
ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

68   IATPIKO BHMA •  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006

Εισαγωγή
Αν και έχουν περάσει δυο χιλιάδες χρό-

νια από τον Ιπποκράτη, οι στόχοι της ΠΦΥ 
αντικατοπτρίζουν τις απόψεις του, ο οποίος 
υποστήριζε «Κάλλιον το προλαμβάνειν ή 
το θεραπεύειν». Η υγεία είναι ένα θεμελι-
ώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ένας παγκό-
σμιος κοινωνικός στόχος Η Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας αποτελεί τη θεμέλια βά-
ση της. Αυτή αφορά στην εξωνοσοκομειακή 
παροχή υπηρεσιών υγείας στο μεμονωμέ-
νο άτομο, στο κοινωνικό σύνολο και στην 
κοινότητα γενικότερα. Η παροχή των υπηρε-
σιών αυτών εστιάζεται πρωταρχικά στον άρ-
ρωστο και περιλαμβάνει τη διάγνωση και την 
αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων νοσημάτων, 
φροντίδες διακομιδής του βαρέως πάσχο-
ντος καθώς και του ασθενή με δυσδιάγνω-
στη νόσο στην κατάλληλη μονάδα1.

Παράλληλα, οι στόχοι της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας περιλαμβάνουν:
• πρόληψη
• κατ' οίκον νοσηλεία
•  αποκατάσταση του ασθενή μετά την ύφε-

ση της οξείας φάσης
• προστασία και προαγωγή της υγείας
• αγωγή υγείας
• δημόσια υγεία και
•  συμβολή στην προστασία του περιβάλ-

λοντος. 
Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αποτελεί 

τα τελευταία χρόνια το κύριο θέμα συζήτησης 
και προβληματισμού των κυβερνήσεων όλου 
του κόσμου αλλά και αντικείμενο μελέτης και 
πειραματισμού των υγειονομικών υπηρεσι-
ών κάθε χώρας, με πρωταγωνιστή τον Πα-
γκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποτελεί 

διεθνή Οργανισμό με 180 χώρες μέλη. Ιδρύ-
θηκε το 1948 με μοναδικό σκοπό την αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων υγείας σε παγκό-
σμια κλίμακα και έχει έδρα τη Γενεύη.

Το 1986 ο διευθυντής του ΠΟΥ Dr H. 
Machler, σε ομιλία του στο Τόκιο, τόνισε 
ότι εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν απα-
ράδεκτες ανισότητες, π.χ. μόνον 40% του 
πληθυσμού στον κόσμο έχει προσδόκιμο 
επιβίωσης άνω των 60 χρόνων2. Η μεγάλη 
πλειονότητα των χωρών της Αφρικής, της ΝΑ 
Ασίας και της Α. Μεσογείου (που εκπροσω-
πούν το 45% του πληθυσμού του κόσμου) 
έχουν βρεφική θνησιμότητα μεγαλύτερη του 
50 σε 1.000 γεννημένα ζωντανά βρέφη και 
44 χώρες στον κόσμο, από τις οποίες 29 στην 
Αφρική, έχουν βρεφική θνησιμότητα μεγα-
λύτερη από 100 στα 1.000 γεννημένα ζω-
ντανά βρέφη)3.  Σήμερα, είναι αποδεκτό ότι 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) 
στις επαρχίες Άργους - Ναυπλίας 

του νομού Αργολίδας
Παρόν και προσδοκίες

n Μ. ΤΑΒΛΑΝΤΑ, Κ. TΖΙΑΡΟΥ, Α. ΧΑΣΙΩΤΗ, Δ. ΛΙΑΤΑΣ, Θ. ΤΑΒΛΑΝΤΑ,
Γ.Ζ. ΖΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Π. ΤΑΒΛΑΝΤΑΣ 

Κέντρο Υγείας Λυγουριού Αργολίδας

Περίληψη: Η παροχή ΠΦΥ στις επαρχίες Άργους και Ναυπλίου του 
Νομού Αργολίδας άρχισε ουσιαστικά να παρέχεται το 1986. Τότε ξεκίνησε 
να λειτουργεί το Κέντρο Υγείας Λυγουριού (ΚΥΛ) και τα Περιφερειακά 
Ιατρεία. Το ΚΥΛ βρίσκεται στο Δήμο Ασκληπιείου και έχει υπό τον 
έλεγχό του 13 Περιφερειακά Ιατρεία, παρέχοντας ΠΦΥ στο 47% του 
συνολικού πληθυσμού του Νομού. Η ΠΦΥ περιλαμβάνει το φάσμα της 
πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, της πρόληψης και της κοινωνικής 
φροντίδας. Σήμερα στο ΚΥΛ υπηρετούν 9 ειδικευμένοι ιατροί και 
διοικητικό προσωπικό. Στα περιφερειακά ιατρεία υπηρετούν 21 ιατροί: 
10 γενικοί ιατροί, 11 αγροτικοί ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό. 
Πιστεύουμε ότι η εφαρμογή της νέας τεχνολογίας, για παράδειγμα της 
έξυπνης κάρτας του ασθενή, καθώς και η στελέχωση των Κέντρων 
Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρειών με εξειδικευμένο προσωπικό 
θα βελτιώσει περισσότερο τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Λέξεις ευρετηρίου: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Κέντρο Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία.
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η βασικότερη συνιστώσα για καλή υγεία εί-
ναι η αρμονική συμβίωση του ανθρώπου με 
το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και κυ-
ρίως με το βιοπεριβάλλον. 

