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Η κρίση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα 

µας, προκαλεί ένα ιδιαίτερα βαρύ κλίµα 

στο χώρο της υγείας. Για να 

αντιµετωπίσουµε την κρίση, θα πρέπει η 

Πολιτεία, η Ακαδηµαϊκή Κοινότητα, οι 

φορείς και οι επιχειρήσεις του χώρου να 

αρθούµε στο ύψος των περιστάσεων και  

να ενώσουµε τις δυνάµεις µας έχοντας 

πάντοτε στο επίκεντρο των ενεργειών µας 

το όφελος του ασθενούς, αλλά και τα 

δηµόσια οικονοµικά που είναι ο άλλος 

µεγάλος ασθενής. 

 

Απαραίτητη  προϋπόθεση για την 

υπέρβαση της κρίσης είναι η Πολιτεία να 

πάρει πρωτοβουλίες και να προβεί σε  

ενέργειες που αποσκοπούν στον 

εξορθολογισµό των δαπανών και την 

καταπολέµηση της σπατάλης. Αλλά αυτό 
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πρέπει να αφορά το σύνολο του 

συστήµατος υγείας. 

 

Επιτρέψτε µου να παρατηρήσω ότι οι 

πρωτοβουλίες της Πολιτείας για περικοπές 

δαπανών  εστιάζονται κυρίως στο 

φάρµακο που αποτελεί τον εύκολο στόχο. 

Υπενθυµίζω ότι η φαρµακευτική δαπάνη 

αποτελεί µόνο το 20% των δαπανών 

υγείας.  

 

Αντιθέτως, πρωτοβουλίες και µέτρα που 

επιβάλλεται να ληφθούν για να επιτευχθεί 

η διαφάνεια και η µείωση των δαπανών 

στο υπόλοιπο 80% της συνολικής δαπάνης 

υγείας, εφαρµόζονται µε εξαιρετικά µεγάλη 

καθυστέρηση.  

 

Οφείλω επίσης να πω ότι η Πολιτεία έχει 

επικεντρωθεί σε θέµατα, όπως οι 



4 

 

αυθαίρετες και υπερβολικές µειώσεις 

τιµών, η µη εξόφληση των χρεών των 

νοσοκοµείων και τον επαναπροσδιορισµό 

της περίφηµης λίστας, δηλαδή σε θέµατα 

που έχουν δοκιµαστεί και αποτύχει.  

 

Ενδεικτικά θυµίζω ότι η εφαρµογή της 

λίστας στο παρελθόν, όχι µόνο δεν 

περιόρισε αλλά αύξησε τη δηµόσια 

φαρµακευτική δαπάνη. Το ίδιο συµβαίνει 

και µε άλλες πρωτοβουλίες, όπως η 

απίστευτη µεθόδευση για την µη έκδοση 

των οµολόγων,  για  την  αποπληρωµή  

των  χρεών  των  νοσοκοµείων, ενέργεια 

για την οποία έχουν δαπανηθεί αµέτρητες 

ανθρωποώρες τα δύο τελευταία χρόνια  για 

να γίνει το αυτονόητο, δηλαδή η εξόφληση 

των τιµολογίων.  
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Εν κατακλείδι, φοβάµαι ότι η Πολιτεία 

επαναλαµβάνει τα λάθη του παρελθόντος, 

ενώ η µοναδική αποτελεσµατική λύση είναι 

η άµεση ολοκλήρωση της πλήρους 

µηχανοργάνωσης, και του ελέγχου, στο 

σύνολο του συστήµατος υγείας, σε 

συνδυασµό µε την ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση, το ηλεκτρονικό ιστορικό 

ασθενούς, τη σύνταξη διαγνωστικών και 

θεραπευτικών πρωτοκόλλων, τον έλεγχο 

όλων των διαδικασιών και 

δραστηριοτήτων στο σύστηµα και της 

αλυσίδας διανοµής. 

 

Αγαπητοί φίλοι 

Οι  επιχειρήσεις  - µέλη του ΣΦΕΕ - 

συµµετέχουν  στην  προσπάθεια 

της Πολιτείας για  την  εξυγίανση  του  

συστήµατος µέσα από ένα πλαίσιο αξιών 
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και κανόνων που επανειληµµένα και 

δηµόσια έχουµε καταθέσει. 

 

Ο  ΣΦΕΕ έχει πλήρη γνώση και συνείδηση 

του   κοινωνικού  και  οικονοµικού του  

ρόλου.  Οι επιχειρήσεις – µέλη του 

λειτουργούν βάσει ενός σαφούς Κώδικα 

∆εοντολογίας υπηρετώντας το δηµόσιο 

συµφέρον και εξυπηρετώντας, πρωτίστως,  

τις ανάγκες των ασθενών.  Ταυτόχρονα, ο 

κλάδος µας έχει αναδειχθεί ως ένας από 

τους πλέον αναπτυσσόµενους και 

βιώσιµους κλάδους της ελληνικής 

οικονοµίας µε   15.000  στελέχη.   

 

Αγαπητοί φίλοι 

Η  χώρα  µας βρίσκεται  σε µια  κρίσιµη  

καµπή. Είναι  εξαιρετικά  σηµαντικό να  

κινητοποιηθούµε  όλοι  µε 

αποτελεσµατικότητα και ανιδιοτέλεια και 
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να συνεργαστούµε για να  επιτύχουµε  την 

έξοδο  από  την κρίση. 

 

Είµαι  βέβαιος  ότι το  Συνέδριο αυτό, που  

µε τόση  φροντίδα  διοργανώνει η Εθνική 

Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας  και ο Καθηγητής  

κ. Γ. Κυριόπουλος και οι συνεργάτες του,  

θα συµβάλλει  σηµαντικά  στη 

διαµόρφωση  θέσεων  και προτάσεων  για  

την επίλυση  των προβληµάτων που 

αντιµετωπίζει  η πατρίδα µας. 


