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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πορεία ανάπτυξης και οργάνωσης των υγειονομικών υπηρεσιών είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που 
επικρατούν σε μία χώρα. Ειδικότερα για την Ελλάδα, η πορεία αυτή μπορεί να 
χαρακτηρισθεί και ως παράλληλη με την πορεία ανάπτυξης του ελληνικού κράτους.

Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, η Μικρασιατική καταστροφή, ο εμφύλιος 
πόλεμος, η δικτατορία, οι οικονομικές συνθήκες και το κοινωνικό-πολιτικό 
περιβάλλον επηρέασαν και καθόρισαν την πορεία ανάπτυξης των υπηρεσιών υγείας. 
Μετά το 1974 και την πτώση της δικτατορίας γίνεται συνειδητή η ανάγκη για τομές 
στο χώρο της υγείας και για ριζική παρέμβαση στον τρόπο παραγωγής, 
χρηματοδότησης και διανομής των υπηρεσιών υγείας με συνέπεια να 
πραγματοποιηθούν σημαντικά βήματα προόδου και μεταρρυθμιστικής 
δραστηριότητας. 

Αξιοσημείωτες προσπάθειες αυτής της περιόδου αποτέλεσαν η έκθεση του 
Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για την υγεία, καθώς 
και το «σχέδιο Δοξιάδη»‑ . Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 αρχίζει να 1
εμφανίζεται ένας έντονος προβληματισμός για την ανάγκη μεταρρύθμισης του 
συστήματος υγείας στην Ελλάδα. Ο προβληματισμός αυτός ήταν η απαρχή για τη 
δημιουργία ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), που έλαβε σάρκα και οστά με 
τη ψήφιση του Ν. 1397/1983, και το οποίο βασίστηκε στις αρχές της ισότητας και 
της καθολικής κάλυψης του πληθυσμού, εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλής 
ποιότητας φροντίδα.

Παρά τις πολλαπλές αλλαγές στο ιδεολογικό και νομοθετικό πλαίσιο του 
συστήματος υγείας κατά τη δεκαετία του 1990, που ακολουθεί, ο στόχος είναι 
κοινός: ο εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας και η ανταπόκρισή του στις 
ανάγκες των πολιτών. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι συζητήσεις για την ανασυγκρότηση του 
συστήματος υγείας στην Ελλάδα εντάθηκαν και έθεσαν στο επίκεντρο των 
αναλύσεων το ζήτημα της αναγκαιότητας δημιουργίας του Ενιαίου Φορέα Υγείας 
(ΕΦΥ), ως μηχανισμού για την ενιαία οργάνωση της χρηματοδότησης των 
υπηρεσιών υγείας. 

Έτσι, τον Αύγουστο του 1997 ψηφίστηκε ο νόμος 2519 για την «Ανάπτυξη και 
τον Εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Οργάνωση των Υγειονομικών 
Υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το Φάρμακο και άλλες διατάξεις». Την περίοδο μετά το 
2000, οι συνθήκες για μια ευρείας κλίμακας παρέμβαση στον υγειονομικό τομέα 
είναι ευνοϊκές, αφού καταγράφεται πλέον μια πλατιά κοινωνική συναίνεση για τη 
μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας. Το σχέδιο μεταρρύθμισης με τίτλο «Υγεία 

 Γαβριήλ Κουρής, Κυριάκος Σουλιώτης, Αναστάσιος Φιλαλήθης, Οι «περιπέτειες» των 1

μεταρρυθμίσεων του ελληνικού συστήματος υγείας: μια ιστορική επισκόπηση, 2007, διαθέσιμο στο: 
http://www.society-economy-health.gr/extra/archive/issue_1/03.pdf
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για τον Πολίτη» έθετε ως σκοπό τη μετεξέλιξη του ΕΣΥ σ΄ ένα σύγχρονο και 
αποτελεσματικό σύστημα υγείας. 

Την περίοδο μετά το 2004, ψηφίστηκαν νόμοι που αφορούσαν την ιατρικώς 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, το σύστημα αιμοδοσίας, τη δημόσια υγεία, τον 
κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, τη φαρμακευτική περίθαλψη, το σύστημα 
προμηθειών κτλ.

2 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ

Η πολιτική υγείας, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) 
συνίσταται στο «σύνολο των μέτρων και των αποφάσεων που λαμβάνει κάθε 
κυβέρνηση για την προώθηση και την ανάπτυξη του τομέα υγείας της χώρας της, 
με γνώμονα τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού, τους διαθέσιμους πόρους και τους 
υπάρχοντες πολιτικούς περιορισμούς, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα τους 
κυριότερους τρόπους επίτευξης των». Οι στόχοι της πολιτικής υγείας 
που τίθενται από τα περισσότερα κράτη είναι παρόμοιοι, κάτι το οποίο 
επιβεβαιώνεται και από δύο σχετικές εκθέσεις του ΟΟΣΑ‑  και περιλαμβάνουν: την 2
ισότητα στη πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας, την προστασία του εισοδήματος, την 
μακροοικονομική και μικροοικονομική αποδοτικότητα, την ελευθερία επιλογής των 
«καταναλωτών»/ασθενών και την κατάλληλη αυτονομία των προμηθευτών. Η 
διαμόρφωση της πολιτικής υγείας δε συνιστά μία «απομονωμένη» οργανωτική και 
διοικητική διαδικασία, αλλά αποτελεί μέρος ευρύτερων δομικών αλλαγών-
μεταρρυθμίσεων που λαμβάνουν χώρα στο κοινωνικό πεδίο.

