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Τὸ σύστημα ὑγείας σὲ σταυροδρόμι.
Ἄς μὴν πληρώσουν τὰ λάθη τῶν ἄλλων
καὶ αὐτὴ τὴ φορὰ οἱ ἀσθενεῖς.
Γεώργιος Κ. Ἀνδρικόπουλος
Διευθυντὴς Α´ Καρδιολογικῆς Κλινικῆς & Τμήματος Ἠλεκτροφυσιολογίας & Βηματοδότησης,
Ἑρρῖκος Ντυνάν Hospital Center

«Τί αὐτὸ δίκαιον καὶ ξύμφορον οὐχ εὑρίσκεται δυνατὸν ὃν»
«Τὸ δίκαιο καὶ τὸ συμφέρον δὲν εἶναι δυνατὸ
νὰ συνυπάρχουν στὸ ἴδιο πρᾶγμα»

Ε

ἶναι ὁ ἴδιος ἱστορικὸς ἄνδρας ποὺ εἶχε πεῖ
ἀκόμα ὅτι οἱ «Ἕλληνες εἴμαστε θεατὲς τῶν
λόγων καὶ ἀκροατὲς τῶν ἔργων». Ὁ λόγος
ποὺ θυμήθηκα τὸν Θουκυδίδη εἶναι, βέβαια, ἡ ἀμείλικτη καὶ ζοφερὴ πραγματικότητα ποὺ κυριαρχεῖται ἀπὸ τὴν ἐνασχόληση, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά,
μὲ τὰ σκάνδαλα στὸ χῶρο τῆς ὑγείας στὴ χώρα μας.
Στὸ ἄρθρο αὐτὸ δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε καθόλου μὲ
τὴν οὐσία τοῦ ζητήματος, γιατί αὐτὸ ἔχει προσλάβει πολιτικὰ χαρακτηριστικὰ καὶ ἡ ἐνασχόληση μὲ
τὴν πολιτική, ὑπὸ αὐτὴ τὴν ὀπτικὴ γωνία, ἀπέχει
παρασάγγας ἑκατὸ ἀπὸ τοὺς σκοποὺς αὐτῆς τῆς
στήλης ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τοῦ περιοδικοῦ. Θὰ ἤθελα
ὅμως νὰ ἐπισημάνω, τί ὑπάρχει κίνδυνος νὰ συμβεῖ
στὴ χώρα μας, ὅταν θὰ ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἡ δικαστικὴ διερεύνηση καὶ ὅταν θὰ ἔχει καταλαγιάσει ἡ
πολιτικὴ ἀντιπαράθεση.
Καταρχὴν ὑπάρχει κίνδυνος νὰ μειωθοῦν
ἀκόμα περισσότερο οἱ δαπάνες γιὰ τὴν ὑγεία στὴ
χώρα μας.
Στὸν παρακάτω πίνακα παρατίθενται τὰ δεδομένα ποὺ παρουσιάστηκαν σὲ πρόσφατη ἔκθεση
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὶς δαπάνες ὑγείας

στὴν Ἑλλάδα.
Πίνακας ἀπὸ τὴν ἔκθεση τῆς European
Observatory on Health Systems and Policies τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης γιὰ τὸ 2017.
OECD/European Observatory on Health
Systems and Policies (2017), Ἑλλάδα: Προφίλ
Ὑγείας 2017, State of Health in the EU, OECD
Publishing, Paris/European Observatory on Health
Systems and Policies, Brussels. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264285224-el.

