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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

Εκπροσωπώντας τον επιστημονικό και επαγγελματικό φορέα της Γενικής Ιατρικής 

επανερχόμαστε στο θέμα του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

(Π.Φ.Υ). Η συζήτηση που έχει προηγηθεί το τελευταίο διάστημα μεταξύ των μελών μας, οι 

προγραμματικές δηλώσεις του Υπουργού Υγείας κ. Αβραμόπουλου, αλλά κυρίως η νέα αναθεωρημένη Δ' 

Πρόταση του νομοσχεδίου που γνωστοποιήθηκε, μας επιβάλλουν την εκ νέου κοινοποίηση εν συντομία 

των θέσεων μας. 

Βάση της κριτικής  και των προτάσεων μας αποτελεί η διεθνώς αποδεκτή και τεκμηριωμένη αρχή 

ότι η Π.Φ.Υ  αποτελεί  σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας που αναφέρεται στην ολιστική προσέγγιση 

του ατόμου, της οικογένειας, της κοινότητας, από την πρόληψη έως την αντιμετώπιση και 

αποκατάσταση της νόσου, με απώτερο σκοπό την προαγωγή της υγείας. Σκοπός της Π.Φ.Υ μεταξύ των 

άλλων θα πρέπει να είναι η συστηματική και εξατομικευμένη παρακολούθηση του πολίτη μέσω της 

εφαρμογής πιστοποιημένων κανόνων πρόληψης, διατήρησης αλλά και αποκατάστασης της υγείας. Τα 

παραπάνω, πέρα από τον ορισμό της Π.Φ.Υ, αποτελούν και στοιχειοθετούν σε παγκόσμιο επίπεδο το 

ρόλο του Γενικού / Οικογενειακού Γιατρού. 

Είναι σαφές πως θα πρέπει να συντονιστούν οι προσπάθειες με στόχο τη σωστή εφαρμογή των 

κανόνων της Π.Φ.Υ. Είναι εξίσου σημαντικό να υπογραμμίσουμε πως η ορθή εφαρμογή της Π.Φ.Υ, 

πέραν των ευεργετικών αποτελεσμάτων για τον ίδιο τον πολίτη, θα αποφέρει σταδιακά τον έλεγχο και 

την εξυγίανση σ’ ότι αφορά την περιστολή των αλόγιστων δαπανών στον τομέα της Υγείας.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
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- Δυστυχώς βλέπουμε ότι το υπό συζήτηση σχέδιο  νόμου εξακολουθεί και στη Δ'-πρόσφατη μορφή 

του ουδόλως να  λαμβάνει υπόψη τα παραπάνω, αντίθετα υποβαθμίζει ή και αγνοεί ακόμα 

παραπέρα τη σημασία και την αναγκαιότητα στήριξης της Π.Φ.Υ από γενικούς ιατρούς. Ακόμα και ο 

τίτλος Οικογενειακός Γιατρός των προηγούμενων (Α και Β) σχεδίων εγκαταλείπεται και 

αντικαθίσταται από τον ορισμό «Προσωπικός» Γιατρός. 

- Θα επαναλάβουμε την ένσταση μας σ’ ότι αφορά στην ανάθεση της σύνταξης πρωτοκόλλων 

πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας της Π.Φ.Υ., στο  Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ). Είναι 

προφανείς οι λόγοι. Με την υπάρχουσα σύνθεση και λειτουργία, είναι αδύνατο και πρωτοφανές να 

αναφερόμαστε σε δημιουργία πρωτοκόλλων της Π.Φ.Υ. τη στιγμή που  η Γενική Ιατρική –μέσω 

των επίσημων φορέων της –  απουσιάζει εντελώς από τη σύνθεση του ΚΕΣΥ και πέραν αυτού τα 

μέλη του συμβουλίου γενικότερα δεν είναι στην πλειοψηφία τους επιστήμονες υγείας. Είναι ζωτικής 

σημασίας η ανάγκη για εφαρμογή ιατρικών πρωτοκόλλων, ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά 

