνεχϊσ μεταβάλλεται, ανάλογα με τισ ςυνκικεσ και τουσ παράγοντεσ που επιδροφν
ςτον Υγειονομικό Χάρτθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Θ αξιολόγθςθ του επιπζδου Υγείασ τθσ
Τοπικισ Κοινωνίασ ςυναρτάται με τθν διερεφνθςθ τριϊν ςχετιηόμενων παραγόντων:


Ανάγκεσ Υγείασ τθσ τοπικισ κοινωνίασ



Σφςτθμα Υγείασ και Ρερίκαλψθσ



Ραράγοντεσ που επιδροφν ςτον καταμεριςμό πόρων

Οι τρεισ αυτοί παράγοντεσ μζςα ςτον κφκλο αξιολόγθςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν
υγείασ από τουσ αςκενείσ και επιπζδου ετοιμότθτασ τθσ ομάδασ των επιςτθμϊν Υγείασ
που παρακολουκοφν τθν περιοχι (Σχιμα 3.1), ορίηουν και το μοντζλο αξιολόγθςθσ του
επιπζδου Υγείασ μιασ Τοπικισ Κοινωνίασ.
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Το επίπεδο Υγείασ τθσ Τοπικισ Κοινωνίασ εξαρτάται από το πόςο είναι γνωςτζσ οι
ανάγκεσ υγείασ του Ρλθκυςμοφ ςε αυτοφσ που λαμβάνουν τισ αποφάςεισ
καταμεριςμοφ των χρθματικϊν και ανκρϊπινων πόρων, κακϊσ επίςθσ και το πόςο
είναι εφικτό ο προςδιοριςμόσ των αναγκϊν αυτϊν να υλοποιθκεί μζςα από ζνα
ευζλικτο Σφςτθμα Υγείασ. Συνεπϊσ, όςο μεγαλϊνει το εφροσ αλλθλεπίδραςθσ των
τριϊν βαςικϊν κφκλων όπωσ περιγράφονται ςτο ςχιμα: Ανάγκεσ Υγείασ τθσ Τοπικισ
Κοινωνίασ, Σφςτθμα Υγείασ και Ρερίκαλψθσ, Ραράγοντεσ που επιδροφν ςτον
καταμεριςμό πόρων, τόςο κα βελτιϊνεται και το επίπεδο Υγείασ του Ρλθκυςμοφ.
Ραράλλθλα, θ ςυνεχισ αξιολόγθςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν Υγείασ από τον
χριςτθ Υπθρεςιϊν Υγείασ- Αςκενι επιτρζπει τθ διατιρθςθ των ςχετικϊν υπθρεςιϊν ςε
υψθλό επίπεδο. Θ μζτρθςθ τθσ ποιότθτασ θ διαςφάλιςθ και θ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ των υπθρεςιϊν υγείασ αποτελοφν τουσ τρείσ άξονεσ ςτρατθγικισ για θ
εφαρμογι ςυςτθμάτων αξιολόγθςθσ των υπθρεςιϊν υγείασ. (Οικονομοποφλου Χρ.και
ςυν., 1995). Ο κυρίαρχοσ ςτόχοσ τθσ εφαρμογισ ςυςτθμάτων αξιολόγθςθσ δεν είναι
μόνο θ μείωςθ των λακϊν αλλά θ πλιρθσ αποφυγι τουσ, ενϊ θ εφαρμογι των
μοντζλων αξιολόγθςθσ δεν είναι ςτατικι αλλά μεταβάλλεται ςυνεχϊσ προςαρμοηόμενθ
ςτισ ανάγκεσ των πολιτϊν. Σε αυτά τα μοντζλα θ επικοινωνίασ με τουσ πολίτεσ (χριςτεσ
των υπθρεςιϊν) και θ ανατροφοδότθςθ τθσ αξιολόγθςθσ των υπθρεςιϊν αποτελεί τθ
βάςθ τουσ.

Σχήμα 1.1 Τπόδειγμα M Klainberg et all για τθν Πρωτοβάκμια Φροντίδα Τγείασ
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Αξιολόγηση των παπεσόμενων
ςπηπεσιών από τοςρ τελικούρ
σπήστερ

Προζδιοριζμός
Αναγκών ηης
Τοπικής
Κοινωνίας

Σύζηημα
Κοινωνικής
Φρονηίδας και
μέθοδοι
τρημαηοδόηηζης

Παράγονηες ποσ
επιδρούν ζηον
καηαμεριζμό
πόρων

Επγαζόμενοι στον τομέα
των Κοινωνικών
επιστημών

πηγή: M. Klainberg et all 1998

1.6

Χωροταξική Κατανομή των Υπηρεσιών Υγείας

1.6.1 Προβλήματα Χωροταξικής Κατανομής
Γενικά, υπάρχουν προβλιματα χωροταξικισ κατανομισ: α) το δθμόςιο χωροταξικό
πρόβλθμα και β) το ιδιωτικό.
Πςον αφορά το δθμόςιο, ο προβλθματιςμόσ είναι να προςφζρει αποτελεςματικζσ
υπθρεςίεσ υγείασ μειϊνοντασ τθν μεγάλθ χιλιομετρικά αποςτάτθ. Αυτό ζχει ιδιαίτερθ
ςθμαςία ςε επείγουςεσ περιπτϊςεισ, όπωσ για παράδειγμα ςτθν περίπτωςθ ενόσ
αςκενοφόρου που πρζπει να καταφκάςει άμεςα ςε ζναν αςκενι. Επιπλζον, το
δθμόςιο χωροταξικό μοντζλο κατατάςςεται ςε τρεισ υποκατθγορίεσ:
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Α) Αποκρουςτικι εγκατάςταςθ. Είναι το μοντζλο ςφμφωνα με το οποίο ο
πλθκυςμόσ μιασ περιοχισ δεν επικυμεί να εγκαταςτακεί γα παράδειγμα ζνα
εργοςτάςιο με πυρθνικά κοντά ςε αυτιν, κακϊσ είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τθν
υγεία του ανκρϊπου. Τζτοια μοντζλα επιλζγονται κυρίωσ για τθν εναπόκεςθ
απορριμμάτων. (Boaz Ben-Moshe et all, 1999)
Β) Θμι – αποκρουςτικι εγκατάςταςθ. Το εν λόγω μοντζλο ζχει παρόμοια
χαρακτθριςτικά με το αποκρουςτικό μοντζλο. Ωςτόςο, θ νζα καταςκευι δφναται να
γίνει αποδεκτι ζπειτα από κατάλλθλθ επεξεργαςία των ανεπικφμθτων ενεργειϊν
ςτο περιβάλλον και ςτθν υγεία των ατόμων τθσ περιοχισ. Τζτοια μοντζλα για
παράδειγμα επιλζγονται ςτθν καταςκευι αεροδρομίων. (H. Yapicioglu et all,2007)
Γ) Τζλοσ, θ κεντρικι εγκατάςταςθ αποτελεί και τθν πιο ευρεία επιλογι. Ειδικότερα,
το μοντζλο αυτό λαμβάνει υπ’ όψιν του: 1. τθν ποιότθτα και αποτελεςματικότθτα
των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, και το κόςτοσ αυτϊν, 2. τθν χρθςιμότθτα των
υπθρεςιϊν και 3. τθν προςβαςιμότθτα των ατόμων. Σφμφωνα με τα κεντρικά
μοντζλα επιλζγεται θ τοποκεςία νοςοκομείων, ςχολείων και αγορϊν. (J.
Malczewski, W. Ogryczak, 1990)
Από τθν άλλθ πλευρά, ο ιδιωτικόσ προβλθματιςμόσ ςτοχεφει ςτθν παροχι
αποτελεςματικϊν υπθρεςιϊν, μειϊνοντασ το κόςτοσ αυτϊν και αυξάνοντασ το κζρδοσ.
Ωςτόςο, ςπάνια επιλζγεται ωσ βάςθ για τθν χωροταξικι τοποκζτθςθ υπθρεςιϊν
υγείασ.
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1.6.2 Μοντέλα Χωροταξικής Κατανομής Υπηρεσιών Υγείας
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τουσ οποίουσ θ επιλογι χωροταξικισ κατανομισ των
υπθρεςιϊν υγείασ αποτελεί ερϊτθμα. Ππωσ προαναφζραμε θ κεντρικι εγκατάςταςθ
αποτελεί τθν καλφτερθ λφςθ για τθν τοποκζτθςθ ενόσ νοςοκομείου ι κζντρου υγείασ.
Ωςτόςο, κατθγοριοποιείται ςε τζςςερα μοντζλα:
Μοντζλο Ενιαίου Επίπεδου Κατανομισ
Σφμφωνα με το εν λόγω μοντζλο οι υπθρεςίεσ υγείασ προςφζρονται από ζνα φορζα,
οποίοσ περιλαμβάνει ςχεδόν πολλά είδθ υπθρεςιϊν υγείασ ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει
διαχωριςμόσ ςε πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια φροντίδα κακϊσ οι υπθρεςίεσ
παρζχονται ςε μια γραμμή(Berhmans L. et all,1984).
Ιεραρχικό Μοντζλο
Είναι ευρζωσ γνωςτό ότι οι περιςςότερεσ χϊρεσ εφαρμόηουν το ιεραρχικό μοντζλο για
τθν παροχι των υπθρεςιϊν υγείασ τουσ. Το εν λόγω μοντζλο βαςίηεται ςτθν εξισ
ηιτθςθ των υπθρεςιϊν υγείασ: ζνασ αςκενισ κα επιςκεφκεί ζνα (1) γιατρό που
βρίςκεται κοντά ςτθν κατοικία του, εάν κρικεί απαραίτθτο ο αςκενισ ζπειτα κα
επιςκεφκεί ζνα (2) νοςοκομείο το οποίο προςφζρει περιςςότερεσ υπθρεςίεσ υγείασ
από τον ιατρό, τζλοσ κάποιοι αςκενείσ λόγω ςοβαρισ αςκζνειασ πρζπει να
επιςκεφκοφν ζνα (3) εξειδικευμζνο νοςοκομείο2. Το ιεραρχικό μοντζλο, ονομάηεται και
k-ιεραρχικό, (k ≥ 2 υπθρεςίεσ υγείασ).

Μοντζλο κάλυψθσ – κατανομισ
Ρ.Ε. 1
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Στόχοσ το μοντζλου είναι θ εφρεςθ τθσ καταλλθλότερθσ τοποκεςίασ αλλά βαςιςμζνθ
ςτα εξισ: ςτθν παροχι λιγότερων αλλά ποιοτικϊν και αποτελεςματικϊν υπθρεςιϊν
υγείασ και θ μικρότερθ χωροταξικά που να καλφπτει τθν ηιτθςθ του αγακοφ υγείασ με
τουλάχιςτόν μια υπθρεςία και με μειωμζνθ απόςταςθ από το άτομο(C. Toregas et
all,1971).

Μοντζλο μεγαλφτερθσ κάλυψθσ - κατανομισ
Θ επιλογι αυτοφ του μοντζλου επιβάλλει τθν ςκζψθ ότι δεν κα υπάρχει κακολικι
παροχι υπθρεςιϊν υγείασ ςτον πλθκυςμό, ωςτόςο ςτοχεφει ςτθν μεγαλφτερθ δυνατι
παροχι. Συγκεκριμζνα, θ τοποκζτθςθ ενόσ νοςοκομείου με s (μικρι) απόςταςθ από
μια περιοχι κα καλφπτει τθν ηιτθςθ από το μεγαλφτερο μζροσ του πλθκυςμοφ(R.L.
Church, C.S. ReVelle, 1974, Church Richard). Θ αρχι του μοντζλου είναι όςο το δυνατόν
λιγότεροι αςκενείσ ανικανοποίθτοι.
Ο αλγόρικμοσ του μοντζλου μεγαλφτερθσ κάλυψθσ - κατανομισ είναι:

Ππου yi = θ ηιτθςθ από τθν i περιοχι που καλφπτεται από τθν j προςφορά.
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1.6.3 Πρακτική Εφαρμογή των Μοντέλων Χωροταξικής Κατανομής
Υπηρεσιών Υγείας
Τα τζςςερα μοντζλα που παρουςιάςτθκαν παραπάνω για να κεωρθκοφν αξιόπιςτα και
ζγκυρα κα πρζπει να εφαρμοςτοφν ςτθν πράξθ προκειμζνου να αξιολογθκοφν οι
δυςκολίεσ ι οι διευκολφνςεισ που ανακφπτουν ςτθν κακθμερινι δραςτθριότθτα των
αςκενϊν και των επαγγελματιϊν υγείασ.
Για τθν επιλογι ενόσ μοντζλου κα πρζπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν τα ακόλουκα(E.
Erkut, S. Neuman, 1989):
α) αναγνϊριςθ του προβλιματοσ και καταγραφι
β) επιλογι του μοντζλου
γ) ανάπτυξθ του μοντζλου
δ) ανάλυςθ του μοντζλου
ε) αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων που κα προκφψουν
ςτ) εφαρμογι των αποτελεςμάτων ςτθν πράξθ.
Στθν βιβλιογραφία υπάρχουν τζςςερισ τρόποι για τθν εφαρμογι των μοντζλων
ανάλογα με τα διακζςιμα υλικά (τοποκεςία, χριματα,), τον πλθκυςμό τθσ περιοχισ
που πρζπει να καλφψει το κάκε μοντζλο και τισ ανάγκεσ αυτοφ.
Αρχικά, θ εφαρμογι ενόσ μοντζλο είναι εφκολο να πραγματοποιθκεί ςε μια
αναπτυςςόμενθ περιοχι, ςτθν οποία αποφαςίηεται θ καταςκευι ενόσ νοςοκομείου για
παράδειγμα, κακϊσ ξεκινάει από τθν αρχι ο προγραμματιςμόσ και ςχεδιαςμόσ των
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υπθρεςιϊν υγείασ. Για τθν επιλογι ενόσ μοντζλου απαιτείται : α) ο αρικμόσ των
περιοχϊν κακϊσ και ο πλθκυςμόσ αυτϊν που επρόκειτο να καλφψουν οι υπθρεςίεσ
υγείασ, β) το διακζςιμο

οδικό δίκτυο μεταξφ των περιοχϊν, γ) το κόςτοσ των

μεταφορικϊν αποςτάςεων και δ) οι επιδθμιολογικζσ ανάγκεσ του πλθκυςμοφ τθσ κάκε
περιοχισ. Με βάςθ λοιπόν τουσ παραπάνω παράγοντεσ επιλζγεται το κατάλλθλο
χωροταξικό μοντζλο(L. Berhmans, 1984).
Ιδιαίτερα ςθμαντικό αποτελεί θ αξιολόγθςθ και αποτελεςματικότθτα των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν υγείασ μιασ περιοχισ. Στθ βιβλιογραφία υπάρχουν μελζτεσ οι οποίεσ
αξιολογοφν τισ δυνατότθτεσ, τθν παρεχόμενθ ποςότθτα και ποιότθτα των υπθρεςιϊν,
τθν υγειονομικι κάλυψθ που προςφζρουν ςτον πλθκυςμό τθσ περιοχισ, τισ αδυναμίεσ
του ςυςτιματοσ και το μζςο μεταφορικό χρόνο που χρειάηεται ο αςκενισ προκειμζνου
να ζχει πρόςβαςθ ςτισ εν λόγω υπθρεςίεσ.
Ζτςι λοιπόν, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν όλουσ τουσ παραπάνω παράγοντεσ που υφίςτανται
και εφαρμόηοντασ τον αλγόρικμο του κατάλλθλου μοντζλου που αντιςτοιχεί ςτθν
περιοχι, αξιολογοφν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ χωροταξικισ κατανομισ των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν υγείασ. Εν ςυνεχεία, εφαρμόηουν τον αλγόρικμο του
μοντζλου με βάςθ τθν εν δυνάμει αλλαγι των παραγόντων και πραγματοποιοφν μια
ανάλυςθ κόςτουσ-αποτελεςματικότθτασ. Τισ περιςςότερεσ φορζσ ζχει δειχκεί ότι
επειδι παλαιότερα θ επιλογι χωροταξικισ κατανομισ των εν λόγω υπθρεςιϊν δεν
βαςιηόταν ςε ζνα κατάλλθλο μοντζλο, είναι μθ αποτελεςματικι, ςυγκριτικά με τα νζα
δεδομζνα. Επόμενοσ ςτόχοσ αποτελεί ο ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι των αλλαγϊν που
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κα αναδείξουν τισ υπθρεςίεσ υγείασ αποτελεςματικζσ(S. Rahman, D.K. Smith, 1996, P.R.
Gould, T.R. Leinbach, 1966, D.J. Eaton et all, 1981, A. Mehretu, 1987).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ
ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ Ε ΣΟΠΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ
2.1

Η Περιφέρεια

Στθν Ελλάδα, θ Ρεριφζρεια αποτελεί αποκεντρωμζνθ διοικθτικι μονάδα, θ οποία
αποςκοπεί να αναλάβει τα εκτελεςτικά κακικοντα τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ,
προκειμζνου να μπορζςει αυτι να εκτελζςει αποτελεςματικότερα τα επιτελικά τθσ
κακικοντα που αφοροφν το ςχεδιαςμό τθσ πολιτικισ αφενόσ και αφετζρου, ςτθν
εξειδίκευςθ και προςαρμογι των ιδιαιτεροτιτων τθσ περιφζρειασ ϊςτε να ςυντονίηει
αποτελεςματικότερα τθν οικονομικι και κοινωνικι δραςτθριότθτα τθσ περιοχισ.
Θ διοικθτικι δομι τθσ περιφζρειασ, όπωσ διαμορφϊκθκε από τον νόμο 2503/1997,
εκφράηει το ςυγκεντρωτικό χαρακτιρα που διζπει τθν κεντρικι διοίκθςθ τθσ χϊρασ
μασ. Ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ περιφζρειασ αποτελεί επιλογι τθσ εκάςτοτε
κυβζρνθςθσ, ζχοντασ πολιτικζσ και διοικθτικζσ αρμοδιότθτεσ που τον κακιςτοφν το
κυρίαρχο όργανο ςτθν περιφζρεια. Σε αυτόν υπάγονται όλεσ οι υπθρεςίεσ τθσ
περιφζρειασ, αςτυνομικζσ, λιμενικζσ και πυροςβεςτικζσ αρχζσ όπωσ και Ν.Ρ.Δ.Δ.
(Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου) τα οποία δεν εμπίπτουν ςτα επίπεδα τθσ τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ.
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Το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο ζχει αποφαςιςτικζσ και ςυμβουλευτικζσ αρμοδιότθτεσ οι
οποίεσ αναφζρονται ςτισ ανάγκεσ εκπλιρωςθσ του Δθμοκρατικοφ Ρρογραμματιςμοφ 1
κακϊσ μεταξφ άλλων ςυμμετζχει ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Ρεριφζρειασ, Νομάρχεσ,
Ρρόεδροι των Ενιαίων Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων τθσ Ρεριφζρειασ κλπ. Με
αρμοδιότθτεσ

που

άπτονται

κεμάτων

αναπτυξιακοφ

προγραμματιςμοφ

τθσ

περιφζρειασ (μεςο-χρόνιο περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραμμα, μεςοχρόνιο
νομαρχιακό αναπτυξιακό πρόγραμμα, κατανομι πιςτϊςεων του Ρρογράμματοσ
Δθμοςίων Επενδφςεων για ζργα ςτθν περιφζρεια κ.λ.π.).

