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Είκοςι πένσε φπϋνια μεσά ση θέςπιςη σοτ Εθνικοό τςσήμασορ Τγείαρ, έφοτμε πλέον πεπιέλθει
ςε μια κασάςσαςη ποτ φαπακσηπίζεσαι απϋ μια μεγάλη ανσίυαςη. Απϋ ση μια μεπιά έφοτμε
δημιοτπγήςει μια επαπκή τποδομή τγείαρ ςε ϋλη ση φύπα. Απϋ σην άλλη μεπιά, τπάπφει
πλήπηρ αδτναμία οπιςσικοποίηςηρ ενϋρ μονσέλοτ διοίκηςηρ – οπγάνψςηρ – λεισοτπγίαρ σοτ
δημοςίοτ σομέα τγείαρ, σϋςο ςε κενσπικϋ ϋςο και πεπιυεπειακϋ επίπεδο.
Σο ελληνικϋ ςόςσημα τγείαρ βαςίζεσαι ςε ξεπεπαςμένερ δομέρ και μεθϋδοτρ οπγάνψςηρ και
λεισοτπγίαρ
σην Ελλάδα λεισοτπγοόν δόο παπάλληλα ςτςσήμασα τγείαρ, ένα δημϋςιο και ένα ιδιψσικϋ,
φψπίρ επικοινψνία και ςτνσονιςμϋ
Σο ςόςσημα τγείαρ δεν εξαςυαλίζει σην ςτνέφεια σηρ ιασπικήρ υπονσίδαρ, οόσε σην
επικοινψνία μεσαξό σψν γιασπύν ή μεσαξό σοτ δημϋςιοτ και σοτ ιδιψσικοό σομέα
Δεν τπάπφει ένα οπγανψμένο ςόςσημα ππψσοβάθμιαρ πεπίθαλχηρ
Οι αςθενείρ δεν έφοτν σην δτνασϋσησα να μεγιςσοποιήςοτν σα αποσελέςμασα σψν ιασπικύν
τπηπεςιύν ςτνδτάζονσαρ σιρ παποφέρ σοτ δημϋςιοτ και σοτ ιδιψσικοό σομέα











Η Ελλάδα ςσεπείσαι ενϋρ επαπκοόρ πτθμιςσικοό πλαιςίοτ σηρ λεισοτπγίαρ σοτ
ιδιψσικοό σομέα, με αποσέλεςμα σην τποβάθμιςη σψν τπηπεςιύν και σην
τπεπβολική ανάπστξη σψν διαγνψςσικύν κένσπψν
Σα κπασικά νοςοκομεία έφοτν παπαμείνει ςε απφαωκά ςτςσήμασα οπγάνψςηρ και
λεισοτπγίαρ, με αποσέλεςμα σην τποβάθμιςη σψν τπηπεςιύν και σην δτςαπέςκεια
σψν αςθενύν
Οι κασά κευαλή δαπάνερ για σην τγεία ατξάνονσαι διαφπονικά, και βαπόνοτν κασά
σο ήμιςτ πεπίποτ σα ποπσουϋλια σψν πολισύν
Οι πολίσερ με φαμηλά ειςοδήμασα ξοδεόοτν ένα αναλογικά μεγαλόσεπο σμήμα σοτ
ειςοδήμασϋρ σοτρ για δαπάνερ τγείαρ, ςε ςόγκπιςη με σα μεςαία ή τχηλά
ειςοδημασικά κλιμάκια
Η παπαγψγικϋσησα σψν τπηπεςιύν σψν κπασικύν νοςοκομείψν υθίνει διαφπονικά.



Η μεσαππόθμιςη σοτ ςτςσήμασορ τγείαρ ππέπει να ςτνσελέςει ςσην οπγανψσική και
λεισοτπγική αναςτγκπϋσηςη, οόσψρ ύςσε, με δεδομένοτρ σοτρ τυιςσάμενοτρ
πϋποτρ, να μειψθεί ςσαδιακά η ςπασάλη και οι πϋποι ποτ εξοικονομοόνσαι να
διασεθοόν ςε ένα πιο αποδοσικϋ ςόςσημα αμοιβύν σψν γιασπύν σψν κπασικύν
νοςοκομείψν, με ςσϋφο σην μεγιςσοποίηςη σηρ παπαγψγήρ ιασπικύν τπηπεςιύν και
σην βελσίψςη σηρ ποιϋσησαρ σψν παπεφϋμενψν τπηπεςιύν. Για σην επίσετξη σψν
ςσϋφψν ατσύν πποσείνεσαι η οπγανψσική και λεισοτπγική αναδϋμηςη σϋςο σηρ
Ζήσηςηρ ϋςο και σηρ Πποςυοπάρ τπηπεςιύν τγείαρ.







