
Ομιλία του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη- Ολοκλήρωση των 
εργασιών της πρώτης ημέρας της Διάσκεψης Υψηλού Επιπέδου. 

Ακολουθεί η ομιλία του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, με την 
οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της πρώτης ημέρας της Διάσκεψης 
Υψηλού Επιπέδου με θέμα «Ελληνικές Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της 
Υγείας: Βελτιώνοντας την Υγεία των Πολιτών»: 

«Λοιπόν, αφού ευχαριστήσω άπαντες για την παρουσία τους στην 
πρώτη μέρα του συνεδρίου μας που νομίζω ήταν εξαιρετικά 
εποικοδομητική, θα απαντήσω πρώτα στο ερώτημα που ετέθη στον κ. 
Σταϊκούρα γιατί δε θέλω να το αποφύγω επειδή με ρωτάνε και εμένα, 
κύριε Τέλλογλου.  Σε αυτό που είπατε αν μπορούν να γίνουν 
μεταρρυθμίσεις χωρίς χρήματα; 

Εγώ θέλω να σας πω το ακριβώς ανάποδο. Την δεκαετία 2000-2010 
είχαμε τα περισσότερα χρήματα της ιστορίας μας. Κάναμε καμιά 
μεταρρύθμιση;  Δυστυχώς η αλήθεια είναι ακριβώς η ανάποδη. Με 
χρήματα δεν γίνονται μεταρρυθμίσεις.   

Γιατί δεν γίνονται με χρήματα;  Γιατί η βασικότερη κινητήριος δύναμη 
στη φύση, στο σύμπαν και στην ιστορία είναι η ανάγκη. Όταν έχεις 
πολλά χρήματα, μπορείς να καλύπτεις ανάγκες χωρίς να φαίνεται ότι 
δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου. Εμείς οι πολιτικοί έχουμε πολύ ισχυρό 
το ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως όπως όλα τα όντα στη φύση. 

Όταν έχουμε να επιλέξουμε, λοιπόν, μεταξύ του να δανειστούμε ένα 
δισεκατομμύριο παραπάνω που δεν θα το μάθει κανείς ή το να 
τσακωθούμε με τη μισή ελληνική κοινωνία για να κάνουμε 
μεταρρύθμιση, φυσικά πηγαίνουμε στο δισεκατομμύριο.  

Όταν όμως πια δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε αυτό το 
δισεκατομμύριο, τότε έχουμε πάλι δυο επιλογές για να επιβιώσουμε ως 
όντα.  Ή να κάνουμε τη δουλειά μας και να γίνει η μεταρρύθμιση ή 
απλώς να καταρρεύσει το κράτος. 

Για εμένα η κρίση την οποία διανύουμε, είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία 
που είχε η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες αλλά μπορούμε να την δούμε 
ως ευκαιρία. Γιατί οι Κινέζοι που είναι ένας εξαιρετικά σοφός λαός, με 
μεγάλη ιστορία και με μεγάλο πολιτισμό, έχουν κάνει την εξής 
συγκλονιστική πολιτισμική επιλογή: 



Έχουν βάλει το ίδιο ακριβώς ιδεόγραμμα για την καταστροφή και την 
ευκαιρία.  

Τι θέλω να πω με αυτό; Εναπόκειται σε εσένα, εσύ θα αποφασίσεις εάν 
αυτό που σου έτυχε είναι καταστροφή ή εάν αυτό που σου έτυχε, είναι 
ευκαιρία.  

Η κοινωνία μας, το πολιτικό μας σύστημα, όλοι όσοι είμαστε εδώ και 
έξω θα αποφασίσουμε εάν αυτό που βιώνουμε από το 2010 θα γραφεί 
στην ελληνική ιστορία ως μία τρομερή καταστροφή ανάλογη της 
Μικρασιατικής ή αν αυτό που θα γράψει ο ιστορικός του μέλλοντος 
είναι η αλλαγή σελίδας της χώρας, ο εκσυγχρονισμός της και η 
δημιουργία μίας χώρας στα ευρωπαϊκά πρότυπα.  

Εγώ προσωπικά και η Κυβέρνηση στην οποία έχω την τιμή να 
συμμετέχω και σίγουρα, όπως καταλάβατε σήμερα από τις ομιλίες τους, 
και ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως και όλοι 
υπουργοί μαχόμαστε για να είναι ευκαιρία.  

Φυσικά, η αλλαγή δεν είναι εύκολη. Και φυσικά η ώρα της ανάγκης 
είναι πολύ σκληρή. Ο Πλάτωνας σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά του 
βιβλία, στην Πολιτεία, στο 7ο βιβλίο – το λέω γιατί ο κύριος Επίτροπος 
προηγουμένως έκανε συχνές αναφορές στην αρχαία Ελλάδα και δεν 
ήθελα να υστερήσουμε εμείς – λοιπόν ο Πλάτωνας στο 7ο βιβλίο της 
Πολιτείας έχει μία καταπληκτική αλληγορία που είναι το Σπήλαιο, είναι 
πάρα πολύ γνωστός μύθος φιλοσοφικός στην αρχαία ελληνική 
φιλοσοφία.  

Ο μύθος αυτός λέει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι δεμένοι σε ένα σπήλαιο, 
βολεμένοι, αυτό εννοεί «δεμένοι», και βλέπουν μπροστά, κάποιους και 
τους παρουσιάζουν σαν σκιές, μία εικονική πραγματικότητα. Αυτοί είναι 
οι λαϊκιστές οι οποίοι σε κάνουν να αισθάνεσαι ωραία ότι δήθεν 
ενδιαφέρονται για τον κόσμο ενώ στην πραγματικότητα σε κλέβουν από 
διακόσιες τσέπες.  

Και λέει ο Πλάτωνας το εξής χαρακτηριστικό: έρχεται κάποια στιγμή στη 
ζωή αυτών των ανθρώπων που είναι δεμένοι, μάλιστα το κείμενο λέει 
τη λέξη «εξαίφνης» ξαφνικά, όπου αναγκάζεται ο άνθρωπος που είναι 
βολεμένος να ξεβολευτεί.  

Είναι πολύ επώδυνη στιγμή αυτή στη φιλοσοφία του Πλάτωνος διότι την 
ώρα που σηκώνεται πρώτα συνειδητοποιεί ότι όλα αυτά που βλέπει 



μπροστά του είναι ψέματα και δεν του αρέσει καθόλου και δεύτερον, 
γυρνώντας προς τα έξω βλέπει το φως το ηλίου που μπαίνει στο 
σπήλαιο, γιατί πριν έβλεπε μόνο προς τη σκοτεινή μεριά, ήταν κλειστή η 
κόρη του οφθαλμού του και δεν ήταν συνηθισμένη στο πολύ φως και 
τον πονάνε τα μάτια του. Και αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Αυτή είναι 
η στιγμή της κρίσης, αισθανόμαστε πάρα πολύ άσχημα.  

Τώρα, λέει ο Πλάτωνας στη συνέχεια, έχει δύο επιλογές. Η πρώτη 
επιλογή να πει – αυτό λέει παραδείγματος χάριν ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ – «δεν 
πειράζει, ωραία ήμαστε βολεμένοι πριν, πάμε πάλι να ξαπλώσουμε και 
ας μας κοροϊδεύουν».  

Αυτό κάνουν οι αδύναμοι, οι αδύναμοι άνθρωποι, οι αδύναμοι λαοί, οι 
αδύναμοι πολιτικοί.  

Η άλλη επιλογή είναι να πουν «δεν πειράζει, να πονέσουν τα μάτια μου 
αλλά τώρα πάω να δω τι πραγματικά συμβαίνει στα αλήθεια». Και 
μάλιστα ο Πλάτωνας το κάνει και πιο δύσκολο, βγαίνοντας έξω είναι μία 
μεγάλη ανηφόρα. Πρέπει να σκαρφαλώσει και το λόφο για να φτάσει να 
βγει έξω από το σπήλαιο και να δει τελικώς τι πραγματικά συμβαίνει. 
Είναι μία πολύ επώδυνη διαδικασία.  

Πράγματι η ώρα της αλλαγής είναι μία πολύ επώδυνη διαδικασία αλλά 
είναι η ώρα που σε βγάζει από το σκοτάδι και την ψευτιά στην 
πραγματικότητα. Αυτή είναι η διαδικασία που διανύει τώρα αυτή η 
χώρα.  

Η χώρα αυτή, θέλω να σας διαβεβαιώσω, θα τα καταφέρει, μην έχετε 
καμία αμφιβολία. Η ιστορία μας το αποδεικνύει ότι θα τα καταφέρουμε. 
Όσοι έχουν στοιχηματίσει κατά το παρελθόν δεκάδες φορές την 
καταστροφή μας, έχουν χάσει τα λεφτά τους. Τελευταία οι κερδοσκόποι 
λένε ότι θα διαλυθεί το ευρώ εξαιτίας μας.  

Γιατί; Γιατί είμαστε ο λαός που η ιστορία μας αποδεικνύει ότι ενώ όλοι 
περιμένουν ότι μπορεί να κάνουμε το χειρότερο, τελικά την τελευταία 
στιγμή κάνουμε το καλύτερο.  

Αυτό θα κάνουμε τώρα. Και οι μεταρρυθμίσεις στην υγεία, τις οποίες 
προσπαθούμε να εφαρμόσουμε, δεν θέλω να υποκριθώ ότι θα είναι 
εύκολες. Θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Δεν θέλω καθόλου να πω 
σε όσους με παρακολουθούν, δεν θέλω σε κανένα να δώσω την 
ψευδαίσθηση ότι αυτό θα είναι κάτι εύκολο, σαν να πηγαίναμε σε ένα 



παιδικό πάρτι, ότι δηλαδή την άλλη μέρα θα έχουμε τέλειο σύστημα 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και σε 20 μέρες θα έχουν λυθεί τα 
προβλήματα. Δεν είναι καθόλου έτσι.  

Θα είναι μία διαδικασία που θα χρειαστεί δύο με τρία χρόνια. Στη 
Γερμανία χρειάστηκε 30.  

Θα χρειαστεί τρία χρόνια. Θα έχουμε προβλήματα στην αρχή. Και ναι 
και στην εφαρμογή κάτι δεν θα πετύχει καλά και ναι θα βγει ένας το 
πρωί σε μία πρωινή εκπομπή και θα πει το τάδε δε δούλεψε ή το τάδε 
Πολυϊατρείο είναι κλειστό ή εκεί ταλαιπωρήθηκε ο τάδε ασφαλισμένος 
ή αυτός δεν βρήκε το φάρμακό του. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά, δεν 
μπορούμε να αποφύγουμε τίποτα από όλα αυτά. 

