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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

  Σν ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα ζεσξεηηθά είλαη κηθηφ 

ζχζηεκα δειαδή θξαηηθφ θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηαπηφρξνλα (ηχπνπ Beveridge 

θαη Bismark) θαη ν Έιιελαο πνιίηεο έρεη δσξεάλ δεκφζηα πεξίζαιςε κε κηθξή 

ζπκκεηνρή. Οπζηαζηηθά φκσο, ην ζχζηεκα πεξίζαιςεο ζηελ Διιάδα είλαη παξφκνην 

κε ησλ ΖΠΑ θαζψο νη Έιιελεο θαηαθεχγνπλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα λα έρνπλ κία 

αμηνπξεπή πεξίζαιςε θαη φζνη δελ έρνπλ λα πιεξψζνπλ ηαιαηπσξνχληαη ζηα 

απνδηνξγαλσκέλα  ειιεληθά λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ, ζηα ηαηξεία ηνπ ΗΚΑ ή άιισλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. Ζ πξσηνβάζκηα θξνληίδα θαη ε πξφιεςε είλαη αλχπαξθηε 

θαζψο ηα θέληξα πγείαο ηνπ ΔΤ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ζηφρν ηελ πξσηνβάζκηα 

πεξίζαιςε, έγηλαλ θέληξα αλεμέιεγθηεο ζπληαγνγξάθεζεο θαξκάθσλ γηα ηνπο 

ειηθησκέλνπο. Ζ δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα πγείαο ππνηίζεηαη παξέρεηαη ζηα 

λνζνθνκεία. Σα δεκφζηα λνζνθνκεία φκσο είλαη «γεξαζκέλα»  θαη ρξενθνπεκέλα 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ππνδνκήο, θαθήο δηαρείξηζεο θαη 

δηνίθεζεο θαη θπξίσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζε 

αληίμνεο θαη ηξηηνθνζκηθέο ζπλζήθεο. ε αληίζεζε ππάξρεη πιεζψξα ηαηξηθνχ 

δπλακηθνχ γηα ηνπο νπνίνπο φκσο ην λνζνθνκείν είλαη ην «ηδησηηθφ ηνπο ηαηξείν». 

Γηα ηξηηνβάζκηα πεξίζαιςε δε γίλεηαη ιφγνο θαζψο ηα εμεηδηθεπκέλα θαη εξεπλεηηθά  

θέληξα είλαη απφ ιηγνζηά έσο αλχπαξθηα. ζν αθνξά ηελ θνηλσληθή πξφλνηα, ε κφλε 

θαηλνηνκία πνπ έγηλε ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ε αιιαγή ηνπ νλφκαηνο ηνπ 

ππνπξγείνπ ζε θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. ζν αθνξά ηε θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή, 

παξαηεξείηαη κία αζχδνηε ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ κε ζθνπφ ηελ 

«παξανηθνλνκία» θαη σο ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ ρξενθνπία ησλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. Ζ χπαηζξνο δε δελ έρεη θακία ειπίδα θαζψο ηα επαξρηαθά 

λνζνθνκεία δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα πιένλ ειαθξά πεξηζηαηηθά κε 

απνηέιεζκα ηελ δηαθνκηδή  ησλ αζζελψλ ζηα κεγάια θέληξα. Οη έλλνηεο πνηφηεηα, 

ζρεδηαζκφο, αμηνιφγεζε, αμηνθξαηία είλαη άγλσζηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Με ιίγα 

ιφγηα ην εζληθφ ζχζηεκα  πγείαο λνζεί θαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ Έιιελα ζην ζχζηεκα 

πγείαο έρεη ραζεί. Οη πξννπηηθέο ππάξρνπλ. Δπηβάιιεηαη άκεζε παξέκβαζε κε ζηφρν 

ηνλ επαλαζρεδηαζκφ θαη ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ ΔΤ κε γελλαίεο πνιηηηθέο 

απνθάζεηο γηα λα παξέρεηαη ζηνλ Έιιελα πνιίηε δσξεάλ θαη πνηνηηθή πγεία 
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ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Διζαγυγή  

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο, «σο πγεία 

νξίδεηαη ε θαηάζηαζε πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο ηνπ 

αηφκνπ θαη φρη κφλν ηελ απνπζία αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο»
1
. Καη’ επέθηαζε, ην 

επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ κηαο ρψξαο είλαη ηαπηφρξνλα ζπλέπεηα θαη βαζηθφο 

παξάγνληαο ηεο αλαπηπμηαθήο θαηάζηαζεο θαη πξννπηηθήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο. 

Ο ΠΟΤ ζε κηα πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηνπ πιαηζίνπ ησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ ζην 

ηνκέα πγείαο θαηαιήγεη ζην φηη θάζε ζχζηεκα πγείαο πξέπεη λα επηηπγράλεη ζηελ 

εθπιήξσζε ηξηψλ ζηφρσλ:  

 

 Ο πξψηνο ζηφρνο, αθνξά ζηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ. Ο ζηφρνο απηφο έρεη δηπιή δηάζηαζε. Πεξηιακβάλεη αθελφο ηε 

βειηίσζε ηνπ κέζνπ επίπεδνπ πγείαο φινπ ηνπ πιεζπζκνχ θαη αθεηέξνπ ηελ 

ηζφηηκε δηάρπζε ηεο θαιήο πγείαο κεηαμχ ηνπ πιεζπζκνχ.  

 Ο δεχηεξνο αθνξά ζηελ αληαπνθξηζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζηηο 

πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ.  

 Ο ηξίηνο ζηφρνο, ηέινο, αθνξά ηε δηθαηνζχλε ζηελ θαηαλνκή ησλ βαξψλ ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ λνηθνθπξηψλ 

έλαληη ηνπ νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ ζαλ ζπλέπεηα ηεο αληηκεηψπηζεο θάπνηαο 

αζζέλεηαο.  

 

Ο Διιεληθφο ηνκέαο ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο έρεη 

πηνζεηήζεη ηνπο παξαπάλσ ηξεηο ζηφρνπο. Χζηφζν, επεξεάδεηαη άκεζα απφ κηα ζεηξά 

ζχγρξνλσλ ελδνγελψλ θαη εμσγελψλ παξαγφλησλ κε ζπλέπεηα ηελ αλάγθε επειημίαο 

ζηελ ράξαμε ζηξαηεγηθψλ. 

Ζ Διιάδα θαηαηάζζεηαη, σο πξνο ην επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο, ζηελ 

πξψηε νκάδα ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. Σν πξνζδφθηκν δσήο γηα ηνπο άλδξεο θαη 

γπλαίθεο μεπεξλά ηα 79 έηε (76 θαη 80,9 αληίζηνηρα) θαη ζεσξείηαη ηδηαίηεξα πςειφ 

(Πίλαθαο 1).
2 
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Πίνακαρ: 1 

Greece:  Life expectancy at birth (Males & Females)
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εκεηψλεηαη φκσο φηη ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ δείθηε αξρίδεη λα κεηψλεηαη 

ζεκαληηθά ελνρνπνηψληαο θπξίσο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ππεξθαηαλαισηηθφ 

ηξφπν δσήο θαη ην πεξηβάιινλ. 

Δπηπιένλ, ε βξεθηθή ζλεζηκφηεηα κεηψζεθε ην 2007 θάησ ηνπ 4‰ κε 

ζπλέπεηα λα βξίζθεηαη ζηηο θνξπθαίεο ζέζεηο ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε.
2
 Δίλαη 

θαλεξφ φηη ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα ε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ-

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ αιιά θαη ε ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

ζπληέιεζαλ ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο. 

Παξά ηα αλσηέξσ ζεηηθά εηο φηη αθνξά ην επίπεδν πγείαο, εληνχηνηο 

παξαηεξνχληαη πιένλ αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζην 

πιαίζην ελφο νξζνινγηθφηεξνπ θαη αλαγθαίνπ επαλαζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο. 

Σν επίπεδν ηνπ δείθηε ηεο γεληθήο ζλεζηκφηεηαο απμήζεθε απφ 7,3‰ ην 1960 

ζε 9,5‰ ην 2005 κε ηάζε φκσο ζηαζεξνπνίεζεο απφ ην 1980 (9,1‰).
2
  

Σ0 70% ησλ ζαλάησλ νθείιεηαη πιένλ ζην λνζνινγηθφ θάζκα ησλ 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, δειαδή ζε αζζέλεηεο ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο, ζηε 

δεκνγξαθηθή γήξαλζε θαη ζηε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο λενπιαζίεο θαη 

θάξδην-εγθεθαιηθά λνζήκαηα. Ζ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε ζεξκίδσλ, ε απμεκέλε 

θαηαλάισζε θαπλνχ & αιθνφι θαη ν δείθηεο ηξνραίσλ αηπρεκάησλ αλαξξηρνχλ ηελ 

Διιάδα ζηηο πξψηεο ζέζεηο ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν, αλαηξέπνληαο ηηο κέρξη ζήκεξα 

κεζνγεηαθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, αληηγξάθνληαο θαθέθηππα πξφηππα κε ρακειή 

θνηλσληθή ζπλνρή ελψ, ε θπθινθνξηαθή αγσγή αιιά θαη νη ππνδνκέο αλαηξέρνπλ ζε 
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λννηξνπία θαη ζπκπεξηθνξέο αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Άιισζηε ην πνζνζηφ ηεο 

παρπζαξθίαο κε 43,3% θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα ζηελ 1
ε
 ζέζε ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε.
3
  

Χο πξψην ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί απφ ηα αλσηέξσ είλαη φηη 

νθείινπκε λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηνπο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο ηνπ ζεκεξηλνχ 

λνζνινγηθνχ θάζκαηνο θαη παξάιιεια λα ζηαζνχκε κε πξνζνρή ζηηο λέεο θνηλσληθφ-

πνιηηηζκηθέο ζπκπεξηθνξέο.  

ε Δζληθφ επίπεδν νη δεκνγξαθηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπληζηψζεο 

απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ ελδνγελή παξάγνληα θαζνξηζκνχ ηνπ βαζκνχ 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο. χκθσλα κε 

πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ δηαθαίλεηαη κηα αμηνζεκείσηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ζε φηη αθνξά ηελ νκάδα πιεζπζκνχ άλσ ησλ 65 εηψλ 

(17,60% ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ έλαληη 15,70% ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ) πνπ 

είλαη ην ειηθηαθφ ζχλνιν κε ηελ κεγαιχηεξε αλάγθε πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο, ζήκεξα. Οη πξνβιέςεηο γηα ην άκεζν ρξνληθφ 

νξίδνληα κέρξη ην 2020, επηβάιινπλ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ηνκέα γηα αθφκε 

κεγαιχηεξε δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ δεδνκέλεο ηεο ηαρχηεξα απφ ην κέζν θνηλνηηθφ 

φξν γήξαλζεο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ (αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζην 21,6% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ην έηνο 2020.
4 

ε πξφζθαηε κειέηε ηεο Δζληθήο ζρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ WHO,
5
 ε επίδξαζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ είλαη εκθαλήο θαη 

ζηελ Διιάδα, θαζψο ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη εηζνδήκαηνο νδεγεί 

ηα άηνκα λα ζέηνπλ ζε πξνηεξαηφηεηα ηελ πγεία σο αγαζφ πνπ ζην ζχλνιφ ηνπ 

ζπκβάιεη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηελ νηθνλνκηθή εμέιημε ησλ κνλάδσλ 

(άηνκα) θαη ηνπ ζπζηήκαηνο (θξάηνο). Ζ απαίηεζε ηνπ αηφκνπ γηα πγεία είλαη 

σζηφζν άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ αληαπνθξηζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζηελ 

δήηεζε, αθνχ ηα άηνκα απηά ζεσξνχλ ην θαιφ επίπεδν πγείαο ηνπο σο δεδνκέλν θαη  

αλαδεηνχλ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε απφ ην ζχζηεκα. Ζ ίδηα κειέηε έδεημε φηη ε 

αληαπνθξηζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ρακειή. Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο νη νπνίεο 

ζπλνςίδνπλ ηα θχξηα επξήκαηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο, ζέηνπλ δχν κείδνλα δεηήκαηα 

πνιηηηθήο. Σν πξψην, ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε θνηλσληθψλ αληζνηήησλ νη νπνίεο 

επηδξνχλ ζην επίπεδν πγείαο, ηε ρξεζηκνπνίεζε θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, αλαδεηθλχνληαο ηα πξνβιήκαηα ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 



 

 

8 

8 

απνθιεηζκνχ, σο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

αιιά θαη κείδνλεο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ. Σν δεχηεξν, 

αλαθέξεηαη ζηνπο πθηζηάκελνπο ζηφρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν απηφ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ.  

Οη θνηλσληθέο αληζφηεηεο εμάιινπ, εκθαλίδνληαη θαη ζην ζχζηεκα 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηνκέα πγείαο ζηελ Διιάδα, κε ηελ ηδηαίηεξα απμεκέλε 

βαξχηεηα ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία (πεξίπνπ 42% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δαπαλψλ πγείαο), θαζψο επίζεο θαη ηελ άληζε θαηαλνκή ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο ε 

νπνία νθείιεηαη ζηελ θπξηαξρία ησλ έκκεζσλ θφξσλ. Ζ ζηξνθή ηνπ θαηαλαισηή 

πξνο ηηο ππεξεζίεο πγείαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

αδπλακία ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα λα θαιχςεη ηελ απμεκέλε δήηεζε γηα παξνρή 

εμεηδηθεπκέλσλ δηαγλσζηηθψλ ππεξεζηψλ, ιφγσ ηεο κε πξνζαξκνγήο ηνπ ζηα λέα 

ηερλνινγηθά θαη άιια δεδνκέλα.  

ε δηεζλέο θαη επξσπατθφ επίπεδν, ν ηνκέαο ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο 

θξνληίδαο ηεο Διιάδαο ηα ηειεπηαία ρξφληα, βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε έλα ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελν θάζκα δεδνκέλσλ. Οη κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ, νη νηθνλνκηθέο θαη 

εκπνξηθέο ζρέζεηο πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα ηε κεηαθίλεζε αηφκσλ γηα εξγαζία, ε 

ρξήζε θνηλψλ θπζηθψλ πφξσλ (πνηάκηα, ιίκλεο) είλαη κεξηθά απφ ηα λέα δεδνκέλα ζε 

δηαζπλνξηαθφ επίπεδν θαη ηαπηφρξνλα πξνθιήζεηο γηα ην πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο 

Διιάδαο. Οη πξνθιήζεηο απφ ηα λέα δεδνκέλα γηα ην ηνκέα ππεξεζηψλ πγείαο είλαη 

ήδε αηζζεηέο θαη ζα εληαζνχλ ηα ακέζσο επφκελα έηε κε ηελ ζηαδηαθή έληαμε ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε φκνησλ κε ηελ Διιάδα θξαηψλ. Ζ δηαζπλνξηαθή δηάζηαζε ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ηεο Διιάδαο είλαη ήδε πξαγκαηηθφηεηα γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

παξακεζφξηεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, ελψ νη φπνηεο πξνζπάζεηεο δηαζπλνξηαθήο 

ζπλεξγαζίαο ζηελ πγεία κέρξη ζήκεξα δε θαίλεηαη λα επαξθνχλ.  

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φιεο νη ζχγρξνλεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο ζηα πξνβιήκαηα ηνπ ηνκέα πγείαο πνπ 

νθείινληαη επηγξακκαηηθά, ζηελ πξνθιεηή ή θαη ππεξβάιινπζα δήηεζε, ζηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, θ.α. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ φπνησλ ζηξεβιψζεσλ 

ζηε αγνξά ππεξεζηψλ απαηηεί κηα ζεηξά δηαξζξσηηθψλ παξεκβάζεσλ κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, 

ρσξίο φκσο λα ράλεηαη ν ζπκπιεξσκαηηθφο ζηφρνο ηεο ηζφηεηαο ζηε παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ. Δίλαη, σζηφζν, θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ 

ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, ηνπιάρηζηνλ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, φηη ε ζπγθεθξηκέλε 
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αγνξά ππεξεζηψλ είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθε θαη απηή ε ηδηνκνξθία ηεο ηε δηαθξίλεη 

απφ ηηο άιιεο αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα θάλεη κία επξχηεξε πξνζέγγηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ηεο Διιάδνο, ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο 

θαζψο θαη ηε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ γηα ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ. 

Δηδηθφηεξα, ε εξγαζία βαζίδεηαη ζε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε έγθπξσλ θαη 

δεκνζηεπκέλσλ εξγαζηψλ πνπ έγηλαλ ζηνλ ηνκέα πνιηηηθήο θαη νηθνλνκίαο ηεο 

πγείαο. Δπίζεο βαζίδεηαη ζε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα απφ ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζψο 

θαη ζε εθζέζεηο θαη πξνηάζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ φπσο ν WHO, Οξγαληζκφο γηα 

ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε, ν αληίζηνηρνο δηεζλήο Οξγαληζκφο  

OECD (Organization of Economic Co-operation), ην European Observatory on 

Health Care Systems θαη ε Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή Διιάδνο. 

θνπφο ηεο αλαζθφπεζεο είλαη λα παξνπζηάζεη ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ζηελ 

Διιάδα ζε ζρέζε κε ην ζηξαηεγηθφ πιαίζην παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαζψο θαη ηηο 

πξννπηηθέο επαλαπξνζδηνξηζκνχ θαη κειινληηθήο αλάπηπμεο. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ 

ζέκαηνο κε θξηηηθή δηάζεζε αιιά θαη κε νπζηαζηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ κεηεμέιημε 

ελφο ζχγρξνλνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη  ζηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ πνιίηε, κε ππεξεζίεο πγείαο πνηνηηθέο θαη αμηνινγνχκελεο 

είλαη ην δεηνχκελν θαη αληαλαθιά ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο θαη πξαγκαηηθφηεηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  Β΄ 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΓΔΙΑ 

1.Οπιζμοί 

 χζηεκα πγείαο (Health care system ήHealth system). Δίλαη έλα  ζεζκηθά 

νξγαλσκέλν ζχζηεκα γηα έλαλ δεδνκέλν πιεζπζκφ, ηνπ  νπνίνπ  ε ρξεκαηνδφηεζε,  

ε δηνίθεζε, ε απνζηνιή θαη νη επηκέξνπο ππεξεζίεο, θαζνξίδνληαη  κέζσ ηεο 

λνκνζεζίαο θαη άιισλ επίζεκσλ θεηκέλσλ θαη δηαηάμεσλ. Σν ζχζηεκα δηαζθαιίδεη 

ππεξεζίεο νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ βειηίσζε ηεο πγείαο θαη παξέρνληαη ζηνλ 

πιεζπζκφ, ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο, φπσο θαη’ νίθνλ, ζε αθαδεκατθά ηδξχκαηα, 

εξγαζηαθνχο ρψξνπο, δεκφζηνπο ρψξνπο, ζηελ θνηλφηεηα, ζε λνζνθνκεία θαη 

θιηληθέο.
6 

χζηεκα παξνρήο θξνληίδσλ πγείαο (Health care (delivery) system) 

Σν ζχζηεκα πγείαο αθνξά ππεξεζίεο παξνρήο θξνληίδσλ πγείαο, νη νπνίεο 

πξνζθέξνληαη ζε πξσηνβάζκην, δεπηεξνβάζκην θαη ηξηηνβάζκην επίπεδν, είλαη ην 

ζχζηεκα ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηαηξηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο 

απνζθνπνχλ ζηελ δηαζθάιηζε ή ηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ελφο 

αζζελή.
6
  

    Σα ζπζηήκαηα πγείαο επεξεάδνληαη απφ πνιηηηθέο, ηζηνξηθέο, πνιηηηζκηθέο, 

ηδενινγηθέο θαη άιιεο παξακέηξνπο θαη δηαθξίλνληαη κε βάζε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο, 

ρξεκαηνδφηεζεο, παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

Γηαθξίζεηο ζπζηεκάησλ πγείαο 

• Ηδησηηθφ ε θηιειεχζεξν 

• Κξαηηθφ ε δεκφζην (Beveridge)  

• χζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο (Βismark)  

• Μεηθηά ζπζηήκαηα 

• The Out-of-Pocket Model 

• Νέεο κνξθέο 

(ΗΜΟ –Health Maintenance Organization) 

PPO (Preferred Provider Organization) 

(Πίνακαρ 4 ) 
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Πίνακαρ:4 

ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Bismark Beveridge ύστημα ιδιωτικής 

ασφάλισης

Έλεγχος 

παραγωγικώμ 

συμτελεστώμ

Δημόσιος - Ιδιωτικός (μη 

κερδοσκοπικός)

Δημόσιος Ιδιωτικός 

(κερδοσκοπικός)

Κάλυψη Πλήρης κατά κατηγορία 

επαγγέλματος

Πλήρης & καθολική Δλεύθερη επιλογή

Χρηματοδότηση του 

συστήματος

Δισφορές εργαζομέμωμ, 

εργοδοτώμ. Κοιμωμικοί 

πόροι, τριμερής 

χρηματοδότηση

Μέσω φορολογίας 

(άμεσης, έμμεσης, 

ειδικής)

Ατομικές ή εργοδοτικές 

ιδιωτικές εισφορές

Προσφορά υπηρεσιώμ 

υγείας

υμβεβλημέμοι γιατροί με 

πάγια ή με αμτιμισθία. 

Μομάδες του ΔΤ ή τωμ 

ασφαλιστικώμ φορέωμ

Γιατροί με πλήρη ή μη 

αποκλειστική 

απασχόληση. Μομάδες 

υγείας του ΔΤ

υμβεβλημέμοι ιδιώτες 

ιατροί, υμβεβλημέμες 

μομάδες υγείας

Δικαιούχοι 

πρόσβασης

Οι ασφαλισμέμοι και τα 

προστατευόμεμα μέλη 

κάθε ασφαλιστικού φορέα

Όλοι οι πολίτες Ασφαλισμέμοι, 

υμβεβλημέμα μέλη

Αμτιπροσωπευτική 

χώρα

Γαλλία & Γερμαμία Μ. Βρεταμία ΖΠΑ

 

 

2. Κπαηικό η Γημόζιο  ζύζηημα (Beveridge Model) 

Σν χζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ην νπνίν 

πξνήιζε απφ ηελ έθζεζε ηνπ  Beveridge (Beveridge report) γηα ηελ Αγγιία θαη ηελ 

Οπαιία, θαη δεκνζηεχηεθε ην 1943.  Ζ έθζεζε απηή πξφηεηλε ηελ θάιπςε ησλ 

πγεηνλνκηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ, κέζσ ηεο γεληθήο θνξνινγίαο θαη ηνπ  

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  θαζψο θαη ηελ ζηήξημε ηνπ πιεζπζκνχ ζε πεξηπηψζεηο 

αλεξγίαο, αζζέλεηαο θαζψο θαη κεηά απφ αλαπεξία ή ζπληαμηνδφηεζε. Απνηέιεζκα ε 

ίδξπζε, ην 1946 κε ηελ National Health Service Act, ελφο εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο 

πνπ παξέρεη δσξεάλ ππεξεζίεο γηα ηελ πξφιεςε, δηάγλσζε θαη ζεξαπεία. 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

1. Πιήξεο θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ 

2. Υξεκαηνδφηεζε κέζσ ηεο θνξνινγίαο (θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ) 

3. Ο έιεγρνο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ αλήθεη ζην θξάηνο. 

     Αληηπξνζσπεπηηθή ρψξα είλαη ε Μεγάιε Βξεηαλία κε ην National Health System 

(NHS). Δθηφο απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, θξαηηθά ζπζηήκαηα πγείαο, κε δσξεάλ 

παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ, ζπλαληάκε ζηελ νπεδία, 

Γαλία, Φηιαλδία θαη Ηηαιία.
6
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4. ύζηημα Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ (Bismark Model). Δίλαη  έλα ζχζηεκα 

εζληθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη αζθάιηζεο πγείαο ην νπνίν εθαξκφζηεθε 

ηνλ 19ν αηψλα ζηελ Γεξκαλία απφ ηνλ Καγθειάξην  Bismarck. Σν ζχζηεκα 

βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, ζηα νπνία ε ζπκκεηνρή 

είλαη ππνρξεσηηθή. Σα ηακεία απηά –ηξίηνη, πιεξσηέο- αληινχλ ηνπο πφξνπο 

απφ ηηο εηζθνξέο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ –θαη ζπρλά θαη  

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θξάηνο- θαη κε ηε ζεηξά ηνπο θαιχπηνπλ ηηο δαπάλεο 

γηα ππεξεζίεο πγείαο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπο.(Πίλαθαο:11) 

Πίνακαρ:11 

Το σύστημα κοινωνικής 

ασφάλισης

Δημόζιορ Αζθαλιζηικόρ Φοπέαρ 
Ενιαίορ Φοπέαρ

Φπημαηοδόηηζη 
από άμεζη ή 

έμμεζη 
θοπολογία

Πληθςζμόρ 
σπήζηερ /  
αζθενείρ 

Πλήπηρ 
αζθαλιζηική 

κάλςτη

Φαπμακεςηική 
πεπίθαλτη

Αμοιβή 
καηά
ππάξη

Εξυ-νοζοκομειακή 
πεπίθαλτη

Νοζοκομειακή 
πεπίθαλτη

Παπαπομπή 

Πληπυμέρ

Σςμβάζειρ

Πληπυμέρ

Σςμβάζειρ

Πληπυμέρ

Σςμβάζειρ

Υθανηόποςλορ Γ. 2003 Τα οικονομικά ηηρ ςγείαρ ζελ.95  

Υαξαθηεξηζηηθά: 

1. Πιήξεο  ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 

2. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ γίλεηαη απφ εηζθνξέο ησλ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ 

3. Ζ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ πιεζπζκνχ απφ αζθαιηζηηθνχο κε 

θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο 

4. Ζ δεκφζηα ή ηδησηηθή θπξηφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ 

    Δθηφο απφ ηελ Γεξκαλία ζπζηήκαηα πγείαο πνπ βαζίδνληαη ζηελ θνηλσληθή 

αζθάιηζε, ζπλαληάκε ζηελ Απζηξία, ηελ Οιιαλδία, ηε Γαιιία ην Βέιγην.  
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4. Σο Ππόηςπο ηηρ Ιδιυηικήρ Αζθάλιζηρ.  Δίλαη ην ζχζηεκα ην νπνίν ιεηηνπξγεί 

ζε αληηζηνηρία κε ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή παξέκβαζε εθ 

κέξνπο ηνπ θξάηνπο. Αληηπξνζσπεπηηθή ρψξα είλαη νη ΖΠΑ. 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

 Ζ ειεχζεξε επηινγή ηνπ ρξήζηε θαηαλαισηή λα εληαρζεί ή φρη ζην ζχζηεκα 

(θπξηαξρία θαηαλαισηή) 

 Οη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο αλήθνπλ ζε ηδηψηεο 

 Ζ αηνκηθή ή εξγνδνηηθή θάιπςε ρξεκαηνδνηείηαη απφ αηνκηθέο ή εξγνδνηηθέο 

εηζθνξέο.
6
  

Παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο ιφγσ 

αλνκνηνγέλεηαο ησλ εζληθψλ  ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, αδπλακίαο αμηνιφγεζεο ηεο 

απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, δπζθνιηψλ κέηξεζεο θαη πξνηππνπνίεζεο 

δεδνκέλσλ θαη δπζθνιηψλ κεηαθνξάο εκπεηξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή πγείαο απφ 

ρψξα ζε ρψξα.
7 

 

5.The Out –of-Pocket Model 

 Απφ ηηο 200 πεξίπνπ ρψξεο ζηνλ θφζκν κφλν νη αλαπηπγκέλεο βηνκεραληθά 

ρψξεο(40 πεξίπνπ) έρνπλ ηδξχζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα πγείαο. Σα πεξηζζφηεξα 

θξάηε ηνπ πιαλήηε είλαη πνιχ θησρά θαη ρσξίο νξγάλσζε γηα λα παξέρνπλ θάπνηαο 

κνξθήο ηαηξηθή θξνληίδα. Ο βαζηθφο θαλφλαο ζε απηέο ηηο ρψξεο είλαη φηη ν πινχζηνο 

κπνξεί λα έρεη ηαηξηθή θξνληίδα ελψ ν θησρφο παξακέλεη άξξσζηνο ή πεζαίλεη. 

ε αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Αθξηθήο, ηεο Ηλδίαο, ηεο Κίλαο θαη ηεο Ν.Ακεξηθήο, 

εθαηνκκχξηα άλζξσπνη έρνπλ πεξάζεη φιε ηνπο ηε δσή ρσξίο λα επηζθεθηνχλ πνηέ ην 

γηαηξφ. ηηο θησρέο ρψξεο νη αζζελείο κεξηθέο θνξέο κπνξνχλ λα εμνηθνλνκήζνπλ 

ρξήκαηα γηα λα πιεξψζνπλ ην γηαηξφ, εηδάιισο πιεξψλνπλ ζε είδνο(ηξφθηκα ή φηη 

άιιν δηαζέηνπλ), αλ δελ έρνπλ ηίπνηα λα δψζνπλ ηφηε δελ «παίξλνπλ» ηαηξηθή 

θξνληίδα. 

