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Πεξίιεςε
ηελ παξνχζα εξγαζία, επηρεηξήζεθε ε κειέηε ηεο έλλνηαο ηεο Καζνιηθήο Κάιπςεο
Τγείαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, θαη ηεο έλλνηαο ηεο
Γηαθπβέξλεζεο. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δχν ελλνηψλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ
παξαδείγκαηα ρσξψλ πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ παξνπζία ηνπο ζηα δχν αληηθείκελα.
Δπηπξνζζέησο, κειεηήζεθε ε πεξίπησζε ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη ν ξφινο πνπ έρεη αλαιάβεη
ζήκεξα πξνζπαζψληαο λα δνζεί κηα απάληεζε ζην εξψηεκα «αλ ν ΔΟΠΤΤ ζήκεξα
θαιχπηεη ην ξφιν πνπ θαιείηαη λα παίμεη».
Σέινο, πξνηείλνληαη θάπνηεο πξνζεγγίζεηο – ιχζεηο (θάπνηεο ήδε γλσζηέο, θάπνηεο
πεξηζζφηεξν θηιφδνμεο) κε ζθνπφ ηνλ πεξεηαίξσ πξνβιεκαηηζκφ θαη εκβάζπλζε.

Abstract
In this paper, it was attempted to study the concept of Universal Health Coverage in
relation to the social justice and the concept of Governance. For a better
understanding of the two concepts, examples of countries distinguished for their
performance were used.
In addition, the case of EOPYY and its role today has been studied, together with
trying to answer the question whether EOPYY today serves the role it is called upon
to play.
Finally, some approaches – solutions (some already known, some more ambitious) are
proposed for further reflection and deepening.

ΔΟΠΤΤ, Καζνιηθή Κάιπςε Τγείαο, Γηαθπβέξλεζε, Δζζνλία
EOPYY, Universal Health Coverage, Governance, Estonia
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1. ΔΙΑΓΩΓΗ
Με ηελ παξνχζα εξγαζία ζα γίλεη κηα απφπεηξα πξνζέγγηζεο ηνπ ζχγρξνλνπ ξφινπ
πνπ νθείιεη ν ΔΟΠΤΤ λα αλαιάβεη ζήκεξα, ππφ ην πξίζκα ηεο θαζνιηθήο θάιπςεο
πγείαο, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, θαη ηεο
ζχγρξνλεο δηαθπβέξλεζεο ησλ δνκψλ πγείαο κειεηψληαο παξάιιεια θαη θαιέο
πξαθηηθέο άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ.
1.1. Σνπνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο ζην ζήκεξα
Ζ πγεία θαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο, απνηεινχλ έλα απφ
ηα πνιππινθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ κηα θνηλσλία αληηκεησπίδεη. Πνιιά ιεηηνπξγηθά
δηαθνξνπνηεκέλα θαη δπλακηθά ππνζπζηήκαηα (λνζνθνκεία, γηαηξνί, αζθαιηζηηθά
ηακεία, πξνκεζεπηέο, θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, πξσηνβάζκηα θξνληίδα θ.α.)
θαινχληαη λα ζπιιεηηνπξγήζνπλ άςνγα γηα ην θαιφ ηνπ πνιίηε. Δπηπιένλ φκσο, ζηε
ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα βηψλνπκε κηα πξσηνθαλή νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δελ
άθεζε αλεπεξέαζην ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, δεκηνπξγψληαο επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα
ζε έλα ήδε βεβαξεκέλν θαη ελ πνιινίο πξνβιεκαηηθφ ζχζηεκα πγείαο. πλεπψο, ην
δεηνχκελν είλαη ν βέιηηζηνο

ζπληνληζκφο ησλ ππνζπζηεκάησλ, ζε θαζεζηψο

νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά θαη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ σο θνηλσλία ζπλνιηθά
θαινχκαζηε λα εθαξκφζνπκε, κε απψηεξν ζηφρν ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφδνζε ηνπ
ζπζηήκαηνο πγείαο ζπλνιηθά.
Σα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ, κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε, κε ηε
ζπζζψξεπζε ειιεηκκάησλ ζην ζχλνιν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη άξα θαη ζην ρψξν ηεο
πγείαο είλαη εκθαλή. Δπίζεο, δελ πξέπεη λα κείλεη εθηφο εηθφλαο θαη ε επί ρξφληα
θαθνδηνίθεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ηεο ρψξαο, αθνχ νη εθάζηνηε δηνηθήζεηο
δελ έδεηρλαλ πάληα λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ νξζνινγηθνπνίεζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ
εμφδσλ.

Σα

απνηειέζκαηα

είλαη

γλσζηά,

αθνχ

ηα

ειιείκκαηα

ζηνπο

πξνυπνινγηζκνχο ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πγείαο αθνινχζεζε ε αδπλακία
πιεξσκψλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ε θαηλνχξηα δεκηνπξγία ειιεηκκάησλ ζηνπο
πξνκεζεπηέο θαη ε κεηαθνξά φινπ απηνχ ηνπ θαζνδηθνχ ζπηξάι ζηελ αγνξά θαη ηε
δεκηνπξγία ελφο «θαύινπ θύθινπ ρξένπο» (Μπνπξζαλίδεο, 2014).
ε απηφ ην ζεκείν, πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζηηο ζπζίεο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ.
Πεξηθνπέο ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, απμήζεηο θφξσλ θαη εηζθνξψλ, βίαηεο
κεηαξξπζκίζεηο ζηα φξηα πνιιέο θνξέο ησλ πεξηζσξίσλ αλνρήο ηεο θνηλσλίαο ελψ
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ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο, νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ νη ιεγφκελεο «κλεκνληαθέο
θπβεξλήζεηο» αλαγθάζηεθαλ λα πξνρσξήζνπλ, είλαη ηφζν βαζηέο θαη απφηνκεο πνπ νη
δπζιεηηνπξγίεο πνπ θιήζεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ είλαη πνιιέο θνξέο εθάκηιιεο ησλ
θαηλνχξησλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηηο ίδηεο ηηο κεηαξξπζκίζεηο1.
1.2. θνπόο θαη ζηόρνο ηεο εξγαζίαο: Σν αίηεκα γηα θνηλσληθή δηθαηνζύλε
Με ηελ παξνχζα εξγαζία, ζα επηρεηξεζεί κηα ζχλδεζε αηηήκαηνο γηα θνηλσληθή
δηθαηνζχλε κε ηα ζέκαηα ηεο πγείαο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ.
ήκεξα, φπσο θαίλεηαη άιισζηε ζε πνιιέο έξεπλεο2, απμάλνληαη ηαρέσο νη
εθαηνκκπξηνχρνη παγθνζκίσο, ελψ παξάιιεια πιεζαίλνπλ νη άζηεγνη, νη
καθξνρξφληα άλεξγνη θαη νη απαζρνινχκελνη ζε επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο θαη
κεγαιψλεη ην πνζνζηφ αλζξψπσλ πνπ ιφγσ θηψρεηαο ή θιηκαηηθψλ αιιαγψλ
αλαγθάδεηαη λα κεηαλαζηεχζεη. Γεληθά ην ράζκα κεηαμχ πινπζίσλ θαη θησρψλ
θαίλεηαη λα κεγαιψλεη. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο αγνξάο, ην απνηέιεζκα πνπ ζα
πξνθχςεη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ ηεο αγνξάο είλαη δίθαην.
Εικόνα 1: Ζρευνα “Global Wealth 2017”

Πηγή: Boston Consulting Group
1

Για παράδειγμα τα γνωςτά claw back και rebate ςτο πεδίο τθσ αγοράσ φαρμάκων
Για παράδειγμα θ ζρευνα Global Wealth 2017 τθσ Boston Consulting Group, όπου αναλφεται και
παρουςιάηεται πϊσ ο αρικμόσ των εκατομμυριοφχων ςε όλο τον πλανιτθ, αυξικθκε το 2015 κατά
8%, και είναι πλζον 18 εκατομμφρια ενϊ κατζχουν το 45% του παγκόςμιου πλοφτου, δθλαδι 166,5
τρισ. Δολάρια!
2
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Εικόνα 2: Υάρηης τφρών ζε σπερβολική θηώτεια

Πηγή: World Bank, 2014

Σφηε φκσο πνιινί είλαη εθείλνη πνπ, απνθιεηζκέλνη απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο
ειεχζεξεο αγνξάο, βηψλνπλ φρη κφλν πεξηνξηζκφ ησλ επηινγψλ ηνπο αιιά αιεζηλή
θηψρεηα. πσο είλαη αληηιεπηφ, ε θηψρεηα θαη νη πεξηνξηζκέλεο επηινγέο, είλαη νη δχν
ζπλζήθεο πνπ νδεγνχλ κε βεβαηφηεηα ζηελ θνηλσληθή αληζφηεηα. Δπνκέλσο ηη
ζπκβαίλεη κε ην αίηεκα γηα θνηλσληθή δηθαηνζχλε; Γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη φηαλ
κηιάκε γηα θνηλσληθή αληζφηεηα ή θνηλσληθή δηθαηνζχλε, αλαθεξφκαζηε κεηαμχ
άιισλ θαη ζην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ γηα ίζε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο,
πξφζβαζε δειαδή πνπ λα κελ εμαξηάηαη απφ ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο ή/θαη
απφ ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε. Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ζθνπφ έρνπλ
αθξηβψο ηελ αλαδηαλνκή ησλ εηζνδεκάησλ ησλ πνιηηψλ, ψζηε θαηά απηφ ηνλ ηξφπν
λα επηηπγράλεηαη, φζν γίλεηαη, ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε.
«Γηαηί έλα κσξό πνπ γελληέηαη ζηελ Διιάδα, κηα ρώξα κε κέζν εηζόδεκα κόιηο ζην
κηζό από ην αληίζηνηρν ησλ ΗΠΑ, έρεη κεγαιύηεξν πξνζδόθηκν δσήο ζε ζρέζε κε έλα
κσξό πνπ γελληέηαη εθεί; Γηα πνηνλ ιόγν νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ελώ είλαη ε πην
πινύζηα δεκνθξαηία ζηνλ θόζκν, δαπαλνύλ πεξηζζόηεξα γηα ηελ πγεηνλνκηθή
πεξίζαιςε από νπνηαδήπνηε άιιε ρώξα; Γηαηί ςπρνινγηθέο αζζέλεηεο όπσο ε
θαηάζιηςε είλαη ηξεηο θνξέο ζπρλόηεξεο ζηηο ΗΠΑ απ΄ό,ηη ζηελ Ιαπσλία; Γηαηί ε
παρπζαξθία ζηε Βξεηαλία είλαη δηπιάζηα απ΄ό,ηη ζηε Σνπεδία; Η απάληεζε ζε όια απηά
ηα εξσηήκαηα είλαη κία: ε θνηλσληθή θαη εηζνδεκαηηθή αληζόηεηα αλάκεζα ζηηο
θνηλσληθέο ηάμεηο» (ΣΟ ΒΖΜΑ, 2016). Ο Richard Wilkinson, ζπγγξαθέαο ηνπ “Σhe
Spirit Level: Why Μore Δqual Societies Αlmost Αlways Do Βetter”, ππνζηεξίδεη φηη
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«ρώξεο πνπ είλαη θησρόηεξεο αιιά κε πην εμηζνξξνπεκέλε θαηαλνκή ηνπ πινύηνπ είλαη
πην «πγηείο» από πην πινύζηεο αιιά πην άληζεο ζε εηζνδεκαηηθό επίπεδν».
ην παξαπάλσ πιαίζην εληάζζεηαη θαη ε πξνζπάζεηα γηα Καζνιηθή Κάιπςε Τγείαο
απφ έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα πγείαο, αθνχ κέζα απφ απηή επηηπγράλεηαη αξρηθά ε
αλαδηαλνκή ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηθαλνπνηείηαη ε αξρή ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο
ζηηο ηέζζεξηο βαζηθέο κνξθέο ηεο: αλαδηαλεκεηηθή αιιειεγγχε, αιιειεγγχε ησλ
γελεψλ, αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ κνλνκειψλ θαη ησλ πνιπκειψλ νηθνγελεηψλ ησλ
αζθαιηζκέλσλ θαη ηέινο αλαδηαλνκή κέζσ αλάπηπμεο κεραληζκψλ θαη δνκψλ
εμηζνξξφπεζεο θηλδχλσλ. (Μπνπξζαλίδεο, 2014)
1.3. Κνηλσληθά δηθαηώκαηα θαη ζπληαγκαηηθή ηνπο θαηνρύξσζε
Ωο θνηλσληθά δηθαηψκαηα, ελλννχκε κηα ζεηξά δηθαησκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαη
θαηνρπξψζεθαλ ηνλ 20ν αηψλα ζηε δεκφζηα ζπδήηεζε φπσο πρ πγεία, αζθάιηζε,
παηδεία, εξγαζία θ.α.3
Ζ πξψηε νπζηαζηηθή ζπληαγκαηηθή θαηαγξαθή θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ βξίζθεηαη
ζην χληαγκα ηεο Βατκάξεο4 θαη αθνξνχζε ηελ παηδεία, ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, ηηο
ζρέζεηο εξγαζίαο θ.α. ηε ρψξα καο, ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα νξηζηηθά θαιχπηνληαη
θαη ζπληαγκαηηθά πξνζηαηεχνληαη (ρσξίο φκσο λα παξάγνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο), απφ
ην άξζξν 25 ηνπ πληάγκαηνο, φπνπ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά γηα «θνηλσληθφ θξάηνο
δηθαίνπ».
1.4. Κξηηηθή ζην θξάηνο πξόλνηαο
Σν θξάηνο πξφλνηαο5 απνηειεί κηα επξεία έλλνηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνρηθή
δξάζε ηεο πνιηηείαο, πνπ ζθνπφ έρεη ηελ δηεπζέηεζε αληζνηήησλ θαη ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ θηλδχλσλ ησλ πνιηηψλ. Ζ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, φπσο
παξνπζηάζηεθε πην πάλσ, απνηειεί νπζηαζηηθφ ηκήκα ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο πνπ
ζθνπφ φπσο είδακε έρεη ηελ δίθαηε εηζνδεκαηηθή αλαδηαλνκή θαη ηελ αιιειεγγχε.

3

αφοφ τα λεγόμενα βαςικά δικαιϊματα (ελευκερία, ιςότθτα κ.α.) είχαν ιδθ κατοχυρωκεί από τθν
εποχι τθσ Γαλλικισ Επανάςταςθσ και ςυνταγματικά.
4
Το Σφνταγμα τθσ Βαϊμάρθσ, κα λζγαμε ότι ιταν μια αναγκαιότθτα τθσ εποχισ, κακϊσ θ Γερμανία
ζβγαινε κατεςτραμμζνθ από τον ΑΠΠ και χρειαηόταν ζνα ςτιριγμα για να ςτακεί ξανά ςτα πόδια τθσ.
Άλλωςτε μθν ξεχνάμε ότι οι ςυντάκτεσ του, ικελαν ςτθν ουςία να προλάβουν τυχόν « κομμουνιςτικι
επανάςταςθ» και ενδεχομζνωσ για αυτό ςυμπεριζλαβαν τόςο προοδευτικά ςτοιχεία
5
Οι όροι κράτοσ πρόνοιασ και κοινωνικό κράτοσ ςυχνά παρουςιάηονται ωσ όμοιοι. Ωςτόςο ζχουν
διαφορετικό νόθμα και περιεχόμενο αφοφ το κράτοσ πρόνοιασ αποτελεί ευρφτερο όρο.
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πλεπψο κε ηνλ φξν θξάηνο πξφλνηαο6 αλαθεξφκαζηε ζε κηα «κνξθή νξγάλσζεο ηεο
ζρέζεο θξάηνπο θαη θνηλσλίαο.» (Κνληηάδεο, 1997).
Ζ ρξπζή επνρή ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο μεθίλεζε κε ην ηέινο ηνπ ΒΠΠ θαη
ζπλερίζηεθε κέρξη ηηο πεηξειατθέο θξίζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70 θαη ηελ θαηάξγεζε
ηνπ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ απφ ηνλ πξφεδξν Νίμνλ. Δκπλεπζκέλν απφ ηνλ νηθνλνκνιφγν
J.Μ. Keynes θαη βαζηζκέλν ζηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ην θξάηνο
πξφλνηαο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ πέηπρε λα αλαδηαλείκεη ηα εηζνδήκαηα θαη λα
δεκηνπξγήζεη κηα επθνξία ζηνλ (δπηηθφ) θφζκν, φηη ην ηέινο ηεο θηψρεηαο ήηαλ
θνληά, κέζσ ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο πάλσ ζηηο «αλνξζνγξαθίεο» ηνπ ζπζηήκαηνο
ηεο ειεχζεξεο αγνξάο.
Σν ζηάδην ηε ακθηζβήηεζεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, φπσο πεξηγξάθεθε πην πάλσ,
ελδπλακψλεηαη ζπλερψο ηηο δεθαεηίεο ηνπ ΄70 θαη ηνπ ’80, κε ηελ παξάιιειε άλνδν
ηνπ “Θαηζεξηζκνχ”, αιιά θαη ηεο απνδνρήο δηδαγκάησλ νηθνλνκνιφγσλ φπσο ν Von
Hayek θαη ν Milton Freedman, κε απνηέιεζκα ε λενθηιειεχζεξε ζθέςε λα
θπξηαξρήζεη νδεγψληαο ζηαδηαθά ζε πεξηνξηζκφ ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, αθνχ πάγηα
θξηηηθή ήηαλ φηη ην θξάηνο ήηαλ ζπάηαιν. Βαζηθφ πξφηαγκα ήηαλ ε πξνζσπηθή
ειεπζεξία, θαη έλα κηθξφ αιιά ηζρπξφ θξάηνο πεξηνξηζκέλν ζε έλα επηηειηθφ θαη
νξγαλσηηθφ ξφιν κε ζθνπφ λα παξέρεη ζηαζεξφηεηα ζηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο.
Ζ θξηηηθή απέλαληη ζην θξάηνο πξφλνηαο ήηαλ, φηη ηειηθά ήηαλ: α) αλαπνηειεζκαηηθφ
(ε παγθφζκηα θηψρεηα δελ θαηαπνιεκήζεθε) β) παηεξλαιηζηηθφ (δελ άθελε ηνπο
πνιίηεο λα βαζηζηνχλ ζηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο, «πεξηφξηδε» ηηο ειεπζεξίεο θαη
παξάιιεια ελζάξξπλε ηελ νθλεξία θαη ηελ εμάξηεζε απφ ην θξάηνο) γ) ππεξβνιηθά
δαπαλεξφ εμαηηίαο ησλ παξνρψλ.
Ωο ιχζε ζηνλ θξαηηθφ ζπγθεληξσηηζκφ πξνθξίζεθε ε ηδησηηθνπνίεζε θνηλσληθψλ
ππεξεζηψλ θαη δνκψλ είηε κέζσ πψιεζεο είηε κέζσ αλάζεζεο ηνπ παξαγσγηθνχ
έξγνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε ηδησηηθνχο θνξείο. Φπζηθά ζην πιαίζην απηφ δελ
γιχησζε νχηε ην θνηλσληθφ αγαζφ ηεο πγείαο.
πλνςίδνληαο ηελ θξηηηθή ζην θξάηνο πξφλνηαο, ε επεκεξία κπνξεί λα επηηεπρζεί
κφλν κέζα απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο ελψ δελ κπνξεί λα έξζεη απφ
ηα θξαηηθά επηδφκαηα ή ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο παξά κφλν κέζα απφ ηελ νηθνλνκηθή
πξφνδν. (Anthony Giddens, 1998). Σα ηειεπηαία ρξφληα, θαίλεηαη φηη απηή ε
πξνζέγγηζε έρεη θεξδίζεη ζε απηφλ ην άηππν πφιεκν κεηαμχ δχν αληηιήςεσλ.

6

Για μια μελζτθ ςτουσ τφπουσ κράτουσ πρόνοιασ: Esping-Andersen, Gøsta (1990). The three worlds

of welfare capitalism
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Ωζηφζν ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζε κηα πζηέξεζε, αθνχ ηελ δεθαεηία ηνπ ΄80, φηαλ
γίλνληαλ νη βαζηθνί κεηαζρεκαηηζκνί απφ ην θξάηνο πξφλνηαο ζην κνληέιν ηεο
ειεχζεξεο αγνξάο, ζηελ Διιάδα έρνληαο άιιεο αλάγθεο, επηιέμακε ην δξφκν ηεο
ζνζηαιδεκνθξαηίαο θαη ησλ παξνρψλ ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Απνηέιεζκα απηψλ ησλ
επηινγψλ είλαη ζήκεξα ε Διιάδα λα πξνζπαζεί λα απνδερζεί θαη λα εθαξκφζεη κηα
ζεηξά απφ κεηαξξπζκίζεηο ζρεδφλ ζε θάζε πεδίν πνιηηηθήο.
1.5. Μεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε
ην πιαίζην ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ρξεζηκνπνηήζεθε εθηεηακέλε
βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία ηφζν ειιεληθή φζν θαη μέλε. Έγηλε ζπζηεκαηηθή
έξεπλα ζε δηαδηθηπαθέο πεγέο θαη ρξήζε εξεπλψλ θαη κειεηψλ γλσζηψλ παγθφζκησλ
ηδξπκάησλ θαη νξγαληζκψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ν
Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο. Άμην ιφγνπ είλαη φηη ην βάξνο δφζεθε ζηελ
αλάιπζε ηεο Καζνιηθήο Κάιπςεο Τγείαο θαη ζηηο αξρέο ηεο ινγνδνζίαο θαη ηεο
δηαθάλεηαο φζνλ αθνξά ηε δηαθπβέξλεζε.
Σέινο, θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζε θάπνηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, έγηλε
αλαθνξά ζε παξαδείγκαηα ρσξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ (Γαιιία, Δζζνλία) ψζηε λα
κειεηήζνπκε θαιέο πξαθηηθέο.
1.6. Δπηζθόπεζε εξγαζίαο
ηα επφκελα θεθάιαηα ηεο κειέηεο, ζα γίλεη αξρηθά κηα παξνπζίαζε ηεο πνξείαο πνπ
αθνινπζήζεθε κέρξη λα θηάζνπκε ζηε ζεκεξηλή κνξθή ηνπ ΔΟΠΤΤ.
ηε ζπλέρεηα, θαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο θνηλσληθή δηθαηνζχλεο πνπ αλαπηχρζεθε πην
πάλσ, ζα γίλεη κηα ζχλδεζε κε ηνλ ζηφρν ηεο θαζνιηθήο θάιπςεο πγείαο, φπσο ηελ
νξίδεη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφ ην ζέκα
ηεο θαζνιηθήο θάιπςεο πγείαο, ζα παξνπζηαζηεί ζηα βαζηθά ηεο ζεκεία ε πεξίπησζε
ηεο Γαιιίαο πνπ έρεη θαηαθέξεη ήδε απφ ην 2000 λα παξέρεη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο
θαη γεληθά θαηνίθνπο ηεο Γαιιίαο θαζνιηθή θάιπςε πγείαο.
Οινθιεξψλνληαο, ζα παξαηεζεί έλα θεθάιαην αθηεξσκέλν ζηε δηαθπβέξλεζε θαη
εηδηθά ζηε δηαθπβέξλεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, έλα ζχγρξνλν ζέκα πνπ δελ έρεη
απαζρνιήζεη αξθεηά ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, θαη ηνπο εηδηθνχο ηνπο ηνκέα
πγείαο ηεο ρψξαο καο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή θαη ζηελ πξάμε ε έλλνηα ηεο
δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηνκέα πγείαο, ζα παξνπζηαζηεί ην παξάδεηγκα ηεο Δζζνλίαο πνπ
θαη απηή έρεη επηιέμεη φπσο θαη

ε Διιάδα, έλα

κνληέιν κε έλα κφλν ηακείν
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αζθαιηζηηθή θάιπςεο κεηά απφ κηα ζηαζεξή θαη ζπζηεκαηηθή πνξεία πξνο έλα
«εζληθφ ζηφρν».
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2. Η ΠΟΡΔΙΑ ΠΡΟ ΣΟΝ ΔΟΠΤΤ
Σν αίηεκα γηα θνηλσληθή αζθάιηζε, απνηειεί έλα απφ ηα νπζηαζηηθφηεξα ζέκαηα πνπ
νη ζεκεξηλέο θνηλσλίεο αληηκεησπίδνπλ.
Ζ βηνκεραληθή επαλάζηαζε πξνθαιεί νπζηαζηηθά ηηο απαηηνχκελεο δηεξγαζίεο, ψζηε
λα θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ε αλάγθε γηα θνηλσληθή αζθάιηζε φπσο ηελ μέξνπκε
ζήκεξα, εμαηηίαο ησλ αλαγθψλ ησλ βηνκεραληθψλ εξγαηψλ. ηαδηαθά εκθαλίδεηαη ν
πξψηνο αζθαιηζηηθφο λφκνο ζην Βέιγην ην 1874, γηα λα αθνινπζήζεη ε Ηηαιία ην
1882 θαη ιίγα ρξφληα αξγφηεξα ε Αγγιία ην 1906 θαη νη ρψξεο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο
Διβεηίαο ην 1908.
Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, δεκηνπξγείηαη ε έλλνηα ηεο αζθάιηζεο κε ζχγρξνλνπο
φξνπο, ελψ κέζσ πνιχπινθσλ θαη ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ
ηελ εμέιημε ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο, απνθξπζηαιιψλνληαη θαη δηαρσξίδνληαη ηα
δχν είδε ηεο, ε ηδησηηθή θαη ε θνηλσληθή αζθάιηζε.
2.1. Κνηλσληθή αζθάιηζε ζηελ Διιάδα – Οξόζεκα
Μεηά ηελ απειεπζέξσζε απφ ηνλ Σνπξθηθφ δπγφ, ε Διιάδα ζέηεη σο βαζηθφ ζθνπφ
ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. πλεπψο νη πνιηηηθέο αλάπηπμεο απνξξνθνχλ ην
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ έηζη θη αιιηψο πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ ηεο επνρήο θαη νη
θνηλσληθέο πνιηηηθέο πεξλάλε ζε δεχηεξε κνίξα.
εκεία νξφζεκα είλαη (Θενδσξνπιάθεο, 2008):
 ην ηζηνξηθφ δηάηαγκα ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 1836 γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ Ναπηηθνχ
Απνκαρηθνχ Σακείνπ (Ν.Α.Σ.)
 ν λ. 2868/1922 «πεξί ππνρξεσηηθήο αζθαιίζεσο ησλ εξγαηώλ θαη ησλ ηδησηηθώλ
ππαιιήισλ», ν νπνίνο είλαη ν πξψηνο γεληθφο αζθαιηζηηθφο λφκνο ηεο Διιάδαο
 ε ίδξπζε ηνπ ΗΚΑ ην 1934 απφ ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν
Ζ δηαδηθαζία ζπλερίζηεθε ηα επφκελα ρξφληα7 θαη νινθιεξψζεθε θαη ηππηθά κε ηνλ
λ. 4169/1961 «Πεξί Γεσξγηθώλ Αζθαιίζεσλ» θαη ηε ζχζηαζε ηνπ Οξγαληζκνχ
Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ.
ηα επφκελα ρξφληα, ε θνηλσληθή αζθάιηζε κπήθε ζε κηα θάζε θξίζεο ιφγσ ηεο
καδηθήο κεηαλάζηεπζεο ζην εμσηεξηθφ (Γεξκαλία, Βέιγην θιπ) θαη ηεο απψιεηαο
εηζθνξψλ, αιιά θαη εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηνπ ξπζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη
ηνπ αλαπφθεπθηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο.
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μζχρι το τζλοσ του ΒΠΠ ςυςτάκθκαν πάνω από 150 ταμεία (Θεοδωρουλάκθσ, 2008)
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2.1.1. Η πεξίνδνο νινθιήξσζεο ηνπ ζεζκνύ (1975-1989)
εκεία νξφζεκα είλαη:
 Ζ ζπληαγκαηηθή ζεκειίσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, Άξζξν 22
παξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο, πνπ νξίδεη φηη «Σν θξάηνο κεξηκλά γηα ηελ θνηλσληθή
αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο ν λφκνο νξίδεη».
 Σν 1983, γίλεηαη ε έλαξμε κηαο πεξηφδνπ επέθηαζεο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, κε
ηε δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (λ. 1397/1983).
 ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ε αζθάιηζε επεθηείλεηαη ζηηο γπλαίθεο, θαη εγθαηληάδεηαη ε
δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ.