σην πλετπά σηρ Ζήσηςηρ, πποσείνεσαι η δημιοτπγία ενϋρ Ενιαίοτ Σαμείοτ Τγείαρ
για ϋλο σην φύπα, με σην απϋςφιςη και αποππϋυηςη σψν τυιςσάμενψν Κλάδψν
Τγείαρ σψν Αςυαλιςσικύν Σαμείψν. Σο Ενιαίο Σαμείο Τγείαρ θα «αγοπάζει»
τπηπεςίερ τγείαρ σϋςο απϋ σον δημϋςιο ϋςο και σον ιδιψσικϋ σομέα, με βάςη σην
ποιϋσησα και σο κϋςσορ.
σην πλετπά σηρ Πποςυοπάρ τπηπεςιύν τγείαρ, πποσείνεσαι η δημιοτπγία ενϋρ
νέοτ ΝΠΔΔ, σοτ «ΕΤ ΝΠΔΔ», σο οποίο θα αναλάβει σην αναδιοπγάνψςη, διοίκηςη
και αποδοσική λεισοτπγία σψν κπασικύν νοςοκομείψν. Σατσϋφπονα, θα οπγανψθεί
ένα πλήπερ δίκστο Πποςψπικύν Γιασπύν ποτ θα καλόπσει σο ςόνολο σοτ
πληθτςμοό για ππψσοβάθμιερ τπηπεςίερ τγείαρ, με βάςη ςτμβάςειρ (ασομικέρ ή
ομαδικέρ) ποτ θα ςτνάπσοτν με σο Ενιαίο Σαμείο Τγείαρ.
Σο Τποτπγείο Τγείαρ θα ππέπει να αναδιοπγανψθεί και να επικενσπψθεί ςσην
εκπϋνηςη και επεξεπγαςία πολισικήρ τγείαρ, ςσην εποπσεία σοτ σομέα τγείαρ σηρ
φύπαρ, καθύρ και ςσην πιςσοποίηςη ϋλψν σψν δημϋςιψν και ιδιψσικύν
ππομηθετσύν τγείαρ, φψπίρ να αςφολείσαι πλέον με σην διοίκηςη σψν δημϋςιψν
νοςοκομείψν.



Σην

πλετπά

σηρ

πποςυοπάρ

τπηπεςιύν

τγείαρ

ςτγκποσοόν

οι

μονάδερ

δετσεποβάθμιαρ πεπίθαλχηρ σοτ ΕΤ (πεπίποτ 130 Νοςοκομεία), οι μονάδερ
ππψσοβάθμιαρ πεπίθαλχηρ σοτ δημοςίοτ (170 Κένσπα Τγείαρ ΕΤ, πεπίποτ 200
Μονάδερ Τγείαρ ΙΚΑ), οι ςτμβεβλημένοι γιασποί με σα αςυαλιςσικά σαμεία, καθύρ
και σα ιδιψσικά νοςοκομεία και διαγνψςσικά κένσπα.



Οι οπγανψσικέρ παπεμβάςειρ αυοποόν ςσα εξήρ επιφειπηςιακά θέμασα:
1.

Οπγάνψςη σηρ κενσπικήρ και πεπιυεπειακήρ διοίκηςηρ σοτ ΕΤ

2.

Μεγιςσοποίηςη παπαγψγήρ κπασικύν νοςοκομείψν

3.

Εκςτγφπονιςμϋρ οπγάνψςηρ και λεισοτπγίαρ ππψσοβάθμιαρ πεπίθαλχηρ











Κασαπφήν, σο Τποτπγείο Τγείαρ θα ππέπει να πεπιοπιςσεί ςσην εκπϋνηςη
ςσπασηγικήρ για σον φύπο σηρ τγείαρ και ςσην εποπσεία σηρ τλοποίηςηρ ατσήρ σηρ
ςσπασηγικήρ.

Ιδιαίσεπη πποσεπαιϋσησα θα ππέπει να δοθεί σην εκπϋνηςη μακποππϋθεςμοτ
ςφεδίοτ για σον πεπιοπιςμϋ σοτ απιθμοό σψν γιασπύν.
Επίςηρ, σο Τποτπγείο Τγείαρ θα ππέπει να επιδιύξει ςτςσημασική ςτνεπγαςία με
ςφεσικοόρ ετπψπαωκοόρ οπγανιςμοόρ για σην σαφεία και αμεπϋληπση πιςσοποίηςη
ϋλψν σψν ππομηθετσύν τγείαρ: δημϋςιψν και ιδιψσικύν νοςοκομείψν, μονάδψν
τγείαρ αςυαλιςσικύν σαμείψν, αγποσικύν ιασπείψν, δικσόψν διαγνψςσικύν
κένσπψν, ιδιψσικύν ιασπείψν. Η διαδικαςία ατσή θα ππέπει να επαναλαμβάνεσαι ςε
πεπιοδική βάςη.
Επιπλέον, σο Τποτπγείο Τγείαρ θα ππέπει να θεςπίςει μϋνιμη διαδικαςία
πεπιοδικήρ αξιολϋγηςηρ σοτ ςτνϋλοτ σοτ ιασπικοό δτναμικοό σηρ φύπαρ.
Σέλορ, σα τυιςσάμενα ΠΕΤ θα ππέπει να κασαπγηθοόν και να μεσασπαποόν ςε
πεπιυεπειακέρ τπηπεςίερ σοτ Τποτπγείοτ Τγείαρ, εγκασεςσημένερ ςσιρ νέερ
Πεπιυέπειερ σηρ φύπαρ.







