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ΣΥΝΟΨΗ
Σκοπός της παρούσας εργασίας, με τίτλο: «Μεταρρυθμίσεις Συστημάτων
Υγείας: Η περίπτωση της Ελλάδας», είναι να διαπραγματευτεί το πάντα
επίκαιρο θέμα της μεταρρύθμισης του ελληνικού, «εθνικού» συστήματος
υγείας (ΕΣΥ).
Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, με το πρώτο να πραγματεύεται την
διεθνή

πραγματικότητα

και

εμπειρία,

όσον

αφορά

τα

συστήματα

περίθαλψης. Συγκεκριμένα, ξεκινώντας από μία ανασκόπηση σε Βάθος
χρόνου, παρουσιάζονται οι απαρχές και η ιστορική εξέλιξη του κοινωνικού
κράτους πρόνοιας, ξωτικό τμήμα του οποίου αποτελούν τα συστήματα
υπηρεσιών υγείας. Στη συνέχεια, ακολουθεί απαρίθμηση των Βασικών
χαρακτηριστικών των συστημάτων αυτών, οι στόχοι, οι σκοποί και οι
ιδιαιτερότητές τους, καθώς και αναλυτική παρουσίαση των συνηθέστερων
μορφών υπό των οποίων αυτά συναντώνται.
Το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με την αναφορά στις σημαντικότερες
προκλήσεις των ημερών μας, για τα συστήματα υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα
με τις διεθνείς τάσεις. Παρουσιάζονται επίσης, οι πλέον καθοριστικοί
παράγοντες που συντελούν σε μια επιτυχή μεταρρυθμιστική προσπάθεια,
σύμφωνα και πάλι με τη διεθνή πρακτική.
Το δεύτερο μέρος της εργασίας τοποθετεί «υπό το μικροσκόπιο» το
ελληνικό σύστημα υγείας, παρουσιάζοντας την ιστορική εξέλιξη αυτού από
την αρχή της γέννησής του, το 1983, με το νόμο περί ΕΣΥ (Εθνικό Σύστημα
Υγείας), έως και την πρόσφατη νομοθετική μεταρρύθμιση με την εισαγωγή
του θεσμού των Δ.Υ.ΠΕ. (Διεύθυνση Υγειονομικής Περιφέρειας). Επιπλέον,
παρουσιάζονται αναλυτικότερα η οργάνωση, δομή και λειτουργία των
ελληνικών υπηρεσιών υγείας, τα οικονομικά αυτών καθώς και τα πλέον
πρόσφατα στοιχεία σχετικά με το μείξονος σημασίας θέμα της στελέχωσης
του ελληνικού συστήματος υγείας.
Ακολουθεί επιχειρηματολογία υπέρ της ανάγκης αναμόρφωσης του
εθνικού μας συστήματος υγείας, στη Βάση των ιδιαιτεροτήτων που αυτό
παρουσιάζει και των συνεπακόλουθων προβλημάτων του. Στη συνέχεια,
γίνεται σαφής αναφορά στις προκλήσεις και προοπτικές για το ελληνικό
σύστημα περίθαλψης, παρουσιάζοντας τους επικρατέστερους εκείνους
παράγοντες επιτυχίας που συνδυάζουν τη διεθνή εμπειρία και πρακτική με
τις ελληνικές ιδιαιτερότητες. Βάσει αυτών, εμφανίζεται σαν επικρατέστερη
πρόταση η εισαγωγή του μικτού ανταγωνιστικού συστήματος. Ακολουθούν
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συγκεκριμένα παραδείγματα και προτάσεις για την επιτυχή εισαγωγή και
λειτουργία του συστήματος αυτού.
Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με την απαρίθμηση των κυριότερων
συμπερασμάτων, όπως προκύπτουν από το σύνολο της εργασίας, τα οποία
τονίζουν για άλλη μία φορά την αναγκαιότητα μεταρρύθμισης του
ελληνικού συστήματος υγείας, το ρόλο του ιδιωτικού τομέα και της
πανεπιστημιακής κοινότητας, την έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη
αλλά και το απαραίτητο βάθος χρόνου που απαιτείται μέχρι να επέλθουν τα
επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Tig τελευταίες δεκαετίες το ελληνικό υγειονομικό σύστημα βρίσκεται
συνεχώς σε μία διαδικασία δομικών και οργανωτικών αλλαγών, χωρίς όμως
μέχρι σήμερα να θεωρείται ένα καλά οργανωμένο και αποτελεσματικό
σύστημα.

Παρά τις νομοθετικές και λειτουργικές παρεμβάσεις των

προηγούμενων ετών, ο υγειονομικός τομέας εμφανίζει μεγάλα προβλήματα
στην

οργάνωση

και

λειτουργία,

στη

χρηματοδότηση

και

αποτελεσματικότητα, με μεγάλες ανισότητες στην πρόσβαση και παροχή
υπηρεσιών, με πληθωρισμό ιατρών και μεγάλες ελλείψεις σε υγειονομικό
προσωπικό, με πολύ αδύναμη ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας (ΠΦΥ) και με στοιχεία αντιδεολογικής συμπεριφοράς εκ μέρους
πολλών ιατρών κι άλλων παραγόντων του συστήματος.
Αποτελεί, επίσης, πραγματικότητα ότι κάθε φορά που εκπονείται κάποια
μελέτη για μεταρρύθμιση, ο πυρήνας των προβλημάτων που αναφέρονται
παραμένει σταθερά ο ίδιος και οι βασικές προτάσεις επαναλαμβάνονται.
Μετά την εισαγωγή το 1983 του νόμου περί ΕΣΥ πραγματοποιήθηκαν
πολύ σημαντικά βήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά την κτιριακή υποδομή με
την ανέγερση πολλών νέων νοσοκομείων, την ίδρυση πανεπιστημιακών
νοσοκομείων, κέντρων υγείας και πολυϊατρείων, τα περισσότερα με
σύγχρονο εξοπλισμό και ικανοποιητική στελέχωση σε ιατρικό προσωπικό.
Παρόλα αυτά, πλήθος προβλημάτων παραμένουν άλυτα, προβλήματα
ξωτικής σημασίας για το σύστημα υγείας, καθώς σχετίζονται με τη δομή, την
οργάνωση και λειτουργία, με τη χρηματοδότηση και την περιφερειακή
κατανομή των πόρων, με τις ανισότητες και την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας
φροντίδας. Η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία με την ίδρυση των
Δ.Υ.ΠΕ. σκοπό έχει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα αυτά
και να καταστήσει το ελληνικό σύστημα υγείας αντάξιο των αντίστοιχων
δυτικοευρωπαϊκών.
Σε κάθε περίπτωση, για την επιτυχία της όποιας μεταρρυθμιστικής
προσπάθειας αναγκαία συνθήκη κρίνεται η υποστήριξη από την ίδια την
κοινωνία. Μόνο εφόσον, η ανάγκη αναμόρφωσης του ελληνικού συστήματος
υγείας αποτελέσει μέρος της ευρύτερης μας κουλτούρας και αντίληψης, η
προσπάθεια αυτή θα μπορέσει να κερδίσει τον απαραίτητο εκείνο χρόνο
ωρίμανσης για να επιφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα προς όφελος
όλων των πολιτών.
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ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΣ
Η ανάπτυξη του Κράτους Πρόνοιας και των Υπηρεσιών Υγείας
Ιστορική αναδρομή

Το σύγχρονο κράτος πρόνοιας και ευημερίας αποτελεί θεσμό μείζονος
οικονομικής και κοινωνικής σημασίας, που διαμορφώθηκε περισσότερο ως
ιδέα, στην μακρόχρονη ιστορία της ανθρωπότητας, αλλά αναπτύχθηκε και
παγιώθηκε ουσιαστικά μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με τη ριζική αλλαγή
των αντιλήψεων για το ρόλο και τις ευθύνες του κράτους. Οι πραγματικές
καταβολές όμως του σύγχρονου κράτους πρόνοιας και των υπηρεσιών
υγείας,

που

αποτελούν

σημαντικό

βιομηχανική επανάσταση,
οικονομική

και

κομμάτι

αυτού,

ανάγονται

στη

η οποία επέφερε ριζικές μεταβολές στην

κοινωνική

οργάνωση

δημιουργώντας

νέες

μορφές

κοινωνικών σχέσεων και θεσμών1. Με τη Βιομηχανική επανάσταση μεγάλες
αγροτικές μάζες εγκατέλειψαν τον επί αιώνες καθιερωμένο τρόπο ζωής και
την αγροτική παραγωγή και συνωστίζονταν στις μεγάλες πόλεις, κάτω από
άθλιες συνθήκες εργασίας,

διαβίωσης και υγιεινής.

Η εικόνα του

απαράδεκτου συμπληρωνόταν από την πλήρη οικονομική και ψυχολογική
ανασφάλεια που αντιμετώπιζαν.
Η άγρια οικονομική εκμετάλλευση που υφίσταντο, οι άθλιες συνθήκες
εργασίας, διαβίωσης και διατροφής και τα πολλά εργατικά ατυχήματα
επιβάρυναν σημαντικά τους δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας, που
παρουσίασαν αλματώδη αύξηση. Συγχρόνως άρχισε να σημειώνεται πτώση
της γεννητικότητας που δημιουργούσε πέρα των άλλων και προβλήματα
αναπαραγωγής του εργατικού δυναμικού, πάνω στο οποίο Βασιζόταν η
οικονομική ανάπτυξη τότε. Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να προκληθούν
οι πρώτες αντιδράσεις εκ μέρους των εργαζομένων που συχνά κατέληγαν σε
κοινωνικές αναταραχές. Αναπάντεχος σύμμαχος αυτών των κοινωνικών
διεκδικήσεων βρέθηκαν οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες που
τότε αναπτύσσονταν και οι πνευματικοί άνθρωποι που ευαισθητοποιήθηκαν
από την απαράδεκτη κατάσταση των εργατών και την άγρια εκμετάλλευση
των ανηλίκων. Οι ιδέες περί ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης που

1 Στασινοπούλου, 1997.
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κληροδότησε στην ανθρωπότητα η Γαλλική Επανάσταση, η κοινωνική
ασφάλιση που ο Bismarck εφάρμοσε για πρώτη φορά στη Γερμανία και το
διογκούμενο αίτημα για τη μεταφορά από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα
των βασικών κοινωνικών δραστηριοτήτων συμπληρώνει το οικονομικό και

κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αρχίζει να γεννάται η ιδέα για την
ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας.
Η βιομηχανική επανάσταση, με τους υψηλούς ρυθμούς οικονομικής
ανάπτυξης, δημιούργησε πλεόνασμα πλούτου, που θα μπορούσε, μέρος
αυτού τουλάχιστον, να διατεθεί για τη Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και
διαβίωσης και να περιορίσει την ανασφάλεια που αντιμετώπιζαν οι
εργαζόμενοι. Με τη Βιομηχανική επανάσταση υπήρξαν για πρώτη φορά στην
ιστορία της ανθρωπότητας αγαθά σε τόση ποσότητα, που επέτρεπαν σε
ολόκληρα έθνη να ζουν με οικονομική άνεση. Μέχρι τότε, εκτός από μία
μικρή μειοψηφία της άρχουσας τάξης ο υπόλοιπος πληθυσμός σχεδόν
λιμοκτονούσε.
Όλες οι παραπάνω κοινωνικές, ηθικές και πολιτιστικές συνθήκες, αλλά
και

οι

αντικειμενικές

οικονομικές

δυνατότητες

καλλιέργησαν

την

πεποίθηση ότι η φτώχεια δεν αποτελούσε ανίατη κοινωνική ασθένεια όπως
μέχρι τότε πίστευαν αλλά αντίθετα, υπήρχαν περιθώρια καταπολέμησής

xns·
Μέσα σε αυτό το σταδιακά διαμορφούμενο κλίμα γίνονται τα πρώτα
βήματα, όχι κατά ανάγκη από το κράτος, για τη Βελτίωση της ζωής των
εργαζομένων και για το περιορισμό της ανασφάλειας. Η θεωρητική Βάση
όμως πάνω στην οποία στηρίχθηκε

κι αργότερα θεμελιώθηκε

και

αναπτύχθηκε το κράτος πρόνοιας, ήρθε πολύ αργότερα, με τη μεγάλη
οικονομική κρίση του 1929. Την οικονομική αυτή κρίση αξιοποίησε
αργότερα ο μεγάλος Άγγλος οικονομολόγος John Maynard Keynes, που
διατύπωσε την άποψη ότι για να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση πρέπει να
τονωθεί

η συνολική ζήτηση, μέσω της εξασφάλισης ενός ελάχιστου

εισοδήματος σε όλο τον πληθυσμό. Μέσα από την τόνωση της ζήτησης θα
δημιουργηθούν

συνθήκες αυξημένης απασχόλησης

και

συσσώρευσης

κεφαλαίου για νέες επενδύσεις και αναπαραγωγή κεφαλαίου που θα
«απογειώσουν» την οικονομία και θα την οδηγήσουν σε συνθήκες πλήρους
απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης2.

2 Θεοδώρου, Σαρρής, Σούλης, 2001.
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Η νέα αυτή οικονομική θεωρία του Keynes προκάλεσε έναν ευρύ
μετασχηματισμό

του

κράτους

και

του

οικονομικού

συστήματος,

καταργώντας ουσιαστικά την ελεύθερη αγορά εργασίας, εξασφαλίζοντας
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και θεμελιώνοντας, με κοινωνική συναίνεση,
διαδικασίες ταχείας συσσώρευσης κεφαλαίου με την αύξηση της ιδιωτικής
κατανάλωσης.
Υποστηρικτής της οικονομικής θεωρίας του Keynes ήταν στη Μεγάλη
Βρετανία ο λόρδος William Beveridge, του οποίου η έκθεση στη Βουλή των
Κοινοτήτων με τίτλο «για πλήρη απασχόληση μέσα σε μία ελεύθερη
κοινωνία»

(1942),

αποτελεί

την

ληξιαρχική

πράξη

γέννησης

του

πραγματικού κράτους πρόνοιας όπως αυτό υπάρχει σήμερα3.
Ο Beveridge για να εξασφαλίσει ένα ελάχιστο επίπεδο κατανάλωσης για
όλο τον πληθυσμό, υποστήριξε και τελικά πέτυχε να καθιερωθεί η
κοινωνική ασφάλιση, μέσω της οποίας γινόταν αναδιανομή του εισοδήματος
υπέρ των οικονομικά ασθενέστερων πληθυσμιακών ομάδων.
Η επίδραση αυτών των μέτρων του Beveridge, αλλά και η όλη φιλοσοφία
της κρατικής παρέμβασης μέσω της κοινωνικής ασφάλισης, ήταν τεράστια
και τα περισσότερα αναπτυγμένα καπιταλιστικά κράτη ακολούθησαν αυτό
το πρότυπο προνοιακής πολιτικής για την άμβλυνση των οικονομικών
ανισοτήτων και την προαγωγή της ευημερίας των λαών τους.
Το σύγχρονο κράτος πρόνοιας

Κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι το σύγχρονο κράτος πρόνοιας είναι ένα
κατεξοχήν ευρωπαϊκό φαινόμενο που εμφανίστηκε και αναπτύχθηκε την
μεταπολεμική περίοδο, με σκοπό την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων και
πολιτικών, που περιόριζαν τις κοινωνικές ανισότητες και οδήγησαν στην
ανθρώπινη ευημερία με κρατική ευθύνη.
Οι δεκαετίες του ’50 και ’60 σε όλες σχεδόν τις βιομηχανικές χώρες
χαρακτηρίστηκαν από ραγδαία οικονομική ανάπτυξη. Σε μερικές από αυτές
το ποσοστό αύξησης του Εθνικού Προϊόντος είχε φτάσει ετησίως σε αριθμό
διψήφιο. Με αυτούς τους ρυθμούς οικονομικής ανόδου δεν ήταν δύσκολη η
διάθεση ολοένα και περισσότερων πόρων για προγράμματα

υγείας,

ασφάλισης, παιδείας, στέγασης κλπ. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η γρήγορη
ανάπτυξη

ενός

πλέγματος

κοινωνικών

παροχών,

καθημερινά

3 Θεοδώρου, Σαρρής, Σούλης, 2001.
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διευρυνόμενου, που έφτασε σήμερα να απορροφά περισσότερο από το 25%
του ΑΕΠ με τις δαπάνες υγείας, συγκεκριμένα, να κυμαίνονται για τις
χώρες — μέλη του ΟΟΣΑ από 6% έως και 15% του ΑΕΠ τους, με μέσο όρο
περίπου στο 8,5% αυτού4. Η οικονομική ευμάρεια δημιούργησε ένα κράτος
ευημερίας και πρόνοιας, ιδιαίτερα στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Οι
πρωτοπόροι και θεμελιωτές ενός συστήματος κοινωνικής προστασίας
Bismarck (Γερμανία) και Beveridge (Αγγλία), πιθανόν να μην φαντάζονταν
την ανάπτυξη αυτού. Μέσα σε λιγότερο από τριάντα χρόνια έγιναν τόσα
πολλά που ξεπέρασαν τις προσδοκίες και τους οραματισμούς τους.
Μέχρι το 1973 οι δαπάνες για την κοινωνική προστασία συνέχιζαν να
αυξάνονται με ρυθμούς ταχύτερους από εκείνους του ΑΕΠ. Το κράτος
πρόνοιας θεωρήθηκε η φυσιολογική εξέλιξη μίας κοινωνίας της αφθονίας. Η
πρώτη πετρελαϊκή κρίση στο τέλος του 1973 αποτέλεσε ένα δυνατό
«τράνταγμα» για τις τότε κυβερνήσεις αλλά και για την ίδια την οικονομία.
Πριν προλάβουν να αντιδράσουν ακολούθησε το 1979 η δεύτερη κρίση που
συνοδεύτηκε από αυξανόμενη ανεργία, υψηλό πληθωρισμό και μικρή ή
αρνητική αύξηση του εθνικού προϊόντος. Έγινε τότε αντιληπτό πως οι πόροι
δεν είναι απεριόριστοι. Η οικονομική κρίση σήμανε και την κρίση του
κράτους πρόνοιας. Μια κρίση παρατεταμένη που συνεχίζεται και στις μέρες
μας5.
Η ανάπτυξη των συστημάτων περίθαλψης

Τα συστήματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης αποτελούν όπως είναι
αυτονόητο τη ραχοκοκαλιά του κράτους πρόνοιας. Ειδικότερα το σύστημα
υγείας που εξετάζεται στην παρούσα εργασία, αναπτύχθηκε μαζί και
παράλληλα με το κράτος πρόνοιας. Το δικαίωμα στην υγεία κατοχυρώθηκε
συνταγματικά και σήμερα σε όλες σχεδόν τις αναπτυγμένες χώρες οι
υπηρεσίες υγείας παρέχονται σε όλους τους πολίτες ισότιμα και σχεδόν
δωρεάν. Το επίπεδο υγείας των λαών βελτιώνεται σημαντικά ιδιαίτερα κατά
το πρώτο μισό του αιώνα μας, με τον περιορισμό και στη συνέχεια την
πλήρη εξάλειψη μιας σειράς ασθενειών όπως η ευλογιά, η πανώλης, η
χολέρα, η λέπρα, η οστρακιά, η σύφιλη κ.ά. που επί αιώνες θέριζαν την
ανθρωπότητα. Οι αυξημένοι οικονομικοί πόροι μετατρέπονται όχι μόνο σε
4 Από δημοσιευμένους πίνακες στο www.oecd.org. Copyright OECD HEALTH DATA
2005, Total expenditure on health - % ofgross domestic product, June 05.
5 Ρομπόλης, Χλέχσος, 1995.
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καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, αλλά και σε καλύτερα και περισσότερα
νοσοκομεία και γιατρούς, καινούρια φάρμακα, μηχανήματα, θεραπείες.
Η σύγχρονη επιστημονική ιατρική έχει μία ιστορία όχι μεγαλύτερη των
δύο αιώνων, ενώ αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι μόλις τον 20ό αιώνα
υπήρχαν θετικά αποτελέσματα από μία επίσκεψη ενός «μέσου» ασθενή σε
ένα «μέσο» γιατρό6. Παρόλα αυτά δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι είχαν
εφαρμοσθεί αποτελεσματικές θεραπείες για κάποιες ασθένειες, λόγω
ακριβώς της κατανόησης του τρόπου που η ασθένεια εκδηλώνεται και
εξαπλώνεται. Πολύ νωρίτερα, αποτελεσματική ιατρική ασκούσαν ελάχιστοι
προικισμένοι «γιατροί» και Βέβαια μόνο για εκείνους τους λίγους που
μπορούσαν να πληρώσουν.
Ιστορική εξέλιξη των υπηρεσιών υγείας

Η ιστορική εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης, αλλά και της διαδικασίας και
του τρόπου παροχής της φροντίδας προς το άτομο και την κοινότητα
ακολουθεί και επηρεάζεται από τις κυρίαρχες σε κάθε εποχή και τόπο
κοινωνικές, πολιτιστικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Ιδιαίτερα
για την ιατρική επιστήμη και την αποτελεσματικότητα της ενάντια στην
αρρώστια, στον πόνο και στο θάνατο, αυτή μπόρεσε να αποκτήσει αξιοπιστία
μόλις στα τέλη του περασμένου αιώνα, όταν άρχισαν να εφευρίσκονται
διάφορα φάρμακα, όπως η ατροπίνη, η μορφίνη, η κινίνη κτλ., αλλά και οι
ακτίνες χ, το μικροσκόπιο και το στηθοσκόπιο.
Στα μέσα του

18ου αιώνα δημιουργούνται στην Ευρώπη αρκετά

νοσοκομεία από πλούσιους της εποχής, στα πλαίσια της επίδειξης
κοινωνικού κύρους και φιλανθρωπίας, φαινόμενο που εμφανίζεται λίγο
αργότερα και στην Ελλάδα. Μέχρι τα τέλη του

18ου αιώνα έχει

δημιουργηθεί σειρά νοσοκομείων στην Αγγλία, Γαλλία και στη Βόρεια
Αμερική που λειτουργούν όχι σαν χώροι πρόνοιας, αλλά σαν χώροι, κυρίως,
παροχής νοσηλείας δύσκολων περιπτώσεων. Την ίδια περίοδο αρχίζουν να
δημιουργούνται και ειδικά νοσοκομεία για αρρώστους που υπέφεραν από
μολυσματικές ασθένειες, όπως η ευλογιά, η χολέρα και ο τύφος.
Οι κοινωνικές διεκδικήσεις της εποχής και οι συνέπειες της γαλλικής
επανάστασης αποτέλεσαν τους σπόρους δημιουργίας της κοινωνικής
ιατρικής και δημιούργησαν συνθήκες για καλύτερη υγειονομική φροντίδα
(για την προστασία της παιδικής ηλικίας, τη βελτίωση των συνθηκών

6 Abel - Smith, 1994.
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εργασίας και διαβίωσης κλπ.). Το 1802 στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου
καθιερώνεται το μάθημα της κοινωνικής ιατρικής, ενώ αρχίζουν δειλά —
δειλά να εμφανίζονται και οι πρώτες ιδιωτικές κλινικές. Την περίοδο
ύστερα από τη γαλλική επανάσταση πολλά νοσοκομεία πέρασαν από τον
έλεγχο των μοναστηριών στο κράτος είτε γιατί τα μοναστήρια δεν
μπορούσαν να καλύψουν το κόστος λειτουργίας τους είτε γιατί το κλίμα που
επικράτησε ήταν ενάντια στην εξουσία της εκκλησίας. Παρόλα αυτά η
καθολική εκκλησία, ιδιαίτερα στην Πορτογαλία, στην Ισπανία και στις
αποικίες τους στη Λατινική Αμερική, συνέχισε να έχει το σημαντικότερο
ρόλο στην παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές
του 20ού αιώνα.
Την ίδια εποχή (18ος και 19ος αιώνας), αρχικά στο Παρίσι και στη
συνέχεια στο Λονδίνο, αρχίζει η λειτουργία εξωτερικών ιατρείων ως
αυτόνομων

λειτουργικών

μονάδων

των

νοσοκομείων,

για

παροχή

εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. Έχει προηγηθεί το 19ο αιώνα η δημιουργία
ανεξάρτητων

υγειονομικών

μονάδων

για

την

κάλυψη

των

εξωνοσοκομειακών αναγκών των απόρων, που στη συνέχεια, με την
επέκταση του θεσμού των κοινωνικών ασφαλίσεων, πήραν τη μορφή
πολυϊατρείων, για να φτάσουν σήμερα στην ολοκληρωμένη μορφή των
κέντρων υγείας. Παράλληλα, στα τέλη του 18ου αιώνα εμφανίζονται για
πρώτη φορά στη Γερμανία οι γιατροί — εργαστηριακοί επιστήμονες που οι
θεωρίες και οι έρευνες που ανέπτυξαν έθεσαν τις Βάσεις για την ανάπτυξη
αποτελεσματικών φαρμάκων και θεραπειών.
Η ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας από το 18ο αιώνα και μετά ταυτίζεται
με την ανάπτυξη αυτού που ονομάστηκε αργότερα κράτος πρόνοιας και
περιγράφηκε

προηγουμένως.

Ο

19ος αιώνας λιγότερο

και ο

20ός

περισσότερο χαρακτηρίζονται από την ολοένα εντονότερη παρέμβαση του
κράτους που προσπαθεί να εντάξει τις ιατρικές υπηρεσίες σε ενιαίο πλαίσιο
οργάνωσης και λειτουργίας. Οι περισσότερες χώρες προωθούν την ιδέα του
συντονισμού των δραστηριοτήτων, των σχετικών με υπηρεσίες υγείας, με τη
δημιουργία συστημάτων υγείας, που η μορφή τους σε κάθε χώρα είναι
αποτέλεσμα ιστορικής εξέλιξης, του κοινωνικοπολιτικού συστήματος, των
πολιτιστικών και οικονομικών συνθηκών.
Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας έπαιξε και η
κοινωνική ασφάλιση, η οποία ήταν στην αρχή εθελοντική για να γίνει
αργότερα υποχρεωτική. Το πρώτο εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης
ξεκίνησε στην Γερμανία το 1883, όταν η αυτοκρατορική κυβέρνηση του
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Bismarck καθιέρωσε την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας για όλους τους
εργαζόμενους. Ακολούθησε η Βρετανία το 1911 με τον τότε πρωθυπουργό
Uoyd George και στη συνέχεια οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Το 1948

η εργατική κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας εγκαθίδρυσε με εισήγηση
του λόρδου Beveridge το πρώτο εθνικό σύστημα υγείας που λειτουργεί
μέχρι σήμερα. Το 1946 ιδρύεται, στα πλαίσια του οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (World Health Organization), που
με πολλαπλές δραστηριότητες προσπαθεί να υλοποιήσει τον σκοπό που
ορίζει το καταστατικό της για την «...επίτευξη του ύψιστου βαθμού υγείας
για όλους τους ανθρώπους...» σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις - μέλη της7.
Τον ίδιο χρόνο ιδρύεται με απόφαση του ΟΗΕ η UNICEF με σκοπό την
παιδική προστασία. Λίγο αργότερα ιδρύεται στα πλαίσια πάλι του ΟΗΕ ο
FAO με σκοπό τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων ζωικής και
φυτικής προέλευσης.
Τα

χρόνια

που

ακολούθησαν

μετά

το

Β'

Παγκόσμιο

Πόλεμο

χαρακτηρίζονται από σημαντικές ιατρικές ανακαλύψεις φαρμάκων και
θεραπειών που βοήθησαν στην εξάλειψη νοσημάτων που μάστιζαν για
αιώνες την ανθρωπότητα. Οι υπηρεσίες υγείας άρχισαν σταδιακά να
αποτελούν ένα δαιδαλώδες και πολύπλοκο σύστημα. Η ιατρική γνώση και
επιστήμη κατακερματίζεται σε εκατοντάδες ειδικότητες και υποειδικότητες,
ενώ αρχίζει σιγά — σιγά να μπαίνει στο χώρο της υγείας η ιατρική
τεχνολογία που βοήθησε σημαντικά τη διάγνωση και θεραπεία, αλλά
οδήγησε το κόστος υγείας σε δυσθεώρητα ύψη.
Οι πόροι που διατίθεται για την υγεία αυξάνονται με ρυθμούς
ταχύτερους από εκείνους του ΑΕΠ, συντελώντας κατά την περίοδο 1950 —
70 σε μία ταχεία επέκταση και διεύρυνση του υγειονομικού συστήματος. Η
οικονομική κρίση της δεκαετίας του ’70 θα ανακόψει αυτούς τους ρυθμούς
ανόδου αφού αρχίζουν να επιβάλλονται μέτρα ελέγχου των δαπανών. Η
δεκαετία του ’80 που ακολουθεί είναι εκείνη κατά την οποία τα περισσότερα
ευρωπαϊκά κράτη αναζητούν τρόπους και πολιτικές ή επιβάλλουν μέτρα για
τον έλεγχο των δαπανών υγείας. Η δεκαετία του ’90 είναι η δεκαετία των
μεταρρυθμίσεων στα συστήματα υγείας (Αγγλία,

Ολλανδία,

Ισπανία,

Σουηδία, Γερμανία, Ελλάδα κ.ά.) και εισαγωγή στοιχείων αγοράς στο

7

Βλ. σχετικά δικτυακό τόπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στο

www.who.org.

12

σύστημα. Και σε αυτή την περίπτωση οι μεταρρυθμίσεις έχουν στόχο τον
έλεγχο των δαπανών και την καλύτερη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων
υγείας.
Χαρακτηριστικό

των

μεταρρυθμιστικών

τάσεων

παρουσιάζεται

το

γεγονός ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, ο μέσος ρυθμός μεταβολής των
δαπανών υγείας κατά τα έτη 1998 - 2003, παρουσιάζεται σαφώς αυξημένος
για τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης και τις οικονομίες εκείνες που
πρόσφατα γνώρισαν έντονη ανάπτυξη, όπως η Κορέα και η Ιρλανδία με
ρυθμό μεταβολής 11,4% και 10,2% αντίστοιχα, σε αντίθεση με τα ήδη
αναπτυγμένα δυτικοευρωπαϊκά κράτη όπου λόγω της προηγούμενης
ύπαρξης υποδομών υγείας, ο αντίστοιχος ρυθμός μεταβολής εμφανίζεται
ιδιαίτερα χαμηλός. Στην Ελλάδα ο ρυθμός αυτός αγγίζει το 4,9%, ποσοστό
που την τοποθετεί στις χώρες εκείνες που εξακολουθούν να επενδύουν
χρήματα στον τομέα της υγείας8.
Ενδεικτικά, οι συνολικές δαπάνες υγείας ως ποσοστό επί του ΑΕΠ ήταν
κατά μέσο όρο το 1960, για τις χώρες εκείνες του ΟΟΣΑ για τις οποίες
υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, 3,7% του ΑΕΠ τους, φθάνοντας το 1991 στο
7,09%, και το 2003 το 8,62%. Πλέον ακραία περίπτωση παρουσιάζεται αυτή
των ΗΠΑ που φέρονται να δαπανούν συνολικά στην υγεία το 15% του ΑΕΠ
τους, με τις κρατικές δαπάνες, για το 2002, να αγγίζουν μόλις το 6,6%9.
Υψηλά ποσοστά δαπανούν επίσης οι Γαλλία, Γερμανία, Φιλανδία, Ισλανδία,
Νορβηγία και Ελβετία, που υπολογίζονται για το 2003 παραπάνω από το
11% του ΑΕΠ τους10.

8 Από δημοσιευμένους πίνακες στο www.oecd.org. Copyright OECD HEALTH DATA
2005, Average growth rate, Total expenditure on health, June 05.
9 O.n., Public expenditure on health % GDP, June 05.
10 O.n., Total expenditure on health - % ofgross domestic product, June 05.
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Χαρακτηριστικά και Μορφές των Συστημάτων Υγείας
Βασικά χαρακτηριστικά

Κύρια γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν ένα σύστημα υγείας, ανεξάρτητα
από τη μορφή που έχει, είναι τα εξής:
• Διαθεσιμότητα των υπηρεσιών υγείας. Η δυνατότητα δηλαδή
του συστήματος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον πληθυσμό
χωρίς εμπόδια και χρονικούς περιορισμούς (24 ώρες το 24ωρο όλο
το χρόνο)
• Προσπελασιμότητα των υπηρεσιών υγείας.

Κάθε

άτομο,

οποιοσδήποτε κοινωνικό - οικονομικής θέσης, πρέπει να έχει τη
δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες υγείας.

Αυτό

προϋποθέτει ισότιμη κατανομή των πόρων και υπηρεσιών υγείας
σύμφωνα με τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού (εκτίμηση αναγκών
υγείας, επίπεδο νοσηρότητας ανά γεωγραφική περιοχή).
• Συνέχεια στην προσφορά υπηρεσιών υγείας. Η προσφορά
υπηρεσιών υγείας προς τον πληθυσμό δεν περιορίζεται μόνο στο
στάδιο της θεραπευτικής αντιμετώπισης μιας αρρώστιας αλλά
επίσης καλύπτει τα στάδια πριν και μετά την εμφάνιση της νόσου.
• Ισότητα ή ίσες ευκαιρίες στην χρήση των υπηρεσιών. Η
ισότητα στη χρήση των υπηρεσιών υγείας επιδέχεται δύο
εννοιολογικούς

προσδιορισμούς11.

Ο

ένας

αφορά

την

ίση

μεταχείριση μεταξύ ίσων (οριζόντια ισότητα) όπου μόνο όταν οι
χρήστες των υπηρεσιών είναι ίσοι επιτυγχάνεται ισότητα. Ο
δεύτερος αφορά την άνιση μεταχείριση μη - ίσων ατόμων (κάθετη
ισότητα). Στην περίπτωση αυτή, τα άτομα χαρακτηρίζονται από
ανομοιογένεια αναγκών και το αποτέλεσμα είναι αυξανόμενη
ανισότητα. Κατά το Mooney υπάρχουν επτά προσδιορισμοί της
ισότητας^
- Ισότητα στις δαπάνες κατά κεφαλή.
- Ισότητα στους πόρους κατά κεφαλή.
- Ισότητα στους πόρους για ίσες ανάγκες.
- Ισότητα στην πρόσβαση για ίσες ανάγκες.

11 West, 1981.
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- Ισότητα στη χρησιμοποίηση υπηρεσιών υγείας για ίσες ανάγκες
μεταξύ ομάδων του πληθυσμού.
- Ισότητα στην οριακή ανάγκη υγείας που αντιμετωπίζεται για
κάθε ομάδα πληθυσμού.
- Ισότητα στην κατάσταση της υγείας12.
Οι ανάγκες υγείας βέβαια χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα
και διαφέρουν έντονα από άτομο σε άτομο (μοναδικότητα των
αναγκών υγείας). Επομένως ισότητα στη χρήση υπηρεσιών σε
άτομα με διαφορετικές ανάγκες δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ισότητα
χρήσης των υπηρεσιών υγείας, αν δε ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες
ανάγκες που ορισμένα άτομα έχουν σε σχέση με άλλα.
• Το οργανωτικό επίκεντρο του συστήματος. Κάθε σύστημα
υγείας στη διαδρομή του στο χώρο και το χρόνο δίνει ιδιαίτερο
βάρος στην ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου τύπου υπηρεσιών
υγείας, το οποίο λειτουργεί ως επίκεντρο, γύρω από το οποίο
αναπτύσσεται το σύστημα υγείας στο σύνολό του. Άλλα συστήματα
έχουν ως επίκεντρο το νοσοκομείο της δευτεροβάθμιας περίθαλψης
(νοσοκομειοκεντρικό

σύστημα)

και

άλλα

οργανώνονται

και

διαρθρώνονται με επίκεντρο την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Κατά αντιστοιχία τα συστήματα με επίκεντρο το νοσοκομείο δίνουν
έμφαση στη θεραπευτική αντιμετώπιση της αρρώστιας ενώ τα
συστήματα με επίκεντρο την πρωτοβάθμια περίθαλψη δίνουν
ιδιαίτερο

βάρος

στην

πρόληψη

της

αρρώστιας

και

στην

αποκατάσταση μετά τη θεραπεία.
Σκοποί και στόχοι των συστημάτων υγείας

Η αναγκαιότητα ύπαρξης και λειτουργίας ενός συστήματος καθορίζεται
από τη χρησιμότητα των σκοπών του και από την ικανότητα να επιτυγχάνει
τους στόχους που θέτει για να εκπληρώσει τους σκοπούς του. Οι σκοποί και
στόχοι ενός συστήματος αποτελούν επομένως ένα σύνολο, το οποίο όχι μόνο
διαφοροποιεί το ένα σύστημα από το άλλο αλλά επίσης αξιολογεί αυτό το
ίδιο το σύστημα ως προς τη χρησιμότητα και την ωφελιμότητα που παρέχει.
Οι σκοποί είναι πάντοτε γενικότεροι των στόχων, διακρίνονται από τα
ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και δεν έχουν συγκεκριμένους χρονικούς
ορίζοντες.

