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1. Εισαγωγή 

 

Τα συστήματα Υγείας αποτελούν ίσως έναν από τους βασικούς δείκτες ευημερίας μιας 

κοινωνίας. Καταδεικνύουν το πόσο υγιής είναι ο πληθυσμός, ενώ παράλληλα 

αντικατοπτρίζουν σε κάποιες περιπτώσεις και την ευρύτερη πολιτική, όπως για παράδειγμα 

τις πολιτικές λιτότητας που εφαρμόστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2008 σε 

μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό σε πολλά από τα κράτη-μέλη.  

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις πολιτικές περικοπής δαπανών, είναι αναμφίβολο ότι αυτές 

αύξησαν τους χρόνους αναμονής τόσο για την άμεση παροχή περίθαλψης στις μονάδες 

επειγόντων περιστατικών, όσο όμως και σε ό,τι αφορά τα χειρουργεία και τα ραντεβού με 

εξειδικευμένο γιατρό. 

 

Σημαντικό όμως είναι το πως τα κράτη επιχείρησαν να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα 

των συστημάτων τους, σε ό,τι έχει να κάνει κατά βάση με την πρόσβαση αλλά και την ίδια 

τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Για παράδειγμα οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής 

αποτελούν ένα από τα βασικά εμπόδια στη πρόσβαση και μπορεί να έχουν πολλές 

διαφορετικές πηγές αλλά και μεγάλες προεκτάσεις, από την επιδείνωση της πάθησης ενός 

ασθενή, μέχρι τον αποκλεισμό από την πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια περίθαλψη, μιας 

ολόκληρης κοινωνικής κατηγορίας.  

 

Στην παρούσα μελέτη θα παρουσιαστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 4 ευρωπαϊκές 

χώρες (Βρετανία, Γερμανία, Σουηδία, Ολλανδία) αναφορικά με τους χρόνους αναμονής, 

ενώ παράλληλα θα εξεταστεί και ο τρόπος αλλά και τα εργαλεία μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας των συστημάτων Υγείας τους, σε συνδυασμό με τις κυβερνητικές 

πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας αλλά και της πρόσβασης, 

συμπεριλαμβανομένων των χρόνων αναμονής. Επίσης θα παρουσιαστούν κενά στην 

παρακολούθηση του ελληνικού συστήματος Υγείας, βάσει των κοινωνικών προσδιοριστών 

και των συναφών στοιχείων τα οποία θα έπρεπε να συγκεντρώνονται για μια ολοκληρωμένη 

και επιτυχημένη καταγραφή των ζητημάτων που άπτονται της διαχείρισης του ελληνικού 

συστήματος υγείας.  

 

 

2. Χρόνοι αναμονής και τρόποι καθορισμού ραντεβού 

 

α. Μεγάλη Βρετανία  

 

Το σύστημα υγείας της Μ. Βρετανίας, καλούμενο NHS (National Health System), είναι εξ 

αυτών που εν γένει η πρόσβαση είναι δωρεάν, ωστόσο και πάλι υφίστανται αποκλεισμοί 

συνολικά από την παροχή Υγείας, εφόσον οι χρόνοι αναμονής είναι τόσο μεγάλοι, που ένα 

πολυπληθές μέρος των χρηστών του συστήματος στρέφονται στην ιδιωτική Υγεία, με την 

ιδιωτική δαπάνη να αποτελεί μεγάλο βαρίδι έως καταστροφικό έξοδο για τα δύο τρίτα του 

φτωχότερου τεταρτημορίου του πληθυσμού. Η μεγαλύτερη ιδιωτική δαπάνη στη Μ. 

Βρετανία (OOP spending), αφορά τη μακροχρόνια περίθαλψη. 
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Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την έκθεση για το «Προφίλ Υγείας», του Ηνωμένου 

Βασιλείου, τα δεδομένα της οποίας εκτείνονται έως το 2019, στην Αγγλία, οι δαπάνες που 

αφορούν την κοινωνική μέριμνα ελέγχονται βάσει σκοπού, δηλαδή κρίνεται πριν τη 

χρηματοδότηση ο σκοπός χρήσης. Οι κοινωνικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και η 

περίθαλψη, θεωρούνται καθολικό δικαίωμα μόνο στη Σκωτία. Σε αυτό το πλαίσιο, η ιατρική 

περίθαλψη μετατρέπεται συχνά από δικαίωμα σε προνόμιο, αφού οι δαπάνες είναι συχνά 

ιδιωτικές. Αυτό συμβαίνει καθώς ενώ πολλές υπηρεσίες είναι επίσημα διαθέσιμες στο NHS, 

οι λίστες αναμονής αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα για έναν ασθενή ο οποίος στρέφεται 

στην πανάκριβη βρετανική ιδιωτική υγεία. 

