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Η δυςμενισ εξζλιξθ των μακροοικονομικϊν δεικτϊν και θ προςπάκεια 

επίτευξθσ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και ςυμμόρφωςθσ ςτισ επιταγζσ τθσ 

τριμεροφσ επιτιρθςθσ επιφζρουν δραματικζσ αλλαγζσ ςτον υγειονομικό 

τομζα. 

Οι παρεμβάςεισ που υιοκετοφνται εςτιάηονται ςτθν εφαρμογι 

αυτοαναιροφμενων μζτρων περιοριςμοφ τθσ προφοράσ και τεχνθτϊν και 

απορρεόντων εμποδίων ςτθν πρόςβαςθ και ζκφραςθ τθσ ηιτθςθσ. 

Το βαςικό πρόβλθμα που δθμιουργείται είναι θ εκτροπι του ςθμείου 

ιςορροπίασ ςτθν αγορά υπθρεςιϊν υγείασ και θ ανιςορροπία που 

διαμορφϊνεται μεταξφ προςφοράσ και ηιτθςθσ ωσ απόροια τθσ αδυναμίασ 

διαςφάλιςθσ τθσ επάρκειασ και αποτελεςματικισ διανομισ των υπθρεςιϊν 

υγείασ. 

Εηζαγφγή 



Χρήζη σπηρεζιών σγείας από τρονίως πάζτονηες (διαβήηη, 

σπέρηαζη) 2011-2013. 

Αληζορροπία προζθοράς θαη δήηεζες 
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  2011 2013 μεταβολι 

επιςκζψεισ ςε ιατροφσ 9,1 6,4 -29,9% 

Ιδιωτικι δαπάνθ για ΠΦΥ 266,5 133,9 -49,8% 

δαπάνθ ανά επίςκεψθ 29,2 20,8 -28,7% 
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Εμπόδια ζηην πρόζβαζη: Χρόνιοι πάζχονηες 
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Εμπόδια ζηην πρόζβαζη 

Αριθμός νομών ΔΙΧΩΣ ηις 

ανηίζηοιχες ειδικόηηηες 
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SPECIALTY OF THE PHYSICIAN THAT  THEY VISIT FOR THE DISEASE 

DK/DA

Neuro-
Psychaitrist

Psychiatrist

Neurologist

Lung specialist

Endocrinologist

Diabetologist

Renal specialist

General physician

Cardiologist

Internist/
Pathologist/ GP

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ Νομοί 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 43 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 12 

ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΑ 31 

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ 42 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 8 

ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – 
ΦΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 17 

ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΗ 36 



Πιθανόηηηα ανηιμεηώπιζης εμποδίων ζηην πρόζβαζη 

Οικονομικά εμπόδια Coef. Std.Err. z P>|z| [95% Conf.Interval] 

ειςόδθμα -.1984309 .0358767 -5.53 0.000 -.268748 -.1281139 

εκπαίδευςθ -.0396079 .0201168 -1.97 0.049 -.0790362 -.0001797 

Μιςκωτόσ / Ημερομίςκιοσ .2424426 .1802004 1.35 0.178 -.1107438 .595629 

Εργαηόμενοσ/θ χωρίσ αμοιβι 
οικογενειακισ επιχείρθςθσ, ι γεωργικισ 

εκμετάλλευςθσ 
.6742507 .5773237 1.17 0.243 -.457283 1.805.784 

Άνεργοσ / προςωρινά εκτόσ δουλειάσ .5498011 .2291684 2.40 0.016 .1006394 .9989629 

Συνταξιοφχοσ .1742843 .1760551 0.99 0.322 -.1707774 .5193459 

Νοικοκυρά .1300299 .2060317 0.63 0.528 -.2737848 .5338445 

Φοιτθτισ / Μακθτισ / Σπουδαςτισ / 
Φαντάροσ 

-.8657745 .8130689 -1.06 0.287 -245.936 .7278114 

Άλλο (Πχ. Ειςοδθματίασ) .7341379 .5300914 1.38 0.166 -.3048221 1.773.098 

Άνεργοι και άτομα χαμθλότερων 
κοινωνικοοικονομικϊν ςτρωμάτων 
εμφανίηουν μεγαλφτερθ πικανότθτα να 
βρεκοφν προ οικονομικϊν εμποδίων 
ςτθν πρόςβαςθ   



