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τόχοι VS Προκλιςεων



Ανκρϊπινθ Τγεία και ΕΕ

 Η ανκρϊπινθ υγεία προςτατεφεται και λαμβάνεται 
υπόψθ ςτισ πολιτικζσ και δραςτθριότθτεσ τθσ ΕΕ 
(άρκ. 168, Ευρωπαϊκι Συνκικθ για τθ λειτουργία τθσ ζνωςθσ)

 2007: τρατθγικι Τγείασ
● Προαγωγι τθσ καλισ υγείασ ςε μια Ευρϊπθ που γερνά

● Προςταςία πολιτϊν από απειλζσ κατά τθσ υγείασ

● Στιριξθ δυναμικϊν ςυςτθμάτων υγείασ & νζων τεχνολογιϊν

Οι τόχοι αυτοί ςυνδζονται 

με τουσ ςκοποφσ τθσ Στρατθγικισ ΕΤΡΩΠΘ 2020



Ευρϊπθ 2020

Ζξυπνθ και Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ

Με ζξυπνεσ επενδφςεισ ςτθν υγεία
● ενίςχυςθ παραγωγικότθτασ, καινοτομίασ

● δθμιουργία νζων δεξιοτιτων

● μείωςθ ανιςοτιτων

● βιωςιμότερα ςυςτιματα υγείασ



ΕΕ και ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ

Φεβρ-2013: Κοινωνικζσ Επενδφςεισ για τθν Ανάπτυξθ και 
Συνοχι (μερίδιο ςτθν υγεία)

2014-2020: Πρόγραμμα Στιριξθσ Εκνικϊν Προςπακειϊν 
(449 εκατ.)

● Προαγωγι τθσ υγείασ & Πρόλθψθ των νόςων

● Προςταςία πολιτϊν από διαςυνοριακζσ απειλζσ υγείασ

● Ανάπτυξθ καινοτόμων & βιϊςιμων ςυςτθμάτων υγείασ

● Καλφτερθ & αςφαλζςτερθ περίκαλψθ

4 εκατ. πολιτϊν ςτθν ΕΕ προςβάλλονται ετθςίωσ 
από μόλυνςθ κατά τθ διάρκεια τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ

http://ec.europa.eu/health/strategy/policy/index_el.htm

http://ec.europa.eu/health/strategy/policy/index_el.htm


Ακόμα από τθν ΕΕ (1)

- Ευρωπαϊκά ςυςτιματα ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ
(Early Warning Response System/EWRS)

και για τα τρόφιμα
(Rapid Alert System for Food and Feed/RASFF)

- Επιτροπι Τγειονομικισ 
Αςφάλειασ

- Ευρωπαϊκό Κζντρο Πρόλθψθσ και Ελζγχου Νόςων
(European Centre for Disease Prevention and Control/ECDC)



Ακόμα από τθν ΕΕ (2)

 Ευρωπαϊκά Ερευνθτικά Δίκτυα
(χθμικζσ, βιολογικζσ, 

ραδιοπυρθνικζσ διαςυνοριακζσ απειλζσ)

Πρόςφατα παραδείγματα ΧΒΡΠ απειλϊν 
Μόλυνςθ ανοξείδωτου χάλυβα από κοβάλτιο-60,
Χρθςιμοποίθςθ πολωνίου-210 ωσ δθλθτθρίου,
Μόλυνςθ γάλακτοσ από μελαμίνθ,
Γρίπθ των πτθνϊν A(H5N1).



Ελλάδα: Σι δείχνουν οι Ζρευνεσ (1)

ΟΟΑ
Ιδιωτικζσ Πλθρωμζσ: ςτθν 1θ κζςθ θ Ελλάδα 

(2013: 30,7% τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ υγείασ) 



Ελλάδα: Σι δείχνουν οι Ζρευνεσ (2)

Hprolipsis, ΕΚΠΑ
(Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ 

τθσ Ιατρικισ Σχολισ, Επιςτ. Υπεφκυνθ: Γιώτα Τουλοφμθ)

Δυςκολία Πρόςβαςθσ ςτθ Φροντίδα Τγείασ

ΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΛΟΓΟΙ

ΛΙΣΕ ΑΝΑΜΟΝΘ 
ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΙΑ

6.000 Ζλλθνεσ 22,5% 71% 38%

600 Μετανάςτεσ 19,8% 36,3% 47,8%

500 Σςιγγάνοι/Ρομά 37,3% 74,1% 39,6%

- Ζλλειμμα πλθροφόρθςθσ (τρόποσ μετάδοςθσ ιογενϊν θπατιτίδων, ΗIV)
- Υψθλά ποςοςτά φορζων ιογενοφσ θπατίτιδασ που δεν το γνϊριηαν (64,5 – 85,7%)



Ελλάδα: Σι δείχνουν οι Ζρευνεσ (3)

