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Η ∆ηµόσια Υγεία σε Κίνδυνο
Στην προσπάθειά της να µειώσει η κυβέρνηση τα ελλείµµατα της και 
να χρηµατοδοτήσει το χρέος της, θυσιάζει τη ∆ηµόσια Υγεία και την 
ασφάλεια των πολιτών. 

Το µεγαλύτερο µέρος του βάρους της εξοικονόµησης δηµοσίων 
πόρων το έχει αναλάβει ο φαρµακευτικός κλάδος, καθιστώντας 
συνεχώς και πιο δύσκολη την πρόσβαση των ασθενών στην 
θεραπεία τους.

Η ραγδαία αύξηση της ανεργίας, οι συνεχείς περικοπές στον 
προϋπολογισµό για την υγεία και η εµµονή µείωσης της 
φαρµακευτικής δαπάνης, δηµιουργούν τεράστιες κοινωνικές 
ανισότητες θέτοντας σε κίνδυνο τη ∆ηµόσια Υγεία.



Οι έρευνες που γίνονται τα τελευταία χρόνια τόσο
σε παγκόσµιο όσο και σε εθνικό επίπεδο
αποδεικνύουν σαφώς πως η κατάσταση της
∆ηµόσιας Υγείας στην Ελλάδα έχει επιδεινωθεί.



Οι επιπτώσεις της Κοινωνικής Κρίσης 
στην Υγεία των Ελλήνων

� ≈30% η ανεργία το 2013 Vs 10.1% (2005)
� 2.000.000 ανασφάλιστοι και άποροι χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες 

υγείας
� Κατάρρευση της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, συρροή στα νοσοκομεία με 

πολλές αρνητικές συνέπειες σε κόστη
� 30%  ετήσια αύξηση των υπηρεσιών των «κοινωνικών ιατρείων»
� 50% μείωση των προγραμμάτων επανένταξης, με αποτέλεσμα την 

αύξηση των κρουσμάτων HIV και ραγδαία αύξηση αριθμού θανάτων από 
μολύνσεις και άλλες θανατηφόρες ασθένειες
� 3 χρόνια μείωση του προσδόκιμου ζωής



Τα 4 τελευταία χρόνια η εξοικονόµηση 
δαπανών έφτασε τα €3,1 δις, (µείωση 55%)
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Ο στόχος για το 2014 πρέπει να είναι €2,25 δις



Κατά κεφαλήν συνολική και δηµόσια 
δαπάνη υγείας, χώρες ΟΟΣΑ, 2011

Συνολική δαπάνη Ελλάδα vs ΟΟΣΑ :   -30%
Δημόσια δαπάνη Ελλάδα vs ΟΟΣΑ : -40%

Source: OECD, 2012



∆ηµόσια εξωνοσοκοµειακή δαπάνη 
Ελλάδας/κατά κεφαλήν vs EΕ
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Μη βιώσιμος 
στόχος

για τη Δημόσια 
Υγεία και τους 

ασθενείς

Ο στόχος για το 2014 πρέπει να αναθεωρηθεί στα €2,25 δισ

€2,25 bil€2,37bil €2,0 bil

+58%



Με στόχο τα €2.25 δισ. το 2014 
η κατά κεφαλή φαρμακευτική 
περίθαλψη των Ελλήνων 
θα είναι στο 60% του μέσου 
όρου της EU(27)….

Χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερες μειώσεις  για να 
είναι ικανοποιημένη η Τρόικα και η Πολιτεία;;


