
Φ.Ν. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ 
 Καρδιολόγος 

  Αρχίατρος ε.α 
    Πρόεδρος ΠΟΣΚΕ –     

Ε.Ε.Κ.Ε & ΣΑ/ΣΣΑΣ 
    Ταμίας ΙΣΑ 

Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας. 
Παράδειγμα προς αποφυγή?  



1. Δημόσιο 

 α) Ε.Σ.Υ. 

 β) Στρατιωτικά – Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία 

 γ) Π.Ε.Δ.Υ. 

 δ) Τ.Ο.Μ.Υ 

2.     Ιδιωτικό 

 α) Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Κλινικές 

 β) Πολυϊατρεία 

 γ) Διαγνωστικά εργαστήρια 

 δ) Ιατρεία 

Πυλώνες συστήματος Υγείας 



Εθνικό σύστημα Υγείας – Π.Ε.Δ.Υ. 

1. Ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης 

2. Πρώην Ιατροί Ι.Κ.Α που εργάζονται με πλήρη αλλά όχι 
αποκλειστική απασχόληση μετά από ασφαλιστικά μέτρα 

3. Πανεπιστημιακοί – Στρατιωτικοί που διατηρούν το δικαίωμα 
ιδιωτικού ιατρείου αλλά με άλλο μισθολογικό καθεστώς και 
υποχρεώσεις. 

 α) Εκπαιδευτικές υποχρεώσεις πανεπιστημιακών Ιατρών 

 β) Αποστολές – διοικητικές υποχρεώσεις και εκπαίδευση 
στρατιωτικών Ιατρών. 

 

 



Ιδιωτικοί φορείς ΠΦΥ 

1. Ιδιωτικά Νοσοκομεία και κλινικές που είναι ως επί το πλείστον 
συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ και αμείβονται βάσει ΚΕΝ ή 
βάσει τιμολογίου Ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. 

2. Πολυϊατρεία – Διαγνωστικά εργαστήρια και Ιατρεία 
(Κλινικοεργαστηριακά) ως προς τις ιατρικές πράξεις που 
εφόσον είναι συμβεβλημένα  με τον ΕΟΠΥΥ αμείβονται βάσει 
Κρατικού τιμολογίου ή ασφαλιστικού τιμολογίου ΕΟΠΥΥ μείον 
Rebate και Clawback. 

3. Ιατροί (πλην οικογενειακών) μόνο για κλινική εξέταση (Ιατρική 
επίσκεψη) συμβεβλημένοι με ΕΟΠΥΥ με αμοιβή 10€ ανά 
επίσκεψη και έως 200 επισκέψεις τον μήνα. Αμοιβή τελική 
(μείον κρατήσεις) περί τα 7€. 

 
 
 



Συμβεβλημένοι Ιατροί – Διαγνωστικά - 
Πολυϊατρεία 

1. Οι συμβάσεις έχουν λήξει από 31/12/2013 και έχουν πάρει 7 
παρατάσεις έως 31/12/2016 οπότε και παρατάθηκαν επ’ 
αόριστον 

2. Σε επεξεργασία από επιτροπή του ΕΟΠΥΥ οι νέες συμβάσεις 
που κυοφορούνται από 3 ετίας. 

3. Σκέψη για αμοιβές Ιατρούς με capitation (Πλήρης αντίθεση 
όλων των Ιατρικών  Συλλόγων και Φορέων που είναι υπέρ της 
κατά πράξη και περίπτωση). 

4. Gatekeeping  (αναχρονιστικό μοντέλο που δημιούργησε 
προβλήματα όπου εφαρμόστηκε με μεγάλη λίστα αναμονής για 
Ειδικούς Ιατρούς) 

5. Οικογενειακός Ιατρός 
 
 
 
 



Νέο μοντέλο Π.Φ.Υ 

 Από 1 Αυγούστου θεσμός του οικογενειακού 
Ιατρού(Συμβεβλημένος ελευθεροεπαγγελματίας, Ιατρός ΤΟΜΥ) 

 Υποχρεωτική εγγραφή των ασθενών  

 Πλαφόν 2.200 ασθενών ανά οικογενειακό Ιατρό 

 Αμοιβή 1.600 έως 2.000 μικτά για συμβεβλημένο οικογενειακό 
ιατρό με Ιδιωτικό Ιατρείο 

 4ωρη απασχόληση και υποχρέωση να βλέπει τουλάχιστον 16 άτομα 
την ημέρα. 

