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1

Ταυτότητα Υπουργείου

3

Δομές και διαθέσιμοι πόροι
Διοικητική δομή Υπουργείου

Προσωπικό

Διοικητική δομή / Ομαδοποίηση διοικητικών δομών

Συνολικός αριθμός προσωπικού Υπουργείου

Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας

Μόνιμο προσωπικό: 384
ΙΔΑΧ: 74
ΙΔΟΧ: 69
ΟΑΕΔ: 44

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας
Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Στοιχεία προϋπολογισμού (για το έτος 2022)
Τακτικός Προϋπολογισμός (σε χιλ. €)
4.520 εκατ. €
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2

Διατύπωση Στόχων και Σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές
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Διατύπωση Στόχων
Σύνδεση των Στόχων του Υπουργείου με τις Στρατηγικές Επιλογές του Κυβερνητικού
Προγραμματισμού
Στόχοι Υπουργείου

Ποιοτική Δημόσια Υγεία για όλους τους Έλληνες

1. Βελτίωση του επιπέδου Υγείας και Ευεξίας των πολιτών, μέσω
παρεμβάσεων Πρόληψης της νόσου και Προστασίας & Προαγωγής της
Υγείας

ü

2. Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος Υγείας

ü

3. Αναβάθμιση Νοσοκομείων, υποδομών υγείας και ποιότητας
υπηρεσιών

ü

4. Εξορθολογισμός φαρμακευτικής δαπάνης με εξασφάλιση
βιωσιμότητας της φαρμακευτικής αγοράς

ü

5. Αναδιάρθρωση του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

ü

6. Βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας &
Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων με Σεβασμό στα Ανθρώπινα
Δικαιώματα

ü
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2.i

Βελτίωση του επιπέδου Υγείας και Ευεξίας των πολιτών, μέσω παρεμβάσεων Πρόληψης
της νόσου και Προστασίας & Προαγωγής της Υγείας
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Στόχος 1: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 1: Βελτίωση του επιπέδου Υγείας και Ευεξίας των πολιτών μέσω παρεμβάσεων Πρόληψης της νόσου
και Προστασίας & Προαγωγής της Υγείας

Αριθμός μαθητών στο σύνολο του μαθητικού
δυναμικού που θα επωφεληθούν από
δράσεις Αγωγής Προαγωγής της Σωματικής
Άσκησης και της Υγιεινής Διατροφής
Αριθμός μαθητών στο σύνολο του μαθητικού
δυναμικού που θα επωφεληθούν από την
υλοποίηση Παρεμβατικών
Προγραμμάτων Αντιμετώπισης του Αλκοόλ
Γυναίκες που θα επωφεληθούν από την
υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος
Προσυμπτωματικού Ελέγχου: Διαγνωστικές
εξετάσεις Τραχήλου της Μήτρας
Γυναίκες που θα επωφεληθούν από την
υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος
Προσυμπτωματικού Ελέγχου: Διαγνωστικές
εξετάσεις για τον καρκίνο του Μαστού

15.000 μαθητές
(10% του έργου)

4ο τρίμηνο 2022
15.000 μαθητές
(10% του έργου)

4ο τρίμηνο 2022
85.000 γυναίκες
(10% του έργου)

Περισσότερα από το 15% παιδιών και εφήβων σχολικής ηλικίας θα επωφεληθούν από το σύνολο των
παρεμβάσεων πρόληψης του Έργου 1.1.1 του 1ου Στόχου. Εκτιμάται ότι την τετραετία 2022-2025,
συνολικά θα υλοποιηθούν δράσεις σε περίπου 1450 σχολεία σε όλη την επικράτεια και θα
επωφεληθούν άμεσα ή έμμεσα περίπου 150.000 μαθητές.
Περισσότερα από το 15% παιδιών και εφήβων σχολικής ηλικίας θα επωφεληθούν από το σύνολο των
παρεμβάσεων πρόληψης του Έργου 1.1.2 του 1ου Στόχου. Εκτιμάται ότι την τετραετία 2022-2025,
συνολικά θα υλοποιηθούν δράσεις σε περίπου 1450 σχολεία σε όλη την επικράτεια και θα
επωφεληθούν άμεσα ή έμμεσα περίπου 150.000 μαθητές.
Εκτιμάται ότι την τετραετία 2022-2025 θα επωφεληθεί από την διενέργεια Διαγνωστικών Εξετάσεων
Τραχήλου της Μήτρας, το 50% των γυναικών της ομάδας στόχου (Γυναίκες 21 έως 69 ετών) δηλαδή
περίπου 850.000 γυναίκες.

3ο τρίμηνο 2022
90.000 γυναίκες
(10% του έργου)

Εκτιμάται ότι την τετραετία 2022-2025 θα επωφεληθεί από την διενέργεια Διαγνωστικών Εξετάσεων
για τον καρκίνο του Μαστού, το 85% των γυναικών της ομάδας στόχου (Γυναίκες 50 έως 69 ετών)
δηλ. περίπου 900.000 γυναίκες.

1ο τρίμηνο 2022
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Στόχος 1: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 1: Βελτίωση του επιπέδου Υγείας και Ευεξίας των πολιτών μέσω παρεμβάσεων Πρόληψης της νόσου
και Προστασίας & Προαγωγής της Υγείας

Άτομα που θα επωφεληθούν από την
υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος
Προσυμπτωματικού Ελέγχου: Διαγνωστικές
εξετάσεις για τον καρκίνο του Παχέος Εντέρου
Άτομα που θα επωφεληθούν επωφεληθούν
από την υλοποίηση του Εθνικού
Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου:
Διαγνωστικές εξετάσεις για τον
Καρδιαγγειακό κίνδυνο

Αριθμός Εγκύων γυναικών που εξετάζονται σε
Προγεννητικό επίπεδο

Αριθμός νεογνών που υποβάλλονται σε
περιγεννητικό έλεγχο

26.000 άτομα

Εκτιμάται ότι την τετραετία 2022-2025 θα επωφεληθούν από την διενέργεια Διαγνωστικών
Εξετάσεων για τον καρκίνο του Παχέος Εντέρου, περίπου 260.000 άτομα, 50 έως 69 ετών.

3ο τρίμηνο 2022
86.000 άτομα

Εκτιμάται ότι την τετραετία 2022-2025 θα επωφεληθούν από την διενέργεια Διαγνωστικών
Εξετάσεων για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, περίπου 860.000 άτομα, 50 έως 69 ετών.

2ο τρίμηνο 2022
27.000 γυναίκες
(10% του έργου)

Προγεννητικός & Περιγεννητικός Έλεγχος για το 100% των εγκύων (90.000 κατ’ έτος) για 3 έτη
δηλαδή για 270.000 έγκυες γυναίκες.

4ο τρίμηνο 2022
27.000 νεογνά
(10% του έργου)

Περιγεννητικός Έλεγχος για το 100% των νεογνών (90.000 κατ’ έτος) για 3 έτη δηλαδή για 270.000
νεογνά.

1ο τρίμηνο 2022
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Στόχος 1: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 1: Βελτίωση του επιπέδου Υγείας και Ευεξίας των πολιτών μέσω παρεμβάσεων Πρόληψης της νόσου
και Προστασίας & Προαγωγής της Υγείας

Αριθμός μαθητών που θα επωφεληθούν από
δράσεις που αφορούν τις Συναισθηματικές
Δυσκολίες, την Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση
& την προστασία από τη σεξουαλική
κακοποίηση

34.000 μαθητές
(10% του έργου)

4ο τρίμηνο 2022

Περισσότερο από το 25% παιδιών και εφήβων σχολικής ηλικίας θα επωφεληθούν από το σύνολο των
παρεμβάσεων πρόληψης του Έργου 1.1.3 του 1ου Στόχου. Εκτιμάται ότι την τετραετία 2022-2025,
συνολικά θα υλοποιηθούν δράσεις σε όλη την επικράτεια και θα επωφεληθούν άμεσα ή έμμεσα
περίπου 340.000 μαθητές.

10

Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1: Βελτίωση του επιπέδου Υγείας και Ευεξίας των πολιτών μέσω παρεμβάσεων Πρόληψης της νόσου
και Προστασίας & Προαγωγής της Υγείας

Δράση

1.1

Πρωτογενής Πρόληψη
• Εθνικό Πρόγραμμα Προαγωγής της Σωματικής Άσκησης και της Υγιεινής Διατροφής (ΕΠΠΣΑΥΔ)
• Εθνικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης του Αλκοόλ (ΕΠΑΑ)
• Παρεμβάσεις πρόληψης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στα παιδιά και προαγωγή της ψυχικής υγείας τους.
• Παρεμβάσεις Οδοντιατρικής Πρόληψης

1.2

Δευτερογενής Πρόληψη
• Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ), για την πρώιμη ανίχνευση νοσημάτων υψηλού επιπολασμού
• Εθνικό Πρόγραμμα Συστηματικού Προγεννητικού και Περιγεννητικού Ελέγχου (ΕΠΠΓΕ).