Αντίθετα,

οι

στόχοι

είναι

συγκεκριμένοι,

με

ποσοτικά

12 Mooney, 1984.
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χαρακτηριστικά, άρα μετρήσιμοι, κι έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια
επίτευξης. Είναι επομένως, έκδηλη η σημασία της διατύπωσης και του
προσδιορισμού των στόχων αλλά και των σχέσεων μεταξύ τους μέσω του
καθορισμού προτεραιοτήτων.
Σύμφωνα με τη σύγχρονη θεώρηση, ο σκοπός ενός συστήματος υγείας
είναι η διασφάλιση και βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού με
απώτερο σκοπό τη συμβολή του συστήματος υγείας, ως βασικού θεσμού του
κοινωνικού κράτους, στη διασφάλιση και βελτίωση του επιπέδου ευημερίας
και ποιότητας ζωής του πληθυσμού. Οι στόχοι για την προσέγγιση ή την
επίτευξη του βασικού αυτού σκοπού αφορούν την παραγωγή υπηρεσιών και
αγαθών σύμφωνα με την εκτίμηση των αναγκών υγείας. Τόσο οι σκοποί όσο
και οι στόχοι πρέπει να προσδιορίζονται με σαφή κριτήρια ώστε να είναι
δυνατή η μέτρησή τους. Συνήθως χρησιμοποιούνται οι δείκτες υγείας για
την εκτίμηση του επιπέδου υγείας και οι δείκτες προσφοράς και
χρησιμοποίησης για την παραγωγή και διανομή υπηρεσιών και αγαθών
υγείας13.
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας για να λειτουργήσει και να
αναπτυχθεί

στο

μέγιστο

βαθμό

του,

επιβάλλεται

να

εκτιμά

την

αποτελεσματικότητά του στην επίτευξη των στόχων του, να επανακαθορίζει
τους στόχους του, να σχεδιάζει και να προγραμματίζει τα μέσα για την
επίτευξή τους.
Η

ικανότητα

του

συστήματος

υγείας

να

αναπροσανατολίζεται,

λαμβάνοντας υπόψη τις διαρκείς μεταβολές του

περιβάλλοντος, να

αναπροσαρμόζει το οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο των υπηρεσιών του
στις αλλαγές αυτές και να εκτιμά τα αποτελέσματα της πρακτικής του,
αποτελούν τις προϋποθέσεις για να επιτύχει και να διατηρήσει την
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τη λειτουργτκότητά του. Η
αποτελεσματικότητα αφορά το βαθμό επίτευξης των προκαθορισμένων
σκοπών και στόχων. Με την αποδοτικότητα του εκτιμάται η επίτευξη των
στόχων με το ελάχιστο δυνατό κόστος ή με δεδομένους πόρους το καλύτερο,
ποσοτικά ή ποιοτικά αποτέλεσμα. Ως λειτουργικότητα του συστήματος
θεωρείται η δυνατότητά του να παράγει υπηρεσίες υγείας που να
εξυπηρετούν
13

τόσο

τους

μακροπρόθεσμους

σκοπούς

του

συστήματος

Σε διεθνές επίπεδο δημοσιεύουν έρευνες, Βάσει αυτών των δεικτών, οργανισμοί όπως ο

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ενώ σε εθνικό επίπεδο υπεύθυνη είναι η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.). Βλ. παράρτημα στο τέλος της εργασίας.
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(βελτίωση επιπέδου υγείας και ποιότητας ζωής) όσο και τους ενδιάμεσους
στόχους του.
Για μια μακρά περίοδο οι μελετητές κι εκτιμητές αξιολογούσαν το
σύστημα υγείας κυρίως ως προς την αποδοτικότητα, λαμβάνοντας υπόψη το
κόστος επίτευξης των στόχων με τη βελτιστοποίηση της σχέσης εισροών —
εκροών, χωρίς να συνδέουν την αποδοτικότητα με την αποτελεσματικότητα
(βελτίωση του επιπέδου υγείας). Η υγειονομική κρίση όμως, καθώς και η
κρίση των συστημάτων υγείας, έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη μελέτης
και αξιολόγησης των σχέσεων μεταξύ εκροών και αποτελεσμάτων, μεταξύ
στόχων και σκοπών του συστήματος υγείας.
Ιδιαιτερότητες των συστημάτων υγείας

Λόγω της ιδιαιτερότητας του αγαθού υγεία, αλλά και λόγω άλλων
δεδομένων, τα συστήματα υγείας, σε αντίθεση με τα άλλα συστήματα της
οικονομίας, παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία
πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη για το σωστό σχεδίασμά και την
αποτελεσματική τους οργάνωση. Επιπλέον, τα συστήματα υγείας αποτελούν
σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους και δυναμικότερους κλάδους της
εθνικής οικονομίας, που στις ανεπτυγμένες χώρες απασχολούν περίπου το
5% του ενεργού πληθυσμού και απορροφούν έως και το 15% του ΑΕΠ14.
Κατά συνέπεια, πρέπει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των συστημάτων
να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τον προγραμματισμό, την οργάνωση και
τη διοίκηση τους. Οι ιδιαιτερότητες αυτών των συστημάτων είναι οι
ακόλουθες:
α. Συστήματα με αυξημένη κρατική παρέμβαση.
Μετά τα συστήματα εθνικής άμυνας και παιδείας, το σύστημα υγείας
είναι ίσως εκείνο με τη μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση. Αυτό οφείλεται
στην ιδιαιτερότητα του αγαθού υγεία και στη συμφωνία όλων ότι πρέπει να
παρέχεται πάντοτε με ευθύνη του κράτους. Η κρατική παρέμβαση συνήθως
γίνεται από την κεντρική εξουσία σε εθνικό επίπεδο ή/και την τοπική
εξουσία σε περιφερειακό επίπεδο. Ο δε βαθμός και η έκτασή της ποικίλουν
και καθορίζονται από τα ιδιαίτερα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά

14

Από δημοσιευμένους πίνακες στο www.oecd.org. Copyright OECD HEALTH DATA

2005, Total expenditure on health - % ofgross domestic product, June 05.
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δεδομένα της κάθε χώρας. Η παρέμβαση αυτή γίνεται σε επίπεδο οργάνωσης
και διοίκησης, παραγωγής και διανομής, τιμολόγησης και χρηματοδότησης.
β. Συστήματα στα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι νόμοι της
αγοράς.
Σύμφωνα με την κλασική οικονομική θεωρία, για να λειτουργήσουν
σωστά και αποτελεσματικά οι νόμοι της αγοράς προϋποθέτουν εκτός των
άλλων και την πλήρη κυριαρχία του καταναλωτή. Αυτό όμως δεν συμβαίνει
ποτέ στην «αγορά» των υπηρεσιών υγείας, αφού σε τέτοιου είδους αγορές
που αποκαλούνται «αγορές προμηθευτών» δεν είναι τελικά ο καταναλωτής
που εκφράζει τη ζήτηση. Οι λόγοι πρέπει να αναζητηθούν και σε αυτή την
περίπτωση στην ιδιαιτερότητα του αγαθού υγεία. Ο ασθενής μόνο σε οριακές
περιπτώσεις μπορεί να διαμορφώσει άποψη για τις ικανότητες του γιατρού,
αλλά και για την έκταση και τη φύση των υπηρεσιών που θα καταναλώσει.
Του λείπει δηλαδή η πληροφόρηση αλλά, και όταν ακόμη την έχει, δεν
μπορεί να κάνει σωστές αξιολογικές κρίσεις και να αποφασίσει για
προσωπικά θέματα υγείας, αφού δεν έχει τις απαραίτητες επιστημονικές
γνώσεις. Ο ασθενής που επισκέπτεται το γιατρό, ζητά απ' αυτόν να
διαγνώσει το πρόβλημα υγείας που νομίζει ότι έχει και να του πει πώς θα το
θεραπεύσει15.
Η κυριαρχία του καταναλωτή που υπάρχει σε πλήρως ανταγωνιστικές
αγορές απουσιάζει από την «αγορά» των υπηρεσιών υγείας λόγω της μεγάλης
ασυμμετρίας στην πληροφόρηση μεταξύ γιατρού και ασθενή16. Αυτό καθιστά
τον ασθενή αδύναμο να αποφασίσει και τελικά εκχωρεί το δικαίωμα αυτό
στο γιατρό. Όμως, και αν ακόμη η κυριαρχία του καταναλωτή υπήρχε, τα
αποτελέσματα δε θα ήταν τα επιθυμητά. Σε μια τέτοια περίπτωση οι γιατροί
θα ανταποκρίνονταν στη ζήτηση των ασθενών και όχι στις πραγματικές τους
ανάγκες υγείας, με συνέπεια να βλάπτονται κάποια σημαντικά στοιχεία της
φροντίδας όπως π.χ. η πρόληψη, η υγειονομική διαφώτιση, η δημόσια υγεία
κλπ. Τέλος, ένα σύστημα που θα αφηνόταν στις δυνάμεις της αγοράς και
στην αγοραστική δύναμη του ασθενή, έστω και με περιορισμένη κυριαρχία,
θα οδηγούσε σε έντονες υγειονομικές και κοινωνικές ανισότητες.
γ. Συστήματα εντάσεως εργασίας.
Επειδή τα συστήματα υγείας βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο
συντελεστή εργασία, θεωρούνται εντάσεως εργασίας, σε αντίθεση με τους

15 Abel — Smith, 1976.
16 Mooney, 1986.
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περισσότερους τομείς της βιομηχανικής παραγωγής που
εντάσεως

κεφαλαίου.

Οι

ανθρώπινοι

πόροι

(ιατρικό,

θεωρούνται
νοσηλευτικό,

παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό) αποτελούν τη σημαντικότερη και
μεγαλύτερη εισροή και απορροφούν τη μερίδα του λέοντος από τους πόρους
για την υγεία.
Οι επαγγελματίες της υγείας είναι συνήθως υψηλά αμειβόμενοι όχι μόνο
γιατί υπηρετούν σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο αλλά και γιατί
παρουσιάζουν υψηλού βαθμού καταμερισμό εργασίας, στοιχείο που απαιτεί
ειδική εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση. Από την άλλη μεριά, η
κυβέρνηση είναι σχετικά ευάλωτη σε πιέσεις για μισθολογικές αυξήσεις, σε
τέτοιους ευαίσθητους τομείς όπως είναι η υγεία, η παιδεία και η άμυνα της
χώρας. Επιπλέον το ιατρικό σώμα, λόγω του αποκλειστικού δικαιώματος
παραγωγής

και

διανομής

των

υπηρεσιών

υγείας,

καταλαμβάνει

μονοπωλιακή θέση στο σύστημα και συνθέτει μια πανίσχυρη επαγγελματική
ομάδα που αποτελεί τον ουσιαστικό ρυθμιστή των δαπανών υγείας17. Για
τους λόγους αυτούς τα συστήματα υγείας τείνουν με το χρόνο να κοστίζουν
όλο και περισσότερο γιατί η αμοιβή της εργασίας αυξάνεται συνήθως με
ταχύτερους ρυθμούς από ότι η οικονομία συνολικά.
δ. Συστήματα εντάσεως οργάνωσης και διαχείρισης.
Οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν σήμερα ένα από τα πλέον σύνθετα και
πολύπλοκα συστήματα. Για το λόγο αυτό, αλλά και γιατί το σύστημα
διαχειρίζεται όχι μόνο ανθρώπινες ζωές, αλλά και μεγάλο μέρος από τους
σπάνιους και εν ανεπάρκεια οικονομικούς πόρους, είναι αναγκαίο να
χρησιμοποιεί εξειδικευμένες μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης των
υπηρεσιών, διαχείρισης των πόρων αλλά και των ίδιων των ασθενών μέσα
στο σύστημα, πλήρη και λεπτομερή μηχανογραφημένα αρχεία ασθενών και
ιατρικών πράξεων κλπ. Αυτό απαιτεί τη χρήση ανεπτυγμένων
πληροφοριακών συστημάτων και τη συντονισμένη συμμετοχή όλων των
επαγγελματιών της υγείας.
Τα τελευταία χρόνια λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, τα
περισσότερα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας έχουν στρέψει σχεδόν όλες τους
τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση της καλύτερης οργάνωσης και του
αποτελεσματικού μάνατζμεντ των υπηρεσιών τους. Όπως αναφέρεται
17

Για μία πιο εμπεριστατωμένη άποψη βλ.: Human Delon, «Ο Ρόλος της Ιατρικής

Κοινότητας στην Αναμόρφωση του Συστήματος Υγείας», στο βιβλίο Χατζηανδρέου,
Σουλιώτης, (επιμ.), 2005.
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χαρακτηριστικά η απλή δημόσια διοίκηση του

τομέα υγείας έχει

αντικατασταθεί από ένα αποτελεσματικό μάνατζμεντ18. Αυτό συνεπάγεται
την

εισαγωγή

στο

σύστημα

στοιχείων

αποδοτικότητας

και

αποτελεσματικότητας,

ανταγωνισμού,
κινήτρων

κλινικής

προς

τους

επαγγελματίες της υγείας κι άλλων μεθόδων και δεικτών.
Μορφές των συστημάτων υγείας

Προκειμένου να κατανοήσουμε το κάθε σύστημα υγείας πρέπει να
αντιληφθούμε το περιβάλλον στο οποίο αυτό αναπτύσσεται, καθώς το κάθε
σύστημα είναι αναπόσπαστο τμήμα της όλης κοινωνικό — οικονομικής δομής
και οργάνωσης του οικείου περιβάλλοντος, όπως άλλωστε φαίνεται και στο
διάγραμμα που ακολουθεί.
Πολιτικό
Σύστημα
-------------------------

Jm

• Σύνταγμα

Κοινωνικό
Σύστημα
* Κοινωνική

• Διανομή εισοδή
ματος

Διάγραμμα 1. Σύστημα Υγείας και Περιβάλλον (Πηγή- Θεοδώρου, Σαρρής, Σούλης, 2001)

Συνεπώς, εάν θεωρήσουμε ότι οι βασικές αρχές και αξίες του συστήματος
καθορίζονται από τις επικρατούσες αρχές και αξίες της κάθε κοινωνίας, τα
επιμέρους

χαρακτηριστικά

του

εξαρτώνται

από

τα

δημογραφικά,

επιδημιολογικά, πολιτισμικά, οικονομικά και πολιτικά δεδομένα κάθε
χώρας. Γιατί αυτά καθορίζουν τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του
συστήματος, τις βασικές του κατευθύνσεις και προτεραιότητες, το εύρος, τον
τρόπο και τις διαδικασίες κάλυψης και διανομής των παρεχόμενων
φροντίδων, τον τρόπο χρηματοδότησης και μια σειρά άλλων λεπτομερειών
που όλα μαζί συνθέτουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της «προσωπικότητας»
του κάθε συστήματος υγείας.
18 Harrison, Nutley, 1993
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φροντίδων, τον τρόπο χρηματοδότησης και μια σειρά άλλων λεπτομερειών
που όλα μαζί συνθέτουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της «προσωπικότητας»
του κάθε συστήματος υγείας.
Για το λόγο αυτό οι υπηρεσίες υγείας δεν μπορούν να αποτελούν έτοιμα
πακέτα και οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να επιλέξουν για τη χώρα τους
κάποιο σύστημα ή μοντέλο από έναν κατάλογο με επιτυχημένα διεθνώς
πρότυπα. Κανένα σύστημα υγείας δεν είναι προς εξαγωγή και πουθενά δεν
μπορεί να εφαρμοστεί και να έχει θετικά αποτελέσματα, αν δεν ληφθούν
υπόψη οι κοινωνικοί, πολιτισμικοί, οικονομικοί και επιδημιολογικοί
παράγοντες της χώρας. Το σύστημα υγείας είναι αντικείμενο συνεχούς
ανάπτυξης και αλλαγών, όχι μόνο λόγω των διαφορετικών αναγκών που
διαχρονικά προκύπτουν, αλλά και λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας, της
αλλαγής των πολιτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αξιών και βέβαια των
οικονομικών δυνατοτήτων.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, τα συστατικά στοιχεία κάθε συστήματος
υγείας, τα οποία είναι και συστατικά στοιχεία κάθε παραγωγικής
διαδικασίας, είναι οι εισροές, δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό και οι υλικοί
και οικονομικοί πόροι, και οι εκροές, δηλαδή οι υπηρεσίες υγείας που
παράγονται μέσα στο σύστημα και οι οποίες οδηγούν στη διατήρηση και
προαγωγή της υγείας και κατ’ επέκταση της ευημερίας των πολιτών19.
Σύμφωνα με τις αρχές που έχουν επικρατήσει τα τελευταία χρόνια στα
περισσότερα κράτη για το αγαθό υγεία και την ευθύνη της πολιτείας για τη
διασφάλιση της παροχής ιατρικής φροντίδας σε όλα τα μέλη της ισότιμα,
μέσα από την οργάνωση ενός συστήματος περίθαλψης, θα μπορούσε κανείς
να πει ότι η ευθύνη του κράτους είναι· να καθορίσει τις παρεμβάσεις
εκείνες που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να λύνονται τα θέματα που αφορούν
τον τρόπο οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών, τις σχέσεις μεταξύ των
φορέων κάλυψης και του τρόπου χρηματοδότησής τους, με σκοπό την
πλήρη, καθολική και ισότιμη κάλυψη των πολιτών.
Αν και όλοι συμφωνούν ότι κάποιας μορφής κρατική παρέμβαση στην
«αγορά» των υπηρεσιών υγείας είναι σήμερα απαραίτητη, εντούτοις η
ένταση και η έκταση αυτής αποτελούν θέμα αντιτιθέμενων απόψεων από τη
στιγμή που υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για τον χαρακτήρα του αγαθού
υγεία και επιπλέον του πώς και σε ποιο βαθμό αυτό παρέχεται στους
πολίτες. Σε κάθε περίπτωση το μέγεθος της κρατικής παρέμβασης εξαρτάται

19 Από το Βιβλίο Θεοδώρου, Σαρρής,Σούλης, 2001.
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από xig εκάστοτε επικρατούσες πολιτικές και ιδεολογικές αρχές και αξίες
και βέβαια τις επιλογές και δυνατότητες που έχει κάθε χώρα. Το μέγεθος
της κρατικής παρέμβασης είναι αυτό που καθορίζει σε μεγάλη έκταση το
είδος ή τη μορφή που τελικά θα πάρει το σύστημα υγείας20.
Πέρα

από

το

βαθμό

κρατικής

παρέμβασης

όλα

τα

συστήματα

παρουσιάζουν από άποψη οργάνωσης και διανομής των υπηρεσιών τα ίδια
συστατικά στοιχεία, δηλαδή τον «καταναλωτή - ασθενή», τους «προμηθευτές
πρώτης γραμμής» (πρωτοβάθμια περίθαλψη και δημόσια υγεία), τους
«προμηθευτές δεύτερης γραμμής» (νοσοκομεία), τους δημόσιους φορείς και
τους «τρίτους πληρώνοντες» (ασφαλιστικά ταμεία ή ασφαλιστικές εταιρίες).
Αυτά τα συστατικά στοιχεία βρίσκονται σε μία δυναμική αλληλεξάρτηση
που καθορίζεται από τις εσωτερικές συνθήκες και σχέσεις που έχουν
καθοριστεί.
Θεωρητικά και με βάση τον τρόπο χρηματοδότησης,

οργάνωσης,

παραγωγής και διανομής των υπηρεσιών υγείας, θα μπορούσαμε να
διακρίνουμε τρία πρότυπα οργάνωσης. Το ιδιωτικό σύστημα περίθαλψης
(«ελεύθερο ή φιλελεύθερο μοντέλο»), το δημόσιο σύστημα (κρατικό ή εθνικό
μοντέλο) και το μικτό σύστημα που αποτελεί κάποια ενδιάμεση μορφή των
δύο.
Το «ελεύθερο» σύστημα, φιλελεύθερο ή ιδιωτικό

Το σύστημα αυτό Βασίζεται στην πλήρη ελευθερία γιατρών και ασθενών
και λειτουργεί με τις δυνάμεις της αγοράς, με τη μικρότερη δυνατή κρατική
παρέμβαση. Αυτό προϋποθέτει την παραδοχή της αγοράς των υπηρεσιών
υγείας και το μηχανισμό των τιμών ως τον καθοριστικό παράγοντα
παραγωγής και διανομής αυτών. Το σύστημα κυριαρχείται από την ιδιωτική
ασφάλιση υγείας, το δε θέμα υγειονομικής κάλυψης αποτελεί προσωπική
και αποκλειστική υπόθεση που απορρέει από την ελευθερία επιλογής του
καθενός. Με Βάση την αρχή αυτή ο καθένας προσωπικά κρίνει και
αποφασίζει εάν πρέπει ή όχι να ασφαλιστεί. Στην πρώτη περίπτωση, είτε
ασφαλίζεται σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες ατομικά, επιλέγοντας το
«πακέτο» υπηρεσιών που ο ίδιος κρίνει ότι τον ικανοποιεί και μπορεί να
πληρώσει τα ασφάλιστρα, είτε ασφαλίζεται μέσω του εργοδότη του, ο οποίος
20

Βλ. χαρακτηριστικά Bassett Mark, «Η Εμπειρία της Παγκόσμιας Τράπεζας (World

Bank) από τη Συμβουλευτική Υποστήριξη σε Χώρες που Μεταρρύθμισαν τα Συστήματα
Υγείας τους: Υπάρχει Συνταγή Επιτυχίας!» στο βιβλίο Χατξηανδρέου, Σουλιώτης, 2005.
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του πληρώνει μέρος ή ολόκληρο το ποσοστό των ασφαλίστρων. Στη δεύτερη
περίπτωση που επιλέγει να μείνει ανασφάλιστος (άνεργος, φτωχός, νέος)
καλείται να αντιμετωπίσει από το ατομικό του εισόδημα τις δαπάνες που
απαιτούνται κάθε φορά που κάνει χρήση των υπηρεσιών υγείας.
Οι παραγωγικοί συντελεστές ανήκουν σε ιδιώτες και ο τρόπος παροχής
των υπηρεσιών, οι τιμές κτλ. καθορίζονται βάσει της προσφοράς και
ζήτησης, ενώ η κάλυψη των αναγκών του κάθε ασθενή εξαρτάται από τη
δυνατότητά του να πληρώσει. Το σύστημα θεωρητικά εξασφαλίζει στον
ασθενή το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής του γιατρού και στο γιατρό το
δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης και του καθορισμού του ύψους της
αμοιβής.
Πρέπει να αναφερθεί ότι το σύστημα αυτό στην απόλυτη μορφή του δεν
συναντάται πουθενά. Γιατί οι αρχές του, ενώ ήταν συμβατές με τις
κοινωνικό — οικονομικές συνθήκες του περασμένου αιώνα, σήμερα
θεωρούνται ξεπερασμένες, μετά την καθολική αναγνώριση ότι η υγεία
αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα του κάθε ατόμου και πρέπει να διασφαλίζεται
με ευθύνη του κράτους και όχι με διαδικασίες που υπακούουν μόνο στους
νόμους της αγοράς.
Πλησιέστερος εκπρόσωπος του προτύπου αυτού είναι οι ΗΠΑ, που ποτέ
δεν είχαν παράδοση κράτους πρόνοιας και κοινωνικών παροχών γενικότερα.
Στο μοντέλο αυτό το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών υγείας ανήκει στην
ιδιωτική πρωτοβουλία. Στις ΗΠΑ περίπου τα δύο τρίτα των υπηρεσιών
υγείας ανήκουν σε ιδιώτες (μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες, HMOs, PPOs
κλπ.), ενώ το κράτος παρεμβαίνει και καλύπτει μόνο τους φτωχούς και τους
ηλικιωμένου με υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται από τα προγράμματα
του Medicaid και Medicare21. Οι υπόλοιποι πληρώνουν την παρεχόμενη
περίθαλψη άμεσα από το ατομικό τους εισόδημα,

ή έμμεσα μέσω

εργοδοτικών εισφορών ή ιδιωτικής ασφάλισης. Στην τελευταία περίπτωση το
είδος και η έκταση των παροχών εξαρτάται από το ύψος της ασφαλιστικής
κάλυψης και τη δυνατότητα πληρωμής των ασφαλίστρων. Υπάρχουν σε κάθε
περίπτωση νομοθετημένα κριτήρια για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών22. Παρόλα αυτά, το σύστημα υγείας
των ΗΠΑ, που πρώτο εισήγαγε την θεμελιώδη ιδέα του «ελεγχόμενου

21 Θεοδώρου, Σαρρής, Σούλης, 2001.
22 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Ρέκκας Δημήτριος, «Οι εξελίξεις στα Συστήματα
Υγείας: Τάσεις και Προβληματισμοί», από το βιβλίο Χατξηανδρέου, Σουλιώτης, 2005.
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ανταγωνισμού», χαρακτηρίζεται στις μέρες μας ως ένα «μη σύστημα» που
διέρχεται από τη μία αλλαγή και κρίση στην άλλη.
Το δημόσιο, κρατικό ή εθνικό μοντέλο

Το δημόσιο σύστημα υγείας τοποθετείται στον αντίποδα του ιδιωτικού και
βασίζεται περισσότερο στην κοινωνική αλληλεγγύη μέσα από την ισότιμη
κάλυψη των αναγκών όλων των πολιτών ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία,
επάγγελμα και κοινωνικό — οικονομική κατάσταση, που επιτυγχάνεται μέσα
από αυξημένη κρατική παρέμβαση και δράση. Στα συστήματα αυτά, το
κράτος εγγυάται ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών υγείας για όλους τους
πολίτες, παρεμβαίνοντας καταλυτικά σε όλο το φάσμα της παραγωγικής
διαδικασίας του συστήματος. Οι συντελεστές παραγωγής μπορεί να ανήκουν
στο κράτος, στα ασφαλιστικά ταμεία ή ακόμα και σε ιδιώτες.
Τα δημόσιου χαρακτήρα συστήματα υποδιαιρούνται σε εκείνα που
χρηματοδοτούνται από την κοινωνική ασφάλιση, (μοντέλο Bismarck) και
εκείνα που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, (μοντέλο
Beveridge). Τα τελευταία έχουν καθιερωθεί να ονομάζονται και εθνικά ή
εθνικοποιημένα. Στην πράξη όμως κανένα από αυτά δεν είναι σήμερα
αμιγώς χρηματοδοτούμενο μόνο από μία πηγή. Πολλά από αυτά θα
μπορούσαν να ταξινομηθούν ως συστήματα χρηματοδοτούμενα κυρίως από
την κοινωνική ασφάλιση ή συστήματα χρηματοδοτούμενα κυρίως από τον
κρατικό προϋπολογισμό.
Στην πρώτη περίπτωση το σύστημα κυριαρχείται από την κοινωνική
ασφάλιση που εκπροσωπείται από τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία (sickness
funds),

τα οποία μέσω των

εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων

χρηματοδοτούν το σύστημα. Δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών
υγείας προέρχεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ύπαρξη πολλών και
αυτόνομων ταμείων που καλύπτουν ομοειδείς επαγγελματικές κατηγορίες
εργαζομένων με διαφορετικό ύψος εισφορών, δημιουργεί τις προϋποθέσεις
για διαφορετικές ασφαλιστικές καλύψεις από ταμείο σε ταμείο. Οι
παραγωγικοί συντελεστές μπορεί να ανήκουν στο κράτος, στην τοπική
αυτοδιοίκηση, στα ασφαλιστικά ταμεία ή και σε ιδιώτες.
Το μοντέλο αυτό τονίζει το ατομικό δικαίωμα του καθενός να αναζητήσει
μέσα από το θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης τρόπους για να καλύψει τις
ανάγκες υγείας του, πληρώνοντας συγχρόνως και το απαιτούμενο ποσό
χρημάτων (εισφορές). Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αυτού του μοντέλου
είναι εκείνα της Γαλλίας και Γερμανίας. Η ευρωπαϊκή εμπειρία έχει δείξει
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ότι τα συστήματα αυτά έχουν ένα σχετικά υψηλότερο οικονομικό κόστος
από τα συστήματα που κυρίως χρηματοδοτούνται από τον κρατικό
προϋ πολο γισμό23.
Στη δεύτερη περίπτωση η χρηματοδότηση προέρχεται κατευθείαν από τον
κρατικό προϋπολογισμό (φορολογία) ή και από τους προϋπολογισμούς των
τοπικών κυβερνήσεων (τοπική φορολογία), η δε παραγωγικοί συντελεστές
ανήκουν κατά κανόνα στο κράτος. Το μοντέλο αυτό βασίζεται στην αρχή ότι
η υγεία αποτελεί δημόσιο αγαθό παρά ατομικό δικαίωμα, τονίζοντας με αυτό
τον τρόπο την υποχρέωση των κρατικών αρχών να εγγυώνται την παροχή
των αναγκαίων υπηρεσιών υγείας. Υποδείγματα κρατικών συστημάτων
υγείας θεωρούνται εκείνα που διαμορφώθηκαν στις χώρες του πρώην
ανατολικού συνασπισμού. Τα συστήματα αυτά στηρίχθηκαν όπως συνέβαινε
το ολόκληρο οικονομικό τους οικοδόμημα, στην πλήρη κρατική παραγωγή
και

ιδιοκτησία

των

υπηρεσιών

υγείας.

Στη

δυτική

Ευρώπη

αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αυτού του μοντέλου θεωρούνται εκείνα
της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της
Σουηδίας κ.ά. Το καθένα βέβαια από αυτά έχει τα δικά του ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά.
Μεταξύ των δύο τύπων εθνικών συστημάτων υπάρχουν μία σειρά άλλων
συστημάτων στα οποία συνυπάρχουν, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό,
τόσο το κράτος όσο και η κοινωνική ασφάλιση. Μία τέτοια περίπτωση
αποτελεί και το

ελληνικό σύστημα υγείας με το

ΕΣΥ (κρατικός

προϋπολογισμός) και τα πολλά ασφαλιστικά ταμεία (κοινωνική ασφάλιση).
Κύρια χαρακτηριστικά του δημόσιου συστήματος οποιασδήποτε μορφής
είναι ο έντονος κρατικός παρεμβατισμός, μέσα από τον οποίο επιδιώκεται^
α) καθολική, πλήρης και ισότιμη κάλυψη του πληθυσμού.
β) ενιαίος σχεδιασμός και προγραμματισμός με κεντρική στρατηγική και
επιμέρους υγειονομικούς στόχους και προτεραιότητες που Βασίζονται στις
πραγματικές ανάγκες υγείας του συνολικού πληθυσμού ή συγκεκριμένων
ηλικιακών και κοινωνικών ομάδων.
γ) χωροταξική και περιφερειακή κατανομή των υγειονομικών μονάδων,
των ανθρώπινων και υλικών πόρων, με Βάση τις πραγματικές ανάγκες του
πληθυσμού έτσι ώστε να περιορίζονται οι περιφερειακές ανισότητες.

23
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δ) κεντρική και ενιαία χρηματοδότηση που προέρχεται είτε από τη
γενική / τοπική φορολογία είτε από ασφαλιστικές εισφορές ή και από τις δύο
πηγές, οι δε υπηρεσίες υγείας παρέχονται στον πολίτη δωρεάν.
ε) ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας με αποκέντρωση στη
διαδικασία λήψης των αποφάσεων και του κοινωνικού ελέγχου.
Μικτά συστήματα

Σήμερα, ούτε το ιδιωτικό ούτε το δημόσιο μοντέλο λειτουργούν στην
αμιγή τους μορφή σε κάποια χώρα. Αναφέρθηκε ότι πιο κοντά στο ιδιωτικό
βρίσκεται το αμερικάνικο σύστημα. Με νησίδες όμως κρατικής παρέμβασης
αυτές του Medicare και Medicaid, ενώ πιο κοντά στο δημόσιο (εθνικό)
βρίσκεται το National Health System (NHS) της Μεγάλης Βρετανίας. Και
εδώ όμως υπάρχουν νησίδες που λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους της
ελεύθερης αγοράς, όπως η περίφημη Harley Street και η γνωστή British
United Private Association (BUPA), με 4,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους
και δική τους υγειονομική υποδομή24.
Ανάμεσα στα δύο κλασικά πρότυπα οργάνωσης και χρηματοδότησης
υπάρχουν διάφορες ενδιάμεσες μορφές. Τέτοια συστήματα έχουν οι
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Τα συστήματα αυτά επειδή βασίζονται σε
μεγάλο βαθμό στην κοινωνική ασφάλιση, υπηρετούν την αρχή της
κοινωνικής δικαιοσύνης μέσα από τη συλλογική κάλυψη του πληθυσμού, η
οποία χρηματοδοτείται από εισφορές που υπολογίζονται με βάση την
οικονομική δυνατότητα του καθενός κι όχι της ανάγκης υγείας που έχει.
Η παρέμβαση του κράτους είναι κι εδώ σημαντική. Όχι μόνο παρεμβαίνει
σε κεντρικό επίπεδο και καθορίζει τη στρατηγική, αλλά και σε επίπεδο
οργάνωσης και διοίκησης έχει σημαντικό ρόλο. Πέραν αυτών έρχεται
αρωγός και συμπληρώνει τα χρηματοδοτικά κενά της κοινωνικής ασφάλισης,
διασφαλίζοντας σε όλο τον πληθυσμό ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών
υγείας. Σε τέτοια συστήματα συνήθως υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία όσον
αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των υπηρεσιών, τον τρόπο παραγωγής και
διανομής των υπηρεσιών, την εργασιακή σχέση και τον τρόπο αμοιβής των
προμηθευτών.

24 Από χο βιβλίο Θεοδώρου, Σαρρής, Σούλης, 2001.
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Τα πλεονεκτήματα κατ μειονεκτήματα των μικτών συστημάτων δεν είναι
καθόλου εύκολο να προσδιοριστούν επακριβώς, τη στιγμή που μία τέτοια
απόπειρα θα απαιτούσε τη μελέτη αυτών κατά περίπτωση. Σε κάθε
περίπτωση, τα περισσότερα έχουν μέσα στα τελευταία χρόνια καταφέρει να
διασφαλίσουν

ένα

ικανοποιητικό

επίπεδο

υγείας

στο

σύνολο

του

πληθυσμού, μέσα σε συνθήκες ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης με ένα
λογικό κόστος, σε σύγκριση πάντα με το αμερικανικό σύστημα. Βέβαια
πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και αυτό υπονοούν οι μεταρρυθμίσεις
της προηγούμενης δεκαετίας.
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Οι Προκλήσεις του Σήμερα
Διεθνείς τάσεις

Ο στόχος των Συστημάτων Υπηρεσιών Υγείας διεθνώς είναι να παρέχουν
ισότιμη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας φροντίδα για όλους, αποδοτικά και
αποτελεσματικά25. Η επίτευξη των εν δυνάμει αντικρουόμενων αυτών
στόχων έχει γίνει δυσκολότερη τις τελευταίες δύο δεκαετίες κυρίως εξαιτίας
των κλιμακούμενων υψηλών δαπανών για τις υπηρεσίες υγείας. Οι κύριοι
δε παράγοντες αύξησης των δαπανών αυτών περιλαμβάνουν·' τη γήρανση
του πληθυσμού, την εμφάνιση νέων ασθενειών, το λεγόμενο «ψυχολογικό»
άγχος του σύγχρονου ανθρώπου, την έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας, τον
ανθυγιεινό τρόπο ζωής και την εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας.
Αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό με τα συστήματα αμοιβής κατά πράξη
των παραδοσιακών ασφαλιστικών προγραμμάτων, έχουν ως αποτέλεσμα την
ύπαρξη συστημάτων υγείας που δεν κατορθώνουν να επιτύχουν τον στόχο
της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε όλους και καθιστούν
αναγκαία τη μεταρρύθμισή τους.

