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Σήμερα όλοι συμφωνούν ότι το ΕΣΥ παρουσιάζει σοβαρές 
δυσλειτουργίες και δεν μπορεί να ανταποκριθεί 
αποτελεσματικά στις ανάγκες των ασθενών, ούτε 

και στις προσδοκίες των λειτουργών του.
Πολλά τα αίτια, μεταξύ των άλλων ο κακός τρόπος οργάνωσης, 

λειτουργίας και διοίκησης. Οι απαιτήσεις που συνεχώς αναδύονται 
καθιστούν τη μεταρρύθμισή του αναγκαία, ακόμα και για την 
ίδια την επιβίωσή του.

Κοινός στόχος των αλλαγών πρέπει να είναι η παροχή υπηρεσιών 
υγείας υψηλού επιπέδου στους πολίτες οι οποίοι καταφεύγουν σ’ 
αυτό και η εξασφάλιση συνθηκών επαγγελματικής ικανοποίησης 
των εργαζομένων σ’ αυτό.

Ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλ λη λεγγύης έχει ήδη εξαγγείλει 
την κατάθεση σειράς Νομοσχεδίων για την «Επανασύσταση του 
ΕΣΥ» και για την «Πρωτοβάθμια Περίθαλψη» το περιεχόμενο 
των οποίων δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί.

Στο κείμενο που ακολουθεί παραθέτουμε τις απόψεις μας, 
απόρροια της πολύχρονης ενασχόλησής μας με τον Ιατρικό 
Συνδικαλισμό, σχετικά με τις βασικές αλλαγές που απαιτούνται 
στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη και τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ -κυρίως 
όσον αφορά στην αξιοποίηση τού ανθρώπινου δυναμικού- ώστε 
το σύστημα να γίνει πιο προσιτό και αποτελεσματικό.

Πιστεύουμε ότι για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών 
υγείας στο κοινωνικό σύνολο απαιτείται η συνύπαρξη και συνεργασία 
του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό τομέα υγείας και αξιοποίηση των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων εκάστου. Ειδικότερα:

Πρωτοβάθμια περίθαλψη
Το σύστημα πρέπει να κατοχυρώνει:
1. Το δικαίωμα των ασθενών να επιλέγουν ελεύθερα τον 

ιατρό τους.
2. Το δικαίωμα συμμετοχής όλων των ιατρών που το επιθυμούν 

στο σύστημα.
3. Τη δυνατότητα των Ασφαλιστικών Ταμείων να αποδεσμεύονται 

εύκολα από ιατρούς αποδεδειγμένα ασυνεπείς στις υποχρεώσεις 
τους.

Αυτό δεν επιτυγχάνεται με προσλήψεις Γενικών Ιατρών 
(οικογενειακών) - δημοσίων υπαλλήλων που θα αποτελέσουν 
την πύλη του συστήματος και σύντομα θα μεταβληθούν σε 
δυνάστες του, όπως η εμπειρία εφαρμογής του μέτρου σε άλλες 
χώρες έχει δείξει. 

Η μοναδική, κατά τη γνώμη μας, λύση είναι η καθιέρωση 
ασφάλισης τύπου Δημοσίου (χορήγηση κάρτας υγείας ή 
βιβλιαρίου τύπου ΟΠΑΔ) στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, ΟΓΑ 
κ.λπ. Η λύση αυτή, πρακτική και άμεσα εφαρμόσιμη, δεν απαιτεί 
υποδομές ή εξοπλισμούς, αφού αυτές ήδη υπάρχουν (ιδιωτικά 
ιατρεία των συμβεβλημένων ιατρών). Θα προσφέρει επίσης στο 
σύστημα βοηθητικό προσωπικό που χρησιμοποιείται από τα ήδη 
λειτουργούντα ιατρεία.

Με τον τρόπο αυτό θα οργανωθεί ο καλώς εννοούμενος 
ανταγωνισμός μεταξύ των ιατρών, θα βελτιωθεί άμεσα η ποιότητα 
παρεχομένης περίθαλψης των ασθενών, θα καταργηθούν εκ των 
πραγμάτων οι ουρές ή οι λίστες του ΙΚΑ κ.λπ., θα αποσυμφορηθούν 
τα Νοσοκομεία και θα αλλάξει άμεσα, ριζικά και ουσιαστικά την 
εικόνα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους πολίτες.

Για την προστασία του συστήματος α πό καταχρήσεις, υπερβολές 
και κακή χρήση του, οργάνωση αποτελεσματικών ελεγκτικών 
μηχανισμών των δαπανών μέσω μηχανογράφησής του, 
καθιέρωση ορισμένων βασικών διαγνωστικών πρωτοκόλλων 
και εξορθολογισμό των τιμών όλων των ιατρικών πράξεων 
σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

Τα υπάρχοντα Κέντρα Υγείας μπορούν να αξιοποιηθούν με 
διάφορους τρόπους, όπως π.χ. με υποχρέωση εφημερίας σ’ 
αυτά των συμβεβλημένων ιατρών, υλοποίηση προγραμμάτων 
προληπτικής ιατρικής κ.λπ.

Το σύστημα αυτό είναι δημοκρατικής και φιλελεύθερης έμπνευσης, 
βρίσκεται στον αντίποδα των ξεπερασμένων κρατικίστικων 
μοντέλων και παρόμοια συστήματα λειτουργούν με επιτυχία σε 
διάφορες χώρες (π.χ. Αυστραλία, Καναδάς).