Το 1978 έγινε το Ιστορικό Διεθνές Συνέ-
δριο του ΠΟΥ (Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας) και της UNICEF, στην πρωτεύουσα 
του Καζακστάν Αlma-Ata, το οποίο παρα-
κολούθησαν εκπρόσωποι 134 κρατών και 
67 οργανώσεων. Το συμπέρασμα του συνε-
δρίου αυτού ήταν ότι το κλειδί για την επιτυ-
χία του σκοπού του ΠΟΥ «Υγεία για όλους 
το 2000», θα είναι η Πρωτοβάθμια Φρο-
ντίδα Υγείας.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη της Αlma-Ata, 
οι υπηρεσίες ΠΦΥ έχουν τα πιο κάτω πέντε 
κύρια χαρακτηριστικά:

1. Είναι προσιτές σε όλους, όλα τα άτομα της 
κοινότητας έχουν πρόσβαση σε αυτές.

2. Είναι απαραίτητο να υπάρχει η μεγαλύ-
τερη δυνατή συμμετοχή των μελών της 
κοινότητας στο σχεδιασμό και τη λειτουρ-
γία των υπηρεσιών υγείας.

3. Η έμφαση τοποθετείται περισσότερο στην 
πρόληψη και προαγωγή της υγείας πα-
ρά στη θεραπεία.

4. Χρησιμοποιείται η ανάλογη σύγχρονη τε-
χνολογία. Μέθοδοι, νοσηλείες, τεχνικές 
και μέσα πρέπει να έχουν επιστημονική 
βάση και να προσαρμόζονται στις τοπι-
κές ανάγκες των ατόμων της κάθε κοινό-
τητας. Όλα αυτά πρέπει να είναι αποδε-
κτά τόσο από τους επιστήμονες που θα τα 
χρησιμοποιήσουν στην άσκηση του έρ-
γου τους όσο και από τα άτομα που θα 
είναι αποδέκτες της φροντίδας.

5. Οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν τμήμα της 
όλης προσπάθειας για προαγωγή αυτής 
σε συνεργασία με άλλους τομείς όπως η 
εκπαίδευση, η δημόσια διοίκηση, οι δη-
μοτικές υπηρεσίες κ.λπ. που είναι επίσης 
απαραίτητοι για τη βελτίωση του επιπέ-
δου υγείας του κοινού4.

Υλικό και μέθοδος
Στοιχεία συγκεντρώθηκαν από προσωπικό 

αρχείο, από το ΚΥΛ, από τη Στατιστική Υπη-
ρεσία του Δημοσίου του Νομού Αργολίδας. 

Καταγράφηκε ο συνολικός πληθυσμός που 
εξυπηρετεί το ΚΥΛ μαζί με τα ΠΙ, χωρισμέ-
νος σε ηλικιακές ομάδες. Επίσης γίνεται ανα-
φορά στο προσωπικό που υπηρετεί κατά ει-
δικότητα και κλάδο.

Σκοπός
Η καταγραφή της παροχής ΠΦΥ στις επαρ-

χίες Άργους-Ναυπλίας και επίσης, μέσα από 
αυτή, η αναφορά στο παρελθόν, το παρόν, 
αλλά κυρίως στις μελλοντικές μας προσδο-
κίες και προοπτικές. 

Αποτελέσματα
Την ΠΦΥ στο Νομό Αργολίδας την πα-

ρέχουν δύο Κέντρα Υγείας, Λυγουριού και 
Κρανιδίου, και τελευταία τα αντίστοιχα Περι-
φερειακά Ιατρεία τους (Αγροτικά τότε). Άρχι-
σαν τη λειτουργία τους το 1986 και από τό-
τε ουσιαστικά άρχισε η προσφορά παροχής 
ΠΦΥ στους κατοίκους της περιοχής με τις 
όποιες δυσκολίες.

Την ευθύνη της συνολικής λειτουργίας 
του ΚΥ και ΠΙ έχει ο Επιστημονικά και Διοι-
κητικά Υπεύθυνος αυτών όπως ορίζει ο νό-
μος. Η θέση αυτή έχει διπλή υπόσταση για-
τί ο ανωτέρω προΐσταται συγχρόνως όλων 
των Διοικητικών και Ιατρικών υπηρεσιών 
του ΚΥ και ΠΙ και ως εκ τούτου πρέπει να 
έχει όχι μόνον σχετικά αλλά και εξειδικευ-
μένα προσόντα.

 
Περιοχή ευθύνης Κέντρου Υγείας 
Λυγουριού (ΚΥΛ) και ηλικιακή 
κατανομή: σχεδιασμός δράσης 
και προοπτικές

Το ΚΥΛ βρίσκεται στο Δήμο Ασκληπιείου, 
στο Νομό Αργολίδας, κοντά στο Αρχαίο Θέ-
ατρο της Επιδαύρου, και λειτουργεί 19 χρό-
νια. Εξυπηρετεί δυο Δήμους με τα αντίστοι-
χα έξι δημοτικά διαμερίσματα, συνολικού 
πληθυσμού 8.710 κατοίκων. Άνδρες 4.398 
(50,50%), γυναίκες 4.312 (49,50%). Από αυ-
τούς οι 3.055 (35,07%) κατοικούν στη έδρα 
του. Αν υπολογισθεί ο πληθυσμός της πε-
ριοχής ευθύνης του ΚΥΛ, τότε αυτός υπερ-
βαίνει τις 10.000.