Αυτά όμως δεν πρέπει να μας κάνουν να διστάσουμε ως προς την 
επίτευξη του τελικού στόχου. Ο τελικός στόχος είναι να οικοδομήσουμε 
ένα σύστημα το οποίο θα δίνει σε όλους τους Έλληνες πολίτες 
ανεξαρτήτως εισοδήματος τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στις 
υπηρεσίες υγείας. Γιατί είμαστε Έλληνες, είμαστε άνθρωποι, είμαστε 
Ευρωπαίοι και πρέπει να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Θα τη βρούμε 
τη λύση να το κάνουμε. 

Εσείς -και αναφέρομαι στους ξένους φίλους μας- είστε εδώ απλώς για 
να μας βοηθήσετε να κερδίσουμε χρόνο από τη δική σας εμπειρία όχι 
για να σας αντιγράψουμε. Καμία χώρα δεν μπορεί να αντιγράψει την 
άλλη. Διαφορετικές κοινωνίες, διαφορετικοί πολιτισμοί, διαφορετικές 
κουλτούρες, διαφορετικές συνήθειες. 

Ναι, εμείς ποτέ δεν είπαμε, μπορεί να μην το ακούσατε από την πρώτη 
στιγμή, ότι θα πηγαίναμε στο βρετανικό μοντέλο του ενός γενικού 
γιατρού, του gate keeper. Το αντίθετο είπα, ότι αυτό δεν μπορούμε να 
το κάνουμε στην Ελλάδα γιατί έχουμε μια άλλη πραγματικότητα και δεν 
πρόκειται να αντιστρέψουμε την πραγματικότητα για τη μεταρρύθμιση. 

Πρώτα να φτιάξουμε μια μεταρρύθμιση που θα δουλεύει στη δική μας 
πραγματικότητα.  Αλλά από την άλλη η δική μας πραγματικότητα δεν θα 
μας κάνει να διστάσουμε στο να κάνουμε ένα βήμα μπρος. Γιατί όλοι 
μας έχουμε συνηθίσει και προτιμούμε να δουλεύουμε με τον ίδιο 
τρόπο, ο Αριστοτέλης το είχε πει αυτό ως εξής «έξις δευτέρα φύσις» η 
συνήθεια είναι η δεύτερη φύση του ανθρώπου. Αν έχεις μάθει να 
κάνεις κάτι, γιατί να το αλλάξεις. 



Εμείς όμως δυστυχώς ή ευτυχώς όπως δουλεύαμε μέχρι τώρα δεν 
μπορούμε να συνεχίσουμε. 

Όσο γρηγορότερα το συνειδητοποιήσουμε αυτό ως κοινωνία τόσο το 
καλύτερο.  Και σίγουρα εμείς τους γιατρούς μας τους οποίους τους 
σεβόμαστε -έχουμε πάρα πολύ καλούς γιατρούς στην Ελλάδα, έχουμε 
εξαιρετικής ποιότητας ιατρικό προσωπικό- τους θέλουμε μαζί μας σε 
αυτή τη μεταρρύθμιση. Και θα κάνουμε το παν για να είναι μαζί μας. 

Βεβαίως καμιά φορά, ξέρετε, η πολιτική, ο συνδικαλισμός, η συνήθεια 
κάνουν πολλούς να μην μπορούν να κινηθούν με την αναγκαία 
ταχύτητα. Αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω -και αυτές οι 20 ημέρες 
απεργίας των γιατρών του ΕΟΠΥΥ σε εμάς το απέδειξαν περίτρανα- ότι η 
κοινωνία είναι στην πραγματικότητα εντελώς μαζί μας. 

Και είναι πάρα πολύ σημαντικό που η κοινωνία είναι μαζί μας. 
Φανταστείτε ότι σήμερα έχουμε πάρει μια τρομερή απόφαση, την 
αλλαγή του χαρακτήρα του ΕΟΠΥΥ στο Συμβούλιο Κυβερνητικής 
Μεταρρυθμίσεως και άρα την σε λίγες μέρες διαθεσιμότητα 8.500 
ανθρώπων. Εδώ είμαστε για να παρουσιάσουμε όλο το πρόγραμμα 
«Υγεία εν Δράσει» με τον WHO, ton Γερμανό Υπουργό, την Task Force, 
τον Γενικό Γραμματέα που είναι μαζί μας, με τους ξένους ειδικούς. 

Δυο χρόνια πριν αν κάναμε το ίδιο πράγμα έξω θα είχαμε 500.000 
κόσμο και θα φώναζε.  Τώρα δεν είναι κανείς. Γιατί η κοινωνία πια δεν 
τους ακολουθεί. Και γιατί δεν τους ακολουθεί η κοινωνία παρόλο που 
είναι πιεσμένη;  Γιατί η κοινωνία έχει καταλάβει ότι τώρα πρέπει να 
κάνουμε ένα βήμα μπρος. 

Και πρέπει να πω –κλείνοντας- ότι είναι δική μας ευθύνη προς αυτό τον 
υπέροχο λαό που έχει δείξει αυτή την τρομακτική υπομονή, γιατί πρέπει 
να ξέρουν όλοι όσοι έρχονται στην Ελλάδα και μας συμβουλεύουν να 
κάνουμε μεταρρυθμίσεις, ότι δεν είναι τόσο απλό το ότι πετύχαμε μια 
σπουδαία δημοσιονομική προσαρμογή. 

Είμαστε οι παγκόσμιοι πρωταθλητές στη δημοσιονομική προσαρμογή 
στην ιστορία του δυτικού κόσμου, τουλάχιστον από τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο και μετά.  Σε μέσους όρους ο μέσος Έλληνας έχει χάσει 30% του 
εισοδήματός του τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτό δεν έχει γίνει σε 
κανέναν λαό της Ευρώπης ποτέ. 



Σε άλλες χώρες μέτρα που απλώς πάγωσαν τα εισοδήματα, οδήγησαν το 
πολιτικό τους σύστημα στην κατάρρευση. Σε εμάς αυτός ο λαός δίνει 
την ευκαιρία. Εγώ το βλέπω ως τρομακτική ευκαιρία από έναν υπέροχο 
λαό που δείχνει υπομονή και μας λέει «μην χάνετε χρόνο πηγαίνετε 
μπροστά, λύστε μας τα προβλήματα». Και αν αυτό το καθήκον μας το 
κάνουμε, ο λαός θα μας επιβραβεύσει. Εάν δεν το κάνουμε θα είμαστε 
άξιοι της μοίρας μας.  

Θέλω, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ που ήσασταν εδώ 
σήμερα. Να επαναλάβω για το κλείσιμο ότι αυτή δεν είναι σε καμία 
περίπτωση -και πιστεύω φάνηκε σήμερα- μια προσωπική δική μου 
προσπάθεια.   

Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε την πλήρη υποστήριξη 
του Πρωθυπουργού που νομίζω ότι με τη σημερινή του ομιλία έγινε 
σαφές το πόσο είναι προσωπικά δεσμευμένος στη μεταρρύθμιση. Χωρίς 
την πλήρη συμφωνία του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και αυτό έχει 
τεράστια σημασία γιατί έχουμε μια συμμαχική Κυβέρνηση και αν δεν 
ήταν και οι δυο αρχηγοί δεσμευμένοι. αυτό το πρόγραμμα δεν θα 
μπορούσε να προχωρήσει. 

Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη δουλειά του προκατόχου μου 
ο οποίος έθεσε τις ράγες τις οποίες εμείς ακολουθούμε , χωρίς πολλούς 
από τους συνεργάτες του, τους οποίους τους κράτησα κι εγώ στο δικό 
μου γραφείο, διότι το Κράτος έχει συνέχεια και δεν έχουν να χωρίσουν 
τίποτα οι υπουργοί μεταξύ τους αλλάζοντας, καθώς έχουμε να πάμε 
μπροστά. 

Σίγουρα δεν μπορεί να γίνει αυτό χωρίς τους υφυπουργούς μου, με τους 
οποίους είμαστε μαζί σε αυτή την προσπάθεια και όλους τους 
υπόλοιπους εργαζομένους στο Υπουργείο Υγείας, με τους οποίους θέλω 
να κλείσω, λέγοντάς τους ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι δικό μας, δεν 
είναι μόνο της κυβερνήσεως Σαμαρά, του νυν Υπουργού ή του επομένου 
ή των γενικών γραμματέων.  

Είναι κάτι που θα μείνει για τον ελληνικό Λαό και αυτοί οι οποίοι θα 
συνεχίσουν να το προχωρήσουν, θα είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου 
Υγείας, οι διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας, οι άνθρωποι που θα 
είναι εκεί όταν εμείς θα έχουμε φύγει. Και πρέπει να τους 
εμπνεύσουμε, να τους κάνουμε να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια, 
να έρθουν να μας δώσουν τη δική τους εμπειρία, τις δικές τους τεχνικές 



δεξιότητες, που έχουν πάρα πολλές, για να πάμε αυτό το πρόγραμμα, το 
οποίο τι κάνει; Κάνει το δικό μας σύστημα υγείας να παρέχει στους 
πολίτες μας αυτά που τόσα χρόνια λέγαμε «γιατί να μην τα έχουμε κι 
εμείς» και γκρινιάζουμε, ενώ ξαφνικά τώρα που πάμε να τα αλλάξουμε, 
βλέπουμε πολλούς να λένε, «Τι ωραίο σύστημα υγείας που είχαμε, δεν 
θέλουμε να αλλάξει τίποτα». 

 

 

 

 

Πρακτικά της συνέντευξης τύπου στη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου με 
θέμα «Ελληνικές Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Υγείας: 
Βελτιώνοντας την Υγεία των Πολιτών». 

Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στο Press Briefing της σημερινής μας 
συναντήσεως και του σημερινού συνεδρίου που στόχο έχει να 
παρουσιάσει το πρόγραμμα για τις μεταρρυθμίσεις στην υγεία στην 
Ελλάδα το οποίο έχουμε εκπονήσει και σχεδιάσει σε συνεργασία με την 
Task Force, για το οποίο έχουμε στενή συνεργασία και έχουμε 
υπογράψει συμφωνία με τον WHO και την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 
της Γερμανίας. 

Η σημερινή παρουσία όλων των εμπλεκομένων φορέων στην εκδήλωση 
που θα ξεκινήσει σε μια ώρα στο Μέγαρο Μουσικής έχει ως στόχο να 
ενημερώσει τον ελληνικό λαό για τις βασικές παραμέτρους αυτού του 
προγράμματος του οποίου ο τελικός αποδέκτης θα είναι ο ελληνικός 
λαός ο οποίος θα ωφεληθεί από μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας 
για τις οποίες πολλά χρόνια μιλούσαμε αλλά δυστυχώς για διαφόρους 
λόγους διστάζαμε κατά καιρούς να τις εφαρμόσουμε. 