Ὅπως γίνεται εὔκολα κατανοητό, ὑπάρχει
ἀνάγκη γιὰ ἐξορθολογισμὸ τῶν δαπανῶν καὶ ὄχι
γιὰ περαιτέρω συρρίκνωσή τους. Ἀσθενεῖς καὶ γιατροὶ πρέπει νὰ στοιχηθοῦμε πίσω ἀπὸ τὴν ἀνάγκη
ὑπεράσπισης τῶν δαπανῶν γιὰ τὴν ὑγεία, πρὶν τὸ
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σύστημα ὑγείας στὴ χώρα μας ὑποστεῖ περαιτέρω
ὑποβάθμιση. Ἡ πρόσβαση τοῦ συνόλου τῶν πολιτῶν σὲ φάρμακα καὶ εἰδικευμένο ἰατρικὸ προσωπικὸ ἀποτελοῦν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς προσπάθειας αὐτῆς. Ἡ πληθώρα εἰδικευμένων ἰατρῶν στὴ
χώρα μας ἀποτελεῖ μιὰ κρυφὴ καὶ ὑποτιμημένη
πολυτέλεια τοῦ συστήματος ὑγείας στὴ χώρα μας,
στὴν ὁποία βασίζεται ἡ ἀξιοπρεπὴς παροχὴ ἐξειδικευμένων ὑπηρεσιῶν ὑγείας. Σήμερα, πολλοὶ ἕλληνες ἀσθενεῖς λαμβάνουν ἀξιοπρεπεῖς, φθηνὲς κι
εὔκολα προσιτὲς ἰατρικὲς ὑπηρεσίες. Αὐτὸ πρέπει
νὰ τὸ ὑπερασπιστοῦμε. Ὅσοι δὲν κατανοοῦν τὴν
ἀνάγκη αὐτὴ καὶ ὑποκύπτουν στὴ σαγήνη τῶν «μεγάλων ἀλλαγῶν» ἄς ἐπισκεφθοῦν ἄλλες πλουσιότερες χῶρες, ὅπως τὴ Μ. Βρετανία, τὴν Ὁλλανδία,
τὴ Σουηδία καὶ ἄς παρακολουθήσουν τὴν προσπάθεια ἑνὸς ἀσθενοῦς μὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ νὰ
ἀποκτήσει ὀρθὴ θεραπεία καὶ σωστὴ παρακολούθηση. Θὰ ἐπιστρέψει στὴν Ἑλλάδα τῆς κρίσης τὸ
συντομότερο δυνατό. Γιατί στὴ χώρα μας ὑπάρχει
εὔκολη πρόσβαση σὲ ὑποκοστολογημένες, εὔκολα
προσβάσιμες ἰατρικὲς ὑπηρεσίες.
Ἂν οἱ δαπάνες γιὰ τὴν ὑγεία εἴτε μειωθοῦν εἴτε
χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κύρους τῶν πολιτικῶν καὶ τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν, μὴν ἔχετε καμία ἀμφιβολία ὅτι οἱ μεγάλοι χαμένοι θὰ εἶναι, γιὰ μιὰ ἀκόμα φορά, οἱ ἀσθενεῖς μας.
Ἡ ἄλλη χαμένη ἀπώλεια, ἡ ἰατρικὴ ἀξιοπρέπεια,
δυστυχῶς δὲν ἀποτελεῖ ἀξιομνημόνευτο μετρήσιμο
μέγεθος γιὰ τοὺς πρωταγωνιστές τοῦ ζητήματος
ποὺ ἐξετάζουμε. Ὅμως ἀξίζει τὸν κόπο, νὰ ἀναλογιστοῦν οἱ γενικόλογοι κατήγοροι τῶν ἰατρῶν γιὰ
τὸ κοινωνικὸ κόστος τῆς ἀπώλειας τῆς ἀξιοπιστίας συλλήβδην τῶν ἰατρῶν, συμπεριλαμβανομένων
ὅσων εἶχαν ὡς ἦθος καὶ μέτρο, ἀκόμα καὶ στοὺς
καιροὺς τῆς ἀπόκλισης, ἀπὸ τὴν κοινὴ λογική.