Επίσης η κοντινή του θέση με το Αρχαίο 

Θέατρο Επιδαύρου, ως και με το μικρό θε-
ατράκι της Αρχαίας Επιδαύρου, το αναγκάζει 
να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, αφού 
δέχεται την πίεση άλλων 20.000 επισκεπτών 
σε ημερήσια βάση τα παρασκευο-σαββατο-
κύριακα, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. 
Σε παλαιότερη μελέτη μας το 13% των επι-
σκεπτών μας ήταν ετεροδημότες. 

Η ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού πα-
ρουσιάζεται στον πίνακα 1. Ποσοστό 35,07% 
του πληθυσμού κατοικεί στην έδρα του ΚΥΛ, 
το υπόλοιπο σε όλη την περιοχή που βρί-
σκεται σε απόσταση από 5-30 χιλιόμετρα. 
Το πολύ μεγάλο ποσοστό ατόμων ηλικίας 
μεγαλύτερης των 65 ετών (22,62%), καθώς 
και το χαμηλό ποσοστό παιδιών ηλικίας 0-
14 ετών (15,88%) αντικατοπτρίζει το μεγά-
λο πρόβλημα της υπογεννητικότητας και της 
γήρανσης του πληθυσμού και στην περιοχή 
μας. Η υποδομή του ΚΥΛ πρέπει να σχεδια-
στεί έτσι ώστε να παρέχει ΠΦΥ και στις ηλικί-
ες αυτές που από την φύση τους είναι οι πιο 
ευπαθείς. Η παρουσία γενικών ιατρών και 
παιδιάτρων καθώς και το Γραφείο Κοινωνι-
κής Φροντίδας είναι απαραίτητα και ουσιώ-
δη. Στο ΚΥΛ υπηρετούν 9 ειδικευμένοι ιατροί 
και 2 οδοντίατροι, 1 αγροτικός, νοσηλευτικό 
και διοικητικό προσωπικό. Τα χρόνια που πέ-
ρασαν, από όλα τα τμήματα του ΚΥΛ, εξετά-
σθηκαν περισσότερα από 500.000 ασθενείς 
και έγιναν σε όλες τις ηλικίες περίπου 42.000 
εμβόλια πάσης φύσεως. Σήμερα λειτουργούν 
τα εξής τμήματα: Παθολογικό, Παιδιατρικό, 
Μικροβιολογικό, Ακτινολογικό, Οδοντιατρι-
κό και Γραφείο Κοινωνικής Φροντίδας. Η εξυ-
πηρέτηση των ασθενών αφορά κυρίως στην 
πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, στην πρό-
ληψη και στην κοινωνική φροντίδα.

Οργανωτικό πλαίσιο του Κέντρου 
Υγείας (πίνακας 2)

Παράλληλα με το ΚΥΛ, λειτουργούν σε 
αλληλένδετη σχέση και 13 Περιφερειακά Ια-
τρεία (ΠΙ) με τα αντίστοιχα 48 κοινοτικά τους. 
Όλα μαζί προσφέρουν ΠΦΥ στο 47% του 
πληθυσμού της Αργολίδας. Στα ΠΙ υπηρε-
τούν 21 ιατροί:10 με την ειδικότητα του γε-
νικού ιατρού και 11 αγροτικοί εκ των οποί-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

0-14 ετών 15-24 ετών 25-39 ετών 40-54 ετών 55-64 ετών 65 και άνω

Άνδρες 764     (16,4%) 533     (12,1%) 864     (19,6%) 838     (19,0%) 499     (11,3%) 940     (21,3%)

Γυναίκες 660     (15,3%) 497     (11,5%) 852     (19,6%) 750     (17,4%) 522     (12,8%) 1.031     (24,9%)

Σύνολο 1.384     (15,8%) 1.030     (11,8%) 1.716     (19,7%) 1.588     (18,3%) 1.021     (11,7%) 1.971     (22,6%)
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ων οι 3 έχουν πάρει βαθμό Επιμελητή Β' του 
ΕΣΥ. Στα 5 Περιφερειακά Ιατρεία υπηρετούν 
γενικοί ιατροί. 

Με την Υ4α/οικ.5961/94 ΦΕΚ 470Β΄/94 
υπουργική απόφαση, υπάγονται επιστημονικά 
και διοικητικά σε αυτό 13 περιφερειακά και τα 
αντίστοιχά τους 48 κοινοτικά ιατρεία.

Περιφερειακά Ιατρεία Κέντρου 
Υγείας Λυγουριού

1. Π.Ι. Αγ. Τριάδας: 6 δημοτικά διαμερί-
σματα, 1 γενικός ιατρός + 1 Επιμελητής 
Β' του ΕΣΥ + 1 νοσηλεύτρια (αποσπα-
σμένη από το ΓΝΝΝ) + 1 μαία. Συνολι-
κός πληθυσμός: 6.521, άνδρες: 3.413 
(52,34%), γυναίκες: 3.108 (47,66%). 
Στην έδρα ζει το 19,1% του πληθυσμού, 
ενώ το υπόλοιπο 80,9% στα δημοτικά 
διαμερίσματα.

2. Π.Ι. Νέας Επιδαύρου: 2 αγροτικοί ια-
τροί + 1 μαία, Ν. Επίδαυρος + 3 εξετα-
στήρια: Π. Επίδαυρος + Δήμαινα +Τρα-
χειά. Σύνολο πληθυσμού: 4.054, άνδρες: 
2.046, γυναίκες: 2.008.

