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1. Η εποχή του Μνημονίου ςτο ΕΣΥ 
Μια αναγκαςτική και μη ςχεδιαςμζνη 

αλλά χρήςιμη μεταρρφθμιςη 



Αναγκαςτική:  
• Στόχοσ θ δθμοςιονομικι προςαρμογι  
• Ζλλειψθ δθμοκρατικισ διαβοφλευςθσ 
• Βίαιθ αναπροςαρμογι του ςυςτιματοσ 
  
Μη ςχεδιαςμζνη:  
• Στόχοσ θ δθμοςιονομικι προςαρμογι 
•  Ζλλειψθ πολιτικοφ ςχεδιαςμοφ και προγραμματιςμοφ 
• Παραλιψεισ – Παλινωδίεσ – Κακυςτεριςεισ 
  
Χρήςιμη:  
• Ειςάγονται κεςμοί που απαιτοφνται για δεκαετίεσ  
• Ολιςτικόσ χαρακτιρασ (ςτουσ κλάδουσ Beveridge & Bismarck) 
• Μετάβαςθ από a la Greca ςφςτθμα ςε Ευρωπαϊκό   
                   



2. Οι Μεταρρυθμίςεισ  
 
• Ο ΕΟΠΥΥ (Κάλυψθ του ςυνόλου των αςφαλιςμζνων) 
 
• Η Ολοκλθρωμζνθ Μθχανογράφθςθ (ΟΠΣΥ - Barcoding) 
 
• Το Διπλογραφικό Σφςτθμα (Λογαριαςμοί Τάξεωσ, ΓΛ & ΑΛ, Internal 

Auditing) 
 
• Τα Κλειςτά Ενοποιθμζνα Νοςιλια (ICD 10, DRGs, Θεραπευτικά 

Πρωτόκολλα) 
 
• Εξορκολογιςμόσ Προμθκειϊν (ΕΠΥ, Ηλεκτρονικοί Διαγωνιςμοί, 

Παρατθρθτιριο Τιμϊν, GMDN, CPV) 
 
• Εξορκολογιςμόσ Φαρμακευτικισ Δαπάνθσ (Ηλεκτρονικι 

Συνταγογράφθςθ, ΕΟΦ, Γενόςθμα, Δραςτικι Ουςία) 
 
• Η Αναδιοργάνωςθ του ΕΣΥ (Συγχωνεφςεισ, Αναδιάταξθ Δυνάμεων, PPP) 



• Μεταρρυκμίςεισ, καινοτομίεσ, κεςμοί που 
άργθςαν 

• Κοςμογονία ςτισ νοςοκομειακζσ δομζσ 
• Νζο τοπίο ςτο ςφςτθμα υγείασ 

  
 Αποςπαςματικόσ χαρακτιρασ 
 Κακυςτεριςεισ προςαρμογισ 
 Λογικζσ, αναμενόμενεσ αλλά και ακατανόθτεσ 

αντιδράςεισ 
 Δυςκυμία λόγω μιςκολογικϊν περικοπϊν 
 

Ανάγκη ςυνζχειασ και εμβάθυνςησ 
Από την αναγκαςτική ςτη ςχεδιαςμζνη 

μεταρρφθμιςη 



3. Μια ςχεδιαςμζνη μεταρρφθμιςη 
 
 

Γιατί; 



Τα Προβλήματα Παραμζνουν 
 Αντιοικονομίεσ κλίμακασ και φκίνουςεσ αποδόςεισ 
 Ανεπάρκειεσ πόρων και διοίκθςθσ 
 Κατακερματιςμόσ υπθρεςιϊν 
 Μεγάλεσ ροζσ αςκενϊν προσ αςτικά κζντρα 
 Χαμθλι τεχνικι αποδοτικότθτα 
 Χαμθλι κάλυψθ κλινϊν ςε μικρά και περιφερειακά 