2.1.2. Η πεξίνδνο ησλ παξεκβάζεσλ (1990 έσο 2008)
Ζ πεξίνδνο απηή, ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεζκηθέο παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ηέζζεξηο θάζεηο:
 1990-1992: πξνζπάζεηα αχμεζεο ησλ πφξσλ θαη κείσζεο ησλ παξνρψλ, γηα λα
θαιπθζνχλ ηα ειιείκκαηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο.
 1993-1999: νξγαλσηηθή αλαδηάξζξσζε ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
 2000-2002: εμεηάδεηαη ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο,
πξνθξίλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ αληηκεηψπηζε
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.
 2003-2008: ε κεηαξξχζκηζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2008, κε ηνλ λ. 3655/2008,
εζηίαζε ζηελ ελνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζε 13 θνξείο θχξηαο θαη
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο.
 2009-ήκεξα: νηθνλνκηθή θξίζε θαη είζνδνο ηεο ρψξαο καο ζην Γ.Ν.Σ. εκείν –
ηνκήο ν λ. 3918/2011, γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Παξνρήο
Τπεξεζηψλ Τγείαο (Δ.Ο.Π.Τ.Τ).

2.2. Η δεκηνπξγία ηνπ ΔΟΠΤΤ (λ. 3918/2011)
πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην 2008 ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ηεο ρψξαο καο
πεξηνξίζηεθαλ ζε δεθαηξία, σζηφζν, ε ζπγθεθξηκέλε κεηαξξχζκηζε δελ απνηέιεζε
ηελ ηνκή πνπ ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ρξεηαδφηαλ. Σν 2010 πνπ ε ρψξα
πέξαζε ζηε «κλεκνληαθή πεξίνδν» θαη ζε θαζεζηψο απζηεξνχ ειέγρνπ θαη
επνπηείαο, νη απαηηήζεηο ησλ δαλεηζηψλ αλάγθαζαλ ηελ ηφηε πνιηηηθή εγεζία ηνπ
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ηφπνπ λα πξνρσξήζεη ζε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο κεηαξξπζκίζεηο ζηε ζχγρξνλε
ηζηνξία ηεο ρψξαο, φζνλ αθνξά ηελ δεκφζηα πγεία θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, κε
ηε δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο ή αιιηψο
ΔΟΠΤΤ, γηα πνιινχο κηα κεηαξξχζκηζε ηεο εκβέιεηαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ΔΤ ηε
δεθαεηία ηνπ 80΄.
χκθσλα κε ην άξζξν 18, παξάγξαθνο 1 ηνπ λφκνπ 3918/2011:
«Σθνπόο ηνπ Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Παξνρώλ Υπεξεζηώλ Υγείαο είλαη:
α. Η παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο ζηνπο ελ ελεξγεία αζθαιηζκέλνπο, ζπληαμηνύρνπο θαη ηα
πξνζηαηεπόκελα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο…».
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ΔΟΠΤΤ μεθίλεζε ηελ 1/1/2012, αξρηθά ππφ ηελ επνπηεία ησλ
Τπνπξγείσλ Δξγαζίαο & Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη Τγείαο & Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο κε ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο απφ έλαλ εληαίν εζληθφ θνξέα.
ηε ζπλέρεηα ηέζεθε απνθιεηζηηθά ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο8.
χκθσλα κε ην άξζξν 17, παξάγξαθνο 2 ηνπ λφκνπ 3918/2011: «Σηνλ Δ.Ο.Π.Υ.Υ.
κεηαθέξνληαη θαη εληάζζνληαη σο ππεξεζίεο, αξκνδηόηεηεο θαη πξνζσπηθό ν Κιάδνο
Υγείαο ηνπ Ιδξύκαηνο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ – Δληαίν Τακείν Αζθάιηζεο Μηζζσηώλ
(ΙΚΑ−ΔΤΑΜ) κε ηηο κνλάδεο πγείαο ηνπ, ην θέληξν δηάγλσζεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο
ηνπ ΙΚΑ κε ην ζύλνιν ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ, νη Κιάδνη Υγείαο ηνπ Οξγαληζκνύ
Γεσξγηθώλ Αζθαιίζεσλ (ΟΓΑ) θαη ηνπ Οξγαληζκνύ Αζθάιηζεο Διεύζεξσλ
Δπαγγεικαηηώλ (ΟΑΔΔ), ν Οξγαληζκόο Πεξίζαιςεο Αζθαιηζκέλσλ Γεκνζίνπ
(ΟΠΑΓ), όπσο δηακνξθώζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3655/2008 (ΦΔΚ 58 Α΄), σο πξνο
ηηο παξνρέο ζε είδνο». ηε ζπλέρεηα εληάρζεθαλ ζηνλ ΔΟΠΤΤ νη ππεξεζίεο πγείαο ζε
είδνο ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ, ηνπ ΣΑΫΣΔΚΩ, ηνπ ΔΣΑΜ-ΜΜΔ θαη ηνπ ΔΣΑΑ θαη ε
πιεζπζκηαθή θάιπςε ηνπ ΔΟΠΤΤ έθηαζε ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ.
Αμηνπξφζεθην

ζηνηρείν

ηνπ

αξρηθνχ

ζρεδηαζκνχ

θαη

εζηία

δεκηνπξγίαο

πξνβιεκάησλ, είλαη φηη αζρέησο ησλ πξνζέζεσλ ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ ηακείσλ, φια ηα εληαζζφκελα ηακεία
δηαηήξεζαλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλεμαξηεζία σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ησλ
αζθαιηδφκελσλ κειψλ ηνπο, ηελ απνλνκή ππεξεζηψλ ζε ρξήκα πξνο απηνχο,
δηαθνξεηηθά πνζνζηά εηζθνξψλ αιιά θαη ηελ επζχλε είζπξαμεο ησλ εηζθνξψλ θάηη
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Στθν πρόςφατθ οικονομικι ιςτορία, μια από τισ πάγιεσ πρακτικζσ του ΔΝΤ ςτισ χϊρεσ όπου
δραςτθριοποιικθκε, είναι θ δθμιουργία ενόσ ςυγκεντρωτικοφ και ενιαίου φορζα αςφάλιςθσ όπου
δεν υπιρχε.
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πνπ ζίγνπξα δελ ζπλεηέιεζε ζηελ νκνηνγέλεηα ηνπ νξγαληζκνχ. (Μπνπξζαλίδεο,
2014)9.
Αλ θαη ζην άξζξν 18 ηνπ λφκνπ, πεξηγξάθνληαη θαη κε ιεπηνκέξεηα νη πφξνη ηνπ
λενζχζηαηνπ νξγαληζκνχ, κε βάζε ηα παξαπάλσ πξνθαλψο γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη
νδεγνχκαζηε ζε εξσηεκαηηθά σο πξνο ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ,
εηδηθά εθφζνλ ηα επηκέξνπο ηακεία είραλ σο πξνηεξαηφηεηα ηελ απνλνκή ησλ
ζπληάμεσλ. Δπίζεο, εθηφο ησλ πξνβιεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ αλαθέξζεθαλ,
πξέπεη λα γίλεη μερσξηζηή αλαθνξά θαη ζηε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα ησλ
ζπγρσλεπκέλσλ νξγαληζκψλ, πνπ ζίγνπξα ζηα αξρηθά ηνπιάρηζηνλ ζηάδηα νδήγεζε
ζε πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ.
2.3. ηξαηεγηθόο αγνξαζηήο ή πάξνρνο ππεξεζηώλ πγείαο (λ. 4238/2014)
ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην, λα νξηζηεί ε δηαθνξά κεηαμχ αγνξαζηή θαη
παξφρνπ ππεξεζηψλ πγείαο. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο νξίδεη ηε δηαδηθαζία
ηνπ αγνξαζηή ππεξεζηψλ πγείαο σο «...δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζπγθεληξσζέληεο
πφξνη θαηαβάιινληαη ζηνπο παξφρνπο, πξνθεηκέλνπ λα παξαδψζνπλ έλα ζχλνιν
πγεηνλνκηθψλ παξνρψλ…». Με άιια ιφγηα, ν αγνξαζηήο ππεξεζηψλ πγείαο, αγνξάδεη
κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ππεξεζίεο απφ ηνπο δηάθνξνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ
πγείαο θαη ηηο πξνζθέξεη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο. Μηα ελδηαθέξνπζα απνξία ζα ήηαλ
αλ νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πγείαο είλαη δεκφζηνη, ηδησηηθνί ή θαη ηα δχν αιιά απηφ
απνηειεί αληηθείκελν άιιεο εξγαζίαο.
Απφ ηελ παξαπάλσ κηθξή αλάιπζε ηνπ φξνπ αγνξαζηήο ππεξεζηψλ πγείαο,
πξνθχπηεη ε δηαθνξά κε ηελ έλλνηα ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πγείαο, αθνχ ν πάξνρνο
πξνθαλψο δελ αγνξάδεη απφ ηξίηνπο αιιά πξνζθέξεη κε ίδηα κέζα ππεξεζίεο πγείαο
ζηνπο αζθαιηζκέλνπο. πλαθνινχζσο, ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ παξφρνπ θαη
αγνξαζηή νδεγεί ζηελ, θαη είλαη παξάιιεια πξναπαηηνχκελν γηα ηελ, δεκηνπξγία
κηαο αληαγσληζηηθήο αγνξάο ζηα πξφηππα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ αξρψλ ηεο ΔΔ, θαη
ηεο εηζαγσγήο θαη ρξήζεο λέσλ εξγαιείσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ην contract
management.
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«τθν πρϊτθ λειτουργία τθσ ςυλλογισ εςόδων (collection) τθν επωμίηονται τα επιμζρουσ
αςφαλιςτικά ταμεία ενϊ τισ λειτουργίεσ τθσ ςυγκζντρωςθσ (pooling) και τθσ διαχείριςθσ αυτϊν ςτθν
αγορά υπθρεςιϊν υγείασ (purchasing) τισ αναλαμβάνει ο ΕΟΠΥΥ» (Μπουρςανίδθσ, 2014).
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Ζ νπζία ηνπ ζέκαηνο απνηειεί κηα ζεηξά εξσηεκάησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε ιεηηνπξγία
ηνπ αγνξαζηή ππεξεζηψλ πγείαο. Θα κπνξνχζακε λα νκαδνπνηήζνπκε ηηο επί κέξνπο
ιεηηνπξγίεο ηνπ αγνξαζηή σο εμήο: (Μπνπξζαλίδεο, 2014).
 Πνηνο ή πνηνη ζα πξέπεη λα είλαη νη αγνξαζηέο;
 Γηα πνηνχο ζα αγνξαζηνχλ νη ππεξεζίεο;
 Πνηεο θαη πφζεο ππεξεζίεο ζα αγνξαζζνχλ;
 Απφ πνηνπο παξφρνπο θαη ζηε βάζεη πνηψλ θξηηεξίσλ; (αηνκηθέο, επηιεθηηθέο ή
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο)
 Πψο νξγαλψλεηαη ε δηαδηθαζία αγνξάο;
 Πνηνο θαη πψο νξίδεη ηηο ηηκέο;
Με ην λ. 4238/201410 ν ΔΟΠΤΤ κεηαηξάπεθε ζε αγνξαζηή ππεξεζηψλ πγείαο,
δίλνληαο νξηζηηθή ιχζε ζην ζέκα.
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Τθν περίοδο ςχεδιαςμοφ του νόμου, πρζπει να κυμίςουμε ότι υπιρχε ζνα ζντονα φορτιςμζνο
κλίμα, με τα ΜΜΕ να παίρνουν περίπου αυτοβοφλωσ το ρόλο δθμοςίων κατιγορων και δικαςτθρίων,
ςυχνά μπερδεφοντασ τθν κοινι γνϊμθ που ςτθν πλειοψθφία τθσ δεν είναι γνϊςτθσ των εννοιϊν
αγοραςτισ και πάροχοσ υπθρεςιϊν υγείασ.
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3. ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ
Δίλαη γεγνλφο φηη νη πνιίηεο εθιακβάλνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπο σο θάηη
ηδηαίηεξα

ζεκαληηθφ11,

ζπλήζσο

ακέζσο

κεηά

απφ

ζέκαηα

νηθνλνκηθνχ

ελδηαθέξνληνο (αλ φρη θαη πην πξηλ απφ απηά) φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλεξγία. Πάξα
πνιχ ζπρλά φκσο ν ηνκέαο πγείαο, θαηαιήγεη πεδίν ζθνδξήο πνιηηηθήο
αληηπαξάζεζεο θαζψο νη δηάθνξεο θπβεξλήζεηο επηιέγνπλ ηε δηακάρε ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ κε βάζε ην εθινγηθφ
ηνπο πξφγξακκα αιιά θαη ηηο ηδενινγηθέο ηνπο θαηαβνιέο.
Ήδε παξνπζηάζηεθε ε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη πψο πξέπεη λα
εθιακβάλεηαη κέζα ζην πιαίζην κηαο δεκνθξαηηθήο θαη επλνκνχκελεο πνιηηείαο θαη
ζην παξψλ θεθάιαην ζα γίλεη ε ζχλδεζε κεηαμχ θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο
έθθξαζήο ηεο ζηνλ ηνκέα πγείαο πνπ είλαη ε Καζνιηθή Κάιπςε Τγείαο.
3.1. Κνηλσληθή αζθάιεηα θαη Καζνιηθή Κάιπςε Τγείαο
Ζ θνηλσληθή αζθάιεηα ρσξίδεηαη ζε 3 μερσξηζηέο έλλνηεο: ηελ θνηλσληθή
αζθάιηζε12, ηελ πγεία θαη ηελ θνηλσληθή πξφλνηα. Απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηελ παξνχζα
κειέηε είλαη ε θνηλσληθή αζθάιεηα, πνπ αθνξά ηα πξνιεπηηθά (ζηελ ηδαληθή
πεξίπησζε) ή θαηαζηαιηηθά (ζπλεζέζηεξα) κέηξα πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ, ηα νπνία
νθείιεη κηα νξγαλσκέλε κηα θνηλσλία λα πάξεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ
θηλδχλσλ φπσο ην γήξαο, ε αζζέλεηα θ.α.
ην πιαίζην απηφ, ην αίηεκα γηα Καζνιηθή Κάιπςε Τγείαο, απνηειεί πηζαλφηαηα ην
ζεκείν απφ ην νπνίν μεθηλάεη ε ζπδήηεζε, αθνχ δελ λνείηαη θνηλσληθή αζθάιηζε (κε
βάζε θαη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ ήδε) δίρσο ην ειάρηζην γηα
ηνπο πνιίηεο πνπ είλαη ε Καζνιηθή Κάιπςε Τγείαο, ψζηε απηνί (νη πνιίηεο) λα κελ
νδεγεζνχλ ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, λα κελ πξνζβάιιεηαη ε αμηνπξέπεηά ηνπο θαη
λα είλαη ζε ζέζε λα εξγαζηνχλ θαη λα πξνζθέξνπλ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο.

11
12

Για παράδειγμα ςτισ διάφορεσ ζρευνεσ του Ευρωβαρόμετρου
Με τον όρο αυτό αναφερόμαςτε και ςτον τρόπο λειτουργίασ των ταμείων (αυτοδιοίκθςθ κλπ)
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3.2. Σν αίηεκα γηα Καζνιηθή Κάιπςε Τγείαο
Μηιψληαο γηα θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζην ρψξν ηεο πγείαο, ίζσο ην πην εχινγν αίηεκα
είλαη ε δπλαηφηεηα λα έρεη ν θάζε πνιίηεο, ίζε θαη φκνηα δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο
ίδηεο ππεξεζίεο πγείαο, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ ή θαη ηεο
θνηλσληθήο ηνπ ζέζεο δειαδή ηελ Καζνιηθή Κάιπςε Υγείαο. ηε ζεκεξηλή θνηλσλία
φκσο θάηη ηέηνην είλαη αδχλαην γηα ηελ κεγαιχηεξε πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ θαη
εθηθηφ κφλν γηα κηα κηθξή θαη ζπγθεθξηκέλε κεηνςεθία. ε απηφ ην ζεκείν έξρεηαη
θαη ε αλάγθε γηα έλα νξγαλσκέλν θαη βηψζηκν ζχζηεκα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ
πνιηηψλ πνπ ζα θαιχςεη φινπο φζνπο έρνπλ αλάγθε πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο
πγείαο αιιά δελ κπνξνχλ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θξαγκψλ. Άιισζηε, γηα ρψξεο κε
νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο φπσο ε δηθή καο, ε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο
πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο Καζνιηθήο Κάιπςεο Τγείαο, είλαη έλαο απφ ηνπο
βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο.
Σν 2010 ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, έρνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ, έζεζε
σο ζηφρν πςειήο πξνηεξαηφηεηαο, ηελ επίηεπμε ηεο Καζνιηθήο Κάιπςεο Τγείαο γηα
ηηο ρψξεο κέιε ηνπ (World Health Organization, 2010).
3.2.1. Οη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο θαζνιηθήο θάιπςεο πγείαο
πλήζσο φηαλ αθνχεη θάπνηνο ηνλ φξν Καζνιηθή Κάιπςε Τγείαο, θαηαιαβαίλεη ηε
δπλαηφηεηα (πνπ πξέπεη λα έρεη) ν θάζε πνιίηεο ζηελ άκεζε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα
πγείαο. Μήπσο ιείπεη θάηη εμίζνπ ζεκαληηθφ;
Αξρηθά πξέπεη λα νξηζηεί πνηεο θαη πφζεο είλαη νη δηαζηάζεηο ηεο Καζνιηθήο
Κάιπςεο Τγείαο. χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, ε πλνιηθή
Κάιπςε Τγείαο έρεη ηξεηο δηαζηάζεηο (WHO 2010, Μπνπξζαλίδεο 2015):
1. Πνηνο θαιχπηεηαη απφ ηηο δηάθνξεο παξνρέο
2. Πνηεο είλαη νη παξνρέο πνπ πξνζθέξνληαη
3. Πνην είλαη ην χςνο θαηά ην νπνίν απηέο νη παξνρέο θαιχπηνληαη
Παξαζηαηηθά, θαίλνληαη νη παξαπάλσ δηαζηάζεηο ζην παξαθάησ ζρήκα, ηνλ
απνθαινχκελν θαη Κχβν ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο:
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Εικόνα 3: Οι ηρεις διαζηάζεις ηης Καθολικής Κάλσυης Τγείας

Πηγή:WHO 2010

Γηα ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηζρχνπλ:
1. Πνην είλαη ην κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ πνπ έρεη θάιπςε απφ ηηο ππεξεζίεο
πγείαο (διδ: πνηνο): ε απηή ηε δηάζηαζε ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο
αλαθέξεηαη θπξίσο «ζην εχξνο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνχ ή ζην
βαζκφ ησλ αλαζθάιηζησλ πνιηηψλ» (Μπνπξζαλίδεο 2015). ηνλ Κχβν, απηή ε
δηάζηαζε είλαη ε νξηδφληηα αθκή ηεο βάζεο ηνπ.
2. Πνηεο είλαη νη παξνρέο πνπ θαιχπηνληαη (διδ: ηη): Θα ιέγακε, φηη απηή ε δηάζηαζε
δίλεη κηα εηθφλα ηνπ ζπλνιηθνχ «παθέηνπ» ησλ παξνρψλ πνπ απνιακβάλνπλ νη
πνιίηεο. ηνλ Κχβν, απηή ε δηάζηαζε είλαη ε θάζεηε αθκή ηεο βάζε ηνπ.
3. Πνην είλαη ην πνζνζηφ θάιπςεο ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ (διδ: πφζν): Με άιια
ιφγηα, απηή ε δηάζηαζε θαιχπηεη ην ζέκα ηνπ θφζηνπο θαη πνην είλαη ην πνζφ πνπ
θαιχπηεη ν πνιίηεο απφ ην ηακείν αζθαιηζηηθήο θάιπςεο. ηνλ Κχβν, απηή ε
δηάζηαζε είλαη ε θάζεηε αθκή ζην βάζνο.
Πξνθαλψο θαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο νη θνηλσλίεο έρνπλ απψιεηεο, γηα απηφ θαη ε
πξαγκαηηθή θάιπςε είλαη ν κηθξφηεξνο κπιε εζσηεξηθφο θχβνο ηνπ ζρήκαηνο. ηελ
νπζία, ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ αθκψλ ηνπ κεγάινπ Κχβνπ θαη ησλ αθκψλ ηνπ
κηθξφηεξνπ κπιε θχβνπ, αληηπξνζσπεχεη ην πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ πνπ δελ
θαιχπηνληαη απφ ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, ηηο ηαηξνθαξκαθεπηηθέο παξνρέο πνπ δελ
είλαη δηαζέζηκεο θαη ην πνζφ θάιπςεο πνπ ππνιείπεηαη, αληίζηνηρα γηα ηηο ηξεηο
δηαζηάζεηο.
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Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ Κχβνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Παγθφζκηαο Τγείαο,
είλαη πνιιαπιή, αθνχ κπνξνχκε λα δνχκε ηφζν ζε πνην επίπεδν θάιπςεο
βξηζθφκαζηε ζε ζρέζε κε ην ηδαληθφ, φζν θαη ην ζε πνηα ζεκεία απφ ηηο ηξεηο
δηαζηάζεηο ηεο Καζνιηθήο Κάιπςεο Τγείαο ππνιεηπφκαζηε σο θνηλσλία. Έηζη
κπνξνχκε λα ελαξκνλίζνπκε ηηο πξνζπάζεηέο καο πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα
θξίλνπκε σο απνιχησο απαξαίηεηε αιιά θαη λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηηο επφκελεο
ελέξγεηέο καο αλάινγα κε ηε ζεκαληηθφηεηα πνπ απνδίδνπκε ζε θάζε κία απφ
απηέο13.
3.2.2. Γείθηεο Κνηλσληθήο Γηθαηνζύλεο
ηελ πξνζπάζεηά λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη έλλνηεο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη
ηεο Καζνιηθήο Κάιπςεο Τγείαο, είλαη ρξήζηκν λα κειεηεζεί αλ ππάξρεη ηξφπνο
κέηξεζεο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο.
Σν German Bertelsmann Foundation, δεκνζηεχεη ζε εηήζηα βάζε ην δείθηε
θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο14. χκθσλα κε ηε κειέηε «Ο
δείθηεο εμεηάδεη έμη ηνκείο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο: 1) ηελ πξφιεςε θηψρεηαο, 2) ηα
ίζα δηθαηψκαηα ζηελ εθπαίδεπζε, 3) ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 4) ηελ
θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ απνπζία δηαθξίζεσλ, 5) ηελ πγεία θαη 6) ηε δηθαηνζχλε».
Σα ηειεπηαία ρξφληα σο απνηέιεζκα θαη ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ν δείθηεο
θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο παξνπζηάδεη κηα πησηηθή πνξεία.
ηελ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο γηα ην 2016:

13

Αυτό που παρατθρείται είναι ότι ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ του εφρουσ και
ςχεδόν το 100% του πλθκυςμοφ καλφπτεται αλλά υπάρχουν ελλείψεισ ςτισ άλλεσ δφο διαςτάςεισ
14
Στοιχεία υπάρχουν και για χϊρεσ εκτόσ ΕE αλλά κα περιοριςτοφμε ςε ότι αφορά τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ
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Εικόνα 4: Δείκτησ Κοινφνικής Γικαιοζύνης

