
Επαναθέπονηαρ  
ηον ΕΦΤ (Υπημαηοδόηηζηρ) ζηο Πποζκήνιο 

ΑΠΟ ην Λνύξν (1945)… 

...ζηνλ Πάηξα (1970)… 

...ζην ΚΔΠΔ (1976)…  

…ζηνλ ΔΦΥ (1995)…  
…ζην Ν 1397 ηνπ ΔΣΥ (1983)…  

…ζηελ Κνηλνπξαμία (1996)…  
…ζηνλ ΟΓΗΠΥ (2001)…  

…(ζην Άξ. 31 Νένπ Αζθ/θνπ ?)…  
……………………………………………………………………………………. 

…ζηο (Ν. Πολύζο, 2010) πος ηπέσει να καλύτει σπέη νοζοκομείυν 

 και ηο ζύνδπομο Σπόικα…  

Ή 

«ηξέρνληαο πίζσ από έλα ΕΟΜΠΗ (Bob Evans) σο ν ΔΦΥ» 



(Σπδεηάκε θαη Αλαδεηθλύνπκε – ε επηζηεκνληθή θνηλόηεηα) 

Τα ίδηα ρξόληα πξνβιήκαηα 
πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην ζύζηεκα πγείαο 

• Απνξξύζκηζε Τνκέα Υγείαο 
– Πξόβιεκα πξνζθνξάο κε αύμεζε ζε δεκόζην θαη ηδησηηθό 

– Πιήξε (αλεμέιεγθηε?) ειεπζεξία ζε πξόζβαζε 

– Υςειή δήηεζε γηα λνζειεία ζε ηδησηηθό ηνκέα 

– Παξάθακςε «επίζεκεο» δηαδηθαζίαο πιεξσκώλ 

– (θαη όια λα νδεγνύλ ζε) ΥΧΖΛΖ ΣΥΝΑΣΦΑΛΗΣΖ 

• Πιεζσξηζκόο θόζηνπο ζηνλ πγεηνλνκηθό ηνκέα (Κπξηόπνπινο) – ιόγσ 
αλεμέιεγθηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πξνζθνξάο 

• Πιήξεο ειεπζεξία –V- ειεγρόκελε πξόζβαζε 

• Δζηηάζακε ζε πνιηηηθέο ειέγρνπ δήηεζεο ελώ ππάξρεη πξόβιεκα 
δηόγθσζεο ηεο πξνζθνξάο 

• Τν ΝΟΣΖΛΗΟ σο κόληκν ρξεκαηνδνηηθό εξγαιείν 

• …………… 

• ………….. 

• Σην θαύιν θύθιν ησλ ειιεηκκάησλ θαη ησλ ρξεώλ ηνπ 2010 

 (θαη ζηελ «αλαθάιπςε» ηεο Τξότθαο-ΓΝΤ) 



ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΤΓΕΙΑ 

Ε.Φ.Τ. 

Πηγέρ Υπημαηοδόηηζηρ  

(ςλλογή Πόπυν) 

Καηανομή πόπυν  

Έλεγσορ & Αξιολόγηζη για ηην  

Αποηελεζμαηική Διασείπιζη ηυν πόπυν 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ 

ΕΤ 

Οργάνωση και λειτοσργία τοσ Τομέα Υγείας 



Ο Δληαίνο Φνξέαο Υγείαο 

«Ο ΔΦΥ θαιείηαη λα εθπιεξώζεη ηελ αθόινπζε απνζηνιή: 
α. λα ζπγθεληξώλεη ηνπο (νηθνλνκηθνύο) πόξνπο ηνπ πγεηνλνκηθνύ 

ηνκέα 

β. λα εμαζθαιίδεη ηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ πόξσλ ζηηο 
ππεξεζίεο πγείαο, ζύκθσλα κε ηηο πξνηεξαηόηεηεο θαη ζηόρνπο ηεο 
πνιηηηθήο πγείαο 

γ. λα ειέγρεη θαη λα αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθή 
δηαρείξηζε ησλ πόξσλ από ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη ην 
κεραληζκό ηηκώλ,  ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ηνκείο: 
 -ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πγείαο, 

 -ηεο πνιηηηθήο πξνκεζεηώλ 

 -ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο 

 -ηεο ρξήζεο ηεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο» 

δ. λα αλαπηύμεη ηζρπξνύο κεραληζκνύο δηαπξαγκάηεπζεο (κε 
θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, αζθαιηζηηθά ηακεία, πξνκεζεπηέο, θ.α.) 