νοςοκομεία 
 Ανιςοκατανομι πόρων παρά τθν υπερεπάρκεια (ιατροί) 
 Ανιςότθτεσ ςτθν πρόςβαςθ 
 Προκλθτι ηιτθςθ – Σφςτθμα παρα-αμοιβϊν 
 Καταςπατάλθςθ πόρων 
 Χαμθλι αποτελεςματικότθτα και ικανοποίθςθ για το προϊόν 

«υγεία» 



Το Στοίχημα είναι το ίδιο 
 

 Αποτελεςματικότθτα 
 Αποδοτικότθτα 
 Εξορκολογιςμόσ Δαπανϊν (Δ&Ι) 
 Ιςότθτα 
 Ποιότθτα 



Το Περιβάλλον 
 

 Δθμοςιονομικισ Προςαρμογισ 
 Αναμόρφωςθσ πολιτικοφ ςυςτιματοσ 
 

 Ριζοςπαςτικοποίηςη vs. Συναίνεςη 
 

Συναίνεςη για μια μεταρρφιμιςη με 
βάιοσ δεκαετίασ 

 



4. Οι Αλλαγζσ 
 
Α. Δομικζσ 

 Μείωςθ του αςφυκτικοφ ρόλου του Υπουργείου και 
μετατροπι του ςε «Γενικό Επιτελείο» (εξειδίκευςθ ΕΠΥ, ΚΕΣΥ, 
ΕΣΔΥ, ΕΟΦ, - Τριτοβάκμια Φροντίδα) 

 Ανακεϊρθςθ των Υ.Πε. – Δραςτθριοποίθςθ Διοικθτικϊν 
Περιφερειϊν (Συμμετοχι, ενίςχυςθ δθμοκρατίασ αλλά και 
ζλεγχοσ) 

 Οργάνωςθ υπθρεςιϊν με βάςθ πλθκυςμιακά, γεωγραφικά και 
επιδθμιολογικά ςτοιχεία  

 Μικρά Γενικά Νοςοκομεία με ΤΕΠ, ενιςχυμζνθ Δευτεροβάκμια 
Φροντίδα 
 



 Β. Επενδυτικζσ 

Επενδφςεισ με βάςθ τα λειτουργικά ςτοιχεία και 
τθν αποδοτικότθτα (Evidence Based) 

Σφαιρικοί προχπολογιςμοί ανά τμιμα και 
κλινικι 



Γ. Υποςτηρικτικζσ 
Εκτεταμζνθ και ορκολογικά κατανεμθμζνθ 

πρωτοβάκμια φροντίδα (ενίςχυςθ ΕΟΠΥΥ ςε 
ςφνδεςθ με Καλλικράτθ – κλείςιμο ΚΥ και ΠΙ) 

Αυτόνομο και πλιρεσ ςφςτθμα διακίνθςθσ 
αςκενϊν (ανεξάρτθτο από νοςοκομεία και ΚΥ)  



 Δ. Επιχειρηςιακζσ 
 Ενίςχυςθ του επαγγελματικοφ χαρακτιρα των 

διοικιςεων 
 Ενίςχυςθ τθσ αυτονομίασ των νοςοκομείων ςτα πλαίςια 

επιχειρθςιακισ λειτουργίασ κοινωφελοφσ χαρακτιρα 
(ΝΠΙΔ) ςε επενδφςεισ, προμικειεσ, απαςχόλθςθ 

 Κατάργθςθ του Δθμόςιου Λογιςτικοφ 
 Αυτονομία ςτθν πολιτικι προςλιψεων και απολφςεων 
 Αλλαγι ςχζςεων απαςχόλθςθσ (ανοικτζσ νοςοκομειακζσ 

δομζσ, ενίςχυςθ κινθτικότθτασ) 
 Αλλαγι ςυςτιματοσ αμοιβϊν (διαςφνδεςθ 

παραγωγικότθτασ – DRGs - αμοιβϊν) 
 Ενίςχυςθ νοςθλευτικοφ κλάδου και διοικθτικοφ κλάδου 

(εξειδικεφςεισ και bonus) 


