
 1 

ΠΠώώςς  θθαα  ααννττιιµµεεττωωππίίσσοουυµµεε  

ττηηνν  σσππααττάάλληη  σσττοο  σσύύσσττηηµµαα  

υυγγεείίααςς  
  

ΗΗ  σσππααττάάλληη  σσττοο  σσύύσσττηηµµαα  υυγγεείίααςς  ααπποοττεελλεείί  ττοο  υυππ’’  

ααρριιθθµµόόνν  11  ππρρόόββλληηµµαα  γγιιαα  ττηηνν  ββιιωωσσιιµµόόττηητταα  ττωωνν  

αασσφφααλλιισσττιικκώώνν  ττααµµεείίωωνν  κκααιι  γγεεννιικκόόττεερραα  γγιιαα  ττηηνν  

πποοιιόόττηητταα  ττηηςς  ιιααττρροοφφααρρµµαακκεευυττιικκήήςς  ππεερρίίθθααλλψψηηςς  σσττηη  

χχώώρραα  µµααςς..  ΜΜεε  ττιιςς  σσωωσσττέέςς  ππρρωωττοοββοουυλλίίεεςς  ττοο  ππρρόόββλληηµµαα  

ααυυττόό  µµπποορρεείί  νναα  λλυυθθεείί  οορριισσττιικκάά  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  ααννοοίίξξεειι  οο  

δδρρόόµµοοςς  γγιιαα  έένναα  σσύύγγχχρροοννοο,,  ππρροοηηγγµµέέννοο  κκααιι  

ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκόό  εελλλληηννιικκόό  σσύύσσττηηµµαα  υυγγεείίααςς,,  πποουυ  

ππρροοσσφφέέρρεειι  ττιιςς  ππλλέέοονν  άάρρττιιεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  

αασσφφααλλιισσµµέέννοουυςς..    

  

ΤΤοουυ  ∆∆ιιοοννυυσσίίοουυ  ΣΣππ..  ΦΦιιλλιιώώττηη  

ΠΠρροοέέδδρροουυ  ΣΣΦΦΕΕΕΕ  

 

Το µεγαλύτερο πρόβληµα που καλείται να αντιµετωπίσει το 

ελληνικό σύστηµα υγείας είναι η σπατάλη των διαθέσιµων 

πόρων. Πρόκειται για την σπατάλη η οποία οφείλεται στην 

έλλειψη µηχανογραφήσεως, στην απουσία τεχνολογικού 

εκσυγχρονισµού και αναλόγου εξειδικευµένης 

στελεχώσεως και συνεχούς εκπαιδεύσεως του προσωπικού 
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και κατ’ επέκταση στην αδυναµία αποτελεσµατικής 

διαχειρίσεως του συστήµατος και την συνακόλουθη 

αδυναµία για ουσιαστικό και αξιόπιστο έλεγχο. Σύµφωνα 

µε έγκυρες επιστηµονικές εκτιµήσεις η σπατάλη αυτή 

φαίνεται να αγγίζει ακόµα και το 20% των συνολικών 

δαπανών υγείας. Πρόκειται για ένα µέγεθος υψηλό. ∆εν 

είναι υπερβολή να πούµε ότι αν αυτό το 20% δεν ήταν 

σπατάλη, αλλά υγιής επένδυση στην προαγωγή της 

δηµόσιας υγείας, τότε η χώρα µας θα µπορούσε να είχε 

επιτύχει ένα ακόµα υψηλότερο επίπεδο δηµόσιας υγείας, 

θα µπορούσε ίσως να συναγωνιστεί ακόµα και τις 

κορυφαίες στον τοµέα αυτό, σκανδιναβικές χώρες. Γι’ αυτό 

και είναι αδήριτη αναγκαιότητα να υποστηρίξουµε και να 

διευκολύνουµε µε κάθε τρόπο τον εκσυγχρονισµό του 

συστήµατος και την εισαγωγή της µηχανογραφήσεως στη 

λειτουργία όλων των Ταµείων και των Νοσοκοµείων της 

χώρας. Γι’ αυτό και ο ΣΦΕΕ έχει υποστηρίξει απερίφραστα 

και κατ’ επανάληψη ότι ο τεχνολογικός εκσυγχρονισµός 

τους συστήµατος υγείας αντιπροσωπεύει µια από τις 

µεγαλύτερες προκλήσεις που αντιµετωπίζει σήµερα η 

Ελλάδα.      