3. Π.Ι. Δρεπάνου: 2 γενικοί ιατροί, έδρα 
Δρέπανο. Πληθυσμός: 1.647, 6 εξετα-
στήρια: Ίρια, Κάντια, Τολό, Καρναζέϊκα, 
Ασίνη, Λευκάκια. Σύνολο πληθυσμού: 

6.240, άνδρες: 3.175 (51%), γυναίκες: 
3.065 (49%).

4. Π.Ι. Αγ. Αδριανού: 1 Επιμελητής Β' του 
ΕΣΥ +1 αγροτικός, έδρα Αγ. Ανδριανός. 
Πληθυσμός 1.143, 4 εξεταστήρια: Τίρυν-
θα, Πυργιώτικα, Ροϊνό, Άρια. Σύνολο πλη-
θυσμού: 3.791, άνδρες: 1.945 (51,3%), 
γυναίκες: 1.846 (48,6%).

5. Π.Ι. Λυρκείας: 1 αγροτικός, έδρα Λυρ-
κεία. Πληθυσμός 524, 6 εξεταστήρια: Νε-
οχώρι, Καπαρέλι, Κεφαλόβρυσο, Δού-
κα, Τσιρίστρα (Αργολίδα), Στέρνα. Σύνολο 
πληθυσμού: 1.426, άνδρες: 754 (52,8%), 
γυναίκες: 672 (47,1%).

6. Π.Ι. Αγριλίτσας: 1 αγροτικός, έδρα Αγρι-
λίτσα. Πληθυσμός: 150, 3 εξεταστήρια: 
Σταθέϊκα , Φρέγκαινα, Καρυά. Σύνολο 
πληθυσμού: 970, άνδρες: 506 (52,2%), 
γυναίκες: 464 (47,8%).

7. Π.Ι. Προσύμνης: 1 αγροτικός + 1 μαία, 
έδρα Προσύμνη. Πληθυσμός 711, 2 
εξεταστήρια: Λίμνες, Ν. Ηραίο. Σύνολο 
πληθυσμού: 2.253, άνδρες: 1.241, γυ-
ναίκες: 1.012.

8. Π.Ι. Νέας Κίου: 2 γενικοί ιατροί + 1μαία 
(αποσπασμένη από το ΚΥ Λυγουριού), 
έδρα Ν. Κίος: Πληθυσμός: 3.548, 4 εξε-
ταστήρια: Λάλουκα, Πυργέλα, Κουρτά-

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.

Ιατρική υπηρεσία Νοσηλευτική υπηρεσία Υπηρεσία διοικητικής  
και τεχνικής υποστήριξης Τμήμα κοινωνικής εργασίας

Γραφείο ιατρών Γραφείο νοσοκόμων Διοικητικό τμήμα Γραφείο κοινωνικών λειτουργών

Γραφείο παιδιάτρων Γραφείο μαιών Τεχνικό τμήμα Γραφείο επισκεπτών υγείας

Γραφείο οδοντιάτρων Τμήμα επιστασίας

Γραφείο εργαστηρίων

Περιφερειακά ιατρεία

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ

Π.Ι. Αγίας Τριάδας
Εξεταστήρια 6:  Ανυφί-Αργολικό (δεν 

λειτουργούν), Μηδέα, 
Πουλακίδα, Ηραίο, Παναρίτι

Π.Ι. Νέας Επιδαύρου
Εξεταστήρια 3:  Αρχαία Επίδαυρος, Δήμαι-

να, Τραχειά

Π.Ι. Αγίου Αδριανού
Εξεταστήρια 4:  Ν. Τίρυνθας, Πυργιώτικα,  

Ν. Ροϊνό, Άρια 

Π.Ι. Λυρκείας
Εξεταστήρια 6:  Νεοχώρι, Καπαρέλι, 

Κεφαλόβρυσο, Δούκα,  
Τζιρίστρα, Στέρνα

Π.Ι. Αγριλίτσας
Εξεταστήρια 3: Σταθέϊκα, Φρέγκαινα, Καρυά

Π.Ι. Προσύμνης
Εξεταστήρια 2: Λίμνες, Ν. Ηραίο

Π.Ι. Νέας Κίου
Εξεταστήρια 4:  Λάλουκα, Πυργέλα,  

Κουρτάκι, Δαλαμανάρα

Π.Ι. Μύλων
Εξεταστήρια 4:  Ελληνικό, Σκαφιδάκι,  

Κεφαλάρι, Κιβέρι

Π.Ι. Αραχναίου
Εξεταστήρια 2: Αρκαδικό, Άγιος Δημήτριος 

Π.Ι. Αχλαδόκαμπου
Εξεταστήρια: Ανδρίτσα

Π.Ι. Κουτσοποδίου
Εξεταστήρια 4:  Μαλανδρένι, Σχινοχώρι, 

Ίναχος, Ήρα 

Π.Ι. Φυχτίων
Εξεταστήρια 3:  Μυκήνες, Μπόρσα,  

Μοναστηράκι

Π.Ε. Δρεπάνου
Εξεταστήρια 6:  Ασίνη, Τολό, Ίρια, Κάντια,  

Καρμεζέικα, Λευκάκια

Εικόνα 1. Κέντρο 
Υγείας Λυγουριού 
και Περιφερειακά 
Ιατρεία.
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κι, Δαλαμανάρα. Σύνολο πληθυσμού: 
5.611, άνδρες: 2.781 (49,6 %), γυναί-
κες: 2.830 (50,4%). 

