
!



!



Η ζωή του ατόμου 

Ζ = Χ επί Π 

Χρόνια  

 Ποιότητα 
Χ 

Π  

–  



Η ζωή του ατόμου 

!

Ζ = Ζ+- Ζ- 



Η ζωή των ατόμων 

!

         . 



Η ζωή της κοινωνίας 

!

ΖΚ = Α1+Α2+Α3  



Η ζωή της μή κοινωνίας 

!

     . 



Η ζωή της κοινωνίας μας 

!

     . 

     . 



Ο θάνατος του ατόμου 

Από τη θεωρία στην πράξη: 
Ποιο είναι αυτό το Χκ;  
- Στα 80 μου;  
- Στα 180 μου;  
- Πριν τα παιδιά μου;  
- Μετά τα εγγόνια μου;  
- Πριν τα τετρασέγγονά μου;  
- Αφού πεθάνουν όλοι οι Γιανιώτες που 
αναπνέουν αυτή τη στιγμή; 



Δεν ξέρομε, και δεν 
ξέρομε ότι δεν ξέρομε 



14 γυναίκες κι 1 άντρας, ηλικίας 23-74 ετών, 

φροντίστριες 1ης ζώνης, αφηγούνται 

ελεύθερα, από 10΄ της ώρας έως 3+ ώρες, τα 

βιώματά τους στο Πανεπιστήμιο της 

Φροντίδας, φροντίζοντας, για χρόνια έως και 

20, συγγενείς 1ου βαθμού πάσχοντες από 

μακροχρόνια ανίατη ασθένεια: αυτά που δεν 

είχαν τολμήσει να πουν ούτε στον εαυτό τους 

Μέθοδος 



Στο Πανεπιστήμιο της Φροντίδας 



Το φορτίο των φροντιστριών 

Καταρχάς δεν είμαι ένας ευτυχισμένος 
άνθρωπος … 
 

… 
 

…  



Φωνή βοώντος… Ποιος τις ακούει ; 



 

Τριτοβάθμια 
 

Δευτεροβάθμια ΦΥ 
 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
 

Φροντίδα οικογένειας & Αυτοφροντίδα 

 
 
 

συγγενείς που φροντίζουν χρόνια ασθενείς 

............. 

..........  

Ολόκληρο το σύστημα χτίζεται πάνω στους συγγενείς που 
φροντίζουν τους αρώστους. Στους αφανείς ήρωες. Στους 

άγνωστους στρατιώτες. Πακτωμένους στα θεμέλια του 
συστήματος ασθενείας (που κακώς λέγεται σύστημα "υγείας") 



της Άρτας το γιοφύρι 

Και μη στοιχειώσετε ορφανό, μη ξένο, μη διαβάτη 
παρά του πρωτοάρωστου την όμορφη γυναίκα… 



Όταν πολύ 
θαυμάσεις αυτόν 
που τον 
μεταφέρουν με 
φορείο, σκύψε 
και κοίταξε και 
τους βαστάζους!  

 

Πλούταρχος 



• 11 στις 15 είπαν ότι οι φροντιζόμενοί τους 
πεθαίνουν αργότερα από όταν θα έπρεπε 
(μετάωρα), 2 ότι πεθαίνουν στην ώρα τους 
(ώριμα), 2 ότι πεθαίνουν νωρίτερα (πρόωρα). 

• Όλες, εκτός από μία που απέφυγε να απαντήσει 
("δεν ξέρω τι θα έκανα"), θα ήθελαν να πεθάνουν 
νωρίτερα από ό,τι οι φροντιζόμενοί τους. 

• Πότε πρέπει να πεθαίνει ο άνθρωπος; Όταν δεν 
υπάρχει μέλον 6, όταν δεν αυτοεξυπηρετείται 6, 
όταν πειραχτεί το μυαλό του 1, όταν πάψει να 
χαίρεται 1, όταν θέλει ο Θεός 1.  

 

 

Οι φροντίστριες είναι οι βαστάζοι 



www.kondyli.gr  

 info@kondyli.gr 

24230 86 995 

Τίποτα δεν μπορεί 
να υποκαταστήσει  

τις αφηγήσεις  
τις ίδιες 

http://www.kondyli.gr
mailto:info@kondyli.gr




Αυτά οι φροντίστριες… 

Κι εγώ; 
 

Τι έμαθα από το μάθημά τους; 



Πριν 16 χρόνια  

!

     . 

     . 



