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Preparedness of the PHC Units in combating the pandemic
Operational aspects of PHC Units (management of chronic conditions, emergency
cases, suspected cases, other related issues)
Readiness of PHC Units for a possible second wave
The role of medical students in the pandemic

Introduction: Primary Health Care, the foundation of every health system, obtains a
more pivotal role during health emergencies such as the COVID-19 pandemic. During
the first stages of the crisis, school as well as university units across the country
ceased all educational activities requiring physical presence, with Medical Schools
following suit as well. The reopening of on-site clinical training and teaching started for
a group of senior medical students of the Aristotle University of Thessaloniki (AUTh),
who started their on-site internship in Primary Health Care Units (PHC Units) across
Greece.

Aim: The purpose of this study is to showcase the efforts of AUTh senior medical
students in gathering and highlighting the thoughts and concerns of PHC
professionals in regards to the COVID-19 pandemic.

Population and Methodology: During the easing of lockdown measures of the Hellenic
Republic (May 2020), senior medical students were entrusted with an interview guide,
put together by the Primary Health Care, General Practice and Health Services
Research Laboratory of the AUTh School of Medicine. Students then reached out to
healthcare professionals working in PHC Units to take part in semi-structured
interviews, based on the respective guide. Interviews were recorded and a transcript
was compiled by the students. Subsequently a group of 6 students formed a working
group, tasked with analysing the ideas and themes brought up by healthcare
professionals as well as decoding a series of closed-ended questions.

Results: A total number of 83 healthcare professionals (including General
Practitioners, Nursing staff etc.) from 50 Health Centers and Rural Practices were
collected. Four main themes and issues emerged through the working group’s
analysis:

1.
2.

3.
4.

   The COVID-19 pandemic caught most PHC Units off guard, with personnel shortages,
reduced crisis-related training as well as significant shortage of Personal Protective
Equipment (PPE). Gradually, the issue of such scarcities, mainly PPE, was resolved. 
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  COVID-19 suspected emergency cases were managed according to guidelines issued
by the National Public Health Organisaton. At the same time, traffic levels in the
emergency departments of PHC Units for non-COVID reasons steep dived.
Management of chronically ill patients fell behind, as outpatient departments and most
Rural Practices were put on hold. The only substantial service provided was repeat
prescriptions with care for minimizing physical presence as well as non-essential
transportation, especially of the elderly population. Intangible  e-prescriptions did not
enjoy widespread use, as was the case with other real-time patient-doctor telemedicine
technology. As far as a possible second wave of COVID-19 pandemic is concerned, a
beam of optimism is expressed as the experience and the capacity of PPE could
respond to a small-scale wave.
  The continuation of training and educational activities for medical students is
considered vital for most healthcare professionals, so long PPE and clear student role
outline permit. More specifically, complimentary to Hospital Units, training in PHC
Units equips students with knowledge, skills and attitudes required for holistic patient
management in a pandemic.

Conclusion: The COVID-19 pandemic redefined the role of PHC, and PHC Units in our
country were quick to realize their potential. Important steps are yet to be taken for the
management of the respective population’s health needs, with special focus on the
systematic follow-up of COVID-19 patients at home, as well as the management of
chronic conditions at times when social distancing is deemed necessary. AUTh senior
medical students aided in highlighting the current situation as well as drawing useful
conclusions for better healthcare management, so that PHC will better respond to
such healthcare emergencies in the future.

COVID-19 pandemic, Primary Healthcare,
Readiness, Second Wave, Undergraduate Medical

Education, Medical Students
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Εισαγωγή: Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί τη βάση κάθε συστήματος
υγείας, με το ρόλο της να γίνεται ακόμη πιο νευραλγικός σε καταστάσεις κρίσεων
υγείας, όπως η τρέχουσα πανδημία COVID-19. Η εκπαίδευση των φοιτητών της
Ιατρικής, καθώς και όλων των φοιτητών όλων των σχολών της Ελλάδας,
αναστάλθηκε στη διάρκεια των πρώτων φάσεων της πανδημίας. Η επανέναρξη των
Κλινικών Ασκήσεων έγινε για μια σειρά τελειόφοιτων φοιτητών της Ιατρικής ΑΠΘ
με την άσκηση σε μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της Ελλάδας.

Σκοπός: Σκοπό αυτής της μελέτης αποτελεί η περιγραφή της προσπάθειας των
φοιτητών της Ιατρικής ΑΠΘ να αποτυπώσουν τις σκέψεις και τους
προβληματισμούς των επαγγελματιών υγείας στην ΠΦΥ στην Ελλάδα για την
τρέχουσα πανδημία COVID-19.
 
Πληθυσμός και Μέθοδος: Οι φοιτητές της Ιατρικής, στη φάση αποκλιμάκωσης των
μέτρων (Μάιος 2020), έχοντας στη διάθεσή τους έναν οδηγό συνέντευξης που
κατασκευάστηκε από το Εργαστήριο ΠΦΥ, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών
Υγείας του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, προσκάλεσαν επαγγελματίες υγείας που
εργάζονταv σε Μονάδες ΠΦΥ να συμμετέχουν σε ημιδομημένες συνεντεύξεις. Οι
συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν και στη συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκαν από τους
ίδιους τους φοιτητές. Μια ομάδα 6 φοιτητών συμμετείχαν στην συνέχεια στη
θεματική ανάλυση των συνεντεύξεων, αλλά και στην αποκωδικοποίηση μιας σειράς
ερωτήσεων κλειστού τύπου.
 
Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκαν 83 συνεντεύξεις σε επαγγελματίες υγείας
(Γενικούς Ιατρούς, Νοσηλευτές κ.ά.) από 50 Κέντρα Υγείας και Τοπικές Μονάδες
Υγείας της Ελλάδας. Από τη θεματική ανάλυση προέκυψαν 4 κύρια θέματα: 

1. Προετοιμασία της Μονάδας ΠΦΥ για αντιμετώπιση της πανδημίας, 
2.Τρόπος λειτουργίας των Μονάδων ΠΦΥ για τη διαχείριση ασθενών με χρόνια και
επείγοντα (ύποπτα κρούσματα και άλλες καταστάσεις),  
3. Ετοιμότητα Μονάδων ΠΦΥ για ένα πιθανό δεύτερο κύμα της πανδημίας, 
4. Ρόλος των φοιτητών της Ιατρικής στην πανδημία 

    

Περίληψη



Η πανδημία βρήκε τις περισσότερες Μονάδες ΠΦΥ ανέτοιμες, με κενά σε
προσωπικό, με περιορισμένη εκπαίδευση, και με σημαντικές ελλείψεις σε μέσα
ατομικής προστασίας. Σταδιακά, μέρος των ελλείψεων, κυρίως σε μέσα ατομικής
προστασίας καλύφθηκε. Η διαχείριση επειγόντων περιστατικών υπόπτων για
COVID-19 έγινε σε ικανοποιητικό βαθμό, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Η
επισκεψιμότητα στα επείγοντα περιορίστηκε και αυτή σημαντικά. Η διαχείριση των
χρόνιων περιστατικών παρουσίασε καθυστερήσεις, καθώς σταμάτησε η λειτουργία
των τακτικών ιατρείων, αλλά και των περισσότερων Περιφερειακών Ιατρείων. Η
μόνη ουσιαστική υπηρεσία που συνεχίστηκε ήταν η συνταγογράφηση των φαρμάκων,
με τρόπους που περιόριζαν την φυσική παρουσία των ασθενών και την άσκοπη
μετακίνηση των ηλικιωμένων. Η άυλη συνταγογράφηση, από την άλλη πλευρά, δεν
χρησιμοποιήθηκε σημαντικά, όπως και άλλες μορφές σύγχρονης τεχνολογίας, που
θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αποδοτικότερη επικοινωνία με τους ασθενείς.
Σε σχέση με ένα πιθανό δεύτερο κύμα της πανδημίας COVID-19, εφόσον είναι
περιορισμένο σε έκταση, υπάρχει σχετική αισιοδοξία μιας και υπάρχει εμπειρία από
το προσωπικό, αλλά και σχετική επάρκεια Μέσων Ατομικής Προστασίας. 
    Η συνέχιση της εκπαίδευσης των φοιτητών της Ιατρικής θεωρήθηκε από τους
περισσότερους αναγκαία, εφόσον υπάρχουν Μέσα Ατομικής Προστασίας και, βέβαια,
σαφώς καθορισμένοι ρόλοι. Ειδικότερα, η εκπαίδευση σε Μονάδες ΠΦΥ παρείχε
στους φοιτητές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις συμπληρωματικές της
εκπαίδευσης σε κλινικές των νοσοκομείων, απαραίτητες για την ολιστική φροντίδα
των ασθενών μέσα σε μια πανδημία.
 
Συμπεράσματα: Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στη χώρα μας ανταποκρίθηκε
άμεσα στο νέο της ρόλο, όπως αυτός προέκυψε κατά τη διάρκεια της πανδημίας
COVID-19. Σημαντικά βήματα πρέπει να γίνουν ακόμα, με στόχο την κάλυψη των
αναγκών υγείας του πληθυσμού ευθύνης, δίνοντας έμφαση στη συστηματική
παρακολούθηση ασθενών με COVID-19 στο σπίτι τους, αλλά και στη διαχείριση
ασθενών με χρόνια νοσήματα, όταν η κοινωνική αποστασιοποίηση, λόγω   της
πανδημίας, κρίνεται επιβεβλημένη. Ο ρόλος των φοιτητών της Ιατρικής ΑΠΘ
συνέβαλε στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά και στην εξαγωγή
χρήσιμων συμπερασμάτων για την καλύτερη οργάνωση της ΠΦΥ στη χώρα μας,
ώστε να είναι ικανή να αντιμετωπίζει αποδοτικότερα ανάλογες κρίσεις στο μέλλον.

Πανδημία COVID-19, Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας, ετοιμότητα, ρόλος, Δευτερο Κύμα,