2.2
2.2.1

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
Πλαίσιο ανάπτυξης του Α΄βαθμού Τ.Α

Ππωσ ειπϊκθκε και ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο θ Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ Ρρϊτου
Βακμοφ αναλαμβάνει τθ διεκπεραίωςθ τοπικϊν υποκζςεων. Το τοπικό ςυμφζρον
αποτελεί «ειδικι μορφι» δθμοςίου ςυμφζροντοσ και ζτςι θ τοπικότθτα αποτελεί τον
άξονα γφρω από τον οποίο κινείται θ κεμελίωςθ του πεδίου δράςθσ και διοικθτικισ
ευκφνθσ των ΟΤΑ Αϋ βακμοφ (Ν. Χλζπασ, Χαρ. Χρυςανκάκθσ 1998). Με δεδομζνο αυτό
ντον περιοριςμό και παρά τθν ιςχυρι επιρροι που διατθροφςε ςτο πολιτικόκομματικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ, θ Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ αποτελοφςε αντικίνθτρο για τθν
ανάδειξθ πολιτικϊν προςωπικοτιτων κακϊσ δεν υπιρχε θ δυνατότθτα για ιςχυρι
διοικθτικι δραςτθριότθτα. Ωςτόςο πολλά πράγματα άρχιςαν να μεταβάλλονται από

1

Νόμοσ 1622/1986, άρκρο 63.
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τθν κακιζρωςθ τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ το 1994 ςε ςυνδυαςμό με τθν
επζκταςθ των διοικθτικϊν και οικονομικό- αναπτυξιακϊν δραςτθριοτιτων των ΟΤΑ
(Ευαγγ. Βενιηζλοσ, 1992).
Θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ περιλαμβάνει 911 Διμουσ και 127 κοινότθτεσ2 με τθν
δραςτθριότθτά τθσ να αφορά τοπικά κζματα που ζχουν κυρίωσ ςχζςθ με τθ διατιρθςθ
τθσ παράδοςθσ και τθν καλλιζργεια τθσ κουλτοφρασ. Ο διμοσ διακζτει το δθμαρχιακό
ςυμβοφλιο, τθν δθμαρχιακι επιτροπι -θ οποία ζχει ςαν κφριο χαρακτθριςτικό τθν
κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ- και τον διμαρχο, ο οποίοσ εκφράηει κεςμικά το διμο
και εκδίδει άδειεσ και πιςτοποιθτικά. Οι κοινότθτεσ ζχουν ςαν όργανα το δθμοτικό
ςυμβοφλιο, το οποίο ζχει αποφαςιςτικζσ αρμοδιότθτεσ και τον πρόεδρο τθσ
κοινότθτασ, ο οποίοσ είναι ο επικεφαλισ των υπθρεςιϊν και υλοποιεί τισ αποφάςεισ.
Το άρκρο 24 του ΡΔ 410/1995 ορίηει ότι θ διοίκθςθ όλων των τοπικϊν υποκζςεων
ανικει ςτθν αρμοδιότθτα των διμων και των κοινοτιτων3.
Το Σφνταγμα του 1975 δεν κακιζρωςε τθν τοπικι αυτονομία των διμων και
κοινοτιτων, αλλά επικφρωςε τθν αρχι τθσ αυτοκυβζρνθςισ τουσ (Ε. Σπθλιωτόπουλοσ
1993). Σφμφωνα με το άρκρο 102 του Συντάγματοσ, με τθν παραπάνω αρχι απονζμεται
ςτουσ ΟΤΑ θ αρμοδιότθτα (νομοκετικι εξουςιοδότθςθ) για τισ τοπικζσ υποκζςεισ
(τοπικοφ ςυμφζροντοσ) ενόσ υποςυνόλου λαοφ ςτο πλαίςιο τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ
που διζπει τθ Δθμόςια Διοίκθςθ.

Με βάςθ τθν αρχι αυτι κεςπίςκθκε ο νόμοσ

1065/1980 (Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ) που κακόριςε μεταξφ άλλων και τισ

2
3

http://www.ypes.gr/topiki.htm
http://www.ypes.gr/topiki.htm
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αρμοδιότθτεσ των ΟΤΑ Α’ βακμίδασ, εξειδικεφοντασ ζτςι τισ αντίςτοιχεσ ςυνταγματικζσ
διατάξεισ (ΡΔ 3232/1989)4. Οι ρυκμίςεισ του νόμου αυτοφ τροποποιικθκαν και
ςυμπλθρϊκθκαν επανειλθμμζνα, με διατάξεισ μεταγενζςτερων τυπικϊν νόμων,
προεδρικϊν διαταγμάτων και υπουργικϊν αποφάςεων, με αποτζλεςμα να προκφψει θ
ανάγκθ κωδικοποίθςισ τουσ ςε ενιαίο κείμενο. Θ ανάγκθ αυτι καλφφκθκε αρχικά με το
ΡΔ 76/1985 και ςτθ ςυνζχεια με το ΡΔ 323/1989. Το τελευταίο, τροποποιικθκε και από
τισ διατάξεισ του νόμου 2218/1994 και τελικά αντικαταςτάκθκε από το ιςχφον μζχρι
ςιμερα ΡΔ 410/1995, με το οποίο και κεςμοκετείται ο ςφγχρονοσ Δθμοτικόσ και
Κοινοτικόσ Κϊδικασ.
Το άρκρο 24 του ΡΔ 410/1995 ορίηει ότι θ διοίκθςθ όλων των τοπικϊν υποκζςεων
ανικει ςτθν αρμοδιότθτα των διμων και κοινοτιτων. Με βάςθ το κεςμικό πλαίςιο των
ΟΤΑ Α’ βακμίδοσ θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ και πρόνοιασ εντάςςεται ςτισ τοπικζσ
υποκζςεισ των διμων και των κοινοτιτων και ςυνιςτά μάλιςτα αντικείμενο
ςυντρζχουςασ αρμοδιότθτάσ τουσ.
Τθ χρονικι περίοδο 1970-1990 ςθμειϊκθκε ζντονοσ κατακερματιςμόσ τθσ οργανωτικισ
δομισ τθσ πρωτοβάκμιασ αυτοδιοίκθςθσ με ςυνζπεια τθ λειτουργικι τθσ ανεπάρκεια.
Αιτία αυτισ τθσ εξζλιξθσ υπιρξε θ επικρατοφςα αυξανόμενθ αςτυφιλία και κατά
ςυνζπεια ο πλθκυςμιακόσ μαραςμόσ πολλϊν ΟΤΑ. Για τθν αντιμετϊπιςθ αυτοφ του
φαινομζνου ενκαρρφνκθκε θ εκελοντικι ςυνζνωςθ κοινοτιτων και προωκικθκε θ
δθμιουργία ςυνδζςμων μεταξφ τουσ χωρίσ όμωσ ςθμαντικά αποτελζςματα.

4

ΡΔ 3232/1989 (ΦΕΚ Αϋ146/1.6.1989) ςελ. 4-7
Ρ.Ε. 1
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2.2.2

Πρόγραμμα Ιωάννης Καποδίστριας

Το Φεβρουάριο του 1997 παρουςιάςτθκε ζνα πρόγραμμα που εξζφραηε τθ βοφλθςθ
τθσ πολιτικισ θγεςίασ του Υπουργείου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ να
προχωριςει

με

αποφαςιςτικότθτα

ςτθ

μεταρρφκμιςθ

τθσ

οργάνωςθσ

τθσ

Ρρωτοβάκμιασ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. Στο πλαίςιο αυτό το Υπουργείο Εςωτερικϊν,
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ με ςχετικό νόμο (2539/1997) ςχεδίαςε το
πρόγραμμα ςυνζνωςθσ των Ο.Τ.Α. τθσ χϊρασ με το ςυμβολικό τίτλο «Ιωάννθσ
Καποδίςτριασ».

Οι

βαςικοί

ςτόχοι

του

προγράμματοσ

με

χρονοδιάγραμμα

ολοκλιρωςθσ το 2001 (υπιρχε πρόβλεψθ για τθ δυνατότθτα παράταςθσ) όπωσ
παρουςιάςτθκαν ςτθν Ειςθγθτικι ζκκεςθ (Ν. Χλζπασ, Χαρ. Χρυςανκάκθσ, 1998)
προβλζπονται να είναι μεταξφ άλλων:


Ο εκςυγχρονιςμόσ του διοικθτικοφ ςυςτιματοσ



Θ αναβάκμιςθ του πολιτικοφ ςυςτιματοσ



Θ διοικθτικι και οικονομικι αυτοτζλεια των ΟΤΑ



Θ διαςφάλιςθ ικανοποιθτικοφ βακμοφ νομιμότθτασ και κοινωνικοφ
ζλεγχου

Θ νζα κατθγοριοποίθςθ των ΟΤΑ ςφμφωνα με το πρόγραμμα Ι. Καποδίςτριασ5 ιταν:


Διμοσ - Ενότθτα Χωριϊν: Με βαςικό χαρακτθριςτικό τθν ενότθτα
αγροτικϊν οικιςμϊν ωσ προϊόν ςυνενϊςεων



Διμοσ - Ημιαςτικόσ οικιςμόσ: Με βαςικό χαρακτθριςτικό τθν φπαρξθ
θμιαςτικοφ οικιςμοφ με πλθκυςμό άνω των 2.500 ι 5.000 κατοίκων όπου
ςυνενϊκθκαν όμοροι ΟΤΑ.

5

http://www.ypes.gr/kapodistrias/greek/kapo/program.htm - 01
Ρ.Ε. 1
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Αςτικόσ Διμοσ: Ο κλαςικόσ τφποσ του ςφγχρονου αςτικοφ διμου και ςτον
οποίο προςαρτϊνται οι όμορεσ γειτονικζσ κοινότθτεσ.



Διμοσ- Νθςί: Πλοι οι ΟΤΑ των μικρϊν νθςιϊν ςυνενϊνονται με ςτόχο τθ
δθμιουργία ςε κάκε μικρό νθςί ενόσ μοναδικοφ Διμου. Εξαίρεςθ
αποτελοφν τα μεγάλα νθςιά που ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ, ςυγκροτοφν
νομαρχιακζσ αυτοδιοικιςεισ ι εκείνα που ζχουν μεγάλθ ζκταςθ και
πλθκυςμό.



Διμοσ - Πολεοδομικό υγκρότθμα: Οι μεγάλοι διμοι και μικρζσ
μθτροπολιτικζσ περιοχζσ.



Διμοι - Σμιματα μθτροπολιτικϊν περιοχϊν: Οι ΟΤΑ τθσ μθτροπολιτικισ
περιοχισ Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ.

Με τον ίδιο νόμο περιςςότεροι από 900 νζοι οργανιςμοί χαρακτθρίηονται ωσ «διμοι»,
αν και οι 714 από αυτοφσ ζχουν λιγότερουσ από 10.000 κατοίκουσ. Με αυτι τθ
νομοκετικι παρζμβαςθ ο οργανωτικόσ τφποσ τθσ «κοινότθτασ» αποδίδεται ςε
προβλθματικζσ περιπτϊςεισ ενϊ, χωρίσ το πλθκυςμιακό κριτιριο κατοχυρϊνονται όλοι
οι βιϊςιμοι πρωτοβάκμιοι οργανιςμοί αδιαφοροποίθτα και ιςότιμα ςτο Σφνταγμα (Ν.
Χλζπασ 2001).
Με τθν εφαρμογι του προγράμματοσ ο κάκε Διμοσ ζχει τα ακόλουκα όργανα:
1.Τον Διμαρχο, το Δθμοτικό Συμβοφλιο, τθ Δθμαρχιακι Επιτροπι.
2. Ρενταμελι Τοπικά Συμβοφλια με Ρρόεδρο, ςε κάκε πρϊθν Ο.Τ.Α. με περιςςότερουσ
από 300 κατοίκουσ, που κα εκπροςωπείται ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο.

Ρ.Ε. 1
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3. Τριμελι Τοπικά Συμβοφλια με επικεφαλισ Δθμαρχιακό Ράρεδρο, ςε κάκε πρϊθν
Ο.Τ.Α. με λιγότερουσ από 300 κατοίκουσ, ο οποίοσ κα ςυμμετζχει ςτισ ςυνεδριάςεισ του
Δθμοτικοφ Συμβουλίου.
2.2.3 Πρόγραμμα Καλλικράτη
Σφμφωνα με τθν αιτιολογικι ζκκεςθ του Νόμου 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθ
Συγκροτείται θ Τοπικι αυτοδιοίκθςθ ςε δφο λειτουργικζσ βακμίδεσ, με μονάδεσ που
διακζτουν το κατάλλθλο μζγεκοσ και κακίςτανται ικανζσ να διαχειριςτοφν τισ τοπικζσ
υποκζςεισ, αλλά και να αναλάβουν τθν τοπικι διεκπεραίωςθ αρμοδιοτιτων που
ςυνιςτοφναποςτολι του Κράτουσ. Θ νζα αρχιτεκτονικι τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ
(Τ.Α.) και του κράτουσ αποτελεί ευρφτερο ςτόχο ανάπτυξθσ του Κράτουσ, κακϊσ το
ελλθνικό κράτοσ ελαχιςτοποιεί τα ςυγκεντρωτικά του ςτοιχεία, αποκεντρϊνεται και
επιδιϊκει να αποκτιςει ευελιξία, αποτελεςματικότθτα και ικανότθτα περαιτζρω
αξιοποίθςθσ τοπικϊν και περιφερειακϊν ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων. Επιπλζον ωσ
ευρφτεροσ ςτόχοσ τίκεται θ αφξθςθσ τθσ οικονομικισ αποτελεςματικότθτασ των διμων
και περιφερειϊν και του κράτουσ γενικότερα, και ο περιοριςμόσ φαινόμενων
αδιαφάνειασ και ακζμιτου ανταγωνιςμοφ.
Στόχοσ είναι θ λειτουργικι αυτοδυναμία των νζων διμων και περιφερειϊν που κα τουσ
καταςτιςει ικανοφσ να λαμβάνουν τοπικζσ αναπτυξιακζσ πρωτοβουλίεσ, να
μοχλεφςουν κεφάλαια, να προςελκφςουν νοικοκυριά και επιχειριςεισ, να καταςτοφν ο
βαςικόσ ςυντελεςτισ τθσ τοπικισ και περιφερειακισ ανάπτυξθσ.
Ρ.Ε. 1
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Σφμφωνα με τθν ειςθγθτικι ζκκεςθ του νόμου οι προτεραιότθτεσ είναι :


Ουςιαςτικι οικονομικι ςτιριξθ των δφο βακμίδων Αυτοδιοίκθςθσ με
ςφνδεςθ των πόρων τουσ με το Φόρο Ειςοδιματοσ Φυςικϊν και Νομικϊν
προςϊπων, τον Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ και τον Φόρο Μεγάλθσ
Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ.



Ρλιρθσ απόδοςθ των αναγκαίων πόρων για τθν άςκθςθ των
απονεμόμενων πρόςκετων αρμοδιοτιτων.



Δάνεια: Ζλεγχοσ και περιοριςμόσ του δανειςμοφ με τθ κζςπιςθ
αντικειμενικϊν κριτθρίων.



Αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ των υπερχρεωμζνων
διμων.



Διαφάνεια και προγραμματιςμόσ ςτα οικονομικά των διμων και των
περιφερειϊν.

Ειδικι

μζριμνα

για

δίκαιθ

κατανομι

των

πόρων

ενδοδθμοτικά και ενδοπεριφερειακά.


Κακολικι υπαγωγι ελζγχου τθσ διαχείριςθσ των διμων, των νομικϊν τουσ
προςϊπων και των περιφερειϊν από το Ελεγκτικό Συνζδριο.

Κριτιρια Επιλογισ Διμων


Ρλθκυςμιακά (ο αρικμόσ των δθμοτϊν, ο αρικμόσ των κατοίκων, θ
πλθκυςμιακι πυκνότθτα, θ κατανομι των κατοικιϊν).



Κοινωνικά (το μζςο μζγεκοσ νοικοκυριοφ, οι μορφωτικοί δείκτεσ, το
ποςοςτό αλλοδαπϊν).



Οικονομικά (θ απαςχόλθςθ, θ δομι τθσ απαςχόλθςθσ, θ εργαςιακι
κινθτικότθτα, το ειςόδθμα).



Ρ.Ε. 1

Γεωγραφικά (το ςχιμα, θ προςβαςιμότθτα, τα δίκτυα υποδομϊν).
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Αναπτυξιακά (θ δομι τθσ τοπικισ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και
γενικότερα τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ, θ φπαρξθ εκπαιδευτικϊν και
ερευνθτικϊν

φορζων,

θ

ςυμμετοχι

ςε

Κοινοτικά

και

Εκνικά

Ρρογράμματα).