Πιθανόηηηα ανηιμεηώπιζης εμποδίων ζηην πρόζβαζη 

Εμπόδια χρόνου Coef. Std.Err. z P>|z| [95% Conf.Interval] 

Ειςόδθμα -.0853979 .0355166 -2.40 0.016 -.1550092 -.0157867 

εκπαίδευςθ -.0107776 .0199878 -0.54 0.590 -.049953 .0283979 

Μιςκωτόσ / Ημερομίςκιοσ .4526068 .1822867 2.48 0.013 .0953314 .8098822 

Εργαηόμενοσ/θ χωρίσ αμοιβι οικογενειακισ 
επιχείρθςθσ, ι γεωργικισ εκμετάλλευςθσ 

.6709916 .6188767 1.08 0.278 -.5419843 1.883.968 

Άνεργοσ / προςωρινά εκτόσ δουλειάσ .5103705 .2317392 2.20 0.028 .05617 .9645709 

Συνταξιοφχοσ .2413292 .1782204 1.35 0.176 -.1079763 .5906347 

Νοικοκυρά .2738953 .2088085 1.31 0.190 -.1353619 .6831525 

Φοιτθτισ / Μακθτισ / Σπουδαςτισ / 
Φαντάροσ 

-.0837785 .8411857 -0.10 0.921 -1.732.472 1.564.915 

Άλλο (Πχ. Ειςοδθματίασ) -.2733722 .47087 -0.58 0.562 -1.196.261 .6495161 

Άτομα χαμθλότερων κοινωνικοοικονομικϊν 
ςτρωμάτων, μιςκωτοί και άνεργοι εμφανίηουν 
μεγαλφτερθ πικανότθτα να αντιμετωπίςουν  το 
κόςτοσ του χρόνου   



Πιθανόηηηα ανηιμεηώπιζης εμποδίων ζηην πρόζβαζη 

Γεωγραφικά εμπόδια Coef. Std.Err. z P>|z| [95% Conf.Interval] 

ειςόδθμα -.1268887 .035233 -3.60 0.000 -.1959442 -.0578332 

Μιςκωτόσ / Ημερομίςκιοσ .6737725 .208723 3.23 0.001 .264683 1.082.862 

Εργαηόμενοσ/θ χωρίσ αμοιβι 
οικογενειακισ επιχείρθςθσ, ι γεωργικισ 

εκμετάλλευςθσ 
1.456.924 .5531165 2.63 0.008 .3728353 2.541.012 

Άνεργοσ / προςωρινά εκτόσ δουλειάσ .6263905 .2479354 2.53 0.012 .140446 1.112.335 

Συνταξιοφχοσ .6259654 .1986751 3.15 0.002 .2365694 1.015.361 

Νοικοκυρά .6245784 .2307863 2.71 0.007 .1722456 1.076.911 

Φοιτθτισ / Μακθτισ / Σπουδαςτισ / 
Φαντάροσ 

2.041.436 .8611638 2.37 0.018 .3535859 3.729.286 

Άλλο (Πχ. Ειςοδθματίασ) 1.004.519 .5507777 1.82 0.068 -.0749853 2.084.024 

φφλο .2226011 .1028076 2.17 0.030 .0211018 .4241003 

επίπεδο υγείασ -.0160966 .0022882 -7.03 0.000 -.0205814 -.0116117 

Άτομα χαμθλοφ ειςοδιματοσ, χαμθλοφ 
επιπζδου υγείασ και γυναίκεσ εμφανίηουν 
μεγαλφτερθ πικανότθτα να βρεκοφν προ 
γεωγραφικϊν εμποδίων  



• Σθμαντικό μζροσ τθσ ηιτθςθσ διαρρζει ωσ μθ επικυμθτι 

«αντίςτροφθ υποκατάςταςθ» και επιβαρφνει (κατά 28% τθν 

τελευταία περίοδο) τθ νοςοκομειακι περίκαλψθ. 

