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Κοινό 
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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: 11 – 18 MAIOY 2020

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

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 



Ανησυχείτε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου 
για την επιδημία του κορονοιού; 

%



Γνωρίζετε καλά, μέτρια, λίγο ή καθόλου 
τα μέτρα προσωπικής προφύλαξης από τον κορονοιό; 

%



Εφαρμόζετε τα μέτρα προσωπικής προφύλαξης για τον κορονοιό 
απόλυτα, αρκετά ή λίγο;

%



Θεωρείτε ότι τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα 
ήταν περισσότερο αυστηρά απ’ όσο έπρεπε, αυτά που πρέπει 
ή λιγότερα αυστηρά απ’  όσο έπρεπε;

%



Θεωρείτε ότι ο ρυθμός άρσης των περιοριστικών μέτρων είναι 
αυτός που πρέπει, πιο γρήγορος απ’  ότι πρέπει ή πιο αργός απ’ ότι πρέπει;  

%



%

Θα λέγατε ότι η άποψη σας για το σύστημα Δημόσιας Υγείας  
στη χώρα μας είναι σήμερα καλύτερη, ίδια ή χειρότερη 
από αυτή που είχατε πριν την πανδημία; 



%

Θα λέγατε ότι η άποψη σας για τους Έλληνες γιατρούς 
είναι σήμερα καλύτερη, ίδια ή χειρότερη 
από αυτή που είχατε πριν την πανδημία; 



Μετά την εμφάνιση του κορονοιού 
έχετε περιορίσει τις επισκέψεις σας σε ιατρεία;    

%



%

Θεωρείτε ότι συνολικά, τους τελευταίους 6 μήνες οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
υγείας έχουν βελτιωθεί, έχουν μείνει στάσιμες, ή έχουν επιδεινωθεί;  



Είστε ενημερωμένος  
για το νέο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας;  

%



Θεωρείτε ότι το νέο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας οδηγεί 
σε βελτίωση ή σε επιδείνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών;  
ΒΑΣΗ: όσοι έχουν ενημερωθεί για το νέο σύστημα

%



ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

✓ Η ανησυχία για τον κορονοιό μειώνεται 
(1 στους 3 ανησυχεί πλέον λίγο ή καθόλου).

✓ Η γνώση των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης είναι καθολική
η εφαρμογή τους, όμως, όχι,

αφού το 44% εφαρμόζει τα μέτρα αρκετά, ενώ το 8% λίγο.   
Είναι προφανές ότι ο περιορισμός της ανησυχίας

έχει οδηγήσει σε χαλάρωση της τήρησης των μέτρων,
κάτι που μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους.

✓ Η μεγάλη πλειονότητα θεωρεί 
ότι τα μέτρα που εφαρμόστηκαν για τον κορονοιό είναι αυτά που πρέπει, 

όμως,  το - υψηλό - το 25% πιστεύει ότι ήταν αυστηρότερα απ’ όσο έπρεπε,
ενώ το 15% εκτιμά ότι η άρση των μέτρων 

εξελίσσεται πιο αργά απ’ ότι θα έπρεπε.   



ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

✓ Η αντίληψη της κοινωνίας για τους ιατρούς,
αλλά και για το σύστημα δημόσιας υγείας  

βελτιώθηκε σημαντικά, μετά την πανδημία.
Ειδικότερα για τους ιατρούς, 

το σχετικό ποσοστό φτάνει το εντυπωσιακό 61%.  

✓ Σε αντίθεση με την ενισχυμένη εικόνα τους, 
οι ιατροί είδαν την κίνηση στα ιατρεία τους 

να μειώνεται πολύ σημαντικά 
(64% δηλώνει ότι περιόρισε τις σχετικές επισκέψεις).

✓ Η αναγνωρισιμότητα του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
αυξάνεται  με αργό ρυθμό (ξεπέρασε οριακά το 50%),  

όπως και η αντίληψη για θετική επίδραση του στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 



ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Το σύνολο των ευρημάτων της έρευνας, 
αποτυπώνει εικόνα αποδοχής για τα σχετικά με τον κορονοιό μέτρα, 

αλλά και εικόνα μειούμενης ανησυχίας 
και χαλάρωσης  σε σχέση με την εφαρμογή τους.  

Η υγειονομική κρίση ανέδειξε τις ικανότητες των Ελλήνων ιατρών, 
των οποίων η εικόνα στην κοινωνία ενισχύθηκε εντυπωσιακά

και οδήγησε σε βελτίωση της αντίληψης των πολιτών
για το σύστημα δημόσιας υγείας.  



