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Πεξίιεςε 

Ζ εκθάληζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο αλέδεημε θαη επηδείλσζε ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηηο παζνγέλεηεο ησλ παξειζφλησλ δεθαεηηψλ ζην ζχζηεκα πγείαο ηεο 

ρψξαο καο. Παξάιιεια, εληφο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ ηέζεθε ην δήηεκα ηεο 

βησζηκφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζην επίθεληξν 

ηνπ δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ Διιάδα. ηελ παξνχζα εξγαζία, επηρεηξείηαη λα 

ζθηαγξαθεζεί ε θαηάζηαζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ) ζηελ πεξίνδν ηεο 

θξίζεο θαη ν ηξφπνο πνπ πιαηζηψλνπλ ηα ΜΜΔ ηηο παζνγέλεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ήηνη, ζα επηρεηξεζεί πξνζπάζεηα αλάιπζεο γηα ηα δεηήκαηα ζηα νπνία 

επηθεληξψλεηαη ε αξζξνγξαθία ζρεηηθά κε ην ΔΤ θαζψο θαη γηα ην πνηα είλαη ηα 

κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνηείλνληαη. Ζ παξνχζα εξγαζία ζα 

επηθεληξσζεί ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα κλεκνληαθά κέηξα θαη ηηο πεξηθνπέο 

δαπαλψλ (κείσζε πξνυπνινγηζκνχ ζην ρψξν ηεο πγείαο, πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο 

γηα λέεο πξνζιήςεηο), ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο, ηηο παζνγέλεηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο (δηαθζνξά, ππεξηηκνινγήζεηο θαξκάθσλ, θ.ά.), ηελ εθαξκνγή λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζην ζχζηεκα.  

Λέμεηο – θιεηδηά: Δζληθφ χζηεκα Τγείαο, ΜΜΔ, παζνγέλεηεο, κεηαξξπζκίζεηο, 

πξφζβαζε, θαηλνηνκίεο, νηθνλνκηθή θξίζε 

Abstract 

The onset of the financial and economic crisis has highlighted and aggravated the 

problems and pathogens of the past decades in our country's health system. At the 

same time, within this framework, the question of the viability and the functional 

capacity of the health system were placed at the center of public interest in Greece. In 

the present study, we try to outline the state of the National Health System (NHS) 

during the economic crisis period and how the Mass Media are framing the pathogens 

of the system. In other words, an analysis effort will be made on the issues on which 

aspect do the articles, related with the NHS, focus and on what measures they address 

the problems that are being proposed. This paper will focus on issues related to the 

measures that have been imposed by the Memorandum (expenditure cuts, reduction of 

health budget, limited opportunities for new recruitment), reform efforts, pathogens of 

the system (see corruption, overpriced medicines), the implementation of new 

technologies and the accessibility of the system to the citizens.   

Key words: NHS Greek National Health System, Mass Media, Pathogens, reforms, 

public access to health services, innovation, economic crisis  
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 Καηάινγνο βξαρπγξαθηώλ 
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ΑΜΚΑ: Αξηζκφο Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

ΑΔΠ: Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ 

ΓηΚ: Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ 

ΓΤΠΔ: Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο 

ΔΛΣΑΣ: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 

ΔΟΠΤΤ: Δζληθφο Οξγαληζκφο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 

ΔΤ: Δζληθφ χζηεκα Τγείαο 

ΔΦΚΑ: Δληαίνο Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

ΖΓΗΚΑ: Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

ΗΚΑ: Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

ΚΔΝ: Κιεηζηά Δλνπνηεκέλα Ννζήιηα 

ΜΜΔ: Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 

ΝΠΓΓ: Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

ΟΑΔΔ: Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ 

ΟΟΑ: Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

ΠΟΔΓΖΝ: Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δξγαδνκέλσλ Γεκφζησλ Ννζνθνκείσλ 

ΓΗΣ: πκπξάμεηο Γεκνζίνπ – Ηδησηηθνχ Σνκέα 

ΣΟΜΤ: Σνπηθέο Οκάδεο Τγείαο 

ΦΔΚ: Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο 

ΦΠΑ: Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 
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Πξόινγνο 

Ζ ελαζρφιεζή κνπ κε ην ρψξν ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο μεθίλεζε κε ηελ 

επηηπρία κνπ ζηνλ ΚΓ’ εηζαγσγηθφ δηαγσληζκφ ηεο ΔΓΓΑ θαη ηελ θαηάηαμή κνπ 

ζην Σκήκα Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο. Ο βαζηθφο ιφγνο επηινγήο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ήηαλ ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ κνπ (ζε πξνπηπρηαθφ θαη 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν), ην νπνίν είλαη ε Δπηθνηλσλία θαη ηα ΜΜΔ. Παξάιιεια, 

πξφθεηηαη γηα ζέκα ηδηαίηεξα επίθαηξν αθνχ ζα εμεηαζηεί θαη ην πψο αληηκεησπίδνπλ 

ηα ΜΜΔ ην ΔΤ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο.  

Δπραξηζηψ ην ΔΚΓΓΑ γηα ηα εθφδηα πνπ κνπ παξείρε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

θνίηεζήο κνπ ζηε ρνιή.  

Δπραξηζηίεο νθείινληαη ζηνλ επηβιέπνληα ηεο εξγαζίαο Γξα Richard-Nicolas Lacroix 

γηα ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηελ ελζάξξπλζε πνπ κνπ παξείρε, θαζψο θαη ην 

επηζηεκνληθφ, εξεπλεηηθφ θαη επξχηεξν ελδηαθέξνλ, κε ην νπνίν πεξηέβαιε ηε 

ζπλνιηθή κειέηε. 

Δπίζεο, επραξηζηίεο νθείινληαη ζε φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ κε ηελ ηερλνγλσζία θαη 

ηελ εκπεηξία ηνπο ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο γλψζεο κνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ 

λνζνθνκείνπ ζηε ζπγθπξία ηεο ηξέρνπζαο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θξίζεο. Δηδηθφηεξα 

επραξηζηψ γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν πνπ κνπ αθηέξσζαλ θαη ηελ πιεξνθφξεζε πνπ 

κνπ παξείραλ, ηνπο Γξα  Κσλζηαληίλν ηακαηίνπ, Δπηκειεηή Α΄ ηεο Οπξνινγηθήο 

Κιηληθήο ηνπ Σδαλείνπ Ννζνθνκείνπ θαη Γξα Γηψξγν Υξηζηφπνπιν,  Δπηκειεηή Α΄ 

ηεο Παζνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Σδαλείνπ Ννζνθνκείνπ. 

Σέινο, επραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηε ζχληξνθφ κνπ γηα ηελ θαηαλφεζε, ηελ 

ελζάξξπλζε θαη ηηο επλντθέο ζπλζήθεο πνπ κνπ παξείραλ, ψζηε λα κπνξψ λα 

νινθιεξψζσ έγθαηξα θαη αμηφπηζηα ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή δηαηξηβή.  

  



5 
 

Γήισζε  

«Γειψλσ ξεηά φηη, ε παξνχζα εξγαζία απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντφλ πξνζσπηθήο 

εξγαζίαο, δελ παξαβηάδεη θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηξίησλ θαη δελ 

είλαη πξντφλ κεξηθήο ή νιηθήο αληηγξαθήο.» 

 

Αζήλα, __/ ___/2017 

 

Τπνγξαθή    

 

ΔΓΓΑ, ΔΡΓΗΟ ΚΟΤΚΟΤΛΑΓΚΟ, ©, 2017 - Με ηελ επηθχιαμε παληφο 

δηθαηψκαηνο (αλά ζεηξά). 

 

  



6 
 

Πίνακας περιεχομένων 
1. ΔΙΑΓΩΓΗ ........................................................................................................... 7 

1.1 Βαςικοί οριςμοί και ζννοιεσ ............................................................................................ 7 

1.2 Υπόκεςθ εργαςίασ ........................................................................................................... 7 

1.3 Κατθγοριοποίθςθ ςυςτθμάτων υγείασ ........................................................................... 8 

1.4 Νομοκετικό πλαίςιο ΕΣΥ ................................................................................................. 9 

1.5 Χρθματοδότθςθ ςυςτιματοσ ........................................................................................ 10 

2. Ο ξόινο ησλ ΜΜΔ ................................................................................................. 13 

2.1 Θεωρθτικό πλαίςιο ....................................................................................................... 13 

2.2 Μεκοδολογία και ταυτότθτα ζρευνασ .......................................................................... 14 

2.2.1 Μεκοδολογία ......................................................................................................... 14 

2.2.2 Ταυτότθτα ζρευνασ ................................................................................................ 14 

3. Πιαηζίσζε ηνπ ΔΤ από ηα ΜΜΔ ...................................................................... 16 

3.1 Προβολι ηθτθμάτων και πακογενειών του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ .................... 16 

3.2 Οικονομικι κρίςθ – Ανάγκεσ και προτεραιότθτεσ ςτο ςφςτθμα υγείασ ...................... 21 

3.3 Δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο ΕΣΥ .................................................................................. 30 

3.4 Δίκτυα αλλθλεγγφθσ – Υποκατάςταςθ του ςυςτιματοσ υγείασ ................................... 33 

3.5 Μεταρρυκμιςτικζσ προςπάκειεσ .................................................................................. 35 

3.6 Προτεινόμενα μζτρα αντιμετώπιςθσ ............................................................................ 39 

4. Η έσο ζήκεξα ζπκβνιή ησλ ΜΜΔ ζηελ αλάπηπμε θαη πξνώζεζε ηνπ ΔΤ .. 51 

5. Γπλαηόηεηεο θαη πξννπηηθέο ................................................................................. 58 

6. Δπίινγνο .................................................................................................................. 60 

Βηβιηνγξαθία .............................................................................................................. 61 

Ιζηνγξαθία .................................................................................................................. 64 

 



7 
 

1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

1.1 Βαζηθνί νξηζκνί θαη έλλνηεο 

Έλα ζχζηεκα πγείαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην βαζηθνχο θαη πνιχπινθνπο ζεζκνχο 

ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ή θξάηνπο πξφλνηαο ζε κία ρψξα. Πξφθεηηαη γηα έλα 

ζχζηεκα ην νπνίν είλαη απνηέιεζκα θαη πξντφλ κίαο καθξφρξνλεο πνξείαο αλάπηπμεο 

θαη εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ παξάιιειε 

ηζηνξηθή εμέιημε θαη δηακφξθσζε ηνπ πνιηηηθνχ, δηνηθεηηθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο κίαο ρψξαο (Μπνπξζαλίδεο 2017), αιιά θαη ησλ θαηά 

πεξηφδνπο αλαγθψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ, φπσο θαη ησλ έθηαθησλ πεξηπηψζεσλ 

(θηψρεηα, επηδεκίεο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θ.ά.).  

Δπηπξφζζεηα, ηα πζηήκαηα Τγείαο απνηεινχλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ 

δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο πγείαο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 

φρη κφλν λα πξνζζέηνπλ ρξφληα ζηε δσή θάζε αηφκνπ, αιιά θαη λα πξνζζέηνπλ δσή 

ζηα ρξφληα ηνπ (European Commission 2014). 

Σα ζπζηήκαηα πγείαο ηεο Δπξψπεο πνπ είλαη γλσζηά ζήκεξα, δηακνξθψζεθαλ ζηε 

δεθαεηία ηνπ ’50, πεξίνδν θαηά ηελ νπνία αλαπηχρζεθε ην Κξάηνο Πξφλνηαο. 

Πξφθεηηαη γηα ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ππήξμε ξαγδαία νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηηο 

βηνκεραληθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, γεγνλφο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε δηάζεζε 

ζεκαληηθψλ πφξσλ γηα θνηλσληθέο παξνρέο. Ο θχξηνο πνιηηηθφο ζηφρνο ηνπ ήηαλ ε 

θαζνιηθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ θαη απηφο επηηεχρζεθε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

δεκνζίνπ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. ε γεληθέο γξακκέο, πάλησο, ηα 

ζπζηήκαηα πγείαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηνπ θξάηνπο 

πξφλνηαο (Θενδψξνπ θ.ά. 2001).   

 

1.2 Τπόζεζε εξγαζίαο 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα επηρεηξεζεί λα δηεξεπλεζεί ν ξφινο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο ζηελ αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ ππνζηήξημε 

ηεο απνζηνιήο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ) ζηε ρψξα καο. Ζ ππφζεζε 

εξγαζίαο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πιαηζίσζεο ησλ παζνγελεηψλ ηνπ ΔΤ, ηελ 

ππνθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ άιινπο θνξείο κέζσ δηθηχσλ αιιειεγγχεο, ηελ 

πξφζβαζε ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη 

ρψξα θαζψο θαη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ππάξρνπλ. Με άιια ιφγηα, ηίζεηαη ην εξψηεκα αλ θαη θαηά πφζν ηα ΜΜΔ έρνπλ 
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ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ θαη έρνπλ ππνζηεξίμεη 

απνηειεζκαηηθά ηελ απνζηνιή ηνπ ΔΤ.  

 

1.3 Καηεγνξηνπνίεζε ζπζηεκάησλ πγείαο 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Γεκνζίνπ έιαβε δηαθνξεηηθέο κνξθέο, σζηφζν κπνξνχλ λα 

αλαθεξζνχλ ηξεηο θχξηεο παξαιιαγέο: α) Σα Δζληθά πζηήκαηα Τγείαο ηχπνπ 

Beveridge ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ησλ θαλδηλαβηθψλ ρσξψλ, ηα νπνία 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηε γεληθή θνξνινγία, θαη β) ηα πζηήκαηα Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο ηχπνπ Bismark, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ησλ άιισλ 

δπηηθνεπξσπατθψλ ρσξψλ, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηηο εηζθνξέο ζηελ Κνηλσληθή 

Αζθάιηζε. Αλαθνξηθά κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη ν θάζε ηχπνο 

ζπζηήκαηνο πγείαο κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ζπλνπηηθά ηα εμήο:  

α) ην ζχζηεκα Beveridge πνπ αλαπηχρζεθε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ην 1946 θαη 

δηέπεηαη απφ ηελ έλλνηα ηεο θαζνιηθφηεηαο, έρνληαο σο θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ηνλ απμεκέλν θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ, ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε, ηελ θαζνιηθή θαη 

πιήξε πγεηνλνκηθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ ηζφηεηα ζηελ πξφζβαζε ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κέζσ ηεο 

θνξνινγίαο (Μπνπξζαλίδεο 2017). ην ελ ιφγσ κνληέιν, ην θξάηνο δηαζέηεη ηζρπξφ 

ξφιν θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ πγείαο 

κέζσ δεκφζησλ πξνκεζεπηψλ ελψ ν ζρεδηαζκφο γίλεηαη ζε θεληξηθφ επίπεδν.  

β) ην ζχζηεκα Bismark πνπ μεθίλεζε ζηε Γεξκαλία ην 1883. ε απηφ ην ζχζηεκα, νη 

εξγαδφκελνη, αλάινγα κε ηνλ θιάδν απαζρφιεζήο ηνπο, εληάζζνληαη ππνρξεσηηθά 

ζην αληίζηνηρν αζθαιηζηηθφ ηακείν πιεξψλνληαο ππνρξεσηηθά εηζθνξέο, φπσο θαη νη 

εξγνδφηεο. Βαζίδεηαη ζηελ απηνλνκία θαη ηελ απηνδηαρείξηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ θαη νη παξνρέο ηνπο δηαθνξνπνηνχληαη. Οη ππεξεζίεο πγείαο παξέρνληαη απφ 

έλα κεηθηφ ζχζηεκα παξαγσγήο ησλ ππεξεζηψλ, εθφζνλ νη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο 

αλήθνπλ ζην δεκφζην ή ζε ηδηψηεο. Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο έγθεηηαη ζην λα ζέηεη θαη λα 

ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζπκβάζεηο κεηαμχ ησλ 

αζθαιηζκέλσλ, ησλ ηακείσλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ ππεξεζηψλ (Οηθνλφκνπ 

2012).  

Μεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ ππάξρεη θαη κία ζεηξά άιισλ 

ζπζηεκάησλ ζηα νπνία ζπλππάξρνπλ θαη ην θξάηνο θαη ε θνηλσληθή αζθάιηζε ζε 

κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί θαη ην ειιεληθφ 
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ζχζηεκα πγείαο (ΔΤ) φπνπ ζπλππάξρεη ε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ε πιεζψξα αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ (θνηλσληθή αζθάιηζε).  

Οπζηαζηηθά, ην ΔΤ αλήθεη ζην λνηηνεπξσπατθφ (κηθηφ) κνληέιν, ην νπνίν απνηειεί 

έλα απηφλνκν πξφηππν νξγάλσζεο ππεξεζηψλ πγείαο θαη δηαζέηεη ζηνηρεία ηφζν απφ 

ην κνληέιν ηνπ Beveridge φζν θαη απφ απηφ ηνπ Bismark.  

Γεληθφηεξα, ζην πιαίζην ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πνιηηηθψλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ 

παξαηεξείηαη κηα θνηλή δηαθαηλφκελε πξαθηηθή ακνηβαίαο κάζεζεο κεηαμχ ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο θαη εηζαγσγήο δνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ απφ έλα ηχπν 

ζπζηήκαηνο πγείαο ζε έλαλ άιιν. Πξφθεηηαη γηα κία γεληθεπκέλε θαη επξέσο 

παξαηεξνχκελε ηάζε κεηεμέιημεο θαη ζηαδηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ 

πγείαο ε νπνία ραξαθηεξίζηεθε σο κία ηάζε πβξηδνπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο 

(Rothgang et al. 2010). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ππάξρεη αθφκε κία θαηεγνξία, ε νπνία φκσο δελ αθνξά ηελ 

επξσπατθή ήπεηξν αιιά ηηο ΖΠΑ (θαη ηνλ Καλαδά), ην θηιειεχζεξν ζχζηεκα πγείαο. 

Σα βαζηθά ηνπ γλσξίζκαηα είλαη ε εζεινληηθή αζθάιηζε, ε εμάξηεζε ηεο 

αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ηνπ αηφκνπ απφ ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ηνπ δπλαηφηεηα, ν 

πεξηνξηζκέλνο βαζκφο ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο, ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο απφ ηδηψηεο θαη, ηέινο, ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ε νπνία 

θαζνξίδεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο (πξνζθνξά - δήηεζε).  

 

1.4 Ννκνζεηηθό πιαίζην ΔΤ 

Σν ειιεληθφ εζληθφ ζχζηεκα πγείαο (ΔΤ) ηδξχζεθε κε ην Ν. 1397/1983 θαη είρε σο 

βαζηθή ηνπ θηινζνθία ηε ζεψξεζε ηεο πγείαο σο θνηλσληθνχ αγαζνχ θαη ην δηθαίσκα 

ηνπ θάζε πνιίηε γηα πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο πγείαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε.  

Οη βαζηθνί άμνλεο ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ ηνπ ΔΤ είλαη νη εμήο: α) θξαηηθή επζχλε γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, β) απνθέληξσζε ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο (κε δηαίξεζε ηεο ρψξαο ζε πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο), γ) 

θνηλσληθφο έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ. κέζσ ζπκκεηνρήο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο), δ) έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, ε) 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζχκθσλα κε ηηο γεσγξαθηθέο αλάγθεο, ζη) αλαδηνξγάλσζε ησλ 

λνζνθνκείσλ κε ζηφρν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο θαη δ) ν ζεζκφο ηνπ 

ηαηξνχ πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο.  
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1.5 Υξεκαηνδόηεζε ζπζηήκαηνο  

Οη θνηλσληθέο θαη επηζηεκνληθέο εμειίμεηο επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην 

ζχζηεκα πγείαο (Ginzberg 1999). Οη πηέζεηο ζηε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο πγείαο 

εληείλνληαη απφ ηελ εμαζζέληζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, κε απνηέιεζκα νη κφληκεο πνιηηηθέο 

ζπγθξάηεζεο ηνπ θφζηνπο πνπ βηψλεη ε θνηλσλία ηα ηειεπηαία έηε λα κελ επαξθνχλ 

θαη λα πξνβάιιεη ν θίλδπλνο πηνζέηεζεο πνιηηηθψλ πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο. 

ίγνπξα ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο έρεη κεηαηεζεί, δίλεηαη έκθαζε ζην 

πεξηερφκελν θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, φρη ζην θαζεζηψο ηνπ θνξέα πνπ ηηο 

παξέρεη: δελ απαζρνιεί ηφζν αλ νη ππεξεζίεο παξέρνληαη απφ ην δεκφζην ή απφ 

ηδησηηθφ θνξέα, αξθεί λα αληαπνθξίλνληαη ζηα απαξαίηεηα πνηνηηθά πξφηππα 

(Φηιαιήζεο 2002).  

ην ζχζηεκα πγείαο ηεο Διιάδαο εληνπίδνληαη ηξεηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο: ν 

θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο (γεληθή θνξνινγία), ε θνηλσληθή αζθάιηζε (ηακεία 

πγείαο) θαη νη ηδησηηθέο πιεξσκέο (δηαζέζηκν αηνκηθφ εηζφδεκα ή ηδησηηθή 

αζθάιηζε). Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ζηα 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο πνπ, φκσο, δελ αλάγνληαη ζε παξεκβάζεηο θαη επηδηψμεηο 

ησλ εθάζηνηε πνιηηηθψλ πγείαο (Liaropoulos & Kaitelidou 1998).  

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’70 άξρηζε ε γεληθή θνξνινγία λα ζπκκεηέρεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη εηδηθφηεξα φηαλ ε έληνλε 

θξαηηθή παξέκβαζε ζην ρψξν ηεο πγείαο εθθξάζηεθε κε ηε κνξθή ηνπ θιεηζηνχ 

λνζειίνπ θαη ηελ θαζήισζή ηνπ ζε ρακειέο ηηκέο. Με δεδνκέλν φκσο φηη ηα λνζήιηα 

πξέπεη λα απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή εζφδσλ ησλ λνζνθνκείσλ, ε πνιηηηθή απηή 

δεκηνχξγεζε ζεκαληηθά ειιείκκαηα ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, αθνχ ζηελ θαιχηεξε 

πεξίπησζε ηα έζνδα απφ λνζήιηα δελ θάιππηαλ πάλσ απφ ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ λνζνθνκείσλ, κε απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε ρξεκαηνδφηεζή 

ηνπο απφ ην θξάηνο (Ρεθιείηε θ.ά. 2012).   

Δλψ ε πνιηηηθή απηή ζηφρεπε θπξίσο ζηε κείσζε ησλ εζφδσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

νπζηαζηηθά νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ειιεηκκάησλ ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, ησλ 

νπνίσλ ηελ θάιπςε αλέιαβε ην θξάηνο. Ζ εκπινθή απηή εθθξάζηεθε κεηά ηε 

ζεζκνζέηεζε ηνπ ΔΤ θαη ηελ έληαμε ζε απηφ φισλ ησλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα 

λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ηα νπνία κεηαηξάπεθαλ ζε ΝΠ∆∆, κε ηελ αλάιεςε απφ ην 

θξάηνο ηεο θάιπςεο ησλ εμφδσλ κηζζνδνζίαο ησλ λνζνθνκείσλ. Ζ παξέκβαζε ηνπ 

θξάηνπο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ λνζνθνκείσλ επεθηείλεηαη θαη ζηελ θάιπςε ησλ 
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ιεηηνπξγηθψλ ηνπο δαπαλψλ, αθνχ νη απμήζεηο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ηα ηειεπηαία 

έηε ζην εκεξήζην λνζήιην δελ κπφξεζαλ λα πξνζεγγίζνπλ ην αληίζηνηρν πξαγκαηηθφ 

θφζηνο, κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο πάλσ απφ ην 70%, παξνπζηάδνληαο κάιηζηα 

απμεηηθέο ηάζεηο. Με δεδνκέλα ηα παξαπάλσ, εθαξκφδεηαη νπζηαζηηθά έλα ζχζηεκα 

πνπ ηείλεη λα εμειηρζεί ζε κνληέιν ζθαηξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, απφ ην νπνίν, φκσο, 

απνπζηάδνπλ νη θαλφλεο, ηα θξηηήξηα θαη νη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ. θνπφο είλαη ε ζπγθξάηεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λνζνθνκείσλ απφ ηνλ 

γεληθφ πξνυπνινγηζκφ, ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ε εθαξκνγή 

γεληθψλ θαλφλσλ γηα ηε ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σν ηζρχνλ πιένλ ζχζηεκα 

πιεζηάδεη πην θνληά ζην πξαγκαηηθφ ηε ρξέσζε πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ην 

πξαγκαηηθφ θφζηνο λνζειείαο, αθνχ ηα ηακεία πιεξψλνπλ φρη κε βάζε ηε 

ζεξαπεπηηθή πξάμε αιιά κε βάζε ηηο κέξεο λνζειείαο. Οη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη γηα 

ηελ πγεία κέζα απφ ηε γεληθή θνξνινγία δελ αθνξνχλ κφλν ηελ θάιπςε ησλ εηήζησλ 

πξνυπνινγηζκψλ ησλ δεκφζησλ λνζειεπηηθψλ δνκψλ, αιιά ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο 

γηα ηε δεκφζηα πγεία (Souliotis 2000, Liaropoulos et al. 2008).  

ε φ,ηη αθνξά ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, απηή απνηειεί ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

νξγαληζκνχο απηνχο θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ, ελψ ζηα 

κεγαιχηεξα ηακεία ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ πγείαο γίλεηαη απφ ηνπο θιάδνπο 

αζζέλεηαο, νη νπνίνη ζπληζηνχλ έλαλ απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο ηνπ ίδηνπ 

νξγαληζκνχ. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ εζφδσλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα πξνέξρεηαη απφ ηηο εηζθνξέο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ, κε πνζνζηφ ζπλεηζθνξάο πνπ δηαθέξεη αλάκεζα ζηνπο αζθαιηζηηθνχο 

θνξείο. Ζ ζπζζψξεπζε ησλ ειιεηκκάησλ ζηα κεγάια αζθαιηζηηθά ηακεία απφ ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, απνδίδεηαη ζε κία ζεηξά παξαγφλησλ, φπσο νη 

δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο, ε επέθηαζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ε αχμεζε ησλ 

επηδνκάησλ θαη ε αχμεζε ησλ εηζθνξψλ ζε ρακειφηεξα απφ ηα απαξαίηεηα επίπεδα. 

Σα ειιείκκαηα πνπ εκθάληζαλ νη θιάδνη πγείαο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ απφ ην 

1993 θαη έπεηηα, νθείινληαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ηνπ εκεξήζηνπ λνζειίνπ, ε νπνία 

απνηεινχζε ηελ έθθξαζε ελφο γεληθφηεξνπ ζρεδίνπ γηα ηε κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ θξάηνπο ζηε λνζνθνκεηαθή ρξεκαηνδφηεζε. Ζ θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ απηψλ 

επηδηψρζεθε κέζα απφ ηελ αχμεζε ησλ εηζθνξψλ, ε νπνία επηβεβαίσλε ηηο κεγάιεο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζην χςνο ηεο επηβάξπλζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζε δηαθνξεηηθά 

αζθαιηζηηθά ηακεία. ε φ,ηη αθνξά ζηηο παξνρέο ησλ θιάδσλ πγείαο ησλ νξγαληζκψλ 
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θνηλσληθήο αζθάιηζεο, δηαθξίλνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην εχξνο 

θαη ηε δηαδηθαζία ησλ παξνρψλ, αιιά θαη σο πξνο ηελ θαηά θεθαιή δαπάλε αλά 

αζθαιηζκέλν (Souliotis 2000, Ifantopoulos 2003, Siskou et al. 2008).  

