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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η  ίση  πρόσβαση  προς  τις  υπηρεσίες  υγείας  είναι  βασικό  και  αναφαίρετο
δικαίωμα των πολιτών μιας χώρας και αφορά τόσο την πρωτοβάθμια περίθαλψη σε
επίπεδο θεραπείας,  πρόληψης και αποκατάστασης όσο και την Δευτεροβάθμια και
Τριτοβάθμια περίθαλψη και φαρμακευτική κάλυψη, κάθε χρονική στιγμή, σε όλη την
επικράτεια και για όλους ανεξαιρέτως.

Στις  συνθήκες  οικονομικής  κρίσης  που βιώνει  η  Ελλάδα περισσότερο από
κάθε χώρα τα τελευταία χρόνια,  με την ανεργία και την ανασφάλιστη εργασία να
εκτινάσσονται  και τη μείωση των μισθών και  των συντάξεων να πλήττει όλο τον
πληθυσμό, οι ανισότητες και η επιβάρυνση των πολιτών αυξάνονται και οι αναγκαίες
οικονομίες  σε  κονδύλια  του  προϋπολογισμού  οδηγούν  σε  διακοπή προγραμμάτων
πρόληψης, σε αύξηση της συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη, και τη συγχώνευση
και κατάργηση δομών της πρωτοβάθμιας και νοσοκομειακής περίθαλψης.

Έτσι  οι  πολίτες  έχουν  μειωμένη  πρόσβαση  στις  δομές  της  υγείας  λόγω
κόστους, αποστάσεως, χρόνου αναμονής, έλλειψης εμπιστοσύνης και πληροφόρησης
και έλλειψης διάθεσης λόγω πίεσης από την καθημερινότητα. Αυτό οδηγεί σε αύξηση
της θνησιμότητας, της νοσηρότητας, των λοιμωδών και καρδιαγγειακών νοσημάτων
και των αυτοκτονιών. Ιδιαίτερα πλήττονται τα φτωχότερα στρώματα, οι άνεργοι, οι
ανασφάλιστοι, οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα και άλλες ευπαθείς ομάδες.

Σε ένα σύστημα κοινωνικής υποστήριξης μη αναπτυγμένο όπως το Ελληνικό,
τα προβλήματα διογκώνονται και απαιτούν παρεμβάσεις που να οδηγούν σε λύσεις
και  μάλιστα χωρίς πρόσθετες  δαπάνες.  Αυτό μπορεί  να επιχειρηθεί  μέσα από ένα
στρατηγικό επιχειρησιακό πρόγραμμα που θα οδηγεί σε ανανέωση των δομών  και
αναθεώρηση  παλαιών  και  ξεπερασμένων  μοντέλων.  Η  εκ  βάθρων  ανανέωση  της
πρωτοβάθμιας περίθαλψης με δημιουργία ενός ενιαίου φορέα που θα στηρίζεται στην
Πανελλήνια  κάλυψη,  αναλόγως  των  αναγκών   κάθε  γεωγραφικής  περιοχής,  την
αξιοποίηση του θεσμού του γενικού γιατρού και των άλλων ειδικοτήτων, την σωστή
χρήση  του  εξοπλισμού  και  των  υποδομών,  τη  χρήση  της  τεχνολογίας  στην
τηλεϊατρική και την ρύθμιση των ραντεβού μπορεί να συμβάλλει σημαντικά.

Η σύνδεση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας- Τριτοβάθμιας περίθαλψης με
παραπομπές  από την πρώτη μπορεί  να αποσυμφορήσει  τα εξωτερικά ιατρεία  των
νοσοκομείων, η χρήση νέου τρόπου κάλυψης των δαπανών νοσηλείας μέσω κλειστών
νοσηλείων   (ΚΕΝ)  ,  η  ορθολογιστική  οργάνωση  με  βέλτιστη  αξιοποίηση  του
ανθρώπινου δυναμικού  και των υποδομών του ΕΣΥ θα βελτιώσει σημαντικά την
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του συστήματος χωρίς ανάγκη για περαιτέρω
δαπάνες.

Στον τομέα του φαρμάκου τέλος. η απαλλαγή των ευπαθών ομάδων από τη
συμμετοχή  στη  φαρμακευτική  δαπάνη,  θα  πρέπει  να  συνδυαστεί  με  έλεγχο  της



υπερσυνταγογράφησης, επέκτασης των γενοσήμων φαρμάκων με έλεγχο των τιμών
τους, αξιοποίηση μηχανισμών όπως οι διαγωνισμοί με διαφάνεια, η επέκταση των
ελέγχων στους τρόπους κυκλοφορίας, διάθεσης και χορήγησης των φαρμάκων μέχρι
το τελευταίο σημείο της χώρας.

