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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Πραγματοποιήθηκε στις 19.11.2021 στο Αμφιθέατρο της Σχολής Δημόσιας Υγείας
του Παν/μίου Δυτικής Αττικής δημόσια εκδήλωση-συζήτηση του Δικτύου για την
καθολική κάλυψη υγείας και την υπεράσπιση της δημόσιας περίθαλψης με την
υποστήριξη του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών “ΕΝΑ” με θέμα "Επένδυση
στην ΠΦΥ και στη Δημόσια Υγεία ή ΣΔΙΤ και ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ;” και ομιλητές
τον κο Ανδρέα Ξανθό, πρ. Υπουργό Υγείας & Τομεάρχη Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τον κο
Χαράλαμπο Οικονόμου, Καθηγητή Κοινωνιολογίας & Πολιτικών Υγείας &
Αντιπρύτανη Παντείου και την κα Εύη Ορφανού, πρόεδρο Συλλόγου Καρκινοπαθών
και Σπανίων Παθήσεων Ν. Έβρου "Μαζί για Ζωή” & Αν. Γραμματέα Ένωσης Ασθενών
Ελλάδας. Τη συζήτηση συντόνισε ο κος Αντώνης Ραυτόπουλος, δημοσιογράφος
"Αυγή" & "Στο Κόκκινο”. Η εκδήλωση μεταδόθηκε ταυτόχρονα σε live streaming από
το κανάλι του “ΕΝΑ” στο YouTube. Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με τις
παρευρισκόμενες και τους παρευρισκόμενους. Στο πλαίσιο της δημόσιας
εκδήλωσης συνομολογήθηκε η ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου κοινωνικού
μετώπου το οποίο θα είναι σε θέση να υπερασπιστεί σθεναρά τον δημόσιο
χαρακτήρα και την ενίσχυση των δομών της ΠΦΥ.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

O κος Ανδρέας Ξανθός αναφέρθηκε στη νέα φάση της πανδημίας, στην
αποτυχημένη διαχείριση, στις ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες, ενώ επεσήμανε την
επιτακτική ανάγκη μίας νέας υγειονομικής στρατηγικής. Ειδικότερα, ο κος Ξανθός
χαρακτήρισε την ΠΦΥ
“αδύναμο κρίκο” στη
διαχείριση της πανδημίας ως
αποτέλεσμα πολιτικής
επιλογής της Κυβέρνησης.
Βασικός λόγος για την
απαξίωση της ΠΦΥ είναι η
απροθυμία της κυβέρνησης να
ενισχύσει τις δημόσιες δομές
ΠΦΥ, εξαγγέλοντας αντίθετα
το πραγματικό σχέδιο της ΝΔ,
τις Συμπράξεις Δημόσιου –
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), τόνισε
ο κος Ξανθός. Στην ίδια
κατεύθυνση, επιχειρείται η
«μετάλλαξη» του ΕΟΠΥΥ, η οποία ισοδυναμεί με ακύρωση του δημόσιου
χαρακτήρα του ως Εθνικού Ασφαλιστικού Φορέα Υγείας και με μετεξέλιξή του σε
ένα μηχανισμό αγοράς υπηρεσιών από ιδιώτες παρόχους με γνώμονα το κέρδος
και όχι την καθολική και ισότιμη κάλυψη των αναγκών των πολιτών, όπως ανέφερε
ο Τομεάρχης Υγείας Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Επιπλέον, επεσήμανε ότι η Κυβέρνηση της
ΝΔ δεν λαμβάνει υπόψη τη διεθνή συζήτηση , με βάση την οποία- ιδιαίτερα μετά
την εμπειρία της πανδημίας – προκύπτει ως κρίσιμη προτεραιότητα η
αναδιοργάνωση των δημόσιων συστημάτων υγείας με επίκεντρο την ΠΦΥ και την
κοινοτική φροντίδα, ώστε να υλοποιηθούν πολιτικές καθολικής και ισότιμης
κάλυψης, με έμφαση στην πρόληψη και προαγωγή υγείας, στην ολοκληρωμένη
υγειονομική και ψυχοκοινωνική φροντίδα, στην κατ’ οίκον φροντίδα και στη
διασύνδεση με τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (επιδημιολογική επιτήρηση,
περιβαλλοντική υγεία, Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας). Ολοκληρώνοντας, ο
κος Ξανθός ανέπτυξε 5 στρατηγικούς στόχους οι οποίοι συνιστούν ένα
“Εναλλακτικό σχέδιο για το νέο Δημόσιο Σύστημα Υγείας” και περιέγραψε τους 12
άξονες πολιτικών προτεραιοτήτων για το νέο ΕΣΥ, την ΠΦΥ και τη Δημόσια Υγεία.

Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένη την ομιλία
του Ανδρέα Ξανθού εδώ
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Ο κος Χαράλαμπος Οικονόμου κατέδειξε την ύπαρξη των διαχρονικών δομικών
προβλημάτων στην ΠΦΥ αλλά και τις επιπτώσεις τους στην παροχή ολοκληρωμένης
φροντίδας και τόνισε την ανάγκη διαμόρφωσης τεκμηριωμένης πολιτικής υγείας με
βασική παράμετρο την καταγραφή των εμπειριών των ασθενών και ληπτών
υπηρεσιών ΠΦΥ. Στη συνέχεια, ο κος Οικονόμου παρουσίασε διεξοδικά δύο
σημαντικές μελέτες και ειδικότερα του Γραφείου Ευρώπης του Π.Ο.Υ. (2019) με
αντικείμενο την
“Διερεύνηση των
εμπειριών των ληπτών/
τριών των υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας στο
δίκτυο των Τοπικών
Μονάδων Υγείας” και
του Ινστιτούτου
Τεκμηρίωσης Έρευνας
και Καινοτομιών του
ΕΚΔΔΑ (2020) με
αντικείμενο τη
«Διερεύνηση της
εμπειρίας των πολιτών
από τις πρωτοβάθμιες
και δευτεροβάθμιες
μονάδες υγείας», όπου αποτυπώνεται επιστημονικά η οπτική των ασθενών και
επιβεβαιώνει τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από την χρήση των υπηρεσιών ΠΦΥ,
εφόσον οι ΤοΜΥ εμφάνισαν τις υψηλότερες θετικές εμπειρίες σε σχέση με τα
Κέντρα Υγείας και τα Εξωτερικά Ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων. Ωστόσο, ο
κος Οικονόμου επεσήμανε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της υφιστάμενης
κατάστασης και παρουσίασε μία δέσμη προτάσεων πολιτικών υγείας για την
ενίσχυση και την βελτίωση των δομών της ΠΦΥ, όπως για παράδειγμα η ποιότητα
ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας, η συνέχεια και ο συντονισμός της
φροντίδας, η προσβασιμότητα κ.α.
Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένη την
ομιλία του Χαράλαμπου Οικονόμου εδώ
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Η Εύη Ορφανού ανέπτυξε τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει σε βάρος των
ασθενών στη συνθήκη της πανδημίας αναφέροντας τα ευρήματα έρευνας της
Ένωσης Ασθενών Ελλάδας σε δείγμα 2.354 ατόμων, σύμφωνα με τα οποία 24,8%
των ογκολογικών ασθενών ακύρωσαν κάποιο ραντεβού, ενώ το 22 % αντιμετώπισε
πρόβλημα στην πρόσβαση σε θεράποντα ιατρό λόγω της πανδημίας, τα οποία
συνάδουν με έρευνα
του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας
με βάση τα οποία η
πανδημία οδήγησε
σε 42% διακοπή της
παροχής υπηρεσιών.
Η κα Ορφανού
επεσήμανε επίσης
σημαντικές
καθυστερήσεις νέων
διαγνώσεων,
κρίσιμων
χειρουργείων,
ιατρικών ραντεβού,
εκτέλεσης έγκαιρης
εκτέλεσης
διαγνωστικών
εξετάσεων καθώς και την καθήλωση ασθενών λόγω αδυναμίας μετακίνησης και
έκανε λόγο για σημαντική αποδιοργάνωση στην ΠΦΥ λόγω της μετακίνησης
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην δευτεροβάθμια περίθαλψη και το κλείσιμο
των Περιφερειακών Ιατρείων (Π.Ι.) τα οποία οδήγησαν σε περαιτέρω όξυνση των
ακάλυπτων ιατρικών αναγκών και παρέθεσε αναλυτικά πληθώρα αιτημάτων
ασθενών.
Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένη την
ομιλία της Εύης Ορφανού εδώ
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ΟΜΙΛΙΑ
Ανδρέας Ξανθός
Η νέα φάση της πανδημίας αποκαλύπτει την αποτυχία στη διαχείριση και τις ακάλυπτες
ιατρικές ανάγκες, όσο και την ανάγκη μίας νέα υγειονομική στρατηγικής. Η ΠΦΥ συνιστά
«αδύναμος κρίκο» στη διαχείριση της πανδημίας, καθώς υπήρξε πολιτική επιλογή της
κυβέρνησης η μη ουσιαστική εμπλοκή της ΠΦΥ και των δημόσιων δομών (Κέντρα ΥγείαςΠΙ-ΤΟΜΥ) στην αποτελεσματική διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. Παράλληλα, δεν
υπήρξε σχεδιασμός ώστε να αξιοποιηθεί ενεργά η ΠΦΥ και το ανθρώπινο δυναμικό της
(δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) στην αντιμετώπιση των ύποπτων ή επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων που δεν χρειάζονται νοσοκομειακή υποστήριξη (πάνω από το 80% του
συνόλου).
Η απολύτως νοσοκομειοκεντρική προσέγγιση του Υπουργείου Υγείας για την πανδημία ,
δεν συμβάλλει στην ολιστική αντιμετώπιση των νέων αναγκών (συστηματική ιατρική
παρακολούθηση χρονίως πασχόντων, κατ’οίκον φροντίδα, γηριατρική φροντίδα,
κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, συνέργεια υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών
σε επίπεδο Δήμων , πρόληψη διασποράς του ιού σε κλειστές δομές και πληθυσμούς
ειδικής ευαλωτότητας) και στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία συνολικά του Δημόσιου
Συστήματος Υγείας μπροστά στα νέα επιδημικά κύματα. Ο βασικός λόγος γι’ αυτή την
απαξίωση της ΠΦΥ είναι η απροθυμία της κυβέρνησης να ενισχύσει τις δημόσιες δομές
ΠΦΥ (όπως πχ αναγκάστηκε να κάνει σε κάποιο βαθμό στις ΜΕΘ) και ιδιαίτερα τις νέες
αποκεντρωμένες δομές οικογενειακής ιατρικής( ΤΟΜΥ) .
Αντίθετα, στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε το πραγματικό σχέδιο της ΝΔ που είναι οι
Συμπράξεις Δημόσιου –Ιδιωτικού Τομέα ( ΣΔΙΤ) , με προτεραιότητα στην ΠΦΥ. Το σχέδιο
αυτό, μαζί με την «αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ στη λογική μιας ιδιωτικής ασφαλιστικής
εταιρείας», αναμένεται να έρθει για ψήφιση στη Βουλή μετά τις γιορτές. Οι λεπτομέρειες
αυτών των αλλαγών έχουν πολύ μεγάλη σημασία, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η
κυβέρνηση επιλέγει να δώσει επιπλέον «χώρο» στην ιδιωτική αγορά στο πιο
ιδιωτικοποιημένο κομμάτι του συστήματος υγείας (το 75% περίπου των πρωτοβάθμιων
υπηρεσιών παρέχονται από ιδιώτες, με κάλυψη ενός μέρους του κόστους από τον ΕΟΠΥΥ
αλλά και με μεγάλη επιβάρυνση των πολιτών με out of pocket πληρωμές).
Η «μετάλλαξη» του ΕΟΠΥΥ ισοδυναμεί με ακύρωση του δημόσιου χαρακτήρα του ως
Εθνικού Ασφαλιστικού Φορέα Υγείας και με μετεξέλιξη του σε ένα μηχανισμό αγοράς
υπηρεσιών από ιδιώτες παρόχους με γνώμονα το κέρδος και όχι την καθολική και ισότιμη
κάλυψη των αναγκών των πολιτών . Η εμπειρία των ΗΠΑ όπου κυριαρχεί το ιδιωτικό
σύστημα ασφάλισης υγείας , είναι πολύ κατατοπιστική : ακραίες ανισότητες στη
φροντίδα , αποκλεισμός «ακριβών» ασθενών , ακάλυπτες ανάγκες , υποχώρηση των
standards ποιότητας και επιδείνωση των υγειονομικών δεικτών .
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Η κυβέρνηση δεν λαμβάνει υπόψη τη διεθνή συζήτηση , με βάση την οποία- ιδιαίτερα
μετά την εμπειρία της πανδημίας – προκύπτει ως κρίσιμη προτεραιότητα η
αναδιοργάνωση των δημόσιων συστημάτων υγείας με επίκεντρο την ΠΦΥ και την
κοινοτική φροντίδα . Γιατί μόνο έτσι μπορούν να υλοποιηθούν πολιτικές καθολικής και
ισότιμης κάλυψης , με έμφαση στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας , στην
ολοκληρωμένη υγειονομική και ψυχοκοινωνική φροντίδα , στην κατ’ οίκον φροντίδα και
στη διασύνδεση με τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας ( επιδημιολογική επιτήρηση ,
περιβαλλοντική υγεία, Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας ). Αυτή ακριβώς τη νέα
φιλοσοφία υπηρετούσε η μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (ν.
4486/2017), με το θεσμό του οικογενειακού γιατρού , της διεπιστημονικής ομάδας υγείας
και των αποκεντρωμένων πρωτοβάθμιων δομών (ΤΟΜΥ) στα αστικά κέντρα . Δεν είναι
τυχαίο ότι , πέραν του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας , ακόμα και η Παγκόσμια Τράπεζα
σε πρόσφατη έκθεση της τονίζει την ανάγκη επένδυσης στην ΠΦΥ και «χρηματοδότησης
της από τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης με εξάλειψη της χρέωσης των χρηστών
υπηρεσιών υγείας».

