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Δομή
• Από την Alma-Ata στην ASTANA 1978-2018
• Κρίση & Μακρο-οικονομικό Πλαίσιο

Από την Alma-Ata στην Astana 1978-2018
1978: WHO Declaration Alma-Ata

2018 Astana Declaration on Primary Health Care

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

SDG 3 “Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages”
Target 3.8 “Achieve universal health coverage, including
financial risk protection, access to quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and
affordable essential medicines and vaccines for all”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΦΥ

Το 1993 η Παγκόσμια Τράπεζα εκδίδει την μελέτη “Invest in Health”.
Κόστος Αποτελεσματικότητα
ισότητα, δικαιοσύνη vs περιορισμένοι πόροι

2018 η διακήρυξη της Αστάνα επαναφέρει τους αρχικούς στόχους

Η ΠΦΥ έχει τεράστιες δυνατότητες βελτίωσης του μακροοικονομικού και
μικροοικονομικού περιβάλλοντος μέσω (Kluge et al, 2018 / Lancet):
- της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και της παραγωγικότητας και της δημοσιονομικής
βιωσιμότητας
- με την επιβράδυνση της αύξησης των δαπανών για την υγεία
- της βελτίωση της υγείας του πληθυσμού έχει σημαντικά μακροοικονομικά οφέλη εξαιτίας των
επιπτώσεων καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής.
- Η κακή προγεννητική, μεταγεννητική και παιδική υγεία αποτελούν πρόβλεψη για καθυστερημένη
γνωστική ανάπτυξη και χαμηλό εισόδημα αργότερα στη ζωή.
- Περαιτέρω, η βελτίωση της υγείας των ηλικιωμένων μπορεί να μειώσει την απομόνωση και να
διευκολύνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή τους στην κοινωνία.
- Οι ασθενείς εμποδίζουν την είσοδο πολλών ανθρώπων στην αγορά εργασίας, επειδή γίνονται
φροντιστές των συγγενών τους.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός άνω των 60 ετών αναμένεται να τριπλασιαστεί σχεδόν
μέχρι το 2050
- Η συννοσηρότητα αυξάνεται εκθετικά με την ηλικία.
- Προτεραιότητα στην πρόληψη και τη άμεση θεραπεία των ασθενειών.
Πχ:
- H απόδοση της επένδυσης από εμβολιασμούς κατά την παιδική ηλικία σε χώρες
χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, είναι περίπου $ 44 για κάθε 1 $ που
δαπανάται.
- Η απόδοση της επένδυσης σε επαγγελματίες υγείας της κοινότητας
υπολογίζεται σε 10 δολάρια για κάθε 1 δολάριο που δαπανάται στην
υποσαχάρια Αφρική και περίπου 2 δολάρια για κάθε δολάριο στις ΗΠΑ.
- Στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, η ΠΦΥ είναι αποτελεσματική και
οικονομικά αποδοτική για την πρόληψη και τη διαχείριση πολλών χρόνιων
ασθενειών, όπως η κατάθλιψη, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο διαβήτης,
καθώς και η αλλαγή των βλαπτικών συνηθειών (χρήση αλκοόλ, κάπνισμα).

Η Παρούσα κατάσταση των Συστημάτων Υγείας
στην Ευρώπη Προκλήσεις & Ευκαιρίες
• Μεγάλη δημογραφική γήρανση
• Ανθυγιεινός τρόπος ζωής
• Επιδημιολογική διαφοροποίηση από τις μολύνσεις, τη βρεφική και μητρική θνησιμότητα
στα ΧΝ, διαβήτη, καρκίνο, ψυχικά προβλήματα, και στη συννοσηρότητα
• Χειροτέρευση των κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν την κατάσταση υγείας
• Η παγκόσμια οικονομική κρίση
• Non-evidence-based practices

Σουηδία
Στις αρχές της δεκαετίας του 90 πραγματοποίησε μια μεταρρύθμιση στο σύστημα υγείας:

-

οι μονάδες εντατικής θεραπείας συγκεντρώθηκαν στα μεγάλα νοσοκομειακά συγκροτήματα, ενώ τα
μικρότερα νοσοκομειακά συγκροτήματα μετατράπηκαν σε κοινοτικές μονάδες ΠΦΥ, με τη
δυνατότητα να παρέχουν βραχεία νοσηλεία και χειρουργεία, μέσω ενός δυναμικού τεσσάρων
γενικών γιατρών

-

Η αρμοδιότητα της κατανομής των πόρων εδραζόταν πλέον στα κοινοτικά συμβούλια (μέσω του
τοπικού προϋπολογισμού) με τη λήψη περιορισμένων ενισχύσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό.