 Στην σύμβαση προβλέπεται συγκεκριμένες μέρες άδειας δηλ 
εμμέσως ο ελευθεροεπαγγελματίας γίνεται δημόσιος υπάλληλος  

 



ΤΟΜΥ 

 Τοπική Μονάδα Υγείας που περιλαμβάνει ανά βάρδια ( 2 βάρδιες) 1 
Παθολόγο, 1 Γενικό Ιατρό και 1 Παιδίατρο και επιπλέον Νοσηλευτικό 
και Διοικητικό προσωπικό 

 Οι Ιατροί είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης χωρίς 
δικαίωμα Ιδιωτικού Ιατρείου. 

 Αμοιβή με πάγια αντιμισθία 1600 καθαρά. 

 Οι συμβάσεις που γίνονται είναι μέσω ΕΣΠΑ διετούς διάρκειας και 
πιθανής ανανέωσης για άλλα 2 χρόνια χωρίς καμία δέσμευση για 
μετά. 

 Ωράριο δημοσίου Υπαλλήλου  



Οικογενειακοί Ιατροί 

 
 Συμβεβλημένοι με ΕΟΠΥΥ   624 
 Ιατροί ΤΟΜΥ  220 
 Σύνολο   844 
 
Χρειάζονται    4.000 



 
 ΙΚΑ 
 Ο.Α.Ε.Ε. 
 ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 
 ΟΓΑ 
 ΤΑΥΤΕΚΩ 
 ΕΤΑΑ 
 Οίκος Ναύτου 
 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 
 ΕΔΟΕΑΠ 
 ΕΥΔΑΠ 
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
 ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ 
 ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
 ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

Ασφαλιστικά ταμεία έως 31/12/2011 
 



• ΙΚΑ 

• ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 

• Ο.Α.Ε.Ε. 

• ΟΓΑ 

Ταμεία στον ΕΟΠΥΥ στις 1/1/2012 



Ταμεία που υπήχθησαν στον ΕΟΠΥΥ μετά 
την 1/1/2012 

1. Οίκος Ναύτου 

2. ΤΑΥΤΕΚΩ 

3. ΕΤΑΑ 

4. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 



Σημερινός χάρτης ασφαλιστικών ταμείων 

1. ΕΟΠΥΥ 

2. ΕΔΟΕΑΠ 

3. ΕΥΔΑΠ 

4. ΤΥΠΕΤ 

5. ΤΑΜΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

6. ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (Στρατός-Ναυτικό-Αεροπορία-
Λιμενικό) 



Εργαστηριακές εξετάσεις 

 

302.000.000 

 

Κλινικοεργαστηριακές 
εξετάσεις 

 

26.100.000 

 

Σύνολο 

 

328.100.000 

 

Προϋπολογισμός ΕΟΠΥΥ για 
ΠΦΥ 2014 - 2015 - 2016 

Μελέτη διεθνών οργανισμών μεταξύ 
αυτών και του ΟΟΣΑ ανεβάζει το κόστος 

για ΠΦΥ στην Ελλάδα σε 570.000.000 



Οφειλές ΕΟΠΥΥ 

 Οφείλει όλες τις δαπάνες των ταμείων που μπήκαν στον 
ΕΟΠΥΥ μετά από την 1/1/2012 έως και τα τέλη του 2012 



2 νέοι όροι 

Clawback = υφαρπαγή 
 

Rebate = έκπτωση 
 
 



Για να ανταπεξέλθει ο ΕΟΠΥΥ στον ελλειμματικό 
προϋπολογισμό του που οφείλεται κυρίως στην μη απόδοση 
ασφαλιστικών εισφορών από τα επιμέρους ταμεία και στην 

υποχρηματοδότηση από τον Κρατικό προϋπολογισμό 
(500.000.000) μπήκαν σε εφαρμογή οι 2 προηγούμενοι όροι. 



Προϋπολογισμός 2017 

 Μείωση κατά 1,7 δις και έλλειμμα 215,3 εκ. 