Ακολουθώντας την ταξινόμηση των συστημάτων υγείας που έχει προταθεί 
από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), θα μπορούσε 
να υποστηριχθεί ότι το ελληνικό σύστημα υγείας είναι ένα μείγμα που συνδυάζει 
στοιχεία των ολοκληρωμένων εθνικών συστημάτων υγείας, των συμβολαιακών 
ασφαλιστικών συστημάτων και των ασφαλιστικών συστημάτων αποζημίωσης, 
ενσωματώνοντας αρχές διαφορετικών οργανωτικών προτύπων (OECD, 1992). Εκτός 
των στοιχείων από διαφορετικά πρότυπα οργάνωσης δημόσιου χαρακτήρα 
συστημάτων υγείας, το ελληνικό σύστημα ενσωματώνει σε σημαντικό βαθμό 
χαρακτηριστικά και του ιδιωτικού τομέα.

Οι διαδικασίες για τη δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) 
ξεκίνησαν το 1983 από τον Υπουργό Υγείας και Προνοίας Παρασκευά Αυγερινό, στα 
πλαίσια μεταρρύθμισης και αναβάθμισης της δημόσιας υγείας και της λειτουργικής 
ενοποίησης των δημοσίων υποδομών περίθαλψης, ενώ το έκανε πράξη ο διάδοχός 
του Γεώργιος Γεννηματάς. Σκοπός του είναι η ιατροφαρμακευτική και 
νοσηλευτική κάλυψη των αναγκών του ελληνικού πληθυσμού και όσων διαμένουν 
στην Ελλάδα, μέσω της παροχής δωρεάν υπηρεσιών. Αιχμή του συστήματος ήταν η 
δημιουργία Κέντρων Υγείας, περιφερειακών και νομαρχιακών Νοσοκομείων στην 
Ελλάδα. Η μεταρρύθμιση αυτή εισήχθη με το νόμο 1397/1983. 

 Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Εκθέσεις Υγείας του ΟΟΣΑ2
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Οι μονάδες υγείας χωρίζονται σε δύο τμήματα ως εξής:

• Κέντρα Υγείας: Μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με σκοπό την πρόληψη, 
θεραπεία και αποκατάσταση.

• Νοσοκομεία: δευτεροβάθμια/τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, με σκοπό την 
ενδονοσοκομειακή περίθαλψη.

Για τους ασφαλισμένους σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης προβλέπεται η 
παροχή υπηρεσιών υγείας και από τους κλάδους υγείας των ταμείων τους ή το 
νεοσύστατο Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ο οποίος είναι 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που συστάθηκε με τον νόμο 3918/2011 με 
σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας από έναν ενιαίο εθνικό φορέα. 

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) έχει σκοπό την αποστολή 
εξειδικευμένου προσωπικού στον τόπο ενός εκτάκτου συμβάντος, για την παροχή 
άμεσης βοήθειας και διακομιδής πασχόντων ατόμων, προς τους πλησιέστερους 
υγειονομικούς σχηματισμούς (νοσοκομεία, κέντρα υγείας). 

Τα επίπεδα περίθαλψης, επίσης, είναι τα εξής:

(1) Πρωτοβάθμια περίθαλψη
Η κατηγορία αυτή αφορά την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και καλύπτει 

υπηρεσίες διάγνωσης και πρόληψης ασθενειών, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν την 
εσωτερική νοσηλεία του ασθενή (overnight stay). 

Την κατηγορία αυτή καλύπτουν τόσο δημόσιοι όσο και ιδιωτικοί φορείς όπως 
παρουσιάζεται ακολούθως: 

α) Διαγνωστικά κέντρα, τα οποία παρέχουν διευρυμένο φάσμα υπηρεσιών 
διάγνωσης, το οποίο υποστηρίζεται από τον ανάλογο τεχνολογικό εξοπλισμό, 
β) Εξωτερικά ιατρεία δημόσιων και ιδιωτικών θεραπευτηρίων. Ουσιαστικά, τα 
εν λόγω εξωτερικά ιατρεία λειτουργούν στις ίδιες εγκαταστάσεις με τα 
αντίστοιχα νοσοκομεία ή κλινικές και αποτελούν κατ’ ουσία διαγνωστικά 
κέντρα, 
γ) Μικροβιολογικά-βιοχημικά εργαστήρια τα οποία λειτουργούν σε συνοικιακό 
επίπεδο και παρέχουν περιορισμένο αριθμό υπηρεσιών εντός των 
εγκαταστάσεων τους, κυρίως λόγω του περιορισμένου ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού που διαθέτουν και 
δ) Ιδιωτικά ιατρεία ειδικευμένων ιατρών. 

(2) Δευτεροβάθμια Περίθαλψη

Σε αυτή την κατηγορία περιέχονται υπηρεσίες οι οποίες απευθύνονται σε 
ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία σε κλινικές ή νοσοκομεία. 

Η δευτεροβάθμια περίθαλψη παρέχεται από τους παρακάτω φορείς: 
α) Δημόσια Νοσοκομεία που είναι και ο μεγαλύτερος φορέας της 
εξεταζόμενης κατηγορίας. Το κράτος τα χρηματοδοτεί για τις υπηρεσίες που 
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παρέχουν μέσω του κρατικού προϋπολογισμού αλλά και μέσω της κοινωνικής 
ασφάλισης. Ως ποσοστό επί του συνόλου των κλινών, κατέχουν την πρώτη 
θέση με ποσοστό της τάξης του 65% περίπου, 
β) Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Κλινικές που ουσιαστικά αποτελούν αυτόνομες 
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι φορείς αυτοί αποτελούν το 60% κατά προσέγγιση 
του συνόλου των θεραπευτηρίων της χώρας, διαθέτοντας το 30% περίπου του 
συνόλου των κλινών και 
γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 
έχουν ίδιους πόρους και επιπλέον επιχορηγούνται και από το κράτος. 
Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των φορέων αυτής της κατηγορίας είναι μικρός.

 
(3) Τριτοβάθμια Περίθαλψη

Η κατηγορία αυτή απαρτίζεται από τα Περιφερειακά Γενικά και 
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία που διαθέτουν πληρότητα σε εξοπλισμό για την 
κάλυψη εξειδικευμένων περιπτώσεων.

Τα ασφαλιστικά ταμεία συνεχίζουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην παροχή 
και χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα. 