Θέλω με την ευκαιρία αυτής της σημερινής συνεντεύξεως να 
ευχαριστήσω δημοσίως τον κ. Horst Reichenbach από την Task Force ο 
οποίος έχει με την ομάδα του βοηθήσει πραγματικά τη χώρα μας στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης να πετύχουμε αυτά τα οποία 
χρειαζόμαστε. 



Και βεβαίως να ευχαριστήσω την κυρία Zsuzsanna Jakab από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, Διευθύντρια του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Υγείας της Ευρώπης, γιατί από την πρώτη στιγμή που 
ζητήσαμε τη βοήθεια του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας προσωπικά η 
κυρία Zsuzsanna Jakab έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 

Και βεβαίως καλωσορίζω και το συνάδελφό μου Υφυπουργό Υγείας της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, τον κ. Thomas Ilka, είναι 
μεγάλη μας τιμή κύριε Υπουργέ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα και μας 
δίνεται έτσι η ευκαιρία να μεταφέρετε από τη Γερμανία τεχνογνωσία 
στην Ελλάδα και να αναμορφώσουμε το δικό μας σύστημα υγείας έτσι 
ώστε να παρέχουμε στους πολίτες μας καλύτερες υπηρεσίες υγείας. 

Γιατί στόχος όλης αυτής της προσπάθειας και θέλω αυτό να το τονίσω, 
δεν είναι ούτε το μνημόνιο, ούτε η Τρόικα, ούτε τα δημοσιονομικά 
μεγέθη. Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι στο τέλος αυτής της 
διαδικασίας ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες να απολαμβάνουν 
καλύτερες υπηρεσίες υγείας. 

Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κ. Reichenbach με τον οποίο 
κάναμε όλη αυτή τη μεγάλη συνεργασία όλο αυτό το διάστημα. Θέλω 
μόνο να πω πριν του δώσω το βήμα, ότι η προσπάθεια αυτή δεν 
ξεκίνησε επί των ημερών μου αλλά είχε ήδη ξεκινήσει από την εποχή 
του προκατόχου μου του κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου τον οποίο θερμότατα 
ευχαριστώ. 

Mr. REICHENBACH: 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ για τα πολύ καλά σας λόγια.  
Θα ήθελα να υπογραμμίσω τα όσα είπε ο Υπουργός μέχρι τώρα, ότι η 
μεταρρύθμιση αυτή είναι πράγματι μια μεταρρύθμιση προς όφελος του 
λαού.  

Καλύτερες υπηρεσίες υγείας και μεγαλύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες 
υγείας είναι δυο πολύ σημαντικοί στόχοι και οι προσπάθειες τις οποίες 
έχει καταβάλει ο Υπουργός και η ομάδα του στο Υπουργείο είναι 
εξαιρετικές και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπορέσαμε να 
υποστηρίξουμε τον Υπουργό στην προετοιμασία αλλά και στην 
υλοποίηση των υψηλών αυτών φιλοδοξιών. 



Και θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην πολύ σημαντική συνεισφορά 
την οποία προσέδωσε η γερμανική πλευρά στην προσπάθεια αυτή για 
να υπάρξει μια γενικότερη ατζέντα μεταρρυθμιστική. 

Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τον WHO για την ετοιμότητά 
του να έρθει και να παράσχει τις απαραίτητες υπηρεσίες ώστε η 
προσπάθεια αυτή να γίνει μια κοινή προσπάθεια και να υπάρξει μια 
επιτυχής έκβαση. 

Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Zsuzsanna Jakab αφού για άλλη μια 
φορά την καλωσορίσω να πω ότι ήμουν πριν από ένα μήνα περίπου στο 
Καζακστάν στο συνέδριο στην Αλμάτι που διοργάνωσε ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας με κεντρικό στόχο την πρωτοβάθμια φροντίδα 
υγείας. 

Ξέρω ότι πολλοί από εσάς συμμετέχετε σε αυτό το δημόσιο διάλογο 
που γίνεται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα για τις μεταρρυθμίσεις στην 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και θέλω και ενώπιον της κυρίας Jakab 
να πω ότι εμείς ακολουθούμε τις συμβουλές του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Υγείας για το πώς θα αναμορφώσουμε το σύστημά μας 
έτσι όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει ως πρότυπο εδώ 
και πάρα πολλά χρόνια. 

        Κυρία Jakab, έχετε το λόγο. 

Mrs. JAKAB: 

Ευχαριστώ πάρα πολύ.  Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες 
και κύριοι, πρώτα από όλα θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον 
Υπουργό που διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση, τη συνδιάσκεψη. 
Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε εδώ στην Ελλάδα για να 
υποστηρίξουμε τον Υπουργό στην πρωτοβουλία για τη μεταρρύθμιση 
του κλάδου υγείας. 

Και θα ήθελα εξ αρχής να πω ότι είναι πολύ ευχάριστο να βλέπουμε 
πολιτική δέσμευση στη χώρα προς αυτή τη μεταρρύθμιση.  Βλέπουμε 
ότι υπάρχει όχι μόνο η δέσμευση του Υπουργού Υγείας και του 
Υπουργείου Υγείας αλλά και των υψηλότερων κλιμακίων της χώρας και 
αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θέλουμε να δουλέψουμε και 
να βελτιώσουμε την υγεία του πληθυσμού.  Και πολλοί από τους φορείς 



που επηρεάζουν την υγεία είναι σε άλλους τομείς και έτσι η υποστήριξη 
του Πρωθυπουργού είναι πάρα πολύ σημαντική στην προσπάθεια αυτή. 

Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι ότι το πρόγραμμα Health 
in Action το οποίο αναπτύχθηκε από εμάς και από το ελληνικό 
Υπουργείο Υγείας με την υποστήριξη των εταίρων και της διεθνούς 
κοινότητας έχει την πλήρη υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας 
γιατί είναι προς όφελος του ελληνικού λαού. 

Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω.  Ως το πλέον 
σημαντικό στοιχείο αυτής της μεταρρύθμιση είναι να διασφαλίζεται ότι 
οι Έλληνες, ο ελληνικός λαός έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 
υψηλής ποιότητας και θα έχουν την καλύτερη υποστήριξη για να 
βελτιωθούν οι παροχές υγείας. 

Επίσης στόχος είναι να υπάρχει μια καθολική κάλυψη υγείας που στην 
ορολογία του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας είναι να υπάρχει πρόσβαση 
σε φροντίδα υψηλής ποιότητας, πρόληψη αλλά και την προώθηση 
υγείας αλλά και προστασία του πληθυσμού από διαφόρους κινδύνους. 

Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας είναι υπεύθυνος για δυο στοιχεία της 
μεταρρύθμισης.  Το πρώτο είναι η πρωτοβάθμια υγεία και το δεύτερο 
είναι η δημόσια υγεία, και είμαι πολύ εντυπωσιασμένη από την 
προσέγγιση της πρωτοβάθμιας υγείας που πραγματοποιεί το 
Υπουργείο. 

Το πιο σημαντικό είναι οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, είναι το πιο 
σημαντικό θέμα, και αφορά ένα ανανεωμένο όραμα υπηρεσιών 
πρωτοβάθμιας φροντίδας όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για 
ολόκληρο τον κόσμο γιατί σήμερα η πρωτοβάθμια υγεία πρέπει να 
ανταποκριθεί στις πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις που υπάρχουν. 
Ιδιαίτερα στις προκλήσεις από τις χρόνιες παθήσεις που χρειάζεται να 
αντιμετωπίσει ο πληθυσμός ώστε να σχεδιαστεί ένα νέο σύστημα 
πρωτοβάθμιας υγείας στην Ελλάδα και αυτό θα ήταν θετικό για τον 
ελληνικό λαό.  Αλλά ταυτόχρονα θα είναι και μια πολύ συναρπαστική 
εμπειρία για ολόκληρη την ευρωπαϊκή περιοχή. 

Και καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βασίζεται σε υγείες, οι 
υγείες μας είναι η αλληλεγγύη, η ισότητα και τα ανθρώπινα 



δικαιώματα. Και οι αξίες αυτές αντικατοπτρίζονται επίσης στη 
μεταρρύθμιση του κλάδου υγείας στην Ελλάδα. 

Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι ο στόχος αυτής της μεταρρύθμισης είναι 
να είναι ανθρωποκεντρικό το σύστημα υγείας. Να εμπλέκεται ο 
πληθυσμός, οι άνθρωποι ως εταίροι, ως συνεργάτες το οποίο είναι κάτι 
καινούργιο. 

Και πάλι η Ελλάδα παίρνει ηγετικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια και 
είναι εξαιρετικό αυτό. Και είμαι σίγουρη ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες 
θα πάρουν μαθήματα από αυτή την προσπάθεια. 

Υπάρχει άλλο ένα στοιχείο το οποίο θα ήθελα να τονίσω και είναι 
επίσης πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την πρωτοβουλία, τη 
μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία και έχει να κάνει με τη συνιστώσα της 
δημόσιας υγείας. 

Σήμερα δέχεται πάρα πολλές πιέσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό να 
υπάρξουν επενδύσεις στην προώθηση της υγείας και στην πρόληψη και 
να ενσωματωθούν πάρα πολλές λειτουργίες της δημόσιας υγείας στην 
πρωτογενή παροχή υπηρεσιών υγείας και ο Υπουργός υποστηρίζει αυτή 
την προσπάθεια. 

Ο WHO υποστηρίζει τη μεταρρύθμιση σε δύο επιπλέον τομείς. Πρώτον, 
τη διασφάλιση ότι οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού θα έχουν πρόσβαση 
στην πρόληψη και στις υπηρεσίες υγείας και δουλεύουμε με τον 
Υπουργό σε ένα project για αυτό το θέμα και ταυτόχρονα δουλεύουμε 
ώστε να εξετάσουμε τον αντίκτυπο της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής κρίσης στην Ελλάδα ώστε τα μαθήματα τα οποία 
θα πάρουμε από εδώ να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο προς 
όφελος του ελληνικού λαού αλλά και προς όφελος των πληθυσμιακών 
ομάδων εκτός Ελλάδος σε άλλες χώρες της Ευρώπης. 

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι για όλα αυτά απαιτούνται 
ισχυρές συνεργασίες εδώ στην Ελλάδα με άλλους τομείς και άλλους 
εταίρους αλλά επίσης είναι συνεργασίες με εξωτερικούς εταίρους. 