	

Σε 16 χρόνια ; 





Πηγή: Κωστής Προύσκας, Ψυχολόγος, Δρ Γεροντολογίας 
Ανοϊκή πραγματικότητα και συμπεριφορά , Μάρτιος 2015  



Υποχρεώσεις ; 





Το αναπηρικό κίνημα αναδεικνύει 
διαρκώς και ουσιαστικά τα ζητήματα 
που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία 
… 
 
Το αναπηρικό κίνημα θα είναι 
πρωτοπόρος, πρωτεργάτης και 
πρωταγωνιστής στο να εισάγονται στη 
χώρα καινοτόμες ιδέες, νέες 
προσεγγίσεις και νέες πολιτικές για … 



καινοτόμες 
ιδέες, νέες 
προσεγγίσεις 
και νέες 
πολιτικές … 
 

… από τον 
δεξιά 
εγκέφαλο!!! 



Αυτά τότε! (στα 82 μου…) 

Και τώρα ; 
 

Που έχω τον εγκέφαλο αριστερά ; 

Που δεν είμαι "Νομικά νεκρός» ; 



Κοντός ψαλμός αληλούια 

Διά ταύτα ! 



Το αυτεξούσιον του προσώπου μου  



Αν οποτεδήποτε στο εξής δεν μπορώ να 
αυτοεξυπηρετηθώ από οποιαδήποτε αιτία επί το πολύ 
έξι μήνες, τότε έχει έρθει η ώρα μου για ωραίο ώριμο 
θάνατο, δεν θα υποβληθώ σε καμία ιατρική παρέμβαση 
για παράταση της διάρκειας τής με αρνητική ποιότητα 
ζωής μου, και θα επιτραπεί στην πρώτη επόμενη κλήση 
του πεπρωμένου μου να ανακυκλώσει το σώμα μου. Η 
διαθήκη μου αυτή να υπερισχύσει κάθε αντίθετης 
άποψης ή νόμου. Τυχόν παραβίασή της συνιστά 
κατάλυση του αυτεξούσιου του προσώπου μου, και 
εντέλονται τα παιδιά μου να ασκήσουν δίωξη κατά 
παντός υπευθύνου.  

Το αυτεξούσιον του προσώπου μου  



Ού το θανείν εστί κακόν επεί τό γε Μοίρ’ 
επέκλωσεν, αλλά το πριν ηλικίης και γονέων 
πρότερον.  

Επίγραμα προς Ερυθραίς 

Ού το θανείν εστί κακόν επεί τό γε Μοίρ’ 
επέκλωσεν, αλλά το πριν τε και ύστερον 
ηλικίης και γονέων πρότερον.  
 

Επίγραμα στον τάφο μου (όταν έρθει η ώρα μου): 
 η προστιθέμενη αξία του περάσματός μου απ’ τη γη 

Το αυτεξούσιον του προσώπου μου  



πριν την ώρα του ? στην ώρα του ? 
μετά την ώρα του ? 

όπως παντού υπάρχουν 

το πριν 

το στην 

και το μετά 
την ώρα του. 



Εντολή στην κόρη μου: 

Συμβόλαιο με το σύστημα ασθενείας,  
όταν του χτυπήσει την πόρτα για μένα,  
ότι θα αποκαταστήσει την υγεία μου 

και ΔΕΝ θα εγκαταστήσει  
ισόβια αναπηρία μου ._  

(+ ποινικές ρήτρες) 
 

Καιρός πια! Να του ζητηθούν ευθύνες.- 

Το αυτεξούσιον του συστήματος 



• «… τεράστια ευθύνη που αναλαμβάνει 
αυτός που βγάζει την πρίζα.»  

• Αυτός που βάζει τη πρίζα; 

 Αυτός δεν έχει ευθύνη;  

• Καιρός να περάσει η ευθύνη (καί η 
λογοδοσία) από αυτόν που βγάζει τη 
πρίζα σε αυτόν που βάζει τη πρίζα: 

 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ!  

Το αυτεξούσιον του συστήματος 



Είναι κατάλληλος για τη δουλιά που 
κάνει ο γιατρός που δεν έχει λύσει το 
πρόβλημα του θανάτου; 

(του δικού του πρωτίστως) 
 

Είναι συμφέρον της κοινωνίας να του 
αποσύρει την άδεια άσκησης 
επαγγέλματος;  

Αυτός που βάζει την πρίζα; ΔΙΑΘΗΚΗ 



«Θέλω να πεθάνω μετά τα 135 μου, έστω και 
αν μόνον η καρδιά μου χτυπά και όλα τα λοιπά 
όργανά μου έχουν εκφυλιστεί, έστω και αν 
είμαι συνδεδεμένος με όλα τα μηχανήματα που 
θα εφεύρει ως τότε η ανθρωπότητα, έστω και 
αν για τη συντήρησή μου απαιτηθεί ο κρατικός 
προϋπολογισμός της χώρας ή και της Ευρώπης, 
διαθέτω δε όλη την κινητή και ακίνητη 
περιουσία μου γι αυτό το σκοπό»  

= διαθήκη απόλυτα σεβαστή.  