Λέξεις  κλειδιά:   υγειονομικό  σύστημα,  ιατροφαρμακευτική  κάλυψη, ισότητα
πρόσβασης,  οικονομική  κρίση,   SRH μέθοδος,  πρωτοβάθμια  περίθαλψη,
νοσοκομειακή  περίθαλψη,  φαρμακευτική  κάλυψη,  SWOT μέθοδος,  επιχειρησιακό
σχέδιο 
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1.Εισαγωγή

Οι υπηρεσίες υγείας για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις ανάγκες του
πληθυσμού  θα  πρέπει  να  έχουν  ορισμένα βασικά  χαρακτηριστικά  όπως  να  είναι
διαθέσιμες  σε  κάθε  ζήτηση περίθαλψης  και  ιατρικής  φροντίδας  κατά τη  διάρκεια
όλου του 24ώρου, να είναι προσπελάσιμες και εύχρηστες από τους πολίτες σε κάθε
σημείο της περιοχής ευθύνης τους και να παρέχουν τη θεραπεία, την πρόληψη και την
αποκατάσταση των προβλημάτων υγείας των ανθρώπων (Σιγάλας Ι, 1999a).

Είναι προφανές ότι η υγεία ως αγαθό που σχετίζεται με την ίδια την ύπαρξη
και τη ζωή του ανθρώπου κατέχει πρωταρχική θέση στην κλίμακα των αξιών και
συνοδεύεται  από  καθολική  απαίτηση  όχι  μόνο  για  την  χωρίς  όρους  παροχή  των
υπηρεσιών  της  σε  όλους,  αλλά  και  την  υψηλή  ποιότητα  των  υπηρεσιών  αυτών
(Σιγάλας  Ι,  1999b).  Όμως  για  να  υλοποιηθεί  κάτι  τέτοιο  απαιτούνται  σε  επίπεδο
πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας δημόσιας περίθαλψης τα ανάλογα
κονδύλια,  τα οποία σε συστήματα υγείας  όπως το Ελληνικό  προέρχονται  από τη
συνεισφορά των ασφαλιστικών ταμείων, την κρατική επιχορήγηση από τον εθνικό
προϋπολογισμό, τη συνεισφορά των χρηστών των υπηρεσιών και ελάχιστους ίδιους
πόρους του συστήματος (Σιγάλας Ι, 1999c) και τη συνύπαρξη του ιδιωτικού τομέα
της υγείας, ο οποίος χρηματοδοτείται από την ιδιωτική ασφάλιση, τους ίδιους τους
χρήστες των υπηρεσιών και μικρή συνεισφορά των ασφαλιστικών ταμείων. (Χλέτσος
Μ 1999). 

Η οικονομική κρίση που το 2008 ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και
στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, ως η
σοβαρότερη  ύφεση  από  το  1930,  δε  θα  μπορούσε  να  αφήσει  ανεπηρέαστα  τα
συστήματα  υγείας  και  μάλιστα  των  οικονομικά  ασθενέστερων  χωρών  όπως
επιβεβαιώνεται από παλαιότερες διεθνείς εμπειρίες όπως αυτή της δημοσιονομικής
κρίσης  στο  Μεξικό  το  1995  όπου  παρατηρήθηκαν  27000  επιπρόσθετοι  θάνατοι
(Robertson, AG. 2009). Οι χαμηλής και μέσης ανάπτυξης χώρες και ιδιαίτερα αυτές
που  δεν  έχουν  αναπτυγμένα  συστήματα  κοινωνικής  προστασίας,  αντιμετωπίζουν
αυξημένη δυσκολία για τη διατήρηση ενός ελάχιστου ασφαλούς επιπέδου κοινωνικής
προστασίας. (Κυριόπουλος, Γ. Τσιάντου, Β. 2010).

Η οικονομική κρίση οδηγεί μέσω μείωσης των κονδυλίων που διατίθενται για
τη  φαρμακευτική  δαπάνη,  τα  προγράμματα  υποστήριξης  ευαίσθητων  ομάδων  και
άλλες  παρεχόμενες  υγειονομικές  υπηρεσίες,  σε  παραβίαση  των  δικαιωμάτων  της
υγείας  των  πολιτών,  όπως  μείωση  της  διαθεσιμότητας,  της  ποιότητας  και  της
ευκολίας  πρόσβασης  στο  σύστημα  υγείας,  της  φαρμακευτικής  φροντίδας  της
οδοντιατρικής περίθαλψης, των υπηρεσιών φυσιοθεραπείας κ.λ.π. (Niakas,  D 2013).
Εκατομμύρια  εργαζομένων  χάνουν  τις  εργασίες  τους,  και  την  υγειονομική  τους
ασφάλιση. Ως αποτέλεσμα πολλοί πρέπει να διαλέξουν  αν θα φάνε ή θα πληρώσουν
για τα φάρμακά τους.  (Levy, SB. Sidel, WV. 2009).



