
Kεφάλαιο

Βικτωρία Βιβιλάκη

Νομικό Πλαίσιο, 

Οργάνωση και Αξιολόγηση της 

Μαιευτικής Φροντίδας στην ΠΦΥ

1

1distilo_Layout 1  5/11/2015  4:10 μμ  Page 21



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ρόλος της μαίας στην Π.Φ.Υ. είναι αυτόνο-
μος, καθοριστικός και απαραίτητος. Στα πλαί-
σια των αρμοδιοτήτων της η κοινοτική μαία
αναλαμβάνει δράσεις προκειμένου να παρέμβει
υποστηρικτικά με στόχο την καλύτερη δυνατή
υγεία των γυναικών και των οικογενειών τους. Η
φροντίδα που παρέχει η μαία στην κοινότητα εί-
ναι ολιστική και είναι αποδεδειγμένα αποτελε-
σματική για τη βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στη γυναίκα
και στη οικογένειά της. Συνεπώς, η κυριότερη
πρόκληση στη σημερινή δύσκολη οικονομική
συγκυρία είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των
μαιών που εργάζονται στην ΠΦΥ στην Ελλάδα
και στην Ευρώπη. Η διάχυση της γνώσης και η
εφαρμογή πρότυπων παρεμβάσεων σε επίπεδο
κοινότητας, και ειδικότερα στα πλαίσια της κατ’
οίκον φροντίδας της γυναίκας, της εγκύου, της
λεχωίδας και του νεογνού, αποτελεί πρόκληση
για τη σημερινή Ευρώπη. Η σύμπραξη μεταξύ
των χωρών της Ευρώπης για την προετοιμασία
ενός επαρκούς αριθμού κρίσιμης μάζας εξειδι-
κευμένων μαιών στην κοινοτική μαιευτική φρον-
τίδα και η υιοθέτηση μιας θετικής οργανωτικής
κουλτούρας σε επίπεδο ΠΦΥ αποτελεί ζητούμε-

νο στα πλαίσια της αποτελεσματικής κοινοτικής
μαιευτικής φροντίδας στην περιγεννητική πε-
ρίοδο και στην προάσπιση της υγείας των μητέ-
ρων/νεογνών και γενικότερα της δημόσιας
υγείας των γυναικών. Στην Ελλάδα, συστηματι-
κές προσπάθειες εφαρμογής της κοινοτικής
μαιευτικής φροντίδας –ιδιαίτερα κατ’ οίκον πα-
ρεμβάσεις– δεν έχουν γίνει και δεν υπάρχει
εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός για την αντι-
μετώπιση των σοβαρών ελλείψεων στην ΠΦΥ,
τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές ή νησιω-
τικές περιοχές. Επιπλέον, στο επιχειρησιακό
σχέδιο για την ΠΦΥ του Υπουργείου Υγείας δεν
υπάρχει μνεία για στοχευμένες ενέργειες με
στόχο την προαγωγή της υγείας της γυναίκας
και του νεογνού. Παράλληλα, οι μαίες που δρα-
στηριοποιούνται τόσο σε αγροτικές περιοχές
όσο, κυρίως, στις αστικές περιοχές, έχουν άτυ-
πο εργασιακό καθηκοντολόγιο που δίνει έμφα-
ση στην τεχνολογική φροντίδα, αγνοώντας τις
πραγματικές προτεραιότητες της κοινοτικής
μαιευτικής φροντίδας, όπως για παράδειγμα
την κατ’ οίκον φροντίδα στη λοχεία για τη βελ-
τίωση των δεικτών θηλασμού, τον οικογενειακό
προγραμματισμό, τη βελτίωση της περιγεννητι-
κής ψυχικής υγείας κ.ά.

Η συμμετοχή έμπειρων μαιών/μαιευτών σε
θέματα ΠΦΥ στα κέντρα λήψης αποφάσεων των
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Όρκος της μαίας

ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕΤ’ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΩΣ ΜΑΙΑ

ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΓΩ ΒΙΟΝ ΕΝΑΡΕΤΟΝ.

ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ ΝΑ ΠΡΑΤΤΩ ΠΑΝ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΡΟΣ ΕΞΥΨΩΣΙΝ ΤΟΥ ΓΟΗΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΩ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ ΠΑΝ ΟΤΙ ΘΕΛΩ ΑΝΤΙΛΗΦΘΗ

΄Η ΜΟΙ ΗΘΕΛΕΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΣ ΕΝ ΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΜΟΥ.

ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ ΝΑ ΑΣΚΩ ΤΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ. ΤΑΥΤΑ ΟΡΚΙΖΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΑ-

ΛΩ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΜΟΥ.
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υγειονομικών περιφερειών, καθώς και οι νέοι
ρόλοι που θα μπορούσαν να αναλάβουν είναι
επίσης μια πρόκληση. Στο πλαίσιο μιας ακόμη
επικείμενης νομοθεσίας για την ΠΦΥ, τόσο για
την επιστημονική κοινότητα όσο και για τους
εφετειακούς επιστημονικούς συλλόγους μαι-
ών/μαιευτών, αποτελεί κρίσιμο αίτημα και άμεση
προτεραιότητα η ουσιαστική συμμετοχή των
μαίων σε επίπεδο υγειονομικών περιφερειών,
τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικών ασφαλιστι-
κών ταμείων και Υπουργείου Υγείας & Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, προκειμένου να προαχθεί η
αναπαραγωγική υγεία των γυναικών. Ταυτό-
χρονα, αποτελεί αναγκαιότητα για την προαγω-
γή της δημόσιας υγείας των γυναικών η εκτί  -
μηση της ποιότητας της κοινοτικής μαιευτικής
φροντίδας και η εφαρμογή τεκμηριωμένης κλινι-
κής μαιευτικής φροντίδας σε επίπεδο ΠΦΥ. 

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της η μαία
αναλαμβάνει δράσεις και παρεμβαίνει υποστηρι-
κτικά με στόχο την υγεία των γυναικών και των
οικογενειών τους. Η φροντίδα που παρέχει η
μαία στην κοινότητα είναι ολιστική και είναι απο-
δεδειγμένα αποτελεσματική για τη βελτίωση της
ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που παρέχον-
ται στην γυναίκα και στην οικογένειά της (WHO
2010). Σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της
ομάδας ΠΦΥ, η κοινοτική μαία προσφέρει τις
υπηρεσίες της στα πλαίσια της κοινότητας με
στόχο την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών υγείας
στη γυναίκα, στο νεογνό και στην οικογένεια.