Εντούτοις,

η μεταρρύθμιση

ενός

συστήματος υγείας δεν συνιστά ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά μία δύσκολη,
συνεχή και δυναμική διαδικασία που διαρκεί χρόνια και απαιτεί μεγάλη
προσπάθεια από όλους τους συμμετέχοντες (κυβερνήσεις, δημόσιο τομέα,
ιδιωτικό τομέα και πολίτες).
Τα συστήματα υγείας στην Ευρώπη χαρακτηρίζονται από την κυριαρχία
των δημόσιων φορέων, οι οποίοι παραδοσιακά ανέλαβαν την κάλυψη των
δαπανών υγείας των πολιτών στην προσπάθειά τους να παρέχουν ισότιμη
πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας φροντίδα για όλους. Οι δημογραφικές
(γήρανση του πληθυσμού) και οικονομικές (συνεχής αύξηση των δαπανών
υγείας) συνθήκες πιέζουν όλο και περισσότερο τα δημόσια συστήματα υγείας
των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, με αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις να
μην μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά στις υποσχέσεις τους. Ειδικά
στην Ευρώπη, η ένταση που δημιουργείται από την ανάληψη της
κοινωνικής

δέσμευσης

είτε

για

τη

συνταξιοδότηση

είτε

για

τη

συνταξιοδοτική πολιτική είτε για την πολιτική υγείας έχει αυξηθεί τα
τελευταία χρόνια και αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο στο

25 Βελιώχης Γεώργιος, «Ο Ρόλος του Ιδιωτικού Τομέα στη Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών
Υγείας», στο Βιβλίο Χατζηανδρέου, Σουλιώτης, 2005.
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μέλλον26. Η ένταση αυτή επεκτείνεται από τη χαμηλή ικανοποίηση των
πολιτών από το δημόσιο τομέα υγείας λόγω των λιστών αναμονής για
περίθαλψη,

των

ελλείψεων

στην

υποδομή,

της

κυριαρχίας

της

γραφειοκρατίας και άλλων συναφών προβλημάτων.
Αυτή η ανικανότητα των κυβερνήσεων να αναλάβουν το οικονομικό βάρος
της περίθαλψης μεταφράζεται στη μεταφορά του οικονομικού Βάρους από το
δημόσιο τομέα στους πολίτες, οι οποίοι καλούνται να αναλάβουν οι ίδιοι όλο
και μεγαλύτερη ευθύνη για τις ανάγκες τους. Επιπρόσθετα, τα δημόσια
προγράμματα

υγείας

επανεστιάζουν

ολοένα

και

περισσότερο

και

περιορίζουν τη συμμετοχή τους στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Αυτό το
γεγονός προκαλεί την αντίστοιχη ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, που από
τη δική του πλευρά, καλείται να καλύψει το κενό που αφήνει ο δημόσιος
τομέας. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, και ο ίδιος ο ιδιωτικός τομέας αδυνατεί
να καλύψει το κενό αυτό. Ο σημαντικότερος λόγος για την αδυναμία αυτή
είναι κυρίως οικονομικός: η πλειοψηφία των πολιτών δεν έχει την
οικονομική δυνατότητα να απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα.
Επιπλέον,

το

ρυθμιστικό

πλαίσιο

σε

πολλές

περιπτώσεις

είναι

ακατάλληλο για να επιτρέψει την ορθολογική ανάπτυξη του ιδιωτικού
τομέα. Υπάρχει μεγάλος αριθμός νομοθετικών ρυθμίσεων που επηρεάζουν
αρνητικά την πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα. Στην κατεύθυνση αυτή οι
κυβερνήσεις

μπορούν

να

λάβουν

μέτρα

όπως

για

παράδειγμα

η

φοροαπαλλαγή όσον αφορά τα ασφάλιστρα υγείας, επιτρέποντας με τον
τρόπο αυτό την κατοχύρωση εναλλακτικών προϊόντων, ανάλογα με τις
οικονομικές δυνατότητες του κάθε πολίτη Για παράδειγμα, στη Ρουμανία,
παρά το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για ιδιωτική υγεία, δεν υπήρχε
κατάλληλη υποδομή, ώστε ο ιδιωτικός τομέας να προσφέρει τις αναγκαίες
υπηρεσίες στους πολίτες. Συνεπώς, έπρεπε να δημιουργηθούν ιδιωτικές
εγκαταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος Interamerican Life Insurance
CO, προχώρησε σε μια συμφωνία με την κυβέρνηση για την παραχώρηση
γης, και συγκεκριμένα ενός κρατικού οικοπέδου, το οποίο βρισκόταν δίπλα
σε ένα από τα κορυφαία δημόσια νοσοκομεία στο Βουκουρέστι με
περισσότερες από 750 κλίνες, προκειμένου να ιδρυθεί σε αυτό μια ιδιωτική
πτέρυγα με 100 κλίνες και να συνδεθεί με το δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα.
Ασφαλώς, αυτό αποτελεί ένα καλό πιλοτικό παράδειγμα για την ανάπτυξη

26 Υφανχόπουλος, 2003.
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και την επέκταση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην
ευρύτερη νότιο — ανατολική Ευρώπη27.
Καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας των μεταρρυθμίσεων - Η διεθνής
εμπειρία

Οι παραπάνω προκλήσεις και τάσεις οδήγησαν πολλές από τις σύγχρονες
ανεπτυγμένες οικονομίες σε πολιτικές μεταρρύθμισης των συστημάτων
υγείας τους, πολλές από τις οποίες στέφθηκαν με επιτυχία. Κοινοί
παράγοντες

επιτυχίας

των

μεταρρυθμιστικών

αυτών

πολιτικών

αναδείχθηκαν, όπως παρουσιάζονται, οι ακόλουθοι28:
—1 Σύστημα χρηματοδότησης

Η κυβέρνηση έχει ένα ξεκάθαρο ρόλο χρηματοδότησης του δημόσιου
τομέα υγείας, καθώς και υποστήριξης των νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα.
Σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ευρώπης
και των χωρών της Αμερικής, παρατηρείται μια έντονη τάση οι χώρες να
βασίζονται όλο και περισσότερο στην κοινωνική ασφάλιση των συστημάτων
υγείας τους. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση πρέπει να διαθέτει ένα
υποχρεωτικό και ενοποιημένο πρόγραμμα κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο
να καλύπτει όλους τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Σε ένα τέτοιο
πλαίσιο, η κυβέρνηση θα πρέπει να εγγυάται ισότιμη πρόσβαση σε
αξιόπιστη παροχή υγειονομικής περίθαλψης και να ομαδοποιεί τους
ασφαλιστικούς κινδύνους, (risk pooling).
Ένα επίμαχο σημείο είναι ότι οι ασθενείς θα πρέπει να πληρώνουν κι
αυτοί ένα μικρό ποσοστό συνεισφοράς ασφάλισης.

Οι Καναδοί για

παράδειγμα θεωρούν ότι οι πολίτες δεν πρέπει να πληρώνουν τίποτε όταν
λαμβάνουν τις υπηρεσίες. Όμως, οικονομικές μελέτες δείχνουν ότι οι
ασθενείς, όταν δεν είναι αναγκασμένοι να καλύψουν οι ίδιοι ένα μέρος της
δαπάνης, έχουν την τάση να υπερκαταναλώνουν προϊόντα και υπηρεσίες,
ειδικά στη φαρμακευτική περίθαλψη.

27 Βελιώτης Γεώργιος, «Ο Ρόλος του Ιδιωτικού Τομέα στη Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών
Υγείας», στο βιβλίο Χατζηανδρέου, Σουλιώτης, 2005.
28 Hsiao William, «Καθοριστικοί Παράγοντες Επιτυχίας στις Μεταρρυθμίσεις των
Συστημάτων Υγείας: Η Διεθνής Εμπειρία», στο Βιβλίο Χατζηανδρέου, Σουλιώτης, 2005.
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Διάκριση χρηματοδότησης και παροχής υπηρεσιών υγείας

Ένα άλλο καθοριστικό στοιχείο επιτυχίας ενός συστήματος υγείας είναι η
ύπαρξη

ενός

ξεκάθαρου

πλαισίου

διάκρισης

μεταξύ

του

φορέα

χρηματοδότησης και του φορέα παροχής των υπηρεσιών υγείας. Πολλές
φορές σε ένα Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης ενσωματώνονται και τα δύο με
αποτέλεσμα να δημιουργείται τεράστιο οικονομικό πρόβλημα σε κάθε χώρα
που

επέλεξε αυτό το μοντέλο. Τα τελευταία

10 -

15 χρόνια η

χρηματοδότηση διαχωρίζεται από την παροχή, στα περισσότερα συστήματα,
ως «εγγύηση» επιτυχίας. Έτσι, ο φορέας που χρηματοδοτεί, όπως π.χ. το
Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης, οφείλει να αντιπροσωπεύει το συμφέρον
των πολιτών και, συνεπώς, να αγοράζει τις υπηρεσίες από τους παροχείς και
να διαπραγματεύεται τις τιμές με τους εισαγωγείς φαρμάκων. Το Ίδρυμα
αυτό θα πρέπει να είναι αυτόνομο και διαφανές, διαφορετικά πολύ γρήγορα
θα εισχωρήσουν διάφορες πολιτικές (και εξωτερικές) πιέσεις, οι οποίες θα
διακυβεύουν τη λειτουργία του.
Α νταγωνισμόςμεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας

Στον τομέα της προσφοράς από την άλλη, θα πρέπει να υπάρχουν
ανταγωνιστικοί παροχείς, δηλαδή τα δημόσια νοσοκομεία θα πρέπει να
ανεξαρτητοποιηθούν και, όπου είναι δυνατόν, να ανταγωνίζονται με τους
ιδιωτικούς

φορείς.

Στο

Ηνωμένο

Βασίλειο

προσπαθούν

να

ανεξαρτητοποιήσουν περισσότερο τα νοσοκομεία, ενώ στη Σιγκαπούρη έχουν
τα ίδια την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και της διαχείρισης του
ανθρώπινου δυναμικού τους. Αυτό βέβαια είναι ιδιαίτερα δύσκολο.
Εξάλλου, είναι γνωστό ότι οι πιο έντονες αντιδράσεις σε οποιασδήποτε
μεταρρύθμιση προέρχονται από το δημόσιο τομέα, τους ιατρούς και το
νοσηλευτικό προσωπικό που υπηρετεί εκεί. Μέχρι σήμερα οι απαιτήσεις
από το δημόσιο αυτούς ήταν περιορισμένες, αλλά τώρα τους ζητείται να
επιδεικνύουν

συγκεκριμένη

συμπεριφορά,

να

παρέχουν

υπηρεσίες

ποιότητας και να λειτουργούν και τα απογεύματα ή και κάποια βράδια, ώστε
να διευκολύνεται η πρόσβαση των ασθενών. Μπορεί αυτή η αλλαγή να είναι
δύσκολη, είναι όμως αναγκαίο στοιχείο μιας μεταρρύθμισης που θα φέρει το
σύστημα υγείας στον 21ο αιώνα.
5! Διαχείριση της προσφοράς
Ο τομέας της υγείας βρίθει από τις αποτυχίες της αγοράς. Η ασυμμετρία
της

πληροφόρησης

καθιστά

τους

ιατρούς «κυρίαρχους»

στη λήψη
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αποφάσεων. Οι ασθενείς επισκέπτονται τον ιατρό με συμπτώματα, και,
αναμένουν από αυτόν τη διάγνωση και τη θεραπεία. Δεν έχουν την ικανή
και την αναγκαία γνώση για να αξιολογήσουν την πρόταση του ιατρού τους.
Απλώς την εμπιστεύονται. Έτσι, όταν υπάρχουν τόσο πολλοί ιατροί, είναι
αναπόφευκτο να παρατηρείται συνεχής αύξηση των δαπανών για την υγεία.
Στην Ελλάδα, ειδικότερα, «παράγονται» υπερβολικά πολλοί ιατροί,
πρόβλημα κοινό σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με εξαίρεση το Ηνωμένο
Βασίλειο. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος όχι μόνο στο συνολικό αριθμό των
ιατρών, αλλά και στην κατανομή τους. Κατανομή όχι μόνο γεωγραφική αλλά
και στις αναγκαίες ειδικότητες. Η Σιγκαπούρη μάλλον παραμένει το
καλύτερο παράδειγμα ελέγχου του ιατρικού δυναμικού. Η απελευθέρωση
του συστήματος υγείας εκεί οδήγησε μέσα σε 10 χρόνια σε εκτόξευση των
δαπανών σε ανεξέλεγκτα επίπεδα, με αποτέλεσμα την «εξ αντανακλάσεως»
στροφή του συστήματος στον έλεγχο του τομέα της προσφοράς και,
ιδιαίτερα, του ιατρικού προσωπικού και της διάχυσης των νέων τεχνολογιών
και καινοτόμων θεραπειών.
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΥ)
Ιστορική Εξέλιξη
Το θεσμικό πλαίσιο

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) της χώρας θεμελιώθηκε νομοθετικά
με το νόμο 1397/8329. Πιο συγκεκριμένα, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που
ήρθε στην εξουσία το 1981 είχε προεκλογικά δεσμευτεί ότι θα εφαρμόσει
ένα εθνικό σύστημα υγείας. Η δέσμευση αυτή ικανοποιούσε την ανάγκη και
απαίτηση της συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού, αλλά και
σημαντικής μερίδας των επαγγελματιών της υγείας, αφού η κατάσταση στο
χώρο της υγείας χειροτέρευε

συνεχώς,

προκαλώντας έντονη λαϊκή

δυσαρέσκεια.
Οι πρώτες ενέργειες της τότε κυβέρνησης προς την κατεύθυνση της
οργάνωσης του υγειονομικού τομέα έγιναν με την ψήφιση του νόμου
1278/82 για τη σύσταση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και του
νόμου 1316/83 για τη σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου (ΕΟΦ),
της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας και της Εθνικής Φαρμακαποθήκης.
Το

ΚΕΣΥ,

μετονομάστηκε

πρόσφατα σε

Συμβούλιο Υγειονομικής

Περιφέρειας (Σ.Υ.ΠΕ.), σύμφωνα με το νόμο 3329/05, σε μία προσπάθεια
ενδυνάμωσης του ρόλου του, ο οποίος είχε αποδυναμωθεί πλήρως30.
Πρόκειται για ένα σημαντικό όργανο, καθώς συγκροτείται από εκπροσώπους
των εργαζομένων στο χώρο της υγείας, από εκπροσώπους της πολιτείας και
εκπροσώπους των

πολιτών.

Είναι γνωμοδοτικό όργανο για θέματα

σχεδιασμού, οργάνωσης, προγραμματισμού, ελέγχου και συντονισμού των
υπηρεσιών υγείας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Πρόκειται ουσιαστικά για
ένα όργανο επιτελικό που πρέπει να διαμορφώνει τις στρατηγικές και την
πολιτική υγείας στη χώρα. Αναφορικά δε με τους τρεις ιδρυθείς
οργανισμούς στο χώρο του φαρμάκου, αυτοί δημιουργήθηκαν με σκοπό τη

29 Ν.1397/Φ. 143Α/7.10.83. Για αναζήτηση των ΦΕΚ Βλ. Εθνικό Τυπογραφείο στο
www.et.gr. Αναλυτικότερα, για την πορεία της νομοθεσίας σχετικά με το ΕΣΥ Βλ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: «Πίνακας 3. Βασική νομοθεσία ΕΣΥ».
30 Ν.3329/Φ. 81Α/4.4.05. Ο νόμος αυτός, καθώς και η αιτιολογική έκθεση μπορούν να
αναζητηθούν και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
στο www.vpvp.gr.
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δραστική παρέμβαση του κράτους σε επίπεδο έρευνας, παραγωγής, διανομής
και εμπορίας των φαρμακευτικών προϊόντων κι έτσι παραμένουν.
Ο νόμος 1397 που ψηφίστηκε από τη Βουλή το Σεπτέμβριο του 1983,
αποτελεί

τη

μεγαλύτερη

νομοθετική

μεταρρύθμιση

στο

ελληνικό

υγειονομικό σύστημα, αφού για πρώτη φορά έμπαιναν τα πλαίσια και οι
βάσεις για την ανάπτυξη ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σύμφωνα με την
εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, οι στόχοι του

1397 ήταν η

αποκέντρωση, ο κοινωνικός έλεγχος, το ενιαίο πλαίσιο ανάπτυξης και
λειτουργίας, ο ενιαίος προγραμματισμός, η δικαιότερη κατανομή των πόρων,
η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και η καθιέρωση του γιατρού
πλήρους κι αποκλειστικής απασχόλησης.
Η φιλοσοφία του νόμου βασίστηκε στην αρχή ότι η υγεία είναι κοινωνικό
αγαθό και κάθε πολίτης ανεξάρτητα από την κοινωνικό - οικονομική του
θέση έχει δικαίωμα για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας. Υπό αυτή την
έννοια το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας
(Άρθρο 1) και αυτό εναρμονίζεται με το ελληνικό σύνταγμα που ορίζει ότι
«το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών».

Οι βασικές αρχές και προβλέψεις του νόμου ήταν:
1. Κρατική ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες.
Αυτό σήμαινε ότι το κράτος θα είναι ο κύριος προμηθευτής των
υπηρεσιών, οι δαπάνες θα αποβλέπουν στο κοινωνικό όφελος και
όχι στο εμπορικό κέρδος και θα βαρύνουν το δημόσιο ή τους
ασφαλιστικούς οργανισμούς. Για το λόγο αυτό δεν θα επιτρεπόταν
πλέον η ίδρυση ιδιωτικών νοσοκομείων και κλινικών, πέραν των
όσων ήδη λειτουργούσαν.
2. Αποκέντρωση των υπηρεσιών μέσα από τη διαίρεση της χώρας σε
υγειονομικές περιφέρειες και τη συμμετοχή της κοινότητας στις
αποφάσεις με τη σύσταση και λειτουργία των Περιφερειακών
Συμβουλίων Υγείας (ΠΕΣΥ) και την εκχώρηση γνωμοδοτικών και
εποπτικών

αρμοδιοτήτων

στα

Νομαρχιακά

Συμβούλια.

Η

υγειονομική περιφέρεια θα αποτελεί τη Βάση για την ανάπτυξη
των υπηρεσιών υγείας με τα περιφερειακά ιατρεία, τα κέντρα
υγείας, τα νομαρχιακά νοσοκομεία και το περιφερειακό πανεπιστημιακό νοσοκομείο.
3. Έμφαση

στην

ανάπτυξη

της

πρωτοβάθμιας

φροντίδας.

Προβλεπόταν η δημιουργία 400 κέντρων υγείας και μεγάλος
αριθμός περιφερειακών ιατρείων, τόσο στις αγροτικές όσο και στις

34

αστικές περιοχές για την κάλυψη των αναγκών της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) όλων των πολιτών. Τα κέντρα υγείας και
τα περιφερειακά ιατρεία θα έπρεπε να στελεχωθούν κυρίως με
γιατρούς γενικής ιατρικής.
4. Βελτιώσεις στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών μέσα από την
ταχύρυθμη

ανάπτυξη

της

υποδομής

και

οργάνωσης

των

νοσοκομείων. Με βάση το πενταετές πρόγραμμα 1983 - 88
προβλεπόταν η ανάπτυξη της νοσοκομειακής περίθαλψης με την
ενίσχυση των νομαρχιακών
νομαρχιακών

νοσοκομείων, την ανέγερση νέων

και περιφερειακών νοσοκομείων, την ένταξη της

νοσοκομειακής υποδομής των άλλων ασφαλιστικών φορέων στο
ΕΣΥ, τον εκσυγχρονισμό, εξοπλισμό και πλήρη κάλυψη των
αναγκών σε προσωπικό όλων των νοσοκομείων. Οι γιατροί του ΕΣΥ
θα έπρεπε να είναι πλήρους κι αποκλειστικής απασχόλησης, κάτι
που σήμαινε ότι κανένας γιατρός του συστήματος δεν θα μπορούσε
να ασκεί ελεύθερο επάγγελμα, να κατέχει άλλη θέση στο δημόσιο ή
ιδιωτικό τομέα και να είναι ιδιοκτήτης ιδιωτικών κλινικών ή να
συμμετέχει σε εταιρίες.
Αν και ο Ν. 1397/83 θεωρείται ακόμη και σήμερα ως η σημαντικότερη
προσπάθεια που έγινε ποτέ στη χώρα μας για τον τομέα ανάπτυξης μιας
ενιαίας και ολοκληρωμένης πολιτικής υγείας, εντούτοις του καταλογίζονται
και ελλείψεις και παραλήψεις. Αυτές συνοψίζονται:
α) στην αδυναμία του να αφομοιώσει και αξιοποιήσει την εμπειρία άλλων
χωρών αλλά και κριτικά συμπεράσματα του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας (ΠΟΥ), όπως και της Διεθνούς Τράπεζας πάνω στις διαδικασίες
ανάπτυξης εθνικών συστημάτων υγείας31,
β) στη μη πρόβλεψη ενός μηχανισμού διαχείρισης και χρηματοδότης που
θα λάμβανε υπόψη την εξελισσόμενη οικονομική κρίση και θα οδηγούσε σε
χαλιναγώγηση του κόστους και
γ) στον ιατροκεντρικό χαρακτήρα των περισσότερων ρυθμίσεων.
Έκτοτε, διάφορες είναι κατά καιρούς οι νομοθετικές διατάξεις που
συμπληρώνουν, τροποποιούν ή βελτιώνουν τον αρχικό νόμο. Από τις πιο
πρόσφατες

νομοθετικές

ρυθμίσεις

η

υπ’

αριθμόν

2889/2001

που

θεσμοθέτησε την περιφερειακή συγκρότηση του Ε.Σ.Υ. στα λεγάμενα

31

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.who.org και www.worldbank.org (δικτυακοί

τόποι των ΠΟΥ και Παγκόσμιας Τράπεζας αντίστοιχα).
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Περιφερειακά

Συστήματα

Υγείας

και

Πρόνοιας

(ΠΕ.Σ.Υ.Π.)32.

Συγκεκριμένα, σε κάθε υγειονομική περιφέρεια της χώρας ιδρύεται νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Περιφερειακό Σύστημα
Υγείας» το οποίο συμπληρώνεται από το όνομα της οικείας περιφέρειας. Η
χώρα είναι χωρισμένη σε 13 υγειονομικές περιφέρειες εκ των οποίων η
Αττική κατατάσσεται στην 9η περιφέρεια και η Θεσσαλονίκη στη 2η.
Σύμφωνα δε με συμπληρωματικό νόμο, που τέθηκε σε ισχύ από

και τις

16/09/2002, συστάθηκε στο τότε Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας υπηρεσία
με

τίτλο

«Σώμα

Επιθεωρητών

Υπηρεσιών

Υγείας

και

Πρόνοιας»

(Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)33. Στην αρμοδιότητα αυτού υπάγεται ο έλεγχος όλων των
υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου των
τομέων υγείας και πρόνοιας που εποπτεύονται από το συγκεκριμένο
Υπουργείο (δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας, Ε.Κ.Α.Β., Ε.Ο.Φ., παιδικοί
και βρεφονηπιακοί σταθμοί, κέντρα παιδικής μέριμνας, ιδρύματα χρονίως
πασχόντων, οίκοι ευγηρίας κλπ.), των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής
πρόνοιας

των

περιφερειών

του

κράτους

και

των

νομαρχιακών

αυτοδιοικήσεων, των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, καθώς και των ιδιωτικών κλινικών,
διαγνωστικών μονάδων υγείας, φαρμακείων και γενικά όλων των φορέων του
ιδιωτικού τομέα που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, ώστε να προλαμβάνεται ή
να καταστέλλεται η ανεξέλεγκτη και αναποτελεσματική λειτουργία τους. Τα
θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων δεν
αποτελούν αντικείμενο αρμοδιότητας του Σώματος.
Το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. διαρθρώνεται οργανωτικά ως ακολούθως:
α. Τομέας Υγειονομικού - Φαρμακευτικού Ελέγχου
β. Τομέας Διοικητικού - Οικονομικού Ελέγχου
γ. Τομέας Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας
δ. Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης
ε. Περιφερειακά Γραφεία (το μόνο Περιφερειακό Γραφείο που λειτουργεί
σήμερα, είναι το Περιφερειακό Γραφείο Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα τη
Θεσσαλονίκη).
Αποστολή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π είναι η ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικού και
Περιφερειακού μηχανισμού για τη διενέργεια συστηματικών επιθεωρήσεων,
ελέγχων και ερευνών σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται
στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργού Υγείας. Ο παραπάνω

32 Ν. 2889 τεύχος Α’ ΦΕΚ 37/2.3.2001.
33 Ν. 2920 τεύχος Α' ΦΕΚ 131/27.6.2001.
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μηχανισμός λειτουργεί με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας και
αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας,
την ποιοτική αναβάθμιση αυτών, την εξάλειψη της κακοδιοίκησης και την
προστασία της υγείας και της περιουσίας των πολιτών από την παροχή
υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας με καταχρηστικό τρόπο34.
Ο πλέον πρόσφατος νόμος 3329/05, ήρθε ως διορθωτική παρέμβαση της
της

κυβέρνησης
καταρχήν

τα

Νέας Δημοκρατίας

ΠΕ.Σ.Υ.Π.,

όπου

τα

στο

Ν.2889/2001,

νοσοκομεία

καταργώντας

λειτουργούσαν

ως

αποκεντρωμένες μονάδες αυτών, και εισάγοντας στη θέση τους τις
Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.)35. Η μεγάλη καινοτομία
του νέου συστήματος είναι ότι: «χα Νοσοκομεία και οι Μονάδες Κοινωνικής
Φροντίδας, δηλαδή η τρίτη βαθμίδα της υγειονομικής πυραμίδας της χώρας,
ξαναγίνονται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με δικά τους
όργανα, περιουσία και προϋπολογισμό, ώστε να αποκτήσουν ουσιαστικές
αρμοδιότητες και να επιτευχθεί πραγματική αποκέντρωση»36. Επιπλέον,
δίνεται έμφαση στην οργάνωση του συστήματος προμηθειών της Κεντρικής
Υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων μονάδων των Δ.Υ.ΠΕ. κατά τρόπο που
να αποφεύγονται οι χρονοΒόρες διαδικασίες, να εξασφαλίζονται υγιείς όροι
ανταγωνισμού

και να αντιμετωπίζεται το

πρόβλημα της τεράστιας

δημοσιονομικής επιβάρυνσης που προκαλεί η σπατάλη των πόρων υγείας.
Βασικός στόχος του νόμου 3329/05 είναι να αποκτήσει η διαπραγματευτική
δύναμη των μονάδων υγείας του Ε.Σ.Υ. την πραγματική της δύναμη στην
αγορά και να αξιοποιηθεί από έμπειρα στελέχη και ευέλικτους μηχανισμούς
υλοποίησης (Βλ. παρακάτω σχετικά με Σ.Δ.Ι.Τ.).
Ιδιαίτερα μεγάλο Βάρος δόθηκε από τη νέα κυβέρνηση και στο ζήτημα της
ρύθμισης των χρεών των νοσοκομείων. Συγκεκριμένα με το νόμο 3301/04
(Άρθρο 17), οι προμηθευτές των νοσοκομείων κλήθηκαν να συμμετάσχουν
στη διαδικασία αυτή, υποβάλλοντας εγγράφως τις απαιτήσεις τους37. Ως
αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας αυτής, παράλληλα με την προσπάθεια

34 Στο

δικτυακό τόπο

του

Υπουργείου

Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(www.ypyp.gr). υπάρχει δημοσιευμένη η πρόσφατη έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα
του τελευταίου ελέγχου του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
35 Ν.3329/Φ. 81Α/4.4.05.
36 Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»,

όπως κατατέθηκε στη Βουλή στις 25 Φεβρουάριου

2005. (βλ. www.vpyp.gr).
37 Ν. 3301/Φ. 263Α/23.12.04.
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περιστολής των δαπανών, σημειώθηκε σαφής μείωση της μεταβολής των
χρεών των νοσοκομείων από 121% εν έτη 2002 — 2003 σε μόλις 63% για το
έτος 2003 - 200438.
Στο ευρύτερο πλαίσιο περιστολής κι ελέγχου των δαπανών οι ιδιωτικές
κλινικές και τα διαγνωστικά εργαστήρια υποχρεώνονται να υποβάλλουν
στις Δ.Υ.ΠΕ. αντίγραφα των τιμολογίων και των συμβάσεων με τους
προμηθευτές τους προκειμένου

να

είναι δυνατή η σύγκριση των

προσφερόμενων τιμών. Αναφορικά με το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο που
διέπει τη λειτουργία των κλινικών και διαγνωστικών κέντρων η εξέλιξη
αυτού είχε ως ακολούθως:
5! Κλινικές

Ο κλάδος των ιδιωτικών θεραπευτηρίων περιορίστηκε σημαντικά κατά
την δεκαετία του 1980 κυρίως λόγω της ακολουθούμενης πολιτικής, που
σκοπό είχε τότε την ενίσχυση του νεοσύστατου Ε.Σ.Υ. Έτσι, βάσει των
διατάξεων του Ν. 1397/83 είχε σταματήσει η έκδοση αδειών για ίδρυση νέων
κλινικών ή επέκταση των ήδη υφισταμένων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό
με την τακτική καθήλωσης των νοσηλίων σε χαμηλά επίπεδα είχε ως
αποτέλεσμα την αποθάρρυνση των επιχειρηματιών να επενδύσουν σε
μονάδες παροχής δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Έτσι, ενώ στα δημόσια
νοσοκομεία παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού τους από 122 το 1983 σε 140
το 1993, ο αριθμός των αντίστοιχων ιδιωτικών μειώθηκε σε 224 το 1993 από
391 το 198339.
Με το Προεδρικό Διάταγμα 247/91 επιτράπηκε ξανά η ίδρυση, λειτουργία
και μεταβίβαση ιδιωτικών κλινικών, καθώς επίσης και η δημιουργία
ανεξάρτητων διαγνωστικών μονάδων μέσα στις ίδιες τις κλινικές και η
χορήγηση των αδειών λειτουργίας των μονάδων αυτών τόσο σε φυσικά όσο
και σε νομικά πρόσωπα.
Με

τις

διατάξεις

αυτές

οι

κλινικές

εκτός

από

θεραπευτήρια

μετατράπηκαν και σε μεγάλης κλίμακας διαγνωστικά κέντρα, τα οποία σε
σύντομο

διάστημα

κάλυψαν

σημαντικό

μέρος

της

πρωτοβάθμιας

περίθαλψης. Παράλληλα, με τους νόμους 517/91 και 247/91 καθορίστηκαν
προδιαγραφές οικοδομής, τεχνικού εξοπλισμού, σύνθεσης προσωπικού κλπ.,
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Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «Χρέη Νοσοκομείων ΕΣΥ περιόδου

2002 - 2004» στο www.vnvp.gr.
38 ICAP, 2004.
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που απαιτούνταν για την δραστηριοποίηση ιδιωτικών κλινικών. Ο νέος
νόμος

235/2000

επαναπροσδιόρισε

τις

προδιαγραφές των

ιδιωτικών

κλινικών σε ζητήματα σύνθεσης και αριθμού προσωπικού καθώς και
τεχνικού εξοπλισμού. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του
ίδιου νόμου, απαγορεύτηκε η ένταξη και λειτουργία σε ιδιωτικές κλινικές,
αυτοτελών (που ανήκουν σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ιδιωτικών
φορέων Π.Φ.Υ. Για τις κλινικές στις οποίες λειτουργούν τέτοιοι φορείς, η
ισχύς της διάταξης αυτής άρχισε μετά την παρέλευση δύο ετών από τη
δημοσίευση του εν λόγω Π.Δ.40.
Επιρροή στη ζήτηση των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας άσκησε το γεγονός
ότι από 1.1.2002 επιτράπηκε στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. μετά το τακτικό
ωράριο, η λειτουργία απογευματινών ιατρείων καθώς επίσης και η
διενέργεια διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η λειτουργία των
υπηρεσιών αυτών είναι προαιρετική όπως προαιρετική είναι και η
συμμετοχή

σε

αυτές του

ιατρικού,

νοσηλευτικού

και

διοικητικού

προσωπικού. Όσοι όμως δηλώσουν συμμετοχή υπάγονται υποχρεωτικά στους
κανόνες λειτουργίας που ορίζονται από το νόμο.
H·! Διαγνωστικά κέντρα

Η δραστηριοποίηση του επιχειρηματικού κεφαλαίου στον χώρο της
υγείας αρχίζει το 1939 με το Α.Ν. 1845/39 που όριζε ότι άδεια προς ίδρυση
ιδιωτικής κλινικής δίνεται όχι μόνο σε ιατρούς αλλά και σε ιδιώτες, καθώς
και σε νομίμως συσταθείσες εταιρίες, στις οποίες παρέχεται και η
δυνατότητα να τύχουν και άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ακτινολογικών,
μικροβιολογικών και βιοχημικών εργαστηρίων υπό την ευθύνη πάντοτε
ακτινολόγων ή μικροβιολόγων ιατρών41.
Τα πρώτα μικροβιολογικά και ακτινολογικά εργαστήρια υπό τη μορφή
κεφαλαιουχικών εταιριών (ΑΕ και ΕΠΕ) άρχισαν να λειτουργούν νόμιμα
στην Ελλάδα πριν 30 χρόνια περίπου, ενώ τα διαγνωστικά κέντρα έκαναν
την εμφάνισή τους από το 1980 και μετά. Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας
των διαφόρων εργαστηρίων και διαγνωστικών μονάδων χορηγούνταν μέχρι
το 1987 στο όνομα του νομικού προσώπου. Έκτοτε όμως, με βάση τις
γνωμοδοτήσεις αρμόδιων υπηρεσιών που έγιναν αποδεκτές, κρίθηκε ότι
έπρεπε και στην περίπτωση των εργαστηρίων και διαγνωστικών κέντρων να

40 ΦΕΚ 199/14.09.2000.
41ICAP, 2004.
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εφαρμοσθούν αναλογικά οι διατάξεις του Ν. 1397/83 περί Ε.Σ.Υ. Σύμφωνα με
αυτές τις διατάξεις δεν ήταν επιτρεπτή η χορήγηση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας απ’ ευθείας στο όνομα των εταιριών, παρά μόνο στο όνομα του
επιστημονικά υπεύθυνου ιατρού42.
Σε αναμονή της έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος που θα καθόριζε τους
όρους λειτουργίας όλων των φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης,

οι

νομαρχίες συνέχισαν προσωρινά να εκδίδουν τις άδειες λειτουργίας των
διαγνωστικών κέντρων στο όνομα των ιατρών, καθώς και μεμονωμένες
άδειες ανά είδος ή κατηγορία εξετάσεων μέχρι τη νομοθετική ρύθμιση του
θέματος.
Πράγματι, το 1993 το Υπουργείο Υγείας κατέθεσε στο Συμβούλιο
Επικράτειας σχέδιο Π.Δ. που καθόριζε ότι οι άδειες ίδρυσης και
δραστηριοποίησης των διαγνωστικών κέντρων, χορηγούνται στο όνομα του
νομικού προσώπου. Τον Απρίλιο του 2001 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως το Π.Δ. υπ’ αριθμόν 84 το οποίο επαναπροσδιόρισε τους
όρους, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τις αναγκαίες προδιαγραφές για
την

ίδρυση

και λειτουργία

ιδιωτικών

φορέων

παροχής υπηρεσιών

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το
νέο Π.Δ., άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής
υπηρεσιών χορηγείται αποκλειστικά σε^ α) φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν
άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, β) σε ιατρικές εταιρίες και γ) σε
αστικούς συνεταιρισμούς ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής
διάγνωσης βιοπαθολογίας.
Το νέο Π.Δ. εξακολουθεί να απαγορεύει την με οποιοδήποτε τρόπο
διαφήμιση και προβολή των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.
Σε άλλο άρθρο του, το Π.Δ. 84 οριοθετεί ζητήματα συνεργασίας μεταξύ των
ιατρών και συγκεκριμένα θέτει φραγμό στην παράλληλη απασχόλησή τους
τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ενώ επίσης υποχρεώνει τις
εταιρίες παροχής διαγνωστικών υπηρεσιών να λειτουργούν το κάθε τους
υποκατάστημα υπό την μορφή ανεξάρτητης εταιρίας43.
Τέλος, παρέχεται πλέον η δυνατότητα στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα
να συνάπτουν απ’ ευθείας συμβάσεις με τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία.

42 Ν.1397/Φ. 143Α/7.10.83.
42ICAP, 2004.
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Οργάνωση - Δομή και Λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας στην
Ελλάδα
Τα τρία επίπεδα περίθαλψης

Έχει ήδη αναφερθεί όχι οι υπηρεσίες υγείας αποχελούν σύνθεχα και
πολύπλοκα συσχήμαχα, χα οποία για να λειχουργήσουν αποχελεσμαχικά
πρέπει να έχουν καλή οργάνωση. Αν και χα συσχήμαχα αυχά παρουσιάζουν
σημανχικές

μεχαξύ

χους

διαφορές

σχη

μορφή

και

σχον

χρόπο

χρημαχοδόχησης (ιδιωχικά, δημόσια ή μικχά), εμφανίζουν κάποια κοινά
οργανωχικά, λειχουργικά και δομικά χαρακχηρισχικά.
Καχαρχήν, σε όλα χα συσχήμαχα υγείας μπορούμε να διακρίνουμε δύο
μορφές περίθαλψης και χρία επίπεδα οργάνωσης. Οι μορφές αυχές είναι η
εξωνοσοκομειακή ή ανοιχτή περίθαλψη και η νοσοκομειακή ή κλειστή. Την

εζωνοσοκομειακή (ανοιχχή) περίθαλψη αποχελούν οι υπηρεσίες που
παρέχονχαι κυρίως από χους γενικούς — οικογενειακούς γιαχρούς και
άλλους

επαγγελμαχίες

υγείας.

