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Ἡ πρόληψη καὶ θεραπεία τῶν καρδιαγγειακῶν
νοσημάτων εἷναι πρωτίστως πολιτική πράξη.
Εἷναι ὥρα νὰ ἀνησυχούν σοβαρά οἱ ἀσθενεῖς
μας.
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ολλοὶ ἐξ ἡμῶν, τοῦ γράφοντος συμπεριλαμβανομένου, εἴμαστε τόσο ἀπορροφημένοι
ἀπὸ τὴ δουλειά μας ποὺ συχνὰ μπορεῖ νὰ
χάσουμε τὴν ἐπαφή μας μὲ τὸν πραγματικὸ κόσμο.
Χάνουμε τὴ μεγάλη εἰκόνα. Χάνουμε τὴν ἱκανότητα νὰ παρακολουθήσουμε τὶς πολιτικὲς ἀποφάσεις, τὴν κοινωνικὴ δυναμικὴ καὶ τὶς οἰκονομικὲς
αὐτὲς συνθῆκες ποὺ δύνανται νὰ ἐπηρεάσουν τὰ
ἀποτελέσματα τῆς δουλειᾶς μας πολὺ περισσότερο
ἀπὸ τὴ δική μας συλλογικὴ προσπάθεια.
Ἀφορμὴ γιὰ τὴν παραπάνω διαπίστωση δίνουν τὸ πλῆθος τῶν ἀναγνωσμάτων στὸν καθημερινὸ τύπο γιὰ τὶς σχεδιαζόμενες ἀλλαγὲς στὸν
ὑγειονομικὸ χάρτη τῆς χώρας. Ἴσως νὰ βρισκόμαστε πρὸ τῆς ἐφαρμογῆς ἑνὸς συστήματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης ποὺ θὰ βασίζεται σὲ «φύλακες» οἰκογενειακοὺς ἰατρούς, οἱ ὁποῖοι, κατὰ
τὰ πρότυπα τῆς Μ. Βρετανίας, θὰ ἀμείβονται
ἀνάλογα μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀσθενῶν ποὺ θὰ
ἐξυπηρετοῦν καὶ ἀντιστρόφως ἀνάλογα μὲ τὸν
ἀριθμὸ τῶν παραπομπῶν στοὺς εἰδικοὺς ἰατρούς.
Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ κυοφοροῦνται τέτοια μεγαλεπήβολα σχέδια στὸ χῶρο τῆς ὑγείας
καὶ αὐτὲς οἱ σκέψεις δὲν ἀποτελοῦν «προνόμιο»
τῆς παρούσας κυβέρνησης ἀλλὰ καὶ πολλῶν προ-

ηγουμένων. Μάλιστα, εἶμαι βέβαιος πὼς θὰ ἀποτελοῦν ἀντικείμενο συζήτησης καὶ ἀπὸ τὶς μελλοντικὲς κυβερνήσεις. Γιατί ἔχω αὐτὴ τὴ βεβαιότητα;
Γιὰ 2 κυρίως λόγους. Πρῶτον, διότι οἱ οἰκονομολόγοι τῆς ὑγείας καὶ οἱ πολιτικοὶ-ἰατροί, ποὺ
στελεχώνουν τὰ ὑπουργικὰ συμβούλια, ἔχουν
ἐκπαιδευτεῖ ἢ μετεκπαιδευτεῖ στὴ Μ. Βρετανία
καί, δεύτερον, διότι οἱ ἔξωθεν πιέσεις γιὰ περιορισμὸ τῶν δαπανῶν στὸ χῶρο τῆς ὑγείας ἔχουν
ὡς βασικὸ ἄξονα τὴ μείωση τῆς χρήσης ἰατρικῶν
ὑπηρεσιῶν, ἀφοῦ ἡ προσπάθεια περιορισμοῦ τοῦ
κόστους αὐτῶν ἔχει ἤδη ὑπεραποδώσει.
Τὸ βασικὸ ἐπιχείρημα ὑπὲρ τοῦ σχεδιασμοῦ
αὐτοῦ εἶναι ὅτι θὰ ἀποσυμφορηθοῦν οἱ δομὲς τριτοβάθμιας παροχῆς ὑπηρεσιῶν ὑγείας τῆς χώρας,
ποὺ πάσχουν ἀπὸ ὑποχρηματοδότηση καὶ ἀκόμα
ὅτι ἡ λειτουργία τοῦ φίλτρου τῆς ἀναβαθμισμένης
πρωτοβάθμιας περίθαλψης θὰ ὁδηγήσει σὲ σημαντικὴ μείωση τῶν δημοσίων δαπανῶν μέσῳ περιορισμοῦ τῆς πρόσβασης τῶν ἀσθενῶν σὲ ἐξειδικευμένες ὑπηρεσίες.
Θὰ παραθέσω μερικὰ δεδομένα, γιὰ νὰ βγάλετε μόνοι σας τὰ συμπεράσματά σας.
1. Σύμφωνα μὲ τὴ βάση δεδομένων τοῦ ΟΟΣΑ
(Ὀργανισμὸς Οἰκονομικῆς Συνεργασίας καὶ Ἀνά-
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πτυξης), οἱ δημόσιες δαπάνες ὑγείας μειώθηκαν
ἀπὸ 15,5 δὶς εὐρὼ τὸ 2010 σὲ 8,7 δὶς τὸ 2014. Πιὸ
πρόσφατα στοιχεῖα τῆς Eurostat δείχνουν, ὅτι στὴ
χώρα μας ἡ ὑγεία βρίσκεται πολὺ χαμηλὰ στὶς
προτεραιότητες τῶν δαπανῶν τῆς κυβέρνησης, μὲ
ποσοστὸ μόλις 4,5% ἔναντι μέσου ὅρου 7,2% στὴν
Εὐρώπη. Πόσο ποιὸ χαμηλά;
2. Τὸ κόστος τῶν παρεχόμενων ὑπηρεσιῶν στὴ χώρα μας εἶναι πλέον ἐξαιρετικὰ μικρό.
Τουλάχιστον στὸ χῶρο τῆς καρδιαγγειακῆς ἰατρικῆς. Γιὰ παράδειγμα, τὸ κόστος ἑνὸς ἠχοκαρδιογραφήματος εἶναι 250 εὐρὼ στὴν Κύπρο, 250700 λίρες στὴν Μ. Βρετανία καὶ 25-50 εὐρὼ στὴν
Ἑλλάδα, ὅπου βέβαια ὑπάρχει πάντα rebate καὶ
clawback για τοὺς ἰδιῶτες παρόχους ὑγείας καὶ
ἀσαφῆ ἀποζημίωση τῶν παρεχόμενων ὑπηρεσιῶν στοὺς δημόσιους παρόχους ὑγείας, ποὺ βέβαια
πάσχουν ἀπὸ ὑποχρηματοδότηση.
3. Τὸ Ἑλληνικὸ σύστημα ὑγείας, ποὺ βασίζεται στὸν μεγάλο ἀριθμὸ εἰδικευμένων ἰατρῶν, ἔχει
διαχρονικὰ ἀποδειχθεῖ ἰδιαίτερα ἀποτελεσματικὸ
γιὰ τὸ σύνολο τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ. Σᾶς
θυμίζω τὴν πρόσφατη ἀνάλυση τῆς ἀποτελεσματικότητας τῶν συστημάτων ὑγείας ποὺ δημοσιεύτηκε πρόσφατα στὸ Lancet (LancetMay 18, 2017;
S0140-6736-17-30818-8) ἀπὸ τοὺς Healthcare
Access and Quality Collaborators, ὅπου ἡ Ἑλλάδα
βρέθηκε πολλὲς θέσεις παραπάνω ἀπὸ τὴ Μ. Βρετανία, ὅπου ὑπάρχει τὸ ἐν λόγῳ σύστημα πρωτοβάθμιας «μὴ φροντίδας» ὑγείας. Συγχωρέσετέ μου
τὸ νεολογισμό, ἀλλὰ ἔχω μιὰ μικρὴ ἐμπειρία ἀπὸ

