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ΓΗΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟ
The time has come for comprehensive health reform.
It is urgent to start now.

We cannot afford to continue on the current path.
The consequences of maintaining the status quo – in terms of
both human and economic costs – puts the nation at risk.

Moving in a new direction requires a vision of the care system
we would like to have and a comprehensive set of policies to
pave the way.

ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΓΜΔΝΔ ΥΩΡΔ
ΓΑΠΑΝΔ ΤΓΔΗΑ
“One of the key tasks of the health system is to translate health needs
into services and to translate these services into appropriate facilities”






> 9,5% ηνπ ΑΕΠ γηα πγεία ή/θαη > 3000 per capita $ PPP
Αύμεζε δαπαλώλ
Αδπλακία εμππεξέηεζεο αλαγθώλ ζην κέιινλ
No value for money
Απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο κείσζεο ηνπ ξπζκνύ αύμεζεο

ε ζρέζε κε ηελ Ειιάδα: (7% ΑΕΠ*, 2500 per capita $)
Γελ έρνπλ: ππέξνγθεο θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο, ππεξηηκνινγήζεηο
πιηθώλ, πνιινύο γηαηξνύο, δηαθζνξά
Έρνπλ:
πξσηνβάζκηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο, DRG΄s, θίλεηξα,
αληαγσληζκό

ΓΙΑΣΙ ΑΠΟΣΤΓΥΑΝΟΤΝ ΟΙ ΠΡΟΠΑΘΕΙΕ;

Ζ ΑΛΛΑΓΖ ΣΟΤ BUSINESS MODEL
ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΚΛΔΗΓΗ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ
“Λίγοι ανηιλαμβάνονηαι όηι αν δεν αλλάξει ηο business model παποσήρ
και σπημαηοδόηηζηρ ηυν ςπηπεζιών ςγείαρ, δεν ππόκειηαι να επέλθοςν
ζημανηικέρ οικονομίερ (>30%), ούηε θα βεληιυθούν η ποιόηηηα και ηα
αποηελέζμαηα ηυν ςπηπεζιών”.



NEW BUSINESS MODEL
Οξγάλσζε Τπεξεζηώλ






Πξνζσπηθή ζπκκεηνρή
Πξόιεςε θαη δηαρείξηζε ρξόλησλ παζήζεσλ (πξσηνβάζκηα)
Κέληξα αξηζηείαο: Όγθνο δνπιεηάο, πνηόηεηα, ππεξεζίεο

Υξεκαηνδόηεζε





Αηνκηθή ππεπζπλόηεηα
Ακνηβέο γηα δηαηήξεζε / βειηίσζε ηεο πγείαο
ύλδεζε ακνηβήο κε ην απνηέιεζκα
Τγηήο αληαγσληζκόο

ΑΠΟΣΔΛΔΗ Ο ΔΟΠΤΤ ΑΠΑΝΣΖΖ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΖ
ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ;
Ideology does not transform how markets operate
Entrepreneurs and consumers do
1.
2.

3.

Ση ελλννύκε κε ηνλ όξν “κεηαξξύζκηζε”;
Όινη αληηιακβαλόκαζηε θαη ζπκθσλνύκε -αιιά δελ
πξάηηνπκε- όηη ν πγεηνλνκηθόο ηνκέαο ρξεηάδεηαη πνιιέο
ξηδηθέο αιιαγέο θαη ηαπηόρξνλα ηνικεξέο απνθάζεηο θαη
θαηλνηνκίεο.
Γηαηί;
Σν ππάξρνλ business model δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο
αλάγθεο πγείαο ησλ πνιηηώλ (λέεο θαη παιηέο) θαη επηπιένλ
ζηνηρίδεη παλάθξηβα
Πού απαιηούνηαι αλλαγέρ: ζηην οργάνωζη, διοίκηζη,
τρημαηοδόηηζη ηων σπηρεζιών και ζηον ανηαγωνιζμό, ζηην
αγορά, ζηην κοσληούρα.