Εναλλακτικό σχέδιο για το νέο Δημόσιο Σύστημα Υγείας
Στρατηγικοί στόχοι μιας προοδευτικής πολιτικής υγείας:
• Άρση των ανισοτήτων και των εμποδίων πρόσβασης (οικονομικών-γεωγραφικώνκοινωνικών) σε καθολική , ισότιμη και ποιοτική φροντίδα υγείας.
• Κάλυψη των σύγχρονων προκλήσεων ( δημογραφική γήρανση , αύξηση καρκίνου και
νοσημάτων «φθοράς» ) αλλά και των νέων αναγκών που ήρθαν στο προσκήνιο λόγω
της πανδημίας ( ΠΦΥ-κατ’οίκον φροντίδα, ψυχική υγεία , αποθεραπεία-αποκατάσταση,
γηριατρική , ιατρική εργασίας , επιδημιολογική επιτήρηση λοιμωδών νοσημάτων κλπ).
• Ανθρωποκεντρική-ασθενοκεντρική οργάνωση του ΕΣΥ , Νέος Χάρτης Υγείας με βάση
τεκμηριωμένες υγειονομικές ανάγκες και δίκαιη κατανομή των πόρων, δημοκρατικός
προγραμματισμός της ανάπτυξης των υπηρεσιών υγείας με έμφαση στην οπτική των
ληπτών , στην ολοκληρωμένη φροντίδα και στην εκπροσώπηση των Συλλόγων
ασθενών και των τοπικών κοινωνιών .
• Μείωση της ιδιωτικής δαπάνης υγείας ( 40% του συνόλου) που αποτελεί το
βασικότερο μηχανισμό δημιουργίας ανικανοποίητων αναγκών υγείας , μέσα από την
ενδυνάμωση-ενίσχυση της αποδοτικότητας των δημόσιων δομών υγείας και τη
στρατηγική της σύγκλισης με το μέσο όρο των δημόσιων δαπανών υγείας στην ΕΕ
( 7% του ΑΕΠ) .
• Διασύνδεση δημόσιων δομών υγείας –ψυχικής υγείας – κοινωνικών υπηρεσιών της
Αυτοδιοίκησης- υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας , με στόχο την ολιστική προσέγγιση
( υγειονομική και ψυχοκοινωνική ) των αναγκών υγείας του πληθυσμού.
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Πολιτικές προτεραιότητες για το νέο ΕΣΥ, την ΠΦΥ και τη Δημόσια Υγεία
• Ανάπτυξη δικτύου δημόσιων δομών ΠΦΥ σε όλη τη χώρα για την παροχή
τομεοποιημένων πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας . Αυτό σημαίνει τουλάχιστον 1
Κέντρο Υγείας σε κάθε Δήμο και 1 ΤΟΜΥ ή 1 Περιφερειακό Ιατρείο σε κάθε δημοτική
ενότητα .
• Ολοκλήρωση του θεσμού του οικογενειακού γιατρού , αξιοποιώντας γιατρούς των
δημόσιων δομών και συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ , για την κάλυψη όλου του
πληθυσμού . Γενικευμένη εφαρμογή του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας
( ΑΗΦΥ) .
• Αναβάθμιση των Κέντρων Υγείας ( αγροτικού και αστικού τύπου) , ενίσχυση της
στελέχωσης τους με γιατρούς ειδικοτήτων και άλλους επαγγελματίες υγείας ,
αναβάθμιση της των υποδομών και του εξοπλισμού τους , ενίσχυση της δυνατότητας
τους για διευρυμένη κάλυψη αναγκών μέσα από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας
( εργαστηριακές εξετάσεις, οδοντιατρική περίθαλψη , φυσικοθεραπεία ,
αναπαραγωγική υγεία κλπ) .
• Νέοι Οργανισμοί των Κέντρων Υγείας –πλήρης ενσωμάτωση των ΤΟΜΥ και του
προσωπικού τους ως αποκεντρωμένων δομών του ΕΣΥ
• Κινητές Μονάδες ΠΦΥ για την παροχή υπηρεσιών σε απομακρυσμένες περιοχές
• Υπηρεσίες κατ’οίκον παρακολούθησης και φροντίδας , σε συνεργασία με κοινωνικές
δομές των Δήμων ( Βοήθεια στο Σπίτι)
• Διασύνδεση των δομών ΠΦΥ με κοινοτικές υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
• Διασύνδεση της ΠΦΥ με τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Κράτους και των
Περιφερειών , με στόχο δράσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας στην κοινότητα .
• 24ωρη εφημερία των Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου για την αποσυμφόρηση των
ΤΕΠ των νοσοκομείων.
• Μισθολογική αναβάθμιση των γιατρών και του λοιπού προσωπικού της ΠΦΥ , με ειδικά
κίνητρα για άγονες περιοχές και επιπλέον απολαβές για συμμετοχή σε προγράμματα
πρόληψης , αγωγής υγείας και κοινοτικής φροντίδας.
• Ενίσχυση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για τη διεύρυνση των παροχών του ( πχ
οδοντιατρική φροντίδα) και μείωση της συμμετοχής των πολιτών στο κόστος ( πχ
φάρμακα).
• Αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης για τη βιώσιμη χρηματοδότηση της
μεταρρύθμισης στην ΠΦΥ και της αναδιοργάνωσης της Δημόσιας Υγείας στη χώρα και
όχι για να ενισχυθούν με δημόσιους πόρους οι επιχειρηματίες υγείας.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Χαράλαμπος Οικονόμου