Όπως φαίνεται από μελέτες που έγιναν σε 22 Ευρωπαϊκές χώρες, δείκτες όπως
η  θνητότητα  και  η  γενικότερη  κατάσταση  υγείας  των  πολιτών  σχετίζονται  με
παράγοντες  όπως  το  επίπεδο  της  εκπαίδευσης,  την  ύπαρξη  χρόνιων  νόσων,  το
εισόδημα, την ηλικία, το φύλο αλλά και τη χώρα σε σχέση  με τη γεωγραφική της
θέση,  την  οργάνωση  των  υγειονομικών  υπηρεσιών,  την  κουλτούρα  του  λαού
(Mackenbach, PJ. et al. 2008).

Από διεθνείς μελέτες έχει αποδειχθεί ότι όλα τα παραπάνω επηρεάζονται σε
περιόδους  κρίσεως.  Η  νοσηρότητα  και  οι  κοινωνικοοικονομικοί  παράγοντες  που
προϋπήρχαν επιδεινώνονται με την εμφάνιση της ανεργίας και κάνουν τους ανέργους
πιο εκτεθειμένους στην νοσηρότητα και τη θνησιμότητα. Η ανεργία επιδεινώνει τόσο
τους ψυχολογικούς όσο και τους φυσιολογικούς παράγοντες σε συνάρτηση πάντοτε
με το κοινωνικό μοντέλο της χώρας. Σε ένα μοντέλο οργάνωσης όπως το Σουηδικό
π.χ. η αγορά εργασίας δίνει περισσότερες ευκαιρίες σε κάποιον με χρόνια νόσο να
παραμείνει εργαζόμενος . (Ahs, A. Westerling, R, 2005)

Η μείωση του εισοδήματος, η ανεργία και η φτώχεια που τα ακολουθεί και
οδηγεί  τους ανθρώπους σε αδυναμία να αντιμετωπίσουν τις βασικές τους ανάγκες
είναι  το  βασικό  υπόβαθρο  των  κοινωνικών  ανισοτήτων  που  αυξάνουν  την
θνησιμότητα.  Είναι  γενικά  αποδεκτό ότι  οι  φτωχότεροι  υποφέρουν από χειρότερη
υγεία και πεθαίνουν νεώτεροι από αυτούς με τα υψηλότερα εισοδήματα. (Kaleta, D.
2008)

Οι μηχανισμοί που οδηγούν σε επιδείνωση της υγείας σε συνθήκες κρίσης,
των φτωχότερων πολιτών, είναι όπως προαναφέρθηκε πολλοί και όχι πάντοτε εύκολα
διακρινόμενοι.  Ο κατακερματισμός της  παροχής της  πρωτοβάθμιας  περίθαλψης, η
έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, οι γεωγραφικές
ανισότητες στη διάθεση των κονδυλίων,  η αδυναμία προσφυγής στις υπηρεσίες του
ιδιωτικού τομέα υγείας, οδηγούν σε ραγδαία πτώση του επιπέδου των παρεχομένων
υπηρεσιών με φανερές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. (Alexopoulos, E. Geitona, M.
2009)

Ένα  σύστημα  όπως  το  Ελληνικό,  με  πολλά  προβλήματα  οργάνωσης  και
λειτουργίας σε συνθήκες παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης, οδηγεί σε αύξηση της
θνητότητας από επιδημίες όπως η γρίπη και ο ιός του Δυτικού Νείλου, επανεμφάνιση
νόσων όπως η  ελονοσία, αύξηση της μόλυνσης από ιό HIV κυρίως μεταξύ χρηστών
ενδοφλεβίων  ουσιών  (Bonovas,  S.  Nikolopoulos,  G.  2012),  και  αύξηση  των
αυτοκτονιών (π.χ. μεταξύ του 2007 και 2009 κατά 19%) (Economou, M. Et al 2012).
Αρκεί να μελετήσει κανείς το σύστημα της πρωτοβάθμιας υγείας που μέχρι σήμερα
παραμένει κατακερματισμένο (39 φορείς διατηρούσαν μέχρι πρόσφατα κλάδο υγείας)
(Σιγάλας Ι, 1999a) με ένα μέρος του να παρέχεται από τον ΕΟΠΥΥ, και ένα άλλο από
τα Κέντρα Υγείας κυρίως Αγροτικού τύπου που ανήκουν στο ΕΣΥ, με διαφορές στην
οργάνωση,  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες  και  τη  λειτουργία  μεταξύ  τους,  για  να
καταλάβει την ιδιαιτερότητα του Ελληνικού συστήματος (Kontodimopoulos N et al
2007). 



Στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε μεταφέροντας  τα διεθνή  δεδομένα στην
Ελληνική πραγματικότητα, και στηριζόμενοι σε μια σειρά προσφάτων μελετών, να
διαπιστώσουμε τις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης στο ελληνικό σύστημα παροχής
υγείας  στους  πολίτες,  αναλόγως  των  ιδιαίτερων   κοινωνικοοικονομικών
χαρακτηριστικών που διαθέτουν και να προτείνουμε ένα σχέδιο δράσης για το άμεσο
μέλλον.

2. Οι επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στην ισότητα πρόσβασης
στο υγειονομικό σύστημα.

Η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει υποστεί τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από την
οικονομική κρίση που πλήττει την Ευρώπη από το 2007. Η ανεργία αγγίζει το 27%
ενώ το 15% είναι ανασφάλιστο (Niakas, D. 2013). Συγκρινόμενα με τα προ κρίσεως
στοιχεία,  διαπιστώνεται  ότι  υπάρχει  σημαντική  αύξηση  των  ατόμων  που  δεν
επισκέφθηκαν τον γιατρό ή τον οδοντίατρο παρά το γεγονός ότι θεωρούσαν ότι κάτι
τέτοιο ήταν απαραίτητο. Ως κύριοι λόγοι θεωρήθηκαν οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής, η
αναγκαία  απόσταση  που  έπρεπε  να  διανυθεί  για  να  φτάσουν  οι  ασθενείς  στις
υπηρεσίες  υγείας  και  η  προσπάθεια  να  λύσουν  μόνοι  τα  προβλήματά  τους.
(Kentikelenis, A. et al 2011).

Η οικονομική κρίση και η μακροχρόνια ανεργία οδηγεί μεγάλη μερίδα του
πληθυσμού στον κοινωνικό αποκλεισμό και στη φτώχεια. Τα δημόσια ελλείμματα και
η  ανεργία  ασκούν  ασφυκτικές  πιέσεις  στους  προϋπολογισμούς  ασφάλισης,  τα
ιδρύματα  που  εξαρτώνται  από  την  κεντρική  διοίκηση  και  παρέχουν  υγειονομική
φροντίδα,  καθώς  και  τον  ιδιωτικό  τομέα   υπηρεσιών  υγείας  που  αντιμετωπίζει
προβλήματα  ρευστότητας.  Οι  ασθενείς  στρέφονται  σε  υπηρεσίες  που  έχουν
ασφαλιστική κάλυψη, στον δημόσιο τομέα ( Κυριόπουλος, Γ. Τσιάντου Β 2010).

Από υπολογισμούς που έγιναν στην αρχή της κρίσης, φαίνεται ότι οι ιδιωτικές
δαπάνες υγείας μειωθήκαν σε απόλυτες τιμές κατά 3,6% μεταξύ 2005και 2009. Αυτό
αντανακλά τη μειωμένη δυνατότητα των νοικοκυριών να καταφύγουν σε ιδιωτικές
ιατρικές  και  φαρμακευτικές  υπηρεσίες.  Η  στροφή  προς  ένα  δημόσιο  τομέα  που
περικόπτει τα κονδύλια, μειώνει το μέσο κόστος ανά νοσηλεία, κατά 33,6% μεταξύ
2009 και 2011, την μέση διάρκεια νοσηλείας κατά 14,7%  και δε μπορεί να καλύψει
τις  ανάγκες  του πληθυσμού σε  ιατρική  φροντίδα,  οδηγεί  ταυτόχρονα τα  χαμηλού
εισοδήματος  νοικοκυριά  στο  να  ξοδέψουν  μεγαλύτερο  ποσοστό  από τα  μειωμένα
τους  εισοδήματα,  για  να  καλύψουν  φαρμακευτικές  και  ιατρικές  δαπάνες  που
θεωρήθηκαν ανελαστικές με ίδια μέσα. (Kondilis  E.  Et al 2013) Και αυτό σε μία
χώρα που παρουσιάζει ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ από τα υψηλότερα ποσοστά
δαπανών  προς  τον  ιδιωτικό  τομέα  υγείας  που  φθάνουν  το  48%  των  συνολικών
δαπανών για την υγεία,  γεγονός  που συνδέεται  με τις  ανεπάρκειες του δημόσιου
τομέα (Alexopoulos, E. Geitona, M. 2009)



Είναι  φανερό,  ότι  μία  χώρα  που  προσπαθούσε  ήδη  να  αντιμετωπίσει  τις
ανισότητες  στην  πρόσβαση  στις  υπηρεσίες  υγείας  ομάδων  όπως  οι  άστεγοι,  οι
αθίγγανοι, οι πρόσφυγες και τα πολύ φτωχά στρώματα του πληθυσμού και ατόμων με
ειδικά χαρακτηριστικά όπως το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο, την ασφαλιστική
κάλυψη  για  νοσοκομειακή  και  εξωνοσοκομειακή περίθαλψη (Daniilidou,  N et al,
2004),  με  την  εμφάνιση  της  οικονομικής  κρίσης,  είδε  τα  προβλήματα  να
επιδεινώνονται σημαντικά.