Μη σεβαστή είναι μόνον η μή-διαθήκη.-  

Αυτός που βάζει την πρίζα: ΔΙΑΘΗΚΗ 



Οι μακροχρόνιοι φροντιστές πρώτης 
ζώνης είναι πιο ώριμοι από τους 
γιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες 
υγείας, οι οποιοι επιπλέον είναι 
τελείως ανεκπαίδευτοι στη 
φυσιολογία του θανάτου και στην 
παθοφυσιολογία του θανάτου.  

Μετά λόγου γνώσεως! 



Μετά λόγου γνώσεως! 

Πρόγραμα 
Μεταπτυχιακών 
Σπουδών "ΠΠΠ" 



1ο  
συμπόσιο 

ΠΠΠ 
 . 

Μετά λόγου γνώσεως! 



Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
Τομέας Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
Εργαστήριο Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, 

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας,  
Τομέας Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
  

Διεπιστημονικό Συμπόσιο 

Πότε Πρέπει να Πεθαίνουμε; 
Ιωάννινα, 28-30 Απριλίου 2017 

  

213 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΕΡΙ 
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 



ΓΙΑΤΙ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ; 

Σε μια μικρή χώρα 10.000.000 κατοίκων ο 
θάνατος καταργήθηκε, φέρνοντας σε απόγνωση, 
μετά την αρχική ευφορία, ασφαλιστικές 
εταιρείες, εργολάβους κηδειών, οίκους ευγηρίας, 
νοσοκομεία, εκκλησία, κυβέρνηση, οικογένειες.  
Η μαφία θα αναλάβει να δώσει λύσεις, αλλά ο 
θάνατος θα αντεπιτεθεί με τη μορφή μιας 
μυστηριώδους και … 
Το πιο πρόσφατο και εξαιρετικά  
ανθρώπινο μυθιστόρημα του νομπελίστα  
Ζοζέ Σαραμάγκου (Περί θανάτου)  



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
• «Απαγορεύεται να πεθάνεις» ή 

«απαγορεύεται να μην πεθάνεις στην ώρα 
σου»; ΟΥΤΕ πριν, ΟΥΤΕ μετά._  

• Θα υπογράφει το σύστημα συμβόλαιο ότι 
θα αποκαταστήσει την υγεία και δεν θα 
επιστρέψει πίσω ισόβια αναπηρία;  

• Γιατρός που δεν έχει λύσει το πρόβλημα 
του θανάτου, του δικού του θανάτου, είναι 
κατάληλος για τη δουλιά που κάνει;  

• Πρόωρος / ώριμος / μετάωρος θάνατος 
(και: τίνος; του όντος ή του είδους;) 



Άφησα για το τέλος μια ιστορία… 

 

Μια φορά κι έναν καιρό… 

 

 

… έλαβα μια επιστολή 



Αναπτυξιακές διαστάσεις  
της υγείας και της ιατρικής 
περίθαλψης σε συνθήκες 

αβεβαιότητας  

 
Ζώντας με υγεία 

 

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Σ
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Προς: 

Κύριο Γιάννη Δημολιάτη 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ,  ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 

 

Θέμα: Συμμετοχή με διάλεξη στο Forum για τα Οικονομικά & τις Πολιτικές Υγείας 

Β́  Περίοδος/14η Συνάντηση 

«Αναπτυξιακές διαστάσεις της υγείας και της ιατρικής περίθαλψης σε συνθήκες αβεβαιότητας» 

16-18 Σεπτεμβρίου 2016 – Ξενοδοχείο Grand Serai, Ιωάννινα 

 
Αγαπητέ κύριε Δημολιάτη, 

 
Ο υγειονομικός τομέας στη χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης εξαιτίας της οικονομικής 

ύφεσης και των πολιτικών αντιμετώπισης διά του «μνημονίου». Η φροντίδα υγείας έχει δεχθεί ισχυρά 

πλήγματα λόγω της δραματικής μείωσης της χρηματοδότησης από δημόσιες πηγές, αλλά και τα νοικοκυριά, 

και επίσης από την αποδιοργάνωση των δομών ιατρικής περίθαλψης και ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας. Ο σχεδιασμός της κεντρικής διοίκησης αποσκοπεί στην επαναθεμελίωση του δημοσίου συστήματος 

υγείας με βάση την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και στον έλεγχο της 

ιδιωτικής δαπάνης των νοικοκυριών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

 

Ως εκ τούτου, αναζητείται η βάση για μια σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση για την κάλυψη του συνόλου 

του πληθυσμού, καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις και οι διαρθρωτικές αλλαγές για την επίτευξη θετικής 

εξέλιξης του εγχειρήματος. Τα ζητήματα, τα οποία τίθενται είναι πολλά και ποικίλα, όπως για παράδειγμα ο 

προσδιορισμός του ‘άριστου’ μεγέθους για τη δαπάνη για την υγεία στη χώρα και διεθνώς, η 

συμπληρωματικότητα και υποκατάσταση ανάμεσα στην ιατροφαρμακευτική φροντίδα και την ‘τεχνολογική’ 

νοσοκομειακή περίθαλψη, η επανοριοθέτηση της κοινωνικής και συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας και η 

επαναπροτεραιοποίηση των επιλογών για τη διαχείριση της υγείας και της φροντίδας για την υγεία. 