ηηο ΖΠΑ παξφιν πνπ πξναλαθέξζεθε φηη αθνινπζνχλ ην ζχζηεκα ηδησηηθήο 

αζθάιηζεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εθαξκφδνπλ φια ηα πξναλαθεξζέληα ζπζηήκαηα 

πγείαο θαη θπξίσο ην Out –of-Pocket Model. Έηζη, φηαλ πξφθεηηαη λα πεξηζάιςνπλ 

βεηεξάλνπο πνιέκνπ εθαξκφδνπλ ην ζχζηεκα ηεο Βξεηαλίαο, γηα ηνπο ειηθησκέλνπο 

ην ζχζηεκα ηνπ Καλαδά, γηα ηνπο εξγαδφκελνπο Ακεξηθαλνχο πνπ έρνπλ αζθάιηζε 

ην ζχζηεκα ηεο Γεξκαλίαο. κσο γηα ηνπο θησρνχο πνπ δελ έρνπλ αζθάιηζε θαη πνπ 
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είλαη πεξίπνπ ην 15% ηνπ πιεζπζκνχ, νη ΖΠΑ δελ δηαθέξνπλ ζε ηίπνηα απφ ηελ 

αγξνηηθή Ηλδία, ηελ Κίλα ή άιιεο θησρέο ρψξεο θαη νη θησρνί πνπ δελ έρνπλ λα 

πιεξψζνπλ δελ έρνπλ θακία ηαηξηθή θξνληίδα παξά κφλν πξψηεο βνήζεηεο ζηα 

επείγνληα δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ ρσξίο φκσο πεξαηηέξσ θξνληίδα.
7
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄  

 ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

1. Τπηπεζίερ Τγείαρ ζηην Δλλάδα 

Σν ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο αλήθεη ζηα ζπζηήκαηα ηχπνπ Beverdge αιιά θαη 

Bismark.Σν Δζληθφ χζηεκα Τγείαο ηεο Διιάδνο ςεθίζηεθε ην 1983(Ν.1397/83) θαη 

ζεσξήζεθε σο ε κεγαιχηεξε λνκνζεηηθή κεηαξξχζκηζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Ζ 

βαζηθή αξρή ηνπ λνκνζρεδίνπ ήηαλ φηη «ηο κπάηορ έσει ηην εςθύνη για ηην παποσή 

ςγείαρ ζηο ζύνολο ηων πολιηών και οι ςπηπεζίερ ςγείαρ παπέσονηαι ιζόηιμα ζε κάθε 

πολίηη ανεξάπηηηα από ηην κοινωνική και επαγγελμαηική ηος καηάζηαζη». Άιιεο αξρέο 

ηνπ λνκνζρεδίνπ ήηαλ : Ζ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε παξέρεηαη απφ ηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία φπνπ θαη έπξεπε λα δηεπξπλζνχλ (επέθηαζε ησλ πθηζηάκελσλ 

λνζνθνκείσλ, δεκηνπξγία λέσλ παλεπηζηεκηαθψλ λνζνθνκείσλ, λέσλ ηερλνινγηψλ, 

αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία). Ζ δεκηνπξγία λέσλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ 

απαγνξεχεηαη θαη ηα ήδε ππάξρνληα έπξεπε λα θιείζνπλ ή λα πσιεζνχλ ζην 

δεκφζην. Ζ κεγαιχηεξε θαηλνηνκία ηεο λνκνζεηηθήο κεηαξξχζκηζεο ήηαλ ε 

δεκηνπξγία θέληξσλ πγείαο ηφζν ζε αγξνηηθέο φζν θαη ζε αζηηθέο πεξηνρέο φπνπ 

ζηφρνο ηνπο ήηαλ ε πξσηνβάζκηα πγεηνλνκηθή θξνληίδα θαη πεξίζαιςε. ηελ πνξεία 

έγηλαλ θάπνηεο λνκνζεηηθέο αιιαγέο, θπξίσο δηνηθεηηθέο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

λνζνθνκείσλ θαζψο θαη φζνλ αθνξά ηελ επαλαιεηηνπξγία ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ κε 

απαηηήζεηο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.(Πίλαθεο:7,8) Πίνακαρ:7 

Η λειτουργία του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας

ΕΣΥΦπημαηοδόηηζη 
από θοπολογία 

Πληθςζμόρ 
σπήζηερ /  
αζθενείρ 

Φαπμακεςηική 
πεπίθαλτη

Εξυ-νοζοκομειακή 
πεπίθαλτη

Νοζοκομειακή 
πεπίθαλτη

Παπαπομπή 

Πποϋπολογιζμόρ

Μιζθοί

Υθανηόποςλορ Γ. 2003 Τα οικονομικά ηηρ ςγείαρ, ζελ. 98   
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Πίνακαρ:8 

Η οργανωτική δομή του Ε.Σ.Υ. σήμερα (Ν. 3527/2007)

Υπουργείο 
Οικονομικών

Νοσοκομεία Ε.Σ.Υ. 
(130)

Διοικητής και  
2 Υποδιοικητές 

πλήρους 
απασχόλησης

Κέντρα Υγείας (172)

Περιφερειακά 
Ιατρεία (1.400)

Μονάδες Κοινωνικής 
Φροντίδας

Υπουργείο Υγείας & 
Κοιν. Αλληλεγγύης                      

Υπουργείο Απασχόλησης 
& Κοιν. Προστασίας

7 Διοικήσεις 
Υγειονομικών 

Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.)

υπηρεσίες υγείας & 
πρόνοιας

Γενική Γραμματεία 
Κοινωνικής Ασφάλισης

Ασφαλιστικά 
Ταμεία

πόροι Κοιν. 
Ασφάλισης

πολίτες 
ασφαλισμένοι

ΚΕ.ΣΥ.Υ.ΠΕ.

ΣΥ.Υ.ΠΕ.

χ
ρ

η
μ

α
το

δ
ό

τη
σ
η

πολίτες 
μη 

ασφαλι-
σμένοι

χρηματοδότηση  

Οη ππεξεζίεο πγείαο ζηελ Διιάδα απνηεινχληαη απφ 3 ππνζπζηήκαηα: 

1.  Σν Α΄ Τπφ-ζχζηεκα πνπ είλαη ην Δ..Τ (Δζληθφ χζηεκα Τγείαο) θαη απνηειείηαη 

απφ: 

 130 γεληθά, εηδηθά θαη ςπρηαηξηθά Ννζνθνκεία 

 35.000 θιίλεο (65% ηνπ ζπλφινπ) 

 172 Κέληξα Τγείαο 

 1.400 Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία 

 Δ.Κ.Α.Β. (θπξίσο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα) 

 Υξεκαηνδφηεζε : 75% απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

                                       15% απφ ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε 

 

2.Σν Τπφ-ζχζηεκα πνπ αθνξά ππεξεζίεο δεκνζίνπ ραξαθηήξα εθηφο Δ..Τ  θαη 

απνηειείηαη απφ: 

 28 γεληθά Ννζνθνκεία (ηξαηησηηθά, Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ, 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ) 

 5.000 θιίλεο (9 % ηνπ ζπλφινπ) 

 200 Πνιπταηξεία (Η.Κ.Α., άιισλ Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ) 

 300 Ηαηξεία (Η.Κ.Α., άιισλ Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ, δεκνηηθά) 
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3. ην Γ΄ Τπνζχζηεκα πνπ αθνξά ππεξεζίεο ηδησηηθνχ ηνκέα θαη απνηειείηαη απφ: 

 250 – κηθξά θαηά θαλφλα – Ννζνθνκεία θαη Κιηληθέο 

 14.000 θιίλεο (26 % ηνπ ζπλφινπ) 

 350 Γηαγλσζηηθά Κέληξα 

 20.000 Ηαηξεία θαη Δξγαζηήξηα 

 9.000 Οδνληηαηξεία 

 8.000 Φαξκαθεία 

 

(Πίλαθαο:9,10)
8,9 

 

Πίνακαρ :9
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, 

Ελλάδα 1980 - 2004
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sources:      (a) National Statistical Service of Greece. Statistical Yearbook of Greece. Athens. 1981 – 2003 

(b) Ministry of Health & Social Solidarity. Department of private clinics. 2004  
 

 

 

 

 

 

 

Πίνακαρ: 10 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, 

Ελλάδα 1980 - 2004

sources:      (a) National Statistical Service of Greece. Statistical Yearbook of Greece. Athens. 1981 – 2003 

(b) Ministry of Health & Social Solidarity. Department of private clinics. 2004  
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χκθσλα κε έθζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο  ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο ν πιεζπζκφο θαιχπηεηαη αζθαιηζηηθά ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπ απφ 

ηνλ Ο.Γ.Α. (70%) θαη ην Η.Κ.Α. (25%) θαη ζην ππφινηπν πνζνζηφ απφ άιινπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο. ηηο αζηηθέο πεξηνρέο ν πιεζπζκφο θαιχπηεηαη θαηά 60% απφ 

ην Η.Κ.Α., 25% πεξίπνπ απφ ηνλ Ο.Γ.Α. θαη ην ππφινηπν απφ άιινπο θνξείο φπσο ην 

ΣΔΒΔ, ΣΑΔ, ΓΖΜΟΗΟ,ΣΡΑΠΔΕΔ, ΟΣΔ ΚΛΠ.  (Πίλαθαο:12)
8,9

Πίνακαρ:12 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ 

ΤΑΜΕΙΟ

ΦΟΡΕΙ ΑΜΕΑ ΑΦ. ΕΜΜΕΑ ΑΦ. ΥΝΟΛΟ

ΙΚΑ 2.772.000(752.000) 2.690.000 5.462.000

ΟΓΑ 1.900.113(745.113) 571.000 2.471.113

ΣΔΒΔ 506.000(139.897) 759.000 1.265.000

ΣΑΔ 181.000(26.020) 308.000 489.000

ΔΖΜΟΙΟ 572.000(306.975) 758.000 1.330.000

ΣΡΑΠΔΕΔ 76.722(28.160) 95.976 155.285

ΟΣΔ 58.700(26.565) 91.850 150.552

ΔΔΖ 57.679(22.372) 91.354 149.033

ΟΔ (23.200) 55.000 78.200

ΣΜΔΔΔ 56.579(8.906) 46.303 102.882

ΞΔΝΟΔ/ΛΟΙ (56.400) 56.337 112.737

ΝΑΣ 107.000(58.600) 63.000 170.000

ΣΑΤ 51.123(13.632) 54.000 105.123  
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2.Γημόζιορ Σομέαρ Τγείαρ (ΔΤ) 

2.1.Γημόζια Τγεία  

      Χο Γεκφζηα Τγεία ή Γεκφζηα Τγηεηλή νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ νξγαλσκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο θνηλσλίαο πνπ απνβιέπνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δσήο θαη ηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο φινπ ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ Γεκφζηα 

Τγεία απνζθνπεί ζε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ θπξίσο κεγάιεο νκάδεο πιεζπζκνχ, ζε 

αληίζεζε κε ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε πνπ επηθεληξψλεηαη ζηα άηνκα. Γπζηπρψο 

φκσο, ε θαηάζηαζε ζηε Γεκφζηα Τγεία ζηελ Διιάδα ζήκεξα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

έιιεηςε ζπληνληζκνχ, ζπγθξνχζεηο αξκνδηνηήησλ, απαξραησκέλεο δνκέο, έιιεηςε 

πξνζσπηθνχ, ππνρξεκαηνδφηεζε θαη θαζπζηέξεζε ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο.

 πγθεθξηκέλα, ζην πεδίν απηφ δηαπηζηψλεηαη απνπζία νινθιεξσκέλνπ 

ζρεδηαζκνχ πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. ε κηα επνρή πνπ νη παξάγνληεο 

θηλδχλνπ γηα ηε δεκφζηα πγεία νινέλα θαη απμάλνπλ (π.ρ. παρπζαξθία, θάπληζκα, 

ηξνραία αηπρήκαηα, κε πγηεηλά δηαηξνθηθά πξφηππα, κφιπλζε πεξηβάιινληνο, 

θηψρεηα, αλεξγία θ.α.) είλαη επηβεβιεκέλε ε αλάγθε νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ 

δεκφζηαο πγείαο, φπσο απηή νξίδεηαη κέζα απφ ηε ζχγρξνλε δηεπξπκέλε έλλνηά ηεο. 

Ζ ζχγρξνλε δεκφζηα πγεία έρεη ππεξβεί πξν πνιινχ ηα πεξηνξηζκέλα φξηα ηεο 

πγηεηλήο θαη πξφιεςεο, ελψ πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο δξάζεηο, νη νπνίεο 

απνζθνπνχλ ζε κηα ελεξγεηηθή παξέκβαζε ειαρηζηνπνίεζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

θηλδχλσλ, κεηαζρεκαηίδνληαο ηνλ ηξφπν δσήο αιιά θαη ηνλ νηθνινγηθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξίγπξν. Δηδηθά ην δήηεκα ηεο πξφιεςεο ζα πξέπεη λα πξνζεγγηζηεί κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή θαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πθηζηάκελσλ αλαγθψλ π.ρ. εξγαδφκελνη ζηηο 

βηνκεραληθέο πεξηνρέο.
10 

 

2.2 Ππυηοβάθμια παποσή ςπηπεζιών ςγείαρ 

Οη ππεξεζίεο πγείαο δηαθξίλνληαη ζε ηξία επίπεδα: ηελ Πξσηνβάζκηα, ηε 

Γεπηεξνβάζκηα θαη ηελ Σξηηνβάζκηα παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. Με ηνλ φξν 

Πξσηνβάζκηα παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

πξνιεπηηθνχ, δηαγλσζηηθνχ θαη ζεξαπεπηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηηο νπνίεο δελ 

απαηηείηαη δηαλπθηέξεπζε ηνπ αζζελνχο εληφο λνζειεπηηθήο κνλάδνο.  

Ζ πξσηνβάζκηα παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο πεξηιακβάλεη δχν βαζκίδεο 

ππεξεζηψλ, νη νπνίεο δελ είλαη πάληα δηαθξηηέο κεηαμχ ηνπο: Σελ πξσηνβάζκηα 

παξνρή πξνιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο ή πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο θαη ηελ 
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πξσηνβάζκηα παξνρή δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ή 

πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε. 

2.2α. Ππυηοβάθμια θπονηίδα – Ππόλητη 

Πξνηεξαηφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο ζα πξέπεη λα είλαη ε πξνζηαζία ηεο 

πγείαο θαη επνκέλσο, ε επέλδπζε ζηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή. Ζ Πξσηνβάζκηα 

Φξνληίδα - Πξφιεςε είλαη ζαθψο απνδνηηθφηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε απφ ηε 

δηαρείξηζε ηεο αζζέλεηαο. Άιισζηε, φινη ζπκθσλνχλ φηη είλαη πξνηηκφηεξν ην λα 

πξνιακβάλεηο παξά ην λα ζεξαπεχεηο.  

 Σν χζηεκα Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο - Πξφιεςεο θαιχπηεη θπξίσο: 

 Σελ θαηαπνιέκεζε θαη ηελ πξνζπάζεηα εμάιεηςεο ησλ αηηηνινγηθψλ 

παξαγφλησλ ηεο αξξψζηηαο (πξσηνγελήο πξφιεςε) θαη ηελ πξψηκε θαη 

έγθαηξε δηάγλσζε ηεο αξξψζηηαο (δεπηεξνγελήο πξφιεςε). 

 Σελ άζθεζε πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη ηελ πγεηνλνκηθή δηαθψηηζε ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

 Σελ ηαηξνθνηλσληθή θαη επηδεκηνινγηθή έξεπλα. 

 Σελ ηαηξηθή ηεο εξγαζίαο, κε ζηφρν ζπγθεθξηκέλα ηε βειηίσζε ησλ φξσλ 

πγηεηλήο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ λφζσλ θαη 

αηπρεκάησλ. 

 Σελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο πγηεηλήο. 

 Σελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

επγνληθήο, θαζψο επίζεο θαη γηα αζζέλεηεο-απεηιέο ηεο αλζξσπφηεηαο, φπσο 

ην AIDS. 

 Σνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Σελ αγσγή πγείαο. 

 Σελ παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ παξαηεξνχληαη 

ζε άηνκα ή νκάδεο θαη παξάιιεια ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ 

ζηηο θαινχκελεο εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ (ππεξήιηθεο, άηνκα κε ρξφληεο 

παζήζεηο, κεηνλεθηηθά άηνκα, ρξήζηεο εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θ.ιπ.) 

 Σελ αγσγή ζηνκαηηθήο πγείαο θαη ηελ άζθεζε πξνιεπηηθήο νδνληηαηξηθήο 

κέζα απφ ηελ ηαθηηθή εμέηαζε ηνπ πιεζπζκνχ, δεδνκέλνπ φηη κε απηφ ζα 
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απνηξαπνχλ ζεκαληηθέο επηπινθέο γηα ηελ πγεία, ηδηαίηεξα ζηηο λεφηεξεο 

ειηθίεο, θαη θπζηθά ζα απνθεπρζνχλ πνιπέμνδεο ζεξαπείεο πνπ επηβαξχλνπλ 

ζεκαληηθά ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα.  

ηελ Π.Φ.Τ εληάζζνληαη: (α) Οη κνλάδεο ηνπ Η.Κ.Α θαη ινηπψλ αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ, δεκνηηθψλ ηαηξείσλ θιπ ζε ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο Π.Φ.Τ., ελψ (β) κνλάδεο 

Π.Φ.Τ δχλαηαη λα ηδξχνπλ γηαηξφο ή νκάδα γηαηξψλ (ηαηξεία, πνιπταηξεία, 

δηαγλσζηηθά θέληξα). Δπηπιένλ, ε Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (Π.Φ.Τ) απνηειεί 

ηελ πχιε εηζφδνπ ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (Γ.Φ.Τ). Παξέρεη ηαηξηθέο 

ππεξεζίεο πξνο θάζε πνιίηε. 

Ο νηθνγελεηαθφο γηαηξφο ζπληζηά ην ζεκείν αλαθνξάο ηνπ αζζελνχο θαη 

θαζνξίδεη ηελ παξαπέξα πνξεία ηνπ είηε ηεο θαηά’ νίθνλ λνζειείαο είηε ηεο 

παξαπνκπήο ζε κνλάδα Π.Φ.Τ είηε αθφκε θαη ζην λνζνθνκείν. Καζήθνληα 

νηθνγελεηαθνχ γηαηξνχ αζθνχλ νη γεληθνί γηαηξνί θαη κέρξη θάιπςεο ησλ θελψλ 

ζέζεσλ δχλαληαη λα αζθνχλ παζνιφγνη θαη παηδίαηξνη, ελψ γηα ηηο ινηπέο εηδηθφηεηεο 

ν θάζε πνιίηεο δχλαηαη λα επηιέγεη απφ ιίζηα γηαηξψλ ησλ αλάινγσλ εηδηθνηήησλ νη 

νπνίνη έρνπλ ζπκβιεζεί κε ην ζχζηεκα. θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν 

απεγθισβηζκφο ησλ λνζνθνκείσλ απφ ην παξφλ ζχζηεκα εθεκεξίαο φπνπ φινο ν 

πιεζπζκφο απεπζχλεηαη ζηα εμσηεξηθά ηνπο ηαηξεία γηα παξνρή ππεξεζηψλ. ην 

πεδίν απηφ δηαπηζηψλεηαη απνπζία νπζηαζηηθήο δηαζχλδεζεο ΠΦΤ θαη  

Γεπηεξνβάζκηαο Πεξίζαιςεο. Μεηαμχ ησλ δχν απηψλ ζπζηεκάησλ πεξίζαιςεο δελ 

ππάξρεη ζπλεξγαζία νχηε δηθηχσζε, κε ζπλέπεηα πζηεξήζεηο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηελ πνηφηεηα.
11

  

Γπζηπρψο φκσο, ηα παξαπάλσ δελ εθαξκφδνληαη ζήκεξα ζηε ρψξα καο. Ζ 

αιήζεηα είλαη φηη ε πξσηνβάζκηα θξνληίδα - πξφιεςε ιεηηνπξγεί ππνηππσδψο. Οη 

ππεξεζίεο ηεο ιεηηνπξγνχλ απνζπαζκαηηθά, ρσξίο ζπληνληζκφ θαη θαζνδήγεζε, 

νξηζκέλεο απφ απηέο ππνιεηηνπξγνχλ ιφγσ ειιείςεσο αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ, ελψ 

δελ θαιχπηνπλ θαη φια ηα αληηθείκελα. Δίλαη αλάγθε λα ζεζκνζεηεζεί έλα εζληθφ 

πιαίζην πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαη πξφιεςεο, ην νπνίν λα θαιχπηεη νπζηαζηηθά ηηο 

αλάγθεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. 
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2.2β. Ππυηοβάθμια πεπίθαλτη 

  Οη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο πνιίηεο βηψλνπλ κηα απαξάδεθηε θαηάζηαζε ζην 

ρψξν ηεο Πξσηνβάζκηαο Πεξίζαιςεο κε ρακεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο πγείαο, ζην 

ΗΚΑ - γηα παξάδεηγκα - ηαιαηπσξία, κεγάιεο ιίζηεο αλακνλήο, νπξέο, έιιεηςε 

βαζηθψλ εηδηθνηήησλ, ηφζν ζηα πνιπταηξεία φζν θαη ζηα Κέληξα Τγείαο. Οη 

ππεξεζίεο πγείαο ηνπ ΗΚΑ - θαη, δεπηεξεπφλησο, άιισλ ηακείσλ - έρνπλ απαμησζεί 

ζηε ζπλείδεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ κε απνηέιεζκα ηε κεγάιε δηαξξνή ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο πξνο ηελ ηδησηηθή αγνξά πγείαο. Έηζη φπσο έρεη 

δηακνξθσζεί ε θαηάζηαζε ζήκεξα, απηφ είλαη απνιχησο θπζηνινγηθφ. Οη πνιίηεο 

ζηεξνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο ειεχζεξεο επηινγήο γηαηξνχ θαη νη ππνβαζκηζκέλεο 

ππεξεζίεο πγείαο νδεγνχλ ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην ΗΚΑ θαη ζηνλ ΟΓΑ λα 

πξνζθεχγνπλ ζε ηδηψηεο γηαηξνχο, κε δηθά ηνπο έμνδα. Ζ ηαιαηπσξία γίλεηαη 

κεγαιχηεξε φηαλ ππάξρνπλ επείγνληα πεξηζηαηηθά θαη, ηειηθά, ε έιιεηςε 

νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο επείγνπζαο Πξσηνβάζκηαο Πεξίζαιςεο, δπζηπρψο 

ζηνηρίδεη αθφκε θαη ζε αλζξψπηλεο δσέο. Ο θάζε αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο 

απνθαζίδεη ην δηθφ ηνπ ζχζηεκα πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο πνπ ζα εθαξκφζεη, ζηα 

πιαίζηα ελφο θαζαξά αζθαιηζηηθνχ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο. Έηζη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ αλαπηχρζεθε ζηε ρψξα καο έλα 

θαηλφκελν κνλαδηθφ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία λα παξάγνπλ κφλα ηνπο ππεξεζίεο πγείαο. ε φιεο απηέο ηηο ρψξεο, ε αξρή πνπ 

εθαξκφδεηαη είλαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία λα αγνξάδνπλ ππεξεζίεο πγείαο απφ έλα 

ζχζηεκα πνπ νξγαλψλεηαη απφ ηελ πνιηηεία θαη επνπηεχεηαη απφ απηή. Ζ πνιηηεία, 

ππεχζπλε γηα ηε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο πγείαο, ελψ ζα έπξεπε λα θαζνξίζεη έλα 

ζεζκηθφ πιαίζην ππνρξεψζεσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, πεξηνξίδεηαη κφλν ζην λα 

θαιχπηεη ηα ειιείκκαηα πνπ νη απνθάζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ δεκηνπξγνχλ. 

Δδψ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα πξνβιήκαηα, νη ζηξεβιψζεηο θαη νη ειιείςεηο ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Πεξίζαιςε επηδξνχλ έληνλα θαη αξλεηηθά θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Πεξίζαιςε. Σν απνηέιεζκα είλαη ρακειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ πγείαο κε ηδηαίηεξα 

πςειφ θφζηνο, ηφζν ζηελ Πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Πεξίζαιςε.
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2.3 Οδονηιαηπική ππυηοβάθμια πεπίθαλτη  

Έλα ζχγρξνλν χζηεκα Τγείαο νθείιεη λα κεξηκλά απνηειεζκαηηθά γηα ηε 

ζηνκαηηθή πγεία ησλ πνιηηψλ, ηφζν πξνιεπηηθά, φζν θαη ζεξαπεπηηθά. ηε ρψξα καο, 
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ν ζρεδηαζκφο ηεο Οδνληηαηξηθήο Πεξίζαιςεο έγηλε ρσξίο θαλέλα πξνγξακκαηηζκφ 

θαη θπξηάξρεζε ν απηνζρεδηαζκφο θαη ε πξνρεηξφηεηα. ηνπο αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο Γεκνζίνπ, ΟΑΔΔ, ΟΓΑ θαη ΗΚΑ, νη αζθαιηζκέλνη ή δελ έρνπλ θαζφινπ 

νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε ή έρνπλ πνιχ ρακεινχ επηπέδνπ. Σν απνηέιεζκα είλαη ε 

κέγηζηε πιεηνςεθία ησλ αζθαιηζκέλσλ ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο λα 

ππνρξεψλεηαη λα ζηξαθεί ζηελ ηδησηηθή πεξίζαιςε. πγθεθξηκέλα:  

– Οη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΟΓΑ έρνπλ νδνληηαηξηθή πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε κφλν απηή 

πνπ παξέρεηαη ζηα θέληξα πγείαο. 

– Οη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΟΑΔΔ κφλν γηα ηα παηδηά έσο 16 εηψλ θαη απνθιεηζηηθά γηα 

ζεξαπεπηηθέο πξάμεηο. 

– Οη αζθαιηζκέλνη ηνπ Γεκνζίνπ έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο επηινγήο 

νδνληηάηξνπ, αιιά ηππηθά κφλν δηθαηνχληαη νδνληηαηξηθήο πεξίζαιςεο. Με δεδνκέλε 

ηελ απφ πνιιψλ εηψλ θαηαγγειία ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ απφ ηελ Οδνληηαηξηθή 

Οκνζπνλδία - ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαζήισζε ησλ ηηκψλ ησλ νδνληηαηξηθψλ 

πξάμεσλ ζε απαξάδεθηα ρακειά επίπεδα - έρεη νπζηαζηηθά αρξεζηεπηεί απηφ ην 

δηθαίσκά ηνπο. 

– Οη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΗΚΑ είλαη νη κφλνη πνπ έρνπλ νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε, αλ θαη 

ζπλήζσο ρακειήο πνηφηεηαο, κε δαπάλεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπο νξγαληζκνχ. 

ήκεξα θαιχπηνληαη ζην ζέκα απηφ απφ ηα νδνληηαηξηθά ηκήκαηα ησλ πνιπταηξείσλ 

θαη ηηο κνλάδεο νξζνδνληηθήο, παηδννδνληηθήο θαη πξνζζεηηθήο ηνπ Ηδξχκαηνο. 

κσο, θαηά γεληθή νκνινγία, νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο είλαη ρακειήο πνηφηεηαο. 

χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, θάλεη ρξήζε κφλν ην 20-25% θαη νη ππφινηπνη 

πξνηηκνχλ λα ζηξαθνχλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε δηθέο ηνπο δαπάλεο.  

2.4.Γεςηεποβάθμια παποσή ςπηπεζιών ςγείαρ 

  Με ηνλ φξν Γεπηεξνβάζκηα παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ 

δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ ηαηξηθψλ ηερληθψλ, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ 

είλαη αλαγθαία ε λνζειεία ησλ αζζελψλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ - ρσξίο λα είλαη 

ππνρξεσηηθή ε δηαλπθηέξεπζε ζε απηφ. Λεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο είλαη ην Ννζνθνκείν. Οη δεπηεξνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο 

παξέρνληαη ζε φιε ηε ρψξα απφ λνζνθνκεία:
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 Κξαηηθά ηνπ E..Y., ζηα νπνία ππεξεηνχλ γηαηξνί ηνπ E..Y. 

 Παλεπηζηεκηαθά, ζηα νπνία ππεξεηνχλ παλεπηζηεκηαθνί αιιά θαη γηαηξνί ηνπ 

E..Y. κσο, ν Πξφεδξνο ηνπ λνζνθνκείνπ, ν Γηεπζπληήο ηεο Ηαηξηθήο 

Τπεξεζίαο, ν Πξφεδξνο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ θαη νη Γηεπζπληέο 

ησλ θιηληθψλ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ, απαηηείηαη λα είλαη κέιε Γ.Δ.Π. ηεο 

Ηαηξηθήο ζρνιήο. 

 ηξαηησηηθά, πνπ ππάγνληαη ζην ππνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο θαη ζηα νπνία 

ππεξεηνχλ κφληκνη θαη ζηξαηεχζηκνη γηαηξνί σο θαη πνιίηεο γηαηξνί, κε 

εηδηθέο ζπκβάζεηο ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο. 

 Δηδηθνχ θαζεζηψηνο ζην νπνίν ππάγνληαη φζα δελ αλήθνπλ ζην E..Y. θαη 

δελ είλαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. ε απηά ππεξεηνχλ γηαηξνί κε εηδηθέο 

ζπκβάζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 Ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα  

  Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα δεκφζηα λνζνθνκεία απφ ην 1980 έσο ην 2000 

δηπιαζίαζαλ ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπο, βειηίσζαλ ηηο ππνδνκέο 

θαη ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη δεκηνχξγεζαλ ζηα πνιχ κεγάια αζηηθά θέληξα 

ππεξζχγρξνλα παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία. Πξνβιήκαηα, σζηφζν, ππάξρνπλ, κε 

θεληξηθφ απηφ ηεο αδπλακίαο επηβνιήο ζχγρξνλσλ δηνηθεηηθφ-δηαρεηξηζηηθψλ 

κεζφδσλ ζηα λνζνθνκεία, ε νπνία ζπληζηά παξάιιεια θαη κία απφ ηηο θεληξηθέο 

αηηίεο γηα ηελ αδπλακία ηνπ ΔΤ λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά. 

Σα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηεο δεκφζηαο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο δελ έγθεηηαη - φπσο πξναλαθέξζεθε - ζηελ έιιεηςε ηαηξψλ, επαξθψλ 

λνζνθνκεηαθψλ θιηλψλ, ε πφξσλ (κε δεδνκέλε ηελ πςειφηαηε δαπάλε πγείαο). ηελ 

θαξδηά ησλ πξνβιεκάησλ βξίζθεηαη ε αλεπάξθεηα ηνπ ζεκεξηλνχ ζπζηήκαηνο 

δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ, ε νπνία θηάλεη σο ην ζεκείν αθφκα θαη λα αθπξψλεη ηε 

ρξεζηκφηεηα κηαο ελδερφκελεο αχμεζεο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ πγείαο. 

Παξάιιεια, θεληξηθφ πξφβιεκα είλαη ε πξναλαθεξζείζα ε πνζνηηθή 

αλεπάξθεηα εθπαηδεπκέλνπ λνζειεπηηθνχ θαη ινηπνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ (κε 

ηαηξηθνχ), πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνζδψζεη πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζην 

δεκφζην λνζνθνκεηαθφ πιέγκα. 

Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη απηφ ηεο παξανηθνλνκίαο. Δίλαη ιππεξφ 

φηη - ζχκθσλα κε ζεηξά ζθπγκνκεηξήζεσλ ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ζπλαθείο 

επηζηεκνληθέο κειέηεο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία - ηα Ννζνθνκεία ηνπ ΔΤ 
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ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο ηνκείο ηεο θξαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ θαηαγγέιινληαη 

ζπλεζέζηεξα γηα δηαθζνξά, γξαθεηνθξαηία θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα.
13

 ε φηη 

αθνξά ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ λνζνθνκείσλ, παξαηεξείηαη ην πξφβιεκα ηεο 

αληζνθαηαλνκήο ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο ηνπ ηαηξηθνχ θαη ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη αθεηέξνπ ε πζηέξεζε ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη 

βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ λνζνθνκείσλ. 