ΑΠΟΣΔΛΔΗ Ο ΔΟΠΤΤ ΑΠΑΝΣΖΖ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΖ
ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ;

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ:
ΝΑΗ
Δηόηη ν ηξόπνο ρξεκαηνδόηεζεο κπνξεί λα ππξνδνηήζεη – θαη λα
επηβάιεη – ηηο αλαγθαίεο ξηδηθέο αιιαγέο ζην ζύζηεκα πγείαο
ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ:
;
Απαηηείηαη λένο ηξόπνο ζθέςεο γηα ην ζύζηεκα Τγείαο.
No industry is immune from change.
Εκείο δπζηπρώο έρνπκε αλνζία!

ΓΗΑΣΗ ΑΤΣΟ Ο ΔΟΠΤΤ ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ
ΔΗΝΑΗ Ζ ΛΤΖ

Το σπάρτον ζύζηημα αποζημίωζης διαηηρεί ηο status quo
Νόκνο ΕΤ ελνπνίεζε Σακείσλ

1983:

Αλ γίλνληαλ ηη ζα άιιαδε;
Every system is perfectly designed to achieve the results it gets

30 ΥΡΟΝΗΑ ΜΔΣΑ:
– Γίλεηαη κε ην ίδην κπαιό, κε ηελ ίδηα λννηξνπία
Δεν λαμβάνει ςπ΄ ότιν ηιρ παγδαίερ αλλαγέρ:

Σερλνινγία / ηαηξηθή επηζηήκε (ειεθηξνληθή ζπληαγνξάθεζε)
Επηδεκηνινγία (θπξηαξρία ρξόλησλ παζήζεσλ)
Δηνηθεηηθή επηζηήκε
Μεζόδνπο απνδεκίσζεο ππεξεζηώλ – ξόινο αληαγσληζκνύ –
αγνξάο
 πζηήκαηα αμηνιόγεζεο παξαγσγώλ ππεξεζηώλ / πξνκεζεπηώλ
 Ρόινο ησλ πνιηηώλ





ΚΤΡΗΑΡΥΔ ΑΓΤΝΑΜΗΔ
ΣΟΤ ΔΟΠΤΤ
1.

Γελ ππάξρεη εμεηδηθεπκέλνο ζύκβνπινο / εηαηξία

2.

Έιιεηςε πξνεηνηκαζίαο
a.

Επίπεδν επηρεηξεζηαθνύ ζρεδηαζκνύ
•
•
•
•

b.

ην αλζξώπηλν δπλακηθό (πόζνη θαηαιαβαίλνπλ ηελ ζηξαηεγηθή;)
•
•
•
•

c.

δελ ππάξρεη όξακα
δελ ππάξρνπλ ζηξαηεγηθνί ζηόρνη
δελ ππάξρεη business plan
Μεραληζκόο παξαθνινύζεζεο, πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο

θακία ζνβαξή εθζηξαηεία ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο
θακία ζνβαξή αμηνιόγεζε ηνπ πξνζσπηθνύ
θακία ζνβαξή επεμεξγαζία νξγαλνγξάκκαηνο
θακία πνιηηηθή θηλήηξσλ

Δηνίθεζε – Ηγεζία
•

Απνηπρεκέλν business model

ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ BUSINESS MODEL
ΣΟΤ ΔΟΠΤΤ
How health care is financed is important.
How market forces are activated is crucial.
1.

Επίπεδν αληαγσληζκνύ:
Μνλνςώλην
•
•
•
•

2.

Αζθαιηζκέλνπο
Αζζελείο
Παξαγσγνί ππεξεζηώλ
Κξάηνο

: πςειέο εηζθνξέο
: ππεξεζηώλ, παξνρώλ, επηινγώλ, co-payment
: ρακειέο ηηκέο, όρη θίλεηξα γηα πνηόηεηα
: ειιείκκαηα

Επίπεδν αγνξάο
•
•
•
•

3.