1.3

Τριτογενής Πρόληψη
• Εθνικό Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ένταξης και Αποκατάστασης για άτομα με σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα
(ΕΠΨΕΑΑΨΥΠ)
• Ανακουφιστική Φροντίδα Για Ασθενείς με Καρκίνο

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

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: Βελτίωση του επιπέδου Υγείας και Ευεξίας των πολιτών μέσω παρεμβάσεων Πρόληψης της νόσου
και Προστασίας & Προαγωγής της Υγείας

Δράση

1.4

1.5

Έλεγχος διασποράς SARS COV-2
Η πράξη αφορά στην εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής Δημόσιας Υγείας, με έμφαση στους λοιμογόνους παράγοντες και
διαρθρώνεται σε 3 φάσεις:
Φάση Α' (παρούσα): Άμεση αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης με τον περιορισμό των κρουσμάτων και τον έλεγχο της
διασποράς στην κοινότητα (π.χ.testing)
Φάση Β' (βραχυπρόθεσμα): Αντιμετώπιση της παρούσας έξαρσης της επιδημίας CΟVID-19 με εκπόνηση σχεδίου ανάκαμψης
Φάση Γ' (μακροπρόθεσμα): Θωράκιση του Συστήματος Δημόσιας Υγείας με το σύνολο των απαιτούμενων διοικητικών διεργασιών
και διατομεακών συνεργασιών, τόσο οριζοντίως, μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και συναρμόδιων Υπουργείων, όσο και
καθέτως από το Υπουργείο Υγείας και των υπηρεσιών δημοσίας υγείας όλων των βαθμίδων, έως και τον μικρότερο οργανισμό
τοπικής αυτοδιοίκησης.
Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας
"Μεταρρύθμιση του Συστήματος Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα"- Μηχανισμός Τεχνικής Υποστήριξης για τη Μεταρρύθμιση του
Διοικητικού Συστήματος της Δημόσιας Υγείας (TSI) με την υποστήριξη του Γαλλικού Δημοσίου.

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

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1: Βελτίωση του επιπέδου Υγείας και Ευεξίας των πολιτών μέσω παρεμβάσεων Πρόληψης της νόσου
και Προστασίας & Προαγωγής της Υγείας

Δράση

1.6

Παρεμβάσεις Αναβάθμισης και Βελτίωσης της Ανθεκτικότητας του Συστήματος Δημόσιας Υγείας
Α. Λειτουργική Αναδιοργάνωση του Συστήματος Παρακολούθησης της Υγείας του Πληθυσμού
Β. Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα υπηρεσιών δημόσιας υγείας
Γ. Αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση εκτάκτων κινδύνων και απειλών
Δ. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών περιβαλλοντικής υγείας
Ε. Βελτίωση της ποιότητας και επιστημονικής εγκυρότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
Στ. Πληροφορική οργάνωση για τη Δημόσια Υγεία
Ζ. Εξωστρέφεια

1.7

Υγειονομική Κάλυψη Μεταναστών-Προσφύγων
Ανάπτυξη Δικτύου Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας και βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας Προσφύγων/Μεταναστών

1.8

Παρεμβάσεις για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων
Ολοκλήρωση από την Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, της Εθνικής
Στρατηγικής 2021-2026 και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2021-2023

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

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: Σημαντικότερα Έργα ανά Δράση
1.1

Πρωτογενής Πρόληψη

Έργο
Εθνικό Πρόγραμμα Προαγωγής της Σωματικής Άσκησης και της Υγιεινής Διατροφής (ΕΠΠΣΑΥΔ) - Πρόγραμμα «Σ.Δοξιάδης»
Εθνικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης του Αλκοόλ (ΕΠΑΑ) - Πρόγραμμα «Σ.Δοξιάδης»
Πρόγραμμα πρόληψης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στα παιδιά και προαγωγή της ψυχικής υγείας τους - Πρόγραμμα «Σ.Δοξιάδης»
Παρεμβάσεις Οδοντιατρικής Πρόληψης - Πρόγραμμα «Σ.Δοξιάδης»
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά Δράση
1.2

Δευτερογενής Πρόληψη

Έργο
Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ) - Πρόγραμμα «Σ.Δοξιάδης»
Εθνικό Πρόγραμμα Συστηματικού Προγεννητικού και Περιγεννητικού Ελέγχου (ΕΠΠΓΕ) - Πρόγραμμα «Σ.Δοξιάδης»

15

Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά Δράση
1.3

Τριτογενής Πρόληψη

Έργο
Εθνικό Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ένταξης και Αποκατάστασης για άτομα με σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΕΠΨΕΑΑΨΥΠ) - Πρόγραμμα «Σ.Δοξιάδης»
Ανακουφιστική Φροντίδα Για Ασθενείς με Καρκίνο - Πρόγραμμα «Σ.Δοξιάδης»
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά Δράση
1.4

Έλεγχος διασποράς SARS COV-2

Έργο
«Εθνική Στρατηγική Δημόσιας Υγείας με έμφαση στους Λοιμογόνους Παράγοντες»
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά Δράση
1.5

Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

Έργο
«Μεταρρύθμιση του Συστήματος Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα»- Μηχανισμός Τεχνικής Υποστήριξης για τη Μεταρρύθμιση του Διοικητικού Συστήματος της Δημόσιας Υγείας (TSI)
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά Δράση
1.6

Παρεμβάσεις αναβάθμισης και Βελτίωσης της Ανθεκτικότητας του Συστήματος Δημόσιας Υγείας

Έργο
Λειτουργική Αναδιοργάνωση του Συστήματος Παρακολούθησης της Υγείας του Πληθυσμού - Πρόγραμμα «Σ.Δοξιάδης»
Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών δημόσιας υγείας - Πρόγραμμα «Σ.Δοξιάδης»
Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας των μηχανισμών ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση εκτάκτων κινδύνων και απειλών - Πρόγραμμα «Σ.Δοξιάδης»
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών περιβαλλοντικής υγείας - Πρόγραμμα «Σ.Δοξιάδης»
Βελτίωση της ποιότητας και επιστημονικής εγκυρότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών - Πρόγραμμα «Σ.Δοξιάδης»
Βελτίωση της Πληροφορικής οργάνωσης για τη Δημόσια Υγεία - Πρόγραμμα «Σ.Δοξιάδης»
Βελτίωση της Εξωστρέφειας του Συστήματος Δημόσιας Υγείας - Πρόγραμμα «Σ.Δοξιάδης»
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά Δράση
1.7

Υγειονομική Κάλυψη Μεταναστών-Προσφύγων

Έργο
Ανάπτυξη Δικτύου Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας και βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας Προσφύγων/Μεταναστών
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά Δράση
1.8

Παρεμβάσεις για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων

Έργο
Λειτουργικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων
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2.ii

Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος Υγείας
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Στόχος 2: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 2: Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος Υγείας

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης των Ψηφιακών
Υποδομών για το σύνολο των
Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας της
χώρας

Ψηφιακή Αναβάθμιση των Νοσοκομείων

Αξιολόγηση ψηφιακών
υποδομών 120
νοσοκομείων

2ο τρίμηνο 2022
Εθνικό Επίπεδο
Ψηφιακής Ετοιμότητας

4ο τρίμηνο 2022

Νόμος για τον εκσυγχρονισμό του ΕΟΠΥΥ

Ψηφιακή
αναβάθμιση ΕΟΠΥΥ

3ο τρίμηνο 2022

Στρατηγικό Σχέδιο Διαλειτουργικότητας
Υπηρεσιών Υγείας

Αποτέλεσμα
Νομοθέτησης
4ο τρίμηνο 2022

Έχει εκκινήσει από το 2021 η διαδικασία αξιολόγησης των ψηφιακών συστημάτων και των εφαρμογών των
Νοσοκομείων της χώρας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα έχουμε μια ολοκληρωμένη χαρτογράφηση
και μια πλήρη αξιολόγηση των ψηφιακών υποδομών των Νοσοκομείων, ώστε να προχωρήσει η επόμενη φάση,
αυτή των παρεμβάσεων μέσω του επικείμενου διαγωνισμού της Βελτίωσης και αναβάθμισης της Ψηφιακής
Ετοιμότητας των Νοσοκομείων. Θα αξιοποιηθούν μοντέλα όπως τα HIMSS/EMRAM.
Το έργο αφορά την βελτίωση της ψηφιακής ετοιμότητας των νοσοκομείων και των λοιπών υποστηρικτικών φορέων
με στόχο την παροχή ασφαλέστερων, αποδοτικότερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών υγείας. Κύριος στόχος
είναι το σύνολο των νοσοκομείων να ικανοποιήσουν το εθνικό επίπεδο αναφοράς ψηφιακής ετοιμότητας, το οποίο
θα επιτρέψει τη μετάβαση σε ένα πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον καθώς και σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία
διαλειτουργικότητας στο χώρο της δημόσιας υγείας.

