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Περίγραμμα

 Εισαγωγή-Έννοιες

 ΓΕΣΥ βασισμένο στη ΠΦΥ

 Γιατί ΠΦΥ ως λύση; 

 Πως θα αλλάξει η σημερινή κατάσταση;

 Η αναγκαιότητα της ΠΦΥ: αναφορά στις υπηρεσίες 
υγείας και στο κόστος τους στην περίοδο της 
οικονομικής κρίσης

 Η αναγκαιότητα της ΠΦΥ: αναφορά στους 
επαγγελματίες υγείας

 Η αναγκαιότητα της ΠΦΥ: αναφορά στον ασθενή 

 Αντί επιλόγου



ΓΕΣΥ βασισμένο στη ΠΦΥ

 Πρώτη επαφή (η πρώτη φορά που ο ασθενής
επισκέπτεται μια δομή ΠΦΥ για πρώτη φορά, για ένα νέο
πρόβλημα)

 Διαχρονικότητα (διατήρηση επαφής με το πρόσωπο και
όχι μόνο με τη νόσο στο πέρας του χρόνου)

 Πληρότητα/ολοκλήρωση (αντιμετώπιση- ΦΡΟΝΤΙΔΑ
όλων των αναγκών – υγείας του πληθυσμού και όχι μόνο
των συχνότερων νοσημάτων)

 Διασύνδεση (διασύνδεση φορέων/δομών με άλλες δομές
όταν αυτό χρειάζεται)
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Διάφορα χαρακτηριστικά της ΠΦΥ στην 
Ευρώπη



Τα δυνατά και αδύνατα σημεία της ΠΦΥ-Το 
EU-PHAMEU Project

Source: Kringos D. et al. British Journal of General Practice, November 2013



O Γενικός Ιατρός στην Ευρώπη

NIVEL, 2005



Ποιά η σχέση της ΠΦΥ με τις εκβάσεις 
υγείας;









Πως θα εφαρμόσουμε με επιτυχία 
ισχυρή ΠΦΥ;

http://www.supportsummaries.org/assets/Uploads/Phillips2010.pdf

http://www.supportsummaries.org/assets/Uploads/Phillips2010.pdf


 The Chronic Care Model (CCM) identifies the essential 
elements of a health care system that encourage high-
quality chronic disease care. These elements are the 
community, the health system, self-management support, 
delivery system design, decision support and clinical 
information systems. Evidence-based change concepts 
under each element, in combination, foster productive 
interactions between informed patients who take an active 
part in their care and providers with resources and 
expertise.





Ποιότητα υπηρεσιών υγείας  

Αξιολογούμε την ποιότητα;

o Ασφάλεια
o Αποτελεσματικότητα
o Ασθενο-κεντρική φροντίδα 
o Έγκαιρη φροντίδα 
o Επάρκεια
o Ισότητα 

* 

Starfield B. Primary care and equity in health: the importance of effectiveness 
and equity to people’s needs. Humanity and Society, 2009; 33: 56-73.



Κλινική Διακυβέρνηση (Clinical 
Governance)

http://www.bmj.com/content/317/715

0/61

http://www.bmj.com/content/317/7150/61


Source: Mercer WS. et al. BMJ 2012

Το φορτίο των ψυχικών και σωματικών νοσημάτων: 
Η εστίαση στην πολλαπλή νοσηρότητα  



Οικονομική κρίση και ποιότητα στις 
υπηρεσίες ΠΦΥ 



Η αναγκαιότητα της ΠΦΥ: αναφορά στις υπηρεσίες υγείας και στο 
κόστος τους στην περίοδο της οικονομικής κρίσης-αναφορά στο 

Francis Report: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΝΟΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Source: Francis R. The Mid Staffordshire NHS Foundation Trust Public Inquiry. February 2013.



Francis 
Report (II)

Συστάσεις…

Source: Francis R. The Mid Staffordshire NHS Foundation Trust Public Inquiry. February 2013.