 

Ενδεικτικό για την κατάσταση είναι ότι από το 2008 τα κονδύλια που παρέχονται από το 

κράτος στο NHS, δεν ανταποκρίνονται στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση υπηρεσιών. 

Ταυτόχρονα, ενώ ο προϋπολογισμός βρίσκεται σε μέγεθος συγκρινόμενο με τον μέσο όρο 

χωρών της ΕΕ, είναι μικρότερος σε σχέση με άλλα κράτη, παρόμοιου μεγέθους ΑΕΠ. 

Επομένως αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι χρόνοι αναμονής και παρά το γεγονός 

ότι το  NHS είναι σε γενικές γραμμές δωρεάν, με την προσβασιμότητα να κυμαίνεται επίσης 

σε καλά επίπεδα, ο χρόνος αναμονής και τα οικονομικά εμπόδια για συγκεκριμένες ιατρικές 

εξετάσεις όπως οι οδοντιατρικές, έχουν αυξηθεί καθώς δεν είναι πάντα δωρεάν.  

 

Σε σχέση με τα χειρουργεία, ο χρόνος αναμονής για εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις 

επίσης έχει αυξηθεί σε σχέση με παλαιότερα αλλά διαφέρει και από περιοχή σε περιοχή 

αλλά και αναλόγως τη «χώρα». Για παράδειγμα οι χρόνοι είναι διαφορετικοί στη Σκωτία και 

στην Αγγλία. Συνάμα σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η πίεση στο εκάστοτε σύστημα 

υγείας. 

 

Την ίδια ώρα φαίνεται πως αξιοσημείωτος παράγοντας για τις καθυστερήσεις στην παροχή 

περίθαλψης είναι και οι ελλείψεις σε προσωπικό. Το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ έχει αυξήσει 

γιατρούς, έχει μειώσει νοσηλευτικό προσωπικό. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2018, βάσει 

των δεδομένων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπήρχαν 39.000 κενές θέσης 

νοσοκόμων, αριθμός που αποτελεί μεγάλο κομμάτι της «πίτας» που απαρτίζει το προσωπικό 

και μεταφράζεται σε ένα ποσοστό 11% του συνολικού νοσηλευτικού δυναμικού. Επομένως 

οι ελλείψεις επηρεάζουν και τον αριθμό των εκπαιδευόμενων, αφού μπροστά στις σταθερές 

ελλείψεις ολοένα και λιγότεροι άνθρωποι επιλέγουν να εργαστούν ως νοσηλευτές στο NHS, 

πράγμα που με τη σειρά του σηματοδοτεί και αύξηση των χρόνων αναμονής αλλά και 

μικρότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες. Όπου λοιπόν δεν υπάρχει αρκετό εργατικό δυναμικό, 

αυξάνονται οι λίστες αναμονής. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι δυσκολίες στην 

πρόσβαση αντιμετωπίζονται κυρίως όμως λόγω των καθυστερήσεων στο κλείσιμο ραντεβού 

με γενικό παθολόγο. 

 

Πάντως είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η βρετανική κυβέρνηση έχει επιχειρήσει να 

αυξήσει τον αριθμό των εκπαιδευομένων νοσηλευτών, αυξάνοντας αντίστοιχα τα 

εκπαιδευτικά κέντρα, ωστόσο σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έως και 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_uk_english.pdf
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τον Σεπτέμβριο του 2018, η εισαγωγή νεοεκπαιδευομένων νοσηλευτών στο σύστημα υγείας, 

παρέμεινε σταθερή. Η βρετανική κυβέρνηση ισχυρίζεται όμως ότι τα τρία τελευταία χρόνια 

ο αριθμός των γιατρών και νοσηλευτών αυξάνεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

δημοσίευσε τον Απρίλιο του 2020, ο αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού αυξήθηκε 

κατά 13.502 και των γιατρών κατά 7.800. Παράλληλα βάσει και πάλι των επίσημων 

στοιχείων, μια αύξηση 16% σε σχέση με το 2019 είδαν και οι αιτήσεις για παρακολούθηση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων για νοσηλευτές. 