Σελ ηξίηε κεγαιχηεξε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο απνηεινχλ νη δαπάλεο πνπ 

θαηαβάιινληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο. Σν κέγεζνο ησλ δαπαλψλ απηψλ 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΤ πνπ ζρεδηάζηεθε ζηε βάζε ηεο 

παξνρήο δσξεάλ θξνληίδαο πγείαο ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ. Οη ηδησηηθέο πιεξσκέο γηα 

ππεξεζίεο πγείαο, αθνξνχλ ζηηο ακνηβέο ησλ ηδησηψλ γηαηξψλ θαη ησλ δηαγλσζηηθψλ 

θέληξσλ πνπ δελ έρνπλ ζχκβαζε κε ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα ηνπ αζζελή, ζηε 

ζεζκνζεηεκέλε ζπκκεηνρή ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρεη ην ΔΤ, ζηε δηαθνξά πνπ ζπλήζσο πξνθχπηεη κεηαμχ ηνπ θφζηνπο πνπ 

πιεξψλνπλ νη αζζελείο ζηνπο ηδησηηθνχο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, ζηα 

πνζά πνπ εγθξίλνληαη απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη ζηα αζθάιηζηξα πνπ 

θαηαβάιινληαη ζε ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο γηα αζθάιηζε πγείαο. Οη 

ηδησηηθέο δαπάλεο πγείαο αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ εμσλνζνθνκεηαθή θαη ιηγφηεξν 

ζηε θαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ελψ ζρεηηθά κε ηελ πεξηθεξεηαθή 

θαηαλνκή ηνπο, θαίλεηαη λα ζπζρεηίδνληαη κε ηνπο δείθηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα κε ηελ αλαινγία ησλ γηαηξψλ θαη ησλ λνζνθνκεηαθψλ θιηλψλ κε ηνλ 

πιεζπζκφ (Mosialos et al. 2002, Davaki & Mosialos 2005). 

ε γεληθέο γξακκέο, ηα ειιείκκαηα ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαζηζηνχλ 

πξνβιεκαηηθή ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, 

ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ αδπλακία πιεξσκψλ ησλ θνξέσλ πγείαο, κε απνηέιεζκα 

λα δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο ειιεηκκάησλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, ηα λνζνθνκεία θαη ηνπο πξνκεζεπηέο. Δπίζεο, ν 

πνιπθεξκαηηζκφο θαη ε ππαλάπηπμε ηνπ ΔΤ, ε ειιηπήο αζθαιηζηηθή θάιπςε πνπ 

νδεγεί ζε κε ρξήζε ηεο αζθάιεηαο αζζέλεηαο απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο, ε ρακειή 

πνηφηεηα ππεξεζηψλ πγείαο θαη ε εκθάληζε ηαηξηθνχ πιεζσξηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ ηδησηηθψλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ, αχμεζαλ ηηο 

ηδησηηθέο δαπάλεο πγείαο ζε πνζνζηά ηδηαίηεξα πςειά ζε ζρέζε κε ηηο ρψξεο ηνπ 

ΟΟΑ (Souliotis 2000).  
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2. Ο ξόινο ησλ ΜΜΔ  

2.1 Θεσξεηηθό πιαίζην 

Σν παξάδεηγκα ηνπ νξηζκνχ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ή ζεκαηνινγίαο (agenda-setting) 

θαηαιακβάλεη εμέρνπζα ζέζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. Ζ 

δηαδηθαζία ηνπ νξηζκνχ ηεο ζεκαηνινγίαο ζπλίζηαηαη ζηε ζρέζε, ελίνηε δε θαη ζηνλ 

αληαγσληζκφ, αλάκεζα ζηα ΜΜΔ, ζην θνηλφ θαη ηηο πνιηηηθέο ειίη, πξνθεηκέλνπ, 

εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ θαη ρξφλνπ, λα έιζνπλ ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο 

νξηζκέλα κφλν ζέκαηα εηο βάξνο άιισλ. Πξφθεηηαη γηα κία θαηάζηαζε πνιηηηθήο θαη 

θνηλσληθήο επηξξνήο πνπ ηείλεη λα απνθιείζεη απφ ηε δεκφζηα ζθαίξα κία ζεηξά 

δεηεκάησλ ηα νπνία απνζησπνχληαη (Dearing & Rogers 2005) ή παξαζησπνχληαη. 

Οπζηαζηηθά, ε θαηάζηαζε απηή αλαθέξεηαη ζε κία δηαδηθαζία «κε-ιήςεο 

απνθάζεσλ» (non-decision making) θαη είλαη απνηέιεζκα κίαο «δπζδηάζηαηεο» 

ιεηηνπξγίαο ηεο εμνπζίαο ζηηο δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο (Bachrach & Baratz 1963).  

Απφ ηελ άιιε, ε αλαγφξεπζε ελφο δεηήκαηνο ζε θνηλσληθφ πξφβιεκα, ην νπνίν 

πξνβάιιεηαη απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο, θαζίζηαηαη γλσζηφ ζην θνηλφ θαη πηζαλψο 

επηιακβάλνληαη ηεο επίιπζήο ηνπ πνιηηηθνί θαη θπβεξλψληεο ελψ εμαξηάηαη απφ ην 

ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ αλάκεζα ζε πνηθίια πεδία θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δξάζεο 

θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα θέξνπλ εηο πέξαο κία νξηζκέλε δηαδηθαζία επηινγήο θαη 

νξηζκνχ ππέξ ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ δεηήκαηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα ηίζεληαη σο ηέηνηα κέζα απφ κία δηαινγηθή αιιά θαη εμνπζηαζηηθή 

επηινγή κεηαμχ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ δπλεηηθψλ πξνβιεκάησλ δεκφζηνπ 

ραξαθηήξα, επηηειψληαο νπζηαζηηθά κία ιεηηνπξγία ζπξνθχιαμεο (gatekeeping), ε 

νπνία πξφθεηηαη γηα κία δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηεο πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

(Dearing & Rogers 2005).  

Παξάιιεια, ζε ζπλέρεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο φηη 

ζπρλά ε αηδέληα ησλ ΜΜΔ εθθηλεί ηε δηαδηθαζία κε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο ζέκαηνο 

ζηε δεκφζηα ζεκαηνινγία πνπ ζηε ζπλέρεηα ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη θαη ζε θάπνηα 

αιιαγή πνιηηηθήο. Πξφθεηηαη γηα κία ιεηηνπξγία ησλ ΜΜΔ ε νπνία θαηαδεηθλχεη ηνλ 

απνθαζηζηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζε κία 

δεκνθξαηηθή θνηλσλία.  

ε απηφ ην πιαίζην ζα εμεηαζηεί ην πψο αληηκεησπίδνπλ θαη πξνβάιινπλ ηα ΜΜΔ 

ηεο ρψξαο καο ηα δεηήκαηα θαη ηηο παζνγέλεηεο ηνπ ειιεληθνχ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

πγείαο (ΔΤ) θαη κάιηζηα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνηεο ζα πξέπεη λα 

είλαη νη αλάγθεο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, ζα εμεηαζηνχλ ηα 
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βαζηθά δεηήκαηα ηεο αξζξνγξαθίαο θαη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ νχησο ψζηε λα δηαπηζησζεί ν ξφινο θαη ε ζπκβνιή ησλ ΜΜΔ ζηε 

βειηίσζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο.  

 

2.2 Μεζνδνινγία θαη ηαπηόηεηα έξεπλαο 

2.2.1 Μεθοδολογία 

Αλαθνξηθά κε ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

κέζνδνο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ κε πνηνηηθή έξεπλα (qualitative content 

analysis). Γεληθά, ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ζεσξείηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο σο κία 

επέιηθηε κέζνδνο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ελφο θεηκέλνπ (Cavanagh 1997). 

πλήζσο, ζε κία έξεπλα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ην 

βάξνο δίδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιψζζαο φπσο ε επηθνηλσλία κε έκθαζε ζην 

πεξηερφκελν ή ην πιαηζησηηθφ λφεκα ηνπ θεηκέλνπ (Tesch 1990). Ζ ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδνο ππεξβαίλεη ηελ απιή θαηακέηξεζε ιέμεσλ ψζηε λα εμεηάζεη εηο βάζνο ην 

ιφγν, κε ζθνπφ λα ηαμηλνκήζεη κεγάιε πνζφηεηα θεηκέλνπ ζε έλαλ απνδνηηθφηεξν 

αξηζκφ θαηεγνξηψλ πνπ ζα αλαπαξηζηά παξφκνηα λνήκαηα (Weber 1990). 

θνπφο ηεο κεζφδνπ είλαη ε παξνρή γλψζεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ ππφ εμέηαζε 

θαηλνκέλνπ (Downe-Wamboldt 1992). Μάιηζηα, ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ε 

πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα νξηζηεί σο κία εξεπλεηηθή κέζνδνο γηα 

ηελ ππνθεηκεληθή εξκελεία ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ (ησλ θεηκέλσλ) κέζα 

απφ κία ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο φπνπ θσδηθνπνηνχληαη θαη 

εληνπίδνληαη ζεκαηηθέο θαη κνηίβα. Δθηφο απηνχ, ζπκβάιιεη ζηελ αλάδεημε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πηζαλνηήησλ εξκελείαο ησλ πνιιαπιψλ ελλνηψλ. 

Οπζηαζηηθά, ε ελ ιφγσ κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε επεηδή παξέρεη νξηζκέλα 

πιενλεθηήκαηα. Σν θπξηφηεξν εμ απηψλ είλαη φηη απνηειεί έλα εξγαιείν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κειεηήζεη ηελ παξνπζία ιέμεσλ ή θξάζεσλ εληφο ησλ 

θεηκέλσλ έρνληαο παξάιιεια σο θχξην ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηα 

εμεηαδφκελα θείκελα. 

2.2.2 Σαυτότητα έρευνας 

ρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ηεο έξεπλαο, δηεμήρζε πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πιαηζηψλεηαη ην εζληθφ ζχζηεκα 

πγείαο ζηνλ πνιηηηθφ Σχπν. Δηδηθφηεξα, εμεηάδνληαη ε πξνβνιή ησλ δεηεκάησλ θαη 

ησλ παζνγελεηψλ πνπ αληηκεησπίδεη ην ΔΤ, νη κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ζην 
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ρψξν ηεο πγείαο, ηα πξνηεηλφκελα κέηξα αληηκεηψπηζεο, νη αλάγθεο θαη νη 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζην ζχζηεκα πγείαο, ε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο, ηα δίθηπα αιιειεγγχεο θαη ν ηξφπνο ππνθαηάζηαζεο ηνπ 

ξφινπ ηνπ ΔΤ απφ απηά.  

Σα ελ ιφγσ δεηήκαηα εμεηάζηεθαλ κέζα απφ δηαδηθηπαθή έξεπλα ησλ ειεθηξνληθψλ 

εθδφζεσλ ησλ εμήο εθεκεξίδσλ: Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, Καζεκεξηλή θαη Σν 

Βήκα. Ζ επηινγή ησλ εθεκεξίδσλ έγηλε κε θξηηήξην ηελ πνιηηηθή ηνπο ηνπνζέηεζε 

(κία απφ ηνλ ρψξν ηεο Αξηζηεξάο, κία απφ ηε Γεμηά θαη κία απφ ην Κέληξν) θαη κε 

βάζε ην γεγνλφο φηη εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ιεγφκελσλ “hardnews”, 

δειαδή ζεσξνχληαη φηη έρνπλ ζνβαξφ πεξηερφκελν. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

εμεηάζηεθε ήηαλ απφ ην 2010 έσο ην 2017 γηα λα πεξηιακβάλεη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. πλνιηθά εληνπίζηεθαλ 171 ζρεηηθά άξζξα (57 ζηελ Δθεκεξίδα 

ησλ πληαθηώλ, 71 ζηελ Καζεκεξηλή θαη 43 ζην Βήκα) γηα ηα αλσηέξσ δεηήκαηα. 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ε κνλάδα αλάιπζεο ήηαλ ην άξζξν.  
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3. Πιαηζίσζε ηνπ ΔΤ από ηα ΜΜΔ 

3.1 Πξνβνιή δεηεκάησλ θαη παζνγελεηώλ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο 

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ 

ηελ Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ ζεκεηψλεηαη φηη ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα, ν νπνίνο «κεηεηξάπε απφ κηα 

κηθξνκεζαία βηνηερλία πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο (κηθξήο εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο 

θαη κηθξναζηηθήο δηαλνκήο) ζε κηα κεγάιε βηνκεραλία ηαηξηθήο πεξίζαιςεο (πςεινχ 

θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο θαη έληαζεο δηαρείξηζεο θαη ηερλνινγίαο), κε πξσηνθαλή 

ξπζκφ κεγέζπλζεο ησλ αλζξψπηλσλ, πιηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ». Δπίζεο, 

πξνβάιιεηαη φηη «ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο πγεηνλνκηθήο δαπάλεο ππήξμε ζηαζεξά 

πςειφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ξπζκφ αχμεζεο ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ 

πξντφληνο, κε απνηέιεζκα ην ζχζηεκα πγείαο ηεο ρψξαο λα εκθαλίδεη πνζνηηθνχο 

δείθηεο αλάινγνπο ησλ πιένλ πξνεγκέλσλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ» («Δζληθό ύζηεκα 

Τγείαο: 30 ρξόληα κεηά», Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 26/1/2014). 

Αλαθνξηθά κε έλα άιιν δήηεκα, απηφ ηεο δηαθζνξάο, ηνλίδεηαη έλα «μεραζκέλν 

ζθάλδαιν» «αιιά έθηνηε ε ππφζεζε βάιησζε» παξά ηηο δηψμεηο πνπ αξρηθά 

αζθήζεθαλ θαη φηη απηφ ην γεγνλφο, δειαδή ε ζπγθάιπςε θαη ελ ζπλερεία ε 

παξαγξαθή, είλαη θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζπρλά. («Έλα μεραζκέλν ζθάλδαιν αθόκα», 

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 3/2/2017).  

Δπηπξφζζεηα, ππνγξακκίδεηαη φηη ηα θξνχζκαηα δηαθζνξάο «έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο θξίζεο κεηά ηηο κεηψζεηο ησλ απνιαβψλ ησλ γηαηξψλ ηνπ 

ΔΤ» (Η παξαθκή ησλ Πνιπηαηξείσλ θαη νη θξαπγέο αγσλίαο», Δθεκεξίδα ησλ 

πληαθηώλ, 14/7/2016). 

ηα ζθάλδαια ηεο δηαθζνξάο, έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη «ε νηθνλνκηθή αθαίκαμε ηνπ 

ΔΤ απφ ηδησηηθά  ή θαη δεκφζηα «ηδξχκαηα» («Αζήλαηνλ», «Δξξίθνο 

Νηπλάλ», Δξπζξφο ηαπξφο), αλεμέιεγθηα δηαγλσζηηθά θέληξα δηαπινθήο θαη 

ππεξηηκνιφγεζεο κε αλαθνξά ζε φινπο «φζνη θάιππηαλ θαη θαιχπηνπλ ζπλεηδεηά 

θάζε απάηε» («Σν ζθάλδαιν ηδησηηθήο θιηληθήο δελ ζα παίμεη ζηηο εηδήζεηο», 

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 14/9/2016). 

Δπίζεο, ηνλίδεηαη φηη «ππάξρνπλ δπλάκεηο ζηνλ ρψξν ηνπ θαξκάθνπ πνπ 

αληηζηέθνληαη ζζελαξά ζηα γελφζεκα δηαηεξψληαο έηζη ην θφζηνο ησλ θαξκάθσλ γηα 

ηνπο αζζελείο ζε πςειά επίπεδα («ΔΤ, ν κεγάινο αζζελήο», Δθεκεξίδα ησλ 

πληαθηώλ, 4/7/2014).  
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Παξάιιεια, σο βαζηθφ δήηεκα ζην ζχζηεκα πγείαο αλαθέξεηαη «ε αλεμέιεγθηε 

αχμεζε ζηα ειιείκκαηα θαη ζηα ρξέε ηνπ ΔΤ, ε αλππαξμία ζρεδηαζκνχ ζην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, ην ζχζηεκα πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη θαξκάθσλ», ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη σο «πάξηη ζην ρψξν ηεο πγείαο» («Η θξίζε σο ‘επθαηξία’ γηα ηε 

δηάιπζε ηεο πγείαο», Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 1/12/2014). 

Αθφκε, ζεκεηψλεηαη φηη ε ζεκεξηλή εηθφλα ηνπ ΔΤ ραξαθηεξίδεηαη απφ  

θαηαθεξκαηηζκέλεο ππεξεζίεο πγείαο, απφ ηελ έιιεηςε «ζεκείνπ εηζφδνπ» ζην 

ζχζηεκα πγείαο θαη ελφο νξζνινγηθνχ ζπζηήκαηνο παξαπνκπψλ νδήγεζε ζηελ 

απηφβνπιε αγνξά ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ «εμάξηεζε» απφ ηνπο εηδηθνχο γηαηξνχο. 

Μάιηζηα, γίλεηαη άκεζε ζχλδεζε ησλ θαηλνκέλσλ «κε πςειφηεξεο δαπάλεο θαη ηελ 

ειιηπή θξνληίδα (πξνθιεηή δήηεζε, πνιπθαξκαθία θ.ά.)» («Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα 

Τγείαο - Η αληηζηξνθή κίαο εληξνπίαο», Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 21/7/2016).  

Σέινο, γίλεηαη αξλεηηθή θξηηηθή γηα θάπνηεο δειψζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΠΟΔΓΖΝ 

ελαληίνλ ηνπ ΔΤ πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα «ηε δηαξθή ζπθνθαληία θαηά ηνπ ΔΤ» 

ζπλ ην φηη «έλα κέξνο ηνπ θφζκνπ ζα θνβάηαη λα πάεη ζην ΔΤ θαη φζνη κπνξνχλ ζα 

ζηξέθνληαη ζηηο θεξδνθφξεο ηδησηηθέο κνλάδεο» κε απνηέιεζκα νη πνιίηεο λα 

πεηζηνχλ γηα ηελ «θαηάληηα» ηνπ ΔΤ  θαη ζηε ζπλέρεηα λα πεξάζεη ν έιεγρνο ηνπ ζε 

ηδηψηεο θαη ηδησηηθέο εηαηξείεο πνπ, φπσο αλαθέξεηαη «κνηξαία ζα νδεγήζεη ζε 

πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε ησλ απαμησκέλσλ κνλάδσλ ηνπ» («Καη ηελ Κπξηαθή… ν 

Πξόεδξνο ηεο ΠΟΔΓΗΝ», Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 29/1/2017).  

 

Καζεκεξηλή 

ηελ Καζεκεξηλή ππνζηεξίδεηαη φηη νη παζνγέλεηεο ηνπ ΔΤ νθείινληαη ζε 

«ζρεδηαζηηθφ ζθάικα» θαζψο ε ζεζκνζέηεζή ηνπ δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ θαηάξγεζε 

ησλ ηακείσλ πγείαο, αιιά αληίζεηα «ΔΤ θαη ηακεία πγείαο ζπλππάξρνπλ». 

Υαξαθηεξηζηηθά, αλαθέξεηαη σο «έλα θξάκα Δζληθνχ πζηήκαηνο Ννζνθνκείσλ - 

Κέληξσλ Τγείαο - Σακείσλ Τγείαο πνπ απνηειεί παγθφζκηα πξσηνηππία». 

Παξάιιεια, ε θαηαζπαηάιεζε δεκφζηνπ ρξήκαηνο θαη ε δηαθζνξά αλαθέξνληαη σο ε 

θπξίαξρε φςε παξά ηελ χπαξμε ηαηξψλ «κε αμηαθά ζπζηήκαηα αδηαπέξαζηα 

(«Αλαγλώζεηο», Καζεκεξηλή, 20/3/2011).  

Πξνο ελίζρπζε ηεο αλσηέξσ άπνςεο, ην «θαθειάθη» ραξαθηεξίδεηαη σο ν 

«θπξίαξρνο ηξφπνο γηα λα ηχρεη θαιήο ηαηξηθήο θξνληίδαο ην παηδί κνπ ζην ΔΤ» 

(«Από ηηο γξνζηέο ζηηο κνύληδεο» Καζεκεξηλή, 19/6/2011).  
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Έλα άιιν δήηεκα απνηειεί ε χπαξμε πνιιψλ Γηεπζπληψλ, φπσο «ζην Ννζνθνκείν 

«Αγιαΐα Κπξηαθνχ» πνπ ππεξεηνχλ πεξίπνπ 175 ηαηξνί, αιιά απφ απηνχο νη 102 

είλαη δηεπζπληέο!» («Άηηκεο ζπλζήθεο», Καζεκεξηλή, 7/10/2010).  

ε έλα άιιν άξζξν, αλαθεξφκελν ζηελ ηαηλία ηνπ θ. Γθνξίηζα «Απ’ ηα θφθθαια 

βγαικέλα», ζεκεηψλεηαη φηη ην ΔΤ ηε δεθαεηία ηνπ 2000-10 ραξαθηεξηδφηαλ απφ 

«θαθειάθηα, θαπινζπλδηθαιηζκφ, ιακφγηα, πξνκήζεηεο, αλαμηνθξαηία, ράνο» («Έλα 

βιέκκα», Καζεκεξηλή, 1/4/2012).  

Παξά ηηο αλαθνξέο γηα γεληθεπκέλε δηαθζνξά, αλαθέξνληαη θαη θσηεηλέο εμαηξέζεηο 

θαη πξσηνβνπιίεο, φπσο π.ρ. ησλ ηαηξψλ ηνπ ΔΤ Λαθσλίαο, πνπ κε νκφθσλε 

απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ ηνπο, αλάξηεζαλ αθίζεο ζην λνζνθνκείν ηεο πάξηεο κε 

θεληξηθφ κήλπκα: «Δάλ ζνπ δεηήζνπλ θαθειάθη, δψζε έλα άδεην! Βνήζεζε λα 

απαιιαγνχκε απφ ηε δηαθζνξά. Με ζπκκεηέρεηο». («Η εζηθή ηεο επζύλεο», 

Καζεκεξηλή, 30/1/2011).  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γίλεηαη θξηηηθή ζε ζπκπεξηθνξέο ηαηξψλ σο κέξνο ησλ 

παζνγελεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο ελφο «δηεπζπληή θιηληθήο πνπ παξακέλεη ζηε 

ζέζε ηνπ παξ' φιν πνπ ην Κεληξηθφ Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ησλ ηαηξψλ ηνπ ΔΤ 

απνθάζηζε νκνθψλσο λα ηνπ επηβιεζεί ε πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο («Η ηζηνξία 

ελόο γηαηξνύ», Καζεκεξηλή, 11/10/2011).  

ην ίδην πιαίζην, ππνζηεξίδεηαη φηη «κέξνο ησλ ηαηξψλ θαηφξζσζε λα θαηαζηξέςεη 

ιίγν αθφκε ην ΔΤ θαη λα πείζεη ηελ θνηλή γλψκε φηη παιεχνπλ γηα θάπνην 

δπζεμήγεην αιιά πάλησο νηθνλνκηθφ πξνλφκηφ ηνπο («Η πάιε ησλ ‘ηάμεσλ’», 

Καζεκεξηλή, 12/2/2011). Δπίζεο, θαηαθξίλεηαη ν ηαηξηθφο ζχιινγνο φηη ελψ «δελ 

ράλεη επθαηξία λα θαηαθεξαπλψζεη ην Μλεκφλην, ππνλνκεχεη επί ρξφληα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ΔΤ θαη ηνπ ΗΚΑ, κε ηα θαθειάθηα θαη ηηο ππεξζπληαγνγξαθήζεηο» 

(«Οη ‘ππεξαζπηζηέο’ ηνπ Γεκνζίνπ», Καζεκεξηλή, 14/5/2013). 

Έλα αθφκε δήηεκα πνπ ζίγεηαη είλαη ε έιιεηςε αμηνθξαηίαο ζηηο πξνζιήςεηο, ε νπνία 

«εμεγεί γηαηί θαηαγξάθεηαη έλα επδηάθξηην πηα ξεχκα κεηαλάζηεπζεο λέσλ ζην 

εμσηεξηθφ» («Η θπγή ησλ ανξάησλ», Καζεκεξηλή, 22/3/2011). ην ίδην κήθνο 

θχκαηνο γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηηο δηνηθήζεηο ησλ λνζνθνκείσλ φπνπ «ε θπβέξλεζε 

θπηεχεη ζην ΔΤ δηνηθήζεηο κε πνζφζησζε απφ ηα θφκκαηα ηνπ γθνπβέξλνπ» 

(«Μνληέιν Κνζόβνπ ζηελ Διιάδα», Καζεκεξηλή, 17/11/2013). ε έλα αθφκε άξζξν, 

ηνλίδεηαη φηη «νη πην πεξηδήηεηεο ζέζεηο επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ θαιχπηνληαη κε 

αλαζέζεηο, ρσξίο αμηνθξαηία, πξνθεξχμεηο θαη ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θξίζεο» θαη 
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φηη φιν απηφ ην κνληέιν πιένλ δελ ζίγεηαη απφ θαλέλαλ θαη έρεη γίλεη δφγκα 

(«Πξναγσγέο δηα αλαζέζεσο», Καζεκεξηλή, 5/11/2013).  

πλνιηθά, ππνζηεξίδεηαη φηη ην ΔΤ ραξαθηεξίδεηαη απφ «θαθή εμππεξέηεζε, 

γξαθεηνθξαηία, κέηξηεο έσο θαθέο ππνδνκέο, δηαθζνξά, αληθαλφηεηα, αλαιγεζία θαη 

αδηαθνξία θαη θαθνπιεξσκέλνπο ηαηξνχο». Απηφ νθείιεηαη ζε έλαλ αλαρξνληζηηθφ 

κεραληζκφ πνπ, πξνο ίδηνλ φθεινο, πξνζπαζεί λα ιεηηνπξγήζεη έλα δεχηεξν ΔΤ, 

γεγνλφο πνπ πξνβάιιεηαη σο «ε πεγή ηεο θαθνδαηκνλίαο ηνπ». Υαξαθηεξηζηηθά ην 

ΔΤ αλαθέξεηαη σο «ην κνλαδηθφ ζηνλ θφζκν αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ πνπ επηκέλεη 

λα ιεηηνπξγεί θαζεηνπνηεκέλα, παξέρνληαο ππεξεζίεο πγείαο κε δηθά ηνπ 

λνζνθνκεία, θέληξα πγείαο, πνιπταηξεία, θιπ.» («ΙΚΑ, Ίδξπκα Κνηλσληθήο 

Αλαζθάιεηαο», Καζεκεξηλή, 12/10/2010).  

Δπηπξφζζεηα, πξνβάιιεηαη ην δήηεκα ηεο ιαζξαίαο ηαηξηθήο κεηαλάζηεπζεο, γηα ην 

νπνίν «ζην φλνκα ησλ επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, ε Διιάδα θαη ηα λνζνθνκεία ηεο 

έρνπλ γίλεη έλα πεξηθεξεηαθφ (θαη ήδε δηεζλέο) «μέθξαγν ακπέιη» παλάθξηβσλ 

ππεξεζηψλ Τγείαο» («Όηαλ ειέγρεη ν πνιίηεο», Καζεκεξηλή, 19/4/2011). ε έλα 

αθφκε ζρεηηθφ άξζξν, ππνγξακκίδεηαη φηη ην Γεκφζην δηαζέηεη εηεζίσο ηνπιάρηζηνλ 

150 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηελ ηαηξηθή θάιπςε αιινδαπψλ πνπ «δελ βξίζθνληαη 

λφκηκα ζηε ρψξα θαη θαηαθεχγνπλ ζην ζχζηεκα πγείαο δηά ησλ εθεκεξηψλ θαη 

λνζειεχνληαη επί πνιιέο εκέξεο ρσξίο λα πιεξψλνπλ επξψ» («Όηαλ ε βιαθεία 

κεηακθηέδεηαη ζε ηδενινγία», Καζεκεξηλή, 26/10/2010).  