 Έσοδα 6,3 δις 

 Έξοδα 6,515 δις 

 Προϋπολογισμός 2016 8,2 δις ισοσκελισμένα 

 



Rebate 

 Κλιμακωτή έκπτωση ανάλογα με τον κύκλο εργασιών. 

 Για κλινικοεργαστηριακά δηλαδή για αυτοπαραπομπή 40% 
από το πρώτο ευρώ επί του Ασφαλιστικού τιμολογίου 



Clawback 

Βάσει Υπουργικής απόφασης ότι κάθε δαπάνη που αιτείται 
πάνω από τον κλειστό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ 

επιστρέφεται πίσω από τους παρόχους. Με απλά λόγια το 
Κράτος κουρεύει αφού δεν έχει να πληρώσει και εμείς 

δουλεύουμε δωρεάν.    



 Για το 2013 το Clawback ήταν 40% 

 Για το 2014 και 2015 ήταν περί το 50%. 

 Για το 2016 ήταν 40% 

 Για το 2017 ήταν από 4,5 έως και 48,4% ανάλογα με το είδος 
της εξέτασης (π.χ 4,5% βιοχημικές εξετάσεις και 48,4% για 
τα υπερηχογραφήματα) 

 Για το 2018 προβλέπεται τα επίπεδα να είναι ίδια με του 2017 
αν δεν γίνουν διορθωτικές κινήσεις από το Υπουργείο Υγείας.  

 



 Μήνες:  9ος , 10ος , 11ος , 12ος  2013 

 10% των ετών 2012 και 2013 

 Μήνες: 4ος , 5ος , 6ος , 11ος , 12ος 2014 

 Μήνες: 5ος , 6ος , 10ος 2015. 

 Ο τελικός συμψηφισμός απέτισε μεγάλα ποσά μέχρι και το 20% 
επιπλέον των παρακρατηθέντων που έφτασαν στα όρια της 
οικονομικής καταστροφής Ιατρεία, Εργαστήρια και Πολυιατρεία 

Παρακρατηθέντα ποσά για 
συμψηφισμό με CLAWBACK 



Υποκοστολόγιση Ιατρικών πράξεων 

 

Καρδιολογικές πράξεις 

 

 

 

Triplex Καρδιάς 58,00€ 

Δοκιμασία κοπώσεως 

 

28,11 € 

 

Holter ρυθμού 

 

12,38 € 

 



Triplex Καρδιάς 

 

25,29 € 

 

Δοκιμασία κοπώσεως 

 

11,36 € 

 

Holter ρυθμού 

 

5,02 € 

 

Τελική συνολική αμοιβή με συμμετοχή 
του ασθενή προ clawback  



 Σύνολο είσπραξης από ΕΟΠΥΥ για διενέργεια triplex 
καρδιάς test κοπώσεως και holter ρυθμού 52 ευρώ μαζί με 
επίσκεψη 

 Κόστος αναλωσίμων για διενέργεια πράξεων  10 € 

 Καθαρό κέρδος προ φόρων και clawback 42 € 



Κόστος λειτουργίας Καρδιολογικού 
Ιατρείου 

 Λογαριασμοί ΔΕΚΟ 300€ 

 Ενοίκιο – Κοινόχρηστα 700 € 

 Λειτουργικά έξοδα 300€ 

 Ελάχιστος μισθός γραμματέως 600 € 

 

      Σύνολο                             1.900€ 



1. Για πλήρη λειτουργία ενός Καρδιολογικού εργαστηρίου με 
9 ώρες ημερήσιας λειτουργίας 5 ημέρες την εβδομάδα 
σύνολο εσόδων μηνιαίως 4.200€ 

2. Αναλώσιμα 1.260€ 

3. Κόστος λειτουργίας 1.900€ 

   Καθαρό Κέρδος προ φόρων και clawback  1.040€   



 
Νοσοκομεία Ε.Σ.Υ. – Πανεπιστημιακά 
 

Δυνατότητα στους ιατρούς να μετέχουν στα απογευματινά ιατρεία με 
επιβάρυνση των ασθενών. 

