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Εισαγωγή 

• Παιδιατρική και Γενική Ιατρική 

• Ιατρικές ειδικότητες που αλληλοσυγκρούονται ή 
αλληλοσυμπληρώνονται; 

• Ιδιότητες της γενικής ιατρικής 

• Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα 

• Συζήτηση 

 



Παιδιατρική 
• «Η παιδιατρική είναι η ιατρική ειδικότητα που ασχολείται με τη 

φυσική, ψυχική και κοινωνική υγεία των παιδιών από τη γέννηση 
έως τις αρχές της εφηβείας» 

• «Η παιδιατρική φροντίδα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 
υπηρεσιών υγείας από την προληπτική υγεία έως τη διάγνωση και 
θεραπεία οξέων και χρόνιων νοσημάτων» 

• «Η παιδιατρική ασχολείται με τις βιολογικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιδράσεις στην ανάπτυξη του παιδιού και με την 
επίδραση της νόσου και της δυσλειτουργικότητας στην ανάπτυξη» 

• « Ο παιδίατρος συμμετέχει σε κοινοτικό επίπεδο στην πρόληψη ή 
λύση προβλημάτων σχετικά με τη φροντίδα υγείας των παιδιών» 

 

 

American Academy of Pediatrics (AAP). Definition of a Pediatrician. Available from: 
https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/departments-and-divisions/department-
of-education/Documents/AAP_Definition_Pediatrician.pdf 



Γενική Ιατρική 

• «Γενική Ιατρική είναι εκείνη η συνιστώσα του 
συστήματος φροντίδας υγείας που προσφέρει αρχική, 
συνεχιζόμενη, πλήρη και συντονισμένη ιατρική 
φροντίδα για όλα τα άτομα, τις οικογένειες και τις 
κοινότητες και που απαρτιώνει τις τρέχουσες 
βιοϊατρικές, ψυχολογικές και κοινωνικές αντιλήψεις για 
την υγεία». (Royal Australian College of General 
Practitioners) 

• Κατά την American Academy of Family Physicians η 
Οικογενειακή Ιατρική “…είναι προσωποποιημένη 
φροντίδα που εμπεριέχει μια μοναδική αλληλεπίδραση 
και επικοινωνία ανάμεσα στον άρρωστο και το γιατρό”. 

 



Γενική Ιατρική 

 

 

American Academy of Pediatrics (AAP). Definition of a Pediatrician. 
Available from: https://www.aap.org/en-us/about-the-
aap/departments-and-divisions/department-of-
education/Documents/AAP_Definition_Pediatrician.pdf 



Γενική Ιατρική 

• Σύμφωνα με τον ορισμό που περιείχε η διακήρυξη της 
Άλμα Άτα το 1978 από τον ΠΟΥ: 

«Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι βασική φροντίδα υγείας 
εδραιωμένη σε επιστημονικά ορθή πράξη και κοινωνικά 
αποδεκτές μεθόδους και τεχνολογίες που παρέχονται σε όλα τα 
άτομα με πόρους που εξασφαλίζει η κοινωνία και η χώρα». 



Παιδιατρική 

• Απαιτείται άσκηση 4 ετών. Από αυτά: 

• 3 έτη Γενική Παιδιατρική Κλινική, περιλαμβανομένων και των 
εξωτερικών ιατρείων και ειδικών παιδιατρικών μονάδων που 
υπάρχουν στο νοσοκομείο 

• 6 μήνες Νεογνολογία  

• 6 μήνες κατ' επιλογή από 1-2 μήνες σε παιδιατρικές 
εξειδικεύσεις. 

 

 

 

 

Πηγή: Ιατρικός σύλλογος Θεσσαλονίκης 



Γενική Ιατρική 
Απαιτείται άσκηση 4 ετών. Από αυτά: 

• 6 μήνες Παθολογία 

• 3 μήνες Καρδιολογία 

• 2 μήνες Δερματολογία 

• 4 μήνες Παιδιατρική 

• 4 μήνες Χειρουργική 

• 3 μήνες Ορθοπεδική - Τραυματολογία 

• 3 μήνες Μαιευτική - Γυναικολογία 

• 2 μήνες Οφθαλμολογία 

• 2 μήνες Ωτορινολαρυγγολογία 

• 3 μήνες Κοινωνική - Κλινική Ψυχιατρική 

• 2 μήνες Μικροβιολογία 

• 1 μήνας Ακτινολογία 

• 2 μήνες Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

• 1 μήνας Σεμινάριο Επιδημιολογίας, Στατιστικής και Μεθοδολογίας της 'Έρευνας 

• 10 μήνες Κέντρο Υγείας (στο τέλος της εκπαίδευσης). 

