
Έρευνα για την Υγεία   
 Κοινό  



ΕΤΑΙΡΕΙΑ: alco 
ΜΕΛΟΣ ΣΕΔΕΑ - ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Ε.Σ.Ρ. 12 

ΕΝΤΟΛΕΑΣ:  ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΥΠΟΣ: ΠΟΣΟΤΙΚΗ 
(ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ)   

ΔΕΙΓΜΑ: 1000 ΑΤΟΜΑ, ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 
ΗΛΙΚΙΑΣ 25 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ  
ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, TYXAIA 

ΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ: ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ 

ΧΡΟΝΟΣ: 24 – 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018  

Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ  
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ESOMAR ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΕΔΕΑ 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  



  

Θεωρείτε ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας 
έχουν βελτιωθεί, έχουν μείνει στάσιμες ή έχουν επιδεινωθεί;   

% 



  

% 

Χρειάστηκε εσείς ή συγγενικό σας πρόσωπο να κάνει χρήση των 
υπηρεσιών υγείας τον τελευταίο χρόνο;   



  

Χρειάστηκε να επισκεφτείτε Δημόσιο Νοσοκομείο  
τα τελευταία δύο χρόνια;                               

% 



  

Μείνατε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι  
από τις υπηρεσίες που σας παρασχέθηκαν;    
ΒΑΣΗ: όσοι επισκέφτηκαν Δημόσιο Νοσοκομείο τα τελευταία δύο χρόνια 

% 



  

Έχετε ενημερωθεί  
για το νέο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας;   

% 



  

Έχετε κάνει εγγραφή στον οικογενειακό γιατρό  
που θα σας παρακολουθεί;   

% 



  

Σκοπεύετε να συνεχίσετε με τον ιατρό που σας παρακολουθούσε μέχρι 
σήμερα ή θα πάτε στον οικογενειακό γιατρό που θα οριστεί  
από το νέο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας;   

% 



  

Θεωρείτε ότι το υποχρεωτικό παραπεμπτικό από τον οικογενειακό ιατρό 
διευκολύνει ή δυσκολεύει την πρόσβαση σας σε ιατρούς ειδικότητας;                                              

% 



  

Το ποσό της συμμετοχής σας για αγορά φαρμάκων τα τελευταία δύο χρόνια 
μειώθηκε, έμεινε σταθερό ή αυξήθηκε;    

% 



  

Γενικά θα λέγατε ότι τα τελευταία χρόνια δυσκολεύεστε να καλύψετε 
οικονομικά τις δαπάνες που είναι απαραίτητες για την υγεία σας; 

% 



  

Αν χρειαστεί, πιστεύετε ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας θα καλύψει 
ικανοποιητικά τις ανάγκες σας χωρίς να χρειαστεί να πληρώσετε;  

% 



  

ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

       
 

Το σύνολο των ευρημάτων της έρευνας,  
αποτυπώνει την εικόνα  μια κοινωνίας  

που χρησιμοποιεί έντονα το Δημόσιο σύστημα Υγείας, 
 αναζητά καλύτερες υπηρεσίες από τα Δημόσια Νοσοκομεία, 

εκτιμά ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε επιδείνωση, 
όχι όμως κατάρρευση,  

του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών, 
ενώ σε μεγάλο βαθμό δυσπιστεί,  

θεωρώντας ότι για να καλύψει τις ανάγκες του  
θα πρέπει να πληρώσει. 

 
Πρόκειται για εικόνα με προβλήματα,  

η ένταση των οποίων πλήττει σημαντικά, αλλά δεν ακυρώνει, 
το Δημόσιο σύστημα Υγείας. 

  
 
 
 
 
  
 

 



  

ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

       
 
 

Στη συνολική αυτή εικόνα,  
το νέο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας 

είναι άγνωστο στα 2/3 των Ελληνίδων και Ελλήνων.  
 

Το γεγονός είναι εντόνως προβληματικό, 
όπως άλλωστε και ο χαμηλός βαθμός πρόθεσης ένταξης σε αυτό. 

 
Προφανώς η τελική στάση όλων θα διευκρινιστεί 
όταν η γνώση καλύψει το σύνολο του πληθυσμού, 

(κάτι που αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας 
η οποία δεν έχει πράξει όσα έπρεπε), 

η προδιάθεση όμως σήμερα, δείχνει αρνητική.  
  