σα πλαίςια ατσά, σο Τποτπγείο Τγείαρ θα ππέπει να απαλλαγεί απϋ σην ετθόνη
διοίκηςηρ, οπγάνψςηρ και λεισοτπγίαρ σψν δημϋςιψν νοςοκομείψν. Σα καθήκονσα
ατσά ππέπει να ανασεθοόν ςε ένα νέο και εξειδικετμένο οπγανιςμϋ, σο ΕΤ
Ν.Π.Δ.Δ., με μεσασποπή σψν τυιςσάμενψν ΠΕΤ ςε πεπιυεπειακέρ τπηπεςίερ.
Δηλαδή, σο ΕΤ ΝΠΔΔ θα οπγανύςει σην πεπιυεπειακή σοτ οπγάνψςη με βάςη σιρ
νέερ Πεπιυέπειερ σηρ φύπαρ.
Με σην πποσεινϋμενη πόθμιςη ξεπεπνάσαι η σπαγική τςσέπηςη σοτ Τποτπγείοτ
Τγείαρ ςσην διοίκηςη, οπγάνψςη και λεισοτπγία σψν δημϋςιψν νοςοκομείψν ςσην
πεπίοδο σηρ μεσαπολίσετςηρ. Σο Τποτπγείο Τγείαρ, ϋπψρ και η τπϋλοιπη δημϋςια
διοίκηςη, κινοόνσαι ςτνήθψρ με βάςη γπαυειοκπασικέρ διαδικαςίερ, μακπιά απϋ σιρ
ςόγφπονερ απαισήςειρ οπγάνψςηρ και διαφείπιςηρ πολτάπιθμψν, σεπάςσιψν, και
πολόπλοκψν οικονομικύν μονάδψν, ϋπψρ είναι σα δημϋςια νοςοκομεία.
Ππέπει να γίνει ςαυέρ ϋσι η ππϋσαςη για σην δημιοτπγία σοτ ΕΤ ΝΠΔΔ βαςίζεσαι
ςσην εκσίμηςη ϋσι σα δημϋςια νοςοκομεία ππέπει να εξτπηπεσοόν αποκλειςσικά σα
ςτμυέπονσα σψν αςθενύν και ϋφι σψν πολικύν παπαγϋνσψν. Με βάςη σην λογική
ατσή, ππέπει να αποππιυθεί η εναλλακσική ππϋσαςη για σην τπαγψγή σψν
δημϋςιψν νοςοκομείψν ςσιρ νέερ Πεπιυεπειακέρ Διοικήςειρ σηρ φύπαρ. σην
πεπίπσψςη ατσή, η διεθνήρ εμπειπία δείφνει ϋσι σα δημϋςια νοςοκομεία θα
κασαςσοόν πποωϋνσα εκμεσάλλετςηρ σϋςο απϋ παπάγονσερ σηρ κενσπικήρ πολισικήρ
ςκηνήρ ϋςο και απϋ παπάγονσερ σηρ σοπικήρ ατσοδιοίκηςηρ.





Όςον αυοπά σο δεόσεπο θέμα, σην μεγιςσοποίηςη σηρ παπαγψγήρ σψν νοςοκομείψν
σοτ ΕΤ, ατσϋ αποσελεί ςσπασηγικϋ ςσϋφο σοτ ςτςσήμασορ διϋσι θα εξανσλήςει σο
πλεονέκσημα σηρ «καθεσοποίηςηρ» ςσα πλαίςια σοτ Εθνικοό τςσήμασορ Τγείαρ,
και θα πεπιοπίςει δπαςσικά σιρ αγοπέρ τπηπεςιύν απϋ σον ιδιψσικϋ σομέα (η
πληπϋσησα σψν νοςοκομειακύν κλινύν σοτ τυιςσάμενοτ ΕΤ κτμαίνεσαι πεπίποτ
ςσο 50%). Κόπια πποϊπϋθεςη για σην επίσετξη σοτ παπαπάνψ ςσϋφοτ είναι η
αλλαγή σηρ νομικήρ πποςψπικϋσησαρ σψν νοςοκομείψν, με σην μεσασποπή σοτρ ςε
θτγασπικέρ εσαιπίερ σοτ ΕΤ ΝΠΔΔ. Η νομική μοπυή σψν νοςοκομείψν θα είναι ατσή
σοτ Ν.Π.Ι.Δ. μη κεπδοςκοπικοό φαπακσήπα.
Επιπλέον, με ση νέα σοτρ νομική μοπυή σα κπασικά νοςοκομεία θα είναι
τποφπεψμένα να εγκασαςσήςοτν ςόγφπονα λογιςσήπια και ςτςσήμασα διοικησικήρ
πληπουϋπηςηρ (Μ.Ι.S.), θα δημοςιεόοτν ιςολογιςμοόρ και αποσελέςμασα φπήςεψρ,
θα μποποόν να κοςσολογοόν ϋλερ σιρ τπηπεςίερ σοτρ, και θα είναι ςε θέςη να
παπακολοτθοόν ςε ημεπήςια βάςη σην παπαγψγικϋσησα σψν τπηπεςιύν σοτρ. Σο
κενσπικϋ ΕΤ ΝΠΔΔ θα είναι ςε θέςη να ππογπαμμασίζει και να τλοποιεί σιρ
ππομήθειερ σψν νοςοκομείψν με εξαιπεσική αποσελεςμασικϋσησα και με μεγάλη
μείψςη σψν τυιςσάμενψν επιπέδψν δαπανύν. Σϋςο η πλήπηρ μηφανοπγάνψςη σψν
νοςοκομείψν ϋςο και η λεισοτπγία ενϋρ νέοτ ηλεκσπονικοό ςτςσήμασορ ππομηθειύν
σοτ σομέα τγείαρ μποποόν να ολοκληπψθοόν ςε λιγϋσεπο απϋ ένα έσορ.