Η απο-επένδυση στην ΠΦΥ. Όταν η«πολιτική διαδικασία» αναιρεί την
«τεκμηριωμένη πολιτική υγείας: Η περίπτωση των ΤοΜΥ
Διαχρονικά δομικά προβλήματα στην ΠΦΥ στην Ελλάδα:
▪ Λειτουργία διαφορετικών οργανωτικών και διοικητικών δομών
▪ Έλλειψη συστήματος παραπομπών
▪ Ανεπάρκειες στο προσωπικό και στον εξοπλισμό
▪ Χαμηλή χρηματοδότηση
▪ Μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις μη βιώσιμες
Με αποτέλεσμα:
• τον χαμηλό βαθμό ολοκλήρωσης της φροντίδας υγείας,
• τον ελάχιστο συντονισμό και διασύνδεση μεταξύ παρόχων ΠΦΥ και νοσοκομειακής
φροντίδας: απουσία κάθετης ολοκλήρωσης
• τη μη διασύνδεση παρόμοιων επιπέδων υγείας και αδυναμία υπέρβασης
επαγγελματικών ορίων και ορίων τμήματος: απουσία οριζόντιας ολοκλήρωσης
• την αδυναμία διαχείρισης μακροχρόνιων καταστάσεων και πολυνοσηρότητας:
αναποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας
• την μη κάλυψη των αναγκών και τη δημιουργία δυσπιστίας από την πλευρά των
πολιτών
• την ασυνέχεια της φροντίδας, εμπόδια στην πρόσβαση, χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών:
αρνητική εμπειρία του ασθενή
Συνεπώς καθίσταται αναγκαία:
Η διαμόρφωση τεκμηριωμένης πολιτικής υγείας
▪ Βασική παράμετρος: η καταγραφή των εμπειριών των ίδιων των ασθενών από την
επαφή τους με τις υπηρεσίες ΠΦΥ
Ο σχεδιασμός ενός επίσημου εργαλείου και η διεξαγωγή ανάλογων ερευνών
▪
Έρευνα Γραφείου Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 2019:
«Διερεύνηση των εμπειριών των ληπτών/τριών των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας στο δίκτυο των Τοπικών Μονάδων Υγείας»
▪
Έρευνα Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης Έρευνας και Καινοτομιών του Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2020: «Διερεύνηση της εμπειρίας των
πολιτών από τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες μονάδες υγείας».
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Στόχος κάθε συστήματος υγείας:
• η μεγιστοποίηση του επιπέδου της υγείας των ατόμων και των πληθυσμών που
εξυπηρετούν, με δίκαιο τρόπο και εντός του υφιστάμενου πλαισίου των
δημοσιονομικών παραμέτρων.
• Ωστόσο, λίγα συστήματα υγείας αξιολογούν τις επιπτώσεις τους στην υγεία και την
ευημερία από την οπτική γωνία των ασθενών/ανθρώπων που εξυπηρετούν.
• Τα αποτελέσματα των μετρήσεων/αξιολογήσεων (που συνήθως επικεντρώνονται στις
εισροές και τις εκροές), όπως το προσδόκιμο ζωής είναι σημαντικά, αλλά αποσιωπούν
μια σειρά από άλλα πράγματα στα οποία δίνουν ιδιαίτερη σημασία οι ασθενείς, π.χ.
στα επίπεδα του πόνου, στη λειτουργικότητα, στην ποιότητα της ζωής τους, καθώς και
στην εμπειρία τους από την φροντίδα που έλαβαν
• Η έννοια της ποιότητας ζωής που σχετίζεται με την υγεία (QoL) υπάρχει εδώ και
σχεδόν τρεις δεκαετίες, αλλά στη χώρα μας δεν μετράται ή δεν αξιολογείται
συστηματικά καθώς επίσης και οι εμπειρίες των ασθενών/ληπτών υπηρεσιών υγείας
• Αυτό σημαίνει ότι από την εικόνα της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
του συστήματος υγείας λείπει ένα ουσιαστικό μέρος.
Βαδίζοντας προς την ασθενοκεντρική φροντίδα
• Κατακερματισμένη και επικεντρωμένη στον Πάροχο φροντίδας —> Συντονισμένη και
ασθενοκεντρική φροντίδα
• Οι ασθενείς ως «παθητικοί συμμετέχοντες» —> «Πλήρως εμπλεκόμενοι ασθενείς»
• “Τι πρόβλημα έχεις;” —> “Τι έχει σημασία για σένα;”
Εμπειρίες Ασθενών Vs. Ικανοποίηση Ασθενών
Οι ερωτήσεις των εμπειριών αφορούν την αντανάκλαση των πραγματικών / πιο
αντικειμενικών εμπειριών των ασθενών και αποσκοπούν στην αποφυγή των εκτιμήσεων
αξίας και των επιπτώσεων των προσδοκιών των ατόμων στις απαντήσεις τους. Η
εφαρμογή των εργαλείων διερεύνησης των εμπειριών των ασθενών σημαίνει ότι ΕΧΕΙ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ
Αντίθετα, οι έρευνες ικανοποίησης τείνουν να κάνουν υποκειμενικές ερωτήσεις σχετικά
με την ικανοποίηση των ασθενών από την ποιότητα της φροντίδας τους, δεν μπορούν να
δείξουν τι πρέπει να αλλάξει εάν οι ασθενείς είναι «δυσαρεστημένοι». Η βελτίωση στην
ικανοποίηση των ασθενών δεν συνδέεται με τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας. Τα υψηλά ποσοστά ικανοποίησης δείχνουν ότι η φροντίδα είναι
επαρκής και όχι υψηλής ποιότητας.
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Έρευνα Γραφείου Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας -2019: «Διερεύνηση
των εμπειριών των ληπτών/τριών των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
στο δίκτυο των Τοπικών Μονάδων Υγείας»
Στόχος
Μέτρηση και αξιολόγηση των αναφερόμενων εμπειριών ληπτών/τριών από την παροχή
υπηρεσιών υγείας μέσω του δικτύου των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤοΜΥ), σχετικά με
διάφορες διαστάσεις της φροντίδας υγείας (Προσβασιμότητα, Συνέχεια και Συντονισμός
της Φροντίδας, Περιεκτικότητα της Φροντίδας, Ποιότητα της Ιατρικής Φροντίδας,
Χαρακτηριστικά των Υποδομών, Ποιότητα της Νοσηλευτικής Φροντίδας/Ποιότητα
Φροντίδας που παρέχεται από άλλους Επαγγελματίες Υγείας).
Μελετώμενος πληθυσμός
2.620 άτομα από 63 TοMY (συστηματική τυχαία δειγματοληψία)
Ενήλικες ασθενείς (ηλικίας 18 ετών +) οι οποίοι είχαν λάβει φροντίδα υγείας από μια
ToMY και που μόλις είχαν ολοκληρώσει την επίσκεψή τους στην ΤοΜΥ (το δείγμα
αντλήθηκε ανεξάρτητα από το λόγο και τη διάρκεια της επίσκεψης).
Εργαλείο μέτρησης
Βασίστηκε στο ερωτηματολόγιο για την «Αξιολόγηση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας
από γενικούς /οικογενειακούς ιατρούς και άλλους παρόχους υπηρεσιών ΠΦΥ» (Economou
et al., 2019, Kaitelidou et al., 2019).
Ορισμένα αποτελέσματα της έρευνας σε γραφήματα
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Έρευνα Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης Έρευνας και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης - 2020: «Διερεύνηση της εμπειρίας των
πολιτών από τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες μονάδες υγείας»
Στόχος
Μέτρηση και αξιολόγηση των αναφερόμενων εμπειριών ληπτών/ιών από την παροχή
υπηρεσιών υγείας μέσω του δικτύου των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤοΜΥ), των κέντρων
υγείας και των εξωτερικών ιατρείων των δημόσιων νοσοκομείων, σχετικά με διάφορες
διαστάσεις της φροντίδας υγείας (Προσβασιμότητα, Συνέχεια και Συντονισμός της
Φροντίδας, Περιεκτικότητα της Φροντίδας, Ποιότητα της Ιατρικής Φροντίδας,
Χαρακτηριστικά των Υποδομών, Ποιότητα της Νοσηλευτικής Φροντίδας/Ποιότητα
Φροντίδας που παρέχεται από άλλους Επαγγελματίες Υγείας).
Μελετώμενος πληθυσμός
Δομές 1ης και 2ης ΥΠΕ
835 άτομα από 45 εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων, 587 άτομα από 26 ΤοΜΥ και 382
άτομα από 42 κέντρα υγείας (συστηματική τυχαία δειγματοληψία)
Ενήλικες ασθενείς (ηλικίας 18 ετών και άνω) οι οποίοι είχαν λάβει φροντίδα υγείας και που
μόλις είχαν ολοκληρώσει την επίσκεψή τους (το δείγμα αντλήθηκε ανεξάρτητα από το
λόγο και τη διάρκεια της επίσκεψης).
Εργαλείο μέτρησης
Βασίστηκε στο ερωτηματολόγιο για την «Αξιολόγηση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας
από γενικούς /οικογενειακούς ιατρούς και άλλους παρόχους υπηρεσιών ΠΦΥ» (Economou
et al., 2019, Kaitelidou et al., 2019).

Κύριες διαπιστώσεις της έρευνας
•

•

Οι ΤοΜΥ εμφάνισαν τις υψηλότερες θετικές εμπειρίες σε σχέση με τα Κέντρα Υγείας
και τα Εξωτερικά Ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων. Το γεγονός αυτό πιθανά
αναδεικνύει το κενό που οι ΤοΜΥ ήρθαν να καλύψουν, δηλαδή την παροχή φροντίδας
υγείας όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο χώρο όπου συντελούνται οι καθημερινές
δραστηριότητες και το κοινωνικό γίγνεσθαι των ίδιων των ασθενών, δηλαδή σε επίπεδο
κοινότητας, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα σε βασικές ποιοτικές υπηρεσίες και
διασφαλίζοντας τη συνέχεια της φροντίδας.
Το ότι οι βαθμολογίες σύστασης του γιατρού και των υπηρεσιών υγείας ήταν
υψηλότερες για τις ΤοΜΥ σε σχέση με τις άλλες δύο δομές ΠΦΥ πιθανά σχετίζεται με
το ρόλο και τις αρμοδιότητες του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και γενικότερα της
στόχευσης των ΤοΜΥ, που τις διαφοροποιεί από τις άλλες δομές ΠΦΥ. Η παροχή
φροντίδας στους ασθενείς από τις ΤοΜΥ πλησιέστερα στην κατοικία τους, δημιουργεί
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•