Σέινο, αζθείηαη έληνλε θξηηηθή ζηνπο ζπλδηθαιηζηέο ζην ρψξν ηεο πγείαο φηη 

«δηέιπζαλ ηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο επεηδή έθαλαλ θνπκάλην», αληί γηα θάπνηνλ 

κάλαηδεξ («Πήξακε ηε δσή καο…», Καζεκεξηλή, 13/3/2011).  

 

Σν Βήκα 

Αλαθνξηθά κε ηηο παζνγέλεηεο ηνπ ΔΤ, πξνβάιιεηαη ην δήηεκα ηεο δηαθζνξάο. 

Δηδηθφηεξα, ε εμάξηεζή ηνπ ΔΤ απφ ηζρπξά νιηγνπσιηαθά ζπκθέξνληα κεγάισλ 

εηαηξεηψλ, ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζηηο «ηεξάζηηεο κίδεο» πνπ παίξλνπλ πξνκεζεπηέο 

θαη γηαηξνί. αλεβάδνληαο ηηο δαπάλεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο ζηε ρψξα καο ζηα 25 δηζ. επξψ πνπ αληηζηνηρεί ζην 11% ηνπ ΑΔΠ 

(«11+1 Τπνπξγνί απνθαιύπηνπλ ηα πηξάλραο ηεο Τγείαο», Σν Βήκα, 20/2/2011). ε 

απηφ ην πιαίζην, ζεκεηψλεηαη φηη «εηεξφθιεηα ζπκθέξνληα κε δηαθνξεηηθέο θαη 

ζπρλά αληηθξνπφκελεο επηδηψμεηο δεκηνπξγνχλ ζθεληθφ αδηαθάλεηαο, ζπαηάιεο θαη 
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δηαθζνξάο», γεγνλφο πνπ έρεη νδεγήζεη ζε ζπζζσξεπκέλε απαμία θαη απνγνήηεπζε 

ην ζχζηεκα πγείαο («Η Τγεία είλαη ππόζεζε όισλ», Σν Βήκα, 3/1/2011). 

Δπηπξφζζεηα, ππνζηεξίδεηαη φηη ζην ρψξν ηεο πγείαο ππήξμε «ηεξάζηηα δηαζπάζηζε 

ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο» θέξλνληαο σο παξάδεηγκα ην δηάζηεκα 2004-2009 πνπ νη 

δαπάλεο πγείαο εθηηλάρηεθαλ απφ ην 15% ζην 23% ηνπ ΑΔΠ («Με πνιηηηθά ζόνπ ε 

Τγεία δελ ζώδεηαη», Σν Βήκα, 13/4/2017).  

Έλα άιιν δήηεκα πνπ ζίγεηαη είλαη ε ππεξζπληαληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ, ε νπνία 

ζπλδέεηαη θαη κε ηε λννηξνπία ησλ αζζελψλ θαη ηελ ινγηθή ησλ ηαηξψλ λα 

αθνινπζνχλ ηηο επηηαγέο ηεο επαγγεικαηηθήο αγνξάο πέξα απφ θάζε ηαηξηθή 

δενληνινγία. Μάιηζηα, ραξαθηεξίδεηαη σο «κία άιιε κεγάιε πιεγή, αιιά θαη 

αλεπίηξεπηε ζπαηάιε γηα ηνλ Δζληθφ Φνξέα Τγείαο» («Άιιν δαπάλεο, άιιν ζπαηάιεο 

ζηελ Τγεία», Σν Βήκα, 8/4/2012).  

Απφ ηελ άιιε, επηθξίλνληαη θαη νη ηαηξνί γηα ηηο επζχλεο πνπ έρνπλ γηα «ηελ θαηάληηα 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΗΚΑ, ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ΔΤ θαη ηελ αζχδνηε ζπαηάιε θαη φηη 

δελ ζα πξέπεη λα αληηδξνχλ ζε κεηαξξπζκίζεηο φπσο ε ζπγθξφηεζε κεραληζκνχ 

Πξσηνβάζκηαο Τγείαο («ΜΔΣΡΙΟΠΑΘΔΙΑ», Σν Βήκα, 3/2/2011).  

ε έλα άιιν άξζξν γίλεηαη παξάζεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη αλαθέξεηαη φηη ζηελ 

Διιάδα ην πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηηο πξνζθεξφκελεο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο πγείαο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 5.5%, θαη φηη εάλ πξνζζέζνπκε ζηηο 

δεκφζηεο δαπάλεο πγείαο ηηο αληίζηνηρεο ηδησηηθέο, ηφηε νη ζπλνιηθέο δαπάλεο πγείαο 

ηεο ρψξαο αλέξρνληαη πεξίπνπ ζην 9%. Αθφκε, ζεκεηψλεηαη ην γεγνλφο φηη νη 

Έιιελεο θαηέρνπλ ηελ 1ε ζέζε ζηελ Δπξψπε, κε βάζε ην πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ 

δαπαλψλ πγείαο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ πνιηηψλ κε 

45% ελψ ζε πξφζθαηε έξεπλα ηεο Eurostat, ην 65% δειψλεη δπζαξεζηεκέλν κε ηηο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πγείαο κε ηνλ κέζν θνηλνηηθφ φξν λα κελ ππεξβαίλεη ην 

28%. πκπεξαίλεηαη, ινηπφλ απφ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία φηη ην ΔΤ «ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κηα κεγάιε αληίθαζε». πσο ππνγξακκίδεηαη, αθελφο ππάξρεη κηα επαξθήο 

ππνδνκή πγείαο ζε φιε ηε ρψξα, αθεηέξνπ ππάξρεη πιήξεο αδπλακία 

νξηζηηθνπνίεζεο ελφο κνληέινπ δηνίθεζεο – νξγάλσζεο – ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα πγείαο, ηφζν ζε θεληξηθφ φζν θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ε νπνία νδεγεί ζηελ 

παξνρή ππνβαζκηζκέλσλ θαη θνηλσληθά άληζσλ ππεξεζηψλ πγείαο ζπλζέηνληαο έηζη 

έλα κε απνδνηηθφ θαη αλαπνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα πγείαο.  

Ωο βαζηθέο αηηίεο ηεο αλσηέξσ θαηάζηαζεο ραξαθηεξίδνληαη «ν θαηαθεξκαηηζκφο 

θαη νη αληζφηεηεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ε ππνβάζκηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη 
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ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο θαη Πξφιεςεο, ε έμαξζε ηεο παξανηθνλνκίαο, ε 

πξνθιεηή δήηεζε θαη ππεξθαηαλάισζε ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη θαξκάθσλ, ν 

πιεζσξηζκφ ησλ γηαηξψλ θαη ε αληηδενληνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ».   

πλνιηθά, σο βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ ΔΤ πεξηγξάθνληαη νη μεπεξαζκέλεο 

δνκέο θαη κέζνδνη νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο θαη 

ζπληνληζκνχ, ε κε εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη ε κε 

χπαξμε ελφο νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη ελφο επαξθνχο 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, κε απνηέιεζκα ηελ 

ππνβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ ππεξβνιηθή αλάπηπμε ησλ δηαγλσζηηθψλ 

θέληξσλ. Σέινο, επηζεκαίλεηαη ν θίλδπλνο φηη νη δαπάλεο πγείαο ζα αθνινπζήζνπλ 

έληνλα απμεηηθέο ηάζεηο εμαηηίαο ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηεο  θαηαζηξνθήο 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο ππνβάζκηζεο ηεο δηαηξνθήο θιπ. («ηξαηεγηθή 

εθζπγρξνληζκνύ ηνπ ηνκέα Τγείαο», Σν Βήκα, 21/12/2010).   

 

3.2 Οηθνλνκηθή θξίζε – Αλάγθεο θαη πξνηεξαηόηεηεο ζην ζύζηεκα πγείαο 

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ 

Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζην ρψξν ηεο πγείαο, 

ζεκεηψλεηαη φηη «έρεη επηθέξεη ζνβαξά πιήγκαηα ζηνλ πιεζπζκφ» ελψ πξνβάιιεηαη 

σο δηέμνδνο απφ απηήλ «κηα εζληθή πνιηηηθή πγείαο πνπ ζα ζπλίζηαηαη ζηελ αλάγθε 

θαζνιηθήο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη άκβιπλζεο ησλ θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ην επίπεδν θαη ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο» («Δζληθό 

ύζηεκα Τγείαο: 30 ρξόληα κεηά», Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 26/1/2014). 

Δπηπξφζζεηα, ηνλίδεηαη φηη ε θξίζε νδεγεί ζηελ απνξξχζκηζε ησλ πγεηνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ κε ηελ θαηάξξεπζε ησλ κεραληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο σζψληαο κεγάια 

ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ζε θαζεζηψο απναζθάιηζεο θαη έθζεζεο ζε κείδνλεο 

θνηλσληθνχο θηλδχλνπο. Απηφ, σζηφζν, είλαη θάηη πνπ αθνξά ηα θαηψηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα («ρξνλίσο πάζρνληεο πνπ ζπλήζσο είλαη άλεξγνη, ειηθησκέλνη, θησρνί») 

ιακβάλνληαο έηζη ηαμηθφ ραξαθηήξα. Σα βαζηθφηεξα εκπφδηα αθνξνχλ ηελ 

πξφζβαζε ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Αθφκε, σο 

ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη φηη «ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (α) δελ παξέρεη αζθαιηζηηθή 

θάιπςε ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ (β) δελ έρεη παξά κηθξή θαη κεξηθή 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηε γεληθή θνξνινγία θαη (γ) δελ πξνζθέξεη ίζεο επθαηξίεο ζηελ 

πξφζβαζε (δ) εκθαλίδεη κείδνλεο πάζρνπζεο πεξηνρέο κε απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ 
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πφξσλ θαη (ε) δελ παξέρεη πιήξεηο θαη ίζεο δπλαηφηεηεο ζηελ έθβαζε ησλ 

λνζεκάησλ» θαη νπζηαζηηθά δελ επηηειεί νξζά ην ξφιν ηνπ.  

Δπίζεο, σο νη ζεκαληηθφηεξεο επηπηψζεηο αλαθέξνληαη «θιεηζηέο θιηληθέο, 

ζπξξίθλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκφ πνπ ξεκάδεη, πξφβιεκα ζηελ πξνκήζεηα 

ησλ θαξκάθσλ, πεξηθνπή θαηά 25% απφ ην 2009 κέρξη ην 2011 ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

γηα ηα δεκφζηα λνζνθνκεία, κείσζε θαηά ηνπιάρηζηνλ 50% ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο 

γηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα, επηβνιή ηειψλ γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε θαη ρξέσζε ησλ 

αζζελψλ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ». πλ ηνηο άιινηο, ν απνθιεηζκφο 

απφ ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζρεδφλ ελφο εθαηνκκπξίνπ αλζξψπσλ, ε 

αχμεζε ηνπ ξπζκνχ ηεο παηδηθήο ζλεζηκφηεηαο θαη ε επαλεκθάληζε ζπάλησλ 

κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ». ια ηα παξαπάλσ ππνζηεξίδεηαη φηη ζηνρεχνπλ απφ ηηο 

αξρέο ηεο θξίζεο ζηε «δηάιπζε ηεο δεκφζηαο Τγείαο θαη ηελ παξάδνζε ησλ αζζελψλ 

ζηα ρέξηα ησλ ηδησηψλ». («Η δηάιπζε ηεο δεκόζηαο πγείαο», Δθεκεξίδα ησλ 

πληαθηώλ, 23/2/2014).  

Απφ ηελ άιιε, γηα ηα ζέκαηα δεκφζηαο Τγείαο, ζεκεηψλεηαη θαη ε κεγάιε αχμεζε 

ζηα πεξηζηαηηθά ινηκσδψλ λφζσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γεληθφηεξε επηδείλσζε ηεο 

ςπρηθήο – λνεηηθήο πγείαο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Μάιηζηα, παξαηίζεληαη ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία απφ ην 2010 πνπ δείρλνπλ φηη «ηα πεξηζηαηηθά AIDS κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ 

λαξθσηηθψλ ππεξδηπιαζηάζηεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2012, ηα πεξηζηαηηθά 

θπκαηίσζεο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ λαξθσηηθψλ ππεξδηπιαζηάζηεθαλ ην 2013 ζε 

ζρέζε κε ην 2012, ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ ςπρηθή πγεία κεηψζεθε θαηά 

55%, κεηαμχ 2011 θαη 2012, ε θαηάζιηςε απμήζεθε πεξίπνπ δπφκηζη θνξέο κεηαμχ 

2008-2011, νη απηνθηνλίεο απμήζεθαλ θαηά 45% κεηαμχ 2007-2011, ε βξεθηθή 

ζλεζηγέλεηα, πνπ πξνεγνπκέλσο εκθάληδε πησηηθή ηάζε, απμήζεθε θαηά 43% κεηαμχ 

2008-2010, ελψ θαηά 19% απμήζεθαλ ηελ ίδηα πεξίνδν νη γελλήζεηο παηδηψλ ρακεινχ 

βάξνπο θαη επαλεκθαλίζηεθε ε εινλνζία έπεηηα απφ 40 ρξφληα» (Η θξίζε σο επθαηξία 

γηα ηε δηάιπζε ηεο δεκόζηαο πγείαο», Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 1/12/2014).  

πλερίδνληαο ηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ (απφ ηνλ ζνπεδηθφ νξγαληζκφ Health 

Consumer Powerhouse (HCP), ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Δ) πνπ θαηαδεηθλχνπλ 

ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο, αλαθέξεηαη φηη ην 2013 ε Διιάδα θαηέπεζε απφ ηελ 22ε 

ζέζε πνπ θαηαιάκβαλε ην 2012 ζηελ 25
ε
 (κεηαμχ 35 ρσξψλ ηεο Δπξψπεο) κε 

απνηέιεζκα ν θιάδνο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο λα έρεη ηελ 5ε ρεηξφηεξε 

βαζκνινγία ζηελ Δ.Δ. κε ηάζε γηα λέα επηδείλσζε. Αλαθέξεηαη αθφκε φηη νη θαηά 

θεθαιήλ δαπάλεο γηα ηελ πγεία δελ ππεξβαίλνπλ ην πνζνζηφ ηνπ 28% κέρξη ην 2011 
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θαη ζήκεξα είλαη αθφκε πην ρακειφηεξν θαη φηη ζε θακία άιιε επξσπατθή ρψξα δελ 

παξαηεξείηαη ηφζν κεγάιε πηψζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία (πάλσ απφ 10%) φπσο 

ζηελ Διιάδα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ αλαθέξεη ην άξζξν θαηαδεηθλχνπλ 

θαη ην ζπλερψο δηεπξπλφκελν ράζκα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο κεηαμχ πινχζησλ θαη 

θησρψλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο («Καηαπνληίδεηαη ην ζύζηεκα πγείαο, αλζνύλ ηα 

θαθειάθηα», Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 29/11/2013).  

Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ησλ πξνζιήςεσλ πνπ έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά εμαηηίαο ηεο 

θξίζεο ζεκεηψλεηαη φηη γίλνληαη πιένλ κφλν κε ζπκβαζηνχρνπο (επηθνπξηθνί, 

πεληακελίηεο, «κπινθάθηα» θ.ιπ.) θαη νη νπνίνη «απνιχνληαη φηαλ ηειεηψζεη ε 

ζχκβαζή ηνπο, αθήλνληαο πίζσ ηνπο αθφκα κεγαιχηεξα θελά, αθνχ θαιχπηνπλ 

δσηηθφηαηεο αλάγθεο». Ζ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί παξνπζηάδεηαη κε ρηιηάδεο θελά, 

κεδακηλή θάιπςε θαη ην πξνζσπηθφ λα εξγάδεηαη ππεξεληαηηθά θαη κάιηζηα κε 

νθεηιφκελα ξεπφ. Αθφκε, αζθείηαη έληνλε θξηηηθή ζηελ θπβέξλεζε κε φξνπο φπσο 

«δήζελ θνηλσληθφ θξάηνο», «πξφζρεκα θαη θηελή δηθαηνινγία ε επίθιεζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ ηνπ ΑΔΠ ή ησλ θξίζεσλ ησλ γηαηξψλ γηα ηε κε πξφζιεςε κφληκνπ 

πξνζσπηθνχ» («Η ππνζηειέρσζε ησλ λνζνθνκείσλ όπσο ηε δνπλ νη εξγαδόκελνη», 

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 10/10/2016).  

 

Καζεκεξηλή 

ε φηη αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο, ηνλίδεηαη φηη ε Τγεία είλαη 

ζε δνκηθφ αδηέμνδν θαη πξνβιήκαηα φπσο εκπάξγθν πξνκεζεπηψλ, απεξγίεο, 

θιείζηκν επηρεηξήζεσλ, θαηαδεηθλχνπλ θαηάξξεπζε. Ωο κείδνλ πξφβιεκα 

πξνβάιιεηαη ε ηεξάζηηα ππνρψξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο δήηεζεο θαη ηεο 

πξνζθνξάο, δειαδή ηνπ «ηδίξνπ». Απηφ νθείιεηαη «ζηελ απνζάζξσζε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηελ εμαθάληζε ησλ εηζνδεκάησλ ελάκηζη εθαηνκκπξίνπ ελεξγψλ 

κειψλ ηεο θνηλσλίαο (..) πνπ ζπληεξνχζαλ ην ΔΤ». Αλαθέξεηαη φηη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο κείσζεο αθνξά ηηο δεκφζηεο δαπάλεο, ηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ΔΟΠΤΤ κε απνηέιεζκα ηε δπζιεηηνπξγία λνζνθνκείσλ θαη ην έληνλα 

πνιεκηθφ θιίκα ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο Τγείαο ζην δεκφζην 

ζχζηεκα. Παξάιιεια, ζεκεηψλνληαη νη ειιείςεηο ζε ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη ζε πιηθφ εμνπιηζκφ. ια απηά, φπσο επηζεκαίλεηαη, νδεγνχλ ζε 

θαηαθφξπθε πηψζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ζε απψιεηα εηζνδεκάησλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζε γεληθεπκέλε αλαζθάιεηα νιφθιεξε ηελ θνηλσλία («Οη 

αδέμηνη θεπνπξνί ηεο Τγείαο», Καζεκεξηλή, 23/10/2012). 
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Αλαθνξηθά κε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ ζηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, 

ζεκεηψλνληαη νη ηεξάζηηεο δπζθνιίεο εμαηηίαο ησλ κεησκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ θαη 

κάιηζηα ζε ζπλδπαζκφ κε πνιιά πξνβιήκαηα φπσο «ε ππνθνζηνιφγεζε εμεηάζεσλ 

θαη λνζειίσλ, ε δηαθίλεζε ησλ αζζελψλ, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία πνπ δελ πιεξψλνπλ, 

νη ζπαηάιεο, νη πξνκήζεηεο πιηθψλ θαθήο πνηφηεηαο ή ηα παλάθξηβα πιηθά» («Έλα 

άιιν κάζεκα αλαηνκίαο», Καζεκεξηλή, 5/1/2011).  

ε έλα άιιν άξζξν αλαθέξεηαη φηη ηα πξνβιήκαηα ζην ΔΤ άξρηζαλ λα 

θαηαγξάθνληαη απφ ηελ αξρή ηεο ειιεληθήο θξίζεο. Δηδηθφηεξα, ζεκεηψλνληαη ηα 

παξάπνλα γηα ηελ εμνπζέλσζε ησλ γηαηξψλ θαη γηα ηηο ειιείςεηο αθφκε θαη ζηα 

ζηνηρεηψδε. Μέζα απφ ηελ ππνζηειέρσζε θαη ηελ ππνρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΤ 

ππνζηεξίδεηαη φηη «ηίζεληαη ζε θίλδπλν θαη’ εμαθνινχζεζε αλζξψπηλεο δσέο» 

(«Γηαηξνί ρσξίο ζύλνξα πξνζθνξάο», Καζεκεξηλή, 13/5/2016).  

Δπίζεο, ππνζηεξίδεηαη φηη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, φπσο ε είζπξαμε ησλ ρξεψλ ζηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία, ε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ ζην ΔΤ, ε επέθηαζε ησλ 

γελφζεκσλ θη ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε, δελ ζα γηλφληνπζαλ αλ δελ ήηαλ 

επηβεβιεκέλεο απφ ην Μλεκφλην («Γηαβάδνληαο ηνλ Πόνπι Σόκζελ», Καζεκεξηλή, 

11/8/2013).  

Παξά ηηο αλαθνξέο γηα ηηο ηεξάζηηεο ειιείςεηο ζε πιηθνηερληθέο ππνδνκέο θαη 

πξνζσπηθφ πνπ γίλνληαη ζε έλα άιιν άξζξν, ηνλίδεηαη φηη ππάξρνπλ άλζξσπνη κέζα 

ζην ΔΤ πνπ «γεθπξψλνπλ ηα ράζκαηα θαη εθθξάδνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή απηήο 

ηεο ρψξαο» θαη φηη «ράξε ζε απηνχο  ππάξρεη αθφκε ην ζχζηεκα ηεο δεκφζηαο 

πγείαο. Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηελ θξίζε, ζεκεηψλεηαη φηη αλαπφθεπθηα ζα νδεγήζεη 

έλα ηκήκα ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ πνπ ζηξάθεθαλ ζηα ηδησηηθά θέληξα, μαλά πίζσ 

ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία κε ζπλέπεηα λα απμεζεί ε πίεζε γηα δεκφζηεο ππεξεζίεο 

πγείαο Πξνβάιιεηαη κάιηζηα θαη ε αλάγθε αιιαγήο ζηηο ζπλήζεηέο καο, ζηνλ ηξφπν 

πνπ αληηιακβαλφκαζηε ηε δεκφζηα πγεία θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο γηα λα ζσζεί ην ΔΤ 

(«Γηαηεξνύλ ηε ζπλνρή», Καζεκεξηλή, 20/4/2011).  

Έλα άιιν άξζξν αλαθέξεη φηη νη πεξηθνπέο ησλ δαπαλψλ νδήγεζαλ ζε ζπξξίθλσζε 

ησλ δνκψλ δεκφζηαο πγείαο, γεγνλφο πνπ «ζηειηηεχεη θαη ην Δπξσθνηλνβνχιην ζηελ 

πξφζθαηε έθζεζή ηνπ γηα ηνλ θνηλσληθφ αληίθηππν ηεο δεκνζηνλνκηθήο ιηηφηεηαο ζε 

ηέζζεξηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο» («Νεζηά ρσξίο γηαηξνύο», Καζεκεξηλή, 15/2/2014).  

ηε ζπλέρεηα, ππνζηεξίδεηαη φηη εμαηηίαο ηεο θξίζεο ην ΔΤ βξίζθεηαη ζηα φξηα ηεο 

θαηάξξεπζεο «θάησ απφ ην βάξνο ησλ πξσηνθαλψλ πεξηθνπψλ ζε ρξεκαηνδφηεζε, 

ηεο θαθήο ζπληήξεζεο ππνδνκψλ, ησλ θζελψλ αλαισζίκσλ αιιά θαη ηεο ζπρλήο 
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έιιεηςεο πξνζσπηθνχ θαη θαξκάθσλ». κσο, επζχλεο απνδίδνληαη θαη ζην γεγνλφο 

φηη ην ΔΤ ππήξμε «άλαξρα δνκεκέλν επί ρξφληα θαη κε ζηφρν λα εμππεξεηήζεη 

κάιινλ ηαηξηθέο, παλεπηζηεκηαθέο θαη πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο παξά ην ζπκθέξνλ ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ», κε κπνξψληαο πιένλ λα αληεπεμέιζεη ζε κηα ηέηνηα ξαγδαία κείσζε 

πφξσλ. Παξνπζηάδνληαη γηα άιιε κία θνξά ηα πξναλαθεξζέληα πξνβιήκαηα 

(ππνζηειέρσζε, άληζε θαηαλνκή πξνζσπηθνχ, πεξηθνπέο απνδνρψλ θηι.), ηα νπνία 

απμάλνπλ θαηαθφξπθα ηνπο θηλδχλνπο γηα ηε δσή ησλ πνιηηψλ («Η ζσηεξία ηνπ 

ΔΤ», Καζεκεξηλή, 24/5/2013).  

ε έλα αθφκε άξζξν, ε θαηάζηαζε ηνπ ΔΤ παξνπζηάδεηαη κε δξακαηηθφ ηξφπν 

εμαηηίαο ησλ ειιείςεσλ θαη ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο. Γίλεηαη 

αθφκε αλαθνξά ζε ζηάζε πιεξσκψλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο θαη θαζπζηεξήζεηο ζηηο 

πιεξσκέο ησλ εθεκεξηψλ ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. Μάιηζηα, γίλεηαη 

πξνεηδνπνίεζε φηη ην «θιείζηκν» ηνπ ΔΤ, ζα επηζηξέςεη ηελ θνηλσλία «ζηε 

ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ κέζσ ησλ ζαπκαηνπξγψλ ιεηςάλσλ ηεο Αγίαο Βαξβάξαο» 

(«Γξάκα ζε ηξεηο πξάμεηο», Καζεκεξηλή, 13/5/2015).  

Δπηπξφζζεηα, αλαθέξεηαη φηη ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο θαηαγξάθνληαη ζεκαληηθνί 

δείθηεο γηα ηε δεκφζηα πγεία, φπσο ςπρνπάζεηεο, απηνθηνλίεο, ρξήζε απαγνξεπκέλσλ 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ, επίπησζε κνιπζκαηηθψλ λφζσλ, νη νπνίνη παξνπζίαζαλ 

ζεκαληηθή ρεηξνηέξεπζε θαηά ην 2010 θαη 2011. Παξάιιεια, επηζεκαίλεηαη φηη ην ελ 

ιφγσ ρξνληθφ δηάζηεκα νη δαπάλεο ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο κεηψζεθαλ θαηά 23,7% 

ζχκθσλα κε εξγαζία εξεπλεηψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 

(«Η θαηλνηνκία ζην ΔΤ θαη ε αλάπηπμε», Καζεκεξηλή, 8/8/2013).  

ε φ,ηη αθνξά ηε δηαρεηξηζηηθή δηαθζνξά, ζεκεηψλεηαη φηη έρεη επηδεηλσζεί απφ ηε 

δεκνγξαθηθή θζίζε θαη ηε ζεζκηθή αγθχισζε ελψ παξάιιεια επηζεκαίλεηαη θαη ν 

θίλδπλνο θαηάξξεπζεο ηνπ ΔΤ εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ηαηξψλ. Απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη πνιινί ηαηξνί, λεφηεξνη θαη φρη κφλν, θεχγνπλ ζην εμσηεξηθφ («Πξν 

πάλησλ, μεπαγώλνπκε», Καζεκεξηλή, 24/11/2013).  