προπτυχιακή Ιατρική εκπαίδευση, φοιτητές ιατρικής

Λέξεις Κλειδιά



  Η πανδημία COVID-19 ξεκίνησε στην πόλη Wuhan, της περιοχής Hubei στην κεντρική Κίνα.
Συγκεκριμένα, στις 31/12/19 αναφέρθηκε από τις υγειονομικές αρχές της Wuhan μια ομάδα
περιστατικών πνευμονίας(1). Στις 07/01/20 απομονώθηκε ο νέος ιός και στις 12/01/20 δημοσιεύτηκε η
γενετική αλληλουχία του(2). Στις 30/01/20 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χαρακτήρισε την
έξαρση της νέας ασθένειας ως PHEIC (primary health emergency of international concern), ενώ στις
11/03/20 η νέα ασθένεια ανακηρύχθηκε πανδημία(3,4). 
  Στο πλαίσιο της αποτροπής της διασποράς του SARS-CoV-2, υιοθετήθηκε από τις περισσότερες
χώρες το προληπτικό μοντέλο της κοινωνικής αποστασιοποίησης (social distancing), καθώς έρευνες
έδειξαν την αποτελεσματικότητά του στη μείωση της μετάδοσης του ιού(5,6). Ακολούθησε η λήψη
μέτρων προσωπικής υγιεινής, η αναστολή μη απαραίτητων εκπαιδευτικών και εργασιακών
διαδικασιών, ο περιορισμός κοινωνικών και θρησκευτικών συναθροίσεων και ο περιορισμός των
μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες(7,8). Παρόλα αυτά, σε ορισμένες χώρες, όπως η Ιταλία, η
Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ο μεγάλος αριθμός των κρουσμάτων, σε συνδυασμό με τις
ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό και προστατευτικό εξοπλισμό, δοκίμασαν τα όρια των εθνικών
συστημάτων υγείας, ιδιαίτερα δε των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). 
  Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί τη βάση κάθε συστήματος υγείας, με το ρόλο της να
γίνεται ακόμη πιο νευραλγικός σε καταστάσεις κρίσεων υγείας(9). Σε χώρες, όπως η Κούβα, η
Βραζιλία και η Κίνα, το προσωπικό των δομών ΠΦΥ, ορισμένες φορές δεχόμενο την εθελοντική
αρωγή ευαισθητοποιημένων και άρτια εκπαιδευμένων φοιτητών Ιατρικής, ανέλαβε με επιτυχία ρόλο
επιδημιολογικής επιτήρησης στην κοινότητα, φέροντας εις πέρας σημαντικά καθήκοντα μεταξύ των
οποίων: η πρώτη εξέταση περιστατικών, η διαλογή, η παροχή πρώτων βοηθειών, η εκτέλεση
προληπτικής θερμομέτρησης και διαγνωστικών ελέγχων (τεστ), η ενημέρωση του κοινού σχετικά με
τη λήψη υγειονομικών μέτρων (σωστή χρήση μάσκας, αποφυγή συνωστισμού)(10-12). Τα παραπάνω
δεδομένα αποδεικνύουν πως μια ισχυρή και καλά οργανωμένη ΠΦΥ μπορεί να λειτουργήσει ως
φραγμός στην εξάπλωση της πανδημίας και ως πυλώνας για την εξασφάλιση και προαγωγή της
υγείας του πληθυσμού σε περιόδους κρίσης.
  Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που
επλήγησαν ήπια από την πανδημία, μιας και η εξάπλωση του ιού κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα σε
σύγκριση με άλλες χώρες. Η έναρξη εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού στη χώρα μας
σηματοδοτείται από την εμφάνιση του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος και τοποθετείται χρονικά
στις 26 Φεβρουαρίου 2020(13). Έπειτα από τις αρχικές συστάσεις για κατ’ οίκον περιορισμό των
συμπτωματικών ατόμων και των ταξιδιωτών από χώρες με υψηλό ιικό φορτίο, παρατηρήθηκε
κλιμάκωση των κυβερνητικών μέτρων πρόληψης της μετάδοσης του ιού. Συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν
μέτρα αναστολής εκδηλώσεων και λειτουργίας καταστημάτων και χώρων λατρείας, πρώτα σε τοπικό
και ακολούθως σε πανελλαδικό επίπεδο(14). Στις 23 Μαρτίου 2020, με τα συνολικά κρούσματα να
ανέρχονται σε 695 και μετρώντας ήδη 17 θανάτους που αποδόθηκαν στον κορωνοϊό(15),
επιβλήθηκαν σημαντικοί περιορισμοί στη κυκλοφορία και στις μετακινήσεις των πολιτών σε όλη την
ελληνική επικράτεια(14).
  Εντούτοις, αυτή τη σημαντική περίοδο, καθώς και το κρίσιμο χρονικό διάστημα που ακολούθησε έως
τις αρχές του Μαΐου, όταν και συνολικός αριθμός κρουσμάτων ξεπέρασε τα 2500(16), φάνηκε πως η
υποστελέχωση των δομών ΠΦΥ και η ανεπάρκεια σε υλικοτεχνικά μέσα περιόρισαν την παροχή
υγειονομικής φροντίδας και αποτέλεσαν εμπόδια για το έργο των επαγγελματιών υγείας που ρίχτηκαν
στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι στον “αόρατο” εχθρό. Δυστυχώς, η βιβλιογραφική μας
αναζήτηση δεν αποκάλυψε επαρκή και ισχυρά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον παραπάνω
συλλογισμό, που να αναδεικνύουν τον τρόπο λειτουργίας των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας  
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κατά τη διάρκεια της έξαρσης της πανδημίας ή που να περιγράφουν τα προβλήματα που προέκυψαν
στη ΠΦΥ, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους έγινε η προσπάθεια επίλυσης τους. 
  Στο πλαίσιο της λήψεως μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, η λειτουργία των εκπαιδευτικών
διαδικασιών των πανεπιστημιακών σχολών ανεστάλη προσωρινά, με τη διδασκαλία να στηρίζεται,
κατά την περίοδο αυτή, αποκλειστικά στην εφαρμογή μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας(14,17).
Αμέσως μετά τη σταδιακή αποκλιμάκωση και άρση των μέτρων, που οροθετείται χρονικά από τις 4
Μαΐου 2020, οι Ιατρικές Σχολές/ Τμήματα συμφώνησαν στην σταδιακή επιστροφή των φοιτητών στην
κλινική τους άσκηση, η οποία άλλωστε δεν ήταν εφικτό να αντικατασταθεί από εξ αποστάσεως
διδασκαλία. Υπό αυτό το πρίσμα, στο Τμήμα της Ιατρικής του ΑΠΘ, η διά ζώσης κλινική άσκηση των
τελειόφοιτων φοιτητών στη ΠΦΥ και Γενική-Οικογενειακή Ιατρική, πραγματοποιήθηκε για διάστημα
δύο εβδομάδων σε διάσπαρτες ανά την ελληνική επικράτεια Τοπικές Μονάδες Υγείας. 
  Κατά το τέλος της εκπαίδευσης των εκτοετών φοιτητών σε Μονάδες ΠΦΥ της Ελλάδας, τους
ζητήθηκε να πάρουν συνέντευξη από κάποιο μέλος των επαγγελματιών υγείας της δομής που
ασκήθηκαν, με θέμα την εμπειρία και τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19, και να αποτυπώσουν
τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματά τους σε μια τελική έκθεση. Σκοπός, λοιπόν, αυτής της μελέτης
αποτελεί η περιγραφή αυτής της προσπάθειας των φοιτητών της Ιατρικής ΑΠΘ να αποτυπώσουν τις
σκέψεις και τους προβληματισμούς των επαγγελματιών υγείας στην ΠΦΥ. Επιδίωξη μας αποτελεί η
επεξεργασία και η αξιολόγηση αυτών των συνεντεύξεων, με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων
συμπερασμάτων σχετικά με τη λειτουργία των δομών ΠΦΥ κατά τη διάρκεια των φάσεων της
πανδημίας, καθώς και την ετοιμότητα του συστήματος υγείας σε ένα πιθανό δεύτερο κύμα εξάπλωσης
του ιού το προσεχές χρονικό διάστημα. Τέλος, μέσα από τις προσωπικές απόψεις και τα σχόλια των
φοιτητών, επιθυμούμε να αναδείξουμε την οπτική γωνία της νέας γενιάς επαγγελματιών υγείας τόσο
όσον αφορά την εκπαίδευση τους στο κλινικό περιβάλλον των Κέντρων Υγείας (ΚΥ) και των Τοπικών
Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) σε καιρό κρίσης, όσο και σχετικά με την αντίδραση και προσαρμογή των
δομών ΠΦΥ σε αυτή την απαιτητική υγειονομικά συγκυρία.

Υλικό - Μέθοδος
 Από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης προβλέπεται η κλινική άσκηση των φοιτητών του έκτου έτους για 4 εβδομάδες σε ένα
Κέντρο Υγείας, το οποίο μπορεί να επιλέξει ο φοιτητής από μία λίστα που περιλαμβάνει τα
συνεργαζόμενα με την Ιατρική ΑΠΘ ΚY και ΤΟΜΥ σε όλη την Ελλάδα. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια
της κλινικής τους άσκησης αλληλοεπιδρούν με τους εκπαιδευτές τους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι τόσο
για την θεωρητική, αλλά και την πρακτική εκπαίδευση των ασκούμενων φοιτητών. Με αυτόν τον
τρόπο, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις Μονάδες ΠΦΥ και τους διάφορους επαγγελματίες υγείας
που απαρτίζουν τη δομή τους.
   Στην εποχή του ιού SARS-CoV-2, η διά ζώσης κλινική άσκηση των φοιτητών πραγματοποιήθηκε για
διάστημα δύο εβδομάδων (25/05/2020 - 05/06/2020), ενώ τις υπόλοιπες δύο εβδομάδες (11/05/2020 -
22/05/2020) πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά μαθήματα, τα οποία κάλυψαν θεωρητικά και πρακτικά
ζητήματα που προκύπτουν κατά την καθημερινή κλινική πράξη σε μία Τοπική Μονάδα Υγείας. Κατά
το τέλος της εκπαίδευσης των εκτοετών φοιτητών σε Μονάδες ΠΦΥ της Ελλάδας, τους ζητήθηκε να
πάρουν συνέντευξη από κάποιο μέλος των επαγγελματιών υγείας της δομής που ασκήθηκαν, με θέμα 



η επάρκεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) τόσο στην αρχή όσο και κατά τη διάρκεια της
πανδημίας
η παρουσία ξεχωριστού χώρου εξέτασης ύποπτων κρουσμάτων 
η αντιμετώπιση των ύποπτων κρουσμάτων 
η διαχείριση των χρόνιων περιστατικών και η λειτουργία τακτικών και περιφερειακών ιατρείων 
η χρήση της τηλεϊατρικής (τηλεφωνικά ραντεβού, βιντεοκλήση, άυλη συνταγογράφηση) 
η πραγματοποίηση κατ΄ οίκον επισκέψεων 
η ετοιμότητα για ένα πιθανό δεύτερο κύμα τόσο σε επάρκεια προσωπικού (αριθμός –ειδικότητες)
όσο και σε ΜΑΠ ο ρόλος των φοιτητών στο πλαίσιο της πανδημίας 

την εμπειρία και τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19, και να αποτυπώσουν τα αποτελέσματα και
τα συμπεράσματά τους σε μια τελική έκθεση. Οι τελικές εκθέσεις, που είχαν καταγεγραμμένα όσα
ειπώθηκαν στις συνεντεύξεις, συλλέχθηκαν από την ερευνητική ομάδα και μελετήθηκαν με
συστηματικοποιημένο τρόπο, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια.
  Από την μελέτη των τελικών εκθέσεων-συνεντεύξεων δημιουργήθηκε η παρούσα εργασία, που
περιλαμβάνει ποιοτικά δεδομένα. Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι, πριν τη λήψη των συνεντεύξεων,
δημιουργήθηκε ένας οδηγός συνέντευξης με ερωτήσεις κυρίως ανοικτού, αλλά και ορισμένες κλειστού
τύπου (Πίνακας 1). Θέματα που διερευνήθηκαν ήταν: 

Πίνακας 1: Σχέδιο ημιδομημένης συνέντευξης

1.Έστω ότι ένας ασθενής «ύποπτο κρούσμα» έρχεται στο ΚΥ/ΤΟΜΥ. Θέλετε να μας
πείτε ποια διαδικασία ακολουθείτε αυτή την στιγμή;
1.1.Υπάρχει ξεχωριστός χώρος για την εξέταση των πιθανών κρουσμάτων; Έχει τον
κατάλληλο  εξοπλισμό; Έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό; 
1.2. Αν χρειαστεί ένας ασθενης να παραπεμφθεί στο νοσοκομείο πώς πάει; Με δικό του
μέσο, με ασθενοφόρο, με μέσα μαζικής συγκοινωνίας ΤΑΞΙ, Λεωφορείο;

2.Έστω ένας ασθενής με πιθανό covid-19 και ήπια συμπτώματα παραμένει στο
σπίτι - Θέλετε να μας πείτε ποια διαδικασία ακολουθούσατε κατά τη διάρκεια
Μαρτίου-Απριλίου;
2.1. Τι γίνεται με αυτούς;        
2.2. Επικοινωνούν εκείνοι μαζί σας;    
2.3. Επικοινωνείτε εσείς με αυτούς; 
2.4. Υπάρχει κάποιο σύστημα παρακολούθησης;

3.Έστω ότι ένας ασθενής με «μη ύποπτο κρούσμα» με κάποιο επείγον πρόβλημα
έρχεται στο ΚΥ/ΤΟΜΥ. Θέλετε να μας πείτε ποια διαδικασία ακολουθείτε αυτή την
στιγμή; 
3.1. Είχατε αντιληφθεί κάποια διαφορά στην προσέλευση-αντιμετώπιση των μη -covid
ασθενών κατά τη διάρκεια του Μαρτίου και του Απριλίου όταν υπήρχαν πολύ αυστηρά
μέτρα;



4.Σε σχέση με το προσωπικό                 
4.1. Υπάρχει επάρκεια προσωπικού (αριθμό/ειδικότητες) σε αυτή τη δομή; 
4.2. Υπήρξαν μετακινήσεις Ιατρών στα Νοσοκομεία; Αν υπήρχαν, πώς είδατε αυτή την
απόφαση. 
4.3. Ποιες ήταν οι συνέπειες αυτής της απόφασης για τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας;
4.4. Υπήρχαν ελλείψεις από άδειες ειδικού σκοπού; 
4.5. Έτυχε να νοσήσει κάποιο μέρος του προσωπικού; Τι έγινε σε εκείνη την περίπτωση;