9. Π.Ι. Μύλων: 2 γενικοί ιατροί, έδρα Μύ-
λοι. Πληθυσμός 852, 4 εξεταστήρια: Ελ-
ληνικό, Κιβέρι, Σκαφιδάκι, Κεφαλάρι. Σύ-
νολο πληθυσμού: 3.968, άνδρες: 2.057 
(51,9%), γυναίκες: 911 (48,1%).

10. Π.Ι. Αραχναίου: 1 γενικός ιατρός + 1 
αγροτικός, έδρα Αραχναίο. Πληθυσμός 
800, 2 εξεταστήρια: Αγ. Δημήτριος, Αρ-
καδικό. Σύνολο πληθυσμού: 2.147, άν-
δρες: 1.113 (51,9%), γυναίκες: 1.034 
(48,1%).

11. Π.Ι. Αχλαδόκαμπου: 1 αγροτικός ιατρός, 
έδρα Αχλαδόκαμπος. Πληθυσμός 593, 
1 εξεταστήριο: Ανδρίτσα. Σύνολο πλη-
θυσμού: 633, άνδρες: 306 (48,3%), γυ-
ναίκες: 327 (51,7%).

12. Π.Ι. Κουτσοποδίου: 2 γενικοί ιατροί + 
1 μαία, έδρα Κουτσοπόδι. Πληθυσμός 
2.265, 4 εξεταστήρια: Σχινοχώρι, Μα-
λανδρένι, Ήρα, Ίναχος. Σύνολο πληθυ-
σμού: 4.714, άνδρες: 2.274 (48,3%), 
γυναίκες: 2.440 (51,7%).

13. Π.Ι. Φιχτίων: 1 Επιμελητής Β' του ΕΣΥ, 
έδρα Φίχτια. Πληθυσμός 913, 3 εξετα-
στήρια: Μυκήνες, Μπόρσα, Μοναστηρά-
κι. Σύνολο πληθυσμού: 1.916,  άνδρες: 
968 (50,6%), γυναίκες: 948 (49,4%).

Από τον πίνακα 4 διαπιστώνουμε ότι το 
48% του Νομού εξυπηρετούνται από του 
ΚΥΛ και τα ΠΙ. Επίσης φαίνεται από τα ανω-
τέρω ότι η υπογεννητικότητα είναι γεγονός. 
Υπάρχει αναστροφή της επί εκατό αναλογίας 
σε σχέση με την Εθνική Απογραφή του 1991. 
Στα ορεινά και απομακρυσμένα χωριά κατοι-
κούν σχεδόν μόνον ηλικιωμένοι και η ιατρι-
κή φροντίδα πρέπει να οργανωθεί προς αυ-
τό το σκοπό. Υπάρχουν ιατροί ειδικοτήτων 
διορισμένοι για τα Κέντρα Υγείας, οι οποίοι 

εργάζονται στα νοσοκομεία, δεν τους γνωρί-
σαμε όμως ποτέ. Η στελέχωση ορισμένων ΠΙ 
με γενικούς ιατρούς πραγματικά αναβάθμι-
σε την παροχή των προσφερόμενων υπηρε-
σιών και ανακούφισε τον κόσμο των περιο-
χών, που για χρόνια ήταν εγκαταλελειμμένος 
και ξεχασμένος. Πρέπει κάθε ΠΙ στελεχωθεί 
και με νοσηλεύτρια και επισκέπτη/τρια υγεί-
ας, γιατί η κοινωνική φροντίδα στους κατοί-
κους αυτούς είναι απαραίτητη. 

Σήμερα στο ΚΥΛ υπηρετούν 12 ιατροί (4 
με την ειδικότητα του γενικού ιατρού, 2 παι-
δίατροι, 2 παθολόγοι, 1 μικροβιολόγος, 2 
οδοντίατροι, 1 υπηρεσίας υπαίθρου), και στα 
ΠΙ 21 ιατροί (10 γενικοί ιατροί, 8 υπηρεσί-
ας υπαίθρου και 3 Επιμελητές Β' του ΕΣΥ), 
συνολικά 33. 

Συζήτηση
Στην πατρίδα μας αρχίζει η προσπάθεια 

εφαρμογής και οργάνωσης της ΠΦΥ το 1983, 
με τη δημοσίευση του νόμου 1397/1983 που 
προβλέπει την ίδρυση Κέντρων Υγείας συν-
δεδεμένων με τα νοσοκομεία από τα οποία 
και εξαρτώνται5. Μέχρι το 1974 η πολιτική 
υγείας στην Ελλάδα παραμένει ασαφής και 
αναποτελεσματική. Οι τομείς της παιδείας και 
της υγείας φαίνεται να αποκτούν προτεραιό-
τητα. Όμως, ενώ οι κοινωνικές συνθήκες ήταν 
αρκετά ώριμες για μια δραστική και συνολι-
κή παρέμβαση που θα οδηγούσε σταδιακά 
στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δη-
μόσιου συστήματος υγείας, σε πολιτικό επί-
πεδο υπήρχαν ακόμη αντιστάσεις6. 