Οι

υπηρεσίες

αυχές

συνθέχουν

χο

πρωχοβάθμιο επίπεδο περίθαλψης. Σχο δευχεροΒάθμιο και χριχοβάθμιο
επίπεδο ενχάσσονχαι όλες εκείνες οι υπηρεσίες που παρέχονχαι από
ειδικευμένους γιαχρούς μέσα σχα νοσοκομεία (νοσοκομειακή ή κλεισχή
περίθαλψη)44.
Το πρωχοβάθμιο επίπεδο περίθαλψης αναφέρεχαι σχα κένχρα υποδοχής
χων ασθενών σχα οποία ο ασθενής έχει χην πρώχη επαφή με χο σύσχημα
υγείας, δηλαδή με κάποιον επαγγελμαχία χης υγείας γιαχρό, μαία,
νοσηλεύχρια / νοσηλευχή, επισκέπχρια υγείας, κοινωνική λειχουργό κ.ά. Ο
χρόπος οργάνωσης, παραγωγής και διανομής χων υπηρεσιών πρωχοΒάθμιας
περίθαλψης (ιαχρείο, κένχρο υγείας, πολυκλινική ή πολυϊαχρείο) καθορίζει
και χο μέγεθος χου πληθυσμού που καλύπχεχαι, χο οποίο μπορεί να
κυμαίνεχαι από 500 - 50.000 άχομα.
Το δευχεροΒάθμιο επίπεδο αναφέρεχαι σχην περίθαλψη που παρέχεχαι
από ιαχρούς χων Βασικών ειδικοχήχων, οι οποίοι εργάζονχαι σχο γενικό ή
ειδικό νοσοκομείο χης περιοχής. Το νοσοκομείο σε αυχό χο επίπεδο
καλύπχει Βασικά προΒλήμαχα υγείας που απαιχούν ενδονοσοκομειακή
περίθαλψη και απευθύνεχαι σε έναν πληθυσμό που κυμαίνεχαι από 50.000
έως 500.000 καχοίκους. Το νοσοκομείο είναι δυναμικόχηχας 100 — 600

44 Κυριόπουλος, Susanna, Οικονόμου, 2003.
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κλινών και διαθέτει όλες τις βασικές κλινικές,

παρακλινικές και

εργαστηριακές ειδικότητες45.
Το τριτοβάθμιο επίπεδο αναφέρεται στην αντιμετώπιση σύνθετων ή
εξειδικευμένων προβλημάτων υγείας. Η περίθαλψη παρέχεται από ιατρούς
του πανεπιστημιακού νοσοκομείου και καλύπτει από 500.000 έως 1.500.000
άτομα. Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο πρέπει να είναι στελεχωμένο με
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και εξοπλισμό με μηχανήματα
σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας46. Τα επίπεδα της περίθαλψης φαίνονται
παραστατικά στο Διάγραμμα που ακολουθεί.

Διάγραμμα 2. Τα Επίπεδα της Περίθαλψης. (Πηγή- Θεοδώρου, Σαρρής, Σούλης, 2001.)

Πέρα των τριών αυτών επιπέδων περίθαλψης, στα οποία χωρίζεται το
συμβατικό και επίσημο σύστημα υγείας θα μπορούσε να αναφερθεί κι ένα
τέταρτο, στο οποίο η φροντίδα παρέχεται μέσα στο ευρύτερο οικογενειακό,
συγγενικό και κοινωνικό περιβάλλον του ασθενή (αυτοφροντίδα).
Η αυτοφροντίδα (self — care) εκφράζει μία προϊατρική έννοια, μία
κοινωνική μορφή περίθαλψης και μπορεί να λειτουργήσει ως προθάλαμος
του ήδη υπάρχοντος υγειονομικού συστήματος. Ένας ορισμός επομένως της
αυτοφροντίδας θα μπορούσε να ήταν ο εξής: «αυτοφροντίδα είναι οι
δραστηριότητες υγείας που αναλαμβάνονται από άτομα ή κοινωνικές ομάδες

45 Κυριόπουλος, Susanna, Οικονόμου, 2003.
46 Νιάκας, Κυριόπουλος, Στάθης, 1995.
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πέρα από χα πλαίσχα των υγειονομικών σχηματισμών»47. Η φροντίδα αυτή
αποτελεί

ένα

σύστημα

προσφοράς

βοήθειας

και

μία

κοινωνική

δραστηριότητα στα πλαίσια της κοινωνικής συμπεριφοράς ενός ατόμου.
Η αυχοφροντίδα μέσα κι έξω από την οικογένεια, αν και σε σύγχρονες
Βιομηχανικές κοινωνίες συρρικνώνεται συνεχώς, αποτελεί εντούτοις και
σήμερα

ένα μεγάλο

κομμάτι της φροντίδας.

Σε

αυτό το

επίπεδο

αντιμετωπίζεται το 75% περίπου των απλών και μικρής βαρύτητας
προβλημάτων υγείας ενώ στην πρωτοβάθμια περίθαλψη το 20% και στη
δευτεροβάθμια — τριτοβάθμια μόνο το 5% των υγειονομικών προβλημάτων.
Σύμφωνα επομένως με χα στοιχεία αυτά που προέκυψαν μετά από έρευνα
της ΠΟΥ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, θα μπορούσε να ισχυρισθεί κανείς
ότι η αυτοφροντίδα αποτελεί τη βάση της διοικητικής πυραμίδας των
υπηρεσιών υγείας αλλά και το μεταίχμιο μεταξύ της υγειονομικής και
κοινωνικής φροντίδας48.
Η οργάνωση σε τρία επίπεδα περίθαλψης συναντάται σχεδόν σε όλες τις
αναπτυγμένες χώρες και εκφράζει τη σύγχρονη δομή και λειτουργία των
συστημάτων υγείας. Ανεξάρτητα όμως από τη γενική παραδοχή του πιο
πάνω οργανωτικού προτύπου παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ως προς το
επίκεντρο γύρω από το οποίο αναπτύσσεται το όλο σύστημα. Στη διεθνή
βιβλιογραφία

καταγράφονται

προτάσεις

όσον

αφορά

την

ιεράρχηση

προτεραιοτήτων ανάπτυξης της νοσοκομειακής ή της εξωνοσοκομειακής
περίθαλψης.
Εξέλιξη της υποδομής και διάρθρωση του κλάδου

Η εισαγωγή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) με το νόμο 1397/83
σηματοδότησε την απαρχή σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στην παροχή
και στην κατανομή των υπηρεσιών υγείας στη χώρα.
Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα της υγείας κατά την
περίοδο

1983Ί988,

αποσκοπούσαν

στην

άμβλυνση

ενός

σημαντικότερων χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων του

εκ

των

ελληνικού

υγειονομικού συστήματος, την ύπαρξη δηλαδή μεγάλων περιφερειακών
ανισοτήτων σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα σε βάρος
του αγροτικού πληθυσμού. Οι επενδύσεις αυτές αφορούσαν την:

47 Γερμενής, 1994.
48 Θεοδώρου, Σαρρής, Σούλης, 2001.
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♦ δημιουργία πανελλαδικού δικτύου παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας στις μη αστικές περιοχές, για την κάλυψη των
αναγκών του μόνιμου πληθυσμού και αυτών που παρουσιάζονται την
τουριστική περίοδο,
♦ αναβάθμιση

υποδομών

δευτεροβάθμιων

και

τριτοβάθμιων

νοσηλευτικών μονάδων,
♦ κατασκευή και λειτουργία

3

Περιφερειακών Πανεπιστημιακών

Νοσοκομείων (Ιωάννινα, Πάτρα, Ηράκλειο),
♦ υλοποίηση προγράμματος μεταρρύθμισης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας,

με

την

δημιουργία

ενός

δικτύου

προληπτικών

και

θεραπευτικών εζωνοσοκομειακών δομών και τέλος,
♦ βελτίωση της λειτουργίας των νοσοκομείων με την αναβάθμιση των
υποδομών και την ανανέωση και συμπλήρωση του ιατρικού και
ξενοδοχειακού εξοπλισμού49.
Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στους
τομείς

της

βιοϊατρικής

τεχνολογίας,

της

πληροφορικής

και

των

τηλεπικοινωνιών, σε στενή, ανοιχτή και αμφίδρομη σχέση με την πρόοδο
της ιατρικής και των βασικών επιστημών που την στηρίζουν, έχουν ήδη
μεταβάλλει όλο το φάσμα παροχής υπηρεσιών υγείας τόσο στην Ελλάδα, όσο
και στις άλλες αναπτυγμένες χώρες. Ο ρυθμός διείσδυσης των νέων
τεχνολογιών και προσαρμογής της χώρας στις διεθνείς εξελίξεις και τάσεις,
υπήρξε ασυνήθιστα υψηλός για τις διαγνωστικές υπηρεσίες, σχετικά
ικανοποιητικός για τις επεμβατικές και τριτοβάθμιες εφαρμογές της
βιοϊατρικής τεχνολογίας, βραδύς όμως για τα πληροφορικά συστήματα. Η
κατά κεφαλήν αναλογία των εγκατεστημένων στη χώρα συστημάτων υψηλής
βιοϊατρικής

τεχνολογίας

και

ιδιαίτερα

της

αξονικής

τομογραφίας,

υπερβαίνει τον μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε., γεγονός που οφείλεται κατά
κύριο λόγο στην ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών εκ μέρους του
ιδιωτικού τομέα50.
Από την προηγούμενη δεκαετία κι έκτοτε και κυρίως με την συγκρότηση
και λειτουργία του ΕΣΥ, οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας παρουσιάζουν
σημαντική ανάπτυξη αξιοποιώντας τη γρήγορη προσαρμογή των μονάδων
του κλάδου στις τεχνολογικές εξελίξεις.

49 Μάρδας, 1993.
so ICAP, 2004.
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Στις μέρες μας ένα μεγάλο τμήμα της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης
στην Ελλάδα καλύπτεται από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Επίσης, ο
ιδιωτικός τομέας καλύπτει σημαντικό μέρος της νοσοκομειακής φροντίδας
παρουσιάζοντας

ολιγοπωλιακή

σχεδόν

δραστηριότητα,

ιδιαίτερα

στη

γυναικολογική και μαιευτική περίθαλψη. Επιπλέον, ο ιδιωτικός τομέας
προχώρησε

σε

ευρεία

ανάπτυξη της

βιοϊατρικής

και

ακτινολογίας

πραγματοποιώντας παράλληλα σημαντικές επενδύσεις προηγμένης ιατρικής
τεχνολογίας51.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι και ο ιδιωτικός τομέας ασφάλισης
οργανώνεται στο χώρο παροχής ιατρικών υπηρεσιών, προκειμένου να
ισχυροποιήσει τους κλάδους ασφάλισης και πόσης φύσεως ιατρικής /
υγειονομικής περίθαλψης.
Σήμερα, η οργάνωση του ελληνικού υγειονομικού συστήματος στα βασικά
επίπεδα φροντίδας υγείας διαμορφώνεται ως εξής:
♦ Α. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) '■
Η πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στις μη αστικές περιοχές παρέχεται
κυρίως από 190 Κέντρα Υγείας και 1.351 Περιφερειακά Ιατρεία που
ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στα οποία και πραγματοποιείται το
12,5% περίπου του συνόλου των επισκέψεων στις μονάδες της ΠΦΥ52. Στις
λοιπές περιοχές, η ΠΦΥ παρέχεται κυρίως από τα Πολυϊατρεία του ΙΚΑ και
άλλων ασφαλιστικών ταμείων, από ιδιώτες ιατρούς, από εργαστήρια και
διαγνωστικά κέντρα του ιδιωτικού τομέα και εξωτερικά ιατρεία των
νοσοκομείων του ΕΣΥ.
♦ Β. Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Φροντίδα ΥγείαςΚαλύπτει τις υπηρεσίες προς ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται σε
κλινικές ή νοσοκομεία και παρέχεται από: α) 144 δημόσια νοσοκομεία του
ΕΣΥ και εκτός ΕΣΥ (στρατιωτικά, ΙΚΑ) και 216 ιδιωτικές κλινικές53.
Διαχρονικά παρατηρείται Βελτίωση της «παραγωγικότητας» των δημόσιων
νοσηλευτικών μονάδων(μείωση της μέσης διάρκειας νοσηλείας από 13,5
ημέρες που ήταν το 1977, σε 11,6 το 1987 και μόλις σε 6,3 ημέρες το 199954.
Η δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη χαρακτηρίζονται επίσης από
την ανάπτυξη ιδιωτικών κλινικών, κυρίως στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα,
με σύγχρονη υποδομή και μεθόδους οργάνωσης και λειτουργίας.
51 Σουλιώτης, 2000.
52 Στοιχεία Υπουργείου Υγείας 2001, από ICAP, 2004.
53 Στοιχεία Υπουργείου Υγείας 2001, από ICAP, 2004.
54 Copyright OECD HEALTH DATA 2004, 1st edition, ALOS: Acute care, Days.
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♦ Γ. Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική ΦροντίδαΚαλύπτεται πανελλαδικά από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
(ΕΚΑΒ). Κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεταξύ άλλων, σταδιακή
ανάπτυξη των δικτύων και υπηρεσιών του ΕΚΑΒ, βελτίωση του χρόνου
άμεσης και αποτελεσματικής παρέμβασης στον τόπο του ατυχήματος,
αύξηση του προσωπικού των μονάδων.
♦ Δ. Ψυχιατρική ΠερίθαλψηΤο 2000, υπήρχαν 9.581 κλίνες στα ψυχιατρικά νοσοκομεία του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα55. Η ψυχιατρική περίθαλψη υποστηρίζεται επίσης από
τα ψυχιατρικά τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων, καθώς και από ένα
δίκτυο εξωνοσοκομειακών και κοινοτικών δομών του δημόσιου τομέα που
λειτουργεί στο σύνολο της χώρας. Μεταξύ 1983 και 1996, ο αριθμός των
κλινών μειώθηκε κατά 40% στα δημόσια ψυχιατρικά νοσοκομεία και στα
ιδιωτικά κατά 23%. Ο μέσος χρόνος νοσηλείας στα δημόσια ψυχιατρεία
περιορίστηκε (από 207 ημέρες το 1983 σε 117 το 1994), ενώ αντίθετα
αυξήθηκε στις ιδιωτικές κλινικές (από 66 ημέρες το 1983 σε 97 ημέρες το
1994)56. Παράλληλα, κατά τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε αύξηση του
αριθμού των ψυχιάτρων κατά 84% και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας
κατά 36%57.
Απογραφικά στοιχεία

1. Το δυναμικό των θεραπευτηρίων toc vcbpac
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα και επίσημα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., το 2000
λειτουργούσαν συνολικά 337 θεραπευτήρια με συνολικό αριθμό κλινών
51.500 (δηλ. 153 κλίνες / θεραπευτήριο), εκ των οποίων 35.730 κλίνες
αντιστοιχούν σε 140 θεραπευτήρια του δημοσίου και 15.141 κλίνες σε 192
ιδιωτικά θεραπευτήρια, ενώ είναι καταγεγραμμένες και 629 κλίνες σε 5
θεραπευτήρια τα οποία λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ.58. Σχετικά με την
γεωγραφική κατανομή των κλινών,

η περιφέρεια της πρωτεύουσας

παρουσιάζει την μεγαλύτερη συγκέντρωση καθώς σε αυτήν λειτουργούσαν
22.235 κλίνες το 2000, από τις οποίες 7.859 ανήκουν σε ιδιωτικά
θεραπευτήρια, και ακολουθεί η περιφέρεια της Μακεδονίας με 12.225
55 Στοιχεία Υπουργείου Υγείας 2000, από ICAP, 2004.
56 ICAP, 2004.
57 Γ.Γ. ΕΣΥΕ, Ιατροί κατά ειδικότητα και οδοντίατροι, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα·'
1990 — 2001, στο www.statistics.gr.
58 ICAP, 2004.
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κλίνες από τις οποίες 3.855 ανήκουν σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Η
φτωχότερη περιφέρεια από πλευράς κλινών για το 2000 θεωρείται αυτή των
Ιόνιων Νήσων με μόλις 942 κλίνες59.
Σε ότι αφορά την ειδικότητα των θεραπευτηρίων για το 2000 το 64,7%
του συνόλου των κλινών της χώρας αντιστοιχεί σε Γενικά Θεραπευτήρια και
ακολουθούν τα Νευροψυχιατρικά.
Σχετικά με την κατανομή των κλινών κατά τα κλιμάκια για το 2000, το
47% του συνόλου αντιστοιχεί σε θεραπευτήρια δυναμικότητας από 301 1000 κλίνες, ενώ το 33,2% αντιστοιχεί σε θεραπευτήρια μεταξύ 101 — 300
κλινών. Στον παρακάτω πίνακα ακολουθεί η κατανομή των κλινών για τα
έτη 1998-2000.
ΕΤΟΣ

Σύνολο
θεραπευτηρίων

Σύνολο
κλινών

1998
1999
2000

341
339
337

52.495
51.404
51.500

Κλίνες σε
δημόσια
νοσοκομεία
37.457
36.438
35.730

Κλίνες σε
ιδιωτικά
νοσοκομεία
14.745
14.673
15.141

Κλίνες σε
νοσοκομεία
Ν.Π.Ι.Δ.
293
293
629

Πίνακας 1. Κατανομή κλινών κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου (Πηγή- Ε.Σ. Υ.Ε).

2. Το ιατρικό προσωπικό toc γώρας
Το 2001 το ιατρικό προσωπικό της χώρας ανήρχετο σε 47.944 ιατρούς,
ενώ σήμερα υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 60.000. Αναφορικά με τις
ειδικότητες οι περισσότεροι είναι Παθολόγοι αντιπροσωπεύοντας το 7,6%
του συνόλου των ιατρών, ακολουθούν οι Παιδίατροι καλύπτοντας το 5,7%
του ιατρικού δυναμικού, οι Μαιευτήρες — Γυναικολόγοι με 4,7% και
παράλληλα οι Καρδιολόγοι με αντίστοιχο ποσοστό. Σχετικά με την
γεωγραφική κατανομή τους το 2001, το μεγαλύτερο μέρος, 45,1%,
λειτουργούσε στην περιφέρεια της πρωτεύουσας και το 20,9% στην
περιφέρεια της Μακεδονίας60.
3. Ο ιατροππγανολονικό^ εξοπλιστώ της γώρας
Το έτος 2000 καταγράφηκαν συνολικά 5.937 ιατρικά μηχανήματα
υψηλής τεχνολογίας εκ των οποίων 4.188 ανήκουν σε δημόσια νοσοκομεία
και 1.624 σε ιδιωτικά., ενώ 125 υπάρχουν σε Ν.Π.Ι.Δ.. Σε σύνολο του
εξοπλισμού της χώρας για το 2000, ο μεγαλύτερος αριθμός αφορά

59 ICAP, 2004.
60 Γ.Γ. ΕΣΥΕ, Ιατροί κατά ειδικότητα και οδοντίατροι, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα·'
1990 - 2001, στο www.statistics.gr.
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μηχανήματα τεχνητού νεφρού (27,8%) και ακολουθούν οι αυτόματοι
αναλυτές (23,7%) και τα ακτινοδιαγνωστικά μηχανήματα (14,5%). Τέλος,
σχετικά με την γεωγραφική κατανομή, στην περιφέρεια της πρωτεύουσας
είναι συγκεντρωμένο το 38,9%, ενώ στο νομό Θεσσαλονίκης το 13%61.
ΕΤΟΣ

Σύνολο

Μηχανήματα

Μηχανήματα

Μηχανήματα

μηχανημάτων

σε δημόσια

σε ιδιωτικά

σε νοσοκομεία

νοσοκομεία

νοσοκομεία

Ν.Π.Ι.Δ.

1997

4.873

3.490

1.336

47

1998

5.157

3.702

1.412

43

1999
2000

5.341
5.937

3.844
4.188

1.450
1.624

47
125

Πίνακας 2. Κατανομή ιατρικών μηχανημάτων κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου (ΠηγήΕ.Σ.Υ.Ε).

61ICAP, 2004.
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Τα Οικονομικά του Ελληνικού Συστήματος Υγείας
Δαπάνες υγείας

Ο

όρος Δημόσια Δαπάνη Υγείας αναφέρεχαι στις δαπάνες

που

πραγματοποιούνται από το Δημόσιο για την παροχή νοσοκομειακής
περίθαλψης υπέρ των ασφαλισμένων και γενικότερα του κοινωνικού
συνόλου, είτε σε κρατικά νοσοκομεία είχε σε ιδιωτικές κλινικές. Αντίστοιχα,
η Ιδιωτική Δαπάνη Υγείας αναφέρεχαι στις δαπάνες των νοικοκυριών για
περίθαλψη

σε

κρατικά

νοσοκομεία

και

ιδιωτικές

κλινικές,

περιλαμβανομένων επίσης και των δαπανών που δεν καλύπτονται από την
ασφάλιση ορισμένων ομάδων του πληθυσμού, όπως και οι δαπάνες των
ατόμων εκείνων που είναι ανασφάλιστα.
Οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα, παρά την σταθερή αύξηση που
εμφανίζουν μετά το 1975, προσέγγισαν το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ,
στα μέσα της περασμένης δεκαετίας.
Ορισμένες από τις κυριότερες πηγές των ιδιωτικών δαπανών υγείας είναι
οι παρακάτω:
♦ οι δαπάνες των ανασφάλιστων,
♦ οι δαπάνες για υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση
ορισμένων ομάδων του πληθυσμού,
♦ η νομοθετημένη συμμετοχή των ασφαλισμένων στα έξοδα της
περίθαλψης (διαφέρει ανάλογα με τον ασφαλιστικό φορέα),
♦ η διαφορά μεταξύ της δαπάνης που αποδίδουν οι ασφαλιστικοί
οργανισμοί για ιατρικές πράξεις και της πραγματικής αμοιβής του
ιατρού,
♦ οι επιπλέον δαπάνες των ασφαλισμένων για διαφορά θέσεως στα
νοσοκομεία,
♦ οι δαπάνες που καταβάλλονται για ιατρική και νοσοκομειακή
περίθαλψη στο εξωτερικό62.
Οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα, παρά την σταθερή αύξηση που
εμφανίζουν μετά το 1975, προσέγγισαν το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ,
στα μέσα της περασμένης δεκαετίας. Πιο συγκεκριμένα με βάση τα στοιχεία
του ΟΟΣΑ η Ελλάδα κατατάσσεται στην ομάδα των χωρών που δαπανούν
πολύ λίγα για την υγεία. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η χώρα μας το 1991
62 Αλεχράς, Μαχσαγγάνης, Νιάκας, 2002.
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δαπανούσε για την υγεία μόλις 400 δολάρια κατά κεφαλή ετησίως ή 5,3%
του ΑΕΠ, ποσοστό μεγαλύτερο μόνο από εκείνο της Τουρκίας. Ο ΟΟΣΑ
θεωρείται βέβαιο ότι υποεκτιμά τις δαπάνες υγείας, ιδιαίτερα τις ιδιωτικές.
Με Βάση τις έρευνες των οικογενειακών προϋπολογισμών το πραγματικό
ύψος των δαπανών υγείας υπολογίζεται για το 1991 περίπου στο 8% του
ΑΕΠ, ενώ, ειδικότερα κατά το διάστημα 1998 - 2000 διαπιστώνεται αύξηση
της συνολικής δαπάνης της χώρας, η οποία το 2000 προσεγγίζει τα €11δις
(3,7 τρις δρχ.) ήτοι 9,1 % επί του ΑΕΠ., ενώ αγγίζει το 9,9% του ΑΕΠ το
2003, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τον αντίστοιχο μέσο όρο των 30 χωρών
του ΟΟΣΑ. Σημειώνεται ενδεικτικά ότι το αντίστοιχο ποσοστό κατά το 1970
ήταν μόλις 6,1%, αν και με σαφή αυξητική τάση τα επόμενα χρόνια63.
Σχετικά με τη συμμετοχή της δημόσιας δαπάνης υγείας στο ΑΕΠ του 2002,
αυτή ανέρχεται στο 5% έναντι της ιδιωτικής η οποία ανέρχεται στο 4,8%64.
Παρά την ύπαρξη σοβαρών μεθοδολογικών προβλημάτων στον υπολογισμό
των πραγματικών δαπανών υγείας, και εφόσον γίνει αποδεκτό ότι το 9,9%
δεν αποκλίνει σημαντικά του πραγματικού ύψους, τότε το ποσοστό αυτό
κρίνεται πέρα του δέοντος ικανοποιητικό για τη χώρα μας, δεδομένου ότι
ξεπερνά το ποσοστό που δαπανούν άλλες αναπτυγμένες χώρες. Το γεγονός
αυτό μάλιστα, σε συνδυασμό με το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού,
τοποθετεί συγκριτικά την Ελλάδα στην κατηγορία των χωρών που δαπανούν
πολλά για την υγεία. Πέραν τούτου, στη χώρα μας δαπανάται κι ένα
επιπλέον απροσδιόριστο ποσοστό, το οποίο σίγουρα δεν είναι αμελητέο,
πλην, δεν καταγράφεται πουθενά, αποτελώντας την παραοικονομία στο χώρο
της υγείας.
Στις χώρες του ΟΟΣΑ και σε αντίθεση με την Ελλάδα, την περίοδο 1965 —
75 σημειώθηκε μία σημαντική αύξηση των δαπανών υγείας, μία ελεγχόμενη
αύξηση τη δεκαετία 1975 - 85 και στη συνέχεια μία στασιμότητα ή ακόμη
και μείωση σε ορισμένες χώρες λόγω των μέτρων και των πολιτικών που
εφαρμόστηκαν για τον έλεγχο του κόστους. Στην Ελλάδα αντίθετα, κατά την
πρώτη περίοδο η ετήσια αύξηση των δαπανών υγείας είναι περιορισμένη με
αποτέλεσμα το 1975 το συνολικό ποσοστό να υπολείπεται περίπου κατά δύο
ποσοστιαίες μονάδες από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ και με τάση
διεύρυνσης του χάσματος. Η περίοδος που ακολούθησε την αποκατάσταση

63 Από δημοσιευμένους πίνακες στο www.oecd.org. Copyright OECD HEALTH DATA
2005, Total expenditure on health - % ofgross domestic product, June 05.
64 Ό.π., Public expenditure on health % GDP, June 05.
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της δημοκρατίας στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από μία επεκτατική
κοινωνική πολιτική, ιδιαίτερα μετά την ψήφιση του νόμου για το ΕΣΥ και
τις αυξημένες επενδύσεις που έγιναν σε υλικοτεχνική υποδομή και
ανθρώπινους πόρους, με αποτέλεσμα η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια να
φτάσει το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Το αντιφατικό στην περίπτωση
της Ελλάδας είναι ότι σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης (1965 - 75)
διέθετε περιορισμένους πόρους για την υγεία, ενώ σε περιόδους ύφεσης
(1975 ■ 95) οι δαπάνες για την υγεία αυξάνονταν με ρυθμούς μεγαλύτερους
από εκείνους του ΑΕΠ.
Όσο δε αφορά την «ψαλίδα» των ιδιωτικών προς τις δημόσιες δαπάνες
υγείας (κρατικός προϋπολογισμός, κοινωνική ασφάλιση) παρατηρείται από
στοιχεία του ΟΟΣΑ ότι αυτή κλείνει κατά τα τελευταία χρόνια, με τις
δημόσιες δαπάνες να ανέρχονται στο 51,3% του συνόλου των δαπανών για
την υγεία το 2003 και τις ιδιωτικές δαπάνες να διαμορφώνονται στο
48,7%65. Σε σύγκριση με άλλες χώρες, όπου οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας
διαχρονικά συρρικνώνονται υπέρ των δημοσίων, η Ελλάδα εμφανίζει
ακριβώς το αντίθετο φαινόμενο και σήμερα παρουσιάζει ένα από τα
υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Η
ψήφιση του νόμου για το ΕΣΥ το 1983 και τα επακόλουθα μέτρα που
ελήφθησαν δεν κατάφεραν τελικά να μειώσουν τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας.
Πιο συγκεκριμένα, ο ιδιωτικός τομέας υγείας, ξεπερνώντας την κάμψη
της δεκαετίας του 1980, παρουσιάζει άνοδο τα τελευταία δέκα χρόνια, η
οποία οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη του κλάδου των διαγνωστικών
κέντρων,

στη δημιουργία

μεγάλων

επιχειρηματικών

σχημάτων

που

χαρακτηρίζονται από την καθετοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και
στην ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής βιοϊατρικής τεχνολογίας και
αναλωσίμων ειδών.
Σύμφωνα με προβλέψεις η ιδιωτική δαπάνη υγείας θα συνεχίσει να
αυξάνεται και στα επόμενα χρόνια, εφόσον έχει διαφανεί ότι ο δημόσιος
τομέας διακρίνεται από σχετική στασιμότητα, τόσο στις δαπάνες αλλά
κυρίως στην οργάνωσή του.
Εξάλλου η Ελλάδα κατέχει μία από τις τελευταίες θέσεις μεταξύ των
χωρών της Ε.Ε. στη συμμετοχή του δημοσίου τομέα στο σύνολο δαπανών
υγείας ερχόμενη μόλις μετά τις ΗΠΑ και Μεξικό, ενώ μεταξύ των 30 χωρών
του ΟΟΣΑ κατατάσσεται στην 23η θέση στις κατά κεφαλή δαπάνες για την

65 Ό.π., Public expenditure on health, % total expenditure on health, June 05.
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υγεία66 και στην 30η θέση μεταξύ των 191 χωρών μελών της Παγκόσμιας
Οργάνωσης Υγείας67.
Πηγές χρηματοδότησης

Το ελληνικό σύστημα υγείας παρουσιάζεται πολύπλοκο και ανορθόδοξο
όσον αφορά τον τρόπο και τις πηγές χρηματοδότησής του. Η πολυπλοκότητα
αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι είναι ένα μικτό σύστημα με πολύ αδύνατη
δομή και χαλαρή οργάνωση, από το οποίο απουσιάζουν εντελώς οι
θεσμοθετημένοι κανόνες και οι παγιωμένοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί.
Ένα σύστημα το οποίο παραπαίει μεταξύ ελεύθερης αγοράς και κεντρικού
προγραμματισμού, χωρίς συγκεκριμένους κανόνες δράσης, ούτε για τον
δημόσιο ούτε για τον ιδιωτικό τομέα. Η έντονη και ανορθόδοξη παρουσία
του κράτους, ιδιαίτερα στον καθορισμό πολύ χαμηλών τιμών και νοσηλίων
για τις υπηρεσίες υγείας, δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια άσκησης πολιτικής
ούτε στα ταμεία υγείας, ούτε στα νοσοκομεία. Δηλαδή, απουσιάζει εντελώς
το στοιχείο της συναίνεσης και της διαπραγμάτευσης μεταξύ των εταίρων
του συστήματος (ασφαλιστικοί φορείς, προμηθευτές υπηρεσιών υγείας,
ιατρικές ενώσεις και κράτος) που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για το
ύψος, τις πηγές και την κατανομή των πόρων στους προμηθευτές.
Επιπλέον, οι ανεπάρκειες και ελλείψεις και η απουσία παγιωμένων
κανόνων λειτουργίας του δημόσιου τομέα υγείας, η υπερπροσφορά ιατρών
και η μεγάλη αύξηση των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων τα τελευταία
χρόνια, δημιουργούν συνθήκες αυξημένης πραγματικής ή προκλητής
ζήτησης υπηρεσιών υγείας. Αποτέλεσμα αυτών των συνθηκών είναι ο
ιδιωτικός τομέας να αναδεικνύεται σήμερα σε σημαντικό παράγοντα του
συστήματος και οι ιδιωτικές πληρωμές να αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή
χρηματοδότησης του ελληνικού υγειονομικού τομέα68. Ο υπερδιπλάσιος σε
σχέση με τις ανάγκες αριθμός ιατρών που διαθέτει η χώρα μας και η
απουσία μέτρων ελέγχου της ιατρικής δημογραφίας, ίσως αποτελεί σήμερα
έναν από τους σοβαρότερους ανασταλτικούς παράγοντες ελέγχου των
δαπανών υγείας και το σημαντικότερο εμπόδιο στη σωστή οργάνωση και
αποτελεσματική διαχείριση του εθνικού συστήματος υγείας. Γιατί από τη
στιγμή που το ΕΣΥ οργανωθεί σωστά και αποτελεσματικά, απορροφώντας
66 Ό.π., P.c. health expenditure, June 05.
67ICAP, 2004.
68 Σουλιώτης, 2000.

52

μόνο το 50% του ιατρικού δυναμικού της χώρας, είναι λογικό και
αναμενόμενο

να

στενεύουν

πολύ

τα

περιθώρια

ικανοποιητικής

επαγγελματικής δραστηριότητας του υπόλοιπου ιατρικού δυναμικού που θα
παραμείνει αναγκαστικά εκτός ΕΣΥ.
Έχοντας υπόψη τις παραπάνω επισημάνσεις θα μπορούσε να αναφερθεί
ότι τρεις είναι σήμερα οι κύριες πηγές χρηματοδότησης του ελληνικού
υγειονομικού συστήματος: ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή οι άμεσοι
και έμμεσοι φόροι που το 2000 αποτελούσαν περίπου το 36% των συνολικών
δαπανών, η κοινωνική ασφάλιση, δηλαδή οι εισφορές εργαζομένων και
εργοδοτών που αποτελούν το 24% και οι ιδιωτικές πληρωμές για το
υπόλοιπο 40%69.
-ί1 Η χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό

Ο κρατικός προϋπολογισμός αποτελεί την κύρια πηγή χρηματοδότησης
των δημόσιων μονάδων υγείας (νοσοκομεία και κέντρα υγείας του ΕΣΥ,
στρατιωτικά νοσοκομεία κλπ.). Μέσω αυτού χρηματοδοτείται ακόμη η
ασφάλιση υγείας των αγροτών και καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος του
κόστους ασφάλισης των δημοσίων υπαλλήλων, οι δαπάνες για τη δημόσια
υγεία, τις επενδύσεις, την εκπαίδευση και την έρευνα στον τομέα της
υγείας.
Ιστορικά, ο κρατικός προϋπολογισμός αποτελούσε τη μοναδική σχεδόν
πηγή χρηματοδότησης των δημόσιων υπηρεσιών υγείας από σύστασης του
ελληνικού κράτους και μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Την
περίοδο αυτή έχει ήδη αναφερθεί ότι δεν υπήρχε ανεπτυγμένη κοινωνική
ασφάλιση και οι λίγες υπηρεσίες υγείας που υπήρχαν, χρηματοδοτούνταν
κυρίως από τον κρατικό προϋπολογισμό εφόσον ήταν δημόσιες. Σε κάθε
άλλη περίπτωση η χρηματοδότηση προερχόταν από ιδιωτικές πληρωμές, τη
φιλανθρωπία και την εκκλησία70.
Με την ανάπτυξη - επέκταση της κοινωνικής ασφάλισης και τη
δημιουργία πολλών ταμείων, που κάλυψαν σταδιακά τη συντριπτική
πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού, ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος της
χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας μεταφέρεται από το κράτος στα
ταμεία και στους κλάδους υγείας. Την περίοδο αυτή το μεγαλύτερο μέρος

69 Θεοδώρου, Σαρρής, Σούλης, 2001.
70 Σχασινοπούλου, 1997.
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των νοσοκομειακών προϋπολογισμών χρηματοδοτείται από πληρωμές των
ασφαλιστικών ταμείων για υπηρεσίες που παρείχαν στους ασφαλισμένους
τους. Η κατάσταση αλλάζει σταδιακά από τη δεκαετία του ’70 και μετά και η
γενική φορολογία αρχίζει να παίζει έναν ολοένα αυξανόμενο ρόλο στη
χρηματοδότηση του τομέα υγείας. Την περίοδο αυτή το κράτος για λόγους
γενικότερης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, αλλά και αδυναμίας
στη χάραξη και εφαρμογή μιας μακροχρόνιας πολιτικής χρηματοδότησης,
παρεμβαίνει

στην

αγορά

και

τιμολόγηση

των

υπηρεσιών

υγείας,

καθορίζοντας και διατηρώντας στη συνέχεια για μεγάλο χρονικό διάστημα
τις τιμές σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από ότι το πραγματικό τους κόστος.
Πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την Επιτροπή
Τιμών και Εισοδημάτων του Υπουργείου Εμπορίου τιμολογούν τις
υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης (κλειστό νοσήλιο) πολύ κάτω του
πραγματικού κόστους. Η πολιτική χαμηλών τιμών σκόπευε περισσότερο να
περιορίσει τα έσοδα του ιδιωτικού τομέα υγείας. Παρόλα αυτά, ως
αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής, ο ιδιωτικός τομέας βρέθηκε να έχει την
εναλλακτική μεταξύ της αποδοχής του κλειστού νοσηλίου ή μη, οπότε στη
δεύτερη περίπτωση καταφεύγοντας στην αυθαίρετη, μονοπωλιακή σχεδόν,
τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του λειτουργεί σε Βάρος κυρίως
των ασφαλισμένων καθώς τα ταμεία καλύπτουν μόνο μέρος του κόστους
νοσηλείας στον ιδιωτικό τομέα. Τα δε νοσοκομεία οδηγήθηκαν σταδιακά σε
ολοένα αυξανόμενα ελλείμματα που καλύπτονταν αναγκαστικά από τον
κρατικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι το ύψος του κλειστού νοσηλίου
υπολείπεται, ακόμα και στις μέρες μας, κατά πολύ του πραγματικού
κόστους νοσηλείας.
Το 1983 με την ψήφιση του νόμου για το ΕΣΥ και τη μετατροπή στη
συνέχεια όλων των κοινωφελούς χαρακτήρα νοσοκομείων σε Ν.Π.Δ.Δ. και
την ένταξή τους στο ΕΣΥ, το κράτος ανέλαβε να καλύψει όλα τα έξοδα
μισθοδοσίας των νοσοκομείων. Ενδεικτικά αναφέρεται πως το 1995 περίπου
το 60% του κόστους λειτουργίας των νοσοκομείων του ΕΣΥ καλυπτόταν από
τον κρατικό προϋπολογισμό. Το υπόλοιπο 40% καλυπτόταν κατά 34% από
τα νοσήλια και τα έσοδα από τις εξετάσεις των ασφαλισμένων και των
ιδιωτών, ενώ μόλις 6% προερχόταν από ίδιους πόρους71. Αν δε, λάβει κανείς
υπόψη ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας των νοσοκομείων αντιπροσωπεύουν το
61% των δαπανών αυτών, απομένει ένα διόλου ευκαταφρόνητο 39%

71 Υφανχόπουλος, 2003.
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λειτουργικών εξόδων που πρέπει να αντιμετωπιστούν με την κατάλληλη
διαμόρφωση των νοσηλίων κατά κλινική και κατά περίπτωση.
Συγκεντρωτικά, οι πόροι που διατίθενται για την υγεία από τον κρατικό
προϋπολογισμό σήμερα, μπορούν να ταξινομηθούν σε δαπάνες^
ϊ. για την κάλυψη των ετήσιων προϋπολογισμών των νοσοκομείων
και των κέντρων υγείας (μισθοί προσωπικού, λειτουργικά έξοδα
κλπ.),
ίΐ. για επενδύσεις (κτίρια, εξοπλισμό κλπ.),
in. για εκπαίδευση και έρευνα στην υγεία,
ϊν. για τη δημόσια υγεία,
ν. για την κεντρική διοίκηση (Υπουργείο Υγείας) και
νΐ. για επιχορηγήσεις ελλειμματικών κλάδων υγείας ασφαλιστικών
οργανισμών.
Από τους κοινωνικούς προϋπολογισμούς, καταδεικνύεται το γεγονός πως
η αναπόφευκτη αύξηση των νοσηλίων των νοσοκομείων, αν και σε επίπεδο
υποδεέστερο του απαιτούμενου, οδήγησε τους κλάδους υγείας του ΙΚΑ, του
ΤΕΒΕ και των άλλων μεγάλων ταμείων να παρουσιάζουν έλλειμμα για
πρώτη φορά το 199372. Αυτό, σε αντίθεση με τους κλάδους σύνταξης των
ασφαλιστικών ταμείων, καθώς τουλάχιστον οι κλάδοι υγείας ήταν κατά την
πρώτη δεκαετία λειτουργίας του ΕΣΥ πλεονασματικοί.