ε φηη αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ ίδησλ ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ, αμίδεη λα 

ππελζπκηζηεί φηη ν ηδξπηηθφο λφκνο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Ν.1397/83) 

θαηέζηεζε ηα ειιεληθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα πνπ επηρνξεγνχληαλ, άκεζα ή έκκεζα, 

απφ ην ειιεληθφ δεκφζην, Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ). Με ην Ν. 

2889/01 ηα δεκφζηα Ννζνθνκεία ηνπ ΔΤ κεηαηξάπεθαλ ζε απνθεληξσκέλεο 

κνλάδεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (ΠεΤΠ), πνπ 

κεηνλνκάζζεθαλ ζε Γηνηθήζεηο Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ (ΓΤΠΔ) κε ηνλ Ν. 

3329/2005, κε ηνλ νπνίν ηα θξαηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα κεηαηξάπεθαλ θαη πάιη 

ζε αλεμάξηεηα ΝΠΓΓ 

Σα δεκφζηα λνζνθνκεία ζπληζηνχλ, κε άιια ιφγηα, δεκφζηεο ππεξεζίεο 

ζχκθσλα κε ην θαζεζηψο πνπ ηα δηέπεη. Σα λνζνθνκεία παξέρνπλ πιεζψξα 

ππεξεζηψλ θαη κάιηζηα εμεηδηθεπκέλα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε αζζελνχο, ελψ 

γηα λα παξέρνπλ θαιέο ηέηνηεο ππεξεζίεο ρξεηάδνληαη θαιή δηαρείξηζεο, πγηή 

νηθνλνκηθά, απιή ιεηηνπξγία. Παξάιιεια πξνο ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο, ηα 

λνζνθνκεία παξέρνπλ ζηνπο αζζελείο θαη μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο (δηακνλή, 

δηαηξνθή, ηκαηηζκφ, θαζαξηφηεηα, θχιαμε θιπ.), γεγνλφο πνπ θαζηζηά πεξηζζφηεξν 

πνιχπινθε ηε ιεηηνπξγία ηνπο, δηφηη ε δηαρείξηζή ηνπο πξέπεη λα εμεηδηθεπζεί ζε 

εηεξφθιεηνπο θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη λα αληηκεησπίζεη επηηπρψο δηαθνξεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη επηδηψμεηο ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ, αιιά θαη 

πνηθηιία απαηηήζεσλ ησλ «πειαηψλ» (αζζελψλ, ζπλνδψλ) πνπ, επηπιένλ, είλαη 

ςπρνινγηθά θνξηηζκέλνη εμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. 

Δίλαη ζπλεπψο αλακθηζβήηεην φηη, ηδίσο ζηε ζχγρξνλε επνρή ηεο πξνεγκέλεο 

ηερλνινγίαο, ηα δεκφζηα λνζνθνκεία νθείινπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηεο επηζηεκνληθήο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο θαη ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο. 

ήκεξα γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, αιιά θαη γηα άιινπο 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζπλαθείο, φπσο ε έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο, ην 

ρακειφ κηζζνιφγην ηαηξφ-λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη νη ηδηαίηεξα δχζθνιεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ, (σξάξην, εθεκεξίεο, πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο), ε 
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απνπζία πιήξνπο ειεθηξνληθήο παξαθνινχζεζεο ησλ ηαηξηθψλ, δηαγλσζηηθψλ, 

λνζειεπηηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, είρε σο απνηέιεζκα: 

α) Σε ρακειή πνηφηεηα πξνζθνξάο λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ, 

β) Σελ πιήξε αδξάλεηα ιεηηνπξγίαο ησλ επελδχζεσλ ζε κνλάδεο εληαηηθήο 

ζεξαπείαο 

γ) Σελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο (ιίζηα αλακνλήο) γηα εμεηδηθεπκέλεο 

παξεκβαηηθέο πξάμεηο θαη 

δ) Σελ αχμεζε ηεο παξανηθνλνκίαο. 

Καη’ απνηέιεζκα ν Έιιελαο Πνιίηεο ληψζεη ζε ηέηνην βαζκφ αλαζθάιεηα γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ αλαγθψλ πγείαο, ε ηθαλνπνίεζε ηνπ απφ ηε πξνζθνξά 

ππεξεζηψλ βξίζθεηαη ζε ηφζν ρακειφ επίπεδν θαη επηζπκεί λα επηηεπρζνχλ 

ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο, φπσο απνδεηθλχνπλ ηφζν νη επξσπατθέο έξεπλεο φζν θαη 

Διιεληθέο.
14 

Δηδηθά ην πξφβιεκα ηεο ιίζηαο αλακνλήο είλαη εληνλφηαην θαη πξνθαιεί 

κεγάια πξνβιήκαηα ζηνπο αζζελείο. Παξάιιεια παξαηεξείηαη κηα πιήξεο 

εξγαζηαθή απνγνήηεπζε απφ ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απνηειεί πιένλ ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

     Ζ επίιπζε ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ είλαη απαξαίηεηε, ψζηε κέζα απφ κία 

γελλαία αλαζεψξεζε ησλ νξγαλσηηθψλ πιαηζίσλ ηνπ ΔΤ, λα απνθαηαζηαζεί ν 

πνιίηεο-αζζελήο σο θεληξηθφ πξφζσπν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ νθείιεη λα 

ππάξρεη θαη λα ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα. 

 

2.5. Tπιηοβάθμιερ Τπηπεζίερ Τγείαρ 

Χο Σξηηνβάζκηεο Τπεξεζίεο Τγείαο νξίδνληαη νη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο 

δηαγλσζηηθνχ, ζεξαπεπηηθνχ, εξεπλεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

απνζθνπνχλ: 

– ηε κειέηε θαη αληηκεηψπηζε ζπάλησλ θαη ζχλζεησλ ηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ 

– ηελ πξναγσγή ηεο Ηαηξηθή έξεπλαο 

– ηε κφληκε δηά βίνπ εθπαίδεπζε ησλ γηαηξψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ Τγείαο θαη 

– ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ παξερφκελσλ ζε Πξσηνβάζκην θαη Γεπηεξνβάζκην 

επίπεδν ππεξεζηψλ Τγείαο. 
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Οη Σξηηνβάζκηεο Τπεξεζίεο Τγείαο απαηηνχλ εηδηθέο θηηξηνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, ζχγρξνλν ηαηξφ-κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πςειήο ζηάζκεο, 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη θαηεγνξηψλ θαη 

ζεκαληηθά πςειέο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο. ηε ζεκεξηλή Διιάδα νξγαλσκέλα θέληξα 

Σξηηνβάζκησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο δελ ππάξρνπλ. Τπάξρνπλ φκσο δηάζπαξηεο 

κνλάδεο, κε δηάθνξα αληηθείκελα εξγαζηψλ (εμεηδηθεπκέλα Ηλζηηηνχηα, Κιηληθέο θαη 

Δξγαζηήξηα) ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ππφ δηαθνξεηηθφ θαζεζηψο ή ππφ-

ρξεκαηνδνηνχληαη.   

2.6. Φςσική Τγεία 

χκθσλα κε ηελ Έθζεζε γηα ηελ παγθφζκηα πγεία πνπ ζπληάρζεθε απφ ηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ) ζην ηέινο ηνπ 20νπ αηψλα, 450 εθ. άλζξσπνη 

ζα ππνθέξνπλ απφ ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο, λεπξνινγηθέο παζήζεηο, αιθννιηζκφ θαη 

εμάξηεζε απφ εζηζηηθέο νπζίεο.
6,15

 Ζ θαηαζιηπηηθή ζπλδξνκή κείδνλνο ηχπνπ 

απνηειεί ηελ ηέηαξηε κεγαιχηεξε επηβάξπλζε ζηε δεκφζηα πγεία θαη εθηηκάηαη φηη ην 

2020 ζα αλέιζεη ζηε δεχηεξε ζέζε. Παξάιιεια πξνο ηηο θιαζζηθέο ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ νη λένη ςπρηθά πάζρνληεο απφ αιθννιηζκφ, 

δηάθνξεο κνξθέο άλνηαο θαη ηνμηθνκαλίεο εθηηκάηαη φηη απνηεινχλ πιένλ ηηο λέεο 

θαηεγνξίεο αζζελεηψλ γηα ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη ζπγθεθξηκέλε πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή πεξίζαιςή ηνπο. Απαηηείηαη αλαπξνζαξκνγή ηεο θξαηηθήο κέξηκλαο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο ηηο 

λνζεξέο θαηαζηάζεηο. 

Σα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ζηε ρψξα καο είλαη παξεκθεξή κε απηά ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Φαίλεηαη, φκσο, φηη δελ έρεη γίλεη αληηιεπηφ απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηεο 

ρψξαο ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη νη αλειαζηηθέο αλάγθεο γηα ςπρηαηξηθή 

πεξίζαιςε νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ πξνζερή 20εηία. 

Παξάιιεια, ε Φπρηαηξηθή Μεηαξξχζκηζε (απφ-αζπινπνίεζε) ζην βαζκφ πνπ 

επηρεηξήζεθε ζηελ Διιάδα, ζηφρεπε ζηελ έμνδν ησλ εγθιείζησλ ζηα άζπια αζζελψλ 

θαη ζηεξίρζεθε θαηά κέγηζην πνζνζηφ ζηελ θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε. Κπξίσο απφ 

Μνλάδεο Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (μελψλεο, 

δηακεξίζκαηα, νηθνηξνθεία θιπ.) αλαιήθζεθαλ ζην παξειζφλ πνιχ θνλδχιηα, πνπ 

σζηφζν δελ δηαηέζεθαλ πάληνηε ζηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο δφζεθαλ, γεγνλφο 

ην νπνίν δελ απεηξάπε απφ ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ θξάηνπο. Ήδε φκσο, ην 

ειιεληθφ Γεκφζην δελ αλαπιεξψλεη ηηο αξρηθέο εηζξνέο θνηλνηηθψλ 
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πφξσλ, απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, κε ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε δηαδηθαζηψλ 

νπζηαζηηθνχ ειέγρνπ θαη δηαζθάιηζεο ηεο ρξήζεο ησλ επηδνηήζεσλ ππέξ ησλ 

αζζελψλ, πξνβαίλνληαο ζε ππέξκεηξεο πεξηθνπέο. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη 

ζεκεηψλεηαη εκθαλήο νπηζζνδξφκεζε ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο, κε νξαηφ ηνλ 

θίλδπλν επαλαζπινπνίεζεο πνιιψλ αηφκσλ.
15 

 

3. Ιαηποκοινυνικόρ ηομέαρ ςγείαρ 

ηελ Διιάδα παξαηεξείηαη ζνβαξφηαηε πζηέξεζε ζηνπο ηνκείο ηεο κεηά- θαη 

έμσ-λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ηεο θξνληίδαο ησλ 

αλαπήξσλ θαη ησλ ειηθησκέλσλ.. 

      Γελ ππάξρεη δεκφζην ζχζηεκα κεηά-λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο ησλ αζζελψλ κε 

ρξφληα λνζήκαηα (θαη’νίθνλ λνζειεία), εθηφο 1-2 πεξηπηψζεσλ εζεινληηθήο 

αλάπηπμεο απφ ηκήκαηα λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ. Σα πξνγξάκκαηα «Βνήζεηαο ζην 

ζπίηη» πνπ ιεηηνπξγνχλ νη ΟΣΑ ηα ηειεπηαία ρξφληα αθνξνχλ, ζρεδφλ απνθιεηζηηθά, 

κεξηθνχο κφλνλ απφ ηνπο ειηθησκέλνπο πνπ έρνπλ πξαγκαηηθέο αλάγθεο, φρη φκσο θαη 

αμηνζεκείσην αξηζκφ ΑκΔΑ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο ζηεξίδεηαη θαηά βάζε ζε 

θνηλνηηθνχο πφξνπο, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα δέζκεπζε ρξεκαηνδφηεζεο κεηά ηε 

ιήμε ησλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ, πέξαλ απφ ην γεγνλφο φηη νη ππάξρνπζεο δνκέο 

είλαη αλεπαξθείο. ηνλ ηνκέα ηεο απνζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο 

(πνιπηξαπκαηίεο, εγθεθαιηθά επεηζφδηα θιπ.) ε ζπκβνιή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είλαη 

ηδηαίηεξα ππνηνληθή θαη νη αλάγθεο θαιχπηνληαη θπξίσο απφ ηδησηηθέο κνλάδεο θαη, 

ζηηο βαξχηεξεο πεξηπηψζεηο, κε κεηαθνξά ησλ αζζελψλ ζην εμσηεξηθφ. Σν δεκφζην 

δηαζέηεη ζπλνιηθά 186 θιίλεο, δηακνηξαζκέλεο ζε έλα εηδηθφ ίδξπκα (127) θαη ζε 

ηέζζεξα ηκήκαηα θπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο ηζάξηζκσλ λνζνθνκείσλ ηεο 

Αηηηθήο (59).
16

 Ο ηδησηηθφο ηνκέαο έρεη ήδε αλαπηχμεη κνλάδεο ζηε Λάξηζα (3), 

Θεζζαινλίθε, Κνκνηελή, Βφιν, Πάηξα, Αζήλα (2), Λακία, πάξηε, Υαληά κε 900-

1.000 θιίλεο, ελψ εηνηκάδνληαη 5 ηνπιάρηζηνλ λέα θέληξα.
17 

     Σέινο, ε πξνζηαηεπφκελε δηαβίσζε ησλ ειηθησκέλσλ (νίθνη επγεξίαο, 

γεξνθνκεία) έρεη παξαρσξεζεί, θαηά πιεηνςεθία, ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ρσξίο 

επηπιένλ λα αζθείηαη ν αλαγθαίνο έιεγρνο ηήξεζεο ηνπ ππάξρνληνο λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ, σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο. Μφλνλ έλαο κηθξφο 

αξηζκφο ηδησηηθψλ κνλάδσλ θαιχπηεη επαξθψο ηα πνηνηηθά θξηηήξηα δηαβίσζεο ησλ 

ελνίθσλ, ελψ νη ζπλζήθεο ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπο είλαη απαξάδεθηεο. 
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4.Κοινυνική ππόνοια 

  Κνηλσληθή Πξφλνηα νλνκάδεηαη ην ζχλνιν ησλ παξνρψλ θαη ησλ κέηξσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζε εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο θαη πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηε κείσζε ηεο 

αληζφηεηαο ησλ νκάδσλ απηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ. Οη πξνλνηαθέο 

παξνρέο είλαη κε αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, βαξχλνπλ θπξίσο ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ θαη απνηεινχλ ηνλ πιένλ αληηθεηκεληθφ δείθηε αμηνιφγεζεο ηεο 

θνηλσληθήο επαηζζεζίαο ηεο πνιηηείαο. Ζ Κνηλσληθή πξφλνηα νθείιεη λα κελ 

ζηεξίδεηαη, απνθιεηζηηθά θαη κφλν, ζηελ επηδνκαηηθή αληίιεςε αιιά λα 

πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν κέηξσλ πνπ λα εμππεξεηνχλ απνηειεζκαηηθά ηνλ θχξην 

ζηφρν ηεο. Μέζα απφ ηε ινγηθή απηή, ε έλλνηα ηεο «εππαζνχο θνηλσληθήο νκάδαο» 

νθείιεη λα θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ηεο επνρήο θαη κε ηελ 

ηαπηφρξνλε δηεχξπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ παξνρψλ ηνπ 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. ήκεξα, ππάξρνπλ κεγάια πξνβιήκαηα ηα 

νπνία απαηηνχλ ζεκαληηθή παξέκβαζε ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη κηα ζεηξά άιια, 

πνπ έρνπλ απφιπηε αλάγθε θνηλσληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ζηε βάζε κηαο πιένλ 

ζχγρξνλεο θαη απνηειεζκαηηθήο αληίιεςεο. 

Σα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πνπ απαηηνχλ απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο 

είλαη ηα εμήο: 

 Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ κφληκα θηλεηηθά αλαπήξσλ. ε κεγάιν βαζκφ, ην 

πξφβιεκα απηφ αλαθέξεηαη ζε άηνκα λέαο ειηθίαο κε ηεξάζηηεο καθξνρξφληεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, γηα ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. 

 Ο ζπλερψο απμαλφκελνο αξηζκφο αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

εππαζείο νκάδεο φπσο: 

 Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

 Οη ηειείσο αλαζθάιηζηνη 

 Οη Έιιελεο Σζηγγάλνη, ζην βαζκφ πνπ νη ίδηνη επηζπκνχλ ηελ έληαμή ηνπο ζηηο 

θνηλσληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δνκέο ηνπ θξάηνπο, κε άκεζε πξνηεξαηφηεηα ζε 

ζέκαηα ζηέγαζεο, παηδείαο θαη πγείαο 

 Σα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο πνπ δηαθξίλνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, κε 

ηειείσο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο: α) ε φζνπο 

κπνξνχλ αθφκα λα απαζρνιεζνχλ, έζησ θαη κεξηθψο, ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, θαη β) ηνπο ππέξγεξνπο θαη κε δπλάκελνπο λα 
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απηνεμππεξεηεζνχλ, γηα ηνπο νπνίνπο νθείιεη λα επεθηαζεί θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη ζηε ζσζηή ηνπ βάζε ην ζχζηεκα «βνήζεηα ζην ζπίηη». 

Παξάιιεια, επηβάιιεηαη ε αλαζεψξεζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο 

λνκνζεζίαο πεξί «Οίθσλ Δπγεξίαο». 

 Οη απνζεξαπεπκέλνη ρξήζηεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ε θνηλσληθή επαλέληαμε 

ησλ νπνίσλ νθείιεη λα απνηειεί αληηθείκελν θαη ηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο. 

 Ζ χπαξμε κεγάισλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ζηελ παξνρή πξνλνηαθψλ 

ππεξεζηψλ. Τπάξρεη Πξφλνηα δχν ηαρπηήησλ: κία ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα ζε 

νξηζκέλεο «ηπρεξέο» πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο, φπνπ ηα πξνλνηαθά ηδξχκαηα 

ιεηηνπξγνχλ σο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο Πξφλνηαο θαη νη φπνηεο αδπλακίεο 

ηνπο κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ ζην κέιινλ κε κία ζσζηή πξνλνηαθή ζηξαηεγηθή 

θαη πξνγξακκαηηζκφ. Καη κία άιιε, φπνπ νιφθιεξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 

δελ έρνπλ θακία πξνλνηαθή ππνδνκή. Οη ππάξρνπζεο ππνδνκέο κε ηε κνξθή 

αλαγλσξηζκέλσλ Φηιαλζξσπηθψλ σκαηείσλ θαη Ν.Π.Η.Γ. αζθπθηηνχλ 

νηθνλνκηθά, νδεγνχληαη ζε θιείζηκν θαη νη εξγαδφκελνη είλαη επί κήλεο 

απιήξσηνη θαη θπξηνιεθηηθά επαηηνχλ νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο - Πξφλνηαο κέζσ ησλ θξαηηθψλ ιαρείσλ. 

 Ζ αζξφα είζνδνο ζηε ρψξα καο νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, ε ππνδνρή ησλ 

νπνίσλ ζα έπξεπε λα απνηειεί αληηθείκελν ηεο Κνηλσληθήο πξφλνηαο, κε 

θέληξα ππνδνρήο, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ζπλζήθεο πγηεηλήο βξαρχρξνλεο 

δηακνλήο, έσο φηνπ νη ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο απνθαζίζνπλ γηα ηελ παξακνλή 

ηνπο ζηνλ ηφπν καο.
17

 

      Ζ Κνηλσληθή πξφλνηα, θαηάιιεια νξγαλσκέλε, κπνξεί λα απνηειέζεη 

ζεκαληηθφ παξάγνληα απνθαηάζηαζεο, θνηλσληθήο επαλέληαμεο, επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη γεληθά, εηζφδνπ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Απηφ 

βεβαίσο, είλαη δπλαηφ λα γίλεη κφλν κε ζπλνιηθή αιιαγή ηεο πνιηηηθήο ηεο 

Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη ζηξνθή ηεο απφ ηε ζεκεξηλή επηδνκαηηθή ηεο αληίιεςε 

ζηελ παξαγσγηθή αληίιεςε ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ηεο θνηλσληθφ-

επαγγεικαηηθήο έληαμεο ή επαλέληαμεο. Ζ αληίιεςε απηή απνηειεί ζήκεξα ηνλ 

ππξήλα ηεο αληίζηνηρεο πνιηηηθήο ησλ πξνεγκέλσλ ρσξψλ θαη ζπληζηά ζέζε 

αδηαπξαγκάηεπηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο εθθξάδεηαη ζηα ζρεηηθά ηεο 

πξνγξάκκαηα. Ζ βαξχηεηα, εμάιινπ, πνπ έρνπλ πξνζδψζεη νη ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα επξχηεξα ζέκαηα Πξφλνηαο, έρεη ζπλνδεπηεί απφ 



 

 

31 

31 

πιεζψξα ρξεκαηνδνηηθψλ πξσηνθφιισλ, ηα νπνία είλαη δπλαηφλ κε θαηάιιειν 

ζρεδηαζκφ θαη αμηνπνίεζε λα εληζρχζνπλ νπζηαζηηθά ηελ πξνλνηαθή πνιηηηθή ηεο 

ρψξαο καο (αξθεί βεβαίσο λα ζπλδπαζηνχλ κε πνιηηηθή βνχιεζε θαη 

ηερλνθξαηηθή ηθαλφηεηα εθ κέξνπο ηεο Πνιηηείαο). 

5. Ιδιυηικόρ Σομέαρ ςγείαρ 

ε φηη αθνξά ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο (Π.Φ.Τ.) ην δεκφζην 

ζχζηεκα πγείαο ζηε ρψξα καο θάλεθε ηε δεθαεηία ηνπ ‘80 λα αληηκεησπίδεη ηε 

δήηεζε γηα ππεξεζίεο Π.Φ.Τ. κε ηε δεκηνπξγία ησλ Κέληξσλ Τγείαο. Δληνχηνηο, ε 

πιήξεο ζεκεξηλή ππνβάζκηζε ηνπο, ε πνιηηηθή αδπλακία πινπνίεζεο ησλ θέληξσλ 

πγείαο αζηηθνχ ηχπνπ, ε κε έληαμε ησλ θιάδσλ αζζελείαο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ ζην ΔΤ, ε ρακειή ρξεκαηνδφηεζε ηεο Π.Φ.Τ. ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ρακειέο ακνηβέο ηνπ ηαηξηθνχ, λνζειεπηηθνχ θαη παξαταηξηθνχ δπλακηθνχ, είραλ σο 

απνηέιεζκα ηε πξνζθνξά ππνβαζκηζκέλσλ πνηνηηθά ππεξεζηψλ, κεγάινπ ρξφλνπ 

αλακνλήο θαη πιήξε αδπλακία θάιπςεο ησλ αλαγθψλ. 

Σα αλσηέξσ νδήγεζαλ ηνλ Έιιελα πνιίηε ζηνλ ηδησηηθφ πξσηνβάζκην ηνκέα 

πγείαο. Ζ ππεξπξνζθνξά γηαηξψλ, ε ππεξπξνζθνξά ηδησηηθψλ εξγαζηήξην-

δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ, ε ππεξπξνζθνξά ζχγρξνλεο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο, ε 

πιήξεο απνπζία δεκνζίαο νδνληηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη ε απνπζία νπζηαζηηθνχ 

ειέγρνπ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κέζσ ελφο ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο 

θάζε ηαηξφ-εξγαζηεξηαθήο πξάμεο, ζπληέιεζαλ ζηελ έθξεμε ηεο δήηεζεο γηα 

ηδησηηθέο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαη ζηελ αλαζηξνθή ηεο ζρέζεο 

δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ δαπαλψλ πγείαο ζηελ Π.Φ.Τ. Σν πνζνζηφ ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ γηα ηαηξηθή-νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε ζην ζχλνιν ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ γηα πγεία αλέξρεηαη ζε 24% ελψ ησλ ηδησηηθψλ ζε 66%. Γηα 

νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε ε αληηζηνηρία είλαη 1,2% θαη 34% αληίζηνηρα.
18 

Αληίζεηα κε 

ηελ Π.Φ.Τ. ζηε ρψξα καο, ε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε κπφξεζε, ζε κεγάιν βαζκφ, λα 

θαιχςεη ηε δήηεζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ κέζσ θπξίσο ησλ δεκνζίσλ 

ηδξπκάησλ (απμάλνληαο ηνπο ζπλνιηθά εμειζφληεο αζζελείο απφ 969.695 ην 1972 ζε 

1.116.324 ην 1982, ζε 1.552.940 ην 1997, θαη ζε 2.036.052 ην 2004).
18 

     Παξά ηελ παξαπάλσ αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο θπξίσο ζε πνηνηηθέο 

ππνδνκέο, ην ρακειφ πνζνζηφ ηδησηηθήο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ηνπ Διιεληθνχ 

πιεζπζκνχ θαη ην πςειφ θφζηνο ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο έρνπλ νδεγήζεη ηε 

δήηεζε γηα δεκφζηεο λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο ζε εληειψο αληίζεηε πνξεία απφ ηελ 
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Π.Φ.Τ. Ζ δεκφζηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ζην ζχλνιν ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ 

απνξξνθά ην 56% ελψ ε αληίζηνηρε ηδησηηθή πεξίπνπ ην 13%.
19

 Απηή ε εμέιημε 

βεβαίσο δείρλεη φηη ν δεκφζηνο ηνκέαο δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο κπφξεζε λα 

αληαπνθξηζεί ζηε δήηεζε, αιιά πάζρεη απφ ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ δελ ηνπ 

επηηξέπνπλ λα ιεηηνπξγήζεη πξαγκαηηθά απνηειεζκαηηθά - φπσο 

αλαιχεηαη θαη παξαπάλσ ζην ηκήκα γηα ηε δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα - ελψ ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα είλαη ηδηαηηέξσο ρακειή. 

Ο ηδησηηθφο ηνκέαο πγείαο πξνζειθχεη ηνπο πνιίηεο πνπ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ αθξηβψο επεηδή είλαη αζζελνθεληξηθφο. Δπηπιένλ εκθαλίδεη ζεκεία 

ππεξνρήο ζε ζρέζε κε ην δεκφζην, φπσο (α) ε πςειή ηαρχηεηα αληαπφθξηζήο ηνπ σο 

πξνο ηελ θάιπςε ησλ αλαγθαηνπζψλ ππνδνκψλ θαη θπξίσο ζηελ ελζσκάησζε ηεο 

ηαηξνηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο θαη ησλ λέσλ δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ 

κεζφδσλ θαη (β) ην κεησκέλν «θφζηνο ρξφλνπ» θαη ηελ θαιή πνηφηεηα μελνδνρεηαθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ν ηδησηηθφο ηνκέαο ζηνπο θαηαλαισηέο (αζζελείο). Βεβαίσο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο κπνξεί λα ζηξαθεί κία κηθξή 

κφλνλ κεξίδα ησλ πνιηηψλ εμαηηίαο ηνπ πνιχ πςεινχ ηνπ θφζηνπο.
20 

6.Φαπμακεςηική Πολιηική  

Σα ηειεπηαία 20 ρξφληα, ε έιιεηςε κίαο ζνβαξήο πνιηηηθήο πξνζέγγηζεο γηα 

ην θάξκαθν, δεκηνχξγεζε κεγάια πξνβιήκαηα, ηφζν γηα ηνπο αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο, φζν θαη γηα ηνπο πνιίηεο αιιά θαη γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία. Σν 1990, 

απφ ην ζχλνιν ησλ ηδηνζθεπαζκάησλ πνπ θπθινθνξνχζαλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, 

εηζαγφηαλ απφ ην εμσηεξηθφ κφλν ην 29%. Σν πνζνζηφ απηφ έρεη δηπιαζηαζηεί: θαη 

ζήκεξα έρεη θηάζεη ζην 58% ελψ νη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο παξαγσγηθέο κνλάδεο 

έπαπζαλ λα ιεηηνπξγνχλ. Απηή είλαη ε κεγαιχηεξε απφδεημε ηεο θξίζεο πνπ πεξλάεη 

ε εγρψξηα παξαγσγή θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, κεηά απφ 20 ρξφληα δησγκψλ. 

Μάιηζηα, κε ηελ εθαξκνγή ηεο αλαμηφπηζηεο επηζηεκνληθά ιίζηαο 

«ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ» απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ε ηδησηηθή δαπάλε 

γηα ην θάξκαθν εθηηλάρζεθε (κε ζηνηρεία ηνπ 2001) ζηα 200 δηζεθαηνκκχξηα δξρ.
3,21

 

πκπεξαζκαηηθά, ε θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο, κε ηε 

ζπξξίθλσζε ηεο ειιεληθήο θαξκαθνβηνκεραλίαο, είρε ζαλ απνηέιεζκα: 

– Σελ απψιεηα ρηιηάδσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 
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– Σελ εμάξηεζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο απφ ηηο εηζαγσγέο 

– Σελ ππεξβνιηθή θπξηαξρία ζηελ ειιεληθή αγνξά ησλ κεγάισλ πνιπεζληθψλ 

κνλνπσιίσλ 

– Δπηπιένλ, ν Δ.Ο.Φ. κεηαηξάπεθε ζε έλαλ ππεξηξνθηθφ δεηλφζαπξν θαη δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζην έξγν πνπ έπξεπε λα επηηειεί.
21 

Δπηπιένλ, ζην πεδίν απηφ δηαπηζηψλεηαη ην πξφβιεκα ηεο αδπλακίαο ειέγρνπ 

θαη ζπγθξάηεζεο ηεο αιφγηζηεο θαξκαθεπηηθήο ζπληαγνγξάθεζεο θαη εξγαζηήξην-

δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ. Ζ αζθνχκελε πνιηηηθή θαξκάθνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, 

ηφζν γηα ηηο πγεηνλνκηθέο δαπάλεο, φζν θαη γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ. 

Γεδνκέλνπ φηη ζηελ αγνξά ηνπ θαξκάθνπ δελ ιεηηνπξγεί ν λφκνο ηεο πξνζθνξάο θαη 

ηεο δήηεζεο, ε ξπζκηζηηθή θξαηηθή παξέκβαζε είλαη απνιχησο επηβεβιεκέλε. 

Σν 1996 πηνζεηήζεθε θαη ζηελ Διιάδα ν ζεζκφο «ηεο ιίζηαο θαξκάθσλ», γηα ηα 

νπνία ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαηέβαιαλ ην θφζηνο. Ο ζεζκφο δελ απέδσζε ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα, παξά κφλν ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ. Σν 2006 ε «ιίζηα» 

θαηαξγήζεθε ηειείσο, παξά ην γεγνλφο φηη εθαξκφδεηαη ζε πνιιέο άιιεο επξσπατθέο 

ρψξεο, ρσξίο φκσο λα πηνζεηεζεί θαη λα εθαξκνζζεί θάπνηα ελαιιαθηηθή κέζνδνο 

ειέγρνπ ηεο ζπληαγνγξαθίαο, ηεο πνιπθαξκαθίαο θαη ηεο ζπαηάιεο. 