Πηγή: German Bertelsmann Foundation

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα, είλαη πξνθαλέο φηη ε ρψξα καο είλαη ε ιηγφηεξν
θνηλσληθά δίθαηε ρψξα, κεηαμχ ησλ 28 ρσξψλ – κειψλ ηεο ΔΔ.
3.3. Κνηλσληθή Γηθαηνζύλε θαη Τγεία
Ο Γείθηεο Κνηλσληθήο Γηθαηνζχλεο ηνπ German Bertelsmann Foundation, είλαη έλαο
ζηαζκηζκέλνο δείθηεο έμη επηκέξνπο δεηθηψλ, έλαο απφ ηνπο νπνίνπο είλαη θαη ε
Τγεία. Πην αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ην δείθηε ηεο πγείαο παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα (πξνθαλψο νη πξψηεο ζέζεηο δελ έρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε φηη
αθνξά ηελ θαηάηαμε).
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Εικόνα 5: Γείκηης Κοινφνικής Γικαιοζύνης / Τγεία

Πηγή: German Bertelsmann Foundation

Καη ζηνλ επηκέξνπο δείθηε ηεο πγείαο, ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο θαη
κάιηζηα κε ζπλερψο ρεηξφηεξε επίδνζε απφ ην 2011.
H κειέηε ηνπ German Bertelsmann Foundation, εληνπίδεη δχν ρξνλίδνληα
πξνβιήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο: ην πξψην είλαη νη αδήισηεο θαη άξα
αθνξνιφγεηεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ αζζελψλ θαη γηαηξψλ (ην γλσζηφ δειαδή
«θαθειάθη») θαη ην δεχηεξν είλαη ε δηαθνξεηηθή θαη πην δχζθνιε πξφζβαζε ησλ
πνιηηψλ ζην ζχζηεκα πγείαο, αλαιφγσο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο. (θπζηθά αλαθέξνληαη
θαη άιια, φπσο ε θαθή γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ λνζνθνκείσλ ή ε έιιεηςε
λνζειεπηψλ κε ηελ ηαπηφρξνλε πιεζψξα γηαηξψλ, θάηη πνπ βξίζθεηαη ζε κεγάιε
αληίζεζε κε ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε). ηνλ παξαθάησ πίλαθα
παξνπζηάδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ηεο ΔΔ
ζηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο δηαρξνληθά:
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Εικόνα 6: Γσζκολία πρόζβαζης ζηις σπηρεζίες σγείας λόγφ κόζηοσς, απόζηαζης και καθσζηέρηζης

Πηγή: Eurostat, 2014

Δληνπίδεηαη έλα αθφκα κεγάιν πξφβιεκα ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, πνπ έρεη
λα θάλεη κε ηελ αδπλακία ησλ πνιηηψλ λα ιάβνπλ ηαηξηθή βνήζεηα φηαλ ηελ
ρξεηάδνληαη εθεί πνπ ηελ ρξεηάδνληαη, σο απνηέιεζκα ηεο θαθήο γεσγξαθηθήο
θαηαλνκήο15 ησλ λνζνθνκείσλ ζηε ρψξα, ησλ κεγάισλ ιηζηψλ αλακνλήο 16 αιιά θαη
ηεο νηθνλνκηθήο αδπλακίαο ηνπ πιεζπζκνχ. Μάιηζηα ζχκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην
Κνηλσληθήο θαη Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο «Πνζνζηφ 22% δήισζε φηη έρεη πξφβιεκα
ζηελ πξφζβαζε ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο κε θχξην αλαθεξφκελν θξαγκφ ην
νηθνλνκηθφ θφζηνο. Καηά ην 2014, ρξεηάζηεθαλ θαη δελ είραλ ηελ νηθνλνκηθή
δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ ηαηξηθή θξνληίδα ή ζεξαπεία, ην 13,9% ηνπ πιεζπζκνχ
ειηθίαο 15 εηψλ θαη άλσ. Οδνληηαηξηθή θξνληίδα ή ζεξαπεία δελ έιαβε ην 15,4% ηνπ
πιεζπζκνχ ειηθίαο 15 εηψλ θαη άλσ. Σελ ίδηα ρξνληά, ρξεηάζηεθαλ θαη δελ είραλ ηελ
νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο απφ ςπρνιφγν ή
ςπρίαηξν ην 4,3% ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 15 εηψλ θαη άλσ» (Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο
θαη Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο, 2016).
Σέινο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο εηήζηαο αμηνιφγεζεο ζπζηεκάησλ πγείαο 45
ρσξψλ απφ ην Euro Health Consumer Index (ECHI), «ε Διιάδα ην 2015 θαηείρε ηελ
28ε ζέζε κε 577 βαζκνχο (άξηζηα νη 1.000), ελψ ην 2012 θαηείρε ηελ 22ε ζέζε, ην
15

Είναι γνωςτό ότι για χρόνια ςτθ χϊρα μασ, νοςοκομεία, πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ και ςτρατόπεδα
δθμιουργοφνταν με κριτιρια πολφ διαφορετικά από τα ορκολογικά
16
πχ ςτα χειρουργεία που όμωσ αντιμετωπίςτθκε με τθν δθμοςιοποίθςθ τθσ λίςτασ χειρουργείου
από τα νοςοκομεία.
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2013 ηελ 25ε ζέζε θαη ην 2014 ηελ 28ε ζέζε» (ECHI, 2015). Ζ κειέηε ηεο ECHI
θηάλεη πξνθαλψο ζηα ίδηα ιίγν πνιχ ζπκπεξάζκαηα, πνπ θηάλνπκε κειεηψληαο ηνπο
δείθηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηνλ επηκέξνπο ηεο πγείαο ηνπ German
Bertelsmann Foundation, αιιά θαη ζε έλα αθφκα πνιχ ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα γηα
ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ πγείαο ηεο Διιάδαο θαη ησλ βαζηθψλ επαγγεικαηηψλ ηνπ, “ It
would seem almost supernatural that Greece can keep having the large number of
doctors and pharmacists … unless these have taken very substantial reduction of
income.” (ECHI, 2015)
πκπεξαζκαηηθά, ε Διιάδα κεηά απφ ρξφληα θαθήο δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο ζην
δεκφζην ηνκέα, θαθνχ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ λέσλ, κεηά απφ
ζπζζψξεπζε ηεξάζηησλ ειιεηκκάησλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη εηδηθά ζηελ πγεία θαη
ηελ ηαπηφρξνλε εμππεξέηεζή ηνπο κε λέα δάλεηα, αιιά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε
κηθξνθνκκαηηθψλ θαη κηθξνπνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ νδεγήζεθε ζε κηα δίρσο
πξνεγνχκελν νηθνλνκηθή θξίζε. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο θξίζεο είλαη νξαηά θαη
ζην ρψξν ηεο πγείαο. Οη αληζφηεηεο θαη νη αλνξζνινγηθή αλάπηπμε, θάλνπλ
παξαπάλσ απφ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο θαη πεξηνξίδνπλ ηελ δπλαηφηεηα γηα
πξαγκαηηθή θαζνιηθή θάιπςε πγείαο, πνπ ζα ιέγακε φηη είλαη θαη ε de facto έθθξαζε
ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζην ρψξν ηεο πγείαο.
3.4. Καζνιηθή Κάιπςε Τγείαο – Σν παξάδεηγκα ηεο Γαιιίαο
Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ζηελ πξάμε ε έλλνηα ηεο θαζνιηθήο θάιπςεο πγείαο, ζα
παξνπζηαζηεί ην παξάδεηγκα ηεο Γαιιίαο, κηα ρψξαο ηεο ΔΈ πνπ ήδε απφ ην 2000
έρεη πεηχρεη ην ζηφρν ηεο νιηθήο θάιπςεο πγείαο, φρη φκσο ρσξίο ζπκβηβαζκνχο.
Ζ Γαιιία έρεη έλα ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο πγείαο βαζηζκέλν ζηελ εξγαζία
ζηα πξφηππα ηνπ ζπζηήκαηνο Bismarck. Ωζηφζν πέηπρε ην ζηφρν ηεο θαζνιηθήο
θάιπςεο πγείαο, εθαξκφδνληαο έλα ζχζηεκα θάιπςεο παξνρψλ πγείαο πνπ γηα ηα
θησρφηεξα ζηξψκαηα ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ πνιηηεία17.
3.4.1. Σν ζθέινο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο
Αξρηθή έλλνηα ησλ ζρεδηαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ.
Άιισζηε ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ (2011), ε Γαιιία είλαη ηξίηε ζηηο δαπάλεο

17

Ο όροσ «πολιτεία» χρθςιμοποιείται επίτθδεσ αντί του πιο ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενου «κράτοσ»,
για να τονιςτεί θ κοινωνικι πλευρά του αντικειμζνου που μελετάμε
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πγείαο κε 9,3% ηνπ ΑΔΠ ηεο λα αθνξά δαπάλεο πγείαο πίζσ κφλν απφ ην 11,9% ηεο
Οιιαλδίαο θαη ην 17,7% ησλ ΖΠΑ.
Ο θιαζηθφο ηξφπνο θνξνιφγεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο έδσζε ηε ζέζε ηνπ ζε έλα
δηαθνξεηηθφ θνξνινγηθφ κείγκα, θνξνινγψληαο θαη άιιεο κνξθέο εηζνδήκαηνο φπσο
γηα παξάδεηγκα επελδχζεηο θαη άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
Δπηπιένλ, ζεζκνζεηήζεθαλ εηδηθνί θφξνη πρ ζηνλ θαπλφ, ζην αιθνφι πνπ πιένλ
απνηεινχλ πεξίπνπ ην 13% ησλ δαπαλψλ γηα ηελ θάιπςε πγείαο18 (World Bank,
2014). Δπίζεο, απφ ην 1998, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ
κεηαηξάπεθε ζηνπο

ιεγφκελνπο

ζηνρεπκέλνπο

θφξνπο

ή

earmarked

taxes

(Contribution Sociale Generalisée ή απιά CSG). Οη CSG θφξνη απνηεινχλ ζήκεξα
ζρεδφλ ην 36% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηεο
Γαιιίαο (World Bank, 2014).
Εικόνα 7: Η καηανομή ηφν ζηοτεσμένφν (earmarked) θόρφν

Πηγή: World Bank, 2014

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα, θαίλεηαη πφζν ζνβαξά αληηκεησπίδεη ε Γαιιία ην ζέκα
ηεο θαζνιηθήο θάιπςεο πγείαο, αθνχ πάλσ απφ ην ¼ ησλ ζηνρεπκέλσλ θφξσλ πνπ
επηβάιιεη, πξννξίδνληαη γηα ηελ πγεία.
Σέινο, ζην ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη δηαρξνληθά ε κεηαβνιή ηνπ
κείγκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ γαιιηθνχ ζπζηήκαηνο αζθάιηζεο.

18

Θυμίηουμε εδϊ τθν προςπάκεια τθσ χϊρασ μασ να ειςάγει τον λεγόμενο “fat tax” ςτα πρότυπα τθσ
Γαλλίασ πριν λίγα χρόνια, που αντιμετωπίςτθκε περίπου ςαν ανζκδοτο από μερίδα του τφπου
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Εικόνα 8: Υρημαηοδόηηζη ηοσ ζσζηήμαηος σγείας ηης Γαλλίας

Πηγή: CNAMTS, 2011

3.4.2. Η αληηκεηώπηζε ησλ αληζνηήησλ
Σν γαιιηθφ ππνπξγείν πγείαο, ζχληνκα ζπλεηδεηνπνίεζε ηελ αλάγθε γηα
ζπκπιεξσκαηηθή αζθάιεηα γηα ζπγθεθξηκέλα πιεζπζκηαθά ηκήκαηα φπσο νη άλεξγνη
ή νη ρακειφκηζζνη.
Αξρηθά, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πεξίπνπ ην 95% ησλ Γάιισλ έρεη θάπνηνπ είδνπο
ζπκπιεξσκαηηθή ηδησηηθή αζθάιηζε πνπ θαιχπηεη ηα θφζηε πνπ ηνπο αλαινγνχλ
ζηηο ππεξεζίεο πγείαο (ζπκεζείηε ηνλ Κχβν ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο,
είκαζηε ηψξα ζηελ 3ε δηάζηαζε).
Ωζηφζν, γηα ηηο εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ ρξήδνπλ θξαηηθήο ππνζηήξημεο,
έρνπλ πξνβιεθζεί θάπνηα εηδηθά «ηακεία» πνπ θαιχπηνπλ πιήξσο απηά ηα θφζηε ή
θαη φιν ην θφζηνο αζθάιηζεο. (World Bank, 2014)19. Πην ζπγθεθξηκέλα:
 Αζζελείο κε ρξφληεο παζήζεηο βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ θαηαιφγνπ, έγθπεο γπλαίθεο
θαη λενγέλλεηα δελ έρνπλ ππνρξέσζε πιεξσκήο γηα νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηελ
θαηάζηαζή ηνπο (πξφγξακκα ALD)
 Άλεξγνη θαη ρακειφκηζζνη πνπ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ ηδησηηθή ζπκπιεξσκαηηθή
αζθάιηζε (θξίλεηαη κε βάζε ην εηζφδεκά ηνπο) έρνπλ πιήξε ζπκπιεξσκαηηθή
θάιπςε απφ ηελ πνιηηεία (πξνγξάκκαηα CMU, CMUC, ACS)

19

Περιγράφονται τα ακριβι ειςοδθματικά κριτιρια για τθν επιλογι από αυτά (€8500 ετθςίωσ οι
ελεφκεροι και €13500 τα ηευγάρια)
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 εκαληηθφ είλαη φηη γηα ηνπο παξάλνκνπο κεηαλάζηεο20 ηζρχεη πιήξεο αζθαιηζηηθή
θάιπςε κε κνλαδηθή πξνυπφζεζε λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηξεηο κήλεο παξακνλήο
ζηε ρψξα (πξφγξακκα AME)
πλεπψο ν ζρεδηαζκφο ηεο Γαιιίαο γηα ηελ επίηεπμε Καζνιηθήο Κάιπςεο Τγείαο,
ππνζηεξίδεηαη θαη απφ κηα ζεηξά πξνγξακκάησλ πνπ ζθνπφ έρνπλ λα ππνζηεξίμνπλ
ηα ηκήκαηα εθείλα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Με
ηνλ ηξφπν απηφ ππάξρεη άκεζε ζχλδεζε κε ην ζέκα ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ
πνπ είδακε ζηα πξνεγνχκελα.
3.4.3. Η ζεκαζία ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα
Οη Γάιινη πνιχ γξήγνξα αλαθάιπςαλ ηελ ζεκαζία ελφο ζσζηνχ ζπζηήκαηνο
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαη επέλδπζαλ ζε απηφ αξθεηά, πξνθεηκέλνπ λα
απνθνξηίζνπλ ηα λνζνθνκεία ηνπο απφ αρξείαζην θφξην εξγαζίαο πνπ ζα είρε
αληίθηππν ηφζν ζην θφζηνο φζν θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ.
Αξρηθά εθαξκφζηεθε έλα ζχζηεκα εζεινληηθνχ gate keeping κε νηθνλνκηθά θίλεηξα
γηα ηνπο αζζελείο (κηθξφηεξε ζπκκεηνρή ην θφζηνο γηα απηνχο πνπ ζπκκεηείραλ,
κεγαιχηεξε γηα εθείλνπο πνπ δελ ζπκκεηείραλ, 30% vs. 70%) ψζηε λα εληζρπζεί ν
ξφινο ηνπ γεληθνχ ηαηξνχ (general practioner) θαη λα κεησζνχλ νη αρξείαζηεο
επηζθέςεηο ζε εηδηθνχο γηαηξνχο θαη ζε λνζνθνκεία.
ε ζπλέρεηα ηνπ gate keeping, εθαξκφζηεθε θαη έλα εζεινληηθφ ζρήκα πξηκνδφηεζεο
ησλ γηαηξψλ21. Με βάζε απηφ, νη γηαηξνί πιεξψλνληαη έλα bonus ηεο ηάμεο ησλ
7000€ εηεζίσο αλ πεηχρνπλ ην 100% ησλ ζηφρσλ ηνπο. Οη ζηφρνη αθνξνχζαλ αξρηθά
ηξεηο θαηεγνξίεο: 1) ηελ πξφιεςε 2) ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ ρξνλίσο αζζελψλ 3)
ηελ ζπληαγνγξάθεζε.
Σέινο, απφ ην 2004 εθαξκφζηεθαλ ηφζν ζηα δεκφζηα φζν θαη ζηα ηδησηηθά
λνζνθνκεία ηα ιεγφκελα Κνηλά Δλνπνηεκέλα Ννζήιηα δεκηνπξγψληαο έηζη κηα πην
ίζε θαηάζηαζε ζηνλ λνζνθνκεηαθφ ηνκέα.
3.4.4. Η ζεκαζία ηνπ ειέγρνπ
Απαξαίηεηνο είλαη ν θαιφο ζπληνληζκφο θαη ν έιεγρνο ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ, ηνπ
θφζηνπο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο.

20
21

Ζνασ ακόμα λόγοσ που θ Γαλλία αποτελεί ςτακερό μεταναςτευτικό προοριςμό
CAPI (Contrats d'amélioration des pratiques individuelles)
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Δπηιέρζεθε ε αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ λνζνθνκείσλ θαη ε κεηαηξνπή ησλ δηνηθεηψλ
ηνπο ζε κάλαηδεξ κε κεγάιν βαζκφ απηνλνκίαο ψζηε λα εληζρπζεί θαη ε ινγνδνζία.
ε ζπλάξηεζε κε απηφ ην κέηξν, είλαη θαη ε απφθαζε γηα δεκηνπξγία λνζνθνκεηαθψλ
ηκεκάησλ ψζηε λα δψζνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο γηαηξνχο λα απνθηήζνπλ θαη
δηνηθεηηθή εκπεηξία22.
Δπηπιένλ, νη απνθαζίζηεθε ε απνθέληξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, κεηαθέξνληαο
επζχλεο ζε πεξηθεξεηαθέο αξρέο, παξφκνηα κε ηηο δηθέο καο ΤΠΔ αιιά κε απμεκέλεο
αξκνδηφηεηεο23, ψζηε νη ππεξεζίεο λα πξνζθέξνληαη πην ζηνρεπκέλα, αλάινγα κε ηηο
εηδηθέο αλάγθεο ηεο θάζε πεξηνρήο κε βάζε ην επηδεκηνινγηθφ ηεο πξνθίι θιπ.
3.5. Πιήξεο πξόζβαζε ζην ζύζηεκα πγείαο ζηελ Διιάδα – Ο λ. 4368/2016
Υξεζηκνπνηψληαο ην ππφδεηγκα ηνπ Κχβνπ ηνπ ΠΟΤ φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ
αζθαιηζκέλσλ, παξαηεξνχκε φηη είρακε κηα δηαξθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
αλαζθάιηζησλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο24 (κελ μερλάκε φηη ζηε ρψξα καο, ε
θνηλσληθή αζθάιηζε είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ εξγαζία, κνληέιν Bismarck).
Αλαθνξηθά κε ην «παθέην» αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ έλα βαζηθφ ζρφιην είλαη φηη νη
θαιχςεηο πνπ παξέρνληαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο κάιινλ κεηψλνληαη. Ωζηφζν, ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ην παξερφκελν αζθαιηζηηθφ παθέην είλαη κέρξη ζηηγκήο αξθεηά
ηθαλνπνηεηηθφ.
Μεγάιν πξφβιεκα πιένλ παξνπζηάδεηαη ζηελ ηξίηε δηάζηαζε ηνπ Κχβνπ, αθνχ ε
ζπκκεηνρή πνπ θαινχληαη νη αζθαιηζκέλνη λα πιεξψζνπλ, είλαη ζεκαληηθή θαη
κάιηζηα βαίλεη απμαλφκελε, αθνχ φρη κφλν ππεξεζίεο δελ θαιχπηνληαη πιήξσο αιιά
θαη ε ζπκκεηνρή ζηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε έρεη απμεζεί αξθεηά25 εληείλνληαο έηζη
ηηο αληζφηεηεο θαη ην αίζζεκα έιιεηςεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο.
ην παξαπάλσ πιαίζην, ε ειιεληθή θπβέξλεζε ην 2016 έθαλε έλα ζεκαληηθφ βήκα
πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θαζνιηθήο θάιπςεο πγείαο ςεθίδνληαο ην λ. 4368/2016
ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, φινη νη αλαζθάιηζηνη κπνξνχλ λα έρνπλ πιήξε λνζειεπηηθή
θάιπςε απφ ηηο δεκφζηεο δνκέο πγείαο κε κφλε «πξνυπφζεζε» λα έρνπλ ΑΜΚΑ ελψ

22

Βζβαια βοθκάει και το γεγονόσ ότι οι γιατροί ςτα γαλλικά νοςοκομεία είναι όςοι χρειάηονται
Δεν μποροφμε παρά να παρατθριςουμε αρκετζσ ομοιότθτεσ με το ελλθνικό ςφςτθμα, με διαφορζσ
όμωσ ςτθν εφαρμογι
24
Ζνασ άνεργοσ ςιμερα, ζχει ζνα χρόνο αςφαλιςτικι κάλυψθ από τον ΟΑΕΔ, τθ ςτιγμι που ο μζςοσ
χρόνοσ που απαιτείται για να ξαναβρεί κάποιοσ δουλειά ξεπερνάει τα δφο χρόνια. Συνολικά οι
αναςφάλιςτοι υπολογίηονται ςτα 2,5 εκατομμφρια
25
Χαρακτθριςτικό είναι ότι τα δερματολογικά φάρμακα δεν ςυνταγογραφοφνται
23
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γηα ηελ θαξκαθεπηηθή δαπάλε ηζρχεη πιένλ γηα ηνπο αλαζθάιηζηνπο φηη αθξηβψο
ηζρχεη γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο26:
Αλακθίβνια, πξφθεηηαη γηα έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε. Σν
εξψηεκα είλαη φκσο αλ απφ κφλν ηνπ αξθεί.
Ζ θξηηηθή πνπ έρεη γίλεη, είλαη φηη δελ έρεη ιεθζεί κέξηκλα γηα ην ρξεκαηνδνηηθφ
ζθέινο αθνχ ε πξφλνηα ηνπ λφκνπ φηη ην θφζηνο ζα ην επσκηζηεί ν ΔΟΠΤΤ δελ
επαξθεί. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζεσξεηηθά ζήκεξα, είλαη φηη ην ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ
πνπ είλαη αζθαιηζκέλν θαη θαηαβάιεη θαλνληθά ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπ εηζθνξέο,
επσκίδεηαη θαη ην θφζηνο ηνπ αλαζθάιηζηνπ ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ. Απηή ε
κεηαθχιπζε ηνπ θφζηνπο, αλ θαη ζχκθσλε κε ηελ αξρή ηεο αιιειεγγχεο 27, δελ
ζπληζηά κηα βηψζηκε ιχζε καθξνρξφληα28. Ήδε, ηε ζηηγκή πνπ γξάθεηαη απηή ε
κειέηε, ηα λνζνθνκεία πνπ ζεθψλνπλ άιισζηε θαη ην κεγαιχηεξν βάξνο ησλ
αλαζθάιηζησλ ζπκπνιηηψλ καο, έρνπλ ζπζζσξεχζεη κεγάιν θφζηνο, απαηηήζεηο
δειαδή πνπ ν ΔΟΠΤΤ δελ κπνξεί λα απνπιεξψζεη.
Δθηφο φκσο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία, θάπνηα άιιε θίλεζε ζε ζεζκηθφ
επίπεδν, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο θαζνιηθήο θάιπςεο πγείαο δελ έρεη
γίλεη κέρξη ζήκεξα. Ωο θνηλσλία, πεξηνξηδφκαζηε ζηηο ελέξγεηεο θαη ηηο δξάζεηο ηεο
ιεγφκελεο «Κνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ», ζην επίπεδν πνπ απηέο κπνξεί λα είλαη
απνηειεζκαηηθέο ή θαη πξαγκαηηθά αλεμάξηεηεο απφ άιια θέληξα απνθάζεσλ. Καη
αο κελ μερλάκε θπζηθά ην ξφιν πνπ παίδεη δηαρξνληθά ζηε ρψξα καο ν ζεζκφο ηεο
νηθνγέλεηαο, σο γλήζηα εθπξφζσπνο ηνπ λνηηνεπξσπατθνχ κνληέινπ θξάηνπο
πξφλνηαο.
Η αλάιπζε ησλ αξηζκώλ
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ην ππνπξγείν πγείαο έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ θαηά ην
ζρεδηαζκφ ηνπ λφκνπ, νη αλαζθάιηζηνη ζηε ρψξα καο θηάλνπλ ηα 2,5 εθαηνκκχξηα
πνιίηεο29. Ωζηφζν ν αξηζκφο απηφο δελ κπνξεί κε ζαθήλεηα λα ππνινγηζηεί, θάηη πνπ
αξθεηέο θνξέο έρεη ηνληζηεί αθφκα θαη απφ ηνπο θαηά θαηξνχο ππνπξγνχο πγείαο.