Ρολιτιςτικά, Ιςτορικά



Χωροταξικά κριτιρια

Αρμοδιότθτεσ Περιφερειϊν


Χωροταξία – πολεοδομία, περιβαλλοντικι πολιτικι, δαςικι πολιτικι και
μεταναςτευτικι πολιτικι,



Σταδιακά εντάςςονται άλλεσ αρμοδιότθτεσ

Δομι Νζων Διμων- Περιφερειϊν


Εκτελεςτικι Επιτροπι, θ οποία ςτουσ Διμουσ: α) Διμαρχο και τουσ
Αντιδθμάρχουσ κα ι ςτθν β) Ρεριφζρεια από τον Ρεριφερειάρχθ και τουσ
αντιπεριφερειάρχεσ και αποτελεί το ςυλλογικό όργανο



Τοπικοί αντιδθμάρχοι και αντιπεριφερειάρχεσ



Συγκροτοφνται ςυμβοφλια δθμοτικϊν (διαμερίςματα) κοινοτιτων (πρϊθν
διμοι) με ενιςχυμζνεσ αρμοδιότθτεσ και οικονομικοφσ πόρουσ.



Θεςπίηεται, επίςθσ, ςυμμετοχι των προζδρων τουσ ςτα δθμοτικά
ςυμβοφλια με ψιφο, όποτε αποφαςίηεται ηιτθμα που αφορά άμεςα τθν
κοινότθτά τουσ.



Διαςφαλίηεται θ εκπροςϊπθςθ ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο όλων των
ςυνενοφμενων διμων και κοινοτιτων, μζςω τθσ εκλογισ δθμοτικϊν
ςυμβοφλων από τθν εκλογικι τουσ περιφζρεια.

Ρ.Ε. 1
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Εκλζγεται πλζον διαπαραταξιακό προεδρείο του Δθμοτικοφ Συμβουλίου
με εκπροςϊπθςθ και τθσ ελάςςονοσ αντιπολίτευςθσ.

Όργανα λειτουργίασ


Οικονομικι Επιτροπι Θ Δθμαρχιακι Επιτροπι μετονομάηεται ςε
Οικονομικι.



Επιτροπι Ροιότθτασ ηωισ Συςτινεται ςτουσ διμουσ άνω των δζκα
χιλιάδων κατοίκων.



Επιτροπι Διαβοφλευςθσ, τόςο ςε διμουσ με πλθκυςμό άνω των 10.000
κατοίκων όςο και ςτισ περιφζρειεσ.



Θ Επιτροπι Διαβοφλευςθσ προςφζρει τθ δυνατότθτα ςυγκροτθμζνθσ,
κεςμοποιθμζνθσ και ανοικτισ ςυμμετοχισ και ανταλλαγισ επιχειρθμάτων
με εκπροςϊπουσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ, οι οποίοι μζχρι ςιμερα
αναηθτοφςαν μεμονωμζνα τθν πρόςβαςθ και επιρροι ςτθν θγεςία του
ΟΤΑ.



Ο κεςμόσ του «Συμπαραςτάτθ» του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ



Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ για διαφάνεια ςτισ αποφάςεισ
και τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ



Ρ.Ε. 1

Συμβοφλιο ζνταξθσ μεταναςτϊν
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2.3

Το Νομικό πλαίσιο ανάπτυξης Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας
Υγείας από τους Δήμους

Στθ χϊρα μασ, oι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ υγείασ και κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ παρζχονται
κυρίωσ από το Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ. Επίςθσ υπθρεςίεσ υγείασ προςφζρονται από τισ
μονάδεσ υγείασ των Αςφαλιςτικϊν Οργανιςμϊν, κακϊσ και από κάποιεσ ελλιπϊσ
ανεπτυγμζνεσ υπθρεςίεσ των ΟΤΑ.. Ενϊ με το Ν. 3918/2011 για τθν ίδρυςθ του ΕΟΡΥΥ
ζγινε μια νομοκετικι μεταρρυκμιςτικι προςπάκεια

προσ όφελοσ και τθσ

πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνονται και οι ςυνεργαςίεσ
με υπθρεςίεσ των Διμων.
2.3.1 Η θέσπιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
Με τον ιδρυτικό νόμο για το EΣY (Ν. 1397/1983, άρκρα 5, 14-19) κεςπίηεται για
πρϊτθ φορά η πρωτοβάθμια περίθαλψη ςτθ χϊρα μασ. Ραρόλο που ςιμερα θ
εδραίωςι τθσ είναι προτεραιότθτα των πολικϊν υγείασ ςε διεκνζσ επίπεδο, ςτθν
Ελλάδα βρίςκεται ακόμθ ςε προβλθματικι κατάςταςθ ανάπτυξθσ, διαμζςου των
επανειλθμμζνων μεταρρυκμίςεων του ςυςτιματοσ υγείασ (Ρολφηοσ, Οικονόμου και
Ηθλίδθσ 2008). Σ’ αυτό ςυνζβαλε αποφαςιςτικά θ αδυναμία οργάνωςθσ τθσ
πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ, κυρίωσ ςτισ αςτικζσ περιοχζσ με τθ δυςκολία
ςφςταςθσ Κζντρων Υγείασ (Ρόλθσ), κακϊσ και θ αδυναμία εγκακίδρυςθσ του κεςμοφ
του οικογενειακοφ γιατροφ, ωσ βαςικοφ θκμοφ του ςυςτιματοσ υγείασ.

Ο νόμοσ του 1983 προχϊρθςε ςτθν ίδρυςθ «Μονάδων Ρερίκαλψθσ», ςφμφωνα με τθν
ορολογία του, προςθλωμζνοσ ςτο νοςοκεντρικό και νοςοκομειακεντρικό χαρακτιρα
του ςυςτιματοσ. H Ρρωτοβάκμια Ρερίκαλψθ προβλζφκθκε να παρζχεται από τα
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Kζντρα Yγείασ και τα Ρεριφερειακά τουσ Iατρεία, κακϊσ και από τα Εξωτερικά Ιατρεία
των νοςοκομείων. Σθμαντικά χαρακτθριςτικά του νόμου αποτελοφν θ πρόβλεψθ για
ςφςταςθ Κζντρων Υγείασ ωσ αποκεντρωμζνων οργανικϊν μονάδων νοςοκομείων του
νομοφ και των Ρεριφερειακϊν Ιατρείων ωσ αποκεντρωμζνων οργανικϊν μονάδων των
Κζντρων Υγείασ, θ διάκριςθ ςε Κζντρα Υγείασ αςτικϊν περιοχϊν και Κζντρων Υγείασ μθ
αςτικϊν περιοχϊν, θ διαςφνδεςθ με τα νοςοκομεία, θ κατάργθςθ κάκε Μονάδασ
Ρρωτοβάκμιασ Ρερίκαλψθσ, που ζχει ςυςτακεί και λειτουργεί με οποιαδιποτε μορφι
από δθμόςια νομικά πρόςωπα (άρκρο 16 επ. Ν. 1397/1983) κ.α.
Στθ ςυνζχεια με μεταγενζςτερουσ νόμουσ επιχειρείται μια μερικι διεφρυνςθ τθσ
ζννοιασ τθσ πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ προσ τθ φροντίδα, τονίηοντασ αφενόσ ότι αυτι
θ τελευταία ςθμαίνει αφενόσ ενζργειεσ πρόλθψθσ και περίκαλψθσ για μικρζσ βλάβεσ
τθσ υγείασ που δεν χρειάηονται νοςοκομείο, ανοίγοντασ αφετζρου τον κφκλο των
επαγγελματιϊν υγείασ μθ γιατρϊν που μπορεί να τθν παρζχουν. Επίςθσ, δίνεται θ
δυνατότθτα να παρζχεται και από φορείσ του ιδιωτικοφ τομζα, τουλάχιςτον ωσ προσ
οριςμζνθσ μορφισ μονάδεσ. Κάνουν τθν εμφάνιςι τουσ τα Διαγνωςτικά Κζντρα του
Ιδιωτικοφ Τομζα τα οποία επιβάρυναν πολφ με τθν αρικμθτικι τουσ ανάπτυξθ τουσ
Αςφαλιςτικοφσ

Οργανιςμοφσ

(Υφαντόπουλοσ

2005).

Θ

αναδιάρκρωςθ

τθσ

πρωτοβάκμιασ φροντίδασ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ επιχειρικθκε με το Ν.
2519/1997 (άρκρα 26, 31-33), που αποτζλεςε κατεξοχιν οργανωτικό νόμο των
μονάδων υγείασ. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ κεςμοκετικθκαν τα εξισ μζτρα
(Μθτροςφλθ 2009) :
 Ρροβλζπεται να καταργθκεί ςταδιακά, με υπουργικζσ αποφάςεισ, θ υποχρεωτικι
υπθρεςία υπαίκρου, το γνωςτό αγροτικό, δεδομζνου ότι οι ειδικευόμενοι γιατροί
μζροσ τθσ εκπαίδευςισ τουσ για τθν απόκτθςθ ειδικότθτασ, όχι μικρότερο των ζξι
μθνϊν, κα το πραγματοποιοφν ςτα Kζντρα Yγείασ και τα Ρεριφερειακά Ιατρεία.
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Επίςθσ, ςτισ κενζσ ι κενοφμενεσ κζςεισ των υπόχρεων υπθρεςίασ υπαίκρου
διορίηονται γιατροί ειδικότθτασ γενικισ ιατρικισ κλάδου EΣY και προτείνονται
κίνθτρα για τθν απόκτθςθ τθσ ειδικότθτασ γενικισ ιατρικισ, κακϊσ και τθν ζνταξθ
των μονίμων αγροτικϊν γιατρϊν ςε κλάδο EΣY με βακμό Eπιμελθτι Aϋ ι Bϋ.
 Tα Ρεριφερειακά Iατρεία (ΡI) για τα νθςιά που δεν λειτουργεί Kζντρο Yγείασ
μπορεί να χαρακτθρίηονται και να οργανϊνονται ωσ Πολυδφναμα Περιφερειακά
Iατρεία, ζνα είδοσ μικρϊν K.Y, για να μποροφν να αντιμετωπίςουν τισ ανάγκεσ των
κατοίκων, λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικϊν και ςυγκοινωνιακϊν προβλθμάτων
που τα απομονϊνουν από το Kζντρο Yγείασ ι το Nομαρχιακό Nοςοκομείο που
υπάγονται.
 Τα Δίκτυα Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ τα οποία οργανϊνονται και
λειτουργοφν από μονάδεσ ΡΦΥ δθμοςίων νομικϊν προςϊπων και διαςυνδζονται
με νοςοκομεία του ΕΣΥ .
Τζλοσ με το ν. 2889/2001 (άρκρο 1, παρ. 3, 4) οι Μονάδεσ Ρρωτοβάκμιασ
Φροντίδασ αποτζλεςαν αποκεντρωμζνεσ και ανεξάρτθτεσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ
των ΡεΣΥ.
2.3.2 Η Ισχύουσα Νομοθεσία
Ο Ν. 3235/2004 για τθν «Ρρωτοβάκμια Φροντίδα Υγείασ» ορίηει, όπωσ και θ
προϊςχφουςα νομοκεςία, ότι θ ΡΦΥ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του ςυςτιματοσ
υγείασ και προβλζπει τα εξισ (Μθτροςφλθ 2009):
Ορίηει ςυγκεκριμζνα τθν ΡΦΥ ωσ «το ςφςτθμα παροχισ ςε ατομικό και οικογενειακό
επίπεδο δζςμθσ βαςικϊν και ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν φροντίδασ υγείασ».
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Με τθν Ρρωτοβάκμια Φροντίδα Υγείασ παρζχονται υπθρεςίεσ υγείασ για τισ οποίεσ δεν
κρίνεται

απαραίτθτθ

μετανοςοκομειακισ

θ

ειςαγωγι

φροντίδασ

και

ςε

νοςθλευτικό

αποκατάςταςθσ,

ίδρυμα,

παρακολοφκθςθ

υπθρεςίεσ
χρονίωσ

παςχόντων, υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ, κακϊσ και υπθρεςίεσ πρόλθψθσ και
προαγωγισ τθσ υγείασ, οδοντιατρικισ φροντίδασ, οικογενειακοφ προγραμματιςμοφ.
Επίςθσ, υποδομζσ ςχετικά με τθν εξαςφάλιςθ και τθ διαχείριςθ όλων των ιατρικϊν
πλθροφοριϊν και δεδομζνων του πλθκυςμοφ.
Οι υπθρεςίεσ ΡΦΥ παρζχονται ςε όλουσ τουσ κατοίκουσ τθσ χϊρασ και όχι μόνο ςτουσ
πολίτεσ, με βάςθ τισ εξισ αρχζσ:
– ιςότθτα ςτθν πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ,
– ιςότθτα ςτθ φροντίδα από τον ίδιο ιατρό ι ομάδα ιατρϊν,
– ολοκλθρωμζνθ φροντίδα ςτο περιβάλλον του ενδιαφερομζνου,
– προςανατολιςμό ςτο άτομο και ςτθν οικογζνεια του,
– άμεςθ διακεςιμότθτα των ιατρο-αςφαλιςτικϊν δεδομζνων και πλθροφοριϊν με
γνϊμονα τθν εμπιςτευτικότθτά τουσ,
– δικαίωμα ελεφκερθσ επιλογισ οικογενειακοφ και προςωπικοφ ιατροφ.

Σθμαντικι κατεφκυνςθ ςτθ δθμόςια πολιτικι για τθν Ρρωτοβάκμια Φροντίδα Υγείασ
που κεςμοκετείται με το Ν. 3235/2004 αποτελεί θ τομεοποίηςη των μονάδων ΡΦΥ
(Μθτροςφλθ 2009): Σφμφωνα με το νόμο, θ Ρρωτοβάκμια Φροντίδα Υγείασ
οργανϊνεται ςτθ βάςθ ενόσ τομεοποιθμζνου γεωγραφικά ςυςτιματοσ, μζςα ςτα όρια
τθσ ΔΥ.ΡΕ. (πρϊθν ΡεΣΥΡ), που ςχεδιάηεται και αποφαςίηεται από το Διοικθτικό
Συμβοφλιο τθσ Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ, ςτθ βάςθ των αναγκϊν υγείασ του
πλθκυςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ, τθ διάρκρωςθ των δομϊν παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, τθ
μορφολογία τθσ περιοχισ και τισ ςυγκοινωνιακζσ ςυνκικεσ. Κριτιρια, άλλωςτε, που
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κακορίηουν και τθν αποκζντρωςθ, δθμιουργϊντασ ζτςι ςυνκικεσ ικανοποίθςθσ των
χρθςτϊν υπθρεςιϊν ςε τοπικό επίπεδο.
Για το ςυντονιςμό, τθ ςυνεργαςία και τθ διαςφνδεςθ των δομϊν Ρρωτοβάκμιασ
Φροντίδασ Υγείασ κάκε ΔΥ.ΡΕ., κακϊσ και τθν ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ
Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ ςυγκροτοφνται, με
απόφαςθ του ΔΣ τθσ ΔΥ.ΡΕ, Ειδικές Τομεακές Επιτροπές Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ
Υγείασ που αποτελοφνται από τρία μζλθ με 3ετθ κθτεία: ζναν ιατρό/Διευκυντι Κζντρου
Υγείασ του ΕΣΥ, ζναν ιατρό/Διευκυντι Κζντρου Υγείασ Ο.Κ.Α., ζναν επιςτιμονα υγείασ
άλλθσ ειδικότθτασ που υπθρετεί ςε Κζντρο Υγείασ ανεξαρτιτωσ διοικθτικισ υπαγωγισ,
με ιςάρικμουσ αναπλθρωτζσ τουσ.
Σε αυτό το πλαίςιο, οι μονάδεσ που παρζχουν υπθρεςίεσ ΡΦΥ είναι: τα Κζντρα Υγείασ
του ΕΣΥ και τα περιφερειακά τουσ ιατρεία, οι μονάδεσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ των
Οργανιςμϊν Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Ο.Κ.Α.), που μετονομάηονται ςε Κζντρα Υγείασ του
οικείου Ο.Κ.Α, τα εξωτερικά ιατρεία των νοςοκομείων του ΕΣΥ, οι μονάδεσ παροχισ
υπθρεςιϊν

πρωτοβάκμιασ

φροντίδασ

υγείασ

των

Οργανιςμϊν

Σοπικισ

Αυτοδιοίκθςθσ, κακϊσ και άλλοι φορείσ που ςυνδζονται οργανωτικά ι λειτουργικά με
τισ υπθρεςίεσ του ΕΣΥ.