3

Η χρηματοδότηση από την Κοινωνική Ασφάλιση

Τα

ασφαλιστικά

ταμεία

αποτελούν

τη

δεύτερη

μεγάλη

πηγή

χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας. Από τις εισφορές εργοδοτών,
εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος
του κόστους της εξωνοσοκομειακής και ένα σημαντικό μέρος του κόστους
της νοσοκομειακής περίθαλψης των ασφαλισμένων. Σήμερα στην Ελλάδα
λειτουργούν 31 ασφαλιστικά ταμεία με κλάδο υγείας, τα μεγαλύτερα των
οποίων είναι το ΙΚΑ, το ΤΕΒΕ, το Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων κλπ. Ο
ΟΓΑ, που είναι από άποψη αριθμού ασφαλισμένων το δεύτερο σε μέγεθος
ασφαλιστικό ταμείο, καλύπτει τις ανάγκες υγείας των ασφαλισμένων του
μέσα από τις υπηρεσίες του ΕΣΥ, δηλαδή εξ’ ολοκλήρου από τον κρατικό

72

Γ.Γ. ΕΣΥΕ, Συνολικές δαπάνες κοινωνικής προστασίας σε τρέχουσες τιμές, έτη 1991 -

2002, στο www.statistics.gr.
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προϋπολογισμό, αφού είναι γνωστό όχι οι αγρότες δεν πληρώνουν εισφορές
για τον κλάδο υγείας.
Οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή
εσόδων για τους κλάδους υγείας. Πιο συγκεκριμένα το 1990 το 78% περίπου
των συνολικών πόρων των κλάδων υγείας προερχόταν από τις εισφορές73. Η
κρατική επιχορήγηση αποτελεί τη δεύτερη σε μέγεθος πηγή εσόδων των
ταμείων υγείας. Τα τελευταία χρόνια αυτή παρουσιάζει αυξητικές τάσεις
λόγω αύξησης του νοσηλίου που τα ταμεία υποχρεούνται να καταβάλλουν
στα νοσοκομεία.
Το ύψος των εισφορών καθορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση και
εισπράττεται με τους μηχανισμούς που το κάθε ταμείο διαθέτει. Από ταμείο
σε ταμείο παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στο ύψος αυτών. Έτσι για
παράδειγμα οι εισφορές για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ είναι μηδενικές,
για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου και του ΙΚΑ 2,55% και για τους
συνταξιούχους του ΤΕΒΕ 4% επί των ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών
τους. Στα άλλα μικρότερα ταμεία οι διαφορές είναι ακόμη μεγαλύτερες. Οι
ίδιες ή και μεγαλύτερες διαφορές παρουσιάζουν και οι εργοδοτικές εισφορές
ανά ταμείο.
Το συνολικό ποσοστό εισφορών (εργοδότη και εργαζομένου) για παροχές
υγείας σε είδος και σε χρήμα (διάφορα επιδόματα) ανέρχεται κατά μέσο όρο
στο 7 - 8% περίπου του ακαθάριστου μηνιαίου μισθού74. Με βάση αυτό
μπορούμε να υπολογίσουμε ότι το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό από
εισφορές για τον κλάδο υγείας για κάθε ασφαλισμένο κυμαίνεται από €200 —
€1000 ετησίως.
Το μεγαλύτερο τμήμα των εσόδων υγείας της κοινωνικής ασφάλισης
δαπανάται στο φάρμακο, το οποίο το 1985 απορροφούσε 28,4% και το 1990
έφτασε το 37,7%. Οι δαπάνες για φάρμακα συνεχίζουν να αυξάνουν ως
ποσοστό των συνολικών δαπανών των ταμείων, ακόμα και μετά το 1990. Το
δεύτερο μεγάλο τμήμα αφορά νοσοκομειακές δαπάνες (24,3%) και το τρίτο
δαπάνες για τριτοβάθμια φροντίδα υγείας (17,1%)75.

73 Ό.π., Έσοδα των οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, κατά κλάδο ασφαλίσεως- 19902001.
74 Βλ. δικτυακό τόπο του ΙΚΑ: www.ika.gr. σχετικά με «Ποσοστά Ασφαλίστρων».
75 Υφαντόπουλος, 2003.
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Σχέσεις χων ασφαλιστικών ταμείων και των προμηθευτών
Οι πόροι των ταμείων υγείας διατίθεται για την κάλυψη των παροχών σε
είδος (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) και σε χρήμα (διάφορα χρηματικά
επιδόματα). Οι παροχές σε είδος περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των
υπηρεσιών

υγείας

δηλαδή

φαρμακευτική περίθαλψη,

νοσοκομειακή,

εξωνοσοκομειακή

και

μέρος της οδοντιατρικής περίθαλψης και

γενικά κάθε είδους αναγκαία διαγνωστική εξέταση και θεραπεία που
κρίνεται ότι έχει ανάγκη ο ασφαλισμένος.
Οι

ανάγκες

υγείας

των

ασφαλισμένων

μπορούν

δυνητικά

να

ικανοποιηθούν μέσα από υπηρεσίες που παρέχονται από την υποδομή του
ΕΣΥ, την υγειονομική υποδομή που είναι πιθανόν να διαθέτει το κάθε
ταμείο και τέλος από τον ιδιωτικό τομέα, μέσω συμβεβλημένων ή όχι
γιατρών, οδοντιάτρων, νοσοκομείων, κλινικών, φαρμακείων και των πάσης
φύσεως διαγνωστικών κέντρων κι εργαστηρίων.
Το κόστος εκείνο των υπηρεσιών που παρέχονται σε ασφαλισμένους των
ταμείων από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, αναλαμβάνουν τα ίδια τα ταμεία μέσω
της καταβολής ενός καθορισμένου ποσού για κάθε ημέρα νοσηλείας. Το
σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι το καταβαλλόμενο ύψος
νοσηλίου

απέχει

πολύ

από

το

πραγματικό

ημερήσιο

κόστος

του

νοσοκομείου, όπως ήδη επισημάνθηκε. Μία βελτίωση παρατηρήθηκε από το
1990 κι έπειτα με τη μεγάλη αύξηση του νοσηλίου, χωρίς όμως αυτό να
περιορίσει σημαντικά το ύψος των κρατικών επιχορηγήσεων. Εξίσου
σημαντικό εμφανίζεται το γεγονός ότι κάθε ταμείο ασφάλισης ακολουθεί τη
δική του πολιτική κάλυψης των δαπανών υγείας των ασφαλισμένων του,
ορίζοντας το καθένα τα ποσοστά εισφορών του, τα έξοδα τα οποία καλύπτει
καθώς και τις τιμές στις οποίες αγοράζει τις διάφορες υπηρεσίες υγείας.
Πρόκειται

για

μια

αναποτελεσματική

πολιτική

που

πρέπει

να

επανασχεδιαστεί προκειμένου να συμβάλει ουσιαστικά στο πεδίο της
χρηματοδότησης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας.
Συγκεκριμένες προτάσεις παρουσιάζονται σε επόμενα κεφάλαια.
Το ΕΣΥ παρέχει στους ασφαλισμένους των ταμείων εκτός από υπηρεσίες
κλειστής περίθαλψης κι άλλες υπηρεσίες όπως ακτινοδιαγνωστικές
εξετάσεις σε ασθενείς της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης καθώς και
επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, στα κέντρα υγείας και
στα περιφερειακά τους ιατρεία. Για τις υπηρεσίες της πρώτης περίπτωσης τα
νοσοκομεία αμείβονται από τα ταμεία κατά πράξη και με βάση το κρατικό
τιμολόγιο που καθορίζεται όπως έχει ήδη αναφερθεί από τα Υπουργεία
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Υγείας και Εμπορίου. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες παρέχονται εντελώς δωρεάν,
εκτός από μία μικρή συμμετοχή του ασφαλισμένου το ύψος της οποίας
ανέρχεται στα €3 για κάθε επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία των
νοσοκομείων.
Μία δεύτερη κατηγορία υπηρεσιών υγείας που απορροφά σημαντικό
μέρος των πόρων υγείας κάποιων ταμείων είναι οι υπηρεσίες που
παρέχονται από την υγειονομική υποδομή των ίδιων των ταμείων. Οι πόροι
που

διατίθενται σε αυτή την περίπτωση αφορούν κυρίως αμοιβές

προσωπικού και τα έξοδα λειτουργίας, αλλά και δαπάνες σε κτίρια και
υλικοτεχνική υποδομή. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει κυρίως υπηρεσίες
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και αφορά κατά κύριο λόγο το ΙΚΑ, το οποίο
διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο πολυϊατρείων και κατά δεύτερο λόγο κάποια
μικρότερα ταμεία με μικρότερη υποδομή.
Η τρίτη κατηγορία που χρηματοδοτείται από τους πόρους των ταμείων
περιλαμβάνει τις υπηρεσίες εκείνες που παρέχονται από ιδιωτικών
συμφερόντων υποδομές, συμβεβλημένες ή όχι με τα ταμεία και αφορά
κυρίως ιατρεία

και οδοντιατρεία,

νοσοκομεία,

κλινικές,

φαρμακεία,

διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια. Ο τρόπος αμοιβής των προμηθευτών
είναι για μεν τη νοσοκομειακή περίθαλψη το ημερήσιο κλειστό νοσήλιο, το
ύψος του οποίου καθορίζεται όπως και για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ από το
κράτος, στη δε περίπτωση των υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής περίθαλψης
κυρίως κατά πράξη και με τιμές που καθορίζονται από τους ίδιους όπως και
για το νοσήλιο κρατικούς φορείς. Το κόστος έτσι όπως αυτό υπολογίζεται με
βάση το κρατικό τιμολόγιο αναλαμβάνει εξολοκλήρου το ασφαλιστικό
ταμείο. Στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, τη διαφορά μεταξύ
κρατικού τιμολογίου και πραγματικής τιμής καλείται να καλύψει ο ίδιος ο
ασφαλισμένος.
i* Η χρηματοδότηση από Ιδιωτικές Πληρωμές

Οι

ιδιωτικές

δαπάνες,

δηλαδή

οι

πληρωμές

που

γίνονται

από

ασφαλισμένους με χρήματα που προέρχονται από το προσωπικό ή το
οικογενειακό τους εισόδημα, αποτελούν την τρίτη και μεγαλύτερη πηγή
χρηματοδότησης του συστήματος. Κατά παράδοση οι δαπάνες αυτές ήταν και
παραμένουν και σήμερα με το ΕΣΥ πολύ υψηλές. Αυτό μπορεί να αποδοθεί
σε μια σειρά παραγόντων όπως η υπανάπτυξη του ελληνικού υγειονομικού
συστήματος, ο πολύ κερματισμός του συστήματος και η ελλιπής ασφαλιστική
κάλυψη καθώς και η χαμηλή ποιότητα και αξιοπιστία του δημόσιου
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συστήματος σε συνδυασμό με την περιοριστική πολιτική τιμών στις
υπηρεσίες υγείας και τη σημαντική αύξηση των ατομικών εισοδημάτων των
ασθενών κατά τα τελευταία έτη. Τέλος, ένας επιπλέον σημαντικός
παράγοντας των υψηλών ιδιωτικών δαπανών, ο οποίος συχνά αγνοείται,
είναι ο δυσανάλογα μεγάλος αριθμός ιατρικού δυναμικού και ιδιωτικών
διαγνωστικών κέντρων που υπάρχουν στη χώρα μας. Ο μεγάλος αυτός
ιδιωτικός τομέας στην προσπάθειά του να επιβιώσει οικονομικά και να
αυξήσει

τα

εισοδήματά

του

χρησιμοποιεί

διάφορες

μεθόδους,

εκμεταλλευόμενος κυρίως τις αδυναμίες και ελλείψεις του δημόσιου
συστήματος υγείας76.
Οι ιδιωτικές δαπάνες περιλαμβάνουν κυρίως τις πληρωμές για τη
θεσμοθετημένη συμμετοχή του ασθενή στο κόστος των υπηρεσιών που
παρέχονται από το ΕΣΥ, ιδιαίτερα στη φαρμακευτική και νοσοκομειακή
περίθαλψη,

τις δαπάνες για

επισκέψεις σε

ιδιώτες γιατρούς

και

οδοντιάτρους μη συμβεβλημένους με τα ταμεία, τη διαφορά μεταξύ των
αμοιβών που καταβάλλονται από τους ασθενείς στις ιδιωτικές υπηρεσίες
υγείας και του ποσού που τελικά εγκρίνεται και καταβάλλεται από τα
ασφαλιστικά ταμεία και τέλος που καταβάλλονται σε ιδιωτικές ασφαλιστικές
εταιρίες για ασφάλιση υγείας όσων το επιθυμούν.
Το ύψος των ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ελλάδα είναι ως ποσοστό
επί των συνολικών από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης και αυτό είναι
απόρροια της αδυναμίας του δημόσιου συστήματος να καλύψει τις ανάγκες
υγείας του πληθυσμού. Οι διάφορες μελέτες που έχουν γίνει τα τελευταία
χρόνια υπολογίζουν τις ιδιωτικές δαπάνες γύρω στο 5% του ΑΕΠ ή περίπου
στο 40 με 45% των συνολικών δαπανών υγείας ενώ στις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες το ύψος αυτών βρίσκεται μεταξύ 2 και 3% του ΑΕΠ και
μεταξύ 20 και 30% των συνολικών δαπανών77. Έτσι η Ελλάδα παρουσιάζει
περίπου διπλάσιες ιδιωτικές δαπάνες υγείας από ότι οι υπόλοιπες χώρες,
παρά του ότι υπάρχει και λειτουργεί από το ‘83 ένα εθνικό σύστημα υγείας
που υποτίθεται ότι πρέπει να προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες υγείας σε όλο
τον πληθυσμό. Η σύγκριση γίνεται ακόμη δυσμενέστερη για την Ελλάδα
εάν συνυπολογιστούν και οι ιδιωτικές δαπάνες που διαφεύγουν των
επισήμων καταγραφών και αποτελούν την παραοικονομία στον τομέα της
76 Σουλιώτης, 2000.
77 Από δημοσιευμένους πίνακες στο www.oecd.org. Copyright OECD HEALTH DATA
2005, Public expenditure on health % GDP και Public expenditure on health, % total
expenditure on health, June 05.
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υγείας. Το ύψος των αθέμιτων αυτών οικονομικών συναλλαγών που δεν
καταγράφονται πουθενά υπολογίζονται στο 1,5 με 2% του ΑΕΠ.
Με βάση τις έρευνες των κρατικών προϋπολογισμών οι επίσημες
ιδιωτικές δαπάνες υγείας κατανέμονται ως εξής: για φαρμακευτική
περίθαλψη το 16%, για εξωνοσοκομειακή περίθαλψη το 68% και για
νοσοκομειακή περίθαλψη το υπόλοιπο 16%78. Από αυτή την κατανομή
φαίνεται καθαρά ότι η εξωνοσοκομειακή περίθαλψη απορροφά τη μερίδα
του λέοντος των ιδιωτικών δαπανών και αυτό είναι λογικό από τη στιγμή
που η αξιοπιστία του δημόσιου τομέα υγείας είναι χαμηλή και οι
επισκέψεις σε ιδιώτες γιατρούς είναι συνηθισμένο και συχνό φαινόμενο για
τον Έλληνα ασθενή. Από πρόσφατη έρευνα βρέθηκε ότι οι 4 στους 10
ασθενείς - ασφαλισμένους στο ΙΚΑ επισκέπτονται κάποιον ιδιώτη γιατρό
τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο με συχνότερες τις επισκέψεις σε
οδοντίατρο, γυναικολόγο και παιδίατρο είτε γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνης
στους γιατρούς του ΙΚΑ είτε γιατί θέλουν και μία δεύτερη γνώμη79.
Αντίθετα στην νοσοκομειακή περίθαλψη φαίνεται να κυριαρχεί ο δημόσιος
τομέας με τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και για το λόγο αυτό οι ιδιωτικές
πληρωμές είναι πολύ περιορισμένες. Τέλος, οι ιδιωτικές δαπάνες για
φαρμακευτική περίθαλψη διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στις
αγροτικές περιοχές, λόγω κυρίως της δωρεάν χορήγησης φαρμάκων στους
ασφαλισμένους του ΟΓΑ από το 1983.
i1 Η Χρηματοδότηση ανά επίπεδο περίθαλψης

Παραπάνω αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχουν στο ελληνικό σύστημα υγείας
σαφείς κανόνες παιχνιδιού, ούτε παγιωμένοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί,
με αποτέλεσμα η κατανομή των πόρων να γίνεται περισσότερο τυχαία παρά
με βάση κάποια στρατηγική που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες υγείας και
τις υγειονομικές προτεραιότητες. Η κατανομή των πόρων στα διάφορα
επίπεδα της περίθαλψης (νοσοκομειακή, εξωνοσοκομειακή) και κατά
περιφέρεια οδηγείται από τη ζήτηση, δηλαδή από τις καθημερινές πιεστικές
ανάγκες κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών των μονάδων υγείας, χωρίς
να υπάρχει χρόνος για στοιχειώδη κεντρικό σχεδίασμά και προγραμματισμό.
Με βάση αυτές τις χρηματοδοτικές ανεπάρκειες και παρά την υιοθέτηση
της στρατηγικής της ΠΟΥ για την αύξηση της χρηματοδότησης της

78 Ό.π., Total expenditure on pharmaceuticals, % total expenditure on health, June 05.
79 Δίκαιος, Αγραφιώτης, Χλέχσος, 1999.
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πρωτοβάθμιας φροντίδας, σε βάρος της νοσοκομειακής, η κατανομή των
πόρων συνεχίζει να είναι έντονα νοσοκομειοκεντρική80.

Σήμερα,

η

νοσοκομειακή περίθαλψη απορροφά περίπου το 64% των δημοσίων πόρων
για την υγεία, η πρωτοβάθμια περίθαλψη μόλις το 14% και η φαρμακευτική
περίθαλψη με τις λοιπές φροντίδες το υπόλοιπο 22%81. Το ανησυχητικό
είναι ότι η ψαλίδα στο ποσοστό της χρηματοδότησης μεταξύ νοσοκομειακής
και πρωτοβάθμιας περίθαλψης ανοίγει συνεχώς αφού τα τέλη της δεκαετίας
του ’80 η κατανομή ήταν 52% για την πρώτη και 18% για τη δεύτερη.
Δηλαδή σε περίπου 15 χρόνια σημειώθηκε μία σημαντική μεταφορά
οικονομικών πόρων από την πρωτοβάθμια στη νοσοκομειακή περίθαλψη.
Προβλήματα ισότητας στην κατανομή των πόρων δεν υπάρχουν μόνο
κατά επίπεδο περίθαλψης αλλά και κατά υγειονομική περιφέρεια. Λόγω
απουσίας κριτηρίων χρηματοδότησης, η περιφερειακή κατανομή γίνεται με
βάση τον αριθμό των μονάδων υγείας, το προσωπικό που τις στελεχώνει και
την ανικανότητα και τις «προσβάσεις» του κάθε νοσοκομείου στο Υπουργείο
Υγείας. Αποτέλεσμα αυτού είναι η συνέχιση ή ακόμα και η διεύρυνση των
ανισοτήτων οι οποίες είναι πολύ μεγάλες. Για παράδειγμα σε μερικές
υγειονομικές περιφέρειες οι κατά κεφαλήν δημόσιες δαπάνες υγείας είναι
δύο φορές μεγαλύτερες από κάποιες άλλες περιφέρειες.
Τέλος ανισότητες υπάρχουν και κατά επαγγελματικές κατηγορίες
ασφαλισμένων αφού παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στις κατά κεφαλήν
δημόσιες δαπάνες υγείας κατά ασφαλιστικό ταμείο. Είναι ένα πρόβλημα που
έχει ήδη αναφερθεί, δηλαδή ανισότητες στο σκέλος των παροχών αλλά και
στο σκέλος των εισφορών.

80 Βλ. ιστοσελίδα Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόσκληση του
Γενικού Διευθυντού του ΠΟΥ για τον Εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας, 7
Απριλίου 2005.
81 Γεωργοποΰλου, Δημολιάτης, 2002.
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Η Στελέχωση του Συστήματος
Ο συντελεστής εργασία αποτελεί τη σημαντικότερη και μεγαλύτερη
εισροή του συστήματος υγείας και απορροφά μεγάλο μέρος των οικονομικών
πόρων. Για το λόγο αυτό τα συστήματα υγείας θεωρούνται κατ’ εξοχή
συστήματα εντάσεως εργασίας και η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από την επάρκεια, την ποιότητα και την ορθολογική
κατανομή του υγειονομικού προσωπικού.
Το ανθρώπινο δυναμικό του υγειονομικού τομέα δεν είναι μόνο
αριθμητικά μεγάλο αλλά και ποιοτικά παρουσιάζει υψηλό καταμερισμό
εργασίας, επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων. Κατ’ αρχήν, περιλαμβάνει
ένα ευρύτατο φάσμα ειδικοτήτων, από ιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό
προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, στελέχη διοίκησης και οικονομολόγους,
έως χειριστές ακριβών ιατρικών μηχανημάτων και προγραμματιστές
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Όλες αυτές οι ειδικότητες πρέπει να έχουν
υψηλή εξειδίκευση και απόλυτο συντονισμό και συνεργασία προκειμένου
να

πραγματοποιείται αποτελεσματική εκμετάλλευση της πανάκριβης

ιατρικής τεχνολογίας για την αντιμετώπιση της αρρώστιας και του
ανθρώπινου πόνου.
Εκτός όμως των αμιγώς ιατρικών θεμάτων που έχουν σχέση με τις
θεραπευτικές διαδικασίες, το σύστημα υγείας έχει να αντιμετωπίσει και
άλλα μεγάλης σημασίας θέματα, σχετικά με τη χρηματοδότηση του
συστήματος και τον έλεγχο των δαπανών υγείας, τη μέτρηση και τον έλεγχο
της ποιότητας των υπηρεσιών,

την καταλληλότητα της βιοϊατρικής

τεχνολογίας, την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των πόρων και της
αποτελεσματικότητας του συστήματος. Αυτά αντιμετωπίζονται μόνο μέσα

από έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό. Με
άλλα λόγια η πολυπλοκότητα του συστήματος υγείας απαιτεί έναν πολύ
μεγάλο αριθμό άριστα εκπαιδευμένου προσωπικού σε ένα ευρύτατο φάσμα
ειδικοτήτων, που θα κατανέμονται ορθολογικά και στις κατάλληλες θέσεις
εργασίας.
Το 1960 το μέσο ποσοστό απασχολουμένων στον ευρύτερο τομέα υγείας
στις χώρες του ΟΟΣΑ ανερχόταν στο 2,1% του συνόλου των εργαζομένων,
για να φτάσει το 1990 στο 5,3%. Δικαίως λοιπόν λέγεται ότι τα συστήματα
υγείας είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης μιας χώρας. Στην Ελλάδα, ενώ στις
αρχές της δεκαετίας του ‘70 το σύνολο των εργαζομένων στον τομέα της
υγείας ανερχόταν μόλις στο 1,4% του εργατικού δυναμικού με αντιστοιχία
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μόλις 1,4 ιατρών ανά 1000 κατοίκους, σημείωσε μεγάλη αύξηση τη δεκαετία
του ‘90 στο 3,3% του εργατικού δυναμικού. Η αύξηση αυτή οφειλόταν
κυρίως στην ταχεία ανάπτυξη του υγειονομικού συστήματος και στη
ραγδαία αύξηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, που άγγιξε το
2003 το δυσθεώρητο ποσοστό των 4,4 ιατρών, όλων των ειδικοτήτων, ανά
1000 κατοίκους82.
Ο προγραμματισμός και η ανάπτυξη του ιατρικού δυναμικού αναφορικά
με τον αριθμό, την εκπαίδευση αυτού καθώς και τη σωστή του κατανομή
αποτελεί σήμερα μια

αρκετά

σύνθετη

διαδικασία

που

πρέπει να

ενσωματώνει τις μελλοντικές ανάγκες υγείας, τις ραγδαίες μεταβολές στην
ιατρική επιστήμη και τεχνολογία και βέβαια τους στόχους και τις ανάγκες
του κάθε υγειονομικού συστήματος. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν φαίνεται να
υπάρχουν πολιτικές και συγκεκριμένοι στόχοι προς αυτή την κατεύθυνση.
Το Υπουργείο Παιδείας που είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση και την
παραγωγή γενικά των επαγγελματιών υγείας λειτουργεί ανεξάρτητα από το
Υπουργείο Υγείας που είναι υπεύθυνο για τον υγειονομικό τομέα και
υποτίθεται ότι πρέπει να γνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες σε ανθρώπινο
δυναμικό. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο πολύ μεγάλος αριθμός ιατρών, άνισα
κατανεμημένων γεωγραφικά και κατά ειδικότητες, ο περιορισμένος αριθμός
νοσηλευτικού προσωπικού, η πλειονότητα του οποίου είναι χωρίς την
κατάλληλη εκπαίδευση και η πλήρης απουσία κάποιων ειδικοτήτων όπως
στελέχη διοίκησης, επιχειρησιακοί ερευνητές, βιοστατιστικοί, κλινικοί
μηχανικοί κ.ά.
Σημαντικό σχετικά με τη στελέχωση του συστήματος υγείας είναι επίσης
το γεγονός πως η πλειοψηφία του ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού
και διοικητικού προσωπικού έχει κάποια μορφής εργασιακή σχέση με το
δημόσιο σύστημα υγείας (ΕΣΥ, ΙΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία). Η
συντριπτική πλειοψηφία αντίθετα των οδοντιάτρων και των φαρμακοποιών
είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Παρακάτω ακολουθούν τα κυριότερα

ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις διάφορες
ειδικότητες των επαγγελματιών υγείας.

82

Copyright OECD HEALTH DATA 2005, Practising physicians, density per 1000

population 1960 to 2003, June 05.
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-Λ1

ΓΌΤρΟΪ

Σύμφωνα με τα

πιο πρόσφατα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής

Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ) ο αριθμός των γιατρών στην Ελλάδα το 2001 ανερχόταν
σε 47.Θ4483, ενώ σύμφωνα με αντίστοιχα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, το
1991 ο αριθμός των γιατρών στην Ελλάδα ανερχόταν σε 38.738, το 1980
ήταν 23.249, το 1968 12.998 και το 1960 μόλις 10.42484. Δηλαδή το 1960 η
σχέση γιατρών προς κατοίκους ήταν 1/800, το 1968 1/670, το 1980 1/415 και
το 1991 1/265, ενώ σήμερα υπολογίζεται στο 1/209, όταν ο διεθνώς
αποδεκτός δείκτης είναι 1/500. Οι αριθμοί αυτοί είναι αποκαλυπτικοί για
το μέγεθος του προβλήματος. Σήμερα υπολογίζεται ότι οι γιατροί έχουν
κατά πολύ ζεπεράσει τις 47.944 (2001),

που αποτελεί ένα νούμερο

«εφιαλτικό», αφού είναι βέβαιο ότι ο τεράστιος αυτός αριθμός θα επιδεινώσει
τα ήδη παρατηρούμενα προβλήματα ανεργίας των γιατρών, οδηγώντας σε
κοινωνική απαξίωση το ιατρικό επάγγελμα και τις δαπάνες υγείας ακόμη
υψηλότερα.
Σήμερα έχει αποδειχθεί ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός γιατρών, σε
μία χώρα σε σχέση με τις ανάγκες, τόσο αυξάνονται και οι δαπάνες υγείας
μέσα, κυρίως, από την προκλητή αύξηση του όγκου των παρεχόμενων
υπηρεσιών, χωρίς παράλληλα να Βελτιώνεται το επίπεδο υγείας του
πληθυσμού. Δηλαδή η προσπάθεια των γιατρών που είναι εκτός δημοσίου
συστήματος να διασφαλίσουν ένα ελάχιστο επίπεδο εισοδήματος, δημιουργεί
συνθήκες προκλητής ζήτησης υπηρεσιών με αποτέλεσμα πολλές από τις
υπηρεσίες αυτές να είναι άχρηστες ή και Βλαπτικές για την υγεία των
ασθενών.
Οι λόγοι της μεγάλης αύξησης του ιατρικού δυναμικού στη χώρα μας
πρέπει να αποδοθούν στην πλήρη απουσία πολιτικών ελέγχου της ιατρικής
δημογραφίας, στην αντίληψη που κυριάρχησε στις προηγούμενες δεκαετίες
ότι το σύστημα υγείας πρέπει να Βασιστεί στους γιατρούς και μόνο, καθώς
και σε λόγους καθαρά κοινωνικούς και πολιτισμικούς, σύμφωνα με τους
οποίους το ιατρικό επάγγελμα βρισκόταν πολύ ψηλά στην κλίμακα από
άποψη

κοινωνικού

κύρους

και

κοινωνικής

καταξίωσης

όπως

και

οικονομικής και επαγγελματικής αποκατάστασης.

83 Γ.Γ. ΕΣΥΕ, Ιατροί κατά ειδικότητα και οδοντίατροι, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα1990 — 2001, σχο www.statistics.gr.
84 Θεοδώρου, Σαρρής, Σούλης, 2001.
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Παρά το δυσανάλογα μεγάλο αριθμό γιατρών, παρατηρούνται μεγάλες
περιφερειακές ανισότητες λόγω της άνισης κατανομής τους. Ενώ στην
Αττική κατοικεί το 40% του πληθυσμού, βρίσκεται συγκεντρωμένο πάνω
από το 45% του ιατρικού δυναμικού και η αναλογία εδώ είναι ένας γιατρός
ανά 174 κατοίκους, ενώ στη Στερεά Ελλάδα αναλογεί μόλις ένας γιατρός σε
630 κατοίκους85. Οι ανισότητες εμφανίζονται μεγαλύτερες εάν εξετάσουμε
την περιφερειακή κατανομή των γιατρών ανά ειδικότητα. Έτσι το 73% των
αναισθησιολόγων, το 68% των ακτινολόγων και μικροβιολόγων, το 66%
καρδιολόγων και ορθοπεδικών, το 72% των γυναικολόγων, το 76% των
ψυχιάτρων και το 84% των νευροχειρουργών βρίσκεται συγκεντρωμένο στις
περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης86.
Από το σύνολο των γιατρών, περίπου 32.000 (67%) ήταν ειδικευμένοι,
4000 (8%) ειδικευόμενοι και οι υπόλοιποι 12.000 (25%) απόφοιτοι των
ιατρικών σχολών

που

είτε

έκαναν την υπηρεσία

υπαίθρου

και τη

στρατιωτική τους θητεία είτε εργαζόντουσαν προσωρινά στον ιδιωτικό
τομέα. Τα στοιχεία αυτά σε σύγκριση με τα αντίστοιχα για το 1990, οπότε
και οι ειδικευμένοι αντιπροσώπευαν το 64% του συνόλου των ιατρών, οι
ειδικευόμενοι

το

18%

και

οι

άνευ

ειδικότητας

το

υπόλοιπο

18%

καταδεικνύουν το σοβαρό πρόβλημα απορρόφησης του ιατρικού προσωπικού
που αντιμετωπίζει σήμερα το δημόσιο σύστημα υγείας87.
Η κατά ειδικότητα σύνθεση του ιατρικού δυναμικού παρουσιάζει επίσης
σημαντικά προβλήματα. Ενώ σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες το 40-50% του
συνόλου των γιατρών είναι γενικής ιατρικής, στη χώρα μας είναι μόλις το
1,6% (780), γεγονός που περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα ανάπτυξης
αποτελεσματικής πρωτοβάθμιας φροντίδας (ΠΦΥ). Με βάση τα στοιχεία του
2001 το 7,6% ήταν γιατροί παθολόγοι, το 3,9% χειρουργοί, το 4%
νευροψυχίατροι, το 6,9% εργαστηριακοί, το 5,7% παιδίατροι, το 8,1%
ειδικευόμενοι, το 25,1% χωρίς ειδικότητα και το υπόλοιπο ποσοστό
κατανέμεται στις άλλες ειδικότητες88.
Όσον αφορά την εργασιακή σχέση των γιατρών και του εργοδότη τους
μπορούμε να αναφέρουμε ότι στα πέντε νοσοκομεία του ΙΚΑ και στις 300
μονάδες υγείας που αυτό διαχειρίζεται εργάζονται σήμερα περίπου 8.500

85 Γ.Γ. ΕΣΥΕ, Ιατροί κατά ειδικότητα και οδοντίατροι, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα·
1990-2001..
86 Γ. Γ. ΕΣΥΕ, ό.π.
87 Ρομπόλης, Χλέχσος, 1995.
88 Γ.Γ. ΕΣΥΕ, ό.π.
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ιατροί που είναι μερικής απασχόλησης και αμείβονται με μισθό και 3.000
περίπου υγειονομικό προσωπικό.89 Στα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά
ιατρεία του ΕΣΥ εργάζονται περίπου 4.000 γιατροί (παθολόγοι, γενικής
ιατρικής, γυναικολόγοι, αγροτικοί) που είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης και αμείβονται με μισθό. Στα νοσοκομεία του ΕΣΥ υπηρετούν
περίπου 17.000, από τους οποίους οι 7.000 κάνουν την ειδικότητα τους. Και
εδώ οι γιατροί

είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

αμείβονται

μισθό.