Ο επίσημος ορισμός της μαίας υιοθετήθηκε
από τη Διεθνή Συνομοσπονδία Μαιών (ICM)
(http://www.internationalmidwives.org) και τη
Διεθνή Ομοσπονδία Γυναικολόγων/Μαιευτήρων
(FIGO) το 1972, και το 1973 αντίστοιχα, από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), ενώ ανα-
θεωρήθηκε στις 15 Ιουνίου 2011. Αναφέρει: «Η
Μαία είναι το πρόσωπο, που αφού έχει ολοκλη-
ρώσει το μαιευτικό πρόγραμμα σπουδών – νόμι-
μα αναγνωρισμένο στη χώρα στην οποία
βρίσκεται – και το οποίο βασίζεται στις “Απαραί-
τητες δεξιότητες για τη Βασική Μαιευτική Πρα-
κτική της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών” και
στο “Πλαίσιο προτύπων Μαιευτικής Εκπαίδευ-
σης της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών”, έχει
αποκτήσει τα νόμιμα προσόντα για να εγγραφεί
και/ή να αποκτήσει τη νόμιμη επαγγελματική
άδεια με τον τίτλο της «μαίας» και είναι αναγνω-

ρισμένη να ασκεί νομίμως το επάγγελμα της
μαίας (ICM 2011, Definition of the Midwife αρχείο
σύνδεσμος). 

Η μαία αναγνωρίζεται ως υπεύθυνη και ικανή
επαγγελματίας, που συνεργάζεται με τις γυναί-
κες προκειμένου να παρέχει την απαιτούμενη
υποστήριξη, φροντίδα και συμβουλευτική κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού και
στη λοχεία, καθώς και να διενεργεί τοκετούς με
δική της ευθύνη και να φροντίζει το νεογνό και
το βρέφος. Η φροντίδα αυτή περιλαμβάνει προ-
ληπτικά μέτρα, την προώθηση του φυσικού το-
κετού, την έγκαιρη ανίχνευση επιπλοκών στη
μητέρα και στο παιδί και εκτίμηση για την κα-
τάλληλη ιατρική ή άλλη βοήθεια, καθώς επίσης
και τη λήψη επειγόντων μέτρων. Έχει σημαντικό
ρόλο στη συμβουλευτική και στην εκπαίδευση
σε θέματα υγείας, όχι μόνο για την γυναίκα αλ-
λά και για όλη την οικογένεια, καθώς και την
κοινότητα. Το έργο της περιλαμβάνει την προ-
γεννητική εκπαίδευση και την προετοιμασία για
γονεϊκότητα, αλλά μπορεί να επεκταθεί στην
υγεία των γυναικών (γυναικολογικά θέματα), στη
σεξουαλική ή αναπαραγωγική υγεία και στην
παιδιατρική φροντίδα. Η μαία μπορεί να ασκεί
το λειτούργημά της σε οποιαδήποτε δομή, όπως
το σπίτι, την κοινότητα, τα νοσοκομεία, τις κλινι-
κές και τις μονάδες υγείας» (ICM 2014 Ιnterna-
tional Code of Ethics for Midwives). 

Όραμα για την κοινοτική μαία αποτελεί οι γυ-
ναίκες να έχουν πρόσβαση σε ένα υποστηρικτι-
κό και υψηλής ποιότητας δίκτυο πρωτοβάθμιων
υπηρεσιών υγείας, το οποίο να έχει σχεδιαστεί
για τις εξατομικευμένες ανάγκες τους και τις
ανάγκες των παιδιών τους. Πιο συγκεκριμένα,
το όραμα συμπεριλαμβάνει:
• Υγιείς Οικογένειες.
• Εξατομικευμένη φροντίδα για τις ιδιαίτερες

ανάγκες κάθε γυναίκας και του παιδιού της.
• Φυσιολογική εγκυμοσύνη και φυσιολογικός
τοκετός.
• Φροντίδα με καλά κλινικά και ψυχολογικά

αποτελέσματα για την γυναίκα, το παιδί και
την οικογένεια.

Οι έννοιες κλειδιά που καθορίζουν το μοναδικό
ρόλο της μαίας στην κοινότητα είναι: 
1. Η σχέση συνεργασίας με τις γυναίκες για την

προώθηση της αυτοφροντίδας και την προ-
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αγωγή της υγείας των μητέρων, των βρεφών
και των οικογενειών τους.

2. Ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια
για τις γυναίκες ως άτομα με πλήρη ανθρώ-
πινα δικαιώματα.

3. Η συνηγορία υπέρ των γυναικών ώστε να
ακουστούν οι φωνές τους.

4. Η πολιτισμική ευαισθησία, η οποία συμπερι-
λαμβάνει συνεργασία με τις γυναίκες και
τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης για
να ξεπεραστούν οι πολιτιστικές πρακτικές
που βλάπτουν τις γυναίκες και τα βρέφη.

5. Η έμφαση στην προαγωγή υγείας και στην
πρόληψη νοσημάτων, πάντα όμως υπό το
πρίσμα ότι η εγκυμοσύνη αποτελεί ένα φυσι-
κό γεγονός της ζωής (ICM 2014, Bill of Rights
for Women and Midwives αρχείο - σύνδε-
σμος).