Θεσμοθέτηση νέων ψηφιακών διαδικασιών ελέγχου με εισαγωγή νέων τεχνολογιών για real time έλεγχο και για
αναβάθμιση των συστημάτων του οργανισμού, με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο της δαπάνης (υπηρεσιών,
υλικών, φαρμάκων κλπ).
Με την ψήφιση του Νόμου και παράλληλα με την έναρξη υλοποίησης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του
ΕΟΠΥΥ, θα ολοκληρωθεί ο Στρατηγικός Σχεδιασμός για την εξέλιξη του ΕΟΠΥΥ.
Με τον σχεδιασμό της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών που υπάρχουν στο Υπ. Υγείας και στους φορείς
(εποπτευόμενων ή συνεργαζόμενων), και φυσικά με την έναρξη της λειτουργίας σημαντικών έργων όπως ο
Ηλεκτρονικός Φάκελος, το Πρόγραμμα του Καρκίνου, η Ψηφιακή Αναβάθμιση του ΕΟΠΥΥ και των λοιπών
φορέων (ΕΟΦ, ΕΚΑΒ, ΕΚΑΠΥ, ΥΠΕ κλπ) ή ακόμα από την αξιοποίηση δεδομένων μέσω μηχανισμών που θα
σχεδιαστούν, θα επιτευχθεί η πλήρης ενοποίηση της πληροφορίας, των δεδομένων και η πλήρης
διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών.
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Στόχος 2: Δράσεις
Στόχος 2: Ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος Υγείας

Δράση

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.
Στρατηγικό Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης Υπουργείου Υγείας και φορέων του, μέσω αναβάθμισης των υπηρεσιών και των
διαδικασιών τους.
Η δράση αφορά στην κατάρτιση ενός Στρατηγικού Σχεδίου αναβάθμισης των υπηρεσιών (Διοικητικών, Οικονομικών,
Προμηθειών, Διαχείρισης κλπ.) του Υπ. Υγείας όσο και των εποπτευόμενων φορέων του.
Ειδικά με την έναρξη εφαρμογής του Gov_ERP που επίκειται να ξεκινήσει, είναι επιτακτικό να σχεδιαστεί μια συνολική και
ολιστική προσέγγιση του συνόλου των συστημάτων και λειτουργιών του Υπ. Υγείας, με σκοπό τη λήψη αποφάσεων σε κάθε
επίπεδο.
Παράλληλα η αναβάθμιση της ΕΚΑΠΥ και η λειτουργία της ως εκτελεστικός βραχίονας του σχεδιασμού του Υπ. Υγείας, αναμένεται
να επιφέρει εξοικονόμηση πόρων που μπορούν να διοχετευτούν σε άλλες δράσεις.

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

Υπουργός Υγείας
Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

Υπουργός Υγείας
Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας
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Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά Δράση
2.1

Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Υγείας 2020-2024

Έργο
Εθνικός Ψηφιακός Φάκελος Υγείας
Είναι ο Ιατρικός φάκελος ασθενούς, στα πλαίσια του οποίου θα αναπτυχθεί και το κεντρικό αποθετήριο, όπως και το σύστημα των ραντεβού.
Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής
Βελτίωση της Ψηφιακής Ετοιμότητας των Νοσοκομείων
Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΕΟΠΥΥ
Εθνικό Ψηφιακό Πρόγραμμα Διαχείρισης του Καρκίνου
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Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά Δράση
2.2

Στρατηγικό Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης Υπουργείου Υγείας και φορέων του, μέσω αναβάθμισης των υπηρεσιών και των
διαδικασιών τους
Έργο

Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
Ολοκλήρωση έργου SRSS για το σχεδιασμό της διακυβέρνησης και την υλοποίηση ενός σεναρίου διαλειτουργικότητας - σχεδιασμός αρχιτεκτονικής διαλειτουργικότητας, ορισμός και ανάπτυξη όλων των
απαραίτητων σεναρίων διαλειτουργικότητας για το σύνολο των υπηρεσιών.
Αναλυτικά Δεδομένα Υπουργείου Υγείας
Ανασχεδιασμός διαδικασίας συλλογής και εκμετάλλευσης αναλυτικών δεδομένων μονάδων υγείας
Κυβερνοασφάλεια
Διερεύνηση απειλών ασφάλειας και σχεδιασμός πολιτικής ασφαλείας τόσο για τα κεντρικά συστήματα του Υπουργείου Υγείας όσο και για τις Μονάδες Υγείας
Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στο ΕΣΥ
Το παρόν έργο αφορά στην εκπόνηση ολοκληρωμένης Μελέτης για τη διαμόρφωση του Οδικού Χάρτη των ΣΔΙΤ στην Υγεία με επιμέρους ενέργειες που αφορούν στην αποτύπωσης των ολοκληρωμένων
προγραμμάτων ΣΔΙΤ στο τομέα της υγείας στην Ευρώπη, στην αποτύπωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, στην καταγραφή των δυνατών επιλογών που
έχουν τα νοσοκομεία της χώρας, στην δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων εφόσον απαιτούνται. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα επιδιωχθεί και η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων ελέγχου (real time)
σε ελεγκτικούς μηχανισμούς (πχ στον ΕΟΠΥΥ) με τη βοήθεια καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων
Κατάρτιση Στρατηγικής Κεντρικών Προμηθειών (ΣΚΠ)
Κατάρτιση Στρατηγικής, Στόχων & Αξόνων Προτεραιότητας για το χρονικό διάστημα 2021-2023
Διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων κατά τη συνταγογράφηση

Σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης [ΣΗΠ], eDAPY, κίτρινη κάρτα ΕΟΦ, κλπ
Εγκατάσταση Πληροφοριακών Συστημάτων και συστήματος ολοκληρωμένης επιχειρησιακής διαχείρισης, στους εποπτευόμενους φορείς (και στις ΥΠΕ) με το Υπ. Υγείας.
Εγκατάσταση ERP στους φορείς με διαλειτουργικότητα με το Υπ. Υγείας για λήψη διοικητικών ή/και οικονομικών αποφάσεων, για παρακολούθηση στόχων κ.α.
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2.iii

Αναβάθμιση Νοσοκομείων, Υποδομών Υγείας και Ποιότητας Υπηρεσιών
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Στόχος 3: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 3: Αναβάθμιση Νοσοκομείων, Υποδομών Υγείας και Ποιότητας Υπηρεσιών

Αξιολόγηση Νοσοκομείων από τον ΟΔΙΠΥ

Βασικό πλαίσιο
αξιολόγησης
νοσοκομείων

4ο τρίμηνο 2022

Πρότυπο Σχέδιο Οργανισμού για τη
λειτουργία των νοσοκομείων

1 Πρότυπο Σχέδιο

4ο τρίμηνο 2022

Άμεση είναι η ανάγκη χαρτογράφησης και αξιολόγησης της συμμόρφωσης των μονάδων υγείας ως προς την εφαρμογή
των ελάχιστων διαδικασιών/ μηχανισμών διασφάλισης της ασφάλειας των ασθενών, η ανάπτυξη και εφαρμογή
μέτρησης ενός βασικού πυρήνα δεικτών ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων νοσοκομειακών
υπηρεσιών, καθώς και η αποτύπωση των αναγκών υγείας του πληθυσμού (η πλευρά της ζήτησης) και των
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας (η πλευρά της προσφοράς) με στόχο την ορθολογική κατανομή των υπηρεσιών, την
αποδοτική χρήση τους και την παροχής υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας 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 2022 θα έχει διαμορφωθεί ένα σχετικό Πλαίσιο Αξιολόγησης και θα έχουν
εκπαιδευτεί σε μεγάλο βαθμό τα νοσοκομεία της χώρας. Εντός του 2022 θα είναι διαθέσιμα και τα πρώτα
αποτελέσματα των παραπάνω ενεργειών.

Στο πλαίσιο των δράσεων για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας μέσω του ανασχεδιασμού του
χάρτη υγείας, της ανάγκης για την αναβάθμιση των υποδομών, των ψηφιακών συστημάτων, του
ανθρώπινου δυναμικού, της εφαρμογής και τήρησης νέων εργαλείωνvν (ΚΠΑ, DRG κ.α.) απαιτείται ο
ανασχεδιασμός και το πλαίσιο λειτουργίας των νοσοκομείων. Σχεδιάζεται η εκπόνηση ενός Πρότυπου
Σχεδίου Λειτουργίας – Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας το οποίο θα πάρει τη μορφή ΠΔ μετά και τη
διαβούλευσή του.
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Στόχος 3: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 3: Αναβάθμιση Νοσοκομείων, Υποδομών Υγείας και Ποιότητας Υπηρεσιών

Κεντρικοποίηση Προμηθειών /
Προκήρυξη Κεντρικών Διαγωνισμών

Επέκταση εφαρμογής των DRG

40%

3ο τρίμηνο 2022
Επέκταση σε 10
Νοσοκομεία

Ο σχεδιασμός για η διενέργεια κεντρικών προμηθειών από την ΕΚΑΠΥ αποτελεί σημαντική
προτεραιότητα του Υπουργείου. Ειδικότερα, εντός του 2022 σχεδιάζεται: A) Ολοκλήρωση των
κεντρικών διαγωνισμών του 2021 που βρίσκονται σε εξέλιξη, B) Νέοι κεντρικοί διαγωνισμοί για
επιπλέον κατηγορίες υλικών Γ) Εξοικονόμηση 30-50 εκ. Ευρώ.
Το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) ολοκληρώνει εντός
του 2021 την εφαρμογή των DRGs σε όλα τα Νοσοκομεία της 7ης Υ.ΠΕ. Στη διάρκεια του 2022
σχεδιάζεται η επέκταση σε 10 τουλάχιστον Νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια.