-

Το 1994 ορισμένα από τα κοινοτικά συμβούλια θεσμοθέτησαν την ύπαρξη οικογενειακού γιατρού,
το δικαίωμα στην επιλογή του γιατρού αυτού από τον πολίτη και τη δυνατότητα πρόσβασης στον
ιδιωτικό τομέα.

-

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 διατέθηκαν κονδύλια από την κεντρική κυβέρνηση για την
ανάπτυξη της ΠΦΥ, με το βάρος να δίνεται στην προληπτική ιατρική και την γηριατρική (National
Board of Health and Welfare, 2003a).

Μεγάλη Βρετανία
Το NHS ορίζεται με το διάταγμα 1946/1948
-

οι υπηρεσίες κρατικοποιήθηκαν και η χρηματοδότηση τους ανατέθηκε στο δημόσιο τομέα.

-

Το σύστημα ΠΦΥ ακολουθεί τη φιλοσοφία της προληπτικής ιατρικής, με στόχο την αποτροπή της κατάληξης των
περιστατικών στα νοσοκομεία.

-

Την ίδια φιλοσοφία ακολουθεί ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού, που παρέχει συμβουλές, αντιμετωπίζει απλά
περιστατικά και τραυματισμούς, έχοντας την ευθύνη της κατανομής των ασθενών στις δευτεροβάθμιες και
τριτοβάθμιες δομές (Boyle, 2011).

-

Συμπληρωματικά με τον οικογενειακό γιατρό λειτουργούν μια σειρά επαγγελματιών υγείας, συμπεριλαμβανομένου
του νοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο στη Μεγάλη Βρετανία (σε αντίθεση με την Ελλάδα) εγγράφεται στο δυναμικό
της ΠΦΥ

-

οι ασθενείς μπορούν να επισκέπτονται τα τμήματα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, χωρίς παραπομπή από
τον γενικό γιατρό (Coleman, Irons and Nicholl, 2001).

-

Το σύστημα υγείας φροντίζει να λαμβάνει υπόψη συχνά τη γνώμη των πολιτών, καταγράφοντας ετησίως τα ποσοστά
ικανοποίησής τους με βάση το πόσο εύκολα και γρήγορα οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τον
οικογενειακό γιατρό και κατά πόσο αποδίδουν οι φόροι που συνεισφέρουν για την υγεία (Boyle, 2011).

-

Οι οικογενειακοί ιατροί αμείβονται με σύστημα P4P

Ιρλανδία
-

Υπάρχει αντίστοιχο σύστημα ΠΦΥ με της Μεγάλης Βρετανίας με τον οικογενειακό γιατρό στο
επίκεντρο (McDaid et al., 2009).

-

Μόνο το 47% όμως του πληθυσμού δικαιούται πρόσβασης στο σύστημα ΠΦΥ μέσω του δημοσίου.

-

Για το υπόλοιπο 53% οι παροχές διαφέρουν ανάλογα με το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης.

-

Για ορισμένες ιδιωτικές συμβάσεις ο χρόνος αναμονής είναι ιδιαίτερα μεγάλος με αποτέλεσμα
πρακτικά να μην έχουν πρόσβαση στις δομές (WHO, 2017).

Ολλανδία
-

Διαθέτει ένα σύστημα ΠΦΥ, το οποίο παρέχει το δικαίωμα στον πολίτη να επιλέγει τον οικογενειακό γιατρό, στον
οποίο υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης εντός 15 λεπτών κατά μέσο όρο.

-

Κατά τη διάρκεια της νύχτας και των αργιών, υπάρχει η πρόβλεψη για κάλυψη από κέντρα οικογενειακών γιατρών.