Η μαία αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής με τη
γυναίκα στην κοινότητα κατά την περιγεννητική
περίοδο, μια περίοδο που ανοίγονται πολλά πα-
ράθυρα ευκαιριών για παρεμβάσεις με στόχο
την βελτίωση των δεικτών υγείας τόσο των γυ-
ναικών όσο και των παιδιών και των οικογενειών
τους. Οι στόχοι των κοινοτικών μαιών για τη δη-
μόσια υγεία των γυναικών στην Ελλάδα περιλαμ-
βάνουν: μείωση του ποσοστού των καισαρικών
τομών, μείωση του ποσοστού της επισκληριδίου
αναλγησίας, μείωση του ποσοστού των επισει-
οτομών, μείωση των πρόωρων τοκετών, μείωση
του ποσοστού των καπνιζουσών εγκύων και λε-
χωίδων, μείωση της περιγεννητικής φυσικής και
ψυχικής νοσηρότητας, μείωση των ποσοστών
γυναικολογικού καρκίνου, ενίσχυση των ποσο-
στών μητρικού θηλασμού, μείωση του ποσοστού
της εγκυμοσύνης σε έφηβες, μείωση των σε-
ξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, αύξηση
της γονιμότητας και του προγεννητικού ελέγχου,
κ.ά. (ICM 2014, Philosophy and model of mid-
wifery care).

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είχε κατά και-
ρούς διαφορετικό περιεχόμενο, ως αποτέλεσμα
των διαφορετικών κοινωνικών αξιών, αλλά και

του διαφορετικού επιδημιολογικού προτύπου
που καθόριζε τις υγειονομικές ανάγκες. Το Ιν-
στιτούτο Ιατρικής των ΗΠΑ σε μια έκδοσή του
το 1977 κατέγραψε 33 διαφορετικούς ορισμούς
για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ο τελευ-
ταίος ορισμός της Π.Φ.Υ., έτσι όπως αυτός δια-
τυπώθηκε μέσα στη διακήρυξη της Άλμα-Άτα,
αναφέρει ότι:

«Π.Φ.Υ. είναι βασική φροντίδα βασισμένη σε
πρακτικές, επιστημονικά τεκμηριωμένες και
κοινωνικά αποδεκτές μεθόδους και τεχνολογία.
Η φροντίδα αυτή είναι στη διάθεση όλων των
πολιτών της κοινότητας και των οικογενειών
τους και παρέχεται με την πλήρη συμμετοχή
τους σε κόστος που η κοινότητα και η χώρα
μπορούν να επωμισθούν σε κάθε στάδιο παρο-
χής της, στο πνεύμα της αυτοδυναμίας και της
αυτοδιάθεσης. Η Π.Φ.Υ. αποτελεί ένα βασικό
συστατικό στοιχείο, όχι μόνο του συστήματος
υγείας μιας χώρας, του οποίου είναι το κεντρι-
κό σημείο αναφοράς, αλλά και του γενικότε-
ρου κοινωνικο-οικονομικού οικοδομήματος. Η
Π.Φ.Υ. φέρνει τη φροντίδα υγείας όσο το δυνα-
τόν πλησιέστερα στους χώρους όπου οι άν-
θρωποι ζουν και εργάζονται και αποτελεί το
πρώτο στοιχείο σε μια συνεχή διαδικασία πα-
ροχής υπηρεσιών υγείας» (WHO, 1978).

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στηρίζεται στη
σφαιρική αντίληψη ότι η διατήρηση και βελτίω-
ση του επιπέδου υγείας επιτυγχάνεται καλύτερα
μέσα από υπηρεσίες πρόληψης και αγωγής
υγείας, με αποκέντρωση και ενεργητική συμμε-
τοχή της κοινότητας και του ίδιου του πολίτη.
Απαιτεί ακόμη, πλην του τομέα υγείας, και τη
συντονισμένη δράση πολλών άλλων τομέων της
κοινωνικής οργάνωσης. Αυτή η πολυτομεακή
προσέγγιση αναπτύσσεται παράλληλα με τη νέα
αντίληψη περί “ολιστικής προσέγγισης”. Η αντί-
ληψη αυτή, έτσι όπως ορίζεται, διαφοροποιείται
από τη στενότερη έννοια της πρωτοβάθμιας πε-
ρίθαλψης. 

Η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη αποτελεί το πρώ-
το επίπεδο του συστήματος, εκεί δηλαδή που ο
ασθενής έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με
τις επίσημες υπηρεσίες υγείας. Σε αυτό το επί-
πεδο πρέπει και μπορεί να αντιμετωπίζεται απο-
τελεσματικά το 90% των προβλημάτων υγείας.
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Αντίθετα, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας εκ-
φράζει μια ευρύτερη έννοια, που αναφέρεται σε
υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται και σε υγιή
άτομα είτε στο σύνολο του πληθυσμού είτε στο
επίπεδο της κοινότητας. Για παράδειγμα, ένα
Κέντρο Υγείας, ανάλογα με την οργάνωση και
λειτουργία του αλλά και τις ανάγκες υγείας που
αποσκοπεί να καλύψει, μπορεί να προσφέρει
υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης όπως και
υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η
έννοια της φροντίδας εμπεριέχει την έννοια της
περίθαλψης χωρίς να ταυτίζεται με αυτήν.

Η είσοδος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας στη σύγχρονη προβληματική για τα συ-
στήματα υγείας χρονολογείται από τα μέσα της
δεκαετίας του 1970.  Το 1975 υιοθετήθηκε από
την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας ως η κύρια
στρατηγική για την επίτευξη του στόχου “Υγεία
για Όλους το 2000” και, ακολούθως, αποτέλεσε
το αποκλειστικό θέμα του συνεδρίου της Άλμα-
Άτα το 1978. Η διακήρυξη της συνδιάσκεψης
της Άλμα-Άτα επικυρώθηκε από την Παγκόσμια
Συνέλευση Υγείας το 1979 και τη Γενική Συνέ-
λευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον
ίδιο χρόνο. 

