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1

Ταυτότητα Υπουργείου

3

Δομές και διαθέσιμοι πόροι
Διοικητική δομή Υπουργείου
Διοικητική δομή / Ομαδοποίηση διοικητικών δομών

Προσωπικό (βάσει απογραφής, Δεκέμβριος 2020)
Σύνολο τακτικού προσωπικού Υπουργείου & ΝΠΔΔ

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας
Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας

76.588

Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Στοιχεία προϋπολογισμού (πρόβλεψη για το έτος 2021)
Ταμειακό σύνολο (σε εκ. €)
4.257 €
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Δομές και διαθέσιμοι πόροι
Λίστα οργανισμών, δομών, φορέων και μονάδων που εποπτεύονται από το Υπουργείο ή αποτελούν αντικείμενο διαχείρισής του
Εποπτευόμενος φορέας / Ομαδοποίηση εποπτευόμενων φορέων
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ) (7 ΝΠΔΔ)
2. Νοσοκομεία του ΕΣΥ (ΝΠΔΔ) (102)
3. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
4. Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)
5. Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών-Επισκεπτριών Υγείας
6. Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ)
7. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
8. Ιατρικοί Σύλλογοι
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. Νοσοκομεία διεπόμενα από ειδικές διατάξεις (ΝΠΙΔ)
1.1.Γενικό Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
2. Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
3. Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)
4. Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ)
5. Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ)
6. Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
7. Ινστιτούτο Παστέρ (συντρέχουσας εποπτείας με το Υπ. Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων)
8. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ)
9. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ( ΕΟΔΥ)
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Δομές και διαθέσιμοι πόροι
Λίστα οργανισμών, δομών, φορέων και μονάδων που εποπτεύονται από το Υπουργείο ή αποτελούν αντικείμενο διαχείρισής του
Εποπτευόμενος φορέας / Ομαδοποίηση εποπτευόμενων φορέων
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
1. Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ)
2. Γενικό Νοσοκομείο Θήρας
3. Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών ΑΕ (ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ)
4. Θυγατρικές Εταιρείες του ΕΟΦ:
Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ (ΙΦΕΤ ΑΕ)
Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία ΑΕ(ΕΚΑΠΤΥ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Νοσηλευτικές Σχολές:
1. Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας (48)
ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ι. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. Νοσοκομεία διεπόμενα από ειδικές διατάξεις (ΝΠΙΔ)
1.1. «ΩΝΑΣΕΙΟ» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
2. Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) στους Τομείς Ψυχικής Υγείας (30)
3. Kοινωφελή ιδρύματα του αστικού κώδικα (ΝΠΙΔ)
4. Eιδικώς αναγνωριζόμενα και επιχορηγούμενα φιλανθρωπικά Σωματεία
4.1 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
5. Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠΙΔ (69)
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Διατύπωση Στόχων και Σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές

7

Στρατηγικοί Στόχοι
Σύνδεση των Στόχων του Υπουργείου με τις Στρατηγικές Επιλογές της Κυβέρνησης
Στόχοι Υπουργείου

Ποιοτική Δημόσια Υγεία για όλους τους
Έλληνες

1. Ανάπτυξη και Υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος
Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης»

✔

2. Σύγχρονη και Αποτελεσματική Διοίκηση των Νοσοκομείων

✔

3. Αναδιάρθρωση του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας

✔

4. Βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υποστήριξης του
Τομέα της Ψυχικής Υγείας & Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων,
με Σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

✔
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2.i

Στόχος 1: Ανάπτυξη και Υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος
Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης»
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Στόχος 1: Βασικά προσδοκώμενα αποτελέσματα 2021
Στόχος 1: Ανάπτυξη και Υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης»
Αριθμός μαθητών στο σύνολο του
μαθητικού δυναμικού που θα
επωφεληθούν από την υλοποίηση
Παρεμβατικών
Προγραμμάτων Αντιμετώπισης του
Αλκοόλ
Αριθμός εμβολίων που θα
πραγματοποιηθούν σε ειδικές και
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, παιδιά,
ανηλίκους και ενηλίκους,
μετακινούμενους πληθυσμούς και
πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο

Ποσοστό γυναικών που θα επωφεληθούν
από την υλοποίηση του Εθνικού
Προγράμματος Προσυμπτωματικού
Ελέγχου

200.000 άτομα

Το παρεμβατικό πρόγραμμα κατά του Αλκοόλ θα πραγματοποιήσει δράσεις σε περίπου 2000
σχολεία και περίπου 2000 συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Εκτιμάται ότι περισσότεροι από
200.000 μαθητές θα επωφεληθούν.

4ο τρίμηνο 2021
4.000.000 δόσεις
ετησίως
4ο τρίμηνο 2021
35% των
γυναικών (50-69
Ετών)
4ο τρίμηνο 2021

Ο εν λόγω δείκτης αναφέρεται στο ετήσιο πλάνο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών και
αφορά στην προμήθεια 4 εκατ. Αντιγριπικών εμβολίων για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού
με αύξηση των δόσεων κατά 2,0 % σε σχέση με την περίοδο 2018-019. Επίσης, ως στόχος αναφέρεται
η αύξηση κατά 8,1% στο ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης κατά της γρίπης στους επαγγελματίες
υγείας των νοσοκομείων και κατά 12,2% στο αντίστοιχο ποσοστό των επαγγελματιών υγείας στην
ΠΦΥ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας προσδιορίζεται η κάθε επιμέρους
αναλαμβανόμενη δράση διεύρυνσης ή επικαιροποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών.

Εκτιμάται ότι συνολικά την διετία 2021-2022 θα επωφεληθούν περισσότερες από το 85% των
γυναικών της ομάδας στόχου. Ο δείκτης υπολογίζεται αθροιστικά από την υλοποίηση συνδυασμού
παρεμβάσεων όπως η Διενέργεια Διαγνωστικών Εξετάσεων Τραχήλου της Μήτρας και η Διενέργεια
Διαγνωστικών Εξετάσεων για τον καρκίνο του Μαστού.
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1: Ανάπτυξη και Υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης»
Δράσεις

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / Ειδικός Γραμματέας)

1.1

Υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Προαγωγής της Σωματικής Άσκησης και της Υγιεινής Διατροφής (ΕΠΠΣΑΥΔ)
για τον έλεγχο και τη διαχείριση των παραγόντων κινδύνου, που σχετίζονται με την κακή διατροφή και την έλλειψη
της σωματικής άσκησης

1.2

Υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Αντιμετώπισης του Αλκοόλ (ΕΠΑΑ) και την ενίσχυση των προστατευτικών
παραγόντων, που επιδρούν στην επίπτωση της συγκεκριμένης διαταραχής

1.3

1.4

Υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών (ΕΠΕΜΒ), το οποίο απευθύνεται σε ειδικές και ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού, παιδιά, ανηλίκους και ενηλίκους, μετακινούμενους πληθυσμούς και πληθυσμούς που
βρίσκονται σε κίνδυνο

Παρεμβάσεις πρόληψης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στα παιδιά και προαγωγή της ψυχικής υγείας τους

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για τα θέματα
Ψυχικής Υγείας
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για τα θέματα
Ψυχικής Υγείας
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1: Ανάπτυξη και Υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης»
Δράσεις

Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / Ειδικός
Γραμματέας)

1.5

Υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ), στον γενικό πληθυσμό για την πρώιμη
ανίχνευση νοσημάτων υψηλού επιπολασμού

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

1.6

Υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Προγεννητικού και Περιγεννητικού Ελέγχου (ΕΠΠΓΕ), το οποίο απευθύνεται στον
πληθυσμό για την προάσπιση της υγείας του κατά την προγεννητική και περιγεννητική περίοδο

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

1.7

Εθνικό Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ένταξης και Αποκατάστασης για άτομα με σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα
(ΕΠΨΕΑΑΨΥΠ)

1.8

Πρόγραμμα Ανακουφιστικής Φροντίδας Για Ασθενείς με Καρκίνο

Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για τα
θέματα Ψυχικής Υγείας
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας
Γενικός Γραμματέας ΠΦΥ
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1: Ανάπτυξη και Υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης»
Δράσεις

Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / Ειδικός
Γραμματέας)

1.9

Λειτουργική Αναδιοργάνωση του Συστήματος Παρακολούθησης της Υγείας του Πληθυσμού

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

1.10

Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών δημόσιας υγείας

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

1.11

Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας των μηχανισμών ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση εκτάκτων κινδύνων και
απειλών

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

1.12

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών περιβαλλοντικής υγείας

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1: Ανάπτυξη και Υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης»

Δράσεις

Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / Ειδικός
Γραμματέας)

1.13

Βελτίωση της ποιότητας και επιστημονικής εγκυρότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

1.14

Βελτίωση της Πληροφορικής οργάνωσης για τη Δημόσια Υγεία

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

1.15

Βελτίωση της Εξωστρέφεια του Συστήματος Δημόσιας Υγείας

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας
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Στόχου 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.1

Υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Προαγωγής της Σωματικής Άσκησης και της Υγιεινής Διατροφής (ΕΠΠΣΑΥΔ) για τον έλεγχο και τη
διαχείριση των παραγόντων κινδύνου, που σχετίζονται με την κακή διατροφή και την έλλειψη της σωματικής άσκηση

Έργα
Υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας, με τη συνεργασία του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
Παρεμβάσεις για την βελτίωση της σύστασης κατά την παραγωγή τυποποιημένων βιομηχανικών τροφών, με στόχο τη μείωση προσθήκης άλατος, σακχάρων, κορεσμένων
λιπαρών οξέων και βιομηχανικώς παραγομένων trans λιπαρών οξέων
Εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων για τη βελτιστοποίηση των χώρων και των όρων άθλησης στο σχολικό περιβάλλον, με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Εφαρμογή Διατροφικού - Προγράμματος «Υγιεινό Διάλλειμα»
Υποστήριξη προγραμμάτων άθλησης στις κατά τόπους αθλητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση προγραμμάτων άθλησης για όλες τις ηλικιακές ομάδες
του πληθυσμού
Διαμόρφωση προγραμμάτων ενημέρωσης της μαθητικής νεολαίας για εξειδικευμένους τομείς αθλητικής δραστηριότητας
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Στόχου 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.2

Υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Αντιμετώπισης του Αλκοόλ (ΕΠΑΑ) και την ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων, που
επιδρούν στην επίπτωση της συγκεκριμένης διαταραχής

Έργα
Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων κυρίως στα σχολεία για τις βλαπτικές συνέπειες της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ, με τη συνεργασία του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
Ενίσχυση των δομών αποτοξίνωσης

Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού με έμφαση στους ανηλίκους, τους οδηγούς και τις εγκύους

Διαμόρφωση δομών τηλεφωνικής υποστήριξης και επικοινωνίας ως προς την εξάρτηση από το αλκοόλ και λοιπές νόμιμες εξαρτήσεις
Εφαρμογή παρεμβάσεων με επίκεντρο τους ανήλικους, τις εγκύους και άτομα με προβληματική συμπεριφορά, που σχετίζεται με την αλόγιστη κατανάλωση
αλκοόλ, καθώς και παρεμβάσεων για την ορθή οδική συμπεριφορά
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Στόχου 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.3

Υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών (ΕΠΕΜΒ), το οποίο απευθύνεται σε ειδικές και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού,
παιδιά, ανηλίκους και ενηλίκους, μετακινούμενους πληθυσμούς και πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο

Έργα
Εισαγωγή του Ψηφιακού Βιβλιαρίου Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων

Υλοποίηση Ετήσιου Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών

Προμήθεια και εμβολιασμός Covid-19

Παρακολούθηση του Προγράμματος και Προσωποποιημένη ενημέρωση ενός εκάστου πολίτη για τον χρόνο και τον τρόπο συμμετοχής του στα προαναφερόμενα Εθνικά
Προγράμματα.
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Στόχου 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.4

Παρεμβάσεις πρόληψης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στα παιδιά και προαγωγή της ψυχικής υγείας τους

Έργα
Ενημέρωση για τα φαινόμενα της ενδοσχολικής και ηλεκτρονικής βίας (bullying, e-bullying) των μαθητών και εκπαίδευση σε τρόπους διαχείρισης και επίλυσης
προβλημάτων (anti-bullying programs) στο σχολείο.
Ενημέρωση για τις Συναισθηματικές Δυσκολίες: Άγχος, Κατάθλιψη και άλλα.
Εκπαίδευση σε Τεχνικές διαχείρισης της συμπεριφοράς για παρεμβάσεις σε παιδιά Σχολικής και Εφηβικής Ηλικίας

Εκπαίδευση στη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στα παιδιά

Ενημέρωση για την επίδραση των Ψηφιακών Μέσων στο παιδί. Τρόποι Πρόληψης από την Ηλεκτρονική Εξάρτηση
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Στόχου 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.5

Υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ), στον γενικό πληθυσμό για την πρώιμη ανίχνευση
νοσημάτων υψηλού επιπολασμού

Έργα
Διενέργεια Διαγνωστικών Εξετάσεων Τραχήλου της Μήτρας
Διενέργεια Διαγνωστικών Εξετάσεων για τον καρκίνο του Μαστού
Διενέργεια Διαγνωστικών Εξετάσεων Παχέος Εντέρου
Διενέργεια Διαγνωστικών Εξετάσεων Ανευρύσματος κοιλιακής Αορτής
Διενέργεια Διαγνωστικών Εξετάσεων για τον Καρδιαγγειακό κίνδυνο
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το ΕΠΠΕ
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Στόχου 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.6

Υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Προγεννητικού και Περιγεννητικού Ελέγχου (ΕΠΠΓΕ), το οποίο απευθύνεται στον πληθυσμό για
την προάσπιση της υγείας του κατά την προγεννητική και περιγεννητική περίοδο

Έργα

Δέσμη των επιστημονικά συνιστώμενων εργαστηριακών ελέγχων κατά την προγεννητική περίοδο

Επέκταση του Εθνικού Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (ΕΠΠΕΝ)

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το ΕΠΠΕΝ

Παρακολούθηση Προγράμματος από το Υπουργείο Υγείας
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Στόχου 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.7

Εθνικό Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ένταξης και Αποκατάστασης για άτομα με σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα
(ΕΠΨΕΑΑΨΥΠ)

Έργα

Παρεμβάσεις που αφορούν στην εργασιακή ένταξη ατόμων με σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα
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Στόχου 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.8

Πρόγραμμα Ανακουφιστικής Φροντίδα Για Ασθενείς με Καρκίνο

Έργα
Εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής Ανακουφιστικής Φροντίδας για τον Καρκίνο

Εισήγηση σχεδίου Νόμου για την ανακουφιστική φροντίδα

Ανάπτυξη Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανακουφιστική φροντίδα - Υποδομές

Ανάπτυξη Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανακουφιστική φροντίδα - Ανάπτυξη και οργάνωση υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας
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Στόχου 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.9

Λειτουργική Αναδιοργάνωση του Συστήματος Παρακολούθησης της Υγείας του Πληθυσμού

Έργα

Αναδιοργάνωση του εθνικού μηχανισμού συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών για την υγεία.

Σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης νοσημάτων

Ενίσχυση των δράσεων για την επιδημιολογική επιτήρηση, πρόληψη και αντιμετώπιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων στις μονάδες υγείας (δημόσιες και ιδιωτικές)
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Στόχου 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.10

Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών δημόσιας υγείας

Έργα
Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

Οργανωτική και λειτουργική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

Οργανωτική και λειτουργική αναδιοργάνωση των εποπτευομένων φορέων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας

Λειτουργική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υποδομών των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας
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Στόχου 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.11

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση εκτάκτων κινδύνων και απειλών

Έργα
Διαμόρφωση χώρων και προμήθεια εξοπλισμού επιδημιολογικού φραγμού στις πύλες εισόδου της χώρας και στα διεθνή αεροδρόμια

Διαμόρφωση χώρων και προμήθεια εξοπλισμού επιδημιολογικού φραγμού στα λιμάνια

Υγειονομική θωράκιση περιοχών που επιβαρύνονται από τις προσφυγικές ροές

Κάλυψη υγειονομικών αναγκών προσφύγων/μεταναστών
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Στόχου 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.12

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών περιβαλλοντικής υγείας

Έργα

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δικτύωση για την ασφαλή διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων

Ενίσχυση του εξοπλισμού των περιφερειακών και νομαρχιακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας για την παρακολούθηση παραγόντων περιβαλλοντικής υγείας

Δράσεις προστασίας της χλωρίδας και πανίδας με έμφαση στο αστικό περιβάλλον
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Στόχου 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.13

Βελτίωση της ποιότητας και επιστημονικής εγκυρότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Έργα

Διαπίστευση εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας.