Σν πεξηνξηζηηθφ κέηξν ηεο «ιίζηαο» ζα κπνξνχζε λα έρεη θαη ζην κέιινλ 

ρξεζηκφηεηα, ζαλ κεηαβαηηθή πνιηηηθή, κέρξηο φηνπ πηνζεηεζνχλ θαη εγθαηαζηαζνχλ 

ζχγρξνλνη, ηερλνινγηθά πξνεγκέλνη θαη επηζηεκνληθά άξηηνη κεραληζκνί 

ζπγθξάηεζεο ηνπ θφζηνπο θαη πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ.
21 

7.Ανθπώπινο  Γςναμικό  

Δίλαη γλσζηφ φηη ε απνδνηηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο είλαη ζπλάξηεζε 

αθελφο κελ ηνπ βαζκνχ απνδνρήο ηνπ απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, αθεηέξνπ δε απφ 

ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, ηελ αμηνθξαηηθή επηινγή, απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, 

ηηο ακνηβέο θαη ην εζηθφ θχξνο ηνπ ζηελ θνηλσλία. Σν θχξνο απηφ έρεη ηξαπκαηηζηεί 

θαίξηα. Ζ πνιηηηθή ησλ αληηθηλήηξσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηελ αλαμηνθξαηία θαη 

ηνλ θνκκαηηζκφ, ππήξμε φρη κφλν αληηπαξαγσγηθή, αιιά θαη επηβιαβήο γηα ηελ πγεία 

ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Ζ αμηνιφγεζε φισλ ησλ παξαγφλησλ ηεο πγείαο θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ,  θαη ε αμηνθξαηία ζα πξέπεη λα απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηεο ηεο πνιηηηθήο  
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πγεία. Ζ άξηηα εθπαίδεπζε, ε κεηεθπαίδεπζε θαη ε ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη πξσηαξρηθέο επηδηψμεηο.  

ηνλ ηνκέα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε ρψξα καο δηαπηζηψλεηαη ην εμήο 

πνιχ ζνβαξφ δήηεκα: ελψ νξηζκέλεο εηδηθφηεηεο ππεξθαιχπηνληαη απφ ηνπο 

ππάξρνληεο επαγγεικαηίεο, άιιεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο ή δελ 

πθίζηαληαη θαλ. ηελ Διιάδα δελ εθαξκφζζεθε πνηέ θάπνην ζρέδην 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο παξαγσγήο, εμεηδίθεπζεο θαη θαηαλνκήο ηνπ αλζξψπηλνπ 

πγεηνλνκηθνχ δπλακηθνχ, παξ’ φηη ππήξμαλ ζρεηηθέο επηζεκάλζεηο κειεηεηψλ ήδε 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970. ήκεξα, ε ρψξα αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ππεξεπάξθεηαο, αλεπάξθεηαο θαη αλππαξμίαο εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πγείαο, 

αλάινγα κε ηνλ θιάδν, γεγνλφο πνπ έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο, αθελφο ζην χςνο 

ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ πγείαο, αθεηέξνπ ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

7.1 Iαηπικό πποζυπικό 

Καη’ αξρήλ, νη ηαηξνί ζηελ Διιάδα αλέξρνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ΔΤΔ θαη ηε 

Eurostat ζε 55.556.
22

 πσο δε ππνινγίδεηαη κε βάζε άιιεο εθηηκήζεηο νη ηαηξνί ζηελ 

Διιάδα αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε 70.0002.
4
 Βάζεη άιισλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ, ε 

αλαινγία γηαηξψλ πξνο θαηνίθνπο είλαη πεξίπνπ 1 γηαηξφο αλά 230 θαηνίθνπο, ελψ ε 

κέζε ζρέζε ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη πεξίπνπ 1 γηαηξφο αλά 360 

θαηνίθνπο.
4
 Μάιηζηα, ζηελ Αηηηθή ν αξηζκφο ησλ γηαηξψλ είλαη πξαγκαηηθά 

ππεξβνιηθφο, αθνχ ε ζρέζε είλαη 1 πξνο 160. Δλψ πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. έρνπλ πεηχρεη κηα ηζνξξνπία ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηαηξηθνχ δπλακηθνχ, ε 

Διιάδα παξνπζηάδεη αλεμέιεγθηε αχμεζή ηνπ. Δπηπιένλ, ε αληζνκεξήο θαηαλνκή 

κεηαμχ κεγάισλ πφιεσλ θαη πεξηθέξεηαο, επηηείλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην πξφβιεκα. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ Αηηηθή φπνπ θαηνηθεί ην 34% ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ εμαζθεί 

ην ιεηηνχξγεκά ηνπο ην 54% ησλ ηαηξψλ, ελψ αληίζεηα ζηε ηεξεά Διιάδα φπνπ 

θαηνηθεί ην 8% ηνπ πιεζπζκνχ ιεηηνπξγεί ην 3% ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο. Ζ 

αληζνθαηαλνκή απηή ηζρχεη θαη γηα ηηο εηδηθφηεηεο ησλ ηαηξψλ αθνχ ζε Αζήλα θαη 

Θεζζαινλίθε εξγάδεηαη ην 80% ησλ αλαηζζεζηνιφγσλ, ην 90% ησλ 

λεπξνρεηξνπξγψλ, ην 75% ησλ γπλαηθνιφγσλ, θαη ην 70% ησλ θαξδηνιφγσλ. 

Παξάιιεια, πθίζηαηαη αληζνθαηαλνκή κεηαμχ ησλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ ζε 

αληίζεζε κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Παξφια απηά, 

ππάξρεη αλάγθε λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ ηαηξψλ κε εηδηθφηεηα ηε γεληθή ηαηξηθή, 
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ηελ θνηλσληθή ηαηξηθή θαη ηελ ηαηξηθή ηεο εξγαζίαο, εηδηθφηεηεο φπνπ παξαηεξείηαη 

ζεκαληηθή πζηέξεζε ζηε ρψξα καο.
22,23 

Ο πιεζσξηζκφο ησλ γηαηξψλ έρεη σο ζπλέπεηα: 

–    Σελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο - θαη επνκέλσο ηελ αχμεζε 

ησλ δαπαλψλ ηεο. 

 – Σελ επηβάξπλζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο κε κεγάιν θφζηνο παξαγσγήο 

επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ, ην νπνίν δελ είλαη δπλαηφλ λα απνξξνθεζεί θαη ιφγσ 

εμεηδίθεπζεο δελ κπνξεί λα εληαρζεί αιινχ. 

–   Σελ ππνβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Έρεη απνδεηρζεί φηη ελψ κέρξηο 

ελφο νξίνπ ε αχμεζε ηνπ ηαηξηθνχ δπλακηθνχ ζεκαίλεη θαη βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ 

πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, πέξαλ απηνχ ηνπ νξίνπ ην επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ δελ 

αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία. Έρεη δηαπηζησζεί φηη ε αχμεζε ζηελ πξνζθνξά ησλ 

ηαηξψλ ζε κία πεξηνρή ζπλνδεχεηαη απφ αχμεζε ηεο ηηκήο θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ 

ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ.  Αλ θαη ε ζρέζε απηή ζα έπξεπε λα ζεκαίλεη κείσζε ηεο 

δήηεζεο βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο, ζηελ πεξίπησζε ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, 

ιφγσ ηεο αηεινχο γλψζεο ηνπ αζζελή-θαηαλαισηή γηα ηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία 

νδεγεί ζπρλά ζε επηπξφζζεηεο κε αλαγθαίεο ππεξεζίεο.
23,24

  

ζνλ αθνξά ζηνπο Οδνληηάηξνπο, ε Διιάδα είλαη πξψηε ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε(ζρέζε νδνληηάηξσλ/πιεζπζκνχ), κε κεγάιε δηαθνξά απφ φιεο ηηο ππφινηπεο 

ρψξεο, δηαζέηνληαο πεξίπνπ 15.000. Δλδερνκέλσο κάιηζηα λα είλαη ή λα θαηαζηεί 

ζχληνκα θαη πξψηε ζηνλ θφζκν (ην 2004 ήηαλ ήδε Πέκπηε).
24 

Σέινο, ηα θαξκαθεία πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε 12.500 (1 

αλά 920 θαηνίθνπο) θαη νη πηπρηνχρνη θαξκαθνπνηνί ζε 15.000 πεξίπνπ.
24 

7.2 Nοζηλεςηικό πποζυπικό 

Αληίζεηα, νη δηαζέζηκνη λνζειεπηέο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα είλαη 

πνιχ ιηγφηεξνη ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ. Τπάξρεη ζνβαξή έιιεηςε απφ 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Ζ ρψξα καο παξνπζηάδεη ηνπο ρακειφηεξνπο δείθηεο 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ν δείθηεο είλαη δχν κε ηξεηο λνζειεπηέο αλά 

γηαηξφ, ελψ ζηε ρψξα καο είλαη θάησ ηεο κνλάδνο. Απηφ φκσο πνπ είλαη ηδηαίηεξα 
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ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο ηεο κεγάιεο έιιεηςεο πηπρηνχρσλ λνζειεπηψλ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Οη λνζειεπηέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζηε ρψξα καο είλαη 

2 θαη 3 θνξέο ιηγφηεξνη απφ ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
24

 Μεγάιν 

πνζνζηφ ησλ εηζεξρφκελσλ ζηα εθπαηδεπηηθά  ηδξχκαηα εγθαηαιείπνπλ ηηο 

λνζειεπηηθέο ζπνπδέο, ελψ κεγάιν πνζνζηφ ησλ απνθνίησλ αξλείηαη λ’ αθνινπζήζεη 

ην επάγγεικα. Σν θαηλφκελν νθείιεηαη, θπξίσο, ζηελ θνηλσληθή απαμίσζε, ηελ 

νηθνλνκηθή ππνβάζκηζε θαη ηε βαξχηεηα ηνπ λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε επεμεξγαζκέλεο, αληίξξνπεο πνιηηηθήο  

Οξηζκέλα άιια πγεηνλνκηθά επαγγέικαηα, πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, νπζηαζηηθά δελ πθίζηαληαη ζηε 

ρψξα καο. Παξαδεηγκαηηθά, αλαθέξνληαη νη βηνταηξηθνί (θιηληθνί) κεραληθνί, νη 

πιεξνθνξηθνί πγείαο, νη βηνζηαηηζηηθνί, νη νηθνλνκνιφγνη πγείαο θιπ. 

Οξηζκέλα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα λνζνθνκεία 

αθνξνχλ θαη ζην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Έηζη ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 

ΤΤΚΑ, ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ ππεξεηνχζαλ (Οθηψβξηνο 2005) 98.226 άηνκα θαη 

επηπιένλ παλεπηζηεκηαθνί θαη ζηξαηησηηθνί ηαηξνί. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ηαηξψλ 

αλεξρφηαλ ζε 23.400 πεξίπνπ.
8 

ηε γεληθή θαηεγνξία ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαηαγξάθεθαλ 41.750 

άηνκα, αιιά κφλν ην 43,2% είλαη πηπρηνχρνη λνζειεπηέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Σν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ αξηζκνχζε 8.450 άηνκα, απφ ηα νπνία είρε πηπρίν 

παλεπηζηεκίνπ ην 18,25% θαη πηπρίν ΣΔΗ ην 14,51%. 

ηελ επξχηεξε θαηεγνξία ηνπ ηερληθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ (βνεζεηηθνχ) 

πξνζσπηθνχ ππεξεηνχζαλ 16.130 άηνκα, απφ ηα νπνία ην 48,24% είλαη ππνρξεσηηθήο 

θαη ην 46,18% δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Μφλν ην 3,32% έρεη πηπρίν ΣΔΗ θαη ην 

2,26% έρεη απνθνηηήζεη απφ παλεπηζηήκην (κεραληθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ).
8 

    Σέινο, ζηελ Διιάδα ζηάζεθε αδχλαην, κέρξη ζήκεξα, λα ζπγθξνηεζεί έλα 

επάξηζκν ζψκα εηδηθεπκέλσλ θαη έκπεηξσλ δηνηθεηψλ λνζνθνκείσλ (Managers), 

παξά ηελ χπαξμε αξθεηψλ εγρψξησλ κεηαπηπρηαθψλ παλεπηζηεκηαθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ηε ζπλαθή εθπαίδεπζε Διιήλσλ επηζηεκφλσλ ζε ηξίηεο ρψξεο. 

Σν θαηλφκελν νθείιεηαη, απνθιεηζηηθά, ζην γεγνλφο φηη νη ζέζεηο ησλ Γηνηθεηψλ 

λνζνθνκείσλ ζηειερψλνληαη απφ πξφζσπα πνπ ζπρλά δελ πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν 

ηεο πγείαο θαη αληη-θαζηζηάκελα πνιχ ζπρλά, πνπ δελ δεκηνπξγνχλ επαγγεικαηηθνχο 

δεζκνχο κε ηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα. Οη επηπηψζεηο απηήο ηεο ηαθηηθήο είλαη 
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δξακαηηθέο θαη νθζαικνθαλείο, ζε φια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο. 

 

 8. Κηιπιακέρ ςποδομέρ – εξοπλιζμόρ 

ηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά 317 ζεξαπεπηήξηα κε 53.701 θιίλεο, 

ρσξίο λα πεξηιακβάλνληαη ηα ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία.
22 

ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα ππάγνληαη 147 Ννζνθνκεία κε 38.619 θιίλεο θαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα 170 Κιηληθέο κε 15.082 θιίλεο.
22 

Ζ αλάπηπμε ησλ δεκφζησλ 

Ννζνθνκείσλ (ΔΤ) δελ έγηλε ζηε βάζε θάπνηνπ 

θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ, γη’ απηφ παξαηεξνχληαη πνηθίιεο αληζνξξνπίεο (ζρέζε 

πιεζπζκνχ/θιηλψλ, πνζνζηά πιεξφηεηαο θιπ.). Αξθεηά δεκφζηα λνζνθνκεία έρνπλ 

αλεγεξζεί ή εθζπγρξνληζζεί θαηά ηελ ηειεπηαία 25εηία, πνιιά άιια φκσο 

εμαθνινπζνχλ λα ζηεγάδνληαη ζε πεπαιαησκέλεο θαη πξνβιεκαηηθέο θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 

     Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (ΔΤ) ιεηηνπξγνχλ, ζχκθσλα κε 

εθηηκήζεηο, 215 πεξίπνπ Κέληξα Τγείαο (ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο αγξνηηθνχ 

ηχπνπ) θαη 1.500 πεξίπνπ Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία.
22

  

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα παξαηεξείηαη ζπλχπαξμε κεγάισλ, ζχγρξνλσλ, θηηξηαθά 

άξηησλ θαη εμνπιηζκέλσλ θιηληθψλ, κε κηθξά, παιαηά ζεξαπεπηήξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζε αθαηάιιεια θηίξηα. κσο, ζε γεληθέο γξακκέο, ν ηδησηηθφο ηνκέαο βξίζθεηαη ζε 

θάζε εξγψδνπο αλάπηπμεο λέσλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ, γηα ηελ ππνδνρή θαη 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Πξνθαλψο, ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

νθείιεηαη ε απμεηηθή ηάζε ηεο αλαινγίαο θιηλψλ/πιεζπζκνχ πνπ ζεκεηψλεηαη ζηελ 

Διιάδα κεηά ην 2004, ζε αληίζεζε κε ηελ πησηηθή ηάζε πνπ παξαηεξείηαη ζηε 

Γπηηθή Δπξψπε. ηα πιαίζηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ιεηηνπξγνχλ επίζεο, ζχκθσλα κε 

εθηηκήζεηο, πεξίπνπ 400 δηαγλσζηηθά θέληξα, 25.000 πεξίπνπ ηαηξεία θαη 

εξγαζηήξηα, 12.500 πεξίπνπ νδνληηαηξεία θαη 10.000 θαξκαθεία.
22

  

ζνλ αθνξά ζηνλ Βηνταηξηθφ Δμνπιηζκφ, ν ηδησηηθφο ηνκέαο αμηνπνηεί ηελ επειημία 

ηνπ θαη πξνεγείηαη ρξνληθά ηνπ ΔΤ ζηελ εηζαγσγή ησλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ. 

Σαπηφρξνλα, φκσο, ππεξεπελδχεη ζηελ αθξηβή βηνταηξηθή ηερλνινγία, 

εθκεηαιιεπφκελνο ηε δπλαηφηεηα πςειφηαησλ θεξδψλ απφ ηελ πξνθιεηή δήηεζε 

ππεξεζηψλ θαη ηελ πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΔΤ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη 

ζηελ Διιάδα (2005) ιεηηνπξγνχλ 25.8 αμνληθνί ηνκνγξάθνη αλά εθαηνκκχξην 

θαηνίθσλ, ελψ ζηελ Διβεηία 18.2, ζηε Γεξκαλία 16.2, ζηελ Ηζπαλία 13.5, ζηνλ 
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Καλαδά 11.5, ζηε Γαιιία 9.8 θαη ζηε Μ.Βξεηαλία 7.5. Σελ ίδηα ρξνληά (2005) 

ππήξραλ ζηελ Διιάδα 13.2 καγλεηηθνί ηνκνγξάθνη αλά εθαηνκκχξην θαηνίθσλ, ελψ 

ζηε Γεξκαλία 7.1, ζην Βέιγην 7.0, ζηελ Οιιαλδία 6.6, ζηνλ Καλαδά 5.7, ζηε Μεγ. 

Βξεηαλία 5.4 θαη ζηε Γαιιία κφιηο 4.7.
3,24 

 

9. Ποιόηηηα 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ), πνηφηεηα απνηειεί ε 

παξνρή δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ πξάμεσλ ηθαλψλ λα δηαζθαιίζνπλ ην 

θαιχηεξν απνηέιεζκα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, κέζα ζην πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ ηεο 

ζχγρξνλεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, ε νπνία πξέπεη λα ζηνρεχεη ζην θαιχηεξν δπλαηφ 

απνηέιεζκα κε ηνλ ειάρηζην ηαηξνγελή θίλδπλν, θαζψο θαη ζηε κέγηζηε δπλαηή 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αζζελνχο απφ πιεπξάο δηαδηθαζηψλ απνηειεζκάησλ θαη αλζξψπηλεο 

επαθήο.
25

 Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα αλαδεηήζεθαλ δηεζλψο δηαδηθαζίεο θαη 

πξφηππα κέηξεζήο ηεο θαη ζήκεξα ζρεδφλ φιεο νη πξνεγκέλεο ρψξεο έρνπλ 

επηζεκνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλνπο νξηζκνχο θαη θξηηήξηα πνηφηεηαο (πξφζβαζε, 

ηζφηεηα, θάιπςε πξνζδνθηψλ, απνδνηηθφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα, θιπ.). 

    Γπζηπρψο, ε Διιάδα πζηεξεί εκθαλψο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Δηδηθφηεξα ζην 

ΔΤ ιίγεο πξνζπάζεηεο έρνπλ θαηαγξαθεί (κε αηνκηθή πξσηνβνπιία ζπγθεθξηκέλσλ 

επαγγεικαηηψλ), ζε επηκέξνπο ηκήκαηα δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ. Ο Ν.2889/2001 

αλαθεξφηαλ ζηελ δεκηνπξγία ηκεκάησλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζηα λνζνθνκεία, ζηηο 

ΓΤ.ΠΔ. θαη ζηηο ππεξεζίεο πγείαο γεληθφηεξα. Δπίζεο έρεη εμαγγειζεί πξν εηψλ ε 

ςήθηζε ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηελ πνηφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ ππεξεζηψλ, ην νπνίν 

σζηφζν δελ έρεη αθφκα θαηαηεζεί ζηε Βνπιή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Διιάδα είλαη ε 

πιεζπζκηαθά κεγαιχηεξε ρψξα ηεο Δπξψπεο ρσξίο επίζεκν πξφγξακκα 

πηζηνπνίεζεο ησλ λνζνθνκείσλ. 

Καη’ απνηέιεζκα, ζην πεδίν ηεο πνηφηεηαο πθίζηαληαη πνιιέο θαη ζνβαξέο 

πζηεξήζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, θαη νη εμήο: 

 Αλππαξμία αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ πγείαο 

θαη ησλ ιεηηνπξγψλ Τγείαο. 

 Υακειή πνηφηεηα παξνρψλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο. 

 Πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ζηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ πγείαο. 

 Απνπζία άζθεζεο θιηληθήο νηθνγελεηαθήο ηαηξηθήο. 

 Έληνλεο αληζφηεηεο ζηηο παξνρέο κεηαμχ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. 
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    Ζ εμαζθάιηζε πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο πξνυπνζέηεη, νπζηαζηηθά, ηελ 

πνιηηηθή απφθαζε επαλαζρεδηαζκνχ ηνπ ειιεληθνχ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, κε 

αζζελνθεληξηθή πξνζέγγηζε. Ζ εθαξκνγή πνηνηηθψλ πξνηχπσλ απνζθνπεί ζηελ 

χπαξμε κεηξήζηκσλ δεηθηψλ ηεο πνηφηεηαο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, 

δηαζθαιίδεηαη κέζσ δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο θαη κπνξεί, ζε έλα βαζκφ, λα 

θαηεπζχλεη νξζνινγηθφηεξα ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ. 

  Δπηπιένλ, ε Διιάδα είλαη ε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηελ 

ρακειφηεξε ηθαλνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ απφ ην χζηεκα Τγείαο. Δλψ ζε φιεο ηηο 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο είλαη 

απνηέιεζκα ησλ εθαξκνγψλ ηεο ζπλερνχο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ, ζηελ Διιάδα ην θφζηνο απμάλεηαη ρσξίο λα βειηηψλνληαη 

νχηε πνηνηηθά, νχηε πνζνηηθά νη παξερφκελεο ππεξεζίεο πγείαο ζηνλ Έιιελα πνιίηε.  

Γη’ απηφ θαη ε Διιάδα είλαη ε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηελ ρακειφηεξε 

ηθαλνπνίεζε  ηνπ πιεζπζκνχ απφ ην ζχζηεκα πγείαο.
26

  

ήκεξα ην ΔΤ νξηνζεηείηαη απφ έλα κσζατθφ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, πνπ φρη 

κφλν δελ ιχλνπλ αιιά επηβαξχλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηα ζπζζσξεπκέλα 

πξνβιήκαηα ζην ρψξν ηεο Τγείαο. Ζ θαηάζηαζε είλαη γλσζηή: 

 Σα λνζνθνκεία, έξκαηα ηεο θαθνδηαρείξηζεο, βνπιηάδνπλ θαη πάιη ζηα 

ειιείκκαηα – κφιηο δχν ρξφληα κεηά ηελ ξχζκηζε ησλ πξνεγνχκελσλ ρξεψλ 

ηνπο, νθείινπλ ήδε πεξηζζφηεξα απφ 400 δηο δξρ ζηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο.  

 Οη πνιίηεο ηαιαηπσξνχληαη ζαλ θάηνηθνη ηξηηνθνζκηθήο ρψξαο ζηα εμσηεξηθά 

ηαηξεία ζηηο πξσηλέο ψξεο θαη ζηηο εκέξεο εθεκεξίαο γηα ην επξχ θνηλφ. ηα 

ίδηα φκσο λνζνθνκεία, ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο ιεηηνπξγνχλ πξνζσπηθά 

ηαηξεία νξηζκέλσλ γηαηξψλ, ηα νπνία νη αζζελείο αθξηβνπιεξψλνπλ. 

 Οη ηεξάζηηεο νπξέο θη νη ιίζηεο αλακνλήο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηα 

λνζνθνκεία, αλαγθάδνπλ ηνπο αζζελείο λα θαηαθεχγνπλ ζε θάζε ηξφπν γηα λα 

εμππεξεηεζνχλ, νξζφδνμν ή αλνξζφδνμν (ην γλσζηφ «θαθειάθη»).  

 Αξθεηά λνζνθνκεία – ηδίσο ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε – είλαη    γεξαζκέλα. 

ε φιε ηε ρψξα, νη ειιείςεηο ζηηο ππνδνκέο είλαη κεγάιεο. Υξεζηκνπνηνχληαη 

αθφκε κεραλήκαηα εηθνζαεηίαο, ελψ θαη ηα πην πξφζθαηα δελ ζπληεξνχληαη 

ηθαλνπνηεηηθά. Ζ ηερλνινγία δελ ρξεζηκνπνηείηαη απνδνηηθά, απφ ηελ αγνξά 

σο ηε ζπληήξεζε ηεο.  
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 Πνιιά λνζνθνκεία ηεο πεξηθέξεηαο είλαη απνιχησο αλεπαξθή λα 

αληηκεησπίζνπλ πεξηπηψζεηο αζζελψλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα, κε 

απνηέιεζκα νη αζζελείο απηνί λα πξέπεη λα δηαθνκηζζνχλ ζε κεγάια θεληξηθά 

λνζνθνκεία. Ζ Αζήλα δέρεηαη ζήκεξα αζζελείο απφ άιιεο πεξηνρέο ζε 

πνζνζηφ πάλσ απφ 38% θαη ε Θεζζαινλίθε ζε πνζνζηφ 47%. Σα πνζνζηά 

απηά είλαη κεγαιχηεξα θαη απφ ηα αληίζηνηρα ηνπ 1980.  

 Δπηπιένλ φκσο, είλαη γλσζηφ φηη ην ζχζηεκα δηαθνκηδήο αζζελψλ ηνπ ΔΚΑΒ 

αληηκεησπίδεη πνιιά θαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη 

θφζηνο αθφκα θαη ζε αλζξψπηλεο δσέο. 

 Σα παξάπνλα ησλ πνιηηψλ απφ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία είλαη πνιχ κεγάια. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα ηεο Δ..Γ.Τ., νη αξλεηηθέο γλψκεο γηα ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο είλαη 47,6% ζην επίπεδν ηεο αμηνπξέπεηαο, 46% ζην ζέκα ηεο 

έγθαηξεο πξνζνρήο θαη 63,5% ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
5
  

Τπάξρνπλ κεγάιεο ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ. πσο ππνινγίδνπλ νη 

νκνζπνλδίεο ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ηα ίδηα ηα λνζνθνκεία, ππάξρνπλ 

πάλσ απφ 25.000 θελέο ζέζεηο.   

 Οη πνιίηεο ζπλαληνχλ κηα απαξάδεθηε θαηάζηαζε ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Πεξίζαιςε. Σν ΗΚΑ –γηα παξάδεηγκα-  ραξαθηεξίδεηαη απφ ηαιαηπσξία, 

κεγάιεο ιίζηεο αλακνλήο, έιιεηςε βαζηθψλ εηδηθνηήησλ.  Οη ππεξεζίεο πγείαο 

ηνπ ΗΚΑ, θαη δεπηεξεπφλησο άιισλ ηακείσλ, έρνπλ απαμησζεί ζηε ζπλείδεζε 

ησλ αζθαιηζκέλσλ κε απνηέιεζκα ηε κεγάιε δηαξξνή ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

εηζνδήκαηνο πξνο ηελ ηδησηηθή αγνξά. 

Ζ Διιάδα είλαη ε κφλε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ν θάζε αζθαιηζηηθφο 

νξγαληζκφο επηιέγεη θαη εθαξκφδεη έλα δηθφ ηνπ, αλαπνηειεζκαηηθφ θαη 

γξαθεηνθξαηηθφ, ζχζηεκα πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, κε απνηέιεζκα ηα ζπαζκέλα 

λα ηα πιεξψλνπλ νη αζθαιηζκέλνη. Δίλαη κνλαδηθφ, ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην ειιεληθφ θαηλφκελν ηεο παξαγσγήο ππεξεζηψλ πγείαο απφ 

ηα ίδηα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Ζ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε είλαη ε κεγαιχηεξε πιεγή 

ηνπ ΔΤ.  
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10.Υπημαηοδόηηζη  

 10.1Γαπάνερ ςγείαρ και σπημαηοδόηηζη 

ηα θξίζηκα πεδία ησλ δαπαλψλ πγείαο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηα ζεκαληηθφηεξα 

πξνβιήκαηα είλαη ηα εμήο:  

 Τςειφ πνζνζηφ δαπαλψλ πγείαο (πεξί ην 10% ηνπ ΑΔΠ), απφ ην νπνίν ην 

57% είλαη ην πνζνζηφ γηα ηδησηηθέο δαπάλεο πγείαο 

 Αδπλακία ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ πγείαο θαη ηδηαίηεξα ηεο θαξκαθεπηηθήο 

δαπάλεο 

 Απμεκέλε ρξεζηκνπνίεζε ηδίσλ πφξσλ απφ ηα λνηθνθπξηά – Παξανηθνλνκία 

(κεγάιε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ δεδνκέλσλ ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ηεο 

έξεπλαο νηθνγελεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ). 

 Υακειφ πνζνζηφ δεκνζίσλ δαπαλψλ γηα Π.Φ.Τ. θαη πςειφ πνζνζηφ 

ηδησηηθψλ δαπαλψλ 

 Αλππαξμία δεκνζίσλ δαπαλψλ γηα νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε. 