πλερίδνληαο κε ην δήηεκα ηεο δηαθζνξάο ζηα λνζνθνκεία αλαθέξεηαη φηη απμήζεθε 

θαηά 5%. (πεγή: «Γηεζλήο Γηαθάλεηα Διιάο»), ελψ ζπλνιηθά κεηψζεθε θαηά 15% 

ζηε ρψξα καο ην 2013, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη φηη κνινλφηη ε θξίζε «ςαιίδηζε ηηο 

αζέκηηεο ζπλαιιαγέο, ηα εθκαπιηζηηθά αξγχξηα, ηηο ειαζηηθέο ζπλεηδήζεηο, ηνλ 

βφξβνξν ηνπ θνηλνχ βίνπ», ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο αληίζεηα κεγέζπλε ηε «ζεία 

νηθνλνκία», ελίζρπζε ηελ πιάγηα δξάζε θαη ηε δσξνδνθία. εκεηψλεηαη φηη παξά ηε 

ξαγδαία εθπηψρεπζε θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζην ρψξν ησλ δεκφζησλ 
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λνζνθνκείσλ, ν ζθιεξφο ππξήλαο ησλ κεραληζκψλ ζπλαιιαγήο ζην ΔΤ παξέκεηλε 

αλέπαθνο κε «ηα θαθειάθηα θαη ηα γξεγνξφζεκα λα αλζνχλ». Δπηπξφζζεηα, 

επηζεκαίλεηαη φηη ν ζπλδπαζκφο θξίζεο θαη δηαθζνξά απνηεινχλ ηνλ πην ηζρπξφ 

θαχιν θχθιν θαζψο νη ρακεινί κηζζνί θαη ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία δηνγθψλνπλ ηελ 

παξανηθνλνκία θαη ηελ ηάζε γηα καχξν θέξδνο ελψ ην καχξν θέξδνο επηηείλεη ηελ 

χθεζε θαη δηνγθψλεη ηελ αλέρεηα. πκπεξαίλεηαη ινηπφλ φηη «ην θαθειάθη δελ 

αθαηξεί κφλν αλαγθαίνπο πφξνπο απφ ηελ ηζέπε ηνπ αζζελνχο, αιιά θαη πνιχηηκν 

ρξήκα απφ ηελ επίζεκε νηθνλνκία» θαη φηη ε θξίζε δελ ζηάζεθε αξθεηή γηα λα 

αλαηξέςεη επηδήκηεο παγησκέλεο πξαθηηθέο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη φηη αχμεζε θαηά 

1% ηεο δηαθζνξάο ζπλεπάγεηαη κείσζε θαηά 2% ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ.  

(«Φαθειάθηα ππάξρνπλ», Καζεκεξηλή, 6/4/2014).  

 

Σν Βήκα 

ε φηη αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, αλαθέξεηαη φηη ην ζχζηεκα πγείαο βξίζθεηαη «ζε 

ρεηξφηεξε θαηάζηαζε απφ πνηέ», κε ηηο κνλάδεο λα έρνπλ «απνγπκλσζεί» θαη ηηο 

ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ λα θπξηαξρνχλ. Γίλεηαη αθφκα ιφγνο γηα ηελ ειιηπή θχιαμε 

ησλ ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ θινπψλ εηο βάξνο 

αζζελψλ, ζπγγελψλ ηνπο αιιά θαη γηαηξψλ («Απνγπκλώλνληαη θαη απαζθαιίδνπλ ηα 

λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ», Σν Βήκα, 1/11/2015).  

Αθφκε, ζεκεηψλεηαη φηη απμήζεθαλ νη εηζαγσγέο αζζελψλ ζηα δεκφζηα Ννζνθνκεία 

ηεο ρψξαο ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία (ελλ. 2012-15) σο επαθφινπζν ηεο θξίζεο θαη ηεο 

αλππαξμίαο κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο. Ωο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

αλαθέξεηαη ν Δπαγγειηζκφο, φπνπ νη εηζαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 12% απφ ην 2012 

κέρξη ην 2015,  ελψ γίλεηαη αληηπαξαβνιή κε ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

βξίζθεηαη ζηα ίδηα επίπεδα ην ελ ιφγσ δηάζηεκα («Αύμεζε εηζαγσγώλ 12% ζηα 

λνζνθνκεία ηελ ηξηεηία ’12-’15», Σν Βήκα, 2/2/2016).  

ε έλα άιιν άξζξν αλαθέξνληαη ε ππνρξεκαηνδφηεζε ηεο πγείαο πνπ βξίζθεηαη 

πεξίπνπ ζην 5% (απφ ην 7% ηνπ κέζνπ επξσπατθνχ φξνπ), ε απνπζία νξγαλσκέλεο 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, νη αδπλακίεο ηνπ ΔΟΠΤΤ, ηφζν σο πξνο ηελ 

πεξίζαιςε, φζν θαη σο πξνο ηηο πιεξσκέο ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ε 

ππνζηειέρσζε ησλ Ννζνθνκείσλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο κφληκνπ πξνζσπηθνχ. Αθφκε, 

ηνλίδνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο λεζησηηθέο θαη αθξηηηθέο 

πεξηνρέο εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο ξνήο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ («Δπί ηάπεηνο ηα 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην ρώξν ηεο Τγείαο, Σν Βήκα, 12/12/2016). ια ηα αλσηέξσ 
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πξνβιήκαηα ππνζηεξίδεηαη φηη  «έρνπλ θέξεη ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ζην ρείινο 

ηνπ γθξεκνχ». Μάιηζηα, επηζεκαίλεηαη φηη πνιιά απφ απηά ιεηηνπξγνχλ κε 

επηζθάιεηα, αθνχ ν αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ κεηψλεηαη κήλα κε ηνλ κήλα, ελψ ε 

δήηεζε ππεξεζηψλ απμάλεηαη κέξα κε ηε κέξα («Κιηληθά λεθξό ην ΔΤ, ρσξίο 

θνλδύιηα θαη πξνζσπηθό», Σν Βήκα, 5/6/2016).   

ην ίδην πιαίζην, ζεκεηψλεηαη φηη ε δεκφζηα πεξίζαιςε, θαη δε ε πξσηνβάζκηα, 

«πεηζνθφθηεθε πξνθεηκέλνπ λα πηαζηνχλ νη ζηφρνη πνπ έζεηε σο φξν ε ηξφηθα». 

Παξάιιεια, επηζεκαίλεηαη θαη ην δήηεκα ησλ αλαζθάιηζησλ πνπ έκεηλαλ εθηφο 

ζπζηήκαηνο θαη ην γεγνλφο φηη νη αζθαιηζκέλνη άξρηζαλ λα έρνπλ κεγαιχηεξεο 

ζπκκεηνρέο ζην θφζηνο ηεο αγνξάο θαξκάθσλ. Παξνπζηάδνληαη, κάιηζηα, θαη 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ θαη ηνπ ΟΟΑ. πγθεθξηκέλα,. ηελ πεξίνδν 2009-

2012 ε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο πγείαο αλέξρεηαη ζε 24,8% κε κεγαιχηεξν 

κεξίδην ζηε κείσζε λα έρεη ε δεκφζηα δαπάλε (25,3%) έλαληη ηεο ηδησηηθήο (20,6%). 

ήκεξα εθηηκάηαη φηη ε αληίζηνηρε ζπλνιηθή κείσζε ππεξβαίλεη ην 30%. Ζ δεκφζηα 

θαη ηδησηηθή δαπάλε γηα ηηο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο κεηψζεθε θαηά 

41,1%. Πησηηθή πνξεία είρε θαη ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε (σο θαη 31,2%), ελψ ε 

λνζνθνκεηαθή κφιηο 5,4%. Απηφ απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ηδησηηθή δαπάλε 

κεηψζεθε θαηά 45,9% ζηελ πξσηνβάζκηα, αιιά απμήζεθε θαηά 12,4% ζηε 

θαξκαθεπηηθή θαη θαηά 19,4% ζηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, δειαδή ππήξμε 

κεηαθίλεζε δαπάλεο πξνο ηα θάξκαθα θαη ηα λνζνθνκεία. Ζ ελ ιφγσ θαηάζηαζε 

δεκηνπξγεί «θαηλφκελα αληίζηξνθεο ππνθαηάζηαζεο πνπ σζνχλ ην ζχζηεκα πγείαο 

ζε κε επηζπκεηή εμέιημε», φπσο εμεγεί ν θαζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ ηεο Τγείαο θ. 

Ησάλλεο Κπξηφπνπινο. Δηδηθφηεξα, ε ηδησηηθή δαπάλε Τγείαο ην 2012 (5.621,6 δηζ. 

επξψ) έπεζε θάησ απφ ηα επίπεδα ηνπ 2005 (7.440 δηζ. επξψ). Ζ δεκφζηα δαπάλε 

Τγείαο ην 2012 (12.033,4 δηζ. επξψ) πιεζίαζε ηελ αληίζηνηρε ηνπ 2006 (12.616 δηζ. 

επξψ). Αθφκε, αλαθέξεηαη φηη ζπλνιηθά ε δαπάλε Τγείαο έπεζε ην 2012 (17.708,5 

δηζ. επξψ) θάησ απφ ηα επίπεδα ηνπ 2005 (18.652 δηζ. επξψ) κε ηηο κεγαιχηεξεο 

κεηψζεηο λα παξαηεξνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαη ηνπ 

θαξκάθνπ. ηε κελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα ε αληίζηνηρε δαπάλε έπεζε ζηα 3.621,48 

δηζ. επξψ ην 2012 απφ 6.152,87 δηζ. επξψ ην 2009. Ζ θαξκαθεπηηθή δαπάλε έθηαζε 

ην 2012 ζηα 4.458,1 δηζ. επξψ απφ 6.480,31 δηζ. επξψ πνπ ήηαλ ην 2009. χκθσλα 

κε εθηηκήζεηο, ην 2013 ε αληίζηνηρε δαπάλε παξνπζίαζε πεξαηηέξσ πηψζε θηάλνληαο 

ζηα 4.050 δηζ. επξψ, θπξίσο επεηδή κεηψζεθε ε δεκφζηα δαπάλε (2,5 δηζ. επξψ απφ 

2,957 δηζ. επξψ ην 2012 θαη 5,144 δηζ. επξψ ην 2009). Ζ ηδησηηθή θαξκαθεπηηθή 
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δαπάλε ην 2013 εθηηκάηαη φηη παξνπζίαζε εμαηξεηηθά κηθξή αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 

2012. Σν 2013 νη Έιιελεο πιήξσζαλ 1,550 δηζ. επξψ γηα ηα θάξκαθά ηνπο, ελψ ην 

2012 είραλ πιεξψζεη 1.501 δηζ. επξψ θαη ην 2009 1,336 δηζ. επξψ. Βάζεη ησλ 

εθηηκήζεσλ ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζην θφζηνο ηεο θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο 

έθηαζε ην 2013 ζην 38,3% απφ 33,7% πνπ ήηαλ ην 2012 θαη 20,6% ην 2009. 

Διαθξψο κεησκέλε ζε ζρέζε κε ην 2009 (9.247 δηζ. επξψ) εκθαλίδεηαη ε δαπάλε ηεο 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο (8.748,57 δηζ. επξψ ην 2012). πκπεξαζκαηηθά, απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξαηίζεληαη ζην άξζξν πξνθχπηεη φηη ε 

λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε απφ ην 2010 θαη κεηά εκθαλίδεη ειάρηζηα αλνδηθή ηάζε, 

θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη φηη νη πνιίηεο ζηξέθνληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ 

αλαγθψλ ηνπο ζηα λνζνθνκεία, αθφκε θαη γηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ζα έπξεπε λα 

αληηκεησπίδνληαη ζε δνκέο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Απφ ηελ άιιε, 

ζπκπεξαίλεηαη φηη ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ δελ ππάξρεη ζεκαληηθή αχμεζε θαζψο 

«πνιχο θφζκνο έκεηλε ηα ηειεπηαία ρξφληα ρσξίο αζθαιηζηηθή θάιπςε θαη δελ είρε 

πξφζβαζε ζε απηά παξά κφλν αλ επξφθεηην γηα επείγνλ πεξηζηαηηθφ ή πιήξσλε ν 

ίδηνο ηε λνζειεία ηνπ».  Δπίζεο, ηνλίδεηαη ε αχμεζε ηεο ηδησηηθήο θαξκαθεπηηθήο 

πεξίζαιςεο θαηά 12,4%, ε νπνία αηηηνινγείηαη ζηελ αχμεζε ησλ ζπκκεηνρψλ ησλ 

αζθαιηζκέλσλ ζηα θάξκαθα, θαη ζηελ έληαμε αξθεηψλ ζθεπαζκάησλ ζηελ αξλεηηθή 

ιίζηα, δειαδή ζην φηη έπαςαλ λα απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο. πλνιηθά, ζεκεηψλεηαη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζην θφζηνο ηεο 

θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο απμήζεθε ζην 33,7% ην 2012 απφ 20,6% πνπ ήηαλ ην 

2009 θαη ζε απηφ ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο (ηδησηηθέο πιεξσκέο θαη 

παξαπιεξσκέο, ηα γλσζηά θαη σο «θαθειάθηα») έθηαζε ην 2012 ζην 20,2% απφ 16% 

πνπ ήηαλ ην 2009, ελψ αληηζέησο κεηψζεθε ε ζπκκεηνρή ζηελ πξσηνβάζκηα 

πεξίζαιςε ζε 59,4% ην 2012 απφ 64,6% ην 2009 («Κόβνπκε εμεηάζεηο, πιεξώλνπκε 

θάξκαθα», Σν Βήκα, 7/6/2014). ε πην πξφζθαην άξζξν, παξαηίζεληαη επηπξφζζεηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ζπλνιηθή δαπάλε 

Τγείαο κεηψζεθε 35,3%, ε δεκφζηα δαπάλε πγείαο θαηά 41% θαη θαηά 50% ε 

δεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε. Αζξνηζηηθά, ζεκεηψλεηαη φηη ε πζηέξεζε ησλ 

εηζθνξψλ θζάλεη ηα 1,5 δηζ. επξψ, ελψ κφλν γηα ην πξψην νθηάκελν ηνπ 2015 αγγίδεη 

ηα 800 εθαη. επξψ. πσο αλαθέξεηαη, νη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπ ΔΟΠΤΤ πξνο 

ηνπο παξφρνπο πγείαο αλέξρνληαη 1,8 δηζ. επξψ, σο θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015, κε ην 

κεγαιχηεξν κέξνο λα αθνξά ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο («Φάξκαθα θαη ΔΤ ζηε 

κέγθελε ησλ πξναπαηηνύκελσλ», Σν Βήκα, 18/10/2015).  
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ε έλα άιιν άξζξν, επηζεκαίλεηαη ε απνπζία πξνζιήςεσλ γηαηξψλ ζηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, ε νπνία έρεη νδεγήζεη ζηε γήξαλζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΤ θαη φηη γηα απηφλ ην ιφγν κειεηάηαη απφ ην ππνπξγείν Τγείαο ε 

αχμεζε ηνπ ειηθηαθνχ νξίνπ ζπληαμηνδφηεζεο θαηά δχν ρξφληα, ελψ ζεκεηψλεηαη θαη 

ε αληίζεηε άπνςε φηη δειαδή πξέπεη λα γίλνπλ πξνζιήςεηο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία 

(«Σν ΔΤ γεξλάεη κε ηνπο γηαηξνύο ηνπ», Σν Βήκα, 21/9/2014).  

Σέινο, έλα αθφκε δήηεκα πνπ ζίγεηαη είλαη ε εθαξκνγή ηνπ λνζνθνκεηαθνχ 

clawback. Τπνζηεξίδεηαη φηη ελψ ε δαπάλε γηα ζπγθεθξηκέλεο ζνβαξέο παζήζεηο 

είλαη αλειαζηηθή, νη κεησκέλεο πηζηψζεηο θαη ε ζρεδηαδφκελε επηβνιή απμεκέλνπ 

ηέινπο εηζφδνπ λέσλ θαξκάθσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά πξφθεηηαη λα δπζρεξάλνπλ ηελ 

πεξίζαιςε ησλ αζζελψλ. Υαξαθηεξηζηηθά, επηζεκαίλεηαη φηη «ην clawback είλαη 

κεραληζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 15 - 20 ρψξεο ζηελ Δπξψπε γηα λα δηαζθαιηζηεί 

ε ηήξεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ αιιά ην πφζν επίπνλν είλαη σο κέηξν εμαξηάηαη απφ 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ έρεη ηεζεί θαη απφ ην πφζν θαιά εθαξκφδνληαη άιια κέηξα 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ». Με δεδνκέλν φηη ζηε ρψξα καο κεηψλεηαη ξαγδαία θαη 

απζαίξεηα ν πξνυπνινγηζκφο, ππνζηεξίδεηαη φηη δελ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή 

ε θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή. Σα πξνβιήκαηα ζρεηίδνληαη κε ην φηη «νη πξνυπνινγηζκνί 

έρνπλ ηεζεί απζαίξεηα θαη φρη κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη 

ηηο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο, ελψ δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο». Παξάιιεια, ζε φ,ηη αθνξά ηνλ εμσλνζνθνκεηαθφ 

πξνυπνινγηζκφ, επηζεκαίλεηαη φηη νη πνιηηηθέο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα απέηπραλ ζην 

λα θέξνπλ αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ, ζηε ζπγθξάηεζε ηεο 

ρξήζεο ησλ αθξηβψλ θαξκάθσλ θαη ζηελ ειεγρφκελε είζνδν ησλ λέσλ θαξκάθσλ 

ζηελ αγνξά κέζσ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Αθφκε, αλαθνξηθά κε ην λνζνθνκεηαθφ κέξνο, 

αλαθέξεηαη φηη κεηψζεθε ξαγδαία ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαη φηαλ ηέζεθε ζε εθαξκνγή 

ην λνζνθνκεηαθφ clawback δελ ειήθζε ππφςε φηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ θαξκάθσλ 

πνπ δηδφηαλ κέζσ ΔΟΠΤΤ επέζηξεςε ζηα λνζνθνκεία. Σέινο, ππνγξακκίδεηαη φηη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο λνζνθνκεηαθήο δαπάλεο πνπ αθνξά θάξκαθα ησλ νπνίσλ ε 

ρξήζε είλαη αλειαζηηθή. Απφ ηα παξαπάλσ πξνβιέπεηαη φηη ε θαηάζηαζε, ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ πξφζβαζε ησλ αζζελψλ ζηα θάξκαθα, «ζα επηδεηλσζεί αλ απφ ην λέν έηνο 

ηεζεί επηπιένλ ηέινο εηζφδνπ ηεο ηάμεσο ηνπ 25% ζηηο ηηκέο ησλ θαξκάθσλ, γεγνλφο 

πνπ ζα επηθέξεη επηπηψζεηο ζηνπο αζζελείο θαζψο δεκηνπξγνχληαη θίλεηξα γηα 

απφζπξζε θαξκάθσλ ή κε είζνδν λέσλ ζηελ αγνξά» («Φαξκάθη ην 2017 γηα ηνπο 

αζζελείο», Σν Βήκα, 31/12/2016).   
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3.3 Γπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζην ΔΤ 

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ 

ε φ,ηη αθνξά ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο, 

γεγνλφο πνπ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ζην ρψξν ηεο πγείαο 

ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο (ηδηαίηεξα κέρξη ην 2016 θαη ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 4368/16), ην 

βαζηθφ δήηεκα πνπ ηίζεηαη ζηελ εζληθή πνιηηηθή πγείαο «ζπλίζηαηαη ζηελ αλάγθε 

θαζνιηθήο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη άκβιπλζεο ησλ θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ην επίπεδν θαη ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο», φπσο 

ζεκεηψλεηαη. Πξφθεηηαη γηα εγρείξεκα πνπ «απαηηεί πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο κείδνλνο 

θιίκαθαο θαη δελ κπνξεί λα επηιπζεί κε ελδηαθέξνπζεο θαη πςειήο εζηθήο αμίαο 

πξσηνβνπιίεο, φπσο είλαη νη θνηλσληθέο θαη εζεινληηθέο δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ 

πγείαο ή αθφκε κε ηα πξνγξάκκαηα επθαηξηαθήο θαη απνζπαζκαηηθήο θάιπςεο, ηα 

νπνία ππνζηεξίδνληαη απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο». Απηέο νη ιχζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο 

αηειέζθνξεο θαη ππνζηεξίδεηαη φηη «απνθξχπηνπλ ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή βάζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο». Γηα ην ιφγν απηφ, πξνηείλεηαη έλα ιηηφ, ζχγρξνλν θαη πιήξεο 

ζχζηεκα πνπ λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ θαη λα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε, ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηνπο εηδηθνχο «θφξνπο ακαξηίαο» 

θαη ηηο ηδησηηθέο πιεξσκέο ζε έλα εληαίν ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα.  

Δπηπξφζζεηα, ην δήηεκα ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεθκεξηψλεηαη θαη απφ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία αλαθέξνπλ φηη «ην 2013 ν 

αξηζκφο ησλ αηφκσλ ρσξίο αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα αλήιζε ζε 3.068.000 (33,2% ηνπ 

ζπλφινπ (..) θαη ην κέγεζνο ηεο απηνεθηίκεζεο ηεο ρξφληαο λνζεξφηεηαο θαη ηεο 

πνιπλνζεξφηεηαο πεξίπνπ ζην 38% ηνπ πιεζπζκνχ ελψ έλα 59% αλαθέξεηαη ζε 

νηθνλνκηθά εκπφδηα θαηά ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο» («Δζληθό ύζηεκα 

Τγείαο: 30 ρξόληα κεηά», Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 26/1/2014).  

Μία άιιε πηπρή πνπ πξνβάιιεηαη γηα ην δήηεκα έρεη λα θάλεη κε ηελ αδπλακία 

θάιπςεο ησλ αλαζθάιηζησλ απφ ην ΔΤ εμαηηίαο ηεο δηαξθνχο κείσζεο ησλ 

δεκφζησλ δαπαλψλ, αιιά θαη ηνπ «απξνθάιππηνπ θνηλσληθνχ δαξβηληζκνχ 

θπβεξλεηηθψλ ζπιάθσλ» («Έρε ηνλ λνπ ζνπ ζην παηδί», Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 

18/11/2014).  

ρεηηθά ηψξα κε ην Ν.4368/16 ππνζηεξίδεηαη φηη είλαη έλαο λφκνο πνπ αλαθέξεη 

αθξηβψο ηα δηθαηψκαηα γηα ηελ πγεηνλνκηθή θάιπςε «ησλ αλαζθαιίζησλ θαη ινηπψλ 

επάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ». Τπνγξακκίδεηαη φηη ην «δηαθχβεπκα» είλαη ηη 

αθξηβψο αλαγξάθεηαη επάλσ αξηζηεξά ζηελ θάζε ζπληαγή (π.ρ. Σακείν 



31 
 

Πξνλνίαο/δηθαηνχρνο ηνπ Ν.4368/16 θαη φρη απιψο δηθαηνχρνο ηνπ Ν.4368/16). 

Πξφθεηηαη γηα πεξίπησζε ζηελ νπνία ηα ρξήκαηα δίλνληαη απφ άιια θνλδχιηα θαη γηα 

κία δηάζηαζε πνπ πνιινί ελδηάκεζνη γηαηξνί δελ γλψξηδαλ, φπσο επηζεκαίλεηαη ζην 

άξζξν («Ο λόκνο», Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 12/10/2016). 

 

Καζεκεξηλή 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο, επηζεκαίλεηαη ην 

πξφβιεκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηηο πςειέο εηζθνξέο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία 

πνπ απνζαξξχλνπλ ηελ απαζρφιεζε θαη νδεγνχλ ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ζηελ 

θαηάξξεπζε. εκεηψλεηαη κάιηζηα φηη κέζα ζε ηξία ρξφληα, εθαηνκκχξηα πνιίηεο 

απψιεζαλ ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζην ΔΤ επεηδή έκεηλαλ αλαζθάιηζηνη. 

Πξνηάζζεηαη ε αξρή ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο γηα ηε κεηάβαζε ζε έλα «δεκφζην 

ζχζηεκα πγείαο ηζφηηκεο θαη θαζνιηθήο πξφζβαζεο, ρσξίο αζθαιηζηηθά ηακεία 

πγείαο». Αθφκε, ζεκεηψλεηαη φηη αλ θαη κφιηο ην 1/3 ηεο δεκφζηαο δαπάλεο γηα ηελ 

πγεία, πξνέξρεηαη απφ εηζθνξέο, φπνηνο δελ έρεη εηζθνξέο κέλεη ρσξίο θάιπςε. Γηα 

απηφλ ην ιφγν πξνηείλεηαη λα θαηαξγεζνχλ νη εηζθνξέο ηνπ θιάδνπ πγείαο ζε φια ηα 

Σακεία θαη ε δαπάλε ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο λα θαιχπηεηαη απφ ηε γεληθή 

θνξνινγία, κε θάπνηα αχμεζε σζηφζν. ηφρνο ηεο πξφηαζεο είλαη λα κεησζεί 

ζεκαληηθά ε ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, αθνχ ζα κεησζεί ε 

γξαθεηνθξαηία θαη πεξηνξηζηεί ε ππεξρξέσζε απφ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πγείαο 

(«Ο πην βαξύο θόξνο», Καζεκεξηλή, 23/2/2014).  

Δπίζεο, ππνζηεξίδεηαη φηη φζνη έρνπλ ζρεδφλ κεδεληθφ εηζφδεκα δηθαηνχληαη δσξεάλ 

πεξίζαιςε, αιιά αθφκα θαη ζ' απηήλ ηελ πεξίπησζε ην θξάηνο ζα πιεξψζεη κφλν γηα 

θάπνηα θάξκαθα. Ωζηφζν, παξνπζηάδεηαη ην πξφβιεκα φζνη δηθαηνχληαη δσξεάλ 

θάξκαθα ή έζησ ζε κεησκέλε ηηκή, λα αληηκεησπίδνπλ ηελ απξνζπκία ησλ 

θαξκαθνπνηψλ πνπ ηνπο δεηνχλ λα πιεξψζνπλ ην πνζφ θαη ελ ζπλερεία λα 

απεπζπλζνχλ ζην ηακείν ηνπο γηα ηελ επηζηξνθή («Ση γξάθεη ν μέλνο Σύπνο», 

Καζεκεξηλή, 9/8/2011).  

Παξάιιεια, ζίγεηαη ην δήηεκα ηεο πςειήο αλεξγίαο πνπ ππνζηεξίδεηαη φηη έρεη 

νδεγήζεη ζε ζνβαξή αλζξσπηζηηθή θξίζε. Με βάζε ηα ζηνηρεία απφ ην πξψην 

εμάκελν ιεηηνπξγίαο (2012) ηνπ Ηαηξείνπ Κνηλσληθήο Απνζηνιήο γηα ηε ζηήξημε 

αλαζθάιηζησλ, αλέξγσλ θαη επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ ζεκεηψλεηαη φηη απφ 

ηνπο αλαζθάιηζηνπο πνιίηεο πνπ εμεηάζηεθαλ ην 88% ησλ αζζελψλ είρε απνιέζεη 

ηελ θνηλσληθή ηνπ αζθάιηζε κέζα ζηα έηε 2010, 2011 θαη 2012 ελψ ην 44% είλαη 
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πξψελ αζθαιηζκέλνη ηνπ ΟΑΔΔ πνπ είραλ θάπνηα κηθξνκεζαία επηρείξεζε ε νπνία 

έθιεηζε θαη έκεηλαλ αλαζθάιηζηνη ιφγσ νθεηιψλ ζην Σακείν ηνπο θαη ζηελ εθνξία κε 

ζπλέπεηα λα θαζίζηαηαη αδχλαηε ε έθδνζε βηβιηαξίνπ απνξίαο («Σν αλαγθαίν γηα 

όινπο ΔΤ», Καζεκεξηλή, 11/8/2012).   

ε έλα άιιν άξζξν αλαθέξεηαη φηη νη αλαζθάιηζηνη ππνινγίδνληαη κεηαμχ 1,9 εθαη. 

θαη 2,4 εθαη., κε βάζε ηελ ελ εμειίμεη θαηαγξαθή ηνπο απφ ην ππνπξγείν Δξγαζίαο. 

Με βάζε απηέο ηηο ζπλζήθεο ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία ηεο ζέζπηζεο ηνπ ειάρηζηνπ 

εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο, ην νπνίν αξρίδεη λα ρνξεγείηαη πηινηηθά εληφο ηνπ 2014 θαη 

λα γεληθεχεηαη ζε φιε ηε ρψξα ην 2015, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ Μλεκνλίνπ. 