Αμοιβές απογευματινών ιατρείων νοσοκομείων Ε.Σ.Υ 

1. Πανεπιστημιακοί Επιβάρυνση ασθενών  καθαρή αμοιβή 

 α) Καθηγητές   72€    29 

 β) Αν. Καθηγητές   60€    24  

 γ) Επίκουροι Καθ/τές  48€    19 

 δ) Λέκτορες    36€    14 



 

2. Νοσοκομεία Ε.Σ.Υ Αττική – Θεσ/νίκη 

                  

 α) Συντονιστές Δντες  64€   25 

 β) Δντές    60€   24 

 γ) Επιμελητής Α’   48€   19 

 δ) Επιμελητής Β’   36€   14 

 ε) Επιμελητής Γ’   24€   10 

3. Λοιπά Νοσοκομεία Ε.Σ.Υ 

α) Συντονιστής Δντής  44€   18 

β) Δντής    40€   16 

γ) Επιμελητής Α’   32€   13 

δ) Επιμελητής Β’   24€   10 

ε) Επιμελητής Γ’   16€   6 

καθαρή αμοιβή 



Συντονιστής Διευθυντής  

 

2.128 - 2.284€ 

Συνταγματάρχης 

 

1.857,52€ 

 

Καθηγητής  2.348€ 

Διευθυντής 

 

2.028 -2.184 € 

 

Αντισυνταγματάρχης 

 

1.520,17€ 

 

Αν. Καθηγητής  2.098€ 



 Επιμελητής Α` 1.913 € 

Ταγματάρχης 1.339,82€ 

Επ. Καθηγητής  1.813€ 

Επιμελητής Β` 1.659 € 

Λοχαγός 1.205,15€ 

Λέκτορας 1.663€ 

Εκτιμούμενη μηνιαία καθαρή είσπραξη ιδιωτικού 
καρδιολογικού ιατρείο με ΕΟΠΥΥ προ φόρων 1.185 



Αμοιβή 8ωρης εφημερίας σε βαθμό 
Διευθυντού 70 ευρώ 



Θεραπευτικά Πρωτόκολλα 
Συνταγογράφησης 

 Με ΦΕΚ συστάθηκε επιτροπή παρακολούθησης φαρμακευτικής 
δαπάνης και εκπόνησης θεραπευτικών και διαγνωστικών 
πρωτοκόλλων και μητρώου ασθενών. 

 Από το Υπουργείο Υγείας, οργανώθηκαν  ομάδες εργασίας που 
εργάσθηκαν στην εκπόνηση θεραπευτικών και διαγνωστικών 
πρωτοκόλλων.  

 Σκοπός είναι να επιτυγχάνεται το καλύτερο επιστημονικό αποτέλεσμα, 
με την μεγαλύτερη ασφάλεια για τον ασθενή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη 
σχέση κόστους-οφέλους 

 Στην έννοια του κόστους συμπεριλαμβάνονται η αξία των 
επιλεχθέντων φαρμάκων και εξετάσεων, η αύξηση του θεραπευτικού 
αποτελέσματος και  η μείωση των συνεπειών της πάθησης 

 



Θεραπευτικά και διαγνωστικά 
πρωτόκολλα υπό εκπόνηση  

 Αιματολογικών Νοσημάτων 

 Αναπνευστικών Νοσημάτων 

 Αρτηριακής Υπέρτασης 

 Γαστρεντερολογικών Νοσημάτων 

 Σακχαρώδη Διαβήτη 

 Επώδυνων Συνδρόμων 

 Καρδιαγγειακών Νοσημάτων 

 Λοιμώξεων 

 



 Νεοπλασιών  

 Νευρολογικών Νοσημάτων 

 Οστεοπόρωσης – Νόσου Paget 

 Δυσλιπιδαιμίας  

 Ψυχιατρικών Νοσημάτων 

 Ψωρίασης  

 Ρευματολογικών Νοσημάτων 

 Πνευμονικής Υπέρτασης 

 