 

Υπό αυτό το πρίσμα, η συμβολή των κοινωνικών εταίρων, των επιστημόνων και των επαγγελματιών υγείας σε 

αυτή τη διαδικασία είναι αναγκαία, ώστε να συζητηθούν οι κατάλληλες πολιτικές και να διασφαλισθούν οι 

προϋποθέσεις συναίνεσης για την ενδυνάμωση των προσπαθειών συγκρότησης ενός εθνικού σχεδίου για 

‘ολική επαναφορά στην πρωτοβάθμια φροντίδα’. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, καλείσθε να συμμετάσχετε με διάλεξη στη 14η Συνάντηση (Β΄ Περίοδος) του Forum για τα 

Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας με θέμα «Αναπτυξιακές διαστάσεις της υγείας και της ιατρικής 

περίθαλψης σε συνθήκες αβεβαιότητας», η οποία διοργανώνεται στις 16-18 Σεπτεμβρίου 2016 στα Ιωάννινα 

και αποσκοπεί στη διεύρυνση της προβληματικής, την προώθηση του διαλόγου, την αναζήτηση της 

συναίνεσης και την τεκμηρίωση των πολιτικών υγείας. 

 

Συγκεκριμένα, η διάλεξή σας έχει προγραμματιστεί μετά την πέμπτη συνεδρία την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 

2016 ως ακολούθως: 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

10.00-11.30: Πέμπτη Συνεδρία «Επαναπροτεραιοποίηση των επιλογών και διαχείριση της φροντίδας για 

την υγεία: σήματα και ενδείξεις για την επένδυση στην υγεία» 

Προεδρείο: Έλλη Βίτσου & Ρένα Οικονομίδου 



Ζώντας με μή-υγεία 

 

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
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Προς: 

Κύριο Γιάννη Δημολιάτη 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ,  ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 

 

Θέμα: Συμμετοχή με διάλεξη στο Forum για τα Οικονομικά & τις Πολιτικές Υγείας 

Β́  Περίοδος/14η Συνάντηση 

«Αναπτυξιακές διαστάσεις της υγείας και της ιατρικής περίθαλψης σε συνθήκες αβεβαιότητας» 

16-18 Σεπτεμβρίου 2016 – Ξενοδοχείο Grand Serai, Ιωάννινα 

 
Αγαπητέ κύριε Δημολιάτη, 

 
Ο υγειονομικός τομέας στη χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης εξαιτίας της οικονομικής 

ύφεσης και των πολιτικών αντιμετώπισης διά του «μνημονίου». Η φροντίδα υγείας έχει δεχθεί ισχυρά 

πλήγματα λόγω της δραματικής μείωσης της χρηματοδότησης από δημόσιες πηγές, αλλά και τα νοικοκυριά, 

και επίσης από την αποδιοργάνωση των δομών ιατρικής περίθαλψης και ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας. Ο σχεδιασμός της κεντρικής διοίκησης αποσκοπεί στην επαναθεμελίωση του δημοσίου συστήματος 

υγείας με βάση την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και στον έλεγχο της 

ιδιωτικής δαπάνης των νοικοκυριών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

 

Ως εκ τούτου, αναζητείται η βάση για μια σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση για την κάλυψη του συνόλου 

του πληθυσμού, καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις και οι διαρθρωτικές αλλαγές για την επίτευξη θετικής 

εξέλιξης του εγχειρήματος. Τα ζητήματα, τα οποία τίθενται είναι πολλά και ποικίλα, όπως για παράδειγμα ο 

προσδιορισμός του ‘άριστου’ μεγέθους για τη δαπάνη για την υγεία στη χώρα και διεθνώς, η 

συμπληρωματικότητα και υποκατάσταση ανάμεσα στην ιατροφαρμακευτική φροντίδα και την ‘τεχνολογική’ 

νοσοκομειακή περίθαλψη, η επανοριοθέτηση της κοινωνικής και συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας και η 

επαναπροτεραιοποίηση των επιλογών για τη διαχείριση της υγείας και της φροντίδας για την υγεία. 