 Πηγή: Υποσργείο Υγείας, 1995  (Έκθεζη «Επιηροπής ιζζούρα») 



Ζ «Κξηηηθή» γηα ηελ Πξόηαζε ΔΦΥ 

• Μηα πξνζέγγηζε Οξγαλσηηθνύ (θπξίσο) 

ραξαθηήξα 

• Κεληξηθόο παξεκβαηηζκόο – θξαηηθόο 

θνξπνξαηηζκόο 

• (Έιιεηςε) θνηλσληθν-πνιηηηθήο ζεώξεζεο 
– (κοινωνικό έλλειμμα: καηάργηζη ασηονομίας και ασηοδιατείριζης 

κοινωνικής αζθάλιζης, Ρομπόλης) 

• (θαη ην ζπνπδαηόηεξν) «αγλνεί» ηνλ παξάγνληα 

ηεο (εζσηεξηθήο) αγνξάο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

(Κπξηόπνπινο) 

 



Ζ «Κνηλνπξαμία» ησλ Κιάδσλ 

Αζθάιηζεο Υγείαο 
(Ζ «πξόηαζε Κπξηόπνπινπ») 

Βάζε: δελ αγλνεί ηελ ύπαξμε αγνξάο ζηνλ πγεηνλνκηθό     
 ηνκέα 

 

• Μνλνςσληαθή ηζρύ  

• Γηαπξαγκαηεπηηθή ηζρύ 

• Γεκηνπξγεί ζπλζήθεο εζσηεξηθήο αγνξάο 
– Μεξηθά ηακεία κπνξνύλ λα αγνξάδνπλ ππεξεζίεο από άιια 

– Δάλ νξηζζνύλ «βαζηθά παθέηα» ππεξεζηώλ ηα ηακεία πνπ 
αδπλαηνύλ αγνξάδνπλ από άιια 

– Γηαπξαγκάηεπζε κε πξνζθνξά γηα απνηειεζκαηηθόηεξεο 
ππεξεζίεο 

– θηι. 

 



Τν «ππόδεηγκα ΔΦΥ» ζηα λέα 

δεδνκέλα 

• Αδήξηηε αλάγθε λα επηκείλνπκε γηα κηα 

Οξγάλσζε ηεο Φξεκαηνδόηεζεο ησλ 

Υπεξεζηώλ Υγείαο 

• Τα λέα δεδνκέλα (ζην βαζηθό άμνλα ησλ 

Τακείσλ): από ηα πνιιά     15     3(;) 

• Ή έγηλε κηα ηδέα ΕΟΜΠΗ πνπ ζα καο 

βαζαλίδεη (εκάο ηδηαίηεξα ζηηο 

επηζηεκνληθέο καο ζπλαληήζεηο); 



 

Γηα έλα «Κίλεκα» επαλαθνξάο 

θαη δεκηνπξγίαο λέσλ ζεζκώλ θαη 

κεραληζκώλ 
• Τν Υπόδεηγκα «Τξόηθα» ζίγνπξα δελ λνηάδεηαη 

γηα ζεζκνύο-ζεζκηθέο παξεκβάζεηο 

• Πώο αληαπνθξηλόκαζηε; 

– Με ην θπλήγη ηεο κείσζεο ησλ δαπαλώλ (κε 

επηρεηξεζηαθνύο θαη «αζηπλνκηθνύο» ηξόπνπο;) 

– Γελ (βιέπσ) λα εληάζζνπκε (ηα κέηξα) ζηελ 

πξννπηηθή ζρεδηαζκνύ θαη εθαξκνγήο ΘΔΣΜΗΚΨΝ 

ΜΖΦΑΝΗΣΜΨΝ (βιέπε παξάδεηγκα Αζθαιηζηηθνύ) 

 



(Τειεηώλνληαο) 
ρσξίο αλέθδνην απηή ηε θνξά 

Ζ δηθή κνπ «Τξόηθα»-Πξόηαζε  

Έλα είδνο ΔΦΥ  

γηα ηε Φξεκαηνδόηεζε 

 

Έλα είδνο NICE 

& Technology Assessment  
(πξσηόθνιια, πνηόηεηα,  

αμηνιόγεζε)  

 

Τα LOGISTICS 

ησλ Πξνκεζεηώλ 

(«ΔΠΥ, ηηκέο, 

 δηαγσληζκνί,  

πξνδηαγξαθέο, θ.α.) 



Ρε μπαρ και αςηό είναι ηο ανέκδοηο;;; 


