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Γιατροί του Κόσμου

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΓτΚ) είναι μια ανθρωπιστική οργάνωση που ακο-

λουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας διατηρώντας την οικο-

νομική και διοικητική της ανεξαρτησία. Με δεκάδες προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας στην 

Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, Έλληνες γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και 

τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. Στο πεδίο, οι ΓτΚ, διατηρώντας την ανεξαρ-

τησία τους, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, διοργανώνουν αποστολές με 

στόχο την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε πληθυσμούς που το έχουν ανάγκη. Οι ΓτΚ, σε μια 

περίοδο με οικονομικούς περιορισμούς για τις ΜΚΟ στην Ελλάδα, κατάφεραν να επεκτείνουν τις 

δραστηριότητές τους με περιορισμένες χρηματοδοτήσεις προωθώντας τον εθελοντισμό, ακολου-

θώντας ακριβή και διαφανή πρότυπα υλοποίησης. Οι ΓτΚ Ελλάδας ιδρύθηκαν το 1990 και αποτε-

λούν μοναδικό ελληνική οργάνωση. Συγχρόνως παραμένουν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των Για-

τρών του Κόσμου που αποτελείται από 16 αντιπροσωπείες. Η βασική αρχή που διέπει τις δράσεις 

των ΓτΚ είναι ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από την 

εθνοτική του προέλευση, τη θρησκεία, την ιδεολογία ή τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Ως εκ τού-

του, οι ΓτΚ καθοδηγούνται από τις αρχές της ουδετερότητας και της αμεροληψίας. Ωστόσο, αυτή η 

ουδετερότητα δεν εμποδίζει του ς ΓτΚ από το να μιλήσουν ανοιχτά και να καταγγείλουν τις παρα-

βιάσεις δικαιωμάτων που διαπιστώνουν. Οι ΓτΚ καταπολεμούν την αδικία σε όλες τις μορφές της. 

Σταθεροί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι ΓτΚ αντιτίθενται αποφασιστικά στον κοι-

νωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση των μεταναστών χωρίς χαρτιά και των προσφύγων, 

των ανασφάλιστων, των αστέγων και άλλων ευπαθών ατόμων που έχουν μικρή ή καμία πρόσβαση 

στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Οι ΓτΚ στηρίζονται στην αφοσίωση των εθελοντών και στην οικο-

νομική υποστήριξη των δωρητών τους. Οι πόσοι τους που προέρχονται κυρίως από δωρεές ιδιω-

τών διασφαλίζουν την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της δράσης τους.

Συμπληρώνοντας 30 χρόνια συνεχούς δράσης το 2020, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν καθι-

ερωθεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προ-

ωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας.
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Η μελέτη του ελληνικού συστήματος υγείας αποτελεί από μόνη της ένα εργαλείο αντιμετώπισης 

και των παθογενειών που το χαρακτηρίζουν. Ακόμα και αν το ελληνικό σύστημα είναι δομημένο 

πάνω στην πλήρη ένταξη και στην ισότιμη περίθαλψη, αυτό δεν αποτυπώνεται στην πράξη καθώς 

πληθυσμιακές ομάδες είτε εξαναγκάζονται να πληρώνουν συχνά υπέρογκα κόστη για τις υπηρεσί-

ες υγείας είτε πλήττονται περισσότερο για μια σειρά από λόγους όπως το γεγονός ότι συχνά δεν 

μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν τα φάρμακά τους. 

Όπως αναλύθηκε παραπάνω ζητήματα όπως το κόστος των υπηρεσιών και του φαρμάκου, η εγγύ-

τητα σε μονάδες υγείας, η ανισομερής κατανομή προσωπικού στην επικράτεια, η κατανόηση λει-

τουργίας του συστήματος και των χαρακτηριστικών του (π.χ. για τους αιτούντες άσυλο), τα ενδο-

νοσοκομειακά κόστη, η ιδιωτική δαπάνη, οι άτυπες πληρωμές καθώς και μία σειρά από άλλους 

λόγους συνιστούν τα εμπόδια που συναντά κανείς, κυρίως όμως οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, 

στην υγειονομική περίθαλψη στην Ελλάδα. Για τους ανθρώπους δε, που χρήζουν χειρουργικής 

επέμβασης, ο χρόνος αναμονής στις λίστες των χειρουργείων αποτελεί ένα μόνιμο και θεσμοθετη-

μένο πλέον πρόβλημα. Ουσιαστικά αντί να ενισχυθούν οι δομές υγείας με χειρουργούς όλων των 

ειδικοτήτων αλλά και με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, δημιουργήθηκε η τακτική της λί-

στας, η οποία συχνά σημαίνει και μήνες αναμονής για χειρουργικές επεμβάσεις. 