26

Φάρμακα υψθλοφ κόςτουσ παρζχονται αποκλειςτικά από τα φαρμακεία των Νοςοκομείων και του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ
27
Η αρχι τθσ Αλλθλεγγφθσ, που εν πολλοίσ βαςίηεται ςτθν ειςοδθματικι ικανότθτα
28
Αυτό βζβαια είναι ζνα ςφνκετο πρόβλθμα που ςυνδυάηει ανεργία, ανάπτυξθ, υπογεννθτικότθτα,
μεταναςτευτικό κλπ και αποτελεί κζμα άλλθσ μελζτθσ
29
http://www.moh.gov.gr/articles/health/anaptyksh-monadwn-ygeias/3999-prosbash-twnanasfalistwn-sto-dhmosio-systhma-ygeias
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Πξνθαλψο, απηφο ν κεγάινο αξηζκφο αλαζθάιηζησλ δεκηνπξγεί θαη αληίζηνηρα
κεγάιεο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ πγείαο, ε
αλάγθε ζε ρξήκαηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ησλ
αλαζθάιηζησλ ζπκπνιηηψλ καο, θηάλεη ηα 150 εθαηνκκχξηα επξψ.
Ο λφκνο πξνβιέπεη φηη ην θφζηνο ζα θαιχπηεηαη εμνινθιήξνπ απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ, θάηη
πνπ κέρξη ζήκεξα δελ έρεη γίλεη κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλνληαη νη πξνυπνινγηζκνί
ησλ λνζνθνκείσλ, πνπ ζχκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία δελ ζα μεπεξάζνπλ ηα
1,2 δηο επξψ ην 2017 γηα φια ηα λνζνθνκεία30. Ωζηφζν δελ γίλεηαη αλαθνξά ζην
αθξηβέο πνζφ αλά αλαζθάιηζην πνπ ν ΔΟΠΤΤ ζα θιεζεί λα θαηαβάιεη. Γηα
παξάδεηγκα, ζα είλαη φζν ην θφζηνο αλά αζθαιηζκέλν; Θα είλαη έλα ζηαζεξφ πνζφ;
χκθσλα κε άξζξν ηεο εθεκεξίδαο ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ «Μφλν ζηα λνζνθνκεία ηεο
Αζήλαο (1ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Αηηηθήο), ε πεξίζαιςε αλαζθάιηζησλ Διιήλσλ
θαη αιινδαπψλ θαζψο θαη αζζελψλ κε βηβιηάξην απνξίαο θφζηηζε πέξπζη 57,2 εθαη.
επξψ. Σν 2013 ην πνζφ απηφ αλεξρφηαλ ζηα 41,5 εθαη. επξψ, ην 2014 αλέβεθε ζηα
47,5 εθαη. επξψ θαη ην 2015 ήηαλ ζηα 51 εθαη. επξψ. ηηο δσξεάλ παξνρέο πξνο ηνπο
αζθαιηζκέλνπο θαη άπνξνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο κε ηελ
πξνυπφζεζε απηέο λα εθηεινχληαη ζην ΔΤ. Δληφο ηνπ 2016, 204.000 αλαζθάιηζηνη
ζε φιε ηε ρψξα ππνβιήζεθαλ δσξεάλ ζε εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ζπλνιηθνχ
θφζηνπο 23,5 εθαη. επξψ. Ήδε, ηνπο δχν πξψηνπο κήλεο ηνπ 2017 εθδφζεθαλ
παξαπεκπηηθά εμεηάζεσλ γηα 85.755 αλαζθάιηζηνπο πνιίηεο αμίαο 7,3 εθαη. επξψ».

30

Επί τθ ευκαιρία, χαρακτθριςτικό είναι πωσ ςφμφωνα με τον αναπλθρωτι διοικθτι του
νοςοκομείου Σωτθρία κ. Αντϊνιο Κουφάκθ, ακόμα δεν ζχει λειτουργιςει οφτε και θ ςχετικι
εφαρμογι για τισ πλθρωμζσ
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Εικόνα 9: Περίθαλψη αναςφάλιςτων για την Αθήνα

Πηγή: εφημερίδα Καθημερινή

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζχκθσλα κε πξφζθαηεο θπβεξλεηηθέο εμαγγειίεο, ν ΔΟΠΤΤ
πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηα λνζνθνκεία κε 500-600 εθαηνκκχξηα επξψ, θάηη
πνπ κάιινλ θαίλεηαη δχζθνιν αθνχ ν ίδηνο ν ΔΟΠΤΤ ιακβάλεη θξαηηθή
επηρνξήγεζε αιιά θαη επηδφηεζε απφ ηνλ (ειιεηκκαηηθφ απφ ην μεθίλεκά ηνπ)
ΔΦΚΑ. Οπφηε θαληάδεη εχινγν ην εξψηεκα «πψο ζα επηδνηήζεη ν ΔΟΠΤΤ ηα
λνζνθνκεία ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ 4368/2016;».
3.6. Priority Setting: Πνηνο νξίδεη ην «παθέην» παξνρώλ θαη ηη
ζπκπεξηιακβάλεη απηό ζηε ρώξα καο;
ηνλ Κχβν ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο, ε δεχηεξε δηάζηαζε αθνξά ην
ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ή κε άιια ιφγηα ην πνηεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο
θαιχπηεη ην αζθαιηζηηθφ ηακείν γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ. ε απηφ ην ζεκείν,
είλαη ρξήζηκν λα γίλεη κηα ππελζχκηζε ηεο αξρήο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ επηκεξηζκνχ ησλ
ζπζηεκάησλ, φηη δειαδή ζην ζχζηεκα πγείαο (φπσο θαη ζε θάζε άιιν ζχζηεκα 31)
πξέπεη λα ππάξρεη εμεηδίθεπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο έηζη ψζηε θάζε
εκπιεθφκελν κέξνο λα θάλεη θάηη δηαθνξεηηθφ.

31

Πολφ περιςςότερο εφόςον πρόκειται για δυναμικά ςυςτιματα όπωσ αυτό τθσ υγείασ
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ην παξαθάησ ζρήκα, παξνπζηάδνληαη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ
κεξψλ ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα δνζεί ζηε ζρέζε 5
πνπ δείρλεη ζρεκαηηθά ηε ζρέζε πνπ πξέπεη λα έρεη ν ζηξαηεγηθφο αγνξαζηήο
ππεξεζηψλ πγείαο (διδ ν ΔΟΠΤΤ) κε ηνπο παξφρνπο, διδ ηα λνζνθνκεία.
Δικόνα 10: Πολσεπίπεδο ζύζηημα διακσβέρνηζης

Πηγή: Μποσρζανίδης, 2017

Με απιά ιφγηα, ν ΔΟΠΤΤ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ άκεζε επζχλε γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ
παθέηνπ

ησλ

παξερφκελσλ

ππεξεζηψλ,

θαη

κέζσ

ηνπ

κεραληζκνχ

ησλ

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ ειεχζεξε αγνξά (ηα λνζνθνκεία, ηηο θιηληθέο θιπ) λα
ζπλάπηεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ζπκθσλίεο (contract management). Φπζηθά ππάξρνπλ
ηα δεκφζηα λνζνθνκεία πνπ απνηεινχλ ηελ ξαρνθνθαιηά ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ηεο
ρψξαο καο, θαη ζα πξέπεη κε ηηο (απηφλνκεο) δηνηθήζεηο ηνπο ν ΔΟΠΤΤ λα είλαη ζε
ζέζε λα δηαπξαγκαηεχεηαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ην χςνο ηνπ θφζηνπο
απηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, δεκηνπξγείηαη έλα δεκφζην ζχζηεκα πγείαο πνπ φκσο ζα
ιεηηνπξγεί κε φξνπο ειεχζεξεο αγνξάο αιιά γηα ην θαιφ ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνιίηε
θαη γηα ηελ πξνάζπηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη φρη γηα ηελ εμαζθάιηζε
ππέξνγθσλ θεξδψλ γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
ηελ πξάμε ζηε ρψξα καο ηζρχεη ν Δληαίνο Καλνληζκφο Παξνρψλ Τγείαο (γλσζηφο
σο ΔΚΠΤ) πνπ ζπρλά ηξνπνπνηείηαη απφ ηα θάζε θνξά αξκφδηα ππνπξγεία. Ο
θαλνληζκφο απηφο, πεξηγξάθεη κε ιεπηνκέξεηα ηηο παξνρέο πνπ ν ΔΟΠΤΤ
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ππνρξενχηαη λα θαιχςεη γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ θαη δελ ππάξρεη θακία
ειαζηηθφηεηα σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ. πσο θαηαιαβαίλνπκε, αξκφδηνο
ζπληάθηεο ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ είλαη ν εθάζηνηε ππνπξγφο θαη φρη ν θαζ’ χιηλ
αξκφδηνο ΔΟΠΤΤ, ν νπνίνο θαιείηαη απιά λα ηνλ εθαξκφζεη.
Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ, πξέπεη κε θάζε ηξφπν λα ηνληζζεί φηη ην θξάηνο αζθεί
θαλνληθά ηεξαξρία επί ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη ησλ δεκνζίσλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πγείαο,
αθνχ ην θξάηνο είλαη πνπ νξίδεη δηνηθεηέο, δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα θιπ ελψ ην θξάηνο
νξίδεη επίζεο θαη ηα Κνηλά Δλνπνηεκέλα Ννζήιηα – ΚΔΝ.
πλεπψο, επηζηξέθνληαο ζην παξαπάλσ ζρήκα, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε θνκβηθή ζρέζε
κεηαμχ αγνξαζηή θαη παξφρσλ (δειαδή ε ζρέζε 5) ζηελ νπζία θαη ζηελ πξάμε δελ
ππάξρεη, αθνχ νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη ην θξάηνο κε ηνπο παξφρνπο αιιά θαη κε
ηνλ ζηξαηεγηθφ αγνξαζηή

είλαη ηδηαίηεξα ζηελέο θαη πεξηνξηζηηθέο. Μφλν ε

απνδπλάκσζε ησλ δχν απηψλ ζρέζεσλ, κε ηελ «απνβνιή ηνπ θξάηνπο», ζα δψζεη ηε
δπλαηφηεηα ζηνλ ΔΟΠΤΤ λα παίμεη ην ξφιν γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε, κέζσ ηεο
εθρψξεζεο νπζηαζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ζε απηφλ. ε απηφ ην πιαίζην, ν ΔΟΠΤΤ ζα
είλαη ζε ζέζε λα νξίδεη ην «παθέην» παξνρψλ ππεξεζηψλ πγείαο γηα ηνπο
αζθαιηζκέλνπο ηνπ. Ζ ηειηθή θαηάζηαζε, ζα είλαη έλαο ΔΟΠΤΤ ΠΟΤ ζα δίλεη ηελ
απάληεζε ζηα εξσηήκαηα: πνηνο είλαη ν αγνξαζηήο; Ση ζα αγνξάδεη θαη γηα πνηνπο;
Απφ πνηνπο ζα αγνξάδεη ηηο ππεξεζίεο; Πψο ζα γίλεηαη ε αγνξά θαη πψο ζα νξίδνληαη
νη ηηκέο;
Καηφπηλ ηνχηνπ, ην θξάηνο ζα έρεη έλαλ επηηειηθφ ξφιν, πνπ ζα απηνπεξηνξίδεηαη
ζηνλ έιεγρν, κέζσ απηνκαηηζκψλ θαη κεραληζκψλ ειέγρνπ, ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο
ηνπ ζπζηήκαηνο.
3.7. Δίλαη ζήκεξα ν ΔΟΠΤΤ ηθαλόο λα παίμεη ηνλ θνκβηθό ηνπ ξόιν;
Οη ηξεηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο είλαη νη εμήο:
Λεηηνπξγία 1ε: Παξαγσγή θαη δηαλνκή. Πνηνο δειαδή αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα
παξάμεη θαη δηαλείκεη ηηο ππεξεζίεο πγείαο ζηνπο πνιίηεο – αζθαιηζκέλνπο; Ζ
απάληεζε είλαη νη δηάθνξνη ιεηηνπξγηθά δηαθνξνπνηεκέλνη θνξείο (λνζνθνκεία,
κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θιπ) ψζηε ν πνιίηεο λα απαιιάζζεηαη ηεο
πιεξσκήο, αθνχ θαηαβάιεη εηζθνξέο ή θφξνπο ή θαη ηα δχν φπσο ζηε ρψξα καο.
ηελ πεξίπησζε ηνπ ΔΟΠΤΤ, έρεη μεθαζαξηζηεί φηη ζα έρεη εθεμήο ην ξφιν ηνπ
ζηξαηεγηθνχ αγνξαζηή ππεξεζηψλ πγείαο θαη φρη απηφλ ηνπ παξφρνπ.
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Λεηηνπξγία 2ε: Υξεκαηνδφηεζε. Γειαδή απφ πνχ θαη πψο ζα αληιήζνπλ νη θνξείο
ηνπο πφξνπο ηνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηελ δεκηνπξγία ηνπο; Πνηνη είλαη απηνί
νη θνξείο πνπ ζα επηθνξηηζηνχλ κε ηελ άληιεζε ησλ θφξσλ; Καη κε βάζε πην
ζχζηεκα ζα πιεξψλεη ην θξάηνο ηα λνζνθνκεία32;
Λεηηνπξγία 3ε: πληνληζκφο. Κάζε νξγαληζκφο ή ζχζηεκα νθείιεη λα έρεη έλα ηξφπν
ζπληνληζκνχ ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ πξνο ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. ζνλ αθνξά ην
ζχζηεκα πγείαο, αλαθεξφκαζηε ζην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο πνπ ζα πηνζεηεζεί απφ
ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ζα νξίζεη ηνλ ηξφπν αιιά θαη ην κέγεζνο παξέκβαζεο ηνπ
θξάηνπο ζην ζπληνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε απηφ λα πεηπραίλεη ηνπο ζηφρνπο.
Δικόνα 11: Η ζτέζη ηφν ηριών λειηοσργιών ηφν ζσζηημάηφν σγείας

Πηγή: Μποσρζανίδης, 2017

Πξνθαλψο, απφ ην παξαπάλσ ζρήκα πξνθχπηεη φηη νη ηξεηο απηέο ιεηηνπξγίεο
ζπιιεηηνπξγνχλ θαη δηέπνληαη απφ κηα δπλακηθή αιιειεπίδξαζεο.
Αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε ιεηηνπξγία ε απάληεζε είλαη (ζεσξεηηθά) εχθνιε αθνχ
πιένλ νη ξφινη έρνπλ δηαρσξηζηεί θαη ν ΔΟΠΤΤ απνηειεί ηνλ ζηξαηεγηθφ αγνξαζηή
ππεξεζηψλ πγείαο ηεο ρψξαο πνπ ηηο πξνζθέξεη ελ ζπλερεία ζηνπο αζθαιηζκέλνπο.
ζνλ αθνξά ηελ ηξίηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπληνληζκνχ, εθφζνλ ην ειιεληθφ ζχζηεκα
πγείαο είλαη έλα αξθεηά πνιχπινθν ζχζηεκα δηνίθεζεο, πνπ εκπιέθνληαη πνιινί
θνξείο ν ζπληνληζκφο είλαη απαξαίηεηνο ψζηε φια ηα γξαλάδηα λα ιεηηνπξγήζνπλ
ζσζηά πξνο φθεινο ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνιίηε. Απηφ ην ξφιν ηνλ έρεη αλαιάβεη

32

Για παράδειγμα ςτο παρελκόν το κράτοσ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα αναλάμβανε τθν
αναδρομικι κάλυψθ των ελλειμμάτων των νοςοκομείων
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ζπγθεληξσηηθά ην θξάηνο κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ππνπξγείνπ πγείαο,
δεκηνπξγψληαο έηζη έλα ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο, κε πεξηνξηζκέλνπο
βαζκνχο αλεμαξηεζίαο.
Πεξλψληαο ζηελ δεχηεξε ιεηηνπξγία (ρξεκαηνδφηεζε), αλαθέξζεθε ήδε ην παξάδνμν
φηη ν ΔΟΠΤΤ δελ έρεη αλαιάβεη αθφκα ηε ζπιινγή ησλ εηζθνξψλ, έξγν πνπ έρεη
παξακείλεη ζηα επηκέξνπο ηακεία. Γεληθφηεξα ζε κεγάιν βαζκφ νη θιάδνη αζθάιηζεο
πνπ εληάρζεθαλ ζηνλ ΔΟΠΤΤ ελ πνιινίο δηαηήξεζαλ ηελ απηνηέιεηά ηνπο, ηελ
απνλνκή ππεξεζηψλ πγείαο ζε ρξήκα, δηαθνξεηηθά πνζνζηά εηζθνξψλ θιπ. Απηφ
ζεκαίλεη φηη ν ΔΟΠΤΤ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα
ρξεκαηνδνηηθνχ ραξαθηήξα, αθνχ δελ έρεη ην ζχλνιν ηεο επζχλεο ηεο
ρξεκαηνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο.
Αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη θαη ζηελ νξγαλσηηθή θνπιηνχξα ηνπ ΔΟΠΤΤ.
Απνηειψληαο ζηελ πξάμε κηα ζπλέλσζε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ ηακείσλ κε
μερσξηζηή θνπιηνχξα θαη δηαδηθαζίεο, ν ΔΟΠΤΤ δελ θαηάθεξε άκεζα κε ηε
ιεηηνπξγία ηνπ λα βξεη κηα νκνηνγέλεηα απαξαίηεηε γηα ην έξγν ηνπ. ήκεξα, πέληε
ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζή ηνπ, απηέο νη δηαθνξέο αθφκα ραξαθηεξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία
ηνπ νξγαληζκνχ.
Απνηηκψληαο

ηε δηακνξθσζείζα θαηάζηαζε, ε κεηαξξχζκηζε ζηνλ ηνκέα ηεο

αζθαιηζηηθήο θάιπςεο δελ έιαβε ππφςε ηελ εκπεηξία απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηελ
εθαξκνγή παξφκνησλ ζπζηεκάησλ ζε άιιεο ρψξεο θαη επηπιένλ πεξηφξηζε ην πεδίν
δξάζεο αθνχ εμαξρήο δελ απνδφζεθε ζηνλ ΔΟΠΤΤ ε ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο
ζπιινγήο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Κάπνηεο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο απφςεηο,
πνπ κπνξνχζαλ λα αιηεπηνχλ απφ ηελ επξσπατθή ηνπιάρηζηνλ πξαγκαηηθφηεηα αιιά
θαη απφ έλα (πεξηνξηζκέλν) επηζηεκνληθφ δηάινγν πνπ εθ ησλ πζηέξσλ αλαδχζεθε
δελ έηπραλ κεγάιεο πξνζνρήο.
Σέινο, ελδηαθέξνλ ζεκείν απνηειεί ε ζχλδεζε ζηελ θνηλή ζπλείδεζε ηνπ ΔΟΠΤΤ κε
έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πξσηνβάζκηαο πγείαο, θάηη πνπ απνηειεί ζηνηρείν
άγλνηαο αιιά θαη γεληθφηεξνπ πξνβιεκαηηζκνχ, αθνχ κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΤ ηε
δεθαεηία ηνπ 1980 ε αλαζεσξεηηθή θαη θαηλνηφκα ζθέςε ζηελ ρψξα καο αλαδεηεί ηε
ζέζε ηεο ζηελ πνιηηηθή ζθέςε.
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4. ΈΝΝΟΙΑ ΣΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΣΟ ΤΣΗΜΑ
ΤΓΔΙΑ
Ξεθηλψληαο ηελ αλάιπζε γηα ηελ θνκβηθή γηα θάζε ζχζηεκα, έλλνηα ηεο
δηαθπβέξλεζεο ζθφπηκν είλαη λα θάλνπκε έλαλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ αξρψλ ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ζην ζχζηεκα πγείαο.
Με ηνλ φξν απνηειεζκαηηθόηεηα ελλννχκε ην βαζκφ επίηεπμεο απφ ην ζχζηεκα πγείαο
ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηε δηνίθεζε, ελψ κε ηνλ φξν απνδνηηθόηεηα
ελλννχκε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο.
Πξνθαλψο ζε έλα δαπαλεξφ ζχζηεκα, φπσο ην ζχζηεκα πγείαο, νη δχν απηέο αξρέο
κπνξεί λα βξεζνχλ ζε επζχ αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο. Μάιηζηα, θάηη ηέηνην κπνξεί
λα εληαζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ζε ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε νηθνλνκηθή θξίζε θαη
επνπηεία απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο είλαη ε δηθηά καο.
Οπφηε ινγηθά εγείξεηαη ην εξψηεκα «πνηα απφ ηηο δχν αξρέο είλαη ζεκαληηθφηεξε;».
Γηα

έλα

ζχζηεκα

πγείαο

πξνηεξαία

αξρή

νθείιεη

λα

είλαη

απηή

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο, δειαδή ε ζσηεξία αλζξψπηλσλ δσψλ θαη ε βειηίσζε ηεο
πγείαο ησλ πνιηηψλ. πλεπαθφινπζα, ην επφκελν εξψηεκα πνπ δεκηνπξγείηαη, είλαη
«πψο ζα εμαζθαιηζηεί ε επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη πψο ζα
ηζνξξνπήζεη κε ηηο δεδνκέλεο αλάγθεο γηα έιεγρν ησλ δαπαλψλ;». ε απηφ ην
εξψηεκα, ε απάληεζε είλαη ε δηαθπβέξλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο.
4.1. Ση είλαη δεκόζηα δηαθπβέξλεζε
Αξρηθά, αο δνχκε πψο νξίδεηαη δηεζλψο ν φξνο δηαθπβέξλεζε (κε κηα απιή έξεπλα
ζην δηαδίθηπν, κπνξεί θάπνηνο λα βξεη αξθεηνχο νξηζκνχο. Δπηιέρζεθαλ θάπνηνη απφ
απηνχο κε ζθνπφ λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε κειέηε):
 «Γηαθπβέξλεζε είλαη νη παξαδφζεηο θαη νη ζεζκνί κέζσ ησλ νπνίσλ αζθείηαη ε
εμνπζία ζε κηα ρψξα» Kaufmann et al. (2004).
 «Γηαθπβέξλεζε είλαη νη δηάθνξνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο δεκφζηνη θνξείο θαη
δεκφζηνη νξγαληζκνί αζθνχλ ηελ εμνπζία ψζηε λα παξέρνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο
ζηνπο πνιίηεο» World Bank (2007).
 «Γηαθπβέξλεζε είλαη έλα ζχζηεκα αξρψλ, πνιηηηθψλ θαη ζεζκψλ κέζσ ησλ
νπνίσλ κηα θνηλσλία δηαρεηξίδεηαη ηα νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη θνηλσληθά
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δεηήκαηά ηεο αλάκεζα ζην θξάηνο, ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα» ΟΖΔ (2007).
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή απφ ηελ πιεπξά ηεο (πξνθαλψο επεξεαζκέλε απφ ηα
πξννδεπηηθά ηκήκαηά ηεο θαη απφ ηελ ηζηνξία ηεο γεξαηάο επείξνπ), νξίδεη ηε
δηαθπβέξλεζε απιά σο ηελ «ηθαλφηεηα ηνπ θξάηνπο λα ππεξεηεί ηνπο πνιίηεο ηνπ».
Θα ήηαλ ηέινο ρξήζηκν λα ηνληζηεί ε ζεκαζία πνπ δίλεη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο
Τγείαο ζηε δηαθπβέξλεζε γηα ηε βειηίσζε ηφζν ηεο πγείαο ηνπ παγθφζκηνπ
πιεζπζκνχ φζν θαη ηεο ελδπλάκσζεο ηεο αζζελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ησλ
ζπζηεκάησλ πγείαο. Ζ κειέηε “Health 2020” αλαγλσξίδεη ην ξφιν πνπ παίδεη ε
δηαθπβέξλεζε φρη κφλν γηα ηελ εγεζία ησλ ππνπξγείσλ πγείαο αιιά θαη γηα ηνλ
θιάδν πγείαο γεληθφηεξα (WHO, Regional office of Europe, 2016).
Δίλαη αληηιεπηφ φηη νη παξαπάλσ νξηζκνί, ζε γεληθέο γξακκέο θηλνχληαη πξνο ηελ ίδηα
θαηεχζπλζε θαη δίλνπλ ζηνλ αλαγλψζηε λα θαηαιάβεη πεξίπνπ ην ίδην πξάγκα. ηη
δειαδή δηαθπβέξλεζε είλαη ην ζχλνιν ησλ κεραληζκψλ33 πνπ ζπληνλίδνληαη θαη
αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο πνιίηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηνηθήζνπλ ην
θξάηνο θαη λα πάξνπλ απνθάζεηο.
Αλαθνξηθά κε ηε δεκφζηα δηαθπβέξλεζε απηή δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξα μερσξηζηά
αληηθείκελα (Μπνπξζαλίδεο, 2017):
 κεραληζκφ ζπληνληζκνχ (δειαδή θιαζηθή θξαηηθή ηεξαξρία ή αγνξέο ή θάηη
ελδηάκεζν)
 επίπεδν ζην νπνίν ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο (εδψ κπαίλεη ε έλλνηα ηεο
απνθέληξσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο)
 κεραληζκφο θαη ηα αληηθείκελα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ (πρ ζέζπηζε πιαθφλ ζηηο
ηηκέο ησλ θαξκάθσλ απφ ην ππνπξγείν)
 ηα εξγαιεία ηεο δηνίθεζεο (απηά κπνξεί λα είλαη πνιιά κέζα απφ έλα θάζκα πνπ

θηλείηαη απφ ηηο θιαζηθέο νδεγίεο, λφκνπο θιπ κέρξη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ειεχζεξεο
αγνξάο)

4.1.1. Γείθηεο δηαθπβέξλεζεο
Γηα ηε κέηξεζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνη
δείθηεο θαη κεηαβιεηέο φπσο ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, ε δεκφζηα ηάμε, ε ινγνδνζία
θπβεξλψλησλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ, ην ξπζκηζηηθφ
33

Και όπου μθχανιςμοί μπορεί να είναι δθμόςια πρόςωπα, υπθρεςίεσ, οργανιςμοί, υπθρεςίεσ κλπ
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πιαίζην, ην θξάηνο δηθαίνπ θαη ε εθαξκνγή ησλ λφκσλ, ν έιεγρνο ηεο δηαθζνξάο, νη
βαζκνί ειεπζεξίαο ζηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θ.α. είλαη παξάκεηξνη
πνπ ιακβάλνληαη ππφςε φηαλ επηρεηξνχκε λα ππνινγίζνπκε δείθηεο κέηξεζεο ηεο
δηαθπβέξλεζεο.
Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο ην 2008 δεκνζίεπζε κηα ιίζηα κέηξσλ πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα κεηξήζνπλ ηε δηαθπβέξλεζε ηεο δεκφζηαο πγείαο σο εμήο:
 Health worker absenteeism in public health facilities
 Proportion of government funds reaching district-level facilities
 Stock-out rates for essential drugs in health facilities
 Proportion of informal payments within the public health care system
 Proportion of pharmaceutical sales that consist of counterfeit drugs
Μεηαμχ άιισλ θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα κέζσ ηνπ Worldwide Governance
Indicators (WGI) project34, έρεη αλαιάβεη ην έξγν ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε
δηαθπβέξλεζεο γηα 215 ρψξεο. Οη δείθηεο δηαθπβέξλεζεο θαηαξηίδνληαη γηα θάζε
ρψξα απφ ην 1996, «κέζσ θπιηφκελσλ εξεπλψλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηηο απφςεηο
επηρεηξήζεσλ, πνιηηψλ, δεμακελψλ ζθέςεο, κε θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ, δηεζλψλ
νξγαληζκψλ θαη δηαθφξσλ άιισλ εηδηθψλ γηα θάζε ρψξα.» (Καξακάλεο, 2017)
ην ηέινο ηεο αλάιπζεο πξνθχπηνπλ θάζε ρξφλν έμη «παγθφζκηνη δείθηεο
δηαθπβέξλεζεο»:
1. Διεπζεξία ιφγνπ, έθθξαζεο, εθιέγεηλ – εθιέγεζζαη, θαη ινγνδνζία ησλ
δηνηθνχλησλ (Voice and accountability)
2. Πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαη δεκφζηα ηάμε (Political stability and absence of
violence / terrorism)
3. Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο (government effectiveness)
4. Πνηφηεηα ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ (Regulatory quality)
5. Κξάηνο δηθαίνπ – εθαξκνγή ησλ λφκσλ (Rule of Law)
6. Έιεγρνο δηαθζνξάο (Control of corruption)
ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη δηαγξακκαηηθά γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο έμη δείθηεο ε
ζέζε ηεο Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο επξσπαίνπο εηαίξνπο καο.