-

Το σύστημα ΠΦΥ λειτουργεί με επίκεντρο τον οικογενειακό γιατρό, χωρίς την παραπομπή του οποίου δε μπορεί να
υπάρξει περεταίρω παρακολούθηση του ασθενή.

-

Από το 2000 μέρος των αρμοδιοτήτων των οικογενειακών γιατρών μεταβιβάστηκε σε μια σειρά άλλων κλάδων όπως οι
φυσιοθεραπευτές και οι νοσηλεύτριες, οι οποίες πλέον έχουν αναλάβει κομμάτι της πρόληψης και της
συνταγογράφησης.

-

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην παρακολούθηση της εμφάνισης λοιμώξεων τόσο στον παιδικό όσο και στον ενήλικο
πληθυσμό.

-

Αντίστοιχη σημασία δίνεται στην αντιμετώπιση και κάλυψη χρόνιων νοσημάτων, όπως ο καρκίνος του παχέος εντέρου,
από ένα εξειδικευμένο δίκτυο γενικών γιατρών (Schäffer et al, 2010).

-

Η χρηματοδότηση αντλείται από τρεις πυλώνες, με βασικό τον κρατικό προϋπολογισμό και από κει και πέρα ανάλογα
με τις ατομικές ανάγκες (οι οποίες δεν καλύπτονται από τη βασική υγειονομική κάλυψη) υπάρχει ένα είδος αναλογικής
συμμετοχής ιδιωτών και ιδιωτικών ασφαλιστικών (Van de Ven and Schut, 2007).

Νορβηγία
- Ο πυλώνας του συστήματος πρωτοβάθμιας κάλυψης είναι ο οικογενειακός
γιατρός.
- Την ευθύνη λειτουργίας και κατανομής των δομών της ΠΦΥ έχουν οι τοπικές
κοινότητες, οι οποίες ανάλογα με τις ανάγκες τους είτε προσλαμβάνουν
οικογενειακούς γιατρούς είτε συνάπτουν συμβάσεις με ιδιώτες.
- Οι οικογενειακοί γιατροί είναι υπεύθυνοι για την παραπομπή στα νοσοκομεία και
σε άλλες ειδικότητες, για την τηλεφωνική παροχή οδηγιών και την εξυπηρέτηση
των έκτακτων περιστατικών (Ringard et al., 2013).
- Το 2010 πραγματοποιήθηκε έρευνα για την ικανοποίηση των πολιτών από τις
υπηρεσίες ΠΦΥ, με βάση την οποία πραγματοποιήθηκαν το 2011 νομοθετικές
παρεμβάσεις καθώς σε μερικές περιπτώσεις ο χρόνος αναμονής για την επίσκεψη
σε οικογενειακό γιατρό ήταν από δύο έως πέντε ημέρες (Skudal, 2010).

Δανία
- Η ΠΦΥ στηρίζεται στο θεσμό του οικογενειακού γιατρού.
- Οι τελευταίες νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης προσπαθούν να δώσουν
κίνητρα στους οικογενειακούς γιατρούς ώστε να λειτουργούν σε
συνεταιρισμούς/ομάδες.
- Η λειτουργία των οικογενειακών γιατρών και των λοιπών ειδικοτήτων που
ασχολούνται με την ΠΦΥ ανήκουν αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα.
- Η κεντρική προσπάθεια των κυβερνήσεων αφορά στην αύξηση του προσδόκιμου
ζωής.

- Στην κάλυψη της ΠΦΥ περιέχονται και οι μετανάστες, ενώ οι πρόσφυγεςαιτούντες άσυλο έχουν δικαίωμα πρόσβασης μόνο στα τμήματα επειγόντων
περιστατικών (Olejaz et al., 2012).

Γερμανία
- Η τακτική παρακολούθηση παρέχεται από γιατρούς της επιλογής του κάθε πολίτη.
- Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών προκύπτει με βάση τις ασφαλιστικές εισφορές.