Ωστόσο, στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που επιχειρούνται σήμερα, τα 
παλαιότερα υποδείγματα που ακολουθούσαν τα ασφαλιστικά ταμεία (μοντέλο 
Bismarck)‑  τείνουν να καταργηθούν και να αντικατασταθούν από τη μέθοδο της 3
κατά κεφαλήν αποζημίωσης των ιατρών, βάσει των κλιμακίων περιθαλπόμενων 
δικαιούχων φροντίδας. 

Επιπροσθέτως, με τις μεταρρυθμίσεις που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο 
διάστημα, η αρμοδιότητα των ταμείων ασφάλισης υγείας πέρασε στο Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ συγχωνεύτηκαν τα τέσσερα μεγαλύτερα 
ταμεία και κλάδοι υγείας (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ) σε έναν ενιαίο φορέα, τον Εθνικό 
Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με την προοπτική να ενταχθούν 
σε αυτόν και άλλα ταμεία.

Το ΕΣΥ χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω της άμεσης 
και της έμμεσης φορολογίας και παρέχει επείγουσα προ-νοσοκομειακή, 
πρωτοβάθμια και νοσοκομειακή φροντίδα, με αγροτικά ιατρεία, κέντρα υγείας και 
δημόσια νοσοκομεία που μέχρι πρόσφατα αποζημιώνονταν με κλειστό ημερήσιο 
νοσήλιο. 

Και εδώ όμως έχουν δρομολογηθεί αλλαγές, με την εφαρμογή των Κλειστών 
Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ), κατά το πρότυπο των Ομοιογενών Διαγνωστικών 
Κατηγοριών. Οι ιατροί που απασχολούνται στα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα 
υγείας είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, αμείβονται με μισθό και δεν 
επιτρέπεται να ασκούν ιδιωτική πρακτική. Ο ιδιωτικός τομέας περιλαμβάνει τα 

 The Bismarck Model, HealthMatters, 2011, διαθέσιμο στο: http://healthmatters4.blogspot.gr/2011/01/3
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κερδοσκοπικά νοσοκομεία, τα διαγνωστικά κέντρα, τα εργαστήρια και τους ιδιώτες 
ιατρούς και χρηματοδοτείται πρωτίστως από άμεσες πληρωμές των ασθενών και σε 
μικρότερο βαθμό από την ιδιωτική ασφάλιση υγείας. 

Η τελευταία, εκτός της αποζημίωσης για χρησιμοποίηση και επίσκεψη 
επαγγελματιών υγείας, μπορεί να λάβει και τη μορφή ασφαλιστικής κάλυψης της 
πρόσβασης είτε σε Δίκτυα Επιλεγμένων Προμηθευτών είτε σε Οργανισμούς 
Διατήρησης της Υγείας. 

Μεγάλο τμήμα του ιδιωτικού τομέα, όπως προαναφέρθηκε, συνάπτει 
συμβάσεις με τα ασφαλιστικά ταμεία για την παροχή κυρίως πρωτοβάθμιων 
υπηρεσιών και χρηματοδοτείται κατά πράξη και περίπτωση, σε προσυμφωνημένες 
τιμές.

3 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το σύστημα υγείας παρουσιάζει σήμερα σοβαρά και βαρύνουσας σημασίας 
προβλήματα. Η παρούσα διαρθρωτική οικονομική εμπλοκή επιδεινώνει περαιτέρω 
την κατάσταση στον υγειονομικό τομέα. 

Όμως η οικονομική και υγειονομική κρίση προσφέρει μια αφορμή για 
αλλαγές με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ισότητας του 
συστήματος. Η μείωση των πόρων για την υγειονομική περίθαλψη, η υπερβάλλουσα 
ζήτηση στο δημόσιο τομέα υγείας, το μεγάλο τμήμα του πληθυσμού που βρίσκεται 
χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, η ανεπαρκής συγκέντρωση ασφαλιστικών εισφορών 
του κλάδου υγείας, η περιορισμένη ολοκλήρωση της σχέσης δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα υγείας και η επικυριαρχία της προσφοράς με ενίσχυση των 
μονοπωλιακών τάσεων, είναι από τα βασικά προβλήματα της υγειονομικής 
περίθαλψης στην εποχή της οικονομικής κρίσης. 

Η κρίση έχει επίσης επηρεάσει αρνητικά τον ιδιωτικό τομέα που 
αντιμετωπίζει πρόβλημα σχολάζουσας δυναμικότητας.

Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο επιδεινώθηκε λόγω της οικονομικής 
και κατ’ επέκταση της υγειονομικής κρίσης και απαιτεί άμεση εξυγίανση είναι το 
ζήτημα της έλλειψης προσωπικού σε όλες τις μονάδες υγείας.

Επιπλέον, με την από 30/04/2015 ΚΥΑ «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας» καθορίστηκαν οι 
προϋποθέσεις και οι κατηγορίες των δικαιούχων για την δωρεάν πρόσβασης στα 
Νοσοκομείατα εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα από το Υπουργείο Υγείας 
νοσηλευτικά ιδρύματα ΝΠΙΔ, στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας στις Μονάδες 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στα 
εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα Νοσοκομεία από το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, καθώς και σε ιδρύματα αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας 
εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης με το βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστου. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση θεσπίζεται νέο 
σύστημα χορήγησης Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφάλιστου (ΒΥΑ), με το οποίο 
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διασφαλίζεται η δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις προαναφερόμενες δημόσιες δομές 
παροχής υπηρεσιών υγείας και η νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 
Το ΒΥΑ θα χορηγείται, ανεξαρτήτως εισοδηματικού κριτηρίου, σε όλους τους 
δικαιούχους. Οι κάτοχοι του ΒΥΑ δικαιούνται του συνόλου των παροχών υγείας 
που δικαιούνται και οι ασφαλισμένοι

Σημαντικά νέες παραμέτρους εισάγει το τμήμα του 3ου Μνημονίου στον 
τομέα της υγείας συνολικά, θέτοντας μηχανισμούς ελέγχου σε κάθε στάδιο και 
κάθε διαδικασία που ακολουθείται για την παροχή περίθαλψης στους ασθενείς. 