Παράλληλα οι μηδαμινές δαπάνες για την πρόληψη, τα υψηλά σχετικά νούμερα των αποτρέψιμων 

θανάτων και άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα οι θεραπεύσιμες μορφές καρκίνου, αναδεικνύ-

ουν επίσης τα κενά που υπάρχουν στο Ελληνικό σύστημα υγείας εφόσον η διάγνωση τέτοιον ογκο-

λογικών περιπτώσεων δεν πραγματοποιείται εγκαίρως, καθώς δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη συ-

στηματικών μαζικών εξετάσεων στον πληθυσμό.

Η περίοδος της πανδημίας, στο σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη της ορατότητας των 

επιπτώσεων και στη χώρα μας ανέδειξε πλήθος των παθογενειών που αναφέρθηκαν. Ζητήματα 

όπως η ανεπάρκεια σε μονάδες νοσηλείας, σε ΜΕΘ, σε προσωπικό αλλά και η μη επαρκής στελέ-

χωση των μονάδων της περιφέρειας, αποτέλεσαν βασικά προβλήματα τόσο στην πρόσβαση όσο 

και στην θνητότητα από την Covid-19. 

Ωστόσο οι συγκεκριμένες ελλείψεις δεν αποτελούν κεραυνό εν αιθρία. Μια δομημένη προσπάθεια 

περικοπής δαπανών για το σύστημα υγείας συντονίστηκε και εφαρμόστηκε κατά τα προγράμμα-

τα δημοσιονομικής προσαρμογής τα προηγούμενα χρόνια, αφήνοντας ουσιαστικά μεγάλα κενά, τα 

οποία μία μεγάλη υγειονομική κρίση όπως αυτή του κορονοϊού ανέδειξε με τον χειρότερο τρόπο. 

Κατά τη διάρκεια των μηνών που η πανδημία εκτυλίσσεται καταγγέλθηκαν από γιατρούς και νοση-

λευτές ελλείψεις σε ΜΕΘ που καθιστούσαν απαραίτητη την επιλογή ασθενών προς διασωλήνωση. 



4Ανοίγοντας την Πρόσβαση στην Υγεία και το Φάρμακο για όλους

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉ ΠΕΡΙΘΑΛΨΉ
Ζητήματα πρόσβασης στην υγεία στην Ελλάδα

Αν και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και άλλα κυβερνητικά στελέχη διέψευσαν τις κα-

ταγγελίες, οι ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν σε κάθε πε-

ρίπτωση πραγματικότητα, αν αναλογιστεί κάνεις το ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για αντιμετώ-

πιση των περιστατικών κορονοϊού, περιλάμβανε αεροδιακομιδή ασθενών, ενώ οι βάρδιες πολλών 

νοσοκομείων ξεκινούσαν ακόμα και με 100% πληρότητα στις ΜΕΘ.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μείωση δαπανών στον κρατικό προϋπολογισμό και το ίδιο συμ-

βαίνει και με τον προϋπολογισμό του 2021, που διαμορφώθηκε ενώ οι επιπτώσεις της πανδημίας 

ήταν απολύτως ορατές , θέτοντας έτσι σοβαρό ζήτημα στην ανθεκτικότητα του ΕΣΥ. Για την αντι-

μετώπιση των ελλείψεων, των εμποδίων στην πρόσβαση και των ανισοτήτων στην υγεία, απαιτού-

νται διαρθρωτικές αλλαγές και ανάλογη αύξηση δαπανών αν επιδιώκουμε η υγεία να αποτελεί κα-

θολικό δικαίωμα και όχι προνόμιο.

Εν κατακλείδι, παρότι το ΕΣΥ έχει στέρεες βάσεις, παρατηρείται μια σειρά προβλημάτων και αδυ-

ναμιών, που καθιστούν το έργο της δημόσιας περίθαλψης ανεπαρκές. Όπως αναλύθηκε παραπάνω 

υπάρχουν κενά που επιδρούν αρνητικά στην υγεία των πολιτών και πολύ περισσότερο των ανθρώ-

πων που είναι σε δυσμενέστερη θέση είτε οικονομικά είτε όσον αφορά το επίπεδο της υγείας τους. 

Η υγειονομική κρίση που προέκυψε με την πανδημία Covid19 εξελίχθηκε σε κοινωνική, καθώς έφε-

ρε στην επιφάνεια τις βαθειές ανισότητες που χαρακτηρίζουν το εσωτερικό των κοινωνιών, αλλά 

και τις ανισότητες σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατόπιν της συγκεκριμένης διερεύνησης και υπό το συ-

γκεκριμένο πρίσμα, οι Γιατροί του Κόσμου προσπαθούν να συνεισφέρουν στον απαραίτητο διάλο-

γο για την υγεία, μεταξύ άλλων παραθέτοντας παρακάτω προτάσεις βελτίωσης του ΕΣΥ και επίλυ-

σης σημαντικών προβλημάτων.