 

Σε κάθε περίπτωση, σε έρευνα που διεξήχθη στις ηλικίες άνω των 16 ετών, την οποία και 

παραθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η συντριπτική πλειοψηφία (90%) αναφέρει τους χρόνους 

αναμονής ως το βασικότερο εμπόδιο στην πρόσβαση. Ένα ποσοστό 3% του πληθυσμού 

ανέφερε μη καλυπτόμενες ανάγκες λόγω κόστους, χρόνου αναμονής ή απόστασης από τις 

υπηρεσίες. Ένα ογκώδες ποσοστό που ανέρχεται σε 84,4% έχει περιμένει για να 

εξυπηρετηθεί στα επείγοντα, πάνω από 4 ώρες. Ωστόσο μπορεί οι καθυστερήσεις να 

αυξάνονται αλλά μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει «θετικό» το γεγονός ότι δεν εντοπίζονται 

ιδιαίτερες μεταβολές ανάμεσα σε κατηγορίες με διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό 

υπόβαθρο.  

 

Αυτό που ορίζει τις αποκλίσεις όμως είναι το κόστος της ιδιωτικής δαπάνης το οποίο δεν 

είναι όλοι σε θέση να πληρώσουν για να παρακάμψουν τους τεράστιους χρόνους αναμονής 

του NHS, όπως για παράδειγμα εκείνους για φυσιοθεραπείες. Τα στατιστικά στοιχεία της 

Παγκόσμιας Τράπεζας δείχνουν μια συνεχόμενη ανοδική πορεία των ιδιωτικών δαπανών για 

την υγεία στη Μ. Βρετανία.  

 

Κατά την περίοδο της πανδημίας τα πράγματα έγιναν χειρότερα. Σύμφωνα με άρθρο στους 

New York Times, που δημοσιεύθηκε στα μέσα Ιουλίου του 2020, σχεδόν 4 εκατομμύρια 

άνθρωποι ήταν εγγεγραμμένοι στις λίστες αναμονής, περιμένοντας για απλές θεραπείες. 

Αυτή η κατάσταση όμως φαίνεται να είχε «προεργασία», αφού τον Ιανουάριο του 2020, 1 

στους 6 ασθενείς, βρισκόταν σε λίστα αναμονής για διάστημα μεγαλύτερο των 18 

εβδομάδων για θεραπείες ρουτίνας. Λίγους μήνες μετά, τον Ιούνιο του 2020, 2,4 

εκατομμύρια ασθενείς με καρκίνο περίμεναν για θεραπεία ή εξετάσεις στην Αγγλία. Τον 

Απρίλιο όμως ακόμα και αν έβρισκα γιατρό για εξέταση, ο μέσος χρόνος για τη θεραπεία 

ήταν 12,2 εβδομάδες, ενώ ένας αριθμός που υπερβαίνει το 1 εκατ. ασθενών, περίμενε για 

διάστημα μεγαλύτερο των 18 εβδομάδων. Ασθενείς νεότεροι σε ηλικία, σύμφωνα με το 

δημοσίευμα, περίμεναν περισσότερο από 1 χρόνο για θεραπείες που αφορούσαν δερματικά 

ζητήματα. 

 

Εν κατακλείδι, παρά την καλή οικονομικά κάλυψη και τα χαμηλά ποσοστά μη 

καλυπτόμενων αναγκών, οι ιδιωτικές δαπάνες για να ξεπεραστούν οι χρόνοι αναμονής ή για 

εξετάσεις και θεραπείες που δεν είναι εν γένει δωρεάν στο NHS, όπως οι οδοντιατρικές, αν 

και για ιδιαίτερα μικρό ποσοστό, είναι καταστροφικές για κάποια νοικοκυριά, που το 2014, 

απάρτιζαν 1,4% των νοικοκυριών της Μ. Βρετανίας. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε 1,1 

εκατ. άνθρωποι να χρειάζεται να προβούν σε καταστροφικές για τα οικονομικά τους 

https://www.gov.uk/government/news/nhs-nurse-numbers-continue-to-rise-with-13502-more-than-last-year
https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=GB
https://www.nytimes.com/2020/07/18/world/europe/nhs-waiting-times-coronavirus.html
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δαπάνες για περίθαλψη, πράγμα που σημαίνει ποσοστό μεγαλύτερο του 40% των μη 

ανελαστικών εξόδων των δύο από τα τρία νοικοκυριά που βρίσκονται στο φτωχότερο 

τεταρτημόριο του πληθυσμού, παρά τις εξαιρέσεις στην καταβολή κομίστρου για 

συνταγογράφηση φαρμάκων για παράδειγμα. 