 

Υπό αυτό το πρίσμα, η συμβολή των κοινωνικών εταίρων, των επιστημόνων και των επαγγελματιών υγείας σε 

αυτή τη διαδικασία είναι αναγκαία, ώστε να συζητηθούν οι κατάλληλες πολιτικές και να διασφαλισθούν οι 

προϋποθέσεις συναίνεσης για την ενδυνάμωση των προσπαθειών συγκρότησης ενός εθνικού σχεδίου για 

‘ολική επαναφορά στην πρωτοβάθμια φροντίδα’. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, καλείσθε να συμμετάσχετε με διάλεξη στη 14η Συνάντηση (Β΄ Περίοδος) του Forum για τα 

Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας με θέμα «Αναπτυξιακές διαστάσεις της υγείας και της ιατρικής 

περίθαλψης σε συνθήκες αβεβαιότητας», η οποία διοργανώνεται στις 16-18 Σεπτεμβρίου 2016 στα Ιωάννινα 

και αποσκοπεί στη διεύρυνση της προβληματικής, την προώθηση του διαλόγου, την αναζήτηση της 

συναίνεσης και την τεκμηρίωση των πολιτικών υγείας. 

 

Συγκεκριμένα, η διάλεξή σας έχει προγραμματιστεί μετά την πέμπτη συνεδρία την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 

2016 ως ακολούθως: 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

10.00-11.30: Πέμπτη Συνεδρία «Επαναπροτεραιοποίηση των επιλογών και διαχείριση της φροντίδας για 

την υγεία: σήματα και ενδείξεις για την επένδυση στην υγεία» 

Προεδρείο: Έλλη Βίτσου & Ρένα Οικονομίδου 



Αναπτυξιακές διαστάσεις  
της "υγείας" και της "ιατρικής 

περίθαλψης" σε συνθήκες 
αβεβαιότητας 

 

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
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Προς: 

Κύριο Γιάννη Δημολιάτη 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ,  ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 

 

Θέμα: Συμμετοχή με διάλεξη στο Forum για τα Οικονομικά & τις Πολιτικές Υγείας 

Β́  Περίοδος/14η Συνάντηση 

«Αναπτυξιακές διαστάσεις της υγείας και της ιατρικής περίθαλψης σε συνθήκες αβεβαιότητας» 

16-18 Σεπτεμβρίου 2016 – Ξενοδοχείο Grand Serai, Ιωάννινα 

 
Αγαπητέ κύριε Δημολιάτη, 

 
Ο υγειονομικός τομέας στη χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης εξαιτίας της οικονομικής 

ύφεσης και των πολιτικών αντιμετώπισης διά του «μνημονίου». Η φροντίδα υγείας έχει δεχθεί ισχυρά 

πλήγματα λόγω της δραματικής μείωσης της χρηματοδότησης από δημόσιες πηγές, αλλά και τα νοικοκυριά, 

και επίσης από την αποδιοργάνωση των δομών ιατρικής περίθαλψης και ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας. Ο σχεδιασμός της κεντρικής διοίκησης αποσκοπεί στην επαναθεμελίωση του δημοσίου συστήματος 

υγείας με βάση την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και στον έλεγχο της 

ιδιωτικής δαπάνης των νοικοκυριών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

 

Ως εκ τούτου, αναζητείται η βάση για μια σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση για την κάλυψη του συνόλου 

του πληθυσμού, καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις και οι διαρθρωτικές αλλαγές για την επίτευξη θετικής 

εξέλιξης του εγχειρήματος. Τα ζητήματα, τα οποία τίθενται είναι πολλά και ποικίλα, όπως για παράδειγμα ο 

προσδιορισμός του ‘άριστου’ μεγέθους για τη δαπάνη για την υγεία στη χώρα και διεθνώς, η 

συμπληρωματικότητα και υποκατάσταση ανάμεσα στην ιατροφαρμακευτική φροντίδα και την ‘τεχνολογική’ 

νοσοκομειακή περίθαλψη, η επανοριοθέτηση της κοινωνικής και συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας και η 

επαναπροτεραιοποίηση των επιλογών για τη διαχείριση της υγείας και της φροντίδας για την υγεία. 

 

Υπό αυτό το πρίσμα, η συμβολή των κοινωνικών εταίρων, των επιστημόνων και των επαγγελματιών υγείας σε 

αυτή τη διαδικασία είναι αναγκαία, ώστε να συζητηθούν οι κατάλληλες πολιτικές και να διασφαλισθούν οι 

προϋποθέσεις συναίνεσης για την ενδυνάμωση των προσπαθειών συγκρότησης ενός εθνικού σχεδίου για 

‘ολική επαναφορά στην πρωτοβάθμια φροντίδα’. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, καλείσθε να συμμετάσχετε με διάλεξη στη 14η Συνάντηση (Β΄ Περίοδος) του Forum για τα 

Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας με θέμα «Αναπτυξιακές διαστάσεις της υγείας και της ιατρικής 

περίθαλψης σε συνθήκες αβεβαιότητας», η οποία διοργανώνεται στις 16-18 Σεπτεμβρίου 2016 στα Ιωάννινα 

και αποσκοπεί στη διεύρυνση της προβληματικής, την προώθηση του διαλόγου, την αναζήτηση της 

συναίνεσης και την τεκμηρίωση των πολιτικών υγείας. 