Η «αληίζηροθε σποθαηάζηαζε» 
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Κατάρρευςθ των βαςικϊν αρχϊν  

Καη’ επέθηαζε… 
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• Ιςότθτα 

• Αποδοηικόηηηα 

• Αποηελεζμαηικόηηηα   
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Η αλλαγή ηης ηεχνολογίας παραγωγής 

Στροφι ςτθν 
ΠΦΥ 



 

• Το νζο υπόδειγμα οφείλει να αναπτυχκεί ςτθ βάςθ ολοκλθρωμζνων δικτφων 
πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ τα οποία απευκφνονται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο 
πλθκυςμό  ευκφνθσ  και χρθςιμοποιοφν τθν μακρόχρονθ εμπειρία και το 
ιδιαίτερα εκτεταμζνο δίκτυο που ςχθματίηουν τα Κζντρα Υγείασ του ΕΣΥ και τα 
πολυιατρεία του ΕΟΠΥΥ.   

 

• Στο ςχιμα αυτό, ςυνδζονται δια ςυμβολαίων ο μζγιςτοσ δυνατόσ αρικμόσ 
ςυμβεβλθμζνων ιατρϊν o οποίοι υπάγονται και ςυντονίηονται από το ΚΥ τθσ 
περιοχισ. 

 

• Αναδιάταξθ των υπαρχουςϊν δομϊν με κριτιριο το μζγεκοσ και τισ ανάγκεσ του 
πλθκυςμοφ αναφοράσ, τθν ευχερι πρόςβαςθ και το κόςτοσ χρόνου των 
πολιτϊν και με παράλλθλθ ςε ιςότιμθ κατανομι και μεταφορά ανκρϊπινων και 
τεχνολογικϊν πόρων. 

Δίθησα πρφηοβάζκηας θροληίδας  
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Κυριόπουλοσ Γ., Λιονισ Χ., Δθμολιάτθσ Γ., και ςυν., (2000). Η πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ ωσ κεμζλιο  
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Χαρακτθριςτικά παρεχόμενθσ φροντίδασ 

α)  ελεφκερθ και ζγκαιρθ φροντίδα πρϊτθσ επαφισ (first contact care)  

β) ςυνεχισ φροντίδα ϊςτε να παρζχεται διαχρονικά μόνιμθ και ομαλι φροντίδα 

υγείασ, ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ αςκζνειασ (continuous care) 

γ) ςυντονιςμζνθ φροντίδα για τθν παροχι κατάλλθλθσ φροντίδασ για το ςφνολο 

των αναγκϊν υγείασ των αςκενϊν (coordinated care) 

δ) πλιρθσ και ολοκλθρωμζνθ φροντίδα μζςω μιασ βαςικισ αλλά ευρείασ δζςμθσ 

υπθρεςιϊν υγείασ ( comprehensive care) 

ε) φροντίδα με επίκεντρο τθν οικογζνεια (family-centeredness care) 

ςτ) φροντίδα  προςανατολιςμζνθ ςτθν κοινότθτα (community orientation) 

Δίθησα πρφηοβάζκηας θροληίδας  
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Starfield B., and Shi L, 2001.Policy relevant determinants of health:An international perspective. Health Policy, 60:201-218 

The John Hopkins primary care policy center.Primary care assessment tools .http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-primary-care-

policy-center/pca_tools.html 



Η ζεκαζία κηας ηζτσρής ΠΦΥ 
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“Systems with strong primary care do better in costs…  

Επίδοζη πρωηοβάθμιας θρονηίδας σγείας και καηά κεθαλήν δαπάνη σγείας 

Πηγή: Starfield B., and Shi L, 2001 



Η ζεκαζία κηας ηζτσρής ΠΦΥ 
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…and in outcomes” (Starfield and Shi, 2001)  

Επίδοζη πρωηοβάθμιας θρονηίδας σγείας και εκβάζεις σγείας 

Πηγή: Macinko et al., 2003 



Η ζεκαζία κηας ηζτσρής ΠΦΥ 
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Οι μθ ρυκμιςμζνοι αςκενείσ  είναι 4 φορζσ πιο πικανό να μθν ζχουν 
ςτακερι πθγι πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ από ό,τι οι 
ρυκμιςμζνοι. 