 

β. Γερμανία 

 

Το σύστημα υγείας της Γερμανίας αποτελεί ένα από εκείνα που θεωρούνται πρότυπα. Η 

Γερμανία βρίσκεται αρκετά κοντά σε αυτό που αναφέρεται ως καθολική κάλυψη, με τις 

κρατικές δαπάνες για την υγεία να είναι ιδιαίτερα υψηλές, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αριθμό των ανθρώπων που αναφέρουν μη καλυπτόμενες 

ανάγκες υγείας να βρίσκεται σε επίπεδο που «φλερτάρει» με το μηδέν. Η διαχείριση του 

τομέα της Υγείας στη Γερμανία, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της ομοσπονδιακότητάς της 

χωρίζεται σε δύο επίπεδα, κρατικό και ομοσπονδιακό ενώ μεγάλη βαρύτητα δίνεται και σε 

αυτοδιοικητικούς φορείς. Οι αρμόδιες αρχές των επιπέδων αυτών διαχείρισης, συνέρχονται 

στη Μικτή Ομοσπονδιακή Επιτροπή, η οποία επιφορτίζεται με τη «μετάφραση» 

νομοθετημάτων σε συγκεκριμένους κανονισμούς.  

 

Ωστόσο ακόμα και το σύστημα υγείας της Γερμανίας, διαθέτει κενά, κυρίως όσον αφορά 

τους διαθέσιμους πόρους αλλά και σε σχέση με άλλα ζητήματα όπως το σύστημα 

πληρωμών για την υγεία. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν για το 

«Προφίλ Υγείας» της χώρας, με δεδομένα συλλεχθέντα έως το 2019, στη Γερμανία 

εντοπίζονται ανισότητες ως προς την πρόσβαση ανάμεσα στους πολίτες που διαθέτουν 

δημόσια και εκείνους που διαθέτουν ιδιωτική ασφάλιση. Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι 

πολίτες που διαθέτουν Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας (Private Health Insurance, PHI), φέρνουν 

περισσότερα κέρδη στο σύστημα Υγείας, της τάξης του 20% έως 35% παραπάνω - αφού και 

πάλι χρησιμοποιούν τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, απλά καταβάλλουν ένα κόμιστρο - 

πολλές φορές προτεραιοποιούνται σε σχέση με όσους διαθέτουν Κρατική Ασφάλιση Υγείας 

(Statutory Health Insurance, SHI). Σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα, ειδική μεταχείριση 

φαίνεται να υπάρχει στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης.  

 

 

Ειδικότερα όμως σε σχέση με τους χρόνους αναμονής, σε έρευνα που διεξήχθη το 2017, το 

ποσοστό που ανέφερε μη καλυπτόμενες ανάγκες λόγω χρόνου αναμονής ήταν κοντά στο 

μηδέν, ενώ μόνο ένα ποσοστό που ανέρχεται σε 3% επί του συνολικού πληθυσμού ανέφερε 

ότι περίμενε για θεραπεία δύο ή και περισσότερους μήνες. Σε έρευνα του ινστιτούτου BMC 

το 2018, ο μέσος χρόνος αναμονής για ραντεβού με γενικό παθολόγο, καθοριζόταν στις 4 

ημέρες, ενώ δεν υπήρχε κάποια ουσιαστική διαφορά στον χρόνο αναμονής μεταξύ ασθενών 

με δημόσια και ιδιωτική ασφάλιση. Ωστόσο, οι χρόνοι αναμονής για τους ασθενείς με 

δημόσια ασφάλιση αυξάνονται, ενώ οι ασθενείς με ιδιωτική κάλυψη, έχουν ταχύτερη 

πρόσβαση σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες και θεραπείες, σε μικρότερο χρόνο. Το 