Τπνζηεξίδεηαη φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ζα θηλδπλεχεη θαλείο λα βξεζεί ρσξίο 

εηζφδεκα θαη αλαζθάιηζηνο, γεγνλφο πνπ απνηειεί «ζεκαληηθφηαην θνηλσληθφ άικα» 

αθφκε θαη ζε ζρέζε κε ηα ρξφληα ηεο «επεκεξίαο», πξηλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε («Σν 

ειάρηζην εγγπεκέλν εηζόδεκα», Καζεκεξηλή, 27/4/2014).  

 

Σν Βήκα 

ε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ πξφζβαζε ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο, αλαθέξεηαη φηη 

ην 17,5% ησλ πνιηηψλ δελ επηζθέπηεηαη νχηε ηα Ννζνθνκεία ηνπ ΔΤ δηφηη δελ έρεη 

λα πιεξψζεη, φπσο πξνθχπηεη απφ κειέηε εηδηθψλ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο 

Τγείαο («Έλαο ζηνπο πέληε δελ έρεη πξόζβαζε ζε λνζνθνκείν», Σν Βήκα, 21/3/2011).   

Αθφκε, ζε έλα άιιν άξζξν αζθείηαη θξηηηθή ζηελ θπβέξλεζε φηη ε θαζνιηθή θαη 

ηζφηηκε πξφζβαζε φισλ ησλ πνιηηψλ ζην ζχζηεκα πγείαο δελ δηαζθαιίδεηαη κέζα 

απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ κνλάδσλ πγείαο θαη κέζσ πξνζιήςεσλ κε «ζπγθπξηαθή 

ρξεκαηνδφηεζε» («Δπθαηξηαθά παηρλίδηα θαη κε ηελ πγεία», Σν Βήκα, 4/8/2017).  

Σέινο, αλαθέξεηαη κία θαηαγγειία ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Κνηλσληθνχ Ηαηξείνπ 

Διιεληθνχ (ΜΚΗΔ) γηα απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά κεξίδαο «ιεηηνπξγψλ» ηνπ 

πξσηνβάζκηνπ Γεκφζηνπ πζηήκαηνο Τγείαο, θαηά παξάβαζε ηνπ Νφκνπ 4368/2016 

γηα ηελ πξφζβαζε ησλ αλαζθάιηζησλ ζην χζηεκα Τγείαο. χκθσλα κε απηή, 

ππήξμαλ πεξηπηψζεηο φπνπ εκπνδίζηεθε «ε πξφζβαζε αλαζθάιηζησλ πνιηηψλ ζηελ 

ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ θαη ηε δηαδηθαζία εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, κε 

δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο λα παξαπέκπνπλ αλαζθάιηζηνπο πνιίηεο ζε δηαδηθαζία 

έθδνζεο βηβιηαξίσλ» («Μεη’ εκπνδίσλ ε πξόζβαζε ησλ αλαζθάιηζησλ ζηηο δνκέο 

Τγείαο», Σν Βήκα, 28/4/2017).   
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3.4 Γίθηπα αιιειεγγύεο – Τπνθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ 

ε φ,ηη αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα δίθηπα αιιειεγγχεο ππνθαζηζηνχλ ην 

ζχζηεκα πγείαο θαη πψο απηά πξνζπαζνχλ λα πξνζθέξνπλ ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηά 

ηνπ, πιαηζηψλεηαη κε ζεηηθφ ηξφπν ππνζηεξίδνληαο φηη «ε θνηλσλία αληηδξά κε 

πιεφλαζκα αιιειεγγχεο νξγαλψλνληαο ζπζζίηηα, παξέρνληαο δσξεάλ καζήκαηα ζηα 

παηδηά, παζρίδνληαο λα κελ ηνπο ιείςνπλ ηα θάξκαθά ηνπο». Παξάιιεια, εμαίξνληαη 

πξσηνβνπιίεο φπσο ε ζπζηεκαηηθή παξνρή δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο 

απφ ηνπο «Γηαηξνχο ηνπ Κφζκνπ» ζε ρηιηάδεο πνιίηεο, ηα θνηλσληθά ηαηξεία θαη 

άιιεο νπζηαζηηθέο πξνζπάζεηεο δήκσλ, εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ, πνιηηψλ, νη νπνίεο 

ππνζηεξίδεηαη φηη αλ θαη «είλαη πνιχηηκεο αιιά δπζηπρψο δελ είλαη αξθεηέο» («Έρε 

ηνλ λνπ ζνπ ζην παηδί», Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 18/11/2014).  

Δπηπξφζζεηα, θξίλεηαη αλαγθαία θαη «απνιχησο επείγνπζα» ε δεκηνπξγία θαη 

δηαηήξεζε ηζρπξψλ δεζκψλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, νη νπνίνη ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

έλα πξνζηαηεπηηθφ δίρηπ ζηα επάισηα κέιε ηεο θνηλσλίαο. Αθφκε, πξνβάιιεηαη ην 

γεγνλφο φηη ν πνιπδηάζηαηνο ραξαθηήξαο ηέηνησλ δξάζεσλ απαηηεί «κηα δηεπξπκέλε 

νξηδφληηα ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθφκελσλ αξρψλ θαη θνξέσλ (Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, 

Κεληξηθή Γηνίθεζε, θνηλσληθνί εηαίξνη, θνξείο ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ηνκέα)» ελψ 

ζεκαληηθφο θξίλεηαη θαη ν ξφινο ηεο θνηλσληθήο πξνφδνπ πνπ εμαξηάηαη απφ «ηελ 

αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη απφ ην θαηά πφζν θάζε πνιίηεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα είλαη ελεξγφ, ζεβαζηφ θαη ηθαλνπνηεκέλν κέινο ηεο θνηλσλίαο καο» 

(«Η θξίζε σο ‘επθαηξία’ γηα ηε δηάιπζε ηεο Τγείαο», Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 

1/12/2014).  

Αθφκε, σο ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα δηθηχσλ αιιειεγγχεο αλαθέξνληαη νη ΜΚΟ θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ην πηινηηθφ πξφγξακκα «Ρνκά δηακεζνιαβεηέο πγείαο» πνπ πινπνηεί 

ε νξγάλσζε PRAKSIS ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ («Τπνζηήξημε ζε ζέκαηα πγείαο γηα ηνπο 

Ρνκά», Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 20/4/2014). 

 

Καζεκεξηλή 

Αλαθνξηθά κε ηα δίθηπα αιιειεγγχεο, πξνβάιιεηαη ε πξσηνβνπιία ηεο Ογθνινγηθήο 

Κιηληθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ «σηεξία» λα ρνξεγεί ρεκεηνζεξαπεπηηθέο αγσγέο ζε 

αλαζθάιηζηνπο θαξθηλνπαζείο απφ δσξεέο θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ. Ωζηφζν, 

ζεκεηψλεηαη φηη δελ αξθνχλ θαη φηη ζα πξέπεη  ην Κξάηνο «κε νπνηνδήπνηε θφζηνο λα 
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θξνληίδεη γηα ηε δσή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ» («Σν αλαγθαίν γηα όινπο ΔΤ», 

Καζεκεξηλή, 11/8/2012).  

Αθφκε, γηα ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ζεκεηψλεηαη φηη ε πεξίζαιςε 

απφξσλ θαη αλαζθάιηζησλ, ε νπνία θνζηίδεη πεξηζζφηεξα απφ 120 εθαη. επξψ 

εηεζίσο ζην ΔΤ, θαιχπηεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ θνξείο φπσο ε Δθθιεζία, Με 

Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο θαη εζεινληέο θξαηψληαο έηζη «ηελ θνηλσλία φξζηα». Γηα 

λα ζηακαηήζεη απηφ, πξνηείλεηαη λα ζεζπηζηεί έλα ειάρηζην εηζφδεκα πνπ ζα 

εμαζθαιίδεη ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ αζθάιεηα φισλ («Σν ειάρηζην εγγπεκέλν 

εηζόδεκα», Καζεκεξηλή, 27/4/2014).  

 

Σν Βήκα 

Αλαθνξηθά κε ηα δίθηπα αιιειεγγχεο θαη ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ δεκφζηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο επηζεκαίλεηαη φηη θαιχπηεηαη απφ ηελ αιιειεγγχε ησλ πνιηηψλ 

θαη ηε ιεγφκελε ηδησηηθή πξσηνβνπιία. Δηδηθφηεξα, κέζσ δξάζεσλ θνηλσληθήο 

ππεπζπλφηεηαο, αλαθέξεηαη ην παξάδεηγκα ηεο AlphaBank, ε νπνία κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Μαδί, κε ζηφρν ηελ Τγεία», πξνζέθεξε ηαηξηθά κεραλήκαηα θαη 

ηαηξνθαξκαθεπηηθφ πιηθφ ζε νθηψ λεζηά (Θάζνο, Άλδξνο, Σήλνο, Φνιέγαλδξνο, 

Κχζλνο, άκνο, Ηθαξία, Φνχξλνη) ελψ ζπλνιηθά απφ ην 2014 ην πξφγξακκα έρεη 

πξνζθέξεη ζρεηηθή βνήζεηα ζε 20 λεζηά («Δπηρεηξήζεηο θαιύπηνπλ ηα θελά ηεο 

θξίζεο», Σν Βήκα, 27/11/2016).  

ε έλα αθφκε παξάδεηγκα ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο, αλαθέξεηαη ην παξάδεηγκα ηνπ 

Ηδξχκαηνο Λάηζε. Δηδηθφηεξα, ηνλίδεηαη φηη ην Ίδξπκα ζηνρεχεη ζηε ζπκπιήξσζε 

ησλ ειιείςεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ππνδνκέο θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

δεκφζηαο πγείαο κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ λα εζηηάδεη ζηελ αλαθαίληζε ησλ ππνδνκψλ, 

ζηελ παξνρή εηδηθνχ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζηελ παξνρή δσξεάλ ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ ζε επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ησλ 

δξάζεσλ ηνπ ηδξχκαηνο ζηνλ ρψξν ηεο δεκφζηαο πγείαο είλαη ε αλαθαηαζθεπή θαη ν 

εμνπιηζκφο ηνπ 6νπ Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ ΗΚΑ ζε έλα ππεξζχγρξνλν Κέληξν 

Ζκεξήζηαο Ννζειείαο «Νίθνο Κνχξθνπινο» γηα νγθνινγηθέο αζζέλεηεο θαη ε πιήξεο 

αλαβάζκηζε θαη εμνπιηζκφο ηεο Μνλάδαο Μεηακφζρεπζεο Μπεινχ ησλ Οζηψλ ζην 

ΓΝ Παηξψλ («Γέθα ρξόληα ζπκβνιήο ζηελ θνηλσλία από ην Ίδξπκα Λάηζε», Σν Βήκα, 

20/10/2015).  

Σέινο, ζεκεηψλεηαη ε ξαγδαία αχμεζε ησλ φζσλ επηζθέπηνληαη ηα ηαηξεία ησλ 

Γηαηξψλ ηνπ Κφζκνπ εμαηηίαο ηεο κε πξφζβαζεο ηνπο ζε θακία απφ ηηο δνκέο πγείαο. 



35 
 

πγθεθξηκέλα, «ην πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ πνπ απεπζχλζεθαλ ζην πνιπταηξείν ησλ 

ΓηΚ ζηελ Αζήλα ήηαλ πεξίπνπ ην 30% ησλ ζπλνιηθψλ επηζθέςεσλ θαη ζην Πέξακα 

ην πνζνζηφ πιεζίαζε ην 85% - 90%». Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη κέζα ζην 2013 νη ΓηΚ 

ζηελ Διιάδα δέρζεθαλ 75.300 επηζθέςεηο αζζελψλ, εμέηαζαλ 13.250 παηδηά θαη 

έθαλαλ 8.500 εκβνιηαζκνχο, ελψ νη θηλεηέο νκάδεο επηζθεπηφκελεο ηα λεζηά θαη ηηο 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, εμέηαζαλ 14.697 άηνκα πξνζθέξνληαο ηνπο 

πξσηνβάζκηα θαη πξνιεπηηθή ηαηξηθή. ιεο νη αλσηέξσ δξάζεηο ππνγξακκίδεηαη φηη 

έγηλαλ κε ηε ζπκκεηνρή θαη βνήζεηα εζεινληψλ («Πάλσ από 75.000 επηζθέςεηο ζηα 

ηαηξεία ησλ Γηαηξώλ ηνπ Κόζκνπ», Σν Βήκα, 21/2/2014).  

 

3.5 Μεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο 

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ 

ε φ,ηη αθνξά ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ζην ζχζηεκα πγείαο, δίλεηαη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (ΠΦΤ). Δηδηθφηεξα, 

πξνβάιιεηαη ε πξνζπάζεηα γηα εγθαζίδξπζε ελφο ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο, κε ηνλ νηθνγελεηαθφ γηαηξφ, ηνλ γεληθφ γηαηξφ «σο ην πξψην βήκα ηεο 

πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα θαη εζκφ ή, θαη’ άιινπο, «θίιηξν» ζηελ πεξαηηέξσ θίλεζε 

εληφο απηνχ». Τπνζηεξίδεηαη ην γεγνλφο φηη εθφζνλ θάηη ηέηνην είλαη επηινγή θαη ηεο 

Δπηηξνπήο Δπνπηείαο (ησλ «ηξντθαλψλ») είλαη εχθνιν λα ζπκθσλεζεί ε εθαξκνγή 

ηνπ ζηε ρψξα καο.  

Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη  ε ιεηηνπξγία ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο σο «εζκνχ», ή σο 

«gatekeeping» ηνπ ζπζηήκαηνο - «θχιαθα ηεο εηζφδνπ».  Μάιηζηα, πξνβάιιεηαη ππφ 

ην πξίζκα φηη απηφ ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη φηη ιεηηνπξγεί «πξνο» έλα ελαιιαθηηθφ 

ηαηξηθφ «παξάδεηγκα», παξέρνληαο κηα πξαγκαηηθά (θαη φρη ζηα ιφγηα) νιηζηηθή 

θξνληίδα, ζε δηαζχλδεζε κε άιιεο ππεξεζίεο, θνηλσληθέο θ.ιπ., πνπ απνηξέπνπλ λα 

πξνθχςεη ε φπνηα αλάγθε γηα παξαπνκπή ζην δεπηεξνβάζκην θαη ηξηηνβάζκην 

ζχζηεκα. Με άιια ιφγηα, φηη δελ εκπνδίδνπλ ηελ πξφζβαζε, αιιά «απιψο 

ιεηηνπξγνχλ έηζη ψζηε απηφ λα κελ πξνθχπηεη σο αλάγθε παξά ζε φζν ην δπλαηφλ 

ιηγφηεξεο πεξηπηψζεηο» («Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο» γηα 2+2 ρξόληα κέζσ 

ΔΠΑ θαη κε ηε ζπκθσλία ησλ «ζεζκώλ!», Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 9/8/2017).  

ηα παξαπάλσ γηα ηελ πξσηνβάζκηα πγεία, έξρεηαη λα πξνζηεζεί ε άπνςε φηη έλα 

επξχ δίθηπν νηθνγελεηαθψλ γηαηξψλ κε εγγεγξακκέλν πιεζπζκφ επζχλεο έρεη 

ηδηαίηεξε ρξεζηκφηεηα θαζψο «δηαζθαιίδεη ηελ θαηάιιειε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο 

θαη απμάλεη ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ζε έλα κεγάιν θάζκα ππεξεζηψλ, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνιεπηηθήο θξνληίδαο» («Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο 

Η αληηζηξνθή κίαο εληξνπίαο», Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 21/7/2016).  

Μία άιιε κεηαξξχζκηζε πνπ αλαθέξεηαη είλαη απηή ηεο πεξηθεξεηνπνίεζεο γηα ηνλ 

ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε «πεξηθεξεηνπνίεζε ζα είρε λφεκα αλ 

ππήξρε κηα πνιηηηθή γηα έλα θνηλνηηθά βαζηζκέλν ζχζηεκα ςπρηθήο πγείαο κε 

αληίζηνηρε θνπιηνχξα, πφξνπο θ.ιπ»., φκσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε «γίλεηαη ην 

άιινζη θαη ην φρεκα ηεο κεηαθχιηζεο ησλ επζπλψλ κλεκνληαθήο δηαθπβέξλεζεο». 

Μάιηζηα, ε φιε κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα ραξαθηεξίδεηαη σο «επίπιαζηε θαη 

πξνζρεκαηηθή» ρσξίο λα δίλεη νπζηαζηηθή θσλή ζηα άηνκα κε ςπρηαηξηθή εκπεηξία 

θαη ζηνπο ζπιιφγνπο ησλ νηθνγελεηψλ, πνπ εθπξφζσπνί ηνπο ζα ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

ηνκεαθέο επηηξνπέο («Η δηνηθεηηθή κεηαξξύζκηζε ζηελ ςπρηθή πγεία σο θύιιν ζπθήο 

ηεο θαηαζηαιηηθήο ςπρηαηξηθήο», Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 6/3/2017).  

Απφ ηελ άιιε, αζθείηαη θξηηηθή ζηελ Δηαηξεία πζηήκαηνο Ακνηβψλ Ννζνθνκείσλ 

Α.Δ.  κε ην επηρείξεκα φηη «ζα «εκβαζχλεη θη άιιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξνρψλ 

πγείαο κε ζπληειεζηέο θφζηνπο, πεξηζηέιινληαο ελ ηέιεη ην δηθαίσκα ηνπ πνιίηε ζηε 

δεκφζηα δσξεάλ πγεία» ζεσξψληαο νπζηαζηηθά φηη πξφθεηηαη γηα «έλαλ κεραληζκφ 

ειέγρνπ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φρη απιψο ηνπ θφζηνπο(…), γηα κηα 

απνιχησο «αγνξαία» κεηάιιαμε ηνπ ΔΤ, γηα ζεζκηθφ βήκα πξνο ηελ πιήξε 

ηδησηηθνπνίεζε ηεο δεκφζηαο πεξίζαιςεο, (…) ε νπνία νδεγεί ζην λενθηιειεχζεξν 

ζρέδην ελφο κίδεξνπ θαη ππνρξεκαηνδνηεκέλνπ ΔΤ θαη ελφο ζπζηήκαηνο ηδησηψλ 

κεγαινπαξφρσλ, κε απμεκέλε ζπκκεηνρή ηνπ αζζελή ζην θφζηνο θαη ηδησηηθή 

ζπλαζθάιηζε γηα ηνπο έρνληεο» («Η αγνξαία κεηάιιαμε ηνπ ΔΤ», Δθεκεξίδα ησλ 

πληαθηώλ, 14/9/2014).  

 

Καζεκεξηλή 

ε φ,ηη αθνξά ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο, πξνβάιιεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ 

ΔΦΚΑ σο εζληθή ππφζεζε, φπνπ γηα θνξά ζηελ αζθαιηζηηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο πνπ 

δεκηνπξγείηαη έλαο θπξηνιεθηηθά Δληαίνο Αζθαιηζηηθφο Οξγαληζκφο, κε εληαίν 

κεηξψν αζθαιηζκέλσλ (Web κεηξψν), βαζηζκέλν ζηνλ ΑΜΚΑ, γηα νιφθιεξν ηνλ 

πιεζπζκφ ηεο ρψξαο. Τπνγξακκίδεηαη κάιηζηα φηη ην κεηξψν απηφ πξνήιζε απφ ηε 

ζπγρψλεπζε ησλ κεηξψσλ ησλ πξψελ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ πνπ εληάρζεθαλ ζηνλ 

ΔΦΚΑ.  

Παξάιιεια, ζε δεχηεξν επίπεδν, αλαθέξνληαη ηα ζπζηήκαηα ΖΛΗΟ θαη ΑΣΛΑ σο 

επαθφινπζα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ΔΦΚΑ.  
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Δπηπξφζζεηα, πξνβάιιεηαη ην ζεκαληηθφ έξγν ηεο ΖΓΗΚΑ πνπ αμηνπνηήζεθε θαη 

βειηηψζεθε κέζα απφ ην ζχζηεκα ΑΣΛΑ ζρεηηθά κε ηελ αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα. 

Αληίζεηα, ππνζηεξίδεηαη φηη ην κέξνο ηνπ πνπ αθνξά ην αζθαιηζηηθφ ηζηνξηθφ «ζέιεη 

πεξηζζφηεξε δνπιεηά γηα λα γίλεη αμηφπηζην, θαζψο δελ βεβαηψλεη ρξφλνπο 

αζθάιηζεο». 

Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη φηη γηα πξψηε θνξά ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο 

ρξεζηκνπνηείηαη σο κνλαδηθφο αξηζκφο κεηξψνπ ν ΑΜΚΑ θαη φηη πιένλ, κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ ΔΦΚΑ κε ηελ ΖΓΗΚΑ, γίλνληαη φιεο νη πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε 

θαη ηελ αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ. Δπηζηέγαζκα ησλ αλσηέξσ κεηαξξπζκίζεσλ 

απνηειεί ε ελνπνίεζε φισλ ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζε έλαλ θαη 

κνλαδηθφ, κε ζηφρν «ηελ παξνρή πνηνηηθήο, ηαρχηεξεο θαη θηιηθφηεξεο εμππεξέηεζεο 

ησλ πνιηηψλ, γη’ απηφ θαη απαηηεί έιεγρν, ππεχζπλε θξηηηθή θαη πίζησζε ρξφλνπ» 

(«ΔΦΚΑ – Πξαγκαηηθόηεηα θαη θαθνπηζηία», Καζεκεξηλή, 2/7/2017).  

Μία άιιε ζεκαληηθή ζεζκηθή κεηαξξχζκηζε πνπ αλαθέξεηαη σο θαζνξηζηηθή 

ζρεηίδεηαη κε δχν κείδνλεο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ ΔΟΠΤΤ. Αθελφο, σο 

δηαρεηξηζηηθφο ζηφρνο πξνηείλεηαη ε ηζνξξνπία πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ζε θφζηνο 

πνπ αληέρεη ε θνηλσλία θαη αθεηέξνπ σο πνιηηηθφο ζηφρνο ε ηζνξξνπία κεηαμχ 

ειεχζεξεο επηινγήο θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Ωο πξνο ηνλ δηαρεηξηζηηθφ ζηφρν, 

ππνζηεξίδεηαη φηη δελ πξέπεη λα γίλεη κε πνιηηηθά θξηηήξηα ελψ σο πξνο ηνλ πνιηηηθφ 

ζηφρν, πξνηείλεηαη λα επηθεληξσζεί ζηηο επηινγέο γηα ηελ αζθάιηζε θαη ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ («ΔΟΠΤΤ Η πην ζεκαληηθή κεηαξξύζκηζε ζηνλ ρώξν ηεο πγείαο», 

Καζεκεξηλή, 21/12/2013).  

Δπηπξφζζεηα, ηνλίδεηαη ε αλάγθε γηα κηα ξηδνζπαζηηθή κεηαξξχζκηζε («μήισκα θαη 

μαλαζηήζηκν ηνπ ΔΤ». Ωζηφζν, ε πίεζε ρξφλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ έρεη σο ζπλέπεηα λα ζηέιλνληαη ηδησηηθέο ειεγθηηθέο εηαηξείεο ζηα 

λνζνθνκεία θαη λα ηα θάλνπλ «θχιιν θαη θηεξφ», έηζη ψζηε ζε ηξεηο κήλεο λα 

ππάξρεη πιήξεο εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο («Οη 100 εκέξεο ηνπ πην 

θξίζηκνπ ηεζη», Καζεκεξηλή, 21/11/2010).  

Μία αθφκε κεηαξξχζκηζε αθνξά ην ζχζηεκα ησλ ΚΔΝ, δειαδή ηελ θνζηνιφγεζε 

ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ πνπ γίλνληαη ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά λνζνθνκεία θαη 

εηζήρζεζαλ ζην ζχζηεκα Τγείαο ηεο ρψξαο καο σο κλεκνληαθφο φξνο, Σα ΚΔΝ 

απνηεινχλ έλαλ ηξφπν θνζηνιφγεζεο ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ ζηα λνζνθνκεία, ν 

νπνίνο έρεη επηθέξεη ζεκαληηθφ εμνξζνινγηζκφ ζε φια ηα πγεηνλνκηθά ζπζηήκαηα» 

(OnMed 16.3.2015) («Η παιαηνθνκκαηηθή επηινγή», Καζεκεξηλή, 22/3/2015).  
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Μία άιιε ζεκαληηθή κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε 

θεληξηθά θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ λνζνθνκείσλ ηεο 

επηθξάηεηαο κέζα απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ κνλάδσλ Τγείαο ESY.net. Ζ ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ δηθηχνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζην ππνπξγείν Τγείαο «λα παξαθνινπζεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο, αλαιψζεηο, λνζήιηα, κηζζνδνζία, λνζειεπηηθή θίλεζε ζε 

επίπεδν ΤΠΔ, λνζνθνκείνπ, θιηληθήο θαη γηαηξνχ θαη επνκέλσο λα παξεκβαίλεη φπνπ 

απαηηείηαη» («ε ιεηηνπξγία ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα ESY.net», Καζεκεξηλή, 9/2/2011).   

Σέινο, κία αθφκε κεηαξξχζκηζε αθνξά ηελ απζηεξνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηε 

ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ. Δηδηθφηεξα, ζεκεηψλεηαη φηη νη ηαηξνί πνπ κπαίλνπλ ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζπληαγνγξάθεζεο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά, φηαλ γξάθνπλ έλα 

θάξκαθν, απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλε δηάγλσζε (ΗCD-10) γηα ηελ νπνία 

ην θάξκαθν έρεη έλδεημε. πσο αλαθέξεηαη, ε παξέκβαζε απηή δελ έρεη πεξηνξηζηηθφ 

ραξαθηήξα, σζηφζν απνηειεί άιιν έλα «εξγαιείν» γηα λα θαηαγξάθεηαη ε 

ζπληαγνγξαθηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε γηαηξνχ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα γίλεη πην 

εχθνια ν έιεγρφο ηεο («πληαγνγξάθεζε ζε απζηεξόηεξν πιαίζην», Καζεκεξηλή, 

22/6/2017).  

 

Σν Βήκα 

ε φ,ηη αθνξά ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ππνζηεξίδεηαη φηη ηα γελφζεκα 

θάξκαθα ζα κεηψζνπλ απνηειεζκαηηθά ηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε ελψ εθηηκάηαη φηη 

αλ απμεζεί ε ρξήζε ηνπο ζην 30%, ηφηε ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ζα κπνξνχζε λα 

κεησζεί θαηά 1,3 δηζ. Δπξψ. Μάιηζηα, ηνλίδεηαη φηη ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξαθία 

απνηειεί κία ζεκαληηθή θαηλνηνκία γηα ην ζχζηεκα πγείαο θαη φηη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν «ζα πάςεη ε ρψξα καο λα έρεη ην ζιηβεξφ πξνλφκην λα θαηέρεη ηφζν πςειή 

ζέζε ζην θαηά θεθαιή θφζηνο θαξκάθσλ. Παξάιιεια, ε θαζηέξσζε ηνπ Δληαίνπ 

Φνξέα Τγείαο ραξαθηεξίδεηαη σο κία κεγάιε θαηάθηεζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, 

απνηειψληαο «έλαλ ηζρπξφ ειεγθηηθφ κεραληζκφ κε έλα ζπνπδαίν εξγαιείν ζηα ρέξηα 

ηνπ, ηελ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξαθία», ν νπνίνο πεξηνξίδεη ηηο ζπαηάιεο («Άιιν 

δαπάλεο, άιιν ζπαηάιεο ζηελ Τγεία», Σν Βήκα, 8/4/2012).  