Εκπόνηση κατευθυντήριων οδηγιών λειτουργίας των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

Εκπόνηση κανονισμών και οδηγιών προστασίας της Δημόσιας Υγείας στις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας
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Στόχου 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.14

Βελτίωση της Πληροφορικής οργάνωσης για τη Δημόσια Υγεία

Έργα
Λειτουργική διασύνδεση κεντρικών, περιφερειακών, δημοτικών υπηρεσιών και οργανισμών Δημόσιας Υγείας με το Υπουργείο Υγείας
Δημιουργία Εθνικής Βάσης Δεδομένων
Δημιουργία Εθνικών Αρχείων για τα Νοσήματα
Δημιουργία λογισμικών εργαλείων για παροχή υπηρεσιών από απόσταση (e-health, e-inclusion, telemedicine και home care)
Ψηφιοποίηση Εθνικών Οδηγών, Κατευθυντηρίων Οδηγιών και Πρωτοκόλλων Θεραπείας και Φροντίδας
Δημιουργία εθνικού διαδραστικού portal για τη Δημόσια Υγεία
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Στόχου 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.15

Βελτίωση της Εξωστρέφεια του Συστήματος Δημόσιας Υγείας

Έργα
Προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα του φαρμάκου ώστε να ενισχυθεί η παραγωγή προηγμένων προϊόντων και εφαρμογών (π.χ. ιατρική κάνναβη).
Προώθηση της συνεργασίας δημόσιου – ιδιωτικού τομέα όπως η Διασύνδεση του Εθελοντικού Τομέα με το υγειονομικό σύστημα αλλά και η συστηματοποίηση των
δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Προώθηση της Ελλάδας στην παγκόσμια αγορά Υγείας, ώστε να εδραιωθεί ο Τουρισμός Υγείας και να αναπτυχθούν νέες χρηματοδοτικές εισροές

Ενίσχυση των Διασυνοριακών Κέντρων Υγείας σε όλες τις βαθμίδες

Διευκόλυνση διακρατικής παροχής υπηρεσιών υγείας και φροντίδας.
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2.ii

Στόχος 2: Σύγχρονη και Αποτελεσματική Διοίκηση των Νοσοκομείων

30

Στόχος 2: Βασικά προσδοκώμενα αποτελέσματα 2021
Στόχος 2: Σύγχρονη και Αποτελεσματική Διοίκηση των Νοσοκομείων
280 κλίνες
Δημιουργία νέων κλινών ΜΕΘ / ΜΑΦ

4ο τρίμηνο 2021

Κεντρικοποίηση Προμηθειών /
Προκήρυξη Κεντρικών Διαγωνισμών

30%
4ο τρίμηνο 2021

Αξιολόγηση Νοσοκομείων από τον
ΟΔΙΠΥ

Εφαρμογή των DRG σε 3 πιλοτικά
νοσοκομεία

5 Νοσοκομεία

4ο τρίμηνο 2021
3 Πιλοτικά
Νοσοκομεία
4ο τρίμηνο 2021

Η Ελλάδα μέχρι πριν λίγους μήνες υπολειπόταν κατά πολύ του Ευρωπαϊκού μέσου όρου σε κλίνες
ΜΕΘ/ΜΑΦ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τον Ιούλιο του 2019 υπήρχαν 557 κλίνες ΜΕΘ σε όλη τη Χώρα που
αντιστοιχούν σε 5,13 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους, όταν ο αντίστοιχος Ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 12
κλίνες ανά 100.000 κατοίκους. Στην κορύφωση της πανδημίας φτάσαμε τις 1017 κλίνες από τις οποίες οι
840 ήταν σε δημόσια νοσοκομεία (με προσωρινή λειτουργία ως ΜΕΘ κάποιων ειδικών μονάδων ΜΕΘ,
ΜΕΛ, Μονάδων εμφραγμάτων, κ.λπ.). Τον Σεπτέμβριο του 2020 (11/9/20) διαθέτουμε 915 κλίνες ΜΕΘ
(762 ΕΣΥ, 32 ΣΤΡ, 121 ΙΔ). Στόχος είναι ο αριθμός των ΜΕΘ μέχρι το τέλος του 2021 να είναι 1200,
πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό ΜΟ.
Ο σχεδιασμός για η διενέργεια κεντρικών προμηθειών από την ΕΚΑΠΥ αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο του
Υπουργείου. Η μετατροπή σε Α.Ε. που προβλέπεται να υλοποιηθεί εντός του 2020 θα προσδώσει
μεγαλύτερη ευελιξία και θα μπορεί να επιταχύνει τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Οι δαπάνες του 2019 για
τέσσερις βασικές κατηγορίες νοσοκομειακών υλικών (φάρμακα εκτός πατέντας, υγειονομικό υλικό,
ορθοπεδικό και χημικά αντιδραστήρια) ανέρχεται στα 924 εκ.€ . Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του 2021 θα
προκηρυχθούν διαγωνισμοί που θα καλύπτουν το 30% της προαναφερόμενης δαπάνης, ήτοι 277 εκ.€.

Άμεση είναι η ανάγκη αξιολόγησης των φορέων υγείας και της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας
προς τους πολίτες. Η δημιουργία του νέου φορέα αξιολόγησης του «Οργανισμού Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία» (ΟΔΙΠΥ ΑΕ) βρίσκεται προς αυτή τη κατεύθυνση. Εκτιμάται ότι εντός του 2021
θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη πιλοτική εφαρμογή του νέου Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης πέντε
νοσοκομείων.
Το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) έχει ολοκληρώσει
την προετοιμασία της κοστολόγησης των νοσοκομειακών υπηρεσιών. Μετά την έκδοση των δύο
κοινών υπουργικών αποφάσεων θα εφαρμοστεί η πιλοτικά το νέο σύστημα σε τρία (3) νοσοκομεία,
31
προκειμένου κατά το έτος 2022 να γίνει σταδιακά η ένταξη και των άλλων νοσοκομείων της χώρας.

Στόχος 2: Δράσεις
Στόχος 2: Σύγχρονη και Αποτελεσματική Διοίκηση των Νοσοκομείων
Δράση

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός
/ Ειδικός Γραμματέας)

2.1

2.2

Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Υγείας 2020-2024
Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Υγείας είναι μακροπρόθεσμο πρόγραμμα, με ορίζοντα δεκαετίας, του οποίου η πρώτη φάση
εκτείνεται στο διάστημα 2021-2024. Ο στόχος της πρώτης φάσης είναι η ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών (υλικών και μη), η
ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, η δημιουργία του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου, η δρομολόγηση των έργων αλλά και η
παραγωγή των πρώτων σημαντικών, απτών αποτελεσμάτων.
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας και της βιώσιμης διαχείρισης μέσω της αξιοποίησης & βελτίωσης
των νοσοκομειακών υποδομών
Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στις δομές υγείας μέσω της βελτίωσης των υποδομών τους. Η
δημιουργία, η ενίσχυση και η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και των κλινών με τη χρήση όλων των νέων χρηματοδοτικών
εργαλείων αποτελεί προτεραιότητα της δράσης. Ταυτόχρονα όμως θα εξεταστεί αναλυτικά και διεξοδικά το ζήτημα του
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προκειμένου να εξορθολογιστεί η δαπάνη, να μειωθούν κόστη συντηρήσεων και να
χρησιμοποιούν νέοι τρόποι κάλυψης των αναγκών σε βιοϊατρικό εξοπλισμό με τρόπο διαφανή.