4ο τρίμηνο 2022
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Στόχος 3: Δράσεις
Στόχος 3: Αναβάθμιση Νοσοκομείων, Υποδομών Υγείας και Ποιότητας Υπηρεσιών

Δράση

3.1

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 τα κόστη συντηρήσεων και να
χρησιμοποιούν νέοι τρόποι κάλυψης των αναγκών σε βιοϊατρικό εξοπλισμό με τρόπο διαφανή.

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

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας
Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας

3.2

Ανασχεδιασμός και Αξιολόγηση των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών και Αποτελεσματικότερη Διοίκηση
Η δράση αφορά στο ανασχεδιασμό του χάρτη υγείας, καθώς και της επείγουσας φροντίδας για ασφαλή και έγκαιρη παροχή
υπηρεσιών υγείας. Ποιότητα παροχής 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 δράσης και στον ανασχεδιασμό
του χάρτη υγείας.

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

3.3

Αλλαγές στην εκπαίδευση και στην εισαγωγή στις ειδικότητες

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας
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Στόχος 3: Δράσεις
Στόχος 3: Αναβάθμιση Νοσοκομείων, Υποδομών Υγείας και Ποιότητας Υπηρεσιών

Δράση

3.4

Κεντρικοποίηση Προμηθειών Υγείας
Εφαρμογή νέων κεντρικών διαγωνισμών στα Νοσοκομεία, αύξηση του επιπέδου νομιμότητας των αγορών των νοσοκομείων,
αύξηση του βαθμού ελέγχου των νοσοκομειακών αγορών.

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

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας
Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας

Υπουργός Υγείας

3.5

Αναβάθμιση και διασύνδεση υπηρεσιών υγείας
Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά Δράση
3.1

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

Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στο ΕΣΥ
Το παρόν έργο αφορά στην εκπόνηση ολοκληρωμένης Μελέτης για τη διαμόρφωση του Οδικού Χάρτη των ΣΔΙΤ στην Υγεία με επιμέρους ενέργειες που αφορούν στην αποτύπωσης των
ολοκληρωμένων προγραμμάτων ΣΔΙΤ στο τομέα της υγείας στην Ευρώπη, στην αποτύπωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, στην
καταγραφή των δυνατών επιλογών που έχουν τα νοσοκομεία της χώρας, στην δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων εφόσον απαιτούνται, στην διαμόρφωση των προδιαγραφών και
των κριτηρίων για την προκήρυξη των διαγωνισμών πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ιδιώτες, στην μελέτη Αναλυτικού Υπολογισμού Οικονομικής Ωφέλειας από την
εφαρμογή των ΣΔΙΤ. Παράλληλα θα ολοκληρωθούν τρία Business Case για ΣΔΙΤ για τρία αντίστοιχα νοσοκομεία τα οποία θα αποτελέσουν παραδοτέα του Έργου.
Εξορθολογισμός των επενδύσεων σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των Δημόσιων Νοσοκομείων
Έχει διαπιστωθεί ότι στα δημόσια νοσοκομεία υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ο οποίος είναι end-of-live και με υψηλό κόστος συντήρησης. Παράλληλα
εντοπίζεται μία κακή πρακτική αγοράς νέου εξοπλισμού όχι σύμφωνα με το κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου αλλά με το σχεδιασμό εκάστου ιατρικού τμήματος. Στόχος του παρόντος
έργο 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 καταγραφή του εξοπλισμού και η παρακολούθησή του μέσα από κατάλληλο Πληρ. Σύστημα θα χρηματοδοτηθεί από το μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας.
Η δράση αυτή αποσκοπεί στην μείωση του κόστους, στην εισαγωγή νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για την κάλυψη των αναγκών (πχ. Μέσω ΣΔΙΤ, Leasing κ.α.).
Το έργο βρίσκεται σε άμεση συνέργεια με τα έργα του ΟΔΙΠΥ, του ΣΔΙΤ και του Ανασχεδιασμού του Χάρτη Υγείας.
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.
Το παρόν έργο βρίσκεται σε άμεση συνέργεια και με το έργο του ανασχεδιασμού του χάρτη υγείας.
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3.2

Ανασχεδιασμός και Αξιολόγηση των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών και Αποτελεσματικότερη Διοίκηση
Έργο

Στρατηγικό Σχέδιο για τη δημιουργία πρότυπων Κέντρων, όπως Κέντρων Τραύματος, Κέντρων Θρομβεκτομής και Κέντρων Αντιμετώπισης Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (ΑΕΕ)
Το έργο αφορά στην υλοποίηση των δράσεων που θα προκύψουν από τις προτάσεις των αρμοδίων Επιτροπών, όπως της «Επιτροπής για την Οργάνωση Διαχείρισης Τραύματος – Εθνικό
Σύστημα Τραύματος», που έχουν ως σκοπό την εκτίμηση της ποιότητας και αντιμετώπισης των αντιστοίχων προβλημάτων. Οι εισηγήσεις των Επιτροπών επίσης θα περιλαμβάνουν και
προτάσεις για τη διαχείριση του εξειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού που θα στελεχώνει τα αντίστοιχα Κέντρα.
Αναδιοργάνωση του Χάρτη Υγείας
Το συγκεκριμένο έργο αφορά στη μελέτη της αναδιοργάνωσης του Χάρτη Υγείας της χώρας σε συνεργασία με τον ΟΔΙΠΥ
Προετοιμασία και Λειτουργία του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ ΑΕ) & Ανάπτυξη Μεθοδολογικών Εργαλείων
Το έργο αφορά στην Ανάπτυξη «Πλαισίου Αξιολόγησης» όπου:
Α) Χαρτογραφείται και αξιολογείται η συμμόρφωση
των υπηρεσιών υγείας ως προς την εφαρμογή των ελάχιστων διαδικασιών/ μηχανισμών διασφάλισης της ασφάλειας των ασθενών, διασφάλισης της ποιότητας και του αποτελέσματος
των λειτουργιών των υφιστάμενων δομών και του εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών (όπου υπάρχουν).
Β) Ανάπτυξη βασικού πυρήνα δεικτών ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων νοσοκομειακών υπηρεσιών
Γ) Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας του βασικού πυρήνα δεικτών ασφάλειας και αποτελεσματικότητας
Δ) Επιλογή και κατάρτιση καταλόγου φορέων προς αξιολόγηση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της υλοποίησης των ανωτέρω εργαλείων
Επέκταση Εφαρμογής DRG
Το έργο αφορά στην επέκταση εφαρμογής του συστήματος στα Νοσοκομεία σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακολουθήθηκαν στα πιλοτικά Νοσοκομεία της 7ης Υ.ΠΕ. Εντός του 2022
σχεδιάζεται επέκταση εφαρμογής σε 10 τουλάχιστον νοσοκομεία. Το έργο βρίσκεται σε συνέργεια με το τις αντίστοιχες δράσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού των Νοσοκομείων.
Βελτίωση Διαδικασίας Αξιολόγησης Διοικήσεων Νοσοκομείων
Μεθοδολογία αξιολόγησης, βελτίωση ψηφιακής πλατφόρμας, benchmarking, στοχοθεσία
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3.3

Αλλαγές στην εκπαίδευση και στην εισαγωγή στις ειδικότητες
Έργο

Προκαταρκτική κλινική άσκηση
Εισαγωγή στις ειδικότητες με βάση τις προτιμήσεις των ιατρών, τις ανάγκες τις χώρας και την αγορά εργασίας
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά Δράση
3.4

Κεντρικοποίηση Προμηθειών Υγείας
Έργο

Έναρξη Λειτουργίας – Στελέχωση της ΕΚΑΠΥ - ΝΠΙΔ
Κατάρτιση Στρατηγικής Κεντρικών Προμηθειών (ΣΚΠ)
Κατάρτιση Στρατηγικής, Στόχων & Αξόνων Προτεραιότητας για το χρονικό διάστημα 2022-2025
Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου Κεντρικοποίησης Προμηθειών (ΕΣΚΠ)
Το έργο αφορά στην κατάρτιση αναλυτικού Επιχειρησιακού Σχεδίου, στην εφαρμογή σύγχρονου συστήματος κεντρικών προμηθειών :
• Αξιοποίηση του δυναμικού συστήματος αγορών
• Ενίσχυση του επιτελικού ρόλου της ΕΚΑΠΥ στον έλεγχο/συντονισμό
• Επίτευξη καλύτερης συνεργασίας με τους προμηθευτές, μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαγωνισμών
• συνεργασίες ΣΔΙΤ , στον ανασχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην επένδυση στα «πράσινα» logistics
Ταυτόχρονα θα επενδυθούν πόροι στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του νέου φορέα και των φορέων υγείας.
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3.5