 

Πηγή: Ιατρικός σύλλογος Θεσσαλονίκης 







Αριθμός ειδικευμένων 
 

Αθήνα 

Παιδίατροι:    1288 

Ιατροί γενικής ιατρικής:  371 

 

Εύβοια 

Παιδίατροι:    45 

Ιατροί γενικής ιατρικής:  78 

 

 

 

 

 

Πηγή:  Ιατρικός σύλλογος Αθηνών (22-9-2015) 

  Ιατρικός Σύλλογος Ευβοίας (8-10-2015) 



Γενική ιατρική και περιφέρεια 

Πηγή: Υγειονομικός χάρτης Τελευταία Ενημέρωση : 14/11/2011 

http://live3.telenavis.com/healthguideapps/healthguide/default.aspx 



O ρόλος του γενικού ιατρού στην παιδιατρική 

• Τα παιδιά σε απομακρυσμένες περιοχές 
εξαρτώνται περισσότερο από ποτέ από τους 
γενικούς ιατρούς 

• Το ποσοστό παιδιατρικών επισκέψεων σε 
γενικούς ιατρούς στις ΗΠΑ έχει μειωθεί 
κατά 33% από το 1992 έως το 2005 

• Πιθανοί λόγοι: 

• Μικρότερη πιθανότητα από γενικούς ιατρούς 
να αναλάβουν παιδιά με νοσοκομειακό 
ιστορικό 

• Λιγότερο πιθανό οι γενικοί ιατροί να 
αναλάβουν έγκυες γυναίκες και τοκετό 

• Ποιότητα εκπαίδευσης 

• Μειωμένη αντίληψη του κοινού και των ΜΜΕ 
για τη γενική ιατρική 

 

 

 

 

Backer LA. Caring for children: re-examining the family physician's role.Fam Pract Manag. 2005 Jul-Aug;12(7):45-52. 



O ρόλος του γενικού ιατρού στην παιδιατρική 

Backer LA. Caring for children: re-examining the family physician's role.Fam Pract Manag. 2005 Jul-Aug;12(7):45-52. 

• Οι γενικοί ιατροί αναλαμβάνουν σε 
μεγαλύτερο ποσοστό παιδιά σε 
απομακρυσμένες περιοχές και χωρίς 
ασφάλιση 

 

 

 

 

 



O ρόλος του γενικού ιατρού στην παιδιατρική 

• Οι συμμετέχοντες ΓΙ είχαν κυρίως εστιάσει 
στο προληπτικό έργο με την αμιγώς 
φροντίδα μητέρας-παιδιού να είναι 
σποραδική 

• Η δυνατότητα προσέγγισης με προληπτικά 
μέτρα των παιδιών και των οικογενειών 
τους περιορίζεται από τις αυξημένες 
ανάγκες διαχείρισης χρόνιων περιστατικών 

 

 

 

 

Jeyendra A1, Rajadurai J, Chanmugam J, Trieu A, Nair S, Baskaran R, Schmied V. Australian general practitioners' 
perspectives on their role in well-child health care. BMC Fam Pract. 2013 Jan 3;14:2. doi: 10.1186/1471-2296-14-2. 



O ρόλος του γενικού ιατρού στην παιδιατρική 

Πλεονεκτήματα 

 

• Πλήθος ιατρών, ειδικά στην 
περιφέρεια 

• Εγγύτητα ιατρού-οικογένειας 

• Συνήθως δωρεάν υπηρεσίες 

• Ιδιαίτερα στην περιφέρεια, ευχερής 
επικοινωνία με τοπικές αρχές για την 
υποστήριξη προγραμμάτων 
προληπτικού χαρακτήρα 

• 24ωρη κάλυψη (Κέντρα Υγείας) 

 

 

 

 

Μειονεκτήματα 

 

• Περιορισμένη εκπαίδευση, γνώσεις 
και δεξιότητες 

• «Γενική ιατρική» παιδιών στη Γενική 
Ιατρική 

• Αναγνωρισιμότητα 

• Ειδικοκεντρική αντίληψη της ιατρικής 
στην Ελλάδα 

• Υλικοτεχνικός εξοπλισμός 

• Όρια 

 

 

 

 



Σκέψεις για τις ιδιότητες του ιατρού γενικής 
ιατρικής ως προς την παιδιατρική 

• Εμβολιασμοί 

• Αντιμετώπιση επείγοντος, τουλάχιστον κατ΄ αρχήν 
(Paediatric life support) 

• Δυνατότητα εκτίμησης ορίων γνώσεων και δυνατοτήτων και 
παραπομπή / διακομιδή σε παιδίατρο ως προς την 
αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας 

• Πνεύμα συνεργασίας με οικείους παιδιάτρους/τμήματα  

• Παρακολούθηση ανάπτυξης παιδιού 

• Υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης/αγωγής υγείας σε 
σχολικές μονάδες 

 

 

 

 