Επαναφέρεται το 5ευρω στα νοσοκομεία, η αλλαγή των διοικητών, η 
τιμολόγηση των φαρμάκων στο 50% και 32,5% της αρχικής τιμής του πρωτοτύπου 
με άρση της προστασίας για τα φάρμακα πριν το 2012, η κοστολόγηση των 
γενοσήμων με βάση τις τρεις φθηνότερες τιμές παραπέμφθηκε για αργότερα χωρίς 
να προσδιορίζεται πότε, τα ΜΗΣΥΦΑ παραμένουν ως έχουν, προβλέπονται 
συμφωνίες όγκου - τιμής για τα γενόσημα, διαγωνισμοί στα νοσοκομεία με 
δραστική ουσία για ενίσχυση της χρήσης γενοσήμων (παραμένουν οι τρεις 
προμηθευτές για να υλοποιηθούν τελικά οι διαγωνισμοί), μείωση των τιμών των 
ιατρικών εξετάσεων σε συνάρτηση με τα clawback και τις οροφές που θέτει ο 
ΕΟΠΥΥ για τις διαγνωστικές εξετάσεις, μέτρα ελέγχου των ακριβών θεραπειών 
κλπ. 

Οι νέες παράμετροι που τίθενται τώρα από το νέο Μνημόνιο, προβλέπουν 
κίνητρα στους φαρμακοποιούς για διείσδυση των γενοσήμων στην αγορά, 
εισαγωγή των συμφωνιών τιμής - όγκου, εισαγωγή της αξιολόγησης τεχνολογίας 
υγείας με τη δημιουργία ειδικού φορέα, βελτίωση θεσμικά της πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης με νόμο και υποστήριξη των δικαιωμάτων των ασθενών από τις αρχές, 
ηλεκτρονικός έλεγχος της πορείας του ασθενή μέσα στο σύστημα από την 
εξωνοσοκομειακή περίθαλψη μέχρι τις παραπομπές του, προκειμένου να φτάσει να 
νοσηλευτεί, με έμφαση στο χρόνο αναμονής για νοσηλεία. 

Παράλληλα επανέρχεται η εφαρμογή του συστήματος των DRG's ή 
εναλλακτικού συστήματος, δημοσιονομικός έλεγχος στα νοσοκομεία ως το 2018, 
αλλά και χαρτογράφηση του δημοσίου συστήματος υγείας ως προς την ικανότητά 
του για κάλυψη των ασθενών, προκειμένου ανά περιοχή να αγοράζει υπηρεσίες από 
τον ιδιωτικό τομέα υγείας ανάλογα με τις ελλείψεις - ανάγκες του.

Αναλυτικά το νέο Μνημόνιο σε ότι αφορά τον τομέα υγείας, προβλέπει τα 
εξής:

(1) Υγειονομική Περίθαλψη

Οι αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τη μεταρρύθμιση του τομέα της 
υγείας, ελέγχοντας τη δημόσια δαπάνη, ασκώντας διαχείριση στις τιμές φαρμάκων, 
βελτιώνοντας  το νοσοκομειακό μάνατζμεντ, αυξάνοντας τις κεντρικές προμήθειες 
των νοσοκομείων, ασκώντας διαχείριση της ζήτησης στην ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη μέσω τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, 
αγοράζοντας υπηρεσίες υγείας από τον ιδιωτικό τομέα με οικονομικά αποδοτικό 
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τρόπο, εκσυγχρονίζοντας τα συστήματα πληροφορικής, αναπτύσσοντας ένα νέο 
ηλεκτρονικό σύστημα αναφοράς για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
περίθαλψη που επιτρέπει την διαμόρφωση μεθόδων περίθαλψης για τους ασθενείς.

Οι αρχές ως προαπαιτούμενη δράση επίσης δεσμεύτηκαν να επαναφέρουν τα 
προηγούμενα βασικά στοιχεία μεταρρυθμίσεων στο σύστημα υγείας.

Ειδικότερα:

α) θα τροποποιήσει το νόμο 4332/2015 για τον διορισμό των διοικητών 
νοσοκομείων
β) κατάργηση του  ΦΕΚ 1117/2015, με σκοπό την εκ νέου επιβολή κυρώσεων για 
ανάρμοστη συμπεριφορά και σύγκρουση συμφερόντων στη συνταγογράφηση και 
μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του ΕΟΦ συνταγή
γ) στην αποκατάσταση της πλήρους συνταγογράφησης με δραστική ουσία, 
μεταξύ άλλων με την κατάργηση της εγκυκλίου 26225 / 04.08.2015
δ) μείωση της τιμής όλων των εκτός πατέντας φαρμάκων στο 50 % και των 
γενοσήμων στο 32,5% της τιμής του πρωτοτύπου υπό προστασία πατέντας, 
κατάργηση των κεκτημένων δικαιωμάτων για τα φάρμακα που βρίσκονται ήδη 
στην αγορά το 2012
ε) Αποκατάσταση του εισιτηρίου 5 ευρώ για επισκέψεις στο νοσοκομείο
στ) καθιέρωση clawback για το 2015 στα διαγνωστικά και τις ιδιωτικές κλινικές 
και αποσύνδεση του clawback 2014 για τις ιδιωτικές κλινικές από αυτό του 2013.

Εξέχουσας σημασίας είναι και η πρόβλεψη του άρθρου 10 του νόμου 
2434/1996 σύμφωνα με την οποία διευκρινίζονται οι παροχές Ασθένειας σε Είδος 
στους Ηλικιωμένους Μακροχρονίως Ανέργους. 