Ομάδα εργασίας πρωτοκόλλων 
Καρδιαγγειακών νοσημάτων 

 Αρτηριακή υπέρταση 

 Υπερλιπιδαιμία 

 Στεφανιαία νόσος 

 Καρδιακή ανεπάρκεια 

 Κολπική μαρμαρυγή 



ΦΕΚ 2221 18/7/2016 για αναγραφή εξετάσεων με 
μέσο όρο παραπεμπτικού 

Η πλήρης εφαρμογή λογιστικών κριτηρίων 
στην Ιατρική 



Τα διαγνωστικά πρωτόκολλα εφαρμόζονται 
για την σωστή διάγνωση και διαφύλαξη της 
υγείας και δευτερευόντως φυσικά για τον 

έλεγχο της συνταγογράφησης και την 
οικονομία 



  

Θεωρείτε ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
υγείας έχουν βελτιωθεί, έχουν μείνει στάσιμες ή έχουν επιδεινωθεί;   

% 



  

Έχετε ενημερωθεί  
για το νέο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας;   

% 



  

Έχετε κάνει εγγραφή στον οικογενειακό γιατρό  
που θα σας παρακολουθεί;   

% 



  

Σκοπεύετε να συνεχίσετε με τον ιατρό που σας παρακολουθούσε 
μέχρι σήμερα ή θα πάτε στον οικογενειακό γιατρό που θα οριστεί  
από το νέο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας;   

% 



  

Θεωρείτε ότι το υποχρεωτικό παραπεμπτικό από τον οικογενειακό 
ιατρό διευκολύνει ή δυσκολεύει την πρόσβαση σας σε ιατρούς 
ειδικότητας;                                              

% 



  

Γενικά θα λέγατε ότι τα τελευταία χρόνια δυσκολεύεστε να καλύψετε 
οικονομικά τις δαπάνες που είναι απαραίτητες για την υγεία σας; 

% 



  

ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

       
Η έρευνα αποτυπώνει με σαφήνεια την εικόνα και τις αντιλήψεις 

της ελληνικής κοινωνίας 

σε σχέση με σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία. 

Στην ανάλυση των ευρημάτων της πρέπει να συνεκτιμηθεί   

το συνολικό κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα,   

από το 2010 και μετά. 

Ένα περιβάλλον  πρωτόγνωρης κρίσης, 

που έπληξε έντονα  

τις δομές και λειτουργίες του κοινωνικού κράτους συνολικά, 

και της Υγείας ειδικότερα, 

αλλά και περιόρισε σημαντικά τις οικονομικές δυνατότητες 

του συνόλου των ελληνικών νοικοκυριών.  



  

ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

3 στους 4 Έλληνες κάνουν χρήση υπηρεσιών υγείας κάθε χρόνο. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας επιδεινώθηκαν τα τελευταία χρόνια. 

Υψηλός βαθμός ικανοποίησης από πολυιατρεία - μονάδες ΠΕΔΥ -  
συμβεβλημένους ιατρούς,  πολύ χαμηλότερος από τα Δημόσια 

Νοσοκομεία.  

1 στους 2 δυσκολεύεται να καλύψει τις δαπάνες υγείας 

   (κυρίως άτομα άνω των 65 ετών)  

και 4 τους 10 τη δαπάνη για φάρμακα. 

Το 50% δυσπιστεί σε σχέση με το Δημόσιο σύστημα υγείας, 

εκτιμώντας ότι για να καλύψει τις ανάγκες του θα πρέπει να πληρώσει.  



  

Θεωρείτε ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
υγείας έχουν βελτιωθεί, έχουν μείνει στάσιμες ή έχουν επιδεινωθεί;   

% 



  

Θεωρείτε ότι το σύστημα Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας  
παρέχει στους ασθενείς επίπεδο περίθαλψης καλύτερο, ισάξιο ή 
χειρότερο  
σε σχέση με εκείνο άλλων ευρωπαϊκών χωρών;     % 



  

% 

Θα λέγατε ότι ο τρόπος που λειτουργεί σήμερα το ΕΣΥ  
μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους  για ασθενείς;     



  

Αξιολογείτε θετική ή αρνητικά  
το νέο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας;   

% 



  

Θεωρείτε ότι το νέο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
θα οδηγήσει σε βελτίωση ή σε επιδείνωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών;    

% 



  

Θεωρείτε ότι το νέο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
προσφέρει αξιοπρεπείς αμοιβές  
και σωστές επαγγελματικές συνθήκες στους ιατρούς; 

% 



  

