ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

διοργανώνει, κατά την επιμορφωτική περίοδο Ιανουαρίου -

Δεκεμβρίου 2021, σειρά πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στα
στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα προγράμματα
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»),
προέκυψαν μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών, επεξεργασία σχεδίων εκπαίδευσης και
αιτήματα των Φορέων, αποσκοπούν στην αποτελεσματική υποστήριξη της υλοποίησης των
δημοσίων πολιτικών και εντάσσονται σε επτά θεματικούς τομείς.
Στο θεματικό τομέα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνική Πολιτική», διοργανώνεται
επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο:

«Βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)»
Ομάδα Στόχος: Οι παρεμβάσεις του προγράμματος αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό των
Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Τοπικές Μονάδες Υγείας, Τοπικές
Ομάδες Υγείας κλπ), των Υγειονομικών Περιφερειών, του Υπουργείου Υγείας και των λοιπών
εποπτευόμενων φορέων του, του Ενιαίου Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ),
των φορέων Πρόνοιας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σκοπός: Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο
γνώσεων, αντιλήψεων και στάσεων στο ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει σχετιζόμενες
Μονάδες, Τμήματα, Υπηρεσίες, καθώς επίσης, να σχεδιασθούν και να υλοποιηθούν προγράμματα
που σχετίζονται με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τις δράσεις
στην κοινότητα, την πρόληψη και αγωγή υγείας κλπ, ενδυναμώνοντας, με αυτό τον τρόπο τους
οργανωτικούς και διοικητικούς μηχανισμούς που συμβάλλουν στη δημιουργία ευνόητων και
ευπρόσιτων διαδρομών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μέσω της πύλης εισόδου σε αυτό, δηλαδή την

ΠΦΥ.

Χρονική Διάρκεια: 35 ώρες.
Θεματικές Ενότητες:
1. Έναρξη του Επιμορφωτικού Προγράμματος. Γενική παρουσίαση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
2. Διεθνής Εμπειρία και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας ΠΦΥ
3. Αρχές και θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας ΠΦΥ στην Ελλάδα
4. Η διεπιστημονική ομάδα υγείας στην ΠΦΥ
5. Αρμοδιότητες, λειτουργίες και οργάνωση ΠΦΥ
6. Προσομοίωση σε υποθετική δομή ΠΦΥ
7. Αξιολόγηση – Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων.
Προκειμένου οι συμμετέχοντες/χουσες να λάβουν Βεβαίωση Πιστοποίησης θα πρέπει να έχουν
παρακολουθήσει ανελλιπώς το πρόγραμμα και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την προβλεπόμενη
διαδικασία αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων.
Η ανωτέρω δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