Στο ίδιο κλίμα κινείται το ΠΔ 27/1983 στο οποίο προβλέπεται και ρυθμίζεται 
το δικαίωμα των φοιτητών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πιο συγκεκριμένα, 
υγειονομική περίθαλψη, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή, δικαιούνται οι 
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 
ημεδαποί ομογενείς και αλλοδαποί για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης που 
προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ενός Τμήματος 
προσαυξανόµενο κατά το ήμισυ. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των Α.Ε.Ι. για 
διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης προσαυξανόµενο κατά το μισυ

Η οργάνωση του ελληνικού συστήματος υγείας διαρθρώνεται σε έναν τριπλό 
άξονα: Εθνικό Σύστημα Υγείας, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ιδιωτικός 
Τομέας. 

Ο Ιδιωτικός Τομέας Υγείας, παρουσιάζει την τελευταία δεκαετία 
σημαντικότατη άνοδο. Ο ιδιωτικός τομέας κυριαρχεί στα διαγνωστικά και στην 
τεχνολογία, ανταγωνίζεται το δημόσιο σε μέρος της νοσοκομειακής περίθαλψης 
στα αστικά κέντρα και λειτουργεί συμπληρωματικά, αλλά άναρχα στην ανοικτή 
φροντίδα, με πολλές χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες. 

Ο ιδιωτικός τομέας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ιδιωτική δαπάνη που 
εκτιμάται σε 40-45% της συνολικής εθνικής δαπάνης, αλλά και σε δημόσια 
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χρηματοδότηση, κυρίως μέσω της Κοινωνικής Ασφάλισης. Παρατηρείται μια μαζική 
και ακριβή φυγή προς τα ιδιωτικά νοσοκομεία και ιδιώτες γιατρούς του 
νοσηλευτικού και πολλές φορές του διοικητικού προσωπικού. 

Αυτό που οδήγησε τους πολίτες προς αυτή την κατεύθυνση είναι πρώτα από 
όλα η δυσμενή κατάσταση των δημόσιων νοσοκομείων η έλλειψη προσωπικού, 
γιατρών. Τα κενά οδηγούν στην εξάντληση του υπάρχοντος προσωπικού και στην 
ταλαιπωρία των ασθενών. Αυτό που εξοντώνει τους ασθενείς και τους συνοδούς 
τους και που δημιουργεί και συνθήκες χάους, είναι σοβαρότατη έλλειψη 
νοσηλευτικού προσωπικού. 

Για χρόνια τώρα καθυστερεί η πρόσληψη πολλών ατόμων, κυρίως λόγω της 
αργής διαδικασίας προσλήψεων στο δημόσιο τομέα. Έτσι οι συγγενείς των 
ασθενών αναγκάζονται να καλύψουν αυτήν την ανεπάρκεια, μένοντας μέσα στους 
γεμάτους θαλάμους μέρα νύχτα, ή οδηγούνται στη δαπανηρή και άκρως 
προβληματική λύση των ‘αποκλειστικών νοσοκόμων’. Γι’ αυτό όταν μπορούν 
προσφεύγουν σε ιδιωτικές κλινικές, όπου τουλάχιστον η ξενοδοχειακή υποδομή 
είναι ικανοποιητική. 

Η έλλειψη προσωπικού δημιουργεί συνθήκες ανασφάλειας που αναγκάζουν 
ασθενείς να θέλουν να προσφέρουν χρηματισμό και όταν ακόμη δεν το θέλουν. Για 
το λόγο αυτό στρέφονται στην ιδιωτική αγορά υγείας. Οι παράγοντες που 
συμβάλλουν στη ζήτηση για ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας είναι οι εξής: 

❖ Επικρατούσες Συνθήκες: [Δημογραφικοί παράγοντες (ηλικία, φύλο, 
οικογενειακή κατάσταση).   Κοινωνικοί παράγοντες (πολιτιστικό - βιοτικό 
επίπεδο). Οικονομικοί παράγοντες (εισόδημα, κοινωνική ασφάλιση, τιμές). 
Ατομικές αξίες/ιδέες (ιεράρχηση προτεραιοτήτων, γνώση- πληροφόρηση)]
❖ Ανάγκη για λήψη υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας και για ταχύτερη 
πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. 
❖ Δημιουργία μεγάλων επιχειρηματικών σχημάτων με καθετοποίηση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και άριστο επίπεδο παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών. 
❖ Επίπεδο Νοσηλευτικών Υπηρεσιών. ο Ελλείψεις στη διάρθρωση, οργάνωση, 
λειτουργία των δημοσίων ιδρυμάτων (ώρες αναμονής στα εξωτερικά ιατρεία, 
συνθήκες διαμονής, ξενοδοχειακή υποδομή, ποιότητα γευμάτων, επικοινωνία με 
το νοσηλευτικό προσωπικό). ο Καθετοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών- ιδιωτικά /
οικονομικά κριτήρια. 
❖ Νομοθετικό πλαίσιο - Γραφειοκρατικά εμπόδια - Λίστες Αναμονής. ο 
Καθυστέρηση Εγκρίσεων Δαπανών από το δημόσιο. 
❖ Τεχνολογική πρόοδος: αύξηση θετικών ποσοστών κατά 100% στη διάγνωση και 
έως 80% στη θεραπεία, που καθίσταται δυνατή μόνο με σύγχρονο εξοπλισμό. 
❖ Ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης. 

Αντίστοιχα οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας διακρίνονται 
και διαφοροποιούνται μεταξύ τους βάσει κάποιων ανταγωνιστικών 

�10



χαρακτηριστικών, τόσο ποιοτικών, όσο και ποσοτικών.( Υγεία, Ιασώ, Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών).‑4

4 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο όρος «ιατρικός τουρισμός» δηλώνει δύο κατηγορίες υπηρεσιών:  

• Τη  διαχείριση ιατρικών αναγκών για επισκέπτες ο οποίοι βρίσκονται σε ξένη χώρα 
για ταξίδι διακοπών, ή για επαγγελματικό ταξίδι, ή για προσωρινή εγκατάσταση. 
Περιλαμβάνει επείγοντα περιστατικά υγείας (π.χ. καρδιακό επεισόδιο) ή τακτικές 
υγειονομικές ανάγκες για χρόνια νοσήματα (π.χ. αιμοκάθαρση νεφροπαθών).