 

Προσφάτως, έπειτα από µήνες προετοιµασίας, η κυβέρνηση 

ανακοίνωσε την απόφασή της για την δηµιουργία 

κεντρικού φορέα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο 

χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης. Συγκεκριµένα, 

αποφασίστηκε η δηµιουργία Εθνικού Μητρώου 
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Ασφαλισµένων Εργοδοτών Συνταξιούχων (ΕΜΑΕΣ), η 

Απόδοση Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) 

σε όλους τους πολίτες της χώρας και η µηχανοργάνωση 

όλης της φαρµακευτικής περίθαλψης των Φορέων 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ). Πρόκειται ουσιαστικά για 

την αναγγελία της δηµιουργίας ενός από τα 

µεγαλύτερα έργα πνοής για το µέλλον των 

ασφαλιστικών ταµείων, αλλά και της υγειονοµικής 

περίθαλψης στη χώρα µας.  Ασφαλώς, ο Σύνδεσµός 

µας χαιρέτησε αυτήν την απόφαση από την πρώτη 

στιγµή. Είναι αναµφισβήτητο γεγονός ότι ο τεχνολογικός 

εκσυγχρονισµός του συστήµατος υγείας θα οδηγήσει 

πολλά άλλα προβλήµατα πολύ πιο κοντά στη λύση τους:  

 

• Θα συµβάλλει στην οικονοµική εξυγίανση ταµείων και 

νοσοκοµείων έτσι ώστε όχι µόνο οι πόροι για την 

υγεία να διατίθενται µε µεγαλύτερη διαφάνεια και µε 

περισσότερα απτά αποτελέσµατα, αλλά επίσης να 

µειωθεί αισθητά η πίεση που κρατά τις αµοιβές 

των επαγγελµατιών υγείας σε ιδιαίτερα χαµηλά 

επίπεδα.  

 

• Παράλληλα, η οικονοµική εξυγίανση ταµείων και 

νοσοκοµείων θα πολλαπλασιάσει την οικονοµική 

δυνατότητα του συστήµατος να διασφαλίζει και να 

εγγυάται την άµεση πρόσβαση όλων των 
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ασφαλισµένων σε όλα τα φάρµακα και ιδιαίτερα 

στα νέα φάρµακα και τις νέες θεραπείες.  

 

• Με τη σειρά της η άµεση πρόσβαση σε όλες τις 

θεραπείες και ιδιαίτερα στις νέες θα συµβάλει 

ουσιαστικά στην προαγωγή της δηµόσιας υγείας 

και κατ’ επέκταση στην διασφάλιση µιας πορείας 

προόδου και ευηµερίας για την ελληνική 

κοινωνία – διότι όπως είπαµε η θωράκιση της 

δηµόσιας υγείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση 

για την οικοδόµηση µιας κοινωνίας µε ευηµερία 

και συνοχή.    

 

Συνεπώς, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισµός του συστήµατος 

εκφράζει το κοινό συµφέρον τόσο του κράτους και των 

εργαζοµένων στο χώρο της υγείας, όσο και των 

ασφαλισµένων και των φαρµακευτικών εταιριών. Υπάρχει 

κοινό συµφέρον ολόκληρης της κοινωνίας και της 

συντριπτικής πλειοψηφίας των παραγόντων του χώρου της 

υγείας.  

 

∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι η διατήρηση του 

σηµερινού συστήµατος λειτουργεί αντίθετα στα 

συµφέροντα όλων µας. Στις αρχές του 21ου αιώνα θα 

πρέπει επιτέλους να πάψουµε να ζούµε στην εποχή του 

καρµπόν. Βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι στις 

σύγχρονες χώρες όλες οι µεγάλες αλλαγές σε κάθε πεδίο 
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δραστηριότητος προωθούνται πάντοτε µέσα σε ένα πλαίσιο 

ειλικρινούς και εποικοδοµητικής διαβούλευσης του κράτους 

µε τους εκπροσώπους των επισήµων και αρµοδίων 

φορέων. Η «κουλτούρα εµπιστοσύνης και εποικοδοµητικής 

συνεργασίας» ανάµεσα στους διαφορετικούς παράγοντες 

µιας κοινωνίας πολλαπλασιάζει τα δυνατότητες ενός 

κράτους να προοδεύει, να αναπτύσσεται και να επιτυγχάνει 

αξιοσηµείωτη εξέλιξη σε όλους τους τοµείς. Γι’ αυτό φρονώ 

ότι θα πρέπει και στην Ελλάδα να επικρατήσει η κουλτούρα 

και η πρακτική αυτή έτσι ώστε να διαµορφώσουµε και στο 

θέµα του τεχνολογικού εκσυγχρονισµού του συστήµατος 

υγείας τις πλέον αποδεκτές λύσεις, πάντοτε σε συνθήκες 

ειλικρινούς διαλόγου και απόλυτης διαφάνειας. Όλοι όσοι 

εργαζόµαστε στον τοµέα της υγείας της Ελλάδας 

µπορούµε να καταθέσουµε θέσεις και προτάσεις, 

µπορούµε να µεταφέρουµε διεθνή τεχνογνωσία και 

µπορούµε έτσι να συµβάλλουµε καθοριστικά στην 

επιτάχυνση και την οριστική υλοποίηση της µεγάλης 

αυτής αλλαγής. 