Ένα σημαντικό εργαλείο για την αποτύπωση της κατάστασης της υγείας του
πληθυσμού  που  μελετά  πολλαπλούς  κοινωνικοοικονομικούς  παράγοντες  είναι  ο
δείκτης   αυτοαξιολόγησης  της  υγείας  (SRH).  Ο  δείκτης  αυτός  είναι  ο  ευρύτερα
χρησιμοποιούμενος  σε  επιδημιολογικές  και  ιατρικές  μελέτες  και  στηρίζεται  στην
αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας από το ίδιο το άτομο σε μια κλίμακα συνήθως
πέντε υποδιαιρέσεων και σε σχέση με διάφορα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά
(Darviri. C, et al 2011 ).

Σε  μία   μελέτη  που  έγινε  με  χρήση  του  SRH στην  Ελλάδα  της  κρίσης
διαπιστώθηκε ότι μεταξύ 2006 και 2011 έχει μειωθεί από 71% στο 68,8% η εκτίμηση
του πληθυσμού ότι βρίσκεται σε καλή και πολύ καλή υγεία και στατιστικά σημαντική
μείωση  της  απασχόλησης  και  του  εισοδήματος  (P<0.001).  Η  καλύτερη  υγεία
συνδέεται θετικά με το αυξημένο εισόδημα και τη μόρφωση, ενώ αρνητικά με την
ανεργία,  την  ύπαρξη  χρόνιου  προβλήματος  υγείας  και  την  ηλικία.  Οι  άνδρες,  οι
μαθητές, και οι στρατιώτες αναφέρουν καλύτερη υγεία, ενώ με τις  νοικοκυρές και
τους  συνταξιούχους  συμβαίνει  το  αντίθετο.  Οι  ηλικιωμένοι  αναφέρουν  χειρότερο
επίπεδο υγείας πράγμα που συμβαίνει και με τους ανέργους. Μεταξύ των γυναικών οι
εργαζόμενες υπερέχουν σε σχέση με τις  νοικοκυρές  στις  αναφορές τους για καλή
υγεία. Έχει αποδειχθεί ότι οι ανισότητες σε θέματα υγείας παραμένουν για μεγάλες
περιόδους  μετά  την  οικονομική  κρίση  μεταξύ  των  διαφορετικών
κοινωνικοοικονομικών ομάδων και επειδή τα στοιχεία αφορούν το 2011, μια χρονιά
όπου  ξεκινά  το  δεύτερο  κύμα  λιτότητας,  θα  είναι  ενδιαφέρουσα  η  μελέτη  νέων
μεταγενέστερων δεδομένων (Zavras, D. et al 2013).

Σημαντική αύξηση  παρουσιάστηκε στα τέλη του 2010 στις μολύνσεις με τον
ιό HIV και αναμένεται η αύξηση να είναι 52% το 2011 σε σχέση με το προηγούμενο
έτος  με  το  ήμισυ  σχεδόν  να  αφορά  χρήστες  ενδοφλεβίων  ουσιών.  Αυτό  ίσως
σχετίζεται κυρίως με την διακοπή του 1/3 των προγραμμάτων που σχετίζονται με την
παρέμβαση σε χρήστες ναρκωτικών,. (Kentikelenis, A. et al 2011).



3.  Επιχειρησιακό  σχέδιο  για  την  παροχή  ίσης  πρόσβασης  στη
νοσοκομειακή, εξωνοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη

Είναι  φανερό  ότι  οι  αρχή  της  ίσης  πρόσβασης  στις  υπηρεσίες  υγείας  σε
συνθήκες κρίσης έχει πάψει  να υφίσταται και μάλιστα για ειδικές ομάδες όπως οι
άνεργοι,  οι  μονογονεϊκές  οικογένειες,  τα  παιδιά,  οι  ηλικιωμένοι,  οι  Ρομά,  οι
πρόσφυγες,  οι  άστεγοι  κ.λ.π  (  Council of Europe 2013).  Χρειάζεται  λοιπόν  ένα
επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο να ανατρέψει την κατάσταση αυτή και στις παρούσες
συνθήκες κρίσης να αποκαταστήσει την απρόσκοπτη πρόσβαση στη νοσοκομειακή,
εξωνοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη για όλους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις
δυσκολίες και τα προβλήματα ενός τέτοιου εγχειρήματος.