Η ΠΦΥ και τα Κέντρα Υγείας
Τα Κέντρα Υγείας καλύπτουν ένα ορισμέ-

νο πληθυσμό που περικλείεται από συγκε-
κριμένα γεωγραφικά όρια, μια συγκεκριμένη 
κοινότητα. Το μέγεθος των Κέντρων Υγείας, ο 

εξοπλισμός και η στελέχωσή τους με το απα-
ραίτητο επιστημονικό και βοηθητικό προσω-
πικό είναι ανάλογο με τον πληθυσμό, τις ανά-
γκες του οποίου καλύπτει. Το πρόγραμμα για 
την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δίνει μια 
άμεση προτεραιότητα στην ανάπτυξή της, στις 
μη αστικές περιοχές, προκειμένου να καλυ-
φθούν τα τεράστια κενά και να εξαλειφθούν 
οι κοινωνικές ανισότητες ανάμεσα στα αστι-
κά κέντρα και την υπόλοιπη χώρα.

Κεντρικός θεσμός στη διαδικασία υλο-
ποίησης των νέων αντιλήψεων και στόχων 
για την ΠΦΥ είναι τα πολυδύναμα Κέντρα 
Υγείας, ενταγμένα στο όλο σύστημα παρο-
χής υπηρεσιών υγείας ως αποκεντρωμένες 
οργανικές μονάδες των νομαρχιακών νοσο-
κομείων. Παράλληλα με τα Κέντρα Υγεί-
ας υπολειτουργούσαν τα Κοινοτικά Ιατρεία 
(Αγροτικά) για αρκετά χρόνια. Μετά το 1994 
με την υπ΄ αριθμόν Υ4α/οικ.5961/94 Φ.Ε.Κ 
470Β΄/94 υπουργική απόφαση, υπάγονται 
επιστημονικά και διοικητικά στο Κέντρο Υγεί-
ας Λυγουριού, 13 περιφερειακά και τα αντί-
στοιχα τους 48 Κοινοτικά Ιατρεία.

Σκοπός των Κέντρων Υγείας
Στο άρθρο 15 του Ν. 1397/83 ορίζεται ότι 

σκοπός των Κέντρων Υγείας είναι: 
1 . Η παροχή ισότιμης Πρωτοβάθμιας Περί-

θαλψης στο σύνολο του πληθυσμού της 
περιοχής τους και σε όσους προσωρινά 
διαμένουν σε αυτή.

2. Η νοσηλεία και παρακολούθηση αρρώ-
στων που βρίσκονται στο στάδιο της 
ανάρρωσης ή μετά την έξοδο τους από 
το νοσοκομείο.

3. Η παροχή πρώτων βοηθειών και η νοση-
λεία σε έκτακτες περιπτώσεις έως τη διακο-
μιδή των αρρώστων στο νοσοκομείο.

4. Η διακομιδή αρρώστων με ασθενοφόρο 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΚΥ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (48.021 ΚΑΤΟΙΚΟΙ), ΤΟ 47% ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. 

Ηλικία (έτη) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

0-14 3.495       (13,8%) 3.305       (14,5%) 6.800       (14,0%) 

15-24 3.387       (13,4%) 2.634       (11,6%) 6.021       (12,5%)

25-39 5.172       (20,5%) 4.628       (20,3%) 9.798       (20,4%)

40-54 4.565       (18,1%) 4.339       (19,0%) 8.904       (18,5%)

55-64 3.686       (14,6%) 2.827       (12,4%) 6.583       (13,7%)

65+ 4.920       (19,5%) 4.995       (21,9%) 9.915       (20,6%)

Σύνολο 25.225       (52,5%) 22.796       (47,5%)           48.021     (100,0%)
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αυτοκίνητο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο 
μεταφοράς σε έκτακτες περιπτώσεις στο 
κέντρο υγείας ή στο νοσοκομείο. 

5.  Η οδοντιατρική περίθαλψη. 
6.  Η άσκηση προληπτικής ιατρικής ή οδο-

ντιατρικής και η υγειονομική διαφώτιση 
του πληθυσμού.

7.  Η ιατροκοινωνική και επιδημιολογική 
έρευνα.

8.  Η ιατρική της εργασίας. 
9.  Η παροχή υπηρεσιών σχολικής υγιει-

νής.
10. Η ενημέρωση και διαφώτιση για θέματα 

οικογενειακού προγραμματισμού.
11. Η εκπαίδευση των γιατρών και του λοι-

πού προσωπικού υγείας.
12. Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φρο-

ντίδας.
13. Η παροχή φαρμάκων σε δικαιούχους, 

αν δεν λειτουργεί φαρμακείο στην πε-
ριοχή τους.

14. Η μελέτη και διάγνωση δυσμενών κοι-
νωνικό-οικονομικών και ψυχολογικών 
καταστάσεων ατόμων και ομάδων και 
εργασία μαζί τους για την άμβλυνση ή 
«θεραπεία» τους πριν δημιουργηθούν 
σοβαρά προβλήματα υγείας.

15. Ενημέρωση του πληθυσμού και «ειδι-
κών ομάδων» γύρω από θέματα ψυχι-
κής υγιεινής ενδοικογενειακών σχέσεων 
και προϋποθέσεων ομαλής κοινωνι-
κής ζωής.

16.  Ψυχολογική και κοινωνική συμπαράστα-
ση του ασθενή και της οικογένειας του, 
τόσο στη φάση της αρρώστιας όσο και 
στη φάση της αποθεραπείας, της αποκα-
τάστασης και της επαναπροσαρμογής στο 
οικογενειακό, επαγγελματικό και ευρύ-
τερο κοινωνικό περιβάλλον.