Μία αθφκε κεηαξξχζκηζε πνπ αλαθέξεηαη είλαη ην ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ 

παξαπνκπψλ γηα εμεηάζεηο (e-diagnosis),θαη ε ζεηηθή αληηκεηψπηζε απφ ηελ πιεπξά 

ησλ ηαηξψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε κφληκε βάζε («Ιαηξηθόο εκθύιηνο γηα ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο», Σν Βήκα, 8/2/2011).  
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ε έλα επξχηεξν πιαίζην κεηαξξπζκίζεσλ, αλαθέξεηαη θαη ε επίδξαζε ησλ 

ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ ζηελ Ηαηξηθή, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη φηη ηελ έρεη 

νδεγήζεη «ζηελ πιήξε εθηερλίθεπζή ηεο κεηαηξέπνληαο ηνλ θιηληθφ ηαηξφ ζε 

ηερλνηξνληθφ γηαηξφ». Ζ εθηερλίθεπζε απηή ηεο Ηαηξηθήο έρεη εθηηλάμεη ην θφζηνο 

Τγείαο ζε δπζζεψξεηα χςε, θαηαξγψληαο ην κνληέιν ηνπ θιηληθνχ ηαηξνχ πνπ 

ππήξρε. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη αζζελείο  παξαπέκπνληαη ζε κία ζεηξά 

παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ, ρσξίο λα ζπληξέρεη ηδηαίηεξνο ιφγνο, ρσξίο ν ηαηξφο λα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ζηνρεπκέλα θαη επηιεθηηθά γηα λα ηεθκεξηψζεη ηε 

δηάγλσζή ηνπ, φπσο ζα έπξεπε, ελψ ζπρλά επηθξαηεί θαη δφινο κέζα απφ ζπλαιιαγέο 

κε ηα δηάθνξα δηαγλσζηηθά θέληξα. Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη απηά ηα θαηλφκελα έρνπλ 

σο ζπλέπεηα πνιινί αζζελείο λα αληηθξίδνπλ πιένλ ηνλ ηαηξφ κε έθδειε θαρππνςία  

(«Καηάρξεζε εμνπζίαο θαη δηαξθέο νηθνλνκηθό έγθιεκα», Σν Βήκα, 13/4/2014). 

 

3.6 Πξνηεηλόκελα κέηξα αληηκεηώπηζεο 

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ 

Δξρφκελνη ηψξα ζηα πξνηεηλφκελα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παζνγελεηψλ ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, απνξξίπηεηαη ε κεηάβαζε ζε έλα ακηγψο θξαηηθφ 

ζχζηεκα αζθάιηζεο επεηδή βαζίδεηαη ζηελ πςειή αλεξγία, ε νπνία απνζηεξεί 

πφξνπο απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, παξά ην αληεπηρείξεκα ηνπ πςεινχ δεκφζηνπ 

ρξένπο θαη ηεο αδπλακίαο ππνζηήξημεο απφ ηε γεληθή θνξνινγία Αληίζεηα, 

πξνηείλεηαη «ε αλαδήηεζε ελφο πινπξαιηζηηθνχ ζρήκαηνο (δεκφζηνο, θνηλσληθφο θαη 

ηδησηηθφο ηνκέαο απφ θνηλνχ κε ηε κνξθή νινθιεξσκέλσλ δηθηχσλ) ζηελ πξνζθνξά 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη ελφο πνιπζηεξηθηηθνχ ππνδείγκαηνο κε βάζε ηηο παξνχζεο 

δπλαηφηεηεο, δειαδή απφ ηε γεληθή θνξνινγία (20%), ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

(45%), ηηο ηδησηηθέο πιεξσκέο θαη παξαπιεξσκέο (35%) θαη ηελ πξφζζεηε ελίζρπζε 

ηνπ ζρήκαηνο απηνχ απφ ηελ εηδηθή θνξνινγία ακαξηίαο ζηε ρξεκαηνδφηεζε» σο ε 

βέιηηζηε ιχζε γηα ηελ θάιπςε «επί ίζνηο φξνηο» ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ.  

Σνλίδεηαη, κάιηζηα ε αλάγθε εηζαγσγήο ζηε δηαδηθαζία απηή κεραληζκψλ ηηκψλ 

(ρξήκαηνο θαη ρξφλνπ), νη νπνίνη νθείινπλ λα ππαθνχνπλ ζηελ αξρή «αλάινγα ηεο 

αλάγθεο θαη αληηζηξφθσο αλάινγα ηνπ εηζνδήκαηνο». ηφρνο ζα είλαη αθελφο «λα 

ππεξεηνχληαη ηα θξηηήξηα ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη αθεηέξνπ λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε θαζνιηθή θαη πιήξεο αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ γηα 

ηελ πξνζηαζία απφ ηνλ κείδνλα θίλδπλν ηεο αζζέλεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ απφ ηελ 
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απεηιή θαηάξξεπζεο θαη πηψρεπζεο ησλ λνηθνθπξηψλ» («Δζληθό ύζηεκα Τγείαο: 30 

ρξόληα κεηά», Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 26/1/2014).  

Παξάιιεια, πξνηείλεηαη έλα 7% ηνπ ΑΔΠ γηα έλα ζχγρξνλν θαη αμηνπξεπέο δεκφζην 

ζχζηεκα πεξίζαιςεο κε ζηφρν ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο 

θαη έλα επαξθέο δίθηπν Κέληξσλ Τγείαο κε ηαπηφρξνλε εμαζθάιηζε δηαθαλνχο 

ηξφπνπ ζπκβάζεσλ κε ηδηψηεο γηαηξνχο. Δπίζεο, πξνηείλεηαη ε άκεζε πξφζιεςε 

ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

αληίζηνηρσλ ππνδνκψλ. Παξάιιεια, πξνσζείηαη ε πξφηαζε γηα «θεληξηθνπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ ψζηε λα ζηακαηήζνπλ νη ππεξρξεψζεηο». Τπνζηεξίδεηαη 

αθφκε φηη πξέπεη λα δνζνχλ «θίλεηξα γηα ηνπο λένπο εηδηθεπκέλνπο θαη αμηνπξεπείο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο, ακνηβήο θαη επηζηεκνληθήο εμέιημεο γηα λα ζηακαηήζεη άκεζα ε 

θπγή ζην εμσηεξηθφ ησλ λέσλ γηαηξψλ θαη άιισλ λέσλ πγεηνλνκηθψλ επηζηεκφλσλ» 

(«Η άιιε ινγηθή γηα ηελ πγεία», Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 22/1/2015).  

Έλαο άιινο ηνκέαο πνπ ππνζηεξίδεηαη φηη ρξήδεη βειηίσζεο, είλαη ε δηαρείξηζε θαη ν 

έιεγρνο ψζηε απηέο νη πεξηνπζίεο θαη ηα θιεξνδνηήκαηα πνπ δηαζέηεη ην αξκφδην 

Τπνπξγείν λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα θξνληίζνπλ αιεζηλά φζνπο έρνπλ αλάγθε. Απηφ 

απαηηεί «πιήξε θαηαγξαθή φισλ ησλ κνλάδσλ θαη δνκψλ κε ζηφρν ηελ πιήξε 

αλακφξθσζε θαη αμηνπνίεζε φισλ ησλ ηδξπκάησλ ζε φθεινο ησλ ρξεζηψλ θαη εηδηθά 

εθείλσλ πνπ δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα παξνρήο ηδησηηθήο θξνληίδαο». 

Δηδηθά δε γηα ηηο ηδησηηθέο δνκέο, πξνηείλεηαη λα ππάξμνπλ ζνβαξέο θνηλέο 

πξνδηαγξαθέο θαη σο πξνο ηηο εηδηθφηεηεο θαη σο πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο («Η 

ππνθξηζία ρηππάεη θόθθηλν», Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 26/10/2015).  

Μία άιιε πξφηαζε αθνξά ην δήηεκα ηεο πξφιεςεο, κέζα απφ ηε δηαπαηδαγψγεζε 

ησλ πνιηηψλ. Γηα απηφλ ην ιφγν απαηηνχληαη «πιαηηέο θαη πεηζηηθέο εθζηξαηείεο 

ελεκέξσζεο, ψζηε ην ππνπξγείν λα παξέκβεη ζηηο ηδέεο ησλ πνιηηψλ γηα ηε θξνληίδα 

ηεο πγείαο ηνπο» («Καξθίλνο θαη ρξεκαηηθή πνηλή», Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 

7/8/2015).  

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ πξνηάζεσλ, πξνσζείηαη ε λνκνζέηεζε γηα «ππνρξεσηηθέο 

εμεηάζεηο, γηα φιν ηνλ πιεζπζκφ, μεθηλψληαο βέβαηα απφ απηέο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνιακβάλνπλ ηα πιένλ θαθνήζε θαη ηαρέσο απμαλφκελα λενπιάζκαηα» θαζψο 

ππνζηεξίδεηαη φηη ζα ππάξρνπλ ηεξάζηηα νθέιε («φιν θαη ιηγφηεξα άηνκα ζα λνζνχλ 

απφ ηελ θαθνήζε λφζν, θαζψο θαη ηα πνζά πνπ ζα μνδεχνληαη γηα ηε ζεξαπεία ζα 

κπνξνχζακε λα πξνβιέςνπκε φηη ζα είλαη αληηζηνίρσο κεησκέλα»). εκεηψλεηαη φηη 

γηα λα ζπκβεί απηφ «νη ζπλέπεηεο πνπ ζα έρεη γηα ηνλ θαζέλα καο ε κε ηήξεζή ηνπο 
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ζα είλαη απζηεξέο θαη ακεηάθιεηεο», γεγνλφο πνπ «πξνυπνζέηεη αγψλα δξφκνπ γηα ην 

ππνπξγείν Τγείαο, πνπ ζα αθνξά ηελ ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ 

αλαζπγθξφηεζε ηεο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, ε νπνία πξψηε θνξά ζηα ειιεληθά 

δεδνκέλα ζα έρεη θαη ραξαθηήξα πξφιεςεο, ηελ ηξνθνδνζία ησλ θέληξσλ 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο κε ηα απαξαίηεηα ηαηξηθά κεραλήκαηα θαη θαηάιιειν 

πξνζσπηθφ» («Σν δηπιό θέξδνο ηεο πξόιεςεο», Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 

12/8/2015).  

Μία άιιε πξφηαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα έζνδα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζεσξεί φηη «ν 

ΔΟΠΤΤ ζα πξέπεη λα δηεθδηθήζεη απνηειεζκαηηθά απφ ηηο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο ηελ απνδεκίσζε απφ ην θφζηνο γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίαο πγείαο πνπ 

πξνζθέξεη ζηα ζχκαηα ησλ ηξνραίσλ». Δπίζεο, ηνλίδεηαη εθ λένπ ε αλάγθε γηα 

«νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πιενλάζκαηνο ησλ θιεξνδνηεκάησλ ησλ 

λνζνθνκείσλ θαζψο θαη ησλ ηνπξηζηψλ πνπ εηζάγνληαη εθηάθησο ζε κνλάδα ηνπ ΔΤ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηνπο. Δηδηθφηεξα, πξνηείλεηαη, λα θαηαβάιινπλ 

(κέζσ ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπο θνξέα) ην θφζηνο ησλ λνζειίσλ ή ησλ εμεηάζεσλ ζηηο 

νπνίεο ππνβάιινληαη. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, απαηηείηαη «ζηειέρσζε θαη  νξγάλσζε 

ησλ θέληξσλ ΠΦΤ θαη ησλ λνζνθνκείσλ ζε φινπο ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο 

ηεο Διιάδαο, κε ελεξγνπνίεζε απιψλ δηνηθεηηθψλ κεραληζκψλ είζπξαμεο ησλ 

λνζειίσλ θαη ησλ απιψλ εμεηάζεσλ ησλ ηνπξηζηψλ» («Οηθνλνκηθά ‘παξάζπξα 

ππνζηήξημεο ηνπ Γεκόζηνπ πζηήκαηνο Τγείαο», Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 

7/12/2015).  

ην δήηεκα ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, πξνηείλεηαη ε αχμεζε ησλ ΣΟΜΤ 

απφ 239 ζε 400 θαη λα είλαη «δεκφζηεο, δσξεάλ κε θαζνιηθή θαη ηζφηηκε πξφζβαζε 

γηα φινπο, κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, κε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη, ζην πιαίζην ελφο εληαίνπ ΔΤ, κε αχμεζε 

ησλ δαπαλψλ γηα ηελ Τγεία». Μηα Μνλάδα ΠΦΤ, φπσο ππνζηεξίδεηαη, πξέπεη λα 

κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηελ πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο 

αλαθνξάο ηεο θαη λα παξεκβαίλεη ζε απηή θαη ζε αηνκηθφ (ζηα ηαηξεία) είηε ζε 

ζπιινγηθφ-θνηλσληθφ επίπεδν θαη κε ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ («Πεξί 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο», Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 18/8/2017). 

πλερίδνληαο ζην δήηεκα ηεο ΠΦΤ, πξνηείλεηαη ηνκενπνίεζε ψζηε λα «απνδίδεηαη 

ξεηή επζχλε ελφο θαζνξηζκέλνπ πιεζπζκνχ ζε κηα πγεηνλνκηθή νκάδα, θάηη πνπ 

ππνρξεψλεη ηελ νκάδα απηή λα αλαιάβεη ζηνρεπκέλεο πξσηνβνπιίεο ψζηε λα 

πξνζεγγίζεη ηνπο απνθιεηζκέλνπο θαη ηηο εππαζείο νκάδεο». πγθεθξηκέλα, 
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ππνζηεξίδεηαη φηη «ν θαζνξηζκφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ γηα ηνλ νπνίν 

επζχλεηαη έλαο ηαηξφο ή κηα νκάδα ΠΦΤ εληζρχεη ηελ νηθνδφκεζε κηαο ζηαζεξήο, 

καθξνρξφληαο θαη δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπ 

επαγγεικαηία ΠΦΤ θαη κεηψλεη ζεκαληηθά ηε πηζαλφηεηα λνζειείαο, ηελ 

πνιπθαξκαθία θαη ηηο άζθνπεο επηζθέςεηο ζε εμεηδηθεπκέλεο ή δηαγλσζηηθέο 

ππεξεζίεο». Δπίζεο, «νη βξαρππξφζεζκεο ζρέζεηο κε γηαηξνχο ζρεηίδνληαη κε 

πξνβιήκαηα φπσο ηα πςειά πνζνζηά επαλεηζαγσγήο, ελψ κηα καθξνρξφληα ζρέζε 

ζπλδέεηαη κε ρακειφηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο». 

εκαληηθφ ραξαθηεξίδεηαη θαη ην κέγεζνο πνπ πξέπεη λα δηαηεξείηαη ππφ έιεγρν, 

δηαθνξεηηθά ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ηνπ πιεζπζκνχ γίλεηαη 

δχζθνιε. «Δγγχηεηα θαη δηθηχσζε» είλαη νη θχξηνη άμνλεο ηεο πξφηαζεο. θαζψο θαη 

ζπλεξγαζία ησλ νηθνγελεηαθψλ γηαηξψλ κε θαιά ζπληνληζκέλεο νκάδεο 

επαγγεικαηηψλ πγείαο, φπσο λνζειεπηέο, επηζθέπηεο πγείαο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί 

θ.ά.. Τπνγξακκίδεηαη αθφκε φηη «ν ππξήλαο γχξσ απφ ηνλ νπνίν δνκείηαη κηα 

ιεηηνπξγηθή Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο είλαη ν ζπλδπαζκφο θαζνιηθήο θάιπςεο, 

ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζε πνηνηηθέο ππεξεζίεο νιηζηηθήο θξνληίδαο πγείαο θαη κείσζεο 

ή εμάιεηςεο ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο. Ο αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο ζηξαηεγηθήο 

αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ πξνθιήζεσλ είλαη ε αλαδηνξγάλσζε ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο γχξσ απφ έλα ζχγρξνλν κνληέιν πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο κε 

ππξήλα πιένλ, θαη φρη απιά ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο, κνλάδεο πγείαο θνληά ζηελ 

θνηλφηεηα, ζηειερσκέλεο κε δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο, θνηλσληθά ειεγρφκελεο θαη 

ππεχζπλεο λα παξέρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ έλα νινθιεξσκέλν θάζκα 

αλζξσπνθεληξηθήο θξνληίδαο» («Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Η αληηζηξνθή κίαο 

εληξνπίαο», Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 21/7/2016).   

ε έλα άιιν επίπεδν, πξνηείλεηαη έλα «θεληξνπνηεκέλν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο 

ησλ αλαγθψλ» ζε πγεηνλνκηθφ πιηθφ φισλ ησλ λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο κε ζηφρν ηελ 

θεληξηθή πξνκήζεηα ησλ αλαγθψλ γηα φιε ηελ επηθξάηεηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, «ζα 

δεκηνπξγνχληαλ έλα ζχζηεκα ηδησηηθψλ απνζεθψλ γηα ηελ ηειηθή δηαλνκή ησλ 

πιηθψλ θαη φια ηα πιηθά ζα ηεξνχληαλ ζε κία θεληξηθή απνζήθε». Δπίζεο, 

πξνηείλεηαη ε χπαξμε ελφο θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο κε ηε ζπληαγνγξάθεζε λα 

ζπλδέεηαη online κε φια ηα θαξκαθεία, ηνπο ηαηξνχο θαη ηα λνζνθνκεία θαη ε χπαξμε 

ειεθηξνληθνχ θαθέινπ γηα ηνπο αζζελείο ψζηε λα απνθεχγνληαη «επηπιένλ 

επηβαξχλζεηο θαη πιαθφλ πνπ παξαβηάδνληαη» («Τπνπξγείν Φεθηαθήο Πνιηηηθήο καο 

ρξεηάδεηαη…», Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, 28/12/2016).  
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Σέινο, κέζα απφ ηελ πξψηε εζληθή έξεπλα πγείαο πνπ δηελεξγήζεθε πξνηείλεηαη λα 

κπνπλ νη βάζεηο «πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζνπκε επηηέινπο πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ζηε ρψξαο καο θαη λα ζρεδηαζηεί ε θαηάιιειε εζληθή 

ζηξαηεγηθή πνπ ζα θαζνδεγήζεη ηηο πνιηηηθέο πξφιεςεο, ζα αλαθαιχςεη 

αδηάγλσζηνπο αζζελείο θαη ζα θαηαθέξεη λα δηαζπλδέζεη ηνπο αλζξψπνπο κε ην 

ζχζηεκα πγείαο» («Δζληθή έξεπλα πγείαο κε δσξεάλ ηαηξηθέο εμεηάζεηο», Δθεκεξίδα 

ησλ πληαθηώλ, 26/2/2014).  

Καζεκεξηλή 

Αλαθνξηθά κε ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ παζνγελεηψλ, πξνηείλεηαη «ε ππαγσγή 

ησλ θιάδσλ Τγείαο ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο, ε έληαμε ησλ 

λνζνθνκείσλ ηνπ ΗΚΑ ζην ΔΤ, ε ελνπνίεζε ησλ παξνρψλ Τγείαο ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ε ζπγθέληξσζε ηεο ζπλνιηθήο επζχλεο γηα ην θάξκαθν ζην ππνπξγείν 

Τγείαο, θαζψο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ». Παξάιιεια, 

πξνηείλεηαη ν ΔΟΠΤΤ λα ηειεί ππφ ηελ επνπηεία κφλν ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο θαη φρη 

ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο.  

εκαληηθή παξέκβαζε απνηειεί ν δηαρσξηζκφο ησλ αγνξαζηψλ (ηακεία) απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο (κνλάδεο Τγείαο) ψζηε λα κπνξνχλ νη πξψηνη λα ζπκβάιινληαη κε ηνπο 

δεχηεξνπο κε θξηηήξηα θφζηνπο θαη πνηφηεηαο, είηε πξφθεηηαη γηα ην δεκφζην είηε γηα 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ππεξεζηψλ Τγείαο. Γηα ηηο δε κνλάδεο Τγείαο ησλ Σακείσλ 

ππνζηεξίδεηαη φηη πξέπεη λα ζπγθξνηήζνπλ μερσξηζηφ θνξέα, ν νπνίνο αθελφο «ζα 

ζπκβάιιεηαη κε ηα Σακεία θαη αθεηέξνπ ζα ζπκκεηέρεη καδί κε ηνπο άιινπο 

πξνκεζεπηέο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ζε πεξηθεξεηαθά θαη ηνπηθά 

ζπζηήκαηα Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (ΠΦΤ).  

Δπηπξφζζεηα, ζρεηηθά κε ηελ αγνξά θαξκάθνπ,  ππάξρεη πξφηαζε γηα επαλεμέηαζε 

ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη θαη γηα έληαμή ηεο ζην πιαίζην κηαο 

εζληθήο πνιηηηθήο γηα ην θάξκαθν κε ζηφρν ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο αγνξάο.  

ε φ,ηη αθνξά ηηο πξνκήζεηεο, γίλεηαη πξφηαζε εθαξκνγήο κεζφδσλ ζχγρξνλνπ 

κάλαηδκελη, ψζηε λα κεηαθεξζνχλ πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο ζηα ίδηα ηα 

λνζνθνκεία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα «εμαζθαιηζηνχλ αμηφπηζηεο θαη ηθαλέο 

δηνηθήζεηο, αιιά θαη επαξθείο δηαρεηξηζηηθνί κεραληζκνί ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία» 

(«Σν λνκνζρέδην γηα ηελ Τγεία, θαιό κελ αιιά…», Καζεκεξηλή, 4/2/2011).  
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ε έλα άιιν άξζξν πξνηείλνληαη ηξία βαζηθά κέηξα: αλαδηνξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ 

λνζνθνκείσλ, εηζαγσγή ζπγρξφλνπ επαγγεικαηηθνχ κάλαηδκελη ζηα λνζνθνκεία θαη 

εγθαηάζηαζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θξνληίδαο Τγείαο. 

Γηα ην πξψην, ππνζηεξίδεηαη φηη πξέπεη ηα κηθξά λνζνθνκεία λα θιείζνπλ ή λα 

κεηαηξαπνχλ ζε ρξφληαο θξνληίδαο, ελψ ηα κεγάια λα ζπγρσλεπηνχλ. Αχηε ε 

αλαδηνξγάλσζε ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ζε κειέηεο πνπ ζα γίλνπλ «κε βάζε πιεζπζκφ, 

λνζεξφηεηα, απνζηάζεηο θαη γεσγξαθία, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ λνζνθνκεηαθνχ 

δηθηχνπ, κε ηε βνήζεηα μέλσλ εηδηθψλ».  

Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν, ηνλίδεηαη φηη πξέπεη λα ζηακαηήζεη ε αιιαγή δηνηθήζεσλ 

ησλ λνζνθνκείσλ κε ηελ αιιαγή ηνπ εθάζηνηε ππνπξγνχ. Γεδνκέλεο ηεο πςειήο 

πεξηπινθφηεηαο ζηε δηνίθεζε ελφο λνζνθνκείνπ, πξνβάιιεηαη ε αλάγθε δηνίθεζεο 

«απφ θαιά ζπνπδαζκέλνπο, θαιά πιεξσκέλνπο θαη απνηειεζκαηηθνχο επαγγεικαηίεο 

κάλαηδεξ πνπ ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θξίλεηαη κε θξηηήξηα επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο». Καζψο ε εθπαίδεπζε ησλ κάλαηδεξ απνηειεί ρξνλνβφξα δηαδηθαζία 

πξνηείλεηαη λα δηνηθεζνχλ ηα ειιεληθά λνζνθνκεία απφ μέλνπο θνξείο, ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα εθπαηδεπηνχλ νη δηθνί καο επαγγεικαηίεο. 

ε φ,ηη αθνξά ην ηξίην, ππάξρεη ε πξφηαζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θξνληίδαο Τγείαο «αληί γηα έλα κνληέιν ζνβηεηηθνχ 

ηχπνπ», φπσο ππνζηεξίδεηαη φηη ππάξρεη ζήκεξα («Σξεηο πξνηεξαηόηεηεο γηα ην 

ζύζηεκα πγείαο», Καζεκεξηλή, 28/9/2010). 

Δπίζεο, ζε έλα άιιν άξζξν, πξνηείλεηαη έλα θαηλνηφκν κνληέιν δηαρείξηζεο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο κέζσ ΓΗΣ (ζχκπξαμε δεκνζίνπ - ηδησηηθνχ ηνκέα), κε βάζε ηελ 

αηξεηή πεξηθέξεηα, ην νπνίν ζα ζηεξίδεηαη ζηνπο εμήο ππιψλεο: δεκφζηα ηδηνθηεζία, 

δεκφζηνο έιεγρνο, δεκφζηεο επελδχζεηο, ηδησηηθή δηαρείξηζε (management). ε απηφ 

ην κνληέιν, ε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζα είλαη ειεχζεξε, κε απνθιεηζηηθή, ρσξίο 

θφζηνο γηα ηνπο ίδηνπο θαη θαζνιηθή γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ Τγείαο ελψ νη 

αξκνδηφηεηεο ζα κεηαθεξζνχλ απφ ην ππνπξγείν Τγείαο ζηελ αηξεηή πεξηθέξεηα 

(αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο). Ζ πεξηθέξεηα ζα θαηαζθεπάδεη, ζπληεξεί θαη εμνπιίδεη 

ηηο πγεηνλνκηθέο δνκέο ελψ ζα νξίδεη θαη ην δηνηθεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο, 

κεηαθέξνληαο ζε αιεζηλφ ρξφλν ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο κέζσ ησλ δήκσλ θη αζθεί 

ηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ. Ο ηδηψηεο πάξνρνο ζα εηζπξάηηεη έλα πξνθαζνξηζκέλν 

εηήζην ηέινο αλά θάηνηθν (capitation) απφ ηελ πεξηθέξεηα γηα φζν δηαξθεί ε ζχκβαζε 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη ειεχζεξε θαη κε απνθιεηζηηθή πξφζβαζε ζε φιν ην 

θάζκα ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε φινπο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη 
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επαγγεικαηίεο πγείαο ζα ππνγξάθνπλ ζπκβάζεηο κε ηνλ πάξνρν γηα ην ζχλνιν ηεο 

ζχκβαζήο ηνπο κε ηελ πεξηθέξεηα ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέρηζε ηνπ εξγαζηαθνχ 

θαζεζηψηνο, αιιά κε θίλεηξα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. πσο ππνζηεξίδεηαη, «ηα θιεηδηά 

επηηπρίαο ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο είλαη ε ππνζηήξημε απφ θίλεηξα, ε ρξήζε θνηλνχ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη ε ζπλερηδφκελε 

εθπαίδεπζε», κε πνιιαπιά νθέιε γηα ηνλ πνιίηε. Παξάιιεια, ε πεξηθέξεηα ζα 

γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ πφζα δαπαλά γηα ην ζχζηεκα Τγείαο ψζηε λα ειέγρεη 

πιήξσο ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη ζπλνιηθά λα εμνηθνλνκεί πφξνπο («Τγεία, 

έλα ξηδηθά θαηλνηόκν κνληέιν δηαρείξηζεο», Καζεκεξηλή, 14/2/2017).  

Έλα άιιν δήηεκα πνπ ζίγεηαη είλαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηαηξνχ απφ κηα 

κεγαιχηεξε γθάκα απφ ηελ πιεπξά ησλ αζθαιηζκέλσλ. Δλψ παξάιιεια γηα ηελ 

πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ Τγείαο πξνηείλεηαη γηα ηνπο ηαηξνχο ε ζρέζε 

πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην Γεκφζην («Γηαηί αληηδξνύλ νη γηαηξνί», 

Καζεκεξηλή, 8/2/2011).  