Ἕνας ἄλλος κίνδυνος ποὺ ὑπάρχει εἶναι ἡ
πλήρης ἀπαξίωση τῆς συνεχιζόμενης ἰατρικῆς ἐκπαίδευσης, ἕνα φαινόμενο ποὺ εἶναι σὲ ἐξέλιξη τὰ
τελευταῖα χρόνια. Ἔχουμε ξαναγράψει γιὰ τὴν
«ἐκκρεμοειδῆ» συμπεριφορὰ τῶν ρυθμιστικῶν
ἀρχῶν ἀλλὰ καὶ τῆς φαρμακοβιομηχανίας στὴ
χώρα μας. Ὅταν διαπιστωθεῖ, ἐν μέσῳ ἀπουσίας
τῶν ρυθμιστικῶν ἀρχῶν, ὅτι γίνεται μιὰ ὑπερβολή,
παράβαση ἢ παρανομία ἀρχίζει ἡ παραγωγὴ κανονισμῶν καὶ δημόσιων φορέων, μὲ προέδρους, μέλη
διοικητικῶν συμβουλίων κι ἐργαζόμενους φρεσκοδιορισμένους ἢ φρεσκοαποσπασμένους. Εἶναι
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ἐπίκαιρη ἡ προσπάθεια νὰ δημιουργηθοῦν σώματα ἐλέγχου τῶν ἐπιστημονικῶν ἐκδηλώσεων τῶν
ἰατρικῶν ἑταιρειῶν καὶ τοῦ οἰκονομικοῦ πλαισίου
στὸ ὁποῖο διεξάγονται. Πολιτεία καὶ ΣΦΕΕ φαίνεται νὰ συμφωνοῦν. Ὑπάρχει ἀνάγκη ἐλέγχου. Καὶ
βέβαια ὑπάρχει. Ὑπῆρχε πάντα καὶ παντοῦ καὶ γίνεται σήμερα σὲ ἱκανοποιητικὸ βαθμό, μὲ τὸ ρυθμιστικὸ πλαίσιο ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ. Γιατί λοιπόν,
ἂν δὲν εἶναι ἀρκετοὶ οἱ κανονισμοὶ ποὺ ὑπάρχουν,
νὰ μὴν υἱοθετηθεῖ ἕνα ἐπιτυχημένο μοντέλο ἀπὸ
τὸν ὑπόλοιπο Δυτικὸ κόσμο, ἀλλὰ νὰ προσπαθοῦμε νὰ ἀνακαλύψουμε νέες δομὲς καὶ μηχανισμούς,
ποὺ θὰ φιμώνουν ὅλες ἀνεξαρτήτως τὶς ἰατρικὲς
ἑταιρεῖες; Πάντως ἡ μείωση τῶν δαπανῶν γιὰ τὴν
ἰατρικὴ ἐκπαίδευση, μὲ ὁποιαδήποτε μορφὴ κι ἂν
γίνεται καὶ μὲ ὁποιοδήποτε πρόσχημα κι ἂν ἐπιταχύνεται, ἀποτελεῖ στέρεο θεμέλιο μελλοντικῆς
διαφθορᾶς καὶ ποδηγέτησης τῆς ἰατρικῆς γνώμης
ἀπὸ τὴ βιομηχανία. Καί, βέβαια, μακροπρόθεσμα
ὑποσκάπτει τὴν προσπάθεια ἐξορθολογισμοῦ τῶν
δαπανῶν γιὰ τὴν ὑγεία. Μὲ πιὸ ἁπλᾶ λόγια, δὲν
ὑπάρχει τίποτα πιὸ εὔκολο ἀπὸ τὸ νὰ καθοδηγήσεις μὲ ἰδιοτέλεια τὴν ἀγνωσία. Βέβαια ὑπάρχει μιὰ
διεθνὴς τάση τῆς βιομηχανίας νὰ ἀποθαρρύνει τὴ
συμμετοχὴ σὲ ἐκδηλώσεις τῶν ἰατρικῶν ἑταιρειῶν
καὶ νὰ πριμοδοτεῖ τὶς ἐκδηλώσεις ποὺ διοργανώνονται ἀπὸ τὴν ἴδια. Μὲ ἁπλᾶ λόγια, κινδυνεύουμε νὰ βρεθοῦμε σὲ μιὰ κατάσταση, ὅπου ἡ ἰατρικὴ
ἐνημέρωση θὰ γίνεται ἀποκλειστικὰ καὶ ἄμεσα
ἀπὸ τὶς φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες. Ἀποκλειστικὰ
καὶ ἄμεσα. Καὶ εἶναι παράδοξο ἀλλὰ ἀληθινό, ὅτι
οἱ ἐπιπτώσεις τῆς σκανδαλολαγνίας μπορεῖ νὰ ἐπιφέρουν τὰ ἀντίθετα ἀπὸ τὰ ἐπιδιωκόμενα ἀποτελέσματα, θυματοποιώντας εὐσυνείδητους ἰατροὺς
καὶ ἀσθενεῖς ἐν μέσῳ «οἰκονομιῶν κλίμακας» γιὰ
τὶς φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες.