Γενικός Γραμματέας
Υπηρεσιών Υγείας
Γενικός Γραμματέας ΠΦΥ

Γενικός Γραμματέας
Υπηρεσιών Υγείας
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Στόχος 2: Δράσεις
Στόχος 2: Σύγχρονη και Αποτελεσματική Διοίκηση των Νοσοκομείων

Δράση

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός,
Γενικός / Ειδικός Γραμματέας)

2.3

Ανασχεδιασμός και Αξιολόγηση των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών και Αποτελεσματικότερη Διοίκηση
Η δράση αφορά στο ανασχεδιασμό του χάρτη υγείας κυρίως των δύο μεγάλων υγειονομικών περιφερειών της 1 ης και της 2ης , καθώς
και της επείγουσας φροντίδας για ασφαλή και έγκαιρη παροχή υπηρεσιών υγείας. Η αξιολόγηση που θα γίνει από τον νέο φορέα –
ΟΔΙΠΥ – και η εφαρμογή του νέου συστήματος διακυβέρνησης των νοσοκομείων θα λειτουργήσουν συνδυαστικά στη υλοποίηση της
δράσεις και στον ανασχεδιασμό του χάρτη υγείας.
Παράλληλα η κεντρικοποίηση των προμηθειών έχει τεθεί ως στόχος από το 2019 και αναμένεται να επιφέρει εξοικονόμηση πόρων
που μπορούν να διοχετευτούν σε δράσεις. Προβλέπεται η κεντρικοποίηση του 30% του συνόλου της δαπάνης των φορέων υγείας
(νοσοκομεία – κέντρα υγείας)

Γενικός Γραμματέας
Υπηρεσιών Υγείας

2.4

Εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης στη χώρα

Γενικός Γραμματέας
Υπηρεσιών Υγείας
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Στόχου 2: Βασικά έργα ανά δράση
2.1

Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Υγείας 2020-2024

Έργα
Διαμόρφωση και υποστήριξη Εθνικής Στρατηγικής για την Ψηφιακή Υγεία
Αποτύπωση και δημοσιότητα Εθνικής Στρατηγικής, αναβάθμιση θεσμικού πλαισίου Ψηφιακής Υγείας, σύσταση επιτελικής ομάδας διαχείρισης/παρακολούθησης Έργων
Ψηφιακής Υγείας (Project Management Office)
Εθνικά Μητρώα- Κωδικοποιήσεις
Θεσμικό Πλαίσιο για τη διαχείριση και διακυβέρνηση του Εθνικού Μητρώου Κωδικοποιήσεων , υλοποίηση Υπηρεσίας Διαμοιρασμού Κωδικοποιήσεων (Terminology
Server), ανάπτυξη επιμέρους μητρώων (φαρμάκων, ιατρικών πράξεων , υγειονομικών υλικών)
Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
Ολοκλήρωση έργου για το σχεδιασμό της διακυβέρνησης και την υλοποίηση ενός σεναρίου διαλειτουργικότητας - σχεδιασμός αρχικτεκτονικής
διαλειτουργικότητας,ορισμός και ανάπτυξη όλων των απαραίτητων σεναρίων διαλειτουργικότητας για την υποστήριξη του Εθνικού Ιατρικού Φακέλου
Δημιουργία Κεντρικού Αποθετηρίου Δεδομένων
Αφορά την κεντρική υποδομή αποθήκευσης δεδομένων του Ιατρικού Φακέλου που θα αναπτυχθεί στην ΗΔΙΚΑ
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Στόχου 3: Βασικά έργα ανά δράση
2.1

Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Υγείας 2020-2024

Έργα
Αναβάθμιση Ψηφιακής Οργάνωσης Νοσοκομείων
Αξιολόγηση ψηφιακής ετοιμότητας Νοσοκομείων, αναβαθμίσεις ή προμήθειες πληροφοριακών συστημάτων Ιατρικού Φακέλου, αναβαθμίσεις υποδομών (εξοπλισμός,
δίκτυα), ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού
Ενιαίο σύστημα διαχείρισης ραντεβού για τις δομές ΠΦΥ και εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων
Ενιαίο Σύστημα ηλεκτρονικού και τηλεφωνικού ραντεβού για το σύνολο των Μονάδων Υγείας της χώρας.

Τηλεϊατρική/Τηλεσυμβουλευτική
Διαμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου (Πρωτόκολλα Τηλεϊατρικής) , εφαρμογές τηλεσυμβουλευτικής για χρονίως πάσχοντες, επέκταση Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής
Ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας ογκολογικών - αιματολογικών ασθενών
Υποστήριξη του ασθενή με καρκίνο από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι τη θεραπεία και την αποκατάσταση. Περιλαμβάνει Μητρώο Ογκολογικών Ασθενών, διαμόρφωση
θεραπευτικού σχήματος με βάση τα ισχύοντα πρωτόκολλα, υποστήριξη του ασθενή στην αναζήτηση μονάδα παροχής φροντίδας (χημειοθεραπείες/ ακτινοθεραπείες),
υποστήριξη των Νοσοκομείων με συστήματα διαχείρισης κυτταροστατικών φαρμάκων, τηλεπαρακολούθηση ασθενών
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Στόχου 2: Βασικά έργα ανά δράση
2.2

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας και της βιώσιμης διαχείρισης μέσω της αξιοποίησης & βελτίωσης των
νοσοκομειακών υποδομών

Έργα
Δημιουργία Νέων Κλινών ΜΕΘ / ΜΑΦ σε Δημόσια Νοσοκομεία
Το παρόν έργο αφορά στη δημιουργία 280 Κλινών ΜΕΘ και 51 ΜΑΦ σε 43 Νοσοκομεία της χώρας.
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των Δημόσιων Νοσοκομείων
Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η παρακολούθηση των πράξεων (έργων) και ειδικότερα η παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης των τεχνικών μελετών, του σταδίου
της δημοπράτησης του έργου ή της προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού, της υλοποίησης του κύριου έργου που θα προσδώσει τα αναμενόμενα οφέλη της
ενεργειακής αναβάθμισης και την τελική παραλαβή του ενεργειακού πιστοποιητικού. Παράλληλα και εντός του 2021 θα διερευνηθούν οι πραγματικές ανάγκες των
νοσοκομείων για δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και συμπαραγωγής ενέργειας (π.χ. στα νοσοκομεία των νησιών για συμπαραγωγή οξυγόνου), καθώς και για την
μείωση του κόστους της διαχείρισης των νοσοκομειακών αποβλήτων.
Εξορθολογισμός των επενδύσεων σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των Δημόσιων Νοσοκομείων
Στόχος του παρόντος έργου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, η δημιουργία road map και στρατηγικής ανάπτυξης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και η
δημιουργία ενός ευέλικτου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης του βιοϊατρικού εξοπλισμού των νοσοκομείων.
Η δράση αυτή αποσκοπεί στην μείωση του κόστους, στην εισαγωγή νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για την κάλυψη των αναγκών (πχ. Μέσω ΣΔΙΤ, Leasing κ.α.).
Επέκταση Υφιστάμενων Υπηρεσιών και Ανάπτυξη νέων Υποδομών στα νοσοκομεία
Το έργο αφορά στην μελέτη και ανάλυση των αναγκών για την ανάπτυξη υφιστάμενων υπηρεσιών, καθώς και την ανάπτυξη νέων υποδομών στα νοσοκομεία, όπως
τμήματα ακτινοθεραπειών, μονάδες αυξημένης φροντίδας, κέντρα χημειοθεραπείας, κ.α.
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Στόχου 2: Βασικά έργα ανά δράση
2.3

Ανασχεδιασμός και Αξιολόγηση των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών και Αποτελεσματικότερη Διοίκηση