ε έλα άιιν άξζξν ππνγξακκίδεηαη ε αλάγθε γηα ηε ζπζηεκαηηθή πξνψζεζε 

γελφζεκσλ θαξκάθσλ έηζη ψζηε λα κεησζνχλ νη ηηκέο ησλ πξσηφηππσλ θαη αθφκε λα 

γίλεηαη «ζθιεξή δηαπξαγκάηεπζε» κε ηνπο πξνκεζεπηέο, κε ζηφρν ηε ζεκαληηθή 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ αλαισζίκσλ («Γύν αιήζεηεο θαη κηζή», Καζεκεξηλή, 

12/10/2013).  

ε έλα επξχηεξν πιαίζην, πξνβάιιεηαη ε ζεκαζία ηεο πνιηηηθήο επηινγήο ζηφρσλ θαη 

κέζσλ (απφ ηελ Κπβέξλεζε) ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε πφξσλ θαη ε επηινγή 

κεζφδσλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. εκεηψλεηαη π.ρ. φηη είλαη πνιηηηθή επηινγή αλ νη 

νηθνλνκηθνί πφξνη ζα πξνέξρνληαη απφ κηα εζληθή αζθάιηζε ή απφ ηελ εξγαζία  

κέζσ εηζθνξψλ. Δθείλν φκσο πνπ ππνζηεξίδεηαη φηη είλαη δηαρεηξηζηηθφ, θαη φρη 

πνιηηηθφ ζέκα, είλαη δεηήκαηα φπσο ε νξγάλσζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ηεο ΠΦΤ, ε επηινγή ηθαλψλ δηνηθεηψλ, ε νξγάλσζε ησλ πξνκεζεηψλ, ε ειεθηξνληθή 

ζπληαγνγξάθεζε θαη ε θαζηέξσζε θάξηαο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ πνιίηε κε ην 

ζχζηεκα πγείαο. Ζ πξφηαζε ηνπ άξζξνπ είλαη λα ρσξηζηεί ν ΔΟΠΤΤ ζε δχν κέξε, 

πνπ αθνξνχλ ην παξαγσγηθφ έξγν θαη ην νηθνλνκηθφ-ειεγθηηθφ έξγν. Σν πξψην ζα 

δηαρεηξίδεηαη ην δεκφζην ζχζηεκα παξνρήο θαη ην δεχηεξν ζα αλαιακβάλεη ηηο 

πιεξσκέο γηα ππεξεζίεο, ζα αμηνινγεί ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ζα πηζηνπνηεί 

ηνπο πξνκεζεπηέο ψζηε ν λένο ΔΟΠΤΤ λα νξγαλψλεηαη θαη πεξηθεξεηαθά, 

αμηνπνηψληαο ηηο ΓΤΠΔ. Βαζηθνί ζηφρνη ηεο αλσηέξσ πξφηαζεο είλαη ε δηαζθάιηζε  

δεκνζηνλνκηθήο πγείαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο κε θξηηήξηα θαη 
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δηαδηθαζίεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πιεξσκψλ θαη ε έληαμε ζην ζχζηεκα πγείαο 

φινη ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, εθφζνλ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνηφηεηαο («ΔΟΠΤΤ Η πην 

ζεκαληηθή κεηαξξύζκηζε ζηνλ ρώξν ηεο πγείαο», Καζεκεξηλή, 21/12/2013).  

Μία άιιε πξφηαζε αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ΔΤ, «βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο αζζελείο, απμάλνληαο 

δηαζέζηκνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο κε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη 

ζπλεηζθέξνληαο ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζε παξαγσγηθέο κνλάδεο ηαηξηθήο 

ηερλνινγίαο». ηφρνο ησλ θαηλνηνκηψλ πνπ ζα εηζαρζνχλ ζα είλαη ε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ ελψ ζα «πξέπεη λα 

αληαλαθιάηαη ζε δείθηεο θιηληθήο ή άιιεο έθβαζεο, φπσο εμέιημε ηεο λφζνπ, 

βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ αζζελνχο θαηά ηε λνζειεία ηνπ, κείσζε ησλ επηπινθψλ 

θαη ηεο αληζφηεηαο ζηε παξνρή ππεξεζηψλ, αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη κείσζε 

ηνπ θφζηνπο». Γηα λα ζπκβεί θάηη ηέηνην, απαηηείηαη ε παξνρή θηλήηξσλ θαη ελφο 

λνκηθνχ πιαηζίνπ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, φπνπ ηφζν ην ΔΤ φζν θαη ηα κέιε ηνπ 

σθεινχληαη απφ ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ηδεψλ. Πξνηείλεηαη, κάιηζηα, ε 

δεκηνπξγία ελφο ηλζηηηνχηνπ, «κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ κειψλ ηνπ ΔΤ ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή θαηλνηφκσλ 

ηδεψλ πνπ βνεζνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνθιήζεσλ ζηνλ ρψξν ηεο 

Τγείαο θαη ζα βνεζήζεη ζηελ εδξαίσζε ηεο βηνηερλνινγίαο ζηε ρψξα καο» («Η 

θαηλνηνκία ζην ΔΤ θαη ε αλάπηπμε», Καζεκεξηλή, 8/8/2013).  

ηελ ίδηα ινγηθή έλα αθφκε άξζξν πξνηάζζεη ηελ αλάγθε γηα «ξεμηθέιεπζεο δξάζεηο, 

θαηλνηφκεο ηδέεο, ηνικεξή αλαζπγθξφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ θαληαζηαθνχ πάλσ ζηα 

λέα ακείιηθηα δεδνκέλα ηεο ηνπηθήο δπζρέξεηαο θαη ηεο δηεζλνχο αλαθαηάηαμεο θαη 

αλάιεςε ηεο επζχλεο ελφο εθάζηνπ θαη φισλ καδί» («Πξν πάλησλ, μεπαγώλνπκε», 

Καζεκεξηλή, 24/11/2013).  

Απφ ηελ άιιε, ζην πιαίζην πεξηνξηζκνχ ησλ δαπαλψλ πξνηείλεηαη λα ζπκπιεξσζνχλ 

ηα θελά πνπ ππάξρνπλ ζην ΔΤ κε ηαηξνχο θαη λα απνιπζνχλ φζνη θξηζνχλ φηη 

πεξηζζεχνπλ («Να ζηγνύλ νη θνξνδίαηηνη», Καζεκεξηλή, 8/3/2015).  

ην ίδην πιαίζην πξνηείλεηαη θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο δαπάλεο γηα ηηο αμνληθέο θαη 

καγλεηηθέο ηνκνγξαθίεο θαηά 50% θαζψο θαη ην θιείζηκν δεκφζησλ λνζνθνκείσλ, 

ζαξάληα φπσο ππνζηεξίδεη ε ελ ιφγσ πξφηαζε, ζε κία ινγηθή «δεκηνπξγηθήο 

θαηαζηξνθήο» («Οη αδέμηνη θεπνπξνί ηεο Τγείαο», Καζεκεξηλή, 23/10/2012).  

ε έλα αθφκε άξζξν, πξνηείλνληαη δχν ελέξγεηεο πνπ ζα κεηψζνπλ δξαζηηθά ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο Τγείαο θαη απηέο αθελφο είλαη ε ζπγθέληξσζε λνζνθνκείσλ 
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κε ηνπνζέηεζε ηθαλψλ νκάδσλ κάλαηδεξ θαη αθεηέξνπ ε ζπζηεκαηηθή θαη ζεκαληηθή 

ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζην πξαγκαηηθφ θφζηνο ππεξεζηψλ Τγείαο. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεηαη, «ην θφζηνο ζα πεξηνξηζηεί φηαλ ν πνιίηεο ζα ειέγρεη ηα 

θπθιψκαηα ηεο Τγείαο κε ηελ ηζέπε ηνπ («Όηαλ ειέγρεη ν πνιίηεο», Καζεκεξηλή, 

19/4/2011).  

Σέινο, κία άιιε πξφηαζε ζρεηίδεηαη κε ην δήηεκα ησλ πξνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ. 

Δηδηθφηεξα, πξνηείλεηαη λα ζεζκνζεηεζεί απφ ηψξα γηα ηελ επφκελε γεληά, ε νπνία ζα 

έρεη λα πιεξψζεη θαη ηνπο πςειφηαηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ΔΤ, ε ζέζπηζε 

νξηζκέλσλ ππνρξεσηηθψλ αληηθαξθηληθψλ εμεηάζεσλ, ππφ ηε βαζηθή πξνυπφζεζε φηη 

ζα ππάξρεη Δζληθφ Πξφγξακκα Πξνζπκπησκαηηθνχ Διέγρνπ πνπ ζα πξνζθέξεη 

δσξεάλ ηηο εμεηάζεηο ζε φινπο («Σν θόζηνο ηεο επηινγήο», Καζεκεξηλή, 7/8/2015).    

 

Σν Βήκα 

Αλαθνξηθά κε ηα πξνηεηλφκελα κέηξα πξνβάιιεηαη ε αλάγθε γηα νξγαλσηηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή αλαζπγθξφηεζε ηνπ ΔΤ, νχησο ψζηε, λα κεησζεί ζηαδηαθά ε ζπαηάιε 

θαη νη πφξνη πνπ εμνηθνλνκνχληαη λα δηαηεζνχλ ζε έλα πην απνδνηηθφ ζχζηεκα 

ακνηβψλ ησλ γηαηξψλ ησλ θξαηηθψλ λνζνθνκείσλ, κε ζηφρν ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. Πξνηείλεηαη, ινηπφλ, ε νξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαδφκεζε ηφζν ηεο 

Εήηεζεο φζν θαη ηεο Πξνζθνξάο ππεξεζηψλ πγείαο αθελφο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία 

ελφο Δληαίνπ Σακείνπ Τγείαο γηα φιε ηελ ρψξα, κε ηελ απφζρηζε θαη απνξξφθεζε 

ησλ πθηζηάκελσλ Κιάδσλ Τγείαο ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ θαη αθεηέξνπ κέζα 

απφ ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ΝΠΓΓ, ηνπ «ΔΤ ΝΠΓΓ», ην νπνίν ζα αλαιάβεη ηελ 

αλαδηνξγάλσζε, δηνίθεζε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ θξαηηθψλ λνζνθνκείσλ. 

Σαπηφρξνλα, ππνζηεξίδεηαη ε δεκηνπξγία «ελφο πιήξνπο δηθηχνπ Πξνζσπηθψλ 

Ηαηξψλ πνπ ζα θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ γηα πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο 

πγείαο, κε βάζε ζπκβάζεηο (αηνκηθέο ή νκαδηθέο) πνπ ζα ζπλάπηνπλ κε ην Δληαίν 

Σακείν Τγείαο». ζν γηα ηνλ ξφιν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ζπλίζηαηαη ε 

αλαδηνξγάλσζή ηνπ θαη ε επηθέληξσζή ηνπ «ζηελ εθπφλεζε θαη επεμεξγαζία 

πνιηηηθήο πγείαο, ζηελ επνπηεία ηνπ ηνκέα πγείαο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ζηελ 

πηζηνπνίεζε φισλ ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ πξνκεζεπηψλ πγείαο, ρσξίο λα 

αζρνιείηαη πιένλ κε ηελ δηνίθεζε ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ» («ηξαηεγηθή 

εθζπγρξνληζκνύ ηνπ ηνκέα Τγείαο», Σν Βήκα, 21/12/2010).  
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Πεξλψληαο ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ λνζνθνκείσλ, αλαθέξεηαη ε ζεκαζία ηνπ 

ξφινπ ηνπο θαη ππνζηεξίδεηαη φηη απαηηείηαη γλψζε ηνπ ρψξνπ θαη ηεθκεξησκέλε 

εκπεηξία. Πξνηείλεηαη, ινηπφλ, λα αλαιάβνπλ ηθαλά ζηειέρε κε πεξγακελέο πνπ λα  

κπνξνχλ επαμίσο λα αλαιάβνπλ ηνλ ξφιν απηφλ. Ωο πξνο ηελ επηινγή ησλ πξνζψπσλ 

απηψλ, δελ ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη άηνκα κε θνκκαηηθά αιιά κε αμηνθξαηηθά 

θξηηήξηα, δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα απνηειεί επζχλε ηεο εγεζίαο ηνπ ππνπξγείνπ 

Τγείαο («Σα ζθάλδαια ζηελ Τγεία», Σν Βήκα, 7/9/2014).   

Μία άιιε πξφηαζε ζρεηίδεηαη κε ηε ζχλδεζε παξαγσγηθφηεηαο θαη αµνηβήο θαη ηε 

ζέζπηζε θηλήηξσλ ζηνπο ηαηξνχο ηνπ ΔΤ. Δπίζεο, ηνλίδεηαη ε αλάγθε γηα θαιχηεξε 

θαηαλνκή ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ θαη αιιαγή ξφισλ θάπνησλ λνζειεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ κε ζηφρν ηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή ππεξεζηψλ. Κξίζηκε ραξαθηεξίδεηαη 

θαη  επηβνιή πνζνηηθψλ ζηφρσλ ζε ηνκείο, φπσο ε θαηαλάισζε θαξκάθσλ θαη ε 

δεκηνπξγία πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ψζηε ε δεκφζηα δαπάλε γηα ηελ πγεία λα 

κελ μεπεξλά ην 6% ηνπ ΑΔΠ εηεζίσο («Δπηηξνπή νθώλ ζρεδηάδεη λέν ΔΤ κε 

ζπγρσλεύζεηο θιηληθώλ θαη γηαηξνύο ππό αμηνιόγεζε», Σν Βήκα, 26/1/2011). 

Σν δηαρξνληθφ πξφβιεκα ηεο απνζπκθφξεζεο ησλ λνζνθνκείσλ απφ ρηιηάδεο, κε 

αλαγθαία, πεξηζηαηηθά ζεκεηψλεηαη φηη κπνξεί λα ιπζεί κέζσ ηεο πξσηνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο. Ωζηφζν, ηνλίδεηαη φηη γηα λα ζπκβεί θάηη ηέηνην απαηηείηαη ζπλνιηθφ 

ζρέδην, κε επαξθή ρξεκαηνδφηεζε θαη εγγπήζεηο γηα ηε ζπλέρεηα ηνπ («Δπθαηξηαθά 

παηρλίδηα θαη κε ηελ πγεία», Σν Βήκα, 4/8/2017).  

Γηα ηελ επίιπζε ησλ ρξφλησλ παζνγελεηψλ πξνβάιιεηαη ε αλάγθε λα ζπζηξαηεπηνχλ 

φιεο νη δπλάκεηο ηεο πνιηηηθήο θαη νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο, ε θαζεκία απφ ην ρψξν 

επζχλεο ηεο. Πξνηείλεηαη ζπλνιηθή αλαδηάηαμε ηνπ ζεζκηθνχ, λνκηθνχ θαη 

πνιηηηζκηθνχ νηθνδνκήκαηνο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα επηιπζνχλ ηα ρξφληα 

πξνβιήκαηα ηεο Τγείαο, πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα λα έρνπλ πνιιαπιά νθέιε θαη 

άιινη ηνκείο ηεο θνηλσλίαο («Η Τγεία είλαη ππόζεζε όισλ», Σν Βήκα, 3/1/2011). 

ε έλα άιιν άξζξν ηνλίδεηαη φηη ππάξρνπλ πξνηάζεηο, φπσο νη ζσζηέο θαη 

απνηειεζκαηηθέο δηνηθήζεηο θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ζπαηάιεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

βειηηψζνπλ ην ρψξν ηεο Τγείαο ρσξίο λα απαηηνχληαη ρξήκαηα. Παξάιιεια, 

ζεκεηψλεηαη ην ζεκαληηθφ κεξίδην επζχλεο γηα φιεο ηηο δπζιεηηνπξγίεο θαη ηα κεγάια 

νηθνλνκηθά ειιείκκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηα λνζνθνκεία πνπ, εθηφο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο, αλήθεη ζηνπο πεξηθεξεηάξρεο ησλ 7 δηνηθήζεσλ ησλ 

Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο (ΓΤΠ) αιιά θαη ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα 

ησλ λνζνθνκείσλ. Πξναπαηηνχκελν γηα ηε δηνίθεζε ησλ λνζνθνκείσλ ζα πξέπεη λα  
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είλαη ε ηεθκεξησκέλε εκπεηξία θαη γλψζε ηνπ ρψξνπ ψζηε νη Γηνηθεηέο λα 

δηαρεηξηζζνχλ ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαρείξηζε ησλ λνζνθνκείσλ. 

Πξνηείλεηαη, κάιηζηα, νη Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο ζηε ρψξα καο νθείινπλ λα δηδάμνπλ 

ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ Οηθνλνκηθψλ ηεο Τγείαο, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ηα 

ζηειέρε εθείλα πνπ ζα ζηειερψζνπλ ηα λνζνθνκεία καο. Δπηπξφζζεηα, πξνηείλεηαη νη 

Ηαηξηθέο ρνιέο ηεο ρψξαο λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ curriculum θαη ην 

κάζεκα ηεο Οηθνλνκίαο ηεο Τγείαο, έζησ ζηελ αξρή σο θαη' επηινγήλ ψζηε νη 

κέιινληεο ηαηξνί λα δηδαρζνχλ ηηο αξρέο ηεο απφ ηα πξψηα ηνπο βήκαηα («Οη αιιαγέο 

ησλ Γηνηθήζεσλ ζην ΔΤ», Σν Βήκα, 22/11/2015).  

Αθφκε, ππάξρεη ε πξφηαζε γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ πξφηππσλ λνζνθνκείσλ, ηα νπνία 

ζα αληηθαηαζηήζνπλ ην «ζθνπξηαζκέλν» ΔΤ (εηδηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο) κε 

ζηφρν ηελ ηφλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο πγείαο. Μέζα απφ ηηο λέεο ππνδνκέο 

ππνζηεξίδεηαη φηη ην δεκφζην ηακείν ζα σθειεζεί ηνπιάρηζηνλ θαηά 40 εθαηνκκχξηα 

επξψ εηεζίσο («Πξνο ‘απνζύξζεηο’ λνζνθνκείσλ», Σν Βήκα, 5/4/2011).  

Δπίζεο, ππάξρεη πξφηαζε γηα ζπλελψζεηο Ννζειεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, θιηληθψλ  

θαζψο θαη γηα αιιαγή ρξήζεο κηθξψλ Ννζνθνκείσλ θαη Κέληξσλ Τγείαο. 

Τπνζηεξίδεηαη , κάιηζηα, φηη ζηφρνο είλαη νη θιηληθέο λα δηαζέηνπλ, θαηά κέζν φξν, 

25 θιίλεο, ζπλεπψο λα κεησζνχλ θαηά 10% - 15% ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη 

ππεξκεγέζεηο θιηληθέο. Απνθιίζεηο παξνπζηάδνληαη θαη ζην παξαγφκελν αλά θιηληθή 

έξγν. Αθφκε, πξνηείλεηαη αμηνιφγεζε απφ ηνπο αξκνδίνπο ησλ Τγεηνλνκηθψλ 

Πεξηθεξεηψλ θαη ζην πξνζσπηθφ, κε έκθαζε ζηνπο γηαηξνχο θαη ζηφρν ε αλαινγία 

έσο 0,7 γηαηξνί αλά θιίλε λα επηηεπρζεί ζε φιεο ηηο κνλάδεο, φπσο αληηζηνίρσο ην 

λνζειεπηηθφ (1,1 αλά θιίλε) θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ (0,8 αλά θιίλε). Δπίζεο, 

ηνλίδεηαη φηη ηα βαζηθφηεξα Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ αμνληθφ θαη 

καγλεηηθφ ηνκνγξάθν, θαη παζνινγναλαηνκηθφ, θπηηαξνινγηθφ θαη αλνζνινγηθφ 

εξγαζηήξην ελψ ζεκεηψλεηαη φηη κπνξνχλ λα ππάξμνπλ θνηλέο δηνηθήζεηο ζε 

ζπγθεθξηκέλα λνζνθνκεία. Παξάιιεια, ππνζηεξίδεηαη φηη ζα πξέπεη λα κεησζεί ν 

αξηζκφο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ θαη ησλ Γηνηθεηψλ ησλ Ννζνθνκείσλ («ε 

δηαβνύιεπζε νη ζπγρσλεύζεηο Ννζνθνκείσλ», Σν Βήκα, 1/7/2011).  

ε έλα άιιν άξζξν νη πξνηάζεηο αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηνπ θαξκάθνπ. Δηδηθφηεξα, 

γίλεηαη ιφγνο γηα εθαξκνγή ηεο Θεηηθήο Λίζηαο θαξκάθσλ θαη χπαξμε ηεο 

δπλαηφηεηαο πεξαηηέξσ εθπηψζεσλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ ζηα Αζθαιηζηηθά 

Σακεία, έηζη ψζηε ηα θάξκαθα ησλ νπνίσλ νη ηηκέο ππεξβαίλνπλ ηηο ηηκέο πνπ 

θαζνξίδεη ε Θεηηθή Λίζηα λα κελ εθπίπηνπλ απηήο. Αθφκε, πξνηείλεηαη ε 
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παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο γηα ηελ είζπξαμε ησλ επηζηξνθψλ 

(rebate) απφ ηα θαξκαθεία θαζψο θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ησλ 

θαξκαθνπνηψλ, ησλ θαξκαθείσλ θαη ησλ κεζφδσλ απνδεκίσζεο. Γηα λα ζπκβεί απηφ, 

ζα πξέπεη λα απνζπλδεζεί ε ηηκή ηνπ θαξκάθνπ κε ην πνζνζηφ θέξδνπο ησλ 

θαξκαθνπνηψλ ή λα ζεζπίδεηαη πνζνζηφ θέξδνπο πνπ ζα είλαη αληηζηξφθσο αλάινγν 

ηεο ηηκήο ηνπ θαξκάθνπ. Σέινο, αλαθέξνληαη θαη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα ηνπ ηξίηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ Μλεκνλίνπ πνπ ζπγθεθξηκελνπνηνχλ ηηο αλσηέξσ πξνηάζεηο. ε 

απηά πεξηιακβάλνληαη ε κείσζε ηνπ ΦΠΑ ησλ θαξκάθσλ απφ 11% ζε 6,5%, ε 

εθαξκνγή ηεο αξλεηηθήο ιίζηαο θαξκάθσλ πνπ αλακέλεηαη λα εμνηθνλνκήζεη 80 - 90 

εθαηνκκχξηα επξψ, ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ησλ θαξκαθνπνηψλ (κέζε 

ζηαζκηθή κείσζε θαηά 4,5%), ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ησλ εκπφξσλ 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ρνλδξηθήο πψιεζεο απφ 7,8% ζε 5,4%, ην rebate ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ (4% ησλ πσιήζεσλ κε βάζε ηε ρνλδξηθή ηηκή), ε 

πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ηηκψλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζεηηθήο ιίζηαο θαξκάθσλ, ε 

κείσζε ηεο λνζνθνκεηαθήο ηηκήο (θαηά 2,4%) ιφγσ κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο 

ησλ εκπφξσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ρνλδξηθήο πψιεζεο, ε θαηάξγεζε ηνπ 

αλψηαηνπ θαη θαηψηαηνπ πνζνζηνχ κεηαβνιήο ηεο ηηκήο ησλ θαξκάθσλ πνπ είρε 

εηζαρζεί ηνλ επηέκβξην ηνπ 2009, ε επέθηαζε θαη ηελ νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ζε φια ηα ηακεία θαη ε εθαξκνγή ησλ ζεξαπεπηηθψλ 

πξσηνθφιισλ («Σν ζρέδην εμνηθνλόκεζεο 1 δηο ζηελ Τγεία», Σν Βήκα, 18/4/2011).  
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4. Η έσο ζήκεξα ζπκβνιή ησλ ΜΜΔ ζηελ αλάπηπμε θαη πξνώζεζε ηνπ ΔΤ  

Με βάζε ηελ έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ζρεηηθά κε ηελ πιαηζίσζε ησλ αλσηέξσ 

ζεκαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ην ΔΤ απφ ηα ΜΜΔ, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 

ζεκαληηθφο ν ξφινο ηνπο ζηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Αθελφο σο 

πξνο ηελ αλάδεημε ησλ παζνγελεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αθεηέξνπ σο πξνο ηελ 

πξνψζεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηελ πξφηαζε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ ζε κία πξνζπάζεηα αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ηνπ δεκφζηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο. Παξά ηηο ηδενινγηθέο δηαθνξέο ησλ εμεηαδφκελσλ εθεκεξίδσλ, 

παξαηεξνχληαη αξθεηέο νκνηφηεηεο εηδηθά σο πξνο ηηο παζνγέλεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

φπνπ είλαη θνηλψο απνδεθηά ηα δεηήκαηα ηεο δηαθζνξάο θαη νξηζκέλσλ δνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ. Ωζηφζν, παξαηεξνχληαη θαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο φπσο 

ζπλνπηηθά δηαθαίλνληαη παξαθάησ.  

 

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ 

 Αλαληηζηνηρία αχμεζεο πγεηνλνκηθήο δαπάλεο 

 Γηαθζνξά (ζπγθάιπςε ζθαλδάισλ, δηαπινθή, ππεξηηκνινγήζεηο θαξκάθσλ) 

 Τςειά ειιείκκαηα θαη ρξέε 

 Καηαθεξκαηηζκφο ππεξεζηψλ πγείαο 

 πθνθάληεζε ηνπ ΔΤ απφ ζπλδηθαιηζηέο 

Καζεκεξηλή 

 ρεδηαζηηθά πξνβιήκαηα (ζπλχπαξμε εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηακείσλ 

πγείαο) 

 Γηαθζνξά (δσξνδνθίεο, αλαμηνθξαηία, αηηκσξεζία, ππεξζπληαγνγξάθεζε 

θαξκάθσλ) 

 Πξνψζεζε εζσηεξηθήο αηδέληαο (π.ρ. απφ ηαηξνχο) εηο βάξνο ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ ΔΤ 

 Τπεξβνιηθή γξαθεηνθξαηία 

 Πξνβιεκαηηθέο ππνδνκέο 

 Ρφινο ζπλδηθαιηζηψλ 

 Με πξνβιεπφκελε ηαηξηθή θάιπςε αιινδαπψλ 
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Σν Βήκα 

 Γηαθζνξά (νιηγνπσιηαθά ζπκθέξνληα ζηηο πξνκήζεηεο, ζπαηάιε δεκνζίνπ 

ρξήκαηνο, ππεξζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ, πξνθιεηή δήηεζε θαη 

ππεξθαηαλάισζε ππεξεζηψλ θαη θαξκάθσλ) 

 Αληίδξαζε πξνζσπηθνχ ζε κεηαξξπζκίζεηο 

 Ξεπεξαζκέλεο δνκέο 

 Οξγαλσηηθά πξνβιήκαηα (έιιεηςε επηθνηλσλίαο θαη ζπληνληζκνχ) 

 Με χπαξμε ελφο νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη 

ελφο επαξθνχο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

ε φ,ηη αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, θνηλφ παξνλνκαζηή απνηεινχλ ηα πξνβιήκαηα 

πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηηο κεησκέλεο δαπάλεο ζην ρψξν ηεο πγείαο (π.ρ. 

ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Δθεκεξίδα ησλ 

πληαθηώλ πιαηζηψλεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ 

θξίζεο κε έλα θνηλσληθφ πξφζεκν, ζε αληίζεζε κε ηελ Καζεκεξηλή θαη Σν Βήκα 

δηαζέηνπλ κία πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθνηερληθή νπηηθή.  