Οι μονάδεσ αυτζσ αποςκοποφν ςτθν παροχι υπθρεςιϊν

Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ ςτο ςπίτι, ςε μονάδα θμεριςιασ νοςθλείασ, ςε
μονάδα μετανοςοκομειακισ φροντίδασ και φυςικισ αποκατάςταςθσ - αποκεραπείασ
ςε ειδικζσ κατθγορίεσ πλθκυςμοφ ι περιπτϊςεισ αςκενειϊν, που κακορίηονται με
απόφαςθ του ΔΣ τθσ ΔΥ.ΡΕ (Ρε.ΣΥΡ).
Εξ’ ίςου ουςιαςτικά μζτρα ςυνιςτοφν τόςο θ νομοκζτθςθ ηλεκτρονικού ιατρικού
φακέλου για κάθε πολίτη όςο και θ ηλεκτρονική κάρτα υγείας του πολίτη.
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Ο θλεκτρονικόσ φάκελοσ περιζχει ιατρικζσ πλθροφορίεσ που δθμιουργικθκαν ςε
οποιονδιποτε φορζα παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ. Ακόμθ και ο οικογενειακόσ, αλλά και
ο προςωπικόσ ιατρόσ οφείλουν να ενθμερϊνουν τουσ θλεκτρονικοφσ ιατρικοφσ
φακζλουσ των αςφαλιςμζνων που ζχουν προςφφγει ς’ αυτοφσ.
Θεςπίηεται θ θλεκτρονικι κάρτα υγείασ του πολίτθ και, κατ’ αυτόν τον τρόπο,
διευκολφνεται θ πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ, γίνεται αποτελεςματικότερθ θ
παροχι υπθρεςιϊν υγείασ και εξαςφαλίηεται με ταχφτθτα θ παροχι των αναγκαίων ι
άλλων πλθροφοριϊν και δεδομζνων που αφοροφν τθν υγεία του δικαιοφχου τθσ
κάρτασ ι τθν πρόςβαςι του ςτισ μονάδεσ υγείασ.
Ο νόμοσ δίνει νομοκετικι εξουςιοδότθςθ ςτον αρμόδιο Υπουργό να κακορίςει τα
ςχετικά κζματα του θλεκτρονικοφ ιατρικοφ φακζλου αςφαλιςμζνου και τθσ
θλεκτρονικισ κάρτασ υγείασ. Με βάςθ το ςφγχρονο δίκαιο για τθν προςταςία των
δικαιωμάτων των χρθςτϊν υπθρεςιϊν υγείασ, προβλζπονται ειδικά μζτρα, αλλά και
ποινικζσ κυρϊςεισ ςε ςχζςθ με τθν παράνομθ πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ του
θλεκτρονικοφ ιατρικοφ φακζλου και τθσ θλεκτρονικισ κάρτασ υγείασ.
Κατά τθν πρόςβαςθ, εφαρμόηεται θ αρχι τθσ εμπιςτευτικότθτασ και προςδιορίηεται ο
κφκλοσ των προςϊπων που ζχουν δικαίωμα. Ρρωταρχικά δικαιοφται να είναι
αποδζκτεσ ο ίδιοσ ο πολίτθσ (ενιλικοσ), ο οικογενειακόσ και ο προςωπικόσ του ιατρόσ,
με μόνθ εξαίρεςθ τισ πλθροφορίεσ ςτισ οποίεσ ο πολίτθσ αρνείται τθν πρόςβαςθ, οι
κακ' φλθν αρμόδιοι επαγγελματίεσ υγείασ τθσ μονάδασ υγείασ που παρζχει υπθρεςίεσ
ςτον πολίτθ. Πςον αφορά ςτουσ ανθλίκουσ και τουσ τοποκετθμζνουσ ςε κακεςτϊσ
δικαςτικισ ςυμπαράςταςθσ, ςτοιχεία του φακζλου παρζχονται νομίμωσ με
εξουςιοδότθςθ από τα πρόςωπα που τουσ εκπροςωποφν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του Αςτικοφ Κϊδικα.
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Ρζρα από τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, για επιδθμιολογικζσ, ιατρικζσ, οικονομικζσ,
ςτατιςτικζσ ι άλλεσ τυχόν επιςτθμονικζσ αναλφςεισ κακϊσ και για τθν αξιολόγθςθ των
υπθρεςιϊν υγείασ, είναι επιτρεπτι θ χριςθ των δεδομζνων ςτουσ θλεκτρονικοφσ
ιατρικοφσ φακζλουσ είτε με τθ ςυναίνεςθ του πολίτθ ι χωρίσ να απαιτείται ςυναίνεςθ,
όταν δεν δθμοςιοποιείται θ ταυτότθτα του.
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2.4

Ο ΕΟΠΥΥ (Ν. 3918/2011), η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και
οι Δήμοι

Σθμαντικό βιμα για τθ μεταρρφκμιςθ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ αποτελεί θ
ίδρυςθ του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ (ΕΟΡΥΥ) με το Ν.
3918/2011. Βαςικι αρμοδιότθτά του αποτελεί ο ςυντονιςμόσ και θ ςυνεργαςία των
φορζων που αποτελοφν το Δίκτυο Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ : των Κζντρων
Υγείασ και των Ρεριφερειακϊν τουσ Ιατρείων του ΕΣΥ, των γιατρϊν υπόχρεων
υπθρεςίασ υπαίκρου, των μονάδων Ρρωτοβάκμιασ Ρερίκαλψθσ των ΟΤΑ, των
μονάδων παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ του ΕΟΡΥΥ, των ςυμβεβλθμζνων ιατρϊν του,
κακϊσ άλλων οργανιςμϊν ΝΡΔΔ ι ΝΡΙΔ. Με απόφαςθ του Συμβουλίου Συντονιςμοφ
(Ν. 3863/2010) τίκενται οι όροι ςυνεργαςίασ και διαμορφϊνεται ο Χάρτθσ τθσ ΡΦΥ.
Ωςτόςο ο ΕΟΡΥΥ για όςουσ τουλάχιςτον αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ ζχουν υπαχκεί ς’
αυτόν μολονότι δθμιουργεί ζνα μεγάλο ςφςτθμα με τα πολυϊατρεία του ΙΚΑ και τα
Κζντρα Υγείασ αφινει ακάλυπτεσ πολλζσ ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ. Επίςθσ
δθμιουργοφνται μείηονα ηθτιματα ςυντονιςμοφ και λειτουργίασ του Δικτφου ςχετικά
και με τθν εφαρμογι του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ
Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ - Πρόγραμμα Καλλικράτησ».

2.4.1 Η νομοθεσία για τους ΟΤΑ
Συγκεκριμζνα, ςτο εν ιςχφ Ελλθνικό Σφνταγμα (Σ) κακορίηεται ότι «1. θ διοίκθςθ του
Κράτουσ οργανϊνεται ςφμφωνα με το αποκεντρωτικό ςφςτθμα» … (άρκρο 101).
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Επίςθσ προβλζπεται ότι «1. Θ διοίκθςθ των τοπικϊν υποκζςεων ανικει ςτουσ
οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, των οποίων πρϊτθ βακμίδα αποτελοφν οι διμοι
και οι κοινότθτεσ. Οι λοιπζσ βακμίδεσ ορίηονται με νόμο. 2. Οι Οργανιςμοί Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ ζχουν διοικθτικι αυτοτζλεια. Οι αρχζσ τουσ εκλζγονται με κακολικι και
μυςτικι ψθφοφορία…» (άρκρο 102 Σ).
Κατά ςυνζπεια, με νόμο κακορίηονται οι κατθγορίεσ κεμάτων που ανικουν ςτθν
αρμοδιότθτα των οργάνων του κράτουσ και, αντίςτοιχα, εκείνεσ των ΟΤΑ., Ρεριφερειϊν
και Διμων, με κριτιριο τθ φφςθ τθσ αρμοδιότθτασ που μπορεί να μεταβιβαςτεί ςτθν
τοπικι αυτοδιοίκθςθ. Δεν μεταφζρονται αρμοδιότθτεσ που θ ςθμαςία τουσ και θ
οργανωτικι μορφι του κράτουσ δεν το επιτρζπει, εφόςον το ελλθνικό κράτοσ αποτελεί
αδιαίρετθ και ενιαία ενότθτα. Αυτζσ οι αρμοδιότθτεσ αςκοφνται μόνον από τα όργανά
του, κακϊσ από το Σφνταγμα οριςμζνεσ κατθγορίεσ κεμάτων ανικουν ςτθν κρατικι
αρμοδιότθτα

είτε

ςε

επίπεδο

κεντρικισ

διοίκθςθσ

είτε

ςε

επίπεδο

αυτοςυγκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ (7 Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ). Επιπλζον, τα κρατικά
όργανα είναι δυνατό να επανακτιςουν αρμοδιότθτεσ που είχαν μεταβιβαςκεί ςτθν
τοπικι αυτοδιοίκθςθ με ευρφτερθ ι ςτενότερθ εδαφικι αρμοδιότθτα (ΣτΕ, 3415/2001).
2.4.2 Οι Δήμοι
Από το Σφνταγμα (άρκρο 102) οι ΟΤΑ Α βακμοφ ζχουν τεκμήριο αρμοδιότητας ςτθ
διεφκυνςθ των τοπικϊν υποκζςεων, θ ζκταςι τθσ οποίασ, όμωσ, κακορίηεται από το Ν.
3852/2010 όπωσ ιςχφει. Ραράλλθλα, ο Ευρωπαϊκόσ Χάρτθσ Τοπικισ Αυτονομίασ (ν.
1850/1989) κζτει ςαν βαςικζσ αρχζσ τθν επικουρικότθτα και εγγφτθτα. Ζτςι, οι Διμοι
αναλαμβάνουν δραςτθριότθτεσ που βρίςκονται κοντά ςτουσ πολίτεσ, αλλά και δεν
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εμφανίηουν ευρφ και ςφνκετο αντικείμενο του οποίου θ αντιμετϊπιςθ αφορά ανϊτερο
επίπεδο διοικθτικισ οργάνωςθσ.
Σφμφωνα με το άρκρο 75 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (Ν. 3463/2006), οι
δθμοτικζσ και κοινοτικζσ Αρχζσ «διευκφνουν και ρυκμίηουν όλεσ τισ τοπικζσ υποκζςεισ,
ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ επικουρικότθτασ και τθσ εγγφτθτασ, με ςτόχο τθν προςταςία,
τθν ανάπτυξθ και τθ ςυνεχι βελτίωςθ των ςυμφερόντων και τθσ ποιότθτασ ηωισ τθσ
τοπικισ κοινωνίασ». Αυτι θ ςφνδεςθ των Διμων

με τθν Τοπικι κοινωνία ςτθν

πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ μπορεί να δίνει «νζεσ κατευκφνςεισ για τθν αφξθςθ του
κοινωνικοφ οφζλουσ» (Ριερράκοσ 2008).

Οι αρμοδιόηηηές ηων Δήμων ζηον ηομέα ηης σγείας ςιμερα αφοροφν ιδίωσ :


Τθ

μζριμνα και τθ λιψθ μζτρων για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ, τθ διενζργεια

υγειονομικϊν ελζγχων, όπωσ οι ζλεγχοι νεροφ ςε δθμοτικό επίπεδο, καταςτθμάτων και
επιχειριςεων τθσ περιφζρειάσ τουσ, επιβαρφνςεων του περιβάλλοντοσ κ.α., τθν εφαρμογι
δράςεων και πολιτικϊν για τθν υποςτιριξθ και κοινωνικι φροντίδα των βρεφϊν, παιδιϊν και
θλικιωμζνων (75 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων).



Αρμοδιότθτεσ δθμόςιασ υγείασ που προςτζκθκαν περαιτζρω με το ν. 3370/2005

και ςτουσ Διμουσ, κακϊσ οι ΟΤΑ Α βακμοφ αποτζλεςαν βαςικι οργανωτικι μονάδα
ςτον τομζα αυτό, ενϊ παράλλθλα αναπτφχκθκαν και δράςεισ, όπωσ το πρόγραμμα τθσ
«Βοικειασ ςτο Σπίτι».


Τθ ςφμφωνα με

τον ιςχφοντα ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’ /2010) «Νζα

Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ - Πρόγραμμα
Καλλικράτησ»
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Διακυβζρνθςθσ μζςω των αιρετϊν Ρεριφερειϊν και των νζων, ιςχυροποιθμζνων Ο.Τ.Α.
Α’ βακμοφ», που ζχει ωσ ςυνζπειεσ :
α) τθν ζνταξθ ςτθν Ρεριφζρεια των αρμοδιοτιτων των ΔΥ.ΡΕ, κακϊσ και αρμοδιοτιτων
τοπικοφ ενδιαφζροντοσ από το Υπουργείο Υγείασ6.
β) τθν ανάλθψθ αυξθμζνων αρμοδιοτιτων ςε ςχζςθ με τουσ Καποδιςτριακοφσ
Διμουσ/Κοινότθτεσ, με ςτόχο οι Διμοι να παρζχουν υπθρεςίεσ κοντά ςτουσ πολίτεσ.
Στουσ Διμουσ μεταβιβάηονται αρμοδιότθτεσ από τισ ΔΥ.ΡΕ μεταξφ των οποίων και οι
ςχετικζσ με τισ

Μονάδεσ Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ (Μ.Ρ.Υ.), κακϊσ και μεταφζρονται

αρμοδιότθτεσ τοπικοφ χαρακτιρα από το Υπουργείο Υγείασ7.

6

«Ι.α Οι περιφζρειεσ αςκοφν τισ αρμοδιότθτεσ των Υγειονομικϊν Ρεριφερειϊν (Δ.Υ.Ρ.Ε.) τθσ χϊρασ, οι
οποίεσ τουσ μεταβιβάηονται ςφμφωνα με τα επόμενα εδάφια.
β. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ
και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Οικονομικϊν και Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και φςτερα από
γνϊμθ τθσ Ζνωςθσ Ρεριφερειϊν, κακορίηονται οι ςχετικζσ ρυκμίςεισ και θ μεταβατικι περίοδοσ για τθν
ζναρξθ άςκθςισ τουσ, θ οποία δεν μπορεί να υπερβεί τθ διετία από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ.
γ. Στο ίδιο διάταγμα μπορεί να προβλεφκεί θ μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων τοπικοφ χαρακτιρα προσ τισ
περιφζρειεσ που αςκοφνται από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. …….».
7
«3.Α. α. Με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν,
Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Οικονομικϊν και Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ,
φςτερα από γνϊμθ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Διμων Ελλάδασ, μεταβιβάηονται ςτουσ διμουσ αρμοδιότθτεσ
που αςκοφνται από τισ Δ.Υ.Ρ.Ε. περιλαμβανομζνων και αρμοδιοτιτων των Μονάδων Ρρωτοβάκμιασ
Υγείασ (Μ.Ρ.Υ.), κακϊσ και αρμοδιότθτεσ τοπικοφ χαρακτιρα του Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ.
β. Στο ίδιο διάταγμα κακορίηονται οι ςχετικζσ ρυκμίςεισ και θ μεταβατικι περίοδοσ για τθν ζναρξθ
άςκθςθσ των αρμοδιοτιτων που μεταβιβάηονται, θ οποία δεν μπορεί να υπερβεί τθ διετία από τθ
δθμοςίευςθ του παρόντοσ.
γ. Με το ανωτζρω διάταγμα ρυκμίηεται θ απόδοςθ ςτουσ διμουσ των ανάλογων οικονομικϊν πόρων,
για τθν άςκθςθ των μεταβιβαηόμενων αρμοδιοτιτων, θ κατάργθςθ υπθρεςιακϊν μονάδων των Δ.Υ.Ρ.Ε.
και των αντίςτοιχων οργανικϊν τουσ κζςεων, κακϊσ και οι ουςιαςτικζσ και διαδικαςτικζσ
προχποκζςεισ μετάταξθσ του προςωπικοφ, που κατείχε, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, τισ
καταργθκείςεσ οργανικζσ κζςεισ, κατ’ ανάλογθ εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο
257 του παρόντοσ.
δ. Οικονομικζσ υποχρεϊςεισ ςε ςχζςθ με τισ μεταβιβαηόμενεσ αρμοδιότθτεσ των Δ.Υ.Ρ.Ε. οι οποίεσ
ζχουν αναλθφκεί ςε χρόνο προγενζςτερο τθσ ζκδοςθσ του προεδρικοφ διατάγματοσ των
προθγοφμενων εδαφίων, δεν μποροφν να βαρφνουν τουσ προχπολογιςμοφσ των διμων.»
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Με το άρκρο 94 του ν. 3852/2010 «Ρρόςκετεσ αρμοδιότθτεσ Διμων», ςτο

άρκρο 75 παρ. Ι του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων («Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και
Αλλθλεγγφθσ») προςτίκενται επιπλζον αρμοδιότθτεσ8. Ακόμθ, υπάρχουν αρμοδιότθτεσ
που ανικαν ςτισ Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ και μεταβιβάηονται ςτουσ Διμουσ από
1-1-2013 (Υπουργείο Εςωτερικϊν Αποκζντρωςθσ & Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ κ.α,
Ειςηγήςεισ, Καλλικράτθσ 2010).
Για το ςκοπό αυτό οι Διμοι ςυςτινουν και λειτουργοφν νομικά πρόςωπα και ιδρφματα,
όπωσ παιδικοφσ και βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ, βρεφοκομεία ορφανοτροφεία, κζντρα
ανοικτισ περίκαλψθσ και θμεριςιασ φροντίδασ κ.α. Επίςθσ, παρζχουν ςε ευάλωτεσ
κοινωνικά ομάδεσ υπθρεςίεσ υγείασ και προάγουν τθν ψυχικι υγεία, με τθν ίδρυςθ και
λειτουργία δθμοτικϊν και κοινοτικϊν ιατρείων, κζντρων αγωγισ υγείασ, υποςτιριξθσ
και αποκατάςταςθσ ατόμων με αναπθρία, κζντρων ψυχικισ υγείασ, κζντρων
πρόλθψθσ κατά «εξαρτθςιογόνων» ουςιϊν, κζντρων ςυμβουλευτικισ ςτιριξθσ των
κυμάτων ενδοοικογενειακισ βίασ κακϊσ και των ςυνοικοφντων προςϊπων.
Ειδικότερα, ςχετικά με τα Δημοηικά Ιαηρεία, αυτά αποτελοφν κεςμικά βαςικι
οργανωτικι δομι πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ, ςε οριςμζνουσ Διμουσ ιδίωσ για
αναςφάλιςτουσ και άλλεσ ευάλωτεσ ομάδεσ. Για τθν ποιοτικι και αποδοτικι ανάπτυξι
τουσ είναι απαραίτθτθ θ λειτουργικι διαςφνδεςι τουσ με το ΕΣΥ, ςτο πλαίςιο
δικτφωςθσ και δθμιουργίασ ςυνεργαςιϊν δθμόςιου και δθμοτικοφ, αφοφ θ περίκαλψθ
ανικει ςτθν ευκφνθ των νοςοκομείων του ΕΣΥ, των νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων και των