•

•

•

μία αίσθηση εγγύτητας, αμεσότητας και χρονικής διάρκειας στην επαφή με τους
επαγγελματίες υγείας, οδηγώντας πιθανά και σε μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας από
την πλευρά των ασθενών και μείωση των εκφρασμένων ανικανοποίητων αναγκών.
Υπηρεσίες, όπως η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, η χρήση κοινωνικών
υπηρεσιών και ο εμβολιασμός αποτελούν πολύ μικρό μέρος της ΠΦΥ. Αυτό δείχνει ότι
δεν είναι ποτέ εύκολο να εισαχθεί μια νέα αντίληψη για τη φροντίδα υγείας σε ένα
υπάρχον δίκτυο υπηρεσιών ιατροκεντρικά προσανατολισμένο.
Οι συχνότεροι λόγοι επίσκεψης στις δομές ΠΦΥ ήταν η προγραμματισμένη επίσκεψη
επανεξέτασης ή για ιατρικό έλεγχο, η ασθένεια/αδιαθεσία και η συνταγογράφηση
φαρμάκων.
Μια σημαντική δυσκολία σχετίζεται με μια ψευδή και διαστρεβλωμένη αντίληψη για την
έννοια της ΠΦΥ, όχι μόνο εντός του πληθυσμού αλλά ακόμα περισσότερο μεταξύ των
επαγγελματιών υγείας. Η ομαδικότητα, οι δραστηριότητες προαγωγής υγείας, τα
προγράμματα ενδυνάμωσης των κοινοτήτων και πρόληψης, υφίστανται στο περιθώριο
της φροντίδας υγείας.
Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης. Αυτά
σχετίζονται με σημαντικές προκλήσεις που οι φορείς χάραξης πολιτικής υγείας στην
χώρα καλούνται να αντιμετωπίσουν.

•
Στην Ελλάδα:
• Η ομαδικότητα, οι δραστηριότητες προαγωγής υγείας, η ενδυνάμωση της κοινότητας
και τα προγράμματα πρόληψης, βρίσκονται παραδοσιακά στο περιθώριο της
φροντίδας.
• Οι επαγγελματίες υγείας στερούνται εμπειριών πάνω στην ομαδική εργασία σε
εξωνοσοκομειακό περιβάλλον.
• Υπάρχει έλλειψη συντονισμού διαδικασιών και σαφώς καθορισμένων λειτουργιών στην
παροχή φροντίδας σε διαφορετικά επίπεδα.
• Διαπιστώνεται δυσκολία οργάνωσης και διατήρησης της ελκυστικότητας
προγραμμάτων βραχυπρόθεσμης κατάρτισης στην ομαδική εργασία και στις
εργασιακές διαδικασίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας.
• Ο ηλεκτρονικός ατομικός φάκελος υγείας δεν είναι ακόμα πλήρως λειτουργικός.
• Ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές ορθής κλινικής πρακτικής έχουν μεν αναπτυχθεί,
παραμένει όμως η πρόκληση της εκπαίδευσης του προσωπικού ώστε να ενσωματώσει
το περιεχόμενό τους στην καθημερινή πρακτική.
Προτάσεις πολιτικής
•

Αξιοποίηση καλών πρακτικών σε τοπικό επίπεδο με στόχο την περαιτέρω καλλιέργεια
διεπιστημονικής ομαδικής εργασίας και διασφάλιση αποτελεσματικού συντονισμού
εσωτερικά (εντός των μονάδων ΠΦΥ) και εξωτερικά (π.χ., με παράγοντες της τοπικής
κοινότητας, με άλλες υπηρεσίες υγείας), υπό μία περισσότερο συνεργατική παρά
αυστηρά ιεραρχική μορφή.
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•
•
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•

•

•

•

Ανάπτυξη στρατηγική για την ενθάρρυνση τοπικών πιλοτικών προγραμμάτων
ολοκληρωμένης φροντίδας με βάση τη βέλτιστη διεθνή πρακτική. Αυτό θα συνέβαλε
μακροπρόθεσμα, για παράδειγμα, στην ανακούφιση των επίμονων πιέσεων που
αντιμετωπίζει η παροχή επείγουσας φροντίδας και θα επέτρεπε την ταχύτερη και πιο
ευέλικτη ανταπόκριση στις ανάγκες των ασθενών.
Ενσωμάτωση παρεμβάσεων για την προαγωγή υγείας και την πρόληψη ασθενειών σε
ατομικό και κοινοτικό επίπεδο.
Μέτρα και δράσεις για την προαγωγή της υγείας στο χώρο εργασίας, στα σχολεία και
γενικότερα σε ολόκληρη την κοινότητα
εμβολιασμοί, προσυμπτωματικοί έλεγχοι, εξειδικευμένη προληπτική φροντίδα, υγιεινή
και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, κοινωνική ιατρική, βοήθεια στη βελτίωση του
τρόπου ζωής, διαχείριση χρόνιων παθήσεων.
Κομβική η σχέση ΠΦΥ και υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Η δημόσια υγεία δεν είναι
επαρκώς αναπτυγμένη στην Ελλάδα. Για να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι στόχοι της
ΠΦΥ και να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ανθρωποκεντρικό ΕΣΥ
που να βελτιώνει το επίπεδο υγείας του πληθυσμού, πρέπει οι υπάρχουσες υπηρεσίες
δημόσιας υγείας, που είναι επικεντρωμένες στον έλεγχο και την πρόληψη των
μεταδοτικών και μη μεταδοτικών ασθενειών. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει νέες
προσεγγίσεις που θα αντιμετωπίζουν όλα τα βαθύτερα αίτια αυτών των ασθενειών,
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας, των
περιβαλλοντικών παραγόντων και των συμπεριφορικών παραγόντων κινδύνου.
γεφύρωση της παροχής ΠΦΥ με πρωτοβουλίες και δράσεις δημόσιας υγείας
προώθηση της έρευνας στη δημόσια υγεία, ενίσχυση των διευθύνσεων δημόσιας υγείας
των περιφερειών, αναβάθμιση της εκπαίδευσης για τη δημόσια υγεία, δημιουργία ενός
πλέγματος ανθρώπινου δυναμικού για την δημόσια υγεία.
Βελτίωση της επικοινωνίας μέσα από τη χρήση μιας αλληλουχίας μέτρων που
υλοποιούνται από το εθνικό επίπεδο, προς το περιφερειακό και τοπικό, με σκοπό να
καταπολεμηθεί ο σκεπτικισμός στο ευρύ κοινό, στις τοπικές κοινότητες και στους
επαγγελματίες της υγείας.
Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού, των επαγγελματιών υγείας και των
κοινωνικών εταίρων, καθίστανται αναγκαίες αναφορικά με τον επαναπροσδιορισμό και
τον επαναπροσανατολισμό των στάσεων, των συμπεριφορών και των αντιλήψεων που
κυριαρχούν, αλλά και των δράσεων που λαμβάνουν χώρα, τόσο ως προς τις
συμπεριφορές υγείας όσο και ως προς τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών φροντίδας
της υγείας.
Ανάγκη αποσαφήνισης της πολιτικής βούλησης για την κατεύθυνση που είναι
επιθυμητό να πάρει η ΠΦΥ στη χώρα μας. Τα μέχρι τώρα εγχειρήματα παρουσιάζουν
παλινωδίες και αμφιταλαντεύσεις που παραπέμπουν σε κίνηση εκκρεμούς, με
αποτέλεσμα προηγούμενες ενέργειες να αναιρούνται ή να εκφυλίζονται και οι
μελλοντικές τάσεις να είναι απροσδιόριστες.
Τα εναλλακτικά σενάρια που μπορούν να αναπτυχθούν είναι αρκετά και ποικίλουν, από
την ενίσχυση και επέκταση των ΤοΜΥ, μέχρι τον επανασχεδιασμό της σύνθεσης
ειδικοτήτων των ομάδων ΠΦΥ που λειτουργούν σε αυτές και τα κέντρα υγείας, ή την
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αντικατάστασή τους από εναλλακτικά μοντέλα συμβεβλημένων ομάδων γενικών
ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ.
Τα αποτελέσματα των δύο ερευνών που παρουσιάστηκαν δείχνουν την θετική
ανταπόκριση των ασθενών στη λειτουργία των ΤοΜΥ, επισημαίνουν όμως και τις
διαστάσεις αυτών που χρήζουν βελτίωσης καθώς και τα προβλήματα λειτουργίας των
υπόλοιπων δομών ΠΦΥ.