 

Συγκεκριμένα, η διάλεξή σας έχει προγραμματιστεί μετά την πέμπτη συνεδρία την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 

2016 ως ακολούθως: 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

10.00-11.30: Πέμπτη Συνεδρία «Επαναπροτεραιοποίηση των επιλογών και διαχείριση της φροντίδας για 

την υγεία: σήματα και ενδείξεις για την επένδυση στην υγεία» 

Προεδρείο: Έλλη Βίτσου & Ρένα Οικονομίδου 

Ζώντας με μή-υγεία 



Ζώντας με μή-υγεία: 
Καταπτυξιακές διαστάσεις  
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αβεβαιότητας  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
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Προς: 

Κύριο Γιάννη Δημολιάτη 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ,  ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 

 

Θέμα: Συμμετοχή με διάλεξη στο Forum για τα Οικονομικά & τις Πολιτικές Υγείας 

Β́  Περίοδος/14η Συνάντηση 

«Αναπτυξιακές διαστάσεις της υγείας και της ιατρικής περίθαλψης σε συνθήκες αβεβαιότητας» 

16-18 Σεπτεμβρίου 2016 – Ξενοδοχείο Grand Serai, Ιωάννινα 

 
Αγαπητέ κύριε Δημολιάτη, 

 
Ο υγειονομικός τομέας στη χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης εξαιτίας της οικονομικής 

ύφεσης και των πολιτικών αντιμετώπισης διά του «μνημονίου». Η φροντίδα υγείας έχει δεχθεί ισχυρά 

πλήγματα λόγω της δραματικής μείωσης της χρηματοδότησης από δημόσιες πηγές, αλλά και τα νοικοκυριά, 

και επίσης από την αποδιοργάνωση των δομών ιατρικής περίθαλψης και ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας. Ο σχεδιασμός της κεντρικής διοίκησης αποσκοπεί στην επαναθεμελίωση του δημοσίου συστήματος 

υγείας με βάση την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και στον έλεγχο της 

ιδιωτικής δαπάνης των νοικοκυριών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

 

Ως εκ τούτου, αναζητείται η βάση για μια σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση για την κάλυψη του συνόλου 

του πληθυσμού, καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις και οι διαρθρωτικές αλλαγές για την επίτευξη θετικής 

εξέλιξης του εγχειρήματος. Τα ζητήματα, τα οποία τίθενται είναι πολλά και ποικίλα, όπως για παράδειγμα ο 

προσδιορισμός του ‘άριστου’ μεγέθους για τη δαπάνη για την υγεία στη χώρα και διεθνώς, η 

συμπληρωματικότητα και υποκατάσταση ανάμεσα στην ιατροφαρμακευτική φροντίδα και την ‘τεχνολογική’ 

νοσοκομειακή περίθαλψη, η επανοριοθέτηση της κοινωνικής και συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας και η 

επαναπροτεραιοποίηση των επιλογών για τη διαχείριση της υγείας και της φροντίδας για την υγεία. 

 

Υπό αυτό το πρίσμα, η συμβολή των κοινωνικών εταίρων, των επιστημόνων και των επαγγελματιών υγείας σε 

αυτή τη διαδικασία είναι αναγκαία, ώστε να συζητηθούν οι κατάλληλες πολιτικές και να διασφαλισθούν οι 

προϋποθέσεις συναίνεσης για την ενδυνάμωση των προσπαθειών συγκρότησης ενός εθνικού σχεδίου για 

‘ολική επαναφορά στην πρωτοβάθμια φροντίδα’. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, καλείσθε να συμμετάσχετε με διάλεξη στη 14η Συνάντηση (Β΄ Περίοδος) του Forum για τα 

Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας με θέμα «Αναπτυξιακές διαστάσεις της υγείας και της ιατρικής 

περίθαλψης σε συνθήκες αβεβαιότητας», η οποία διοργανώνεται στις 16-18 Σεπτεμβρίου 2016 στα Ιωάννινα 

και αποσκοπεί στη διεύρυνση της προβληματικής, την προώθηση του διαλόγου, την αναζήτηση της 

συναίνεσης και την τεκμηρίωση των πολιτικών υγείας. 

 

Συγκεκριμένα, η διάλεξή σας έχει προγραμματιστεί μετά την πέμπτη συνεδρία την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 

2016 ως ακολούθως: 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

10.00-11.30: Πέμπτη Συνεδρία «Επαναπροτεραιοποίηση των επιλογών και διαχείριση της φροντίδας για 

την υγεία: σήματα και ενδείξεις για την επένδυση στην υγεία» 

Προεδρείο: Έλλη Βίτσου & Ρένα Οικονομίδου 



Μή-ζώντας με μή-υγεία.  
  