• Τον «Ιατρικό Τουρισμό Επιλογής» (‘elective medical tourism’), όπου ο ασθενής 
επιλέγει να ταξιδέψει για να λάβει μια συγκεκριμένη ιατρική υπηρεσία, 
παρακινημένος από παράγοντες όπως: 

α) το κόστος της υπηρεσίας, 
β) την ποιότητα της υπηρεσίας και συνολικά της υγειονομικής περίθαλψης, 
γ) τον χρόνο αναμονής στη χώρα προέλευσης του για την παροχή παρόμοιας 
υπηρεσίας και 
δ) την ευκαιρία να συνδυάσει ιατρική φροντίδα με ψυχαγωγία/ ταξίδι. 

Για την πρώτη κατηγορία υπηρεσιών, τη διαχείριση ιατρικών αναγκών των 
τουριστών, οι σημαντικότερες ομάδες ασθενών με χρόνιες παθήσεις είναι: 
νεφροπαθείς καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς, άτομα με αιματολογικά νοσήματα , 
άτομα τρίτης ηλικίας που χρήζουν συστηματικής ιατρικής και φαρμακευτικής 
παρακολούθησης. 

Για τον «ιατρικό τουρισμό επιλογής», σήμερα οι πιο διαδεδομένες υπηρεσίες 
είναι‑ : πλαστική/αισθητική χειρουργική, οδοντιατρική, οφθαλμολογία,  τεχνητή 5
γονιμοποίηση,  καρδιολογία/καρδιοχειρουργική, ορθοπεδική θεραπεία και 
αποκατάσταση, θεραπεία καρκίνου, μεταμοσχεύσεις οργάνων. 

Ο ιατρικός τουρισμός, όπως τον εννοούν οι ειδικευμένοι διεθνείς φορείς, 
δεν περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως spa, ιαματικά λουτρά, κέντρα αδυνατίσματος, 
που εντάσσονται μάλλον στον ευρύτερο όρο «τουρισμός υγείας» ή 
«ευεξίας» (‘health tourism’, ‘wellness’).    

Δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για το μέγεθος της αγοράς ιατρικού 
τουρισμού. Ωστόσο, μια εκτίμηση όπου συγκλίνουν οι μελετητές είναι περίπου 15 

  ΠΔ 517/1991 διαθέσιμο στο http://www.isli.gr/site/attachments/article/702/%CE%A0%CE4

%94%20517-1991.pdf

 Ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα, Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, 5

2012, διαθέσιμο στο: http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/News/Lists/List/Attachments/360/MEDICAL
%20TOURISM%20FINAL%20ALL.pdf

�11

http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/News/Lists/List/Attachments/360/MEDICAL%20TOURISM%20FINAL%20ALL.pdf
http://www.isli.gr/site/attachments/article/702/%25CE%25A0%25CE%2594%2520517-1991.pdf


ως 20 δισεκατομμύρια δολάρια, που προκύπτει από περίπου 5 εκατομμύρια 
ασθενείς με μέσο όρο ιατρικής δαπάνης 3.000 ως 4.000 δολάρια‑ . 6

Το μέγεθος αναφέρεται μόνο στον ιατρικό τουρισμό επιλογής, και μόνο στις 
δαπάνες ιατρικών υπηρεσιών (όχι ταξίδι και διαμονή εκτός νοσοκομείων). Οι χώρες 
με τα περισσότερα έσοδα από ιατρικό τουρισμό είναι: Ινδία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, 
Βραζιλία, Μεξικό, Κόστα Ρίκα, Κούβα, Ουγγαρία, Τουρκία‑ . Οι Ευρωπαίοι 7
ταξιδεύουν σχετικά λιγότερο για ιατρικούς σκοπούς, ίσως επειδή οι ανάγκες υγείας 
τους καλύπτονται σε μεγαλύτερο βαθμό από δημόσια συστήματα υγείας ή 
ασφάλισης. Αντίθετα η μεσαία τάξη στην Ασία και στην Αμερική τείνει να πληρώνει 
ιδιωτικά, και ίσως αυτό εξηγεί την μεγαλύτερη ανάπτυξη προορισμών στην Ασία και 
την Νότιο Αμερική. 

Μέχρι τώρα οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, συμμετέχουν 
σε μικρό βαθμό στην κάλυψη δαπανών ιατρικού τουρισμού επιλογής. Για αυτό και 
υπερισχύουν οι ιατρικές υπηρεσίες που συνήθως δεν καλύπτονται ασφαλιστικά, 
όπως η οδοντιατρική ή η αισθητική χειρουργική.

Μέχρι στιγμής δεν υφίσταται νομοθετική πρόβλεψη για την ρύθμιση του 
κλάδου του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα τόσο σε επίπεδο Δημόσιου Τομέα όσο 
και Ιδιωτικού. Ένα παλαιότερο σχέδιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης προέβλεπε την δημιουργία Κέντρων Τουρισμού Υγείας (ΚΤΥ) τα οποία 
θα υποστηρίζονται από ξενοδοχειακές μονάδες πέντε αστέρων και άλλες 
τουριστικές υποδομές όπως spa, ιαματικά λουτρά, κέντρα αποκατάστασης, ειδικές 
κλινικές, κέντρα ομορφιάς και ευεξίας κ.λπ. 

Σε αυτά τα κέντρα θα παρέχονταν πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες 
υπηρεσίες από αναγνωρισμένους από το κράτος δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς 
που καλύπτουν το χώρο της υγείας και της ψυχικής υγείας σε Έλληνες ή 
αλλοδαπούς ασθενείς ενώ μέρος των υπηρεσιών θα επιτρέπεται να παρέχεται από 
υποδομές τουριστικών φορέων. 