Η πρόκληση της ασθένειας του κορωνοϊού (COVID-19): Η ΠΦΥ πιο αναγκαία από ποτέ
Καταστολή και Νοσηλεία (Αστυνομοκρατία και Νοσοκομειοκεντρικότητα)
Versus
Ενημέρωση και Πρόληψη (ΠΦΥ και Δημόσια Υγεία)
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ΟΜΙΛΙΑ
Εύη Ορφανού
Πώς φτάσαμε μετά από 20 μήνες πανδημίας εδώ; Ιατροί φωνάζουν ότι είναι δύσκολη η
θέση τους, γιατί αναγκάζονται να επιλέξουν ποίος ασθενείς θα μπει στην ΜΕΘ και η
κυβέρνηση να δηλώνει ότι έχει 1305 κλίνες ΜΕΘ στην χώρα. Μάλιστα 748 κλίνες ΜΕΘ
COVID και 557 non-COVID. Πως γίνεται όμως και δεν μας βγαίνουν τα νούμερα;
Σε ένα πράγμα σίγουρα συμφωνούμε. Η πίεση στο ΕΣΥ είναι τρομακτική. Σε όλα αυτά δεν
βοηθάνε και οι δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, «Εάν είχαμε περισσότερες ΜΕΘ θα
είχαμε και περισσότερους νεκρούς» ή οι δηλώσεις του κυρίου Πέτσα, «Εάν είχαμε ακούσει
τον ΣΥΡΙΖΑ για τις ΜΕΘ θα είχαμε πετάξει δεκάδες εκατομμύρια». Ακούγοντας τέτοιες
δηλώσεις, αναρωτιέται κανείς, ποια η αξία της ανθρώπινης ζωής; Πόσο μάλλον εάν
ανήκεις και σε ευπαθή ομάδα.
Αυτήν την στιγμή έχουμε ένα σύστημα υγείας που ασχολείται πρακτικά μόνο με μία νόσο.
Με τον COVID. Από το 2015 – 2019 πεθαίνουν κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 122.000
άνθρωποι ανά έτος. Το 2020 αυτοί οι θάνατοι εκτοξεύτηκαν σε 135.000. Οι 4.500 ήταν
από COVID, πράγματι. Οι υπόλοιποι όμως (περίπου 7.000-8.000) ήταν από κοινά
νοσήματα. Είναι άνθρωποι που (λόγω υπερβολικής ενασχόλησης με την COVID-19) δεν
πήραν την περίθαλψη που τους αναλογούσε, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο ποσοστό.
Άνθρωποι, που παραμέλησαν τις εξετάσεις τους από τον φόβο μην κολλήσουν κορωνοΐό.
Άνθρωποι, των οποία τα χειρουργεία ακυρώθηκαν και δεν τους δόθηκε ευκαιρία ζωής.
Γιατί μετά από 20 μήνες δεν μπορέσαμε ακόμα να οργανωθούμε και πεθαίνει κόσμος;
Τι έπρεπε να είχε γίνει; Κατά τη γνώμη μας (και σίγουρα υπάρχουν και περισσότερο ειδικοί
στο θέμα): πρέπει να κινηθούμε σε δύο άξονες ταυτόχρονα αλλά και ισοβαρώς.
Α) Ο ένας είναι ο άξονας της πρόληψης (εμβολιασμοί, μέτρα αποφυγής συγχρωτισμού,
μέτρα προσωπικής υγιεινής και Δημόσιας Υγιεινής). Είναι ο άξονας που τραβά πάνω του
όλα τα φώτα της δημοσιότητας, καθημερινά. Και σχεδόν μονοπωλεί τις συζητήσεις γύρω
από την COVID-19.
Β) Ο άλλος όμως είναι ο άξονας της θεραπείας. Αλήθεια, αναρωτιόμαστε τι γίνεται με
όλους αυτούς που εν τέλει προσβάλλονται από τη νόσο και, όντας ατυχέστεροι για
πλήθος παραγόντων, πρέπει να νοσηλευτούν σε κάποιο Νοσοκομείο; Έχουμε ασχοληθεί
σε βάθος και ουσιαστικά με την προσφορά θεραπευτικών επιλογών και «όπλων» σε
αυτούς τους πάσχοντες;
Για να τα κάνουμε πιο συγκεκριμένα (και ξεκινώ σκόπιμα από τις θεραπείες, ως ο τομέας
που συστηματικά υποτιμάται – τουλάχιστον στο δημόσιο λόγο):
Το ΕΣΥ πιέζεται (σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον) εδώ και τουλάχιστον 1 χρόνο και
συγχρόνως, δεν ενισχύεται επαρκώς. Ο εφησυχασμός και η κάπως μεταφυσική πίστη ότι
«ε, θα τα καταφέρουμε και πάλι» δεν μπορεί να λειτουργήσει. Χρειαζόμαστε επειγόντως
μόνιμες προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού, Ιατρούς - εντατικοκόλογους,
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νοσηλευτές ΜΕΘ, που να γνωρίζουν την κάθε κίνηση και όχι μπαλόματα του τύπου
μετακ΄΄ινσησεις ιατρών από τα κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία. Το φιλότιμο, η
αυτοθυσία και ο ηρωισμός του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού φτάνουν μέχρι ένα σημείο
– δεν επαρκούν για να καλύψουν κενά μακρόπνοου σχεδιασμού. Αλλιώς, αν προσληφθεί
μη εξειδικευμένο προσωπικό (και αυτό θεμιτό είναι), θα απελευθερωθεί «χώρος» για
μετακίνηση πιο έμπειρου προσωπικού εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη: στις ΜΕΘ και
στις πτέρυγες COVID.
Χρειαζόμαστε στοχευμένες θεραπείες. Με κυριότερη, τα μονοκλωνικά αντισώματα έναντι
του ιού COVID-19 σε επαρκή ποσότητα. Η θεραπεία αυτή (ομολογουμένως κοστοβόρα)
δεν είναι πανάκεια σίγουρα. Έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά σε
επιλεγμένα κρίσιμα περιστατικά. Και η διαφορά αυτή δεν είναι αμελητέα: είναι η διαφορά
μεταξύ ζωής και θανάτου!
Πλαισίωση των ανωτέρω με περαιτέρω θεραπευτικές επιλογές: αντιπηκτική αγωγή,
αντιφλεγμονώδη φάρμακα, επαρκείς προμήθειες συσκευές οξυγόνου «υψηλής
ροής» (“high flow”) – οι τελευταίοι αποδεδειγμένα μειώνουν το ποσοστό ανάγκης
διασωλήνωσης των πασχόντων. Και άρα, το ποσοστό εισαγωγής των ασθενών σε ΜΕΘ.
Γιατί αυτό θεωρείται μικρό κέρδος (και δεν αναφέρεται αρά μόνο «στα ψιλά»); Τι γίνεται
με την διαχείριση της νόσου εκτός νοσοκομείων (υπηρεσίες ΕΟΔΥ, Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας).
Άμεση βελτίωση των συνθηκών περίθαλψης στα Δημόσια Νοσοκομεία: έχει αναρωτηθεί
άραγε κανείς αν το σύστημα παροχής οξυγόνου επαρκεί – κοινώς, «αντέχει» – να
εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό ασθενών σε αναπνευστήρες, διασωληνωμένων ή μη; Ειδικά σε
μικρότερα επαρχιακά Νοσοκομεία, τα πράγματα απέχουν πολύ από το να είναι ιδανικά. Τι
γίνεται με τις παρεχόμενους θαλάμους νοσηλείας; Αλήθεια, πόσα Νοσοκομεία (ειδικά
επαρχιακά) έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν Αξονική Τομογραφία Θώρακος σε ασθενείς
με COVID, ιδιαίτερα όταν τα διεθνή θεραπευτικά πρωτόκολλα επιβάλλουν τη χρήση ενός
Αξονικού Τομογράφου ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για αυτούς τους ασθενείς (για να αποφευχθεί
ενδονοσοκομειακή διασπορά); Παράμετρος που φαντάζει εξωπραγματική, ιδιαίτερα σε
μικρά επαρχιακά νοσοκομεία, που πολλές φορές ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ Αξονικό Τομογράφο
(έστω, έναν!) σε 24ωρη βάση! Ακτινολογικά Μηχανήματα ή και Μηχανήματα Υπερήχων
αποκλειστικά για ασθενείς COVID-19 – γιατί αυτό θεωρείται «Επιστημονική Φαντασία»
στην Ελλάδα της ΕΕ και του 2021;
Τι μπορούμε και πρέπει να βελτιώσουμε στον τομέα της υλικοτεχνικής υποδομής (πέραν
της προφανούς ανάγκης ενίσχυσης σε προσωπικό);
•