Έργα
Δίκτυο Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας
Το έργο αφορά στην υλοποίηση των δράσεων που θα προκύψουν από τις προτάσεις της Ομάδας Τραύματος. Οι επιμέρους δράσεις θα αφορούν σε ενίσχυση αναβάθμιση
υποδομών, σε προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού, στην εκπαίδευση του προσωπικού, ή/και στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού όπου αυτό κριθεί αναγκαίο από την
Ομάδα. Η Μελέτη του Ανασχεδιασμού της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας αποτελεί πολύ σημαντικό στόχο και επιδίωξη για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους
πολίτες κατά την στιγμή του επείγοντος περιστατικού.
Ανασχεδιασμός του Χάρτη Υγείας
Το συγκεκριμένο έργο αφορά στη μελέτη του ανασχεδιασμού του Χάρτη Υγείας με έμφαση στην 1 η και στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια, κυρίως στα νοσοκομεία του νομού
Αττικής όσον αφορά στην 2η ΥΠΕ.
Προετοιμασία και Λειτουργία του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ ΑΕ) & Εκπόνηση Μεθοδολογικών Εργαλείων
Το έργο αφορά:
Α) στην «Εκπόνηση Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης» του ΟΔΙΠΥ όπου περιγράφονται, αναλύονται και τυποποιούνται, τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από τους φορείς υγείας. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης θα πρέπει να αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΟΔΙΠΥ και κοινοποιείται στον υπό
αξιολόγηση φορέα κατά την έναρξη της αξιολόγησης.
Β) στην επιλογή και κατάρτιση καταλόγου φορέων προς αξιολόγηση σύμφωνα με ανωτέρω μεθοδολογικό εργαλείο. Εκτιμάται ότι έως το τέλος του 2022 θα έχουν αξιολογηθεί
τουλάχιστον 50 νοσοκομεία και ως το τέλος του 2021 περί τα 5 πιλοτικά για την πρώτη εφαρμογή του ΚΠΑ.
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Στόχου 2: Βασικά έργα ανά δράση
2.3

Ανασχεδιασμός και Αξιολόγηση των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών και Αποτελεσματικότερη Διοίκηση

Έργα
Εφαρμογή των DRG σε 3 πιλοτικά νοσοκομεία
Το έργο αφορά στον σχεδιασμό εφαρμογής του συστήματος με τις ακόλουθες ενδεικτικές ενέργειες: έκδοση τεχνικών προδιαγραφών για την διασύνδεση του GR-DRG Grouper
με τα πληροφορικά συστήματα στα πρώτα 3 πιλοτικά νοσοκομεία, σχεδιασμός, υλοποίηση και παράδοση τεσσάρων Βοηθητικών APIs, σχεδιασμός και ανάπτυξη ασφαλούς
διαδικτυακής (Web) Εφαρμογής, επικαιροποίηση της Πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης, σταδιακή ένταξη των υπόλοιπων πιλοτικών νοσοκομείων, ανά ομάδες, στο νέο σύστημα.
Μετατροπή της ΕΚΑΠΥ σε Ανώνυμη Εταιρεία και επέκταση του σκοπού της ώστε να καλυφθεί ολόκληρος ο κύκλος ζωής (Lifecycle) των προμηθειών των Νοσοκομείων
Το έργο αφορά στην κατάθεση σχεδίου νόμου, στην ψήφισή του από την Ελληνική Βουλή και στην άμεση στελέχωσή του με ικανό αριθμό προσωπικού από το δημόσιο, αλλά
κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα για την επιτάχυνση / ενεργοποίηση των κεντρικών προμηθειών.

Κατάρτιση Στρατηγικής Κεντρικών Προμηθειών (ΣΚΠ). Κατάρτιση Στρατηγικής, Στόχων & Αξόνων Προτεραιότητας για το χρονικό διάστημα 2021-2023
Σχεδιασμός νέου συστήματος διακυβέρνησης των νοσοκομειακών μονάδων
Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου των νοσοκομείων (νέοι οργανισμοί, εργαλεία management, αξιολόγηση).
Προώθηση των Κλινικών Μελετών με στόχο την προώθηση της Έρευνας και της Νέας Τεχνολογίας
Έχει δημιουργηθεί Ομάδα Εργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΦ, της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας και εμπλεκόμενων φορέων (ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, HACRO),
προκειμένου να γνωμοδοτεί για θέματα προώθησης των Κλινικών Μελετών (π.χ. αντιμετώπιση δυσκολιών στη διαδικασία).
Τροποποίηση Θεσμικού Πλαισίου για τη διαδικασία υλοποίησης κλινικών μελετών στα νοσοκομεία.
Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής και των κλινικών μελετών σε όλο το στάδιο της διαδικασίας.
Εφαρμογή Πιλοτικής Λειτουργίας Γραφείου Κλινικών Μελετών σε Νοσοκομεία της επικράτειας.
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Στόχου 2: Βασικά έργα ανά δράση
2.4

Εξορθολογισμός της Φαρμακευτικής Δαπάνης

Έργα
Περαιτέρω επέκταση της παροχής κινήτρων στη φαρμακευτική βιομηχανία για επενδύσεις και «έρευνα και ανάπτυξη» (R&D) που θα οδηγούν σε βιώσιμες τιμές
φαρμάκων.
Ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία – Καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε ενδονοσοκομειακούς ασθενείς – Εισαγωγή εργαλείων AI & Big
data analytics για ανάλυση και διεξαγωγή ελέγχων
Ψηφιοποίηση των διαγνωστικών πρωτοκόλλων (κανόνες στη συνταγογράφηση εργαστηριακών και παρακλινικών εξετάσεων), έτσι ώστε να περιοριστεί η δαπάνη από τις
συχνές, μη αναγκαίες εργαστηριακές εξετάσεις.

Διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων κατά τη συνταγογράφηση (Σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης [ΣΗΠ],
eDAPY, κίτρινη κάρτα ΕΟΦ).
Έγκαιρος προσδιορισμός καινοτόμων / νέων θεραπειών μέσω του Horizon Scanning, καθώς και άντληση πληροφοριών σχετικά με το κόστος τους, που θα βοηθήσει στην
ορθολογικότερη ιεράρχηση των αναγκών και στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων. Η ανάπτυξη τέτοιας δυνατότητας θα βοηθήσει τη χώρα να προετοιμάσει τις
κατάλληλες διοικητικές υποδομές ώστε να υποδέχεται ομαλά νέες θεραπείες. Σημαντική ενίσχυση του έργου της επιτροπής HTA.
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2.iii

Στόχος 3: Αναδιάρθρωση του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
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Στόχος 3: Βασικά προσδοκώμενα αποτελέσματα 2021
Στόχος 3: Αναδιάρθρωση του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Εφαρμογή δράσεων στον τομέα
πρόληψης και προαγωγής της υγείας,
μέσω προγραμμάτων που θα οριστούν
από το Πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης

35% του συνόλου
δράσεων

Αύξηση του βαθμού συμμετοχής των
δομών ΠΦΥ στη διαχείριση υγειονομικών
κρίσεων, εν προκειμένω στη διαχείριση
της πανδημίας της νόσου Covid-19

100% των δομών
ΠΦΥ

Ψηφιοποίηση της λειτουργίας των
Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας και των παρεχόμενων υπηρεσιών
στους ασθενείς

4ο τρίμηνο 2021

4ο τρίμηνο 2021
50% μέσω
τηλεϊατρικής
100% με
τηλεσυμβουλευτική

4ο τρίμηνο 2021

Βασικός άξονας της ΠΦΥ είναι η πρόληψη και η προαγωγή της υγείας με τη δημιουργία
προγραμμάτων για την πρόληψη νεοπλασιών, μείωση του ποσοστού παχυσαρκίας κ.α. Τα
πρόγραμμα αυτά δύναται να εφαρμοστούν στο γενικό πληθυσμό μόνο μέσω των υπηρεσιών ΠΦΥ, σε
συνεργασία με τη Δημόσια Υγεία, από την οποία και ορίζονται
Η κρίση της πανδημίας ανέδειξε την ανάγκη οργανωμένων και αναβαθμισμένων υπηρεσιών ΠΦΥ. Η
ΠΦΥ μπορεί να συνεισφέρει προς την κατεύθυνση αυτή, υλοποιώντας δράσεις πρόληψης,
προαγωγής υγείας, προστασίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, με κύριο στόχο την προστασία
της δημόσιας υγείας, καθώς και την αποσυμφόρηση/ελάφρυνση των νοσοκομείων.