Σέλορ, η νέα νομική μοπυή σψν κπασικύν νοςοκομείψν θα σοτρ δύςει ση
δτνασϋσησα να ξεπεπάςοτν σιρ αγκτλύςειρ σοτ ενιαίοτ μιςθολογίοτ σοτ δημοςίοτ
και να θεςπίςοτν κίνησπα οικονομικήρ και κλινικήρ αποδοσικϋσησαρ ποτ θα
διαυοποποιήςοτν σιρ αμοιβέρ σψν γιασπύν και σψν διοικησικύν τπαλλήλψν, με
ςσϋφο σην αόξηςη παπαγψγικϋσησαρ.
Η αόξηςη σηρ παπαγψγήρ και σηρ
παπαγψγικϋσησαρ σψν νοςοκομείψν σοτ ΕΤ ΝΠΔΔ, ςε ςτνδταςμϋ με σην
σεφνοκπασική ςσελέφψςη σψν διοικήςεψν σψν νοςοκομείψν, θα έφοτν θεαμασικά
αποσελέςμασα: ςσην αόξηςη σηρ πποςέλετςηρ σψν αςθενύν, ςσην βελσίψςη σψν
παπεφϋμενψν τπηπεςιύν, ςσον πεπιοπιςμϋ σψν δαπανύν ςσα ιδιψσικά
νοςηλετσήπια, και κτπίψρ ςση μείψςη σηρ ςπασάληρ. Η πποσεινϋμενη αλλαγή σηρ
νομικήρ μοπυήρ σψν νοςοκομείψν θα πποςελκόςει αξιϋλογα και έμπειπα ςσελέφη
απϋ σον ιδιψσικϋ σομέα. Επιπλέον, για οπιςμένα νοςοκομεία σοτ ΕΤ ΝΠΔΔ θα
μποποόςε να εξεσαςσεί και η δτνασϋσησα ανάθεςηρ σηρ διοίκηςηρ σοτρ ςε μεγάλερ
και εξειδικετμένερ ετπψπαΪκέρ εσαιπίερ (Hospital management companies), ϋπψρ
έφει γίνει ςσην Ιςπανία, Γαλλία, οτηδία, κλπ.
Εκσιμάσαι ϋσι με σην νέα δομή σοτ ΕΤ θα εξοικονομηθοόν ςσαδιακά σοτλάφιςσον 2,5
– 3 δις. ετπύ, σα οποία θα ππέπει να δοθοόν ςσοτρ γιασποόρ και σο λοιπϋ
νοςηλετσικϋ πποςψπικϋ, με βάςη σιρ πποδιαγπαυέρ ενϋρ νέοτ μιςθολογίοτ.





Οπγάνψςη εθνικοό δικσόοτ Πποςψπικύν Γιασπύν. Εκσιμάσαι ϋσι ενσϋρ σπιεσίαρ ϋλορ
ο πληθτςμϋρ θα έφει αποκσήςει σον Πποςψπικϋ σοτ Γιασπϋ. Οι Πποςψπικοί Γιασποί
θα μποποόν να επγάζονσαι είσε ασομικά είσε ςε κοινοππαξίερ, θα διαθέσοτν
απαπαισήσψρ πιςσοποιημένερ ιασπικέρ και πληπουοπιακέρ τποδομέρ, και θα είναι
ανεξάπσησοι επαγγελμασίερ. Οι Πποςψπικοί Γιασποί θα είναι τπεόθτνοι για σην
παπαπομπή σψν αςθενύν ςσιρ επϋμενερ βαθμίδερ σηρ πεπίθαλχηρ: γιασποόρ
ειδικοσήσψν, διαγνψςσικά κένσπα, και νοςοκομεία.
Σα Διαγνψςσικά Κένσπα μποποόν να ανήκοτν ςσο ΕΤ ΝΠΔΔ ή ςε ιδιψσικέρ εσαιπίερ.
Σα διαγνψςσικά κένσπα σοτ ΕΤ ΝΠΔΔ πεπιλαμβάνοτν σα εξψσεπικά ιασπεία σψν
δημϋςιψν νοςοκομείψν, σα κένσπα τγείαρ σψν αςυαλιςσικύν σαμείψν, και σα
αγποσικά ιασπεία. Οπιςμένα απϋ σα τυιςσάμενα κένσπα τγείαρ σψν αςυαλιςσικύν
σαμείψν ή σψν αγποσικύν ιασπείψν θα μποποόςαν να παπαφψπηθοόν ςε
κοινοππαξίερ σψν τυιςσάμενψν γιασπύν με σην μοπυή Leasing σοτ κσιπίοτ και σοτ
εξοπλιςμοό και να λεισοτπγοόν πλέον ψρ ιδιψσικέρ εσαιπίερ. Σϋςο σα διαγνψςσικά
κένσπα σοτ ΕΤ ΝΠΔΔ ϋςο και σα ιδιψσικά θα ππέπει απαπαισήσψρ να διαθέσοτν
πιςσοποιημένερ ιασπικέρ και πληπουοπιακέρ τποδομέρ.









Μονσέλο Ππψσοβάθμιαρ Μονάδαρ Τγείαρ σοτ ΕΤ ΝΠΔΔ
Για σην οπγάνψςη σψν Ππψσοβάθμιψν Μονάδψν σοτ ΕΤ ΝΠΔΔ μποπεί να φπηςιμοποιηθεί
σο ανσίςσοιφο έπγο σοτ ΙΚΑ: είφε αναδειφθεί ανάδοφορ σο 2003, αλλά ςση ςτνέφεια σο έπγο
εγκασαλείυσηκε. Η έγκαιπη τλοποίηςη σοτ έπγοτ ατσοό θα είφε δημιοτπγήςει σην
κασάλληλη τποδομή για πλήπη ηλεκσπονική παπακολοόθηςη σηρ ςτνσαγογπάυηςηρ
υαπμάκψν, σην έναπξη σηρ διαδικαςίαρ έκδοςηρ Καπσύν Τγείαρ, και σην δπαςσική
βελσίψςη σψν παπεφϋμενψν τπηπεςιύν.
Σο νέο μονσέλο τποςσηπίζεσαι απϋ πληπουοπιακϋ ςόςσημα ποτ αποσελείσαι απϋ εννέα
τποςτςσήμασα, σα οποία ςτνθέσοτν ένα πλήπερ ςόςσημα ολοκληπψμένηρ υπονσίδαρ
τγείαρ.
Σα εννέα ατσά τποςτςσήμασα είναι:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Κενσπική Διαφείπιςη και Ππομήθειερ
Οικονομική Διαφείπιςη
Μησπύο Δικαιοόφψν - Κάπσα Τγείαρ (Smart Card)
Διαφείπιςη Ανθπύπινψν Πϋπψν
Ιασπικϋρ Υάκελορ - Πποςψπικοί Γιασποί
Νοςοκομειακή Πεπίθαλχη
Διαφείπιςη Ζήσηςηρ Τπηπεςιύν Τγείαρ
Διαφείπιςη Υαπμάκψν
Διαφείπιςη Βιοωασπικήρ Σεφνολογίαρ