Αναβάθμιση και διασύνδεση υπηρεσιών υγείας
Έργο

Δημιουργία θεσμού «Πολίτη – Διασώστη»
Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς τους πολίτες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και προσφοράς πρώτων βοηθειών
Λειτουργική διασύνδεση όλων των φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ), με τις υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης (δευτεροβάθμιας - τριτοβάθμιας) στο πλαίσιο της
ολοκληρωμένης φροντίδας με την χρήση ενιαίων προτύπων - διαδικασιών ποιότητας.
Δημιουργία συστήματος κατ’ οίκον περίθαλψης και νοσηλείας
Υλοποίηση πέντε υποέργων:
1) Έρευνα εκτίμησης των αναγκών που εστιάζει στον προσδιορισμό ορθών πρακτικών, την καταγραφή των αναγκών και της τρέχουσας κατάστασης στην Ελλάδα και τη διατύπωση
πρότασης για τη θεσμοθέτηση της κατ’ οίκον περίθαλψης
2) Υλοποίηση εφαρμογών τηλεϊατρικής ως εργαλείων παρακολούθησης για την υποστήριξη των ασθενών
3) Δημιουργία και εφαρμογή εθνικού μητρώου για τους ασθενείς που νοσηλεύονται κατ’ οίκον
4) Καθορισμό τυποποιημένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων, καθώς και προτύπων ποιότητας και ασφάλειας
5) Δημιουργία αρχικά οκτώ τόπων αναφοράς (σε κάθε υγειονομική περιφέρεια)
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2.iv

Εξορθολογισμός δαπανών υγείας με εξασφάλιση βιωσιμότητας της αγοράς
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Στόχος 4: Εξορθολογισμός δαπανών υγείας με εξασφάλιση βιωσιμότητας της αγοράς

Μείωση του clawback

€ 50 εκατ.

4ο τρίμηνο 2022
Εξορθολογισμός της φαρμακευτικής
δαπάνης των ανασφαλίστων

Εξορθολογισμός της δαπάνης για Βιταμίνη D,
μαγνήσιο και σίδηρο

Κλινικές Μελέτες

€ 100 εκατ.

4ο τρίμηνο 2022
€ 70 εκατ.

Με τον Νόμο 4837/2021 (ΦΕΚ 178/ 01.10.2021) έχει νομοθετηθεί η μείωση του clawback και ο
εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης. Το άρθρο 77 του νόμου θέτει ως όριο το συνολικό ύψος
αυτόματης επιστροφής του έτος 2020 και σε περίπτωση υπέρβασης επιβαρύνεται ο κρατικός
προϋπολογισμός με συγκεκριμένα ποσά (ρήτρα συνυπευθυνότητας).
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η δαπάνη φαρμάκων και εξετάσεων των ανασφάλιστων που επιβαρύνει τον
ΕΟΠΥΥ, έχει φθάσει τα 310 εκατ. ευρώ. Με τον Ν. 4865, 238 Α'/04.12.2021, η συνταγογράφηση στους
ανασφάλιστους θα γίνεται μόνο στις δημόσιες δομές, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις
προκλητής ζήτησης. Το μέτρο αναμένεται να επιφέρει εξορθολογισμό € 100 εκατομμυρίων. Τα
υπόλοιπα θα εξασφαλιστούν από άλλους πόρους.
Επαναξιολόγηση και παραπομπή στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης φαρμάκων με αναίτια αύξηση της
κατανάλωσης τους.

4ο τρίμηνο 2022
1 Νομοθετική Διάταξη
1 Προκήρυξη
Διαγωνισμού Ψηφιακής
Πλατφόρμας

1ο τρίμηνο 2022

Σύμφωνα με τα στοιχεία ΕΟΦ 9μηνου 2020, εγκρίθηκαν 94 μελέτες σε φάση 1, 2 και 3. Με τη με αρ.
ΦΕΚ 380/Β/7-2-2020, ΥΑ δίνονται κίνητρα στην έρευνα μέσω του συμψηφισμού αυτόματης
επιστροφής. Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας με τα στοιχεία των κλινικών δοκιμών από το
αρχικό στάδιο της αίτησης και όλη την πορεία της διαδικασίας. Δημιουργία γραφείων κλινικών μελετών
σε επιλεγμένα νοσοκομεία. Η ανάπτυξη των κλινικών μελετών στην Ελλάδα θα προσελκύσει επενδυτικά
κεφάλαια, ερευνητές, επιστήμονες, θα δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης και το σημαντικότερο
θα παρέχει πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες και νέας τεχνολογίας θεραπείες.
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Δράση

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

4.1.

Εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης

Υπουργός Υγείας

4.2

Αλλαγή υποδείγματος λειτουργίας ΕΟΠΥΥ

Υπουργός Υγείας
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Στόχος 4: Σημαντικότερα Έργα ανά Δράση
4.1

Εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης

Έργο
Εντατικοποίηση διαπραγματεύσεων
Ανάπτυξη φίλτρων συνταγογράφησης
Ανάπτυξη και έλεγχος πολυφαρμακίας με στόχευση την ηλικιακή ομάδα 60+
Ανάπτυξη «Σάρωσης Ορίζοντα» (Horizon Scanning)
Ανάπτυξη θεραπευτικών πρωτοκόλλων
Επέκταση θεραπευτικών πρωτοκόλλων και ανάπτυξη – αξιοποίηση δεικτών στο πλαίσιο Πολιτικής της Υγείας
Ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία
Καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε ενδονοσοκομειακούς ασθενείς
Αναθεώρηση θετικής λίστας
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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4.2

Αλλαγή υποδείγματος λειτουργίας ΕΟΠΥΥ

Έργο
Δημιουργία ποιοτικών κριτηρίων για σύναψη συμβάσεων και αποζημίωσης υπηρεσιών.
Ο ΕΟΠΥΥ θα θέσει ποιοτικούς δείκτες και θα συμβάλλεται αλλά και θα αποζημιώνει με ποιοτικά κριτήρια (εφαρμογή ποιοτικού rebate, μείωση αποζημίωσης όταν δεν
πληρούνται κριτήρια ποιότητας). Η εφαρμογή ποιοτικών κριτηρίων θα στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια όπως η υλικοτεχνική υποδομή (κλίνες απλές/ ΜΑΦ/ΜΕΘ), η
τεχνολογία του εξοπλισμού, δείκτες ποιότητας προσωπικού και παρεχόμενων υπηρεσιών. Στόχος είναι ο εξορθολογισμός της δαπάνης με real-time έλεγχο, η ποιοτική
αναβάθμιση υπηρεσιών υπέρ του ασθενούς και η πραγματική μεταρρύθμιση του ΕΟΠΥΥ ως αγοραστή υπηρεσιών.

41

2.v

Αναδιάρθρωση του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
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Στόχος 5: Αναδιάρθρωση του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Αύξηση ποσοστού εμβολιαστικής
κάλυψης

Αύξηση ποσοστού ασθενών με χρόνιες
παθήσεις που απευθύνονται στην ΠΦΥ με
ταυτόχρονη ανάπτυξη υπηρεσιών για τη
διαχείρισή τους

Προσβάσιμο και διαλειτουργικό ψηφιακό
δίκτυο υγείας

Αποδοτικότερες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας

80% επί του γενικού
πληθυσμού

4ο τρίμηνο 2022
50%
4ο τρίμηνο 2022
100% πρόσβαση στα αρχεία
υγειονομικής περίθαλψης
των ασθενών

4ο τρίμηνο 2022
40%
4ο τρίμηνο 2022

Η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού στο 3ο τρίμηνο του 2021 ανέρχεται στο 58% επί του γενικού
πληθυσμού. Η συμμετοχή και οι δράσεις της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα συνεχιστούν το
2022 με στόχο την επίτευξη υψηλότερου ποσοστού.

Ανάπτυξη νέων συγχρόνων υπηρεσιών ΠΦΥ για χρόνιες παθήσεις οι οποίες δεν υφίστανται αυτή τη
στιγμή στις δομές της ΠΦΥ π.χ. Κέντρο Υπέρτασης, Κέντρο Σακχαρώδη Διαβήτη.

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 διευκόλυνση τόσο της πρόληψης όσο και της θεραπευτικής αγωγής, με στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πολιτών.