με

Οι

υπόλοιποι

μπορεί

να

είναι

και

ελεύθεροι

επαγγελματίες συμβεβλημένοι με τα ασφαλιστικά ταμεία, να εργάζονται
αποκλειστικά σε ιδιωτική βάση (ιδιωτικά ιατρεία, ιδιωτικά νοσοκομεία και
διαγνωστικά κέντρα κλπ.),

να υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, να

βρίσκονται στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές ή να είναι άνεργοι.

9 Οδοντίατροι
Ο αριθμός των οδοντιάτρων μέσα στα τελευταία σαράντα χρόνια αυξήθηκε
κατά τεσσεράμισι φορές. Έτσι ενώ το 1960 ήταν μόλις 2.998, το 1991 ανήλθε
σε 10.403, και το 2001 σε 12.394, αριθμός πολύ μεγάλος σε σχέση με τον
πληθυσμό. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε περίπου 800 κατοίκους αναλογεί ένας
οδοντίατρος, όταν ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ ήταν 1/2.216, και στις
επιμέρους χώρες 1/1.500 για τη Γερμανία, 1/1.900 για την Ολλανδία,
1/2.700 για τη Μ. Βρετανία και 1/1.700 για τις ΗΠΑ. Από τις χώρες της
Ευρώπης η Ελλάδα μαζί με τη Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία
εμφανίζονται να έχουν αναλογικά το μεγαλύτερο αριθμό οδοντιάτρων σε
σχέση με τον πληθυσμό τους90.
Από το σύνολο των 10.403 οδοντιάτρων του 1991, οι 617 (5,9%) ήταν
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας
του

ΕΣΥ,

οι

953

(9,2%)

ήσαν

έμμισθοι μερικής απασχόλησης στα

πολυϊατρεία του ΙΚΑ, οι 113 (1,1%) σε δημοτικά ιατρεία και ιατρεία άλλων
ασφαλιστικών οργανισμών και οι υπόλοιποι 8.729 ( 83,8%) ασκούσαν
ιδιωτικό επάγγελμα στα δικά τους οδοντιατρεία91. Δικαίωμα ιδιωτικού
οδοντιατρείου έχουν επίσης οι οδοντίατροι των ασφαλιστικών ταμείων
καθώς και εκείνοι των δημοτικών ιατρείων. Δηλαδή περίπου το 94% των

89 Χατζηανδρέου Εύη, «Δημόσια Διοίκηση και Υπηρεσίες Υγείας: Η Περίπτωση του
ΙΚΑ», στο βιβλίο Χατζηανδρέου, Σουλιώτης, 2005.
90 Brearley, 1992.
91 Ρούπας, Πολύζος, 1994.
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οδοντιάτρων της χώρας έχουν δικαίωμα άσκησης ιδιωτικής οδοντιατρικής
και πολύ σημαντικό μέρος των ιδιωτικών δαπανών υγείας αφορά την
οδοντιατρική περίθαλψη.
Οι ανισότητες που παρατηρούνται στην περιφερειακή κατανομή των
γιατρών είναι στην περίπτωση των οδοντιάτρων ακόμη μεγαλύτερες. Το
2001 στην περιοχή της πρωτεύουσας ήταν συγκεντρωμένοι περίπου 6000
οδοντίατροι από ένα σύνολο 12.400 επαγγελματιών, ενώ στα Ιόνια νησιά
ασκούσαν το επάγγελμά τους μόλις 121 οδοντίατροι και στη Θράκη 262.
Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο ότι οι οδοντίατροι ως ελεύθεροι επαγγελματίες
επιλέγουν ως τόπο άσκησης του επαγγέλματος τους τις περιοχές εκείνες με
υψηλά εισοδήματα, αφού έχει βρεθεί ότι η κατανάλωση υπηρεσιών υγείας
συνδέεται θετικά με το εισόδημα, ιδιαίτερα όταν η ασφαλιστική κάλυψη
είναι περιορισμένη. Συνεπώς ο τόπος λειτουργίας του οδοντιατρείου δεν
καθορίζεται από τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού αλλά από το
εισόδημα των κατοίκων της κάθε περιοχής.

a! Φαρμακοποιοί
Οι φαρμακοποιοί ακολούθησαν την πορεία ανάπτυξης των ιατρών και
οδοντιάτρων. Έτσι, ενώ το 1960 αριθμούσαν μόλις 1.600, το 1990 έφτασαν
τις

7.463

και

το

2000

τις

8.977,

δηλαδή

σε

σαράντα

χρόνια

πενταπλασιάστηκαν. Οι αναλογικοί δείκτες φαρμακοποιοί ανά κατοίκους
ήταν το 1960 1/5.205, το 1990 1/1.370 και το 2000 1/1.200, ενώ ο μέσος όρος
στις χώρες του ΟΟΣΑ το 1990 ήταν 1/2.003. Οι μόνες ευρωπαϊκές χώρες που
το 1990 είχαν αναλογικά περισσότερους φαρμακοποιούς απ' ότι η Ελλάδα
ήταν κατά σειρά η Φινλανδία, το Βέλγιο, η Πορτογαλία και η Ισπανία.
Δηλαδή,

η

Ελλάδα

έχει

περίπου

μιάμιση

φορά

περισσότερους

φαρμακοποιούς από ότι ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ, ενώ σε κάθε
φαρμακοποιό αντιστοιχούν πέντε ιατροί.
Όπως είναι αναμενόμενο η συντριπτική πλειοψηφία των φαρμακοποιών
στη Ελλάδα ασκεί ιδιωτικό επάγγελμα μέσα από τη διατήρηση φαρμακείου.
Έτσι περίπου το 94% εργάζεται σε φαρμακεία του ιδιωτικού τομέα, το 3,7%
σε νοσοκομεία του ΕΣΥ και το υπόλοιπο 2,3% στο ΙΚΑ και στον ΟΓΑ, σε
άλλα

ασφαλιστικά

ταμεία,

σε

ιδιωτικά

νοσοκομεία

και

σε

μεγάλες

φαρμακευτικές εταιρίες.
Οι περιφερειακές ανισότητες στην περίπτωση των φαρμακοποιών δεν
είναι τόσο μεγάλες, όσο στους ιατρούς και οδοντιάτρους. Αυτό οφείλεται στο
ότι οι φαρμακοποιοί ακολουθούν συνήθως τους ιατρούς και έτσι με
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δημιουργία των κέντρων υγείας σττς αγροτικές περιοχές αλλά και με τη
επέκταση της φαρμακευτικής περίθαλψης του αγροτικού πληθυσμού από
τον ΟΓΑ, δημιουργήθηκαν στις περιοχές αυτές αρκετά φαρμακεία. Στη
Θεσσαλονίκη και Αθήνα οι οδοντίατροι άγγιζαν τους 2.011 και 3.446
αντίστοιχα, ενώ στη Θράκη και στη λοιπή Στερεά Ελλάδα και Εύβοια τους
190 και 866 αντίστοιχα92. Φαίνεται λοιπόν, ότι ακόμη και στις θεωρούμενες
ως μη προνομιούχες περιφέρειες, από άποψη κατανομής φαρμακείων, οι
δείκτες είναι σχετικά «καλύτεροι» από αυτή των ιατρών στις αντίστοιχες
περιοχές.

-ϋ! Νοσηλευτικό προσωπικό
Το νοσηλευτικό προσωπικό αποτελεί εξίσου σημαντικό με τους ιατρούς
παράγοντα

για

την

εύρυθμη

και

αποτελεσματική

λειτουργία

του

συστήματος υγείας. Στη χώρα μας το νοσηλευτικό προσωπικό αποτελεί μια
μεγάλη

κατηγορία

ατόμων

με

διαφορετική

εκπαίδευση,

στην

οποία

περιλαμβάνονται νοσηλευτές/ριες τετραετούς και τριετούς φοίτησης, βοηθοί
νοσηλευτές/τριες μονοετούς και διετούς φοίτησης, πρακτικές νοσοκόμες,
μαίες και επισκέπτες/τριες υγείας. Ο αριθμός αυτών, με βάση στοιχεία του
Υπουργείου Υγείας και της ΕΣΥΕ ήταν το 1990 34.616, ενώ το 1992
έφτασαν τις 40.280, συμπεριλαμβανομένων και των μαιών, αποτελώντας
περίπου το 30% του ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες υγείας στη χώρα
μας. Από το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού που το 1981 εργαζόταν
στο ελληνικό υγειονομικό σύστημα,

το

79%

βρισκόταν στα δημόσια

νοσοκομεία (μία νοσηλεύτρια ανά κλίνη και δύο νοσηλεύτριες ανά γιατρό),
το 11% σε ιδιωτικά νοσοκομεία, το 3% σε κέντρα υγείας και το υπόλοιπο 7%
στο ΙΚΑ και στα άλλα ασφαλιστικά ταμεία93. Πέραν αυτών ένας σημαντικός,
αλλά

άγνωστος

αριθμός

νοσηλευτικού

προσωπικού

υπηρετεί

στα

στρατιωτικά νοσοκομεία, σε ιδιωτικά ιατρεία ή προσφέρει περιστασιακά
έργο μέσα από το σύλλογο των «αποκλειστικών νοσοκόμων» που υπάρχει.
Με βάση στοιχεία του 1980 το 55% των νοσηλευτών είχε πτυχίο μέσης ή
ανώτερης εκπαίδευσης, ενώ το 1990 το ποσοστό έφτασε στο 63%. Από αυτό
φαίνεται ότι το μεγάλο πρόβλημα της εκπαίδευσης του νοσηλευτικού
προσωπικού, αργά αλλά σταθερά περιορίζεται. Στόχος πρέπει να είναι η

92 Γ.Γ. ΕΣΥΕ,

Φαρμακεία, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό, και σύνολο

φαρμακαποθηκών1998-2000, στο www.statistics.gr.
93 Θεοδώρου, Σαρρής, Σούλης, 2001.
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σχελέχωση χων μονάδων υγείας με εκπαιδευμένο προσωπικό και όχι με
«πρακχικές» όπως συνέβαινε μέχρι πρόσφαχα αποχελώνχας φαινόμενο
αποκλεισχικά ελληνικό. Μεγαλύχερο πρόβλημα από αυχό χης εκπαίδευσης
είναι οι μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν, αφού η Ελλάδα χρειάζεχαι
περίπου χο διπλάσιο αριθμό νοσηλευχικού προσωπικού για να φχάσει σχα
επίπεδα χων χωρών χης Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αναλογεί περίπου μία
εκπαιδευμένη νοσηλεύχρια ανά νοσοκομειακή κλίνη. Χαρακχηρισχικά, εν
έχη 2003 ανχισχοιχούσαν μόλις 3,9 νοσηλεύχριες ανά 1000 καχοίκους, ενώ
σχα υπόλοιπα αναπχυγμένα κράχη χο ποσοσχό αυχό κυμαίνεχαι μεχαξύ 7 και
15 νοσηλευχές ανά πληθυσμό 1000 αχόμων94. Το ποσοσχό αυχό καχαδεικνύει
χην χραγική ανεπάρκεια χου εθνικού μας συσχήμαχος υγείας σε νοσηλευχικό
προσωπικό.

Λοιπό προσωπικό
Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει χις καχηγορίες χων παραϊαχρικών
επαγγελμάχων, χους διοικηχικούς, χο χεχνικό και Βοηθηχικό προσωπικό.
Το παραϊαχρικό προσωπικό αποχελεί περίπου χο 6% χου συνόλου χων
επαγγελμαχιών υγείας, χα δύο χρίχα χου οποίου απασχολούνχαι σχα δημόσια
νοσοκομεία και χο υπόλοιπο σχα πολυϊαχρεία χου ΙΚΑ, σχα κένχρα υγείας
και σχον ιδιωχικό χομέα.
Το διοικηχικό προσωπικό αποχελεί χο 6% χου συνολικού προσωπικού
υγείας και χο λοιπό χεχνικό και βοηθηχικό χο 16%, η πλειονόχηχα χων
οποίων εργάζονχαι σχα δημόσια νοσοκομεία.
Σε όλες αυχές χις καχηγορίες προσωπικού παρουσιάζονχαι μεγάλες
ελλείψεις χόσο σε αριθμό όσο και σε εκπαίδευση αλλά και γεωγραφικές
ανισόχηχες σχην καχανομή χους95.

Επάρκεια σε ανθρώπινους πόρους των μονάδων υγείας - Αδυναμίες και
προβλήματα
Σήμερα, χρησιμοποιούνχαι διεθνώς αποδεκχοί δείκχες με βάση χους
οποίους είναι δυναχό να μεχρηθεί η επάρκεια ή ανεπάρκεια χης σχελέχωσης
χου συσχήμαχος υγείας γενικά και χων μονάδων υγείας ειδικόχερα. Οι
σημανχικόχεροι από αυχούς χους δείκχες είναι·

94 Copyright OECD HEALTH DATA 2005, Practising nurses, density per 1000
population, 1960 to 2003, June 05.
95 Σούλης, 1992.
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• κλίνες ανά γιατρό
• κλίνες ανά νοσηλεΰτρια/τή
• κλίνες ανά βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό
• κλίνες ανά διοικητικό υπάλληλο
• νοσηλεύτριες/τές ανά γιατρό.
Σύμφωνα με τους δείκτες αυτούς εξάγονται και τα όποια συμπεράσματα
σχετικά με τις αδυναμίες και προβλήματα του ελληνικού συστήματος
υγείας, όπως αυτά αριθμούνται στη συνέχεια. Εν περιλήψει, τα κυριότερα
προβλήματα που έχουν σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό στις ελληνικές
υπηρεσίες υγείας είναι:
1. Ο πολύ μεγάλος αριθμός γιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών
και

η

απουσία

πολιτικών

ελέγχου

της

παραγωγής

τους,

με

αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα απασχόλησης
αυτών και ευνοϊκές συνθήκες αύξησης των δαπανών υγείας μέσα από
την προκλητή ζήτηση.
2. Η άνιση κατανομή των γιατρών κατά ειδικότητα, με αποτέλεσμα να
παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες όπως
στη γενική ιατρική, την κοινωνική ιατρική και την ιατρική της
εργασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναπτυχθεί ο
τομέας της πρωτοβάθμιας φροντίδας και της δημόσιας υγείας.
3. Οι πολύ μεγάλες ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό. Εάν εδώ
ληφθεί υπόψη και η εκπαίδευση αυτού τότε η κατάσταση γίνεται
απελπιστική, αφού πολύ υψηλό ποσοστό είναι ελλιπώς ή και καθόλου
εκπαιδευμένο.
4. Η

πλήρης

συστήματα

απουσία

ειδικοτήτων

υγείας

όπως

που

στελέχη

απαιτούνται
διοίκησης,

σήμερα

στα

επιχειρησιακοί

ερευνητές, κλινικοί μηχανικοί κλπ.
5. Η άνιση κατανομή του ιατρικού, οδοντιατρικού, νοσηλευτικού και
λοιπού προσωπικού μεταξύ κέντρου και περιφέρειας.
6.

Η απουσία του θεσμού της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
του

ιατρικού,

νοσηλευτικού

και παραϊατρικού

αποτέλεσμα να παρατηρούνται δυσλειτουργίες,

προσωπικού,

με

ανεπάρκειες και

αδυναμίες στη διαχείριση της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας και
κατ' επέκταση των προβλημάτων υγείας.
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Η Ανάγκη Αναμόρφωσης του Ελληνικού Συστήματος Υγείας
Οι ιδιαιτερότητες/ τάσεις του ελληνικού συστήματος υγείας
Στην

Ελλάδα,

αντίθετα

από

τα

περισσότερα

διεθνή

υποδείγματα,

εφαρμόζεται ένα «απαρχαιωμένο» (antiquated) σύστημα, εμπλουτισμένο
όμως με ορισμένα θετικά στοιχεία, όπως π.χ. η μεγάλη σημασία που το
σύστημα δίνει στην ισότητα και στην ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες. Οι
ασθενείς έχουν ίσα δικαιώματα σε ένα σχετικά καλό σύστημα περίθαλψης,
οι ιδιομορφίες όμως και οι δυσκολίες στην Ελλάδα είναι μοναδικές, ακόμα
και σε σύγκριση με τις Φιλιππίνες και την Ινδονησία96. Κι αυτό, εξαιτίας
ενός πλήθους παραγόντων που παρουσιάζονται και αναλύονται αμέσως
παρακάτω.
Καταρχήν στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα έντονη, αφ’ ενός, η γεωγραφική
διασπορά και, αφ’ ετέρου, η συγκέντρωση μεγάλου μέρους του πληθυσμού
στην περιοχή της πρωτεύουσας, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην
περιφερειακή οργάνωση του συστήματος. Πρόκειται για μία χώρα με
περίπου 10 εκατομμύρια πληθυσμό, το 40% του οποίου διαμένει στην
Αθήνα. Το όριο διαβίωσης του πληθυσμού αυτού ξεπερνάει για τις γυναίκες
τα

80 χρόνια ζωής,

ενώ για τους άντρες αγγίζει τα

75,4 χρόνια,

σημειώνοντας μία αύξηση της τάξης των 10 ετών σε προσδόκιμο χρόνο
διαβίωσης από το 1960 έως και σήμερα97. Όσο δε αφορά το επιδημιολογικό
προφίλ του ελληνικού πληθυσμού, αυτό χαρακτηρίζεται από χρόνιες
ασθένειες, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο σακχαρώδης διαβήτης και η
υπέρταση.
Αναφορικά με το σύστημα υγείας αυτό καθ’ αυτό, αξίζει να σημειώσουμε
ότι το 9,9% του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος (ΑΕΠ) προορίζεται για
την υγεία, ποσό που υπερβαίνει τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης98. 99
Από το ποσοστό αυτό, το 48,7% καλύπτει υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα ενώ
στις άλλες χώρες της Ευρώπης το ποσοστό αυτό κυμαίνεται μεταξύ 20% και
30%". Άρα, σχεδόν ένας στους δύο πολίτες επιλέγει τον ιδιωτικό τομέα για

96 Hsiao William, «Καθοριστικοί Παράγοντες Επιτυχίας στις Μεταρρυθμίσεις των
Συστημάτων Υγείας: Η Διεθνής Εμπειρία», στο Βιβλίο Χατζηανδρέου, Σουλιώτης, 2005.
97 Copyright OECD HEALTH DATA 2005, Life expectancy (in years) Females, Males
and Total Population at birth, June 05.
98 Ό.π., Total expenditure on health - % ofgross domestic product, June 05.
99 Ό.π., Public expenditure on health, % total expenditure on health, June 05.
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την περίθαλψή χου καν η Ελλάδα παρουσιάζεται cog η χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με την υψηλότερη έμφαση στνς νδνωτνκές δαπάνες υγείας.
Παρόλα αυτά, το σύστημα έχει την τάση να αγνοεί την αλληλεπίδραση
καν τη σχέση ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Αυτό Βέβαια δεν
αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Στις περισσότερες χώρες, τα
Υπουργεία Υγείας καθώς και τα Υπουργεία Οικονομικών επικεντρώνονται
μόνο στο δημόσιο τομέα, «ξεχνώντας» τελείως την αλληλεπίδραση του με
τον, ζωτικής σημασίας, ιδιωτικό τομέα. Ίσως πιο σημαντικό από όλα, το
γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια ακόμα σύγχυση σχετικά με το ρόλο
της κυβέρνησης και τη σχέση της με τον ιδιωτικό τομέα. Δεν έχει
ξεκαθαριστεί ποιος είναι ο ρόλος της κυβέρνησης και ποιος του ιδιωτικού
τομέα και της αγοράς. Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν αυτός ο ρόλος είναι
ανταγωνιστικός ή συμπληρωματικός, όπως κι αν υπάρχουν διάφανοι και
ίσοι κανόνες για όλους.
Στην παραπάνω σύγχυση των ρόλων κι αρμοδιοτήτων στο ελληνικό
σύστημα υγείας προστίθεται η ιδιαίτερα πρόδηλη έλλειψη συντονισμού
στην παροχή φροντίδας υγείας τόσο μεταξύ των υπηρεσιών του δημοσίου
τομέα, όσο και, ειδικά, μεταξύ του ιδιωτικού και χου δημόσιου τομέα. Το
δεδομένο έλλειμμα συντονισμού συνεπάγεται μια επιβάρυνση όχι μόνο της
οικονομικής λειτουργίας του συστήματος, μέσω της κατασπατάλησης των
πόρων, αλλά κυρίως της ποιότητας στην παροχή της περίθαλψης. Την
κατάσταση

επιτείνουν

ορισμένες

«περίεργες»,

ειδικά

για

μια

τόσο

προηγμένη χώρα όπως η Ελλάδα, οικονομικές σχέσεις: οι νοσοκομειακοί
ιατροί δέχονται «φακελάκια», φαινόμενο που εμφανίζεται πια μόνο στην
Ελλάδα και στις χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού100.
Το σύστημα υγείας, επιπλέον, είναι δαιδαλώδες, με πολλά στρώματα, με
κατατμήσεις και επικαλύψεις και, εντέλει, αναποτελεσματικό. Αυτή η
κατάσταση προκαλεί λίστες αναμονής, σημαντική ανεπάρκεια και υψηλά
επίπεδα δυσαρέσκειας. Μελέτες μεταξύ των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. έχουν
δείξει ότι στην Ελλάδα οι ασθενείς εκδηλώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό
δυσαρέσκειας από το σύστημα περίθαλψης.
Εξίσου σημαντικό είναι ότι στην Ελλάδα ασκούν την ειδικότητα τους
περίπου 60.000 ιατροί (αριθμός που επίσης υπερβαίνει τον αντίστοιχο

100

Hsiao William, «Καθοριστικοί Παράγοντες Επιτυχίας στις Μεταρρυθμίσεις των

Συστημάτων Υγείας: Η Διεθνής Εμπειρία», στο βιβλίο Χατζηανδρέου, Σουλιώτης, 2005.
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δείκτη ανά κάτοικο στην Ευρωπαϊκή Ένωση)101. Στο νοσηλευτικό επίπεδο,
το πρόβλημα είναι το αντίθετο: ανεπάρκεια, τόσο στην ποσότητα όσο και
στην ποιότητα.
Σε επίπεδο χρηματοδότησης,

το

υπάρχον

σύστημα

ακολουθεί

ένα

σύνθετο, πολλαπλό και συχνά παράλογο μοντέλο. Κατ’ αρχάς υπάρχει η
χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του κράτους. Επιπλέον, το σύστημα
χρηματοδοτείται από τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Τα τελευταία δεν
συνδέονται λειτουργικά μεταξύ τους, υπερκαλύπτοντας το ένα το άλλο τόσο
σε επίπεδο παροχών όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών. Τέλος, υπάρχουν και οι
σημαντικής έκτασης ιδιωτικές πληρωμές. Συνεπώς, ένα από τα βασικότερα
προβλήματα του συστήματος υγείας στην Ελλάδα είναι ότι ξεκίνησε από ένα
εθνικό σύστημα υγείας, με την κυβέρνηση να χρηματοδοτεί την περίθαλψη
από τον προϋπολογισμό, να διοικεί τα νοσοκομεία και να διαχειρίζεται ένα
μόνο μέρος της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, αλλά στην πορεία δανείστηκε
στοιχεία και από το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Προστέθηκε,
δηλαδή, πάνω από το μοντέλο Beveridge και το μοντέλο του Bismark, με
σαφή προβλήματα συνύπαρξης και συντονισμού.
Πιο

συγκεκριμένα,

η χρηματοδότηση της περίθαλψης καθορίζεται

παραδοσιακά, σε διεθνές επίπεδο, από το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Όταν πρωτοσχεδιάστηκαν τα συστήματα αυτά της κοινωνικής ασφάλισης,
κυριαρχούσε η υπόθεση ότι οι άνθρωποι θα ζούσαν μέχρι την ηλικία των 60
ετών και θα συνεισέφεραν στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης κατά την
περίοδο της εργασίας τους. Κατόπιν, πίστευαν, θα έβγαιναν στη σύνταξη και
η κυβέρνηση θα φρόντιζε τις ανάγκες τους όσον αφορά στην σύνταξη αλλά
και την περίθαλψη. Αυτή η υπόθεση, όμως, έχει αλλάξει. Το προσδόκιμο
ζωής έχει φτάσει σχεδόν τα 80 χρόνια και οι προοπτικές για το μέλλον
διαγράφονται
συστήματα

αιφνιδιαστικές

κοινωνικής

και

ασφάλισης

τρομακτικές.
δέχονται

Κατά

αυξημένες

συνέπεια,

τα

πιέσεις

και

φαίνονται να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες
ανάγκες.
Στην Ελλάδα, ειδικότερα, περίπου το 70% των δαπανών της Κοινωνικής
Ασφάλισης προορίζεται για συντάξεις102. Αυτό ξεπερνά κατά πολύ τον μέσο
όρο στην Ευρώπη κι έχει ως συνέπεια τα ποσά που διατίθενται για την
101 Βελιώτης Γεώργιος, «Ο Ρόλος του Ιδιωτικού Τομέα στη Μεταρρύθμιση των
Υπηρεσιών Υγείας», στο βιβλίο Χατζηανδρέου, Σουλιώτης, 2005.
102 Γ.Γ. ΕΣΥΕ, Έξοδα των οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, κατά ειδικές κατηγορίες
δαπανών·' 1990-2001, για περισσότερες πληροφορίες Βλ. www.statistics.gr.
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περίθαλψη να είναι χαμηλά. Καν μάλιστα, σε σημείο που έχει αντίκτυπο
στους δείκτες εξάρτησης των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου σε ένα
ταμείο όπως το ΙΚΑ (το μεγαλύτερο με διαφορά στην Ελλάδα, καλύπτοντας
πάνω από το μισό του συνολικού πληθυσμού) το ποσοστό διαμορφώνεται
στους 2,5 συνεισφέροντες για κάθε ένα δικαιούχο103. Το γεγονός αυτό
καταδεικνύει τις μεγάλες ελλείψεις σε κεφάλαια του εθνικού «δημόσιου»
συστήματος υγείας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο εκσυγχρονισμός
του.
Τέλος, η αναποτελεσματικότητα του εν λόγω συστήματος ενισχύεται από
την κακοδιοίκησή του, την κομματικόκρατία και τη διαφθορά σε όλα τα
επίπεδα. Το μοντέλο στο οποίο η χώρα οδηγήθηκε προφανώς για πολιτικούς
λόγους, δεν είναι πλέον βιώσιμο υπό τις τρέχουσες συνθήκες. Συνοπτικά, θα
μπορούσε να ειπωθεί ότι το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας μοιάζει σαν
«αρχαιολογικός χώρος με στρώματα επί στρωμάτων που διαμορφώθηκαν με
το πέρασμα των χρόνων»104.
Προτού όμως, προβούμε στην ανάλυση εκείνων των παραγόντων, που
μπορούν να καταστήσουν επιτυχή τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια για την
ομαλή εισαγωγή, λειτουργία και εδραίωση του μικτού συστήματος, κρίνεται
σκόπιμη η αναφορά των κυριότερων προβλημάτων της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως αυτά εμφανίζονται σήμερα.

Τα προβλήματα του συστήματος

3 Τα κύρια προβλήματα της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης
Οι

ιδιαιτερότητες

του

ελληνικού

υγειονομικού

συστήματος,

όπως

παρουσιάστηκαν παραπάνω, οδηγούν σε ένα πλήθος προβλημάτων, τα οποία
αφορούν εξίσου και τα τρία επίπεδα παροχής υπηρεσιών υγείας. Ξεκινώντας
από τα κυριότερα προβλήματα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, έτσι όπως
αυτά

αναδεικνύονται

μέσα

από

την

ελληνική

πραγματικότητα,

χαρακτηριστικότερα είναι τα εξής:
1.
κέντρα

Υψηλού βαθμού πολυκερματισμός στο σύστημα, ιδιαίτερα στα αστικά
και απουσία στοιχειώδους μάνατζμεντ.

διαφορετικά

οργανωτικά

και

διοικητικά

Πληθώρα

σχήματα

που

φορέων

με

προσφέρουν

υπηρεσίες, χωρίς καμία σύνδεση μεταξύ τους και με πολλές επικαλύψεις.
103 Σακελλαρόπουλος, 1999.
104 Hsiao William, «Καθοριστικοί Παράγοντες Επιτυχίας στις Μεταρρυθμίσεις των
Συστημάτων Υγείας: Η Διεθνής Εμπειρία», στο βιβλίο Χατζηανδρέου, Σουλιώτης, 2005.

74

Μεγάλες ανισότητες τόσο στο σκέλος των εισφορών όσο και στο σκέλος των
παροχών105.
2.

Σοβαρές

ελλείψεις

στην

υλικοτεχνική

υποδομή

και

αδυναμία

ανταπόκρισης στις σύγχρονες απαιτήσεις της ιατρικής επιστήμης, ιδιαίτερα
στα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα το εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών
να περιορίζεται σε στοιχειώδεις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης106.
3.

Μεγάλη

έλλειψη

κατάλληλα

εκπαιδευμένου

ιατρικού

και

νοσηλευτικού προσωπικού. Η ειδικότητα της γενικής ιατρικής παραμένει
χαμηλού επαγγελματικού και κοινωνικού κύρους, με αποτέλεσμα την πολύ
μεγάλη έλλειψη γιατρών γενικής ιατρικής. Ενώ απαιτούνται περίπου
5.000,

σήμερα υπάρχουν μόνο

780107.

Τις μεγάλες αυτές ελλείψεις

καλούνται να καλύψουν οι παθολόγοι, οι χωρίς ειδικότητα ιατροί και οι
αγροτικοί, με συνέπεια να συρρικνώνεται το περιεχόμενο της πρωτοβάθμιας
φροντίδας σε απλή συνταγογραφία.
4. Μεγάλες ελλείψεις στη στελέχωση των κέντρων υγείας και των
πολυϊατρείων του ΙΚΑ σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό108.
5. Χαμηλοί μισθοί των ιατρών και έλλειψη κινήτρων με συνέπεια να
παρατηρείται απροθυμία για τη στελέχωση των κέντρων υγείας, χαμηλή
παραγωγικότητα και αυθαίρετος περιορισμός του ωραρίου εργασίας τους.
6. Απουσία οικογενειακού γιατρού και έλλειψη συστήματος παραπομπών,
με συνέπεια ο ασθενής να μην έχει σταθερό σημείο αναφοράς, ιδιαίτερα στα
αστικά κέντρα. Αποτέλεσμα αυτού είναι να περιορίζεται η συνέχεια στη
φροντίδα, ο ασθενής να καταφεύγει σε άσκοπη περιπλάνηση εντός του
συστήματος, προκαλώντας έτσι πληθωρισμό επισκέψεων και οδηγώντας το
όλο σύστημα σε αναποτελεσματικότητα109.
7. Περιορισμένη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών κατά τις απογευματινές
και βραδινές ώρες, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα οι ασθενείς
να αναγκάζονται να προσφύγουν στα εξωτερικά ιατρεία του εφημερεύοντος
νοσοκομείου ή σε ιδιώτες ιατρούς.
8. Χαμηλή αξιοπιστία του συστήματος με αποτέλεσμα οι ασθενείς να
αναζητούν και μια «δεύτερη γνώμη» είτε προσφεύγοντας σε άλλο γιατρό του

105 Θεοδώρου, 1994.
106 Κυριόπουλος, Φιλαλήθης, Ανδριώχη, 1996.
107 Γ.Γ. ΕΣΥΕ, Ιατροί κατά ειδικότητα και οδοντίατροι, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα·'
1990 - 2001, σχο www.statistic8.gr.
108 Κονχιάδης, 1997.
109 Μωραΐχης, 1995.
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συστήματος είχε πολύ συχνά σε ιδιώτες, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες
δαπάνες και υπερφόρτωση του συστήματος στην πρώτη περίπτωση ή
ακυρώνει εν μέρει τον δωρεάν χαρακτήρα της περίθαλψης στη δεύτερη.
9.

Ανυπαρξία συστήματος ελέγχων, ιδιαίτερα στη συνταγογραφία και

στις παραπομπές σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για εξετάσεις υψηλού
κόστους, με αποτέλεσμα τα ταμεία να επιβαρύνονται με αδικαιολόγητα
μεγάλα ποσά για εξετάσεις και φάρμακα, εν πολλοίς άχρηστα και πιθανόν
επιβλαβή για την υγεία των ασθενών110.

-λ1 Τα προβλήματα της Νοσοκομειακής Περίθαλ ψης
Παρά τα σημαντικά βήματα που έγιναν την τελευταία δεκαετία με την
ανέγερση και λειτουργία αρκετών σύγχρονων νοσοκομείων και τη μεγάλη
αύξηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που απασχολείται στο
νοσοκομειακό

τομέα σε

σχέση με

το

πρόσφατο

παρελθόν,

εντούτοις

παραμένουν άλυτα πολλά και μεγάλα προβλήματα που έχουν σχέση με τη
νοσοκομειακή περίθαλψη. Τα προβλήματα αυτά αναφέρονται τόσο στις
εισροές (κτιριακή υποδομή, τεχνολογικός εξοπλισμός, ανθρώπινοι και
οικονομικοί πόροι) όσο και σε θέματα που έχουν σχέση με την οργάνωση και
λειτουργία του νοσοκομειακού τομέα και την αποδοτικότητα των πόρων. Τα
σημαντικότερα από αυτά είναι:
•

Κτιριακή

υποδομή:

Εξαιρουμένων

των

τριών

σύγχρονων

πανεπιστημιακών (Ιωαννίνων, Πάτρας και Ηρακλείου) και μικρού αριθμού
νομαρχιακών νοσοκομείων, τα περισσότερα από τα υπόλοιπα λειτουργούν σε
κτίρια πεπαλαιωμένα, ενώ μερικά είχαν κατασκευασθεί για άλλες χρήσεις
και στη συνέχεια με
νοσοκομεία

για

να

μετατροπές
καλύψουν

και προεκτάσεις λειτούργησαν

πιεστικές

ανάγκες

περίθαλψης.

ως
Ο

ευκαιριακός και πολλές φορές με μικροκομματική αντίληψη τρόπος
χωροθέτησης και η έλλειψη αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των νοσοκομείων
δημιουργούν

σημαντικά

προβλήματα

με

αρνητικές

συνέπειες

στην

καθημερινή λειτουργία τους. Η σημερινή εισβολή της ιατρικής τεχνολογίας
και η διαρκής διεύρυνση των παρεχομένων υπηρεσιών ενός σύγχρονου
νοσοκομείου μεγεθύνει σταθερά το πρόβλημα. Δυστυχώς απουσιάζουν οι
μελέτες εκείνες που διερευνούν τη συσχέτιση της κτιριακής χωροθέτησης
με την οργάνωση και λειτουργία του νοσοκομείου. Ο αρχιτεκτονικός
οχεδιασμός των νοσοκομείων δεν πρέπει να είναι στατικός αλλά να διαθέτει
110 Μπέσης, 1993.
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στοιχεία προγραμματισμού και δυναμικής ανάπτυξης που θα λαμβάνουν
σοβαρά υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες των ασθενών και θα προβλέπουν
μελλοντικές λειτουργίες ενός διαρκώς εξελισσόμενου νοσοκομείου.
•

Τεχνολογικός εξοπλισμός: Παρά τον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού

εξοπλισμού

που

σημειώθηκε

ανισότητες

που

αφορούν

τεχνολογίας στα

την τελευταία δεκαετία

την

ελληνικά

κατανομή

της

νοσοκομεία111.

διαπιστώνονται

σύγχρονης

Είναι

βιοϊατρικής

εμφανής η απουσία

κεντρικού σχεδιασμού και θέσπισης κριτηρίων επιλογής και διάθεσης.
Κριτήρια επιλογής που θα εκτιμούν την ιατρική αποτελεσματικότητα, την
αξιοπιστία

και

αποδοτικότητα.

εγκυρότητα
Κριτήρια

και

θα

διάθεσης

αξιολογούν
που

θα

την

οικονομική της

λαμβάνουν

υπόψη

τις

καλυπτόμενες στα τρία επίπεδα περίθαλψης ανάγκες του πληθυσμού ανά
υγειονομική

περιφέρεια.