5. Σε σχέση με τα χρόνια περιστατικά 
5.1. Έχετε σύστημα ραντεβού στο ΚΥ/ΤΟΜΥ; Τι έγινε με αυτά κατά τη διάρκεια του
Μαρτίου – Απριλίου; 
5.2. Λειτουργούσαν τα Τακτικά Ιατρεία στο ΚΥ/ΤΟΜΥ εκείνη την περίοδο; Με ποιο τρόπο;
Τι γίνεται τώρα; 
5.3. Τι γινόταν με την παρακολούθηση ασθενών με χρόνια προβλήματα υγείας κατά τη
διάρκεια του Μαρτίου και του Απριλίου;Τι γίνεται τώρα;
5.4. Τι έγινε με τη  λειτουργία των Περιφερειακών Ιατρείων την ίδια περίοδο – Έκλεισαν;
– Πώς εξυπηρετήθηκε ο κόσμος; Τι γίνεται τώρα;
5.5. Τι έγινε με τη χρόνια συνταγογράφηση μέσα στο δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου;
Χρησιμοποιήσατε την άυλη συνταγογράφηση; Τι άποψη έχετε για αυτήν;
5.6. Υπήρξαν κάποιες σκέψεις για τη χρήση τεχνολογίας (π.χ.βιντεοκλήσεις); Τι άποψη
έχετε για αυτές;
5.7. Κάνατε τηλεφωνικά ραντεβού; Ποια είναι η σκέψη σας/προβληματισμοί πάνω σε
αυτό;

6.Κατ' οίκον επισκέψεις
6.1. Έστω ένα άτομο τηλεφωνεί αναφέροντας πως έχει έναν ηλικιβμένο κατακεκλιμένο
που δεν
μπορεί  να μετακινηθεί στο σπίτι με πυρετό 39οC .Θέλετε να μου πείτε ποια διαδικασία
ακολουθήθηκε στο ΚΥ/ ΤΟΜΥ την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου;     
6.2. Έστω ένα άτομο τηλεφωνεί αναφέροντας πως η ηλικιωμένη μητέρα της είναι
κατακεκλιμένη που δεν μπορεί να μετακινηθεί με έντονο κοιλιακό άλγος. Θέλετε να μου
πείτε ποια διαδικασία ακολουθήθηκε  στο ΚΥ/ ΤΟΜΥ την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου;         
6.3. Γίνονταν κατ’ οίκον επισκέψεις στο ΚΥ/ΤΟΜΥ πριν την πανδημία;
6.4. Αν ναι, άλλαξε κάτι μέσα στην πανδημία;
6.5. Σας προβληματίζει κάτι με τις επισκέψεις κατ'οίκον σήμερα σε σχέση με τα νέα
δεδομένα;

7. Σε σχέση με την προετοιμασία των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
πριν την   πανδημία αλλά και στην έναρξή της 
7.1. Είχατε κάποια ενημέρωση ή εκπαίδευση για να τηρείτε κανόνες   υγιεινής και
ασφάλειας  στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης πανδημίας;
7.2. Υπήρξε   επάρκεια ατομικών   προστατευτικών μέσων μάσκες, στολές, γάντια,
αλκοολούχα διαλύματα από την αρχή;
7.3. Αν υπήρξαν ελλείψεις πώς αντιμετωπίστηκαν;
7.4. Είχατε δωρεές;Ποια είναι η άποψή σας για αυτό;



8. Σε σχέση με τη δύσκολο περίοδο που πέρασε  (Μάρτιος, Απρίλιος) διηγηθείτε μας
ένα περιστατικό που σας έμεινε στη μνήμη και πείτε μας γιατί επιλέξατε αυτό να
μας περιγράψετε

9.Γίνεται συζήτηση για ένα πιθανό νέο κύμα της πανδημίας COVID-19 το προσεχές
φθινόπωρο.           
9.1. Πόσο προετοιμασμένο αισθάνεστε είναι στο σύστημα υγείας για αυτό;
9.2. Πόσο προετοιμασμένοι αισθάνεστε; 
9.3. Υπάρχει επάρκεια προσωπικού;
9.4. Έχετε επάρκεια μέσων ατομικής προστασίας; 
9.5. Τι θα θέλατε ακόμα για  να αισθάνεστε κατά το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι;

10.Τέλος θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε ποιος πιστεύετε πως πρέπει να είναι ο
ρόλος των φοιτητών Ιατρικής σε ανάλογες καταστάσεις; 
10.1. Θα πρέπει να σταματάει η άσκησή τους ή να συμμετέχουν στο έργο του ΚΥ/ΤΟΜΥ; 
10.2. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν; 
10.3. Πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν; Δώστε μερικά παραδείγματα.

11.Θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε;

   Οι φοιτητές προσκάλεσαν επαγγελματίες υγείας στο ΚΥ/ΤΟΜΥ, όπου ασκήθηκαν, να συμμετέχουν
στη μελέτη. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε όσους επαγγελματίες υγείας συμφώνησαν και
έδωσαν τη συγκατάθεσή τους. Η καταγραφή της συνέντευξης ήταν ανώνυμη και έγινε είτε με
μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση, είτε με την μέθοδο της συλλογής πληροφοριών σε
σημειώσεις και στην συνέχεια της σύνταξης μιας έκθεσης. 
   Η επεξεργασία των συνεντεύξεων από την ομάδα εργασίας πραγματοποιήθηκε σε 5 βήματα. Σε
πρωταρχικό στάδιο έγινε καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων. Η ομάδα εργασίας κατέγραψε τα
ΚΥ/ΤΟΜΥ που επισκέφθηκαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της Κλινικής Άσκησης και την ιδιότητα του
συνεντευξιαζόμενου. Σε κάθε συνέντευξη δόθηκε ένας μοναδικός κωδικός απαραίτητος για την
ανάλυση. 
   Στη συνέχεια ακολούθησε η ποιοτική ανάλυση. Κάθε φοιτητής της ομάδας εργασίας ανέλαβε να
μελετήσει περίπου 15 συνεντεύξεις και να προτείνει στην ομάδα τα κύρια θέματα που προκύπτουν
στην ανάλυση. Σε συναντήσεις που ακολούθησαν μεταξύ των μελών της ομάδας εργασίας
συζητήθηκαν οι προτάσεις με στόχο τη συμφωνία για το ποια είναι τα βασικά θέματα που προέκυψαν
από τις συνεντεύξεις των επαγγελματιών υγείας.



AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ    

  

 Στη μελέτη συμμετείχαν 83 επαγγελματίες υγείας από 50 διαφορετικές μονάδες ΠΦΥ
(ΚΥ και ΤΟΜΥ). Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται αναλυτικά τα δημογραφικά στοιχεία.

Πίνακας 2: Δημογραφικά  χαρακτηριστικών δομών και συμμετεχόντων στην έρευνα

Αριθμός Μονάδων ΠΦΥ (ΚΥ/ΤΟΜΥ)  ανά
Υγειονομική Περιφέρεια Δομή & Αριθμός Ποσοστό %

1η ΥΠΕ Αττικής

2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου

3η ΥΠΕ Μακεδονίας

4η ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης

5η ΥΠΕ Περιφέρεια Θεσσαλίας &
Στερεάς Ελλάδας

6η ΥΠΕ Πελοποννήσου,
Ιονίων νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

Σύνολο

4 ΚΥ 8%

2 ΚΥ

14 ΚΥ και 3 ΤΟΜΥ

16 ΚΥ και 3 ΤΟΜΥ

5 ΚΥ

3 ΚΥ

50 μονάδες ΠΦΥ 
(44 ΚΥ & 6 ΤΟΜΥ)

4%

34%

38%

10%

6%

100%



      Κατά την ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων προέκυψαν τέσσερα βασικά θέματα:
1. Προετοιμασία των Μονάδων ΠΦΥ για αντιμετώπιση της πανδημίας
2.  Τρόπος λειτουργίας των Μονάδων ΠΦΥ
2α. Χρόνια νόσος
2β. Επείγοντα περιστατικά - Οξεία νόσος (ύποπτα κρούσματα και άλλες καταστάσεις)
3. Ετοιμότητα Μονάδων ΠΦΥ για δεύτερο κύμα πανδημίας
4. Ρόλος των φοιτητών ιατρικής

Μαίες

83 συμμετέχοντες

Ιδιότητα
Αριθμός

 συνεντευξιαζόμενων

Σύνολο

Ποσοστό %

Γενικοί Ιατροί

Αγροτικοί Ιατροί

Παθολόγοι

Παιδίατροι

Ειδικευόμενοι Γενικής Ιατρικής

Νοσηλευτές

54

6

4

4

3

10

2

65,1%

7,2%

4,8%

4,8%

3,6%

12,1%

2.4%

100%



1. Προετοιμασία των Μονάδων ΠΦΥ για την αντιμετώπιση της πανδημίας
COVID-19

  Από τις απαντήσεις των επαγγελματιών υγείας, αποδεικνύεται ότι λειτούργησαν ειδικοί, ξεχωριστοί
χώροι για την υποδοχή ύποπτων περιστατικών στη συντριπτική πλειοψηφία των δομών ΠΦΥ. Ως
τέτοιοι χώροι χρησιμοποιήθηκαν είτε δωμάτια που προϋπήρχαν στις εγκαταστάσεις των ΚΥ, είτε
χώροι που δημιουργήθηκαν και διαμορφώθηκαν ακριβώς για αυτόν τον σκοπό, δηλαδή για τη
διαλογή των περιστατικών, την εξέταση ασθενών με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού
(εμπύρετο, βήχας, δυσκολία στην αναπνοή) και την περαιτέρω διερεύνηση και παραπομπή αυτών
των ασθενών με ύποπτη κλινική εικόνα. Βασικά χαρακτηριστικά αυτών των χώρων ήταν η επάρκεια
προστατευτικού εξοπλισμού, η ύπαρξη διαφορετικής εισόδου και εξόδου και η δυνατότητα αερισμού
πριν και μετά την εξέταση κάθε ασθενούς.

“Υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός, υπάρχουν οι στολές, υπάρχουν οι μάσκες, υπάρχει επαρκής
αερισμός όποτε είναι ένα σαν επι της ουσίας δεύτερο δωμάτιο ΤΕΠ. Συν τοις άλλοις, τα υλικά

κατασκευής του χώρου ευνοούν την κατά το δυνατόν καλύτερη και συχνότερη απολύμανσή του.”
(51, Γενικός Ιατρός)

  Σχετικά με την επάρκεια υλικών μέτρων ασφαλείας και προστατευτικού εξοπλισμού, φάνηκε πως
σημαντικές ελλείψεις ήταν εμφανείς στα αρχικά στάδια της πανδημίας. Στην πορεία, η κατάσταση
βελτιώθηκε, σε αρκετές περιπτώσεις χάρη και στη συμβολή ιδιωτών που συνεισέφεραν μέσω
δωρεών. Ωστόσο, οι ελλείψεις σε εξοπλισμό δεν αποτέλεσαν καθολικό πρόβλημα παρόμοιας
βαρύτητας για όλες τις δομές, καθώς σε ορισμένα ΚΥ αναφέρεται επάρκεια από την πρώτη στιγμή,
ενώ σε άλλες περιπτώσεις γίνεται λόγος για χρήση λύσεων ανάγκης, ασύμβατων με τα υγειονομικά
πρωτόκολλα, μέχρι και το τέλος της όξυνσης της πανδημίας.

“Τουλάχιστον όσον αφορά τις μάσκες δεν υπήρχαν σίγουρα, αρχικά είχαμε μεγάλη έλλειψη, δηλαδή
αναγκαζόμασταν να χρησιμοποιήσουμε μάσκες προσώπου για δυο και τρεις μέρες σερί.”