Και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε αυτό το τραπέζι με την task 
force για την Ελλάδα, καθώς επίσης και με στελέχη από το Υπουργείο 
Υγείας της Γερμανίας. Και χαίρομαι πάρα πολύ διότι αν συνεχίσουμε να 
συνεργαζόμαστε στα επόμενα χρόνια τότε είμαι σίγουρος ότι η 



μεταρρύθμιση αυτή, σε συνεργασία με το Υπουργείο και την 
Κυβέρνηση, θα είναι επιτυχημένη. 

Και το τελικό μου σχόλιο είναι ότι φυσικά τα επόμενα δύο χρόνια, στην 
αρχή της μεταρρύθμισης των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα είναι τα 
πιο κρίσιμα και θα πρέπει να συνεχιστούν γιατί μία τόσο θεμελιώδης 
μεταρρύθμιση στην Ελλάδα χρειάζεται χρόνος. 

Και αυτό που κάνουμε σε κάθε βήμα της μεταρρυθμιστικής 
προσπάθειας είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι προς όφελος του 
ελληνικού λαού και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το τόνισε και ο 
Υπουργός, και βρισκόμαστε και υποστηρίζουμε πλήρως τον Υπουργό 
πίσω από αυτή την πρωτοβουλία. 

Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

Ευχαριστούμε κυρία Jakab. Η Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, έγινε στην αρχή 
το συνώνυμο της ευρωπαϊκής κρίσης. Σας διαβεβαιώνουμε όμως ότι η 
Ελλάδα θα αποτελέσει το καλό παράδειγμα και το μήνυμα ότι η 
Ευρώπη μπορεί να εξέλθει αυτής της κρίσεως πιο δυνατή και φυσικά 
μέσα από τη διαδικασία της κοινοτικής αλληλεγγύης και της 
ευρωπαϊκής προοπτικής. 

Θέλω, λοιπόν, να σας  ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ σήμερα, 
και γενικά για τη βοήθεια που έχει δώσει η Γερμανία στην προσπάθεια 
να μεταρρυθμίσουμε τον τομέα της υγείας μεταφέροντας την αναγκαία 
τεχνογνωσία αφού εσείς κάνατε μεταρρυθμίσεις σε διάστημα 25 ετών 
και έχετε συσσωρευμένη εμπειρία και εμείς πρέπει να τα κάνουμε σε 2-
3 χρόνια είναι καλό να ακούμε μερικές καλές ιδέες από όσους 
αντιμετώπισαν προβλήματα και τα έλυσαν γρηγορότερα. 

Ο λόγος τώρα, λοιπόν, στο συνάδελφό μου Γερμανό Υφυπουργό Υγείας, 
τον κύριο Thomas Ilka. 

Mr. ILKA: 

Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, για την εισαγωγή σας και τα 
καλά σας λόγια. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετέχουμε σε 
μία πραγματικά ευρωπαϊκή πρόκληση. 

Γιατί αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά την Ευρώπη συνολικά, 
αφορά τα κράτη μέλη να είναι ενωμένα και να προχωρούν μαζί, να 



έχουν στενή συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς όπως ο θεσμός 
του κυρίου Reichenbach ή ο φορέας της κυρίας Zsuzsanna Jakab. 

Βρισκόμαστε εδώ και έχουμε τη φιλοδοξία να βελτιώσουμε την υγεία 
των Ελλήνων πολιτών. Συμφωνήσαμε για διάφορα βήματα που πρέπει 
να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, συμφωνήσαμε σε δέκα πυλώνες 
και πάνω από εκατό παραδοτέα, οπότε ουσιαστικά έχουμε ένα 
masterplan το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε τώρα, από σήμερα. 

Η φιλοδοξία μας, λοιπόν, είναι να ακολουθήσουμε την προσπάθεια 
αυτή βήμα προς βήμα και έτσι γίνεται η υλοποίηση των καλών 
μεταρρυθμίσεων. 

Για εμένα ένα πράγμα είναι κρίσιμης σημασίας σε μία τέτοια 
μεταρρυθμιστική προσπάθεια, ότι υπάρχει ισχυρή κυβερνητική 
υποστήριξη πίσω από αυτό και όχι μόνο υποστήριξη ενός Υπουργείου, 
υπάρχει υποστήριξη ολόκληρης της Κυβέρνησης. 

Και το δεύτερο είναι ότι για να πετύχει η μεταρρύθμιση θα πρέπει να 
υπάρχουν όλοι οι συμμέτοχοι στην προσπάθεια αυτή. Θα πρέπει να 
υπάρχουν συζητήσεις και συνεργασία με τους ανθρώπους που κάνουν 
την δουλειά, τους γιατρούς, τις νοσοκόμες. Αυτή θα είναι μία από τις 
προκλήσεις σε αυτή τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια. 

Όμως αν έχουμε μία καλή εκκίνηση πιστεύω ότι η έκβαση θα είναι 
επίσης καλή. 

Σας ευχαριστώ. 

Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Και είμαστε στη διάθεσή σας τώρα για 
να κάνετε τις ερωτήσεις. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: 

Η πρώτη ερώτηση είναι στον κύριο Υπουργό, τον Έλληνα Υπουργό 
Υγείας, η δεύτερη στον κύριο Reichenbach. Κύριε Υπουργέ, είναι ωραία 
η αίσθηση για έναν Υπουργό της κυβέρνησης να φιλοξενεί ξένους 
καλεσμένους για τη μεταρρύθμιση στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 
με τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε απεργία; 



        Και το ερώτημα για τον κύριο Reichenbach, είναι ότι ακούσαμε 
πολύ καλά λόγια για τη μεταρρύθμιση στη πρωτοβάθμια φροντίδα 
υγείας. Θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι στη χώρα μας εδώ και ένα 
μήνα δεν γίνονται εμβόλια μαντού, γιατί το Ινστιτούτο Παστέρ δεν έχει 
τα χρήματα για να αγοράσει τα υλικά να φτιάξει τη φυματίνη. 

        Πόσο αισιοδοξείτε ότι θα προχωρήσει μία μεταρρύθμιση με αυτά 
τα προβλήματα; 

Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

Απαντάω εγώ στο πρώτο και να αφήσω τον κύριο Reichenbach να 
απαντήσει στο δεύτερο, αν νομίζω και η δεύτερη ερώτηση σε εμένα 
έπρεπε να γίνει κανονικά, αλλά τέλος πάντων, τώρα θέλετε να το κάνετε 
στον κύριο Reichenbach. 

        Είναι πάντα δύσκολη η στιγμή της αλλαγής. Γιατί πάρα πολλοί 
άνθρωποι, το καταλαβαίνουμε, θέλουν να υπερασπιστούν μετά πάθος 
το παρελθόν. 

        Η χώρα μου θέλει να πάει μπροστά. Όπως ξέρετε, χθες είχαμε στη 
Βουλή έναν πολύ εποικοδομητικό διάλογο με τους γιατρούς. Νομίζω ότι 
έπεσαν και οι τελευταίες μάσκες. 

        Άλλωστε όλα αυτά για τα οποία κατηγορήθηκε η πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου Υγείας από ορισμένους γιατρούς, απεδείχθη ότι 
αποτελούσαν απόψεις των υπολοίπων γιατρών. 

        Νομίζω ότι αυτή η απεργία θα μπορούσε να έχει ήδη λήξει και 
εμείς φυσικά ζητάμε οι γιατροί να έρθουν στο διάλογο, γιατί η 
μεταρρύθμιση θα γίνει σίγουρα πολύ καλύτερα με τους γιατρούς 
παρόντες, παρά απόντες. 

        Κύριε Reichenbach. 

Mr. REICHENBACH: 

Νομίζω ότι η ευκαιρία για τις μεταρρυθμίσεις υφίσταται. Είμαι 
πεπεισμένος ότι οι δυσκολίες οι οποίες αυτή τη στιγμή υπάρχουν και 
αφορούν πολλούς τομείς. 



        Εσείς αναφερθήκατε στην απουσία εμβολιασμών και αυτό είναι 
ένα από τα προβλήματα, θεωρώ ότι είναι προσωρινό. Είναι μεταβατικό 
το στάδιο και οι προοπτικές για την Ελλάδα τους επόμενους μήνες ήδη, 
και ελπίζουμε πέρα των επομένων μηνών, οι προοπτικές θα είναι πολύ 
καλύτερες. 

        Μεταξύ άλλων, θα είναι καλύτερες και λόγω των μεταρρυθμίσεων 
που έχουν γίνει, ιδίως δε, λόγω των μεταρρυθμίσεων οι οποίες 
συνδέονται με θεμελιώδεις παραμέτρους που είναι ζωτικής σημασίας 
για τον πληθυσμό. 

Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

Κύριε Βενιζέλε, οι μεταρρυθμίσεις, ένας από του στόχους τους είναι, η 
καλύτερη διαχείριση των πόρων που έχουμε. Εάν αντί να σπαταλούμε 
τα χρήματα εκεί που δεν τα χρειαζόμαστε, μπορούμε να τα δίνουμε εκεί 
που τα χρειαζόμαστε, δεν θα υπάρχει η παραμικρή ανωμαλία ούτε στον 
εμβολιασμό, ούτε οπουδήποτε αλλού. 

        Πρέπει όμως να σας πω, ότι ήδη το Υπουργείο Οικονομικών μας 
έχει δώσει δύο έκτακτες επιχορηγήσεις για το θέμα του εμβολιασμού, ο 
οποίος γενικώς εξελίχθηκε απολύτως ικανοποιητικά φέτος και πάνω 
από τους Ευρωπαϊκούς μέσους όρους. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: 

Να καλωσορίσουμε τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, τους 
Αξιωματούχους των Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων και όχι μόνο. Θα ήθελα 
εφόσον οι αναφορές τους στη πρωτοβάθμια περίθαλψη και στη 
δημόσια υγεία ήταν εκτεταμένες, να εστιάσω την ερώτησή μου πάνω σε 
αυτό. 

        Θα ήθελα και με βάση την εξελισσόμενη μεταρρύθμιση στη χώρα 
μας, να ρωτήσω κυρίως τη κυρία Jakab εάν υπάρχουν στοιχεία, εάν ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει στοιχεία στη διάθεσή του σχετικά 
με τη βελτίωση της πρόσβασης των Ελλήνων πολιτών στο σύστημα και 
δεύτερον, με τη βελτίωση του προσδόκιμου επιβίωσης, εφόσον ο 
στόχος είναι η  καλύτερη ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Ms. JAKAB: 



Έχουμε δεδομένα, διότι πολύ συχνά συλλέγουμε δεδομένα από τα 
Ευρωπαϊκά κράτη – μέλη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τα βρείτε όλα 
στη βάση δεδομένων μας, συγκεκριμένα στον ιστότοπό μας. 