34

Στο παράρτθμα παρατίκεται πίνακασ με κάποιουσ επιπλζον δείκτεσ, χωρίσ και πάλι όμωσ να
εξαντλοφμε το κζμα
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Δικόνα 12: Γείκηης Δλεσθερίας

Πηγή: Liberal & Καραμάνης, 2017

Δικόνα 13: Γείκηης Πολιηικής ζηαθερόηηηας

Πηγή: Liberal & Καραμάνης, 2017

Δικόνα 14: Αποηελεζμαηικόηηηας ηης Γιακσβέρνηζης

Πηγή: Liberal & Καραμάνης, 2017
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Δικόνα 15: Γείκηης Ποιόηηηας Ρσθμιζηικού Πλαιζίοσ

Πηγή: Liberal & Καραμάνης, 2017

Δικόνα 16: Γείκηης Κράηος Γικαίοσ

Πηγή: Liberal & Καραμάνης, 2017

Δικόνα 17: Γείκηης Γιαθθοράς

Πηγή: Liberal & Καραμάνης, 2017
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Δπηιέρζεθε ε ιχζε ηεο δηαγξακκαηηθήο παξνπζίαζεο πξνθεηκέλνπ ν αλαγλψζηεο κε
κηα καηηά, θαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξεο αλαιπηηθέο ηθαλφηεηεο, λα κπνξέζεη λα
δεη ηε ζπλνιηθή εηθφλα.
πλνπηηθά, ε ρψξα καο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο επξσπαίνπο εηαίξνπο καο, ηηο ρψξεο
δειαδή κε ηηο νπνίεο θαιείηαη λα αληαγσληζηεί θαη ηηο νπνίεο θαιείηαη λα πείζεη λα
επελδχζνπλ ζηελ Διιάδα ή, αθφκα ζεκαληηθφηεξν, λα εγθξίλνπλ ηε δαλεηνδφηεζή
ηεο, είλαη ζε φινπο ηνπο δείθηεο πνιχ πίζσ. Απνθνξχθσκα απνηεινχλ νη δείθηεο
«Πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαη δεκφζηα ηάμε» θαη «Έιεγρνο δηαθζνξάο», ρσξίο βέβαηα
απηφ λα ζεκαίλεη φηη δείρλνπκε θαιή εηθφλα ζηνπο ππφινηπνπο ηέζζεξηο δείθηεο. Γχν
αθφκα ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ, ην έλα αλακελφκελν θαη ην άιιν ζιηβεξφ.
Αλακελφκελα, ζηηο πξψηεο δέθα - δψδεθα ζέζεηο ησλ δεηθηψλ εκθαλίδνληαη ζρεδφλ
πάληα νη ίδηεο ρψξεο: Ννξβεγία, νπεδία, Διβεηία, Οιιαλδία, Γαλία, Φηιαλδία,
Γεξκαλία, Καλαδάο, Νέα Εειαλδία, ηγθαπνχξε, Υνλγθ-Κνλγθ, Ηαπσλία (ζπκίδνπκε
φηη νη δείθηεο ππνινγίδνληαη γηα 215 ρψξεο). Θιηβεξή εληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο
φηη, ζε φινπο ηνπο δείθηεο, έρνπλ μεπεξάζεη ηελ Διιάδα αξθεηέο ρψξεο ηνπ πξψελ
αλαηνιηθνχ κπινθ ή θαη ρψξεο ηεο Αθξηθήο35! Απηφ ζαλ παξαηήξεζε αξθεί γηα λα
καο γεκίζεη εξσηεκαηηθά ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο δηαθπβέξλεζεο πνπ παξνπζηάδεη
ε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα.
4.1.2. Πώο βειηηώλεηαη ε δηαθπβέξλεζε;
Έρνληαο θαηά λνπ ηνπο παξαπάλσ δείθηεο, γελληέηαη εχινγα ε απνξία «πψο κπνξεί
κηα ρψξα κε θαθή επίδνζε, φπσο ε Διιάδα, λα βειηηψζεη ηε δηαθπβέξλεζή ηεο εηδηθά
ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο πνπ είλαη θαη ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο;». Έλα πιαίζην
απάληεζεο κπνξεί λα είλαη ην αθφινπζν:
 Με δεδνκέλν φηη ε πγεία είλαη πιένλ έλα πεδίν άζθεζεο πνιηηηθήο, αιιά θαη
πνιηηηθήο αληηπαξάζεζεο θαη κάιηζηα ζθνδξήο, ε βειηίσζε ζηε δηαθπβέξλεζε ζα
έξζεη κέζα απφ πνιηηηθέο επηινγέο θαη κφλν, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη θαη
ηδηαίηεξα δχζθνιεο γηα ρψξεο κε πνιιέο δνκηθέο «αλνξζνγξαθίεο» ζην ζχζηεκα
πγείαο ηεο, φπσο ε Διιάδα.
 Κνκβηθήο ζεκαζία γηα ηηο αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη, είλαη ε χπαξμε ηεο
απαηηνχκελεο πιεξνθφξεζεο αιιά θπξίσο ε χπαξμε ησλ θαηάιιεισλ θαλαιηψλ
πιεξνθφξεζεο ψζηε ε πιεξνθνξία λα είλαη πάληα δηαζέζηκε.
35

Να ςθμειωκεί, ότι οι δείκτεσ που παρουςιάςτθκαν εδϊ, δεν είναι οι μόνοι και φυςικά το κζμα δεν
εξαντλείται. Για τισ ανάγκεσ όμωσ τθσ μελζτθσ, επελζγθςαν οι δείκτεσ τoυ WGI ωσ εφκολα κατανοθτοί
και καλφπτοντεσ τισ περιςςότερεσ χϊρεσ
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 Δπίζεο, νπζηαζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ κηαο ηέηνηαο πξνζπάζεηαο, είλαη ε γξήγνξε
εθαξκνγή ησλ φπνησλ αιιαγψλ36 απνθαζηζηνχλ. Πξνθαλψο ε εθαξκνγή ησλ
αιιαγψλ κπνξεί λα βξεη πξνζρψκαηα ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο γηα
παξάδεηγκα ζε έλα ειιηπέο λνκνζεηηθφ πιαίζην, ζηελ έιιεηςε ινγνδνζίαο ή θαη ζε
αδηαθαλείο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ (φπσο γηα παξάδεηγκα ην
γλσζηφ ειιεληθφ θαηλφκελν κε ην θαθειάθη). Ζ πνηφηεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο ζα
θαλεί απφ ηελ αληίζηαζε ζε απηέο ηηο δπζθνιίεο.
Ζ αιιαγή κέζα ζε έλα θαζεζηψο επηβαιιφκελεο ιηηφηεηαο θαη ηαπηφρξνλεο
πξνζπάζεηαο κείσζεο ηνπ θφζηνπο, φπσο απηφ πνπ ε ρψξα καο βηψλεη ζήκεξα,
κπνξεί εχθνια λα ηνξπηιηζηεί, θαη απηφ γηαηί ε αιιαγή ζηε δηαθπβέξλεζε δελ πξέπεη
λα εθιακβάλεηαη κφλν σο πξνζπάζεηα κείσζεο θφζηνπο, αθνχ δελ είλαη ιίγεο νη
θνξέο πνπ κηα κεζνπξφζεζκα απνδνηηθή θαη σθέιηκε αιιαγή κπνξεί λα είλαη
βξαρππξφζεζκα ηδηαίηεξα θνζηνβφξα.
4.1.3. Γηαθπβέξλεζε πγείαο ή δηαθπβέξλεζε γηα ηελ πγεία;
Έρνληαο νξίζεη ηφζν ηελ έλλνηα ηεο δηαθπβέξλεζεο φζν θαη ην ιφγν ηεο
αλαγθαηφηεηάο ηεο, είλαη ζθφπηκν λα νξηζηεί ε δηαθνξάο κεηαμχ δηαθπβέξλεζεο
πγείαο κε δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ πγεία.
Με ηνλ φξν δηαθπβέξλεζε πγείαο αλαθεξφκαζηε ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δνκψλ πνπ
επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαη πψο απηέο νη δνκέο κπνξνχλ λα ελδπλακσζνχλ.
Αληίζεηα, κε ηνλ επξχηεξν φξν δηαθπβέξλεζε γηα ηελ πγεία, αλαθεξφκαζηε ζε φιεο ηηο
θνηλέο δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ ηφζν νη θνξείο πγείαο φζν θαη θνξείο εθηφο ηνπ
ζπζηήκαηνο πγείαο (φπσο ε Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ), ε πνιηηεία αιιά αθφκα θαη ν
ηδησηηθφο ηνκέαο θαη αηνκηθά νη πνιίηεο πνπ ζηφρν έρνπλ ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ
πγείαο ηνπ θνηλνχ.
Σν ζχζηεκα πγείαο απφ κφλν ηνπ, απνθνκκέλν απφ ηελ θνηλσλία, δελ είλαη ζε ζέζε
λα θέξεη ζε πέξαο ηνπο ζηφρνπο πνπ ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα. Δίλαη αλάγθε, έλα
πιεξνθνξεκέλν θνηλφ, έλα επαηζζεηνπνηεκέλν ζχλνιν επηρεηξήζεσλ αθφκα θαη
αλεμάξηεηεο αξρέο επηθνξηηζκέλεο κε ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο, φινη καδί λα
παίμνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν αξκνληθά θαη κε ζπλελλφεζε.
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Η χϊρα μασ άλλωςτε χαρακτθρίηεται από προβλθματικι εφαρμογι των νόμων και των αλλαγϊν
που αυτοί επιφζρουν
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4.1.4. Γηαθπβέξλεζε θαη ζπζηήκαηα πγείαο
Ζ δηαθπβέξλεζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, κπνξεί λα απνδεηρζεί έλα ηδηαίηεξα
δχζθνιν θαη απαηηεηηθφ πεδίν, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ησλ ηδηνκνξθηψλ πνπ
ηα δηαθξίλεη.
Αλ θαη νη νξηζκνί πνπ δφζεθαλ πην πάλσ κπνξνχλ εχθνια λα πξνζαξκνζηνχλ θαη
ζηηο αλάγθεο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, έλαο νινθιεξσκέλνο νξηζκφο έξρεηαη απφ ηηο
ΖΠΑ:
«Η δηαθπβέξλεζε ζηα ζπζηήκαηα πγείαο έρεη λα θάλεη κε ηελ αλάπηπμε
απνηειεζκαηηθώλ θαλόλσλ, πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
νινθιήξσζε δνκώλ δεκόζηαο πγείαο, ώζηε λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη ηνπ ηνκέα πγείαο.
Απηνί νη θαλόλεο θαζνξίδνπλ πνηνη θνηλσληθνί παξάγνληεο δηαδξακαηίδνπλ πνηνπο
ξόινπο θαη βάζεη πνηώλ αξκνδηνηήησλ, ώζηε λα ζρεηίδνληαη κε ηελ επίηεπμε ησλ
ζηόρσλ» USAID (2008).
Οη θνηλσληθνί παξάγνληεο, ρσξίδνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: ηνπο πνιίηεο πνπ
ιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ηνπ παξφρνπο ησλ ππεξεζηψλ
πγείαο θαη ηέινο ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο – ζπληνληζηή.
ηε κειέηε ηνπ ν Savedoff ην 2011, αλαθέξεη φηη ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ
ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ηεο δπζθνιίαο λα δνζεί έλαο νξηζκφο γηα ηε δηαθπβέξλεζε
ζηα ζπζηήκαηα πγείαο έδσζε θαη απηφο ην δηθφ ηνπ γεληθφ νξηζκφ γηα ηε
δηαθπβέξλεζε:
“Σπλδπαζκόο πνιηηηθώλ, θνηλσληθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη ζεζκηθώλ παξαγόλησλ πνπ
επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ νξγαληζκώλ, ησλ αηόκσλ θαη ηελ απόδνζή ηνπο”
(Savedoff 2011).
4.1.5. Πνιππινθόηεηα ζηε δηαθπβέξλεζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο
Ζ δηαθπβέξλεζε ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο πξφθεηηαη γηα έλα νπζησδψο δχζθνιν έξγν,
ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο πνπ ην ραξαθηεξίδεη. Ο αξηζκφο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ
είλαη κεγάινο, νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο πνιιέο θνξέο
επηθαιππηφκελεο θαη ε αλάγθε γηα νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφ βαζηθή.
Ζ έλλνηα ηεο πνιππινθφηεηαο ζπκππθλψλεη πνιιά δηαθνξνπνηεκέλα ζηνηρεία κε
πνιιέο κεηαμχ ηνπο δηαζπλδέζεηο, πνιχπινθε ηεξαξρία εηδηθά ζην δεκφζην ηνκέα,
δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο ειεπζεξίαο πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ηνλ πνιίηε θαη
ιηγφηεξν ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πγείαο θαη αθνξνχλ ζηελ ίζε πξφζβαζε ζηηο
ππεξεζίεο πγείαο.
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Δπηπιένλ φισλ απηψλ, ε πνιππινθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλάγθε γηα
πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο αιιαγέο αιιά, θαη απηφ είλαη ην θπξηφηεξν γηα έλα ζεκεξηλφ
ζχζηεκα πγείαο, φηη απηή ε πξνζαξκνζηηθφηεηα νθείιεη λα βξίζθεη εθαξκνγή ηφζν
ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηείηαη ην
ζπκθέξνλ ηνπ πνιίηε.
Υαξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί, φηη ε πγεία εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά
παξάγνληεο θαη απνθάζεηο πνπ αξρηθά ίζσο λα κελ ιακβάλνληαλ ππφςε. Γηα
παξάδεηγκα, παιαηφηεξα πνπ ην ελδηαθέξνλ γηα ηα βίν–θαχζηκα έθεξε ζηελ
επηθάλεηα ην πξφβιεκα έιιεηςεο ηξνθήο γηα κεγάια ηκήκαηα ηνπ παγθφζκηνπ
πιεζπζκνχ. Ή πξφζθαηα ζηελ ΔΔ, ηελ θνπβέληα πνπ έγηλε αλ ζα επηηξαπεί ε είζνδνο
ησλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ πξντφλησλ37. Ή αθφκα θαη ηε ζρέζε πνπ κπνξεί
εχθνια λα αληρλεπζεί κεηαμχ πγείαο θαη εξγαζίαο, ζηέγαζεο, κέζσλ καδηθήο
κεηαθνξάο θ.α.
4.2. ηόρνη ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο
χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο ηνπ 1948 «Υγεία είλαη
ε θαηάζηαζε πιήξνπο ζσκαηηθήο, πλεπκαηηθήο, θνηλσληθήο επεμίαο θαη όρη κόλν ε
απνπζία αζζέλεηαο».
Με βάζε ηηο ηξεηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο πνπ έρνπκε ήδε αλαθέξεη,
δεκηνπξγνχληαη ηξεηο πην ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη:
α) πγεία ηνπ πιεζπζκνχ (ζε επίπεδν πνηφηεηαο θαη ηζφηεηα πξφζβαζεο γηα φινπο)
β) νηθνλνκηθή πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ θαη παξνρή θνηλσληθήο αζθάιεηαο κέζα απφ
ηελ δίθαηε αλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ κε βάζε ηελ αξρή ηεο αιιειεγγχεο πνπ είδακε
ζε άιιν ζεκείν
γ) ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πνιηηψλ.
4.2.1. Η πγεία ηνπ πιεζπζκνύ
Απηή ε πξνζπάζεηα γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ επίπεδνπ πγείαο, ηε βειηίσζή ηνπ θαη φπνπ
είλαη δπλαηφ ηελ πξφιεςε δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ γηα ηνπο πνιίηεο, κπνξεί λα
ιάβεη ρψξα είηε ζε θεληξηθφ επίπεδν είηε ζε πεξηθεξεηαθφ, κε βάζε ηελ αξρή ηεο
απνθέληξσζεο (αλ ην ππνπξγείν πγείαο ππνζηεξίδεη θάηη ηέηνην).

Δπίζεο, ε

πξνζπάζεηα απηή νθείιεη λα θηάζεη κέρξη ην ζεκείν άκεζεο επαθήο κε ηνπο πνιίηεο,
δειαδή ηα λνζνθνκεία.
37

Με μπροςτάρθ τον αμερικανικό κολοςςό Monsanto
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Ζ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ελφο ηέηνηνπ ζηφρνπ ζα βξεζεί αληηκέησπε κε πνιιέο
αληζφηεηεο, νπφηε νη ζηξαηεγηθέο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ θαηαπνιέκεζε απηψλ ησλ αληζνηήησλ θαη λα έρνπλ σο
ππμίδα ηελ ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ θαη ηελ ίζε πξφζβαζή ηνπο ζην ζχζηεκα38.
4.2.2. Οηθνλνκηθή πξνζηαζία ησλ πνιηηώλ θαη θνηλσληθή αζθάιεηα
ε απηφ ην ζηφρν, πξσηεχνπζα ζέζε έρεη ε αξρή ηεο αιιειεγγχεο πνπ έρεη ήδε
αλαθεξζεί ζηα πξνεγνχκελα, ηδηαίηεξα κε ηε κνξθή ηεο αλαδηαλεκεηηθήο
αιιειεγγχεο39, αθνχ έλα ζχζηεκα πγείαο ζηελ νπζία κεηαθέξεη «πεξηζζεπνχκελνπο»
πφξνπο απφ έλα ηκήκα ηεο θνηλσλίαο ζε έλα άιιν πνπ ηνπο έρεη αλάγθε.
Με ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηα αζθαιηζηηθά
ηακεία γηα φινπο ηνπο πνιίηεο (ζπκεζείηε θαη ηνλ Κχβν ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ
Τγείαο) αιιά θαη κε ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη επελδπηηθψλ δαπαλψλ ηνπ
ζπζηήκαηνο πγείαο (αλεμαξηήησο ζπζηήκαηνο Bismarck ή Beveridge) ηθαλνπνηείηαη
θαη ην πεξί δηθαίνπ αίζζεκα ησλ πνιηηψλ.
4.2.3. Ιθαλνπνίεζε ησλ πνιηηώλ
Λέγνληαο ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, νξίδεηαη ε αλαγλψξηζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ
πνιηηψλ απφ ηελ πνιηηεία θαη ζηελ δεδνκέλε επζχλε γλψζεο θαη εθπιήξσζεο απηψλ
ησλ πξνζδνθηψλ απφ ηνπο ηζχλνληεο ηεο πνιηηείαο θαη ηαπηφρξνλα ηεο κέγηζηεο
δπλαηήο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ.
4.3. Βαζηθέο αξρέο δεκνζίσλ νξγαληζκώλ
Γηα λα κειεηεζεί ην βαζηθφ πιαίζην αξρψλ ηεο δηαθπβέξλεζεο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα
αλαθεξζνχλ νη βαζηθέο αξρέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο:





Αξρή ηεο λνκηκφηεηαο
Αξρή ηεο ηζφηεηαο
Αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο
Αξρή ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο

Με βάζε απηέο ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο, νη νπνίεο ελ πνιινίο ιεηηνπξγνχλ σο «ζεκεία
ειέγρνπ» απέλαληη ζηελ φπνηα απζαηξεζία, θαιείηαη ην θξάηνο λα ραξάμεη θαη λα
εθαξκφζεη ηηο πνιηηηθέο ηνπ.
38

Βλ. και ςτα κεφάλαια για κοινωνικά δικαιϊματα, κοινωνικι δικαιοςφνθ, κακολικι κάλυψθ υγείασ
Οι άλλεσ τρεισ μορφζσ είναι: θ οικογενειακι αλλθλεγγφθ, θ αλλθλεγγφθ των γενεϊν και
αναδιανομι μζςω ανάπτυξθσ μθχανιςμϊν και δομϊν εξιςορρόπθςθσ κινδφνων (Μπουρςανίδθσ,
2017)
39
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ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ
ζπζηεκάησλ πγείαο, ησλ παξαδνζηαθψλ θαη άιισλ αξρψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θίιηξν
γηα ηηο απνθάζεηο, θαη ησλ επηδησθφκελσλ ζθνπψλ θαη απνηειεζκάησλ.
Δικόνα 18: τέζεις λειηοσργιών, αρτών και ζηότφν ζε ένα ζύζηημα σγείας

Πηγή: Μποσρζανίδης 2017

4.4. Βαζηθό πιαίζην αξρώλ δηαθπβέξλεζεο – TAPIC Vs. Savedoff
ηε κειέηε ηνπ European Observatory on Health Systems and Policies ηνπ 2016,
παξνπζηάδεηαη έλα πξφηππν πιαίζην βαζηθψλ αξρψλ δηαθπβέξλεζεο ζπζηεκάησλ
πγείαο γηα ηελ αλάιπζε αιιά θαη ηε βειηίσζή ηνπο, θαη ζε απηφ ζα βαζηζηνχκε.

4.4.1. TAPIC - European Observatory on Health Systems and Policies
ε απηή ηε κειέηε παξνπζηάδεηαη έλα πξφηππν πνπ βαζίδεηαη ζε πέληε αξρέο:
δηαθάλεηα (transparency), ινγνδνζία (accountability), ζπκκεηνρή (participation),
αθεξαηφηεηα (integrity) θαη ηθαλφηεηα πνιηηηθήο (policy capacity). Δμ’νχ θαη ην
αθξσλχκην TAPIC απφ ηα αξρηθά γξάκκαηα ησλ αγγιηθψλ ιέμεσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ
είλαη φηη ππάξρεη κηα ζπλάθεηα κεηαμχ απηψλ ησλ αξρψλ θαη ησλ δεηθηψλ
δηαθπβέξλεζεο ηνπ WGI project πνπ είδακε πην πάλσ. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα θάζε
κηα απφ ηηο πέληε αξρέο ηνπ TAPIC (θαη κε έκθαζε ζηηο αξρέο ηεο ινγνδνζίαο θαη ηεο
δηαθάλεηαο):
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4.4.2. Ιθαλόηεηα πνιηηηθήο (policy capacity)
Ζ ηθαλφηεηα πνιηηηθήο, νπζηαζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα
αλαπηχμεη πνιηηηθέο πνπ ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, λα κελ μεπεξλάλε
ηνπο (έηζη θη αιιηψο δεδνκέλνπο) πφξνπο.
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην είλαη απαξαίηεηνη θάπνηνη κεραληζκνί φπσο
(Observatory, 2016):
α) θαηάιιειν ζχζηεκα πξνζιήςεσλ θαη ε ζπλεπαθφινπζε αλάπηπμε ησλ ηαιέλησλ
θαη αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ (talent management)
β) δηαδηθαζίεο έξεπλαο θαη αλάιπζεο data, big data θαη meta data
γ) δηαδηθαζίεο ειέγρνπ απφδνζεο θ.α.
Πξφθεηηαη επνκέλσο γηα αλζξψπνπο κε ζπάληεο ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ ζα
αλαιάβνπλ λα ζρεδηάζνπλ ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο κε βάζε φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο
αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη.
4.4.3. Αθεξαηόηεηα (integrity)
ηελ νπζία, κε απηφ ηνλ φξν απηφ πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο ησλ απνθάζεσλ πνπ
πξέπεη λα είλαη μεθάζαξεο θαη θαηαλνεηέο φρη κφλν γηα ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ40
αιιά θαη γηα ηνπο πνιίηεο θαη γεληθά γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο.
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην είλαη απαξαίηεηνη θάπνηνη κεραληζκνί φπσο
(Observatory, 2016):
α) χπαξμε ζαθψο θαηαγεγξακκέλσλ δηαδηθαζηψλ
β) εζσηεξηθνί έιεγρνη
γ) χπαξμε πξνυπνινγηζκνχ
δ) μεθάζαξνη ξφινη θαη αξκνδηφηεηεο γηα ην πξνζσπηθφ
δ) θάπνηνπ είδνπο κεραληζκφο επηβξάβεπζεο θαη θηλεηξνπνίεζεο ησλ ππαιιήισλ γηα
ηηο (απνδνηηθέο) πξνζπάζεηέο ηνπο
ε) θάπνηεο νπζηαζηηθέο θαη βαζηθέο πνιηηηθέο γηα ην πξνζσπηθφ φπσο γηα παξάδεηγκα
χπαξμε πεξηγξακκάησλ ζέζεο εξγαζίαο θ.α.
πκπεξαζκαηηθά, πξφθεηηαη γηα θαιή δηνίθεζε, κε μεθάζαξν πιάλν θαη ξφινπο γηα
ηνπο αλζξψπνπο πνπ παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο θαηαπνιεκψληαο ηαπηνρξφλσο ην
θαηλφκελν ηεο γξαθεηνθξαηίαο.