Οἱ φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι
ὑποχρεωμένες νὰ δαπανοῦν μὲ διαφάνεια γιὰ τὴν
ἰατρικὴ ἐκπαίδευση καὶ οἱ ἐλεγχόμενες ἀπὸ τὸ
κόμμα/κράτος δομὲς δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν κανένα ἔλεγχο στὸν τρόπο διεξαγωγῆς τῶν ἐπιστημονικῶν ἐκδηλώσεων παρὰ μόνο στὴν τήρηση τοῦ
νομικοῦ πλαισίου καὶ στὴν τιμωρία ὅσων χρησιμοποιοῦν τὶς ἐκδηλώσεις αὐτὲς γιὰ ἔκνομο πλουτισμό.
Δυστυχῶς, ἡ ἐμπειρία ὅλων μας, ἀπὸ τὶς προηγούμενες δεκαετίες, μᾶς ἀπαγορεύει νὰ ἐμπιστευτοῦμε τὴν κρίση κρατικῶν δομῶν ποὺ θὰ
ἀξιολογοῦν, ἄμεσα ἢ ἔμμεσα, τὶς ἐπιστημονικὲς
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ἐκδηλώσεις καὶ τὴν ἐπιστημονικὴ δραστηριότητα
τῶν ἰατρικῶν ἑταιρειῶν καὶ κανένας καλόπιστος
παρατηρητὴς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς κατηγορήσει γι᾽ αὐτό. Δὲν προτιμήσαμε τὴν καχυποψία, μᾶς
ἐπιβλήθηκε.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ εἶναι ἀπολύτως θεμιτὴ καὶ ἀναγκαία ἡ ἐκκαθάριση τῆς ἰατρικῆς ἀπὸ
τὶς πρακτικὲς ποὺ ὁδηγοῦν σὲ ἠθικὴ χρεοκοπία.
Ἡ τιμωρία ὅσων λεηλάτησαν τὶς δαπάνες γιὰ τὴν
ὑγεία, κατὰ τὰ προηγούμενα ἔτη, χρησιμοποιώντας μὴ ἀποδεκτὲς ἠθικὰ καὶ παράνομες πρακτικές, δὲν εἶναι ἁπλᾶ θεμιτὴ ἀλλὰ ἀναγκαῖα.