Επίταξη του Ιδιωτικού Τομέα Υγείας, ως ύστατο μέτρο. Οι διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ
πρέπει να χρησιμοποιηθούν άμεσα – είτε για περιστατικά COVID ή και για μη-COVID
(οπότε εμμέσως να αποσυμφορηθεί το ΕΣΥ). Αλλά, μία παρατήρηση: γιατί ο
πολυδιαφημισμένος και πολύ-προβαλλόμενος Ιδιωτικός Τομέας αποφεύγει τη «μάχη»
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με την COVID, ιδιαίτερα με πλήρως εξοπλισμένα και άρτια ξενοδοχειακά νοσοκομεία.
Αλλά έστω και εκτός COVID, η συμβολή των Ιδιωτικών Κλινικών θα είναι και πάλι
πολύτιμη. Περισσότερο: πλέον, είναι αναγκαία!
Περαιτέρω ενίσχυση του ΕΣΥ, πέρα από βραχύ- ή μεσοπρόθεσμα μέτρα (προσωπικό,
ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ/ΜΑΦ κλπ), αλλά και μακροπρόθεσμα: αποτελεσματικός
κεντρικός σχεδιασμός υγειονομικών αναγκών με τη δημιουργία Υγειονομικού Χάρτη,
σενάρια αντιμετώπισης μελλοντικής πανδημίας ή και λοιπών εκτάκτων κρίσεων,
απλούστευση διαδικασιών προμήθειας και εξοπλισμού, βελτίωση νομικών εργαλείων,
αποτελεσματικότερη Διοικητική Οργάνωση. Αυτά ενδεικτικά μόνο ως ορισμένες από
τις δυνητικές ωφέλειες που μπορούν να προκύψουν.

Τα υπόλοιπα αφορούν κυρίως το δεύτερο άξονα, της πρόληψης:
• Περαιτέρω ενίσχυση του προγράμματος εμβολιασμών. Ορθώς (πρέπει να αναγνωριστεί
αυτό δημόσια) η χώρα αποφάσισε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η χορήγηση του εμβολίου
και η Τρίτη δόση. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να απορρίπτουμε εμβόλια για τα οποία οι
κλινικές δοκιμές κατέδειξαν αποτελεσματικότητα, χωρίς μείζονες παρενέργειες. Είναι
κατανοητές οι ανησυχίες του πληθυσμού – αλλά και αδήριτη η άμεση ανάγκη
εμβολιασμού.
• Οι μεταναστευτικές δομές και οι λοιπές δημόσιες δομές (φυλακές, ιδρύματα) θα
πρέπει επίσης να βρίσκονται στο χάρτη πρόληψης / εμβολιασμού.
• Εκτεταμένα δωρεάν τεστ του πληθυσμού, με συνταγογράφηση.
• Συνεχόμενα μαζικά τεστ σε σχολεία, εταιρείες (ιδίως στα σουπερμάρκετ, που
λειτουργούν αδιαλείπτως και κατά περίσταση με υψηλό συγχρωτισμό), εργοστάσια με
συγχρωτισμό προσωπικού στις γραμμές παραγωγής.
• Πολλαπλασιασμός και ενίσχυση των δομών / υπηρεσιών του ΕΟΔΥ, ιδίως στην επαρχία
και σε απομακρυσμένες περιοχές.
• Αποφυγή συγχρωτισμού σε μαγαζιά / πολυκαταστήματα (ιδίως σουπερμάρκετ),
δραστηριότητες εκτός οικίας, κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους.
• Άμεση και ουσιαστική ενίσχυση των ΜΜΜ. Ειδικότερα στα λεωφορεία, και μάλιστα
στην Αθήνα (που δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή) απαιτούντα άμεσα (τι άμεσα; Χθες!)
περισσότερα δρομολόγια για να μην υπάρχει τέτοιος συνωστισμός.
• Δυνατότητα ανοίγματος των σχολείων με 15 μαθητές ανά τάξη με πρωινό και
απογευματινό ωράριο. Γιατί δε μπορεί να διερευνηθεί αυτή η πιθανότητα; Προσλήψεις
εκπαιδευτικού προσωπικού, στην ίδια κατεύθυνση.
• Εκτεταμένη χρήση της τηλε-εργασίας και τηλεδιάσκεψης, όπου καθίσταται εφικτό. Και
στο Δημόσιο αλλά και στον Ιδιωτικό Τομέα.
• Τελευταίο προστίθεται ξεκάθαρα και η έννοια της ατομικής ευθύνης: εκδηλώσεις με
συρροή καλεσμένων, οικογενειακές συγκεντρώσεις, μετακινήσεις με αντικείμενο ψώνια
ή επισκέψεις, ατελής εφαρμογή των μέτρων προσωπικά και ιδίως, ενδοοικογενειακά.
Το τελευταίο έχει μεγάλη σημασία.
• Τα ανωτέρω μας οδηγούν επίσης και σε ένα άλλο συμπέρασμα: ότι η ένταση του
τέταρτου κύματος δεν ήταν αναπόφευκτη, η αύξηση των κρουσμάτων δεν ήταν
μονόδρομος. Το ίδιο το τέταρτο κύμα τα επιδημιολογικά μοντέλα δείχνουν ότι μάλλον
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ήταν αναπόφευκτο. Η απότομη επιδείνωση της χώρας και η ραγδαία αύξηση στην
πίεση του ΕΣΥ σίγουρα όχι!
Σε όλα επίσης τα παραπάνω υπάρχουν εξαιρέσεις: Ωστόσο, έχω την αίσθηση ότι είναι
περισσότερο αποτέλεσμα προσωπικού φιλότιμου, συγκυριών και κατά τόπους
εμπνευσμένης διοίκησης, παρά συντονισμένων κεντρικά ενεργειών – δυστυχώς.
Τώρα όμως υπάρχει και ο παράγοντας κόπωσης του πληθυσμού.
Σε όλα αυτά καλείται να δοκιμαστεί και πάλι η Πολιτεία – αλλά και οι Πολίτες, από όλα τα
πόστα. Είμαστε έτοιμοι; Πρέπει να είμαστε - ή να ετοιμαστούμε, άμεσα! Ο χρόνος πλέον
πιέζει αφόρητα, για αυτό και έχουμε πλέον άμεση ανάγκη από μία ενισχυμένη ΠΦΥ και
Δημόσια Υγεία, η οποία θα ασχοληθεί και με τα υπόλοιπα νοσήματα, τα οποία έχουν μείνει
πολύ πίσω.
Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν εν μέσω της πανδημίας Covid-19
• Αποδιοργάνωση της ροής εξατομικευμένης παρακολούθησης σε ασθενείς.
• Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: η πανδημία οδήγησε σε 42% διακοπή της παροχής
υπηρεσιών
• 2,1 εκατομμύρια εξετάσεις διάγνωσης καρκίνου αναβλήθηκαν η καθυστέρησαν στο
Ηνωμένο Βασίλειο
• Έρευνα Ένωσης Ασθενών Ελλάδας εν μέσω πανδημίας σε δείγμα 2354 ατόμων:
• 24,8 % των ογκολογικών ασθενών ακύρωσαν κάποιο ραντεβού
• 22 % είχε πρόβλημα στην επικοινωνία με τον ιατρό
• Απώλεια – σημαντική καθυστέρηση νέων διαγνώσεων
• Απώλεια – σημαντική καθυστέρηση χρονικά κρίσιμων χειρουργείων
• Απώλεια συνεδριών και διακοπές στα ραντεβού παρακολούθησης (follow – up).
• Καθυστέρηση ή και αδυναμία έγκαιρης εκτέλεσης διαγνωστικών εξετάσεων.
• Καθήλωση ασθενών στο σπίτι – αδυναμία μετακίνησης (ιδίως σε απομακρυσμένες
περιοχές της περιφέρειας).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Νέα περιστατικά ειδικά στον καρκίνο σε πιο προχωρημένα στάδια
Αύξηση ποσοστού υποτροπών
Πού στοχεύουμε;
Αναβαθμισμένη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)
Λειτουργικό εκσυγχρονισμό συστήματος Δημόσιας Υγείας
Τι συνέβη με την ΠΦΥ εν μέσω Covid-19;
• Σημαντική αποδιοργάνωση
• Μετακίνηση Ιατρών και Νοσηλευτών στην δευτεροβάθμια περίθαλψη / ΔΦΥ για την
στήριξη στο ΕΣΥ
• Κλείσιμο Περιφερειακών Ιατρείων (Π.Ι.)
• Αλλά και:
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Εμβολιαστικά Κέντρα