        Θα βρείτε συγκεκριμένα δεδομένα για την Ελλάδα εκεί και 
πράγματι με βάση τους συνεκφωνημένους δείκτες με τα κράτη – μέλη, 
συλλέγουμε τα σχετικά στοιχεία που αφορούν και τις καθολικές 
καλύψεις υγείας. 

        Μάλιστα έγιναν δύο σχετικές συνεδριάσεις, δύο εκδηλώσεις για τη 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είναι σαφές ότι θέλουμε να υπάρχει 
καθολική κάλυψη και μετά το έτος 2015, διότι υπάρχει ή σχετική 
ατζέντα. 

            Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος  για να εξασφαλίσουμε ισότιμη 
πρόσβαση σε κάθε χώρα για όλους τους πολίτες. Συνεπώς, αν θέλετε 
γνώση των δεδομένων, σας παρακαλώ να μπείτε στο Διαδίκτυο, να 
κάνετε μια σύγκριση, θα βρείτε τα σχετικά κεφάλαια και τα 53 και τους 
συναφείς δείκτες, οι οποίοι είναι συμπεφωνημένοι από κοινού. 

          Και ναι, επίσης είμαστε υπέρ της προσβάσεως για όλον τον 
πληθυσμό στην πρωτοβάθμια, υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας. 
Επίσης, είμαστε υπέρ προγραμμάτων και υπηρεσιών πρόληψης και 
βεβαίως είμαστε υπέρ των προγραμμάτων ελέγχου και οικονομικού 
ελέγχου, ούτως ώστε να προλαμβάνουμε τους οικονομικούς κινδύνους. 
Αυτό εξάλλου καλύπτεται και από την καθολική κάλυψη. Αυτή είναι και 
η πρόθεση της μεταρρύθμισης εδώ στην Ελλάδα. 

          Σας ευχαριστώ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: 

Απευθυνόμενος εκ νέου στην κ. Jakab ως τεχνοκράτη και να της πω ότι 
αυτή που εντρυφεί στα στοιχεία τα επιδημιολογικά που καταγράφει ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αν μπορεί να μας εκφράσει μια 
εκτίμηση για την πορεία βελτίωσης των μετρήσιμων αυτών δεικτών. 

MrsJAKAB: 

Υπάρχει η λεγόμενη κατάσταση υγείας του ελληνικού πληθυσμού. Κατά 
παράδοση, η Ελλάδα έχει υγιή πληθυσμό. 



          Μελέτησα επίσης τα δεδομένα για το προσδοκώμενο ζωής. Τα 
μελέτησα και έχουμε τα δεδομένα μέχρι το 2010. Το προσδόκιμο ζωής 
για την Ελλάδα εξακολουθεί να ανεβαίνει, κινείται ανοδικά. Και αυτό 
είναι κάτι που θα πρέπει να λαμβάνουμε όλοι υπόψη. 

          Βεβαίως, υπάρχει πάντοτε μια χρονική υστέρηση ως προς τη 
συλλογή των δεδομένων, συνεπώς αν εν τω μεταξύ έχουν συμβεί 
κάποιες αλλαγές, αυτές θα καταστούν εμφανείς στην επόμενη τριετία. 
Εν τω μεταξύ όμως, είναι καλό το προσδόκιμο ζωής. 

          Η νηπιακή και παιδική θνησιμότητα πάντοτε ήταν σε χαμηλότατα 
επίπεδα στην Ελλάδα και στη διεθνή σύγκριση, θα σας δείξω αργότερα 
στην παρέμβασή μου μια διαφάνεια, τα σχετικά στοιχεία πιο 
αναλυτικά. 

          Οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί με θέματα χαμηλού 
ποσοστού γεννήσεων και νηπιακής θνησιμότητας. Εκεί υπάρχει μια 
σχετικώς μικρή αύξηση και τα παρακολουθούμε. 

          Όσον αφορά τώρα τις καρδιαγγειακές νόσους και τους συναφείς 
θανάτους, μέχρι το 2010 οι πρόωροι θάνατοι στην Ελλάδα βρίσκονταν 
σε τέλμα λόγω καρδιαγγειακών νόσων, ενώ σε άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε σημειωθεί μικρή φθίνουσα τάση. Όμως αυτό 
δεν συνδέεται με παραμέτρους οικονομικές ή χρηματοπιστωτικές, δεν 
συνδέεται με την κρίση. Διότι αυτό το τέλμα ήδη είχε ξεκινήσει προ της 
ελεύσεως της οικονομικής κρίσεως, πριν αυτή πλήξει δηλαδή την 
Ελλάδα. 

          Το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να εξετάζουμε εκ του σύνεγγυς 
τους παράγοντες που ορίζουν και προσδιορίζουν την κατάσταση της 
υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο, όπως για παράδειγμα την 
κατάργηση οινοπνεύματος, κοινωνικές παραμέτρους ή χρήση καπνού. 

          Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι δείκτες που οφείλουμε να 
παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά και την εξέλιξή τους αντιστοίχως, 
αλλά δεν έχουν σχέση με τον κλάδο υγείας. Αυτοί οι δείκτες συνδέονται 
περισσότερο με μέτρα και αποφάσεις που λαμβάνονται σε άλλους 
τομείς. 

          Θα ήθελα να αναφερθώ, τούτου λεχθέντος, σε έναν, στον οποίο 
θα πρέπει να δείξουμε προσοχή. Το ποσοστό δηλαδή νόσων 



πνευματικών, διανοητικών ή ψυχικών νόσων, όπως επίσης και τα 
ποσοστά αυτοκτονιών. 

          Χρειάζεται επομένως αντιστοίχως μια καλή στρατηγική και 
πολιτική για τη διαχείριση αυτών των νόσων. Δεν έχει όμως αυτό το 
ποσοστό άμεση σχέση με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έχει 
άμεση σχέση με την κατάσταση την κοινωνική, όπως για παράδειγμα 
και την ανεργία. 

          Αυτό είναι κάτι που θέλω να επισημάνω και ξαναλέω, αργότερα 
θα το ξαναθίξω ενδελεχέστερα στην παρέμβασή μου, γιατί θα πρέπει 
και αυτό το σκέλος να το καλύψει η κυβέρνηση σε κάθε πολιτική της. 

          Τελευταίο, αλλά όχι έσχατο. Επιτρέψτε μου να μιλήσω για τις 
λοιμώδεις νόσους και να πω ότι υπάρχει μια σχετικά αύξουσα τάση και 
σε αυτήν την παράμετρο πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Για 
παράδειγμα, το AIDS ή τους οροθετικούς. Και πρέπει να φροντίσουμε 
για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων δημόσιας υγείας, ούτως ώστε να 
μειωθούν τέτοιοι κίνδυνοι και να υπάρξουν στρατηγικές πρόληψης. Και 
τούτο, διότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσουμε πως 
τα ποσοστά οροθετικότητας δεν θα αυξηθούν στη χώρα σας. 

          Εν ολίγοις λοιπόν, ναι, έχω μελετήσει πολύ προσεκτικά όλους τους 
δείκτες και όλα τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την Ελλάδα πριν 
έρθω εδώ. Γενικώς η κατάσταση είναι θετική, ωστόσο υπάρχουν και 
κάποια σημεία στα οποία θα επιμείνω και αργότερα στην παρέμβασή 
μου, σημεία τα οποία θα πρέπει να απασχολήσουν και στο μέλλον το 
Υπουργείο. 

          Σας ευχαριστώ πολύ. 

Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

Μια τελευταία ερώτηση, γιατί μετά θα έρθει και ο Πρωθυπουργός και 
πρέπει να φτιάξουμε την αίθουσα. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: 

Κύριε Υπουργέ, και σε εσάς απευθύνεται η ερώτηση, αλλά και στους 
ευρωπαίους αξιωματούχους. Άκουσα με πάρα πολύ προσοχή και 
συχνές αναφορές στο θέμα της πρόληψης και προαγωγής υγείας, το 
οποίο φυσικά και το γνωρίζετε δεν υπάρχει. Και η όποια προσπάθεια 



γίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή γίνεται καθαρά από εταιρίες, από 
επιχειρήσεις, από οργανισμούς στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης. 

        Πως μπορεί να αναστραφεί αυτό το κλίμα την ώρα που έχουμε 
τρομερά μειωμένους πόρους σε αυτή την τρομακτική ύφεση που 
βιώνουμε και πραγματικά οι ασθενείς πάνε τελευταία στιγμή στις 
υπηρεσίες υγείας. Πως μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα αυτό. 

Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα απαντήσω εγώ για να κερδίζουμε και χρόνο. 

Όλο το πρόγραμμα της μεταρρυθμίσεως το οποίο παρουσιάζουμε 
σήμερα και κυρίως στο τμήμα της πρωτοβάθμιας, όλη η μεταρρύθμιση 
στην πρωτοβάθμια ως κεντρικό στόχο την πρόληψη. 

Για αυτό και είπαμε ότι το σύστημα που φτιάχνουμε είναι δημοσίου 
χαρακτήρα και καθολικής προσβάσεως με τον οικογενειακό γιατρό γιατί 
ο στόχος μας είναι με αυτό το σύστημα που σωστά είπατε δεν το 
έχουμε εδώ και 35 χρόνια και χαίρομαι που το είπατε γιατί το κυρίαρχο 
μήνυμα που πρέπει να περάσει σήμερα και εδώ ευχαριστώ όλους τους 
ξένους που ήρθαν σήμερα εδώ για να υποστηρίξουν αυτή την 
προσπάθεια, είναι ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να 
φτιάξουμε κάτι που δεν είχαμε εδώ και 35 χρόνια. 

Αντί όμως να στεκόμαστε και να γκρινιάζουμε και να λέμε ότι δεν το 
είχαμε πάμε τώρα να το κάνουμε. Και πως πάμε να το κάνουμε;  Πάμε 
να το κάνουμε παίρνοντας συμβουλές από τους ειδικούς. Και αυτούς 
που το έκαναν στη δική τους πατρίδα όπως είναι στην Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας και από αυτούς που το κάνουν σε ολόκληρο 
τον πλανήτη όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Γιατί στόχος 
μας είναι ο Έλληνας να αποκτήσει κάτι που δεν είχε. 

Τελευταία ερώτηση ο φίλος μου για να μην τον στεναχωρήσω. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: 

Είπατε προηγουμένως ότι η πολιτική σας αποτελεί συνέχεια των 
προκατόχων σας και των προκατόχων σας θα έλεγα εγώ, η οποία 
πολιτική και εκείνη είχε ως κεντρική ιδέα την καλύτερη διαχείριση 
πόρων, οικονομίας κλπ.  Το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών ήταν να 



εμποδίζονται οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, να 
μην μπορούν να πάρουν τα φάρμακά τους γιατί δεν έχουν να 
πληρώνουν ούτε τη συμμετοχή τους μέχρι 25% και ταυτόχρονα να 
αυξάνεται η συμμετοχή τους από 10%, 9% με 10% πριν 4 χρόνια, 22% 
και 25% σήμερα. 