Η παπαπομπή σψν αςθενύν απϋ σοτρ Πποςψπικοόρ Γιασποόρ ζηνπο ζπκβεβιεκέλνπο
γηαηξνύο εηδηθνηήησλ θαη ςσα ζπκβεβιεκέλα διαγνψςσικά κένσπα ή ςσα νοςοκομεία,
δεκόζηα θαη ηδησηηθά, θα γίνεσαι μέςψ σοτ Εθνικοό Ηλεκσπονικοό τςσήμασορ Ιασπικύν
Επιςκέχεψν, ην νπνίν ζα δηαζέηεη κεηξώα ησλ πξνζσπηθώλ γηαηξώλ, ησλ ζπκβεβιεκέλσλ
γηαηξώλ εηδηθνηήησλ, ησλ δηαγλσζηηθώλ θέληξσλ θαη ησλ λνζνθνκείσλ ζε όιε ηελ ρώξα.
Έλα ηέηνην Ηιεθηξνληθό Σύζηεκα έφει αναπστφθεί απϋ σο ΙΚΑ και με σην κασάλληλη
επέκσαςη και ολοκλήπψςή σοτ θα αποσελέζεη ένα ππψσοποπιακϋ μονσέλο
οπγάνψςηρ και διαφείπιςηρ σηρ ζήσηςηρ ππψσοβάθμιψν τπηπεςιύν τγείαρ για σον
πληθτςμϋ ϋληρ σηρ φύπαρ.
Τν ίδην Ηιεθηξνληθό Σύζηεκα ζα αλαιάβεη θαη ηελ θαηαλνκή ησλ αζζελώλ ζηα λνζνθνκεία κε
βάζε ηελ δηαζεζηκόηεηά ηνπο ζε θιίλεο, θαη έηζη ζα ζπκβάιιεη ζηελ εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ
ξάληδσλ θαη ησλ νπξώλ.
Σο Ηλεκσπονικϋ όςσημα Ιασπικύν Επιςκέχεψν θα θαηαγξάθεη ζε εκεξήζηα βάζε ηνλ
αζζελή, ηνλ παξαπέκπνληα γηαηξό, ηνλ ζπκβεβιεκέλν πξνκεζεπηή πγείαο (πξνζσπηθό γηαηξό,
δηαγλσζηηθό θέληξν, λνζνθνκείν) πνπ πξνζθέξεη ηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, ηελ εμέιημε ηεο
ζεξαπείαο θαη ηελ ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε, ηελ θνζηνιόγεζε ηεο ππεξεζίαο, θαη ηελ
εθθαζάξηζε ηνπ ινγαξηαζκνύ.
Σο ηλεκσπονικϋ ςόςσημα ιασπικύν επιςκέχεψν θα αποσελεί κοινή τπηπεςία σοτ ΕΤ
ΝΠΔΔ και σοτ Ενιαίοτ Σαμείοτ Τγείαρ (βλ. παπακάσψ).





Πποσείνεσαι η απϋςφιςη σψν Κλάδψν Τγείαρ σψν Αςυαλιςσικύν Σαμείψν ΙΚΑ,
ΟΓΑ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, και η αποππϋυηςή σοτρ απϋ σο νέο Ενιαίο Σαμείο Αςυάλιςηρ
Τγείαρ, σο οποίο θα καλόπσει σο 90% σοτ πληθτςμοό σηρ φύπαρ με ενιαίο πακέσο
παποφύν. σο Ενιαίο Σαμείο θα μποποόν να ενσαφθοόν και ϋςα απϋ σα τπϋλοιπα
Σαμεία Τγείαρ σο επιθτμοόν.
Η οπγάνψςη και λεισοτπγία σοτ Ενιαίοτ Σαμείοτ Αςυάλιςηρ Τγείαρ θα
εξτπηπεσεί σοτρ παπακάσψ ςσϋφοτρ:
1.
2.
3.
4.

όγκλιςη και αναβάθμιςη σψν παπεφομένψν τπηπεςιύν τγείαρ,
Ενιαία πολισική και διαδικαςίερ για σην αγοπά τπηπεςιύν τγείαρ,
Οπθολογική διαφείπιςη σψν διαθέςιμψν πϋπψν
σϋφορ μηδενικύν ελλειμμάσψν ςσον πποϊπολογιςμϋ.