α. Προτάσεις Πολιτικής

•  Ενίσχυση της χρηματοδότησης του Ε.Σ.Υ, ώστε οι δημόσιες δαπάνες υγείας να αντιστοιχούν του-

λάχιστον στο 6% του Α.Ε.Π (από 5% που είναι σήμερα).

•  Προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τη κάλυψη τω ελλείψεων.

•  Γεωγραφική διεύρυνση και ενίσχυση λειτουργίας των δομών υγείας του ΠΕΔΥ, σε συνδυασμό με 

καλύτερη διεπικοινωνία και διασύνδεση αυτών και Ενίσχυση των θεσμών του Οικογενειακού Ια-

τρού, της Κοινοτικής Νοσηλευτικής και της Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας, του Οικογενειακού Προ-

γραμματισμού και των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και της Παιδικής Ανο-

σοποίησης
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•  Επένδυση στην πρόληψη με θεσπισμένες περιοδικές δράσεις προαγωγής υγείας στην κοινότητα 

(σχολεία, πανεπιστήμια, κέντρα κοινότητας, λέσχες φίλιας 3ης ηλικίας, δομές ΑμΕΑ, κέντρα υπο-

δοχής και διαμονής αιτούντων άσυλο) με τη συμμετοχή φορέων της κοινωνίας των πολιτών σε συ-

νεργασία με τις αρμόδιες ΔΥΠΕ

•  Σχεδιασμός οδικού χάρτη υγείας και πρόνοιας για την επιτήρηση ιατρικών αναγκών και συστημα-

τική κατανομή πόρων σε όλη την επικράτεια στη βάση διαπιστωμένων αναγκών σύμφωνα με δη-

μογραφικά, κοινωνικοοικονομικά και επιδημιολογικά κριτήρια

•  Ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, των δράσεων ψυχοκοι-

νωνικής αποκατάστασης και των δομών φροντίδας της ψυχικής υγείας. 

•  Δημιουργία Μονάδων Χρονίων Νοσημάτων με τη συμμετοχή των γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων 

και επαγγελματιών υγείας. Οι Μονάδες αυτές θα μπορούν να στεγάζονται σε νοσοκομεία ή σε Κέ-

ντρα Υγείας ή να διασυνδέονται επαρκώς με αυτά.

•  Εκτίμηση του επιπέδου υγείας των πολιτών μέσω σχεδιασμού και εφαρμογής Εθνικού Προγράμ-

ματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου με την συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων και την Κοινωνία 

των Πολιτών.

•  Διεύρυνση των συστημάτων επιτήρησης νόσων με την συμπερίληψη της παρακολούθησης των 

μη μεταδιδόμενων νοσημάτων και Συστηματικές δράσεις εκστρατείας για την πρόληψη ασθενει-

ών και την μείωση επιπολασμού, ευαισθητοποίηση και προ αγωγή υγείας του γενικού πληθυσμού 

αναφορικά με μη μεταδιδόμενες ασθένειες όπως η παιδική παχυσαρκία, τα Καρδιαγγειακά Νοσή-

ματα, ΧΑΠ, Οστεοπόρωση, ο σακχαρώδης διαβήτης, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, η χρή-

ση καπνού, αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

•  Περαιτέρω αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, επέκταση της ηλεκτρονικής υγείας (e-health) 

σε όλους τους τομείς καθώς και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ). 

•  Εγγραμματοσύνη Υγείας και Ψηφιακή Εγγραμματοσύνη του γενικού πληθυσμού και των επαγγελ-

ματιών υγείας στο πλαίσιο ανάπτυξης δεξιοτήτων για την ανάγνωση και κατανόηση των σύγχρο-

νων πληροφοριών υγείας.

•  Καθιέρωση/Ενίσχυση διακυβερνητικής, διατομεακής και διεπιστημονικής συνεργασίας στη λογι-

κή της «ενιαίας υγείας» για την ανάπτυξη της δημόσιας υγείας και την υιοθέτηση/εφαρμογή τεκ-

μηριωμένων μέτρων/πολιτικών που εστιάζουν σε ευάλωτες, κοινωνικά αποκλεισμένες και περι-

θωριοποιημένες κοινότητες.
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•  Ενίσχυση μέτρων κοινωνικής προστασίας και βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης για όλους με στό-

χο την καταπολέμηση των ανισοτήτων στην υγεία και στην εκπαίδευση και την αποφυγή κοινω-

νικού αποκλεισμού, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και των Στό-

χων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και Συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων σε τοπικό, περιφερειακό 

και εθνικό επίπεδο που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή και την αντιμετώπι-

ση των ανισοτήτων στην υγεία.