Adjusted Odds Ratios for Severe, Uncontrolled Hypertension According to 

Various Risk Factors 

Πηγή: Shea et al., 1992 



Η ζεκαζία κηας ηζτσρής ΠΦΥ 
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Πηγή: Parchman & Culler, 1994 

Οικογενειακοί ιαηροί ανά 10000 πληθσζμού και ειζαγωγές ενηλίκων ποσ θα 

μπορούζαν να αποθεστθούν  



Η ζεκαζία κηας ηζτσρής ΠΦΥ 
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Πηγή:  Parchman & Culler, 1994 

Οικογενειακοί ιαηροί ανά 10000 πληθσζμού και ειζαγωγές παιδιών για διαβήηη 

και πνεσμονία ποσ θα μπορούζαν να αποθεστθούν  



Η ζεκαζία κηας ηζτσρής ΠΦΥ 
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Πηγή:  Parchman & Culler, 1994 

Πηγή:  Freund T et al,2013 



Η ζεκαζία κηας ηζτσρής ΠΦΥ 
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H επαναθορά ζηο ζημείο ιζορροπίας  

P1 
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Πλεονεκηήμαηα 

• οι καταναλωτζσ δφνανται να εκφράςουν τισ προτιμιςεισ τουσ από τθν 

άςκθςθ τθσ επιλογισ ενϊ παράλλθλα μειϊνονται οι μονοπωλιακζσ 

τάςεισ. Το γεγονόσ αυτό, ωκεί προσ βελτίωςθ τθσ κατανεμθτικισ 

αποδοτικότθτασ κακϊσ οδθγεί τουσ προμθκευτζσ να παρζχουν τισ 

υπθρεςίεσ που οι χριςτεσ ηθτοφν και ταυτόχρονα τθσ τεχνικισ 

αποδοτικότθτασ κακϊσ παρζχει ςτουσ προμθκευτζσ τα κατάλλθλα 

κίνθτρα ϊςτε να είναι αποδοτικοί για να αυξιςουν το μερίδιο τουσ ςτθν 

αγορά. 

• υπό τθν προχπόκεςθ τθσ απουςίασ εμποδίων ειςόδου ςτθν αγορά 

κακίςταται εφικτι θ ειςαγωγι νζων υπθρεςιϊν και διαμορφϊνεται το 

κατάλλθλο περιβάλλον για τθν διάχυςθ τθσ καινοτομίασ. 

 

Ο αληαγφληζκός ζηης σπερεζίες σγείας 
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Πλεονεκηήμαηα 

• ενϊ ςε κεντρικά ςχεδιαςμζνα ςυςτιματα και αγορζσ θ επιλογι των 

χρθςτϊν είναι αρκετά περιοριςμζνθ, ανϊτερεσ κοινωνικοοικονομικζσ 

ομάδεσ ζχουν τθ δυνατότθτα τθσ δθμιουργίασ επιλογϊν και 

διαπραγμάτευςθσ καλφτερων όρων. Με τθν ειςαγωγι μθχανιςμϊν 

αγοράσ και τθν κατάλλθλθ ανακατανομι των διακζςιμϊν πόρων θ 

δυνατότθτα επιλογισ επεκτείνεται ςτο ςφνολο των πολιτϊν με 

αποτζλεςμα τθν βελτίωςθ τθσ ιςότθτασ μεταξφ των 

κοινωνικοοικονομικϊν ςτρωμάτων. 

Ο αληαγφληζκός ζηης σπερεζίες σγείας 
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Μειονεκηήμαηα  

• Λόγω τθσ εμπλοκισ τθσ αςφάλιςθσ ςτθν αγορά και τθσ μεταφοράσ τθσ 

ευκφνθσ διαχείριςθσ και χρθματοδότθςθσ των δαπανϊν από τον χριςτθ 

ςτο ςυλλογικό αγοραςτι αυξάνεται θ πικανότθτα εμφάνιςθσ  το 

φαινομζνου του θκικοφ κινδφνου (moral hazard) με αποτζλεςμα τθν 

υπερκατανάλωςθ υπθρεςιϊν και τθ ςπατάλθ πόρων. 