HELLAS  HEALTH VI
(Ινςτιτοφτο Κοινωνικισ και Προλθπτικισ Ιατρικισ  

& το Κζντρο Μελετών Υπθρεςιών Υγείασ, Ιατρικι Σχολι, ΕΚΠΑ)

Μόνο 12% δθλϊνει «εξαιρετικι» υγεία 
& 29% «πολφ καλι»

Ο ενιλικασ Ζλλθνασ του 2015 περιγράφεται

 Κακζσ ςυνικειεσ

 Κακι διατροφι

 Κάπνιςμα

 Αποχι από άςκθςθ

 Προβλθματικι πρόςβαςθ ςτθ φροντίδα υγείασ



Ελλάδα: Σι δείχνουν οι Ζρευνεσ (4)

HELLAS  HEALTH VI
(Ινςτιτοφτο Κοινωνικισ και Προλθπτικισ Ιατρικισ  

& το Κζντρο Μελετών Υπθρεςιών Υγείασ, Ιατρικι Σχολι, ΕΚΠΑ)

Ο ενιλικασ Ζλλθνασ του 2015

 Ταυτίηει τθν πρωτογενι πρόλθψθ με τθ δευτερογενι

 Χαμθλά ποςοςτά ςτθ χριςθ προλθπτικϊν εξετάςεων

 2 ςτουσ 10 δεν ζχουν μετριςει τθν αρτθριακι πίεςθ,                  
τθ χολθςτερόλθ & το ςάκχαρο αίματοσ



Ελλάδα: 
Σι δείχνουν οι …Καταγγελίεσ

ΕΚΘΕΘ ΤΝΘΓΟΡΟΤ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΘ
(Επιτροπι Θεςμών και Διαφάνειασ τθσ Βουλισ, 13-11-2015)

 Σχεδόν 1 ζτοσ χρειάςκθκε για να πραγματοποιθκεί 
εγκεκριμζνθ κεραπευτικι μζκοδοσ ςε αςκενείσ με Parkinson

 Αδυναμία εμβολιαςμοφ αναςφάλιςτων παιδιϊν, 
παρά τθν φπαρξθ ρθτισ πρόβλεψθσ

 Οι δυςλειτουργίεσ του ςυςτιματοσ, 
που δεν μπορεί να καλφψει 

τουσ ςτόχουσ που το ίδιο κζτει, 
οφείλονται ςε πάγια προβλιματα οργάνωςθσ



Θ ΠΑΝΙΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ

Scarcity definition by Lionel Robbins

• Economics is a positive science
• It is the study of human behavior
• Our wants are unlimited
• Resources are limited

So… 

• Resources can be put 
in to alternative uses



Θ ΑΝΘΡΩΠΙΝΘ ΤΓΕΙΑ… ΚΟΣΙΗΕΙ



Οικονομικοποίθςθ… του Προβλιματοσ

 Kατανεμθτικισ Αποδοτικότθτασ 
(allocative efficiency)

Ποια, πόςα και τι είδουσ αγακά/υπθρεςίεσ 

 Σεχνικισ Αποδοτικότθτασ Παραγωγισ
(productive efficiency)
ςχζςθ ειςροών-εκροών

 Δικαιοςφνθσ ςτθ Διανομι (distributive justice / equity)

 Ποιοσ λαμβάνει τισ Αποφάςεισ 
περιοχι ρφκμιςθσ & ελζγχου

Κσριόποσλος Γ. (2006)

Must 

make 

choices



Θ Οργανωμζνθ Κοινωνία

Ο τρόποσ που το εκάςτοτε 
ςφςτθμα ανταποκρίνεται 

ςτισ ανάγκεσ υγείασ του πολίτθ

«αποτελεί και δείγμα του πϊσ αντιλαμβάνεται 

θ οργανωμζνθ κοινωνία» 

το κοινωνικό αγακό τθσ υγείασ
Λιαρόποσλος Λ. (2007)

Must make 

wise choices



Θ… Δφςβατθ Περιοχι 
Ρφκμιςθσ  & Ελζγχου (1)

 Η προτροπι του Cochrane το 1971:

All effective treatment must be free

 Αντικαταςτάκθκε ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1990 

Evidence Based Medicine (Sackett, 1996)

 Ειδικότερα ςτθ Δθμόςια Υγεία:

Evidence Based Public Health

Μια τρατθγικι Ποιότθτασ, 
που ενιςχφεται από τθν φπαρξθ 

Κατευκυντιριων Οδθγιϊν (guidelines)



Θ… Δφςβατθ Περιοχι 
Ρφκμιςθσ  & Ελζγχου (2)

Πώσ όμωσ κα Βελτιώςουμε 

Κάτι εάν Δεν Μποροφμε 
να το Μετριςουμε

 Κατακερματιςμόσ,                                    
 Πολλαπλά Σθμεία Ειςόδου, 
 Αςυνζχεια ςτθ Φροντίδα Υγείασ,
 Απομονωμζνοι Πάροχοι

