
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Α. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ 
ΕΙΔΙΚΟ 

 ΠΑΘΟΛΟΓΟ – ΔΙΑΒΗΣΟΛΟΓΟ 
ΔΙΔΑΚΣΩΡ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ  

 
 

 

Μάχιμθ Ιατρικι – Διαχείριςθ Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ και Οικονομικϊν Πόρων 

 
ΛΕΒΙΔΙ ΑΡΚΑΔΙΑ 25/06/11 

 FORUM για τθν Τγεία και τισ Πολιτικζσ 
Τγείασ 



ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΣΗΝ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

 

Μνθμονιακι επιταγι  ι ανάγκθ του 

υςτιματοσ; 



ΣΟ ΔΑΠΑΝΗΡΟ ΤΠΑΡΧΟΝ ΤΣΗΜΑ 
ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΝΕΣΑΙ ΣΙ ΕΠΙΘΤΜΙΕ ΚΑΙ 

ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΧΡΗΣΩΝ; 
 

• Προςπζλαςθ ςτισ υπθρεςίεσ του 
ςυςτιματοσ 

• Επίπεδο παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

• Εργαςιακζσ ςχζςεισ εργαηομζνων 

• Ελεγκτικοί μθχανιςμοί 

• Αξιολόγθςθ παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

• Δαπάνεσ και ανταποδοτικότθτα 



ΠΟΙΑ Η ΣΟΧΕΤΗ ΣΟΤ «ΝΕΟΤ» 
ΤΣΗΜΑΣΟ; 

• Παροχι υψθλοφ επιπζδου υπθρεςιϊν ςτουσ 
αςφαλιςμζνουσ και ςε όλουσ τουσ πολίτεσ. 

• Δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ όλου του ιατρικοφ 
δυναμικοφ. 

• Εξορκολογιςμόσ των δαπανϊν του ςυςτιματοσ. 

• Μείωςθ των ςυνολικϊν δαπανϊν με τθν με 
οποιοδιποτε τρόπο καταπολζμθςθ και 
περιςτολι τθσ «κομπίνασ» και τθσ «μίηασ». 

• Ελεγκτικοί μθχανιςμοί. 



ΗΜΕΙΑ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ 
ΝΕΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 

• Ιατρεία του ΙΚΑ. 

• Εξωτερικά Ιατρεία Νοςοκομείων. 

• Κζντρα Τγείασ (υπάρχοντα). 

• Αςτικά Κζντρα Τγείασ. 

• Ιδιωτικά Ιατρεία. 



Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΕΚΣΗ (ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΙ) 
ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 

• Ελεφκερθ επιλογι γιατροφ. 

• υμμετοχι των αςφαλιςμζνων ςτο 
ελεγκτικό ζργο. 

• Αξιολόγθςθ από τον αςκενι - 
αςφαλιςμζνο των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν. 

• Πικανι προαιρετικι ςυμμετοχι ςτισ 
δαπάνεσ του ςυςτιματοσ. 



Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΓΙΑΣΡΩΝ ΣΟ ΝΕΟ 
ΤΣΗΜΑ 

• Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν όλοι οι γιατροί 
με διάφορουσ τρόπουσ. 

• Ιςοτιμία τθσ Ιατρικισ υπογραφισ για τθν 
παροχι ιατροφαρμακευτικϊν υπθρεςιϊν 
ανεξάρτθτα από υμβαςιακζσ χζςεισ. 

• Αξιοπρεπείσ αμοιβζσ με οποιαδιποτε ςχζςθ 
εργαςίασ προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ. 

• ίγουρο είναι ότι οι γιατροί «κα νοιαςτοφν» 
για τον χϊρο περιςςότερο από μθ γιατροφσ.  



Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΠΟΛΙΣΕΙΑ ΚΑΙ Η 
ΕΞΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

• Βαςικι υποχρζωςθ τθσ Πολιτείασ για παροxι 
υψθλοφ επιπζδου ιατροφαρμακευτικισ 
περίκαλψθσ για όλουσ τουσ Πολίτεσ τθσ. 

• Εξαςφάλιςθ εργαςίασ για όλο το ιατρικό δυναμικό. 

• Ελεγκτικοί μθχανιςμοί ουςιαςτικοί και με 
δυνατότθτα άμεςθσ και αποτελεςματικισ 
παρζμβαςθσ ςε όςουσ εκμεταλλεφονται ι 
υπονομεφουν το ςφςτθμα. Απαραίτθτθ και θ 
ςυνειςφορά τθσ Δικαιοςφνθσ.    



ΤΨΗΛΟΤ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ 
ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΝΔΤΑΖΟΝΣΑΙ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ; 
• Δεν μπορεί κανείσ να παραβλζψει τθν ςθμερινι 

ςυγκυρία τθσ χϊρασ μασ. 

• Σο ςθμερινό ςφςτθμα ςτοιχίηει πολφ ακριβά και δεν 
προςφζρει ανάλογθ ανταποδοτικότθτα ςτουσ χριςτεσ 
αυτοφ αλλά και ςτουσ εργαηόμενουσ ςε αυτό. 

• Δυςτυχϊσ μεγάλο ποςοςτό των ςθμερινϊν δαπανϊν 
κατευκφνονται αλλοφ!!!!! 

• Εξορκολογιςμόσ των δαπανϊν (υπθρεςίεσ ειδικοτιτων 
και παρακλινικϊν) 

• Μθχανοργάνωςθ παντοφ και τϊρα    



ΜΕΗ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ ΑΦΑΛΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΣΟ 2010 

• ΙΚΑ-ΕΣΑΜ                     697 

• ΟΑΕΕ                             426 

• ΟΠΑΔ                            745 

• ΟΓΑ                               821 

• ΣΤΔΚΤ                           791 

• ΣΤΔΚΤ ΑΡΚΑΔΙΑ        349,5 



 

ΓΙΑΣΙ;;;;; 