40

πχ ΥΠΕ, νοςοκομείο κλπ
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4.4.4. πκκεηνρή (participation)
ζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ην αξρηθφ ζρφιην είλαη φηη είλαη …δχζθνιε. Σφζν γηα
απηφλ πνπ ηε δεηάεη θαη ελδερνκέλσο λα κελ μέξεη ηη θξχβεηαη αιιά θαη λα κελ έρεη
ηελ απαηηνχκελε γλψζε, φζν θαη γηα απηφλ πνπ θαιείηαη λα κνηξαζηεί ηελ εμνπζία
ηνπ.
Με ηνλ φξν ζπκκεηνρή νξίδεηαη ε πξφζβαζε ζηε δηαδηθαζία ησλ απνθάζεσλ θαη
φπσο θαηαιαβαίλνπκε απνηειεί ηνλ ππξήλα ησλ δεκνθξαηηθψλ θνηλσληψλ απφ ηελ
επνρή ηεο θιαζηθήο Διιάδα αθφκα.
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην είλαη απαξαίηεηνη θάπνηνη κεραληζκνί φπσο
(Observatory, 2016):
α) εθινγέο θαη αληηπξνζψπεπζε
β) ζπλεξγαζίεο
γ) έξεπλεο
δ) θνηλνί πξνυπνινγηζκνί, θνηλέο νκάδεο εξγαζίαο θ.α.
ε) ζπκβνπιέο θαη ζχκβνπινη
ζη) κεραληζκνί επηινγψλ θιπ
Καιφ είλαη λα ζεκεησζεί φηη ε πνιιή ζπκκεηνρηθφηεηα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
ραξαθηεξηζηηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηε ιήςε απνθάζεσλ (ιφγσ αληηδξάζεσλ,
δηρνγλσκηψλ θιπ) θαη ηειηθά λα πξνθχςνπλ ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα απφ απηά πνπ
αξρηθά αλακέλνληαλ ελψ θάπνηεο θνξέο αθφκα θαη ε αλεχξεζε αλζξψπσλ πξνζχκσλ
λα ζπκκεηάζρνπλ κπνξεί λα απνδεηρζεί ηδηαίηεξε πξφθιεζε.
4.4.5. Γηαθάλεηα (Transparency)
χκθσλα κε ηνλ Μαθξπδεκήηξε «ε δηνίθεζε είλαη ππνρξεσκέλε ζηε ζχγρξνλε
δεκνθξαηία λα εμαζθαιίδεη ηελ επξχηεξε δπλαηή δεκνζηφηεηα ησλ απνθάζεσλ θαη
ησλ ελεξγεηψλ ηεο. Οθείιεη επίζεο λα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ζε απηήλ ησλ
πνιηηψλ θαη ηε γλψζε ησλ εγγξάθσλ πνπ ηνπο αθνξνχλ» (Α. Μαθξπδεκήηξεο,
2000). Δπηπιένλ, κε ηε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 2001, ζεζπίζηεθε ην άξζξν 5Α
πνπ αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθφξεζε πνπ θαηνρπξψλεη ην
δηθαίσκα ηνπ πνιίηε γηα πιήξε γλψζε φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ ζηνηρείσλ.
ε κηα επλνκνχκελε θαη δεκνθξαηηθή θνηλσλία είλαη απνιχησο απαξαίηεην «φια λα
γίλνληαη ζην θσο», ψζηε κε ηνλ ηξφπν απηφ λα απνθεχγνληαη θαηλφκελα θαηάρξεζεο
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εμνπζίαο θαη δηαθζνξάο41. Έηζη, ζην πιαίζην κειέηεο ηεο θαιήο δηαθπβέξλεζεο ησλ
ζπζηεκάησλ πγείαο, δελ κπνξεί παξά λα παίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν ε αξρή ηεο
δηαθάλεηαο. Γηεπξχλνληαο ηνλ παξαπάλσ θιαζηθφ νξηζκφ ηνπ Μαθξπδεκήηξε θαη
ηνπνζεηψληαο ηνλ ζην πιαίζην ηεο δηαθπβέξλεζεο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, ζα
ιέγακε φηη δηαθάλεηα ζεκαίλεη πσο νη ζεζκνί θαη νη ππεξεζίεο ζα ελεκεξψλνπλ ηνπο
πνιίηεο γηα ηηο απνθάζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο, βάζεη ησλ νπνίσλ πάξζεθαλ απηέο νη
απνθάζεηο. πλεπψο ε δηαθάλεηα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε γλψζε.
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αξρή ηεο δηαθάλεηαο απαξαίηεηνη είλαη θάπνηνη
κεραληζκνί πνπ ζα θάλνπλ δπλαηή ηελ εχθνιε θαη άκεζε θαηαλφεζε ηνπ φπνηνπ
ζέκαηνο απφ ηνπο πνιίηεο, φπσο (Observatory, 2016):
 Αλαθνξέο απνηειεζκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα (reporting) ψζηε
λα δηεπθνιχλεηαη θαη ν έιεγρνο
 ψκαηα επηζεσξεηψλ (φπσο ν Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θ.α.)
 Κάπνην εξγαιείν ειέγρνπ απφδνζεο ηεο δηνίθεζεο (γηα παξάδεηγκα balanced
scorecard)
 Ξεθάζαξνο ηξφπνο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ θαη κάιηζηα φρη κφλν έλαο πρ
απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ, ελεκεξσκέλε ηζηνζειίδα, αλνηρηέο ζπλειεχζεηο
θ.α.
ε ζπλάξηεζε κε ηηο παξαπάλσ ηξεηο αξρέο ηνπ TAPIC, ε αξρή ηεο δηαθάλεηαο γηα ην
ζχζηεκα πγείαο ζεκαίλεη φηη ζα ππάξρνπλ εηδηθνί πνπ ζα κπνξνχλ λα
ακθηζβεηήζνπλ ηηο φπνηεο απνθάζεηο, ή θαη ηηο δηαδηθαζίεο, κε ζθνπφ λα ηηο
βειηηψζνπλ. ηελ ηδαληθή πεξίπησζε, ε αξρή ηεο δηαθάλεηαο ζα νδεγήζεη ζηε
ζπγθέληξσζε θαη δηακφξθσζε πιεξνθνξίαο πνπ ζα είλαη ρξήζηκε, αθξηβήο θαη
άκεζα δηαζέζηκε ζε φζνπο ηε ρξεηάδνληαη ρσξίο λα ππάξρεη ακθηβνιία απφ ηα
εκπιεθφκελα κέξε.
Δηδηθά ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, ε δηαθάλεηα είλαη κέγηζηεο ζεκαζίαο αθνχ βαζηθφ
ηκήκα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ είλαη ε δηαρείξηζε ρξεκαηηθψλ πφξσλ. πλεπψο ε
δηαθάλεηα ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηελ πιεξνθνξία είλαη απαξαίηεηε ψζηε νη πνιίηεο λα
είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ πνπ πεγαίλνπλ νη εηζθνξέο ηνπο θαη αλ είλαη απνδνηηθέο.
Έλα θαιφ παξάδεηγκα δηαθάλεηαο είλαη ε πεξίπησζε ηεο νπεδίαο, φπνπ θάζε
αζθαιηζκέλνο κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα ειέγμεη ηηο ζπλνιηθέο ηνπ εηζθνξέο θαη λα
ππνινγίζεη ην χςνο ηεο ζχληαμήο ηνπ. ε απηφ ην γεληθφ πιαίζην, ζα ήηαλ κηα
41

Και με τον τρόπο αυτό, ςυνδζεται άλλωςτε θ αρχι τθσ διαφάνειασ με τθν αρχι τθσ λογοδοςίασ
που κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια
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ζεκαληηθή θαηλνηνκία αλ ν ΔΟΠΤΤ ήηαλ ζε ζέζε αλά πάζα ζηηγκή λα δείρλεη ζηνπο
αζθαιηζκέλνπο ηνπ ηηο εηζθνξέο ηνπ θαη ηη δπλαηφηεηεο έρεη κε βάζε απηέο ηηο
εηζθνξέο αιιά θαη ην παξερφκελν παθέην.
Γεληθά κηιψληαο, ε αξρή ηεο δηαθάλεηαο ζην ζχζηεκα πγείαο πξέπεη λα απνηειέζεη
αθξνγσληαίν ιίζν ηνπ νηθνδνκήκαηνο. Δίλαη απαξαίηεηε ζε έλα θάζκα ιεηηνπξγηψλ
απφ ηελ ηνπνζέηεζε δηνηθήζεσλ ζηα λνζνθνκεία κέρξη ηε δηαθάλεηα ζηε λνκνζεηηθή
δηαδηθαζία. Δπηπιένλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ φιεο νη δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ (πιηθψλ,
θαξκάθσλ θιπ) λα βαζίδνληαη ζηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο, φπσο θαη ηπρφλ επελδπηηθά
θφζηε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, αθνχ ε δηαρείξηζε ρξεκαηηθψλ πφξσλ είλαη εθ ησλ
νπθ άλεπ.
Ωζηφζν ε δηαθάλεηα δελ έξρεηαη ρσξίο πξνβιήκαηα ή θηλδχλνπο (ππάξρεη δειαδή
θαιή δηαθάλεηα αιιά ππάξρεη θαη θαθή δηαθάλεηα). Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα
δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα φηαλ ιφγσ ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο δίλεηαη ε επθαηξία
ζε δηάθνξνπο εκπιεθφκελνπο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη εηδηθά απηνχο ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηελ πιεξνθνξία πξνο φθειφο ηνπο, ζπρλά
επεξεάδνληαο ηηο ζρεδηαδφκελεο πνιηηηθέο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ
νη πνιπεζληθέο εηαηξείεο ζην ρψξν ηνπ θαξκάθνπ πνπ ίζσο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ
δεκνζηεπκέλε πιεξνθνξία γηα λα ρεηξαγσγήζνπλ ηελ αγνξά. πλεπψο, δηαθάλεηα δελ
ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη νη δηακνξθσηέο πνιηηηθήο πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχλ ηα
πάληα. Αληίζεηα, ε πνιιή πιεξνθφξεζε (too much information) κπνξεί λα κελ είλαη
πάληα ην ηδεαηφ, νπφηε πξέπεη είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη κηα ηζνξξνπία.
4.4.6. Η αξρή ηεο ινγνδνζίαο (Accountability)
Ζ ινγνδνζία απνηειείηαη απφ επεμεγήζεηο θαη εγθξίζεηο, απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ ηελ
εμνπζία. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα ηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ελφο δξψληα
(π.ρ. ελφο ππνπξγείνπ) θαη ελφο ειεγθηηθνχ ζψκαηνο (πρ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ),
φπνπ ε δξψζα ππεξεζία ζα ελεκεξψζεη θαη ζα δψζεη εμεγήζεηο ζηνλ ειεγθηή.
Ζ ινγνδνζία, αμηνινγεί ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ θαη ησλ
δεκνζίσλ ππεξεζηψλ έηζη ψζηε λα είλαη βέβαην φηη απνδίδνπλ ζην κάμηκνπκ ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπο θαη παξάιιεια ελζηαιάδεη ζηνπο πνιίηεο ηελ βεβαηφηεηα φηη ε
θπβέξλεζε ηνπο ππεξεηεί θαη είλαη ππεχζπλε απέλαληί ηνπο.
Ζ ινγνδνζία επίζεο κπνξεί λα έρεη δηάθνξεο κνξθέο πρ. νξηδφληηα ινγνδνζία φπσο
απηή πνπ αζθεί γηα παξάδεηγκα ε Βνπιή ζε άιινπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη
θάζεηε ινγνδνζία πνπ ζηελ νπζία είλαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πνιίηεο γηα λα
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ειέγμνπλ ηνπο επίζεκνπο ζεζκνχο. Δπίζεο ππάξρεη ε δηάθξηζε κεηαμχ πνιηηηθήο θαη
λνκηθήο ινγνδνζίαο (δειαδή ε Βνπιή θαη ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα αληίζηνηρα). Σέινο
δηαθξίλεηαη ε ιεγφκελε θνηλσληθή ινγνδνζία πνπ ζεκαίλεη φηη απινί θαζεκεξηλνί
πνιίηεο ή αθφκα θαη νη θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ αζθνχλ άκεζα (ή θαη
έκκεζα) ηνλ έιεγρν ηεο ινγνδνζίαο. Με βάζε ηα ακέζσο πξνεγνχκελα, γίλεηαη
άκεζα θαηαλνεηφ φηη θιεηδί ηεο ινγνδνζίαο είλαη ν θνηλνβνπιεπηηθφο έιεγρνο θαη ην
ελδηαθέξνλ ησλ ίδησλ ησλ πνιηηψλ.
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αξρή ηεο ινγνδνζίαο απαξαίηεηνη είλαη θάπνηνη
κεραληζκνί πνπ ζα θάλνπλ δπλαηή ηελ δεκηνπξγία ηεο πξναλαθεξφκελεο ζρέζεο,
φπσο (Observatory, 2016):


Γηαρείξηζε ζπκβάζεσλ



“Pay for Performance mechanism”



Ρπζκηζηηθφ πιαίζην



Πξφηππα



Κψδηθαο εζηθήο



Πνιηηηθέο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ



αθήο νξγαλσζηαθή δηαθνξνπνίεζε πνπ φκσο λα κελ εκπνδίδεη ηελ ελδερφκελε
ζπλεξγαζία ησλ ηκεκάησλ

Δίλαη δεδνκέλν βέβαηα φηη δελ ιεηηνπξγνχλ φινη νη παξαπάλσ κεραληζκνί
ηαπηφρξνλα θαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, νπφηε είλαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία κεηαμχ
ηνπο, εηδηθά εθφζνλ ππάξρεη ε αλάγθε ζπληνληζκνχ κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ
ηνκέα. Βέβαηα, ζην πιαίζην ηνπ ιεγφκελνπ New Public Management (πνπ εζηηάδεη
ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζηπι δηνίθεζεο, ζηηο ηδησηηθνπνηήζεηο, ζηε ξχζκηζε ησλ
αγνξψλ απφ ην θξάηνο θ.α.) ε ινγνδνζία ζπρλά θαηαιήγεη λα γίλεηαη δπζθνιφηεξε
αθφκα θαη αλαπνηειεζκαηηθή, αθνχ απμάλνληαη ηα δηαρεηξηζηηθά θφζηε θαη ελ γέλεη
ηα πξνβιήκαηα.
Ωζηφζν θαη ε ινγνδνζία δελ είλαη άλεπ πξνβιεκάησλ κε πξψην θαη ζεκαληηθφηεξν
ην εξψηεκα «Λνγνδνζία ζε πνηφλ;». Σα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο γεληθά δελ
ινγνδνηνχλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλ θαη ζήκεξα, ελ κέζσ νηθνλνκηθήο
θξίζεο ιίγν – πνιχ φια ηεινχλ ππφ έγθξηζε απφ ην ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ. ηε
ζπλέρεηα, ην πφζν ινγνδνζία ρξεηαδφκαζηε είλαη δχζθνιν επίζεο λα ππνινγηζηεί, κε
ζπλέπεηα ε ππεξβνιηθή ινγνδνζία λα δεκηνπξγεί επηπιένλ αρξείαζηα ζηξψκαηα
ειέγρνπ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη γξαθεηνθξαηηθφ πξφβιεκα θαη ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα. πλεπψο επαλεξρφκαζηε ζην ζρφιην πνπ θάλακε γηα ηελ
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δηαθάλεηα, φηη δειαδή ε πνιιή ινγνδνζία δελ είλαη πάληα απαξαίηεηα θαιή. Σν ηξίην
πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα εληνπίζνπκε είλαη φηη ε ινγνδνζία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
ιάζνο απνηειέζκαηα, αθνχ γηα παξάδεηγκα νη θψδηθεο εζηθήο κπνξεί λα
παξαβιεθζνχλ ή ην contract management θαη νη απαηηνχκελνη έιεγρνί ηνπ λα
ηξαβήμνπλ ζε κάθξνο. Σέινο, έλα αθφκα πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί,
είλαη φηη ε ινγνδνζία ζπρλά κπνξεί λα απνηειέζεη δηθαηνινγία γηα πνιηηηθέο πνπ
είλαη ελάληηα ζηελ θαιψο λννχκελε (Βεκπεξηαλή) γξαθεηνθξαηία ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα.
4.4.7. Η πξνζέγγηζε ηνπ William D. Savedoff
Ο Savedoff κε ηε κειέηε πνπ δεκνζίεπζε ην 2011 ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΠΟΤ, έθηαζε
ζε έλα ιίγν δηαθνξεηηθφ ζπκπέξαζκα αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ ελφο πιαηζίνπ
θαιήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο.
Αξρηθά, θαη απηφ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πνπ πξνζθέξεη ε κειέηε ηνπ, πξνζδηφξηζε
φηη ππάξρνπλ δχν εηδψλ παξάγνληεο κέηξεζεο δηαθπβέξλεζεο: α) governance
determinants πνπ κεηξάεη αλ φλησο ππάξρνπλ θάπνηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πρ αλ
ππάξρεη πνιηηηθή γηα ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα (δειαδή δηαθπβέξλεζε πγείαο) θαη
β) governance performance πνπ ζθνπφ έρνπλ λα κεηξήζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα
απηψλ ησλ πνιηηηθψλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο (δειαδή δηαθπβέξλεζε γηα ηελ πγεία).
Απηφ ην πιαίζην δείρλεη πψο απηνί νη δείθηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα
ειέγμνπκε πνηεο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο είλαη ρξεζηκφηεξεο γηα ηελ δηνίθεζε ησλ
'ζπζηεκάησλ πγείαο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη:
«Οη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο δηαθπβέξλεζεο κνηάδνπλ κε εηζξνέο θαη εθξνέο, ελώ
ηα κέηξα απόδνζεο ηεο δηαθπβέξλεζεο κνηάδνπλ κε απνηειέζκαηα. Σπγθεθξηκέλα, έλα
πςειόο θαζνξηζηηθόο δείθηεο δηαθπβέξλεζεο δελ είλαη απαξαηηήησο θάηη θαιό ή θαθό.
Όπσο θαη νη εηζξνέο, ε ύπαξμε πεξηζζόηεξσλ κπνξεί λα είλαη επεξγεηηθή, αιιά κπνξεί
θαη όρη. Αληίζεηα, ηα απνηειέζκαηα θαη ηα κέηξα απόδνζεο ηεο δηαθπβέξλεζεο κπνξνύλ
γεληθά λα κεηξεζνύλ ζε θιίκαθα πνπ εξκελεύεηαη εύθνια από ρεηξόηεξν ζην θαιύηεξν»
(Savedoff, 2011)
4.5. Γηαθπβέξλεζε θαη ηζόηεηα ζηελ πγεία
χκθσλα κε ζηνηρεία απφ ηνλ ΠΟΤ (2013), παξαηεξείηαη κηα δηαθνξά σο πξνο ην
πξνζδφθηκν δσήο αλάκεζα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο42. Πην ζπγθεθξηκέλα,
42
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ε ιηγφηεξν αλαπηπγκέλε θεληξηθή θαη αλαηνιηθή Δπξψπε παξνπζηάδεη κηα δηαθνξά
ζην πξνζδφθηκν δσήο αληξψλ θαη γπλαηθψλ απφ 3,7 έσο 7,3 ιηγφηεξα έηε δσήο
αληίζηνηρα, ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλε δπηηθή Δπξψπε. Με ηνλ
θίλδπλν λα γεληθνινγήζνπκε, αιιά πξνζπαζψληαο λα εξκελεχζνπκε ην εχξεκα, ε
επθαηξία λα είλαη πγηείο νη πνιίηεο δελ είλαη ηφζν απνηέιεζκα γελεηηθψλ παξαγφλησλ
αιιά κάιινλ πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ.
Πξνθαλψο, ε θαιή δηαθπβέξλεζε κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ απάληεζε ζε απηφ ην
πξφβιεκα, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ε πγεία απνηειεί έλα δεκφζην αγαζφ θαη
ζεκειηψδεο αλζξψπηλν δηθαίσκα θαη επνκέλσο ζέκα θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο.
Δπηπιένλ, ε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, πξνθαλψο ζα νδεγήζεη ζε έλα
πςειφηεξν επίπεδν πγείαο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα νδεγήζεη ζε κηα θαιχηεξε
νηθνλνκηθή επίδνζε ηεο νηθνλνκίαο ζην ζχλνιφ ηεο, ιφγσ ηεο θαιχηεξεο πγείαο ησλ
πνιηηψλ.
4.6. Σν παξάδεηγκα ηεο Δζζνλίαο
Μεηά ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ε Δζζνλία βξέζεθε
πξνζαξηεκέλε ζηελ ηφηε νβηεηηθή Έλσζε. πλεπαθφινπζα, ην ζχζηεκα πγείαο ηεο
ρψξαο αθνινχζεζε ηηο δνκέο ηνπ ζνβηεηηθνχ κνληέινπ43. Δπνκέλσο, πξηλ ηηο
κεηαξξπζκίζεηο

ην

λνζνθνκεηνθεληξηθή

ζχζηεκα
θηινζνθία,

πγείαο
εκκνλή

ηεο

Δζζνλίαο

ζηνπο

ραξαθηεξηδφηαλ

εηδηθνχο

γηαηξνχο

θαη

απφ
ηηο

εμεηδηθεπκέλεο θιηληθέο θαη έλα επξχ θξαηηζκφ. Καζψο φκσο ε Δζζνλία απνζρίζηεθε
απφ ηε νβηεηηθή Έλσζε δίρσο θάπνηα έλνπιε ζχξξαμε (πνπ ζα θαηέζηξεθε ηηο
ππνδνκέο θαη ζα δίραδε ην ιαφ) αιιά θαη επεηδή νη θπβεξλήζεηο ζπλεξγαζίαο ζηελ
Δζζνλία είραλ κηα μεθάζαξε ζηξαηεγηθή θαη έλα μεθάζαξν φξακα λα κεηαηξέςνπλ ηε
ρψξα ζε κηα ζχγρξνλε δπηηθνχ ηχπνπ δεκνθξαηία, ε κεηάβαζε ζην λένπ ηχπνπ
ζχζηεκα πγείαο ππήξμε νκαιή44. ήκεξα νη πνιίηεο ηεο Δζζνλίαο45 απνιακβάλνπλ
Καζνιηθή Κάιπςε Τγείαο θαη ραξαθηεξηζηηθά ε άδεηα κεηξφηεηαο είλαη ε
κεγαιχηεξε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ ΟΟΑ (Wikipedia).
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Βαςιςμζνο δθλαδι ςτο ςχζδιο του ρϊςου Nikolai Semashko
Στο παράρτθμα παρατίκεται διάγραμμα λειτουργίασ του Εςκονικοφ ςυςτιματοσ υγείασ
45
Γενικότερα, το επίπεδο ηωισ είναι υψθλό ςτθν Εςκονία, θ οποία από το 2004 ακολοφκθςε το
δρόμο τθσ ΕΕ και από το 2011 ζχει επίςθμο νόμιςμα το ευρϊ
44
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4.6.1. Η δεκόζηα δηνίθεζε ζηελ Δζζνλία – e-estonia
Ζ Δζζνλία έρεη επηηχρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα αμηνπξφζεθηε αλάπηπμε ζε πνιινχο
ηνκείο, επηρεηξεκαηηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο46, θαη πιένλ ζεσξείηαη πξφηππν θαη ζε
ζέκαηα δεκφζηαο δηνίθεζεο.
Υαξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα είλαη ν ηνκέαο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο,
αθνχ ε ρψξα δηαζέηεη ην πιένλ πξσηνπνξηαθφ θαη εχρξεζην κνληέιν ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο ηεο λα έρνπλ πξφζβαζε κέζσ
δηαδηθηχνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο δξάζεο ηνπ θξάηνπο αληηκεησπίδνληαο έηζη
νπζηαζηηθά ηε γξαθεηνθξαηία θαη θεξδίδνληαο ζε ρξφλν θαη πνηφηεηα ππεξεζηψλ. ην
δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε «ην ρξφλν πνπ έρεη θεξδεζεί» γηα ηελ Δζζνλία
ηα ρξφληα εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.
Δικόνα 19: Υρόνος ποσ ζώθηκε από ηην εθαρμογή e-governance ζηην Δζθονία

Πηγή: e-estonia.com

Μάιηζηα ζηελ Δζζνλία έρεη αλαπηπρζεί θαη έλα πξσηνπνξηαθφ Δζληθφ χζηεκα
Σαπηνηήησλ. ηελ νπζία, κηα κφλν ειεθηξνληθή θάξηα – ηαπηφηεηα πςειήο
46