κεηαθνξά ηνπ θόζηνπο θαη όρη δεκηνπξγία αμίαο

Καηαθεξκαηηζκέλν ζύζηεκα παξνρήο ππεξεζηώλ
Fee for service, capitation DRG´S : óρη αληαγσληζκό ηηκώλ
Αμηνιόγεζε ππεξεζηώλ – Δηαθάλεηα
πληεξεί δεηλόζαπξνπο: λνζνθνκεία, γηαηξνύο

Επίπεδν αζθαιηζκέλσλ
•
•

Παζεηηθόο ξόινο
Η κεηαξξύζκηζε αξρίδεη κε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο

ΣΗ ΖΜΑΗΝΔΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΟΝ
ΔΟΠΤΤ
Firstly, do no harm to patients medically, but also do no
harm financially

ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ
1. Όρη δεκόζηνη ππάιιεινη / λέεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

2. Αλεμαξηεζία από ην Τπ. Τγείαο
3. Έλα business model

4. Νέν νξγαλόγξακκα – λέα εγεηηθή νκάδα / εκπινπηηζκό
In business, if something doesn’t work over a period of
years, you stop doing it

ΣΗ ΖΜΑΗΝΔΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΟΝ
ΔΟΠΤΤ
Νέο μονηέλο παποσήρ ςπηπεζιών:
Πξσηνβάζκηα : ηόρνο δηαηήξεζε / βειηίσζε ηεο Τγείαο
: Ακνηβέο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πγείαο
ζύλδεζε κε ηα απνηειέζκαηα

–
–
–

Γεληθόο γηαηξόο: ελεξγή πξόιεςε όινπ ηνπ πιεζπζκνύ
(πξνιεπηνιόγνο)
Κέληξα ρξόλησλ παζήζεσλ: νκάδεο γηαηξώλ / consortium
Day care surgery / θαηλνηνκίεο

Γελ είλαη δεκόζηνη ππάιιεινη
Ιζόηηκεο ζρέζεηο ΕΟΠΠΤ – γηαηξώλ: Επνηθνδνκεηηθέο, κε ζπζηήκαηα
πνπ βνεζνύλ ηελ πνηόηεηα θαη ηελ απνδνηηθόηεηα θαη δίθαηεο ακνηβέο

ΣΗ ΖΜΑΗΝΔΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΟΝ
ΔΟΠΤΤ
Νέο μονηέλο παποσήρ ςπηπεζιών:
Ννζνθνκεία: Επαλαπξνζδηνξηζκό ηνπ ξόινπ ηνπο
–

Τγηήο αληαγσληζκόο: compete on value: the combination of

service, price and quality.
–

ύζηεκα αμηνιόγεζεο – δεκνζίεπζε απνηειεζκάησλ – Audits

–

πκβάζεηο κε ηνπο θαιύηεξνπο είηε δεκόζην είηε ηδησηηθό ηνκέα

–

Όινη δελ θάλνπλ ηα πάληα : θέληξα αξηζηείαο

–

Δηαπξαγκάηεπζε ηηκώλ – θίλεηξα ζηνπο θαιύηεξνπο

Perversely, hospital systems get more revenue for fixing their
own mistakes.

ΣΗ ΖΜΑΗΝΔΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΟΝ
ΔΟΠΤΤ
Κανένα ζύζηημα δεν λειηοςπγεί συπίρ αηομική
ςπεςθςνόηηηα. Απαιηούνηαι καηάλληλα κίνηηπα,
επιμόπθυζη και ζςμμεηοσή ζηιρ αποθάζειρ.
Δπίπεδν αζθαιηζκέλσλ: Παξνρή ησλ ζσζηώλ θηλήηξσλ θαη
εξγαιείσλ (15%)
–
–
–
–
–

Επζύλε δηαρείξηζεο ρξεκάησλ (HSΑ)
Επζύλε δηαρείξηζεο ηεο πγείαο ηνπο / αιιαγή ζπκπεξηθνξάο
Τπεξεζία πιεξνθόξεζεο (best providers)
πλεξγαζία κε ηνπο εξγνδόηεο
Εθζηξαηεία όηη ηα ρξήκαηα γηα ηελ πγεία είλαη από ην εηζόδεκα
ησλ αζθαιηζκέλσλ
“Πην έμππλνπο θαηαλαισηέο ππεξεζηώλ πγείαο”
Information makes ignorant people smart