 Απνπζία νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ 
27 

νη ζπλνιηθέο (δεκφζηεο θαη 

ηδησηηθέο) δαπάλεο πγείαο ζηελ Διιάδα αλήιζαλ ην 2005 ζην 10,1% ηνπ ΑΔΠ, 

ππεξβαίλνληαο θαηά πνιχ ηνλ κέζν φξν ησλ 30 ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ (9,0%). Γηα ην 

2006 ην πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ πεξηνξίζζεθε ζηελ Διιάδα ζε 9,1% (κέζνο φξνο 

ρσξψλ ΟΟΑ 8,9%), ήδε δε ππνινγίδεηαη κε βάζε άιιεο εθηηκήζεηο φηη ην 2009 ζα 

αλέιζεη ζην 9,7%. Σα πνζνζηά απηά, σζηφζν, είλαη πςειφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα ηεο 

Μ. Βξεηαλίαο, Ννξβεγίαο, Απζηξαιίαο, Ηζπαλίαο, Ηαπσλίαο, Φηλιαλδίαο, Ηξιαλδίαο, 

Λνπμεκβνχξγνπ θιπ.(Πίλαθαο:5,6,13)Πίνακαρ:5 

Greece : GDP - /capita, US$ PPP  
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Πίνακαρ:6 

Greece : Health expenditure - % GDP
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Πίνακαρ:13  

Δαπάνες για την Υγεία στις χώρες 
του Ο.Ο.Σ.Α 

*       κατ’ εκτίμηση

**     διαφορετική μεθοδολογία

***   στοιχεία 2004

**** στοιχεία 2002

Πηγή : OECD, Health Data 2007

Χώρα

Δημόσιες 
δαπάνες για 

την Υγεία 
ως ποσοστό 
% επί των 
συνολικών 
δαπανών

Ιδιωτικές 
δαπάνες για 
την Υγεία, 

ως ποσοστό 
% επί των 
συνολικών 
δαπανών

Συνολική 
δαπάνη για 
την Υγεία 

ως 
ποσοστό % 

επί του 
ΑΕΠ

Χώρα

Δημόσιες 
δαπάνες για 
την Υγεία ως 
ποσοστό % 

επί των 
συνολικών 
δαπανών

Ιδιωτικές 
δαπάνες για 
την Υγεία, 

ως ποσοστό 
% επί των 
συνολικών 
δαπανών

Συνολική 
δαπάνη για 
την Υγεία 

ως 
ποσοστό % 

επί του 
ΑΕΠ

Η.Π.Α. 45,1 54,9 15,3 Νέα Ζηλανδία 77,4 22,6 9,0

Ελβετία 59,7 40,3 11,6 Ιταλία 76,6 23,4 8,9

Γαλλία 79,8 20,2 11,1 Ισπανία 71,4 28,6 8,3

Γερμανία 76,9 23,1 10,7 Μεγ. Βρετανία ** 87,1 12,9 8,3

Βέλγιο * 72,3 27,7 10,3 Ουγγαρία 70,5 29,5 8,1

Αυστρία 75,7 34,3 10,2 Ιαπωνία *** 81,7 18,3 8,0

Πορτογαλία 72,3 27,7 10,2 Λουξεμβούργο 90,7 9,3 7,9

Ελλάδα 42,8 57,2 10,1 Τουρκία 71,4 28,6 7,6

Αυστραλία *** 67,5 32,5 9,5 Ιρλανδία 78,0 21,2 7,5

Καναδάς 70,3 29,7 9,8 Φινλανδία 77,8 22,2 7,5

Ισλανδία 82,5 17,5 9,5 Τσεχία 88,6 11,4 7,2

Ολλανδία **** 62,5 37,5 9,2 Σλοβακία 74,4 25,5 7,1

Δανία * 84,1 15,9 9,1 Μεξικό 45,5 34,5 6,4

Νορβηγία 83,6 16,4 9,1 Πολωνία * 69,3 30,7 6,2

Σουηδία 84,6 15,4 9,1 Κορέα 53,0 47,0 6,0

1

2

3

30 1

2

3

 

Μεγάιν κέξνο ησλ ήδε πξαγκαηνπνηνχκελσλ δαπαλψλ νθείιεηαη, αθελφο 

ζηελ έιιεηςε ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πγείαο, αθεηέξνπ ζηελ 

πξνθιεηή δήηεζε ππεξεζηψλ πνπ ζεκεηψλεηαη θαη ζηνπο δχν ηνκείο (δεκφζην θαη 

ηδησηηθφ). 

Σν πξαγκαηηθφ πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηελ εζσηεξηθή ζχλζεζε ησλ 

ζπλνιηθψλ δαπαλψλ πγείαο (δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο) πνπ ζεκεηψλεηαη ζηελ Διιάδα 
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θαη αλαδεηθλχεη ηηο ζνβαξέο ζηξεβιψζεηο («καχξε νηθνλνκία») ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

πγθεθξηκέλα, νη δεκφζηεο δαπάλεο πγείαο, σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ, 

αλέξρνληαλ ζε 55% ην 1980, ζε 53% ην 1990, ζε 44% ην 2000 θαη ζε 43% ην 2005.
27   

Σν ηειεπηαίν απηφ πνζνζηφ είλαη ην κηθξφηεξν κεηαμχ ησλ 30 ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, 

ζηηο νπνίεο ν κέζνο φξνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ πγείαο, σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ, 

αλέξρεηαη (2005) ζε 71%, έλαληη 74% πνπ ήηαλ ην 1980. Δλψ δειαδή ζηηο ρψξεο ηνπ 

ΟΟΑ, θαηά ηελ πεξίνδν 1980-2005 ζεκεηψζεθε κέζε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ πγείαο θαηά 4%, ζηελ Διιάδα ε κείσζε έθηαζε ην 22%.
27 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ην ειιεληθφ πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε 

ζπλερή θαη επηηαρπλφκελε πνξεία «ηδησηηθνπνίεζεο», κε ηελ έλλνηα φηη ν πιεζπζκφο 

ππνρξεψλεηαη ζε άκεζεο πιεξσκέο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ, παξφηη έρεη 

ήδε πξνπιεξψζεη κέζσ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Δθηηκάηαη φηη ππφ ηηο παξνχζεο 

ζπλζήθεο, αθφκε θαη αλ απμεζνχλ νη δεκφζηεο δαπάλεο πγείαο, δελ ζα ππάξμεη 

αληηζηξνθή ηνπ θαηλνκέλνπ, εμαηηίαο ηεο παληεινχο έιιεηςεο ζπζηήκαηνο 

επηζηεκνληθήο δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ ηεο ζρέζεο 

θφζηνπο/απνηειεζκαηηθφηεηαο.(πίλαθαο:2,3) 
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Πίνακαρ:3 
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2006  

Πνηα είλαη ε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα 

Δίλαη δεδνκέλν φηη ππάξρεη θαθή δηαρείξηζε θαη ζπαηάιε ησλ πφξσλ, ηφζν ησλ 

αλζξψπηλσλ φζν θαη ησλ νηθνλνκηθψλ. Οη αηηίεο είλαη ζπγθεθξηκέλεο: 

 Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζην πξνζσπηθφ, ηδίσο ζηηο εηδηθφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία, ελψ 

νχηε ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ αμηνπνηείηαη νξζνινγηθά. 

 Οη πξνκήζεηεο ζπρλά γίλνληαη είηε ρσξίο πξνγξακκαηηζκφ θαη ρσξίο 

δηαγσληζκφ, είηε κε «θσηνγξαθηθνχο» δηαγσληζκνχο. 

 Γελ ππάξρεη αληηζηνηρία ησλ πξνκεζεηψλ κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ 

λνζνθνκείσλ θαη δελ γίλεηαη έιεγρνο ηνπ ηζνδπγίνπ πξνκεζεηψλ θαη 

θαηαλάισζεο απφ ηνπο αζζελείο. 

 Παξαηεξείηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο κε απαξαίηεησλ εξγαζηεξηαθψλ θαη 

θιηληθψλ εμεηάζεσλ. 

 Οη ηζνινγηζκνί πνιιέο θνξέο είλαη πιαζκαηηθνί, ελψ δελ γίλεηαη απνινγηζκφο 

ζην θάζε λνζνθνκείν, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ νχηε θαλ 

ζηνηρεηψδε ζπκπεξάζκαηα γηα ην πνην είλαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαη πψο 

κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ε ζπαηάιε. Καη βέβαηα, δελ ππάξρνπλ νχηε ζπγθξηηηθά 

ζηνηρεία ηα νπνία λα επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν. 
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 Δπηπιένλ, θαζπζηεξεί ζεκαληηθά ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ λνζνθνκείσλ, κε 

απνηέιεζκα νη πξνκήζεηεο ηειηθά λα επηβαξχλνληαη κε αχμεζε 20-30%, ιφγσ 

θαζπζηέξεζεο ζηελ απνπιεξσκή. Απηφ άιισζηε απνηειεί θαη έλα επηπιένλ 

«παξάζπξν» παξάλνκεο ζπλαιιαγήο.
10

      

ε ηειεπηαία αλάιπζε, αλ εξσηεζεί ζήκεξα ην ππνπξγείν Τγείαο πνηα 

είλαη ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζε νπνηνδήπνηε λνζνθνκείν, δελ ζα κπνξεί λα 

απαληήζεη. Γηα θαλέλα λνζνθνκείν δελ ππάξρεη πιήξεο εηθφλα. Πξφθεηηαη γηα 

κία απαξάδεθηε θαηάζηαζε, ε νπνία πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί άκεζα, ψζηε 

λα εμνηθνλνκεζνχλ πφξνη θαη ηαπηφρξνλα λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά, γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί 

ζηα λνζνθνκεία, ε εηθφλα είλαη ηξαγηθή. Σν ρξένο ησλ λνζνθνκείσλ χςνπο 1 

δηζ. Δπξψ (340 δηζ. δξρ.) ξπζκίζηεθαλ κε κεζνκαθξνπξφζεζκν ηξαπεδηθφ 

δαλεηζκφ κεηά ηελ ςήθηζε, κάιηζηα, δηάηαμεο πνπ λνκηκνπνηνχζε παξάλνκεο 

ζπκβάζεηο, νη νπνίεο είραλ θξηζεί κε πιεξσηέεο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. 

ήκεξα, ηα λέα ρξέε ησλ Ννζνθνκείσλ έρνπλ μεπεξάζεη ηα 1,2 δηζ. Δπξψ 

(400 δηζ. δξρ.).
28 

10.2 Ππομήθειερ μονάδυν ςγείαρ 

 Δίλαη θνηλή δηαπίζησζε θαη νκνινγήζεθε ηφζν απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, φζν θαη απφ ην ππνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο, φηη 

ζηα λνζνθνκεία ηνπ Δ..Τ. παξαηεξείηαη κεγάιε ζπαηάιε πφξσλ. Μάιηζηα, ζηελ 

αηηηνινγηθή - εηζεγεηηθή έθζεζε γηα ηελ ςήθηζε ηνπ ηειεπηαίνπ λφκνπ πεξί 

πξνκεζεηψλ ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δ..Τ. απνδφζεθε ε ζπαηάιε απηή ζηνπο εμήο 

ιφγνπο.  

Α) Καζπζηέξεζε ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ θαη θαζπζηέξεζε 

δηεμαγσγήο ησλ ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ. 

Β) Έιιεηςε ζαθψλ θαη θνηλψλ πξνδηαγξαθψλ θαη χπαξμε θαηλνκέλσλ 

θαηαζηξαηήγεζεο ησλ θαλφλσλ ζηνπο δηαγσληζκνχο. 

Γ) Καζπζηέξεζε ζηελ εμφθιεζε ησλ πξνκεζεπηψλ, κε απνηέιεζκα ηε κεγάιε 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξνκεζεηψλ. 
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Γ) Δθκεηάιιεπζε ησλ λνζνθνκείσλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ 

νιηγνπψιην θαη «κνηξάδνπλ» ηελ αγνξά. 

    Ζ παξαδνρή απηή έιεγε φκσο κφλν ηε κηζή αιήζεηα. Φεθίζηεθε, βέβαηα, έλα 

λνκνζρέδην, γηα λα επηιχζεη ηα δεηήκαηα πξνκεζεηψλ ζηηο κνλάδεο πγείαο, αιιά ην 

κφλν πνπ θαηάθεξε ήηαλ λα δηεπξχλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηα ειιείκκαηα ζηα 

λνζνθνκεία θαη λα εληζρχζεη ηηο δηάθνξεο πεγέο - αηηίεο ζπαηάιεο, φπσο είλαη: 

 Ζ εμνπδεηέξσζε θάζε κνξθήο ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ θαη νπζηαζηηθνχ 

ειέγρνπ. 

 Ζ αλάπηπμε ζεζκψλ αδηαθάλεηαο ζε φια ηα επίπεδα δξάζεο. 

 Ζ αηηκσξεζία ησλ ππεχζπλσλ θαη ε πνιηηηθή θάιπςε παξαλνκηψλ. 

 Ζ δηαηήξεζε μεπεξαζκέλσλ ζπζηεκάησλ ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο. 

 νβαξέο ειιείςεηο ζε ηθαλφ θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ, ηδηαίηεξα ησλ ηκεκάησλ 

ινγηζηεξίνπ, πξνκεζεηψλ θαη απνζεθψλ. 

 Ζ θαζπζηέξεζε εθηακίεπζεο ησλ θνλδπιίσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

 Ζ εζθεκκέλε θαζπζηέξεζε ζηελ εμφθιεζε ησλ πξνκεζεπηψλ κε ζθνπφ: 

αθελφο ηνλ εμαλαγθαζκφ ησλ πξνκεζεπηψλ ζε «ζπλαιιαγέο» θαη αθεηέξνπ 

ηελ εμνπδεηέξσζε νξηζκέλσλ «κε αξεζηψλ» πξνκεζεπηψλ θαη ηειηθά ηελ 

απνζάξξπλζε θαη ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηνπο δηαγσληζκνχο. Έηζη, 

δεκηνπξγνχληαη θιεηζηά θπθιψκαηα πξνκεζεηψλ. 

 Ζ πξνκήζεηα πιηθψλ είηε κε αλάζεζε κε ηε κέζνδν ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ 

πξνκεζεηψλ, είηε ρσξίο λένπο δηαγσληζκνχο, κε παξάηαζε παιαηψλ, 

αλαζεσξήζεηο, πξνζζήθεο θ.ιπ.
10

 

 10.3
 
 Οι Δπγαζιακέρ σέζειρ Ιαηπικού Γςναμικού 

Οη ηειεπηαίεο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην E..Y. πεξηνξίζηεθαλ, ζηελ νπζία, ζηε 

δεκηνπξγία ησλ πνιπδάπαλσλ ΠΔΤΠ θαη ζηελ επέθηαζε ηεο πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζηνπο παλεπηζηεκηαθνχο γηαηξνχο θαη ζηε δπλαηφηεηα 

άζθεζεο ηδησηηθήο ηαηξηθήο απφ ηνπο γηαηξνχο ηνπ E..Y. θαη ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο 

γηαηξνχο, ζε απνγεπκαηηλά ηαηξεία εληφο ησλ λνζνθνκείσλ. Ζ πξάμε απέδεημε φηη ηα 

απνγεπκαηηλά ηδησηηθά ηαηξεία εληφο ησλ λνζνθνκείσλ θαηαζηξαηεγνχλ ην δεκφζην 

ραξαθηήξα ηνπο, δεκηνπξγνχλ εκπφδηα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο θαη θαηαξγνχλ 

ζηελ πξάμε ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε απηά. Δπηπιένλ, ην κέηξν απηφ 
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αθήλεη «παξάζπξα» θαηαζηξαηήγεζεο, φπσο ηαηξηθέο πξάμεηο ηνπ πξσηλνχ σξαξίνπ 

νη νπνίεο κεηαθέξνληαη ζθφπηκα ην απφγεπκα, κε βαξηά επηπιένλ νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε ηνπ πνιίηε. ε φηη αθνξά ζηελ πνιπδηαθεκηζκέλε αχμεζε ησλ πφξσλ 

ησλ λνζνθνκείσλ, απνδείρζεθε ζηελ πξάμε «άλζξαθεο ν ζεζαπξφο». 

Ζ ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο λνζνθνκεηαθνχο γηαηξνχο εξγαζηαθή ζρέζε 

ηεο πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, φρη κφλν δελ εμππεξέηεζε ηνλ πνιίηε, 

φπσο αξρηθά ππνζηεξηδφηαλ, αιιά αληίζεηα νδήγεζε ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο 

πγείαο θαη ζε ζηξεβιψζεηο θαη επλφεζε ηελ αλάπηπμε ηεο παξανηθνλνκίαο ηεο πγείαο 

(ην γλσζηφ «θαθειάθη»). Πξέπεη, θπξίσο, λα ηνληζηεί πσο είλαη απαξάδεθην γηα κία 

επλνκνχκελε Πνιηηεία απηφ πνπ ζπκβαίλεη κε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ γηαηξψλ 

ησλ λνζνθνκείσλ. Γελ εθαξκφδεηαη νχηε ηππηθά νχηε νπζηαζηηθά ν λφκνο θαη, 

δπζηπρψο, απηφ ζπκβαίλεη ελ γλψζεη ηεο εγεζίαο ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο. Ο λφκνο 

παξακέλεη γξάκκα θελφ. ήκεξα, νχηε ε πιήξεο απαζρφιεζε ηζρχεη (νη πεξηζζφηεξνη 

εξγάδνληαη, αλεμέιεγθηα, κε κεησκέλν σξάξην) νχηε ε απνθιεηζηηθή (πνιινί 

δηαηεξνχλ παξάλνκα ηδησηηθά ηαηξεία, ηα νπνία δελ θνξνινγνχληαη.
10  

Απηή ε θαηάζηαζε πξέπεη λα ζηακαηήζεη. Δίλαη αλάγθε επηηέινπο ηα πάληα 

λα γίλνληαη κε δηαθάλεηα θαη κε θαλφλεο. Μφλνλ έηζη, φρη κφλν ζα δεκηνπξγεζνχλ νη 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο άζθεζεο επαγγέικαηνο γηα ηνπο γηαηξνχο, αιιά θαη - ηειηθά - 

ζα βειηησζεί πξαγκαηηθά ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ απηνί παξέρνπλ ζηνλ 

πνιίηε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΓΙΑ ΔΠΑΝΑΥΔΓΙΑΜΟ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ   

1. σεδιαζμόρ ηυν ςπηπεζιών ςγείαρ 

Σα ζπζηήκαηα θαη νη ππεξεζίεο πγείαο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη πξνζεθηηθά, λα 

κπνξνχλ λα εθπιεξψλνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο, λα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο αξξψζηηαο θαη ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο. Ζ 

αλάγθε ηνπ ζρεδηαζκνχ πξνθχπηεη απφ ηε ζχλζεηε θχζε ηεο ζχγρξνλεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πγείαο θαη ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ επηκέξνπο 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. Πξνθχπηεη επίζεο απφ ηελ αλάγθε εμππεξέηεζεο ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο θαη απφ ηηο απνηπρίεο ή ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ειεχζεξεο 

αγνξάο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο.  Μεηά ην 2
ν
 παγθφζκην πφιεκν, ηα πεξηζζφηεξα 

ζχγρξνλα θξάηε ζηξάθεθαλ πξνο ην ζρεδηαζκφ, γηα λα θαζνδεγήζνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε. Σν ίδην ζπλέβε θαη ζηηο ππεξεζίεο, φπνπ, 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ην  θπξίαξρν ζηνηρείν 

ήηαλ ν ζπλδπαζκφο ησλ θαλφλσλ ηεο αγνξάο θαη ηνπ θξαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

ειέγρνπ. Ο ζπλδπαζκφο απηφο κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηελ αγνξά, κε πεξηνξηζκέλν ην 

ξφιν ηνπ ζρεδηαζκνχ, κπνξεί λα είλαη ζπκκεηνρηθφο, κε ζπληνληζηηθέο αξκνδηφηεηεο 

ηνπ θξάηνπο, ή θεληξηθφο, ζην δεκφζην θπξίσο ηνκέα, κε θπξίαξρν ην ξφιν ηνπ 

θξάηνπο.
29

 ε φηη αθνξά ηε ζρέζε αγνξάο-θξάηνπο, ζχκθσλα κε ηνλ Berry
30

, 

ππάξρνπλ 3 βαζηθέο θαηεγνξίεο ζρεδηαζκνχ: ν οπθολογικόρ ζσεδιαζμόρ (rationalism), 

ν ιζηοπικόρ ή διαμεζολαβηηικόρ ζσεδιαζμόρ (incrementalism) θαη ην μικηό ζύζηημα 

(mixed scanning).
30

  

Ο νξζνινγηθφο ζρεδηαζκφο βαζίδεηαη ζηελ απνδνρή ηεο ινγηθήο ηεο 

ειεχζεξεο αγνξάο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, ε παξαγσγή 

θαη ε θαηαλνκή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί ζην βέιηηζην 

θνηλσληθά ζεκείν, επηηπγράλνληαο ζρεηηθή ηζνηηκία θαη αλεθηέο ηηκέο. Οη 

θπβεξλήζεηο, φκσο, ζεσξνχλ ρξένο ηνπο λα παξεκβαίλνπλ ζηελ αγνξά ησλ 

ππεξεζηψλ, επεηδή απηέο δελ ιεηηνπξγνχλ κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, 

γεγνλφο πνπ δελ ηνπο επηηξέπεη λα θαηαλέκνπλ ηελ πνζφηεηα θαη ηε ζχλζεζε ησλ 
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πφξσλ ζηελ πγεία κε ηνλ «άξηζην» γηα ηελ θνηλσλία ηξφπν. Γη’ απηφ θαη ν 

ζρεδηαζκφο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο είλαη πην θνληά ζηε δεχηεξε θαηεγνξία ηνπ 

ηζηνξηθνχ ζρεδηαζκνχ. Σν γεγνλφο φηη νη ζπλζήθεο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο δελ 

εμαζθαιίδνπλ νχηε απνδνηηθφηεηα νχηε θνηλσληθή δηθαηνζχλε, επηβεβαηψλεηαη απφ 

ην παξάδεηγκα ησλ ΖΠΑ, φπνπ θπξηαξρνχλ νη πςειφηεξεο δαπάλεο πγείαο, ελψ έλα 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ είλαη αζθαιηζκέλν (20%) πεξίπνπ έρεη 

κεδεληθή ή πεξηνξηζκέλε ηαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε. Αληίζεηα ζε πνιιέο 

επξσπατθέο ρψξεο, φπνπ ν ηνκέαο ηεο πγείαο δελ ππφθεηηαη ζηνπο λφκνπο ηεο 

ειεχζεξεο αγνξάο, φπσο ε Μ. Βξεηαλία, ε απνδνηηθφηεηα θαη ε θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε εμαζθαιίδεηαη ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ κε ηελ παξέκβαζε ηνπ 

θξάηνπο. 

Οη θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο κπνξεί λα ιακβάλνπλ δηάθνξεο κνξθέο. 

Μπνξεί λα είλαη ξπζκηζηηθέο αλεμαξηήησο νξγαληζκψλ, πξνσζεηηθέο εξεπλεηηθψλ 

θαη εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνζηαηεπηηθέο εππαζψλ ή ππνβαζκηζκέλσλ 

θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ, ρξεκαηνδνηηθέο ππεξεζηψλ πγείαο ή αγνξαζηηθέο απηψλ. 

Δθηφο απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αγνξάο πγείαο, ν ξφινο ηνπ θξάηνπο ή ηεο 

πνιηηείαο ζην ζρεδηαζκφ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη γηα 

νξηζκέλνπο άιινπο ιφγνπο. Πξψηα απ’ φια, ε θχζε ηνπ αγαζνχ «πγεία» απνηειεί 

θνηλσληθφ αγαζφ, πνπ νδεγεί ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο γηα ηε 

δηαζθάιηζή ηνπ  θαη ζηελ αλάιεςε ηεο ζρεηηθήο επζχλεο. Δπίζεο νη ξαγδαίεο 

κεηαβνιέο πνπ ζεκεηψλνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο (νηθνλνκηθφ, 

ηερλνινγηθφ, θνηλσληθφ θαη λνκηθφ πεξηβάιινλ) επηβάιινπλ ζπλερή δηαδηθαζία 

επαλαζρεδηαζκνχ. Δπηπξνζζέησο, ε ζηελφηεηα ησλ πφξσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ζπλερή αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, θαζψο θαη ε δηαξθψο 

απμαλφκελε δήηεζε κε ηηο λέεο απαηηήζεηο γηα πνηφηεηα, επηβάιινπλ ηελ εθαξκνγή 

κηαο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα παξέρεη ηελ «πξφγλσζε» πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη 

ηφζν ε απνδνηηθή, φζν θαη ε θνηλσληθά δίθαηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. 

Έηζη, κε ην ζρεδηαζκφ ειαρηζηνπνηνχληαη νη επηπηψζεηο απφ ηελ αβεβαηφηεηα, 

επηηπγράλεηαη ε ζσζηή αλάπηπμε θαη ε εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε επίηεπμε ηνπ αληηθεηκεληθνχ ηνπ ζθνπνχ.
29
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2.Απσέρ και ζκοποί ενόρ ζύγσπονος ζςζηήμαηορ ςγείαρ 

ε κία ζχγρξνλε δεκνθξαηηθή θνηλσλία, ε πνιηηηθή Τγείαο πξέπεη λα 

δηαθξίλεηαη απφ ην ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ ειεπζεξία ηεο 

επηινγήο. Σν θξάηνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο πςεινχ 

επηπέδνπ ππεξεζίεο πγείαο. Παξάιιεια φκσο, κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ε 

ηδησηηθή πξσηνβνπιία, βάζεη θαλφλσλ θαη πξνδηαγξαθψλ πνπ ζέηεη ην θξάηνο, ην 

νπνίν θαη επνπηεχεη ηελ εθαξκνγή ηνπο.   

Έλα ζχγρξνλν χζηεκα Τγείαο ζα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηηο εμήο αξρέο:
10,31 

1. Να ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη φρη κφλν ηε 

δηαρείξηζε ηεο αζζέλεηαο. 

2. Να είλαη δίθαην θαη λα εμαζθαιίδεη ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζηηο 

 ππεξεζίεο πγείαο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο. 

3. Να εμαζθαιίδεη ην δηθαίσκα ειεχζεξεο επηινγήο γηαηξνχ. 

4.  Να είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη λα ζπλδπάδεη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηηο 

νπνίεο πξνζθέξεη, κε ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

5. Να είλαη επέιηθην κε δπλαηφηεηεο πξνζαξκνγήο θαη ζπλερνχο αλαβάζκηζεο, 

ρσξίο λα εκπνδίδεηαη απφ δπζθίλεηεο, γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 

6. Να είλαη απνθεληξσκέλν ζε πξνζσπηθφ θαη ππεξεζίεο 

7. Να είλαη νινθιεξσκέλν -πεξηιακβάλνληαο φια ηα επίπεδα- θαη λα αμηνπνηεί 

ην ζχλνιν ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο πξνο φθεινο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ. 

8. Να εμαζθαιίδεη ζηνπο εξγαδφκελνπο ζην ρψξν ηεο πγείαο αμηνπξεπείο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηθαλνπνηεηηθέο ακνηβέο 

9. Να ιεηηνπξγεί νξζνινγηθά, κε ππεχζπλε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη φρη κε ηηο 

ζεκεξηλέο ζπαηάιεο 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο: 

1. Να εμαζθαιίδεη ην δηθαίσκα ηεο πγείαο ζε πςειφ πνηνηηθά επίπεδν, ηφζν γηα 

ηνλ θάζε πνιίηε φζν θαη γηα ηε Γεκφζηα Τγεία ζπλνιηθά. 
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2. Να θαηνρπξψλεη έκπξαθηα ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο επηινγήο ηνπ γηαηξνχ 

θαη λα εμαζθαιίδεη δπλαηφηεηεο εχθνιεο πξφζβαζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο θαη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

3. Να εμαιείςεη ηηο νη αληζφηεηεο κεηαμχ θέληξνπ θαη πεξηθέξεηαο, κέζσ ελφο 

λένπ εζληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, δεκηνπξγείηαη ν 

πγεηνλνκηθφο ράξηεο ηεο ρψξαο ζηνλ νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, ε πιηθνηερληθή ππνδνκή, νη ειιείςεηο θαη νη αλάγθεο θάζε πεξηνρήο 

ηεο ρψξαο. Με γλψκνλα ηνλ πγεηνλνκηθφ ράξηε, δεκηνπξγνχληαη λέεο κνλάδεο 

πγείαο, φπνπ είλαη απαξαίηεην, θαη εμεηδηθεχεηαη θαη θαηαλέκεηαη ην ηαηξηθφ 

δπλακηθφ θαη ην πξνζσπηθφ ησλ επαγγεικάησλ πγείαο. 

4. Να εθζπγρξνλίζεη ην ζχζηεκα πγείαο, κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ εληαίνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ γηα θάζε αζζελή. Ο θάθεινο απηφο ζα 

ζπλνδεχεη ππνρξεσηηθά ηνλ αζζελή ζε φιεο ηηο ηαηξηθέο Τπεξεζίεο θαη ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο πεξίζαιςεο, κε φιεο ηηο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

5. Να δηακνξθψζεη εληαίνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, ζχκθσλα πάληα κε ηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο 

πξνδηαγξαθέο. 

6. Να δηακνξθψζεη, ζε εζληθφ επίπεδν, έλα εληαίν πιαίζην πνπ ζα εμαζθαιίδεη 

ζχγρξνλε θαη πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε, κεηεθπαίδεπζε θαη ζπλερή 

επηκφξθσζε ησλ γηαηξψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

7. Να εμαζθαιίδεη ηε ζπλερή εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη θάζε 

κνλάδαο. Δπίζεο, λα εμαζθαιίδεη ηε ζπλερή αμηνιφγεζε ηνπ ηαηξηθνχ 

δπλακηθνχ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Ζ επηινγή θαη ε εμέιημε ησλ 

γηαηξψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο λα γίλεηαη κε βάζε νπζηαζηηθά 

αμηνθξαηηθά θξηηήξηα 

8.  Να δεκηνπξγήζεη έλαλ απζηεξφ θαη αμηφπηζην ειεγθηηθφ κεραληζκφ γηα φιεο 

ηηο βαζκίδεο ηνπ ζπζηήκαηνο Τγείαο. 

9. Να πξνζηαηεχζεη πιήξσο ηα δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε απέλαληη ζηελ θξαηηθή 

απζαηξεζία ζηνλ επαίζζεην ηνκέα ηεο Τγείαο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνβιέπνπκε 

λα ηδξπζεί κία λέα Αλεμάξηεηε Αξρή, ν πλήγνξνο Τγείαο θαη Κνηλσληθψλ 

Τπεξεζηψλ.
10,31
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3. Πποηάζειρ   

Απφ ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ πξνθχπηεη ήδε φηη πνιιά απφ ηα πθηζηάκελα 

πξνβιήκαηα είλαη ρξφληα θαη αθφκα δελ έρνπλ επηιπζεί ζηελ πξάμε. Δπηπιένλ πξέπεη 

λα ππνγξακκηζηεί ην εμήο: πνιιά απφ ηα κέηξα πνπ ήηαλ πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε 

είραλ λνκνζεηεζεί ζην παξειζφλ θαη ζην ζεζκηθφ ηνπιάρηζηνλ επίπεδν είραλ γίλεη 

πξνβιέςεηο γηα ηελ θαηνρχξσζή ηνπο (π.ρ. νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2519/97 γηα ηελ 

ίδξπζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Έξεπλαο θαη Διέγρνπ Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ Τγείαο). Παξά 

ηαχηα, δελ έρνπλ εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά νη λφκνη πνπ δηέπνπλ ην ειιεληθφ 

ζχζηεκα πγείαο. Δάλ είραλ εθαξκνζηεί πιήξσο ζηελ πξάμε πνιιέο απφ ηηο 

λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο, πνιιά απφ ηα 

πθηζηάκελα πξνβιήκαηα ζα είραλ επηιπζεί πξν πνιινχ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

λα ζεκεησζεί πξαγκαηηθή θαη νπζηαζηηθή πξφνδνο ζηνπο εθάζηνηε ηνκείο θαη, 

ζπλνιηθά, ζην ζχζηεκα πγείαο, είλαη ε δεκηνπξγία πνιηηηθήο ζπλελλφεζεο γχξσ απφ 

ηνπο ζηφρνπο, ηα κέηξα θαη ηηο κεζφδνπο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ. Σν δήηεκα 

ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ηφζν θαίξην πνπ ε δηεμαγσγή ελφο εζληθνχ δηαιφγνπ 

κε ηε ζπκκεηνρή φισλ αλεμαηξέησο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξέπεη λα γίλεη άκεζα θαη 

κε θεληξηθφ ζηφρν ηελ εθαξκνγή θνηλά απνδεθηψλ ιχζεσλ. ην πιαίζην ελφο ηέηνηνπ 

δηαιφγνπ ζα δηεξεπλήζνπκε ηηο θαηεπζχλζεηο αλαζπγθξφηεζεο ηνπ ειιεληθνχ 

πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, νη αλαγθαίεο παξεκβάζεηο, ε ηεξάξρεζή ηνπο, αιιά θαη ε 

επηηπρήο εθαξκνγή ηνπο ζηελ πξάμε.  