Η χρήση της τεχνολογίας στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο
για τη βελτίωση της ποιότητας, της συνέχειας και του συντονισμού της περίθαλψης, ενώ συμβάλλει
στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας.

41

Στόχος 3: Δράσεις
Στόχος 3: Αναδιάρθρωση του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Δράσεις

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός
/ Ειδικός Γραμματέας)

3.1

Εξασφάλιση καθολικής και ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στις Δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Γενικός Γραμματέας ΠΦΥ

3.2

Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Γενικός Γραμματέας ΠΦΥ

3.3

Ολιστική αντιμετώπιση της φροντίδας του πληθυσμού (Integrated health care)

Γενικός Γραμματέας ΠΦΥ

3.4

Διαχείριση και συντονισμός της παρακολούθησης των Χρόνιων Παθήσεων

Γενικός Γραμματέας ΠΦΥ
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Στόχος 3: Δράσεις
Στόχος 3: Αναδιάρθρωση του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Δράσεις

Αρμόδια στελέχη
πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός /
Ειδικός Γραμματέας)

3.5

Ανάπτυξη Δράσεων στους τομείς Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας

Γενικός Γραμματέας ΠΦΥ

3.6

Αύξηση του βαθμού συμμετοχής των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη διαχείριση υγειονομικών κρίσεων (π.χ.
Covid-19)

Γενικός Γραμματέας ΠΦΥ

3.7

Ψηφιοποίηση της λειτουργίας των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους
ασθενείς.

Γενικός Γραμματέας ΠΦΥ

3.8

Διοικητική μεταρρύθμιση του ΕΟΠΥΥ

Γενικός Γραμματέας ΠΦΥ
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Στόχου 3: Βασικά έργα ανά δράση
3.1

Εξασφάλιση καθολικής και ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στις Δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Έργα

Διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση των δομών ΠΦΥ

Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των δομών ΠΦΥ
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Στόχου 3: Βασικά έργα ανά δράση
3.2

Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Έργα

Αναβάθμιση υποδομών – κτιριακών εγκαταστάσεων

Αναβάθμιση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού δομών ΠΦΥ

Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού ΠΦΥ

45

Στόχου 3: Βασικά έργα ανά δράση
3.3

Ολιστική αντιμετώπιση της φροντίδας του πληθυσμού (Integrated health care)

Έργα

Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας

Ανάπτυξη και παροχή κατ΄οίκον νοσηλείας

Ανάπτυξη θεσμού Κινητών Ομάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΚΟΜΥ)
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Στόχου 3: Βασικά έργα ανά δράση
3.4

Διαχείριση και συντονισμός της παρακολούθησης των Χρόνιων Παθήσεων

Έργα

Αποτελεσματική, έγκαιρη και συντονισμένη θεραπευτική αγωγή σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις

Δημιουργία Μονάδων Αντιμετώπισης Χρόνιων Παθήσεων εντός των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
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Στόχου 3: Βασικά έργα ανά δράση
3.5

Ανάπτυξη Δράσεων στους τομείς Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας

Έργα

Εφαρμογή δράσεων στον τομέα Πρόληψης και Προαγωγής της υγείας μέσω προγραμμάτων που θα οριστούν από το Πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης
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Στόχου 3: Βασικά έργα ανά δράση
3.6

Ενεργότερη συμμετοχή των Δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη διαχείριση υγειονομικών κρίσεων (π.χ. Covid-19)

Έργα
Ενεργοποίηση των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην κλινική εξέταση και λήψη δείγματος και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους για το διάστημα που
διαρκεί η κρίση

Οργάνωση και εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού

Αλλαγή ωραρίου εξυπηρέτησης ασθενών
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Στόχου 3: Βασικά έργα ανά δράση
3.7

Ψηφιοποίηση της λειτουργίας των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασθενείς

Έργα

Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς

Ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον προγραμματισμό ραντεβού όλων των πολιτών σε ΤΟΜΥ, ΚΥ και εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων

Τηλεϊατρική
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Στόχου 3: Βασικά έργα ανά δράση
3.8

Διοικητική μεταρρύθμιση του ΕΟΠΥΥ

Έργα

Μετασχηματισμός της ανώτερης διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τις Οδηγίες του ΟΑΣΑ

Εκσυγχρονισμός του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας
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2.iv

Στόχος 4: Βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας & Αντιμετώπισης
των Εξαρτήσεων με Σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
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Στόχος 4: Βασικά προσδοκώμενα αποτελέσματα 2021
Στόχος 4: Βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας & Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων με Σεβασμό στα
Ανθρώπινα Δικαιώματα
Υλοποίηση Δράσεων για Έγκαιρη
Παρέμβαση με στόχο την πρόληψη στην
ψύχωση

Δημιουργία Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης στην πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας

Υλοποίηση Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων Covid-19

Ψυχοκοινωνική Ένταξη και Αποκατάσταση
για άτομα με σοβαρά Ψυχοκοινωνικά
Προβλήματα (Πρόγραμμα «Σ. Δοξιάδης»)

Πρόσβαση σε 10 Κέντρα
ψυχικής υγείας
4ο τρίμηνο 2021
15 ΠΥΣ εντός Κέντρων
Ψυχικής Υγείας
4ο τρίμηνο 2021
Ωφελούμενοι 200.000
άτομα
1ο – 4ο τρίμηνο 2021

Τα προγράμματα Έγκαιρης παρέμβασης στην Ψύχωση , έχουν ως στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων των ψυχωτικών διαταραχών στα πρώιμα στάδια,(ηλικίες 16-25),
ώστε να ελαχιστοποιήσει τις μακροχρόνιες επιπτώσεις από την εξέλιξη τους και να αποτρέψει τις
υποτροπές.

Τα προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης θα λειτουργήσουν εντός των ήδη υπαρχόντων
κέντρων υγείας με στελέχωση εξειδικευμένου προσωπικού όπως ψυχολόγοι, ψυχίατροί ή
νοσηλευτές με εξειδίκευση στην ψυχική υγεία – ψυχιατρική, και κοινωνικοί λειτουργοί. Παρέχουν
αρχική εκτίμηση και αξιολόγηση σε θέματα ψυχικής υγείας, πρόληψης και συμβουλευτικής του
γενικού πληθυσμού.
Παρεμβάσεις για την ψυχική υγεία και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων του Covid-19. Απευθύνονται: α) στους πάσχοντες με Covid-19, β) στους επιβιώσαντες,
γ) στις οικογένειες δ) στους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης του Covid-19 (ενδοεξωνοσοκομειακών υπηρεσιών), ε) στους ανέργους, στ) στις ευάλωτες ομάδες και ζ) στο γενικό
πληθυσμό

Ωφελούμενοι 300 άτομα
Ωφελούμενοι 600 άτομα εντός 2 ετών

4o τρίμηνο 2021
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Στόχος 4: Δράσεις
Στόχος 4: Βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας & Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων με
Σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Δράσεις

4.1

Ενίσχυση της Ψυχικής Υγείας στη κατεύθυνση της πρόληψης-πρώιμης διάγνωσης, θεραπείας & αποκατάστασης

Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός /
Ειδικός Γραμματέας)

Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για
τα θέματα Ψυχικής Υγείας
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας
Υγείας
Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για
τα θέματα Ψυχικής Υγείας

4.2

Ενίσχυση της Απεξάρτησης από τις διαφορετικές μορφές εξαρτήσεων, σύγχρονες & παραδοσιακές

4.3

Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του γενικού πληθυσμού – Βελτίωση Ενίσχυση της Ποιότητας Ζωής

Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για
τα θέματα Ψυχικής Υγείας

4.4

Εκπαίδευση - Κατάρτιση επαγγελματιών στον τομέα της ψυχικής υγείας και των εξαρτήσεων

Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για
τα θέματα Ψυχικής Υγείας

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας
Υγείας
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Στόχος 4: Δράσεις
Στόχος 4: Βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας & Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων με
Σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Δράσεις

Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου
(Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός / Ειδικός
Γραμματέας)

4.5

Συμβουλευτική & Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιών, εφήβων, τρίτης ηλικίας & μελών των οικογενειών τους, καθώς και
νοσούντων με χρόνιες ασθένειες

Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια
για τα θέματα Ψυχικής Υγείας

4.6

Ψηφιοποίηση υπηρεσιών υποστήριξης της Ψυχικής Υγείας & Απεξάρτησης

Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια
για τα θέματα Ψυχικής Υγείας

4.7

Διαμόρφωση νομοθετικού-ρυθμιστικού πλαισίου στους τομείς της Ψυχικής Υγείας & Απεξάρτησης

Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια
για τα θέματα Ψυχικής Υγείας

4.8

Αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid-19 στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας

Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια
για τα θέματα Ψυχικής Υγείας
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Στόχου 4: Βασικά έργα ανά δράση
4.1

Ενίσχυση της Ψυχικής Υγείαςστη κατεύθυνση της πρόληψης-πρώιμης διάγνωσης, θεραπείας & αποκατάστασης

Έργα
Εκπόνηση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την υποστήριξη της Ψυχικής Υγείας

Επικαιροποίηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ

Δημιουργία Προγραμμάτων Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση. Βασίζονται στην ενημέρωση των κοινοτικών φορέων για τις ψυχιατρικές διαταραχές και την
διεπιστημονική κλινική υπηρεσία υποστήριξης και θα λειτουργήσουν μέσω εξειδικευμένου προσωπικού (ψυχίατρος, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, νοσηλευτικό
προσωπικό, επισκέπτης υγείας), εντός των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, ή/και σε αποκεντρωμένες μονάδες Ψυχιατρικών κλινικών ή/και των Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων
Ψυχικής Υγείας ή/και ΑΜΚΕ. Παρέχουν σε άτομα με πρώτο επεισόδιο ψυχωτικής διαταραχής και για καθορισμένο χρονικό διάστημα, υπηρεσίες έγκαιρης διάγνωσης,
θεραπευτικής παρέμβασης, παρακολούθησης, ατομικής υποστήριξης, αποκατάστασης, οικογενειακής στήριξης και πρόληψης των ψυχωτικών διαταραχών, ή ειδικής
φροντίδας ψυχικής υγείας στην κοινότητα ή και κατ΄οίκον

56

Στόχου 4: Βασικά έργα ανά δράση
4.1

Ενίσχυση της Ψυχικής Υγείας στη κατεύθυνση της πρόληψης-πρώιμης διάγνωσης, θεραπείας & αποκατάστασης

Έργα
Παρεμβάσεις που αφορούν στην εργασιακή ένταξη ατόμων με σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα.
Δημιουργία 10 κινητών μονάδων στήριξης παιδιών και εφήβων
Ενίσχυση των Κ.Ψ.Υ. ενηλίκων με παιδοψυχιατρική ομάδα, όπου δεν λειτουργεί. Αρχικός σχεδιασμός για 20 Κ.Ψ.Υ
Δημιουργία 5 ξενώνων βραχείας νοσηλείας παιδιών με αυτισμό
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος εκπαιδευτικής θεραπευτικής υποστήριξης παιδιών με αυτισμό και των οικογενειών τους, με δράσεις όπως εκπαιδευτικές
εκδρομές, ψυχαγωγικές επισκέψεις

Δημιουργία 10 κέντρων ημέρας για ασθενείς με Άνοια και Αλτσχάιμερ
Δημιουργία 10 ιατρείων μνήμης εντός των Γενικών Νοσοκομείων ή/και Κέντρων Υγείας

57

Στόχου 4: Βασικά έργα ανά δράση
4.2

Ενίσχυση της υποστήριξης της Απεξάρτησης από τις διαφορετικές μόρφές εξαρτήσεων σύγχρονων & παραδοσιακών

Έργα
Εκπόνηση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων
Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων κυρίως στα σχολεία για τις βλαπτικές συνέπειες της κατανάλωσης αλκοόλ, με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) (Πρόγραμμα «Σ. Δοξιάδης»)
Ενίσχυση των δομών αποτοξίνωσης (Πρόγραμμα «Σ. Δοξιάδης»)
Εφαρμογή παρεμβάσεων με επίκεντρο τους ανήλικους, τις εγκύους και άτομα με προβληματική συμπεριφορά, που σχετίζεται με την αλόγιστη κατανάλωση
αλκοόλ, καθώς και παρεμβάσεων για την ορθή οδική συμπεριφορά (Πρόγραμμα «Σ. Δοξιάδης»)
Εφαρμογή ενημέρωσης και παρεμβάσεων προς τον γενικό πληθυσμό κατά της χρήσης παράνομων και νόμιμων ουσιών, τα τυχερά παίγνια, την ανορεξία, βουλιμία
Ενημέρωση για την επίδραση των Ψηφιακών Μέσων στο παιδί. Τρόποι Πρόληψης από την Ηλεκτρονική Εξάρτηση (Πρόγραμμα «Σ. Δοξιάδης»)
Ενημέρωση για τα φαινόμενα της ενδοσχολικής και ηλεκτρονικής βίας (bullying, e-bullying) των μαθητών και Εκπαίδευση σε τρόπους διαχείρισης και επίλυσης
προβλημάτων (anti-bullying programs) στο σχολείο. (Πρόγραμμα «Σ. Δοξιάδης»)
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Στόχου 4: Βασικά έργα ανά δράση
4.3

Υπηρεσίες υποστήριξης του Γενικού Πληθυσμού - Ενίσχυση της Ποιότητας Ζωής

Έργα
Δημιουργία Προγραμμάτων Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για το γενικό πληθυσμό, τα οποία θα λειτουργήσουν εντός των ήδη υπαρχόντων κέντρων υγείας με στελέχωση
εξειδικευμένου προσωπικού όπως ψυχολόγοι, ψυχίατροί ή νοσηλευτές με εξειδίκευση στην ψυχική υγεία – ψυχιατρική, και κοινωνικοί λειτουργοί. Στόχος: η παροχή
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε φαινόμενα διαφορετικών διαταραχών, όπως στρες, άγχος, μελαγχολία-κατάθλιψη κ.α. Απαιτείται νομοθετική πρωτοβουλία
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας στα παιδιά και τους εφήβους (όπως πρόληψη της παιδικής κακοποίησης, της ενδοσχολικής
βίας, των εξαρτήσεων (υπολογιστή /κάπνισμα/ ουσίες και αλκοόλ). Συνεργασία με Πανεπιστημιακούς φορείς, ΑΜΚΕ και ΚΕΘΕΑ
Ανάπτυξη συμμετοχικών προγραμμάτων τέχνης και καλλιτεχνικής συμμετοχής στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, στους εργασιακούς χώρους, τα σχολεία,
πανεπιστήμια κ.α.. Ενδεικτικά: συνεργασία για ανάπτυξη διασύνδεσης προγραμμάτων ψυχικής υγείας και τέχνης με:
- μουσεία, γκαλερί, κινηματογραφικές λέσχες, εκπαιδευτικά ιδρύματα πουπροάγουν την τέχνη (π.χ. Σχολή καλών τεχνών, Παν/μιο κινηματογράφου, Συλλόγους χορού,
Κρατική σχολή Θεάτρου) Ωδεία, εργαστήρια μαγειρικής κ.α.
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας στα παιδιά και τους εφήβους με επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, με
διαδραστικές δραστηριότητες όπου τα παιδια συμμετέχουν βιωματικά (όπως π.χ. ένας πανελλήνιος διαγωνισμός ζωγραφικής με θέμα πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά την
ψυχική υγεία ή την έννοια της πρόληψης ή τις συνέπειες του Covid-19)
Ανάπτυξη προγραμμάτων ενίσχυσης της υγείας, της ευεξίας και της ποιότητας ζωής των εργαζομένων
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Στόχου 4: Βασικά έργα ανά δράση
4.3