Αξιοποίηση του ιατρικού και λοιπού υγειονομικού προσωπικού, των κτιρίων και του εξοπλισμού των
δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
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Δράση

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

5.1

Συνέχιση της συμμετοχής των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη διαχείριση υγειονομικών κρίσεων (πανδημία
Covid-19)

Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας

5.2

Καθολική και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας

5.3

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

Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας

5.4

Ολιστική αντιμετώπιση της φροντίδας του πληθυσμού (Integrated Health Care)

Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας

5.5

Διαχείριση και συντονισμός της παρακολούθησης των χρόνιων παθήσεων

Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας

5.6

Ανάπτυξη δράσεων στους τομείς πρόληψης και Προαγωγής Υγείας

Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας

5.7

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

Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας
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Στόχος 5: Σημαντικότερα Έργα ανά Δράση
5.1

Συνέχιση της συμμετοχής των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη διαχείριση υγειονομικών κρίσεων (πανδημία Covid-19)

Έργο
Δράσεις για την ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης τόσο του γενικού πληθυσμού όσο και ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων
Ενίσχυση Δομών Υγείας
Ενίσχυση διάγνωσης
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Στόχος 5: Σημαντικότερα Έργα ανά Δράση
5.2

Καθολική και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Έργο
Διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με σκοπό την ισόρροπη κατανομή τους και την περιφερειακή ανακατανομή.
Ενίσχυση του ρόλου του θεράποντος ιατρού
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Στόχος 5: Σημαντικότερα Έργα ανά Δράση
5.3

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

Έργο
Αναβάθμιση υποδομών – κτιριακών εγκαταστάσεων
Αναβάθμιση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού δομών ΠΦΥ
Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού ΠΦΥ, μέσω σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Τα συγκεκριμένα προγράμματα στοχεύουν στην ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε δομές ΠΦΥ και στην καταπολέμηση των διακρίσεων (π.χ. Ρομά, ΛΟΑΤΚΙ+, πρόσφυγες)
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Στόχος 5: Σημαντικότερα Έργα ανά Δράση
5.4

Ολιστική αντιμετώπιση της φροντίδας του πληθυσμού (Integrated Health Care)

Έργο
Τροποποίηση του πλαισίου λειτουργίας των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας
Ανάπτυξη θεσμού Κινητών Ομάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΚΟΜΥ)
Ανάπτυξη και παροχή κατ’ οίκον νοσηλείας
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Στόχος 5: Σημαντικότερα Έργα ανά Δράση
5.5

Διαχείριση και συντονισμός της παρακολούθησης των χρόνιων παθήσεων

Έργο
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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Στόχος 5: Σημαντικότερα Έργα ανά Δράση
5.6

Ανάπτυξη δράσεων στους τομείς Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας

Έργο
Εφαρμογή δράσεων στους τομείς Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, μέσω προγραμμάτων που θα οριστούν από το Πρόγραμμα «Σ. Δοξιάδης».
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Στόχος 5: Σημαντικότερα Έργα ανά Δράση
5.7

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

Έργο
Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς
Εφαρμογή ολοκληρωμένης πρόσβασης στα αρχεία υγειονομικής περίθαλψης των ασθενών
Σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού
Ενίσχυση της δυνατότητας των πολιτών να κλείνουν ραντεβού για τις δομές πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, με στόχο την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών υγείας
στους ασφαλισμένους πολίτες.
Τηλεϊατρική
Αύξηση της κάλυψης του εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής, συμπεριλαμβανομένης ολόκληρης της χώρας.
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2.vi

Βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας & Αντιμετώπισης των
Εξαρτήσεων με Σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

52

Στόχος 6: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 6: 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
Υλοποίηση Πρωτοβουλιών για την
ψυχοκοινωνική υποστήριξη & πρόληψη
στην Άνοια & Altzheimer – Δράσεις
Ψυχογηριατρικής

Πρόσβαση σε 8 Κέντρα
ψυχικής υγείας

4ο τρίμηνο 2022
7 ΠΨΥ εντός Κέντρων
Ψυχικής Υγείας

4ο τρίμηνο 2022
Ωφελούμενοι 2.000
άτομα

1ο - 4ο τρίμηνο 2022
Ωφελούμενοι
300 άτομα

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) στο γενικό πληθυσμό, στ) στους ανέργους, ζ) στις ευάλωτες
ομάδες.
Ωφελούμενοι 300 άτομα ανά έτος

4ο τρίμηνο 2022
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Στόχος 6: Δράσεις
Στόχος 6: Βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας & Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων με
Σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Δράση

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

6.1

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

Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για τα
θέματα Ψυχικής Υγείας

6.2

Ενίσχυση της υποστήριξης της απεξάρτησης από διαφορετικές μορφές εξαρτήσεων σύγχρονων & παραδοσιακών

Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για τα
θέματα Ψυχικής Υγείας

6.3

Υπηρεσίες υποστήριξης του Γενικού Πληθυσμού - Ενίσχυση της Ποιότητας Ζωής

Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για τα
θέματα Ψυχικής Υγείας

6.4

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

Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για τα
θέματα Ψυχικής Υγείας

6.5

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

Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για τα
θέματα Ψυχικής Υγείας

6.6

Ψηφιοποίηση υπηρεσιών υποστήριξης της Ψυχικής Υγείας & υποστήριξης της Απεξάρτησης

Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για τα
θέματα Ψυχικής Υγείας

6.7

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

Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για τα
θέματα Ψυχικής Υγείας

6.8

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

Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για τα
θέματα Ψυχικής Υγείας
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Στόχος 6: Σημαντικότερα Έργα ανά Δράση
6.1

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

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 – Εντός του 2022 σχεδιάζονται 8 Μονάδες.
Δημιουργία 13 κινητών μονάδων στήριξης παιδιών και εφήβων
Ενίσχυση των Κ.Ψ.Υ. ενηλίκων με παιδοψυχιατρική ομάδα, όπου δεν λειτουργεί. Αρχικός σχεδιασμός για 7 Κ.Ψ.Υ
Εποπτεία και Επιμόρφωση σχολικών ψυχολόγων για την ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και εφήβων στα σχολεία, για επαγγελματίες που ασχολούνται με παιδιά.
Συνεργασία με Παν/μιακούς φορείς, ΑΜΚΕ
Δημιουργία 6 Προστατευόμενων Διαμερισμάτων ανακουφιστικής φροντίδας-Ξενώνων βραχείας νοσηλείας παιδιών με αυτισμό, και σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος
εκπαιδευτικής θεραπευτικής υποστήριξης παιδιών με αυτισμό και των οικογενειών τους

Επικαιροποίηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ
Διαμόρφωση νέων δομών ψυχικής υγείας (όπως οικοτροφεία, κέντρα ημέρας, ξενώνες, κινητές μονάδες, για την υποστήριξη διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων, όπως
ενήλικες, ασθενείς με άνοια και Alzheimer's, αυτισμό, παιδιά και έφηβοι, πρόσφυγες)

Δημιουργία 10 κέντρων ημέρας για ασθενείς με άνοια και Αλτσχάιμερ
Ανάπτυξη 4 Ιατρείων Ψυχογηριατρικής
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6.2

Ενίσχυση της υποστήριξης της απεξάρτησης από διαφορετικές μορφές εξαρτήσεων σύγχρονων & παραδοσιακών
Έργο

Δημιουργία και λειτουργία προγραμμάτων ευαισθητοποίησης, σε θέματα εξαρτήσεων παιδιών και εφήβων, για επαγγελματίες που ασχολούνται με παιδιά (εκπαιδευτικοί,
νηπιαγωγοί, υπάλληλοι βρεφονηπιακών σταθμών, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό που εργάζονται σε γενικά παιδιατρικά νοσοκομεία). Συνεργασία με Πανεπιστημιακούς
φορείς, ΚΕΘΕΑ

Ενίσχυση των δράσεων “street work” για την υποστήριξη των τοξικοεξαρτημένων ατόμων και χορήγηση υγειονομικού υλικού.
Εφαρμογή ενημέρωσης και παρεμβάσεων προς τον γενικό πληθυσμό κατά της χρήσης παράνομων και νόμιμων ουσιών, τα τυχερά παίγνια, την ανορεξία, βουλιμία.
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6.3