(19, Αγροτικός Ιατρός)

 Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ΠΦΥ αποδυναμώθηκε λόγω μετακινήσεων ιατρών και
νοσηλευτών στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα η υποστελέχωση να δημιουργεί προβλήματα στο
καθημερινό έργο και να επιβαρύνει σημαντικά τους εναπομείναντες εργαζόμενους. Οι μετακινήσεις
προσωπικού ήταν συχνές, αποτέλεσαν βασικό αίτιο υποστελέχωσης και χαρακτηρίστηκαν από τα
άτομα που ερωτήθηκαν ως μάλλον άσκοπες (το προσωπικό δεν ήταν έτοιμο να ανταπεξέλθει άμεσα
και αποτελεσματικά στις ανάγκες της νέας του θέσης). Ήταν ευχάριστο που τα φαινόμενα νόσησης
υγειονομικού προσωπικού αναφέρθηκαν σχετικά σπάνια. Ωστόσο, δόθηκαν άδειες ειδικού σκοπού,
με αποτέλεσμα το εναπομείναν προσωπικό να επιβαρύνεται αναπόφευκτα για να καλυφθούν οι
αυξανόμενες ανάγκες. Σε δομές με σημαντική υποστελέχωση, οι εργαζόμενοι που δικαιούνταν
σχετική άδεια δέχτηκαν να εργαστούν σε θέσεις όπου δεν έρχονταν σε επαφή με ασθενείς με ύποπτα
συμπτώματα. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε συγκεκριμένες ειδικότητες, τα ΚΥ αντιμετώπιζαν ελλείψεις και
πριν την έναρξη της πανδημίας. Τα κενά αυτά έγιναν ακόμη πιο εμφανή λόγω της υγειονομικής
κρίσης, εντούτοις δεν λήφθηκαν συγκεκριμένα μέτρα για την αναπλήρωση αυτών.

“Μετακινήσεις...πολλές ήταν άσκοπες λόγω μη επιδημιολογικού φορτίου στη περιοχή, προκάλεσαν
αποδυνάμωση της ΠΦΥ, ενώ η μειωμένη λειτουργικότητα προκάλεσε την αντίδραση της τοπικής

κοινωνίας και αναίρεση της μετακίνησης σε μια περίπτωση.”
(66, Γενικός Ιατρός)



“Μετακινήσεις με άδειες ειδικού σκοπού δυσχέραιναν την λειτουργία.” (22, Νοσηλεύτρια) 

“Έτυχε να νοσήσει ένα μέλος του προσωπικού (με ήπιο πυρετό και φαρυγγαλγία). Επικοινωνήσαμε με
την Περιφέρεια και ακολουθήσαμε τις οδηγίες της. Το άτομο πήγε στα ΤΕΠ νοσοκομείου, όπου έγινε

τεστ covid και απείχε από την εργασία μέχρι τη λήψη του αρνητικού αποτελέσματος, οπότε και
επανήλθε.” (44, Παιδίατρος)

  Σχετικά με την ενημέρωση και εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού που εργαζόταν σε δομές
ΠΦΥ, είναι ενδιαφέρον ότι οι κινήσεις που έγιναν από τους αρμόδιους φορείς κρίθηκαν ανεπαρκείς σε
αρκετές περιπτώσεις (π.χ. απλή αποστολή οδηγιών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Η βασική
ενημέρωση στηρίζονταν απλώς στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ. Σε περιορισμένες μόνο περιπτώσεις
ένας αντιπρόσωπος από το ΚΥ παρακολούθησε ένα σεμινάριο στο νοσοκομείο αναφοράς με οδηγίες
για τη διαχείριση και τη χρήση ΜΑΠ. Το άτομο αυτό κλήθηκε να μεταφέρει τις γνώσεις του στο ΚΥ
όπου εργαζόταν. Ως αποτέλεσμα, το προσωπικό αναγκάστηκε να λειτουργεί συχνά χωρίς γνώση των
πιο πρόσφατων οδηγιών ή να καλείται να εφαρμόσει χωρίς σωστή εκπαίδευση παρωχημένα
πρωτόκολλα. Υπήρξε, λοιπόν, σύγχυση και αβεβαιότητα, καθώς όπως αποδείχθηκε, ο κάθε
επαγγελματίας υγείας ξεχωριστά ήταν υπεύθυνος για τη δική του κατάρτιση και επιμόρφωση. Παρόλα
αυτά, σε ορισμένα ΚΥ βρέθηκαν ειδικοί ιατροί, πιο εξειδικευμένοι στο αντικείμενο της πανδημίας, και
φρόντισαν - αφού εκπαιδευτούν οι ίδιοι - εν συνεχεία να επιμορφώσουν και τους συναδέλφους τους.
Κάτι τέτοιο συνέβαλε σε αυξημένη αποδοτικότητα και λιγότερη ανασφάλεια του προσωπικού.
 

“Υπήρξαν οι οδηγίες από προηγούμενες πανδημίες , όπως ήτανε του SARS, οπότε υπήρχε και ο
εξοπλισμός ατομικής προστασίας στο Κέντρο Υγείας και η αντίστοιχη εκπαίδευση. Υπήρξε μια

προσομοίωση ας το πούμε, μια επανάληψη της διαδικασίας ένδυσης για τα μέτρα ατομικής
προστασίας σε όλο το προσωπικό ώστε να είμαστε έτοιμοι. Μετά ήρθαν και συγκεκριμένες οδηγίες

αλλά και επιπρόσθετος εξοπλισμός.” (50, Γενικός Ιατρός)

“Θεωρητικά ως επαγγελματίες υγείας όμως είμαστε εκπαιδευμένοι. Κατά την διάρκεια της πανδημίας
έγινε κάποια επιπλέον εκπαίδευση, την οποία παρακολουθούσε ένα άτομο από κάθε δομή υγείας, κάτι
σαν αντιπρόσωπος. Με τη σειρά του έπρεπε να τα μεταφέρει στους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας

του Κέντρου, κάτι που δεν μπορώ να θεωρήσω ως σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση.” 
(65,Γενικός Ιατρός)

2. Τρόπος λειτουργίας δομών ΠΦΥ

  Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των δομών ΠΦΥ, εστιάζουμε αρχικά την προσοχή μας στη
λειτουργία τακτικών εξωτερικών ιατρείων, δηλαδή των ραντεβού ασθενών με χρόνια νοσήματα ή μη
επείγοντα περιστατικά και  τη λειτουργία των Περιφερειακών Ιατρείων. 
   Η παρακολούθηση των ασθενών με χρόνια νοσήματα έγινε στην πλειοψηφία των περιπτώσεων με
τηλεφωνική επικοινωνία, διότι η λειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρείων αναστάλθηκε.
Αξιοσημείωτο είναι πως σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα δεν δόθηκε έμφαση στη
διαχείριση ασθενών με χρόνιες νόσους, εκτός αν παρουσίαζαν κάποια επιδείνωση που έχρηζε
περαιτέρω διερεύνηση. Συγκεκριμένα, στην πλειονότητα των ΚΥ, τα ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά
ιατρεία μειώθηκαν σταδιακά και στη φάση γενικού lockdown καταργήθηκαν εντελώς, με μοναδική
δυνατότητα χορήγησης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Η άυλη συνταγογράφηση δεν
χρησιμοποιήθηκε ευρέως. Οι γιατροί, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, έδιναν οδηγίες και  συμβουλές 



σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα και ασθενείς που γνώριζαν επί χρόνια το ιστορικό των νοσημάτων
τους, πάντα βέβαια με επιφύλαξη για τυχόν ιατρικό λάθος. Για αυτό το λόγο διατηρούσαν συχνή
τηλεφωνική επικοινωνία, ως αντικατάστατο της φυσικής παρουσίας στα ραντεβού των τακτικών
εξωτερικών ιατρείων.

“Η γενική οδηγία ήταν αν κάτι δεν είναι ιδιαίτερα επείγον και μπορεί να εξυπηρετηθεί λίγο αργότερα
χωρίς αυτό να είναι εις βάρος της υγείας του ασθενή να πάει λίγο παραπίσω για την ασφάλεια τη δική

τους.’’ (69,Αγροτικός Ιατρός)

 Παρομοίως λειτούργησαν και τα Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΙ). Τα περισσότερα παρέμειναν κλειστά
κατόπιν εντολής της οικείας ΥΠΕ και οι ασθενείς παραπέμφθηκαν στα εξωτερικά ιατρεία των ΚΥ. Όσα
δεν έκλεισαν, συνέχισαν τη λειτουργία τους με προσεκτική και αυστηρή χρήση προστατευτικών
μέσων. Η συνταγογράφηση γίνονταν με συνεννόηση από το τηλέφωνο. Ο αριθμός εισερχομένων
ασθενών στις δομές περιορίστηκε αισθητά και ουσιαστικά εξετάζονταν μόνο τα σοβαρότερα
περιστατικών.

“Σχετικά με τα Περιφερειακά Ιατρεία, λειτούργησαν μόνο στα χωριά αναφοράς και εφαρμόστηκαν πολύ
αυστηρά μέτρα προσέλευσης των ασθενών. Αξιοποιήθηκε η Βοήθεια στο Σπίτι, ενώ προσαρμόστηκε
το ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα, με λιγότερες ώρες λειτουργίας, εξυπηρέτηση μικρότερου

αριθμού ατόμων και αυστηρή τήρηση μέτρων προστασίας.” (51, Γενικός Ιατρός)

Άυλη συνταγογράφηση

  Από την αρχή της πανδημίας COVID-19 στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε η άυλη συνταγογράφηση
(άυλη, α + ύλη = χωρίς ύλη, χωρίς χαρτί), τόσο για την συνταγογράφηση φαρμάκων στους χρόνιους
ασθενείς, όσο και για την συνταγογράφηση φαρμάκων για μια οξεία κατάσταση. Όσοι ασθενείς
συμφωνούσαν μπορούσαν να την ενεργοποιήσουν μέσω ειδικής εφαρμογής. Στην περίπτωση αυτή
δεν ήταν αναγκαία η φυσική παρουσία των ασθενών στις δομές ΠΦΥ. Οι επαγγελματίες υγείας
έγραφαν τις συνταγές και οι ασθενείς, αντί για έντυπη συνταγή, λάμβαναν έναν  ειδικό κωδικό στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους ή στο κινητό τηλέφωνο (μέσω SMS) με τη συνταγή τους.  Ο ασθενής
έδινε τον κωδικό στο φαρμακείο, το οποίο εκτελούσε την συνταγή.
  Αρχικά, υπήρξε διάθεση από τους ασθενείς να κάνουν χρήση της άυλης συνταγογράφησης, όμως
γρήγορα διαπιστώθηκαν δυσκολίες εξαιτίας της μη εξοικείωσης των ηλικιωμένων ασθενών με την
τεχνολογία. Η πλειοψηφία των ιατρών που ερωτήθηκαν δεν φάνηκαν θετικοί για την άυλη
συνταγογράφηση, καθώς λειτουργούσε ως μη αποδοτική υποκατάσταση της φυσικής παρουσίας και
επικοινωνίας με τον ασθενή. Ελάχιστοι ήταν εκείνοι οι γιατροί που υποστήριξαν ότι η άυλη
συνταγογράφηση μείωσε τις άσκοπες μετακινήσεις και σταμάτησε την οικολογική καταστροφή με την
μη κατανάλωση χαρτιού για την εκτύπωση τους.

‘’Προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην υποκατασταθεί η επαφή με τον
ασθενή, καθώς η συνταγογράφηση αποτελεί έναν ακόμη λόγο προσέλευσης στον ιατρό για εξέταση.’’

(73, Γενικός Ιατρός)



Κατ’ οίκον επισκέψεις

   Οι κατ’ οίκον επισκέψεις αποτέλεσαν ένα θέμα με αρκετό ενδιαφέρον, καθώς πολλοί επαγγελματίες
υγείας μας αποκάλυψαν ότι δεν τις πραγματοποιούσαν ούτε πριν την πανδημία, ούτε μετά. Όσοι
γιατροί πραγματοποιούσαν κατ' οίκον επισκέψεις πριν την πανδημία συνέχισαν να τις
πραγματοποιούν και κατά τη διάρκεια αυτής, σε περιορισμένο όμως βαθμό και μόνο σε σοβαρές
περιπτώσεις και σε κατακεκλιμένους ασθενείς. Επομένως, οι κατ' οίκον επισκέψεις
ελαχιστοποιήθηκαν και τα κριτήρια επίσκεψης αυστηροποιήθηκαν, καθώς ο ιατρός επισκεπτόταν τον
ασθενή τηρώντας αυστηρά μέτρα ατομικής προστασίας και φορώντας ειδική στολή. Υπήρχε φόβος
των ιατρών, διότι το περιβάλλον του ασθενή ήταν μη ελεγχόμενο και δεν μπορούσαν να γνωρίζουν
αν ο ασθενής ή ο οικογενειακός του περίγυρος είχε ιστορικό ταξιδιού ή σχετική συμπτωματολογία ή
αν ήταν ασυμπτωματικοί φορείς.