•  Άρση των διακρίσεων και σεβασμός της διαφορετικότητας και της ταυτότητας φύλου και σεξου-

αλικού προσανατολισμού σε υγειονομικές δράσεις όπως των προϋποθέσεων στην αιμοδοσία (θε-

σμικός αποκλεισμός ΛΟΑΤΚΙ ατόμων)

•  Μείωση της συμμετοχή για διενέργεια Διαγνωστικών εξετάσεων όταν απαιτείται άμεση διάγνω-

ση και τα διαθέσιμα ραντεβού σε Δημόσιες Δομές Υγείας ξεπερνούν τα εύλογα χρονικά διαστή-

ματα και Αύξηση του οικονομικού ορίου για την συμμετοχή στο μέτρο της χαμηλότερης η μηδενι-

κής συμμετοχής στις δαπάνες υγείας συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων

•  Λήψη περαιτέρω μέτρων για την Αύξηση του μεριδίου της αγοράς των γενόσημων φαρμάκων και 

Διευκόλυνση της πρόσβασης των ασθενών στα καινοτόμα φάρμακα 

β. Για τα Κοινωνικά Φαρμακεία

•  Θέσπιση νομικού πλαισίου για διαδικασία και τον τρόπο δωρεάς περισσευούμενων φαρμάκων 

από ιδιώτες προς δομές κοινωνικής αλληλεγγύης 

•  Θέσπιση κανονισμού λειτουργίας των κοινωνικών φαρμακείων που θα ορίζει ενιαία κριτήρια για 

τους δικαιούχους τους αλλά και τον ακριβή τρόπο λειτουργίας τους σύμφωνα με τη φαρμακευτι-

κή νομοθεσία.

•  Ενίσχυση του θεσμού κοινωνικών φαρμακείων και του ανθρωπιστικού ρόλου που επιτελούν με 

την διασφάλιση σταθερής χρηματοδότησης. 

•  Πρόσβαση των κοινωνικών φαρμακείων στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση για δυνατότητα παρα-

κολούθησης εκτέλεσης των συνταγών που εκτελούνται από κοινωνικά φαρμακεία και δυνατότητα 

περαιτέρω συνταγογράφησης από τους θεράποντες ιατρούς που εξέδωσαν τις σχετικές συνταγές.

•  Ενίσχυση της συνεργασίας και καλύτερος συντονισμός μεταξύ των κοινωνικών φαρμακείων και 

των δημόσιων νοσοκομείων, ιδίως σε περιπτώσεις φαρμάκων και υγειονομικού υλικού που βρί-

σκονται σε έλλειψη στα νοσοκομεία και σε περίσσευμα στα κοινωνικά φαρμακεία. 
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•  Διασφάλιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όλων των συμμετεχόντων καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο στη διαδικασία δωρεάς φαρμάκων, σύμφωνα με τον Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δε-

δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπα-

ϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυ-

σικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 

στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 και άλλες διατάξεις». 

γ. Για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Εκτός των παραπάνω προτάσεων για την χρηματοδότηση της Δημόσιας Υγείας, την ενίσχυση του 

ΕΣΥ, την περαιτέρω ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας φροντίδας, και την άρση κάθε είδους οικονομι-

κού εμποδίου στην πρόσβαση όλων στο σύστημα υγείας, μέτρα που συστήνει και ο ΠΟΥ με τις τε-

λευταίες του οδηγίες, προτείνονται επίσης:

•  Διενέργεια μαζικών τεστ, ιχνηλάτηση και παρακολούθηση των περιστατικών covid-19 στην κοινό-

τητα, ουσιαστική επίταξη του ιδιωτικού τομέα και ένταξη στον κρατικό σχεδιασμό, άνοιγμα των 

κλειστών νοσοκομείων, επιτάχυνση του εμβολιαστικού προγράμματος και επίλυση των χρόνιων 

αιτημάτων των υγειονομικών. 

•  Απρόσκοπτη πρόσβαση σε προσιτό και άμεσο εμβολιασμό για όλους

•  Αντιμετώπιση του συνόλου των νοσογόνων παραγόντων, (του αιτιολογικού συμπλέγματος/κοινω-

νικών προσδιοριστών της υγείας) για την καταπολέμηση της πανδημίας.

•  Χάραξη μακροπρόσθεσμης πολιτικής για τη δημόσια υγεία με στόχο τη μείωση των κοινωνικών 

και οικονομικών ανισοτήτων για να διασφαλιστεί ότι η πανδημία COVID-19 δεν αυξάνει τις ανισό-

τητες στην υγεία για τις μελλοντικές γενιές.


