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Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας 
Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ)) καλύπτει τις  ανάγκες 
υγείας ενός ατόμου καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής του.  
Ορίζει ως επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι την ασθένεια.  
Παρέχει φροντίδα στην κοινότητα καθώς και φροντίδα μέσω 
της κοινότητας  
Ανταποκρίνεται όχι μόνο στις ατομικές και οικογενειακές 
ανάγκες υγείας αλλά και  ευρύτερα στα ζητήματα  δημόσιας 
υγείας και  αναγκών συγκεκριμένων πληθυσμών(WHO). 



ΠΦΥ στην Ελλάδα 
Στο πρώτο επίπεδο Π.Φ.Υ. παρέχονται υπηρεσίες από  
• τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.) ν. 4461/2017  
• τα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.) της παρ. 1 του άρθρου 14 του 

ν. 1397/1983 (Α΄ 143), 
• τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι.) της παρ. 1 του 

άρθρου 27του ν. 2519/1997 (Α΄ 165),  
• τα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία(Ε.Π.Ι.) της παρ. 1 του άρθρου 

6 του ν. 2345/1995 (Α΄213)  
• τα Τοπικά Ιατρεία (Τ.Ι.) της παρ. 3 του άρθρου 3του π.δ. 

266/1989 (Α΄ 266). 
Στο δεύτερο επίπεδο παρέχονται υπηρεσίες περιπατητικής 
φροντίδας 
Τα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου, όπως προβλέπονται στη 
διάταξη του άρθρου 17 του ν. 1397/1983 
 



Πρόληψη 
 Πρωτογενής πρόληψη : προαγωγή υγείας και μείωση 

κινδύνων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη καρκίνου 
 Δευτερογενής πρόληψη : περιλαμβάνει τον 

προσυμπτωματικό έλεγχο με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση 
του καρκίνου 

 Τριτογενής πρόληψη : ορίζεται η παρακολούθηση ασθενών 
μετά από θεραπεία για αποφυγή επανεμφάνισης της 
νόσου 



Καρκίνος Πνεύμονα 
1,3 εκατομμύρια άτομα διαγιγνώσκονται κάθε 

χρόνο 
28%  των θανάτων από καρκίνο 
5ετές ποσοστό επιβίωσης του καρκίνου του 

πνεύμονα: <16% 
       -Προχωρημένο στάδιο κατά τη στιγμή της 
διάγνωσης 
> 90% που προκαλείται από το κάπνισμα 
       -Ο κίνδυνος σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το 
ιστορικό     καπνίσματος 





Πρωτογενής πρόληψη 
 Ανάπτυξη παρεμβάσεων και δράσεων προαγωγής της υγείας 
με στόχο την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για το κάπνισμα 
(Ενημερωτικό έντυπο υλικό, ομιλίες για τα οφέλη διακοπής του 
καπνίσματος) 
Στην κοινότητα (Σε σχολικές μονάδες σε εργασιακούς χώρους) 
Σε συνεργασία με φορείς (Δήμος, ΜΚΟ) 
Διασύνδεση με Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος 



Πρόληψη και διαχείριση της 
χρήσης καπνού στα σχολεία 
Παρεμβάσεις 
1.  Ελλάδα Ελεύθερη Καπνού – smoke free greece ( Ελληνική 

Αντικαρκινική Εταιρεία) 
2.  Κάπνισμα ΌΧΙ εμείς (ΟΚΑΝΑ) 
3.  Τα δυνατά ΌΧΙ (Θεαγένειο  ΑΝΘ) 
4. Ανασαίνω ελεύθερα – Ζω ελεύθερα (Ένωση Νοσηλευτών 

Ελλάδων) 



Δευτερογενής πρόληψη 
Πως θα αναγνωρίσουμε τα άτομα που 
κινδυνεύουν περισσότερο  









Ο ρόλος της ΠΦΥ 
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας για 

παράγοντες κινδύνου 
Αξιολογήσεις  του επιπέδου υγείας/παραγόντων κινδύνου 

του γενικού πληθυσμού  από σταθερή θεραπευτική ομάδα 
(γενικό γιατρό/παθολόγο, κοινοτικό νοσηλευτή) 
 Έγκαιρη ανίχνευση των μη ειδικών συμπτωμάτων του ca 

πνεύμονα , εφαρμογή screening όπου ενδείκνυται και 
παραπομπή σε εξειδικευμένα ογκολογικά κέντρα και 
επαγγελματίες υγείας 
Διασύνδεση με τα εξειδικευμένα ογκολογικά κέντρα 
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