Θα συνεργαζόσαστε στο νέο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας;   
ΒΑΣΗ: ιατροί του ιδιωτικού τομέα 

% 



  

Θα λέγατε ότι οι συνθήκες εργασίας στα Δημόσια Νοσοκομεία έχουν 
βελτιωθεί, έμειναν στάσιμες ή έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία 
χρόνια;   
ΒΑΣΗ: ιατροί του δημόσιου τομέα 

% 



  

Θα λέγατε ότι οι αμοιβές των ιατρών στα Δημόσια Νοσοκομεία  
έχουν βελτιωθεί, έμειναν στάσιμες ή έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία 
χρόνια;   
ΒΑΣΗ: ιατροί του δημόσιου τομέα 

% 



  

Θα λέγατε ότι οι το επίπεδο παροχής υπηρεσιών στα Δημόσια 
Νοσοκομεία  
έχει βελτιωθεί, έμεινε στάσιμο ή έχει επιδεινωθεί τα τελευταία 
χρόνια;   
ΒΑΣΗ: ιατροί του δημόσιου τομέα 

% 



  

Θα λέγατε ότι τα τελευταία χρόνια  
δυσκολεύεστε να συντηρήσετε το ιατρείο σας; 
ΒΑΣΗ: ιατροί του ιδιωτικού τομέα 

% 



  

Έχετε σκεφτεί να φύγετε στο εξωτερικό;   

% 



  

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   

       Η έρευνα αποτυπώνει με σαφήνεια  

την εικόνα και τις αντιλήψεις 

του ιατρικού κόσμου στην Αθήνα   

σε σχέση με το εργασιακό του περιβάλλον, 

αλλά και σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία. 

Στην ανάλυση των ευρημάτων της πρέπει να συνεκτιμηθεί   

το συνολικό κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον στην 
Ελλάδα,   

από το 2010 και μετά. 

Ένα περιβάλλον  πρωτόγνωρης κρίσης, 

που έπληξε έντονα  

τις δομές και λειτουργίες του κοινωνικού κράτους συνολικά, 

και της Υγείας ειδικότερα.  



  

ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Κύριο εύρημα της έρευνας,  

η έντονη ανησυχία του ιατρικού κόσμου, 

τόσο για τη λειτουργία της Δημόσιας Υγείας, 

όσο και για τη δική του θέση  

σε επίπεδο συνθηκών, αμοιβών  

και  δυνατότητας να παρέχει  

την ποιότητα υπηρεσιών που θα ήθελε, στους πολίτες.   

Η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ιατρών 

εκτιμά ότι  οι συνθήκες εργασίας της έχουν επιδεινωθεί, 

ενώ οι παρεχόμενες στους πολίτες υπηρεσίες υγείας έχουν επιδεινωθεί, 
απέχοντας πολύ από εκείνες της Ευρώπης,  

ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν  

ακόμα και κίνδυνοι για τους ασθενείς. 

Υπεύθυνη γι’ αυτό θεωρείται η πολιτική που ακολουθήθηκε στην Υγεία, 
την οποία κρίνουν έντονα αρνητικά. 



  

ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

      Την ίδια στιγμή, έντονη είναι  η ανησυχία των ιατρών 

και για τη θέση τους, 

αφού, πέρα από την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας τους, 

είναι αντιμέτωποι και με μείωση των αμοιβών, 

αλλά και των εισοδημάτων τους. 

 

Ως συνέπεια αυτής της κατάστασης,  

τέσσερις στους δέκα  ιδιώτες ιατροί  

δυσκολεύονται να συντηρήσουν το ιατρείο τους, 

ενώ το 45% συνολικά 

 έχει σκεφτεί να φύγει στο εξωτερικό.  



Οι όποιες παρεμβάσεις στην Υγεία πρέπει να έχουν 
σαν γνώμονα την Υγεία των πολιτών και την άσκηση 
της Ιατρικής στα πλαίσια της Ιατρικής Δεοντολογίας 

χωρίς λογιστικά κριτήρια 
Διότι Υγεία χωρίς Ιατρούς ή με εξαθλιωμένους 

Ιατρούς δεν γίνεται  



Διδαχθείτε από τα 
λάθη μας 



Σας ευχαριστώ 