 Για να προχωρήσουμε σε αυτό το σχεδιασμό θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο
SWOT που  διακρίνοντας  το  περιβάλλον  σε  σχέση  με  τη  σχεδιαζόμενη  δομή  σε
εσωτερικό και  εξωτερικό και  αναλύοντας  τις  δυνατότητες   και  τις  αδυναμίες  του
εσωτερικού περιβάλλοντος   και  τις  ευκαιρίες  και  τους  κινδύνους  του  εξωτερικού
περιβάλλοντος μπορεί να μας βοηθήσει στο σκοπό μας (Panagiotou, G 2003)  Φυσικά
κατά τη χρήση της μεθόδου θα λάβουμε υπ’ όψιν μας τις ιδιαιτερότητες τις δυσκολίες
και τους περιορισμούς  που έχει ο σχεδιασμός μιας δομής που αφορά τις Υπηρεσίες
Υγείας σε σχέση με  μια οποιοδήποτε άλλη εταιρεία ή οργανισμό. (Van Wijngaarden,J
et al 2012).

Το αντικείμενο ενδιαφέροντος λοιπόν στο σχέδιό μας είναι η Πρωτοβάθμια
Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια και Φαρμακευτική περίθαλψη σε σχέση με το σύνολο
των πολιτών και τις ευαίσθητες ομάδες ιδιαίτερα. Για να μπορέσουμε να ορίσουμε
δυνατότητες και αδυναμίες, ευκαιρίες και κινδύνους θα πρέπει αρχικά να δούμε ποιες
ομάδες πολιτών και γιατί δεν κάνουν χρήση των υπηρεσιών υγείας. Οι λόγοι αφορούν
τρείς  κατηγορίες:  την  προσβασιμότητα,  τη  διαθεσιμότητα  και  την  αποδοχή.  Στην
πρώτη κατηγορία υπερτερούν το κόστος (25,4%), η έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης
(5,2%) και η απόσταση (3%), στη δεύτερη  η υπερβολική αναμονή (12,7%) και η
έλλειψη του ειδικού όπου χρειάζεται (6%) και στην τρίτη η έλλειψη χρόνου (23,9%),
πληροφόρησης (8,2%), εμπιστοσύνης (4,5%) και η αμέλεια (4,5%). (Pappa,  E.  et al
2013). 

Το κόστος και η έλλειψη ασφάλισης αποτελούν κύρια προβλήματα σε
μια χώρα όπου η ανεργία είναι  στα υψηλότερα όλης της Ευρώπης και οι πολίτες
υφίστανται  μειώσεις  στο  προσωπικό  τους  εισόδημα  μέσω  περικοπών  μισθών  και
αυξήσεων  των  φόρων  (  Zavras,  D.  et al 2013).  Υπολογίζεται  ότι  οι  αδήλωτοι-
ανασφάλιστοι εργαζόμενοι μισθωτοί φτάνουν τους 600.000, και σύμφωνα με το Σώμα
Επιθεωρητών  Εργασίας  πάνω  από  ένας  στους  τέσσερις  εργαζόμενους  εργάζεται
ανασφάλιστος (Κατσορίδας, Δ. Λεχουρίτης, Δ. 2010), το 11,9% των μεταναστών που
επισκέπτονται  τα  ιατρεία  επειγόντων είναι  ανασφάλιστοι,  ενώ πολλοί  από αυτούς
έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα ( Kontoni, M. Sourtzi,  P. 2012). Πρέπει λοιπόν
να γίνει συστηματική καταγραφή των ανασφάλιστων και όσων βρίσκονται κάτω από



το όριο της φτώχειας για να μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίας
υγείας και την φαρμακευτική περίθαλψη μέσω ειδικού κωδικού που θα ανανεώνεται
μετά από συνεχείς ελέγχους, ενώ τα πολύ ακριβά φάρμακα πρέπει για να διατίθενται
εκτός  από  τα  φαρμακεία  του  ΕΟΠΥΥ και  από   συμβεβλημένα  φαρμακεία  στην
περιφέρεια στα οποία θα δίνονται ειδικά κίνητρα (Σουλιώτης, Κ. 2013).