• Δεδομζνων των κινιτρων που αναπτφςςονται ςτο εςωτερικό των αγορϊν 

προσ μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ τόςο θ πλευρά τθσ προςφοράσ 

(προμθκευτζσ) όςο και θ πλευρά τθσ ηιτθςθσ (αγοραςτζσ) δφνανται να 

προβοφν ςτθν πρακτικι τθσ αντίςτροφισ επιλογισ (adverse selection) και 

επιλογισ περιπτϊςεων (cream skimming). 

Ο αληαγφληζκός ζηης σπερεζίες σγείας 
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Μειονεκηήμαηα  

•  Η αγορά υπθρεςιϊν υγείασ δεν είναι μια ομοιογενισ αγορά  

Οι υπθρεςίεσ υγείασ ωσ προϊόν διαφορετικϊν παραγωγικϊν διαδικαςιϊν 

και ςυντελεςτϊν είναι  εξαιρετικά διαφοροποιθμζνο μεταξφ των 

επιπζδων φροντίδασ. 

Η ειςαγωγι ανταγωνιςμοφ ςτο ςφνολό τουσ δθμιουργεί ςτρεβλϊςεισ και 

αντίςτροφα αποτελζςματα. 

Ο αληαγφληζκός ζηης σπερεζίες σγείας 
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• Ειςαγωγι κλειςτών ςφαιρικών προχπολογιςμών 

 

 

• Αποηθμίωςθ προμθκευτών  

      Ιατροί πρώτης επαφής 

 

• Ιατροί ειδικοτήτων (volume price) 

 

 

Ο Ειεγτόκελος αληαγφληζκός: ε άρζε ηφλ 

ζηρεβιώζεφλ 
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RHE= (Pi∙ fi∙ bi∙ ai∙ cmi ∙smri ∙ pti  / Pn ) ∙ THE 

ΗEgp=(ni ∙ci)+ (nj ∙ cj) + [(ai+cmi) ∙cprim ] + (hv ∙ chv) 



Ο Ειεγτόκελος αληαγφληζκός: ε άρζε ηφλ 

ζηρεβιώζεφλ 
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Πηγή: Or  Z., 2003 

• Η οργάνωςθ και οι 
μζκοδοι αποηθμίωςθσ 
και χρθματοδότθςθσ 
του ςυςτιματοσ 
εμφανίηουν ςτατιςτικά 
ςθμαντικι ςχζςθ με το 
επίπεδο υγείασ των 
πολιτϊν  



Ο Ειεγτόκελος αληαγφληζκός: ε άρζε ηφλ 

ζηρεβιώζεφλ 

28 

Εξωνοςοκομειακι 
φροντίδα 

Περιοριςμζνθσ 
πολυπλοκότθτασ 
νοςοκομειακι φροντίδα 

Πολφπλοκθ και εξειδικευμζνθ 
νοςοκομειακι φροντίδα 

Τριτοβάκμια και υψθλισ 
ειδίκευςθσ νοςοκομειακι 
φροντίδα 

Ανταγωνιςτικι αγορά 

Ολιγοπωλιακι αγορά 

Ιςχυρά ολιγοπωλιακι 
αγορά 

Μονοπωλιακι 
αγορά 

• Ζλεγχοσ τθσ ζνταςθσ και τθσ ζκταςθσ του ανταγωνιςμοφ  

Πηγή: Dash P. and Meredith D., 2010 

 Κλινικι ειδίκευςθ 

 Οικονομικά μεγζκθ  

 Μζγεκοσ αγοράσ  

 Εμπόδια ειςόδου ι 

εξόδου από τθν 

αγορά 

 Εμπόδια ςτθν 

επιλογι των χρθςτών  

μεταξφ προμθκευτών 

 



• Στο πλαίςιο αυτό, θ αναςυγκρότθςθ τθσ ΠΦΥ οφείλει να βαςιςτεί ςτθν 

ανακατανομι των πόρων με βάςθ τον υφιςτάμενο ςυνολικό 

«προχπολογιςμό» αλλά και τθ μεταφορά πόρων από άλλουσ τομείσ 

ςτουσ οποίουσ διαπιςτϊνεται ςπατάλθ πόρων και μθ αποδοτικι χριςθ.  