        Τι εγγυάται ότι η συνέχιση αυτής της πολιτικής και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο θα έχει τα αποτελέσματα που μας περιγράψατε και δεν θα 
οδηγήσει στην επιδείνωση της κατάστασης όπως ήδη έχει 
δρομολογηθεί; 

Ευχαριστώ. 

Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: 

Ωραία, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι 
πρωτόγνωρο, δεν έχει ξαναγίνει σε αυτό το βαθμό.  Και με αυτό θα 
κλείσω για να ξέρετε και τι είναι αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα. 

        Το Health in Action πρόγραμμα, το πρόγραμμα Υγεία εν δράσει, 
είναι ένα πρόγραμμα που έχει 101 παραδοτέες δράσεις σε 
διαφορετικούς άξονες. Ο ένας άξονας είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα 
υγείας και η μεταρρύθμιση σε αυτήν. Ο δεύτερος άξονας είναι η 
δημιουργία των καινούργιων κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων.  Των 
καινούργιων κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων σε συνεργασία με τη 
Γερμανία που θα κάνουμε τα DRGs. 

        Ο άλλος άξονας είναι η αναμόρφωση του ΕΟΠΥΥ έτσι ώστε να 
μπορεί να διαχειρίζεται καλύτερα τα χρήματά του και να πληρώνει τους 
παρόχους του στην ώρα του. 

Ο τέταρτος άξονας είναι η αναμόρφωση των νοσοκομείων και η 
διαχείριση των νοσοκομείων έτσι ώστε και να εξυπηρετούν καλύτερα 
τον ασθενή και να μην ξοδεύουν λεφτά δεξιά και αριστερά. 

Στο σύνολο αυτή η μεταρρύθμιση θα χρειαστεί από σήμερα δυο με τρία 
χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει αυτόματα, δεν μπορεί να γίνει σε 24 ώρες. 
Προηγουμένως στη διμερή συνάντηση που είχα με το Γερμανό 
συνάδελφό μου, μου είπε ότι στη Γερμανία το κάνουν από το 1983.  
Ξεκινήσανε να το κάνουν από το 1983 και είμαστε τώρα στο 2013, 
δηλαδή 30 χρόνια μετά. 



Εμείς θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που άλλοι έκαναν 
σε 30 χρόνια, σε 3 χρόνια. Πιο εύκολα λέγεται πιο δύσκολα γίνεται. 
Όμως πρέπει να γίνει και εμείς έχουμε αποδείξει στην ιστορία μας ότι 
όταν βάλουμε κάτι στο μυαλό μας και δουλέψουμε οργανωμένα με 
σύστημα μπορούμε να το κάνουμε να συμβεί. Και αυτό σκοπεύουμε να 
κάνουμε τώρα. 

Άρα λοιπόν η απάντηση είναι ότι όλη η παρουσία όλων αυτών των 
ανθρώπων εδώ είναι για να μας δώσει τη δυνατότητα να 
αξιοποιήσουμε τους πόρους μας με τέτοιο τρόπο ώστε να πετύχουμε 
αυτά που δεν είχαμε πετύχει στο παρελθόν. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και την κυρία Zsuzsanna Jakab 
και τον κύριο Ilka και φυσικά τον κ. Ράιχενμπαχ, θα τα πούμε μετά και 
στη εκδήλωση κατά τη διάρκεια των ομιλιών στις 13:30. 

Ευχαριστώ πολύ. 

Ομιλία του Υφυπουργού Υγείας, κ. Αντώνη Μπέζα, στη Διάσκεψη 
Υψηλού Επιπέδου με θέμα «Ελληνικές Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα 
της Υγείας: Βελτιώνοντας την Υγεία των Πολιτών». 

Ακολουθεί η σημερινή ομιλία του Υφυπουργού Υγείας, κ. Αντώνη 
Μπέζα, στη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου με θέμα «Ελληνικές 
Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Υγείας: Βελτιώνοντας την Υγεία των 
Πολιτών»: 

«Κυρίες και Κύριοι, 

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα που συμμετέχω σήμερα στο διάλογο 
για την Υγεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και που μου δίδεται η ευκαιρία να 
σας παρουσιάσω τη στρατηγική του Υπουργείου Υγείας και τη πορεία 
των μεταρρυθμίσεων στο τομέα των αρμοδιοτήτων μου. 

Όλοι μας ευελπιστούμε, ότι οι τοποθετήσεις εκλεκτών προσκεκλημένων 
και οι εξειδικευμένες διαλέξεις διακεκριμένων επιστημόνων, στο 
πλαίσιο των συζητήσεων που πραγματοποιούνται σήμερα και αύριο, θα 
βοηθήσουν στη δημιουργία ενός βιώσιμου και αποδοτικότερου 
συστήματος στη χώρα μας. 

Κυρίες και Κύριοι, 



Οι υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα, από τη δεκαετία του 1980 και μετά, 
αναπτύχθηκαν αλματωδώς. Η ανάπτυξη τους βασίστηκε κυρίως στο 
δημόσιο τομέα, κι αυτό είχε ως συνέπειες: 

  1ον) Την ανορθολογική χωροταξική και λειτουργική κατανομή των 
δομών του ΕΣΥ, με αποτέλεσμα η χώρα από τη μία μεριά να διαθέτει 
ένα ιδιαίτερα πυκνό δίκτυο δημόσιων δομών Υγείας και από την άλλη, 
λόγω ακριβώς της πληθώρας αυτών των δομών, να εμφανίζονται 
φαινόμενα υποστελέχωσης και αδυναμίας εξυπηρέτησης των αναγκών 
των ασθενών. 

            2ον) Την πληθώρα των Ασφαλιστικών Ταμείων, με διαφορετικούς 
κανονισμούς παροχών το καθένα και διαφορετικές εισφορές για τους 
ασφαλισμένους τους. Ασφαλιστικών Ταμείων των οποίων οι κλάδοι 
Υγείας έχουν ενταχθεί πλέον στον ΕΟΠΥΥ. 

            3ον)  Τη δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος 
λειτούργησε προοδευτικά ως συμπληρωματικός του δημόσιου, μέσω 
ενός ιδιαίτερα διευρυμένου δικτύου ιδιωτών ιατρών, ιδιωτικών 
κλινικών και διαγνωστικών εργαστηρίων. 

Με βάση αυτή την κατάσταση, η απουσία ουσιαστικού ελέγχου των 
οικονομικών του συστήματος και η μη σύνδεση τους με τις 
παραγόμενες υπηρεσίες, οδήγησε σε υπέρογκες δαπάνες διαγνωστικών 
εξετάσεων, φαρμάκου και προμηθειών ιατρικού υλικού. Τα οικονομικά 
της Υγείας επιδεινώθηκαν δραματικά, τα ελλείμματα των Ασφαλιστικών 
Ταμείων προσέλαβαν εκρηκτικές διαστάσεις και οι προϋπολογισμοί 
αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτούμενες δαπάνες, 
προσφεύγοντας συστηματικά σε πρόσθετη κρατική χρηματοδότηση. 

Όπως όμως συνέβη και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, έτσι και στην 
Ελλάδα, ο τομέας της Υγείας, πέραν των επιπτώσεων από τις 
παθογένειες του παρελθόντος, επηρεάστηκε καθοριστικά και από τη 
σοβαρή οικονομική κρίση καθώς και από τις τρέχουσες τάσεις 
καθολικού και παγκόσμιου χαρακτήρα, τις οποίες δεν θα μπορούσε να 
αγνοήσει. Η ταχεία γήρανση του πληθυσμού και η εμφάνιση νέων 
ασθενειών οδηγούν σε ραγδαία αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών Υγείας, 
θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του συστήματος. 

Η οικονομική κρίση, κυρίως, δημιούργησε νέα δεδομένα στο σύστημα 
Υγείας. Από τη μια πλευρά,  λόγω της ύφεσης και των δημοσιονομικών 



περιορισμών, η κρατική χρηματοδότηση μειώθηκε, ενώ από την άλλη 
πλευρά επηρεάστηκαν μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς 
παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην υγεία των πολιτών, όπως είναι 
το εισόδημα και η πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση. 

Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ήταν τα πρώτα που επλήγησαν, η 
ανεργία αυξήθηκε σημαντικά και η οικονομική δυσχέρεια και η φτώχεια 
εντάθηκαν, ενώ οι πολίτες που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους 
ικανότητα έχουν αυξηθεί σημαντικά. 

Όλοι πλέον αναγνωρίζουν, ότι μία από τις βασικότερες παραμέτρους 
εξόδου της χώρας από την κρίση, είναι η ανασυγκρότηση και η 
προσαρμογή του χώρου της Υγείας στα νέα δεδομένα, η δημιουργία 
ενός βιώσιμου συστήματος Υγείας και ο περιορισμός των ανισοτήτων. 
Και η προσαρμογή αυτή επιβάλλει τον άμεσο σχεδιασμό και την 
επείγουσα υλοποίηση μιας σειράς διαρθρωτικών αλλαγών σε όλα τα 
επίπεδα, με συνακόλουθες επιδράσεις στη λειτουργία, τόσο του 
δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. 

Σ΄ αυτή την ανασυγκρότηση, δεν υπάρχουν συνταγές από το παρελθόν, 
γιατί απλούστατα δεν υπάρχει ανάλογη εμπειρία από το παρελθόν. Η 
μόνη λύση, είναι η φυγή προς τα εμπρός με την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων, αξιοποιώντας βέβαια όλα τα θετικά που έγιναν τα 
τελευταία χρόνια. 

Δεν ανακαλύψαμε ξαφνικά και προσχηματικά τις μεταρρυθμίσεις. Οι 
μεταρρυθμίσεις είναι το «φιλί της ζωής» στο γερασμένο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας. Τώρα, που η χώρα μας διανύει μια περίοδο 
σημαντικών αλλαγών, τόσο σε παραγωγικό όσο και σε διοικητικό 
επίπεδο, τώρα, περισσότερο από ποτέ οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν 
μονόδρομο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. 

            Επιγραμματικά αναφέρω ορισμένες από τις πιο σημαντικές: 

 Η μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 

Πρόκειται για μια εκσυγχρονιστική πρόταση που θεμελιώνει ένα 
σύγχρονο και ενιαίο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το 
οποίο στοχεύει στην οικονομική αποδοτικότητα του συστήματος 
περίθαλψης, στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και στην 
αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των πολιτών από τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες Υγείας. 