- Η βάση του ελέγχου και των υπηρεσιών πρόληψης ανήκει στα κρατίδια, παρά τις
προσπάθειες της κεντρικής κυβέρνησης να αποκτήσει έλεγχο στις υπηρεσίες ΠΦΥ,
προσπάθεια η οποία τελικά δεν τελεσφόρησε.
- Το σύστημα ΠΦΥ δε βασίζεται στον οικογενειακό γιατρό-gatekeeper, αλλά στηρίζεται
στην εκτεταμένη πρόληψη και παρακολούθηση της εξέλιξης των ασθενειών.
- Τα επείγοντα περιστατικά καλύπτονται από τους τους γενικούς γιατρούς στις δομές
υγείας, οι οποίοι λειτουργούν μέσω των τηλεφωνικών κέντρων και των
ασθενοφόρων, στα οποία είναι χρεωμένοι (Busse and Blumel, 2014).

Ισπανία
- Το σύστημα ΠΦΥ βασίζεται στον οικογενειακό γιατρό και στις πολιτικές ελέγχου,
καταγραφής και πρόληψης των νοσημάτων.
Η πολιτική του συστήματος αυτού κινείται σε δύο επίπεδα:
- το ένα επίπεδο είναι η παρέμβαση στον τρόπο ζωής ώστε να μειώνεται η
επίδραση των παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση ασθενειών και
- το δεύτερο επίπεδο είναι η επιμόρφωση διαφορετικών ομάδων πληθυσμού,
ανάλογα με τις ανάγκες και τους κινδύνους που εμφανίζουν.
- Η μεγαλύτερη σύγκρουση στον τομέα της ΠΦΥ, είναι μεταξύ της κυβέρνησης και
των περιφερειών για τον έλεγχο και τη χρηματοδότηση των τοπικών δομών.
(Armesto et al., 2010).

Γαλλία
- Επικρατεί ένα ιδιότυπο καθεστώς στην ΠΦΥ: ο οικογενειακός γιατρός είναι
υπεύθυνος για την κατανομή των ασθενών στις υπόλοιπες ειδικότητες και στα
νοσοκομεία, αλλά ο ασθενής έχει το δικαίωμα να επισκέπτεται χωρίς
παραπομπή κάποια άλλη ειδικότητα, εφόσον καλύψει μόνος του ένα μέρος
των εξόδων (semi-gatekeeping).
- Οι τοπικοί δήμοι και κοινότητες είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση του
κυρίως τμήματος της πολιτικής υγιεινής (τρόφιμα, νερό, περιβάλλον) και
πρόληψης (εμβολιασμοί, καταγραφή μολύνσεων).
- Το 2004 ξεκίνησε μια προσπάθεια ενοποίησης των υπηρεσιών ΠΦΥ (Chevreul
et al., 2010).

Ιταλία

- Η ΠΦΥ είναι υπό την ευθηνή των υγειονομικών περιφερειών.
- Πρόσφατα υπήρξε προσπάθεια εκσυγχρονισμού του συστήματος
πρωτοβάθμιας και μετάβασης από το μοντέλο του οικογενειακού γιατρούgatekeeper σε ένα μοντέλο με μεγαλύτερη διασύνδεση μεταξύ των
επαγγελματιών και υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας.

- Οι πολίτες έχουν δικαίωμα άμεσης πρόσβαση στον οικογενειακό γιατρό και σε
περίπτωση που τον παρακάμψουν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν
χρηματικό ποσό της τάξεως των 20€.
- Το πιο σημαντικό πρόβλημα στο ιταλικό σύστημα πρωτοβάθμιας κάλυψης
είναι η γεωγραφική ανισότητα μεταξύ βορρά και νότου, η οποία
αντικατοπτρίζει κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες του ιταλικού κράτους.

Μάλτα
- Το σύστημα ΠΦΥ αφορά κατά 70% τον ιδιωτικό τομέα όπως δείχνει η
ετήσια καταγραφή που οργανώνει το εθνικό ινστιτούτο υγείας.
- Με βάση τις ίδιες καταγραφές γίνεται προσπάθεια να κατανέμονται οι
πόροι από τον προϋπολογισμό προς τις επιθυμίες και τις ελλείψεις των
πολιτών.
- Εκτός από τον ιδιωτικό τομέα, υπάρχουν οχτώ δημόσια κέντρα ΠΦΥ
υπεύθυνα, τόσο για την καταγραφή, την πρόληψη και τα μέτρα υγιεινής,
όσο και για την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.