Την περίοδο αυτή αναπτύχθηκε από τη διε-
θνή επιστημονική κοινότητα μια έντονη προβλη-
ματική για την πραγματική συμβολή της
νοσοκομειακής και θεραπευτικής ιατρικής στη
βελτίωση και προαγωγή της υγείας του πληθυ-
σμού. Διαπιστώθηκε ότι το νοσοκομειοκεντρικό
σύστημα περίθαλψης, που κυριάρχησε διεθνώς

κατά τη μεταπολεμική περίοδο, παρά την τερά-
στια ανάπτυξή του και τη συνεχώς αυξανόμενη
απορρόφηση πόρων, φάνηκε ανίκανο να οδηγή-
σει σε ανάλογου μεγέθους βελτίωση του επιπέ-
δου υγείας του πληθυσμού. Μέσα στα πλαίσια
του κυρίαρχου νοσοκομειακού μοντέλου περί-
θαλψης, οι παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες αν-
τιμετωπίζουν την ασθένεια περιστασιακά και
μεμονωμένα, αδυνατώντας να εξασφαλίσουν
την πρόληψη της νόσου και να επιτύχουν την
προαγωγή της υγείας. Τα στοιχεία καταδει-
κνύουν αυτό που χαρακτηρίσθηκε “κρίση των
συστημάτων υγείας” ή “υγειονομική κρίση”.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδήγησαν στην
ανάγκη επαναπροσανατολισμού των συστημά-
των υγείας και, παράλληλα, στην αποδοχή της
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ως του πιο κα-
τάλληλου μέσου για την ανάκαμψη από την
“υγειονομική κρίση”. H Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τόσο του
συστήματος υγείας κάθε χώρας, όσο και της
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της κοι-
νότητας. Επικεντρώνεται στα κύρια προβλήματα
υγείας της κοινότητας και εξασφαλίζει υπηρε-
σίες πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και απο-
κατάστασης της υγείας. Στον Πίνακα 1
παρουσιάζονται οι οκτώ κύριες συνιστώσες στις
οποίες οφείλει να δίνει έμφαση κάθε σύστημα
που στηρίζεται στις αρχές και στη φιλοσοφία
της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας εκφράζει
μια στρατηγική που δίνει μεγαλύτερη έμφαση
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1. Εκπαίδευση πάνω στα κύρια προβλήματα υγείας και στις μεθόδους πρόληψης και ελέγχου τους

2. Διαφώτιση σε θέματα διατροφής

3. Εξασφάλιση επαρκούς και υγιεινής ύδρευσης και βασικών εγκαταστάσεων υγιεινής

4. Eξασφάλιση φροντίδας υγείας της μητέρας και του παιδιού, συμπεριλαμβανομένου και του οικογενειακού προγραμματι-

σμού

5. Πραγματοποίηση εμβολιασμών για τα σοβαρότερα λοιμώδη νοσήματα

6. Πρόληψη και καταπολέμηση των τοπικών ενδημικών νοσημάτων

7. Θεραπεία των κοινών νοσημάτων και των τραυματισμών

8. Παροχή των απαραίτητων φαρμάκων

Οι οκτώ κύριες συνιστώσες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.ΠΙΝΑΚΑΣ 1
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στον εξωνοσοκομειακό τομέα του συστήματος
υγείας. H έμφαση αυτή δε σημαίνει υποτίμηση
της νοσοκομειακής και εξειδικευμένης περίθαλ-
ψης. Επιδρά, όμως, θετικά στο νοσοκομειοκεν-
τρικό σύστημα υγείας το οποίο είναι
προσανατολισμένο περισσότερο στο πάσχον όρ-
γανο παρά στο άτομο, την κοινότητα και την κοι-
νωνία συνολικά. Η συνειδητοποίηση των ορίων
του νοσοκομείου, καθώς και της περιορισμένης
αποτελεσματικότητάς του, οδηγεί στην παραδο-
χή ότι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μπορεί
να αποτελέσει τον άξονα εκείνο γύρω από τον
οποίο είναι δυνατή η συνεχής και συστηματική
παρακολούθηση του ατόμου. Με βάση αυτή την
παραδοχή, οι πρωτοβάθμιες μονάδες αποτελούν
το επίκεντρο του όλου συστήματος. Αυτό συμ-
βαίνει γιατί οι μονάδες αυτές βρίσκονται αποκεν-
τρωμένες μέσα στο χώρο της καθημερινής ζωής
των ανθρώπων. Οι μονάδες αυτές κατέχουν έτσι
μια στρατηγική θέση για την άμεση και συνεχή
σχέση του πληθυσμού με τις υπηρεσίες υγείας.
Το σύστημα υγείας για να λειτουργήσει αποτελε-
σματικά προαπαιτεί όχι μόνο αναβαθμισμένες

και καλά οργανωμένες πρωτοβάθμιες υπηρε-
σίες, αλλά και καλά οργανωμένη επικοινωνία με
τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια φροντίδα
υγείας. 

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας τροποποι-
εί, επίσης, την καθιερωμένη αντίληψη για την
υγεία και την ασθένεια, την κλινική πράξη και
την οργάνωση και λειτουργία ολόκληρου του
συστήματος υγείας με ευρύτερες πολιτισμικές
και πολιτικές επιπτώσεις. Επιπλέον επιδρά στο
γενικότερο σχεδιασμό της κοινωνικής και οικο-
νομικής οργάνωσης μιας χώρας, ιδιαίτερα σε
τομείς όπως η βιομηχανία, η γεωργία και το πε-
ριβάλλον. 

Στον ευρωπαϊκό χώρο η δημόσια πρωτοβάθ-
μια φροντίδα υγείας με τοπικά ελεγχόμενους
οργανισμούς αναπτύχθηκε σε όλες τις χώρες
της ΕΕ και ιδιαίτερα στη Σουηδία, τη Φινλανδία
και τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης. 

Α. Στην Σουηδία βασικό δομικό στοιχείο του
συστήματος της ΠΦΥ είναι το κέντρο υγείας.
Σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες οδη-
γίες, υπάρχουν πέντε κύρια πεδία για να ασκη-
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θεί η μαιευτική στη Σουηδία στην πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας:
• Προγεννητική φροντίδα
• Προετοιμασία γονέων
• Οικογενειακός προγραμματισμός
• Ενημέρωση και αγωγή υγείας
• Λήψη test Pap σε προγράμματα screening