υπόψη πού αναφέρονται και ποιός αναλαμβάνει τη σύνταξη τους. Έτσι λοιπόν, δεν μπορούν να 

συντίθενται ιατρικά πρωτόκολλα από επιτροπές χωρίς εξειδικευμένες ιατρικές γνώσεις σε σχέση με 

το πού αναφέρονται , όπως επίσης δεν μπορούν να εφαρμόζονται πρωτόκολλα από ιατρούς 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα απλά και μόνο επειδή συμβάλλονται στο σύστημα της Π.Φ.Υ. Είναι 

επιστημονικά απαράδεκτο αλλά και επικίνδυνο, είτε αφορά την σύνταξη, είτε την εφαρμογή, ο 

«οποιοσδήποτε» να αναλαμβάνει το «οτιδήποτε» και έτσι να οραματιζόμαστε και να αναθέτουμε  - 

σύμφωνα με τη λογική του νομοσχεδίου- την αντιμετώπιση του ελικοβακτηριδίου σε  

Καρδιολόγους, της  υπέρτασης σε Παιδιάτρους και την πρόληψη  σε  Μικροβιολόγους! Σε όλη την 

Ευρώπη, η σύνθεση και η εισήγηση των ιατρικών πρωτοκόλλων αναλαμβάνεται από τις 

επιστημονικές εταιρείες και τους αντίστοιχους επαγγελματικούς φορείς. Τα πρωτόκολλα αυτά εν 

συνεχεία γίνονται αποδεκτά από την επιστημονική κοινότητα στο σύνολό της και τελικά 

επικυρώνονται από την Πολιτεία, αποτελώντας πλέον σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες και όχι 

«πρωτόκολλα» γενικώς και αορίστως. 

- Η «υπαγωγή» των Κέντρων Υγείας, Περιφερειακών Πολυϊατρείων και Περιφερειακών Ιατρείων, 

διοικητικά στις ΥΠΕ και στη  Γενική Διεύθυνση Π.Φ.Υ αλλά ως προς τη στελέχωση, λειτουργία και 

επιστημονική εποπτεία τους στη διοίκηση του πλησιέστερου νοσοκομείου του ΕΣΥ, ουσιαστικά 

παρατείνει το ισχύον καθεστώς αποδυνάμωσης και υπολειτουργίας τους, όταν είναι γνωστά ήδη τα 

μεγάλα προβλήματα σε πόρους και προσωπικό που αντιμετωπίζει χρόνια τώρα η Τριτοβάθμια 

Περίθαλψη. Ο μόνος τρόπος που αποδεδειγμένα (αναφέρουμε  το επιτυχημένο παράδειγμα της 

περιφέρειας της Κρήτης) μπορεί να αποδώσει λειτουργικά και οικονομικά, είναι η πλήρης 

ανεξαρτητοποίηση των Κ.Υ και των Π.Ι από τα Νοσοκομεία. 
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- Θα χρειαστεί να επανέλθουμε και να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά τον ορισμό της Π.Φ.Υ και 

τον ρόλο του Γενικού / Οικογενειακού Ιατρού. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5, ο 

ασφαλισμένος επιλέγει τον προσωπικό του ιατρό, ωστόσο σύμφωνα με την παράγραφο 4  του 

άρθρου 4, ο ιατρός αυτός μπορεί να είναι οποιασδήποτε ειδικότητας! Ο ορθοπεδικός, ο 

μικροβιολόγος , ο ακτινολόγος μπορούν σύμφωνα λοιπόν με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου, να 

αναλάβουν από την πρόληψη έως την αποκατάσταση και να αναλάβουν πλήρη και αποκλειστική 

ιατρική ευθύνη αναφορικά με τον πληθυσμό της περιοχής τους! Λυπούμαστε αλλά δυστυχώς θα 

πρέπει κάποια στιγμή να τοποθετήσουμε τα πράγματα όπως είναι και όχι όπως «χαριτωμένα» 

αφήνουμε να εννοηθούν.  Δεν μπορεί μόνο στην Ελλάδα  η Π.Φ.Υ. να έχει άλλη ερμηνεία και ο 