 
‘’Ενώ κανονικά προβλέπεται να γίνονται κατ’ οίκον επισκέψεις, δεν μας έχει καθοριστεί το αντίστοιχο

πλαίσιο. Έχουμε ζητήσει από την υγειονομική περιφέρεια να καθοριστεί ένα πλαίσιο βάσει του οποίου
θα γίνεται η κλήση και θα ανταποκρινόμαστε κατάλληλα.’’(30, Γενικός Ιατρός)

 
“Τα ύποπτα κρούσματα που ζητούν κατ' οίκων επίσκεψη δε μπορούν να εξυπηρετηθούν κατ' οίκον.

Ωστόσο και για τα μη ύποπτα κρούσματα τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά καθώς προηγείται
λεπτομερή διερεύνηση πριν την επίσκεψη.” (50,Γενικός Ιατρός)

Τηλεφωνική Επικοινωνία - Βιντεοκλήσεις - Τηλεϊατρική

  Είναι γεγονός ότι στο πλαίσιο της πανδημίας αυξήθηκαν οι ανησυχίες για τη χρήση της τηλεϊατρικής,
όσον αφορά στη μορφή των τηλεφωνικών ραντεβού και των βιντεοκλήσεων. Η μειωμένη προσέλευση
των ασθενών κατόπιν υποδείξεως του ΕΟΔΥ αποτέλεσε σημείο εκκίνησης για την εντονότερη
αξιοποίηση της τεχνολογίας. Η τηλεφωνική επαφή με τους ασθενείς, αν και περιγράφεται ως
τηλεφωνικό ραντεβού, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αφορούσε επικοινωνία σε ανύποπτο
χρόνο με τον διαθέσιμο γιατρό, χωρίς να υπάρχει κάποιο οργανωμένο σύστημα, πλην ελαχίστων ΚΥ
όπου υπήρξε συστηματική καταγραφή.

 
“Πλέον, επειδή είναι αυξημένος όγκος της τηλεφωνικής συμβουλής υπάρχει βιβλίο στο οποίο
καταγράφουμε τις τηλεφωνικές επαφές και τις οδηγίες που δόθηκαν στους ασθενείς από τους

γιατρούς.”(50, Γενικός Ιατρός)

“Τηλεφωνικά ραντεβού ακριβώς δεν τα λες. Aπλά έπαιρναν τηλέφωνο για οτιδήποτε τους ανησυχούσε
και δίνονταν οδηγίες.” (45, Αγροτικός Ιατρός)

  Οι διαγνωστικοί λόγοι αποτέλεσαν την κύρια αιτία καταφυγής στην τηλεφωνική επικοινωνία, με
σκοπό να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες για αντιμετώπιση του περιστατικού στην οικία του ασθενούς
ή, σε επείγουσες καταστάσεις, για προσέλευση στο ΚΥ. Ωστόσο, σημαντική μερίδα του πληθυσμού
αξιοποίησε την τηλεφωνική επικοινωνία για τη συνταγογράφηση ή για την παρακολούθηση των
χρόνιων περιστατικών. Είναι, όμως, ξεκάθαρο ότι, παρόλο που η τηλεϊατρική ως εργαλείο έδωσε
λύσεις στις ανάγκες ορισμένων ασθενών σε αυτή τη κατάσταση της πανδημίας, σε αυτή τη φάση οι
συνθήκες δεν είναι ώριμες, έτσι ώστε να αντικαταστήσει με απόλυτη επιτυχία την συμβατική κλινική
πράξη.

    



   “Ναι έγιναν πολλά τηλεφωνικά ραντεβού και η συνταγογράφηση γινόταν τηλεφωνικά αλλά και το
τακτικό ιατρείο σε πρώτη φάση ακόμα και σήμερα σε πολλούς ασθενείς γίνεται

τηλεφωνικά.”(33,Γενικός Ιατρός)

   Όσον αφορά τις βιντεοκλήσεις, ένα αμελητέο ποσοστό αναφέρει ότι επιδίωξε να εφαρμόσει τη
χρήση αυτής της τεχνολογίας, κυρίως λόγω μη εξοικείωσης των ασθενών. Παράλληλα, τονίζεται ότι
αυτού του είδους η τηλεϊατρική απευθύνεται σε νεότερα άτομα. Όμως, και το ίδιο το ιατρικό
προσωπικό εκφράζει τις ανησυχίες του για την χρήση των βιντεοκλήσεων. Έτσι παρά τις όποιες
θετικές σκέψεις εφαρμόστηκαν σε ελάχιστο βαθμό.

“Ωστόσο, τόσο η άυλη συνταγογράφηση, όσο και η χρήση τεχνολογίας (π.χ. βιντεοκλήσεις), δεν
μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα σε πολλούς ηλικιωμένους ασθενείς που δεν είναι εξοικειωμένοι με

την τεχνολογία. Επίσης με την τηλεϊατρική μπορεί να γίνουν πολλά λάθη και να ξεφύγουν
καθοριστικές διαγνώσεις.” 

(46, Γενικός Ιατρός)

   Παράγοντας, που δυσχεραίνει, από την πλευρά των επαγγελματιών υγείας, την περαιτέρω
αξιοποίηση της τηλεϊατρικής ήταν η μη ύπαρξη διαθέσιμου χρόνου, κατάλληλου υλικοτεχνικού
εξοπλισμού, όπως και ενός οργανωμένου διαδικτυακού συστήματος.

“Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει το βίντεο ακόμα γιατί δεν είχαμε και τη δυνατότητα οι υπολογιστές μας να
το υποστηρίζουν.”(33, Γενικός Ιατρός)

    Διατυπώθηκε, τέλος η άποψη ότι η εικόνα μέσω του βίντεο προσφέρει επιπλέον στοιχεία για την
διαγνωστική διαδικασία συγκριτικά με την απλή τηλεφωνική επικοινωνία, ενώ εμφανίζονται
προοπτικές για την αξιοποίηση της εάν φυσικά σχηματιστεί ένα ενιαίο σύστημα.

“Προσωπικά είμαι υπέρ της χρήσης νέων τεχνολογιών στον τομέα της υγείας υπό προϋποθέσεις. Να
υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα-πλατφόρμα υποστήριξης των ψηφιακών αυτών εργαλείων για το σύνολο

των ιατρών, ρύθμιση για αποζημίωση της παροχής, κατάλληλη εκπαίδευση των ιατρών, καθώς και
εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα ψηφιακής εγγραμματοσύνης στην υγεία.”(31, Γενικός Ιατρός)

2α. Διαχείριση ασθενών με χρόνια νοσήματα

  Παρατηρήθηκε ότι η περίθαλψη των ασθενών με χρόνια νοσήματα ήρθε σε δεύτερη μοίρα κατά τη
διάρκεια της πανδημίας. Η προσέλευσή τους στις Μονάδες ΠΦΥ μειώθηκε κατακόρυφα, καθώς
υπήρχε φόβος των ασθενών να μην προσβληθούν από τον COVID 19. Πριν την είσοδο τους στην
κάθε Δομή, γινόταν θερμομέτρηση και λήψη ζωτικών σημείων (αρτηριακή πίεση, οξυγονομέτρηση,
σφύξεις) και ανάλογα τη σοβαρότητα της κατάστασής, ο ιατρός αποφάσιζε εάν θα εισέλθουν στον
εσωτερικό χώρο ή όχι. Γι' αυτό, οι επαγγελματίες υγείας εστίασαν την προσοχή τους μόνο στην
συνταγογράφηση των ασθενών με χρόνιες νόσους και στην τηλεφωνική επικοινωνία για πληροφορίες
και συμβουλές.

‘“Αρχικά θα γινόταν θερμομέτρηση. Αν ήταν απύρετος και δεν είχε συνοδά συμπτώματα, η εξέταση
γινόταν μέσα στο Κέντρο Υγείας, το παρακολουθούσαμε και το αντιμετωπίζαμε. Αν είχε πυρετό, βήχα

ή δύσπνοια, εξεταζόταν σε προσαρμοσμένο χώρο έξω από το ΚΥ’’ (75, Γενικός Ιατρός)



 Επομένως, χρησιμοποιήθηκε εκτενώς η κλασική ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Οι ασθενείς
παράγγελναν, τηλεφωνικά ή με τη φυσική παρουσία τους, τη φαρμακευτική αγωγή τους, οι γιατροί
εκτελούσαν τη συνταγή, την εκτύπωναν, οι νοσηλεύτριες συνέλεγαν τις συνταγές και τις παρέδιδαν,
είτε μέσω παραθύρου του ΚΥ κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης για την ώρα προσέλευσης για την
αποφυγή συνωστισμού, είτε μέσω του προγράμματος των Δήμων "Βοήθεια στο σπίτι".

‘’Η χρόνια συνταγογράφηση κατά το συγκεκριμένο διάστημα γινόταν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία
είτε με τον κλασικό τρόπο σε συνεργασία με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» των Δήμων είτε με

χρήση της άυλης συνταγογράφησης.’’(31,Γενικός Ιατρός)

2β. Διαχείριση επειγόντων περιστατικών (ύποπτα και μη ύποπτα για COVID-19)

  Στις περιπτώσεις που κλήθηκαν τα ΚΥ/ΤΟΜΥ να αντιμετωπιστούν ασθενείς με πιθανό COVID-19
αναδείχθηκαν δύο κατηγορίες διαχείρισης των ύποπτων κρουσμάτων.

2.β.1. Διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων με τηλεφωνική επικοινωνία

   Η πρώτη κατηγορία αφορά ασθενείς που εμφάνισαν τυπική συμπτωματολογία COVID-19 και
επέλεξαν να επικοινωνήσουν με το ΚΥ για περαιτέρω κατευθυντήριες οδηγίες. H επικοινωνία αυτή
πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά.

“Υπήρχαν ασθενείς που μας παίρναν από το σπίτι και μας λέγαν ότι έχω πυρετό, νιώθω καλά, δεν έχω
ούτε δύσπνοια... τους λέγαμε να μετρήσουν, τους μαθαίναμε να μετράνε μέχρι και τις αναπνοές τους.
Από το τηλέφωνο λοιπόν κρατούσαμε πάλι τα στοιχεία τους στο ειδικό μητρώο που δημιουργήσαμε”

(28, Νοσηλεύτρια)

    Σε ασθενείς ύποπτους για COVID-19, μετά από την λήψη ενός καλού ιστορικού, δίνονταν οι
οδηγίες για παραμονή στο σπίτι και συνεχή παρακολούθηση εάν εμφάνιζαν ήπια συμπτώματα, ενώ
υπήρχε διχογνωμία για τον τρόπο αντιμετώπισης περιπτώσεων που είχαν επιδείνωση των
συμπτωμάτων.

“Από τις 30 Μαρτίου όλα τα ύποπτα διαχειρίζονται τηλεφωνικά, χωρίς να εξετάζονται...
με επιδείνωση συστήνεται επίσκεψη στο Νοσοκομείο” (23, Γενικός Ιατρός)

  Ο τρόπος με τον οποίο γινόταν αυτή η συνεχής παρακολούθηση (follow-up) των ασθενών που
εμφάνιζαν συμπτώματα παρουσιάζει ποικιλομορφία, καθώς δεν υπήρχε, όπως τονίζεται, ένα
συγκεκριμένο σύστημα παρακολούθησης από το Υπουργείο Υγείας.

“Δεν είχαμε κάποιο συγκεκριμένο σύστημα παρακολούθησης... κάθε γιατρός ακολουθούσε αυτό που
θεωρούσε αυτός σωστό.”(33, Γενικός Ιατρός)

   Μέσα στη διάρκεια της πανδημίας είναι ξεκάθαρο πως αρκετά από τα ΚΥ/ΤΟΜΥ οργανώθηκαν
όσον αφορά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες,  είτε με την μέθοδο καταγραφής των στοιχείων των
ύποπτων κρουσμάτων και μετά από δικής τους πρωτοβουλία επικοινωνία με τους ασθενείς ανά 2-3
μέρες έτσι ώστε να ενημερωθούν για την εξέλιξη της πορείας τους, είτε ενημέρωναν τους ασθενείς να
επικοινωνούν οι ίδιοι με το ΚΥ. Ωστόσο όλα τα ΚΥ είχαν κοινή αντιμετώπιση σε σχέση με την
επιδείνωση των συμπτωμάτων καθότι επεσήμαναν την σπουδαιότητα της άμεσης επικοινωνίας με το
ΚΥ σε αλλαγή της κλινικής τους εικόνας.



“Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του Μαρτίου (φάση περιορισμού) το Κέντρο Υγείας λειτουργούσε με
βάση τις οδηγίες και τους ορισμούς του ΕΟΔΥ, ενώ λάμβαναν την πρωτοβουλία για επικοινωνία από

κοινού ασθενείς και ιατρικό προσωπικό. Κατά τη διάρκεια του Απριλίου (φάση καθυστέρησης),
ακολουθήθηκαν οδηγίες βάσει του αλγορίθμου που είχε διαμορφωθεί από ιατρό του Κέντρου Υγείας...,

περιλαμβάνοντας καλύτερη παρακολούθηση, αλλά και συστηματική καταγραφή των κλινικών
εκδηλώσεων και της πορείας των ασθενών. Το ίδιο σύστημα εφαρμόζεται και σήμερα, ενώ πλέον

επιδιώκεται επικοινωνία κυρίως από το προσωπικό ανά 2-3 ημέρες.”
 (51, Γενικός Ιατρός)

   Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε κάποια ΚΥ υπήρξε ξεχωριστή καταγραφή των
στοιχείων των ύποπτων κρουσμάτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε κάποιο βαθμό μια πιο
συστηματική και οργανωμένη παρακολούθηση.

“Υπάρχει μία τηλεφωνική επικοινωνία, καταγράφονται σε ένα διαφορετικό βιβλίο, οπότε οτιδήποτε
πούμε μέσα σε αυτό το διάστημα καταγράφεται και σύμφωνα με την πορεία του ασθενούς πρέπει να

δίνονται και ανάλογες οδηγίες.”(19, Αγροτικός ιατρός)

2.β.2. Διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων με προσέλευση στο Κέντρο Υγείας/ΤΟΜΥ

   Στις περιπτώσεις που ένας ασθενής ύποπτος για COVID-19 προσέλθει στο ΚΥ αναφύεται
ξεχωριστή αντιμετώπιση ανάλογα με το ιστορικό του ασθενούς που παρουσιάζεται κατά την διαλογή
έξω από το ΚΥ. Έτσι προέκυπτε η πιθανότητα του να γίνει κλινική εξέταση σε ξεχωριστό χώρο με
διαφορετική ή ίδια είσοδο με το ΚΥ με τη χρήση όλων των απαραίτητων ΜΑΠ ή να μην γίνει εξέταση
αλλά άμεση διακομιδή σε νοσοκομείο αναφοράς για λήψη τεστ. Τέλος, υπάρχει και μια 3η μορφή
διαχείρισης, όπου πιθανό κρούσμα COVID-19 επικοινωνούσε με τον υπεύθυνο ιατρό και χωρίς
είσοδο και εξέταση στο ΚΥ επί ήπιων συμπτωμάτων επέστρεφε στην οικία του με οδηγίες.

“Εάν το κρούσμα έχει ταξιδιωτικό ιστορικό και σύμφωνα με τα κριτήρια του ΕΟΔΥ θεωρείται ύποπτο
τότε ανάλογα αν ανήκει σε ευπαθείς ομάδες τότε προβαίνουμε σε εξέταση του ασθενούς σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο ή παίρνει οδηγίες για παραμονή στο σπίτι και τηλεφωνική επικοινωνία κατά
περίπτωση με το θεράποντα ιατρό, δηλαδή με το άτομο το οποίο τον είδε.”(19, Αγροτικός Ιατρός)

"Σε περίπτωση, όμως, που ερχόταν περιστατικό με βαριά συμπτώματα στο ΚΥ, ο εφημερεύων ιατρός
τηλεφωνούσε στον ΕΟΔΥ. Ο ΕΟΔΥ κατεύθυνε τον γιατρό και έδινε οδηγίες για τη μεταφορά σε κέντρο

αναφοράς-τριτοβάθμιο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Στο ΚΥ δεν παρέμεναν τα ύποπτα περιστατικά,
ούτε υποβάλλονταν σε test για την ανίχνευση του ιού.”(47,Γενικός Ιατρός)

2.β.3. Μετακίνηση ύποπτων για COVID-19 ασθενών

  Η μετακίνηση των ύποπτων κρουσμάτων,  όπου χρειάστηκε παραπομπή, κυμάνθηκε μεταξύ της
μεταφοράς με ιδιωτικό μέσο ή με ασθενοφόρο με τη συνοδεία ή όχι κάποιου ιατρού. Κριτήριο για την
επιλογή της μετακίνησης ήταν η κλινική του εικόνα που παρουσίαζε. Υπήρχαν όμως και κάποια
κέντρα υγείας που δεν αναγκάστηκαν να παραπέμψουν.



 “Στην περίπτωση που χρειαστεί κάποιος ασθενής να παραπεμφθεί στο νοσοκομείο, εφόσον βρίσκεται
σε καλή γενική κατάσταση, μεταβαίνει με δικό του μεταφορικό μέσο. Εάν δεν διαθέτει μέσο ή βρίσκεται
σε πιο σοβαρή κατάσταση, η μεταφορά γίνεται με ασθενοφόρο. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται

χρήση Μέσων Μαζικής Συγκοινωνίας ή Ταξί γι’ αυτόν τον σκοπό.” (51, Γενικός Ιατρός)

“Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, τότε πρέπει να κληθεί ειδικό ασθενοφόρο, το οποίο θα τον
παραλάβει και θα τον μεταφέρει στο νοσοκομείο αναφοράς.” 

(35, Γενικός Ιατρός)

2.β.4. Διαχείριση άλλων (μη-COVID 19) περιστατικών στα επείγοντα 

   Κατά την προσέλευση στο ΚΥ επείγοντων περιστατικών τα οποία όμως δεν ήταν ύποπτα για
COVID-19 δηλαδή δεν παρουσίαζαν την τυπική συμπτωματολογία, σε αυτά γινόταν θερμομέτρηση
και οξυγονομέτρηση από εφημερεύοντες, ενώ ταυτόχρονα ήταν πιο σχολαστική η αντιμετώπιση της
επαφής με τον ασθενή. Κατόπιν γινόταν είσοδος στο ΚΥ με όλα τα μέσα ατομικής προστασίας.

“Γίνεται η διαδικασία της θερμομέτρησης και της οξυγονομέτρησης όπως σε κάθε ασθενή που
προσέρχεται στο Κέντρο Υγείας. Έπειτα οδηγείται στα επείγοντα και εξετάζεται από τους

εφημερεύοντες γιατρούς.”(18,Παιδίατρος)

3. Ετοιμότητα για πιθανό δεύτερο κύμα της πανδημίας COVID-19

   Όσον αφορά την ετοιμότητα για ένα ενδεχόμενο δεύτερο κύμα της πανδημίας COVID-19, οι
απόψεις διίστανται ανάλογα με την προσωπική στάση του συνεντευξιαζόμενου και τα
χαρακτηριστικά, δυνατότητες και ανάγκες του εκάστοτε ΚΥ/ΤΟΜΥ. Σε γενικές γραμμές, αναφέρεται
καλύτερη οργάνωση, εμπειρία, εκπαίδευση, άρα και ετοιμότητα. Σε μια νέα κατάσταση κρίσης,
φαίνεται πως αρχικά θα παρατηρείται σχετική επάρκεια εξοπλισμού, αλλά και προσωπικού. Ωστόσο,
οι επαγγελματίες υγείας τόνισαν την ανάγκη ύπαρξης πιο στοχευμένης κρατικής ενεργοποίησης,
καθώς στη διάρκεια της οξείας φάσης της πανδημίας οι δομές ΠΦΥ όχι μόνο δεν ενισχύθηκαν, αλλά
σε αρκετές περιπτώσεις αποδυναμώθηκαν. Οι μονάδες ΠΦΥ κανονικά θα πρέπει να είναι αυτάρκεις
από πλευράς εξοπλισμού και όχι να στηρίζονται σε δωρεές ιδιωτών, ούτε να βασίζονται για την
κάλυψη των ελλείψεων προσωπικού που αναπόφευκτα θα δημιουργηθούν στις υπερωρίες των
εναπομείναντων εργαζομένων.

“Σίγουρα πιο έτοιμο από την πρώτη φορά. Υπάρχει όμως ανησυχία για την έλλειψη μέσων ατομικής
προστασίας καθώς και για την συνεχή επιβάρυνση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με

επιπλέον ώρες εργασίας. Μία σημαντική παράλειψη που πρέπει να διορθωθεί σε ένα ενδεχόμενο νέο
κύμα το φθινόπωρο είναι ότι δεν έγινε συστηματικός έλεγχος για τον ιό σε όλο το προσωπικό του ΚΥ”

(66,Γενικός Ιατρός)



4. Ρόλος των φοιτητών Ιατρικής στην πανδημία

  Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η κλινική άσκηση των φοιτητών διεκόπη, ωστόσο ακούστηκαν
πολλές απόψεις κατά αυτής της απόφασης, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και με τις συνεντεύξεις που
λάβαμε από τους επαγγελματίες υγείας στις δομές ΠΦΥ.
  Πιο συγκεκριμένα, η πλειονότητα των απόψεων συγκλίνει στο ότι θα πρέπει να συνεχίζεται η
εκπαίδευση, ειδικότερα για τους τελειόφοιτους φοιτητές που σύντομα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν
την πανδημία από την πρώτη γραμμή μάχης. Με αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές θα αποκτήσουν
εμπειρία στη διαχείριση ανάλογων καταστάσεων και θα μειώσουν τον φόρτο εργασίας για τους
υπόλοιπους εργαζόμενους των μονάδων ΠΦΥ. Ωστόσο, κάτι τέτοιο προϋποθέτει ότι θα τους
παρέχεται ο απαραίτητος προστατευτικός εξοπλισμός και ότι θα τεθούν περιορισμοί στις
αρμοδιότητές τους, οι οποίες θα αποτελούν απλές κλινικές πράξεις, όπως οξυμετρία, μέτρηση
αρτηριακής πίεσης, κλινική εξέταση μη ύποπτων κρουσμάτων, καθώς και βοήθεια σε πρακτικά
ζητήματα, όπως η συνταγογράφηση.

“Η συμμετοχή στις ενημερωτικές παρεμβάσεις της κοινότητας για την πανδημία, η ενημέρωση του
προσωπικού με γνώσεις από το ακαδημαϊκό περιβάλλον, η συστηματική παρακολούθηση των

εξελίξεων στις οδηγίες του ΕΟΔΥ, η προάσπιση των κανόνων ατομικής προστασίας, καθώς και η
οργάνωση εξ’ αποστάσεως τηλεφωνικής παρακολούθησης ασθενών είναι μερικά μόνο παραδείγματα

προσφοράς των φοιτητών.” (51, Γενικός Ιατρός)

   Από την άλλη πλευρά, ακούστηκε και η αντίθετη άποψη, ότι δηλαδή η κλινική άσκηση των φοιτητών
θα πρέπει να σταματήσει, όπως και έγινε, καθώς δε χρειάζεται να μπαίνουν σε κίνδυνο. Πιο
συγκεκριμένα, πρόκειται για μία άγνωστη νόσο και δεν υπάρχει επάρκεια μέσων ατομικής
προστασίας. Επίσης η εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας είναι αργή και η ανταπόκριση του
συστήματος υγείας ικανοποιητική. Οι φοιτητές πρέπει να κληθούν να βοηθήσουν μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και όταν δε μας απομένει πια καμία εναλλακτική λύση, όπως υποστήριξαν πολλοί.

“Αν υπάρχει προσωπικό δεν χρειαζόμαστε. Τώρα μπορεί σε κάποια μέρη απομακρυσμένα, αν δεν
υπάρχει προσωπικό, να πάνε να βοηθήσουν, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Πρέπει να εκπαιδευτούν όμως.”

