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Εισαγωγή

Η υγεία αποτελεί τόσο το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου όσο και την βάση της ευημερίας του

γενικότερου κοινωνικού συνόλου της προόδου και της ευτυχίας κάθε πολιτισμού

(Κατσουγιαννόπουλος, 1994). Η Ενιαία Υγεία αναγνωρίζει ότι η υγεία των ανθρώπων, είναι

συνδεδεμένη με την υγεία των ζώων και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν (Zinsstag, 2018).

Υλικό -Μέθοδος

Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση διεθνούς

και ελληνικής βιβλιογραφίας σε ηλεκτρονικές

βάσεις δεδομένων, όπως Pubmed,

Google Scholar, της τελευταίας δεκαετίας.

Αναζητήθηκαν δεδομένα για τους όρους

ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας, Υγεία και

Ασφάλεια της εργασίας και ενιαία υγεία.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διασύνδεση της Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας (ΥΑΕ) με

την ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας με στόχο την καλύτερη ενιαία υγεία.
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Αποτελέσματα

Η ΥΑΕ έχει ευρεία εφαρμογή και επιδράσεις στον εργαζόμενο και το περιβάλλον. Κύριοι παράγοντες που

συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος είναι ο εργοδότης /

επιχείρηση, ο εργαζόμενος, το κράτος και διεθνείς οργανισμοί (Scriven A,2010).

Το σύστημα υγείας καλείται να υποστηρίξει την καλύτερη ΥΑΕ και επομένως τις προτεραιότητες του EU-OSHA

καθώς είναι «το σύνολο ορισμένων επιμέρους υποσυστημάτων τα οποία βρίσκονται διαρκώς σε

αλληλεπίδραση μεταξύ τους και με το περιβάλλον τους, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός του εκάστοτε συστήματος,

που είναι η διατήρηση και η προαγωγή της υγείας του πληθυσμού» (Καλογεροπούλου, 2007).

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ν.4486/2017) καλύπτει το σύνολο των ολοκληρωμένων υπηρεσιών εντός του

Εθνικού Συστήματος Υγείας, με σκοπό την παρακολούθηση, διατήρηση και βελτίωση της υγείας του ανθρώπου.

Ειδικότερα, η ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας, είναι μια παγκόσμια τάση στις μεταρρυθμίσεις της υγειονομικής

περίθαλψης και στις νέες οργανωτικές ρυθμίσεις που επικεντρώνονται σε πιο συντονισμένες και

ολοκληρωμένες μορφές παροχής φροντίδας (Κοdner,2002, Πιερράκος Γ, 2013, Goula A, 2019).

Συμπεράσματα

Με βάση την Ενιαία Υγεία, η υγεία του ατόμου φαίνεται ότι επηρεάζεται από το περιβάλλον και επομένως οι συνθήκες του

εργασιακού περιβάλλοντος παίζουν σημαντικό ρόλο. Η καλύτερη ΥΑΕ καλείται να υπηρετηθεί από το Σύστημα της Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας και την ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας, με οργάνωση και παροχή υπηρεσιών πρόληψης, εκπαίδευσης και

αποκατάστασης.

Το στρατηγικό πλαίσιο του EU-OSHA για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 2021-2027 έχει τριμερή προσέγγιση -

συμμετέχουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη, οι κοινωνικοί εταίροι και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη- και εστιάζει σε τρεις

βασικές προτεραιότητες: 1.στην πρόληψη και διαχείριση της αλλαγής στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, της ψηφιοποίησης και

των δημογραφικών μεταβολών, 2.στη βελτίωση της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των ασθενειών και στην επιδίωξη

μιας προσέγγισης για μηδενικούς θανάτους που οφείλονται στην εργασία, 3.στην αύξηση της ετοιμότητας αντίδρασης στις

τρέχουσες και μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις (EU-OSHA-2021).
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