Γενικός Ιατρός άλλον ρόλο σε σχέση με την παγκόσμια κοινότητα. Το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου 

στο σημείο αυτό, αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία και αναιρεί πλήρως τα δεδομένα του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με την οικογενειακή ιατρική. Ο οικογενειακός ιατρός δεν 

είναι το «εισιτήριο» για την κάθε ειδικότητα ως επαγγελματική αποκατάσταση. Δεν είναι το «μέσο» 

για μονιμότητα  - σχετικά άμεσης έναρξης – στον επαγγελματικό στίβο, ούτε το διαβατήριο για  

συλλογή «πελατολογίου».  

- Πρέπει να γίνει σαφές πως ολιστικά ο άνθρωπος, η οικογένεια και  η κοινότητα δεν μπορούν να 

γίνουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης για το «ποιος θα πάρει μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά 

εργασίας»! Ο αντίλογος ίσως ισχυριστεί πως δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμοι γενικοί γιατροί, 

τουλάχιστον όσοι χρειάζονται για να καλύψουν επαρκώς το σύστημα της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας. Κι έχουν δίκιο, ωστόσο κανείς δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τις καθυστερήσεις αλλά 

και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν συνεχώς  οι συνάδελφοι  Γενικοί Γιατροί  στην προσπάθεια 

ανεύρεσης θέσεως είτε μέσω κρίσης είτε με απευθείας επιλογή. Η αναμονή για ειδικότητα γενικής 

ιατρικής  σε μερικές περιπτώσεις αγγίζει την 8ετία ενώ συνεχώς οι αιτήσεις των νέων συναδέλφων 

συσσωρεύονται.  

Προτείνουμε: 

α) την άμεση ένταξη όλων των ειδικευμένων γενικών γιατρών ως οικογενειακών γιατρών στο 

σύστημα Π.Φ.Υ. ( δημοσίου και ιδιωτικού φορέα)  

β) τη μείωση του χρόνου αναμονής για την κάλυψη-μέσω προκηρύξεων- των  κενών θέσεων στα 

Κ.Υ σε λογικό διάστημα και όχι σε 2 χρόνια όπως ισχύει σήμερα. 

γ)  την άμεση προκήρυξη (κάθε εβδομάδα) των κενών θέσεων ΠΙ και Κ.Υ. Την άμεση επίλυση των 

γραφειοκρατικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε στην επιλογή θέσης από τους πίνακες κενών 

θέσεων Π.Ι. και Κ.Υ του Υπουργείου. 

δ) τη μείωση του χρόνου αναμονής για έναρξη ειδικότητας Γενικής Ιατρικής με την σύσταση νέων 

θέσεων ειδικευομένων στα Νοσοκομεία 
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ε) την κάλυψη των κενών θέσεων οικογενειακών γιατρών – μέχρι ότου συμπληρωθεί ο 

απαιτούμενος αριθμός ειδικών γενικών ιατρών – από ειδικούς παθολόγους ή παιδίατρους με ειδική 

ρύθμιση για χρόνο σύμβασης εργασίας από 3 έως 5 έτη (χρονικό διάστημα ικανό για την 

εκπαίδευση του απαραίτητου αριθμού γενικών γιατρών στην Ελλάδα) και εν συνεχεία  την πλήρη 

ένταξη στο σύστημα της Π.Φ.Υ. ως οικογενειακών ιατρών μόνο των ειδικών Γενικών Ιατρών. 

 

Με τη σύντομη αυτή κριτική μας σκοπεύουμε να επισημάνουμε τα κενά που κατά τη γνώμη μας 

παρουσιάζει και το Τέταρτο Προσχέδιο Νόμου όπως και τα προηγούμενα. 

   
 

 

 
 
 
 

Με εκτίμηση, 

      Για τα Διοικητικά Συμβούλια, 

Μποδοσάκης-Πρόδρομος Μερκούρης                                                      Ανάργυρος Μαριόλης 

 

Πρόεδρος  ΕΛΕΓΕΙΑ                                                                                     Πρόεδρος ΕΝΩΣΗΣ 

 