συγκεκριμένο ζήτημα αναδεικνύει και την ανάγκη μεταρρύθμισης του συστήματος 

πληρωμών. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25115137/
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_de_english.pdf
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-018-3000-6
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Παρ’ όλα αυτά σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η μείωση των χρόνων αναμονής 

βρίσκεται στο κέντρο της πολιτικής ατζέντας, με το Βερολίνο να αναλαμβάνει διάφορες 

πρωτοβουλίες προς τη κατεύθυνση της μείωσης. Μεταρρυθμίσεις όπως η εφαρμογή 

ποιοτικών κριτηρίων στη σχεδίαση της νοσοκομειακής φροντίδας, χωρίς ωστόσο να 

υπάρξουν αλλαγές στη δομή του συστήματος, προσβλέπουν στη βελτίωση της κατάστασης. 

Ακόμα, το 2018 δημιουργήθηκε μια επιτροπή η οποία θα εξέταζε προτάσεις για την 

αναθεώρηση και μια πιθανή εναρμόνιση των κομίστρων ανάμεσα στους ασθενείς με 

ιδιωτική και κρατική ασφάλιση σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες στα επείγοντα των 

νοσοκομείων. 

 

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι η Κρατική Ασφάλιση Υγείας, δεν καλύπτει εξ ολοκλήρου 

τις οδοντιατρικές εξετάσεις, επομένως ένα ποσοστό που ανέρχεται σε 11% του συνόλου του 

γερμανικού πληθυσμού, όπως αναφέρει η έκθεση της Κομισιόν, παρουσίαζε μέχρι το 2014, 

τις οδοντιατρικές, ως μη καλυπτόμενες ανάγκες. Ανάμεσα στα υψηλά και στα χαμηλά 

εισοδήματα όμως, η διαφορά είναι ιδιαίτερα πιο αισθητή, αφού το ποσοστό μη 

καλυπτόμενων οδοντιατρικών αναγκών ανέρχεται σε 5% και 18% αντίστοιχα. 

 

γ. Σουηδία 

 

Το σύστημα υγείας της Σουηδίας, θα μπορούσε κανείς να πει ότι χαρακτηρίζεται σε μεγάλο 

βαθμό από την αποκεντρωμένη διοίκηση του. Η Σουηδία χωρίζεται σε 290 δήμους και 21 

περιφερειακά συμβούλια, με την ευθύνη της διαχείρισης της δημόσιας υγείας να βαραίνει τα 

περιφερειακά συμβούλια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα τοπικά συμβούλια ή τις 

δημοτικές αρχές. Ο ρόλος της κεντρικής κυβέρνησης είναι να θεσπίσει αρχές και 

κατευθυντήριες γραμμές και να καθορίσει την πολιτική ατζέντα για την υγεία και την 

ιατρική περίθαλψη αλλά όχι να εφαρμόζει πολιτικές. 

 

Σύμφωνα με τη σουηδική πολιτική για την υγεία, κάθε περιφερειακό συμβούλιο πρέπει να 

παρέχει στους κατοίκους καλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης αλλά και να 

εργάζεται για την προώθηση της καλής υγείας ολόκληρου του πληθυσμού. Από το 2019, τα 

περιφερειακά συμβούλια καλύπτουν επίσης τις δαπάνες οδοντιατρικής περίθαλψης για τους 

κατοίκους της περιοχής μέχρι την ηλικία των 23 ετών, ενώ η οδοντιατρική περίθαλψη από 

την ηλικία των 24 δεν είναι δωρεάν αλλά επιδοτείται από το κράτος. 

 

Οι δήμοι της Σουηδίας είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα των ηλικιωμένων στο σπίτι ή σε 

οίκους ευγηρίας. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν επίσης φροντίδα για άτομα με 

σωματική αναπηρία ή ψυχολογικές διαταραχές και παροχή υποστήριξης και υπηρεσιών σε 

άτομα που έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο. 