Ταυτόχρονα

η

έλλειψη

εξειδικευμένου

προσωπικού που να διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία μειώνει τη
διάρκεια ζωής τους και κατ’ επέκταση την ανταποδοτικότητα τους.
•

Ανθρώπινοι

πόροι:

Παρά τα

σημαντικά

βήματα

που

έγιναν,

παρατηρούνται ακόμη σημαντικές ελλείψεις, ιδιαίτερα σε νοσηλευτικό
αλλά και ιατρικό όπως και παραϊατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία. Η άνιση
κατανομή του αλλά, και η ελλιπής μετεκπαίδευση και επιμόρφωση του,
έχουν σαν αποτέλεσμα την αδυναμία του να καλύψει ή να ανταποκριθεί
στις σύγχρονες μορφές περίθαλψης και νοσηλείας. Κεντρικός σχεδιασμός
προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κίνητρα συμμετοχής σε
αυτά απουσιάζουν πλήρως. Η έλλειψη κινήτρων αφορά όλες τις βαθμίδες
και

ειδικότητες

του

προσωπικού.

Ιδιαίτερα,

η

επιμόρφωση

του

νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού είναι μηδαμινή και εξαρτάται
κυρίως από το ενδιαφέρον και την οικονομική δυνατότητα του ίδιου του
υπαλλήλου. Η ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου έργου προϋποθέτει
την εκπαίδευση του προσωπικού στις σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης. Ο
ανθρώπινος παράγοντας, όπως είναι γνωστό, αποτελεί το σημαντικότερο
συντελεστή

της

παραγωγικής

διαδικασίας

μέσα

στο

νοσοκομείο.

Η

δημιουργία κινήτρων, η ύπαρξη καθηκοντολογίου και η περιγραφή θέσεως
θα επιτρέψουν αφενός την καθιέρωση ενός συστήματος αποτίμησης και
αξιολόγησης του έργου του και αφετέρου θα συμβάλει στη βελτίωση της

111 Βλ. Πίνακας 2. Κατανομή ιατρικών μηχανημάτων κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου,
(Πηγή-Έ.Σ. Υ.Κ), σελ.49 σχο παρόν.
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αποδοχικόχηχας

και

αποχελεσμαχικόχηχας

χης

νοσοκομειακής

περίθαλψης112.
• Οικονομικοί πόροι· Το πρόβλημα χρημαχοδόχησης που ανχιμεχωπίξουν
σήμερα χα νοσοκομεία

είναι χεράσχιο.

Τα έσοδα και χο

ύψος χων

επιχορηγήσεων χων νοσοκομείων καθορίζονται από χην κενχρική διοίκηση,
η οποία προσδιορίζει επίσης χις χιμές χων κλεισχών νοσηλίων και χων
ιαχρικών πράξεων. Επιπλέον, ο χρόπος πραγμαχοποίησης χων εξόδων
(διάθεση χων πόρων) ακολουθεί χις διαχάξεις χου δημόσιου λογισχικοΰ, η δε
καχάρχιση και εκχέλεση χου προϋπολογισμού είναι ιδιαίχερα προβλημαχική
καθώς χο ύψος χης χρημαχοδόχησης είναι γνωσχό προς χη λήξη χης
οικονομικής χρήσης. Σήμερα, χο σωρευχικό έλλειμμα χων νοσοκομείων
εκχιμάχαι όχι έχει αγγίξει χα €2.992.870.752,87, σημειώνοντας μία μεταβολή
της τάξης του 63% από το έτος 2003113.
Οι αιχίες χης οικονομικής κρίσης χων νοσοκομείων οφείλονχαι κυρίως
σχους εξής παράγοντες:
α) σχην έλλειψη ενός Κοινού Ταμείου Υγείας, που ανχιπροσωπεύονχας χο
90% με 95% χων ασφαλισμένων, να μπορεί να αποχελεί ένα μεγάλο
ολιγοψώνιο με καθορισχικό διαπραγμαχευχικό ρόλο σχη διαμόρφωση χων
χιμών σχην αγορά χων υπηρεσιών υγείας, όπως αυχές παρέχονχαι χόσο από
χον ιδιωχικό όσο και από χο δημόσιο χομέα,
β) σχην πολιχική χου ημερήσιου κλεισχού νοσηλίου, που, όπως ήδη
αναφέρθηκε, σχερεί χα δημόσια νοσοκομεία από χους απαραίχηχους εκείνους
πόρους για χην κάλυψη έσχω χων λειχουργικών χους εξόδων, ενώ παράλληλα
επιχρέπει σχον ιδιωχικό χομέα χην αισχρή κερδοφορία, μέσω χου αυθαίρεχου
μονοπωλιακού καθορισμού νοσηλίων,
γ) σχην υπερκαχανάλωση υπηρεσιών υγείας (προκληχή ζήχηση), χόσο
εξαιχίας χου υπερβολικά μεγάλου αριθμού επαγγελμαχιών χης υγείας σχη
χώρα μας, όσο κι εξαιχίας χης αυθαιρεσίας σχον καθορισμό χων χιμών,
δ)

σχην

αδυναμία

αξιολόγησης

χης

αποδοχικόχηχας

κι

αποχελεσμαχικόχηχας χου νοσοκομειακού προϊόνχος, λόγω ελλιπούς χρήσης
οικονομικών εργαλείων και μονχέλων (βλ. για παράδειγμα αξιολόγηση
επενδύσεων κι έλεγχο χων δαπανών μέσω cost - benefit analysis), ενώ χέλος,

112 Δημολιάχης, Κυριόπουλος, Λάγγας, Φιλαλήθης, 2002.
113 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «Χρέη Νοσοκομείων ΕΣΥ περιόδου
2002 - 2004» σχο www.ypyp.gr.
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ε) στην απουσία σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και διαχείρισης, μέσω
της εισόδου στα δημόσια νοσοκομεία επιφανών και καταξιωμένων στελεχών
διοίκησης, ακόμα κι αν αυτά προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα.
Κατά κοινή ομολογία, οι παραπάνω παράγοντες είναι αυτοί που επιδρούν
κατά κύριο λόγο στη διαρκή μεγέθυνση των οικονομικών προβλημάτων της
νοσοκομειακής περίθαλψης σήμερα.
• Διοίκηση - οργάνωση — διαχείριση: Τα νοσοκομεία σήμερα, ως Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου

Δικαίου

γραφειοκρατία

δημόσιου

του

(Ν.Π.Δ.Δ.),
λογιστικού

ασφυκτιούν από την έντονη
και

οι

εργαζόμενοι με

τη

μονιμότητα του δημοσίου υπαλλήλου δεν έχουν κίνητρα για να αυξήσουν
την ποσότητα και ποιότητα του έργου τους. Το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης
νοσοκομείων (Π.Δ. 87/86) δεν επέφερε θετικά αποτελέσματα στην οργάνωση
και λειτουργία με την οριοθέτηση των υπηρεσιών του νοσοκομείου.
Αντίθετα,

οι

αλληλεπικαλύψεις

και

οι

συγκρούσεις

ρόλων

και

αρμοδιοτήτων αποτελούν καθημερινά φαινόμενα. Επιπλέον, η σύγχυση ή
και συχνά ταύτιση μεταξύ διοίκησης και διεύθυνσης στην καθημερινή
πρακτική δημιούργησε κλίμα αντιθέσεων και έκανε εμφανή την έλλειψη
ενός

συντονισμού

προκύπτει

μεταξύ

ιδιαίτερα

τους.

Ως

αποτέλεσμα

όσων

εμφανής η απουσία ουσιαστικού

αναφέρθηκαν
νοσοκομειακού

management, ενός ευέλικτου πλαισίου λειτουργίας του νοσοκομείου που θα
προάγει την αποτελεσματική οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση στα
νοσοκομεία και θα αυξάνει την αποδοτικότητα των πόρων που διατίθενται
σε αυτά. Ταυτόχρονα, το σύγχρονο νοσοκομείο επεκτείνει συνεχώς τις
δραστηριότητες

και

αυτό

απαιτεί

σύνθετες

διαδικασίες

λειτουργίας.

Επιπλέον, η Βελτίωση της ποιότητας της νοσοκομειακής περίθαλψης
προϋποθέτει την καθιέρωση νέων μεθόδων διοίκησης — διαχείρισης ολικής
ποιότητας.
•

Υπερσυγκεντρωτισμός: Η θέσπιση πολιτικών, η χρηματοδότηση και ο

έλεγχος εκπορεύονται συγκεντρωτικά από την κεντρική διοίκηση. Οι
νομαρχίες εξαρτώνται από το κέντρο για εκείνους τους πόρους που
κατανέμουν στις κατά τόπους υγειονομικές περιφέρειες. Οι προβλέψεις του
1397/83 για τη συγκρότηση και λειτουργία των ΠΕΣΥΠ με τη συμμετοχή
της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών φορέων ελάχιστα έχουν
υλοποιηθεί

μέχρι

σήμερα.

Κατά

συνέπεια,

η

απουσία

συστημάτων

διαχείρισης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο έχει σαν αποτέλεσμα τη
μεγέθυνση του υπερσυγκεντρωτισμού και της γραφειοκρατικής διοίκησης.
Επιπλέον οι πόροι για τη νοσοκομειακή περίθαλψη κατανέμονται στις
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περιφέρειες με κριτήρια που δε λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες υγείας του
πληθυσμού

καθώς

δεν

υφίστανται

προγράμματα

ανίχνευσης

και

προσδιορισμού των αναγκών με αποτέλεσμα όχι μόνο την ανισοκατανομή
αλλά και τη μη αποτελεσματική χρήση τους.
• Απουσία μηχανογραφικής υποστήριξης· Τα νοσοκομεία δεν τηρούν
μηχανογραφημένα αρχεία ασθενών, ούτε δίκτυα ιατρικής πληροφόρησης
που θα καταγράφουν και θα αναλύουν τα αποτελέσματα της ιατρικής
φροντίδας και κατ’ επέκταση θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την
κατανομή των πόρων. Η διαχείριση των πληροφοριών είναι ανύπαρκτη τόσο
μεταξύ των τμημάτων του νοσοκομείου όσο και μεταξύ των νοσοκομείων ή
άλλων υπηρεσιών περίθαλψης. Παρά το γεγονός ότι οι πρώτες προσπάθειες
σχεδιασμού, εφαρμογής και ανάπτυξης ενός ενοποιημένου πληροφοριακού
συστήματος νοσοκομείων άρχισαν από το 1985 με την ένταξή του στα
Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα της ΕΟΚ, δέκα χρόνια μετά, είχε
ολοκληρωθεί μόνο ο τεχνολογικός εξοπλισμός σε 15 νοσοκομεία. Μόλις την
προηγούμενη δεκαετία, ορισμένα νοσοκομεία ξεκίνησαν την εφαρμογή της
πληροφορικής υποστήριξης σε διοικητικές - οικονομικές λειτουργίες
(εξωτερικά ιατρεία, γραφείο κίνησης ασθενών, φαρμακείο) ενώ ακόμα οι
ιατρικές εφαρμογές (ιατρικός φάκελος ασθενή, μηχανοργάνωση αρχείων)
βρίσκονται στο αρχικό στάδιο σχεδίασης του λογισμικού. Όσον αφορά τα
δίκτυα ιατρικής πληροφόρησης ή την κάρτα υγείας, αυτά παραπέμπονται
στο μέλλον.
• Μεγάλες

γεωγραφικές

ανισότητες:

Ανάμεσα

σε

διαφορετικές

περιοχές της χώρας υφίστανται μεγάλες διακυμάνσεις, τόσο στην ποσότητα
όσο και στην ποιότητα της παρεχόμενης νοσοκομειακής φροντίδας, με
αποτέλεσμα

οι

ασθενείς

της

επαρχίας

να

αναγκάζονται

συχνά

να

προσφεύγουν στα μεγάλα νοσοκομεία των αστικών κέντρων. Οι ανισότητες
αυτές εντοπίζονται, κυρίως στην κατανομή των νοσοκομειακών κλινών, της
σύγχρονης

βιοϊατρικής

τεχνολογίας,

του

ιατρικού

και

νοσηλευτικού

προσωπικού και συνοδεύονται από μεγάλες διαφορές στη χρησιμοποίηση
των νοσοκομειακών υπηρεσιών και από μεγάλες διαπεριφερειακές ροές
ασθενών.
•

Απουσία συστήματος παραπομπών: Η απουσία ενός συστήματος

παραπομπών

δημιουργεί

συνθήκες

υπερφόρτωσης

των

νοσοκομείων,

ιδιαίτερα των μεγάλων αστικών κέντρων αλλά και ανισότητες στην
πρόσβαση, αφού αυτοί που δεν έχουν κάποιο γνωστό γιατρό στο νοσοκομείο,
δύσκολα θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν κρεβάτι ή θα χειρουργηθούν με
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βάση

την

προτεραιότητα

που

καθορίζεται

από

τη

σοβαρότητα

της

κατάστασης υγείας τους. Αντίθετα, η ύπαρξη ενός συστήματος παραπομπών
θα προσανατολίζει τους ασθενείς στις πλησιέστερες υπηρεσίες υγείας όπως
αυτές κατανέμονται και στα τρία επίπεδα περίθαλψης και θα διασφαλίζει
την ισότητα στην πρόσβαση, παροχή και χρησιμοποίηση των υπηρεσιών.
•

Πλήρης

απουσία

καταλληλότητας

της

συστημάτων

νοσοκομειακής

διασφάλισης
φροντίδας:

ποιότητας

με

αποτέλεσμα

και
να

παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις στην ποιότητα και ευρείας έκτασης
αντιδεοντολογικές συμπεριφορές και πρακτικές εκ μέρους του ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού. Προγράμματα ποιοτικού ελέγχου στην ιατρική
πράξη

(κλινική

και

εργαστηριακή)

είναι

ανύπαρκτα

στα

ελληνικά

νοσοκομεία, όταν διεθνώς εφαρμόζονται προγράμματα διαχείρισης ολικής
ποιότητας που έχουν ως κύριο στόχο τη μέγιστη δυνατή Βελτίωση του
βαθμού ικανοποίησης των ασθενών114.
Τα παραπάνω προβλήματα που αποτελούν στην ουσία και τα προβλήματα
του

τομέα

υγείας

παραγωγικότητα

γενικότερα,

και

οδηγούν

το

αναποτελεσματικότητα,

σύστημα
με

σε

υπηρεσίες

χαμηλή
χαμηλής

ποιότητας και μεγάλες ανισότητες στην πρόσβαση. Οι ασθενείς από την
άλλη πλευρά αντιμετωπίζουν το σύστημα υγείας με έντονη δυσπιστία και
δυσαρέσκεια, καθώς υπάρχει από τη μία ένα «ύποπτο» ιδιωτικό σύστημα για
το 50% των Ελλήνων και από την άλλη ένα άδικα απαξιωμένο δημόσιο
σύστημα για το υπόλοιπο 50%. Κοινοί παρονομαστές είναι το υψηλό κόστος,
είτε σε ιδιωτικές τιμές, είτε σε φακελάκια (όπως ήδη αναφέρθηκε σχετικά με
την παραοικονομία της «υγείας» ) και υψηλούς φόρους για τη συντήρηση
ενός σπάταλου δημόσιου συστήματος και μία διάχυτη αμφιβολία σχετικά με
την παρεχόμενη ποιότητα. Έτσι, φθάνουμε στο φαινόμενο οι Έλληνες να
είναι, με πολύ μεγάλη διαφορά από τους άλλους Ευρωπαίους, Βαθιά
δυσαρεστημένοι, παρ’ όλο που πληρώνουν για την υγεία τους περισσότερο
από το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γενική εντύπωση είναι ότι καλό
θα ήταν κανείς να αποφύγει την προσφυγή στις υπηρεσίες υγείας, εκτός αν
είναι τελείως απαραίτητο (ο γνωστός καρδιοχειρούργος Cooley είχε πει ότι
«οι

114

Έλληνες

Ρέκκας

πάνε

στο

Δημήτριος,

«Οι

γιατρό

λίγο

εξελίξεις

στα

πριν

πάνε

Συστήματα

στον

Υγείας·'

παπά»)115.

Τάσεις

και

Προβληματισμοί», από το βιβλίο Χατζηανδρέου, Σουλιώτης, 2005.
115 Λιαρόπουλος Λυκούργος «Η Αναζήτηση του Μεσαίου Χώρου (και) στην Υγεία», στο
βιβλίο Χατζηανδρέου, Σουλιώτης, 2005.
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Προκλήσεις & Προοπτικές για το Ελληνικό Σύστημα Υγείας
Παράγοντες επιτυχίας
Μέσα σχο διεθνές περιβάλλον, όπως αυτό εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια
και στο μέτρο που και το Ελληνικό Σύστημα Υγείας αποτελεί μέρος του
διεθνούς γίγνεσθαι, αναδεικνύονται νέα δεδομένα, τα οποία συνεπάγονται
μία αύξηση της κατανάλωσης των υπηρεσιών. Αυτή η αύξηση στην
κατανάλωση συνεπάγεται και αύξηση των δαπανών, σε ένα περιβάλλον
μάλιστα «οικονομικό», με περιορισμένα φορολογικά έσοδα και ασφαλιστικές
εισφορές. Διαπιστώνεται, σε διεθνές επίπεδο, μια βαθιά κρίση στο Κράτος
Πρόνοιας,

στο

Κοινωνικό

Κράτος,

καθώς

οι

κρίσιμοι

πόροι

είναι

περιορισμένοι και αξιώνουν μιας αυστηρής ιεράρχησης των στόχων, των
ενεργειών και των προτεραιοτήτων του συστήματος υγείας.
Οι στόχοι αυτοί, παλιοί αλλά και νέοι ταυτόχρονα, όπως διαμορφώνονται,
αναφέρονται κατά κύριο λόγο στη διασφάλιση της ισότητας και της
ποιότητας,

με

την ταυτόχρονη συγκράτηση του

κόστους116.

Ισότητα,

προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνεχώς διευρυνόμενες κοινωνικές
ανισότητες στον χώρο της υγείας και μέσα στις ίδιες τις χώρες αλλά και
μεταξύ των χωρών, ποιότητα, ως αίτημα των καιρών και για τη διασφάλιση
της

ικανοποίησης

των

ασθενών

αλλά

και

για

την

ενίσχυση

της

αποτελεσματικότητας της ιατρικής και της νοσηλευτικής πρακτικής και,
βέβαια,

συγκράτηση

του

κόστους,

προκειμένου

να

διασφαλιστεί

η

βιωσιμότητα του συστήματος.
Οι τρεις παραπάνω στόχοι είναι βεβαίως σε κάποιο βαθμό αντικρουόμενοι
και ανταγωνιστικοί. Ενδεχόμενη ενίσχυση της ποιότητας, συνεπάγεται
αύξηση του κόστους και περιορισμό της ισότητας. Ενδεχόμενη ενίσχυση της
ισότητας συνεπάγεται ίσως μείωση της ποιότητας. Ο «συμβιβασμός» των
αρχών και των στόχων αυτών αποτελεί και τη μεγαλύτερη πρόκληση για τα
συστήματα υγείας διεθνώς.
Οι λύσεις που έχουν κατά καιρούς δοθεί στην πρόκληση του συμβιβασμού
των επιμέρους αυτών στόχων είναι πολλές. Άλλες έχουν πετύχει, άλλες

116

Τούντας Ιωάννης, «Η Μεταρρύθμιση του Ελληνικού Συστήματος Υγείας», στο Βιβλίο

Χατξηανδρέου, Σουλιώτης, 2005.

82

έχουν αποτύχει. Εάν κανείς προσπαθήσει να συγκεντρώσει τις πολιτικές
και τις κατευθύνσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια «σωστή»
ισορροπία ανάμεσα στην ποιότητα, το κόστος και την ισότητα, οφείλει να
λάβει υπόψη τις ακόλουθες παραμέτρους / τομείς, καθένας από τους οποίους
αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο με ιδιαίτερη σημασία για την πολιτική
υγείας. Ειδικότερα·
Η στροφή στην πρωτοβάθμια φροντίδα, στην πρόληψη και την προαγωγή
υγείας, η ανάπτυξη νέων μονάδων, με τη νοσηλεία στο σπίτι, με όλες τις
νέες μονάδες αποκατάστασης και μετανοσοκομειακής φροντίδας, το νέο
νοσοκομείο ως θεσμός που μεταλλάσσεται με ιδιαίτερη ταχύτητα, ώστε πια
να γίνεται λόγος για «νοσοκομεία χωρίς σύνορα», για νοσοκομεία στην ουσία
μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά και για νοσοκομεία με ανεπτυγμένες
νοσηλευτικές

υπηρεσίες

μέσα

στην

κοινότητα,

μέσα

στον

ευρύτερο

περιβάλλοντα χώρο. Οι αποκεντρωμένες μονάδες, παραδεδεγμένα, και οι
αποκεντρωμένες

λειτουργίες

συμβάλλουν

σε

μια

ενίσχυση

της

αποτελεσματικότητας της ίδιας της ιατρικής πρακτικής σε πολλά επίπεδα.
Η αποτελεσματικότητα αυτή, βεβαίως, είναι έννοια διακριτή από εκείνη
της αποδοτικότητας. Αυτή επιτυγχάνεται μέσα από σύγχρονες μορφές
διοίκησης

και

χρηματοδότησης

του

συστήματος,

μηχανοργάνωσης,

εισαγωγής νέων τεχνολογιών, αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού και
παροχής συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Επιπλέον, μέσα από τη λειτουργία
των περιφερειακών συστημάτων υγείας, των συστημάτων δηλαδή εκείνων
που μπορούν να διαχειρίζονται δύο πολύ σημαντικές διαδικασίες: αφ’ ενός
τη διαδικασία της οριζόντιας συνεργασίας των υπηρεσιών και, κυρίως των
νοσοκομείων μεταξύ τους, και αφ’ ετέρου τη διαδικασία της κάθετης
συνεργασίας μεταξύ νοσοκομειακών μονάδων και προνοσοκομειακών ή
πρωτοβάθμιων και μετανοσοκομειακών υπηρεσιών.
Οι «άξονες» της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας έχουν
οδηγήσει

σε

μια

σταδιακή

μεταλλαγή

των

υπηρεσιών

υγείας.

Τα

απομονωμένα νοσοκομεία - νησίδες φροντίδας και η «ξεχωριστή», λεγάμενη,
πρωτοβάθμια

φροντίδα

υγείας

αποτελούν

χαρακτηριστικά

ενός

πεπερασμένου προτύπου οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας.
Η αποδόμηση του παλαιού νοσοκομείου και η εξέλιξη νέων υπηρεσιών
δημιουργούν ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο πλέγμα περίθαλψης, το οποίο
μπορεί να λειτουργήσει σε μια ενιαία βάση διαχείρισης της υγείας ενός
πληθυσμού με τη βοήθεια της μηχανοργάνωσης. Βέβαια, κάτι τέτοιο μπορεί
να υλοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο ενός περιφερειακού συστήματος, το οποίο
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γνωρίζει xig ανάγκες υγείας του πληθυσμού ευθύνης του και διαχειρίζεται
ενιαία τις υπηρεσίες που αντιστοιχούν και ανταποκρίνονται στις ανάγκες
αυτές.
Σημαντικότερο δε όλων στην αναμόρφωση ενός συστήματος υγείας, έχει
αποδειχθεί από τη διεθνή εμπειρία, πως είναι η σχέση κράτους - αγοράς, η
οποία οφείλει να
χαρακτηριστικά

τοποθετηθεί σε

σαφούς

μια νέα

βάση

συμπληρωματικότητας,

και να

με

εμφανίσει

επιβεβλημένο

το

διαχωρισμό των αγοραστών των υπηρεσιών υγείας από τους προμηθευτές
τους. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο ελεγχόμενου ανταγωνισμού, οι χρηματοδότες
(αγοραστές), δηλαδή τα ταμεία της κοινωνικής ασφάλισης μπορούν να
αγοράζουν υπηρεσίες από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με μόνα κριτήρια
εκείνα του κόστους και της ποιότητας. Διότι, το κοινωνικό κράτος δεν
ενδιαφέρει ποιος είναι ο προμηθευτής, ο παραγωγός των υπηρεσιών, παρά
μόνο και στο πλαίσιο μιας σύγχρονης προοδευτικής αντίληψης για την
υγεία, ποιος αγοράζει τις υπηρεσίες αυτές, υπέρ ποιων, και, κυρίως, σε τι
τιμή τις αγοράζει.
Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι,

η παραπάνω

πρόταση μπορεί

ουσιαστικά να υλοποιηθεί μέσω της σύστασης ενός Ενιαίου Ταμείου Υγείας,
που θα αφορά τόσο την πρωτοβάθμια, όσο και τη νοσοκομειακή περίθαλψη,
και θα απαρτίζεται είτε από το σύνολο των ασφαλιστικών ταμείων, είτε από
τα μεγαλύτερα και πιο αντιπροσωπευτικά αυτών, ήτοι το ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ,
Δημόσιο. Τα τέσσερα αυτά ταμεία άλλωστε καλύπτουν σχεδόν το 90% των
Ελλήνων ασφαλισμένων. Το Κοινό Ταμείο Υγείας μπορεί να έχει ειδική
νομική μορφή. Αυτό εξαρτάται κυρίως από τη Βούληση των ασφαλισμένων.
Μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ενιαίο φορέα υγείας με την κατάργηση των
κλάδων υγείας ή μπορεί να λειτουργήσει ως ένας ενδιάμεσος, ο οποίος θα
συγκεντρώνει τα χρήματα των ταμείων και θα διαπραγματεύεται εκ μέρους
τους με την πλευρά της προσφοράς.
Η ύπαρξη του Κοινού Ταμείου Υγείας ή ακόμη του Κοινού Λογαριασμού
για

τη

νοσοκομειακή

μεσοπρόθεσμη
μονοψώνιο

προοπτική

στην

αγορά

και

εξωνοσοκομειακή

φαίνεται
των

να

περίθαλψη,

καταλήγει

νοσοκομειακών

που

σε

νομοτελειακά

σε

υπηρεσιών,

έχει

μόνο

και διαπραγματεύεται με

τους

πλεονε κτήματα:
1. ελέγχει τον όγκο της προσφοράς

προμηθευτές τις τιμές και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών,
2. επιβάλλει αποτελεσματικά τη συγκράτηση του κόστους,
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3. δημιουργεί ανταγωνιστικό κλίμα στην προσφορά και στα νοσοκομεία, τα
οποία πρέπει να λειτουργούν αποδοτικά, αν θέλουν να συνάψουν
συμβόλαια με το κοινό ταμείο,
4. εξασφαλίζει την ισότητα στην πρόσβαση σε όλους τους ασφαλισμένους
πολίτες,
5. δημιουργεί τις προϋποθέσεις και βελτιώνει τη δυνατότητα επιλογής των
ασθενών στη νοσηλεία,
6. κατοχυρώνει την περιφερειακή ισότητα στην πρόσβαση των υπηρεσιών
με μία διαφανή, δίκαιη και αποτελεσματική μέθοδο κατανομής των
οικονομικών πόρων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανακοπή
του ρεύματος των διαπεριφερειακών ροών των ασθενών, υποβοηθώντας
ταυτόχρονα την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, ενώ τέλος,
7. δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής μεθόδων αξιολόγησης για θεραπευτικά
προγράμματα αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους117.
Ειδικότερα, κι όσον αφορά τη θέση σε λειτουργία του Κοινού Ταμείου
Υγείας

σε

επίπεδο

εξωνοσοκομειακής

περίθαλψης,

παρουσιάζονται

συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες που χρήζουν προσοχής στην αντιμετώπιση.
Έτσι, η διαπραγμάτευση στο επίπεδο αυτό καθορίζεται με τον πόλο της
προσφοράς στα πλαίσια του κάθε νομού και οι επιλογές στον καθένα
εξαρτώνται κυρίως από τις εναλλακτικές λύσεις που

υπάρχουν,

τις

υγειονομικές ανάγκες αλλά και τη συμπεριφορά και τις στάσεις του
πληθυσμού αναφορικά με την εξωνοσοκομειακή του περίθαλψη. Με την
έννοια αυτή, σε κάθε νομό θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις και διαφορετικές
προτεραιότητες στη ζήτηση των υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, κι αυτό αποτελεί
ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πολιτικής χρηματοδότησης, απαιτείται η
πλήρης αυτονόμηση της προσφοράς από τη ζήτηση των υπηρεσιών. Αυτό
υπονοεί ότι απαιτείται οι προμηθευτές των υπηρεσιών, όπως κέντρα υγείας,
πολυϊατρεία

ασφαλιστικών

λειτουργήσουν

ανεξάρτητα.

φορέων
Με

κλπ.,

να

άλλα λόγια,

αυτονομηθούν
όπου

η

και

να

παραγωγή των

εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών συμπίπτει σήμερα με τη χρηματοδότηση,
όπως για παράδειγμα στο ΙΚΑ, θα πρέπει να ανατραπεί.
Συμπερασματικά, πρέπει να τονιστεί πως η συμπληρωματικότητα μεταξύ
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας που προκύπτει από την ίδρυση και
θέση σε λειτουργία του Κοινού Ταμείου Υγείας, σε καμία περίπτωση δεν
συνεπάγεται την κατάργηση της διάστασης της δωρεάν περίθαλψης, η οποία

117 Νιάκας, Κυριόπουλος, Στάθης, 1995.
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έχει κατοχυρωθεί στη χώρα μας. Αντίθετα, η πρόκληση του σύγχρονου
συστήματος υγείας είναι η περαιτέρω ενίσχυση της διάστασης αυτής υπέρ
του συνόλου του πληθυσμού στα χαμηλά εισοδηματικά επίπεδα, με τις
κοινωνικές ομάδες που διαθέτουν τη δυνατότητα αυτή, να ενισχύουν
επιπρόσθετα τη χρηματοδότηση του συστήματος.

Το μικτό σύστημα υγείας στην ελληνική πραγματικότητα
Συνειρμικά, από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω διαπιστώνεται ότι το
πρόβλημα του ελληνικού συστήματος υγείας είναι αρκετά πολύπλοκο. Όσο
βαθύ και δομικό λοιπόν φαίνεται να είναι το πρόβλημα, άλλο τόσο δομική
πρέπει να είναι και η λύση αυτού118. Και η λύση είναι απλή, τουλάχιστον,
στη σύλληψη της, αν και θα αντιμετωπίσει προβλήματα στην εφαρμογή της.
Όπως και στην πολιτική οργάνωση της κοινωνίας μας φαίνεται ότι η οδός
του κέντρου, ή του μεσαίου χώρου είναι, πλέον, αυτή που ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, έτσι και στην υγεία ένα μικτό
πολυμορφικό

σύστημα

ανάπτυξης,

παροχής

και χρηματοδότησης των

υπηρεσιών υγείας φαίνεται να είναι το μόνο που μπορεί να ανταποκριθεί
στις προκλήσεις της επιστήμης και των αναγκών του ελληνικού λαού.
Στο πολυμορφικό αυτό σύστημα, το οποίο δεν είναι καθόλου απαραίτητο
να είναι ενιαίο για όλα τα νοσοκομεία ή τις άλλες μονάδες παροχής
υπηρεσιών υγείας, μπορεί κανείς να φαντασθεί τη συμμετοχή του κράτους,
των πανεπιστημίων, του ιδιωτικού επιχειρηματικού κεφαλαίου, εταιριών ή
ιδιωτών ιατρών, ατομικά ή σε ομάδες, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και
φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, ή και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα σε
μεγάλες πόλεις της επαρχίας. Ο καθένας από αυτούς τους φορείς έχει τα
δικά του ενδιαφέροντα, τα οποία μπορεί να υπηρετήσει μέσα από την
πολυμετοχική - πολυμορφική αυτή μορφή οργάνωσης. Το κράτος και οι
δημόσιοι ασφαλιστικοί οργανισμοί μπορούν να εκπληρώσουν ουσιαστικά
την υποχρέωσή τους για την παροχή ποιοτικής φροντίδας σε όλους τους
Έλληνες και ιδιαίτερα σε αυτούς που δεν μπορούν να επωμιστούν το πλήρες
κόστος, οι ιδιώτες μπορούν να επιδιώξουν ένα λογικό κέρδος, η τοπική
αυτοδιοίκηση να εξασφαλίσει επάρκεια πόρων και υπηρεσιών στους δημότες
της, το πανεπιστήμιο να αναβαθμίσει την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή

118 Λιαρόπουλος Λυκούργος, Η Αναζήτηση του Μεσαίου Χώρου (και) στην Υγεία», στο
βιβλίο Χατζηανδρέου, Σουλιώτης, 2005.
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εκπαίδευση και η ερευνητική κοινότητα να εξασφαλίσει πόρους και μέσα
για την ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
Η ευρωπαϊκή εμπειρία μετά το

1990 είναι εξόχως διδακτική. Τα

συστήματα υγείας στην Αγγλία, τις Σκανδιναβικές χώρες αλλά και τις χώρες
του Νότου και τις υπό ένταξη χώρες της Κεντρικής Ευρώπης παρουσίασαν
μία

δραματική

μεταστροφή

προς

την

ενσωμάτωση

επιχειρηματικών

πρωτοβουλιών σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, ευρύτητα εφαρμογής και
ποιότητας

από

τεκμηριώνεται

ό,τι

στο

και στη

παρελθόν.

Η

ευρωπαϊκή

σχετική

βιβλιογραφία,

εμπειρία,
έδειξε

ότι

όπως
η

επιχειρηματικότητα (entrepreneurialism) μπορεί στην πράξη να αποτελέσει
έναν ισχυρό μοχλό για την εισαγωγή θεσμικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα
της υγείας.
Η όσμωση του δημόσιου χαρακτήρα του συστήματος υγείας με την
ιδιωτική επιχειρηματικότητα είναι, λοιπόν, η απάντηση. Τα απαιτούμενα
κεφάλαια για τον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός
σύγχρονου συστήματος υγείας δεν είναι δυνατόν να βρεθούν μόνο από το
δημόσιο τομέα. Τα ιδιωτικά κεφάλαια, από την άλλη μεριά, δεν θα
επιστρατευθούν και η ιδιωτική επιχειρηματικότητα δεν θα κινητοποιηθεί,
αν δεν τους εξασφαλίζεται απόδοση ανταγωνιστική με αυτήν που θα είχαν
σε άλλες δραστηριότητες. Από την αναζήτηση, συνεπώς, τρόπων ουσιαστικής
συνεργασίας και οι δύο τομείς θα ωφεληθούν, ενώ θα μπορέσει η κοινωνία
να αποκομίσει πολύ μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία από το υψηλού
επιπέδου επιστημονικό και άλλο προσωπικό, προς όφελος της δημόσιας
υγείας.
ΠροΒαίνοντας άλλωστε, σε μία σύγκριση ανάμεσα στο δημόσιο και στον
ιδιωτικό τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας, στα δυνατά τους σημεία θα
μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε το ότι ο δημόσιος τομέας διαθέτει υψηλού
επιπέδου επιστημονικό και άλλο προσωπικό και μία μεγάλη δυνητική
αγορά, δηλαδή το σύνολο των πολιτών για τους οποίους έχει αναλάβει την
ασφαλιστική κάλυψη με μία πανσπερμία ασφαλιστικών φορέων. Ο ιδιωτικός
τομέας, αντίθετα, διαθέτει κεφάλαια, σύγχρονες υποδομές,

βιοϊατρική

τεχνολογία και διοικητική επάρκεια, τόσο από πλευράς μεθόδων, όσο και
στελεχών. Η υπεροχή του αυτή, μάλιστα, του εξασφαλίζει προοδευτικά και
αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό που ανταγωνίζεται αυτό του δημόσιου
τομέα. Αντίθετα, τα κύρια προβλήματα του ιδιωτικού τομέα είναι η μικρή
αγορά, δηλαδή η περιορισμένη αγοραστική δύναμη που μπορεί να στηρίξει
το επίπεδο τιμών που επιβάλλει η αυτόνομη ανάπτυξη και η αδυναμία του
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να προσφέρει, ορισμένες υπηρεσίες που, αν και απαραίτητες για την παροχή
ολοκληρωμένης φροντίδας, δεν είναι αποδοτικές λόγω υψηλού κόστους.
Είναι εύκολο, τελικά, να καταδειχθεί το προφανές, ότι, δηλαδή, ο
δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας βρίσκονται σήμερα σε μία συγκυρία όπου
είναι

απολύτως

συμπληρωματικοί.