Σα μέςα για σην επίσετξη σοτ ςσϋφοτ ατσοό είναι σα εξήρ:










Ενιαίο Πακέσο Παποφύν Τγείαρ, για ϋλοτρ σοτρ αςυαλιςμένοτρ (πεπίποτ σο 90% σοτ
πληθτςμοό σηρ φύπαρ)
τμβάςειρ με Πποςψπικοόρ Γιασποόρ, για παποφέρ ππεξεζηώλ γενικήρ ιασπικήρ
Φπήςη σοτ Ηλεκσπονικοό τςσήμασορ Ιασπικύν Επιςκέχεψν, για σην διετκϋλτνςη σηρ
ππϋςβαςηρ σψν αςθενύν ςε γηαηξνύο εηδηθνηήησλ, διαγνψςσικά κένσπα και νοςοκομεία,
θαζώο και διασήπηςη σοτ ιασπικοό ιςσοπικοό ςε ηλεκσπονικά απφεία (γη’ απηό ζα απαηηείηαη ε
πηζηνπνίεζε ησλ ηαηξηθώλ θαη πιεξνθνξηαθώλ ππνδνκώλ όισλ ησλ ζπκβεβιεκέλσλ πξνκεζεπηώλ
πγείαο). . Με σην φπήςη σοτ ςτςσήμασορ ατσοό, σο Ενιαίο Σαμείο θα γνψπίζει ςε ημεπήςια
βάςη σοτρ αςυαλιςμένοτρ ποτ έκαναν φπήςη διαγνψςσικύν κένσπψν και νοςοκομείψν,
σοτρ παπαπέμπονσερ γιασποόρ, καθύρ και σο κϋςσορ σψν ςφεσικύν τπηπεςιύν.
Ασομική Κάπσα Τγείαρ, ςε μοπυή smart card. Η φπήςη σηρ θα επεκσαθεί ςσαδιακά ανάλογα
με σην επέκσαςη σψν πληπουοπιακύν τποδομύν σψν ςτνεπγαζϋμενψν διαγνψςσικύν
κένσπψν και νοςοκομείψν.
Έπετνα Αγοπάρ για σην Ικανοποίηςη σψν Αςυαλιςμένψν, η οποία θα ππέπει να
διενεπγείσαι κάθε δόο φπϋνια.









Οι αγοπέρ τπηπεςιύν τγείαρ εκ μέποτρ σοτ Ενιαίοτ Σαμείοτ θα γίνονσαι με ςσϋφο σην
εξαςυάλιςη σαφείαρ ππϋςβαςηρ ςε ποιοσικέρ τπηπεςίερ, με ςτμυψνημένερ σιμέρ εκ σψν
πποσέπψν.

σα ππύσα φπϋνια λεισοτπγίαρ σοτ Ενιαίοτ Σαμείοτ, η αγοπά τπηπεςιύν τγείαρ θα
γίνεσαι κασά πποσεπαιϋσησα απϋ σα διαγνψςσικά κένσπα και σα νοςοκομεία σοτ ΕΤ
ΝΠΔΔ, οόσψρ ύςσε να δοθεί φπϋνορ ςσιρ νέερ διοικήςειρ να εκςτγφπονίςοτν
σην
οπγάνψςη και σην λεισοτπγία σοτρ. Αγοπέρ απϋ σοτρ ιδιψσικοόρ υοπείρ τγείαρ, ςσην
πεπίοδο ατσή, θα γίνονσαι ϋσαν δεν θα είναι διαθέςιμερ οι τπηπεςίερ σοτ ΕΤ.
ση ςτνέφεια, ϋμψρ, η διαδικαςία αγοπύν θα ππέπει να είναι ανοιφσή, και οι σιμέρ σψν
τπηπεςιύν τγείαρ θα πποκόπσοτν απϋ ανοιφσοόρ διαγψνιςμοόρ για ςτγκεκπιμένερ
ποςϋσησερ τπηπεςιύν ποτ πποςυέπονσαι απϋ δημϋςιοτρ και ιδιψσικοόρ υοπείρ τγείαρ. Η
πποσεινϋμενη διαδικαςία είναι πποσιμϋσεπη απϋ σην διαππαγμάσετςη σιμύν με σοτρ
ςτλλογικοόρ υοπείρ σψν ππομηθετσύν τπηπεςιύν τγείαρ, οι οποίοι λεισοτπγοόν ςτνήθψρ
ψρ ολιγοπύλια. Η πποσεινϋμενη διαδικαςία ππέπει να ευαπμϋζεσαι σϋςο για σην αγοπά
διαγνψςσικύν τπηπεςιύν ϋςο και σην αγοπά νοςοκομειακύν τπηπεςιύν.
Ιδιαίσεπα για σιρ νοςοκομειακέρ τπηπεςίερ, θα ππέπει σο Ενιαίο Σαμείο καθύρ και σο ΕΤ
ΝΠΔΔ να ςτνεπγαςσοόν για σην τιοθέσηςη και ςσην Ελλάδα σοτ ςτςσήμασορ πληπψμύν
με βάςη σα ιασπικά ππψσϋκολλα DRG (ϋπψρ ςτμβαίνει ςσιρ πεπιςςϋσεπερ φύπερ σηρ
Ετπύπηρ) και σην κασάπγηςη ςσαδιακά σψν κπασικύν σιμολογίψν για ημεπήςια νοςήλια
και ππϋςθεσερ ιασπικέρ ππάξειρ. Μία σέσοια διαδικαςία θα τποφπεύςει σα νοςοκομεία να
ατξήςοτν σην αποδοσικϋσησά σοτρ γιασί μειύνονσαι οι μέπερ νοςηλείαρ και οι άςκοπερ
εξεσάςειρ (σο νοςοκομείο ππέπει να σα «βγάλει πέπα» με σα φπήμασα ποτ ειςππάσσει για
κάθε πεπίπσψςη νοςηλείαρ (DRG) και ϋφι με βάςη σιρ ημέπερ νοςηλείαρ). Σϋςο σα
νοςοκομεία σοτ ΕΤ ΝΠΔΔ ϋςο και σα ιδιψσικά νοςοκομεία θα ειςππάσσοτν σην ίδια
αμοιβή για σην ίδια πεπίπσψςη DRG.







