
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔ∆ΙΚΟΣ

 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – Δ∆ΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Δ∆ΙΔ∆ΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Μάχιµη Ιατρική –Δ∆ιαχείριση Ανθρώπινου Δ∆υναµικού 
και Οικονοµικών Πόρων.

ΛΕΒΙΔ∆Ι ΑΡΚΑΔ∆ΙΑΣ.25/6/11.FORUM για την                
Υγεία και τις Πολιτικές Υγείας.



ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Μνηµονιακή επιταγή  ή ανάγκη του
συστήµατος?



ΤΟ Δ∆ΑΠΑΝΗΡΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ?

• Προσπέλαση στις υπηρεσίες του συστήµατος
• Επίπεδο παρεχόµενων υπηρεσιών
• Εργασιακές σχέσεις εργαζοµένων
• Ελεγκτικοί µηχανισµοί
• Αξιολόγηση παρεχόµενων υπηρεσιών
• Δ∆απάνες και ανταποδοτικότητα



ΠΟΙΑ Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΟΥ <<ΝΕΟΥ>> 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ?

• Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους ασφαλισµένους 
και σε όλους τους πολίτες.

• Δ∆υνατότητα χρησιµοποίησης όλου του ιατρικού δυναµικού.
• Εξορθολογισµός των δαπανών του συστήµατος.
• Μείωση των συνολικών δαπανών µε την µε οποιοδήποτε τρόπο 
καταπολέµιση και περιστολή της <<κοµπίνας>> και της 
<<µίζας>>.

• Ελεγκτικοί µηχανισµοί



ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

• Ιατρεία του ΙΚΑ.
• Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκοµείων.
• Κέντρα Υγείας (υπάρχοντα).
• Αστικά Κέντρα Υγείας.
• Ιδιωτικά Ιατρεία



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Δ∆ΕΚΤΗ(ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ) ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

• Ελεύθερη επιλογή γιατρού.
• Συµµετοχή των ασφαλισµένων στο ελεγκτικό έργο.
• Αξιολόγηση από τον ασθενή-ασφαλισµένο των 
παρεχόµενων υπηρεσιών.
• Πιθανή προαιρετική συµµετοχή στις δαπάνες του 
συστήµατος.



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

• Μπορούν να χρησιµοποιηθούν όλοι οι γιατροί µε διάφορους 
τρόπους.

• Ισοτιµία της Ιατρικής υπογραφής για την παροχή 
ιατροφαρµακευτικών υπηρεσιών ανεξάρτητα από 
Συµβασιακές σχέσεις.

• Αξιοπρεπείς αµοιβές µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

• Σίγουρο είναι ότι οι γιατροί <<θα νοιαστούν>> για τον χώρο 
περισσότερο από µη γιατρούς. 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
• Βασική υποχρέωση της Πολιτείας για παροxή υψηλού επιπέδου 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για όλους τους Πολίτες της.

• Εξασφάλιση εργασίας για όλο το ιατρικό δυναµικό.
• Ελεγκτικοί µηχανισµοί ουσιαστικοί και µε δυνατότητα άµεσης και 
αποτελεσµατικής παρέµβασης σε όσους εκµεταλλεύονται ή 
υπονοµεύουν το σύστηµα. Απαραίτητη και η συνεισφορά της 
Δ∆ικαιοσύνης.   



ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔ∆ΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΥΝΔ∆ΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔ∆ΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔ∆ΟΤΗΣΗ?
• Δ∆εν µπορεί κανείς να παραβλέψει την σηµερινή συγκυρία της χώρας 

µας.
• Το σηµερινό σύστηµα στοιχίζει πολύ ακριβά και δεν προσφέρει 

ανάλογη ανταποδοτικότητα στους χρήστες αυτού αλλά και στους 
εργαζόµενους σε αυτό.

• Δ∆υστυχώς µεγάλο ποσοστό των σηµερινών δαπανών κατευθύνονται 
αλλού!!!!!

• Εξορθολογισµός των δαπανών(υπηρεσίες ειδικοτήτων και 
παρακλινικών)

• Μηχανοργάνωση παντού και τώρα   



ΜΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Δ∆ΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 2010

• ΙΚΑ-ΕΤΑΜ                     697
• ΟΑΕΕ                             426
• ΟΠΑΔ∆                            745
• ΟΓΑ                               821
• ΤΥΔ∆ΚΥ                           791
• ΤΥΔ∆ΚΥ ΑΡΚΑΔ∆ΙΑΣ        349,5



ΓΙΑΤΙ ?????
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