Εντούτοις,

οι

ιδεοληψίες

του

παρελθόντος και η συγκεκαλυμμένη υστεροβουλία των κατεστημένων
συμφερόντων, που σχετίζονται με την κομματικοκρατία και τη διαφθορά, θα
προβάλλουν ισχυρή αντίσταση. Τα σημαντικότερα επιχειρήματα προς αυτή
την κατεύθυνση συνοψίζονται στα ακόλουθα.
Το πρώτο έχει να κάνει με το κέρδος. Όλοι συμφωνούν ότι η παροχή
υπηρεσιών υγείας δεν επιτρέπεται να γίνεται αντικείμενο κερδοσκοπίας,
ιδιαίτερα αν αυτό σημαίνει τον αποκλεισμό κάποιων από την απαραίτητη
φροντίδα υγείας. Εύλογα όμως, μπορεί να αναρωτηθεί κανείς ποια είναι η
πραγματική αξία αυτού του επιχειρήματος, αν χρησιμοποιείται για να
στηρίξει ένα δημόσιο σύστημα υγείας που

πληρώνει τα ενδοαυλικά

ικριώματα (stents) στην επεμβατική καρδιολογία 2 1/2 φορές ακριβότερα από
ότι τα αγοράζει η Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS) στην Αγγλία119. Το
γεγονός αυτό καταδεικνύει πως δεν έχει πραγματικά αποτιμηθεί στον
φορολογούμενο το κόστος του απίστευτου συστήματος δημόσιων προμηθειών
(που υποτίθεται ότι προασπίζει το δημόσιο συμφέρον) και του συστήματος
ανάθεσης και εκτέλεσης έργων.
Ένα δεύτερο επιχείρημα είναι ότι το κράτος έχει την ευθύνη για την
παροχή υπηρεσιών υγείας και, συνεπώς, για τη λειτουργία των μονάδων
υγείας. Η αλήθεια είναι ότι, κατά το Σύνταγμα, το κράτος «μεριμνά για την
υγεία των πολιτών». Πουθενά δεν τίθεται περιοριστική πρόβλεψη για το
πώς θα γίνει αυτό. Αν ετίθετο, η λειτουργία ιδιωτικών μονάδων υγείας θα
είχε απαγορευθεί προ πολλού. Η σκόπιμη αυτή παρανόηση συχνά οδηγεί σε
αποτελέσματα που Βλάπτουν την υγεία του πληθυσμού, αλλά, ακόμη και
των εργαζομένων στις μονάδες υγείας.
Ένας τρίτος μύθος, στον οποίο υποτίθεται ότι στηρίζεται η ανάγκη για
αποκλειστικά δημόσια ευθύνη στη λειτουργία των νοσοκομείων, είναι ότι
χρηματοδοτούνται από δημόσια έσοδα. Εκεί, όμως, ακριβώς βρίσκεται ο
παραλογισμός και η κοινωνική αδικία. Τα δημόσια έσοδα προέρχονται κατά
60%

από τον

ΦΠΑ και τους λοιπούς έμμεσους φόρους,

οι οποίοι

119 Λιαρόπουλος Λυκούργος, ό.π.
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επιβαρύνουν κυρίως τα χαμηλά εισοδήματα120. Στα δημόσια νοσοκομεία,
όμως, δεν νοσηλεύονται μόνο τα άτομα των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων,
αλλά όλοι οι Έλληνες. Καταλήγουμε, συνεπώς, με τη σημερινή πολιτική να
έχουμε επιδότηση του κόστους για την περίθαλψη των μεσαίων και
μεγάλων εισοδημάτων από τους φόρους που καταβάλουν τα χαμηλότερα
εισοδηματικά
παραοικονομίας

κλιμάκια.
και

Επιπρόσθετα,

φοροδιαφυγής,

που

τα

διάφορα

συναντώνται

προβλήματα
στη

σύγχρονη

ελληνική οικονομία, οδηγούν για την εκπλήρωση του κριτηρίου της
ισότητας, στη θέση για σταδιακή αλλαγή των πηγών χρηματοδότησης μεταξύ
κρατικού προϋπολογισμού

και κοινωνικής ασφάλισης.

Η μείωση των

δαπανών κρατικού προϋπολογισμού θα εξισορροπείται με τη σταδιακή
διεύρυνση των πηγών της κοινωνικής ασφάλισης. Τα κοινωνικά στρώματα
όμως που θα συνδράμουν στην εν λόγω προσπάθεια θα είναι συγκεκριμένα
κι αυτά συγκεντρώνονται στους αγρότες, που παρουσιάζουν υψηλές δαπάνες
υγείας,

χωρίς

επαγγελματίες

όμως
και

να

γενικά

πληρώνουν
στις

ομάδες

εισφορές,
εκείνες

στους

ελεύθερους

επαγγελματιών

που

φοροδιαφεύγουν και τα ασφάλιστρά τους υγείας είναι χαμηλότερα από αυτά
των εργαζομένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας.
Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί η κοστολόγηση των νοσοκομειακών
υπηρεσιών

στο

πραγματικό

κόστος

(συν

ένα κέρδος για το συνεχή

εκσυγχρονισμό τους) και η πώληση τους σε όλους τους ασφαλισμένους,
συμπεριλαμβανομένης και της ιδιωτικής ασφάλισης,

γεγονός που

θα

μετέφερε το κόστος σε αυτούς που πραγματικά μπορούν να το πληρώσουν.
Τέλος, θα μπορούσαν να επιβληθούν και ειδικοί φόροι κατανάλωσης επί
των προϊόντων εκείνων που επιβαρύνουν την υγεία των χρηστών ,όπως ο
καπνός και το αλκοόλ, όπως και να γίνεται χρήση των πόρων από τα
πρόστιμα για μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους, όχι για την άμεση
χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας, αλλά για την αγωγή κι ενημέρωση
του πληθυσμού προς την κατεύθυνση της αλλαγής στάσης απέναντι στα
προϊόντα που επιβαρύνουν την υγεία.

Παραδείγματα - Προτάσεις
Μία σειρά από παραδείγματα καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις που
ακολουθούν μπορούν να εξειδικεύσουν τον προτεινόμενο τρόπο συνεργασίας
του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα.

ΐ2° το ΒΗΜΑ, 21 Μαρτίου 2004, από το Λιαρόπουλος Λυκούργος, ό.π.
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Το πρώτο παράδειγμα αφορά στα πιθανά οφέλη που μπορεί να έχει αυτή η
συνεργασία για το δημόσιο τομέα. Είναι γνωστό ότι τα δημόσια νοσοκομεία
δεν έχουν ακόμη βρει τον τρόπο να χρεώσουν το πραγματικό κόστος για τη
νοσηλεία ασθενών ασφαλισμένων

σε

ιδιωτικές ασφαλιστικές

εταιρίες,

εκχωρώντας, ουσιαστικά, αυτή τη μεγάλη αγορά στον ιδιωτικό τομέα. Η
κοστολόγηση, συνεπώς, των υπηρεσιών ενός νοσοκομείου στο πραγματικό
κόστος (τετραπλάσιο του σημερινού νοσηλίου) και η σύναψη σύμβασης με
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, από τη μία, θα αύξανε τα έσοδα του και,
από την άλλη, θα μείωνε το κόστος στις ασφαλιστικές εταιρίες σε σχέση με
αυτό που πληρώνουν σήμερα στα αμιγώς ιδιωτικά νοσοκομεία, βελτιώνοντας
επιπλέον τις επιλογές των ασφαλισμένων.
Ένα δεύτερο, κατά κάποιον τρόπο αντίστροφο, παράδειγμα αποτελεί το
Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν. Το μικρό του μέγεθος σε κλίνες σε σχέση με
το επενδυτικό του κόστος σε κτίρια και εξοπλισμό θα μπορούσε να
δημιουργήσει

σημαντικά

οικονομικά

προβλήματα,

προβλήματα

βιωσιμότητας. Ταυτόχρονα, το όμορο Κοργιαλένειο - Μπενάκειο, ένα
θαυμάσιο δημόσιο νοσοκομείο, έχει ελλείψεις σε εξοπλισμό και κατ’
επέκταση λειτουργεί ελλειμματικά. Η μετατροπή του Ερρίκος Ντυνάν σε
ανώνυμο εταιρία (ΑΕ), η συμμετοχή του κράτους στο μετοχικό του κεφάλαιο
για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων με αντάλλαγμα τη νοσηλεία των
ασφαλισμένων του και η συγχώνευση του με το Κοργιαλένειο (με την
αξιοποίηση και της συνδετήριας πτέρυγας) θα δημιουργούσε ένα μεγάλο
σύγχρονο νοσοκομείο με τεράστιες δυνατότητες121.
Τρίτο παράδειγμα έρχεται να προσφέρει η περίπτωση του ΙΚΑ. Πιο
συγκεκριμένα,

η Διοίκηση του

Ιδρύματος πρόσφατα αντιμετώπισε το

επιτακτικό θέμα της μονιμοποίησης των συμβασιούχων ιατρών. Ευρήματα
σημαντικών ερευνών δείχνουν ότι η διενέργεια συμβάσεων με ιδιώτες
γενικούς ιατρούς είναι κατά πολύ αποδοτικότερη από την μονιμοποίηση του
ιατρικού προσωπικού του ΙΚΑ. Από τα συνολικά στοιχεία του ΙΚΑ
παρατηρείται ότι το μέσο κόστος ανά εξέταση στα πολύ ιατρεία του ανέρχεται
σε €14 περίπου ανά επίσκεψη. Από μία λεπτομερή κοστολόγηση προέκυψε
ότι το πραγματικό κόστος ανά επίσκεψη στις ίδιες μονάδες εκτιμάται στα €8
έως €9. Αν η ίδια μεθοδολογία εφαρμοστεί για την αποτίμηση του κόστους
των επισκέψεων των ασφαλισμένων του ΙΚΑ στους συμβασιούχους ιατρούς,

121 Λιαρόπουλος Λυκούργος, ό.π.
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το κόστος ανά επίσκεψη εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα €3 περίπου122. Από
την

ανάλυση

αυτή,

που

καταδεικνύει

τη

σημαντική

συμβολή

της

οικονομικής επιστήμης στην κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων και της
εφαρμοσμένης έρευνας στη διαδικασία λήψεως ορθολογικών αποφάσεων,
προκύπτει ένα σαφές συμπέρασμα για την ορθολογικότερη αξιοποίηση των
πόρων του ΙΚΑ.
Όσον αφορά τη συμβολή του μικτού ανταγωνιστικού συστήματος στην
περιφερειοποίηση της παροχής υπηρεσιών υγείας οφείλουμε κατ’ αρχήν να
αναφέρουμε ότι η περιφερειακή ανάπτυξη του ΕΣΥ, έχει ήδη σημειώσει, σε
γενικές γραμμές, σημαντική πρόοδο. Δημιουργήθηκαν κέντρα υγείας στην
περιφέρεια, βελτιώθηκαν σημαντικά οι νοσοκομειακές υποδομές, έγιναν
πολλά νέα Πανεπιστημιακά νοσοκομεία, τα οποία βελτίωσαν την ποιότητα
των παρεχομένων υπηρεσιών. Αυτό όμως που εξακολουθεί να ταλανίζει το
εθνικό μας σύστημα υγείας είναι οι μεγάλες ροές των ασθενών προς την
Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.
Υπάρχουν σήμερα, συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία, τα οποία δείχνουν
ότι οι ροές των ασθενών προς την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη έχουν
μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Για παράδειγμα σε
καταγεγραμμένες περιπτώσεις, όπως της Κρήτης, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η
δημιουργία της Πανεπιστημιακής Νοσοκομειακής Μονάδας στο Ηράκλειο
ανέκοψε σημαντικά την εκροή των ασθενών από την Κρήτη. Επιπλέον, η
περιφερειακή ανασυγκρότηση των υπηρεσιών

υγείας στην Κρήτη,

η

ανάπτυξη των κέντρων υγείας, η δημιουργία περιφερειακών νοσοκομείων
και

η

Ιατρική

Πανεπιστημιακή

Σχολή

συνέβαλαν

σημαντικά

στην

αποκέντρωση και στην υγειονομική αυτοτέλεια του νησιού. Ακόμα πιο
ενδιαφέρουσα περίπτωση αποτελεί η δημιουργία της Ιατρικής Σχολής στα
Ιωάννινα. Η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου τριτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας
στα Ιωάννινα συνέβαλε όχι μόνο στην υγειονομική αυτοτέλεια της περιοχής
αλλά και ταυτόχρονα την κατέστησε δέκτη ασθενών από άλλες περιφέρειες
της

Ελλάδας

περιφερειακών

και

της

ροών

Αλβανίας.
των

Συνολικά,

ασθενών,

από

προκύπτει

την
ότι

ανάλυση

των

διαχρονικά

παρατηρήθηκαν σημαντικές βελτιώσεις στην περιφερειακή ανασυγκρότηση
των υπηρεσιών υγείας στην χώρα μας. Οι περιπτώσεις αυτές οφείλουν να

122 Υφαντόπουλος Ιωάννης, «Η αναμόρφωση του Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα:
Προκλήσεις και Προοπτικές», στο βιβλίο Χατζηανδρέου, Σουλιώτης, 2005.
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αποχελέσουν

χο

λαμπρό

παράδειγμα

npog

μίμηση,

προκειμένου

να

εξαλεκρθούν χα προβλήμαχα που εξακολουθούν να υπάρχουν σε άλλες
περιοχές, οι οποίες αποσχέλλουν ένα σημανχικά υψηλό ποσοσχό ασθενών
σχα νοσοκομεία χης Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
Με αφορμή χις ροές χων ασθενών χρήσιμη είναι η αναφορά χων
συμπερασμάχων μιας έρευνας που οργανώθηκε από χο Πανεπισχήμιο
Αθηνών και διεξήχθη σχα εξωχερικά ιαχρεία χων νοσοκομείων χης Αθήνας.
Όχαν οι ασθενείς ρωχήθηκαν για χους λόγους για χους οποίους φεύγουν από
χην «επαρχία» για να αναζηχήσουν νοσηλεία σχην Αθήνα, προέκυψε όχι χο
28% χων ασθενών πηγαίνει σχην πρωχεύουσα με «δική χου πρωχοβουλία».
Όχαν

ρωχήθηκαν,

«γιαχί

πάχε

σχην

Αθήνα!»,

απάνχησαν

«γιαχί

εμπισχεύομαι περισσόχερο χους γιαχρούς χης Αθήνας από χους γιαχρούς χης
περιοχής μου». Επιπλέον, ένα σημανχικό εύρημα χης έρευνας αυχής είναι χο
υψηλό ποσοσχό χων ασθενών (ανέρχεχαι σχο 50% περίπου χων ερωχηθένχων)
που δήλωσαν όχι προσέρχονχαι σχα εξωχερικά ιαχρεία χης Αθήνας με
παραπεμπχικό σημείωμα από ιαχρό χης περιοχής123. Αυχό σημαίνει όχι οι
υποδομές σε πρωχοΒάθμιες υπηρεσίες είναι περιορισμένες, γεγονός που
υποδεικνύει έναν εξαιρεχικά αξιοποιήσιμο πεδίο ανάπχυξης χης ιδιωχικής
πρωχοΒουλίας.

Σημαίνει

επίσης,

όχι

οι

ιαχροί

έχουν

συνηθίσει

να

παραπέμπουν χα περισχαχικά προς χο κένχρο, αποφεύγονχας χην ανάληψη
ευθύνης για χην προσφορά καλύχερων υγειονομικών υπηρεσιών. Άξιο
επίσης αναφοράς χο όχι σχην ερώχηση: «νομίζεχε όχι η Τοπική Αυχοδιοίκηση
θα μπορούσε, να δώσει μια αξιόπισχη λύση σχο πρόβλημα σας!» χο 73% χων
ερωχηθένχων απάνχησε θεχικά, γεγονός που υποδηλώνει όχι υπάρχουν
υψηλές προσδοκίες και για χο ρόλο χης χοπικής αυχοδιοίκησης σχην
προσφορά χων υπηρεσιών υγείας.
Αναφορικά χέλος, με χις πρωχοΒουλίες που έχει αναλάΒει ο ιδιωχικός
χομέας μέχρι σήμερα, και που μπορούν να αποχελέσουν σημείο αναφοράς
για περαιχέρω ανάληψη δράσεων και πρωχοΒουλιών, λαμπερό παράδειγμα
αποχελεί

χο

ολοκληρωμένο

σύσχημα

υγείας

Medisystem.

Είναι

ένα

πρόγραμμα ιδιωχικής περίθαλψης, χο οποίο ξεκίνησε σχην Ελλάδα πριν από
6'7 χρόνια και συνίσχαχαι σε ένα δίκχυο ιαχρών, που σήμερα υπερβαίνουν
χους 1.000, και ένα δίκχυο με συνεργαξόμενα διαγνωσχικά κένχρα, που

123 Υφανχόπουλος Ιωάννης, ό.π.
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σήμερα υπερβαίνουν τα 150124. Παρέχεν ιατρικές συμβουλές και ιατρική
μεταφορά και υποστηρίζεται από ένα δίκτυο νοσοκομείων, το οποίο
αποτελείται

από

τρεις

ιδιόκτητες

κλινικές

(Ευρωκλινική

Αθηνών,

Ευρωκλινική Παίδων, Αθηναϊκή Κλινική) και εξωτερικές συνεργασίες με
άλλες ιδιωτικές κλινικές. Σήμερα, το Medisystem προπορεύεται όλων των
προϊόντων στην αγορά. Τα παλιά προϊόντα ασφάλισης που παρείχαν μόνο
νοσοκομειακή κάλυψη ήταν ελαττωματικά και οι περισσότερες εταιρίες
είχαν αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα εξαιτίας τους. To Medisystem,
δημιούργησε ένα αναλυτικό σύστημα για εσωτερικούς και εξωτερικούς
ασθενείς,

όπου

σημειωτέον,

το

μεγαλύτερο

μέρος

της

χρήσης

πραγματοποιείται σε επίπεδο εξωτερικών ασθενών, ενώ ένα μικρό μόνο
μέρος των υπηρεσιών παρέχονται σε επίπεδο νοσοκομείου. Εξετάζοντας το
αποτέλεσμα, μετά από 6 χρόνια λειτουργίας, το 94% των ασθενών του
Medisystem είναι πολύ ικανοποιημένοι από το σύστημα αυτό, σε μια χώρα
που,

όπως

ήδη

αναφέρθηκε,

μόνο

το

15%

του

πληθυσμού

είναι

ικανοποιημένο από το γενικότερο σύστημα υγείας. Επιπλέον, η Achmea,
ηγετική ασφαλιστική εταιρία μέλος του Ομίλου Eureko, που έχει έδρα στην
Ολλανδία με περίπου 3 εκατομμύρια ασφαλισμένους, προσφέρει ένα μεγάλο
αριθμό όχι μόνο ιατρικών αλλά και παραϊατρικών υπηρεσιών στους
ασθενείς, όπως 40 κέντρα fitness και ένα πολύ δραστήριο ενημερωτικό
δελτίο. Η πολύτιμη αυτή εμπειρία μπορεί να συμβάλει στην αξιολόγηση
τέτοιων αναγκών και στην Ελλάδα, προκειμένου να δημιουργηθούν τα
προϊόντα και οι υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτές και να
προσφερθούν από τον ιδιωτικό τομέα.
Σε όλα τα παραπάνω, κατατίθεται και μία πρόταση, η οποία μπορεί
επίσης,

να

συστήματος.

καταδείξει
Στην

τη

χρησιμότητα

ιδιοκτησία

του

του

κράτους

μικτού
ανήκει

ανταγωνιστικού
το

Ιπποκράτειο

Νοσοκομείο, ηλικίας περίπου 100 χρόνων. Η κτιριακή του υποδομή έχει
προ πολλού ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς λειτουργίας, το οικόπεδο, όμως,
έχει μία τεράστια αξία. Ταυτόχρονα, στο κράτος ανήκει και η μεγάλη
έκταση του «Σωτηρία». Θα μπορούσε λοιπόν να εξεταστεί η ανέγερση ενός
μεγάλου συγχρόνου νοσοκομείου στην έκταση του Σωτηρία με αντιπαροχή
το οικόπεδο του Ιπποκρατείου, πρόταση η οποία έχει κατατεθεί στην
προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Ίσως τελικά αξίζει,

124

Βελιώχης Γεώργιος, «Ο Ρόλος χου Ιδιωτικού Τομέα στη Μεταρρύθμιση των

Υπηρεσιών Υγείας», στο βιβλίο Χατζηανδρέου, Σουλιώτης, 2005.
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χώρα, να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας ενός ομίλου με σημαντική
συμμετοχή του κράτους, του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Ακαδημίας και
ιδιωτών, που θα μπορούσε να ιδρύσει ένα Ιατρικό Campus όπου θα
στεγαζόταν ένα ολόκληρο σύμπλεγμα νοσηλευτικών, ακαδημαϊκών και
ερευνητικών δραστηριοτήτων125.
Τέλος, κρίνεται σημαντικό να γίνει αναφορά στην πρόσφατη νομολογία
που πέρασε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τις
Συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). Πρόκειται για ένα
πραγματικά πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον τομέα της παροχής υπηρεσιών
υγείας που η κατάλληλη αξιοποίηση του μπορεί να αποφέρει σημαντικά
αποτελέσματα τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο τομέα126.
Συγκεκριμένα, ο νόμος περί ίδρυσης των Δ.Υ.ΠΕ., με την πρόβλεψη για τη
σύσταση, στα πλαίσια κάθε περιφερειακής διοίκησης, ενιαίας τεχνικής
υπηρεσίας

με

δυνατότητα

δημοπράτησης έργων,

σύνταξης

ώριμων

μελετών

καθιστά τις διατάξεις του νόμου

μέχρι

και

περί Σ.Δ.Ι.Τ.

ουσιαστικότερες και άμεσα εφαρμόσιμες. Αυτό που απομένει είναι τις
παραπάνω προβλέψεις να επιβεβαιώσει η σύγχρονη πραγματικότητα.

125 Λιαρόπουλος Λυκούργος, Η Αναζήτηση του Μεσαίου Χώρου (και) στην Υγεία», στο
βιβλίο Χατζηανδρέου, Σουλιώτης, 2005.
126 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. πρακτικά του 4ου Συνεδρίου HEALTHWORLD,
του Ελληνο - Αμερικάνικου Επιμελητηρίου, με θέμα: «Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα στην Υγεία: Ελληνικές Προκλήσεις και Πλεονεκτήματα - Προϋποθέσεις, Όροι και
Κανόνες», Αθήνα, Δευτέρα 11 Απριλίου 2005.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΑ
Συνοψίζοντας, αυτό που απαιτείται σήμερα για το ελληνικό σύστημα
υγείας είναι μια μεταρρυθμιστική διαδικασία με στόχο την ενίσχυση του
μικτού

ανταγωνιστικού

συστήματος.

Μία

τέτοια

διαδικασία

πρέπει

καταρχήν να εξετάσει τον καθορισμό του «βασικού πακέτου»127. Αυτό
σημαίνει ότι το κράτος ορίζει τις βασικές παροχές, στις οποίες έχουν όλοι
ισότιμη πρόσβαση, ανεξάρτητα από την δυνατότητα τους να πληρώσουν. Με
αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση δεσμεύεται απέναντι στην κοινωνία ότι, ενώ
δεν μπορεί να καλύψει τα πάντα, εντούτοις, κατά τη διαδικασία ιεράρχησης
των προτεραιοτήτων, θα λειτουργήσει με βάση την ισότητα όλων στην
πρόσβαση.

Μόλις

καθοριστεί το

«πακέτο»

των

βασικών

παροχών,

η

κυβέρνηση οφείλει να εξετάσει τι δύναται να καλύψει η ίδια μέσω του
δημόσιου συστήματος και για ποια προϊόντα και υπηρεσίες θα πρέπει να
βρει εναλλακτικές λύσεις, δημιουργώντας ένα πλαίσιο για τον ιδιωτικό
τομέα υγείας. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι διαθέσιμη μια
ολόκληρη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία να μπορούν να
πουληθούν ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό, ώστε οι πολίτες να μπορούν να
επιλέγουν τι θέλουν να αγοράσουν, είτε από το δημόσιο, είτε από τον
ιδιωτικό τομέα.
Η δεύτερη μεταρρυθμιστική αρχή αφορά την ενίσχυση της σχέσης
ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Οι λεπτομέρειες ενός τέτοιου
μικτού ανταγωνιστικού προτύπου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να
δομηθούν σύμφωνα με τις τοπικές μας συνθήκες. Η έμφαση θα πρέπει, σε
κάθε περίπτωση, να είναι σε ένα συνδυασμό, ένα συμπληρωματικό ρόλο για
τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Η δημιουργία μιας τέτοιας σχέσης είναι
ιδιαίτερα

δυσχερής,

δεδομένης

της

έλλειψης

εμπιστοσύνης,

παγιωμένων αντιλήψεων και της έλλειψης συνεννόησης.

των

Πρέπει να

αναζητηθούν τα εργαλεία εκείνα, που θα ενισχύσουν μια τέτοια προσέγγιση,
θα στηρίξουν μια κοινή συμφωνία και ένα κοινό όραμα για το μέλλον, πέρα
από τα όποια ατομικά συμφέροντα.
Επιπλέον, θα πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο
για τον ιδιωτικό τομέα, ενώ το επόμενο σημαντικό θέμα είναι η δημιουργία
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Βελιώτης Γεώργιος, «Ο Ρόλος του Ιδιωτικού Τομέα στη Μεταρρύθμιση των

Υπηρεσιών Υγείας», στο βιβλίο Χατζηανδρέου, Σουλιώτης, 2005.
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γεφυρών

ανάμεσα

στην

ασφάλιση

και

στους

φορείς

που

παρέχουν

περίθαλψη. Σε αυτή τη διαδικασία, ο ρόλος των ιατρών είναι ιδιαίτερα
κρίσιμος. Η φωνή και οι ανάγκες του ιατρικού κόσμου πρέπει να ληφθοΰν
σοβαρά υπόψη. Αυτό που ενισχύει τη σχέση είναι η ανοιχτή επικοινωνία
και η ανταλλαγή πληροφοριών.
Επίσης,

η

βελτίωση

της

αποδοτικότητας

και

της

ποιότητας

των

υπηρεσιών υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μία μεταρρύθμιση. Η
επένδυση στην τεχνολογία πληροφορικής και στα σύγχρονα εργαλεία
διαχείρισης, τα οποία λείπουν σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα τόσο στον
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά
στην επίτευξη του στόχου αυτού. Θα πρέπει να υπάρξουν ικανά και άξια
στελέχη διοίκησης, επένδυση σε πανεπιστημιακό και νοσοκομειακό επίπεδο,
καθώς επίσης και στον ιδιωτικό τομέα στο σύνολο του. Το διοικητικό
προσωπικό θα πρέπει απαραίτητα να έχει πρόσβαση στις κατάλληλες
πληροφορίες, ώστε να ενισχύεται κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Ένα από τα πρώτα σημεία της διαδικασίας αυτής αφορά στην επίτευξη
τυποποιημένων συστημάτων κωδικοποίησης διαγνώσεων και πράξεων.
Οι Ιατρικές Σχολές, στη συνέχεια, και το Πανεπιστήμιο οφείλουν να
πραγματοποιήσουν
τουλάχιστον

με

υποχρεωτικών

ορισμένες

το

επιλογές

διδακτικό

μαθημάτων,

τα

τους

και

έργο.

οποία

ιεραρχήσεις

Μέσω

στην

των

Ιατρική

αναφορικά

κατ’

επιλογήν

Σχολή

του

Πανεπιστημίου Αθηνών ανέρχονται σε 121, πρέπει κατ’ αρχάς να διδαχθεί η
ανάγκη και η σημασία της οικονομίας της υγείας, αλλά και η ανάγκη για
συνεχιζόμενη εκπαίδευση με εξειδικευμένα μαθήματα από εξειδικευμένα
μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Σαν δεύτερη παράμετρος
ορίζεται η συνεχής δια βίου εκπαίδευση του διδακτικού και ερευνητικού
προσωπικού, η «εκπαίδευση των εκπαιδευτών». Ήδη η Ιατρική Σχολή
διδάσκει τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού για το πώς πρέπει
να διδάξουν, για το τι πρέπει να διδάξουν και ποιο οφείλει να είναι το
αντικείμενο

αλλά

και τα μέσα της διδασκαλίας.

Τρίτη και τελική

παράμετρος είναι η έρευνα, η περιορισμένη χρηματοδότηση της οποίας από
την Πολιτεία στερεί τη δυνατότητα από όσους έχουν την όρεξη, την τόλμη,
την τεχνογνωσία και την εκπαίδευση να την αναπτύξουν, όπως επιθυμούν
και οφείλουν. Διαφαίνεται πλέον επιτακτικά η ανάγκη στήριξης των ήδη
εν εξελίξει ερευνητικών προγραμμάτων και η χρηματοδότηση νέων.
Τέλος, κι όσον αφορά τους ασθενείς πρέπει να τους προσφέρεται ό,τι
έχουν πραγματικά ανάγκη: πρόσβαση σε πληροφορίες, ποιότητα, οικονομικά
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προσιτά

προϊόντα

και

λιγότερη

γραφειοκρατία.

Οι

σχεδιαστές

της

στρατηγικής θα πρέπει να χειρίζονται καλά τις προσδοκίες, διότι οι
πολιτικοί υπόσχονται πολλά πράγματα που τελικά δεν είναι σε θέση να
παρέχουν. Σε κάθε περίπτωση, εφ' όσον ένα σύστημα υγείας θέλει να
επιβιώσει και να ανθίσει μακροπρόθεσμα, τότε πρέπει, κατ’ ανάγκη, να
είναι ένα δίκαιο σύστημα. Δίκαιο προς τις ασφαλιστικές εταιρίες, προς τα
νοσοκομεία, προς τους ιατρούς και, εν τέλει, προς τους τελικούς αποδέκτες
του συστήματος, οι οποίοι είναι οι ασθενείς που το σύνολο του συστήματος
υπηρετεί.
Συμπερασματικά, η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε ένα μακρύ και δύσκολο
δρόμο. Η αλλαγή του συστήματος υγείας αποτελεί ένα κοπιαστικό ταξίδι,
για το οποίο, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, απαιτούνται τουλάχιστον 10
χρόνια. Τα αποτελέσματα δεν θα είναι ορατά αμέσως. Ο Winston Churchill
είχε τονίσει ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος περίθαλψης είναι μια
μακρά, επίπονη και δύσκολη διαδικασία. Δεν είναι πιθανό να ολοκληρωθεί
ποτέ, άρα, δεν είμαστε ακόμα στο τέλος αλλά ίσως να είμαστε στο τέλος της

αρχήδ128·

128 Θεοδώρου, Σαρρής, Σούλης, 2001.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ν. 1278/ΦΕΚ 105Α/31.8.82

ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Ν. 1397/Φ. 143Λ/7.10.83

ΙΔΡΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

Ν. 1316/Φ. 3Α/11.1.83

ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΕΦ) ΤΗΣ
ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ (Κ.Φ.) ΚΑΙ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ

Ν. 1383/Φ. 106Λ/5.8.83

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ν. 1471/Φ. 112V6.8.84

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ
ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ν. 1431/Φ. 46V16.4.84

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ

Ν. 1579/Φ.217Λ/23.12.85

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ

Ν. 1729/Φ. 44-V7.8.87

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Ν. 1820/Φ. 261Λ/17.11.88

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ν. 2071/Φ. 123Λ/15.7.92

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Ν. 2082/Φ. 158-V21.9.92

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

Ν. 2194/Φ. 34Α/16.3.94

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Ν. 2345/Φ. 213Α/12.10.95

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

Ν. 2519/Φ. 165Λ/21.8.97

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑ
ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ν. 2646/Φ. 236Α/20.10.98

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ

Ν. 2716/Φ. 96Α/17.4.99

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Ν. 2737/Φ. 174Α/27.8.99

ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

Ν. 2889/Φ. 37Α/2.3.01

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Ν. 2920/Φ. 131Α/27.6.01
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ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ

Ν. 2955/Φ. 256V1.11.01

ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ

Ν. 3172/Φ. 197V6.8.03

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ

Ν. 3204/Φ. 29GV23.12.04

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

Ν. 3106/Φ. 30V10.2.03

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Ν. 3209/Φ. 304V24.12.03

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ

Ν. 3204/Φ. 296V23.12.04

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Ν. 3235/Φ. 53V18.2.04

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ

Ν. 3252/Φ. 132V16.7.04

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ,

Ν. 3293/Φ. 231V26.11.04

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Ν. 3329/Φ. 81V4.4.05

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ

Ν. 3305/Φ. 17V27.1.05

ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πίνακας 3. Βασική Νομοθεσία ΕΣΥ, (Πηγή- ιστοσελίδα Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (www.ypyp.gr)).
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Στατιστικά Στοιχεία Δαπανών Υγείας για το Σύνολο της

ΕΕΐδ.
(Πηγή'· Ο ΟΣΑ)
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Διάγραμμα 4. Συνολική δαπάνη υγείας ως % επί χου ΑΕΠ σχις χώρες χης Ε.Ε.
{Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2003).
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Διάγραμμα 5. Δημόσια δαπάνη υγείας ως % επί χων συνολικών δαπανών υγείας σχις
χώρες χης Ε.Ε. {Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2003).
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Διάγραμμα 6. Ιδιωτική δαπάνη υγείας ως % επί χων συνολικών δαπανών υγείας
στις χώρες της Ε.Ε. {Πηγή- Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2003).
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Διάγραμμα 7. Δαπάνες ιδιωτικής ασφάλισης υγείας ως % επί των συνολικών
ιδιωτικών δαπανών υγείας στις χώρες της Ε.Ε. (Πηγή·' Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας, 2003).
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Διάγραμμα 8. Δαπάνες υγείας ταμείων κοινωνικής ασφάλισης ως % επί των
δαπανών υγείας γενικής κυβέρνησης {Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας,
2000).
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Στατιστικά Στοιχεία Δαπανών Υγείας για την Ελλάδα
(ΠπνέC·' ΕΣΥΕ - ICAP)
Χαρακτηριστικά

Όλες οι

νοικοκυριών

περιοχές

Σύνολο αγορών
Δαπάνες

Αστικές περιοχές
Σύνολο

Περ.

Πολ.

Λοιπές

αστικών

Πρωτευ

Συγκρότημα

αστικές

ούσης

Θεσ/νίκης

περιοχές

Ημιαστικές

Αγροτικές

1.383

1.523

1.661

1.380

1.286

1.200

978

94

107

126

91

71

75

66

14

14

16

13

11

15

13

1

1

1

1

1

1

1

3

3

4

2

2

2

2

22

24

28

19

18

19

19

32

39

47

34

23

18

19

11

12

14

15

6

11

6

12

14

17

8

10

8

6

6,82

7,00

7,60

6,62

5,53

6,21

6,76

Υγείας
Φαρμακευτικά
προϊόντα
Άλλα
φαρμακευτικά
προϊόντα
Θερ. συ σκευές
κ εξοπλισμός
Υπηρεσίες
ιατρών
Υπηρεσίες
οδοντιάτρων
Παραϊατρικές
υπηρεσίες
Νοσοκομειακή
περίθαλψη
Μερίδιο
δαπανών
υγείας στο
σύνολο των
αγορών (%)

Αξία Σε€

Πίνακας 4. Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά κατηγορία
περιοχής {Πηγή: ΕΣΥΕ-Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών(1998/9$).
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Κρατική

Μερίδιο

Ιδιωτική

Μερίδιο

Νοσοκ.

Νοσοκ. Περίθαλψη

%

Νοσοκ.Περίθαλψη

%

περίθαλψη

Όλες οι περιοχές

2,9

24,6

8,8

75,4

11,7

Σύνολο αστικών

3,1

22,1

11,1

78,0

14,2

Περ.Πρωτεούσης

3,8

21,7

13,6

78,3

17,4

Πολ.Συγκρ.Θεσ/νίκ

0,1

1,3

7,8

98,7

8,0

Λοιπές αστικές

2,8

28,6

6,8

71,4

9,5

Ημιαστικές

2,2

27,0

6,0

73,0

8,2

Αγροτικές

2,4

43,0

3,2

57,0

5,6

ns

Αξία Σε €

Πίνακας 5. Κατανομή δαπανών των νοικοκυριών για νοσοκομειακή περίθαλψη

μεταξύ ιδιωτικής και κρατικής
Προϋπολογισμών (1998/99}).

(Πηγή- ΕΣΥΕ — Έρευνα

Οικογενειακών

1996/95

1998/97

2000/99

2001/00

36.786.500

41.763.756

43.336.757

45.487.894

Φάρμακα

281.235.510

362.418.195

393.661.042

386.993.397

Δαπάνες

105.752.018

152.272.927

148.041.086

238.720.470

2.847.275.128

3.527.735.888

3.881.038.885

4.031.146.001

Φαρμακ. είδη

νοικοκυριών
για

Δημόσια

Υγεία
Δαπάνες
νοικοκυριών
για

Ιδιωτική

Υγεία
Αξία Σε €

Πίνακας 6. Εγχώρια ιδιωτική κατανάλωση υπηρεσιών υγείας σε σταθερές τιμές

προηγούμενου έτους (Πηγή·' ΕΣΥΕ - Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
(1998/99)).

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Κλινικές

265.600

293.500

343.700

395.000

455.800

539.300

Μαιευτήρια

88.600

110.300

120.900

140.600

150.000

164.000

Διαγνωστικά κέντρα

153.800

170.200

183.100

203.100

227.700

241.500

Σύνολο
508.000 574.000 647.700 738.700 833.500 944.800
Πίνακας 7. Μέγεθος αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας σε χιλ. € (Πηγή·' ICAP *

Εκτιμήσεις Αγορά,ς).
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