Φωνή – Αιτήματα των Ασθενών
• Συμμετοχή των Ενώσεων Ασθενών στον σχεδιασμό για την υγεία
• Συμμετοχή των ασθενών στη δημόσια διοίκηση
• Τοποθέτηση ασθενών στα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών
Υγείας
• Μεταρρύθμιση ΠΦΥ - Ο ρόλος της ΠΦΥ στην διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων
• Εκσυγχρονισμός των νοσοκομείων του ΕΣΥ
• Κατ’ οίκον νοσηλεία και περίθαλψη
• Εξατομικευμένα σχέδια φροντίδας - υποστήριξη της αυτοδιαχείρισης
• Ανάπτυξη προγεννητικού και νεογνικού ελέγχου για νοσήματα και ασθένειες με
γενετικό υπόβαθρο
• Στοχευμένοι προσυμπτωματικοί υποχρεωτικοί έλεγχοι σε ευρύ φάσμα γενετικών
ασθενειών
• Ενίσχυση του προγράμματος πρόληψης και αναθεώρηση της ηλικίας εφαρμογής
• Πλήρης αποζημίωση των αντίστοιχων εξετάσεων
• Ανάπτυξη κέντρων αναφοράς με εξειδικευμένες μονάδες και αποκεντρωμένα
διασυνδεδεμένα κέντρα στην επαρχία για την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές
υπηρεσίες φύλαξης, φροντίδας και ανάπτυξης
• Υποστήριξη από Πολιτεία: νοσηλεύτρια στο σπίτι, οικιακή βοηθός/baby-sitter
(διαμέσου κρατικού μηχανισμού, Δήμοι και Κοινότητες)
• Ιατρεία Πόνου και Παρηγορητικής Φροντίδας (Palliative Care) με εξειδικευμένο
προσωπικό (Ιατροί Αναισθησιολόγοι, Νοσηλευτές)
• Κέντρα αποκατάστασης
• Συνοδοί «τελικής φροντίδας» (“terminal patient support”, “sterbebegleitung”
• Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση Θεσμικών, Κοινωνικών Φορέων και Φορέων Υγείας
για τα Σπάνια Νοσήματα (ΣΝ)
• Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας των ΣΝ
• Ενδυνάμωση των Ασθενών, των Οικογενειών τους και των Σωματείων τους
• Ανάπτυξη και Εφαρμογή Εθνικού Σχεδίου Δράσης
• Ανάπτυξη Εθνικού Μητρώου και καταγραφή ασθενών με ΣΝ
• Πρόληψη και Έγκαιρη Διάγνωση των ΣΝ με προγράμματα προγεννητικού και νεογνικού
ελέγχου (όπου υφίσταται)
• Ισότιμη Πρόσβαση των Ασθενών σε Κλινικές Δοκιμές
• Διασυνοριακή Πρόσβαση
• Υψηλής ποιότητας Υγειονομική Περίθαλψη - Καινοτόμες Θεραπείες
• Κοινωνικές Υπηρεσίες
• Προώθηση της Έρευνας για τις Σπάνιες Παθήσεις
• Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις
• Λειτουργικός εκσυγχρονισμός συστήματος Δημόσιας Υγείας
• Λειτουργική διασύνδεση κεντρικών, περιφερειακών, δημοτικών υπηρεσιών και
οργανισμών Δημόσιας Υγείας με τις κεντρικές υπηρεσίες του Υ.Υ.
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•
•
•
•

Δημιουργία Εθνικής Βάσης Δεδομένων και Μητρώων Νοσημάτων και διασύνδεσή τους
με Ευρωπαϊκές Βάσεις
Δημιουργία λογισμικών εργαλείων για παροχή υπηρεσιών από απόσταση (e-health, einclusion, tele-medicine, home care)
Ψηφιοποίηση Εθνικών Οδηγών, Κατευθυντηρίων Οδηγιών (Guidelines) και
Πρωτοκόλλων Θεραπείας και Φροντίδας
Ολοκλήρωση του Ιατρικού Φακέλου με δυνατότητα συλλογής Patient Reported
Outcomes, Real World Evidence και επισήμανση (signalling) παρενεργειών από τον
ασθενή

•
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