(20, Παθολόγος)



Συζήτηση

   Η πρόσφατη πανδημία COVID-19 αποτέλεσε μια πρόκληση για τα Συστήματα Υγείας όλων των
χωρών παγκοσμίως. Ο ρόλος της ΠΦΥ στη διαχείρισή της έχει διεθνώς αναγνωριστεί. Η μελέτη αυτή
επιχείρησε να παρουσιάσει την ετοιμότητα των Μονάδων ΠΦΥ στην Ελλάδα  για μια κρίση όπως
είναι η πανδημία αυτή, τα αντανακλαστικά του συστήματος στην άμεση λήψη μέτρων για την
εκπαίδευση του προσωπικού, την προετοιμασία των Μονάδων για τη διαχείριση ύποπτων
κρουσμάτων, αλλά και τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών υγείας τόσο εντός των δομών, όσο και
με επισκέψεις κατ’ οίκον για τη διαχείριση ασθενών με χρόνια νοσήματα. Η μελέτη αυτή ανέδειξε
επίσης το σημαντικό ρόλο που μπορούν να παίξουν οι φοιτητές της Ιατρικής σε όλες τις φάσεις μιας
πανδημίας στην ΠΦΥ.

Η ΠΦΥ στην πανδημία

  Όπως επισημαίνεται και από τη βιβλιογραφία η πανδημία COVID-19 θα έχει δυσανάλογες αρνητικές
συνέπειες  κυρίως σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες γι’ αυτό η ΠΦΥ θα πρέπει να υποστηρίζεται ώστε
να μπορεί να αντιμετωπίσει τις ειδικές προκλήσεις μιας πανδημίας(18). Η μελέτη αυτή ανέδειξε πως
στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Μονάδων ΠΦΥ δημιουργήθηκαν ξεχωριστοί χώροι εξέτασης
ασθενών ύποπτων για COVID-19, χωρίς όμως να συνοδεύονται τις περισσότερες φορές και από
επάρκεια υλικών μέτρων ατομικής προστασίας. Ορισμένες από τις ελλείψεις καλύφθηκαν σε ένα
ποσοστό με  τη διάθεση πρόσθετου εξοπλισμού κυρίως μέσα από δωρεές ιδιωτών. Στην ήδη
υπάρχουσα υποστελέχωση των Μονάδων ΠΦΥ επιπλέον επιβάρυνση προκάλεσε η μετακίνηση
προσωπικού σε Νοσοκομεία, αλλά και οι άδειες ειδικού σκοπού. Θετικό στοιχείο στο πρώτο κύμα της
πανδημίας αποτέλεσε η μη νόσηση του προσωπικού. Γι’ αυτό το λόγο τονίζεται και το γεγονός ότι η
ΠΦΥ αν και θα πρέπει να λειτουργεί σε ένα ενιαίο πλαίσιο δεν είναι μια ενοποιημένη οντότητα και γι'
αυτό θα πρέπει να υπάρχουν προσαρμογές βάσει των αναγκών κάθε περιοχής. Τέλος, στο κομμάτι
της προετοιμασίας, μειονέκτημα αποτέλεσε και η μη συστηματική και οργανωμένη εκπαίδευση του
προσωπικού - εκπαίδευση που στις περισσότερες περιπτώσεις στηρίζονταν στην πρωτοβουλία των
ιδίων των επαγγελματιών υγείας να μελετήσουν και να μεταφράσουν με όρους καθημερινότητας τις
οδηγίες του ΕΟΔΥ(19).



Λειτουργία Κέντρων Υγείας μέσα στην πανδημία

 Όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας η ΠΦΥ επικεντρώθηκε στην προώθηση της σωματικής
αποστασιοποίησης το οποίο συνάδει και με τη βιβλιογραφία με την προσωπική φροντίδα του
ασθενούς να μετατρέπεται σε εικονική(19). Παρόλα αυτά, πολλά, από τα οποία σχεδιάστηκαν για την
ενδυνάμωση του ρόλου της ΠΦΥ, εν τέλει δεν εφαρμόστηκαν. Ξεκινώντας από τα τακτικά εξωτερικά
ιατρεία αυτά αναστάλθηκαν σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και τα χρόνια περιστατικά
αντιμετωπίζονταν με τηλε-συμβουλευτική χωρίς όμως να υπάρχει τακτική επικοινωνία με τον
πληθυσμό ευθύνης τους όπως προβλεπόταν(20). Αν και στο πλάνο διαχείρισης το προσωπικό των
περιφερειακών ιατρείων όπου χρειαζόταν θα ενίσχυε τα ΚΥ κάτι τέτοιο πολλές φορές δεν
εφαρμόστηκε στην πράξη. Οι μετακινήσεις επαγγελματιών υγείας της ΠΦΥ σε Νοσοκομεία
αποδυνάμωσαν περισσότερο της ΠΦΥ χωρίς ουσιαστικά να προσφέρουν κάτι στο σύστημα υγείας
καθώς θεωρήθηκαν άσκοπες. Η μελέτη αυτή κατέγραψε την μη πραγματοποίηση κατ’ οίκον
επισκέψεων για τη διαχείριση ασθενών με χρόνια προβλήματα υγείας σε μεγάλο αριθμό Μονάδων
ΠΦΥ της χώρας μας. Η ελάχιστη πραγματοποίηση κατ’ οίκον επισκέψεων και μόνον όταν αυτή ήταν
επιτακτική έρχεται σε αντιπαράθεση με τον ρόλο της ΠΦΥ. Στην τρέχουσα πανδημία COVID-19 οι
λιγοστές επισκέψεις κατ’ οίκον περιορίστηκαν ακόμα περισσότερο υπό το φόβο ασθενών και
επαγγελματιών υγείας για τη μετάδοση του ιού αλλά και την έλλειψη μέσων ατομικής προστασίας.

Χρήση της τηλεϊατρικής

  Η πανδημία Covid-19 έφερε αλλαγές και στον τρόπο επικοινωνίας με τους ασθενείς για την
παρακολούθηση τόσο των χρονίων, όσο και των οξέων περιστατικών. Έτσι μέσα από την κρίση και
την αναγκαστική αποστασιοποίηση αναδείχθηκε η τηλεϊατρική με κύριο εκπρόσωπο της την
τηλεφωνική επικοινωνία και με απώτερο στόχο την μειωμένη προσέλευση στο ΚΥ κατόπιν
συστάσεων του ΕΟΔΥ(20-22).
   Οι βιντεοκλήσεις, παρότι αναφέρεται ότι μπορεί να παρέχουν πρόσθετες οπτικές πληροφορίες και
διαγνωστικές ενδείξεις(18) δεν αξιοποιήθηκαν ιδιαίτερα, διότι όπως τονίστηκε δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί εύκολα από τα ηλικιωμένα άτομα που κυρίως αποτελούν τους χρήστες υπηρεσιών
ΠΦΥ. Όπως φαίνεται και από τη βιβλιογραφία ένα τέτοιο σύστημα τηλεϊατρικής, αν και θα μπορούσε
να βοηθήσει στον έλεγχο της υπερχείλισης της υγειονομικής περίθαλψης πριν φτάσουν στο τμήμα
των επειγόντων περιστατικών, απαιτεί οργάνωση και χρόνο τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα στο πλαίσιο
της πανδημίας(22-23).
  Στο ίδιο μήκος κύματος με τις βιντεοκλήσεις κινήθηκε και η άυλη συνταγογράφηση εξαιτίας των
δυσκολιών που παρουσιάζει το προτεινόμενο σύστημα για τους ηλικιωμένους ασθενείς. Η μειωμένη
χρήση της, όπως αυτή η μελέτη αποκαλύπτει δεν οφείλεται μόνο στους ασθενείς, αλλά και στους
ίδιους τους επαγγελματίες υγείας. Πολλοί επαγγελματίες υγείας ταυτίζουν την άυλη συνταγογράφηση
με τη μη άμεση επαφή με τους ασθενείς. Σε αυτή την παρερμηνεία πιθανά να ευθύνεται το ίδιο το
Υπουργείο Υγείας που εισήγαγε την άυλη συνταγογράφηση μέσα στην πανδημία και την προώθησε
ως μέτρο μείωσης των μετακινήσεων των ηλικιωμένων. Οι αντιρρήσεις και οι αντιστάσεις των
επαγγελματιών υγείας στη χώρα μας για την τηλεϊατρική και την άυλη συνταγογράφηση έρχεται σε
αντίθεση με έρευνα που απευθυνόταν σε γιατρούς άλλων χωρών(23).



Διαχείριση χρόνιων περιστατικών στην ΠΦΥ μέσα στην πανδημία

 Η παρακολούθηση ασθενών με χρόνια νόσο, λόγω της απότομης μείωσης της προσέλευσης(24)
περιορίστηκε στη συνταγογράφηση φαρμάκων, ενώ ελάχιστοι εισέρχονταν σε Μονάδες ΠΦΥ.
Επομένως το σύστημα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα, όπως προτείνεται και στη βιβλιογραφία, θα
πρέπει να προτείνει τον τρόπο με τον οποίο οι Μονάδες ΠΦΥ θα διαχειριστούν ασθενείς με χρόνια
νοσήματα όταν οι προσωπικές επισκέψεις σε εγκαταστάσεις ΠΦΥ δεν θα είναι πλέον εφικτές(21). Η
συνταγογράφηση εξαιτίας της πολύ περιορισμένης χρήσης της άυλης έγινε με την κλασική μέθοδο
συλλογής συνταγών είτε τηλεφωνικά, είτε με φυσική παρουσία έξω από τις Μονάδες ΠΦΥ που στη
συνέχεια μοιράζονταν είτε από το παράθυρο, είτε μέσω του προσωπικού του προγράμματος
‘‘Βοήθειας στο Σπίτι’’, είτε με τη συμβολή των φαρμακοποιών. Ως εκ τούτου η χρόνια φροντίδα
αναβάλλεται και αυτό θα έχει συνέπειες που θα επεκταθούν και θα γίνουν ορατές μετά την κρίση του
COVID-19(25).

Διαχείριση επειγόντων περιστατικών στην ΠΦΥ μέσα στην πανδημία

 Τα επείγοντα δεν σταμάτησαν να λειτουργούν. Όλοι οι ασθενείς που έρχονταν  στα επείγοντα
περνούσαν από τη διαλογή κα χωρίζονταν σε covid και μη covid περιστατικά. Οι ασθενείς με ήπια
συμπτώματα παροτρύνονταν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον ΕΟΔΥ και να παίρνουν
τηλεφωνικές οδηγίες όταν τα συμπτώματά τους ήταν ήπια.  Παρόλα αυτά πολλοί ασθενείς ανεξάρτητα
από τη βαρύτητα των συμπτωμάτων τους έρχονταν στις Μονάδες ΠΦΥ. Ασθενείς με ήπια
συμπτώματα επέστρεφαν με οδηγίες στο σπίτι. Σε αρκετές δομές δεν υπήρξε οργανωμένο σύστημα
παρακολούθησης στο σπίτι. 
  Στις μονάδες που παρατηρήθηκαν ελλείψεις σε ΜΑΠ οι ιατροί δεν εξέταζαν  ασθενείς ύποπτους για
COVID, αλλά τους παρέπεμπαν απευθείας στο νοσοκομείο. Η επάρκεια σε ΜΑΠ είναι αναγκαία για
να μπορεί η ΠΦΥ να ανταποκριθεί στο ρόλο της διαλογής των περιστατικών, την ίδια στιγμή που η
ορθή διαχείριση του υπάρχοντος προστατευτικού εξοπλισμού φαίνεται εξίσου σημαντική με την
διαρκή παροχή νέων μέσων για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών(28-31). Ένα οργανωμένο
σύστημα παρακολούθησης ασθενών ύποπτων για  COVID19 στο σπίτι τους όπου υπάρχει συμβάλλει
στην καλύτερη φροντίδα των ασθενών και στην έγκαιρη παρέμβαση όταν η κατάσταση της υγείας
τους επιδεινωθεί(32).
  Η χρήση ασθενοφόρου για τη μεταφορά ασθενών ύποπτων για COVID-19,  με κατάλληλη ενδυμασία
του προσωπικού, διασφαλίζει τη μειωμένη πιθανότητα μετάδοσης κατά τη μεταφορά στο
νοσοκομείο(32). Από την άλλη υπάρχει ο κίνδυνος υπερβολικής χρήσης της υπηρεσίας και μη
διαθεσιμότητας ασθενοφόρου σε άλλες επείγουσες καταστάσεις που μπορεί να το χρειάζονταν.
 Κοινή ήταν η διαπίστωση πως η επίσκεψη ασθενών στα επείγοντα περιοστίστηκε μέσα στην
πανδημία. Η κατάσταση αυτή παρατηρήθηκε και σε άλλες μελέτες(33-34). Πιθανά η μείωση της
επισκεψιμοτητας στα επείγοντα  να οφείλονταν στο φόβο των ασθενών μήπως κατά την επίσκεψη σε
μια υγειονομική μονάδα κολλήσουν τον ιο.