για Ca του τραχήλου της μήτρας

Η παρακολούθηση όλων των εγκύων είναι δωρε-
άν, όπως και ο τοκετός. Πραγματοποιείται στο
Κέντρο Υγείας από Μαίες σύμφωνα με τυποποι-
ημένους κλινικούς αλγόριθμους. Σε περιπτώσεις
παθολογίας ή κύησης υψηλού κινδύνου η έγκυος
παραπέμπτεται σε Γενικό Ιατρό ή Γυναικολόγο.
Τα υπερηχογραφήματα κατά τη διάρκεια της κύη-
σης γίνονται συνήθως από ειδικά εκπαιδευμένες
μαίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις μια έγκυος
γεννά χωρίς να χρειαστεί να δει ποτέ γυναικολό-
γο (ούτε στον τοκετό). Γυναικολόγο συναντούν
μόνο όσες έγκυες εμφανίσουν (ή έχουν εξαρχής)
κάποιο σοβαρό πρόβλημα, οπότε τις παραπέμ-
πουν σε αυτόν οι μαίες. Πρόκειται για μια πολιτι-
κή Υγείας με ικανοποιητικό λόγο κόστους/
αποτελεσματικότητας: Η μαία κοστίζει στην κοι-
νωνία πολύ λιγότερο από τον Ιατρό, αλλά όμως
το αποτέλεσμα (μετρημένο με τους δείκτες βρε-
φικής και μητρικής θνησιμότητας) είναι από τα
καλύτερα στον κόσμο. Η ΠΦΥ στη Σουηδία οργα-
νώνεται από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Β. Στη Γαλλία. Σύμφωνα με τους Emmons &
Lucien (2001), το επάγγελμα της μαίας είναι κα-
ταχωρισμένο και προστατεύεται από το νόμο
που ψηφίστηκε το 1846. Οι μαίες εξασκούν το
επάγγελμά τους περισσότερο ή λιγότερο αυτό-
νομα και χαίρουν εκτίμησης. Οι αρμοδιότητες
της κοινοτικής μαίας περιλαμβάνουν:
• Συμβουλευτική οικογενειακού προγραμματι-

σμού
• Διάγνωση της κύησης 
• Παρακολούθηση της φυσιολογικής κύησης
• Συνταγογράφηση και παραπομπή για εργα-

στηριακές εξετάσεις για τη διάγνωση κυήσε-
ων υψηλού κινδύνου

• Μαθήματα προετοιμασίας για τη γονεϊκότητα
και συμβουλευτική για διατροφή

• Φροντίδα κατά τον τοκετό (επισειοτομή,
ισχιακό τοκετό σε επείγουσες καταστάσεις)

• Εξέταση νεογνού

• Ανάνηψη νεογνού
• Φροντίδα και παρακολούθηση κατά τη λο-

χεία
• Τήρηση αρχείων
• Διακοπή καπνίσματος κατά την περιγεννητι-

κή περίοδο.

Η Δανία και η Αγγλία αποτελούν παραδείγματα
χωρών όπου η ιδιωτική πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας ελέγχεται δημόσια, και πιο συγκεκριμένα
οι κοινοτικές μαίες είναι υπεύθυνες για την πα-
ροχή του μεγαλύτερου μέρους των υπηρεσιών
στην περιγεννητική περίοδο, σε ένα σύστημα
φροντίδας υγείας που ελέγχεται από το κράτος.
Το 80%-90% των πρώτων επαφών των πολιτών
με το σύστημα υγείας γίνεται μέσω των ιδιωτών
γενικών ιατρών, οι οποίοι παραπέμπουν την έγ-
κυο στην κοινοτική μαία για παρακολούθηση. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Τη νομοθετική βάση του υφιστάμενου συστήμα-
τος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλά-
δα αποτελεί ο Νόμος 1397/83 για το “Εθνικό
Σύστημα Υγείας”. Ο νόμος αυτός στη μεγαλύτε-
ρή του έκταση ισχύει και σήμερα. Αποδίδει ιδιαί-
τερη σημασία στον τομέα της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας, στον οποίο επιχειρεί να εναρμονίσει
την ελληνική πραγματικότητα με τη σύγχρονη
φιλοσοφία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας, όπως αυτή προσδιορίσθηκε από την Παγκό-
σμια Οργάνωση Υγείας στη συνδιάσκεψη της
Άλμα-Άτα το 1978. Επεδίωξε να θεμελιώσει το
Εθνικό Σύστημα Υγείας πάνω ακριβώς στην απο-
δοχή της φιλοσοφίας της Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας και της ιδέας των Κέντρων Υγείας. 

Είναι σαφές ότι τα Κέντρα Υγείας θα πρέπει
να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών
φροντίδας υγείας, που περιλαμβάνει την πρόλη-
ψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την αποκατάστα-
ση και την κοινωνική φροντίδα. Ο σκοπός των
Κέντρων Υγείας (άρθρο 15 παρ. 1. και 2) ορίζε-
ται ως:

1. Η παροχή ισότιμης πρωτοβάθμιας περίθαλ-
ψης στο σύνολο του πληθυσμού μιας πε-
ριοχής και σε όσους προσωρινά διαμένουν
σε αυτή.
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2. Η νοσηλεία και παρακολούθηση ασθενών
που βρίσκονται στο στάδιο της ανάρρωσης
ή μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο.

3. Η παροχή πρώτων βοηθειών και η νοσηλεία
σε έκτακτες περιπτώσεις έως τη διακομιδή
των ασθενών στο νοσοκομείο.

4. Η διακομιδή αρρώστων με ασθενοφόρο,
αυτοκίνητο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο
μεταφοράς σε έκτακτες περιπτώσεις στο
κέντρο υγείας ή στο νοσοκομείο.

5. Η οδοντιατρική περίθαλψη.
6. Η άσκηση προληπτικής ιατρικής ή οδοντια-

τρικής και η υγειονομική διαφώτιση του
πληθυσμού.

7. Η ιατροκοινωνική και επιδημιολογική έρευ-
να.

8. Η Ιατρική της εργασίας.
9. Η παροχή υπηρεσιών σχολικής υγιεινής.

10. Η ενημέρωση και διαφώτιση για θέματα οι-
κογενειακού προγραμματισμού.

11. Η εκπαίδευση των γιατρών και του λοιπού
προσωπικού υγείας.

12. Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντί-
δας.

13. Η παροχή φαρμάκων σε όσους τα χρειάζον-
ται, αν δεν λειτουργεί φαρμακείο στην πε-
ριοχή τους.

Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι αυτό που διαφο-

ροποιεί τη σύγχρονη Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας από την παραδοσιακή εξωνοσοκομειακή
περίθαλψη, είναι ακριβώς η ανάπτυξη όλων των
παραπάνω δραστηριοτήτων και όχι μόνο των
διαγνωστικών και θεραπευτικών λειτουργιών.