Αγοπά Τπηπεςιύν απϋ Διαγνψςσικά Κένσπα. Η λεισοτπγία σοτ Ηλεκσπονικοό τςσήμασορ
Ιασπικύν Επιςκέχεψν ςε ςτνδταςμϋ με σιρ σιμέρ σψν διαγνψςσικύν τπηπεςιύν ποτ θα
πποκόχοτν απϋ σην παπαπάνψ ανοιφσή διαδικαςία διαγψνιςμύν, θα βελσιύςοτν ςημανσικά
σο επίπεδο σψν πποςυεπϋμενψν τπηπεςιύν ςσοτρ αςυαλιςμένοτρ, ενύ σο Ενιαίο Σαμείο Τγείαρ
θα αποκσήςει ππψσογενή έλεγφο ςσιρ παπαπομπέρ ππορ σα δημϋςια και ιδιψσικά διαγνψςσικά
κένσπα και θα παπακολοτθεί ςε ημεπήςια βάςη σιρ οικονομικέρ ςτναλλαγέρ, ςε ϋλη σην φύπα.
Κενσπική Μονάδα Επεξεπγαςίαρ τνσαγύν Υαπμάκψν. Τπάπφει η ςφεσική εμπειπία απϋ σην
κενσπική μονάδα επεξεπγαςίαρ ςτνσαγύν υαπμάκψν σοτ ΙΚΑ, η οποία λεισοόπγηςε απϋ σο 2003
μέφπι σο 2005, και επεξεπγαζϋσαν 2 εκασ. ςτνσαγέρ μηνιαίψρ, ποτ ςτνσαγογπαυοόνσαν απϋ
8.500 Γιασποόρ και εκσελοόνσαν ςσα 9.500 Υαπμακεία ϋληρ σηρ φύπαρ. Η κασάπγηςή σηρ σο 2006
οδήγηςε ςε διπλαςιαςμϋ σψν δαπανύν για υάπμακα ςσην πεπίοδο μέφπι σο 2010. Οι ππϋςυασερ
ενέπγειερ για πιλοσικέρ ευαπμογέρ ςε οπιςμένα μϋνο σαμεία αποσελοόν απλύρ φάςιμο φπϋνοτ.
Είναι δτνασή η ενσϋρ εξαμήνοτ λεισοτπγία ενιαίοτ κένσποτ επεξεπγαςίαρ ςτνσαγύν υαπμάκψν
ποτ θα καλόπσει ϋλα σα Σαμεία και ϋλη σην φύπα.
όςσημα Οικονομικήρ Διαφείπιςηρ Νοςηλετσικύν Ππάξεψν. Σο Ενιαίο Σαμείο Τγείαρ θα ππέπει
άμεςα να εγκασαςσήςει ένα ππϋγπαμμα παπακολοόθηςηρ σψν αςυαλιςμένψν ποτ ειςάγονσαι
ςσα δημϋςια ή ςσα ιδιψσικά νοςοκομεία. Με σο ππϋγπαμμα ατσϋ σο Ενιαίο Σαμείο θα ςτνδεθεί
On Line με σα παπαπάνψ νοςοκομεία (δημϋςια και ιδιψσικά) και θα ενημεπύνεσαι, απϋ σο
εξειδικετμένο πποςψπικϋ ποτ θα εγκασαςσήςει ςσα νοςοκομεία ατσά, αναλτσικά για ϋλερ σιρ
νοςηλετσικέρ ππάξειρ, με ςσϋφο σον πεπιοπιςμϋ σηρ ςπασάληρ, σην σαφεία οικονομική
εκκαθάπιςη σψν λογαπιαςμύν, και ση ςτγκπισική ανάλτςη σψν τπηπεςιύν ποτ αγοπάζει.
Επιπλέον, με σο ςόςσημα ατσϋ θα κασαπγηθοόν και ϋλερ οι γπαυειοκπασικέρ διαδικαςίερ ποτ
απαισοόνσαι ςήμεπα για σην έγκριζη ηης νοςηλείας σψν αςυαλιςμένψν. Οι πποδιαγπαυέρ ενϋρ
σέσοιοτ ςτςσήμασορ καθύρ και ο ςφεσικϋρ υάκελορ ενεπγειύν για σην τλοποίηςη σοτ
ςτςσήμασορ ατσοό βπίςκονσαι ςσο ΙΚΑ, σο οποίο ολοκλήπψςε σον ςφεσικϋ διαγψνιςμϋ σο 2003
και εγκασέςσηςε σον ανάδοφο, αλλά ςση ςτνέφεια σο έπγο εγκασαλείυσηκε.