8

«Οι αρμοδιότητεσ αυτζσ οριοθετοφνται ςτο άρθρο 94 του Ν. 3852/2010, κατά τομείσ και
εξειδικεφονται ςτισ παραγράφουσ 1 (υπ’ αρικμοφσ 27 ζωσ 30), 2 (υπ’ αρικμοφσ 30 ζωσ 40), 3 (υπ’
αρικμοφσ Β26 ζωσ και 34) και 5 (υπ’ αρικμοφσ 8 ζωσ 85). Επιςθμαίνεται ότι οι Ρεριφζρειεσ μζχρι 31-122012 κα εξακολουκιςουν ν’ αςκοφν τισ αρμοδιότθτεσ των παραγράφων 1 (υπ’ αρικμ. 27-30), 2 (30-40),
3 (Β26-34), 5 (8-84) του άρκρου 94, του Ν. 3852 ζωσ ότου αυτζσ περιζλκουν ςτουσ Διμουσ, ςτο πλαίςιο
αυτοδφναμθσ άςκθςισ τουσ από τουσ οργανιςμοφσ αυτοδιοίκθςθσ πρϊτθσ βακμίδασ.»
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φορζων υγείασ του ΕΟΡΥΥ και των Αςφαλιςτικϊν Οργανιςμϊν και Ταμείων. Με το ν.
3370/2005, προςκζτονται επίςθσ αρμοδιότθτεσ δθμόςιασ υγείασ ςτουσ Διμουσ, κακϊσ
οι ΟΤΑ Α βακμοφ αποτελοφν βαςικι οργανωτικι μονάδα ςτον τομζα αυτό.
Στο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ, λοιπόν, οι Διμοι και οι Κοινότθτεσ μποροφν να
παρζχουν ενημζρωςη, αγωγή υγείασ και πρόληψη με τθν ανάπτυξθ κοινωνικήσ
δημοτικήσ αυτοδιοίκηςησ, εφόςον θ πρωτοβάκμια και νοςοκομειακι περίκαλψθ
κεωρείται, τουλάχιςτον από τον ιδρυτικό νόμο του ΕΣΥ, κυρίωσ υποχρζωςθ του
κράτουσ (Μθτροςφλθ 2009). Ωςτόςο οι δθμόςιεσ πολιτικζσ ςιμερα εντάςςουν ςτουσ
Διμουσ τον τομζα τθσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ, εφόςον διαςφαλιςτοφν πόροι
ι επιτευχκοφν ςυμπράξεισ

ςτο πλαίςιο τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ με

Επιχειριςεισ και Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ (ΜΚΟ) κοινωνικοφ χαρακτιρα, οι Διμοι
μποροφν να δθμιουργοφν «Υποδομζσ και υπθρεςίεσ όπωσ Δθμοτικά Ρολυϊατρεία,
Κζντρα Ψυχοκοινωνικισ Υποςτιριξθσ, Ξενϊνεσ Κακοποιθμζνων Γυναικϊν ι Ραιδιϊν,
Δθμοτικό Αςκενοφόρο, δράςεισ Ρρολθπτικισ Ιατρικισ για τθν παιδικι και Τρίτθ Θλικία,
δθμιουργία Δθμοτικισ Τράπεηασ Αίματοσ, ςφςταςθ εκελοντικϊν ομάδων υποςτιριξθσ
μοναχικϊν ατόμων, δράςεισ προςταςίασ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων κ.ά.»
(Υπουργείο

Εςωτερικϊν

Αποκζντρωςθσ

&

Θλεκτρονικισ

Διακυβζρνθςθσ

κ.α,

Ειςθγιςεισ, Καλλικράτθσ 2010).
Ωςτόςο οι παραπάνω αρμοδιότθτεσ δθμόςιασ και πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ
που προςτζκθκαν με το Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ
Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ - Πρόγραμμα Καλλικράτησ», με πράξθ νομοκετικοφ
περιεχομζνου για τθν μθ μεταβίβαςθ ςτουσ Διμουσ

των προβλεπομζνων

αρμοδιοτιτων μεταξφ άλλων και για τθν πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ Α 256/31-12-2012) δεν παραχωρικθκαν τελικά ςτουσ Διμουσ λόγω
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του

Μεςοπρόκεςμου

Ρλαιςίου

Δθμοςιονομικισ

Στρατθγικισ

2013-2016

και

μετατοπίςτθκε θ εφαρμογι τουσ μζςω μελλοντικϊν κοινϊν υπουργικϊν αποφάςεων.

2.5

Αρμοδιότητες των ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής
Φροντίδας

Στθν Ελλάδα,

εκτόσ από τον ιδιωτικό τομζα, παρζχονται

υπθρεςίεσ υγείασ και

κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ ςτο δθμόςιο τομζα από το Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΕΣΥ.ΚΑ) κατά το αποκεντρωτικό ςφςτθμα των κλαδικϊν ι
κακ’ φλθν περιφερειϊν. Ραράλλθλα διαπιςτϊνεται ότι θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ - οι ΟΤΑ
Α και Β βακμοφ- διζκεταν ιδθ οριςμζνεσ αρμοδιότθτεσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ και
πρόνοιασ με ζμφαςθ ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ. Άλλωςτε ιςτορικά πολλζσ
από αυτζσ τισ αρμοδιότθτεσ είχαν ανατεκεί ςτουσ Νομάρχεσ ι και ςτισ Κοινότθτεσ από
τθν Κεντρικι Κρατικι Διοίκθςθ.
Για το ςκοπό αυτό θ Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ είχε τθ δυνατότθτα να ςυςτινει, οργανϊνει
και λειτουργεί είτε

νομικά πρόςωπα και ιδρφματα είτε να αναπτφςςει

δράςεισ. Μποροφςε να αναπτφςςει βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, παιδικοφσ και
βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ, κζντρα ανοικτισ περίκαλψθσ και θμεριςιασ φροντίδασ
κ.α. Επίςθσ, μποροφςε να παρζχει ςε ευάλωτεσ κοινωνικά ομάδεσ υπθρεςίεσ υγείασ και
ψυχικισ υγείασ, με τθν ίδρυςθ και λειτουργία δθμοτικϊν και κοινοτικϊν ιατρείων,
κζντρων αγωγισ υγείασ, υποςτιριξθσ και αποκατάςταςθσ ατόμων με αναπθρία,
κζντρων ψυχικισ υγείασ, κζντρων πρόλθψθσ κατά «εξαρτθςιογόνων» ουςιϊν, κζντρων
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ςυμβουλευτικισ ςτιριξθσ των κυμάτων ενδοοικογενειακισ βίασ, κακϊσ και των
ςυνοικοφντων προςϊπων κ.α. Ωςτόςο όπωσ αποδεικνφεται από μελζτεσ το μοντζλο
ανάπτυξθσ πολιτικϊν κοινωνικισ προςταςίασ από τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ ιταν
ελλιπζσ, ςτρεβλό και προβλθματικό (Ξ. Κοντιάδθσ, Δ. Απίςτουλασ, 2006, Κοντιάδθσ,
Τςζκοσ, 2008).
Ρεραιτζρω με το ν. 3370/2005, προςτζκθκαν και αρμοδιότθτεσ δθμόςιασ υγείασ ςτουσ
Διμουσ, κακϊσ οι ΟΤΑ Α βακμοφ αποτζλεςαν βαςικι οργανωτικι μονάδα ςτον τομζα
αυτό, ενϊ παράλλθλα αναπτφχκθκαν και δράςεισ, όπωσ το πρόγραμμα τθσ «Βοικειασ
ςτο Σπίτι».
Στο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ, λοιπόν, οι Διμοι και οι Κοινότθτεσ μποροφςαν να
παρζχουν ενημζρωςη, αγωγή υγείασ και πρόληψη με τθν ανάπτυξθ κοινωνικήσ
δημοτικήσ αυτοδιοίκηςησ, εφόςον θ πρωτοβάκμια και νοςοκομειακι περίκαλψθ
κεωρείται, τουλάχιςτον από τον ιδρυτικό νόμο του ΕΣΥ και φςτερα, υποχρζωςθ του
κράτουσ (Μθτροςφλθ, 2009).

2.6

Αρμοδιότητες των ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών Μακροχρόνιας
Φροντίδας και Αυτοφροντίδας

Στο πλαίςιο του Καλλικράτθ, οι Διμοι αναλαμβάνουν τθν ανάπτυξθ, τθ διαχείριςθ, τθν
οργάνωςθ και λειτουργία υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ (primary care),
ενϊ παράλλθλα προβλζπεται να δθμιουργοφν ςυνεργαςίεσ ςε τοπικό επίπεδο με τον
ιδιωτικό κερδοςκοπικό και μθ κερδοςκοπικό τομζα μζςω προγραμματικϊν ςυμβάςεων
– ςυμπράξεων.
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Φαίνεται να ειςάγεται από άποψθ νομοκετικισ πολιτικισ το πρότυπο τθσ Φιλανδίασ
και Σουθδίασ, όπου ςε επίπεδο τοπικισ κοινωνίασ, αςτικισ ι αγροτικισ, παρζχονται
πολυάρικμεσ υπθρεςίεσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ και περίκαλψθσ, όπωσ προαγωγι
τθσ υγείασ, πρόλθψθ, διάγνωςθ, κεραπεία, ανακουφιςτικι φροντίδα, αποκατάςταςθ.
Σφμφωνα με αυτό το κεςμικό πλαίςιο, γιατροί, νοςθλευτζσ και άλλοι επαγγελματίεσ
υγείασ ςυγκροτοφν μια διεπιςτθμονικι ομάδα και αναλαμβάνουν τθ φροντίδα υγείασ
των πολιτϊν ςε επίπεδο τοπικισ κοινωνίασ, ζχοντασ ιδίωσ ωσ βαςικι δομι αναφοράσ
τα κζντρα υγείασ που αναπτφχκθκαν με βάςθ τθν αρχι τθσ κατά τόπον αποκζντρωςθσ
αποτελϊντασ τον ακρογωνιαίο λίκο του ςυςτιματοσ υγείασ τουσ. Στθ μεν Σουθδία από
τθ δεκαετία του ’80 οι παραπάνω υπθρεςίεσ ειςιχκθκαν ςτισ Ρεριφζρειεσ, ςτθ δε
Φιλανδία από τθ δεκαετία του ’70 εντάχκθκαν ςτουσ Διμουσ, φιλοδοξϊντασ να κάνουν
προςιτζσ τισ υπθρεςίεσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ ς’ όλουσ ςτθ βάςθ τθσ αρχισ
τθσ Κοινωνικισ Δικαιοςφνθσ. Κρίςιμο ςθμείο αποτελεί θ χρονικι περίοδοσ μετά το ’90,
όπου θ αναδιοργάνωςθ τθσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ εμφανίηει ςτοιχεία
ςφγκλιςθσ ςτισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ςτθ βάςθ του παραπάνω προτφπου,
ενϊ παράλλθλα θ αυτι (primary care) ςυρρικνϊνεται μάλλον ςτθν παροχι βοικειασ
από κινθτζσ διεπιςτθμονικζσ μονάδεσ, κυρίωσ από γιατροφσ και νοςθλευτζσ (WHO,
2008).
Στθν Ελλάδα, που το ςφςτθμα υγείασ είναι νοςοκομειοκεντρικό θ πρωτοβάκμια υγεία
είναι ελλιπϊσ αναπτυγμζνθ και είναι κυρίωσ εξωνοςοκομειακι (εξωτερικά ιατρεία,
γιατροί αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν και ιδιϊτεσ γιατροί), ενϊ οι υπθρεςίεσ και τα
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προγράμματα των Διμων είναι υποτυπϊδθ, γεγονόσ που κακιςτά δυςκολότερθ τθν
εφαρμογι του «Καλλικράτθ» ςτθν πράξθ, ιδίωσ ςε ςυνκικεσ οικονομικισ κρίςθσ.
Ζχοντασ ωσ αφετθρία αυτι τθν προβλθματικι και λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςυγκυρία τθσ
οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα, κεωροφμε ότι ςτο πλαίςιο των νζων αρμοδιοτιτων
τουσ και με τισ κεςμικζσ δυνατότθτεσ που παρζχονται για ςυνεργαςία δθμοτικοφ –
ιδιωτικοφ, όχι μόνο ςτο επίπεδο τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ αλλά ιδίωσ τθσ
κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ, οι Διμοι μποροφν να αναπτφξουν δράςεισ
αυτοφροντίδασ, βοικειασ ςτο ςπίτι και κατϋ οίκον νοςθλείασ ςε λειτουργικι
διαςφνδεςθ με τα νοςοκομεία. Θ αυτοφροντίδα, θ βοικεια ςτο ςπίτι και θ κατ’ οίκον
νοςθλεία μπορεί να αποτελζςει τθ βάςθ αρχικά παροχισ υπθρεςιϊν υποςτθρικτϊν και
ςυνοδευτικϊν απευκυνόμενοι ςε πολλζσ κατθγορίεσ αςκενειϊν και αςκενϊν
(καρκινοπακείσ, aids, νόςοι του ανοςοποιθτικοφ, χρόνιεσ αςκζνειεσ, προβλιματα
γθριατρικισ κ.α). Τα οφζλθ από τθν ανάπτυξθ τθσ αυτοφροντίδασ είναι ςθμαντικά γιατί
εκτόσ από τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ, επιταχφνει τθν ανάρρωςθ, μειϊνει τισ επιπλοκζσ και
τθ ςυμπτωματολογία και περιορίηει τθν προςφυγι ςτισ ιατρικζσ υπθρεςίεσ, μειϊνοντασ
με τον τρόπο αυτό τισ δαπάνεσ υγείασ (Τοφντασ, 1989).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:

Η ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ

ΕΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ
3.1

Η διεθνής εμπειρία στο πεδίο της Κατ’ Οίκον Φροντίδας

Πλεσ οι Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ αντιμετωπίηουν ζνα ςφνολο δθμογραφικϊν, κοινωνικϊν
τεχνολογικϊν, επιδθμιολογικϊν παραγόντων που επθρεάηουν τόςο τθν αφξθςθ τθσ
ηιτθςθσ όςο και παροχισ των υπθρεςιϊν τθσ φροντίδασ ςτο ςπίτι (R. Tarricone & A. D.
Tsouros, 2008). Σε ςυνδυαςμό με τισ τάςεισ κινθτικότθτασ ςτθν Ε.Ε., οι κρατοφςεσ
απόψεισ και αντιλιψεισ μεταβάλλονται και διαφοροποιοφνται ςχετικά με τον τρόπο
παροχισ των υπθρεςιϊν υγείασ.
3.1.1 Ανακουφιστική Φροντίδα
Το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ κζτει τισ κεμελιϊδεισ αξίεσ των δικαιωμάτων του
Ανκρϊπου και των δικαιωμάτων των αςκενϊν πάνω ςτισ οποίεσ πρζπει να κινθκεί θ
εκνικι νομοκεςία για τθ κζςπιςθ τθσ Ανακουφιςτικισ Φροντίδασ και αναφζρεται ςε
ςυγκεκριμζνεσ Αρχζσ ωσ εξισ:
1. Θ ανακουφιςτικι φροντίδα αποτελεί βαςικι ςυνιςτϊςα των υπθρεςιϊν υγείασ.
2. Οποιοςδιποτε ζχει ανάγκθ ανακουφιςτικισ φροντίδασ να μπορεί να τθ λάβει
χωρίσ κακυςτζρθςθ.
3. Ο αντικειμενικόσ ςτόχοσ τθσ ανακουφιςτικισ φροντίδασ είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ
κατά το δυνατόν ποιότθτασ ηωισ των αςκενϊν.
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4. Θ διεπιςτθμονικι Ομάδα είναι υψθλισ ποιότθτασ, ςυγκροτείται από διάφορα
επαγγζλματα και διακζτει επαρκείσ πόρουσ.
5. Θ επιλογι ςε παράλλθλθ κεραπεία με τθν ανακουφιςτικι φροντίδα είναι
δικαίωμα του αςκενι.
6. Θ προςβαςιμότθτα του αςκενι ςτισ υπθρεςίεσ ανακουφιςτικισ φροντίδασ
γίνεται με βάςθ τισ ανάγκεσ του και ανεξάρτθτα του τφπου τθσ αρρϊςτιασ, τθσ
γεωγραφικισ περιοχισ, τθσ κοινωνικό-οικονομικισ του κζςθσ κ.λπ.
7. Ρρογράμματα