 

• Η δαπάνθ για τθν πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ ςυνίςταται από τθ 

δαπάνθ του ΕΟΠΥΥ και των κζντρων υγείασ που υπερβαίνει το 1,5 δισ € 

(15% τθσ ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ) και τθν ιδιωτικι δαπάνθ θ οποία 

προςεγγίηει τα 2,0 δισ € (28% τθσ ςυνολικισ ιδιωτικισ δαπάνθσ).  

Η δαπάλε γηα ΠΦΥ 
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Η δαπάλε γηα ΠΦΥ 
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Κατθγορία δαπάνθσ Προχπολογιςκείςα δαπάνθ 

Α. Πρωτοβάκμια φροντίδα ΕΟΠΤΤ   

Διαγνωςτικζσ Υπθρεςίεσ(ςφνολο) 370.000.000 

Συμβεβλθμζνοι γιατροί 82.000.000 

Οδοντιατρικι 17.000.000 

Άλλεσ δαπάνεσ υγείασ 237.398.000 

Υγειονομικά Υλικά 126.845.000 

Μιςκοί ιατρονοςθλευτικοφ και λοιποφ 
προςωπικοφ ΕΟΠΥΥ 

430.210.000 

Συνολο ΠΦΥ ΕΟΠΥΥ 1.263.453.000 

Β. Πρωτοβάκμια φροντίδα ΕΤ 

Μιςκοί ιατρονοςθλευτικοφ και λοιποφ 
προςωπικοφ ΕΣΥ 

215.000.000 

Υγειονομικά υλικά και τεχνολογικοί πόροι 71.666.667 

Συνολο ΠΦΥ ΕΣΥ 286.666.667 

Γενικό ςφνολο ΠΦΤ 1.550.119.667 



• Δεδομζνθσ τθσ οικονομικισ ςυγκυρίασ και των αδιεξόδων που οδθγείται ο 

υγειονομικόσ τομζασ  θ υιοκζτθςθ διαρκρωτικϊν αλλαγϊν ςτθ βάςθ τθσ 

αλλαγισ τθσ τεχνολογίασ παραγωγισ 

 Στροφι ςτθν ΠΦΥ 

 Ολοκλθρωμζνα δίκτυα πρωτοβάκμιασ  φροντίδασ σ υγείασ  

 Απεμπλοκι από πρακτικζσ περιοριςμοφ τθσ προςφοράσ και μετάβαςθ ςε 

ζνα ςφςτθμα ζλεγχου τθσ προςφοράσ 

 Ειςαγωγι ςυνκθκϊν ανταγωνιςμοφ ςτθν αγορά πρωτοβάκμιων 

υπθρεςιϊν υγείασ με τθν υιοκζτθςθ των κατάλλθλων εργαλείων προσ 

άρςθ των αναμενόμενων ςτρεβλϊςεων. 

Σύλουε - Σσκπεράζκαηα 
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• Στο πλαίςιο αυτό θ πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ αποδεικνφεται ότι 

μπορεί αποτελζςει τθν πφλθ ειςόδου των διαρκρωτικϊν αλλαγϊν και τθν 

εγγυιτρια ςυνκικθ διαςφάλιςθσ τθσ επάρκειασ και τθσ αποτελεςματικι 

διανομισ των υπθρεςιϊν υγείασ 

• Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτθν κατεφκυνςθ αυτι δφνανται να βελτιϊςουν  

 Ιςότθτα 

 Αποτελεςματικότθτα 

 Αποδοτικότθτα  

 

Σύλουε - Σσκπεράζκαηα 
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Ευχαριςτϊ κερμά για τθν προςοχι ςασ… 
 