Η απόσταση σε μία  χώρα με ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες (80% ορεινές
περιοχές,  3000  νησιά   εκ  των  οποίων  169  κατοικημένα)  αποτελεί  επίσης  βασικό
πρόβλημα.  (Emmanouilidou,  M.  Burke,  M.  2013).  Η  σωστή  οργάνωση  της
πρωτοβάθμιας φροντίδας, θεραπευτικά, αλλά και στους τομείς της πρόληψης και των
προγραμμάτων που απευθύνονται  σε ειδικές  κατηγορίες  με  κέντρα υγείας  που να
ανήκουν  όχι  σε  διαφορετικούς  φορείς  (ΕΣΥ,  ΕΟΠΥΥ)  αλλά  σε  ένα  σωστά
σχεδιασμένο  φορέα,  προσαρμοσμένο  στις  ανάγκες  του  πληθυσμού  (Πολύζος,  Ν.
1999) και  συνδέεται όπου χρειάζεται με Δευτεροβάθμιο Νοσοκομείο, με αξιοποίηση
του  απαραίτητου  προσωπικού  και  εξοπλισμού,  μπορεί  βοηθήσει  στη  λύση  του
προβλήματος (Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2013).  Η
έλλειψη του ειδικού μπορεί να καλυφθεί και με ένα σωστά οργανωμένο πανελλήνιο
δίκτυο πληροφορικής- τηλεϊατρικής (Emmanouilidou, M. Burke, M. 2013).

Η υπερβολική αναμονή μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη σωστή αποκέντρωση
των  υπηρεσιών  Πρωτοβάθμιας  φροντίδας  σε  όλη  τη  χώρα,  τη  λειτουργία
ηλεκτρονικών συστημάτων ραντεβού, την χρήση της τηλεϊατρικής, τη συμμετοχή σε
σωστή  αναλογία γενικών γιατρών και γιατρών άλλων ειδικοτήτων που να ανήκουν
στο Πρωτοβάθμιο Σύστημα ή να είναι συμβεβλημένοι με αυτό (Ομάδα Δράσης για
την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2013), αλλά και τη συνεργασία μέσω του
συστήματος DRG- KEN και την ανάπτυξη του συστήματος ICPC-2, με τον ιδιωτικό
τομέα (Polyzos et al 2013).

Θα χρειαστεί τέλος η σωστή ενημέρωση και η σε βάθος πληροφόρηση των
πολιτών μέσα από τα ΜΜΕ και τους ασφαλιστικούς φορείς για τις δυνατότητες του
συστήματος υγείας και τους τρόπους χρήσης του ώστε να αποφευχθεί η άγνοια  και
να  διευκολύνονται  μέσω  αδειών  από  τη  εργασία  και   δομών  εξυπηρέτησης  (π.χ.
απασχόλησης  των  παιδιών)  κλπ,  ώστε  να  μπορούν  όλοι  να  κάνουν  χρήση  των
υπηρεσιών υγείας.

Το κόστος, θα πρέπει να καλυφθεί με μηδενική επιβάρυνση και εξοικονόμηση
κονδυλίων από τη σωστή και ορθολογική οργάνωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης,
με αξιοποίηση ιατρικού και λοιπού προσωπικού, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού από
ένα φορέα που να ανήκει κατά το δυνατόν σε ένα Υπουργείο ευθύνης (Ομάδα Δράσης
για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2013).   την εφαρμογή των DRG-KEN,
των κλειστών δηλαδή νοσηλείων στην δευτεροβάθμια και  τριτοβάθμια περίθαλψη
και την ανάλογη ανάπτυξη του συστήματος  ICPC-2 στον πρωτοβάθμιο τομέα που
όταν  προσαρμοστεί  στις  Ελληνικές  ανάγκες  θα  αντικαταστήσει  το  αναχρονιστικό
σύστημα που ίσχυε μέχρι σήμερα. Ακόμη θα πρέπει να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και
μέσω μηχανισμών όπως οι διαγωνισμοί με διαφάνεια να δοθούν οικονομικά κίνητρα



προς  την  κατεύθυνση  αυτή  (Ξένος,  Π.  και  συν  2014).  Στην  εξεύρεση κονδυλίων
μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  εκτός  του  εθνικού  προϋπολογισμού  και  πόροι  από
ευρωπαϊκά προγράμματα (Niakas,  D. 2013) Η φαρμακευτική τέλος  δαπάνη μπορεί
να μειωθεί σημαντικά προς όφελος των ευπαθών ομάδων με την ενίσχυση της χρήσης
των  γενοσήμων φαρμάκων,  τη  σωστή τιμολόγησή τους,  την  αξιοποίηση μεθόδων
όπως  οι  διαγωνισμοί  από  τα  νοσοκομεία,  τον  περιορισμό  του  κέρδους  των
φαρμακαποθηκών  και  των  εταιριών,   του  ελέγχου  του  καναλιού  διανομής  και
διάθεσης  και  τον  περιορισμό  της  υπερσυνταγογράφησης  μέσω  πρωτοκόλλων  και
οδηγιών αλλά και συνεχών ελέγχων στους γιατρούς και τους ασθενείς, ιδιαίτερα όσον
αφορά τα ακριβά φάρμακα,. ( Vandoros, S. Stargardt, T. 2013). 