Έρευνα για την Υγεία  
Ιατροί 
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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)

ΧΡΟΝΟΣ: ΜΑΙΟΣ 2020

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

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 



Στο χώρο που εργάζεστε, τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού από τον κορονοιό 

%



Στο χώρο που εργάζεστε, υπάρχει επάρκεια μέσων προφύλαξης  
από τον κορονοιό;
Ιατροί Δημόσιου Τομέα 

%



Θεωρείτε ότι τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα 
ήταν περισσότερο αυστηρά απ’ όσο έπρεπε, αυτά που πρέπει 
ή λιγότερα αυστηρά απ’  όσο έπρεπε;

%



Θεωρείτε ότι ο ρυθμός άρσης των περιοριστικών μέτρων είναι 
αυτός που πρέπει, πιο γρήγορος απ’  ότι πρέπει ή πιο αργός απ’ ότι πρέπει; 

%



Εκτιμάτε ότι μέχρι σήμερα το σύστημα Δημόσιας Υγείας, ανταποκρίνεται 
πλήρως, αρκετά, λίγο ή καθόλου στην αντιμετώπιση της πανδημίας;  

%



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 οι συνθήκες εργασίας στα Δημόσια Νοσοκομεία έχουν 
βελτιωθεί, έμειναν σταθερές ή έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια;  
ιατροί του δημόσιου τομέα

%



%

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



Θα λέγατε ότι οι το επίπεδο παροχής υπηρεσιών στα Δημόσια Νοσοκομεία 
έχει βελτιωθεί, έμεινε σταθερό ή έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια;  
ιατροί του δημόσιου τομέα

%



Θα λέγατε ότι μετά την εμφάνιση του κορονοιού
το εισόδημα σας αυξήθηκε, έμεινε σταθερό ή μειώθηκε;
ιατροί ιδιωτικού τομέα   

%



Αξιολογείτε πολύ θετικά, θετικά, αρνητικά ή πολύ αρνητικά  
την πολιτική της κυβέρνησης στο χώρο της υγείας;  

%



ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πρώτος βασικός άξονας ευρημάτων της έρευνας, 
η στάση του ιατρικού κόσμου σε θέματα που αφορούν την πανδημία. 

Η πολύ μεγάλη πλειονότητα των ιατρών
συμφωνεί απολύτως με τα μέτρα  που έλαβε η Πολιτεία (83%),

αλλά και με τον ρυθμό άρσης τους (72%). 

Καθολική εμφανίζεται να είναι στον ιδιωτικό τομέα
η τήρηση των μέτρων στους χώρους εργασίας (98%), 

σε αντίθεση με το δημόσιο τομέα  
όπου ένα 12% δηλώνει ότι τα μέτρα δεν τηρήθηκαν,

ενώ το 21% των ιατρών αναφέρει ελλείψεις σε μέσα προφύλαξης.



ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Δεύτερος βασικός άξονας, 
η αντίληψη, για πρώτη φορά, των ιατρών του δημόσιου τομέα 

περί σταθεροποίησης των συνθηκών και των αμοιβών
στα δημόσια νοσοκομεία,

την ίδια στιγμή που στο επίπεδο παροχής υπηρεσιών  
αποτυπώνεται τάση ελαφράς βελτίωσης. 

Συνολικά, οι ιατροί εκτιμούν ότι το σύστημα Δημόσιας Υγείας

ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις αυξημένες ανάγκες της πανδημίας

(92% - 47% πλήρως και 45% αρκετά),

ενώ, για πρώτη φορά,  αξιολογούν το επίπεδο περίθαλψης 

ως ισάξιο με εκείνο των Ευρωπαϊκών χωρών. 



ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τρίτος βασικός άξονας, 
η αποτύπωση πολύ σημαντικών απωλειών εισοδήματος

στους γιατρούς του ιδιωτικού τομέα, 
εξαιτίας της πανδημίας.  

Το 61% εκτιμά ότι η μείωση υπερβαίνει το 25%, 
ενώ ένα πρόσθετο 18% 

εκτιμά ότι ή μείωση κυμαίνεται μεταξύ 11 και 25%.  



ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τέταρτος βασικός άξονας, 
η πολύ μεγάλη αλλαγή της στάσης των ιατρών

σε σχέση με την πολιτική της κυβέρνησης στο χώρο της υγείας. 

Τα σαφώς αρνητικά ποσοστά των προηγούμενων ετών 
(64% το 2018 και 72% το 2019),

έχουν αντιστραφεί πλήρως,
με τη θετική αξιολόγηση να φτάνει το 71% 

(13% πολύ θετικά και 58% θετικά). 