…

Η αναγκαιότητα της ΠΦΥ: αναφορά στις υπηρεσίες υγείας και 
στο κόστος τους στην περίοδο της οικονομικής κρίσης-ΙΙ



…

•Αύξηση του αριθμού των επισκέψεων στους ΓΙ και στα Τμήματα Επειγόντων 
Περιπτώσεων
•Σημαίνει είτε αύξηση ακάλυπτων αναγκών υγείας ή ζήτηση υπηρεσιών που 
εισάγει η αυξημένη παροχή

Η αναγκαιότητα της ΠΦΥ: αναφορά στις υπηρεσίες υγείας και 
στο κόστος τους στην περίοδο της οικονομικής κρίσης-ΙΙΙ



4 προτάσεις/στρατηγικές:

1. Απομάκρυνση των 
θεμάτων υγείας από την 
ευθύνη του κράτους

2. Απλοποίηση των 
κανόνων και 
διαδικασιών σχετικά με 
την υγεία

3. Προώθηση της 
αυτοφροντίδας σε 
άτομα και οικογένειες.

4. Ενίσχυση του ρόλου των 
ιδιωτικών εταίρων.

Να ξαναδομήσουμε ένα σύστημα υγείας με κανόνες, αρχές και αξίες



Source: Kousoulis A, Angelopoulou KA, Lionis C et al, EJGP 2013

•Ουσιαστική 
μετατόπιση της 
πολιτικής στην 
ΠΦΥ

•Εστίαση σε 
ουσιαστικές 
αλλαγές στην 
αποκέντρωση και 
στην εκπαίδευση

•Η αναφορά 
ιδιαίτερα στις 
αξίες

Να ξαναδομήσουμε ένα σύστημα υγείας με κανόνες, 
αρχές και αξίες



Source: Shea S et al. Reaching a consensus in defining 
and moving forward with the science and art of 
compassion in healthcare. Journal of Holistic 
healthcare; 8:3 2011. 

Η επένδυση στην κουλτούρα για 
τη συμπονετική φροντίδα



Πως ορίζεται η συμπόνια; (1)

Η αγγλική λέξη ‘compassion’ = ‘to suffer together’

«Οι λέξεις συμπόνια και  ενσυναίσθηση (empathy) χρησιμοποιούνται 
εξίσου με τις λέξεις αγάπη και ευγένεια και παρά ταύτα εμείς, ως μια 
συλλογική κοινωνία, δεν έχομε ομοφωνήσει ως προς το τι σημαίνουν 

αυτές οι λέξεις.» (Hoisington, 2007)

«Συμπόνια είναι ένα ‘αίσθημα’ αποτελούμενο  από συναισθήματα τα 
οποία γίνονται αντιληπτά έμμεσα μέσω της ανώτερης νοητικής 

λειτουργίας» (Damasio, 2010)

Ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος ορισμός:

«…[η συμπόνια] αντανακλά μια βαθιά συνειδητοποίηση του τι 
υποφέρει ο άλλος, συνοδευόμενη από την επιθυμία να την 

ανακουφίσει» (Chochinov, 2007)



Η αναγκαιότητα της έρευνας στην ΠΦΥ: για τη 
στήριξη της επιστημονικότητας αλλά και της 

αναγκαιότητας της

 Για τους μη αναγνωρισμένους προσδιοριστές των 
χρόνιων νοσημάτων με χρήση συμβατικών και μη 
μεθόδων ανάλυσης δεδομένων

 Μετεγγραφή της αυτόχθονης γνώσης σε θεραπευτικές 
πρακτικές 

 Για την αποτελεσματικότητα πολυεπίπεδων
παρεμβάσεων σε ασθενείς με πολλαπλή νοσηρότητα

Lionis, et al. BMC Research Notes 2010

Lionis, et al. Lancet 1998

Samoutis, et al. Fam Pract 2010



Slide prepared by Dr Lucja Kolkiewicz 

Αντί επιλόγου-Ι
Να ξαναθυμηθούμε απλούς κανόνες της ιατρικής 

τέχνης



Αντί επιλόγου-ΙΙ

«… όταν οι επαγγελματίες υγείας 
αναπτύσσουν τις δεξιότητες να μεταδίδουν 

απλόχερα συμπόνια στους ασθενείς τους, τότε 
η αποτελεσματικότητα της φροντίδας 

αυξάνεται σημαντικά και οι ασθενείς με τις 
οικογένειες τους αισθάνονται ασφαλείς και 

καλά φροντισμένοι...»

