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Ευκαιρία για Μεταρρυθμίσεις;;;
«αυτή η κρίςη είναι πολφ μεγάλη για να την 

αφήςουμε να πάει …χαμένη»

Λ. Λιαρόπουλοσ

Ομ. Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου 
Ακθνϊν



Όταν «χτφπθςε» θ κρίςθ 2009-2012, μειϊςαμε 
€5,5 δισ ι 24% τθ ςυνολικι δαπάνθ, αλλά…

• Δεν μειϊκθκαν φυςικοί πόροι (νοςοκομεία). 
Μειϊκθκε θ δθμόςια φαρμακευτικι και 
εξωνοςοκομειακι δαπάνθ 

• «Εικόνα» ελλείψεων, λόγω κακισ οργάνωςθσ 

• Απϊλεια αςφαλιςτικισ κάλυψθσ (ανεργία)

• Αδυναμία πρόςβαςθσ ςε υπθρεςίεσ: Μειϊκθκε θ 
ιδιωτικι δαπάνθ κατά 23% από 6,6 δισ ςε 5,1 δισ.

• Απειλι «βόμβασ νοςθρότθτασ» ωσ το 2016 -18



• Σο 2014 είδαμε ότι θ Σρόικα πρόβαλε (υπερβολικζσ)  
απαιτιςεισ ςτισ οποίεσ δεν είχαμε απαντιςεισ

• Κόψαμε δθμόςιεσ δαπάνεσ περιςςότερο από όςο ζπρεπε 
γιατί δεν ξζραμε πόςο και ποιοσ πλθρϊνει και δεν κζλαμε να 
«ξεβολζψουμε»  το ςφςτθμα. 

• Σϊρα πρζπει να κάνουμε άμεςα βακιζσ κεςμικζσ αλλαγζσ



Σο φςτθμα Τγείασ δεν ιταν και δεν είναι 
οφτε τϊρα βιϊςιμο

• Δεν τθρείται θ υνταγματικι επιταγι: 
«Μεριμνά για τθν προςταςία τθσ Τγείασ..»

• Η χρθματοδοτικι «δυναμικι» του είναι 
αρνθτικι – Αςφαλιςτικζσ «ειςφορζσ»

• Σο ςφςτθμα ζχει «οργανωκεί» από/για το 
«προςωπικό» του, όχι για τον κόςμο. 

• Εξαρτάται από τον Οικονομικό Κφκλο. Δεν 
λειτουργεί αντικυκλικά.



Προχποκζςεισ Βιωςιμότθτασ -1: 

Δφο Θεςμικζσ Μεταρρυκμίςεισ

1. Κακιζρωςθ Κακολικισ Εκνικισ Αςφάλιςθσ, 
με κατάργθςθ Ειςφορϊν Τγείασ και δωρεάν 
βαςικό «πακζτο ΕΟΠΤΤ» για όλουσ

2. Τποχρεωτικι ειςαγωγι ςτο Νοςοκομείο 
μζςω τθσ Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ –ΠΕΔΤ.  
Κακιζρωςθ Επείγουςασ Φροντίδασ με 
δθμιουργία αυτόνομων ΣΕΠ 24/7 μόνο για 
ζκτακτα με κατάργθςθ «Εφθμεριϊν»



2. Η Νοςοκομειακι φροντίδα: 
Πρόβλθμα ποιότθτασ και ςπατάλθσ πόρων.

• Αςυνζχεια με Πρωτοβάκμια  Φροντίδα και ζλλειψθ 
Επείγουςασ Φροντίδασ

• Σο 40%  των ειςαγωγϊν μζςω «επειγόντων» και 
«εφθμεριϊν». 

• Αμθχανία, ταλαιπωρία, εξευτελιςμόσ πολιτϊν

• Πρόβλθμα με πραγματικά επείγοντα και ατυχιματα

• Πικανζσ «πελατειακζσ ςχζςεισ» για «παράκαμψθ» 
τθσ «ουράσ», κυρίωσ ςε χειρουργικζσ περιπτϊςεισ. 

• πατάλθ πόρων λόγω επαναλιψεων εξετάςεων ςτθν 
Πρωτοβάκμια και ςτθ Νοςοκομειακι



Προχποκζςεισ Βιωςιμότθτασ -2

• υγχϊνευςθ 20-30 Νοςοκομείων (μετακίνθςθ 
προςωπικοφ και εξοπλιςμοφ)

• Με 22 Νοςοκομεία - Εξοικονόμθςθ 17 εκ/ετοσ –
(αρκετά για τθ δθμιουργία 8 ΣΕΠ)

• Ανζγερςθ 10 Νοςοκομείων 300 κλινϊν ςε 
αντικατάςταςθ γεραςμζνων (80+ χρόνια) €500 εκ

– Εξοικονόμθςθ Δαπ. λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ

– Νζα επζνδυςθ, Ανεργία κλπ.

– Χρθματοδότθςθ ΕΣΕΠ ~ 1%, Πακζτο Γιουνκζρ.



Προχποκζςεισ Βιωςιμότθτασ - 3

• Τπουργείο Τγείασ 200 υπαλλιλων υψθλισ 
κατάρτιςθσ 

• Μόνιμοσ (5-ετισ) Τφυπουργόσ Τγείασ

• Μεταβίβαςθ εκτελεςτικϊν αρμοδιοτιτων ςε 
ΕΟΠΤΤ -2 με Περιφερειακι Οργάνωςθ. 

• Ηλεκτρονικι Διαχείριςθ όλων των ςυναλλαγϊν

• 7% του ΑΕΠ, ελάχιςτο όριο δθμόςιων δαπανϊν 
Τγείασ με υνταγματικι κατοχφρωςθ 10ετοφσ 
ανακεϊρθςθσ. 



υμπζραςμα: κοπόσ μασ ζνα 
Βιϊςιμο φςτθμα Τγείασ για όλουσ

• Με Εκνικι Αςφάλιςθ, το δθμόςιο ςφςτθμα 
«αγκαλιάηει» όλουσ και πλθρϊνουν όλοι 
«ςφμφωνα με τθ δυνατότθτά τουσ»

• Με τθν αναμόρφωςθ διαδικαςίασ ειςόδου ςτο 
Δθμόςιο Νοςοκομείο όλοι ζχουμε ίςθ πρόςβαςθ 
και ποιότθτα φροντίδασ ςτθ Δθμόςια Περίκαλψθ 

• Προςαρμόηουμε υποδομζσ και ςφςτθμα ςε 
πραγματικζσ ανάγκεσ π.χ. Επείγουςα Φροντίδα. 



Και το …Δυςκολότερο

ΑΠΟΚΟΜΜΑΣΙΚΟΠΟΙΗΗ 

ΠΑΝΣΟΤ, ΧΩΡΙ …ΚΟΛΠΑ

(δεν κάνουμε Τπουργό Τγείασ τον …

Γραμματζα του Κόμματοσ – ΠΑΟΚ, ΝΔ, 

ΤΡΙΖΑ (..περίπου)