τὸν τρόπο λειτουργίας ἑνὸς συστήματος, ποὺ δαπανᾶ πολλαπλάσιο ποσοστὸ τοῦ ΑΕΠ ἀπὸ αὐτὸ
τῆς Ἑλλάδας, παρέχοντας χαμηλοῦ ἐπιπέδου ὑπηρεσίες στοὺς πολῖτες.
4. Ὁ ἐξορθολογισμὸς τῶν δαπανῶν γιὰ τὴν
ὑγεία εἶναι ἕνα δίκαιο καὶ διαρκὲς αἴτημα, ποὺ
μπορεῖ νὰ βρεῖ ἀπάντηση μέσα στὸ ὑπάρχον μεικτὸ
σύστημα ὑγείας στὴ χώρα μας. Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ
καταφύγουμε σὲ παροιμιωδῶς ἀποτυχημένα πρότυπα, ποὺ ἀποτέλεσαν καινοτομίες 60 χρόνια πρὶν
καὶ ἀποτελοῦν ἀναχρονιστικὲς κοινοτυπίες σήμερα. Ἡ ἠλεκτρονικὴ συνταγογράφηση, ἡ υἱοθέτηση
τῶν ΚΕΝ καὶ ἡ ὑπὸ ὑλοποίηση προσπάθεια τοῦ
ὑπουργείου ὑγείας γιὰ ἄμεση παρακολούθηση τῶν
δαπανῶν ἀνὰ νόσημα σὲ ὅλες τὶς μονάδες ὑγείας
ἀποτελοῦν παραδείγματα μεθόδων καὶ πρακτικῶν
ποὺ περιορίζουν τὴ σπατάλη καὶ προσφέρουν ἐργαλεῖα ἐντόπισης ὅλων ὅσοι προσπαθοῦν ἀκόμα
καὶ σήμερα νὰ καταχραστοῦν τῶν δημοσίων καὶ
ἰδιωτικῶν δαπανῶν γιὰ τὴν ὑγεία.
Ἀφήνω γιὰ τὸ τέλος τὸ πιὸ σημαντικὸ κομμάτι αὐτῆς τῆς ἁλυσίδας ἀλλαγῶν. Τοὺς ἀσθενεῖς
μας. Κάποιος πρέπει νὰ τούς ἐξηγήσει τί σημαίνουν αὐτὲς οἱ ἀλλαγές. Ὅτι, προκειμένου νὰ
ἔχουν τὸν οἰκογενειακό τους ἰατρό, θὰ πρέπει νὰ
χάσουν τὴν εὔκολη πρόσβαση στὶς ἐξειδικευμένες ὑπηρεσίες ὑγείας, ποὺ μέχρι σήμερα εἶχαν στὴ
διάθεσή τους σχεδὸν ὅλοι οἱ Ἕλληνες πολῖτες. Ἄς
τούς ρωτήσουμε κι αὐτούς. Πρὶν νοιώσουμε ὅλοι
τὴν ἀπορία τους νὰ μετατρέπεται σὲ ἀγωνία καὶ
δίκαιη μήνη.

«Φοβᾶμαι ὅλα αὐτὰ ποὺ θὰ γίνουν γιὰ μένα χωρὶς ἐμένα...»
Βασίλης Παπακωνσταντίνου: «ΦΟΒΑΜΑΙ» 1982
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