- Υπεύθυνος για την κατανομή των πολιτών στο σύστημα είναι ο
οικογενειακός γιατρός (Azzopardi et al., 2017).

Κύπρος
- Τα ο σύστημα της πρωτοβάθμιας πάσχει από την έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των δομών
που την παρέχουν (WHO, 2017).
- Το σύστημα είναι μεικτό, με συνύπαρξη τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

- Υπάρχει οικογενειακός γιατρός, χωρίς να υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των δομών ή
σύστημα παραπομπής (gatekeeping).
- Παρόλα αυτά οι δομές του συστήματος υγείας είναι σύγχρονες και επαρκώς εξοπλισμένες,
γεγονός που αντικατοπτριζόταν σε δύο έρευνες ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκαν.
(Theodorou, 2009).
- Το ποσοστό των ασθενών που επισκέπτεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο κάποιον ειδικό
γιατρό είναι 70%, εκ του οποίου μόλις το 11% είχε επισκεφθεί πρώτα έναν οικογενειακό
γιατρό, γεγονός που αντικατοπτρίζει το έλλειμμα διασύνδεσης (Theodorou et al., 2012).

Βέλγιο
-

Ο οικογενειακός γιατρός δεν έχει το ρόλο της κατανομής των ασθενών σε άλλες ειδικότητες ή στα
νοσοκομεία (gatekeeper).

-

Εν μέρει η επιλογή αυτή έγκειται στο γεγονός ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και τον οικογενειακό
γιατρό δεν γίνεται μέσω του δημόσιου, αλλά μέσω του ιδιωτικού τομέα.

-

Αποτέλεσμα αυτού είναι η υπερβολική χρήση των δευτεροβάθμιων δομών, ιδίως για χρόνια νοσήματα
(WHO, 2017).

-

Οι οικογενειακοί γιατροί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως και οι διάφορες άλλες ειδικότητες, στις
οποίες ο πολίτης έχει ελεύθερη πρόσβαση.

-

Το πλαίσιο της ΠΦΥ δεν είναι ξεκάθαρο καθώς οι πολίτες μπορούν να αναφερθούν και στις υπόλοιπες
ιατρικές ειδικότητες, χωρίς τη μεσολάβηση του οικογενειακού γιατρού, για ζητήματα πρωτοβάθμιας
κάλυψης.

-

Πρόσφατα έχει λάβει χώρα μεταρρύθμιση για την επέκταση της ημερήσιας λειτουργίας των
οικογενειακών γιατρών, με σύγχρονη καταγραφή της γνώμης των πολιτών από το κράτος (Gerkems and
Merkur, 2010).

Πορτογαλία
-

Η ΠΦΥ δεν περιορίζεται στον οικογενειακό γιατρό, καθώς υπάρχουν από το 2006 και μετά μια σειρά
κρατικών προγραμμάτων με επίκεντρο την ενημέρωση και την πρόληψη.

-

Καταρχήν υπάρχει ειδικότητα δημόσιας υγείας, η οποία αποκτάται μετά από 4 χρόνια εργασίας στον
τομέα, και ασχολείται με την επιδημιολογία και την καταγραφή περιστατικών που αφορούν τη δημόσια
υγεία.

-

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και το παρατηρητήριο δημόσιας υγείας.

-

Επιπρόσθετα υπάρχουν δύο κρατικές διαδικτυακές σελίδες, μέσω των οποίων ο πολίτης έχει τη
δυνατότητα να ενημερώνεται με ασφαλές και επιστημονικά έγκυρο τρόπο.

-

Πέρα από τις διαδικτυακές σελίδες, υπάρχει συγκροτημένο πρόγραμμα δημόσιας εκπαίδευσης και
ενημέρωσης πάνω στην ΠΦΥ.

-

Ο οικογενειακός γιατρός έχει την ευθύνη κατανομής των ασθενών (gatekeeping) μέσα από ένα δίκτυο
δομών που περιλαμβάνουν κέντρα υγείας, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία. (Simoes et al., 2017).

Επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
We are not talking
about Legislation
But
We are talking about
Reforms and
Implementation
(“legalistic formalism”)

• Δεν συζητούμε για
Νομοθεσία
• Αλλά
• Για Μεταρρυθμίσεις
και την Εφαρμογή των
Νόμων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεντρώνεται περισσότερο σε ζητήματα πρόληψης και
προαγωγής της υγείας (αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων και του
καρκίνου) παρά σε ζητήματα οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας.
Στην Ελλάδα αντιθέτως διαχρονικά η ΠΦΥ μεταρρυθμίζεται με νομοσχέδια και
ζητήματα οργάνωσης, χωρίς να προκύπτουν υλικά αποτελέσματα:
“Legalistic formalism”

έχουν νομοθετηθεί αρκετές φορές κέντρα υγείας αστικού τύπου, η κάρτα υγείας
ασθενούς και ο οικογενειακός γιατρός, χωρίς να εμφανίζονται στην καθημερινή
ζωή. Λόγω αυτού, την παροχή της ΠΦΥ αναλάμβαναν κυρίως ιδιωτικά διαγνωστικά
κέντρα και ιδιώτες γιατροί, με υψηλό κόστος για το δημόσιο και τα ταμεία
ασφάλισης με αμφίβολα αποτελέσματα (Υφαντόπουλος, 2015)

Κρίση και Μακρο-Οικονομικό
Πλαίσιο στην Ελλαδα

ΑΕΠ: Ετήσιος Ρυθμός Ανάπτυξης στην Ελλάδα και
την Ευρωζώνη

Σημαντική Μείωση της Αγοραστικής Δύναμης των
Νοικοκυριών
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ΠΦΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1
- Κατάρρευση bismark μοντέλου διότι δεν κάλυπτε τον συνολικό
πληθυσμό ισότιμα
- Εισαγωγή στοιχείων Beveridge (γενική φορολογία)
- Η Ιδιωτική Ασφάλιση καλύπτει του ίδιους κινδύνους
- 205 κέντρα υγείας , 174 ΠΕΔΥ πρώην ΙΚΑ, 220 περιφερειακά και τοπικά
καταστήματα υγείας , και έχουν σχεδιαστεί άλλα 700 ΤΟΜΥ με πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης
- Οι γενικοί παραπέμπουν σε άλλες ειδικότητες την συνταγογραφηση (πχ.
καρδιολόγους)
- 3000 κενές οργανικές θέσεις στην ΠΦΥ
- 30% δεν εφημερεύει και δουλεύει 5ημερο

ΠΦΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2
- Τα συμβόλαια των ιατρών δεν περιέχουν όρους αποδοτικότητας
τους στα μείζονα επιδημιολογικά προβλήματα του Ελληνικού
πληθυσμού
- Ελευθερία επιλογής ιατρού δεν υπάρχει (μηδέν κίνητρα για τους
ιατρούς να αυξήσουν την ποιότητα τους για να συγκρατήσουν
ασθενείς στη λίστα τους.
- Προβλήματα στην πρόσβαση (3η χειρότερη θέση στην ΕΕ. ενώ
έχουμε την 1η θέση στο δείκτη γιατρός ανά κάτοικο)

Ιατρικοί Δείκτες
- Αύξηση Βρεφικής θνησιμότητας
- Αυξημένοι Σταθμισμένοι Δείκτες καρκίνου όπου συλλέγονται

- 1οι μαζί με Βουλγαρία στο κάπνισμα
- 1οι στη παχυσαρκία
- Χαμηλότερο ποσοστό εμβολιασμού στους ενήλικες
- Χαμηλότερο ποσοστό πρόσληψης ασθενειών του παχέους εντέρου
- Στο εξωτερικό είναι ανεπίτρεπτο να μην ελέγχονται οι ασυμβατότητες /
αλληλεπιδράσεις σε περιπτώσεις πολυφαρμακίας (ρόλος του φαρμακοποιού,
καταγραφή κίνδυνου σε θέματα πρόληψης)