4. Συμπεράσματα

Στην Ελλάδα, τη χώρα που πλήττεται από την παγκόσμια οικονομική κρίση
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, με περικοπές που έφθασαν το
1,5% του ΑΕΠ και που θα πρέπει τη διετία 2013-14 να συμπληρωθούν με νέες που να
αγγίζουν το 5,5%,  με  απώλεια   εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας,  με  τους
κατώτατους μισθούς να είναι μειωμένοι περισσότερο από 20%, οι επιπτώσεις στις
υπηρεσίας υγείας είναι εμφανέστατες. Μεταξύ 2010 και 2012 έγινε 25% μείωση των
δαπανών  στην  παροχή  ιατρικών  υπηρεσιών,  50%  μείωση  του  διοικητικού
προσωπικού και  25% των γιατρών των ασφαλιστικών ταμείων, 30% μείωση των
κονδυλίων προς τους ιδιώτες προμηθευτές και 15% των  νοσοκομειακών δαπανών,
και υπάρχει περαιτέρω προγραμματισμός γα μείωση των νοσοκομειακών κλινών από
35.000 σε 33.000, πάγωμα προσλήψεων γιατρών και συγχώνευση ή κατάργηση 370
μονάδων  υγείας  που  θα  συμπληρωθούν  από  μεγάλες  περικοπές  στο  χώρο  του
φαρμάκου. (Karanikolos, M.et al 2013).

 Όπως αναμένεται και από την εμπειρία σε άλλες χώρες και κυρίως αυτές με
ανεπαρκείς μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας  η θνησιμότητα αυξάνει και αυτό
οφείλεται  σε  αυτοκτονίες,  λοιμώξεις  π.χ.   γρίπη,  νοσήματα  του  ήπατος  (που
αποδίδονται  σε  αυξημένη  χρήση  αλκοόλ),  καρδιακές  νόσους  (κακή  ποιότητα
διατροφής),  και   παράλληλη  αύξηση  της  βρεφικής  θνησιμότητας.  (Bezrucka,  S.
2009).

Έτσι στην Ελλάδα, σε ποσοστό που αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια,
οι πολίτες θεώρησαν ότι ενώ έπρεπε δε χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες υγείας λόγω
κόστους, απόστασης, μακράς αναμονής, αναμονής μέχρι να αισθανθούν καλύτερα και
άλλων αιτίων, ενώ η πρόσβαση στα φάρμακα για τους πιο αδύνατους παρουσίασε
προβλήματα  κυρίως  λόγω  αύξησης  του  αριθμού  των  ανασφάλιστων  και  της
συμμετοχής  στη  φαρμακευτική  δαπάνη.  Ακόμη υπήρξε  μείωση στα  προγράμματα



πρόληψης  με  σημαντική  π.χ.  αύξηση  των  φορέων  HIV τα  τελευταία  χρόνια  και
στροφή των ασθενών στο δημόσιο τομέα όπου όμως οι συνθήκες κάλυψης  είναι
ανεπαρκείς και η ανάγκη οικονομικής συμμετοχής αυξημένη (Karanikolos,  M.et al
2013).

Η  κατάσταση  που  αποτυπώνεται  καταργεί  τους  βασικούς  κανόνες  που
αφορούν την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, πλήττει ομάδες
πληθυσμού όπως οι άνεργοι, οι οικονομικά αδύνατοι, οι ανασφάλιστοι, οι πρόσφυγες
κ.λ.π.,  αδικεί  όσους  κατοικούν  σε  συγκεκριμένες  γεωγραφικές  περιφέρειες  και
διαμορφώνει συνθήκες που αναιρούν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. (  Council of
Europe 2013).

Με  τη  σωστή  οργάνωση  της  πρωτοβάθμιας,  νοσοκομειακής  και
φαρμακευτικής περίθαλψης,  την εξαίρεση από τη συμμετοχή στις δαπάνες υγείας
των αδύναμων ομάδων, με την ενίσχυση προγραμμάτων πρόληψης και ορθολογιστική
χρήση  των  πόρων,  οι  συνθήκες  μπορούν  να  βελτιωθούν  και  οι  ανισότητες  να
καταργηθούν.  Ένα  σύστημα  υγείας  πολυδιασπασμένο,  ανορθολογικό,
γραφειοκρατικό, και σε πολλές περιπτώσεις διεφθαρμένο με την απαραίτητη πολιτική
βούληση και  τη σωστή οργάνωση,  χωρίς  ανάγκη νέων κονδυλίων και  πρόσθετων
δαπανών  μπορεί  να  λειτουργήσει  σύγχρονα  και  κάνοντας  χρήση  των  νέων
τεχνολογιών  και  της  αντίστοιχης  εμπειρίας  προηγμένων  χωρών   να  προσφέρει
ισότιμη, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας. (Simou, E. Koutsogeorgou, E. 2013).
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