Τα Κέντρα Υγείας είναι αποκεντρωμένες μο-
νάδες των νοσοκομείων του νομού. Με τη ρύθ-
μιση αυτή επιδιώχθηκε η οργανική διασύνδεση
των Κέντρων Υγείας με τα νοσοκομεία και η εξα-
σφάλιση της μεταξύ τους συνεργασίας. Η έντα-
ξη των Κέντρων Υγείας στα νοσοκομεία είχε ως
άμεση συνέπεια τη διοικητική και λειτουργική
εξάρτησή τους από τα νοσοκομεία στα οποία
ανήκουν. Κάθε Κέντρο Υγείας διαθέτει στην πε-
ριοχή ευθύνης του αποκεντρωμένες μονάδες,
τα Περιφερειακά Ιατρεία. Στη συνέχεια ακολού-
θησαν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις, με τις οποί-
ες έγινε προσπάθεια να οργανωθεί και να
λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά η ΠΦΥ. Ο Νό-
μος Ν 1579/85, που αφορούσε την Υπηρεσία
Υπαίθρου, αναφέρεται σε θέματα επείγουσας
ιατρικής, στη χρήση του όρου Κέντρο Υγείας,
στην Παροχή Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης και
στην έρευνα.

Με το Νόμο 2071/92 τα Κέντρα Υγείας και
τα Περιφερειακά Ιατρεία αποκόπηκαν από τα
νοσοκομεία και υπάχθηκαν στις Διευθύνσεις
Υγείας των Νομαρχιών, αλλά από τις αρχές του
1994, με το Νόμο 2194/94, επανήλθαν στο αρχι-
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Πρόληψη
• αγωγή υγείας 
• συμβουλευτική ιατρική
• γενετική συμβουλευτική
• περιγεννητική φροντίδα 
• εμβολιασμοί παιδιών και ενηλίκων
• μαζικός προσυμπτωματικός έλεγχος παιδιών και εφή-

βων
• μαζικός προσυμπτωματικός έλεγχος χρόνιων νοσημά-

των
• οικογενειακός προγραμματισμός 
• πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
• δημόσια και περιβαλλοντική υγιεινή
• επαγγελματική υγιεινή
• οδοντιατρική πρόληψη

Διάγνωση - Θεραπεία
• διάγνωση 
• θεραπεία 
• παρακολούθηση των χρόνιων ασθενών
• πρώτες βοήθειες
• διακομιδή ασθενών σε νοσοκομεία
• βραχεία νοσηλεία
• σύστημα παραπομπών σε ειδικές υπηρεσίες υγείας
• οδοντιατρική φροντίδα

Αποκατάσταση - Κοινωνική φροντίδα
• κατ’ οίκον νοσηλεία
• τελική φροντίδα
• φυσικοθεραπεία και αποκατάσταση
• κοινωνική εργασία

Το φάσμα παροχής υπηρεσιών των Κέντρων Υγείας στην Ελλάδα.ΠΙΝΑΚΑΣ 2
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κό τους καθεστώς. Στο Νόμο 2071/92, που αφο-
ρά τον Εκσυγχρονισμό και Οργάνωση του Συ-
στήματος Υγείας, ορίζεται ο σκοπός και η
οργάνωση της ΠΦΥ, η λειτουργική και επιστημο-
νική διασύνδεση των Κέντρων Υγείας με τα αντί-
στοιχα νοσοκομεία, ο σκοπός και η οργάνωση
μονάδων κατ΄ οίκον φροντίδας. Ο νόμος αυτός
δεν εφαρμόστηκε στην πράξη, κυρίως λόγω της
“ανωριμότητας” των Κέντρων Υγείας να λει-
τουργήσουν ως αυτόνομες μονάδες υγείας και
να μην έχουν σχέση εξάρτησης με τα νοσοκο-
μεία στα οποία υπάγονταν.

Όλα τα Κέντρα Υγείας σε αγροτικές περιο-
χές λειτουργούν σε τακτικό ωράριο 8 ωρών επί
πέντε ημέρες την εβδομάδα, και εφημερεύουν
όλες τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες. Η χωροθέ-
τηση και στελέχωση των Κέντρων Υγείας έγινε
με βάση πληθυσμιακά, γεωγραφικά και κοινωνι-
κοοικονομικά κριτήρια καθώς και με βάση τη δυ-
νατότητα πρόσβασης του πληθυσμού ευθύνης
προς το κέντρο υγείας σε λιγότερο από μισή
ώρα.  Στο κτιριακό επίπεδο, η πλήρης απουσία
υγειονομικών υποδομών στις μη αστικές περιο-
χές της χώρας επέβαλε την εκ θεμελίων κατα-
σκευή όλων ουσιαστικά των κέντρων υγείας.
Πράγματι, αμέσως μετά τη νομοθετική καθιέρω-
ση των κέντρων υγείας, υλοποιήθηκε ένα από τα
μεγαλύτερα κτιριολογικά προγράμματα που
υπήρξαν στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα,
προϊόν του οποίου υπήρξε η κατασκευή σύγ-
χρονων κτιρίων για περισσότερα από 180 Κέν-
τρα Υγείας, σε όλη τη χώρα.

Ο σχεδιασμός των κέντρων υγείας περιέλαβε
την απαιτούμενη υποδομή και τον εξοπλισμό,
προκειμένου να ανταποκριθούν στους σκοπούς
της ίδρυσής τους (Πίνακας 3). 

Όσον αφορά τη στελέχωση των κέντρων
υγείας, η αρχική πρόβλεψη τόσο σε αριθμό, όσο
και σε επαγγέλματα υγείας έδινε στο κέντρο
υγείας ένα σαφώς πολυδύναμο χαρακτήρα και
τη δυνατότητα να λειτουργεί σαν αυτόνομη μο-
νάδα καλύπτοντας πλήρως τις πρωτοβάθμιες
ανάγκες φροντίδας του πληθυσμού, χωρίς όμως
να καθορίζεται ακριβής περιγραφή εργασίας
του κάθε επαγγελματία υγείας.