  
 
 
 
 
  
 

 



Έρευνα για την Υγεία   
 Ιατροί  



ΕΤΑΙΡΕΙΑ: alco 
ΜΕΛΟΣ ΣΕΔΕΑ - ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Ε.Σ.Ρ. 12 

ΕΝΤΟΛΕΑΣ:  ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΥΠΟΣ: ΠΟΣΟΤΙΚΗ 
(ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ)   

ΔΕΙΓΜΑ: 400 ΙΑΤΡΟΙ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΣΑ 
ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 

(200 ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ 200 ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ) 

ΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ: ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ 

ΧΡΟΝΟΣ: 22 – 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018  

Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ  
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ESOMAR ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΕΔΕΑ 

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  



  

Θεωρείτε ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας 
έχουν βελτιωθεί, έχουν μείνει στάσιμες ή έχουν επιδεινωθεί;   

% 



  

% 

Ποιος θα λέγατε ότι ευθύνεται περισσότερο για την επιδείνωση  
των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας;   
ΒΑΣΗ: ιατροί που απάντησαν ότι επιδεινώθηκαν 



  

Θεωρείτε ότι το σύστημα Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας  
παρέχει στους ασθενείς επίπεδο περίθαλψης καλύτερο, ισάξιο ή χειρότερο  
σε σχέση με εκείνο άλλων ευρωπαϊκών χωρών;     

% 



  

% 

Θα λέγατε ότι ο τρόπος που λειτουργεί σήμερα το ΕΣΥ  
μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους  για ασθενείς;     



  

Θα λέγατε ότι οι συνθήκες εργασίας στα Δημόσια Νοσοκομεία έχουν 
βελτιωθεί, έμειναν στάσιμες ή έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια;   
ΒΑΣΗ: ιατροί του δημόσιου τομέα 

% 



  

Θα λέγατε ότι οι αμοιβές των ιατρών στα Δημόσια Νοσοκομεία  
έχουν βελτιωθεί, έμειναν στάσιμες ή έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια;   
ΒΑΣΗ: ιατροί του δημόσιου τομέα 

% 



  

Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα 
στα Δημόσια Νοσοκομεία;   

% 



  

Αξιολογείτε θετική ή αρνητικά  
το νέο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας;  
ΒΑΣΗ: ιατροί του ιδιωτικού τομέα  

% 



  

Θεωρείτε ότι το νέο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
θα οδηγήσει σε βελτίωση ή σε επιδείνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών; 
ΒΑΣΗ: ιατροί του ιδιωτικού τομέα     

% 



  

Θεωρείτε ότι το νέο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
προσφέρει αξιοπρεπείς αμοιβές και σωστές επαγγελματικές συνθήκες; 
ΒΑΣΗ: ιατροί του ιδιωτικού τομέα  
 

% 



  

Θα συνεργαζόσαστε στο νέο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας;   
ΒΑΣΗ: ιατροί του ιδιωτικού τομέα 

% 



  

Έχετε σκεφτεί να φύγετε στο εξωτερικό;   

% 



  

Αξιολογείτε πολύ θετικά, θετικά, αρνητικά ή πολύ αρνητικά   
την πολιτική στο χώρο της υγείας τα τελευταία χρόνια;   

% 



  

ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

      Κύριο εύρημα της έρευνας,  

η έντονη ανησυχία του ιατρικού κόσμου, 
τόσο για τη λειτουργία της Δημόσιας Υγείας, 

όσο και για τη δική του θέση  
σε επίπεδο συνθηκών, αμοιβών  

και  δυνατότητας να παρέχει  
την ποιότητα υπηρεσιών που θα ήθελε, στους πολίτες.  

  
Η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ιατρών 

εκτιμά ότι  οι συνθήκες εργασίας της έχουν επιδεινωθεί, 
όπως και οι παρεχόμενες στους πολίτες υπηρεσίες υγείας,  

απέχοντας πολύ από εκείνες της Ευρώπης,  
ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν  

ακόμα και κίνδυνοι για τους ασθενείς.  
 

Υπεύθυνη γι’ αυτό θεωρείται η πολιτική που ακολουθήθηκε στην Υγεία,  
την οποία κρίνουν έντονα αρνητικά.  

 



  

ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

       
 

 
 

Σε ότι αφορά το ειδικότερο ζήτημα  
του νέου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας, 

η αρχική αντίδραση είναι  αρνητική,  
 ενώ πολύ χαμηλό είναι το ποσοστό των ιατρών  

που δηλώνει πρόθεση συνεργασίας / ένταξης σε αυτό.  