Στθν Εςκονία για παράδειγμα αναπτφχκθκε το skype
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θξππηνγξάθεζεο, απνηειεί ην θιεηδί εηζφδνπ ζε φιεο ηηο ειεθηξνληθέο (πιένλ)
θξαηηθέο ππεξεζίεο. Δίλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξνχζα κειέηε φηη απηή ε
θάξηα ιεηηνπξγεί θαη σο θάξηα πγείαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο κεηαμχ άιισλ!
4.6.2. Οη κεηαξξπζκίζεηο ζην ζύζηεκα πγείαο ζηελ Δζζνλία
Βαζηθφο ζηφρνο, κεηά ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο ρψξαο, ήηαλ ε πεξηθνπή ησλ
πεξηηηψλ δαπαλψλ πνπ έλα ηεξάζηην λνζνθνκεηαθφ ζχζηεκα ζνβηεηηθνχ ηχπνπ είρε
αιιά θαη ηαπηφρξνλα ε βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ Δζζνλψλ κε βαζηθφ πιάλν ηελ
αλακφξθσζε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πιήξε εηζαγσγή ηνπ
νηθνγελεηαθνχ γηαηξνχ47 απφ ην 2003, πνπ ιεηηνπξγεί θαη σο «είζνδνο» ζην ζχζηεκα
πγείαο (gate keeping). ηαδηαθά, νη εηδηθεπκέλνη γηαηξνί ηνπ παξειζφληνο
κεηεθπαηδεχηεθαλ ζε νηθνγελεηαθνχο – γεληθνχο γηαηξνχο, φρη βέβαηα ρσξίο
αληίζηαζε, θαη κε βνήζεηα απφ ην επξσπατθφ γξαθείν ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ
Τγείαο.
Ζ πξσηνβάζκηα θξνληίδα ζηελ νπζία ινηπφλ, εθρσξήζεθε ζηνπο νηθνγελεηαθνχο –
γεληθνχο γηαηξνχο πνπ ζηαδηαθά κεηαηξάπεθαλ, θαη λφκηκα αλαγλσξίζηεθαλ, ζαλ
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο δεζκεπκέλεο κε ζπκβφιαην κε ην Δζζνληθφ Σακείν Αζθάιηζεο
Τγείαο ηηο νπνίεο επηιέγνπλ νη πνιίηεο (ππάξρνπλ νκνηφηεηεο κε ην γαιιηθφ κνληέιν).
4.6.3. Οη αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ηεο ρξεκαηνδόηεζεο
ηαδηαθά, ην ζνβηεηηθήο έκπλεπζεο, θαη βαζηζκέλν ζηνπο ζπλνιηθνχο θφξνπο,
ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο, έδσζε ηε ζέζε ηνπ ζε έλα ζχζηεκα βαζηζκέλν ζηελ
αζθάιηζε πγείαο κε ηνπο ζηνρεπκέλνπο (ear marked) θφξνπο γηα ηελ αζθάιηζε
πγείαο λα εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα εζφδσλ ηεο ρψξαο. Παξάιιεια, αλαπηχρηεθαλ θαη
νη θαηάιιεινη κεραληζκνί είζπξαμεο ησλ πφξσλ αιιά θαη ησλ πιεξσκψλ.
χληνκα, ην 2001, νη κεηαξξπζκίζεηο νινθιεξψζεθαλ αθνχ θαζηεξψζεθε έλα θαη
κφλν ηακείν αζθάιηζεο (Estonian Health Insurance Fund - ΔHIF) θαηαξγψληαο ηελ
πξνεγνχκελε θαηάζηαζε κε ηα ηέζζεξα ηακεία πνπ είρε κε ηε ζεηξά ηεο εηζαρζεί
κεηά ηελ πηψζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο Δζζνλίαο.
Πξνθαλψο ζε απηφ ην ζεκείν εληνπίδνληαη νκνηφηεηεο κε ηελ Διιάδα θαη ηε
δεκηνπξγία ηνπ ΔΟΠΤΤ, αιιά πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε Δζζνλία έρεη ιηγφηεξν απφ
1,5 εθαηνκκχξην θαηνίθνπο, νπφηε νη αιιαγέο βξίζθνπλ ιηγφηεξε αληίζηαζε θαη
εθαξκφδνληαη πην εχθνια.
47
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4.6.4. Η δηαθάλεηα θαη ε ινγνδνζία ζην εζζνληθό κνληέιν πγείαο
Κπξίαξρν ζηνηρείν δηαθπβέξλεζεο ηνπ εζζνληθνχ κνληέινπ απνηειεί ε ινγνδνζία θαη
ε δηαθάλεηα, θάηη πνπ είλαη ζπλεπέο θαη κε ηηο αξρέο ηνπ κνληέινπ TAPIC πνπ έρεη
ήδε κειεηεζεί.
Πην ζπγθεθξηκέλα, θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα επηζθεθζεί ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Δζζνληθνχ Σακείνπ Αζθάιηζεο Τγείαο48 θαη άκεζα λα ελεκεξσζεί γηα ηα πεπξαγκέλα
ηνπ ηακείνπ, εηήζηεο αλαθνξέο θαη εληππσζηαθά infographics πνπ δίλνπλ άκεζε
εηθφλα θαη πιεξνθφξεζε ζηνλ ελδηαθεξφκελν αλάινγα κε ηηο παξακέηξνπο πνπ ζα
επηιέμεη. Αθνινπζεί έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο δπλαηφηεηαο.
Εικόνα 20: Ιατρικζσ δαπάνεσ για παθήςεισ του αναπνευςτικοφ

Πηγή: Estonian Health Insurance Fund, 2016

Δπηπιένλ, ην Δζζνληθφ Σακείν Αζθάιηζεο Τγείαο, δεκνζηεχεη θάζε ρξφλν ηελ εηήζηα
αλαθνξά απνηειεζκάησλ φπνπ ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα δεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο
ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί49, ηηο κεζνδνινγίεο πνπ αθνινπζνχληαη αλαθνξηθά κε ηα
νθέιε πνπ έρνπλ νη αζθαιηζκέλνη, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ θ.α.
Οκνίσο, ζηα πιαίζηα ηεο θαιχηεξεο δηαθπβέξλεζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δνχκε
ζηνηρεία ρσξηζκέλα αλά πεξηθέξεηα, ζην πιαίζην κάιηζηα ηεο απνθέληξσζεο θαη ηεο
εθρψξεζεο εμνπζίαο ζε ρακειφηεξν επίπεδν ηεξαξρίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνλ
48

http://www.haigekassa.ee με πλιρθ μετάφραςθ ςτα αγγλικά!
Στο παράρτθμα υπάρχει ο πίνακασ των ςτρατθγικϊν ςτόχων του EHIF για το 2016 και τθσ εκτεεςθσ
του προχπολογιςμοφ
49
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πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζρεηηθά κε ηελ αλαινγία ζπλνιηθά αζθαιηζκέλσλ θαη
εξγαδφκελσλ αζθαιηζκέλσλ.
Εικόνα 21: αςφαλιςμζνοι ανά περιφζρεια

Πηγή: Estonian Health Insurance Fund, 2016

Με ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δίλεη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ην EHIF, εθηφο απφ ηηο αξρέο
ηεο ινγνδνζίαο θαη δηαθάλεηαο πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ, πιεξνχληαη θαη νη άιιεο ηξεηο
αξρέο ηνπ ππνδείγκαηνο TAPIC, αθνχ ν δεκνζηεπκέλνο πξνυπνινγηζκφο, νη
δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ, νη δηαδηθαζίεο θιπ, φια ζπκβάινπλ ζηελ αθεξαηφηεηα,
ζηελ ζπκκεηνρή θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο πνιηηηθήο. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ζην πιαίζην
θαιχηεξνπ ειέγρνπ ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ην EHIF έρεη απφ πνιχ
λσξίο εηζάγεη ην balanced scorecard, κε ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ είλαη εχθνινο θαη
γξήγνξνο ν έιεγρνο ησλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ.
Δίλαη ηέινο ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηελ Δζζνλία, νη αζζελείο δηαζέηνπλ ηα δεδνκέλα γηα
ηελ πγεία ηνπο online, αθνχ απηά είλαη δηαζέζηκα απφ ηα λνζνθνκεία ήδε απφ ην
2008. ήκεξα, πάλσ απφ ην 95% ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξάγνληαη απφ λνζνθνκεία θαη
γηαηξνχο έρνπλ ςεθηνπνηεζεί θαη ε ηερλνινγία “blockchain” ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ απνζεθεπκέλσλ ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ αξρείσλ.
Οη ιχζεηο ειεθηξνληθήο πγείαο επηηξέπνπλ ζηελ Δζζνλία λα πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο
πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, απμάλνληαο ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ αζζελψλ θαη
εμνηθνλνκψληαο δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Κάζε άηνκν ζηελ Δζζνλία πνπ επηζθέθζεθε
γηαηξφ έρεη ην δηθφ ηνπ ειεθηξνληθφ αξρείν (e-health file) πνπ πεξηέρεη ηαηξηθέο
ζεκεηψζεηο, απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ, ζπληαγνγξαθήζεηο, απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο
θ.α. Ωο εθ ηνχηνπ, νη γηαηξνί κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην e-health file ηνπ
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αζζελνχο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην πνχ βξίζθνληαη θαη λα ιακβάλνπλ θαιχηεξεο
απνθάζεηο ζεξαπείαο.
Σέινο, ην Ίδξπκα Ζιεθηξνληθήο Τγείαο ηεο Δζζνλίαο πξνσζεί θαη αλαπηχζζεη
ειεθηξνληθέο ιχζεηο ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο. θνπφο είλαη ιχζεηο θαη ππεξεζίεο πνπ ζηφρν έρνπλ λα βνεζήζνπλ ζηελ
παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Ο επξχηεξνο ζηφρνο
είλαη ε αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο πεξίζαιςεο κε επίθεληξν ηνλ θαιά
πιεξνθνξεκέλνπ αζζελή.
4.6.5. Αληηκεηώπηζε ησλ αληηδξάζεσλ
Ζ ζπκκεηνρή αθαδεκατθψλ, γηαηξψλ εγλσζκέλνπ θχξνπο αιιά θαη θνηλήο απνδνρήο
πνιηηηθψλ ζην φιν εγρείξεκα, βνήζεζε ζηελ γξήγνξε εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ θαη
ηελ άκεζε εγθαζίδξπζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη ζεκειησδψο δηαθνξεηηθφ απφ
ην ζχζηεκα “Semashko”. Δπηπιένλ ηα αληαλαθιαζηηθά ηεο Δζζνληθήο εγεζίαο
απνδείρηεθαλ απνηειεζκαηηθά, θαηαθέξλνληαο λα ζπλζέζεη αληίζεηεο απφςεηο κέζσ
αιιαγψλ ή ζπδεηήζεσλ.
Δπίζεο, εμαξρήο θαζηεξψζεθε ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ζηξαηεγηθνχ αγνξαζηή
ππεξεζηψλ πγείαο (πνπ αλαηέζεθαλ ζην ΔHIF) θαη παξφρσλ ππεξεζηψλ πγείαο, ελψ
ην ππνπξγείν πγείαο θξάηεζε κφλν ην ξφιν ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Πξνθαλψο
θαη εδψ νη νκνηφηεηεο κε ηε ρψξα καο είλαη παξαπάλσ απφ εκθαλείο.
πκπεξαζκαηνινγφληαο, νη κεηαξξπζκίζεηο ζην εζζνληθφ ζχζηεκα πγείαο έγηλαλ
γξήγνξα, κέζα ζε ιηγφηεξν απφ δψδεθα ρξφληα απφ ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο
ρψξαο, θαη ε κεηάβαζε απφ έλα ζχζηεκα ζε έλα άιιν ηειείσο δηαθνξεηηθφ έγηλε
πξνγξακκαηηζκέλα θαη ζπληεηαγκέλα. Δηζήρζεζαλ πνιιέο νδεγίεο (guidelines) θαη
πξσηφθνιια πνπ ηειηθά βνήζεζαλ ζηελ εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ θαη ελίζρπζαλ ην
ξφιν ηνπ νηθνγελεηαθνχ – γεληθνχ ηαηξνχ θαηαθέξλνληαο έηζη λα απνθνξηηζηεί ε
δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα θαη λα κεηαθεξζεί ν φγθνο ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηελ
πξσηνβάζκηα, νξζνινγηθνπνηψληαο έηζη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, φπσο
πξνζπαζεί λα θάλεη θαη ε ρψξα καο.
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΓΜΑΣΑ
πλνςίδνληαο

φ,ηη

κέρξη

ζηηγκήο

κειεηήζακε

ηα

ζπκπεξάζκαηά

καο

θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ηηο δχν κεγάιεο ζεκαηηθέο ζηηο νπνίεο αλαθεξζήθακε,
ηελ Καζνιηθή Κάιπςε Τγείαο θαη ηε Γηαθπβέξλεζε αιιά θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ
ΔΟΠΤΤ.
5.1. πκπεξάζκαηα θαη δηδάγκαηα από ηελ Καζνιηθή Κάιπςε Τγείαο
Ζ Καζνιηθή Κάιπςε Τγείαο, ζεζκνζεηεκέλε άιισζηε σο αξρή θαη ζηφρνο θαη απφ
ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, είλαη ην δεηνχκελν γηα ηηο ζχγρξνλεο θαη
δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο πνπ ζέβνληαη ηνλ πνιίηε. Ζ Καζνιηθή Κάιπςε Τγείαο (ε de
facto έθθξαζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο ζην ρώξν ηεο πγείαο) είλαη βαζηζκέλε ζηελ
αξρή ηεο εηζνδεκαηηθήο αιιειεγγχεο θαη κέζσ απηήο ηθαλνπνηείηαη ην δηαξθέο
αίηεκα ησλ θνηλσληψλ γηα θνηλσληθή δηθαηνζχλε.
κσο, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηνλ Κχβν ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο, ε
Καζνιηθή Κάιπςε πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζε ηξεηο δηαζηάζεηο θαη φρη
κνλνδηάζηαηα φπσο νη πεξηζζφηεξνη ηελ ζθέθηνληαη! Σελ πξνθαλή πξψηε δηάζηαζε
πνπ είλαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα πγείαο απφ φινπο, ην εχξνο ηνπ
παθέηνπ ησλ θαιχςεσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζην θφζηνο ζην παθέην απηφ απφ ηελ
πνιηηεία θαη απφ ηνπο πνιίηεο.
Δίλαη κάιινλ αλακελφκελν ζήκεξα, πνπ ην θνηλσληθφ θξάηνο δείρλεη λα πεξλάεη κηα
θξίζε θαη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα δέρνληαη ηζρπξέο πηέζεηο, ε πξαγκαηηθή θάιπςε
πγείαο κε βάζε ην ππφδεηγκα ηνπ θχβνπ λα ππνρσξεί νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θαη
καδί ηνπ λα ππνρσξεί θαη ην πεξί δηθαίνπ αίζζεκα ζηηο θνηλσλίεο.
Με ην παξάδεηγκα ηεο Γαιιίαο, επηδίσμε ήηαλ λα γίλεη θαηαλνεηφ πψο γίλεηαη κηα
ρψξα λα θαηαθέξεη λα επηηχρεη ην ζηφρν ηεο Καζνιηθήο Κάιπςεο Τγείαο ζηελ
πξάμε. Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε πγεία σο θνηλσληθφ αγαζφ θαη κε ηε κνξθή
ηεο Καζνιηθήο Κάιπςεο Τγείαο πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ζε φινπο. Σέινο, ρξεηάδεηαη
ρξφλνο (ε Γαιιία κφιηο ην 2000 πέηπρε ηελ Καζνιηθή Κάιπςε Τγείαο) θαη
δπλακηθφηεηα ζηελ εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ελψ θαη νη ίδηεο νη
κεηαξξπζκίζεηο πξέπεη λα είλαη ηνικεξέο φπσο έγηλε ζηε Γαιιία. Ο Άικπεξη
Ατλζηάηλ είρε πεη άιισζηε «δελ κπνξνχκε λα ιχζνπκε ηα πξνβιήκαηά καο
ζθεπηφκελνη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηα δεκηνπξγήζακε».
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5.2. πκπεξάζκαηα θαη δηδάγκαηα από ηε κειέηε ηεο Γεκόζηαο
Γηαθπβέξλεζεο
Ζ Γηαθπβέξλεζε απνηειεί έλα πνιχπινθν πεδίν κειέηεο ζρεηηθά θαηλνχξην θαη ίζσο
φρη πνιχ γλψξηκν ζε πνιινχο θαη φπσο ζε θάζε λέν επηζηεκνληθφ πεδίν ππάξρνπλ
πνιινί νξηζκνί θαη φινη κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ αλαιφγσο κε ην πεδίν πνιηηηθήο
πνπ κειεηάηαη. Μάιηζηα, ε δηαθπβέξλεζε κπνξεί λα κεηξεζεί θαη δηάθνξνη
νξγαληζκνί δεκνζηεχνπλ ηαθηηθά κεηξήζεηο δεηθηψλ δηαθπβέξλεζεο. ε απηέο ηηο
κεηξήζεηο,

ε

Διιάδα

παξνπζηάδεη

κηα

ηδηαίηεξα

απνγνεηεπηηθή

επίδνζε.

πκπεξαζκαηηθά κε βάζε θαη απηνχο ηνπο δείθηεο, κπνξνχλ νη πνιηηηθέο εγεζίεο λα
ζηνρεχζνπλ θαιχηεξα ηελ πνιηηηθή ηνπο.
Με βάζε ηηο ηξεηο ιεηηνπξγίεο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο (παξαγσγή θαη δηαλνκή,
ρξεκαηνδφηεζε θαη ζπληνληζκφο) νξίδνληαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο:
πγεία, θνηλσληθή αζθάιεηα θαη ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ
ησλ πξσηαξρηθψλ ζηφρσλ ρξήζηκν είλαη ην πξφηππν TAPIC (Transparency,
Accountability, Participation, Integrity, policy Capacity). Απηέο νη δχν ηειεπηαίεο
αξρέο ηνπ πξνηχπνπ TAPIC, ζε ζπλάξηεζε κάιηζηα θαη κε ηνπο δείθηεο
δηαθπβέξλεζεο πνπ είδακε, είλαη γηα ηε ρψξα καο νη πην δσηηθήο ζεκαζίαο. Σν
πξφηππν TAPIC ή θαη ε κειέηε ηνπ Savedoff, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλαλ «νδηθφ
ράξηε» γηα ηηο απαηηνχκελεο αιιαγέο κηαο θνηλσλίαο πνπ επηζπκεί λα έρεη πςειά
επίπεδα δηαθπβέξλεζεο ή ηνπιάρηζηνλ λα κπνξεί λα ηα ειέγρεη.
Με ην παξάδεηγκα ηεο Δζζνλίαο, επηδίσμε ήηαλ λα δείμνπκε πψο κηα ρψξα κπνξεί κε
ηε ζσζηή δηαθπβέξλεζε θαη άκεζεο θαη ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο, λα επηηχρεη
ζχγρξνλεο αιιαγέο ηεξάζηηνπ βειελεθνχο ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, θαη κάιηζηα
πξνεξρφκελε απφ ρξφληα ιεηηνπξγίαο ζην ζηελφ πιαίζην κηαο ζνβηεηηθήο
δεκνθξαηίαο.
5.3. ΔΟΠΤΤ – Η πεξίπησζε ηεο ρώξαο καο
Ζ ρψξα καο πξφζθαηα άιιαμε δνκηθά ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε ηελ
εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ελφο κφλν αζθαιηζηηθνχ ηακείνπ, ζηα πξφηππα άιισλ ρσξψλ
φπσο ε Δζζνλία αιιά θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνζηαγέο ησλ δαλεηζηψλ ηεο ρψξαο καο.
Ζ κεηάβαζε ζε έλα «κνλν – ηακεηαθφ» ζχζηεκα δελ ήηαλ εχθνιε ή απξνβιεκάηηζηε.
Οη δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο θαη δηαδηθαζίεο ησλ ηακείσλ, νη δηαθνξεηηθέο
λννηξνπίεο ησλ ππαιιήισλ έπξεπε κε θάπνην ηξφπν λα «παληξεπηνχλ». Δπηπιένλ, ην
ζθέινο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο δελ κειεηήζεθε φζν ελδειερψο ρξεηαδφηαλ ελψ γελλαίεο
ΔΓΓΑ _ ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2017

απνθάζεηο

(ζηα

πξφηππα

γηα

παξάδεηγκα

ηεο

Γαιιίαο)

δελ

πάξζεθαλ.

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη, φηη ε επζχλε ηεο είζπξαμεο ησλ εηζθνξψλ παξέκεηλε ζηα
παιηά ηακεία (ΗΚΑ θιπ) πνπ φκσο δελ απέδηδαλ ην πνζφ ζηνλ ΔΟΠΤΤ αθνχ
θάιππηαλ άιιεο αλάγθεο (ζπληάμεηο) ελψ θαη νη παξνρέο πγείαο ζε ρξήκα (πρ επίδνκα
αζζελείαο θ.α.) παξέκεηλαλ ζηα ηακεία θαη ζήκεξα ζηνλ λενζχζηαην ΔΦΚΑ,
δεκηνπξγψληαο έηζη αληζνξξνπίεο. Απηά είραλ σο απνηέιεζκα έλαλ ΔΟΠΤΤ
δπζιεηηνπξγηθφ κε πξνβιήκαηα επηβίσζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο
Σν ζεκαληηθφ βήκα ηνπ 2014, κε ην νξηζκφ ηνπ ΔΟΠΤΤ σο ζηξαηεγηθφ αγνξαζηή
πιένλ θαη φρη σο πάξνρν ππεξεζηψλ πγείαο, έκεηλε κηζφ αθνχ παξάιιεια δελ
πξνσζήζεθε θαη ε θαηάιιειε απνθέληξσζε ησλ ππεξεζηψλ ψζηε ν λενζχζηαηνο
νξγαληζκφο λα έρεη ηελ πιήξε απηνλνκία θαη λα ιεηηνπξγεί σο εθπξφζσπνο ησλ
αζθαιηζκέλσλ ηνπ.
Αλαθνξηθά κε ηελ Διιάδα, κέζα απφ ηνπο δηάθνξνπο δείθηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ
ζε απηή ηε κειέηε, είλαη θνηλφ ην ζπκπέξαζκα φηη ε Διιάδα παξνπζηάδεη θάθηζηε
εηθφλα δηεζλψο50. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ε Έθζεζε Αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ
World Economic Forum γηα ην 2016 πνπ πξφζθαηα δεκνζηεχζεθε. ε απηή, πνπ ζηε
νπζία κπνξνχκε λα ηε θαληαζηνχκε ζαλ έλα ηεξάζηην «ρσλεπηήξη» πνιιψλ δεηθηψλ
ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 86ε ζέζε κεηαμχ 138 ρσξψλ ζπλνιηθά51 θάησ απφ
Νακίκπηα, Βηεηλάκ, Αιβαλία, θφπηα θαη πνιιέο άιιεο (αλ θαη ζηνλ επηκέξνπο δείθηε
Υγεία θαη Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε βξίζθεηαη ζηελ 42ε ). ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ
ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο γηα ηελ Διιάδα.

Δικόνα 22: Έκθεζη ανηαγφνιζηικόηηηας Δλλάδας Ι

50

Μθν ξεχνάμε, ότι μεγάλα επενδυτικά funds και μεγάλοι επενδυτικοί όμιλοι, αυτοφσ τουσ δείκτεσ
ςυμβουλεφονται μεταξφ άλλων
51
Βλ. “The Global Competitiveness Index, 2016 –2017”, World Economic Forum, 2017
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Πηγή: World Economic Forum, 2017
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Πηγή: World Economic Forum, 2017

Απφ ηελ κειέηε ηεο παξαπάλσ έθζεζεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ World Economic
Forum, πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά επξήκαηα ηα νπνία ζπκθσλνχλ ελ γέλεη κε ην πλεχκα
θαη ηα επξήκαηα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο52. Δηδηθά, κειεηψληαο ηνλ δείθηε Institutions
πνπ πεξηιακβάλεη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο δηαθπβέξλεζεο, ε
52

Χαρακτθριςτικά κακοί είναι και οι οικονομικοί δείκτεσ τθσ μελζτθσ ανταγωνιςτικότθτασ του WEF,
αλλά δεν αποτελεί αντικείμενο αυτισ τθσ εργαςίασ
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δηακνξθσζείζα θαηάζηαζε δείρλεη λα κελ επλνεί θαζφινπ ηελ Διιάδα. Γηα
παξάδεηγκα (θαη αλαθνξηθά κε ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο πνπ
κειεηήζακε μερσξηζηά) ν ππφ – δείθηεο Transparency of government policymaking
θέξλεη ηε ρψξα καο ζηελ 121ε ζέζε θαη ν ππφ – δείθηεο Strength of auditing and
reporting standards θέξλεη ηελ Διιάδα ζηελ 105ε ζέζε. Παξάιιεια αίζζεζε
ζίγνπξα πξνθαιεί φηη κηα δπηηθή ρψξα φπσο ε δηθηά καο, παξνπζηάδεη σο πην
πξνβιεκαηηθφ δείθηε απηφλ ηεο πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο (policy stability) ελψ σο
ηξίηνο πην πξνβιεκαηηθφο δείθηεο, παξνπζηάδεηαη ε θαθή γξαθεηνθξαηία ηεο ρψξαο
καο (Inefficient government bureaucracy), θάηη πνπ νπζηαζηηθά αληαλαθιά ηελ θαθή
δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο.
Να ζεκεησζεί βέβαηα, φηη αλαθνξηθά κε ηνλ 4ν δείθηε – ππιψλα ηεο κειέηεο Health
and Primary Education, ε ρψξα καο παξνπζηάδεη εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα ζην πεδίν
ηεο πγείαο, κε πην ηερληθνχο θαη ζρεδφλ θαζαξά ηαηξηθνχο δείθηεο φκσο, φπνπ θαη
θαηαηαζζφκαζηε ζηελ 46ε ζέζε53. Δπίζεο, ν ππφ – δείθηεο poor public health
θαίλεηαη ζηα θαιχηεξα δπλαηά επίπεδα γηα ηε ρψξα, δείρλνληαο ζηελ νπζία ηελ
εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ (ή ίζσο θαη ηελ έιιεηςε άιιεο επηινγήο ιφγσ θαθήο
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο;).