Ἡ ἀπαξίωση, ἀκαδημαϊκὴ καὶ ἐπαγγελματική, ὅσων χρησιμοποίησαν τὴ θέση τους προκειμένου νὰ προβάλουν, πρόδηλα, ἀναποτελεσματικὲς
«θεραπεῖες» ἢ χρησιμοποίησαν «ἀπαράδεκτες»
νομικὰ καὶ ἠθικὰ πρακτικὲς γιὰ νὰ προωθήσουν
δόκιμες θεραπευτικὲς πρακτικὲς εἶναι γνωστὲς σὲ
ὅλους μας. Ἄς χαρίσουμε λοιπὸν σὲ ὅλους αὐτοὺς
τὴν ἀδιαφορία μας. Καὶ ἄς κλείσουμε τὰ αὐτιά
μας στὴν ἀσυνέπεια καὶ τὴν ἰδιοτελῆ ρητορεία,
ποὺ ἀφίσταται τῆς ἰατρικῆς πραγματικότητας εἴτε
βρίσκεται στὴ μιὰ εἴτε στὴν ἄλλη πλευρά. Τόσο
ἡ ἀδικαιολόγητη ὑποστήριξη μιᾶς ἀδόκιμης θεραπευτικῆς πρακτικῆς ὅσο καὶ ἡ συκοφάντηση μιᾶς
ἀπόλυτα τεκμηριωμένης ἔχουν ἐπιβλαβῆ ἐπίδραση
τόσο στοὺς ἀσθενεῖς ὅσο καὶ στὸ σύστημα ὑγείας.
Ἄς ἑστιάσουμε τὴν προσοχή μας λοιπὸν στὰ
μέτρα ποὺ κατὰ τὰ τελευταῖα 7 ἔτη ἔχουν συμ-

βάλει στὴν καταπολέμηση τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς
σπατάλης, ἀλλὰ καὶ στὰ μέτρα ἐκεῖνα ποὺ εἶναι
σὲ ἐξέλιξη ἡ ἐνσωμάτωσή τους στὴν καθημερινὴ
κλινικὴ πρακτική. Στοὺς ἐλέγχους τῶν διαγνωστικῶν ἐξετάσεων, στὴν ἠλεκτρονικὴ συνταγογράφηση, στὸν ἔλεγχο τῶν χρεώσεων σὲ ὅλα τὰ
νοσοκομεῖα τῆς χώρας σὲ πραγματικὸ χρόνο, στὰ
θεραπευτικὰ πρωτόκολλα συνταγογράφησης.
Θὰ ἔχουν λάθη, ἀλλὰ θὰ συμβάλλουν περισσότερο στὴν προστασία τῆς ὑγείας τῶν ἀσθενῶν καὶ
τῆς ἀξιοπρέπειας τῶν ἰατρῶν ἀπὸ τὴν ἀμετροεπῆ
σκανδαλολογία.
Γιατί οἱ ἀσθενεῖς δὲν ὠφελοῦνται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Ἕλληνες ἰατροὶ δὲν πηγαίνουν πλέον
στὰ μεγάλα συνέδρια τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἐλάχιστα
ὠφελοῦνται ἀπὸ τὴν κατάργηση τῶν ἀνεξάρτητων περιφερικῶν ἐπιστημονικῶν ἐκδηλώσεων.
Ἀκόμα λιγότερο ὠφελοῦνται ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ποὺ
θὰ βιώσουμε τοὺς προσεχεῖς μῆνες.
Ἄς ἐλπίσουμε ὅμως ὅτι ἐντὸς τοῦ ἰατρικοῦ
καὶ τοῦ πολιτικοῦ κόσμου θὰ ἐπικρατήσουν οἱ
δυνάμεις ποὺ θὰ λειτουργήσουν μὲ γνώμονα τὸ
συμφέρον τῶν ἀσθενῶν. Πλέον, εἶναι σαφές, ὅτι
ὁ ἐξορθολογισμὸς τῶν δαπανῶν δὲν μπορεῖ νὰ
χρησιμοποιεῖται ὡς ἄλλοθι γιὰ τὸν περαιτέρω περιορισμὸ τῶν δαπανῶν γιὰ τὴν ὑγεία. Ὁ ἐξορθολογισμὸς πρέπει νὰ στοχεύει πλέον σὲ καλύτερη
ἀπόδοση τῶν δαπανῶν γιὰ τὴν ὑγεία καὶ οἱ δαπάνες γιὰ τὴν ὑγεία πρέπει ἐπιτέλους νὰ αὐξηθοῦν.
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