εκπαίδευςθσ

ςτθν

ανακουφιςτικι

φροντίδα

πρζπει

να

ενςωματϊνονται ςτθν εκπαίδευςθ όλων των εμπλεκομζνων επαγγελμάτων
υγείασ.
8. Θ διεξαγωγι ερευνϊν είναι απαραίτθτθ με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ
ηωισ.
9. Θ επαρκισ και ιςότιμθ χρθματοδότθςθ των δράςεων τθσ ανακουφιςτικισ
φροντίδασ.
10. Οι επαγγελματίεσ υγείασ οφείλουν να ςζβονται τα δικαιϊματα των αςκενϊν, να
υπακοφουν ςτισ υποχρεϊςεισ και ςτουσ επαγγελματικοφσ κανόνεσ και να
ενεργοφν προσ το ςυμφζρον του αςκενι.
3.1.2 Κατ’ Οίκον Φροντίδα
Θ ανάπτυξθ τθσ Κατ’ Οίκον Φροντίδασ ςτθν Ευρϊπθ, ςυνδζεται κυρίωσ με τθν
εμφάνιςθ των πολφπλοκων ςυςτθμάτων κοινωνικισ φροντίδασ, αςφάλειασ και
φροντίδασ υγείασ τα οποία ζχουν ακολουκιςει διαφορετικζσ διαδρομζσ και ζχουν
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αναπτυχκεί ςε διαφορετικά πρότυπα χρθματοδότθςθσ και παροχισ υπθρεςιϊν ςε κάκε
χϊρα. Ωσ αποτζλεςμα ιταν να αναπτυχκεί ποικιλία ςτρατθγικϊν και προςεγγίςεων για
τθ χρθματοδότθςθ, οργάνωςθ και παροχι υπθρεςιϊν βαςιηόμενεσ ςτο ςφςτθμα
φορολόγθςθσ, τθσ ανάπτυξθσ του τοπικοφ κράτουσ, τθσ κατανομισ αρμοδιοτιτων ςε
κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, τισ διαφορζσ και τα όρια ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ και
κοινωνικισ φροντίδασ και ςτο εφροσ τθσ ενκάρρυνςθσ τθσ άτυπθσ φροντίδασ.
Θ παροχι τθσ Κατ’ Οίκον Φροντίδασ ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. ςυνδζεται ιςτορικά με
τθν άτυπθ φροντίδα (εντόσ τθσ οικογζνειασ) και με τθν εκελοντικι προςφορά ι
υπθρεςίεσ που παρζχονται από τθν Εκκλθςία. Θ κεντρικι κζςθ τθσ οικογζνειασ και τα
ευρεία δίκτυα ενδο-οικογενειακϊν και κοινωνικϊν ςχζςεων κεωροφνται ςθμαντικά
ςτθν παροχι υποςτιριξθσ ςτα θλικιωμζνα και αναξιοπακοφντα άτομα.
Κατά τθ διάρκεια του 20ου αιϊνα μεγάλα ιδρφματα και νοςοκομεία άρχιςαν και ςτο
πλαίςιο των δωρεϊν να ςτθρίηουν ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ όπωσ θλικιωμζνα
άτομα, παιδιά, άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και ψυχικζσ αςκζνειεσ. Από τθ δεκαετία του
‘60 ξεκίνθςε θ διαδικαςία μείωςθσ των κλινϊν μακράσ νοςθλείασ ςτα νοςοκομεία για
παιδιά και θλικιωμζνουσ με τθ ςταδιακι ανάπτυξθ των οίκων ευγθρίασ και των
ιδρυμάτων για παιδιά και άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ.
Ρολιτικζσ γνωςτζσ ωσ από-ιδρυματοποίθςθ, φροντίδα ςτθν κοινότθτα, ςυνεχιηόμενθ
φροντίδα, ολοκλθρωμζνθ φροντίδα, ι φροντίδα ςτο ςπίτι προωκικθκαν ωσ
εναλλακτικζσ τθσ ιδρυματικισ και νοςοκομειακισ φροντίδασ και περίκαλψθσ
αντίςτοιχα. Στο πλαίςιο αυτό θ Κατ’ Οίκον Φροντίδα και θ Κατ’ Οίκον Νοςθλεία
κεωροφνται ωσ εναλλακτικζσ μορφζσ φροντίδασ και περίκαλψθσ ςτο πεδίο τθσ
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Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ κατά τθν οποία οι υπθρεςίεσ υγείασ παρζχονται από
υγειονομικζσ, κοινωνικζσ και ποικίλεσ υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ, τόςο ςε άτομα που
τθν ζχουν ανάγκθ όςο και ςτισ οικογζνειεσ τουσ, μζςα ςτο ςπίτι. Θ Κατ’ Οίκον Φροντίδα
και θ Κατ’ Οίκον Νοςθλεία αποτελεί δικαίωμα των αςκενϊν και τμιμα τθσ
πρωτοβάκμιασ φροντίδασ ςχεδόν κακενόσ από τα ςφγχρονα ευρωπαϊκά ςυςτιματα
υγείασ. Στα περιςςότερα από αυτά, περιγράφεται με ςαφινεια θ αρχι, θ οποία διζπει
τθν κατϋ οίκον νοςθλεία ωσ επιλογι υπό το δόγμα «as ambulatory as possible».
3.1.3 Διάκριση Υπηρεσιών Κατ’ Οίκον Φροντίδας
Σιμερα ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. θ Κατ’ Οίκον Φροντίδα διακρίνεται ςε δφο
μεγάλεσ κατθγορίεσ.
Α. Τπθρεςίεσ Κατ’ Οίκον Φροντίδασ που ςτθρίηονται ςτο ςφςτθμα υγείασ:


Αποκατάςταςθ, ενδυνάμωςθ του αςκενι, προςταςία από λοιμϊξεισ,
νοςθλευτικζσ παρεμβάςεισ για χρόνιεσ και οξείεσ περιπτϊςεισ αςκενειϊν



Εργοκεραπεία



Φυςιοκεραπεία



Σχιματα νοςοκομειακισ φροντίδασ ςτο ςπίτι



Θλικιωμζνοι με επιπλοκζσ ςτθν υγεία τουσ



Αςκενείσ τελικοφ ςταδίου

Β. Τπθρεςίεσ Κατ’ Οίκον Φροντίδασ που ςτθρίηονται ςτο ςφςτθμα κοινωνικισ
φροντίδασ
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Οικιακζσ εργαςίεσ



Αγορζσ



Φαγθτό



Κακαριότθτα



Κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ



Συνοδεία ςτο περπάτθμα κ.λπ.

Αυτζσ οι υπθρεςίεσ είναι ςυνικωσ εναλλακτικζσ τθσ άτυπθσ φροντίδασ και αφοροφν
ςτθν θκικι και ψυχολογικι υποςτιριξθ του αςκενι, ςυνικωσ θλικιωμζνου, που
λαμβάνει υπθρεςίεσ υγείασ και ηει μόνοσ του.
Σε αυτό το πλαίςιο οι βαςικζσ λειτουργίεσ των υπθρεςιϊν χρόνιασ φροντίδασ ςτθν
Ευρϊπθ ακολουκοφν το μοντζλο τθσ χρόνιασ φροντίδασ κατά Wagner (1998, 1999,
2001) αλλά διαφζρουν ςτο είδοσ και ςτο βακμό που επικεντρϊνουν τισ υπθρεςίεσ τουσ,
δθλαδι ςτισ νοςθλευτικζσ υπθρεςίεσ ι ςτισ υπθρεςίεσ ςτθριγμζνεσ ςτα άτυπα δίκτυα
και ςτθν κοινότθτα κακϊσ και ςτθ χριςθ τθσ τθλεϊατρικισ.

3.2

Ανάπτυξη συστημάτων μακροχρόνιας φροντίδας στην
Ευρώπη και Αμερική

3.2.1 Σκανδιναβικές χώρες
Θ οργάνωςθ τθσ ιατρικισ φροντίδασ ζχει μακρά ιςτορία ςτθ Σουθδία. Ρριν το 1960
ωςτόςο δεν είχε υιοκετθκεί ζνα πλιρωσ οργανωμζνο ςφςτθμα. Εκείνθ τθ ςτιγμι
ηθτικθκε από ζνα γεωγράφο να προςδιορίςει ποιεσ πόλεισ κα ζπρεπε να γίνουν
Ρ.Ε. 1
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περιφερειακά κζντρα για τθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ. Ακολοφκωσ, μια ςε βάκοσ
μελζτθ από το Godlund αποςαφινιςε, μζςα από διάφορεσ τεχνικζσ, κάποιεσ
τοποκεςίεσ για περιφερειακά κζντρα υγείασ. Θ επιλογι κάκε περιφερειακοφ κζντρου
βαςίςτθκε πάνω ςε παράγοντεσ δθμογραφικοφσ, οικονομικοφσ και ςχετικοφσ με τθ
μεταφορά (ακροιςτικό αποτζλεςμα των ταξιδιωτικϊν ςυχνοτιτων ςε διάφορα κζντρα).
Αποτζλεςμα τθσ εφαρμογισ τθσ μελζτθσ υπιρξε θ ίδρυςθ επτά περιφερειακϊν
κζντρων για τθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ ςτθ Σουθδία.
Το Σκανδιναβικό Σφςτθμα Υγείασ διακρίνεται ςε δφο βαςικζσ δομζσ: α) Ρρωτοβάκμια
Φροντίδα Υγείασ, β) Δευτεροβάκμια- Τριτοβάκμια Φροντίδα Υγείασ (Νοςοκομεία)
Θ φιλοςοφία του ςυςτιματοσ υγείασ αναφζρεται ςτον κεντρικό ζλεγχο τθσ παροχισ
των υπθρεςιϊν υγείασ κακϊσ επίςθσ και ςτθ χάραξθ τθσ ςτρατθγικισ (BR. Saltman,
1990). Θ διάρκρωςθ των υπθρεςιϊν υγείασ


Εκνικό Επίπεδο (Υπουργείο Υγείασ). Σε εκνικό επίπεδο θ πολιτεία είναι
υπεφκυνθ για τθ χάραξθ πολιτικισ για όλεσ τισ μονάδεσ παροχισ
υπθρεςιϊν υγείασ, τον ζλεγχο τθσ νομοκεςίασ για τθ διακίνθςθ των
φαρμάκων, για τθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ, για τουσ εμβολιαςμοφσ κλπ.
Επίςθσ ςε ςυνεργαςία με τισ περιφζρειεσ και τισ τοπικζσ κοινότθτεσ
κακορίηεται το πλαίςιο.



Ρεριφζρειεσ. Οι περιφζρειεσ ςυντονίηουν κφρια τθ δευτεροβάκμια
φροντίδα υγείασ με βάςθ το κεντρικό Επιχειρθςιακό Σχζδιο του
Υπουργείου Υγείασ, δθλαδι τα νοςοκομεία και γενικότερα τθ παροχι
υπθρεςιϊν υγείασ ςε δευτεροβάκμιο και τριτοβάκμιο επίπεδο.
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Τοπικζσ Κοινότθτεσ. Οι τοπικζσ κοινότθτεσ αντίςτοιχα, όπωσ και οι
περιφζρειεσ είναι υπεφκυνεσ για τθ δθμόςια υγεία ςτο ςφνολο τθσ
πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ (πρόλθψθ, φροντίδα ςυγκεκριμζνων
ομάδων πλθκυςμοφ κλπ).

Θ πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ, κατά κφριο λόγο ελζγχεται από τισ τοπικζσ
κοινότθτεσ. Θεωρείται θ βάςθ του ςυςτιματοσ υγείασ και θ κυριότερθ μζριμνα είναι ο
ζλεγχοσ του επιπζδου υγείασ από ομάδα επιςτθμόνων θ οποία απαρτίηεται από το
γενικό οικογενειακό γιατρό, τον κοινοτικό νοςθλευτι, τον φυςιοκεραπευτι κλπ. Άξονασ
δράςθσ τθσ ομάδασ αυτισ των επιςτθμόνων αποτελεί το Κζντρο Υγείασ όπου
παρζχονται υπθρεςίεσ φροντίδασ υγείασ και από εξειδικευμζνουσ γιατροφσ (π.χ
παιδίατρουσ, γθρίατρουσ, ψυχίατρουσ κλπ.). Αυτι θ επιςτθμονικι ομάδα αποτελεί και
το ςφνδεςμο ανάμεςα ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ, τθ δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια
φροντίδα υγείασ κακϊσ επίςθσ και τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ. Τα τελευταία χρόνια ζχει
δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ κακϊσ όλο και
περιςςότερο προωκείται θ καλφτερθ οργάνωςι τθσ, που οδθγεί ςταδιακά ςτθν
αποτελεςματικότερθ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ ςε όλα τα επίπεδα (δευτεροβάκμιο,
τριτοβάκμιο) (Ministry of Health Sweden).
Στισ Σκανδιναβικζσ χϊρεσ υπιρξε θ μετάβαςθ από τθν ιδρυματικι φροντίδα ςτθν
κοινοτικι για τθν ενιαία παροχι υπθρεςιϊν φροντίδασ ςτο ςπίτι μζςα από τθν Τοπικι
Αυτοδιοίκθςθ. Θ πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ, κατά κφριο λόγο ελζγχεται από τισ
τοπικζσ κοινότθτεσ. Θεωρείται θ βάςθ του ςυςτιματοσ υγείασ και θ κυριότερθ μζριμνα
είναι ο ζλεγχοσ και θ παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ υγείασ του τοπικοφ πλθκυςμοφ
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από ομάδα επιςτθμόνων θ οποία απαρτίηεται από το γενικό οικογενειακό ιατρό, τον
κοινοτικό νοςθλευτι, τον φυςιοκεραπευτι κ.λπ.
Άξονασ δράςθσ τθσ διεπιςτθμονικισ ομάδασ αποτελεί το Κζντρο Υγείασ όπου
παρζχονται υπθρεςίεσ φροντίδασ υγείασ και από εξειδικευμζνουσ γιατροφσ (π.χ.
παιδίατρουσ, γθρίατρουσ, ψυχίατρουσ κ.λπ.). Αυτι θ επιςτθμονικι ομάδα αποτελεί και
το ςφνδεςμο ανάμεςα ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ, τθ δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια
φροντίδα υγείασ κακϊσ επίςθσ και τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ. Τα τελευταία χρόνια ζχει
δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ κακϊσ όλο και
περιςςότερο προωκείται θ καλφτερθ οργάνωςι τθσ, που οδθγεί ςταδιακά ςτθν
αποτελεςματικότερθ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ ςε όλα τα επίπεδα (δευτεροβάκμιο,
τριτοβάκμιο).
Στθ Δανία το μοντζλο τθσ μακροχρόνιασ φροντίδα βρίςκεται ςτθ φάςθ τθσ
αναδιοργάνωςθσ με ζμφαςθ ςτθ μεταφορά από τθν ιδρυματικι υποςτιριξθ ςτθ
φροντίδα ςτο ςπίτι και τελικό ςτόχο τθν εφαρμογι του μοντζλου μακροχρόνιασ
φροντίδασ Wagner.
Στθ Φινλανδία το 2010 (Tynkkynen, Liina-Kaisa,2010) ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε
πιλοτικό πρόγραμμα ςφνδεςθσ και ενοποίθςθσ υγειονομικϊν και κοινωνικϊν
υπθρεςιϊν ςτθν πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ ςε τοπικό επίπεδο με ςτόχο τθν
γενικότερθ αλλαγι του κεςμικοφ πλαιςίου του ςυςτιματοσ υγείασ προσ αυτιν τθν
κατεφκυνςθ. Οι βαςικοί ςτόχοι του ζργου ιταν:
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Βελτίωςθ τθσ διοίκθςθσ των υγειονομικϊν και κοινωνικϊν υπθρεςιϊν.



Βελτίωςθ τθσ ζνταξθσ και ςφνδεςθσ του επιπζδου υπθρεςιϊν ςτο ςπίτι.
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Ζμφαςθ ςτον χριςτθ και ωφελοφμενο (αςκενοκεντρικι προςζγγιςθ).



Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ κακϊσ και ςτθν
αποδοτικότθτα και αποτελεςματικότθτά τουσ με κφριο ςτόχο τθν
αυξθμζνθ ποιότθτα των παρεχομζνων υπθρεςιϊν.
Ενίςχυςθ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ και των βαςικϊν



κοινωνικϊν υπθρεςιϊν.


Δθμιουργία βιϊςιμθσ τοπικισ δομισ παροχισ υπθρεςιϊν.



Ανάπτυξθ τθσ Τοπικισ Ρρωτοβουλίασ.

Στθ Σουθδία9 το υψθλό προςδόκιμο ηωισ (το 2008, για τουσ άνδρεσ ιταν ςτα 79 ζτθ και
ςτισ γυναίκεσ ςτα 83 ζτθ) μπορεί να αποδοκεί ςτθν μείωςθ των δεικτϊν κνθςιμότθτασ
από καρδιαγγειακά και εγκεφαλικά επειςόδια. Ρερίπου το 5% του πλθκυςμοφ είναι
θλικίασ άνω των 80 ετϊν. Ζνασ κετικόσ παράγοντασ είναι ότι θ Σουθδία ζχει ςυγκριτικά
λίγουσ καπνιςτζσ – ςχεδόν το 85% των Σουθδϊν δεν είναι καπνιςτζσ.
Στο Σουθδικό ςφςτθμα υγείασ θ ευκφνθ για τθν υγειονομικι και ιατρικι περίκαλψθ
μοιράηεται ςτθν κεντρικι κυβζρνθςθ, τα ςυμβοφλια των κομθτειϊν και τουσ διμουσ. Ο
ρόλοσ τθσ κεντρικισ κυβζρνθςθσ είναι να κεςπίςει αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ
για τθν περίκαλψθ και να κζςει ςτθν πολιτικι ατηζντα τθν υγειονομικι και ιατρικι
περίκαλψθ.
Υπεφκυνα για τθν παροχι υγειονομικισ περίκαλψθσ είναι τα αποκεντρωμζνα
ςυμβοφλια των κομθτειϊν. Τα ςυμβοφλια των κομθτειϊν είναι πολιτικά όργανα που οι