17. Την εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού 
(εκπαίδευση ειδικευομένων στη γενική ια-
τρική, συνεχής εκπαίδευση κ.λπ.).

18. Την εκπαίδευση του υπόλοιπου προσω-
πικού υγείας.

19. Την εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων ια-
τροκοινωνικής και επιδημιολογικής έρευ-
νας που αποσκοπούν στην προάσπιση και 
προαγωγή της υγείας των πολιτών.

Η πρόοδος που συντελέστηκε από πλευ-
ράς επαρκούς κάλυψης των αναγκών, όσο 
και από πλευράς βελτίωσης των προσφερό-
μενων υπηρεσιών υγείας την τελευταία 20ετία 
κρίνεται αναμφισβήτητη. Ο τομέας κοινωνι-
κής προστασίας άρχισε να οργανώνεται στα 
πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, 
με ρυθμίσεις και θεσμούς καμιά φορά πρω-
τοποριακούς (όπως των ΚΑΠΗ), που αναδι-

οργάνωσαν τον τομέα κοινωνικής φροντίδας 
στην Ελλάδα, τα οποία στη περιοχή μας κα-
λύπτονται και από εμάς. Οι υποδομές υγείας, 
η δυνατότητα προσπέλασης των υπηρεσιών 
και η στελέχωση αναβαθμίστηκαν σημαντικά. 
Όσον αφορά όμως άλλα σημαντικά θέματα 
όπως η χρηματοδότηση, η διοίκηση και δι-
αχείριση, ο έλεγχος, η συνολική αποδοτικό-
τητα των πόρων και η ανάπτυξη της πρωτο-
βάθμιας φροντίδας υγείας στα αστικά κέντρα, 
η κατάσταση παρέμεινε η ίδια ή επιδεινώθη-
κε7. Από την άλλη μεριά η αδυναμία των ελ-
ληνικών νοσοκομείων να επαναπροσδιορί-
σουν τον τρόπο λειτουργίας τους σύμφωνα με 
τις σημερινές απαιτήσεις επηρεάζει την απο-
δοτικότητά τους, με αποτέλεσμα ο νοσοκο-
μειακός τομέας στη χώρα μας να θεωρείται 
υπερβολικά «ακριβός», δύσκολα προσπε-
λάσιμος από τον κόσμο και να προκαλεί σε 
μεγάλο βαθμό τη δυσαρέσκεια εξαιτίας της 
ποιότητας των υπηρεσιών του8. 

Τα συστήματα υγείας δεν πρέπει να εν-
διαφέρονται μόνο για τη βελτίωση υγείας 
του πληθυσμού, αλλά και για την προστα-
σία των πολιτών από το οικονομικό κόστος 
των ασθενειών. Η πρόκληση για τις χώρες 
είναι να μειώσουν τη συνεχώς αυξανόμενη 
επιβάρυνση των πολιτών, που αναγκάζονται 
να πληρώσουν από την τσέπη τους9. Η ανά-
πτυξη ενός δικτύου που θα παρέχει πληρο-
φορίες, μέσω των υπολογιστών και των τη-
λεπικοινωνιών στο υγειονομικό προσωπικό, 
μπορεί να συμβάλει θετικά στην οργάνωση 
και διοίκηση του ΕΣΥ γενικότερα, αλλά και 
στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών περί-
θαλψης. Η δημιουργία ενός τέτοιου δικτύου, 
για παράδειγμα, θα επιτρέπει την μεταφορά 
εργαστηριακών αποτελεσμάτων και πληρο-
φοριών για τον ασθενή, επιτυγχάνοντας έτσι 
την παρακολούθηση της πορείας του ασθε-
νή όπου και αν αυτός νοσηλεύεται10.

Η ενδεχόμενη εφαρμογή της έξυπνης κάρ-
τας υγείας, ενός κινητού μέσου αποθήκευ-
σης σημαντικών ιατρικών πληροφοριών, στο 
Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα κάλυπτε τις ανά-
γκες για πρόσβαση και ενημέρωση σε ιατρι-
κά δεδομένα ασθενών από οποιοδήποτε ση-
μείο και θα οδηγήσει στην καλύτερη, άμεση 
και αποδοτικότερη επίλυση των προβλημά-
των υγείας των ασθενών11. 

Θα πρέπει να τονιστεί πως σκοπός της 
λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και Περι-
φερειακών Ιατρείων είναι ο καθορισμός και 
η εξειδίκευση του φάσματος των αρμοδιο-
τήτων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, 
και πρέπει να συντονίζουν όλες τις υπηρεσί-
ες και τις δραστηριότητες για την προστασία 

και προαγωγή της υγείας και ειδικότερα να 
εξασφαλίζουν τουλάχιστον:
1. Πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, (φρο-

ντίδα) δηλαδή διάγνωση, θεραπεία και 
αποκατάσταση (σωματική και ψυχική) 
στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ανά-
γκη χρησιμοποίησης των ειδικών ιατρο-
τεχνικών μέσων του νοσοκομείου.

2. Ιατροπροληπτικές υπηρεσίες, όπως υπη-
ρεσία εμβολιασμών, υπηρεσία παιδικής 
υγιεινής, υπηρεσία παρακολούθησης 
εγκύων και νέων μητέρων, υπηρεσία οι-
κογενειακού προγραμματισμού, υπηρε-
σία υγιεινής της εργασίας κ.λπ.