Καλιόπη Γάτσιου, Γιάνης Δημολιάτης 
 

Μονάδα Ποιότητας Ζωής και Θανάτου, Εργαστήριο Υγιεινής 
& Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, 

Πανεπιστήμιο Ιωανίνων, idimolia@uoi.gr   

 

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
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Προς: 

Κύριο Γιάννη Δημολιάτη 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ,  ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 

 

Θέμα: Συμμετοχή με διάλεξη στο Forum για τα Οικονομικά & τις Πολιτικές Υγείας 

Β́  Περίοδος/14η Συνάντηση 

«Αναπτυξιακές διαστάσεις της υγείας και της ιατρικής περίθαλψης σε συνθήκες αβεβαιότητας» 

16-18 Σεπτεμβρίου 2016 – Ξενοδοχείο Grand Serai, Ιωάννινα 

 
Αγαπητέ κύριε Δημολιάτη, 

 
Ο υγειονομικός τομέας στη χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης εξαιτίας της οικονομικής 

ύφεσης και των πολιτικών αντιμετώπισης διά του «μνημονίου». Η φροντίδα υγείας έχει δεχθεί ισχυρά 

πλήγματα λόγω της δραματικής μείωσης της χρηματοδότησης από δημόσιες πηγές, αλλά και τα νοικοκυριά, 

και επίσης από την αποδιοργάνωση των δομών ιατρικής περίθαλψης και ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας. Ο σχεδιασμός της κεντρικής διοίκησης αποσκοπεί στην επαναθεμελίωση του δημοσίου συστήματος 

υγείας με βάση την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και στον έλεγχο της 

ιδιωτικής δαπάνης των νοικοκυριών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

 

Ως εκ τούτου, αναζητείται η βάση για μια σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση για την κάλυψη του συνόλου 

του πληθυσμού, καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις και οι διαρθρωτικές αλλαγές για την επίτευξη θετικής 

εξέλιξης του εγχειρήματος. Τα ζητήματα, τα οποία τίθενται είναι πολλά και ποικίλα, όπως για παράδειγμα ο 

προσδιορισμός του ‘άριστου’ μεγέθους για τη δαπάνη για την υγεία στη χώρα και διεθνώς, η 

συμπληρωματικότητα και υποκατάσταση ανάμεσα στην ιατροφαρμακευτική φροντίδα και την ‘τεχνολογική’ 

νοσοκομειακή περίθαλψη, η επανοριοθέτηση της κοινωνικής και συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας και η 

επαναπροτεραιοποίηση των επιλογών για τη διαχείριση της υγείας και της φροντίδας για την υγεία. 

 

Υπό αυτό το πρίσμα, η συμβολή των κοινωνικών εταίρων, των επιστημόνων και των επαγγελματιών υγείας σε 

αυτή τη διαδικασία είναι αναγκαία, ώστε να συζητηθούν οι κατάλληλες πολιτικές και να διασφαλισθούν οι 

προϋποθέσεις συναίνεσης για την ενδυνάμωση των προσπαθειών συγκρότησης ενός εθνικού σχεδίου για 

‘ολική επαναφορά στην πρωτοβάθμια φροντίδα’. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, καλείσθε να συμμετάσχετε με διάλεξη στη 14η Συνάντηση (Β΄ Περίοδος) του Forum για τα 

Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας με θέμα «Αναπτυξιακές διαστάσεις της υγείας και της ιατρικής 

περίθαλψης σε συνθήκες αβεβαιότητας», η οποία διοργανώνεται στις 16-18 Σεπτεμβρίου 2016 στα Ιωάννινα 

και αποσκοπεί στη διεύρυνση της προβληματικής, την προώθηση του διαλόγου, την αναζήτηση της 

συναίνεσης και την τεκμηρίωση των πολιτικών υγείας. 

 

Συγκεκριμένα, η διάλεξή σας έχει προγραμματιστεί μετά την πέμπτη συνεδρία την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 

2016 ως ακολούθως: 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

10.00-11.30: Πέμπτη Συνεδρία «Επαναπροτεραιοποίηση των επιλογών και διαχείριση της φροντίδας για 

την υγεία: σήματα και ενδείξεις για την επένδυση στην υγεία» 

Προεδρείο: Έλλη Βίτσου & Ρένα Οικονομίδου 
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Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων 

• Δεν έχομε οικονομικά κλπ συμφέροντα. 
 

• Έχομε έντονο ενδιαφέρον για την υγεία1 
ασθενών και υγιών2, τωρινών και 
μελοντικών3 γενεών.  