Σύμφωνα με το προτεινόμενο αυτό θεσμικό πλαίσιο, τα Κέντρα Τουρισμού 
Υγείας θα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

• Κέντρα για την παροχή ψυχικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και βοήθεια 
επανένταξη ατόμων 

• Κέντρα για την αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων όπως π.χ. νεφροπαθών
• Κέντρα για εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες π.χ. χειρουργικές επεμβάσεις 
βασισμένα σε ένα εξαιρετικά υψηλού επιπέδου και εξειδικευμένο ιατρικό 
δυναμικό

• Κέντρα για την παροχή αποκατάστασης πολυτραυματιών και ατόμων με κινητικά 
προβλήματα

 Μελέτη για την Ανάπτυξη Ιατρικού Τουρισµού στην Ελλάδα, HealthyTips, διαθέσιµο στο: http://6

www.travelpassion.gr/useful/healthtips/3017-medical-tourism-in-greece-the-study-case.html

 Ibid7
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• Κέντρα κοσμητικής ιατρικής. Στην περίπτωση αυτή βασικός στόχος είναι η 
παροχή υπηρεσιών αισθητικής σε συνδυασμό με αισθητική ιατρική και αξιοποίηση 
των ιαματικών υποδομών και υποδομών ευεξίας – spa

• Κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
• Ειδικές μονάδες για οδοντιατρικές υπηρεσίες.

Επιπροσθέτως, αξιοσημείωτο είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ορισμένες 
δομές υγείας, δηλαδή κατηγορίες ιατρικών υπηρεσιών, που παρέχουν τη 
δυνατότητα ανάπτυξης ιατρικού τουρισμού. 

Σαφέστερα:

• Αιμοκάθαρση: Σύμφωνα με τις πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες, περίπου το 
10% του πληθυσμού, είτε στην Ελλάδα, είτε παγκοσμίως έχει χρόνια νεφρική 
νόσο. Οι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια όπως και οι χρονίως πάσχοντες 
διαφόρων κατηγοριών (για παράδειγμα, στις περιπτώσεις άσθματος, διαβήτη ή 
καρκίνου), στη διάρκεια προσωρινής παραμονής τους σε άλλο κράτος μέλος, 
έχουν το δικαίωμα σε κάθε αγωγή που κρίνεται απαραίτητη, λαμβάνοντας υπόψη 
την ιατρική κατάστασή τους. Στην Ελλάδα καλύπτονται ακόμη και τα έξοδα 
μετακίνησης των νεφροπαθών, από το χώρο διακοπών τους στο πλησιέστερο 
κέντρο αιμοκάθαρσης, όπως ανακοινώθηκε από τον ΕΟΠΥΥ για τους δύο από 
τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες. Τα ιδιωτικά κέντρα καλύπτουν Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη, αλλά από τουριστικές περιοχές μόνο την Κρήτη και τη Ρόδο τα 
οποία προσφέρουν ήδη υπηρεσίες σε τουρίστες. Αυτό που φαίνεται να λείπει 
εξολοκλήρου είναι οι συνδυασμένες παροχές τουριστικών πακέτων φιλοξενίας 
και υπηρεσιών αιμοκάθαρσης καθώς και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τον 
τουρίστα αναφορικά με την μετακίνηση και την ψυχαγωγία του. Οι μονάδες στη 
μεγάλη πλειοψηφία τους δεν έχουν πιστοποιημένα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας. 

• Αποκατάσταση - αποθεραπεία: Οι υπηρεσίες αποκατάστασης στην Ελλάδα 
άρχισαν να αναπτύσσονται την προηγούμενη δεκαετία μετά από κρατική 
πρωτοβουλία χρηματοδότησης των ιδιωτών μέσω του Αναπτυξιακού Επενδυτικού 
Νόμου. Ο Αναπτυξιακός – Επενδυτικός Νόμος 3299/04 άνοιξε ένα ακόμη 
παράθυρο για τη δημιουργία κέντρων αποκατάστασης και αποθεραπείας, τα οποία 
κατασκευάσθηκαν και διαμορφώθηκαν με προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας. 
Υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ιδιωτικών κέντρων στην Μακεδονία και Θεσσαλία, 
που δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς. Τα κέντρα που δημιουργήθηκαν 
χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά υψηλού επιπέδου υποδομές, ειδικό- προηγμένης 
τεχνολογίας- εξοπλισμό και από άρτιο επιστημονικό προσωπικό αποτελώντας 
μοναδικές στο είδος τους δομές στα Βαλκάνια και την Ευρώπη εν γένει. Τα 
φερόμενα ως «Κέντρα Αποθεραπείας» χωρών όπως η Σερβία και η Κροατία έχουν 
ένα σημαντικά περιορισμένο εύρος υπηρεσιών συγκρινόμενα με των αντίστοιχων 
Κέντρων της Ελλάδας ενώ υστερούν σημαντικά από πλευράς κτιριακών 
υποδομών και σύγχρονων εγκαταστάσεων. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια 
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καθιερωμένου κύρους αγορά υπηρεσιών φυσικής αποκατάστασης (Γερμανία, 
Ελβετία) με υψηλή εξειδίκευση αλλά ταυτόχρονα και υψηλό κόστος.