(Robin Youngson)





ΒACK UP SLIDES



Μια μεθοδολογική προσέγγιση στην έρευνα 
στην ΠΦΥ-Ι

 Εφαρμογές σε ποικίλες επιστήμες: χαρτογραφία, πολεοδομία, οικολογία, περιβαλλοντολογία,

μετεωρολογία, όλους τους τομείς τις γεωγραφίας, οικονομία, πολιτική, φυσική, μαθηματικά, κοινωνιολογία, διατροφή,

ιατρική, επιδημιολογία, δημόσια υγεία, θεολογία (θρησκείες / πνευματικότητα) κ.α

Χωρο-χρονική πρόβλεψη: επίπεδα υγείας/ θνησιμότητα/ νοσηρότητα κ.α σε συνάρτηση με διάφορους

παράγοντες πχ. κοινωνικοδημογραφικούς, περιβαλλοντικούς, οικονομικούς, πνευματικούς

Μέσω μεθοδολογιών όπως τα μαθηματικά πολυώνυμα και χωρική παρεμβολή ή ανάλυση δικτύων

/ interpolation kriging , prediction map, network analysis

 Σ.Γ.Π (GIS) – Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών:
Είναι ένα ψηφιακό σύστημα, ικανό να ενσωματώσει, αποθηκεύσει,

προσαρμόσει, αναλύσει και παρουσιάσει γεωγραφικά συσχετισμένες

(geographically-referenced) πληροφορίες. Είναι ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη",

το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να αποτυπώσουν μια περίληψη του

πραγματικού κόσμου (προσομοίωση), να δημιουργήσουν διαδραστικά

ερωτήσεις χωρικού ή περιγραφικού χαρακτήρα (αναζητήσεις

δημιουργούμενες από τον χρήστη), να αναλύσουν τα χωρικά δεδομένα (spatial

data), να τα προσαρμόσουν και να τα αποδώσουν σε αναλογικά μέσα

(εκτυπώσεις χαρτών και διαγραμμάτων) ή σε ψηφιακά μέσα (αρχεία χωρικών

δεδομένων, διαδραστικοί χάρτες στο διαδίκτυο).

Σηφάκη και Πιστόλλα, 2013

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bUt3gDlp1yH1gM&tbnid=6Vzsq0APBDhAwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.seos-project.eu/modules/agriculture/agriculture-c03-s01.gr.html&ei=Jrg2Usi3L8GQtQaj7YCACg&bvm=bv.52164340,d.Yms&psig=AFQjCNFA-hRY89JClhbTnIf7Mcl45A0BbQ&ust=1379404190499622


Μια μεθοδολογική προσέγγιση στην έρευνα 
στην ΠΦΥ-ΙΙ

Εικόνα 1: Ανάλυση δικτύων για την περίπτωση της Αττικής και της Κρήτης 

Εικόνα 2: Χάρτης Πρόβλεψης της θνησιμότητας από Ισχαιμική νόσο από το 2013-2017 

 Πρόβλεψη για τα επίπεδα της θνησιμότητας 

από Ισχαιμική νόσο (ΘΙΝ)

1. Συλλογή δεδομένων ΘΙΝ και παραγόντων

κινδύνου (ανά Νομό)

2. Αποτύπωση περιγραφικών στοιχείων και

υπολογισμός επιδημιολογικών δεικτών

3. Εκτίμηση κινδύνου ανά παράγοντα αλλά και

αθροιστικά (Εικόνα 1)

4. Προσθήκη σημαντικών παραγόντων στο μοντέλο

πρόβλεψης 2013-2017 (Εικόνα 2)

 Στον χάρτη πρόβλεψης παρουσιάζεται ο

αριθμός των θανάτων από Ισχαιμικό ανά

100.000 άτομα, σε όλη την έκταση της Ελλάδος

[ακόμα και εντός των Νομών ανά 50 τχμ.]

Αυτή η χωρο-χρονική πρόβλεψη μπορεί να

δώσει χρήσιμες πληροφορίες για άμεση

παρέμβαση και εφαρμογή πολιτικών ΠΦΥ στις

περιοχές που αναμένεται να αυξηθούν τα

περιστατικά την 5/ετία 2013-2017

Σηφάκη και Πιστόλλα, 2013