Διάχυςθ Ευκφνθσ
Μθ Λογοδοςία
Μθ Επιβράβευςθ 
Καλϊν Επιδόςεων



Θ… Δφςβατθ Περιοχι 
Ρφκμιςθσ  & Ελζγχου (3)

 Απουςία Μθχανιςμοφ 
- Επιςτθμονικισ Τεκμθρίωςθσ των Δράςεων Δθμόςιασ Υγείασ 

- Ζκδοςθσ Κατευκυντιριων Οδθγιϊν

 Επιςτθμονικι – εκπαιδευτικι υποςτιριξθ
- Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ, 
- Πανεπιςτθμιακά Εργαςτιρια Υγιεινισ ι Κοινωνικισ Ιατρικισ,
- Ινςτιτοφτο Υγείασ του Παιδιοφ,
- ΚΕΕΛΠΝΟ

 Εκπαιδευτικι υποςτιριξθ
- Τμιμα Δθμόςιασ Υγιεινισ (ΤΕΙ Ακθνϊν)

- Τμιμα Επιςκεπτϊν/τριϊν Υγείασ (ΤΕΙ Ακθνϊν)



Θ… Δφςβατθ Περιοχι 
Ρφκμιςθσ  & Ελζγχου (4)

 Ατελισ Μεταρρφκμιςθ του ΠΕΔΤ
- μθχανιςμόσ εκτίμθςθσ αναγκϊν ςε τοπικό επίπεδο

- ςχεδιαςμόσ κάλυψθσ αναγκϊν & ςφναψθ ςυμβάςεων
- κατανομι πόρων ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ

- διαρκισ αξιολόγθςθ 
(διαχείριςθσ πόρων, ποιότθτασ αποτελεςμάτων)

- ελεγκτικόσ μθχανιςμόσ 
(επιβολι ποινών, επιβραβεφςεων)

Τα κράτθ «μερεμετίηουν αδιάκοπα τα ςυςτιματά τουσ, 
ενώ ποφ και ποφ κεςμοκετοφν μεγάλεσ αλλαγζσ», 

T. Rice (2006)



Θ… Δφςβατθ Περιοχι 
Ρφκμιςθσ  & Ελζγχου (5)

 Χάρτθσ Τγείασ
Πόςα χρόνια ςχεδιάηεται, οργανώνεται, ανακοινώνεται ???

 Δομζσ Τγείασ (δθμόςιεσ, ιδιωτικζσ, ΜΚΟ): 
υποδομι, υπθρεςίεσ ιατροτεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ, ανκρώπινο δυναμικό

 Τπθρεςίεσ (χριςθ):
είδοσ, πάροχοσ, ζκβαςθ, ποςότθτα, κόςτοσ, αποτελεςματικότθτα κ.λπ.

 Επιδθμιολογικά Δεδομζνα:
κνθςιμότθτα, νοςθρότθτα, τρόποσ ηωισ κ.ά.

 Περιβαλλοντικά (πθγζσ μόλυνςθσ) - Δθμογραφικά τοιχεία:
φφλο, ειςόδθμα, επάγγελμα, θλικία, εκπαίδευςθ κ.λπ.

 υλλογι Δεδομζνων Γεωγραφικά Κατανεμθμζνων
δυνατότθτα επεξεργαςίασ- ανάλυςθσ για:

Ανάδειξθ Πραγματικών Αναγκών
Ορκολογικι Κατανομι Πόρων

Άςκθςθ Τεκμθριωμζνθσ Πολιτικισ Υγείασ ανταποκρινόμενθ 
ςτισ Ανάγκεσ Υγείασ του Πλθκυςμοφ



Θ… Διαδρομι προσ το 2020

 Επιβεβλθμζνθ
θ ςοβαρι και οραματικι ςχεδίαςθ των πολιτικϊν υγείασ, 
με ςυνεχι υποςτιριξθ ζωσ τθν ολοκλιρωςθ των δράςεων

 Επιβεβλθμζνθ
θ τεκμθριωμζνθ αναδιοργάνωςθ του ΕΤ, 

με ανακατανομι και επιςτθμονικι διαχείριςθ 
των ςπάνιων πόρων

 Επιβεβλθμζνοσ
ο -κατά Weber οριηόμενοσ- απρόςωποσ 
χαρακτιρασ  τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, 

με ωρίμανςθ και ανεξαρτθτοποίθςθ του δθμόςιου
από ςυντεχνιακά προνόμια, 

πελατειακζσ ςχζςεισ και ατομικζσ προςόδουσ!



Θ… Διαδρομι προσ το 2020
παρζα με τον Άνκρωπο

Άλλωσ,

Οδεφουμε προσ το 2020,

Ζχοντασ αφιςει πίςω μασ 
τον …Άνκρωπο



3ο Πανελλινιο υνζδριο 
Διαχείριςθσ Κρίςεων ςτον Σομζα Τγείασ 