  
1 σωματική, πνευματική, ψυχική  

και κοινωνική (συχνά ξεχνάμε  
τις τρεις τελευταίες!) 

2 κατά κανόνα ξεχνάμε τους υγιείς… 
3 αυτό πια κι αν το ξεχνάμε!  

(δεν μας περνάει κάν από το νου…) 



Δυσθανασία; Όχι, ευχαριστώ! Δεν θα πάρω. 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/7661680/PubDimoliatis/Q/_Efcanasia-Efzoia_MMG1990_St.doc  

 
 

Νύν απολύεις τον δούλο σου 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/7661680/PubDimoliatis/Q/_Nin-apoliis_Cemelio2003.pdf  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
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ευχή και προσευχή 
για τα εύ της ζωής μας 

ευγένεια 

ευγηρία 

ευγονία 

ευδαιμονία 

ευεξία 

ευζωία 

ευημερία 

ευθυμία 

ευκαιρία 

ευλογία 

ευπρέπεια 

ευρωστία 

ευσέβεια 

ευσπλαχνία 

ευσυνειδησία 

ευτυχία 

ευγνωμοσύνη  

ευχαριστώ 
 

Ευτυχία Μιχέλη 
Καλοκαίρι 2005 

 



Ευχαριστώ. 
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ 



10΄΄ αναστοχασμός 
Έχετε αποφασίσει για το θάνατό σας; 
Τον δικό σας, όχι των άλων. Πού, 
Πώς και κυρίως Πότε θα θέλατε να 
πεθάνετε. Όχι ο άρωστός σας, ούτε 
οι γείτονές σας· εσείς οι ίδιοι· 
προσωπικά. Και τι έχετε κάνει να 
σιγουρέψετε ότι όλα θα γίνουν 
σύμφωνα με τη θέλησή σας ;  



• Έστω ότι όλοι εμείς θα πεθάνομε στα 200 
μας χρόνια. Ποια η ζωή μας τα επόμενα 
200 χρόνια;  

• Πώς θα ήμασταν σήμερα εσείς και εγώ, εάν 
δεν είχε πεθάνει κανένας στη γη από τους 
προ-προ-παπούδες μας ως σήμερα; 

• Σε 10 μέρες γενιέται ο εγγονός μου. Ποιος 
από σάς θα του παραχωρήσει τη θέση του; 
Είναι δίκαιο, ηθικό, αξιοπρεπές, να ζητάω 
από σάς αυτό που οφείλει ο παπούς του ; 

 

10΄΄ αναστοχασμός 



Το μεγαλύτερο δώρο στο ανθρώπινο όν. 
 

10΄΄ αναστοχασμός 



ΘΑΝ         ΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το μεγαλύτερο δώρο στο ανθρώπινο είδος. 

10΄΄ αναστοχασμός 



 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 







ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 

Πότε Πρέπει να Πεθαίνομε; (ΠΠΠ) 

2016, τόμος 33, συμπλήρωμα 1  
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Υποκείμενη αιτία ? 
Το αίτημα του μη θανάτου. 

Η γιαγιά μου και ο παπούς μου πέθαναν σε 3 
μέρες από εγκεφαλικό, η μητέρα μου σε 6.5 
χρόνια από την ίδια αιτία … 

Τι είχε μεσολαβήσει; 

Ο απαγορευμένος θάνατος, 19ος αιώνας έως 
σήμερα: απόροια της αίσθησης του 
ανθρώπου ότι με την πρόοδο της επιστήμης 
μπορεί να νικήσει και το θάνατο: 

 



"Απαγορεύεται να πεθάνεις!"  

Τους δυο τελευταίους 
αιώνες η δυτική 
κοινωνία περνά την 
εποχή του 
απαγορευμένου 
θανάτου: 
 

 δεν ήταν πάντα έτσι! 



Σύστημα Υγείας  =  
σύστημα αποτακάταστασης 

απωλεσθείσας υγείας 
⬇  ︎

σύστημα μη-θανάτου 
⬇  ︎

σύστημα εγκατάστασης ισόβιας 
αναπηρίας 

= 
εξαλαγή (κακοήθης;) 

Αποτελέσματα 



Αποτελέσματα 

Τι συμβαίνει όταν 
καταργείται ο 
θάνατος σε μία 
χώρα; 
 

Γλαφυρότερη 
περιγραφή δεν θα 

μπορούσε να 
υπάρξει! 



Skeleton from the movie The Invisible Man 

Δύο γιατροί  
σε εντατική 

Μονάδα 
Επιβράδυνσης 
(απαγόρευσης) 

Θανάτου 

συζητούν 
την 
επόμενη 
‘ιατρική’ 
τους 
κίνηση… 

Αποτελέσματα 



Όποιος δεν έχει κατανοήσει = 

= αφαίρεση άδειας άσκησης 
υγειακού επαγγέλματος._ 