Υπηρεσίες υποστήριξης του Γενικού Πληθυσμού - Ενίσχυση της Ποιότητας Ζωής

Έργα
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων πρώτης βοήθειας ψυχικής υγείας:
▪ παρέχουν ψυχοεκπαίδευση στο εξειδικευμένο, νοσηλευτικό προσωπικό και στον γενικό πληθυσμό με σκοπό την αντιμετώπιση αλλά και πρόγνωση πολλές φορές.
▪ στηρίζουν τη διαδικασία αποστιγματοποίησης μέσω της ενημέρωσης και εξοικείωσης με τον χώρο της ψυχικής υγείας
▪ θέτουν το πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος ψυχικής ευεξίας (well being) και συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του πληθυσμού στις
διαφορετικού είδους σύγχρονες κρίσης (οικονομική, απειλή ζωής, κ.α.)
Θα δημιουργηθεί οδηγός, ο οποίος θα περιλαμβάνει οδηγίες, όπως ενδεικτικά τι είναι ψυχική υγεία και πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, σε ποιους απευθύνεται, πότε,
ποια είναι τα συμπτώματα, πώς παρέχεται υποστήριξη, τι είναι ψυχική ασθένεια, ποιες είναι οι ψυχικές διαταραχές, ποια είναι τα πρώιμα συμπτώματα, πως γίνεται η
παραπομπή σε ειδικό. Εφαρμογή μέσω εξειδικευμένου προσωπικού στο χώρο της ψυχικής υγείας, σε διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού, όπως:
▪ Σχολεία
▪ Νοσοκομεία
▪ Στρατό
▪ Πανεπιστήμια κ.α.
▪ Πολιτική προστασία από Πανεπιστήμια, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, ΑΜΚΕ
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Στόχου 4: Βασικά έργα ανά δράση
4.4

Εκπαίδευση - Κατάρτιση προσωπικού στον Τομέα της ψυχικής υγείας και αντιμετώπισης εξαρτήσεων

Έργα
Συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και τον ΟΑΕΔ για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την παροχή εξειδίκευσης των
εργαζομένων που υποστηρίζουν τον τομέα της ψυχικής υγείας και απεξάρτησης, την εκπαίδευση και «μετεκπαίδευση» των εργαζομένων, τη διεύρυνση των δεξιοτήτων τους
και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στο χώρο της ψυχικής υγείας & υποστήριξης της απεξάρτησης, της διοικητικής υποστήριξης, καθώς και της διαχείρισης (management)

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ανταλλαγής εμπειρίας, τεχνογνωσίας & καλών πρακτικών με άλλες θεραπευτικές κοινότητες
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Στόχου 4: Βασικά έργα ανά δράση
4.5

Συμβουλευτική & ψυχολογική Υποστήριξη ανηλίκων, εφήβων, τρίτης ηλικίας & μελών της οικογένειας, καθώς και νοσούντων με χρόνιες
ασθένειες

Έργα

Σχεδιασμός και λειτουργία προγραμμάτων συμβουλευτικής γονέων, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, ΑΜΚΕ, Κέντρα Ψυχικής Υγείας.

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, ανεργίας και επιχειρηματικού stress.
Συνεργασία με Πανεπιστήμια, ΑΜΚΕ, Κέντρα Ψυχικής Υγείας
Καταγραφή και ψυχολογική υποστήριξη ασθενών με χρόνια νοσήματα, χρόνιες παθήσεις (όπως, διαβητικοί, καρκινοπαθείας, νεφροπαθείς κ.α) και των οικογενειών
τους – (Πανεπιστήμια, ΑΜΚΕ, νοσοκομειακές μονάδες)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγράμματος με στόχο τη δημιουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθώς και άλλων
Πανεπιστημίων.
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Στόχου 4: Βασικά έργα ανά δράση
4.6

Ψηφιοποίηση υπηρεσιών υποστήριξης της Ψυχικής Υγείας & υποστήριξης της Απεξάρτησης

Έργα
Ένταξη των ΑΜΚΕ και ΚΟΙΣΠΕ στην διαδικτυακή εφαρμογή-πλατφόρμα ΒΙ του Υπουργείου Υγείας για τη διαχείριση & παρακολούθηση της οργάνωσης & των
λειτουργιών τους.
Ανάπτυξη συστήματος τηλεψυχιατρικής «Smart Mental Health» για διάγνωση & υποστήριξη. Η διαδικτυακή εφαρμογή – πλατφόρμα θα επιτρέπει μία αρχική, εξ’
αποστάσεως αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας ατόμων που αισθάνονται δυσφορία λόγω άγχους, ή συμπτωμάτων κατάθλιψης, όπου οι χρήστες θα υποστηρίζονται
στην ψυχική τους υγεία και θα ενθαρρύνονται να επισκεφθούν κάποιο ειδικό εφόσον, κριθεί απαραίτητο. Δυνατότητα διασύνδεσης όλων υφισταμένων Δομών Ψυχικής
Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ).
Δημιουργία ψηφιακού μητρώου ασθενών με Άνοια και Αλτσχάιμερ.
Καταγραφή και ψηφιοποίηση των τοξικοεξαρτώμενων. Σχεδιασμός και καταγραφή των τοξικοεξαρτώμενων στους φορείς εποπτείας του Υπουργείου Υγείας (ΚΕΘΕΑ,
ΟΚΑΝΑ) με στόχο τη δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης εξατομικευμένης πληροφορίας των χρηστών, εποπτείας των παρεχομένων προγραμμάτων και παρακολούθησης των
υποκατάστατων (π.χ. μεθαδόνη κλπ), όπου αυτά παρέχονται

Καταγραφή όλων των υφισταμένων Δομών Ψυχικής Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ)
Ένταξη τους σε διαδικτυακή πλατφόρμα και δημιουργία ψηφιακού χάρτη των παρεχόμενων υπηρεσιών τους - Διασύνδεση των δομών μέσω της εφαρμογής.

63

Στόχου 4: Βασικά έργα ανά δράση
4.7

Διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με τις διαδικασίες υποστήριξης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας & Απεξάρτησης

Έργα

Διαμόρφωση Ρυθμιστικού Πλαισίου υποστήριξης της Ψυχικής Υγείας & Απεξάρτησης

Ορισμός Διυπουργικής Επιτροπής για την Εθνική Στρατηγική και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών

Εισαγωγή νομοθετικού- ρυθμιστικού πλαισίου για τους πάσης φύσεως ιδιώτες και φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής ευεξίας και συμβουλευτικής
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Στόχου 4: Βασικά έργα ανά δράση
4.8

Αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid-19 στον τομέα της Ψυχικής Υγείας

Έργα
Δημιουργία στρατηγικής της Ψυχικής Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για τους: α) πάσχοντες με Covid-19, β) τους επιβιώσαντες, γ) τις οικογένειες, δ) τους
εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης του Covid-19 (ενδο-εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών) και ε) το γενικό πληθυσμό λόγω της πανδημίας. Συνεργασία με
Πανεπιστήμια, ΚΨΥ, ΑΜΚΕ, ΚΥ.
Εκπαίδευση και υποστήριξη, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή (υγειονομικό προσωπικό, μέλη ΕΚΑΒ), με αφετηρία τις βασικές
αρχές της Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας και των Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας με σκοπό την ενίσχυση της ψυχικής
ανθεκτικότητας του πληθυσμού. Συνεργασία με Πανεπιστήμια, ΚΨΥ, ΑΜΚΕ, ΚΥ
Αναβάθμιση και ενίσχυση της προσβασιμότητας της τηλεφωνικής γραμμής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306, με τη περαιτέρω στελέχωση με ειδικούς υποστήριξης
(ψυχολόγους ή κοινωνικούς λειτουργούς).
Διαφήμιση της υπηρεσίας «τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306»
Σχεδιασμός και υλοποίηση καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού για την αποστιγματοποίηση των νοσούντων από Covid-19. Υλοποίηση
μέσα από δράσεις ενημέρωσης με τη συμμετοχή πασχόντων, και επικοινωνία στα ΜΜΕ. Συνεργασία με Πανεπιστημιακές Κλινικές Covid-19, ενώσεις υγειονομικού
προσωπικού και συλλόγους γονέων.
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