Με το Νόμο 2519/97 που αφορά την ανάπτυ-
ξη και εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος
Υγείας, γίνεται αναφορά σε θέματα οργάνωσης
της ΠΦΥ, οργάνωσης των υγειονομικών υπηρε-

σιών, ρυθμίσεις για τα φάρμακα και άλλες δια-
τάξεις. Ο Νόμος 2889/2001 αφορά τη βελτίωση
και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και άλλες διατάξεις. Στόχος αυτού του
νόμου ήταν η αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων
του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με την ίδρυση
των Περιφερειακών Συμβουλίων Υγείας και Πρό-
νοιας (ΠεΣΥΠ), τα οποία μετονομάστηκαν σε
ΔΥΠΕ το 2005 (Ν 3329/2005). 

Ο Νόμος 3235/2004 αναφέρεται στο θεωρη-
τικό πλαίσιο άσκησης της κλινικής πράξης προ-
κειμένου να υπάρξει επιστημονική τεκμηρίωση,
ποιότητα και αποτελεσματικότητα στις υπηρε-
σίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η Πρω-
τοβάθμια Φροντίδα Υγείας στηρίζεται στη
σφαιρική αντίληψη ότι η διατήρηση και βελτίω-
ση του επιπέδου υγείας επιτυγχάνεται καλύτερα
μέσα από υπηρεσίες πρόληψης και αγωγής
υγείας, με αποκέντρωση και ενεργητική συμμε-
τοχή της κοινότητας και του ίδιου του πολίτη.
Απαιτεί ακόμη, πλην του τομέα Υγείας, και τη
συντονισμένη δράση πολλών άλλων τομέων της
κοινωνικής οργάνωσης. Αυτή η πολυτομεακή
προσέγγιση αναπτύσσεται παράλληλα με τη νέα
αντίληψη περί “ολιστικής προσέγγισης”. Η αντί-
ληψη αυτή, έτσι όπως ορίζεται, διαφοροποιείται
από τη στενότερη έννοια της πρωτοβάθμιας πε-
ρίθαλψης. 

Σύμφωνα με το Ν.3235/2004, το κράτος με
στόχο την κοινωνική ανάπτυξη και τη διατήρηση
της κοινωνικής συνοχής εξασφαλίζει σε όλους
τους κατοίκους της επικράτειας τόσο σε ατομικό
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• Εξεταστικοί χώροι

• Βασικός διαγνωστικός εξοπλισμός (π.χ. σφυγμομανό-
μετρο, ωτοσκόπιο, οφθαλμοσκόπιο, στηθοσκόπιο)

• Ακτινολογικό εργαστήριο

• Μικροβιολογικό εργαστήριο

• Σηπτικό χειρουργείο

• Μονάδα βραχείας νοσηλείας

• Οδοντιατρείο

• Ασθενοφόρο

Προβλεπόμενη υποδομή & εξοπλισμός
των Κέντρων Υγείας στην Ελλάδα.
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όσο και σε οικογενειακό επίπεδο την πρόσβαση
σε μια επαρκή δέσμη βασικών και ολοκληρωμέ-
νων υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Η Πρωτοβάθ-
μια Φροντίδα Υγείας εύλογα θεωρείται το πρώτο
σημείο επαφής του ατόμου με το σύστημα υγεί-
ας της χώρας του, του οποίου αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος και υπηρετεί τόσο τους γενικούς
όσο και τους ειδικούς στόχους του.

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας επίσης πε-
ριλαμβάνει:
• Τις υπηρεσίες υγείας που δεν απαιτούν εισα-

γωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα.
• Την εκτίμηση των αναγκών υγείας των πολι-

τών και το σχεδιασμό και υλοποίηση μέτρων
για την πρόληψη νοσημάτων και την προ-
αγωγή της υγείας.

• Τον οικογενειακό προγραμματισμό.
• Τις απαραίτητες υποδομές για την εξασφάλι-

ση και τη διαχείριση όλων των ιατρικών πλη-
ροφοριών και δεδομένων του πληθυσμού.

• Την οδοντιατρική φροντίδα, με έμφαση στην
προληπτική οδοντιατρική.

• Τις υπηρεσίες μετανοσοκομειακής φροντί-
δας και τις υπηρεσίες αποκατάστασης.

• Την παρακολούθηση χρονίως πασχόντων,
για τους οποίους δεν απαιτείται νοσηλεία σε
νοσοκομείο.

• Τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

Σύμφωνα με το νόμο 4238/17-02-2014, η Πρω-
τοβάθμια Φροντίδα Υγείας: 
α) Αποτελεί πύλη εισόδου των πολιτών στο σύ-

στημα υγείας.
β) Παρέχει στον πολίτη ολοκληρωμένες υπηρε-

σίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, πρόληψης,
διάγνωσης, θεραπείας, προαγωγής και φρον-
τίδας της υγείας. 

γ) Εξασφαλίζει και συντονίζει τη συνέχιση της
φροντίδας, κατευθύνοντας τον πολίτη προς
τα άλλα επίπεδα του συστήματος υγείας.

δ) Σέβεται την αυτονομία και την αξιοπρέπεια
των πολιτών, στο πλαίσιο των κανόνων βιοη-
θικής και ιατρικής δεοντολογίας.

Οι υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
περιλαμβάνουν:
α) Όλες τις σχετικές υπηρεσίες υγείας για την

παροχή των οποίων δεν απαιτείται εισαγωγή
του πολίτη σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

β) Την εκτίμηση των αναγκών υγείας των πολι-
τών, το σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων
και προγραμμάτων για την πρόληψη νοσημά-
των, την καθολική εφαρμογή εθνικού προ-
γράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για
επιλεγμένα νοσήματα και την προαγωγή της
υγείας.

γ) Την παροχή πρώτων βοηθειών.
δ) Την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ψυχι-

κής υγείας.
ε) Την παραπομπή, παρακολούθηση και κατά

περίπτωση συνδιαχείριση περιστατικών στη
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα.

στ)Την τακτική παρακολούθηση και τη διαχείρι-
ση ασθενών με χρόνια νοσήματα.