 

4. Ανθπώπινο δςναμικό 

4α. Ιαηποί. 

Χο δήηεκα θξίζηκεο ζεκαζίαο ζεσξείηαη ε επεμεξγαζία κίαο πνιηηηθήο 

ζπγθξάηεζεο ηνπ ηαηξηθνχ πιεζσξηζκνχ, αλαδηάηαμεο ζηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο, 

αλαινγηθήο θαηαλνκήο αλά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα θαη ζχλδεζεο ησλ ηαηξηθψλ 

ακνηβψλ κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηαηξηθήο εξγαζίαο. 

Πξνο απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο πξνηείλνληαη κέηξα φπσο: 

α)  Ζ ιήςε θάζε κέηξνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ηαηξψλ ζηηο εηδηθφηεηεο 

φπνπ πθίζηαληαη ειιείςεηο, φπσο ε γεληθή ηαηξηθή, ε θνηλσληθή ηαηξηθή θαη ε ηαηξηθή 

ηεο εξγαζίαο. 

β)  Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ζέζεσλ ιήςεο εηδηθφηεηαο, κε δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ 
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γηα ηηο θνξεζκέλεο θαη πνιιαπιαζηαζκφ γηα ηηο εηδηθφηεηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο 

(γεληθή –νηθνγελεηαθή ηαηξηθή, θνηλσληθή ηαηξηθή, ηαηξηθή ηεο εξγαζίαο, γεξηαηξηθή, 

αζιεηηαηξηθή θιπ.). 

γ)  Ζ ζέζπηζε ζπζηήκαηνο ηαηξηθψλ ακνηβψλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα πνπ ζα ζπλδέεηαη 

κεηά απφ έλα πιαθφλ κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ηεο ηαηξηθήο εξγαζίαο (π.ρ. 

αξηζκφο επεκβάζεσλ θαη’ είδνο, εθεκέξεπζε ζηα ΣΔΠ, εθπαίδεπζε εηδηθεπνκέλσλ, 

εξεπλεηηθέο δεκνζηεχζεηο, ζπγθξάηεζε θφζηνπο λνζειείαο θιπ.). 

δ)  Ζ ζέζπηζε ηζρπξψλ θηλήηξσλ καθξνρξφληαο ζηειέρσζεο πεξηθεξεηαθψλ 

ηαηξείσλ, θέληξσλ πγείαο θαη αθξηηηθψλ λνζνθνκείσλ. 

ε)  Ο ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ.
10,31 

 

4β. Νοζηλεςηέρ. 

Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα θαηαζηεί ειθπζηηθφ γηα ηνπο λένπο ην 

λνζειεπηηθφ επάγγεικα, κε δξαζηηθά κέηξα πνπ ζ’ απνβιέπνπλ ζηελ θνηλσληθή, 

νηθνλνκηθή θαη εξγαζηαθή αλαβάζκηζή ηνπ. Απαξαίηεηα κέηξα είλαη: 

α)  Ζ γελίθεπζε θαη απνθιεηζηηθή παξνρή ηεο λνζειεπηηθήο εθπαίδεπζεο ζηα 

ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηα παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία, ζε ζπλδπαζκφ 

κε β) Σελ νηθνλνκηθή αλαβάζκηζε ησλ λνζειεπηψλ, κέζσ ηεο εηδηθήο ακνηβήο γηα 

ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, θαη ησλ εξγαδφκελσλ ζηηο ππεξεζίεο ησλ 

λνζνθνκείσλ. 

γ) Πξέπεη επίζεο λα εμεηαζζεί πνιχ ζνβαξά ε εμνκνίσζε ησλ εξγαζηαθψλ 

ζπλζεθψλ ησλ λνζειεπηψλ κε εθείλεο ησλ ηαηξψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (πξσηλφ 

ηαθηηθφ σξάξην θαη πξφζζεηε ακεηβφκελε εθεκεξία). 

δ) Πξέπεη λα γίλεη ε εμεηδίθεπζε ησλ λνζειεπηψλ.
10,31 

4γ. Άλλερ Διδικόηηηερ. 

Γηα ηελ παξαγσγή Βηνταηξηθψλ (θιηληθψλ) Μεραληθψλ, πιεξνθνξηθψλ 

πγείαο, βηνζηαηηζηηθψλ, νηθνλνκνιφγσλ πγείαο θιπ., είλαη απαξαίηεην λα ππάξμεη 

δηαηνκεαθή πνιηηηθή (ππνπξγείσλ πγείαο – παηδείαο), κε ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνπο πγεηνλνκηθνχο ζρεκαηηζκνχο, φπνπ δελ ππάξρνπλ ήδε. Γηα 

ηελ θάιπςε άκεζσλ αλαγθψλ κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ εθπαηδεπηηθέο ππνηξνθίεο. 

 

4δ. Managers Νοζοκομείυν και Μονάδυν Κοινυνικήρ Φπονηίδαρ. 

Απαηηείηαη λνκνζεηηθή ξχζκηζε, πνπ ζα πξνζδψζεη ηα απαξαίηεηα 

επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο (δηνίθεζε λνζνθνκείσλ, 
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δηάξθεηα ζπκβνιαίσλ, επηρεηξεζηαθά ζρέδηα κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θιπ.) θαη ζα 

ζεζπίζεη αμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη αλάινγα επίπεδα αληαγσληζηηθψλ 

ακνηβψλ, ζπλδπαζκέλσλ κε ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ην 

κέγεζνο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αλψηαησλ 

ζηειερψλ. 

Δθηηκάηαη φηη, ζε πξψηε θάζε, απαηηείηαη κία δεμακελή πεξίπνπ ζηειερψλ, κε 

απνδεδεηγκέλε επηηπρή εκπεηξία ή/θαη κεηαπηπρηαθή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε γηα ηελ 

άζθεζε παξφκνησλ θαζεθφλησλ, ζηα 2-3 αλψηεξα επίπεδα ηεο δηνηθεηηθήο 

λνζνθνκεηαθήο ππξακίδαο ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκέα πγείαο. χκθσλα κε 

εκπεηξηθέο εθηηκήζεηο, ζεκαληηθφ ηκήκα απηνχ ηνπ δπλακηθνχ λα είλαη άκεζα 

δηαζέζηκν, ελψ ε πιήξεο θάιπςε ησλ παξαπάλσ ή θαη κεγαιχηεξσλ αλαγθψλ κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κε ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο.
10,31 

 

5. Κηιπιακέρ Τποδομέρ – Δξοπλιζμόρ. 

Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη 

ηα εμήο: α) Άκεζε εθπφλεζε ελφο έγθπξνπ Τγεηνλνκηθνχ Υάξηε πνπ, εθηφο φισλ ησλ 

άιισλ, ζα πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε θαηαγξαθή ησλ πθηζηακέλσλ δνκψλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο, ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ θαηαγξαθή πξέπεη λα είλαη 

ιεπηνκεξήο (ιεηηνπξγνχληα ηκήκαηα, βηνταηξηθφο εμνπιηζκφο, ζηειέρσζε αλά 

εηδηθφηεηα, ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θιπ.) θαη λα επηθαηξνπνηείηαη θάζε ρξφλν. 

β) Αμηνιφγεζε θάζε δνκήο ηνπ ΔΤ (παξαγφκελν έξγν ζε ζρέζε κε ην θφζηνο, 

εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηεο, θιπ.) θαη επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο απνζηνιήο ηεο. 

Υξεηάδνληαη θαιχηεξα θαη πιεξέζηεξα λνζνθνκεία. Ο ππάξρσλ αξηζκφο θιηλψλ 

θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο ζπγθξηηηθά κε ηε κείσζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο λνζειείαο θαη 

ηεο αχμεζεο ηεο πιεξφηεηαο λνζνθνκεηαθψλ θιηλψλ. Απαηηείηαη φκσο πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ θιηλψλ θαη ησλ μελνδνρεηαθψλ ππνδνκψλ. 

γ)  Αλαδηάηαμε ησλ θιηληθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ ηκεκάησλ, κε ζηφρν ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ αζζελψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πιεξφηεηαο, 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ. 

δ) Θέζπηζε απζηεξήο δηαδηθαζίαο σο πξνο ηε ρνξήγεζε αδεηψλ εγθαηάζηαζεο 

βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο, ζηα πιαίζηα ησλ δηεζλψο παξαδεθηψλ αλαινγηψλ σο πξνο 

ηνλ εμππεξεηνχκελν πιεζπζκφ. 

ε) Δμαζθάιηζε ηεο 24σξεο ιεηηνπξγίαο ηεο εμεηδηθεπκέλεο ηερλνινγίαο ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα.
31 
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6. Γαπάνερ ςγείαρ και σπημαηοδόηηζη 

Πηζαλά Μέηξα γηα ηηο δαπάλεο πγείαο: 

1. Γαπάλεο πγείαο ζην 10% επί ηνπ ΑΔΠ. (Έιεγρνο, ζπγθξάηεζε θφζηνπο – 

πνηνηηθφηεξεο ππεξεζίεο). 

2. Αχμεζε δαπαλψλ πγείαο κφλν γηα πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θαη δεκφζηαο 

 πγείαο. (Πεξηβάιινλ, δηαηξνθηθή αιπζίδα, λεξφ) δειαδή, αχμεζε ησλ 

δαπαλψλ πγείαο γηα αληηκεηψπηζε βαζχηεξσλ αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ 

γέλλεζεο ηεο λφζνπ. 

3. Πξνκήζεηα θαξκάθσλ ησλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ κε 

 πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο ρνλδξηθήο ηηκήο πψιεζεο. Δπαλαθνξά ηεο ιίζηαο, 

ηπραίνο δεηγκαηνιεπηηθφο πνηνηηθφο έιεγρνο ζπληαγνγξάθεζεο. 

4. Πιήξεο κεραλνξγάλσζε ηεο λνζνθνκεηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, αλά ηκήκα, 

ηαηξφ θαη αζζελή. ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ έξγνπ θαη θφζηνπο 

θαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε νκνεηδψλ ηκεκάησλ παλειιαδηθά, ιακβαλνκέλσλ 

ππφςε ησλ πνηνηηθψλ δεηθηψλ (ζλεηφηεηα, επηπινθέο, επαλεηζαγσγέο θιπ.). 

5. Γηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη έληαμε ηεο κηζζνδνζίαο ζηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ησλ λνζνθνκείσλ. 

6. χζηεκα πξνκεζεηψλ. Κακία πξνκήζεηα βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο, 

πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ ή άιισλ αγαζψλ πγείαο ζε ηηκή αλψηεξε απφ ηε κέζε 

ηηκή ησλ 3 θζελφηεξσλ επξσπατθψλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο γηα ηελ ίδηα 

πνηφηεηα. 

7. Δπηρνξήγεζε ησλ ηακείσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα θαηαβάιινπλ ην νξζά 

θνζηνινγεκέλν λνζήιην αληί επηρνξήγεζεο ησλ λνζνθνκείσλ 

(ρξεκαηνδφηεζε πνπ νδεγεί ζε κείσζε ησλ αληζνηήησλ). 

8. Ννζήιηα αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία αζζελεηψλ. (έξεπλα θαη πξνζδηνξηζκφο 

ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα ηνπ κέζνπ θφζηνπο αλά θαηεγνξία 

αζζέλεηαο). 

9. Δθαξκνγή ηνπ «ζθαηξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ», δειαδή πξνυπνινγηζκνχ κε 

βάζε ηηο αλάγθεο, εηζξνέο θαη εθξνέο θαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ 

παξέρνληαη απφ ηα θέληξα θφζηνπο. Έσο ζήκεξα ν πξνυπνινγηζκφο ησλ 

λνζνθνκείσλ δελ είλαη παξά απηφο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο κε ηελ πξνζζήθε 

ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

10. Οινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 
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11. Αχμεζε ηεο Παξαγσγηθφηεηαο ησλ βηνηαηξηθψλ κεραλεκάησλ κε ζηαζεξά  

ζπζηήκαηα ζπληήξεζεο θαη πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλσλ αλζξσπίλσλ πφξσλ. 

12. χληαμε εηήζησλ πξνυπνινγηζκψλ αλά θιηληθφ ή εξγαζηεξηαθφ ηκήκα θάζε 

 λνζνθνκείνπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ δηεπζπληή 

ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηεο πξντζηακέλεο λνζειεχηξηαο 

13. Γεκηνπξγία ζηα λνζνθνκεία «θέληξσλ θφζηνπο» (ζεκεία θαηαγξαθήο 

θφζηνπο) αλά δηεχζπλζε, ηνκέα θαη ηκήκα. 

14. Δηήζηνη ηζνινγηζκνί ησλ λνζνθνκείσλ. 

15. Αλαθαηαλνκή πξνζσπηθνχ ζηα λνζνθνκεία θαη κεηαμχ πξσηνβάζκησλ θαη 

δεπηεξνβάζκησλ ππεξεζηψλ 

16. Αχμεζε ηνπ κηζζνινγίνπ ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζπλδεδεκέλν 

κε ζπζηήκαηα ειέγρνπ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ 

17. Δπαλαθνξά ηεο θιηληθήο ηαηξηθήο κέζσ ηνπ νηθνγελεηαθνχ γεληθνχ ηαηξνχ θαη 

αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ θέληξσλ πγείαο κε κείσζε δηαθνκηδήο ησλ 

πεξηζηαηηθψλ πξνο ηα λνζνθνκεία. 

18. Μεηαθνξά θνλδπιίσλ απφ ην ζχζηεκα πεξίζαιςεο ζην ζχζηεκα πξφιεςεο 

θαη δεκφζηαο πγείαο. 

19. Μεηαθνξά θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ πψιεζε αγαζψλ πνπ πξνθαινχλ 

κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη απφ ηε ρξήζε νπζηψλ πνπ επηδεηλψλνπλ ην 

λνζνινγηθφ επίπεδν πξνο ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

20.  Παξνρή δπλαηφηεηαο ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ λα αλαπηχζζνπλ δξάζεηο πνπ 

ζα ηνπο απνθέξνπλ πξφζζεηα έζνδα π.ρ. πψιεζε δεκφζησλ λνζειεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζε ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζε αληαγσληζηηθφηεξεο ηηκέο 

ησλ ηδησηηθψλ λνζειεπηεξίσλ.
10,31

 

 

7. ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

Χο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ε Ο.Κ.Δ. έρεη πξνηείλεη λα 

ππάξρεη πεξηνδηθή αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη θάζε λνζνθνκείν κε βάζε 

κεηξήζηκα θαη ζπλεπψο ζπγθξίζηκα θξηηήξηα. 

Μέηξα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εληζρχζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο είλαη 

ηα εμήο: 

α. Δλεξγνπνίεζε αλεμάξηεηνπ θνξέα έξεπλαο θαη ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ 
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ππεξεζηψλ πγείαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ιεηηνπξγψλ πγείαο (ζπλαθήο πξφβιεςε Ν. 

2519/97) θαη ζέζπηζε θξηηεξίσλ θαη πξνηχπσλ. 

β. Σαθηηθή αμηνιφγεζε φισλ ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ πγεηνλνκηθψλ δνκψλ θαη 

θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα, ρνξήγεζε πηζηνπνίεζεο. 

γ. Σαθηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ηαηξηθνχ θιπ. πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ, κε εληαία 

παλειιαδηθή δηαδηθαζία, κε πξφβιεςε ππνρξεσηηθήο κεηεθπαίδεπζεο φζσλ 

απνηπγράλνπλ. 

δ. Γεκηνπξγία θαη ελεξγνπνίεζε κεραληζκψλ αμηνπνίεζεο ηεο γλψκεο ησλ 

ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ηειεπηαίσλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ. 

ε. Γεκηνπξγία κεραληζκψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ. Σα 

δηθαηψκαηα ησλ ρξεζηψλ πγείαο (π.ρ. ελεκέξσζεο, πξνζηαζίαο πξνζσπηθφηεηαο, 

απνδεκίσζεο θ.α.) ζα πξέπεη λα ηχρνπλ πιήξνπο θαηνρχξσζεο θαη πξνζηαζίαο ζηελ 

πξάμε, πξάγκα πνπ πξνυπνζέηεη ηφζν ηελ εθαξκνγή πθηζηάκελσλ λφκσλ, φζν θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία παξφκνησλ κεραληζκψλ. 

ζη. Βειηίσζε ηεο μελνδνρεηαθήο ππνδνκήο ησλ λνζνθνκείσλ. 

 

8. Γημόζιορ ηομέαρ ςγείαρ (ΔΤ) 

8α. Γημόζια Τγεία 

Ζ πνιηηηθή ηεο δεκφζηαο πγείαο ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη θαη λα 

αιιεινζπκπιεξψλεηαη ηφζν κε ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή ηεο πγείαο (π.ρ. πξσηνβάζκηα 

θξνληίδα πγείαο) φζν θαη κε ζέκαηα ηα νπνία ζεσξνχληαη θνηλσληθέο αλάγθεο 

πςειήο πξνηεξαηφηεηαο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη 

ηελ ελίζρπζε ησλ πιεζπζκηαθψλ εθείλσλ νκάδσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν 

απνθιεηζκνχ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, φπσο π.ρ. άηνκα κε αλαπεξίεο θαη γπλαίθεο. 

Δπίζεο, νη πνιηηηθέο γηα ηε δεκφζηα πγεία ζα πξέπεη λα εθηείλνληαη θαη ζε δξάζεηο γηα 

ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαη 

θαθνκεηαρείξηζεο παηδηψλ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ AIDS/HIV, ρξήζεο λαξθσηηθψλ 

θαη αιθνφι θιπ.
32

 

Ζ δεκφζηα πγεία πξέπεη λα απνηειέζεη αληηθείκελν πςειήο θαη κφληκεο 

πξνηεξαηφηεηαο θαη λα κελ απνηειεί αληηθείκελν δεκφζηνπ πξνβιεκαηηζκνχ 

πεξηζηαζηαθά, φηαλ δειαδή μεζπάλε θάπνηεο θξίζεηο θαη γηα φζν δηάζηεκα απηέο 

δηαξθνχλ. ην πιαίζην απηφ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε νη πνιηηηθέο δεκφζηαο 
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πγείαο λα ζπλδπάδνληαη κε ηηο πνιηηηθέο ζην ρψξν ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο πγηεηλήο 

θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο ηεο εξγαζίαο, ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ θ.α.
32

 

 

8β. Ππυηοβάθμια Φπονηίδα 

Ζ πνιηηηθή γηα ηελ Π.Φ.Τ. πξέπεη δηέξρεηαη απφ ην ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ αηφκνπ θαη ησλ βαζηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ γηα πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο 

πγείαο ηνπ. Με απηφ ην δεδνκέλν, ε πνιηηηθή Π.Φ.Τ. νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο  

 ηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο πγείαο 

 ηελ νιηζηηθή θαη ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ησλ αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ 

δηακφξθσζεο ηνπ επηπέδνπ πγείαο θαη 

 ηελ αλάπηπμε ηεο ζρέζεο γηαηξνχ – αζζελή γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

δηαπξνζσπηθήο εκπηζηνζχλεο. 

Με απηά ηα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

Π.Φ.Τ. ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά, θαιχπηνληαο γξήγνξα θαη πνηνηηθά 

φιεο ηηο αλάγθεο ζην επίπεδν απηφ ρσξίο επηβάξπλζε ησλ λνζνθνκείσλ, θαη ην νπνίν 

ζα έρεη βεβαίσο έληνλα απνθεληξσκέλν ραξαθηήξα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε 

δηακφξθσζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε νινθιήξσζε ηνπ Τγεηνλνκηθνχ Υάξηε 

ηεο ρψξαο, ν νπνίνο ζα θαηαγξάθεη ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε ππεξεζίεο πγείαο, 

ηηο αλάγθεο ζε ππνδνκέο θαη ηηο αλάγθεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

ην πιαίζην απηφ ηα κέηξα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνδψζνπλ θαηά 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: 

1. Οηθνγελεηαθφο γηαηξφο ή κηθξά θνηλνηηθά ηαηξεία βαζηθψλ ηαηξηθψλ 

εηδηθνηήησλ ή κνλάδεο νηθνγελεηαθήο ηαηξηθήο. 

Ζ ελαιιαθηηθή απηή πξφηαζε δελ ζηεξίδεηαη ηφζν ζην νξγαλσηηθφ ζρήκα ηεο 

κίαο ή ηεο άιιεο πξφηαζεο αιιά ζηεξίδεηαη θπξίσο ζην ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ζην 

βαζκφ δεκηνπξγίαο κεραληζκψλ ειέγρνπ εθαξκνγήο. Ζ επηηπρία εθαξκνγήο ηεο 

αλσηέξσ πξφηαζεο ζα δεκηνπξγήζεη ην πξψην βήκα: (α) γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηαηξφ-

δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, (β) ηελ παξνρή νινθιεξσκέλεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη ηελ 

επαλαθνξά ηνπ θιηληθνχ έξγνπ, (γ) ηελ ζπλέρεηα ζηελ ηαηξηθή θξνληίδα, (δ) ηελ 

νπζηαζηηθή δηαζχλδεζε πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο θαη (ε) ηε 

κείσζε παξνρήο πξσηνβάζκηαο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο απφ ηηο δεπηεξνβάζκηεο θαη 

ηξηηνβάζκηεο ππεξεζίεο. 

2. 24σξε ιεηηνπξγία ησλ θέληξσλ πγείαο. 
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3. Γηθηχσζε θαη ζπλέξγεηα φισλ ησλ θνξέσλ Π.Φ.Τ. 

3. Γηαζχλδεζε ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ κε ηνλ ηαηξφ-θνηλσληθφ ηνκέα 

4. Απηνδπλακία ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ πγείαο, ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπο θαη 

ελδπλάκσζήο ηνπο ζε αλζξψπηλνπο θαη ηερλνινγηθνχο πφξνπο. 

5. Ηαηξηθά πξσηφθνιια (εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ηαηξν-λνζειεπηηθψλ 

ελεξγεηψλ αλάινγα κε ηε δηαγλσζζείζα αηηία ηεο αζζέλεηαο) 

6. Ηθαλνπνίεζε παξαγσγψλ θπξίσο ηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ κέζσ αχμεζεο ησλ 

ακνηβψλ αλάινγα κε ην πηνζεηνχκελν ηξφπν ακνηβήο (αλά πξάμε, θαηά θεθαιή, θ.ά.). 

7. Κνζηνιφγεζε ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ 

8. χζηεκα δηαξθνχο θαη ζπζηεκαηηθήο αμηνιφγεζεο θάζε ηαηξηθφ- 

λνζειεπηηθήο θαη εξγαζηήξην-δηαγλσζηηθήο πξάμεο θαζψο θαη ηνπ θαξκαθεπηηθνχ 

ζπληαγνινγίνπ. 

9. Ζιεθηξνληθή θάξηα αζζελνχο θαη αλάπηπμε ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ησλ 

επαίζζεησλ δεδνκέλσλ πγείαο. 

10. Αλάπηπμε ππεξεζηψλ Δ-HEALTH 

11. Θέζπηζε αλσηάηνπ νξίνπ ηαηξηθψλ επηζθέςεσλ αλά ηαηξφ κε ζηφρν ηε 

δηαζπνξά ηαηξηθψλ επηζθέςεσλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. 

12. Οδνληηαηξηθή πξνιεπηηθή ηαηξηθή – θζνξίσζε πφζηκνπ χδαηνο. 

13. ρνιηθή ηαηξηθή 

14. Γηαζπλδεηηθή κεηαμχ Π.Φ.Τ. θαη πξνγξακκάησλ φπσο «Βνήζεηα ζην πίηη». 

15. Μεραληζκνί ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ.
10,33

  

 

8γ. Γεςηεποβάθμια – Σπιηοβάθμια Φπονηίδα 

 Ζ νξγάλσζε ηνπ ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο πνπ 

πξνηείλεηαη, ζηεξίδεηαη ζηνπο παξαθάησ βαζηθνχο άμνλεο: 

 Σα λνζνθνκεία ζα παξέρνπλ κφλν Γεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε - θαη φρη θαη 

Πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, φπσο ζήκεξα. 

 Μεηαθέξνληαη φζεο ηαηξηθέο πξάμεηο είλαη επηζηεκνληθά δπλαηφλ, απφ ηε 

Γεπηεξνβάζκηα ζηελ Πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε. Έηζη ζα αλαθνπθηζηνχλ ηα 

λνζνθνκεία απφ πξάμεηο πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζε απηά, ζα βειηησζεί ε 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη ζα κεησζεί ην θφζηνο. 
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 Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ειεχζεξεο επηινγήο γηαηξνχ, ν 

αζθαιηζκέλνο (ζε ηακείν πνπ είλαη ζπκβεβιεκέλν κε ηελ εζληθή ζπιινγηθή 

ζχκβαζε) κπνξεί λα επηζθεθζεί ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ή λα εηζαρζεί ζην 

λνζνθνκείν, κφλν φηαλ παξαπέκπεηαη ζ’ απηφ απφ γηαηξφ ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο ή απφ ηα αζηηθά θέληξα πγείαο ή ηα θέληξα πγείαο. Δμαηξνχληαη 

αζθαιψο νη επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ηα αηπρήκαηα, νη απαηηνχκελεο 

επαλεμεηάζεηο κεηά απφ λνζειεία, νη επηζθέςεηο ζε εηδηθά ηαηξεία αλαθνξάο 

θ.ιπ. 

 Ο αζζελήο ζπλνδεχεηαη πάληα απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ηαηξηθφ θάθειφ ηνπ, ζηνλ 

νπνίν αλαθέξεηαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ε θαηάζηαζή ηνπ, ε ζπκπησκαηνινγία 

ηνπ θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο παξαπνκπήο ή δηαθνκηδήο ηνπ. 

 Ζ ιεηηνπξγία ησλ αζηηθψλ θέληξσλ πγείαο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην 

θεθάιαην ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνζπκθφξεζε 

ησλ λνζνθνκείσλ απφ επείγνληα πεξηζηαηηθά. 

     χκθσλα κε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ αλσηέξσ γηα ηα δεκφζηα λνζνθνκεία, ε 

ΟΚΔ 
10,33 

ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα απεκπιαθνχλ απφ αγθπιψζεηο πνπ δελ ηνπο 

επηηξέπνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά. Ζ δεπηεξνβάζκηα 

πεξίζαιςε ζα πξέπεη, ζπγθεθξηκέλα, λα πξνζιάβεη έλαλ θαζαξά απηνδχλακν 

ραξαθηήξα ιεηηνπξγίαο κε δπλαηφηεηα δηνηθεηηθφ-δηαρεηξηζηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη 

επειημίαο. 

Ζ απαξαίηεηε ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηηο δηνηθήζεηο ησλ δεκφζησλ 

λνζνθνκείσλ ζα πξέπεη λα ηνπο επηηξέπεη π.ρ. 

 Δληαία Οξγάλσζε Γηαρείξηζεο Πφξσλ Τγείαο 

 Δμπγίαλζε ηνπ Κπθιψκαηνο Ννζνθνκεηαθψλ Πξνκεζεηψλ 

 Γεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ζαθψο νξηνζεηεκέλνπ θαζεθνληνινγίνπ αλάινγα 

κε ηελ εηδηθφηεηα θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (ηαηξψλ, λνζειεπηψλ, 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θιπ) 

 Τηνζέηεζε ηαηξηθψλ πξσηνθφιισλ. 

 Ζιεθηξνληθή δηαρείξηζε θιηλψλ. 

 Γεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ θαθέισλ. 

 Αλάπηπμε ηεο έξεπλαο θαη επηδφηεζε ησλ εξγαζηεξίσλ κε ζαθή θαη 

αλαγλσξηζκέλα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα. 
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 Γηαρείξηζε λνζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ θαη ζπκκεηνρή ζηελ θνηλνηηθή 

αεηθφξν αλάπηπμε. 

 Δμνξζνινγηζκφ ηνπ Ννζειίνπ 

 Κνζηνιφγεζε ησλ Ηαηξηθψλ Πξάμεσλ 

 Άιιεο παξεκβάζεηο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηε δηαθάλεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο 

πγείαο ζηελ Διιάδα. 

 Αλάζεζε ηεο δηνίθεζεο ζε εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε απνδεδεηγκέλεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηα νπνία ζα πξέπεη λα έρνπλ δηαζθαιηζκέλεο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη πςειέο ακνηβέο ζπλδεδεκέλεο κε ηα κεγέζε θαη ηα 

νηθνλνκηθά θαη πνηνηηθά απνηειέζκαηα ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζηα 

νπνία ππεξεηνχλ. 

 Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο πεηζαξρηθψλ ειέγρσλ. 

  Αλάπηπμε κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ. 

 Πιήξεο ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ησλ Μ.Δ.Θ. κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ 

πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηηο ελ ιφγσ κνλάδεο. 

 εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θηήζεο, ρξήζεο θαη απφζβεζεο θχξηνπ 

εμνπιηζκνχ, αιιά θαη αλαισζίκσλ 

 δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο ζπλεξγαζίαο κε ηηο Ηδησηηθέο Αζθαιηζηηθέο 

Δηαηξείεο, ζε πξνλνκηαθέο ηηκέο πξνο φθεινο ησλ αζζελψλ. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ησλ αλσηέξσ κέηξσλ είλαη ε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ 

ιφγσ αλάπηπμεο ηεο Π.Φ.Τ. 

8δ. Ιαηποκοινυνικόρ ηομέαρ ςγείαρ -Κοινυνική Ππόνοια 

Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ ην ζχζηεκα ηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ρξεηάδνληαη 

ζεζκηθέο θαη νξγαλσηηθέο ηνκέο. Γη’ απηφ πξνηείλεηαη: 

 Αθξηβή θαζνξηζκφ ησλ «Δππαζψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ» θαη θαζνξηζκφ ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ θξάηνπο πξνο απηέο. 