9

Sweden.Se the official gateway to Sweden. Fact Sheet Health Care www.socialstyrelsen.se – The National Board of Health and
Welfare 2012
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εκπρόςωποί τουσ εκλζγονται από τουσ κατοίκουσ κάκε τζςςερα χρόνια τθν ίδια μζρα
όπωσ και ςτισ γενικζσ εκνικζσ εκλογζσ. Σφμφωνα με τθν Σουθδικι πολιτικι, κάκε
ςυμβοφλιο τθσ κομθτείασ πρζπει να προςφζρει ςτουσ κατοίκουσ καλισ ποιότθτασ
υγειονομικι και ιατρικι φροντίδα και να εργάηεται για τθν προαγωγι τθσ υγείασ ςε όλο
τον πλθκυςμό. Τα ςυμβοφλια των κομθτειϊν είναι επίςθσ υπεφκυνα για τθν
οδοντιατρικι περίκαλψθ των κατοίκων τουσ που είναι άνω των 20 ετϊν.
Οι Διμοι ςτθ Σουθδία είναι υπεφκυνοι για τθν κατ’ οίκον φροντίδα ι τθ φροντίδα ςε
ξενϊνεσ. Θ αρμοδιότθτά τουσ επίςθσ περιλαμβάνει φροντίδα για ανκρϊπουσ με
αναπθρίεσ ι ψυχιατρικζσ διαταραχζσ όπωσ και γενικότερα για τθν εξωνοςοκομειακι
φροντίδα και τθ ςχολικι υγειονομικι περίκαλψθ.
Το μεγαλφτερο μζροσ του ιατρικοφ και υγειονομικοφ κόςτουσ καλφπτεται από το
ςυμβοφλιο τθσ κομθτείασ και τουσ δθμοτικοφσ φόρουσ, ενϊ πλζον τα ςυμβοφλια των
κομθτειϊν μποροφν να αγοράηουν υπθρεςίεσ από ιδιϊτεσ. Τζλοσ ςθμειϊνεται ότι
ςιμερα, το μεγαλφτερο μζροσ τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ παρζχεται ςε κζντρα
υγείασ όπου επαγγελματίεσ υγείασ – ιατροί, νοςθλευτζσ, μαίεσ, φυςιοκεραπευτζσ και
άλλοι επαγγελματίεσ υγείασ – ςυνεργάηονται ςε ζνα διατομεακό και ομαδικό πλαίςιο.
3.2.2 Ολλανδία
Στθν Ολλανδία το μοντζλο τθσ μακροχρόνια φροντίδασ κατά Wagner εφαρμόηεται τα
τελευταία 10 χρόνια και μάλιςτα οι αρχζσ του εφαρμοηόταν και πριν ακόμα τθσ
επίςθμθσ κεςμοκζτθςισ του. Θ μακροχρόνια φροντίδα αφορά ςτθ ςυντονιςμζνθ
παροχι υπθρεςιϊν υγείασ τόςο ςτο ςπίτι όςο και ςτο νοςοκομείο.
Ρ.Ε. 1
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Θ περίκαλψθ διαχωρίηεται ςε τομείσ, όπου ο κάκε ζνασ παρζχει ζνα μζροσ υπθρεςιϊν
ςτθν προοπτικι τθσ ςταδιακισ ςφνκεςθσ όλων που κα οδθγιςουν ςτθν
αποτελεςματικι και άριςτθ αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν του αςκενι, τθ βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ υπθρεςιϊν και ςτθν ορκολογικι διαχείριςθ του κόςτουσ (HJM Vrijhoef
2002). Οι οργανιςμοί ςυνολικά που ςυμμετζχουν ςτα ςυντονιςμζνα αυτά ςχιματα
είναι: α) νοςοκομεία, β) οργανιςμοί παροχισ βοικειασ ςτο ςπίτι, γ) γθροκομεία, δ)
αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ και δ) εκελοντικοί ςφλλογοι αςκενϊν. Οι ειδικότθτεσ που
μετζχουν είναι εξειδικευμζνοι ιατροί, νοςθλευτζσ νοςοκομείων και κοινοτικοί
νοςθλευτζσ. Θ ανταπόκριςθ είναι πάντα άμεςθ και ςπανίωσ υπάρχει αναμονι για τθν
αντιμετϊπιςθ επειγόντων επιπλοκϊν.
Οι κοινοτικοί νοςθλευτζσ ζχουν ρόλο κλειδί ςτα πρωτόκολλα αυτά, επικοινωνϊντασ με
τα νοςοκομεία για τθν αποτελεςματικότερθ παρζμβαςθ ςτθ κεραπεία του αςκενι ςε
περίπτωςθ υποτροπισ. (R Pepels, BA Van der Linden, R Huijsman, 2004).
Πςον αφορά ςτο κόςτοσ κάλυψθσ του αςκενι με χρόνια πάκθςθ από τουσ
αςφαλιςτικοφσ φορείσ, δθμιουργοφνται νζεσ μζκοδοι κάλυψθσ. Οι πακολόγοι, ςε
ςυνεργαςία με τουσ άλλουσ επαγγελματίεσ υγείασ, διαμορφϊνουν ομάδεσ φροντίδασ
κάποιασ ςυγκεκριμζνθσ χρόνιασ αςκζνειασ. Θ ομάδα αυτι ενεργεί ενιαία και ςυνάπτει
ενιαίεσ ςυμβάςεισ με το ταμείο αςφάλιςθσ (LMG Steuten et al. 2007).
Σχετικό πρακτικό παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα “Matador” που εφαρμόςτθκε
για πρϊτθ φορά από τον Maastricht Transmural Diabetes Organisation (Ellen Nolte,
Cécile Knai, Martin McKee 2008), το οποίο προβλζπει τθ διατομεακι δικτφωςθ
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πακολόγων, νοςθλευτϊν και ενδοκρινολόγων με διαφορετικζσ αρμοδιότθτεσ ςε ζνα
ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα βοικειασ και αποκατάςταςθσ διαβθτικϊν.

3.2.3 Μ. Βρετανία
Το Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ (γνωςτό ωσ National Health Services, N.H.S.) ςτθν Αγγλία
δθμιουργικθκε επίςθμα το 1946 ενϊ πρακτικά τζκθκε ςε λειτουργία το 1948. Θ Αγγλία
παρουςίαηε προβλιματα ςτθν παροχι τθσ ιατρικισ περίκαλψθσ και ακόμθ καταβάλλει
προςπάκεια να ςυςτθματοποιιςει τθν οργάνωςθ των υπθρεςιϊν υγείασ. Για τθν
αντιμετϊπιςθ

των

προβλθμάτων

παροχισ

υπθρεςιϊν

υγείασ

ςτθν

Αγγλία,

διαμορφϊκθκε μια «τριμερισ» ςφνκεςθ το 1948. Θ ςφνκεςθ αυτι είναι πικανϊσ ζνα
από τα χαρακτθριςτικά του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ που ζχουν επικρικεί ευρφτατα.
Βαςικά, θ τριμερισ δομι περιλαμβάνει τα εξισ επιμζρουσ διοικθτικά επίπεδα: α)
πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ (γενικι πρακτικι), β) νοςθλευτικι και ιατρικι φροντίδα
και γ) τοπικζσ ι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ υγείασ. Με τουσ διαχωριςμοφσ αυτοφσ ςτισ
υπθρεςίεσ ιατρικισ φροντίδασ, πραγματοποιείται μερικι ενοποίθςθ τθσ παροχισ
ιατρικισ περίκαλψθσ ςτθν περιφζρεια ι το τοπικό επίπεδο.
Το Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ (National Health System - NHS), περιγράφει τον ςκοπό του
ωσ «τθ διαςφάλιςθ των διακεςίμων πόρων για τθν κατά το δυνατό μεγαλφτερθ
βελτίωςθ τθσ φυςικισ και πνευματικισ υγείασ του λαοφ τθσ Μ. Βρετανίασ, με το να
εξαςφαλίηει τθν υγεία, να προλαμβάνει τθν αρρϊςτια, να διαγνϊνει και να κεραπεφει
αςκζνειεσ και τραυματιςμοφσ και με το να μεριμνά για εκείνουσ που πάςχουν από
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μακροχρόνιεσ αςκζνειεσ και αναπθρίεσ – μια παροχι διακζςιμθ ςε όλουσ ανεξαρτιτωσ τθσ δυνατότθτάσ τουσ να πλθρϊςουν».
Στθρίηεται ςτον κρατικό προχπολογιςμό παρζχει υπθρεςίεσ ςτο ςφνολο του
πλθκυςμοφ με ςχετικά χαμθλζσ δαπάνεσ υγείασ ςε ςφγκριςθ με άλλεσ ανεπτυγμζνεσ
χϊρεσ. Ωςτόςο αντιμετωπίηει προβλιματα με μεγάλεσ λίςτεσ αναμονισ ςτθν ειςαγωγι
ςτα νοςοκομεία και ςτθν πραγματοποίθςθ εγχειριςεων.
Στθν δομι του NHS διακρίνονται τζςςερισ κεςμοί οργάνωςθσ:
 Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ
 Υγειονομικζσ Ρεριφζρειεσ
 Υγειονομικζσ Επαρχίεσ (Τοπικζσ αρχζσ)
 Ομάδεσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ
Τγειονομικζσ Περιφζρειεσ (Regional Health Authorities)
Αποτελοφν προζκταςθ του Υπουργείου Υγείασ. Θ ευκφνθ τουσ είναι ο ςχεδιαςμόσ και
κατανομι των πόρων ςτισ υγειονομικζσ επαρχίεσ, θ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ
και θ κατανομι των οικονομικϊν πόρων ςτα νοςοκομεία και ςτουσ εξωνοςοκομειακοφσ
γιατροφσ
Τγειονομικζσ επαρχίεσ (District Health Authorities)
Σε κάκε υγειονομικι περιφζρεια υπάρχει τουλάχιςτον ζνα πανεπιςτθμιακό
νοςοκομείοκαι ζχουν τθν ευκφνθ για τθ χρθματοδότθςθ, ζλεγχο και λειτουργία των
οικογενειακϊν γιατρϊν. Τα ΝHS trusts αποτελοφν το ςφνολο των νοςοκομείων μιασ
περιοχισ. Οι διοικιςεισ τουσ επιλζγουν αυτόνομα τουσ τρόπουσ διάκεςθσ των
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κεφαλαίων τουσ ςτα όρια που κζτει ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ, το Υπουργείο Υγείασ και θ
διαχείριςθ των ανκρϊπινων πόρων ( π.χ. προςλιψεισ). Ζτςι μποροφν να κάνουν
ελεφκερεσ διαπραγματεφςεισ με τουσ εργαηόμενουσ, πζρα από τισ ςυλλογικζσ
διαπραγματεφςεισ. Το πρϊτο ΝHS trust δθμιουργικθκε το 1991.
Ομάδεσ Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ (Primary Care Group)
Ζχουν τθν διαχείριςθσ προχπολογιςμοφ των υπθρεςιϊν Ρρωτοβάκιασ Φροντίδασ
Υγείασ ςτθν περιφζρειά τουσ. Θ διοικθτικι τουσ αρχι αποτελείται ωσ επί των πλείςτον
από γενικοφσ γιατροφσ και προβλζπεται ςυνεργαςία με τισ τοπικζσ αρχζσ. Σθμειϊνεται
ότι δεν ζχουν ςχζςθ διοικθτικισ ιεραρχίασ με τισ νοςοκομειακζσ μονάδεσ. Θ επιλογι
του γενικοφ γιατροφ από τουσ αςκενείσ είναι κατά κανόνα ελεφκερθ για τισ αςτικζσ ενϊ
υπάρχει ςχετικά περιοριςμζνθ επιλογι για τισ αγροτικζσ περιοχζσ (ςθμειϊνεται ότι
ςιμερα θ τάςθ υποβοθκά τθ δθμιουργία ομάδων).
Θ κεντρικι διοίκθςθ του NHS μεταβιβάηει τθν ευκφνθ του management των επιμζρουσ
τομζων ςτουσ άμεςα ενδιαφερόμενουσ. Ο γενικόσ γιατρόσ που κατευκφνει τουσ
αςκενείσ του ςτα νοςοκομεία, ανάλογα με τθν ειδικότθτα που ζχει ανάγκθ ο κάκε
αςκενισ του, ζχει τθν απόλυτθ επίγνωςθ των δαπανϊν που απαιτοφνται για τθ
κεραπεία του κάκε αςκενι, ενϊ θ νοςοκομειακι μονάδα που υποδζχεται τον
τελευταίο μπορεί να ςχεδιάςει το χρονοδιάγραμμα τθσ φροντίδασ υγείασ του χωρίσ
απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. Ο γενικόσ γιατρόσ (General Practitioner, GP) αποτελεί τον
ουςιαςτικό φορζα παροχισ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ ςτο Βρετανικό Σφςτθμα
Υγείασ. Αποτελεί τον θκμό

(gate keeper) τθσ μετάβαςθσ του αςκενοφσ από τθν

Ρρωτοβάκμια Φροντίδα Υγείασ ςτθ Δευτεροβάκμια/ Τριτοβάκμια
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Ρρωτοβάκμια Φροντίδα Υγείασ ςτθ Μ. Βρετανία

Πρωτοβάθμια Περίθαλψη (Primary medical care)

Ππωσ ειπϊκθκε και προθγουμζνωσ παρζχεται από

τουσ γενικοφσ ιατροφσ. Αυτοί

καλφπτουν τισ ανάγκεσ ςε πρωτοβάκμια φροντίδα του 97% του πλθκυςμοφ, ςτο
ιδιωτικό τουσ ιατρείο ι ςε ομαδικι βάςθ. Ο ρόλοσ τουσ είναι να αςκοφν ζλεγχο ςτθ
χριςθ των υπθρεςιϊν (gatekeeping), αλλά και να διαχειρίηονται τουσ πόρουσ
(fundholders) για τθν αγορά νοςοκομειακϊν υπθρεςιϊν. Οι ομάδεσ (Group Practices)
γενικϊν γιατρϊν εργάηονται ςαν μικρζσ επιχειριςεισ, ςτελεχϊνονται από κοινοτικοφσ
νοςθλευτζσ (για θλικιωμζνουσ, παιδιά, κλπ.) διοικθτικό προςωπικό υποςτιριξθσ, και
ενόσ part-time Manager. Θ μορφι αυτισ τθσ επιχειρθςιακισ δραςτθριότθτασ δίνει τθ
δυνατότθτα ςτον γενικό γιατρό ι ςτθν ομάδα γενικϊν να είναι πλιρωσ αυτόνομοι και
υπεφκυνοι για τον κακοριςμό κλινικϊν προτεραιοτιτων ανάμεςα ςτουσ αςκενείσ τουσ
και για τθν κατανομι ςε αυτοφσ των πόρων που τουσ αναλογοφν με τθ μορφι ειδικϊν
ιατρικϊν, φαρμακευτικϊν και νοςοκομειακϊν φροντίδων υγείασ, αποκτϊντασ τα μζςα
(ζναν ειδικό προχπολογιςμό) για τθν απευκείασ αγορά τουσ.

Κατ’ οίκον φροντίδα υγείασ παρζχεται από το δθμόςιο τομζα, τισ ιδιωτικζσ υπθρεςίεσ,
τουσ εκελοντζσ και τθν οικογζνεια, ςε θλικιωμζνουσ, άτομα με χρόνια νοςιματα, με
ψυχικι νόςο, ανάπθρουσ, χριηοντεσ μετανοςοκομειακισ φροντίδασ και άτομα με

Ρ.Ε. 1

ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

66

Δίκτυα Παροχισ Τπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ ςτθν Σοπικι Κοινωνία- καλζσ πρακτικζσ

ΔΕΤΣΕΡΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ (Π2)