3. Κοινωνική φροντίδα, δηλαδή φροντίδα 
για τις πληθυσμιακές ομάδες, περίθαλ-
ψη στο σπίτι χρόνιων αρρώστων.

4. Η αποθεραπεία αρρώστων μετά την έξο-
δο τους από το νοσοκομείο.

5. Η βραχεία νοσηλεία για διαγνωστικούς 
ή θεραπευτικούς λόγους.

6. Οδοντιατρική φροντίδα.

Συμπέρασμα
Συμπερασματικά, θα μπορούσε να λε-

χθεί ότι σε κάθε Κέντρο Υγείας και Περι-
φερειακό Ιατρείο ασκούνται παράλληλα 
και ταυτόχρονα τρεις «ανεξάρτητες» δρα-
στηριότητες που αναφέρονται στην πρωτο-
βάθμια ιατρική περίθαλψη, την πρόληψη 
και την κοινωνική φροντίδα. Δεν θα πρέ-
πει όμως σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί 
πως η σχηματική αυτή διάκριση σημαίνει 
και διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων 
του προσωπικού και αυτονόμηση ειδικοτή-
των. Το κάθε στέλεχος της ομάδας υγείας, 
ανάλογα με την ειδικότητά του, αναπτύσ-
σει παράλληλες και ταυτόχρονες δραστη-
ριότητες που αναφέρονται σε όλους τους 
παραπάνω τομείς περίθαλψη, πρόληψη, 
κοινωνική φροντίδα. Οι βασικές αρχές λει-
τουργίας του συστήματος πρωτοβάθμιας 
ιατρικής φροντίδας, σύμφωνα με τις νέες 
αντιλήψεις, για να εξασφαλίζεται η κάλυ-
ψη των αναγκών του πληθυσμού, είναι η 
συνέχεια της περίθαλψης, η δυνατότητα 
προσπέλασης των πολιτών, η δυνατότη-
τα συνεχούς παροχής των υπηρεσιών όλο 
το 24ωρο και όλο το χρόνο και η διάθε-
ση των απαραίτητων διαγνωστικών και θε-
ραπευτικών μέσων, ώστε να λύνεται κάθε 
κοινό πρόβλημα υγείας σε τοπικό επίπεδο 
και να αποφεύγεται η μη αναγκαία προ-
σφυγή στο νοσοκομείο.

Οι ανάγκες υγείας του πληθυσμού είναι 
πολύ ευρύτερες από την απλή ιατρική πε-
ρίθαλψη και η ανάπτυξη των Κέντρων Υγεί-



ας και ΠΙ πρέπει να είναι προσαρμοσμένη 
σ’ αυτές ακριβώς τις ανάγκες. Η τεχνολο-
γία μπορεί να βοηθήσει το Σύστημα Υγεί-
ας να ανταποκριθεί σ’ αυτές τις προκλή-
σεις. Έτσι, η ανάπτυξη ενός δικτύου που 
θα παρέχει πληροφορίες μέσω των υπο-
λογιστών και των τηλεπικοινωνιών στο 
υγειονομικό προσωπικό μπορεί να συμ-
βάλει θετικά στην οργάνωση και διοίκηση 
του ίδιου του ΚΥΛ και ΠΙ , αλλά και στην 
ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών περίθαλ-
ψης. Η ανάπτυξη της τηλεϊατρικής, η εφαρ-
μογή της έξυπνης κάρτας υγείας, η χρήση 
του Διαδικτύου θα βοηθήσουν στη βελ-
τίωση της αποτελεσματικότητας, της απο-
δοτικότητας, της διαχείρισης και οργάνω-
σης του Συστήματος Υγείας γενικότερα, 
μειώνοντας και το κόστος των υπηρεσιών 
υγείας για τους πολίτες. Η σχέση τεχνολο-
γίας και συστήματος υγείας είναι αμφίδρο-
μη. Η ανάγκη βελτίωσης τόσο της δομής 
όσο και της αποτελεσματικότητας του συ-
στήματος υγείας απέναντι στις ανάγκες που 
δημιουργούνται, επιβάλλει τη μεταρρύθμι-
ση στην πολιτική υγείας και την επένδυση 
στην τεχνολογία, και την αξιοκρατική ειδι-
κή στελέχωση των ΚΥ και ΠΙ. 

Summary
The Primary Health Care at Argos and 
Nafplio county today and in the future
M. Tavlanta, K. Tziarou, A. Chasioti, D. Lia-
tas, Th. Tavlanta, G.-Z. Zantopoulos, K. Po-
giatzis, P. Tavlantas  

The benefit of Primary Health Care 
(PHC) at Argos and Nafplio of Argolida 
County begun to provided at 1986. At 
that time the Health Center of Lygourio 
(HCL) and the Primary Health Care Units 
started their action. 

The HCL is in municipality of Asclepeio 
and controls 13 Primary Health Care Units 
and provides primary health care at the 47% 
to the total population of the County. PHC 
provides Primary Health Care, prevention 
and social care. Today the HCL serve 9 spe-
cialize doctors and managemental person-
nel. The Primary Health Care Units serve 
21 doctors: 10 General Practicians and 11 
Community Doctors and nursing person-
nel. We believe that the application of a 
new technology e.g. the smart card of 
the patient and the staffing of the Health 
Centers and the Primary Health Care Units 

with specialized personnel it could improve 
the provided service.

Key words: Primary Health Care, Health Cen-
ter, Primary Health Care Units.
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