Υπηρεσίες υποστήριξης του Γενικού Πληθυσμού - Ενίσχυση της Ποιότητας Ζωής
Έργο

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.
Ανάπτυξη Κέντρου Ημέρας για την υποστήριξη παιδιών και εφήβων και νεαρών ενηλίκων σε θέματα διατροφικών διαταραχών
Ενίσχυση της λειτουργίας των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) για την υποστήριξη της επανένταξης των ψυχικά πασχόντων στην κοινωνία
Ανάπτυξη 2 Κέντρων Ημέρας για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και αποκατάσταση κακοποιημένων παιδιών και εφήβων
Ανάπτυξη προγραμμάτων που χρησιμοποιούν τις τέχνες και τον πολιτισμό ως προληπτική και θεραπευτική αγωγή για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευεξίας των πολιτών,
στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείο Υγείας και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. Αφορά στη 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 που προάγουν την τέχνη
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης ανέργων, όπου θα παρέχεται ψυχοκοινωνική υποστήριξη ανέργων, πρόληψη αυτοκτονικότητας, συμβουλευτική, θεραπευτική
αντιμετώπιση κατάθλιψης και λοιπών προβλημάτων ψυχικής υγείας. Οι υπηρεσίες α παρέχονται από Κέντρα Ημέρας ΝΠΙΔ και Κέντρα Ψυχικής Υγείας ΝΠΔΔ μέσα από εξειδικευμένο
προσωπικό (ψυχίατρος, ψυχολόγος κοινωνιολόγος, εξωτερικοί συνεργάτες για επιμέρους παρεμβάσεις. Απαιτείται :
- Αξιολόγηση της αποδοτικότητας του προγράμματος (Πανεπιστημιακοί φορείς)
- Θεσμική ρύθμιση για την τροποποίηση του πλαισίου λειτουργίας των παραπάνω δομών
- Διασύνδεση με δομές του ΟΑΕΔ για την επικοινωνία του προγράμματος και την παραπομπή των ανέργων
Ανάπτυξη Κέντρου Ημέρας για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των εργαζομένων
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης του στίγματος και ενίσχυσης της ψυχολογίας παιδιών, εφήβων και των οικογενειών τους μέσα από σχετικές μονάδες
στήριξης, καθώς και ενηλίκων που έχουν πληγεί επαγγελματικά και φέρουν το στίγμα "αποτυχίας" μέσα από ενισχυτική εκπαίδευση (πχ "school of failure"). Συνεργασία με
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πανεπιστημιακούς φορείς

Στόχος 6: Σημαντικότερα Έργα ανά Δράση
6.4

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

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ανταλλαγής εμπειρίας, τεχνογνωσίας & καλών πρακτικών με άλλες θεραπευτικές κοινότητες
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)
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Στόχος 6: Σημαντικότερα Έργα ανά Δράση
6.5

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

Σχεδιασμός και λειτουργία προγραμμάτων συμβουλευτικής γονέων, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, ΑΜΚΕ, Κέντρα Ψυχικής Υγείας.
Ψυχολογική υποστήριξη ασθενών με χρόνια νοσήματα, χρόνιες παθήσεις (όπως, διαβητικοί, καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς) και των οικογενειών τους
Ανάπτυξη προγράμματος με στόχο τη δημιουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθώς και άλλων Πανεπιστημίων
Σχεδιασμός και υλοποίηση 5 ετούς επιστημονικού έργου υποστήριξης Παιδιών & Εφήβων, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Chield Mind Institute, με έδρα τη Νέα Υόρκη.
Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί ένα Εθνικό Δίκτυο Αναφοράς για την πρόληψη, υποστήριξη και προαγωγή της ψυχικής υγείας παιδιών & εφήβων, και θα εκπαιδευθούν οι επαγγελματίες
υποστήριξης των παιδιών και εφήβων σε βασικές και προχωρημένες αρχές συμπεριφορικής υγείας παιδιών και εφήβων– Το έργο θα υλοποιηθεί με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
ύψους 15.000.000€ στο πλαίσιο στου Προγράμματος Πρωτοβουλία για την Υγεία
Ανάπτυξη προγράμματος ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας και ευεξίας παιδιών και εφήβων και παροχής υπηρεσιών πρόληψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και
αποκατάστασης, με έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση σε διατροφικές διαταραχές. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Unicef στο πλαίσιο σχετικού Μνημονίου
Συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας.
Ανάπτυξη Προγράμματος για ζητήματα πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση για την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη των διαταραχών που εμφανίζονται σε νεοσύλλεκτους ή σε
στρατευμένους καθώς και την εκπαίδευση των βρεφονηπιοκόμων και των νηπιαγωγών που εργάζονται στους παιδικούς σταθμούς, που εξυπηρετούν τους εργαζόμενους του ΥΠ.ΕΘ.Α. για την
πρώιμη διάγνωση αυτισμού
Αναβάθμιση και ενίσχυση της προσβασιμότητας στην τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης ασθενών με άνοια 1102 και των φροντιστών τους και στην τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης
ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους και καπνιστών 2152152121, με τη περαιτέρω στελέχωση με ειδικούς υποστήριξης (ψυχολόγους ή κοινωνικούς λειτουργούς).
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Στόχος 6: Σημαντικότερα Έργα ανά Δράση
6.6

Ψηφιοποίηση υπηρεσιών υποστήριξης της Ψυχικής Υγείας & υποστήριξης της Απεξάρτησης
Έργο

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).
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 παρεχόμενων προγραμμάτων και παρακολούθησης των υποκατάστατων (π.χ. μεθαδόνη
κλπ), όπου αυτά παρέχονται.

Δημιουργία ψηφιακού μητρώου ασθενών με άνοια και Αλτσχάιμερ.

Ανάπτυξη δικτύου Τηλεψυχιατρικής, υπό τη μορφή ολοκληρωμένου ψηφιακού εξωτερικού ιατρείου (συνταγογράφηση, γνωματεύσεις, έκδοση πιστοποιητικών) σε συνεργασία με
αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. ‘Έχει ήδη ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή στο Καστελόριζο και τη Σύμη και σχεδιάζονται άμεσα ανάλογες Μονάδες σε ακριτικά νησιά και ορεινές
περιοχές
Ανάπτυξη πλατφόρμας Τηλεψυχιατρικής για παιδιά και εφήβους για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, σε συνεργασία με το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΗΔΙΚΑ. Η πλατφόρμα
έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καταχωρούνται στοιχεία που αφορούν στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενούς. Το έργο εντάσσεται στην σύμβαση του Υπουργείου Υγείας με την ΗΔΙΚΑ για
την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας
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Στόχος 6: Σημαντικότερα Έργα ανά Δράση
6.7

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

Αναμόρφωση νομικού πλαισίου ακούσιας νοσηλείας ψυχικά ασθενών στο πλαίσιο υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Εισαγωγή νομοθετικού-ρυθμιστικού πλαισίου για τους πάσης φύσεως ιδιώτες και φορείς που παρέχουν υπηρεσίες απεξάρτησης
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Στόχος 6: Σημαντικότερα Έργα ανά Δράση
6.8

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

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 ΑΜΚΕ.

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 στην τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306, με τη περαιτέρω στελέχωση με ειδικούς υποστήριξης (ψυχολόγους ή
κοινωνικούς λειτουργούς).
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3

Διατύπωση Οριζόντιων Στόχων και Σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές
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Διατύπωση Στόχων
Σύνδεση των Οριζόντιων Στόχων με τις Στρατηγικές Επιλογές του Κυβερνητικού
Προγραμματισμού
Οριζόντιοι Στόχοι Υπουργείου

Διασφάλιση κοινωνικής
συνοχής και αλληλεγγύης

Ποιοτική Δημόσια Υγεία για
όλους τους Έλληνες

Στόχος I: Προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων – συμμετοχή
Υπ. Υγείας στο Εθνικό Σχέδιο
{Έτος Έναρξης: 2022}

ü

ü

Στόχος ΙΙ: Πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης
των Παιδιών – συμμετοχή Υπ. Υγείας στο Εθνικό Σχέδιο
{Έτος Έναρξης: 2022}

ü

Στόχος ΙΙΙ: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρία – συμμετοχή Υπ. Υγείας στο Εθνικό Σχέδιο
{Έτος Έναρξης: 2020}

ü

ü
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3.i

Στόχος I: Προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων – συμμετοχή Υπ. Υγείας στο
Εθνικό Σχέδιο

3.ii

Στόχος IΙ: Πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των Παιδιών –
συμμετοχή Υπ. Υγείας στο Εθνικό Σχέδιο

3.iii

Στόχος ΙΙI: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία –
συμμετοχή Υπ. Υγείας στο Εθνικό Σχέδιο
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Στόχος Ι: Προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων – συμμετοχή Υπ. Υγείας στο Εθνικό Σχέδιο
I.1

Δράση: Πολιτικές του Υπουργείου Υγείας για την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων

Έργο
Ι.1.1

Τροποποίηση Εντύπου Αιμοδοσίας
[Πρόκειται για τροποποίηση φράσεων, ερωτήσεων και διατυπώσεων οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στα σημερινά κοινωνικά και ιατρικά δεδομένα. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στην απαγόρευση αιμοδοσίας σε όσους «έχει έστω και μία ομοφυλοφιλική σχέση από το 1977», μία φράση που θα αφαιρεθεί δίνοντας το δικαίωμα
σε όλους να γίνουν αιμοδότες εφόσον πληρούν τα λοιπά ιατρικά και υγειονομικά κριτήρια.]

Ι.1.2

Απαγόρευση Πρακτικών Μεταστροφής
[Ως Πρακτική μεταστροφής θεωρείται κάθε μεταχείριση που αποσκοπεί να μεταβάλει ή να καταστείλει τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή την
έκφραση φύλου.]