Η χρηματοδότηση του συστήματος, του οποίου οι δαπάνες 
δεν είναι τόσο μεγάλες όσο από μερικούς εκ του πονηρού 
παρουσιάζονται, μπορεί να βρεθεί από την εξοικονόμηση τεράστιων 
ποσών που σήμερα κατευθύνονται σε μισθούς προσωπικού, 
εξοπλισμούς, κτιριακές υποδομές - λειτουργικά έξοδα κ.λπ. που 
αυτόματα θα καταργηθούν.

Δημόσια Νοσοκομεία
Τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ πρέπει να ενισχυθούν και ο δημόσιος 

χαρακτήρας τους να διαφυλαχθεί. Απαιτείται, όμως, η εφαρμογή 
ενός άλλου μοντέλου διοίκησης και διαχείρισης, με σκοπό τη 
διοικητική και οικονομική τους αυτοτέλεια και ευελιξία.

Όσον αφορά στους λειτουργούς Υγείας, όλοι αναγνωρίζουν 
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ότι με τον ισοπεδωτικό τρόπο λειτουργίας του υπάρχοντος 
συστήματος, «ο καλός δεν αμείβεται και ο κακός δεν τιμωρείται», 
με αποτέλεσμα ουσιαστική έλλειψη ανταγωνισμού, κινήτρων και 
χαμηλή παραγωγικότητα.

Αυτό αποτελεί -και όχι η ανεπαρκής χρηματοδότηση όπως 
κάποιοι απλουστευτικά διατείνονται- τη σημαντικότερη αιτία της 
κακοδαιμονίας του.

Το ΕΣΥ χρειάζεται απαραίτητα δομικές αλλαγές φιλελεύθερης 
και δημοκρατικής κατεύθυνσης και προσλήψεις όλων των 
κατηγοριών εργαζομένων για την ανανέωση και συμπλήρωση 
του ανθρώπινου δυναμικού του που σήμερα εμφανίζει μεγάλες 
ελλείψεις και σημαντική «γήρανση».

Οι μισθοί των Νοσοκομειακών ιατρών, καθηλωμένοι στην 
πράξη στα επίπεδα του 1985, έχουν καταντήσει εξευτελιστικοί. 
Χρειάζονται άμεσα αναπροσαρμογή σε ρεαλιστικά επίπεδα. Όμως 
η τομή που πρέπει να γίνει είναι να δοθεί στους Νοσοκομειακούς 
ιατρούς το δικαίωμα να επιλέγουν τις εργασιακές τους σχέσεις 
(αποκλειστική ή μη απασχόληση) και να ασκούν νόμιμα -και 
φυσικά φορολογούμενα- ιδιωτικό έργο στο Νοσοκομείο ή σε 
ιδιωτικό ιατρείο.

Επαναλαμβάνουμε ότι η ανωτέρω θέση – δέσμευση 
περιλαμβάνεται στο Προεκλογικό Πρόγραμμα (2004) του κόμματος 
της Νέας Δημοκρατίας και ουδέποτε υλοποιήθηκε. Απαιτείται 
επίσης εργασιακή εξίσωση προς τα άνω (όχι προς τα κάτω) των 
Νοσοκομειακών ιατρών με τους Πανεπιστημιακούς για να πάψει η 
ύπαρξη εντός του ίδιου χώρου εργασίας ιατρών με ίδια ακριβώς μεν 

καθήκοντα και υποχρεώσεις, αλλά τελείως διαφορετικά εργασιακά 
δικαιώματα και αμοιβές. Στη χώρα μας, όπου η διαστροφή της 
αλήθειας και η άρνηση της πραγματικότητας βαφτίζεται από 
πολλούς «πρόοδος», επιτρέπεται σήμερα το ιδιωτικό επάγγελμα 
μόνο σε εκείνη την κατηγορία των Νοσοκομειακών ιατρών που 
το κύριο έργο της πρέπει να είναι το διδακτικό και το ερευνητικό, 
ενώ απαγορεύεται στους άλλους που σε όλα τα ευνομούμενα 
και υγειονομικά προοδευμένα κράτη επιτρέπεται.

Οι καθαρές και διαφανείς λύσεις θα έχουν τη συμπαράσταση 
της συντριπτικής πλειοψηφίας των Νοσοκομειακών ιατρών αφού 
θα μπορούν να βελτιώσουν με νόμιμο τρόπο το εισόδημά 
τους, θα επιφέρουν βελτίωση της λειτουργίας και αύξηση των 
εσόδων των Νοσοκομείων, θα διασφαλίσουν συνθήκες υγιούς 
ανταγωνισμού Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα και θα μειώσουν 
την παραοικονομία, αφού θα απαλλάξουν τους πολίτες από την 
ανάγκη να καταφεύγουν σε αδιαφανείς τρόπους παράκαμψης 
των αγκυλώσεων του σημερινού συστήματος.

Το προτεινόμενο σύστημα θα συναντήσει αντιδράσεις από 
όλους εκείνους που βολεύονται από την έλλειψη σαφών κανόνων 
λειτουργίας και την αδιαφάνεια του συστήματος, καμώνονται ότι 
αγνοούν την ύπαρξη ιδιωτικού έργου στα Δημόσια Νοσοκομεία 
και επιθυμούν τη συνέχισή του με τη σημερινή του μορφή, η οποία 
έχει και «το πλεονέκτημα» ότι δεν μπορεί να φορολογηθεί.

Επιτυχία του συστήματος θα έχουμε όταν πεισθούν οι πολίτες 
ότι τους εξασφαλίζουμε ποιοτικές υπηρεσίας όταν πραγματικά 
τις χρειάζονται. IB


