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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΥΓΕΙΑΣ 

• Ανισοβαρής κάλυψη των βαθμίδων 

περίθαλψης 

• Εστίες ποιοτικής παροχής υπηρεσιών και 

πολλές ελαττωματικές μονάδες 

• Σχετική επάρκεια γιατρών 

• Ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού 



ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΥ 

• Πολλοί εξειδικευμένοι γιατροί 

• Λίγοι γενικοί γιατροί και νοσηλευτές 



ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΥ 

• Απουσία λειτουργούντος συστήματος παραπομπής 

ασθενών 

• Παράλογο σύστημα τιμολόγησης και αποζημίωσης 

των αμοιβών 

• Κακός συντονισμός παροχής υπηρεσιών 

• Άνθηση της παραοικονομίας στην υγεία-πολλές 

αμοιβές με “μαύρα” μετρητά 

• Μεγάλη ανισότητα στην πρόσβαση στις καλές 

υπηρεσίες υγείας 



ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΥ 

• Ανοιχτό σε όλους 

• Πυρήνες πολύ καλής ποιότητας 

• Μπορεί να βελτιωθεί 

• Προϋπόθεση: Πολιτική βούληση! 

• Προσοχή! Δεν υπάρχει επιστροφή στην 

προ της κρίσης εποχή! 



ΤΟ ΕΣΥ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ 

• Μείωση των δαπανών για την υγεία και 

ελάττωση του προσωπικού 

• Αύξηση των αναγκών για παροχή 

υπηρεσιών υγείας 

• Επιδείνωση των οργανωτικών και 

λειτουργικών προβλημάτων 



ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

• Οι χώρες που δανείζονται από το ΔΝΤ 

χρησιμοποιούν λιγότερα από τα χρήματα της 

βοήθειας για την Υγεία, από ότι χώρες που δεν 

δανείζονται από το ΔΝΤ και έτσι η παροχή 

υπηρεσιών υγείας είναι χειρότερη στις χώρες 

αυτές. Σε μια φάση μάλιστα που οι ανάγκες για 

παροχή υγείας αυξάνουν. 

• Στόχος των δανειστών οι δημόσιες δαπάνες για 

υγεία και παιδεία 

• Guardian, 2013 



ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 
• Ιρλανδία: Οι αποφάσεις για την 

κατανομή των πόρων για την Υγεία 

παίρνονται ουσιαστικά από το ΔΝΤ και 

την Τρόϊκα! 

• Οι δαπάνες για την Υγεία το 2010 ήταν 

7.9% μικρότερες. 

• Μείωση μισθών, περισσότερες ώρες 

εργασίας, αυξημένο ποσοστό 

αυτοκτονιών στους γιατρούς και άλλους 

παρόχους υπηρεσιών υγείας. 

• Δημοσίευμα: Μάιος 2013 (World Socialist Web Site) 



ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

• Το μοντέλο που χρησιμοποίησε η τρόικα στην 

Ιρλανδία ήταν το ελληνικό, όπου σχεδόν δεν 

υπάρχει ένα λειτουργικό σύστημα υγείας! 

• Περιγραφές εξαιρετικά υποτιμητικές για το ΕΣΥ 

• Αναζωπύρωση νοσημάτων που είχαν 

εξαφανιστεί   

• Δημοσίευμα: Μάιος 2013 (World Socialist Web Site) 



ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

• Υγεία: Δημόσιο Αγαθό 

• Δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις 

στην ποιότητα των παρεχομένων 

υπηρεσιών 



ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

• Η δημόσια υγεία ελαττώνει τις 

ανισότητες μόνο όταν λειτουργεί σωστά! 

• Η ιδιωτική υγεία έχει στόχο το κέρδος-η 

δημόσια άραγε όχι; 

• Υπάρχουν και άλλα αντι-κίνητρα στη 

δημόσια υγεία 



ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΣΥ 

• Διασώσιμο μόνο εάν ανακοπεί η 

υποβάθμιση 

• Άμεσες διορθωτικές κινήσεις 

• Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών 



ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ 

• Μεγάλη αύξηση του κόστους των 

νεότερων διαγνωστικών και θεραπευτικών 

μεθόδων 

• Βασική αιτία της οικονομικής δυσπραγίας 

των ταμείων 

• Μετακύλιση του κόστους στον ασθενή 

• Υπονόμευση του ΕΣΥ 



ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ 

• Έμφαση στην αύξηση του κόστους της 

περίθαλψης λόγω των νέων 

τεχνολογιών 

• Απουσία αξιοποίησης της τεχνολογίας 

για την ελάττωση του κόστους της 

περίθαλψης 



ΜΕΤΡΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

• Ενιαία περίθαλψη ανά περιφέρεια η μέρος 

μεγάλης πόλης 

• Αξιοποίηση μικρών και μεσαίων νοσοκομείων 

• Συμμετοχή γιατρών πρωτοβάθμιας περίθαλψης 

πχ στις εφημερίες 

• Σε περιοχές με καλά 3βαθμια νοσοκομεία τα 

2βάθμια συχνά υπολειτουργούν- ψυχολογία των 

ασθενών αλλά και των γιατρών 



ΜΕΤΡΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

• Μεσολαβητής για διακομιδές και 

παραπομπές -επίσημη αμοιβόμενη εργασία 

-έμπειρος γιατρός του 3βάθμιου 

νοσοκομείου 

• Εφημερία ορισμένων ειδικοτήτων μόνο σε 

μεγάλα περιφερειακά νοσοκομεία με 

συμμετοχή όλων των γιατρών των 

νοσοκομείων της περιφέρειας 



ΜΕΤΡΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

• Δίκτυο εξυπηρέτησης ασθενών με 

ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων 

μέσω αξιοποίησης πληροφορικής και 

διαδικτύου 

• Μεγαλύτερη συμμετοχή των έμπειρων 

γιατρών στις αποφάσεις 

• Εβδομαδιαία τηλεδιάσκεψη πχ όλων 

των παθολογικών κλινικών της 

περιφέρειας για συζήτηση ασθενών 



ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΣΥ 

• Υπάρχουν πολλές αντικειμενικές δυσκολίες 

• Το ΕΣΥ είναι μια κατάκτηση του ελληνικού λαού, 

που δεν πρέπει να απαξιωθεί πλήρως 

• Πολιτική Βούληση 

• Πρωτοβουλίες από τους Ιατρικούς Συλλόγους, τις 

Ιατρικές Σχολές και τις Επαγγελματικές-

επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες 