Ι.1.3

Απαγόρευση ιατρικής πράξης ή θεραπείας σε ίντερσεξ ανήλικους
[Απαγορεύεται οποιαδήποτε ιατρική πράξη ή θεραπεία, όπως χειρουργική ή ορμονική, για την ολική ή μερική αλλαγή των χαρακτηριστικών φύλου σε ανήλικο που
ο
δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15 ) έτος της ηλικίας του, εάν δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή.]

I.1.4

Ενίσχυση δράσεων κατάρτισης και επιμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας
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Στόχος Ι: Προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων – συμμετοχή Υπ. Υγείας στο Εθνικό Σχέδιο
I.1

Δράση: Πολιτικές του Υπουργείου Υγείας για την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων

Έργο
Ι.1.5

Ι.1.6

Κατευθυντήριες Οδηγίες
[Έκδοση κατευθυντηρίων οδηγιών για θέματα ΛΟΑΤΚΙ+ προς όλους τους Δημόσιους Φορείς Υγείας/Ψυχικής Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης. Συνεργασία με
ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις. Να απευθύνεται σε όλες τις επί μέρους ειδικότητες. Από το άτομο που είναι στην υποδοχή μέχρι τον γιατρό και το νοσηλευτικό προσωπικό.]

Εξειδικευμένες Ιατρικές Υπηρεσίες
[Οι υπηρεσίες υγείας προς τα ίντερσεξ άτομα θα πρέπει να παρέχονται με σεβασμό στις ανάγκες τους και κυρίως στη διασφάλιση του δικαιώματός τους να αποφασίσουν τα
ίδια τα άτομα, όταν έχουν την κατάλληλη ηλικία και ωριμότητα, με ανοικτές όλες τις πιθανές εκδοχές της ταυτότητάς τους. Η φροντίδα υγείας θα πρέπει να παρέχεται από
εξειδικευμένες διεπιστημονικές ομάδες.]
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Στόχος Ι: Προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων – συμμετοχή Υπ. Υγείας στο Εθνικό Σχέδιο
I.1

Δράση: Πολιτικές του Υπουργείου Υγείας για την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων

Έργο
Ι.1.1

Τροποποίηση Εντύπου Αιμοδοσίας
[Πρόκειται για τροποποίηση φράσεων, ερωτήσεων και διατυπώσεων οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στα σημερινά κοινωνικά και ιατρικά δεδομένα. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στην απαγόρευση αιμοδοσίας σε όσους «έχει έστω και μία ομοφυλοφιλική σχέση από το 1977», μία φράση που θα αφαιρεθεί δίνοντας το δικαίωμα
σε όλους να γίνουν αιμοδότες εφόσον πληρούν τα λοιπά ιατρικά και υγειονομικά κριτήρια.]

Ι.1.2

Απαγόρευση Πρακτικών Μεταστροφής
[Ως Πρακτική μεταστροφής θεωρείται κάθε μεταχείριση που αποσκοπεί να μεταβάλει ή να καταστείλει τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή την
έκφραση φύλου.]

Ι.1.3

Απαγόρευση ιατρικής πράξης ή θεραπείας σε ίντερσεξ ανήλικους
[Απαγορεύεται οποιαδήποτε ιατρική πράξη ή θεραπεία, όπως χειρουργική ή ορμονική, για την ολική ή μερική αλλαγή των χαρακτηριστικών φύλου σε ανήλικο που
ο
δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15 ) έτος της ηλικίας του, εάν δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή.]

I.1.4

Ενίσχυση δράσεων κατάρτισης και επιμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας
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Στόχος II: Πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των Παιδιών – συμμετοχή
Υπ. Υγείας στο Εθνικό Σχέδιο
II.1

Δράση: Πολιτικές του Υπουργείου Υγείας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης

Έργο

ΙI.1.1

Παρεμβάσεις πρόληψης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στα παιδιά και προαγωγή της ψυχικής υγείας τους (Δράση 1.1)
Εκπαίδευση στη την Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση & την προστασία από τη σεξουαλική κακοποίηση.
• 13 παρεμβατικά προγράμματα (ένα ανά Περιφέρεια)
• Περισσότερο από το 25% παιδιών και εφήβων σχολικής ηλικίας θα επωφεληθούν από το σύνολο των παρεμβάσεων πρόληψης του Έργου 1.1.3 του 1ου Στόχου.
• Εκτιμάται ότι την τετραετία 2022-2025, συνολικά θα υλοποιηθούν δράσεις σε όλη την επικράτεια και θα επωφεληθούν άμεσα ή έμμεσα περίπου 340.000
μαθητές.

69

Στόχος ΙΙΙ: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – συμμετοχή Υπ.
Υγείας στο Εθνικό Σχέδιο
III.1

Δράση: Αποασυλοποίηση και ένταξη σε κοινοτικές στεγαστικές μονάδες ψυχικής υγείας

Έργο
ΙII.1.1

Βελτίωση του συστήματος παραπομπής σε κοινοτικές στεγαστικές μονάδες ψυχικής υγείας για όσους πάσχουν από άνοια και ψυχοκοινωνική αναπηρία

ΙII.1.2

Ανάπτυξη κοινοτικών μονάδων ψυχικής υγείας για άτομα που πάσχουν από άνοια, για ενήλικους με ψυχοκοινωνική αναπηρία, για παιδιά & εφήβους με ψυχοκοινωνική
αναπηρία
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Στόχος ΙΙΙ: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – συμμετοχή Υπ.
Υγείας στο Εθνικό Σχέδιο
III.2

Δράση: Γραμμή Υποστήριξης και Τηλεψυχιατρικής

Έργο
ΙII.2.1

Υλοποίηση δράσεων τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης και τηλεψυχιατρικής για την υποστήριξη κατά προτεραιότητα ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας λόγω
της πανδημίας και των οικογενειών τους (Δράση 6.8)
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Στόχος ΙΙΙ: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – συμμετοχή Υπ.
Υγείας στο Εθνικό Σχέδιο
III.3

Δράση: Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία σε πρωτοβάθμιες και λοιπές υπηρεσίες υγείας

Έργο
ΙII.3.1

Επέκταση του θεσμού του θεράποντος ιατρού

ΙII.3.2

Ενίσχυση της στελέχωσης πρωτοβάθμιων Μονάδων Υγείας με την καταγραφή ελλειμμάτων

ΙII.3.3

Ενίσχυση της στελέχωσης πρωτοβάθμιων Μονάδων Υγείας με κτιριακές Διαρρυθμίσεις & Προσαρμογές

ΙII.3.4

Αξιολόγηση Υφιστάμενης κατάστασης και καταγραφή αναγκών συμβεβλημένων ιατρών ανά Περιοχή
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Στόχος ΙΙΙ: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – συμμετοχή Υπ.
Υγείας στο Εθνικό Σχέδιο
III.4

Δράση: Επεκτείνουμε τις παροχές του ΕΟΠΥΥ σε λοιπές υπηρεσίες υγείας (π.χ. βελτίωση πρόσβασης σε φαρμακευτική αγωγή)

Έργο
ΙII.4.1

Σύσταση ομάδας για την μελέτη επέκτασης των παροχών του ΕΟΠΥΥ σε ό,τι αφορά τις λοιπές υπηρεσίες υγείας (ποσοστό συμμετοχής ασφαλισμένων ΑμεΑ,
υπηρεσίες ειδικής αγωγής & αυτισμού, βελτίωση πρόσβασης σε φαρμακευτική αγωγή)

ΙII.4.2

Σύσταση ομάδας για την μελέτη επέκτασης των παροχών του ΕΟΠΥΥ σε συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών

ΙII.4.3

Ενίσχυση της στελέχωσης Κλινικών Αποκατάστασης εντός των Γενικών και Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων (ΚΑΝ) και των Κέντρων Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ). Ήδη είναι σε εξέλιξη η πρόσληψη 280 εργαζομένων στα ΚΕΦΙΑΠ

73

Στόχος ΙΙΙ: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – συμμετοχή Υπ.
Υγείας στο Εθνικό Σχέδιο
III.5

Δράση: Βελτίωση της πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας

Έργο
ΙII.5.1

Έκδοση υπουργικής απόφασης σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία Μονάδων Οικογενειακού Προγραμματισμού

ΙII.5.2

Αξιοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
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Στόχος ΙΙΙ: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – συμμετοχή Υπ.
Υγείας στο Εθνικό Σχέδιο
III.6

Δράση: Ενίσχυση των ασφαλιστικών δικλείδων αναφορικά με την ακούσια νοσηλεία

Έργο
ΙII.6.1

Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου για την ακούσια νοσηλεία ατόμων με ψυχοκοινωνική αναπηρία

ΙII.6.2

Βελτίωση της παρακολούθησης του τρόπου εφαρμογής των μέτρων περιορισμού ατόμων με ψυχοκοινωνική αναπηρία
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