• Τεχνητή αναπαραγωγή - Εξωσωματική γονιμοποίηση: Η Ελλάδα έχει ευνοϊκή 
νομοθεσία συγκριτικά με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, και ήδη έχει αρχίσει να 
αναπτύσσεται ο «αναπαραγωγικός τουρισμός». Τα ιδιωτικά κέντρα βρίσκονται σε 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κρήτη. Τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες 
ζευγάρια από χώρες όπως η Αυστραλία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Αγγλία ή 
οι ΗΠΑ επισκέπτονται την Ελλάδα για να κάνουν εξωσωματική γονιμοποίηση και 
να αποκτήσουν παιδί.  Ένας από τους λόγους για τους οποίους καταφεύγουν στην 
Ελλάδα -εκτός από τα αντικειμενικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας των ελληνικών 
μονάδων και το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο- είναι οι αυξημένες πιθανότητες που 
έχουν στην Ελλάδα να βρουν ξένα ωάρια. Η νομοθεσία που επιτρέπει τη δωρεά 
ωαρίων επιβάλλει την ανωνυμία της δότριας και προβλέπει χρηματική αποζημίωση 
για τις υπηρεσίες της. Ευνοεί έτσι τη διαδικασία, σε σύγκριση με τα ισχύοντα σε 
άλλες χώρες. Στην Ιταλία και στη Γερμανία, για παράδειγμα, η δωρεά ωαρίων 
απαγορεύεται. Στην Αυστραλία επιτρέπεται, αλλά ο νόμος απαγορεύει την 
ανωνυμία της δότριας (το παιδί μπορεί να την εντοπίσει), κάτι που έχει 
υποδιπλασιάσει τις δωρεές τα τελευταία χρόνια. Για την εποπτεία από πλευράς 
επιστημονικής αξιοπιστίας και δεοντολογίας ιδρύθηκε με σχετικό νόμο του 2005 η 
Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η οποία παραμένει 
ανενεργή τα τελευταία χρόνια λόγω παντελούς έλλειψης πόρων και προσωπικού. 

• Ιαματικά λουτρά: Στην Ελλάδα η αναζήτηση νερών με θεραπευτικές ιδιότητες δεν 
είναι καθόλου δύσκολη. Ολόκληρη η χώρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
«πηγή», αφού το έδαφός της απαριθμεί περί τις 80 ιαματικές πηγές, οι οποίες 
αναβλύζουν διάσπαρτες σε όλη της την έκταση‑ . Κλινικές μελέτες εκκρεμούν για 8
την αντικειμενική απόδειξη των θεραπευτικών ιδιοτήτων του νερού. Εφόσον 
αποδειχθεί, το συγκεκριμένο λουτρό θα πρέπει να αξιοποιηθεί με τις κατάλληλες 
ιατρικές και τουριστικές υποδομές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ιαματικών 
λουτρών αποτελούν τα Λουτρά Αιδηψού, τα Λουτρά Θέρμης, οι πηγές της 
Ικαρίας, ο Καϊάφας, τα Λουτρά Ηραίας, τα Λουτρά Πόζαρ κ.ά. 

5 ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Εν κατακλείδι, το ελληνικό σύστημα υγείας παρουσιάζει ελλείψεις και 
ελαττώματα τα οποία οφείλουν να εξυγιανθούν. Η ισχύουσα νομοθεσία αν και 
επιδιώκει να ρυθμίσει πληθώρα ζητημάτων εντούτοις διατηρεί ορισμένα κενά τα 
οποία κρίνεται σκόπιμο και συνάμα απαραίτητο να καλυφθούν με απώτερο στόχο 
την αρτιότερη οργάνωση και λειτουργία του ελληνικού συστήματος υγείας. 

Στη σημερινή συγκυρία τόσο ο δημόσιος τομέας όσο και ο ιδιωτικός 
αντιμετωπίζουν σοβαρά, αλλά αντιδιαμετρικά, προβλήματα. Ένα χαρακτηριστικό 

 Ερευνητικό Πρόγραµµα «Ιαµατικές Πηγές και Λουτρότοποι», 2011, διαθέσιµο στο: http://www.ekke.gr/publications/8

938.pdf
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παράδειγμα της κατάστασης αποτελεί το γεγονός ότι ο δημόσιος τομέας έχει 
πρόβλημα, αφ’ ενός μεν, χρηματοδότησης και αφ’ ετέρου ανταπόκρισης στην 
αυξημένη ζήτηση, που δημιούργησε η οικονομική κρίση. 

Η κρίση έχει επίσης επηρεάσει αρνητικά τον ιδιωτικό τομέα που 
αντιμετωπίζει πρόβλημα σχολάζουσας δυναμικότητας, με πιθανές συνέπειες την 
αυξημένη κοινωνική ένταση λόγω της αδυναμίας του δημόσιου τομέα να 
ανταποκριθεί και επιπτώσεις στην ανεργία, αν ο ιδιωτικός τομέας υποχρεωθεί σε 
απολύσεις. Μία λύση στο δίδυμο αυτό πρόβλημα θα ήταν η αναζήτηση 
συνεργασιών μεταξύ του δημοσίου και το ιδιωτικού τομέα. Σε πολλές περιπτώσεις, 
η σχολάζουσα δυναμικότητα του ιδιωτικού τομέα θα μπορούσε να ικανοποιήσει 
δημόσια ζήτηση, με την προϋπόθεση αμοιβαία επωφελών τιμών και συμβάσεων. 

Κι αν οι μεταρρυθμίσεις που επιχειρήθηκαν στο παρελθόν δεν κατόρθωσαν 
να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των πολιτών και να συνδράμουν στη διαμόρφωση 
ενός ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας, η επιτυχία των 
μελλοντικών μεταρρυθμιστικών σχεδιασμών θα εξαρτηθεί από: 

α) την πολιτική βούληση που θα υπάρξει και τη διακομματική συνεργασία που 
θα επιδιωχθεί, 
β) την ενσωμάτωση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών στη διαχείριση του συστήματος και 
γ) την κινητοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα στο νέο οργανωτικό 
περιβάλλον.
Ένα πάντος είναι σίγουρο: το σύστημα υγείας της χώρας έχει απασχολήσει 

την πολιτική και κοινωνική ζωή για πολλά χρόνια, ενώ ταυτόχρονα με τις 
μεταρρυθμίσεις προκύπτουν όλο και περισσότερες νέες ανακαλύψεις και ζητήματα, 
τα οποία και πρέπει να αντιμετωπιστούν παράλληλα με τις παλαιές παθογένειες. Για 
τον λόγο αυτό προτείνουμε στον βουλευτή της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων 
να προβεί σε περαιτέρω έρευνα και να αναζητήσει ειδικότερες πηγές που θα του 
χαρίσουν μεγαλύτερη κατανόηση του προβλήματος και θα τον οδηγήσουν στην 
εξεύρεση των κατάλληλων λύσεων. 
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