μακθςιακζσ δυςκολίεσ Υγείασ (Αδαμακίδου Θ, Καλοκαιρινοφ-Αναγνωςτοποφλου Α.
2007.
Νοςθλεία ςτο ςπίτι (home nursing)
Ραρζχεται από τον κοινοτικό νοςθλευτι (Community/district nurse) και περιλαμβάνει
ςφνκετεσ νοςθλευτικζσ παρεμβάςεισ που ςχετίηονται με τθν αςκζνεια και τα
προβλιματα υγείασ. Θ κοινοτικι νοςθλεφτρια είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνθ –
κεωρθτικά και πρακτικά– ϊςτε να παρζχει φροντίδα ςε κακζνα άτομο που ηει ςτθν
κοινότθτα, κακϊσ και υπεφκυνθ για τθν εκτίμθςθ των αναγκϊν των χρθςτϊν και των
οικογενειϊν τουσ και τθν εξαςφάλιςθ ποιότθτασ ςτθ φροντίδα.
Βοικεια ςτο ςπίτι (home help)
Ρεριλαμβάνει τθν προςωπικι φροντίδα (personal care), όπωσ θ υγιεινι και θ βοικεια
ςτο φαγθτό, και τθν οικιακι φροντίδα (domestic care), όπωσ θ κακαριότθτα του
ςπιτιοφ, τα ψϊνια κ.λπ. Οι δφο τελευταίεσ αποτελοφν αντικείμενο των κοινωνικϊν
υπθρεςιϊν και παρζχονται από βοθκοφσ νοςθλευτϊν (auxiliary nurse) και βοθκοφσ για
τθ φροντίδα υγείασ9,10 (health care assistants). Θ νοςθλεία ςτο ςπίτι και θ Κοινοτικι
Νοςθλευτικι οργανϊνονται ςε διαφορετικό πλαίςιο από τθν προςωπικι και οικιακι
φροντίδα. Στθν περίπτωςθ που οι ανάγκεσ του ατόμου είναι πολφπλευρεσ, θ κοινοτικι
νοςθλεφτρια ι ο κοινωνικόσ λειτουργόσ (social worker) αναλαμβάνουν το ρόλο του
διαχειριςτι (care manager) για το ςυντονιςμό τθσ παρεχόμενθσ κατά περίπτωςθ
φροντίδασ. Θ αξιολόγθςθ των αναγκϊν αφορά ςε κατθγορίεσ όπωσ θ φυςικι
αςφάλεια, θ ανικανότθτα, θ ψυχικι υγεία, θ απϊλεια τθσ ανεξαρτθςίασ και οι
κοινωνικζσ ανάγκεσ. Επίςθσ, γίνεται εκτίμθςθ και τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ του
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ατόμου. Μόνο οι φτωχοί και άτομα με ςοβαρά προβλιματα, όπωσ αυτά
αξιολογικθκαν παραπάνω, μποροφν να λάβουν δωρεάν κοινωνικζσ υπθρεςίεσ.
Δικαίωμα κοινωνικϊν υπθρεςιϊν ζχουν όλοι, όμωσ με ποςοςτό ςυναςφάλιςθσ (copayment), το οποίο εξαρτάται από τουσ πόρουσ και το ειςόδθμά του. Οι κρατικζσ
επιχορθγιςεισ ζχουν ςκοπό τθ δυνατότθτα κάλυψθσ των πρόςκετων εξόδων τθσ
αςκζνειασ.
3.2.4 Γαλλία
Στθ Γαλλία το μοντζλο τθσ χρόνιασ φροντίδασ υποςτθρίηεται από τθν περιφερειακι
διοίκθςθ και παρζχει υπθρεςίεσ όπωσ θ προςταςία του πλθκυςμοφ, θ ςυνζχεια τθ
φροντίδα, θ χριςθ τθσ εξειδικευμζνθσ ιατρικισ, ςυνδυαςτικισ με τθν πρωτοβάκμια
περίκαλψθ και θ χριςθ τθσ τθλεϊατρικισ. Στθν Γαλλία μετά το 2002 αναπτφςςεται το
πλαίςιο παροχι υπθρεςιϊν μακροχρόνια φροντίδασ με ςυγκεκριμζνεσ κεςμικζσ
παρεμβάςεισ κακϊσ υπολογίηεται θ μεγαλφτερθ αφξθςθ των ατόμων θλικία από 60 και
πάνω μετά το 2020. (Sandier S., Paris V., PoltonD, 2004).
Το μοντζλο τθσ χρόνιασ φροντίδασ υποςτθρίηεται από τθν περιφερειακι διοίκθςθ και
παρζχει υπθρεςίεσ όπωσ θ προςταςία του πλθκυςμοφ, θ ςυνζχεια τθ φροντίδα, θ
χριςθ τθσ εξειδικευμζνθσ ιατρικισ, ςυνδυαςτικισ με τθν πρωτοβάκμια περίκαλψθ και
θ χριςθ τθσ τθλεϊατρικισ. Ραράδειγμα οργανιςμοφ παροχισ υπθρεςιϊν ςε αςκενείσ με
μακροχρόνιεσ αςκζνειεσ αποτελεί ο A.F.A.P. (Provençal Family Assistance Association) o
οποίοσ βραβεφτθκε ςτο τζταρτο ςυμβοφλιο ποιότθτασ για τθν δθμόςια διοίκθςθ ςτθν
Ε.Ε. Είναι ο πρϊτοσ οργανιςμόσ ςτθν Γαλλία και ιδρφκθκε το 1949 για τθν κατ’οίκον
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φροντίδα. Θ αποςτολι τουσ ιταν να βοθκοφν ανκρϊπουσ που αντιμετωπίηουν
δυςκολίεσ ζχοντασ κατανείμει τουσ εργαηομζνουσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των
ατόμων. Ραρζχουν, επίςθσ, νοςθλευτικι φροντίδα ςε ενιλικεσ, θλικιωμζνουσ, ςε
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και προλθπτικι φροντίδα ςε παιδιά μζχρι ζξι ετϊν (AFAP,
2006).
3.2.5 Γερμανία
Θ πρωτοβάκμια περίκαλψθ παρζχεται κυρίωσ από ιδιϊτεσ ιατροφσ, το 75% των οποίων
ζχει δικό του ιατρείο και το 25% ςυςτεγάηεται με άλλουσ ιατροφσ. Το 5% των ιδιωτϊν
ιατρϊν ζχουν δικαίωμα να περικάλπουν τουσ αςκενείσ ςε νοςοκομείο. Κάκε
αςφαλιςμζνοσ επιλζγει ελεφκερα το γενικό ιατρό από τθν λίςτα των ςυμβεβλθμζνων
με το ταμείο του, ενϊ τοφ παρζχεται δυνατότθτα ελεφκερθσ πρόςβαςθσ και ςτουσ
ςυμβεβλθμζνουσ ιατροφσ ειδικοτιτων. Οι αςκενείσ οι οποίοι δεν είναι αςφαλιςμζνοι,
δεν είναι ςε μειονεκτικι κζςθ και λαμβάνουν το ίδιο επίπεδο περίκαλψθσ με τουσ
αςφαλιςμζνουσ αςκενείσ.
Οι ιατρικοί ςφλλογοι ςτθ Γερμανία, κεωρϊντασ δυςανάλογα μικρό τον αρικμό των
γενικϊν / οικογενειακϊν ιατρϊν, ενκαρρφνουν τουσ νζουσ ιατροφσ να ακολουκιςουν
αυτι τθν ειδικότθτα. Ιδιαίτερα ςθμαντικι είναι θ εφαρμογι προγραμμάτων
προλθπτικισ ιατρικισ για ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ και αςκζνειεσ. Επιπλζον οι
γενικοί / οικογενειακοί ιατροί ζχουν ενεργό ςυμμετοχι ςτθν κοινωνικι ιατρικι, ςτθν
κάλυψθ ζκτακτων αναγκϊν, ςτθ διαχείριςθ κινδφνων για τθν υγεία που ςχετίηονται με
το εργαςιακό περιβάλλον και ςτθ ςυμβουλευτικι αγωγι υγείασ.
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Θ

εξωνοςοκομειακι

νοςθλευτικι

και

κοινωνικι

φροντίδα

παρζχεται

από

κερδοςκοπικοφσ και μθ κερδοςκοπικοφσ οργανιςμοφσ. Οι μθ κερδοςκοπικοί
οργανιςμοί (ζξι εκνικοί οργανιςμοί) μπορεί να ανικουν ςτθν εκκλθςία, ςε τοπικζσ
κοινότθτεσ ι ςε ομάδεσ εργαηομζνων. Οι βαςικοί φορείσ παροχισ φροντίδασ
διακρίνονται ςε τζςςερισ (4) κατθγορίεσ, οι οποίεσ διαφζρουν ωσ προσ το είδοσ των
υπθρεςιϊν που παρζχουν (νοςθλευτικζσ, προςωπικζσ, οικιακισ φροντίδασ ι
ςυνδυαςμοφσ αυτϊν). Το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ που εξυπθρετοφν εξαρτάται από το
μζγεκοσ του φορζα-ςτακμοφ, αλλά και το βακμό αςτικοποίθςθσ. Οι κερδοςκοπικοί
οργανιςμοί αποτελοφν ζνα καλά οργανωμζνο δίκτυο, το οποίο παρζχει νοςθλευτικζσ
υπθρεςίεσ ςτο ςπίτι αλλά και βοθκθτικζσ υπθρεςίεσ.
Το μοντζλο μακροχρόνια φροντίδασ κινείται γφρω από το ιατροκεντρικό μοντζλο τθσ
πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ και για το λόγο αυτό ςχεδιάηονται κεςμικζσ αλλαγζσ για
τθν εφαρμογι ολοκλθρωμζνου μοντζλου μακροχρόνια περίκαλψθσ. Οι υπθρεςίεσ
αυτζσ είναι ςυνδεδεμζνεσ άμεςα με το ςφςτθμα κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ενϊ
παράλλθλα λειτουργοφν εκελοντικζσ υπθρεςίεσ (Charitable) κακϊσ και κερδοςκοπικζσ
υπθρεςίεσ.
3.2.6 Νότια Ευρώπη
Θ μετάβαςθ ςτθν αποϊδρυματοποίθςθ ςυνζβθ ςε διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ
ςτθν Ευρϊπθ. Ωςτόςο ςτισ Νοτιο-Ευρωπαϊκζσ, θ μετάβαςθ ςτθν αποϊδρυματοποίθςθ
ιταν ζνα πρόςφατο γεγονόσ. Αν και πλζον ςιμερα όλεσ οι χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ δίνουν ζμφαςθ ςτθν παροχι ενόσ ευρζοσ φάςματοσ υπθρεςιϊν ςε ευπακείσ
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ομάδεσ του πλθκυςμοφ, το τελικό αποτζλεςμα του πλζγματοσ των υπθρεςιϊν διαφζρει
από χϊρα ςε χϊρα ανάλογα με το υπόβακρο και τθν ιςτορία τθσ.
Για παράδειγμα ςε πολλζσ Νοτιο-Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, θ οργανωμζνθ φροντίδα ςτο ςπίτι
δεν ζχει αναπτυχκεί πλιρωσ, ενϊ ςε χϊρεσ τισ Βόρειασ Ευρϊπθσ θ εκελοντικι
φροντίδα δεν ζχει αναπτυχκεί.
Στθν Ιταλία το μοντζλο μακροχρόνιασ φροντίδασ ςτθρίηεται ςτθν ιδρυματικι φροντίδα
(π.χ. γθροκομεία) και ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςτθν κοινότθτα. Δεν υπάρχουν αρκετζσ
ζρευνεσ, ωςτόςο από οριςμζνα ςτοιχεία προκφπτει θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και
του κόςτουσ από τθν ορκολογικι διαχείριςθ των άςκοπων ειςαγωγϊν ςε γθροκομεία.
Επίςθσ παρατθρείται αυξθμζνθ ςυμμετοχι ιδιωτικϊν υπθρεςιϊν και εκελοντϊν.
3.2.7 Καναδάς
Το πρϊτο νοςοκομείο ςτον Καναδά άρχιςε τθ λειτουργία του ςτο Quebec το 1639. Στισ
υπθρεςίεσ που προςζφερε ςυμπεριλαμβάνονταν τόςο θ παραςκευι και θ χοριγθςθ
όςο και οι διάφορεσ χειρουργικζσ επεμβάςεισ και ο μοναδικόσ χειρουργόσ ςτο
προςωπικό ιταν ζνασ κουρζασ από τθ Γαλλία. Ζνα αιϊνα μετά, οι Καναδοί που ηοφςαν
ςτισ μεγαλφτερεσ κοινότθτεσ, λόγω τθσ αυξανόμενθσ οικονομικισ ευχζρειασ,
απζκτθςαν τθ δυνατότθτα να καλοφν το γιατρό για τθ κεραπεία τθσ ευλογιάσ, τθσ
γρίππθσ, του τυφοειδι πυρετοφ και άλλων αςκενειϊν. Οι φτωχότεροι ζπρεπε ακόμα να
βαςίηονται ςε γιατροςόφια για τθ κεραπεία τουσ, ι ηθτοφςαν βοικεια από
φιλανκρωπίεσ.
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Στα μζςα του 19ου αιϊνα άνοιξαν οι πρϊτεσ ιατρικζσ ςχολζσ, και τα πρϊτα γενικά
νοςοκομεία. Τα νοςοκομεία βρίςκονταν ςτο Montreal και το Toronto και θ λειτουργία
τουσ ιταν εξαρτθμζνθ από δωρεζσ φιλανκρωπικϊν οργανϊςεων και πλουςίων. Οι
νοςθλευόμενοι αςκενείσ πλιρωναν μικρά ποςά ι δεν εξυπθρετοφνταν κακόλου. Ρερί
το 1870 το νοςοκομείο του Toronto ζκλειςε για ζνα χρόνο λόγω ζλλειψθσ πόρων και
αυτό ςτάκθκε αιτία για τθν ζναρξθ τθσ ετιςιασ χρθματοδότθςισ του από τθν
κυβζρνθςθ του Ontario.
Το 1947, το Saskatchewan ζγινε το πρϊτο διοικθτικό διαμζριςμα που ειςιγαγε
πρόγραμμα ςυνολικισ αςφάλειασ υγείασ για όλο τον πλθκυςμό, χρθματοδοτοφμενο
από το δθμόςιο και το 1962 αςφάλιςε, πάλι πρωτοπόρο, τισ υπθρεςίεσ των γιατρϊν
(CIHI10 2002).
Σιμερα το ςφςτθμα υγείασ ςτον Καναδά βαςίηεται ςτισ εξισ αρχζσ (Maclean 2000):


Ελεφκερθ πρόςβαςθ όλων των κατοίκων ςτο ςφςτθμα και όχι μόνο ςε ζνα
«βαςικό επίπεδο παροχισ υπθρεςιϊν»



Ραράδοςθ ςτθν ορκι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ του υγειονομικοφ
δυναμικοφ



Συνεχισ αφξθςθ των δαπανϊν υγείασ τα τελευταία 15 χρόνια



Απουςία ιδιωτικϊν κζντρων παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ



Συμμετοχι ςτο εκνικό ςφςτθμα υγείασ μζςω ςυνειςφορϊν και δθμοτικϊν
φόρων

10

Canadian Institute for Health Information
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Αποκζντρωςθ

του

ςυςτιματοσ

με

τθν

παράλλθλθ

δθμιουργία

περιφερειακϊν ςυμβουλίων υγείασ που αποςκοποφν ςτθν ορκολογικι
διανομι των κρατικϊν πόρων


Ρεριοριςμόσ των νοςοκομειακϊν εγκαταςτάςεων ςτισ επαρχίεσ



Ρρωτοβουλία ςτισ κοινότθτεσ για προλθπτικι δράςθ και παροχι
πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ

Θ δομι του ςυςτιματοσ Υγείασ του Καναδά ςτθρίηεται ςε δφο άξονεσ (J. Weber 2002):


Ραροχι τθσ βαςικισ φροντίδασ για τουσ Καναδοφσ, χρθματοδοτοφμενθ
από το κράτοσ.



Υπθρεςίεσ υγείασ για τισ οποίεσ πλθρϊνουν οι χριςτεσ.

Το ςφςτθμα Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ που λειτουργεί ςιμερα ςτον Καναδά
ςυγκροτείται από μικρζσ ομάδεσ ιατρείων, κυρίωσ ιδιωτικϊν, κακϊσ και ατομικϊν
ιατρείων. Τα τελευταία είκοςι χρόνια όμωσ, ςθμειϊνεται ζντονθ τάςθ αναδιοργάνωςθσ
τθσ πρωτοβάκμιασ ιατρικισ περίκαλψθσ. Το ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ, που πικανότατα
κα ακολουκθκεί, περιλαμβάνει τθ δθμιουργία πολφ-λειτουργικϊν ιατρικϊν κζντρων, τα
οποία κα εξυπθρετοφν το κοινό, λειτουργϊντασ ωσ πρϊτο ςθμείο επαφισ με το
ςφςτθμα υγείασ και κα παρζχουν ποικίλεσ ολοκλθρωμζνεσ και περιεκτικζσ μθειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ. Διάφορα παρεμφερι με αυτά κζντρα ζχουν λειτουργιςει ςτο
παρελκόν, κακϊσ και διαφορετικά μοντζλα περίκαλψθσ ζχουν παρουςιαςτεί ι
δοκιμαςτεί χωρίσ ωςτόςο καμία πολιτεία να υιοκετιςει ακόμα ζνα ριηικά καινοφργιο
πρότυπο Ρρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ.
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3.2.8 Η.Π.Α.
Το Αμερικανικό Σφςτθμα Υγείασ κεωρείται ωσ το πλζον αντιπροςωπευτικότερο του
«ελεφκερου ιδιωτικοφ» μοντζλου κακϊσ ςτισ ΘΡΑ κυριαρχεί θ φιλοςοφία τθσ
ανεξαρτθςίασ και τθσ απόλυτθσ ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ όςον αφορά ςτο Σφςτθμα
Υγείασ. Οι οργανιςμοί προςταςίασ τθσ υγείασ είναι κοινοπραξίεσ των ιατρϊν και
νοςοκομείων που προςφζρουν υπθρεςίεσ, με ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο και ζχουν
αναπτυχκεί κυρίωσ ςτισ ΘΡΑ. Εμφανίηεται ιςχυρι θ τάςθ δθμιουργίασ περιςςότερων
κερδοςκοπικϊν ιδρυμάτων παροχισ νοςοκομειακι περίκαλψθσ, αν και τα περιςςότερα
νοςοκομεία εξακολουκοφν να είναι μθ κερδοςκοπικά.
Θ απουςία κακολικισ πρόςβαςθσ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ δθμιουργεί ςθμαντικζσ
ανιςότθτεσ κακϊσ πολλοί άνκρωποι παραμζνουν αναςφάλιςτοι επειδι δεν ζχουν
εργαςία, επειδι απαςχολοφνται ςε εταιρεία που δεν παρζχει κάλυψθ. Το αποτζλεςμα
είναι να παρατθρείται ανοδικι τάςθ του αρικμοφ αναςφάλιςτων ατόμων (Tomas Rice,
επιμ. Μ. Ματςαγκάνθσ 2006).
Το ςφγχρονο αςφαλιςτικό ςφςτθμα είναι κεμελιωμζνο ςτθν υπόκεςθ ότι θ
ιατροφαρμακευτικι κάλυψθ αποτελεί περιςςότερο μια δευτερεφουςα απολαβι και
λιγότερο ζνα κεμελιϊδεσ δικαίωμα του πολίτθ. Θ λογικι αυτι αποτρζπει τισ
αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ να καλφψουν άτομα με προχπάρχοντα προβλιματα υγείασ. Το
αποτζλεςμα είναι θ παντελισ απουςία τθσ κακολικισ κάλυψθσ και κυρίωσ τθσ κάλυψθσ
τθν ατόμων που ζχουν τθν πραγματικι ανάγκθ ενόσ ςυςτιματοσ υγείασ.
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Ζνασ άλλοσ παράγοντασ που εντείνει το πρόβλθμα τθσ μερικισ πρόςβαςθσ ςτισ
υπθρεςίεσ υγείασ είναι θ ευρζωσ διαδεδομζνθ πάγια τακτικι των αςφαλειϊν υγείασ να
προςφζρουν περιοριςμζνθ αςφαλιςτικι κάλυψθ ι και κακόλου ςε άτομα με
προχπάρχοντα προβλιματα υγείασ (προχπάρχουςεσ αςκζνειεσ). Ραράλλθλα και λόγω
τθσ ζλλειψθσ ενόσ κεντρικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου του κόςτουσ και των τιμϊν,
διογκϊνονται ςυνεχϊσ οι δαπάνεσ υγείασ ςε εκνικό επίπεδο, δθμιουργϊντασ
προβλιματα ςτθν εκνικι οικονομία (Tomas Rice, επιμ. Μ. Ματςαγκάνθσ 2006).
Τα τελευταία χρόνια ακολουκείται το μοντζλο mange care με ζμφαςθ ςτα εξισ
ςτοιχεία: α) ζμφαςθ ςτον αςκενι (αςκενοκεντρικι/πελατοκετρικι εξατομικευμζνθ
προςζγγιςθ), ςφνδεςθ με άλλεσ υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ, ομάδεσ ςτόχου και
διατομεακι προςζγγιςθ του αςκενι. Στισ ΘΡΑ λειτουργοφν περίπου 20.000 οργανιςμοί
κατϋ οίκον νοςθλείασ και παρζχουν υπθρεςίεσ ςε περιςςότερουσ από 7 εκατομμφρια
ανκρϊπουσ που αναηθτοφν υποςτιριξθ και παρακολοφκθςθ ςτο οικείο και άνετο
περιβάλλον του ςπιτιοφ τουσ.
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