ζ) Τις υπηρεσίες μετανοσοκομειακής και κατ’
οίκον φροντίδας υγείας, καθώς και τις υπη-
ρεσίες αποκατάστασης.

η) Τον οικογενειακό προγραμματισμό και τις
υπηρεσίες μητέρας−παιδιού.

θ) Την παροχή ανακουφιστικής και παρηγορητι-
κής φροντίδας.

ι) Τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής
φροντίδας.

ια) Την πρωτοβάθμια οδοντιατρική και ορθοδον-
τική φροντίδα, με έμφαση στην πρόληψη.

ιβ) Την υλοποίηση προγραμμάτων εμβολια-
σμού.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟ-
ΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

1. Επαγγελματίες Π.Φ.Υ. θεωρούνται ο οικογε-
νειακός ιατρός και ιατροί άλλων ειδικοτήτων,
οδοντίατροι, καθώς και άλλοι επαγγελματίες
υγείας, όπως οι μαίες, οι επισκέπτες υγείας,
οι νοσηλευτές, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι φυ-
σικοθεραπευτές, οι διαιτολόγοι-διατροφολό-
γοι, οι ψυχολόγοι, οι εργοθεραπευτές,
τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, βοηθοί ια-
τρικών και βιολογικών εργαστηρίων, χειριστές
ιατρικών συσκευών, ραδιολόγοι-ακτινολόγοι,
οδοντοτεχνίτες και το λοιπό υγειονομικό και
παραϊατρικό προσωπικό.

2. Οι επαγγελματίες υγείας που απαρτίζουν την
ομάδα Π.Φ.Υ. έχουν διακριτούς ρόλους στην
όλη διαδικασία προσφοράς υπηρεσιών υγεί-
ας και είναι κατάλληλα και επαρκώς εκπαι-

Βικτωρία Βιβιλάκη
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δευμένοι ώστε να είναι σε θέση να εργα-
στούν σε επίπεδο κοινότητας.

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο (Νόμοι 2519/97,
2889/2001, 3329/2005, 3235/2004, 4238/2014
& τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 80/155, 2005/36/ΕΚ
και 2013/55/ΕΕ) καθώς και το Προεδρικό Διά-
ταγμα 351/14-6/1989, οι πτυχιούχοι του Τμήμα-
τος Μαιευτικής με βάση τις εξειδικευμένες
επιστημονικές και κλινικές γνώσεις τους ασχο-
λούνται, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με
άλλους επιστήμονες, με την παροχή της μαιευτι-
κής φροντίδας της εγκύου, επιτόκου, λεχώνας,
του νεογνού και της γυναικολογικής ασθενούς,
καθώς επίσης την οργάνωση και εφαρμογή του
οικογενειακού προγραμματισμού και της υγει-

ονολογικής εκπαίδευσης ατόμων ή ομάδων της
ειδικότητάς τους. Το πλαίσιο των δράσεων των
μαιών που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια Φρον-
τίδα Υγείας είναι ευρύ και αναφέρεται στην πρό-
ληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, τη κατ’ οίκον
φροντίδα και αποκατάσταση (Βλέπε Πίνακα 4),
και συνοπτικά περιλαμβάνει:

α) αγωγή υγείας και ενημέρωση του γυναικείου
πληθυσμού

β) προσυμπτωματικό έλεγχο (σε συγκεκριμένες
ομάδες πληθυσμού, όπως πρόληψη του καρ-
κίνου του τραχήλου της μήτρας ή του μαστού)

γ) προσχολική και σχολική υγιεινή
δ) παροχή συμβουλευτικής σε θέματα οικογε-

νειακού προγραμματισμού και πρόληψης σε-
ξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
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Δράσεις Πρόληψης από την κοινοτική μαία/μαιευτή
• Αγωγή Υγείας στα πλαίσια της προετοιμασίας για γονεϊκότητα, του οικογενειακού προγραμματισμού και της πρόληψης του

γυναικολογικού καρκίνου τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε ομάδες, σε σχολεία και σε φορείς της κοινότητας.
• Συμβουλευτική στη μαιευτική και γυναικολογία.
• Γενετική συμβουλευτική.
• Προγεννητική φροντίδα (π.χ. υπογόνιμα ζευγάρια).
• Περιγεννητική φροντίδα (κύηση, τοκετός, λοχεία).
• Μαζικός προσυμπτωματικός έλεγχος νεογνών π.χ. Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών.
• Μαζικός προσυμπτωματικός έλεγχος γυναικών π.χ. για το γυναικολογικό καρκίνο.
• Συμβουλευτική για το μητρικό θηλασμό.
• Οικογενειακός προγραμματισμός.
• Πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.
• Προστασία και προαγωγή ασφαλούς μητρότητας και φυσικού τοκετού.
• Συμβουλευτική για τη διακοπή του καπνίσματος κατά την περιγεννητική περίοδο.

Διάγνωση - Θεραπεία
• Πρώιμη διάγνωση σε μαιευτικά, νεογνολογικά και γυναικολογικά περιστατικά.
• Θεραπεία – συνταγογράφηση σε μαιευτικά, νεογνολογικά και γυναικολογικά περιστατικά. 
• Κλινική παρακολούθηση και αξιολόγηση κατά την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία.
• Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ανάγκης, π.χ. ανάνηψη νεογνού, μέτρα σε αιμορραγία τρίτου σταδίου.
• Μεταφορά προβληματικού ή πρόωρου νεογνού ή γυναίκας που χρειάζεται άμεση φροντίδα στη δευτερόβαθμια/τριτοβάθμια

νοσοκομειακή φροντίδα.
• Παραπομπή σε ειδικές ιατρικές υπηρεσίες όποτε είναι αναγκαίο.

Κατ’ οίκον φροντίδα - Αποκατάσταση 
• Τοκετός κατ’ οίκον.
• Κατ’ οίκον επισκέψεις και νοσηλεία κατά την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία.
• Αποκατάσταση σε περιπτώσεις παθολογίας (π.χ. διαχείριση ακράτειας ούρων κατά τη λοχεία, αποκατάσταση περινεοτο-

μής κ.ά.).

Δράσεις πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας, κατ’ οίκον φροντίδας και αποκατάστασης από την κοινοτική
μαία.
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