 

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ 

 Δζληθή πνιηηηθή πγείαο (αλάγθε θαζνιηθήο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο) 

 Απνξξχζκηζε πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

 Καηάξξεπζε κεραληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο 

 Πεξηθνπέο δαπαλψλ – ειιείςεηο πξνζσπηθνχ (θξηηηθή γηα ηελ αλππαξμία 

πξνζιήςεσλ) 

 Άκβιπλζε θνηλσληθψλ αληζνηήησλ  

 Δπαλεκθάληζε ζπάλησλ αζζελεηψλ 

 Αχμεζε πεξηζηαηηθψλ ινηκσδψλ λφζσλ – Δπηδείλσζε λνεηηθήο θαη ςπρηθήο 

πγείαο ζπλνιηθά 

 

Καζεκεξηλή 

 Δκπάξγθν πξνκεζεπηψλ  

 Απεξγίεο 

 Καζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ 

 Σεξάζηηα κείσζε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο 

 Διιείςεηο ζε πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ 
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 Θεηηθέο επηπηψζεηο Μλεκνλίνπ (είζπξαμε ρξεψλ ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία, 

κείσζε ηηκψλ ζηα θάξκαθα, επέθηαζε γελφζεκσλ, ειεθηξνληθή 

ζπληαγνγξάθεζε) 

 πκβνιή πξνζσπηθνχ ζηε δηαηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Αλάγθε αιιαγήο ζπλεζεηψλ ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζην ΔΤ 

 Αχμεζε αξλεηηθψλ δεηθηψλ δεκφζηαο πγείαο (π.ρ. απηνθηνλίεο) 

 Φπγή ηαηξψλ ζην εμσηεξηθφ 

 Αχμεζε δηαθζνξάο  

 

Σν Βήκα 

 Διιείςεηο πξνζσπηθνχ (απνπζία πξνζιήςεσλ) 

 Αχμεζε εηζαγσγψλ ζηα δεκφζηα Ννζνθνκεία 

 Αλππαξμία κνλάδσλ ΠΦΤ 

 Τπνρξεκαηνδφηεζε Τγείαο 

 Πξνβιήκαηα ιφγσ απμεκέλσλ πξνζθπγηθψλ-κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ 

 Αχμεζε ζπκκεηνρήο αζθαιηζκέλσλ ζηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε 

 Τζηέξεζε εηζθνξψλ 

 Αχμεζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο ηνλ ΔΟΠΤΤ 

 Πξφηαζε γηα εθαξκνγή λνζνθνκεηαθνχ clawback θαη επέθηαζε γελφζεκσλ 

θαξκάθσλ σο κέηξα γηα κείσζε δαπαλψλ 

Αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην ΔΤ, απνηειεί θνηλφ ηφπν θαη γηα ηηο 

ηξεηο εθεκεξίδεο φηη πξέπεη λα ππάξρεη θαζνιηθή πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζην 

δεκφζην ζχζηεκα πγείαο, σζηφζν παξαηεξνχληαη θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο 

ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο αιιά θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Ν.4368/16 πνπ επηρεηξεί λα 

ιχζεη ην δήηεκα. Δηδηθφηεξα:  

 

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ 

 Αλαθνξά ζην Ν. 4368/16 πνπ δίλεη ιχζε ζην δήηεκα ηεο θαζνιηθήο 

αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνχ 

 Πξφηαζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηε θνξνινγία θαη ηηο ηδησηηθέο πιεξσκέο ζε εληαίν 

ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα 
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Καζεκεξηλή  

 Μείσζε απαζρφιεζεο θαη πςειέο εηζθνξέο νδεγνχλ ζε αχμεζε ησλ 

αλαζθάιηζησλ πνιηηψλ  

 Πξφηαζε θαηάξγεζεο εηζθνξψλ θιάδσλ πγείαο ζε φια ηα Σακεία θάιπςε 

δαπαλψλ απφ ηε γεληθή θνξνινγία γηα ηζφηηκε θαη θαζνιηθή πξφζβαζε ζην 

ζχζηεκα 

 Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο 

 Πξφηαζε γηα ζέζπηζε ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο  

 

Σν Βήκα 

 Αχμεζε πνζνζηνχ αλαζθάιηζησλ 

 Κξηηηθή φηη ε δεκηνπξγία λέσλ κνλάδσλ πγείαο δελ δηαζθαιίδεη ηελ θαζνιηθή 

πξφζβαζε ζην ζχζηεκα 

 Κξηηηθή ζε κεξίδα ηαηξψλ γηα κε εθαξκνγή ηνπ Ν. 4368/2016 

Ωο πξνο ηα δίθηπα αιιειεγγχεο θαη ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

αληηκεησπίδνληαη ζπλνιηθά κε ζεηηθφ ηξφπν θαη απφ ηηο ηξεηο εθεκεξίδεο, φκσο 

παξαηεξείηαη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο δίλεηαη έκθαζε 

φπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηα παξαθάησ.   

 

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ 

 Θεηηθή αληηκεηψπηζε πξσηνβνπιηψλ απφ ΜΚΟ, θνηλσληθά ηαηξεία θαη 

θνηλσληθέο δνκέο γηα δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 

 Πξνψζεζε θνηλσληθήο αιιειεγγχεο 

 Πξφηαζε γηα νξηδφληηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ 

 

Καζεκεξηλή 

 Θεηηθή αληηκεηψπηζε πξσηνβνπιηψλ λνζνθνκείσλ γηα δσξεάλ θάξκαθα (γηα 

θαξθηλνπαζείο) αμηνπνηψληαο δσξεέο εηαηξεηψλ 

 Θεηηθή αλαθνξά ζε Δθθιεζία, ΜΚΟ θαη εζεινληηθέο δξάζεηο σο πξνο ηελ 

πεξίζαιςε απφξσλ/αλαζθάιηζησλ 
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Σν Βήκα 

 Θεηηθή αληηκεηψπηζε πξσηνβνπιηψλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ θαη ηδξπκάησλ γηα 

δσξεά εμνπιηζκνχ 

 Αχμεζε επηζθέςεσλ ζε ηαηξεία ΜΚΟ εμαηηίαο απνθιεηζκνχ απφ ην ζχζηεκα 

Ωο πξνο ηηο κεηαξξπζκίζεηο, παξαηεξείηαη φηη ε Καζεκεξηλή θαη Σν Βήκα 

επηθεληξψλνπλ ζηελ εγθαζίδξπζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

εθζπγρξνλίδνπλ ην ΔΤ ελψ ε Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ επηθεληξψλεη πεξηζζφηεξν 

ην ελδηαθέξνλ ηεο ζε δνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο.  

 

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ 

 Δγθαζίδξπζε ΠΦΤ σο «θίιηξνπ» εηζαγσγήο ζην ΔΤ 

 Πεξηθεξεηνπνίεζε ηνπ ηνκέα ςπρηθήο πγείαο 

 Ρφινο Δηαηξείαο πζηήκαηνο Ακνηβψλ Ννζνθνκείσλ Α.Δ. (αξλεηηθή θξηηηθή) 

 

Καζεκεξηλή 

 Γεκηνπξγία ΔΦΚΑ (κεηξψν αζθαιηζκέλσλ, ζπζηήκαηα ΖΛΗΟ θαη ΑΣΛΑ, 

ξφινο ΖΓΗΚΑ) 

 ΚΔΝ (θνζηνιφγεζε ηαηξηθψλ πξάμεσλ – εμνξζνινγηζκφο δαπαλψλ) 

 Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα ζπιινγήο δεδνκέλσλ κνλάδσλ Τγείαο ESY.net 

 Ζιεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε 

 

Σν Βήκα 

 Αχμεζε ρξήζεο γελφζεκσλ θαξκάθσλ (κείσζε θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο) 

 Καζηέξσζε Δληαίνπ Φνξέα Τγείαο 

 Ζιεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε 

 χζηεκα ειεθηξνληθψλ παξαπνκπψλ γηα εμεηάζεηο (e-diagnosis) 

 Δπίδξαζε ηαηξηθψλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ – θαηάξγεζε κνληέινπ 

θιηληθνχ ηαηξνχ (αξλεηηθή θξηηηθή)  

Αλαθνξηθά κε ηα πξνηεηλφκελα κέηξα αληηκεηψπηζεο, ππάξρεη κία πιεζψξα 

πξνηάζεσλ θαη απφ ηηο ηξεηο εθεκεξίδεο κε νξηζκέλα θνηλά ζεκεία. Ωζηφζν, 

παξαηεξνχληαη θαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ εθεκεξίδσλ ελψ ζε 

θάπνηα δεηήκαηα εκθαλίδνληαη αληηζεηηθέο πξνηάζεηο (π.ρ. ελψ ε Δθεκεξίδα ησλ 

πληαθηώλ πξνηείλεη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ Τγεία, νη άιιεο δχν 
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εθεκεξίδεο πξνηείλνπλ κείσζε δαπαλψλ κέζσ ζπγρψλεπζεο/θαηάξγεζεο 

λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ), νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ ηδενινγηθή ηνπο 

δηαθνξνπνίεζε.  

 

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ 

 Πινπξαιηζηηθφ ζρήκα (δεκφζηνο, θνηλσληθφο θαη ηδησηηθφο ηνκέαο απφ θνηλνχ κε 

ηε κνξθή νινθιεξσκέλσλ δηθηχσλ)  ζηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ πγείαο 

 Αχμεζε πνζνζηνχ ΑΔΠ γηα ηελ Τγεία (πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ) 

 Κίλεηξα ζηνπο λένπο ηαηξνχο γηα λα ζηακαηήζεη ε θπγή ηνπο ζην εμσηεξηθφ 

 Αμηνπνίεζε πεξηνπζίαο θαη θιεξνδνηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

 Δθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ (πξφιεςε, εμεηάζεηο) 

 Τπνρξεσηηθέο πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο 

 Γηεθδίθεζε απνδεκηψζεσλ απφ ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

 Αχμεζε κνλάδσλ ΠΦΤ θαη ηνκενπνίεζή ηνπο 

 Κεληξηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ λνζνθνκείσλ 

 Όπαξμε ειεθηξνληθνχ θαθέινπ αζζελή 

 Δζληθή ζηξαηεγηθή πγείαο (νινθιεξσκέλε δηαζχλδεζε πνιίηε κε ην ζχζηεκα) 

 

Καζεκεξηλή 

 Γηαρσξηζκφο ηακείσλ απφ ηηο κνλάδεο Τγείαο 

 Δθζπγρξνληζκφο ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ 

 Έληαμε ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΗΚΑ ζην ΔΤ 

 Δλνπνίεζε παξνρψλ Τγείαο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

 Δπαλεμέηαζε ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θαξκάθσλ 

 Δθαξκνγή κεζφδσλ ζχγρξνλνπ κάλαηδκελη ζηηο δηνηθήζεηο Ννζνθνκείσλ 

 Αλαδηνξγάλσζε δηθηχνπ λνζνθνκείσλ (θιείζηκν ή ζπγρσλεχζεηο) 

 Δγθαηάζηαζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θξνληίδαο Τγείαο 

 Μνληέιν δηαρείξηζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κέζσ ΓΗΣ κε βάζε ηελ αηξεηή 

πεξηθέξεηα 

 Γπλαηφηεηα επηινγήο ηαηξνχ απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο 

 ηνρνζεζία ζηε δηαρείξηζε πφξσλ 

 Γηαρσξηζκφο ΔΟΠΤΤ ζε δχν κέξε 

 Δηζαγσγή θαηλνηνκηψλ 
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 Πεξηνξηζκφο δαπαλψλ (ηνκνγξάθνη) 

 Κάιπςε θελψλ πξνζσπηθνχ – απφιπζε φζσλ πεξηζζεχνπλ 

 Έιεγρνο θφζηνπο ππεξεζηψλ απφ ηνλ αζζελή 

 Τπνρξεσηηθέο πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο 

 

Σν Βήκα 

 Οξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαζπγθξφηεζε 

 Δληαίν Σακείν Τγείαο - Πιήξεο δίθηπν Πξνζσπηθψλ Ηαηξψλ 

 Αλαδηνξγάλσζε ξφινπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (επνπηηθφο – επηηειηθφο) 

 Αμηνθξαηηθή επηινγή δηνηθήζεσλ ησλ Ννζνθνκείσλ 

 Κίλεηξα ζηνπο ηαηξνχο (ζχλδεζε ακνηβήο – παξαγσγηθφηεηαο) 

 πλαίλεζε απφ φιν ην θάζκα ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο θνηλσλίαο 

 Γεκηνπξγία πξφηππσλ Ννζνθνκείσλ 

 πλελψζεηο λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

 Θεηηθή Λίζηα Φαξκάθσλ 

 Δθαξκνγή ηεο δηάηαμεο γηα ηελ είζπξαμε ησλ επηζηξνθψλ (rebate) απφ ηα 

θαξκαθεία 

 Μείσζε ΦΠΑ θαξκάθσλ 

 Μείσζε πνζνζηνχ θέξδνπο ησλ θαξκαθνπνηψλ θαη ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

εηαηξεηψλ 

 Δθαξκνγή ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ 

  



58 
 

5. Γπλαηόηεηεο θαη πξννπηηθέο 

Πξηλ απφ ηελ θξίζε, ην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο ππέθεξε απφ έλα επξχ θάζκα 

πξνβιεκάησλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ήηαλ επάισην ζηηο νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο θαη δελ 

ήηαλ θαιά πξνεηνηκαζκέλν ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηνπ 

πιεζπζκνχ. Μνινλφηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ εηζήρζεζαλ απφ 

ην 2010 έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ Σξφηθα, νξηζκέλεο απφ απηέο είραλ πξνηαζεί θαη 

ζην παξειζφλ. Απφ ηελ άιιε, νη ηξέρνπζεο κεηαξξπζκίζεηο ηείλνπλ λα 

επηθεληξψλνληαη ζηηο επηρεηξεζηαθέο, νηθνλνκηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο δηαζηάζεηο, ελψ 

ηα κέηξα πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο έρνπλ γεληθά ηε κνξθή πεξηθνπψλ. Δπηπξφζζεηα, 

νη κεηαξξπζκίζεηο εθαξκφζηεθαλ ζπρλά γξήγνξα, ρσξίο λα εμεηαζηνχλ επαξθψο νη 

πηζαλέο παξελέξγεηεο. Παξ 'φια απηά, έρνπλ ζεκεησζεί ζεκαληηθά ζεηηθά βήκαηα 

φπσο ε ηππνπνίεζε ηνπ παθέηνπ νθέινπο γηα ηελ πγεία γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, ηα 

λέα εξγαιεία παξαθνινχζεζεο γηα ηε δηαρείξηζε λνζνθνκείσλ, ην κειινληηθφ 

ζχζηεκα πιεξσκψλ γηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

ινγαξηαζκψλ πγείαο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

(ΟΟΑ), έλα ηζρπξφηεξν θαη πην δηαθαλέο ζχζηεκα πξνκεζεηψλ θαη ε αλάπηπμε 

εξγαιείσλ δηαθπβέξλεζεο ειεθηξνληθήο πγείαο (Economou et al. 2014).  

Πάλησο, ε δηεζλήο εκπεηξία ζηελ εθαξκνγή κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ππνδεηθλχεη φηη γηα λα ζπκβνχλ ξηδηθέο αιιαγέο, ε 

εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ απφ πάλσ πξνο ηα θάησ (top-down) δελ απνηειεί ηνλ 

θαηαιιειφηεξν ηξφπν γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο (Figueras et. al 1997).   

Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη κηα ζαθέζηεξε, πην νινθιεξσκέλε θαη θαιχηεξα 

ζρεδηαζκέλε πγεία κέζα απφ έλα ζρέδην κεηαξξχζκηζεο πνπ αληαπνθξίλεηαη 

θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη πηνζεηεί κηα πην εμειηγκέλε θαη 

ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ. Αθφκε, νη 

ζεκαληηθνί θξαγκνί ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαξζξσηηθή κεηαξξχζκηζε, νη νπνίνη 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αληίζηαζε απφ ηνπο θχξηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ηηο ρακειέο 

δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηε δπζθνιία εθαξκνγήο δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη 

επηηπρνχο νινθιήξσζεο πνιχπινθσλ εξγαζηψλ απφ ηε γξαθεηνθξαηία ηνπ δεκφζηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο (Economou et al. 2014).    

εκαληηθέο παξάκεηξνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απνηεινχλ ε ηζρπξή  

πνιηηηθή βνχιεζε, ε απεμάξηεζε απφ ην πειαηεηαθφ ζχζηεκα, ε χπαξμε ζπλαίλεζεο 

αλάκεζα ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ηνπο άκεζα ζπκκεηέρνληεο ζηηο αιιαγέο (π.ρ. 

πξνζσπηθφ), μεπεξλψληαο ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ 
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ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ζην ρψξν ηεο Τγείαο. 

Πξφθεηηαη γηα κία κεγάιε, θαη κέρξη ζήκεξα αμεπέξαζηε, πξφθιεζε πνπ απαηηεί 

ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο αλάκεζα ζε αιιεινζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα.  

Γηα λα μεπεξαζηεί απηή ε θαηάζηαζε ζα ήηαλ ρξήζηκνο έλαο δεκφζηνο δηάινγνο πνπ 

λα αληηκεησπίδεη ηελ πγεία φρη σο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, αιιά σο αλαπηπμηαθφ 

εξγαιείν, πξνσζψληαο ηελ αλάγθε λα αληηκεησπηζηνχλ φρη κφλν νη νηθνλνκηθέο 

δηαζηάζεηο αιιά θαη ε επεκεξία ησλ πνιηηψλ. Με άιια ιφγηα, απαηηείηαη ε 

επαλαθνξά ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ην ζχζηεκα πγείαο είλαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαζηέξσζε ελφο λένπ παξαδείγκαηνο γηα ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε (φ. π.).  
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6. Δπίινγνο 

Μέζα απφ ηελ εμέηαζε ηνπ ξφινπ ησλ ΜΜΔ ζηε ζπκβνιή θαη αλάπηπμε ηνπ ΔΤ 

πνπ δηελεξγήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, πξνθχπηεη φηη, παξά ην γεγνλφο αζθνχλ 

έληνλε θξηηηθή ζηηο ρξφληεο παζνγέλεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ζηεξίδνπλ ην 

δεκφζην ραξαθηήξα ηνπ θαη αλαγλσξίδνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

Παξά ηηο ηδενινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο ηξεηο 

εμεηαδφκελεο εθεκεξίδεο, φιεο ηνπο ραξαθηεξίδνληαη κε ζεηηθά ιφγηα ζε φ,ηη αθνξά 

ηε δεκηνπξγία ηνπ ΔΤ. Μάιηζηα, επηρεηξνχλ ε θαζεκία κε ην δηθφ ηεο ηξφπν, 

επεξεαδφκελε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ην ηδενινγηθφ ππφβαζξν πνπ δηαζέηνπλ, λα 

βειηηψζνπλ ηα θαθψο θείκελα ηνπ ζπζηήκαηνο, λα πξνσζήζνπλ κεηαξξπζκίζεηο θαη 

λα πξνηείλνπλ κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ είηε δεκηνπξγήζεθαλ 

εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είηε πξνυπήξραλ απηήο.  
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http://www.efsyn.gr/arthro/protovathmia-frontida-ygeias-i-antistrofi-mias-entropias
http://www.efsyn.gr/arthro/kai-tin-kyriaki-o-proedros-tis-poedin
http://archive.efsyn.gr/?p=176772
http://archive.efsyn.gr/?p=155174
http://www.efsyn.gr/arthro/i-ypostelehosi-ton-nosokomeion-opos-ti-zoyn-oi-ergazomenoi
http://www.efsyn.gr/arthro/i-ypostelehosi-ton-nosokomeion-opos-ti-zoyn-oi-ergazomenoi
http://www.efsyn.gr/arthro/ehe-noy-soy-sto-paidi-0
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Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ: (12/10/2016 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.efsyn.gr/arthro/o-nomos (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 22/09/2017).  

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ: (20/04/2014 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://archive.efsyn.gr/?p=191232 (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 22/09/2017).  

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ: (09/08/2017 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.efsyn.gr/arthro/protovathmia-frontida-ygeias-gia-22-hronia-meso-espa-

kai-me-ti-symfonia-ton-thesmon (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 22/09/2017).  

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ: (06/03/2017– ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.efsyn.gr/arthro/i-dioikitiki-metarrythmisi-stin-psyhiki-ygeia-os-fyllo-

sykis-tis-katastaltikis-psyhiatrikis (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 22/09/2017).  

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ: (14/09/2014 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://archive.efsyn.gr/?p=233693 (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 22/09/2017).  

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ: (22/01/2015 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.efsyn.gr/arthro/i-alli-logiki-gia-tin-ygeia (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 

22/09/2017).   

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ: (26/10/2015 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν:  

http://www.efsyn.gr/arthro/i-ypokrisia-htypaei-kokkino (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 

22/09/2017).  

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ: (07/08/2015 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.efsyn.gr/arthro/karkinos-kai-hrimatiki-poini (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 

22/09/2017).   

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ: (12/08/2015 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.efsyn.gr/arthro/diplo-kerdos-tis-prolipsis (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 

22/09/2017). 

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ: (07/12/2015 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.efsyn.gr/arthro/oikonomika-parathyra-ypostirixis-toy-dimosioy-

systimatos-ygeias (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 22/09/2017).  

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ: (18/08/2017 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.efsyn.gr/arthro/peri-protovathmias-frontidas-ygeias (Ζκεξνκελία 

επίζθεςεο: 21/09/2017).  

Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ: (28/12/2016 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.efsyn.gr/arthro/ypoyrgeio-psifiakis-politikis-mas-hreiazetai (Ζκεξνκελία 

επίζθεςεο: 22/09/2017).  
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http://archive.efsyn.gr/?p=191232
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http://www.efsyn.gr/arthro/ypoyrgeio-psifiakis-politikis-mas-hreiazetai
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Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ: (26/02/2014 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://archive.efsyn.gr/?p=178006 (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 22/09/2017).  

Καζεκεξηλή: (20/03/2011 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.kathimerini.gr/724430/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-

sthles/anagnwseis  (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 21/09/2017).  

Καζεκεξηλή: (07/10/2010 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

https://www.kathimerini.gr/722127/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-

sthles/atimes-syn8hkes (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 22/09/2017).  

Καζεκεξηλή: (19/06/2011 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.kathimerini.gr/725632/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/apo-

tis-gro8ies-stis-moyntzes (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 22/09/2017).  

Καζεκεξηλή: (01/04/2012 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.kathimerini.gr/729646/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/ena-

vlemma (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 21/09/2017).  

Καζεκεξηλή: (30/01/2011 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.kathimerini.gr/723741/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-

h8ikh-ths-ey8ynhs (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 21/09/2017).  

Καζεκεξηλή: (11/10/2011 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

https://www.kathimerini.gr/727221/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-

istoria-enos-giatroy  (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 22/09/2017).  

Καζεκεξηλή: (14/05/2013 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν:  

http://www.kathimerini.gr/38914/opinion/epikairothta/politikh/oi-yperaspistes-toy-

dhmosioy (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 21/09/2017).   

Καζεκεξηλή: (22/03/2011 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

https://www.kathimerini.gr/724441/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-

fygh-twn-aoratwn (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 21/09/2017).   

Καζεκεξηλή: (17/11/2013 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.kathimerini.gr/59925/opinion/epikairothta/politikh/montelo-kosovoy-

sthn-ellada  (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 21/09/2017).   

Καζεκεξηλή: (05/11/2013 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.kathimerini.gr/737526/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-

sthles/proagwges-dia-ana8esews (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 22/09/2017).   
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http://www.kathimerini.gr/729646/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/ena-vlemma
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http://www.kathimerini.gr/59925/opinion/epikairothta/politikh/montelo-kosovoy-sthn-ellada
http://www.kathimerini.gr/59925/opinion/epikairothta/politikh/montelo-kosovoy-sthn-ellada
http://www.kathimerini.gr/737526/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/proagwges-dia-ana8esews
http://www.kathimerini.gr/737526/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/proagwges-dia-ana8esews
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Καζεκεξηλή: (12/10/2010 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.kathimerini.gr/722210/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/ika-

idryma-koinwnikhs-anasfaleias (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 21/09/2017).   

Καζεκεξηλή: (19/04/2011 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

https://www.kathimerini.gr/724808/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/otan-

elegxei-o-poliths (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 21/09/2017).   

Καζεκεξηλή: (26/10/2010 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.kathimerini.gr/722428/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/otan-

h-vlakeia-metamfiezetai-se-ideologia (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 22/09/2017).   

Καζεκεξηλή: (13/03/2011 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

https://www.kathimerini.gr/724331/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-

sthles/phrame-th-zwh-mas (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 22/09/2017).   

Καζεκεξηλή: (23/10/2012 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.kathimerini.gr/732375/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/oi-

ade3ioi-khpoyroi-ths-ygeias (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 21/09/2017).   

Καζεκεξηλή: (05/01/2011 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.kathimerini.gr/723359/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/ena-

allo-ma8hma-anatomias (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 21/09/2017).   

Καζεκεξηλή: (13/05/2016 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.kathimerini.gr/859618/opinion/epikairothta/politikh/giatroi-xwris-synora-

prosforas (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 21/09/2017).   

Καζεκεξηλή: (11/08/2013 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.kathimerini.gr/736362/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-

sthles/diavazontas-ton-pooyl-tomsen (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 21/09/2017).   

Καζεκεξηλή: (20/04/2011 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

https://www.kathimerini.gr/724819/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-

sthles/diathroyn-th-synoxh  (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 22/09/2017).    

Καζεκεξηλή: (15/02/2014 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.kathimerini.gr/753988/opinion/epikairothta/politikh/nhsia-xwris-giatroys 

(Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 21/09/2017).   

Καζεκεξηλή: (24/05/2013 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.kathimerini.gr/735235/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-

swthria-toy-esy (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 21/09/2017).   

http://www.kathimerini.gr/722210/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/ika-idryma-koinwnikhs-anasfaleias
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https://www.kathimerini.gr/724808/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/otan-elegxei-o-poliths
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Καζεκεξηλή: (13/05/2015 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.kathimerini.gr/815121/opinion/epikairothta/politikh/drama-se-treis-

pra3eis (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 22/09/2017).   

Καζεκεξηλή: (08/08/2013 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.kathimerini.gr/736303/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-

kainotomia-sto-esy-kai-h-anapty3h (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 22/09/2017).   

Καζεκεξηλή: (24/11/2013 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.kathimerini.gr/60617/opinion/epikairothta/politikh/pro-pantwn-

3epagwnoyme (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 21/09/2017).   

Καζεκεξηλή: (06/04/2014 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.kathimerini.gr/761501/opinion/epikairothta/politikh/fakelakia-yparxoyn 

(Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 21/09/2017).   

Καζεκεξηλή: (23/02/2014 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.kathimerini.gr/755288/opinion/epikairothta/politikh/o-pio-varys-foros 

(Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 21/09/2017).   

Καζεκεξηλή: (09/08/2011 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

https://www.kathimerini.gr/726364/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/ti-

grafei-o-3enos-typos (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 21/09/2017).   

Καζεκεξηλή: (11/08/2012 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.kathimerini.gr/731442/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/to-

anagkaio-gia-oloys-esy (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 21/09/2017).   

Καζεκεξηλή: (27/04/2014 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.kathimerini.gr/764394/opinion/epikairothta/politikh/to-elaxisto-

eggyhmeno-eisodhma (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 21/09/2017).   

Καζεκεξηλή: (02/07/2017 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.kathimerini.gr/916462/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/apoyh-efka-

--pragmatikothta-kai-kakopistia (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 21/09/2017).   

Καζεκεξηλή: (21/12/2013 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.kathimerini.gr/738178/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/eopyy-

h-pio-shmantikh-metarry8mish-ston-xwro-ths-ygeias (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 

21/09/2017).    

Καζεκεξηλή: (21/11/2010 – ηειεπηαία αλαλέσζε). Πξνζβάζηκν: 

http://www.kathimerini.gr/722825/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/oi-

100-hmeres-toy-pio-krisimoy-test (Ζκεξνκελία επίζθεςεο: 22/09/2017).    
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