 Δληαία νξγαλσηηθή ππνδνκή ησλ Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ θνξέσλ θαη 

ζπλερήο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία, κε ζηφρν ηελ πιεξέζηεξε δπλαηή 

αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη. 

 Λεηηνπξγία πιήξσο νξγαλσκέλεο θαη θαηάιιεια ζηειερσκέλεο δηεχζπλζεο 

πξνλνηαθψλ πξνγξακκάησλ ζην ππνπξγείν πγείαο θαη πξφλνηαο, κε ζηφρν 
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ηφζν ηελ πιεξέζηεξε δπλαηή απνξξφθεζε ησλ ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ ηεο Δ.Δ., 

φζν θαη ηε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνλνηαθψλ πξνγξακκάησλ. 

 Πιήξε αλαδηνξγάλσζε ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Απνθαηαζηάζεσο Αλαπήξσλ 

(Δ.Η.Α.Α.) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ θαη κεηαηξνπή ηνπ ζε νινθιεξσκέλε 

κνλάδα αληηκεηψπηζεο ρξνλίσο θηλεηηθά αλαπήξσλ. Γεκηνπξγία αληίζηνηρνπ 

ηδξχκαηνο ζηε Βφξεηα Διιάδα. ηφρνο είλαη ε πιεξέζηεξε δπλαηή 

επαλέληαμή ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (φρη κφλν ε αζπιηθή ηνπο 

πεξίζαιςε φπσο - ζε κεγάιν βαζκφ - ζπκβαίλεη ζήκεξα). 

 ε νξηζκέλεο πεξηνρέο, ιεηηνπξγνχλ αλαγλσξηζκέλα ζσκαηεία πνπ δηαζέηνπλ 

πηζηνπνηεκέλεο πξνλνηαθέο κνλάδεο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη ηκήκαηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ρσξίο παξάιιειε ιεηηνπξγία - ζηηο ίδηεο 

πεξηνρέο- αληίζηνηρεο θξαηηθήο ππνδνκήο. Σα ζσκαηεία απηά, ή 

κεηαηξέπνληαη - κε ζπκθσλία ησλ ίδησλ αζθαιψο - ζε θξαηηθέο πξνλνηαθέο 

ππεξεζίεο ή εληζρχνληαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, κε ηαπηφρξνλν 

έιεγρν θαη επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 Γεκηνπξγία ρσξνηαμηθά θαηαλεκεκέλνπ δηθηχνπ (ηδίσο φπνπ ππάξρνπλ 

Ηαηξηθέο ζρνιέο) Κέληξσλ Αλαπηπμηαθήο Απνθαηάζηαζεο. Σα Κέληξα απηά 

ζα εληνπίδνπλ έγθαηξα θαη ζε πξψηκε ειηθία ηα πξνβιήκαηα ησλ ΑκεΑ θαη ζα 

ηα αληηκεησπίδνπλ. ε απηή ηελ ειηθία ηα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνληαη πνιχ 

πην απνηειεζκαηηθά θαη κε κηθξφηεξν θφζηνο, αθνχ δελ έρνπλ ιάβεη αθφκα 

κφληκα ραξαθηεξηζηηθά. 

 ηειερψλνληαη νη λνκαξρηαθέο δηεπζχλζεηο πξφλνηαο κε ην θαηάιιειν 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, γηα ηε ζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ παηδηψλ κε 

αλαπεξίεο. Ζ γέλλεζε ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία αλαηξέπεη φιν ηνλ 

νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη απνηειεί θπξηνιεθηηθά έλα δηαξθή 

Γνιγνζά γηα ρηιηάδεο νηθνγέλεηεο. Υξεηάδεηαη ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε, απφ 

ηελ αλαθνίλσζε ηεο πξψηεο δηάγλσζεο κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ παηδηνχ θαη 

ηελ απηφλνκε δηαβίσζή ηνπ, φηαλ απηή επηρεηξεζεί. 

 Γεκηνπξγία Παξαηεξεηεξίνπ Αλαπεξίαο ζην ππνπξγείν πγείαο θαη πξφλνηαο 

κε αξκνδηφηεηεο:
17

 

– Καηαγξαθή ησλ αλαπήξσλ αλά είδνο αλαπεξίαο (θηλεηηθή αλαπεξία, λνεηηθή 

πζηέξεζε, αηζζεηεξηαθά ειιείκκαηα, πνιιαπιέο αλαπεξίεο θ.ιπ.) 

– Καηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ αηηηψλ ηεο αλαπεξίαο 
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 –  Δηήζηα ζηαηηζηηθή παξαθνινχζεζε αχμεζεο ή κείσζεο ησλ αλαπήξσλ ζηε ρψξα       

καο. 

Σν Παξαηεξεηήξην ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο Παλειιήληεο Οξγαλψζεηο Αλαπήξσλ θαη 

φιεο ηηο κνλάδεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο. 

 Γηνηθεηηθή απνθέληξσζε ηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο κε δεκηνπξγία, ζηελ έδξα 

θάζε πεξηθέξεηαο, πεξηθεξεηαθήο δηεχζπλζεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, πνπ 

εληάζζεηαη ζην νξγαλσηηθφ ζρέδην ηνπ γεληθνχ γξακκαηέα ηεο πεξηθέξεηαο. 

Κχξηα απνζηνιή ηεο είλαη: 

–   Καηαγξαθή (αξηζκεηηθή θαη ρσξνηαμηθή) ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηεο πεξηθέξεηαο 

     ζχκθσλα κε ην ζεζκνζεηεκέλν πιαίζην. 

–   ρεδηαζκφο θαη έιεγρνο πξνλνηαθψλ πξνγξακκάησλ θάζε πεξηθέξεηαο. 

–   πληνληζκφο θαη επνπηεία φισλ ησλ πξνλνηαθψλ κνλάδσλ. 

 ε κία ζχγρξνλε θνηλσλία κε αλζξσπηά θαη θνηλσληθή αιιειεγγχε, φπσο 

ζέινπκε λα θηηάμνπκε ηελ Διιάδα, φζν άξηηα θη αλ είλαη ε θξαηηθή νξγάλσζε ηεο 

θνηλσληθήο πξφλνηαο, δελ αξθεί. Υξεηάδεηαη ελεξγνπνίεζε ησλ δπλάκεσλ ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ζπληνληζκφο θαη ζπλεξγαζία φισλ. Ζ βνχιεζε γηα 

εζεινληηθή ζπλεηζθνξά ππάξρεη θαη ζήκεξα. Απφδεημε είλαη ην πινχζην έξγν ηεο 

Δθθιεζίαο, νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη πνιιψλ ηδησηηθψλ 

νξγαληζκψλ θαη ζσκαηείσλ. κσο ε πξνζπάζεηα απηή δελ είλαη ζπληνληζκέλε. 

Υξεηάδεηαη θαη ζα νξγαλσζεί ζεζκηθφ πιαίζην ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ θνξέσλ, 

ελζάξξπλζε ησλ ρνξεγηψλ θαη ηνπ εζεινληηζκνχ. Έηζη ζα δεκηνπξγεζεί κία 

πξαγκαηηθή θνηλσλία αιιειεγγχεο.
17 

Οι ζημανηικόηεπερ αλλαγέρ για ζύγσπονερ ςπηπεζίερ ππόνοιαρ 

1. Αθξηβήο θαζνξηζκφο ησλ «Δππαζψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ» θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ 

Κξάηνπο πξνο απηέο 

2. Δληαία νξγαλσηηθή ππνδνκή Γεκφζησλ θαη Ηδησηηθψλ θνξέσλ 
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3. Οξγάλσζε θαη ζηειέρσζε ηεο Γηεχζπλζεο Πξνλνηαθψλ Πξνγξακκάησλ ζην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο 

4. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ζηελ έδξα θάζε Πεξηθέξεηαο 

5. ηειέρσζε ησλ λνκαξρηαθψλ δηεπζχλζεσλ Πξφλνηαο 

6. Αλαδηνξγάλσζε θαη κεηαηξνπή ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Απνθαηαζηάζεσο 

Αλαπήξσλ (Δ.Η.Α.Α.) ζε νινθιεξσκέλε κνλάδα αληηκεηψπηζεο ρξνλίσο θηλεηηθά 

αλαπήξσλ. Γεκηνπξγία αληίζηνηρνπ Ηδξχκαηνο ζηε Βφξεηα Διιάδα 

7. Σα σκαηεία πνπ δηαζέηνπλ πηζηνπνηεκέλεο Πξνλνηαθέο Μνλάδεο γηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο ή κεηαηξέπνληαη ζε θξαηηθέο πξνλνηαθέο ππεξεζίεο ή εληζρχνληαη απφ ηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

8. Γεκηνπξγία ρσξνηαμηθά θαηαλεκεκέλνπ δηθηχνπ Κέληξνπ Αλαπηπμηαθήο 

Απνθαηάζηαζεο 

9. Γεκηνπξγία Παξαηεξεηεξίνπ Αλαπεξίαο 

10. Θεζκηθφ πιαίζην γηα ζπλεξγαζία θαη ελζάξξπλζε ησλ ρνξεγηψλ θαη ηνπ 

εζεινληηζκνχ απφ ηδηψηεο θαη ζσκαηεία 

Τπάξρεη άκεζε αλάγθε γηα ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε κέηξσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ειιείςεσλ ζε ππεξεζίεο θαη ζε εμεηδηθεπκέλεο δνκέο 

καθξνρξφληαο θξνληίδαο. Σα κέηξα απηά πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

α) Γεκηνπξγία ελφο δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο κεηαλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο αζζελψλ 

(ρξφληα πάζρνληεο). 

β) Γεκηνπξγία ελφο δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο απνζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο. 

γ) Γεκηνπξγία θαη επάξθεηα παξνρψλ καθξνρξφληαο θξνληίδαο ζε φινπο φζνπο ηελ 

έρνπλ αλάγθε επεηδή δελ κπνξνχλ λα απηνεμππεξεηεζνχλ (παηδηά, ελήιηθεο, 

ειηθησκέλνη, άηνκα κε αλαπεξία), είηε ε θξνληίδα απηή είλαη θιεηζηή (π.ρ. 

γεξνθνκεία) είηε αλνηρηή (βνήζεηα ζην ζπίηη). 

δ) Γηαζχλδεζε ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (π.ρ. ΟΑΔΓ) θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο θαη ην ζχζηεκα καθξνρξφληαο θξνληίδαο. 

ε) Δμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο φισλ φζσλ ρξήδνπλ ηηο ππεξεζίεο καθξνρξφληαο 
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θξνληίδαο ζε απηέο 

ζη) Πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ πγεηνλνκηθή θαη καθξνρξφληα πεξίζαιςε κέζσ 

δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο θαη κεηξήζηκσλ δεηθηψλ ηεο πνηφηεηαο πνπ θαηεπζχλνπλ 

νξζνινγηθφηεξα ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ. 

 

 8ε. Φςσική Τγεία 

ηελ Διιάδα κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 1980, ην ζχζηεκα ςπρηθήο πγείαο 

ραξαθηεξίδνληαλ ζπγθεληξσηηθφ, ζηάζηκν θαη αλαπνηειεζκαηηθφ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ησλ ςπρηθά αζζελψλ19. Σελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ε ρψξα καο κε ηε 

ζπκκεηνρή θαη ηεο Δπξσπατθή Έλσζε  έρεη θάλεη βήκαηα πξνφδνπ. Πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή  ζεκεηψζεθε σο ζεηηθή ε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ 

ςπρηθήο πγείαο, κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 2000-2006, θαη ηδίσο κέζσ 

ηνπ 2νπ Άμνλα πνπ αθνξά ηελ ςπρηθή πγεία, θαζψο θαη κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο «Φπραξγψο», ζην πιαίζην ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο.
15 

 Έλαο 

απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο ςπρηαηξηθήο κεηαξξχζκηζεο ήηαλ ε απφ-αζπινπνίεζε 

θαη ε αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ςπρνθνηλσληθήο θξνληίδαο ζηελ θνηλφηεηα. Σέηνηνπ 

είδνπο ελέξγεηεο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηε ρψξα καο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζην 

πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ηεο πνιηηηθήο, θπξίσο ιφγσ ζεκαληηθψλ ειιείςεσλ ζε 

ηέηνηεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο ζα είλαη θαηάιιεια ζηειερσκέλεο, ζην επίπεδν ηεο 

θνηλφηεηαο. Γπζηπρψο ζην παξφλ ζηάδην θαίλεηαη λα θηλδπλεχνπλ αθφκα θαη ιίγεο 

δνκέο πνπ είραλ ιεηηνπξγήζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απφ-αζπινπνίεζεο θαη ηεο 

ςπρνθνηλσληθήο θξνληίδαο ζηελ θνηλφηεηα. Ζ παχζε ηεο θνηλνηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο δελ αθνινπζήζεθε απφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο καθξνρξφληαο 

βησζηκφηεηαο ησλ δνκψλ απηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζή ηνπο θαη ηελ 

εγθαηάιεηςε ησλ αηφκσλ πνπ έβξηζθαλ θξνληίδα ζε απηέο. 

Δλφςεη ηνχησλ,  πξνηείλνληαη ηα εμήο: 

α) Σε δεκηνπξγία δνκψλ ςπρηθήο κέξηκλαο γηα ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία πνπ 

ιείπεη ζήκεξα απφ ηε ρψξα καο 

β) Σελ εμαζθάιηζε ησλ πφξσλ πνπ ζα δηαηεξήζνπλ ηα πξνζηαηεπφκελα εξγαζηήξηα 

γηα ηνπο ςπρηθά αζζελείο 

γ) Σε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ θνηλσληθήο εξγαζίαο / απφ-αζπινπνίεζεο πνπ ζα 

εμαζθαιίζεη ηνπο ζηφρνπο απηήο θαζψο θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή θξνληίδα 

δ) Σνλ νξηζκφ δεηθηψλ πξνζηαζίαο, δηαζθάιηζεο θαη ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο. 
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ε) Σελ παξνρή παξεγνξεηηθήο θξνληίδαο (π.ρ. ηαηξεία πφλνπ, κέξηκλα γηα ηνπο 

θαξθηλνπαζείο) ζην πιαίζην ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. 

η) Οινθιήξσζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ππνδνκψλ ησλ Φπρηαηξηθψλ Σκεκάησλ 

φπνπ ππάξρεη ρξεκαηνδφηεζε. 

δ) Ίδξπζε Φπρηαηξνδηθαζηηθψλ Κιηληθψλ. 

ε) Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ιεηηνπξγίαο Κέληξσλ Φπρηθήο Τγείαο θαη έιεγρνο 

ιεηηνπξγίαο απηψλ. 

ζ) Οξγάλσζε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ςπρηθήο πγείαο. 

8ζη.Φαπμακεςηική Πολιηική 

Υξεηάδνληαη ξηδηθέο αιιαγέο γηα λα αλαζηξαθεί ζηαδηαθά, αιιά κε γξήγνξνπο 

ξπζκνχο, ε ζεκεξηλή απαξάδεθηε θαηάζηαζε. Ζ φπνηα θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή  ζα 

πξέπεη λα πξνζεγγίδεη ην θάξκαθν σο θνηλσληθφ αγαζφ θαη φρη κφλν σο 

θαηαλαισηηθφ ή αθφκα βηνκεραληθφ αγαζφ, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θαιχηεξεο 

πξνάζπηζεο ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο εμάιεηςεο ηεο γξαθεηνθξαηηθήο 

ηαιαηπσξίαο ηνπο. 

  Ζ επηηπρία ηεο φπνηαο πνιηηηθήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

αγνξάο ηνπ θαξκάθνπ θαη ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ πγείαο γεληθφηεξα 

εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη απφ ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ 

ησλ αζζελψλ απέλαληη ζηα θάξκαθα. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα 

θαιά επεμεξγαζκέλε πνιηηηθή δηαπαηδαγψγεζεο ησλ πνιηηψλ απφ ηε ζρνιηθή ειηθία 

κέρξη θαη ηελ ηξίηε ειηθία, ε νπνία ζα θαηαζηήζεη θνηλή πεπνίζεζε, φηη ε ρξήζε 

θαξκάθσλ ζα πξέπεη λα είλαη ε έζραηε ιχζε ζε νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πγείαο θαη 

θαηφπηλ εληνιήο ηνπ ηαηξνχ. Γη’ απηφ πξνηείλεηαη: 

 Αλαδηνξγάλσζε θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ, 

θαηά ηα ζχγρξνλα επξσπατθά πξφηππα. ηφρνο είλαη ε κεηαηξνπή ηνπ Δ.Ο.Φ. 

ζε πςειήο αμηνπηζηίαο Οξγαληζκφ ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη δηαθίλεζεο ηνπ 

θαξκάθνπ, ν νπνίνο λα κπνξεί λα ειέγρεη κε πιεξφηεηα απφ επηζηεκνληθήο 

πιεπξάο ηα πξντφληα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ πνπ παξάγνληαη ζηνλ ηφπν καο ή 

εηζάγνληαη απφ ην εμσηεξηθφ. 

 Καηάξγεζε ηεο «ιίζηαο» ζπληαγνγξαθνχκελσλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία 

θαξκάθσλ. Έηζη ζα επηηεπρζεί ε ηζφηηκε πξφζβαζε φισλ ησλ αζζελψλ ζηε 

θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία. 
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 Δπαλαθαζνξηζκφο ησλ παζήζεσλ γηα ηηο νπνίεο ηε δαπάλε ησλ θαξκάθσλ 

αλαιακβάλεη πιήξσο ν αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο. Δπίζεο, ζα γίλεη 

αλαζεψξεζε, κε ηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα, ηεο ιίζηαο 

«Ναξθσηηθψλ Φαξκάθσλ». 

 Σα θάξκαθα πσινχληαη κφλν απφ ηα θαξκαθεία θαη θαζηεξψλεηαη ζχζηεκα 

ηαπηφηεηαο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ («Barcode») πνπ ήδε εθαξκφδνπλ 

νη πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο, ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ ε νπηηθή 

αλάγλσζε, ε δηαθίλεζε θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο θαηαλάισζήο ηνπο. 

 Λεηηνπξγία ζπζηήκαηνο θεληξηθνχ κεραλνγξαθηθνχ ειέγρνπ ηεο δηαθίλεζεο 

ησλ ηδηνζθεπαζκάησλ (ζηνλ ΔΟΦ), ην νπνίν ζα εληνπίδεη ηηο ελδερφκελεο 

αλάγθεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο θαη ηηο παξεθθιίζεηο απφ ηε λνκηθή ππνρξέσζε 

παξαγσγψλ, εκπφξσλ ή δηαθηλεηψλ. Με απηφ ην ζχζηεκα, ζα εμαζθαιίδεηαη 

θαη ε επάξθεηα θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ γηα έθηαθηεο αλάγθεο - θαη φπσο 

απηέο θαζνξίδνληαη απφ απζηεξψο επηζηεκνληθά θξηηήξηα. 

 Αλακφξθσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκεηαθψλ θαξκαθείσλ κε πιήξε 

κεραλνξγάλσζε, ψζηε λα ππάξρεη εθηφο ησλ άιισλ ζχλδεζε θαη έιεγρνο ησλ 

πνζνηήησλ πνπ αγνξάδνληαη κε ηηο πνζφηεηεο πνπ ρνξεγνχληαη - ρξεψλνληαη 

ζηνπο αζζελείο. Καζηεξψλεηαη εηδηθή λνζνθνκεηαθή ζπζθεπαζία ησλ 

θαξκάθσλ. 

 Καζηέξσζε ηαθηηθψλ εκεξίδσλ θαη δειηίνπ ελεκέξσζεο φισλ ησλ γηαηξψλ 

θαη ησλ θαξκαθνπνηψλ γηα ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ θαξκάθνπ, ψζηε ε 

ηαηξηθή ελεκέξσζε λα κελ είλαη απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

εηαηξηψλ. 

 Γηεθδίθεζε, κε εμεηδηθεπκέλνπο εθπξνζψπνπο, απμεκέλεο ειιεληθήο 

ζπκκεηνρήο ζηνπο θεληξηθνχο θνξείο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ έρνπλ 

πιένλ ηελ πξσηνβνπιία εγθξίζεσο θαη δηαθηλήζεσο ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ. 

 Γεκηνπξγία καθξνπξφζεζκνπ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θξάηνπο, 

θαξκαθεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπλαθψλ θιαδηθψλ ζπιινγηθψλ 

νξγαλψζεσλ, θαηά ηε δηεζλή πξαθηηθή, γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

εθαξκνγήο ηεο θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο. 

 Δθαξκνγή ησλ νδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηνλ ηνκέα ηεο 

βηνηερλνινγίαο. 
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 Παξνρή θηλήηξσλ ζπγρψλεπζεο θαη αλάπηπμεο ησλ ειιεληθψλ κνλάδσλ 

παξαγσγήο. ηφρνο είλαη φρη κφλν λα ηζρπξνπνηεζεί ε ζέζε ηνπο ζηελ 

ειιεληθή αγνξά, αιιά θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηαζέζεσο 

ησλ πξντφλησλ ηνπο ζε άιιεο ρψξεο, αλαιακβάλνληαο επηπιένλ ηελ παξαγσγή 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ γηα ινγαξηαζκφ αιινδαπψλ εηαηξηψλ. 

 Σέινο, ε ζπλεπήο εθαξκνγή κηαο νινθιεξσκέλεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

θαη πξφιεςεο, φπσο απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξφγξακκά καο, θαζψο θαη ε 

πξνιεπηηθή ζεξαπεπηηθή αγσγή (εκβνιηαζκνί) ζχκθσλα κε ηα ζχγρξνλα 

δεδνκέλα, ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο λνζεξφηεηαο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη επνκέλσο ηε κεησκέλε ρξήζε θαξκάθσλ θαη ηελ επαθφινπζε 

κείσζε ζηηο δαπάλεο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ.
21

 

9.Οικονομικά ηηρ ςγείαρ 

Μαγηθή ζπληαγή γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο δελ ππάξρεη. Σν 

ζχζηεκα ρξεηάδεηαη ξηδηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο πξέπεη λα γίλνπλ κε ηαρείο ξπζκνχο. 

Γη’ απηφ πξνηείλεηαη: 

 Πιήξε θαηαγξαθή ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο φισλ ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ 

ρψξνπ επζχλεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο. πζηεκαηηθή θαη 

επηκειεκέλε δηεξεχλεζε ησλ αηηίσλ ηεο ζπαηάιεο πφξσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

ππεξρξέσζε ησλ λνζνθνκείσλ. 

 Οξηζηηθή ξχζκηζε ησλ ρξεψλ ησλ λνζνθνκείσλ. 

 Πιήξε αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

λνζνθνκείσλ. Νέεο κνξθέο νξγάλσζεο ησλ λνζνθνκείσλ, θαη ηδίσο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, θαη εγθαηάζηαζε ησλ εληαίσλ ζπζηεκάησλ M.I.S. 

θαη L.I.S. Μέζσ ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηα λνζνθνκεία ζπλδένληαη 

κεηαμχ ηνπο θαη κε ην Τπνπξγείν. Έηζη ζα ππάξρεη πιήξεο θαη ζπλερήο 

εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θάζε λνζνθνκείνπ θαη 

ηαπηφρξνλα ζα είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζε κεηαμχ παξφκνησλ πξάμεσλ. 

 Ρηδηθή αλακφξθσζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ Ννζνθνκείσλ: 

–  εθαξκνγή εληαίνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ 

–  θαζηέξσζε ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο 
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– ππνρξεσηηθή εθπφλεζε θαη δεκνζίεπζε Ηζνινγηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλσλ 

απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ αλά έηνο, κέζα ζην πξψην ηξίκελν ηνπ επφκελνπ έηνπο. 

 Δλίζρπζε κε ην θαηάιιειν αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη ησλ ηκεκάησλ ινγηζηεξίνπ, πξνκεζεηψλ θαη απνζεθψλ. 

 Πξνζδηνξηζκφ, κε βάζε φια ηα παξαπάλσ θαη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

πξνζέγγηζε, ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο εκεξήζηνπ λνζειίνπ.
10,31,33

 

9α.Nέο ύζηημα Υπημαηοδόηηζηρ  

Σν «θιεηζηφ λνζήιην» ην νπνίν πιεξψλνπλ ζήκεξα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία 

ζηα λνζνθνκεία, ππνιείπεηαη θαηά πνιχ ηνπ πξαγκαηηθνχ λνζειίνπ. Σν ζχζηεκα 

απηφ νδεγεί ηα λνζνθνκεία ζε κεγάια ειιείκκαηα θαη δηαξθή ππνβάζκηζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο πξνο ηνπο πνιίηεο. Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη ε πξαγκαηηθή δεκφζηα 

δαπάλε δελ κεηψλεηαη απφ ηελ απφθιηζε απφ ην πξαγκαηηθφ λνζήιην, γηαηί ηα πνζά 

πνπ δελ θαηαβάιινπλ νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί ιφγσ ηνπ ππνηηκεκέλνπ θιεηζηνχ 

λνζειίνπ, ηα θαηαβάιιεη ζηε ζπλέρεηα ην θξάηνο κε θαζπζηέξεζε εηψλ. Δίλαη 

αλάγθε φκσο λα ππνινγηζηεί ην πξαγκαηηθφ θφζηνο θαη λα ππάξμεη ζχγθιηζε απηψλ 

ησλ δχν κεγεζψλ, γηα λα δεκηνπξγεζεί ε δπλαηφηεηα πξαγκαηηθήο εμπγίαλζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 Γηα ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λνζνθνκείσλ πξνβιέπεηαη:  

 ε πξψην ζηάδην, αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεκεξηλνχ θιεηζηνχ λνζειίνπ κε ηελ 

θαζηέξσζε ελφο «λένπ ηχπνπ λνζειίνπ». Σν λέν λνζήιην δηαηεξεί ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιεηζηνχ λνζειίνπ, αιιά ππνινγίδνληαη ζε απηφ νη 

βαζηθέο ζχγρξνλεο δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο ηαηξηθέο κέζνδνη πνπ 

θξίλνληαη αλαγθαίεο ζε θάζε πεξίπησζε. Έηζη ζα πξνζεγγίζνπκε 

πεξηζζφηεξν ην πξαγκαηηθφ θφζηνο. Σν απνηέιεζκα ζα είλαη λα εμπγηαλζεί ην 

ζχζηεκα, αθνχ ζα γλσξίδνπκε πιένλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ησλ 

θιάδσλ πγείαο ησλ ηακείσλ, ζα ιακβάλνληαη ηα αλαγθαία κέηξα θαη ηα 

πηζαλά ειιείκκαηά ηνπο ζα θαιχπηνληαη απφ ην θξάηνο. 

 ηαδηαθή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ρξεκαηνδφηεζεο κε βάζε ηηο νκνηνγελείο 

δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο, (D.R.G.), π.ρ. θαξδηνρεηξνπξγηθέο, νξζνπεδηθέο 

θ.ιπ. Έηζη, ε ρξεκαηνδφηεζε ζα γίλεηαη αλά αζζέλεηα θαη φρη αλά λνζειεία. 
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Ζ κέζνδνο ρξεκαηνδφηεζεο κε νκνηνγελείο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο 

εθαξκφδεηαη θαη έρεη επεθηαζεί ηαρχηαηα ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. 

Έρεη ην πιενλέθηεκα, πέξαλ ησλ άιισλ, φηη είλαη ε πιένλ νινθιεξσκέλε 

κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο θάζε λνζειεπηηθήο κνλάδαο 

θαη ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ.
30

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ην ζεκεξηλφ παξάδνμν: φινη νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί, 

κε επζχλε ηεο Πνιηηείαο, ρξεζηκνπνηνχλ γηα νξηζκέλεο παζήζεηο απηή ηε κέζνδν 

ρξεκαηνδφηεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, αιιά φρη θαη ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία. 

Γηα παξάδεηγκα, κηα θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζε ηδησηηθφ ζεξαπεπηήξην 

πιεξψλεηαη απφ ην αζθαιηζηηθφ ηακείν κε 10.000 επξψ, ελψ ε ίδηα επέκβαζε ζε 

δεκφζην λνζνθνκείν θνζηνινγείηαη 75 επξψ ηελ εκέξα, δειαδή ζπλνιηθά 

πεξίπνπ 1000 επξψ.
34 

 Άκεζε εθαξκνγή ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο κεζφδνπ ρξεκαηνδφηεζεο κε 

βάζε ηηο νκνηνγελείο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο, γηα ηηο παζήζεηο πνπ ηζρχεη 

ζήκεξα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

ηαδηαθά, ην ζχζηεκα ζα επεθηαζεί θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο αζζελεηψλ. 

Πνηα ηα νθέιε απφ ηηο αιιαγέο πνπ πξνηείλνληαη 

Με ηελ αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο, θαη ηα λνζνθνκεία ζα 

έρνπλ ζεκαληηθά έζνδα, αιιά θαη έλα κέξνο απηψλ ησλ εζφδσλ ζα θαηαλέκεηαη ζην 

πξνζσπηθφ πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ επέκβαζε. Παξέρεηαη έηζη, έλα ζεκαληηθφ 

θίλεηξν απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δπηπιένλ, κε ηε κέζνδν 

ρξεκαηνδφηεζεο θαηά νκνηνγελείο θαηεγνξίεο αζζελεηψλ, δηεπθνιχλεηαη ε ζχλαςε 

ζπκβάζεσλ θαη κε ηνπο ηδησηηθνχο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, αιιά θαη ε ζχλαςε 

δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ γηα ηε λνζειεία αζζελψλ απφ άιιεο ρψξεο. 
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10.Η Αξιολόγηζη ζηο σώπο ηηρ ςγείαρ  

Ζ αλάγθε γηα αμηνιφγεζε ζην ρψξν ηεο πγείαο δεκηνπξγήζεθε θπξίσο ιφγσ 

ηεο ακθηζβεηνχκελεο απνηειεζκαηηθφηεηαο  πνιιψλ ηαηξηθψλ κέηξσλ θαη ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ, ησλ νξγαλσηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ειιείςεσλ πνπ νδεγνχλ ζε απψιεηα 

πφξσλ θαη ησλ δηνγθνχκελσλ ηαηξηθψλ δαπαλψλ εμαηηίαο ηφζν ηεο ξαγδαίαο πξνφδνπ 

ηεο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο, φζν θαη ηεο ζπρλήο ππεξθαηαλάισζεο ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ. ε αμηνιφγεζε ζεσξείηαη αλαπφζπαζην θαη ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο δηνίθεζεο θάζε ππεξεζίαο ή ζπζηήκαηνο πγείαο. 