Ετοιμότητα για ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας COVID-19
 
  Με βάση τις απαντήσεις των επαγγελματιών υγείας στη μελέτη αυτή, γίνεται σαφές ότι υπάρχει μεγαλύτερη
εμπειρία, καλύτερη εκπαίδευση και οργάνωση εν αναμονή του δεύτερου κύματος της πανδημίας του SARS-
CoV-2, το οποίο συνάδει και με τα δεδομένα που αντλούνται από τα πλάνα δράσης και τις οδηγίες που
δημοσιεύονται και από άλλες χώρες(35). Όσον αφορά την επάρκεια εξοπλισμού και προσωπικού, οι
συμμετέχοντες στη μελέτη ανέδειξαν τις ήδη υπάρχουσες ελλείψεις και την ανάγκη για μεγαλύτερη κρατική
μέριμνα για τη διασφάλιση της επάρκειας αυτής καθ’ όλη τη διάρκεια του β’ κύματος. Ωστόσο, σύμφωνα με τη
βιβλιογραφία, πολλά είναι τα επιπλέον μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη σωστή προετοιμασία για το
επόμενο κύμα της πανδημίας(35-38).

Ρόλος των Φοιτητών Ιατρικής στη διάρκεια μιας πανδημίας
 
 Στην πρόσφατη πανδημία COVID-19, η παρακώλυση της παραδοσιακής ιατρικής εκπαίδευσης ήταν
αναπόφευκτη. Παρόλο που οι εκπαιδευτές σχετικά άμεσα ξεκίνησαν την εφαρμογή πρακτικών εξ΄αποστάσεως
διδασκαλίας, η κλινική έκθεση των φοιτητών παραμένει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης στην
Ιατρική που δύσκολα υποκαθίσταται(39-41). Ο πιθανός αρνητικός αντίκτυπος των φοιτητών στα ποσοστά
μετάδοσης του ιού εντός των δομών υγείας, οι ελλείψεις σε προστατευτικό εξοπλισμό, η απουσία κατάλληλης
εμπειρίας και εκπαίδευσης, και τέλος η περιορισμένη ικανότητα των φοιτητών να συμμετέχουν ανεξάρτητοι
χωρίς επίβλεψη, εγείρουν σημαντικές αμφιβολίες σχετικά με την ενεργό συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση της
πανδημίας(42-44). 
 Εντούτοις,  η εύκολη μετάδοση του ιού, καθώς και το συνεχώς αυξανόμενο έργο του υγειονομικού
προσωπικού που καλείται να διαχειριστεί όλο και μεγαλύτερο αριθμό νέων κρουσμάτων, είναι πιθανό να
προκαλέσουν γρήγορα σημαντικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό(42,45-49). Συνεπώς, η προοπτική
κάλυψης των κενών αυτών μέσω της αποδοτικής ενεργοποίησης των φοιτητών δεν πρέπει να απορρίπτεται. Οι
φοιτητές μπορούν να συνεισφέρουν, αρκεί να συμμετέχουν σε δραστηριότητες οικείες σε αυτούς με βάση το
επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας τους και να τίθεται σε προτεραιότητα η παροχή κατάλληλης και συνεχούς
επίβλεψης, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των ίδιων και των ασθενών(50-52). Άλλωστε, πολλοί από τους
επαγγελματίες υγείας που συμμετείχαν σε αυτή τη έρευνα εξέφρασαν την άποψη ότι η πανδημία προσφέρει μια
πολύτιμη ευκαιρία για υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων υγείας, εκπαίδευση η οποία θα
μπορούσε να ενισχύσει την ετοιμότητα για επερχόμενες αντίστοιχες καταστάσεις.
 Η θέληση των φοιτητών να προσφέρουν είναι αξιοσημείωτη παγκοσμίως, με αρκετούς εξ αυτών να
εμφανίζονται έτοιμοι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους(41,46,53,54). Στην ΠΦΥ, μια δυνατότητα για τους
φοιτητές θα ήταν να συνεισφέρουν στη φροντίδα σε ασθενείς που προσέρχονται για μη λοιμώδη οξέα ή χρόνια
προβλήματα υγείας, μέσω της λήψης ιστορικών, της συμμετοχής σε απλές καθημερινές δραστηριότητες/
δεξιότητες, της συμπλήρωσης της καρτέλας των ασθενών, και τέλος της απάντησης των ερωτήσεων των
ασθενών σχετικά με την πορεία της υγείας τους(55,56). Μια άλλη δυνατότητα θα ήταν η βοήθεια στη
προληπτική θερμομέτρηση ή στη λήψη δειγμάτων, στο πλαίσιο των τακτικών επιδημιολογικής επιτήρησης
εντός της κοινότητας(57).
 Σε γενικές γραμμές, φαίνεται ότι ειδικά οι φοιτητές ιατρικής των μεγαλύτερων ετών είναι αρκετά καλά
καταρτισμένοι, ώστε να αναλάβουν πολλές από της αρμοδιότητες ενός Γενικού Ιατρού(11). Στην Κούβα,
εφαρμόστηκε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα πρόληψης για τη διακοπή της αλυσίδας μετάδοσης του ιού:
τελειόφοιτοι φοιτητές Ιατρικής, κατάλληλα εκπαιδευμένοι στα βασικά στοιχεία της Γενικής Ιατρικής και της
Επιδημιολογίας, κινήθηκαν κυριολεκτικά από πόρτα σε πόρτα με στόχο να αυξήσουν της επιτήρηση στην
κοινότητα και να συμβάλλουν στον έγκαιρο εντοπισμό των νέων κρουσμάτων(10). Ένας ευρύτερος ρόλος που
μπορούν να αναλάβουν οι φοιτητές Ιατρικής, σχετίζεται με πρωτοβουλίες αγωγής υγείας, οι οποίες μπορούν να
υλοποιηθούν μέσω της προσφοράς ενημέρωσης στο κοινό σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας στην
πανδημίας και μέσω διάψευσης ψευδών ειδήσεων. Τέτοιες πρωτοβουλίες περιγράφονται ήδη σε χώρες, όπως
οι ΗΠΑ και η Βραζιλία(12,58,59).



Δυνατά σημεία και περιορισμοί
της μελέτης

    Πρόκειται για την πρώτη μελέτη αυτού του είδους στη χώρα μας που
πραγματοποιήθηκε στη φάση αποκλιμάκωσης των μέτρων της πανδημίας COVID-19
με συνεντεύξεις σε επαγγελματίες υγείας της ΠΦΥ. Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε
από φοιτητές της Ιατρικής ΑΠΘ με περιορισμένη εμπειρία στον τρόπο λήψης μιας
συνέντευξης. Η επιλογή των Μονάδων ΠΦΥ, κατά πρώτο λόγο, και των
επαγγελματιών υγείας που συμμετείχαν στη μελέτη, κατά δεύτερο λόγο, δεν έγινε με
έναν συστηματικό τρόπο ώστε να επιτευχθεί διαστρωμάτωση και
αντιπροσωπευτικότητα αλλά με δειγματοληψία ευκολίας. Παρόλα αυτά ο πολύ μεγάλος
αριθμός των συνεντεύξεων (83 συμμετέχοντες)  σε 50 διαφορετικές Μονάδες ΠΦΥ
αποτελεί ένα από τα δυνατά σημεία προσδίδοντας ιδιαίτερη αξία στα αποτελέσματα.



    Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στη χώρα μας, ανταποκρίθηκε άμεσα στο νέο της
ρόλο, όπως αυτός προέκυψε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Στις
συνεντεύξεις των επαγγελματιών υγείας στο στάδιο αποκλιμάκωσης των μέτρων
αποτυπώθηκαν μια σειρά πρακτικών που συνέβαλαν στην καλύτερη διαχείριση των
επειγόντων περιστατικών στα Κέντρα Υγείας και στις ΤΟΜΥ και προμηνύουν
μεγαλύτερη ετοιμότητα για μια νέα, επερχόμενη περίοδο κρίσης. Η ενημέρωση του
προσωπικού για τη διαχείριση ασθενών ύποπτων για COVID-19, η διαλογή στην
είσοδο των Μονάδων, η διαμόρφωση ενός ξεχωριστού χώρου για την εξέταση
ύποπτων περιστατικών με δική του ανεξάρτητη είσοδο, αλλά κυρίως η επάρκεια και η
σωστή χρήση μέσων ατομικής προστασίας αποτελούν μερικά παραδείγματα.
    Παράλληλα, όμως, αποτυπώθηκε και μια σειρά από σημαντικά βήματα που πρέπει
ακόμη να γίνουν για την κάλυψη των αναγκών υγείας του πληθυσμού ευθύνης.
Έμφαση δόθηκε στη συστηματικότερη παρακολούθηση ασθενών με COVID-19 στο
σπίτι τους, με αποδοτικότερη καταγραφή και επικοινωνία, αλλά και στη διαχείριση
ασθενών με χρόνια νοσήματα στο σπίτι τους, όταν η κοινωνική αποστασιοποίηση,
λόγω  της πανδημίας κρίνεται επιβεβλημένη. Ο ρόλος των φοιτητών της Ιατρικής ΑΠΘ
είναι σημαντικός και στη δική μας περίπτωση συνέβαλε στην αποτύπωση της
τρέχουσας κατάστασης, αλλά και στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την
καλύτερη οργάνωση της ΠΦΥ στη χώρα μας, ώστε να είναι ικανή να αντιμετωπίζει
καλύτερα ανάλογες κρίσεις στο μέλλον.

Συμπεράσματα



Rababah Hamzeh
Αιδινίδου Λουίζα
Αιναλίδου Λεμονιά
Αλαπαής Ελευθέριος
Αναγνωστόπουλος Άγγελος
Αρβανιτίδης Πολυχρόνης
Βάρκα Αλεξάνδρα
Βουγιουκλάκη Αικατερίνη-Μαρία
Γιαννακόπουλος Ευάγγελος
Γιαννουλίδης Ιωάννης
Γόγαλη Δέσποινα
Δαλιακούρα Αργυρώ
Δασκαλάκη Αναστασία
Ευαγγελόπουλος Ηρακλής
Ευθυμίου Ιωάννης
Ζάρρου Γεωργία
Ζήσου Μελπομένη
Θάνου Ιουλία Δήμητρα
Θεοδωρίδου Κωνσταντίνα
Καβάζης Δημήτρης
Καλαιτζόγλου Δημήτριος
Καλαμάτα Παναγιώτα
Καλλιβωκά Μαρία
Καπνογιάννη Θάλεια
Καραγκούνη Δήμητρα
Καρακίτσος Παναγιώτης

     Θα επιθυμούσαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς τους επαγγελματίες
υγείας των δομών ΠΦΥ τόσο για την ανιδιοτελή προσφορά τους στην εκπαίδευση των
φοιτητών, όσο και για την αποδοχή της ανώνυμης συμμετοχής τους στην παρούσα
έρευνα. Παράλληλα, θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε τους φοιτητές της
Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., οι οποίοι πραγματοποίησαν με υπευθυνότητα και ιδιαίτερο
ζήλο τη διαδικασία λήψης συνεντεύξεων από τους επαγγελματίες υγείας,
διαδραματίζοντας έτσι νευραλγικό ρόλο στη συλλογή των δεδομένων αυτής της
εργασίας. Παρακάτω παραθέτουμε τα ονόματα των φοιτητών:

Καρακεκέ Μαρία
Καρασσαβίδης Θεόφιλος
Καρατζιούλα Ευφροσύνη
Κατσαδούρος Ηλίας
Κιοσέ Ιωάννα
Κοτζάμπασης Γεώργιος
Κουδούνας Γεώργιος
Κυριακού Ταισία
Κωνσταντά Ζηνοβία
Μαλλιαρά Αναστασία
Μαντζώλα Δάφνη
Μαρτίνη Θεοδώρα
Ματθαίου Νικόλαος
Μετζικώφης Αντώνιος
Μπόζογλου Αϊχάν
Μόρσι - Γερογιάννης Αντώνιος
Νικολή Αικατερίνη
Ντιούδης Ισίδωρος
Ξηροπούλου Ευγενία
Οικονομίδης Ανδρέας
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