53

Συμπεριλαμβάνεται ςτο δείκτθ και θ εκπαίδευςθ, πεδίο ςτο οποίο θ χϊρα υςτερεί
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6. ΠΡΟΣΑΔΙ
ε κηα πξνζπάζεηα λα ζπγθεληξψζνπκε ζε πξνηάζεηο ηφζν ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο
φζν θαη ηελ εκπεηξία πνπ θεξδήζεθε απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ην ζέκα, παξαθάησ
παξαηίζεληαη κεξηθέο ηδέεο πνπ ζα κπνξνχζαλ, αλ λα απνηειέζνπλ μερσξηζηφ
αληηθείκελν εξγαζίαο.
6.1. Μεηεμέιημε ηνπ ΔΟΠΤΤ ζε έλα Δζληθό Σακείν Αζθάιηζεο Τγείαο
Ζ πξφηαζε δελ είλαη θαηλνχξηα, ν Μπνπξζαλίδεο έρεη άιισζηε επαλεηιεκκέλσο
αλαθεξζεί ζε απηή, αιιά είλαη φκσο ε εχινγε θαηάιεμε ελφο ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο φπσο ην δηθφ καο.
Πξνθαλψο απηή ε εξγαζία δελ κπνξεί λα δψζεη θάηη παξαπάλσ ζε έλα ζέκα πνπ έρεη
ήδε αλαιπζεί ελδειερψο απφ εηδηθνχο, αιιά ζα ήηαλ κεγάιε παξάιεηςε αλ δελ
γηλφηαλ έζησ κηα αλαθνξά.
Πεξηιεπηηθά, θαη κε ζθνπφ πάληα ηελ απιή αλαθνξά θαη φρη ηε ζε βάζνο αλάιπζε, ε
κεηαηξνπή ηνπ ΔΟΠΤΤ ζε ζηξαηεγηθφ αγνξαζηή νθείιεη λα νινθιεξσζεί κε ηελ
κεηεμέιημή ηνπ ζε πξαγκαηηθφ αληηζπκβαιιφκελν ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ηελ
κεηαηξνπή ηνπ ζε εθπξφζσπν ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ηελ θαζηέξσζή ηνπ σο “player”
αληί απιά γηα “payer” πνπ είλαη κέρξη ζήκεξα. πλεπψο, κηιάκε γηα νπζηαζηηθέο
αξκνδηφηεηεο ζηε βάζε ησλ ηξηψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο (παξνρή θαη
δηαλνκή, ρξεκαηνδφηεζε θαη ζπληνληζκφο) ψζηε λα κπνξεί ν ΔΟΠΤΤ απεπζείαο λα
δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηνπο παξφρνπο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, λα ηνπο δηαιέγεη, λα ηνπο
ειέγρεη, λα ηνπο αμηνινγεί θιπ, ελψ νπζηαζηηθή αιιαγή πξέπεη λα γίλεη θαη ζηηο
άιιεο δπν ιεηηνπξγίεο, δίλνληαο ζηνλ ΔΟΠΤΤ ηφζν ηελ πιήξε δπλαηφηεηα γηα
ζπγθέληξσζε θαη απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ηνπ (θαη γηαηί φρη, ηελ
ζηαδηαθή ηνπ απαγθίζηξσζε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ κέζα απφ ηε ρξεζηή
δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ηνπ) φζν θαη ηνλ πιήξε ζπληνληζκφ θαη αμηνιφγεζε ηνπ
ζπζηήκαηνο πγείαο απφ ηε βάζε ηνπ.
Έηζη ν ΔΟΠΤΤ ζα κεηαηξαπεί ζε έλα «ηακείν – κάλαηδεξ» (Μπνπξζαλίδεο, 2016)
κε θαηλνχξηεο ιεηηνπξγίεο φπσο ν κεραληζκφο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Πξφθεηηαη γηα
έλα γηγάληην έξγν πνπ δελ ζα είλαη εχθνιν λα νινθιεξσζεί, αιιά ην παξάδεηγκα ηεο
Δζζνλίαο είλαη εθεί γηα λα καο δείμεη ην δξφκν.
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6.2. Πξόηαζε θνξνιόγεζεο
Ζ θνξνινγηθή δηαδηθαζία ζηε ρψξα καο είλαη έλα ζεκείν πνπ γηα ρξφληα ε δεκφζηα
δηνίθεζε πνλνχζε. Υηιηάδεο παξαζπξάθηα γηα εθείλνπο πνπ κπνξνχζαλ λα ηα
ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη παξάιιεια ζπλερήο θνξνιφγεζε ζε εθείλνπο πνπ δελ
κπνξνχζαλ λα μεθχγνπλ, θαη θπζηθά θακία ειπίδα γηα δεκηνπξγία θνξνινγηθήο
ζπλείδεζεο ζηα πξφηππα ρσξψλ ηεο βφξεηαο Δπξψπεο.
Με ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε θνξνινγηθή λνκνζεζία άιιαμε αξθεηέο
θνξέο θαη ηειηθά απνηέιεζε ζεκείν ηξηβήο κεηαμχ ηνπ θξάηνπο, ησλ δαλεηζηψλ θαη
ηεο θνηλσλίαο, βγάδνληαο ζηνπο δξφκνπο αθφκα θαη ην ιεγφκελν «θίλεκα ηεο
γξαβάηαο». Υσξίο λα είλαη ζθνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο ε αλακφξθσζε ή έζησ ε
αλάιπζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηεο ρψξαο, ζην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλνληαη
ηα θνξνινγηθά έζνδα 2014 – 2015:
Εικόνα 24: Ζςοδα από φορολογία

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικϊν, 2015

Μηα πξφρεηξε αλάγλσζε ησλ πεγψλ ησλ παξαπάλσ θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ ηε
κειέηε ηνπ ΤΠ.ΟΗΚ. ζα δείμεη φηη νη πεγέο θαηά βάζε είλαη νη ίδηεο δηαρξνληθά ελψ
ην ΑΔΠ, δειαδή ε νπζηαζηηθή «πεγή» απφ ηελ νπνία αληιήζεθαλ απηά ηα έζνδα,
ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία βαίλεη κεηνχκελν απφ ~178 δηο ην
2014 ζε ~175 δηο ην 2015. Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθφ είλαη γηα παξάδεηγκα ν πνιχ
κηθξφο θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ εηζπξάηηεηαη ζε κηα ρψξα φπνπ νη
πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη έρνπλ δηθφ ηνπο ζπίηη. Ζ ιχζε πξνθαλέζηαηα δελ είλαη ν
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ΔΝΦΗΑ, αιιά νη ζηνρεπκέλνη (earmarked) θφξνη, ε αλαδηάξζξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ
κείγκαηνο, αθφκα θαη ε αλαδήηεζε θφξν – εζφδσλ ζε ελαιιαθηηθέο πεγέο καθξηά
απφ ην εηζφδεκα, ζην πξφηππν ηεο Γαιιίαο πνπ είδακε ζην θεθάιαην γηα ηελ
Καζνιηθή Κάιπςε Τγείαο. Σέηνηεο ελαιιαθηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε ρψξα
καο ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη ε θνξνιφγεζε ή θαη ε αιιαγή ησλ αληηθεηκεληθψλ
αμηψλ ηεο εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο, ε θνξνιφγεζε ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη θαδίλν,
ε ζπλεηζθνξά ηξαπεδψλ ή άιισλ θεξδνθφξσλ επηρεηξήζεσλ θιπ θαη φια απηά θάησ
απφ ηνλ εζληθφ «ζηφρν νκπξέια» ηεο εζληθήο αζθάιηζεο θαη πγείαο ψζηε λα θακθνχλ
ηπρφλ αληηδξάζεηο.
Φπζηθά, ζην πιαίζην ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΟΠΤΤ, ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί
θαηά έλα κέξνο θαη ε πξφιεςε πνπ ην ζχζηεκα πγείαο νθείιεη λα έρεη σο ζηφρν,
αθνχ έηζη κέζν – καθξνπξφζεζκα ζα κπνξέζνπλ λα εμνηθνλνκεζνχλ πφξνη απφ ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ αζζελεηψλ γηα ηε ζηήξημε ηνπ αζθαιηζηηθνχ.
Ζ κειέηε ελφο ηέηνηνπ ελδερνκέλνπ, ζπζηεκαηηθά θαη κε πξφγξακκα δίρσο ην θφβν
ηνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο, ίζσο νδεγήζεη ζε ειπηδνθφξα απνηειέζκαηα πνπ ζα έρνπλ
εθαξκνγή φρη κφλν ζηελ πγεία αιιά θαη ζηνπο άιινπο ηνκείο δεκφζηαο πνιηηηθήο (θαη
πξνθαλψο δελ είλαη απαξαίηεην λα εθαξκνζηνχλ φια θαη ακέζσο).
6.3. Μηα δνκηθή αιιαγή θηινζνθίαο
πσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ λνζνθνκείσλ
γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ αλαζθάιηζησλ, είλαη πξνβιεκαηηθή ιφγσ
πξαθηηθήο αδπλακίαο ηνπ ΔΟΠΤΤ λα ρξεκαηνδνηήζεη επαξθψο ηα λνζνθνκεία.
Δπηπιένλ απηνχ ζπρλή είλαη ε θνπβέληα πνπ γίλεηαη φηη «θάπνηνη επσθεινχληαη απφ
ηνπο θφξνπο πνπ πιεξψλνπλ νη άιινη» αιιά θαη ε άπνςε φηη «ζέισ λα κελ πιεξψλσ
εηζθνξέο θαη λα θάλσ κηα ηδησηηθή αζθάιηζε ζηα κέηξα κνπ».
Με βάζε απηέο ηηο ζθέςεηο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί κηα πξφηαζε πνπ ζα ιέεη
φηη φινη νη πνιίηεο ζα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε θαη ειεχζεξε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ
πγείαο θαη ε ρξέσζε γηα απηέο, ζα γίλεηαη απεπζείαο ζηε θνξνινγηθή ηνπο δήισζε
αλαιφγσο ηεο ρξήζεο πνπ έρνπλ θάλεη κέζα ζηε ρξνληά, ελψ πξνθαλψο δελ ζα
ππάξρνπλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.
Φπζηθά, κηα ηέηνηα πξφηαζε απαηηεί εμαηξεηηθφ κεραλνγξαθηθφ ζρεδηαζκφ, έιεγρν
θαη εηζπξαθηηθφ κεραληζκφ αιιά θαη δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ θνηλσληθψλ
αληαλαθιαζηηθψλ αθνχ πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ην νηθνλνκηθά αδχλακν
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θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο (ίζσο ζην πξφηππν ησλ ιχζεσλ πνπ πξφθξηλε ε Γαιιία γηα
ηελ ζηήξημε ησλ αδπλάησλ).
6.4. ην δξόκν γηα πεξηζζόηεξε Δπξώπε
αλ ρψξα κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη ρξήζηκν ζε εξγαζίεο θαη κειέηεο
φπσο απηή, λα κειεηάηαη θαη κηα επξσπατθή δηάζηαζε πνπ ζα κπνξνχζε λα αλνίμεη
λένπο δξφκνπο ζθέςεο, έρνληαο γλψζε φηη ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε έρεη ειάρηζηα
πεξηζψξηα εθαξκνγήο.
ην Γαιιηθφ ζχζηεκα αζθάιηζεο, πάλσ απφ 95% ησλ πνιηηψλ έρεη θάπνηνπ είδνπο
ζπκπιεξσκαηηθή ηδησηηθή αζθάιηζε γηα ηα θφζηε εθείλα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ
ηελ πνιηηεία, αθνχ θαλέλα δεκφζην ζχζηεκα αζθάιηζεο δελ θαιχπηεη πιήξσο ηα
ηαηξηθά έμνδα θαη ν αζθαιηζκέλνο θαιείηαη λα πιεξψζεη κφλνο ηνπ ηε δηαθνξά.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, νη ηδησηηθέο πιεξσκέο ζηε ρψξα καο (νη ιεγφκελεο θαη
out of pocket), θάζε άιιν παξά ακειεηέεο είλαη, αληηπξνζσπεχνληαο πεξίπνπ ην 40%
ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ πγείαο ηνπ 2015 (πεξίπνπ ην ίδην πνζνζηφ θαη γηα ην 2014)
θαη κάιηζηα ραξαθηεξίδνληαη θαη απφ κηα ζρεηηθή αλειαζηηθφηεηα.
Εικόνα 25: Δαπάνεσ υγείασ

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2017

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, κε ζηνηρεία ηνπ 2014 απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ
Τγείαο, παξαηίζεηαη ην πνζνζηφ ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ πγείαο σο πνζνζηφ ησλ
ζπλνιηθψλ δαπαλψλ πγείαο ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ ζπλ κεξηθψλ αθφκα γηα ην 2014.

Πίνακασ 1: Ποςοςτό ιδιωτικϊν δαπανϊν υγείασ ωσ ποςοςτό των ςυνολικϊν δαπανϊν υγείασ
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Πηγή: Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ, 2014

Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα εθηφο απφ ηελ πςειή ζέζε ηεο ρψξαο καο, κεξηθά άιια
ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη είλαη φηη φιεο νη ρψξεο ηεο Δπξψπεο έρνπλ out of
pocket πιεξσκέο αιιά ρξεηάδεηαη επηπιένλ κειέηε γηα λα δνχκε ζε επίπεδν πνιηηψλ
πνηα ρψξα έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο θαη πνηα ηηο ιηγφηεξεο. Δπίζεο, ρψξεο κε Beveridge ή
Bismarck παξνπζηάδνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά; θ.α.
Θα ήηαλ ινηπφλ κηα ελδηαθέξνπζα ηδέα, λα ζπζηαζεί έλα παλεπξσπατθφ ηακείν
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο πνπ ζα αλαιάβεη λα ζπγθεληξψλεη κφλν ηνπ ζε
παλεπξσπατθή θιίκαθα, ηηο εηζθνξέο ησλ αζθαιηζκέλσλ. ηε ζπλέρεηα, ζα θαιχπηεη
απεπζείαο ηα θφζηε πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην παθέην ηεο θάζε ρψξαο ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ ζηξαηεγηθφ αγνξαζηή ππεξεζηψλ πγείαο ηεο θάζε ρψξαο κέινο.
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Σν ελ ιφγσ κέηξν πξνθαλέζηαηα ρξεηάδεηαη πεξεηαίξσ αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφ αθνχ
ππάξρνπλ πνιιά ζέκαηα πνπ πξέπεη λα αλαιπζνχλ, φπσο γηα παξάδεηγκα πνην ζα
είλαη ην παθέην θαιχςεσλ αθνχ ινγηθά ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ παξεκθεξέο
γηα φιεο ηηο ρψξεο. Μηα πηζαλή εθαξκνγή ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη πνιπεπίπεδα:
 Απνηειεί έλα κέηξν πεξεηαίξσ ελνπνίεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην πιαίζην
ηνπ αηηήκαηνο γηα πεξηζζφηεξε Δπξψπε
 Ζ ρξεκαηνδφηεζή ηνπ κπνξεί λα έξζεη ελ κέξεη θαη απφ ηα ηακεία ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Σακείν πλνρήο. πλεπψο ε ηερλνγλσζία γηα
έλα κέξνο ηνπ κέηξνπ (απηφ ηεο δηαλνκήο ησλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ) ίζσο θαη λα
ππάξρεη ήδε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
 Θα απνηειέζεη έλα κέηξν θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη αλαδηαλεκεηηθήο πνιηηηθήο,
απεπζείαο ζρεδηαζκέλν θαη εθηειεζκέλν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μάιηζηα, ε
ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ζα είλαη θαη έλα κέηξν αλαδηαλεκεηηθήο πνιηηηθήο κεηαμχ
ησλ ιαψλ ηεο Δπξψπεο, αθνχ νη εηζθνξέο ζα ππνινγίδνληαη κε βάζε ελ
εηζνδεκαηηθή ηθαλφηεηα ησλ ιαψλ θαη ην επίπεδν δηαβίσζήο ηνπο
 Γελ πξέπεη ηέινο λα μερλάκε ηελ παξάκεηξν ςπρνινγία, αθνχ ζε κηα πεξίνδν πνπ
ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε Δπξσπατθή Έλσζε βάιιεηαη απφ κεγάιε κεξίδα
επξσπαίσλ πνιηηψλ, έλα κέηξν ηέηνηαο ινγηθήο πνπ πξνσζεί ην θνηλσληθφ θξάηνο,
ζα ελδπλάκσλε κεζνπξφζεζκα ηηο ζεηηθέο γλψκεο ησλ επξσπαίσλ γηα ηελ Έλσζε
 Δλδερφκελε επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ, ζα απνηειέζεη πξνπνκπφ
παξφκνησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
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Country Name
Estonia
Estonia
Estonia
Estonia
Estonia
Estonia
France
France
France
France
France
France
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Greece
Greece
Greece
Greece
Greece
Greece

Indicator Name
Control of Corruption: Percentile Rank
Government Effectiveness: Percentile Rank
Political Stability and Absence of Violence/Terrorism: Percentile Rank
Regulatory Quality: Percentile Rank
Rule of Law: Percentile Rank
Voice and Accountability: Percentile Rank
Control of Corruption: Percentile Rank
Government Effectiveness: Percentile Rank
Political Stability and Absence of Violence/Terrorism: Percentile Rank
Regulatory Quality: Percentile Rank
Rule of Law: Percentile Rank
Voice and Accountability: Percentile Rank
Control of Corruption: Percentile Rank
Government Effectiveness: Percentile Rank
Political Stability and Absence of Violence/Terrorism: Percentile Rank
Regulatory Quality: Percentile Rank
Rule of Law: Percentile Rank
Voice and Accountability: Percentile Rank
Control of Corruption: Percentile Rank
Government Effectiveness: Percentile Rank
Political Stability and Absence of Violence/Terrorism: Percentile Rank
Regulatory Quality: Percentile Rank
Rule of Law: Percentile Rank
Voice and Accountability: Percentile Rank

Indicator Code
CC.PER.RNK
GE.PER.RNK
PV.PER.RNK
RQ.PER.RNK
RL.PER.RNK
VA.PER.RNK
CC.PER.RNK
GE.PER.RNK
PV.PER.RNK
RQ.PER.RNK
RL.PER.RNK
VA.PER.RNK
CC.PER.RNK
GE.PER.RNK
PV.PER.RNK
RQ.PER.RNK
RL.PER.RNK
VA.PER.RNK
CC.PER.RNK
GE.PER.RNK
PV.PER.RNK
RQ.PER.RNK
RL.PER.RNK
VA.PER.RNK

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2000
1998
1996
87,5 87,0192337
80 79,61164856 79,12621307 78,46890259 79,04762268 79,62084961 80,0947876 81,99052429
57,56097412 71,21951294 74,63414764 75,60975647 77,07317352 80,97560883 80,48780823
70,73170471 71,70731354 76,5853653 74,63414764 79,02439117 80,48780823 81,46341705 84,39024353 82,5242691 83,98058319 81,8181839 82,29665375 82,46445465 78,67298889 78,67298889 81,7307663 83,17308044
68,59903717 63,768116 72,94686127 77,29468536 76,8115921 69,56521606 65,21739197 67,14975739 67,63285065 64,90384674 64,45497894 67,77251434 64,45497894 64,9289093 68,2464447 71,90476227 66,19047546
90,68627167 90,68627167 90,19607544 89,21568298 89,21568298 87,7450943 88,72548676 88,23529053 90,77669525 91,74757385 91,38755798 89,95215607 90,99526215 90,52132416 90,52132416 93,2692337 92,78845978
62,20095825 67,46411133 66,50717926 72,72727203 72,72727203 80,38277435 80,8612442 84,21052551 84,21052551 85,57691956 84,36019135 83,88625336 85,44600677 84,50704193 86,38497925 86,53845978 86,53845978
74,03845978 77,40384674 76,92308044 80,7692337 83,17308044 84,61538696 80,28845978 82,69230652 81,7307663 83,17308044 83,412323 83,412323 85,9154892 84,50704193 84,97652435 85,22167206 85,22167206
85,85366058 91,21951294 87,31707001 84,39024353 89,75609589 89,75609589 90,73170471 91,70731354 91,74757385 90,77669525 90,43061829 89,04762268 90,0473938 90,0473938 88,1516571 87,9807663 87,9807663
88,78048706 89,75609589 91,21951294 89,75609589 92,19512177 92,68292999 92,19512177 90,24390411 89,32038879 91,26213837 89,47368622 88,99521637 87,67772675 87,67772675 89,57346344 88,94230652 89,42308044
73,42995453 69,0821228 71,49758148 77,77777863 49,27536392 57,48792267 57,48792267 64,25120544 64,25120544 63,46154022 63,03317642 69,19431305 64,9289093 63,5071106 61,6113739 58,09523773 56,66666794
78,92156982 76,47058868 80,39215851 80,39215851 86,27451324 86,27451324 85,78431702 86,76470947 86,89320374 87,37863922 85,64593506 86,60286713 84,36019135 83,412323 85,78199005 81,7307663 83,65384674
91,86602783 91,38755798 91,38755798 84,68899536 89,95215607 91,86602783 90,43061829 90,43061829 89,95215607 90,86538696 89,57346344 90,52132416 90,14084625 90,14084625 88,26290894 88,46154022 88,46154022
88,94230652 86,05769348 86,05769348 85,09615326 85,57691956 91,34615326 94,2307663 91,82691956 91,34615326 91,34615326 91,4691925 88,62559509 87,79342651 89,67136383 88,73239136 88,66995239 86,20689392
94,63414764 95,12194824 93,17073059 93,65853882 93,65853882 93,17073059 93,65853882 92,68292999 92,23300934 92,71844482 92,82296753 93,33333588 92,89099884 93,83885956 94,31279755 94,71154022 93,2692337
93,65853882 95,12194824 94,14633942 92,19512177 89,75609589 90,24390411 90,73170471 92,19512177 92,23300934 89,80582428 92,34449768 92,34449768 91,4691925 93,3649292 91,4691925 94,71154022 94,2307663
70
92,75362396 89,37197876 95,16908264 82,60869598 63,768116 67,14975739 74,87922668 81,64250946 82,60869598 78,84615326 76,7772522 72,51184845 71,09004974 71,09004974 76,7772522 77,14286041
91,1764679 87,7450943 91,66666412 92,64705658 91,66666412 91,1764679 91,66666412 94,11764526 94,6601944 92,23300934 93,77990723 93,77990723 92,89099884 91,94313049 92,41706085 94,2307663 93,2692337
93,77990723 93,77990723 93,77990723 93,77990723 93,77990723 93,77990723 93,30143738 95,21530914 94,73683929 94,2307663 92,89099884 91,4691925 91,54929352 92,01877594 92,01877594 93,2692337 92,78845978
93,75 92,89099884 92,41706085 93,42723083 93,42723083 93,89671326 96,05911255 95,56650543
93,75 93,2692337 93,2692337
93,75 93,2692337
90,38461304 88,94230652 89,90384674 94,71154022
65,85366058 83,9024353 78,04878235 69,26829529 69,26829529 71,21951294 66,34146118 68,29268646 65,53398132 61,16504669 59,33014297 54,2857132 55,45023727 51,6587677 56,39810562 51,44230652 53,84615326
68,75 63,94230652
77,56097412 77,07317352 75,12194824 75,60975647 75,12194824 77,56097412 72,68292999 73,65853882 71,8446579 71,8446579 71,77033234 69,37799072 68,2464447 63,03317642 67,29857635
59,90338135 65,21739197 69,56521606 73,42995453 61,35265732 62,31884003 63,768116 65,70048523 63,28502274 53,84615326 37,44075775 41,23222733 42,18009567 38,86256027 40,28435898 41,90476227 36,66666794
71,07843018 71,07843018 78,4313736 79,90196228 78,92156982 77,45098114 76,47058868 73,52941132 77,66990662 76,69902802 74,64115143 73,20574188 68,72038269 68,72038269 72,98577881 64,90384674 65,86538696
81,8181839 71,77033234 73,20574188 71,29186249 73,68421173 79,42583466 73,20574188 73,68421173 75,11961365 75,4807663 67,29857635 66,824646 67,13614655 63,84976578 63,84976578 67,30769348 63,94230652
81,25 77,40384674 76,44230652 73,55769348 72,98577881 73,4597168 70,89202118 68,54460144 67,6056366 67,48768616 68,47290802
75,96154022 82,21154022 77,88461304 76,44230652 83,65384674 85,09615326

Παξάξηεκα
Πίνακασ 2: Δείκτεσ διακυβζρνηςησ για Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία και Εςθονία

Πηγή: WGI,2016
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Εικόνα 26: Προτεινόμενοι δείκτεσ διακυβζρνηςησ υγειασ

Proposed Governance Indicators for Health in Lewis and Pettersson (2009)
Budget and resource management
PEFA Indicators track budget credibility, comprehensiveness, transparency, execution,
reporting, recording, and external audits and scrutiny
Discrepancy between public budgeted health funds and the amounts received by health
providers
Irregularities associated with government payroll for health workers
Differences in prices paid for similar medical supplies/equipment across health facilities
Human resources
Frequency of illegal side payments/bribes influencing hiring decisions and of payments for
particular assignments
Existence of licensing requirements and of continuing educations programs and their
operation
Fraction of physicians or nurses contracted for service but not in site during the period(s)
of observation
Types of incentives and accountability mechanisms facing public providers
Institutional providers
Incentives and accountabilities in hospital payments
Average length of stay and bed occupancy rates
Informal payments
Frequency of illegal charges for publicly provided health services
Perceptions of corruption and institutional quality
Fraction of households, experts or public officials perceiving corruption in health; relative
ranking of health sector on corruption index
The Country and Policy Institutional Assessments (CIPA) for health
Πηγή: Savedoff 2011
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Εικόνα 27: Το ςφςτημα υγείασ τησ Εςθονίασ

Πηγη: Estonian Health Insurance Fund, 2016
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Εικόνα 28: Στρατηγικοί ςτόχοι EHIF 2016

Πηγή: Estonian Health Insurance Fund, 2016
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Εικόνα 29: Εκτζλεςη προχπολογιςμοφ EHIF

Πηγή: Estonian Health Insurance Fund, 2016
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