     Ζ αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη δχν βαζηθνχο ηνκείο: ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηαηξηθψλ 

θαη λνζειεπηηθψλ κέηξσλ θαη πξνγξακκάησλ πγείαο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

επηκέξνπο ππεξεζηψλ ή ησλ επξχηεξσλ ζπζηεκάησλ πγείαο. Χο αμηνιφγεζε ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο κπνξεί λα νξηζηεί ε εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο ή ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ πγείαο κε βάζε θάπνηα θξηηήξηα, 

σο πξνο ηα πξφηππα πνπ δηακνξθψλνληαη ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά. Σα πξφηππα 

κπνξεί λα είλαη είηε απφιπηα είηε ζπγθξηηηθά. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε αμηνιφγεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ησλ παξαγφκελσλ 

απνηειεζκάησλ γίλεηαη κε βάζε ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο, ελψ ζηε δεχηεξε 

πεξίπησζε ε αμηνιφγεζε γίλεηαη σο πξνο αλάινγα ζπζηήκαηα ή ππεξεζίεο πγείαο 

πνπ ζεσξνχληαη ζεκεία αλαθνξάο.
35

  

Με ηελ αμηνιφγεζε κηαο ππεξεζίαο πγείαο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

επηζήκαλζεο ηπρφλ ειιείςεσλ ή πξνβιεκάησλ ηεο ππεξεζίαο θαη αληηκεηψπηζήο 

ηνπο. Αθφκε, θαζίζηαηαη εθηθηή ε ηξνπνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ ηεο θαη ε εηζαγσγή 

λέσλ εθαξκνγψλ θαη πξαθηηθψλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη ε 

βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ε νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ 

αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο, κε ηε κφλε δηαθνξά φηη νη ζρεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην καθξν-επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο (πεξηθεξεηαθνχ, θεληξηθνχ), 

ην νπνίν πεξηιακβάλεη έλα δηαξζξσκέλν ζχλνιν επηκέξνπο ππεξεζηψλ. ε αμηνιφγεζε 

απηή εληάζζεηαη ζην πιαίζην ελφο επξχηεξνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

εμέιημεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ή ηεο εζληθήο πνιηηηθήο πγείαο, πνπ έρεη ζθνπφ ηε 

δηφξζσζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ, πξνο φθεινο ηεο πγείαο 
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ηνπ πιεζπζκνχ επζχλεο ηνπ θαη ηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

νκάδσλ πιεζπζκνχ. 

10α.Δπίπεδα αξιολόγηζηρ ςπηπεζιών και ζςζηημάηυν ςγείαρ 

Οη ππεξεζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα πγείαο κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ θαη λα 

αμηνινγεζνχλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο ηαμηλνκήζεηο γηα ηα 

επίπεδα απηά. χκθσλα κε ηνλ Donabedian, ππάξρνπλ ηέζζεξα επίπεδα αμηνιφγεζεο 

ζην ρψξν ηεο πγείαο.
36

  

 Α) η αξιολόγηζη ηων ειζποών απνηηκά ηνπο αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο πφξνπο 

κηαο ππεξεζίαο πγείαο. Αμηνινγείηαη δειαδή, ην πξνζσπηθφ, ν εμνπιηζκφο, νη 

εγθαηαζηάζεηο, ην θφζηνο, θαζψο θαη νη άιινη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν κηαο ππεξεζίαο πγείαο. 

Β) η αξιολόγηζη ηηρ διαδικαζίαρ παποσήρ ςπηπεζιών αλαθέξεηαη ζηελ 

απνηίκεζε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ «ελδηάκεζσλ» παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο απνηειεί έλαλ ηαρέσο αλαπηπζζφκελν 

ηνκέα αμηνιφγεζεο, πνπ εληάζζεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο θαη βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο.
37

  

Γ) η αξιολόγηζη ηων ενδιάμεζων εκποών εθηηκά ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο (π.ρ. λνζνθνκεηαθψλ θξεβαηηψλ, ηδησηηθψλ ή εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ) θαη ηνλ 

φγθν ηνπ άκεζα παξαγφκελνπ πξντφληνο (π.ρ. εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, 

εκβνιηαζκψλ ή ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ). Οη ελδηάκεζεο εθξνέο ρξεζηκνπνηνχληαη 

σο κέηξν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο ππεξεζίαο πγείαο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

φπνπ είλαη δχζθνιε ή ρξνλνβφξα ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Ζ ζρέζε 

εηζξνψλ πξνο εθξνέο απνηειεί ην κέηξν ηεο απνδνηηθφηεηαο κηαο ππεξεζίαο. 

Γ) η αξιολόγηζη ηω αποηελεζμάηων απνηειεί ηνλ ηειηθφ ζηφρν ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη αλαθέξεηαη ζηηο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ αηφκνπ ή ηνπ 

πιεζπζκνχ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο ή αλαδξνκηθά κεηά ηελ νινθιήξσζε κηαο 

πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ηεο, φηαλ ζα είλαη πιένλ εκθαλείο νη επηπηψζεηο ζηελ πγεία κε 

ηε ρξήζε δεηθηψλ λνζεξφηεηαο θαη ζλεηφηεηαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ επηδεκηνινγηθέο 
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έξεπλεο πεδίνπ, ηνπο δείθηεο ζλεηφηεηαο, ηνπο πίλαθεο επηβίσζεο, ηηο θακπχιεο 

επηβίσζεο, θαζψο θαη κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ δεηθηψλ πνπ κεηξνχλ ηε δηάζηαζε ηεο 

ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο είλαη δπλαηή ε ζπλερήο θαη ζπζηεκαηηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο. 

Ζ ζπλδπαζκέλε αμηνιφγεζε θαη ησλ ηεζζάξσλ επηπέδσλ θξνληίδαο κε ηε 

ρξήζε θαηάιιεισλ δεηθηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ νινθιεξσκέλε απνηίκεζε κηαο 

ππεξεζίαο πγείαο ή ζπζηεκάησλ πγείαο. 

10β. Κπιηήπια απόδοζηρ ςπηπεζιών ςγείαρ 

Δθηφο απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ζπζηεκάησλ πγείαο, δεηνχκελν 

απνηειεί επίζεο ε αμηνιφγεζε απηή λα ζπλδπάδεη ηηο νπηηθέο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

νκάδσλ πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ πγεία, φπσο θαηαλαισηέο (αζζελείο), πξνκεζεπηέο 

(π.ρ λνζνθνκείν, ιεηηνπξγνί πγείαο) θαη αγνξαζηέο ππεξεζηψλ πγείαο (αζθαιηζηηθνί 

νξγαληζκνί). Σα παξαπάλσ δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ηελ απιή αλάιπζε 

εηζξνψλ, δηαδηθαζηψλ, εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ, αιιά απαηηείηαη κία ζσζηή θαη 

ηζνξξνπεκέλε επηινγή θαηάιιεισλ κέηξσλ ή θξηηεξίσλ απφδνζεο θαη ε αμηνιφγεζε 

κε βάζε ηα θξηηήξηα απηά ζε εζσηεξηθή (κέζα ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ) ή εμσηεξηθή 

βάζε (απφ αλεμάξηεηνπο αμηνινγεηέο).
38

 Σα θξηηήξηα απφδνζεο ζα πξέπεη λα 

αθνξνχλ ζηηο εηζξνέο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο εθξνέο θαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα θαη λα 

εζηηάδνπλ ζηνπο ηνκείο πνπ ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο.
39

 

Σα θξηηήξηα απηά ζηε ζπλέρεηα, αληηζηνηρνχληαη κε θαηάιιεινπο δείθηεο απφδνζεο.  

O Cochrane πξφηεηλε σο βαζηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηελ ιζόηηηα, ηελ 

αποηελεζμαηικόηηηα θαη ηελ αποδοηικόηηηα. 
40 

Σν θξηηήξην ηεο ιζόηηηαρ αθνξά 

πξσηίζησο ζηα ζπζηήκαηα πγείαο, ηεο αποηελεζμαηικόηηηαρ ηφζν ζηα ηαηξηθά κέηξα 

θαη πξνγξάκκαηα πγείαο φζν θαη ζηηο ππεξεζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα πγείαο θαη ην 

θξηηήξην ηεο αποδοηικόηηηαρ ζηα ζπζηήκαηα θαη ηηο ππεξεζίεο πγείαο. Γη’ απηφ θαη ε 

ηζφηεηα απνηειεί βαζηθφ κέιεκα ηεο πνιηηηθήο πγείαο, ε απνδνηηθφηεηα απνηειεί 

κέιεκα ησλ δηνηθνχλησλ ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα απνηειεί 

κέιεκα ησλ άκεζσλ παξαγσγψλ δειαδή ησλ ηαηξψλ. 

Α) Ζ ιζόηηηα είλαη ε δπλαηφηεηα γηα ηζφηηκε πξφζβαζε θαη ρξήζε ππεξεζηψλ 

πγείαο θαη ίδηα πνηφηεηα θξνληίδαο ησλ αζζελψλ αλεμαξηήησο θνηλσληθψλ, 
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νηθνλνκηθψλ, θπιεηηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη άιισλ παξαγφλησλ.
41

 Οη 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο αληζφηεηεο ζηελ πγεία κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ σο νη 

δηαθνξέο ζηελ επίπησζε ή ζηνλ επηπνιαζκφ πξνβιεκάησλ πγείαο κεηαμχ 

κεκνλσκέλσλ  ή νκάδσλ αλζξψπσλ δηαθνξεηηθήο θνηλσληθννηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο. Οη αληζφηεηεο απηέο ζηελ πγεία απνηεινχλ κείδνλα πξφθιεζε γηα ηελ 

πνιηηηθή πγείαο. Δπνκέλσο, ε κέηξεζε θαη ε επηηήξεζε ησλ κεηαβνιψλ ζηηο 

αληζφηεηεο απηέο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

παξεκβάζεσλ ηεο πνιηηηθήο πγείαο. Μία άιιε αληζφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζε πνιιά 

ζπζηήκαηα πγείαο είλαη νη νκάδεο πιεζπζκνχ κε ρακειά εηζνδήκαηα δαπαλνχλ 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ην εηζφδεκά ηνπο γηα ηελ πγεία ηνπο, ζε ζρέζε κε ηηο 

νκάδεο κε πςειά εηζνδήκαηα, παξά ην γεγνλφο φηη απνιακβάλνπλ ιηγφηεξεο παξνρέο 

πγείαο. Σα εζληθά ζπζηήκαηα πγείαο, ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηεο 

θνξνινγίαο απνβιέπνπλ ζηελ επηβάξπλζε ησλ πςειψλ εηζνδεκάησλ, κε ζηφρν ηελ 

ηζφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε. ηα θνηλσληθναζθαιηζηηθά ζπζηήκαηα 

επηρεηξείηαη, κέζσ ηεο κεγαιχηεξεο επηβάξπλζεο ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ, κία 

αλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ απφ ηα πςειά πξνο ηα ρακειά εηζνδήκαηα. Αληίζεηα, ζε 

ρψξεο κε ζπζηήκαηα ηδησηηθήο αζθάιηζεο (πρ ΖΠΑ), ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

αληζφηεηεο ζηελ πξφζβαζε θαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.
42

  

Β)  Ζ αποηελεζμαηικόηηηα  κίαο ππεξεζίαο πγείαο νξίδεηαη  ν βαζκφο 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ν ζρεδηαζκφο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπο, ησλ 

ζρεηηθψλ κε ηα απνηειέζκαηα ζηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ.
41

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζπζηεκάησλ πγείαο έρεη 

ζπλζεηηθφ  ραξαθηήξα θαη αθνξά ζε έλα ζχζηεκα πξνιεπηηθψλ, δηαγλσζηηθψλ, 

ζεξαπεπηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ. Ζ θαιχηεξε κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη κέζσ ηεο ρξήζεο κεηξήζεσλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ 

πγείαο (πρ ζλεηφηεηαο, ζλεζηκφηεηαο, πνηφηεηαο δσήο θιπ), κέζνδνο πνπ ζπρλά δελ 

είλαη εθαξκφζηκε. Γη’ απηφ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο ππεξεζίαο πγείαο ζπρλά 

απνηηκάηαη έκκεζα, κεηξψληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα επηκέξνπο ηαηξηθψλ κέηξσλ 

θαη πξνγξακκάησλ πγείαο, ή κε βάζε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ ελδηάκεζσλ 

δηαδηθαζηψλ (πρ ρεηξνπξγηθέο πξάμεηο), ζην βαζκφ πνπ απηέο απνηεινχλ κέηξν ησλ 

ηειηθψλ απνηειεζκάησλ ζηελ πγεία.
37
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Γ) Ζ απνδνηηθφηεηα αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα κίαο ππεξεζίαο ή ελφο 

ζπζηήκαηνο πγείαο ζε ζρέζε κε ηνπο πφξνπο –νηθνλνκηθνχο, πιηθνχο, αλζξψπηλνπο- 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Ζ απνδνηηθφηεηα απνηειεί βαζηθφ δεηνχκελν ησλ 

δηνηθνχλησλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ζε αληίζεζε κε ην βαζηθφ ζηφρν ησλ αζθνχλησλ 

ηελ ηαηξηθή, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ην 

πςειφ θφζηνο ηεο ηαηξηθήο ζπλδέεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ έιιεηςε 

απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.
40

 ε επίπεδν ππεξεζίαο ή ζπζηήκαηνο πγείαο, 

ε απνδνηηθφηεηα ζπλήζσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ιφγν εθξνψλ/εηζξνψλ, φπνπ νη 

εθξνέο είλαη είηε ελδηάκεζεο είηε ηειηθέο θαη νη εηζξνέο είηε κεηξψληαη ζε θπζηθέο 

κνλάδεο, είηε ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο θαη αλαθέξνληαη σο θφζηνο. Γηα παξάδεηγκα, 

θαηά ηελ αμηνιφγεζε ελφο λνζνθνκείνπ, νη εηζξνέο ζπρλά πεξηιακβάλνπλ ην άκεζν 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηηο δηαζέζηκεο θιίλεο, ελψ ζηηο 

ελδηάκεζεο εθξνέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ν αξηζκφο ρεηξνπξγηθψλ ή εξγαζηεξηαθψλ 

πξάμεσλ θαη ν αξηζκφο λνζειεπζέλησλ θαη ζηηο ηειηθέο εθξνέο ε βειηίσζε ησλ 

δεηθηψλ λνζεξφηεηαο ή ζλεζηκφηεηαο.
37

  

10γ.Γεςηεπεύονηα κπιηήπια αξιολόγηζηρ 

Άιια δεπηεξεχνληα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θξηηήξηα πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πιεξέζηεξε αμηνιφγεζε ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, είλαη: 

 Ζ επάπκεια (sufficiency). Δθθξάδεη ην βαζκφ ηεο πνζνηηθήο αληαπφθξηζεο 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηηο αλάγθεο πγείαο θαη ζηελ παξαγφκελε δήηεζε ελφο 

θαζνξηζκέλνπ πιεζπζκνχ. Τπνινγίδεηαη θπξίσο κε δείθηεο θιηλψλ αλά 

πιεζπζκφ, γηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ αλά πιεζπζκφ θ.ι.π. 

 Ζ καηαλληλόηηηα (appropriateness). Πξνζδηνξίδεη ηελ αληηζηνηρία ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο αιιά θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ 

πιεζπζκνχ. Οη δείθηεο θαηαιιειφηεηαο αθνξνχλ θπξίσο ζην βαζκφ θάιπςεο 

ηνπ πιεζπζκνχ, ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά. 

 Ζ διαθεζιμόηηηα (availability). Δθθξάδεη ηε δπλαηφηεηα πξνζθνξάο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ρσξίο ρξνληθνχο ή άιινπο πεξηνξηζκνχο (π.ρ 24σξε 

ιεηηνπξγία ελφο θέληξνπ πγείαο). 
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 Ζ πποζβαζιμόηηηα ή πποζπελαζιμόηηηα (accessibility). Πξνυπνζέηεη ηελ 

επάξθεηα θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη εθθξάδεη ηελ ηζφηηκε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο απφ θάζε 

δηθαηνχρν, ρσξίο γεσγξαθηθά, ζπγθνηλσληαθά ή νηθνλνκηθά εκπφδηα.
43

 

Πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ αηφκσλ ή ην πνζνζηφ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

πιεζπζκνχ πνπ αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνηα ππεξεζία πγείαο, 

θαζψο θαη απφ ην ρξφλν κεηάβαζεο ζηελ ππεξεζία θαη ην ρξφλν αλακνλήο 

κέρξη ηε ρξήζε. 

 Ζ αποδοσή (acceptability). Απνηηκά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν θνηλσληθνί θαη 

πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ απνδνρή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, 

επηηξέπνληαο ή απνηξέπνληαο ηελ αξρηθή επαθή θαη ρξήζε ηεο ππεξεζίαο. 

 Ζ δπαζηικόηηηα (efficacy). Δθθξάδεη ηελ θιηληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εθαξκνδφκελσλ απφ ηελ ππεξεζία παξεκβάζεσλ ππφ ηδαληθέο, πεηξακαηηθέο 

ζπλζήθεο. 

 Ζ ζςμμόπθωζη (compliance). Πξνζδηνξίδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

εθαξκφδνληαη νη ηαηξηθέο θαη νη λνζειεπηηθέο νδεγίεο απφ ηνπο αζζελείο κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. 

 Η ζςνέσεια (continuity). Δθθξάδεη ηε δπλαηφηεηα πξνζθνξάο νινθιεξσκέλσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ζηνλ πιεζπζκφ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη ζπλερήο θαη φρη 

απνζπαζκαηηθή πεξίζαιςε (π.ρ. ζχλδεζε πξσηνβάζκηαο θαη λνζειεπηηθήο 

πεξίζαιςεο). 

 Η λογοδοζία (accountability). Δίλαη ε δπλαηφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ πγείαο 

θαη ησλ αγνξαζηψλ λα ειέγρνπλ θαη λα επεξεάδνπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ηηο 

θαηεπζχλζεηο θαη ηηο πνιηηηθέο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Τπνινγίδεηαη κε 

δείθηεο ζπρλφηεηαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, αμηνπηζηίαο δεδνκέλσλ, 

ζπκκεηνρήο θαηαλαισηψλ ζηηο απνθάζεηο θιπ.
43

  

 Ζ ανηαποκπιζιμόηηηα (responsiveness). Πξφθεηηαη γηα κηα έλλνηα πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ ΠΟΤ θαη νξίδεηαη σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην ζχζηεκα 

πγείαο αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζεκηηέο πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ ζε ζρέζε κε φιεο 

ηηο κε ηαηξηθέο πιεπξέο ηεο ζπλαιιαγήο κε απηφ (π.ρ. αμηνπξέπεηα, 

εκπηζηεπηηθφηεηα, δηθαίσκα επηινγήο θιπ). πληίζεηαη απφ νθηψ επηκέξνπο 

ηνκείο, νη νπνίνη αμηνινγνχληαη απφ ηνπο πνιίηεο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ 

πνηφηεηα ηεο πεξίζαιςεο.
44
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ςμπεπάζμαηα- Κπιηική 

  

Σν Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (ΔΤ) ζεζπίζηεθε ην 1983 ζηε ρψξα καο, 

κε ζθνπφ ηελ καθολική πγεηνλνκηθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ, κε ππεξεζίεο 

πςειήο πνηφηεηαο θαη ρακειή ζπκκεηνρή ζην θφζηνο. Δίλαη, εληνχηνηο, 

παξάδνμν φηη, 25 ρξφληα κεηά, ην ειιεληθφ ζχζηεκα είλαη ζήκεξα ην 

πιένλ ηδησηηθνπνηεκέλν κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Σν Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (Δ..Τ) μεθίλεζε κε ζηφρν λα απαιιάμεη 

ηνπο έιιελεο πνιίηεο απφ ην άγρνο θαη ηελ αλεζπρία ηεο αλζξψπηλεο 

πεξίζαιςεο. Μέρξη ηφηε έλα ζχζηεκα πγείαο ζηα ρέξηα ιίγσλ άθελε ηα 

λνζνθνκεία ρσξίο αζζελείο, ρσξίο εμνπιηζκφ θαη ρσξίο εξγαδφκελνπο αθνχ 

φινη θαηεπζχλνληαλ ζηηο ηδησηηθέο θιηληθέο γηα λα λνζειεπζνχλ. Ζ ζθέςε θαη 

ε πξνζπάζεηα ηφηε ήηαλ θαιή, ν ζρεδηαζκφο έμππλνο θαη ζχγρξνλνο γηα ηελ 

δεθαεηία ηνπ 80. Ζ δεκηνπξγία ησλ θέληξσλ πγείαο κε ζθνπφ ηελ 

πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο θαη ηελ πξφιεςε θαη ε θαζηέξσζε εηδηθνχ 

ηαηξηθνχ κηζζνινγίνπ ήηαλ κηα θίλεζε πνπ φθεηιε λα εμαζθαιίζεη πνιινχο 

γηαηξνχο ζε φια ηα λνζνθνκεία ηεο Διιάδαο. Ίζσο απηφ λα επηηεχρζεθε ηελ 

πξψηε ηξηεηία ή ηεηξαεηία ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο κηαο θαη πνιινί 

έηξεμαλ λα επαλδξψζνπλ θαη λα εμνπιίζνπλ ην ΔΤ. Ζ εκπηζηνζχλε ηνπ 

έιιελα ζηε δεκφζηα πγεία απμήζεθε, ν έιιελαο πιένλ πξνζθεχγεη ζηα 

εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ ηδξπκάησλ ηνπ ΔΤ γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πγείαο 

ηνπ. Απηφ εληζρχεηαη θαη απφ ηελ απαγφξεπζε ίδξπζεο θαηλνχξγησλ 

ηδησηηθψλ θιηληθψλ κε κνλαδηθφ θαη θαηεπζπλφκελν απνηέιεζκα ηελ 

ζπζζψξεπζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηα ειιεληθά δεκφζηα λνζνθνκεία. Σα ρξφληα 

φκσο πεξλνχλ θαη: 

1.     Απμάλεηαη ην ηαηξηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο. 

2.     Παιηψλεη ν εμνπιηζκφο ηνπ ΔΤ. 

3.     Απμάλνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ έιιελα αζζελή. 

4.     Πνιιαπιαζηάδεηαη ε γλψζε θαη ε πξφνδνο ηεο ηαηξηθήο 

επηζηήκεο. 
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5.     Παγψλνπλ νη πξνζιήςεηο ησλ γηαηξψλ θαη ησλ λνζειεπηψλ ζηα 

λνζνθνκεία θαη ην εηδηθφ κηζζνιφγην πξνζπεξληέηαη απφ ηα 

αληίζηνηρα ηνπ δεκνζίνπ. 

6.     Λίγνη θαη «θνκκαηηθά πκέηεξνη» εθκεηαιιεχνληαη θαη βηάδνπλ ην 

δεκφζην ραξαθηήξα ηνπ ΔΤ, θαζηζηψληαο «ην ηδησηηθφ ηνπο 

λνζειεπηηθφ καγαδάθη». 

              Έξρεηαη ινηπφλ ην 2009 θαη ν έιιελαο πάεη κελ αθφκα ζηα εμσηεξηθά 

ηαηξεία ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ, επηζθέπηεηαη ηα Κέληα Τγείαο -ηα νπνία 

μέθπγαλ απφ ηνλ ραξαθηήξα ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο κε ηνλ νπνίν μεθίλεζαλ- 

αιιά θξνληίδεη λα έρεη πνιιά ρξήκαηα ζηελ ηζέπε ηνπ θαη κία ακθηζβήηεζε ζηελ 

ζθέςε ηνπ γηα θάζε ππεξεζία πγείαο πνπ ζα ηνπ παξαζρεζεί. ηη ρεηξφηεξν γηα έλα 

ζχζηεκα πγείαο, λα ακθηζβεηείηαη θαη λα ράλεη ηνλ δσξεάλ ραξαθηήξα ηνπ. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά νη ηδησηηθέο θιηληθέο θαηάθεξαλ ζήκεξα λα απνηεινχλ ηελ φαζε ζην 

ρψξν ηεο πεξίζαιςεο απνηειψληαο ην φλεηξν θάζε αζζελή. Γελ ζα ήζεια λα 

ζπγθξίλσ ην 1983 κε ην 2009, αθνχ, θαη ηφηε θαη ηψξα ηα ηδησηηθά ηδξχκαηα 

πνιιαπιαζηάδνπλ ηα θέξδε ηνπο, νη αζζελείο πιεξψλνπλ αθξηβά ηελ πεξίζαιςή ηνπο 

ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία αλ θαηαθέξνπλ θαη θηάζνπλ ζε απηά, ε χπαηζξνο 

απνκαθξχλεηαη απφ ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα θαη ν ηαηξηθφο θφζκνο δεκηνπξγεί 

ακθηζβεηήζηκεο επηζηεκνληθήο εγθπξφηεηαο νκάδεο, έηνηκεο λα θαηαζπαξάμνπλ ηα 

ρξήκαηα ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ θξαηηθψλ ή ηδησηηθψλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ. Ζ 

κφλε δηαθνξά είλαη φηη ζήκεξα δεζπφδνπλ κεγάια πνιχρξσκα λνζνθνκεία (ηνίρνη, 

ζθάιεο, παξάζπξα, αζαλζέξ θαη παλάθξηβεο θαηαζθεπέο) άδεηα απφ πξνζσπηθφ, 

ρσξίο ζχγρξνλε θαη νξγαλσκέλε ιεηηνπξγία, ρσξίο επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο θαη ην 

ρεηξφηεξν κε επηζηεκνληθή αλεπάξθεηα κε ιίγεο ίζσο εμαηξέζεηο. 

              Πνηνο επζχλεηαη γηα απηήλ ηελ θαηάληηα είλαη εκθαλέο αιιά θαη θνπξαζηηθφ 

θάζε θνξά λα αλαθέξεηαη. Ζ πνιηηηθή αλεπάξθεηα ηνπ ηφπνπ, ε ππνδνχισζε ηεο 

πνιηηηθήο ζηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θαη ε εμάξηεζή ηεο ζηνπο ιίγνπο ηαηξηθήο 

πξνέιεπζεο άξρνληεο ζεκάδεςαλ ηελ εκθάληζε απηνχ πνπ ζήκεξα ιέκε απνπζία 

πνιηηηθήο βνχιεζεο. 

Ζ πνιηηηθή αλεπάξθεηα θαίλεηαη ζηνπο δηνξηζκνχο ησλ γηαηξψλ ζηα 

λνζνθνκεία. Γελ κπφξεζε λα αληηζηαζεί ζηα πνιηηηθά θαη θνκκαηηθά θξηηήξηα θαη 

παξαγθψληζε ηα επηζηεκνληθά. Γελ κπφξεζε λα δηνξίζεη πξνέδξνπο θαη δηνηθεηέο 

(managers) αμηνθξαηηθά θαη ήηαλ πάληα αηρκάισηε ηεο θνκκαηηθήο γξακκήο. 
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Ζ ππνδνχισζε ηεο πνιηηηθήο ζηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα είλαη ηφζν έληνλε 

πνπ βιέπνπκε λα μεθπηξψλνπλ λνζνθνκεία ζε πεξηνρέο πνπ δελ έρνπλ δξφκν ή ζε 

πεξηνρέο γεκάηεο Κέληξα Τγείαο κφλν γηα λα μνδεπηνχλ ρξήκαηα ζε ηζηκέλην ή άιια 

πιηθά θαη ππεξεζίεο πνπ θπζηθά ιίγνη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ. Ζ αλεμέιεγθηε θαη 

θαθηά δφκεζε ηεο ειιεληθήο πφιεο ζπλερίδεηαη θαη ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη ε 

πνιηηηθή θαη νη πνιηηηθνί ηελ παξαθνινπζνχλ απφ πάξα πνιχ καθξηά κηαο θαη θάπνηνη 

ηνπο ραξίδνπλ «νηθνλνκηθά ηαμηδάθηα» θαη κφληκν απνπξνζαλαηνιηζκφ απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Σέινο, νη ιίγνη «ηαηξηθνί άξρνληεο» δελ επηηξέπνπλ ζε θαλέλαλ λα 

ηνπο ειέγμεη, δελ επηηξέπνπλ ζε θαλέλαλ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ αλάπηπμε θαη 

θαζνξίδνπλ κε δηθά ηνπο ηδηνηειή θξηηήξηα ην κέιινλ, ην δπλακηθφ θαη ηελ εμέιημε 

ηεο ηαηξηθήο ζηελ Διιάδα. Δίλαη παγθφζκηα πξσηνηππία ν ειιεληθφο ηαηξηθφο 

ζχιινγνο λα κελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε δηαδηθαζίεο ηαηξηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

απηφ ην φξγαλν πνπ εθθξάδεη ηνλ ηαηξηθφ θφζκν λα είλαη καθξηά αιπζνδεκέλν κε 

πακπάιαηνπο λφκνπο ρσξίο δχλακε θαη θσλή.  

 Απνηειεί πιένλ  επηηαθηηθή αλάγθε γηα εμπγίαλζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη 

ηνπ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ. Σα πξνβιήκαηα είλαη γλσζηά θαη απνδεθηά απ’ φινπο. Οη 

πξνηάζεηο γηα λέεο ζηξαηεγηθέο ππήξραλ θαη ππάξρνπλ πάληνηε, ηφζν απφ ηα 

εθάζηνηε πνιηηηθά θφκκαηα ζηηο πξνγξακκαηηθέο ηνπο δειψζεηο φζν θαη απφ θνξείο, 

φπσο ε Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή Διιάδνο (ΟΚΔ) ή ν Οξγαληζκφο γηα ηελ 

Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε ΟΟΑ, OECD) αιιά θαη απφ επηζηήκνλεο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη πνιηηηθήο ηεο πγείαο κέζα απφ ηηο επηζηεκνληθέο ηνπο κειέηεο. 

θνπφο είλαη λα ππάξμεη πνιηηηθή βνχιεζε θαη απηέο νη πξνηάζεηο λα πινπνηεζνχλ, 

λα γίλνπλ πξάμε θαη λα εθαξκνζζνχλ. Υξεηάδνληαη γελλαίεο θαη άκεζεο  απνθάζεηο 

γηαηί δελ απέρνπκε πνιχ απφ ην ζχζηεκα ησλ ΖΠΑ φπνπ νη πνιίηεο πιεξψλνπλ πνιχ 

αθξηβά ηελ πγεία θαη νη θησρνί δελ έρνπλ θακία πεξίζαιςε (ην 20%), θαη γηαηί ε 

δσξεάλ  πνηνηηθή πγεία είλαη αδηαπξαγκάηεπην δηθαίσκα γηα ηνλ Έιιελα 

θνξνινγνχκελν πνιίηε, δελ εθβηάδεηαη, δελ ππνλνκεχεηαη θαη δελ  αγνξάδεηαη. 
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