Σα κόπια έςοδα σοτ Ενιαίοτ Σαμείοτ Τγείαρ θα πποέπφονσαι απϋ σιρ σακσικέρ
αςυαλιςσικέρ ειςυοπέρ. Οι επιφοπηγήςειρ σοτ κπασικοό πποϊπολογιςμοό για σην
τγεία θα δίνονσαι ςσο Ενιαίο Σαμείο και ϋφι ςσα νοςοκομεία (σο κπάσορ θα
ςτνεφίζει να καλόπσει ση μιςθοδοςία σοτρ), σα οποία θα ππέπει να
αναδιοπγανψθοόν κασάλληλα ύςσε να μποποόν να ςτμμεσέφοτν, μεσά απϋ
μεσαβασική πεπίοδο πένσε εσύν, ςσοτρ διαγψνιςμοόρ «αγοπάρ τπηπεςιύν». Δεν
τπάπφει καμία αμυιβολία ϋσι με σην ευαπμογή σψν ϋςψν πποσείνονσαι παπαπάνψ
σα πεπιςςϋσεπα νοςοκομεία σοτ ΕΤ ΝΠΔΔ θα κασαςσοόν απολόσψρ ανσαγψνιςσικά
ππορ σα ιδιψσικά, και θα είναι ςε θέςη να πποςυέποτν τχηλήρ ποιϋσησαρ
τπηπεςίερ τγείαρ ςε φαμηλϋσεπερ σιμέρ.
Η διοίκηςη σοτ Ενιαίοτ Σαμείοτ Τγείαρ θα ππέπει να εκπονεί εσήςιοτρ
πποϊπολογιςμοόρ με μηδενικά ελλείμμασα, οόσψρ ύςσε ϋλερ οι οπγανικέρ μονάδερ
σοτ οπγανιςμοό να επιδιύκοτν σην μεγιςσοποίηςη σηρ αποδοσικϋσησαρ ςση
διαφείπιςη σψν διαθέςιμψν πϋπψν. Επίςηρ, σο Ενιαίο Σαμείο θα ππέπει να
ππαγμασοποιεί σακσικά μελέσερ εκσίμηςηρ σηρ μακποφπϋνιαρ αναλογιςσικήρ
ιςοπποπίαρ σοτ ςτςσήμασορ τγείαρ σηρ φύπαρ.



Σο κενσπικϋ επιφείπημα σηρ ανάλτςηρ ποτ πποηγήθηκε είναι ϋσι σο κτπιϋσεπο
ππϋβλημα σοτ σομέα τγείαρ ςση φύπα μαρ είναι οπγανψσικϋ και πηγάζει:(α) απϋ
σην έλλειχη ςαυοόρ υιλοςουίαρ σοτ ςτςσήμασορ, και (β) απϋ σην έλλειχη πολισικήρ
βοόληςηρ για σον εκςτγφπονιςμϋ σοτ ςτςσήμασορ -- διϋσι η ανάμειξη σνπ πολισικνύ
πξνζσπηθνύ ςσο ςόςσημα τγείαρ πποςυέπει πολλαπλά ουέλη. Η αόξηςη σψν
κπασικύν δαπανύν για σην τγεία, κε ην πθηζηάκελν ζύζηεκα, δεν ππϋκεισαι να
οδηγήςει ςε κανένα οτςιαςσικϋ αποσέλεςμα βελσίψςηρ σψν παπεφομένψν
τπηπεςιύν τγείαρ. Ενύ, ανσίθεσα, μια επιστφήρ αναςτγκπϋσηςη σοτ ςτςσήμασορ
μποπεί να οδηγήςει ςε θεαμασικέρ βελσιύςειρ σψν τπηπεςιύν, με σα ίδια επίπεδα
φπημασοδϋσηςηρ.



Ευαπμογέρ διαφειπιςσικύν μεθϋδψν και ϋφι νομοθεσικύν πτθμίςεψν



Μείψςη σψν γπαυειοκπασικύν δομύν και απλοποίηςη διαδικαςιύν



Ενίςφτςη σοτ Εποπσικοό Ρϋλοτ σοτ Τποτπγείοτ Τγείαρ



Διακπισέρ λεισοτπγίερ «πποςυοπάρ» και «ζήσηςηρ» τπηπεςιύν τγείαρ



Μεγιςσοποίηςη παπαγψγήρ τπηπεςιύν τγείαρ κπασικύν νοςοκομείψν



Αναβάθμιςη Ππψσοβάθμιαρ Πεπίθαλχηρ





Μεςοππϋθεςμα Αποσελέςμασα: Η τλοποίηςη σψν πποσεινϋμενψν αλλαγύν θα
ςτμβάλλει ςσην αναβάθμιςη σψν παπεφϋμενψν τπηπεςιύν τγείαρ, και ςση
ςημανσική μείψςη σηρ ςπασάληρ, η οποία ανέπφεσαι ςε σοτλάφιςσον 2,5 – 3 δις.
ετπύ. Σα ποςά ποτ θα εξοικονομηθοόν θα ππέπει να ανακασανεμηθοόν ςσοτρ
γιασποόρ σοτ ΕΤ, με βάςη ένα νέο ςόςσημα αμοιβύν ποτ θα ενιςφόει σην
παπαγψγικϋσησα σψν νοςοκομείψν
Μακποππϋθεςμα Αποσελέςμασα: Σο πποσεινϋμενο πλαίςιο εκςτγφπονιςμοό σοτ
σομέα τγείαρ σηρ φύπαρ θα ςτμβάλλει ςση δπαςσική αναβάθμιςη σψν τπηπεςιύν
τγείαρ, ςσο ςτνσονιςμϋ σψν δπαςσηπιοσήσψν μεσαξό σοτ δημϋςιοτ και σοτ
ιδιψσικοό σομέα, ζηην εκμεηάλλεσζη ηοσ spare capacity ηοσ ιδιωηικού ηομέα σγείας,
καθώς και ςσον έλεγφο σψν ατξησικύν σάςεψν σψν δαπανύν τγείαρ
μακποππϋθεςμα.