Διαμορφώνουμε ένα ενιαίο, δημόσιο και καθολικό για όλους τους 
πολίτες σύστημα, με την υπαγωγή όλων των δημόσιων δομών 
(Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ, Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία 
του ΕΣΥ) σε έναν φορέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εποπτεία, 
τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση τους. 

Ως φυσικό επακόλουθο, το ιατρικό, υγειονομικό και διοικητικό 
προσωπικό της ΠΦΥ του ΕΟΠΥΥ μεταφέρεται στο υφιστάμενο δημόσιο 
σύστημα Υγείας, δηλαδή στις Υγειονομικές Περιφέρειες. 

 Η αλλαγή του ρόλου και του χαρακτήρα του ΕΟΠΥΥ με το 
διαχωρισμό του κλάδου αγοράς υγείας από τον κλάδο της ΠΦΥ. 

Μετατρέπουμε τον ΕΟΠΥΥ σε αποκλειστικό αγοραστή υπηρεσιών Υγείας 
από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Σε ένα μεγάλο δηλαδή 
ασφαλιστικό Οργανισμό Υγείας, με διοικητική αυτοτέλεια και 
οικονομική βιωσιμότητα, ώστε να υπάρξει αποτελεσματικότερος 
έλεγχος του κόστους, αλλά και συγκράτηση των δαπανών, μέσω της 
καταπολέμησης της σπατάλης στη δημόσια Υγεία. 

Η υιοθέτηση αυτού του σχήματος, θα επιτρέψει την εισαγωγή κλειστών 
προϋπολογισμών και θα βελτιώσει σημαντικά τη διαχειριστική και 
συμβολαιακή ικανότητα του ΕΟΠΥΥ και τελικά τη διαπραγματευτική του 
ικανότητα, μέσω και της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, την οποία 
έχουμε ήδη δημιουργήσει. 

 Η μεταρρύθμιση στη Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας. 

Διαμορφώνουμε ένα νέο χάρτη Υγείας, με λειτουργικές συνενώσεις 
τμημάτων Νοσοκομείων, με αλλαγές σκοπού και χαρακτήρα Μονάδων, 
με τη δημιουργία εναλλακτικών δομών δευτεροβάθμιας περίθαλψης με 
τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και την προώθηση της πληροφορικής 
τεχνολογίας και των  ηλεκτρονικών υπηρεσιών Υγείας. 

Ταυτόχρονα, προκειμένου να προσφέρουμε στους πολίτες υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, προωθούμε ένα νέο, σύγχρονο, ορθολογικό και 
αποδοτικό σύστημα διαχείρισης των Νοσοκομείων που να 
ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα καλής ιατρικής πρακτικής. Με την 
εισαγωγή συστημάτων νέων τεχνολογιών, βελτιώνουμε την 
παρακολούθηση και τη διαχείριση των διαδικασιών προμηθειών στα 
Νοσοκομεία. 



 Η δημιουργία ενός Υγειονομικού Δικτύου Προστασίας. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα Υγειονομικό Δίκτυο 
Προστασίας, που θα εξασφαλίζει ένα ελάχιστο εγγυημένο επίπεδο 
παροχής υπηρεσιών Υγείας στους πολίτες και θα συμβάλει στη 
διατήρηση της υγείας τους, επιτρέποντας την ενεργό συμμετοχή τους 
στον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας. 

Στο πλαίσιο αυτό, στις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου, το 
Υπουργείο Υγείας, προκήρυξε, για πρώτη φορά, δράση στον τομέα της 
πρόληψης, από τους διαθέσιμους πόρους του ΕΣΠΑ, που δίνει τη 
δυνατότητα στους πολίτες που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους 
ικανότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε προεπιλεγμένες υπηρεσίες 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και πρόληψης. 

Το Πρόγραμμα «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», εκτελείται ομαλά και ικανοποιητικά 
και θα βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη -μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων 
πόρων-. 

Πρόκειται για μια πιλοτική δράση που μας δίνει τις βάσεις να 
σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μια σειρά από πολιτικές, -μέσω της 
αξιοποίησης των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ κατά την επόμενη 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020- που θα απευθύνονται στους 
πολίτες, οι οποίοι έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. 

Κυρίες και Κύριοι, 

Στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων στο χώρο της Υγείας είναι βέβαιο 
ότι θα συμβάλει καθοριστικά και η επικείμενη άσκηση της Προεδρίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μας, κατά τη διάρκεια μιας 
ιδιαίτερης κρίσιμης περιόδου για την Ε.Ε., την Ευρωζώνη και τα κράτη 
μέλη. 

Σε καμιά από τις προηγούμενες Προεδρίες που άσκησε η Ελλάδα, η 
ευρωπαϊκή συγκυρία δεν ήταν τόσο περίπλοκη και δύσκολη.  

Το διπλό μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε είναι, πως παρά τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, η χώρα μας παραμένει στο 
επίκεντρο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αλλά και ότι ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση δεν νοείται χωρίς την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών 
μελών! Την αλληλεγγύη εκείνη, που αποτέλεσε αναπόσπαστη συνθήκη 



της ιδρυτικής πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των μεγάλων 
οραματιστών της. 

Η Ελλάδα λοιπόν είναι παρούσα στην Ευρώπη, έχει εποικοδομητικές 
προτάσεις και σταθερό προσανατολισμό. 

Αναγνωρίζοντας ότι η καλή υγεία αποτελεί προϋπόθεση για οικονομική 
ανάπτυξη και ευημερία, θα εργαστούμε για την ολοκλήρωση του 
νομοθετικού έργου και την προώθηση πρωτοβουλιών προς την 
κατεύθυνση περισσότερο αποδοτικών συστημάτων Υγείας. 

Οι προτεραιότητές μας, ορισμένες από τις οποίες προωθούνται ήδη με 
τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται στην Ελλάδα, θα εστιάσουν σε 
θέματα όπως: 

 Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις στην υγειονομική 
περίθαλψη και στα συστήματα Υγείας. 

 Η κάλυψη των αναγκών Υγείας των μεταναστών και οι επιπτώσεις 
στη δημόσια Υγεία. 

 Η ηλεκτρονική Υγεία -με έμφαση στην καινοτομία- η οποία 
συμβάλλει στη βιωσιμότητα, αποτελεσματικότητα και 
αποδοτικότητα των συστημάτων Υγείας, και τέλος, 

 η ανάδειξη στην υγιεινής διατροφής. 

Κυρίες και Κύριοι, 

Κλείνοντας θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια στη σημερινή συζήτηση. 
Είμαι σίγουρος πως θα κατατεθούν καινοτόμες ιδέες, οι οποίες θα 
βοηθήσουν την προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα βοηθήσουν 
δηλαδή στη δημιουργία ενός νέου, βιώσιμου και αλληλέγγυου στην 
κοινωνία συστήματος Υγείας για τη χώρα μας. 

Γιατί όπως ανέφερε και ο μέγας φιλόσοφος της ελληνικής αρχαιότητας 
Σωκράτης: «Όταν τα σώματα εξασθενούν, οι ψυχές αρρωσταίνουν 
περισσότερο». 

Σας ευχαριστώ πολύ». 

Ομιλία της Υφυπουργού Υγείας, κ. Ζέττας Μακρή, στη Διάσκεψη 
Υψηλού Επιπέδου με θέμα «Ελληνικές Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα 
της Υγείας: Βελτιώνοντας την Υγεία των Πολιτών». 



Ακολουθεί η σημερινή ομιλία της Υφυπουργού Υγείας, κ. Ζέττας 
Μακρή, στη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου με θέμα «Ελληνικές 
Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Υγείας: Βελτιώνοντας την Υγεία των 
Πολιτών»: 

«Η δημόσια υγεία είναι αυτή που ενεργοποιεί, διαμορφώνει, 
επηρεάζει, επιβάλει τις συμπεριφορές μας από τη διατροφή έως την 
οδηγική συμπεριφορά, από την άθληση μέχρι τη δυστυχία, από το γέλιο 
στο κλάμα, από το οικονομικό επίπεδο στην κατοικία και από την 
εκπαίδευση στην καθημερινή ζωή. 

Η δημόσια υγεία είναι αυτό που πληροφορεί, εκπαιδεύει, πείθει, 
προλαμβάνει, αυτό που επιβάλλει την προφύλαξη, αυτό που κρούει τον 
κώδωνα του κινδύνου. 

Μπορεί η φροντίδα να είναι ιδιωτική υπόθεση, η δημόσια υγεία όμως 
είναι συλλογική. Ο καθένας αποφασίζει ελεύθερα για τις πράξεις του 
αρκεί, εφ' όσον είναι ενημερωμένος, να μην βλάπτει το σύνολο. 

Δημόσια υγεία είναι ό,τι δεν αγγίζει άμεσα την περίθαλψη αλλά συχνά 
καταλήγει σε αυτή ακόμη και όταν προσπαθούμε να την αποφύγουμε. 
Είναι ό,τι αφορά στις συλλογικές δραστηριότητες και κινδυνεύει να 
μετεξελιχθεί και να προσλάβει παθολογικές συνέπειες. 

Πριν από 20 χρόνια στη χώρα μας η υστέρηση στον τομέα αυτό ήταν 
σημαντική. Ονόμαζαν την δημόσια υγεία «υγιεινή» μορφάζοντας λιγάκι. 
Ενώ ειδικοί δημόσιας υγείας θεωρούνταν οικολόγοι πριν την ώρα τους. 
Οι επαγγελματίες υγείας προσέφεραν φροντίδα, τις περισσότερες 
φορές πολύ καλά αλλά η συλλογική διάσταση των προβλημάτων 
παρέμενε άγνωστη. Η υγεία παρουσιαζόταν ως ένα κατ’ ουσία ατομικό 
αγαθό. Όμως δεν είναι τίποτα πιο σημαντικό από το να ξέρεις να 
αλλάζεις τον τρόπο που σκέφτεσαι. 

            Η υγεία δεν θα μπορούσε να περιοριστεί στη λέξη-κλειδί του 
περασμένου αιώνα, φροντίδα. Μπορεί η πρόσβαση στη φροντίδα 
υγείας να είναι ουσιαστική, να παραμένει ουσιαστική, όμως η 
πληροφόρηση, η πρόληψη, η εκπαίδευση, η κατανομή του ιατρικού 
προσωπικού, οι σύλλογοι των πασχόντων, και η αποτελεσματικότητα 
των ασφαλιστικών φορέων διαδραματίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. 

            Η δημόσια υγεία είναι συλλογική δραστηριότητα. Δεν πρόκειται 
όμως απλώς για ένα συλλογικό ζήτημα που συνδέεται με γενικές 



προσεγγίσεις, με παράγοντες κινδύνου, με την οικονομία της υγείας 
των μεγάλων μαζών και με τη πρόληψη. 

            Είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Είναι η έγνοια για τον εαυτό 
μας και για τους άλλους. Είναι μία προσέγγιση της υγείας, γενική και 
συλλογική, ατομική και οικογενειακή, εθνική και Ευρωπαϊκή, μία έννοια 
θεωρητική και οικονομική, μία αλλαγή στην πορεία κάθε χώρας, 
πλούσιας ή φτωχής, που θα πάρει παγκόσμιες διαστάσεις. 

            Οι επιλογές στον τομέα της πολιτικής για την  υγεία, πρέπει να 
σταθμίζονται προσεκτικά ως προς την αξιολόγηση, τη σχέση κόστους-
οφέλους, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και χρειάζονται 
όλο και περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του 
πληθυσμού. 

            Οι πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται στις ασθένειες, στη 
συχνότητά τους, στη σοβαρότητά τους, στον αριθμό των ημερών υγιούς 
ζωής που χάθηκαν, στη προσωρινή ή μόνιμη αναπηρία, στη χρήση, την 
κατανάλωση υπηρεσιών του συστήματος υγείας, τα φάρμακα, τις 
ιατρικές επισκέψεις, τις επεμβάσεις, αλλά και στη θεώρηση των 
πολιτών με βάση με τη κατάσταση της υγείας τους και τους παράγοντες 
που καθορίζουν τη συμπεριφορά, τις επιδημιολογικές τάσεις, να 
προσανατολίσει τις δράσεις και να αξιολογήσει τη βασιμότητά τους. 

            Οι επιλογές αυτές αναδεικνύουν την αδιάκοπη ευθύνη των 
δημόσιων αρχών σε ό,τι αφορά στη δημόσια υγεία, 
συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης προγραμμάτων επιτήρησης 
για τις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. 

            Τα συμπεράσματα αυτά θα αμβλύνουν τις ανισότητες στην υγεία 
με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία, θα προωθήσουν πολιτικές 
αλληλεγγύης, θα προωθήσουν την επιτήρηση που πρέπει, ώστε να 
διασφαλιστεί με τον βέλτιστο τρόπο η υγεία,  με εκπαίδευση, πρόληψη 
και φροντίδα. 

            Οι δημόσιες αρχές μπορούν να εκπληρώσουν τη πρωταρχική 
τους ευθύνη πλήρως και αποτελεσματικά, μόνο εφόσον μοιράζονται τις 
πληροφορίες ή τις αποφάσεις τους με τους επαγγελματίες υγείας, αλλά 
και με τους πολίτες. 



            Οι Γενικές Συνελεύσεις του ΟΗΕ για την υγεία που διεξάγονται 
από το 1998 και μετά, αναδεικνύουν την επιθυμία  των πολιτών να 
μοιράζονται κάθε πληροφορία και απόφαση. 

Αυτή η έννοια της δημοκρατίας στην υγεία, βρήκε αντανάκλαση σε 
όλους τους νόμους των προηγμένων κρατών, οι οποίοι ενισχύουν 
μεταξύ άλλων τη πληροφόρηση των πολιτών και τις πολιτικές 
πρόληψης. 

            Πρέπει να  μιλάμε, πρέπει πάντα να μιλάμε. Είμαστε έτοιμοι να 
κάνουμε τα πάντα για την υγεία μας. Να θυσιαστούμε για την 
οικογένειά μας, για τα παιδιά ή τους γονείς μας. 

            Ο ίδιος συλλογισμός πρέπει να διαπερνά και τη δημόσια υγεία. 
Απέχουμε πολύ ωστόσο από αυτό. Σκεφτόμαστε πάντα ότι η ασθένεια 
θα πλήξει τον διπλανό μας, αλλά όταν φτάνει σε εμάς μένουμε 
έκπληκτοι και είμαστε απροετοίμαστοι. 

            Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη  αυτό το ψυχοπαθολογικό 
μηχανισμό έκπληξης. Γνωρίζουμε ότι χιλιάδες θάνατοι στην Ελλάδα 
οφείλονται στο παθητικό κάπνισμα. 

            Στις οικογένειες  πάντως σπάνια θα ακούσετε μία γυναίκα να το 
επισημαίνει στον καπνιστή σύζυγό της. Πρόκειται για καθημερινές 
μικρές καταστροφές. Μας διαφεύγουν, μας προσπερνούν, τις 
αγνοούμε. 

            Όλοι οι νόμοι για τη δημόσια υγεία επιβεβαιώνουν και ενισχύουν 
το ρόλο της υγειονομικής επιτήρησης στις πολιτικές επιτήρησης. Η 
αξιολόγηση των υλοποιούμενων στόχων πρέπει να βασίζεται στην 
ανάπτυξη των συστημάτων επιτήρησης. 

            Ωστόσο η επιτήρηση πρέπει επίσης να είναι σε θέση να προτείνει 
εξηγήσεις για τις συμπεριφορές μας και τη διαχείριση των κινδύνων, 
τονίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη θέση των κοινωνικών επιστημών 
στις διαδικασίες υγειονομικής επιτήρησης. 

            Έτσι θα διαφωτιζόμαστε επαρκώς για τους παράγοντες που 
καθορίζουν τη συμπεριφορά μας. Ο τρόπος διατροφής, η κατανάλωση 
τοξικών ουσιών, οι σεξουαλικές πρακτικές, η τήρηση ή παραβίαση των 
κανόνων ασφαλείας, αποτελούν μερικούς από τους καθοριστικούς 
παράγοντες για την υγεία που πρέπει κανείς να παρατηρεί και να 



κατανοεί, καθώς και η υγεία δεν τεμαχίζεται σε υγειονομικά μηνύματα, 
όσο ορθά και αν είναι, γύρω από το βάσιμο ενός κανόνα, ενίοτε 
ευμετάβλητου, καμία φορά αυθαίρετου, συνήθως αμφισβητήσιμου. 

            Δεν υποδεικνύουμε στη ζωή κανόνες.  Ας αναλογιστούμε επίσης 
τις χρόνιες παθήσεις που είναι ένα αυξανόμενο βάρος σε όλες τις 
χώρες. 

            Πρέπει να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη για να βοηθηθούμε 
στην ανάπτυξη ουσιαστικών πολιτικών πρόληψης. Η πρόληψη 
παραμένει το καλύτερο μέσο καταπολέμησης αυτών των ασθενειών. 

              Η παχυσαρκία, ο διαβήτης, οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι 
επικίνδυνες για τον άνθρωπο. 

              Δεν θα προσπεράσουμε αυτούς τους κινδύνους και δεν θα 
περιμένουμε, δεν θα πάρουμε χρόνο για να δράσουμε. Εάν η δομή της 
δημόσιας υγείας είναι διαφανής και τα έργα απλά και ουσιαστικά, θα 
βρούμε κεφάλαια, θα βρούμε εταίρους. 

              Η επένδυση πάνω σε δράσεις πρόληψης, προνοητικότητας, 
εκτίμησης κινδύνου και επαγρύπνησης, είναι όχι απλά επιβεβλημένη 
για την προστασία της ιδιωτικής και δημόσιας υγείας, αλλά ακόμα και 
με αυστηρά και αποκλειστικά δημοσιονομικά κριτήρια είναι 
αποδεδειγμένα πολλαπλάσια επωφελείς, γιατί το κόστος 
αντιμετώπισης της ασθένειας, δηλαδή η θεραπεία, οι εργατοώρες του 
νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, τα φάρμακα, η χρήση 
υπηρεσιών υγείας όπως είναι η ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, που δεν 
θα δαπανήσει το κράτος, είναι στη νιοστή μεγαλύτερο από την ελάχιστη 
δαπάνη που θα έχει επενδύσει στην πρόληψη. 

              Δεν είναι τυχαίο ότι η επένδυση πόρων στον τομέα της 
πρόληψης αποτελεί βασική αρχή της δημόσιας υγείας σε όλα τα 
οργανωμένα κράτη. Μόνον οι αδαείς και επιστημονικά ανεπαρκείς 
μπορεί να θεωρήσουν ότι η επένδυση πόρων σε δράσεις πρόληψης δεν 
είναι σκόπιμη και αυτό γιατί αδυνατούν να το καταμετρήσουν με όρους 
ποσοτικούς. 

              Το ερώτημα δηλαδή είναι απλό. Αν μου συνέβαινε, π.χ., μια 
υγειονομική απειλή, τι θα μου κόστιζε; Επένδυση λοιπόν στη δημόσια 
υγεία και έμφαση στην πρόληψη χρόνιων νοσημάτων, καρδιαγγειακά, 
καρκίνος, διαβήτης. Στην εφαρμογή προγραμμάτων και εκστρατειών 



πρόληψης και καταπολέμησης των παραγόντων κινδύνου, κάπνισμα, 
παχυσαρκία, υπέρταση. 

              Στη δημιουργία εθνικών αρχείων, στην ενδυνάμωση των 
περιφερειακών υπηρεσιών δημόσιας υγείας με παράλληλη 
ενδυνάμωση του ΚΕΕΛΠΝΟ, που αποτελεί τον κεντρικό φορέα δημόσιας 
υγείας στην Ελλάδα. 

              Απλοποίηση των νομοθετικών πλαισίων που οδηγούν στη λήψη 
υγειονομικών αποφάσεων, ανίχνευση και κατάργηση των 
αλληλοεπικαλύψεων και των συναρμοδιοτήτων. Το Πρόγραμμα Health 
in Action, βάζοντας στο κέντρο αποκλειστικά και μόνο τον άνθρωπο, 
αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την αποκατάσταση και 
ενδυνάμωση της δημόσιας υγείας στη χώρα μας, μέσα από τη συνολική 
μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας. 

              Και εμείς, όπως σας είπα και πριν, και η Κυβέρνηση αλλά και 
στο Υπουργείο Υγείας, θέλουμε την ενεργό συμμετοχή των 
εμπλεκομένων, θέλουμε τη δέσμευση, και τη ζητούμε, των 
επαγγελματιών του χώρου υγείας, την πλήρη συμμετοχή των πολιτών, 
ακόμα και των ασθενών, μέσα από διαδικασίες εκτεταμένης 
διαβούλευσης. 

              Οι Έλληνες απολαμβάνουν σχετικά καλές υπηρεσίες υγείας. 
Χρειάζεται να γίνουν καλύτερες και το σύστημα υγείας να γίνει πιο 
ανθρωποκεντρικό, να εστιάζει καταρχήν στον άνθρωπο και στον ασθενή 
και στην εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών. 

              Σας ευχαριστώ πολύ». 

 

 