 

Αν και σε γενικές γραμμές η πρόσβαση στο σύστημα υγείας είναι καλή, βασικό πρόβλημα 

αποτελούν οι χρόνοι αναμονής για υγειονομική περίθαλψη, οι οποίοι το 2005 οδήγησαν 

https://sweden.se/society/health-care-in-sweden/


8 
 

στην αναδιαμόρφωση του προγράμματος εγγύησης χρόνου αναμονής. Σύμφωνα με το εν 

λόγω μέτρο, οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα να δουν έναν γιατρό εντός επτά ημερών από την 

ημέρα που ζήτησαν βοήθεια και να τους παρασχεθεί εξειδικευμένη βοήθεια εντός 90 

ημερών και ακολούθως η έναρξη θεραπείας εντός πάλι 90 ημερών, σε περίπτωση που ο 

ειδικός γιατρός κρίνει κάτι τέτοιο απαραίτητο. Από την ημέρα δηλαδή που κάποιος αναζητά 

θεραπεία για οποιοδήποτε πρόβλημα, έχει ένα μέγιστο χρόνο 187 ημερών, εντός των οποίων 

το κράτος υποχρεούται να του την παρέχει. Σε κάθε περίπτωση με τη σύμφωνη γνώμη 

γιατρού και ασθενούς αυτός ο χρόνος μπορεί να παραταθεί. 

 

Αν όμως ο χρόνος αναμονής ξεπεράσει τις πρώτες 90 ημέρες, η εκάστοτε περιφερειακή 

αρχή είναι υποχρεωμένη να παρέχει στον ασθενή οποιαδήποτε βοήθεια ούτως ώστε να 

επισκεφτεί άλλον πάροχο υγείας εντός του «εγγυημένου» χρόνου, χωρίς καμία επιβάρυνση, 

ενώ όλες τις επαφές και τις συνεννοήσεις τις αναλαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές. 

 

Ακόμα όμως και με την εγγυοδοσία της σουηδικής κυβέρνησης, η  χώρα φαίνεται να 

αντιμετωπίζει ζητήματα πρόσβασης που έχουν να κάνουν και με τον χρόνο αναμονής. Τα 

ερευνητικά δεδομένα που παραθέτει η έκθεση για το «Προφίλ Υγείας» της Σουηδίας, 

δείχνουν ότι ο χρόνος αναμονής από περιοχή σε περιοχή απέχει παρασάγγας. Για 

παράδειγμα, την ώρα που στη Στοκχόλμη οι κάτοικοι μπορούν να  επισκεφθούν έναν ειδικό 

και να λάβουν θεραπεία εντός 90 ημερών, ένα καθόλου μικρό ποσοστό που ανέρχεται σε 

30% του πληθυσμού στη βόρεια Σουηδία, έπρεπε να περιμένει περισσότερο από 90 ημέρες 

για να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες περίθαλψης. 

 

Συνάμα, η έκθεση αναφέρει ότι οι χρόνοι αναμονής τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί για 

κάποιες από τις υπηρεσίες, ειδικότερα για εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις όπως 

αντικατάσταση μηνίσκου, επέμβαση για την οποία ο χρόνος αναμονής αυξήθηκε κατά 25% 

την τριετία 2014-2017. Σε παρόμοια ανοδική πορεία βρίσκονται οι επεμβάσεις καταρράκτη 

αλλά και αντικατάστασης ισχίου. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις επεμβάσεις καταρράκτη ο 

χρόνος αναμονής είδε το 2018 μια αύξηση 10%, καθώς ένα 20% των ασθενών παρέμεναν 

σε λίστες αναμονής για χειρουργείο για πάνω από τρεις μήνες. 

 

Οι διαφορές στους χρόνους αναμονής σύμφωνα με δημοσίευμα του γαλλικού πρακτορείου 

το 2018 φαίνεται πως οφείλεται στην κατανομή των πόρων. Σε ορισμένες περιοχές υπάρχει 

μικρότερος αριθμός γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις 

υπάρχει ακόμη και έλλειψη. Μάλιστα όπως αναφέρει το δημοσίευμα, λόγω αυτής της 

κατάστασης, ένας στους τρεις ασθενείς περιμένει περισσότερο από 90 ημέρες, ξεπερνά 

δηλαδή τον εγγυημένο χρόνο. Οι διαφορές στους χρόνους αναμονής είναι τέτοιες από 

περιοχή σε περιοχή, που για μια οδοντιατρική εξέταση στη Στοκχόλμη μπορεί να χρειαστεί 

να περιμένει κάποιος 4 ώρες, ενώ για την ίδια εξέταση σε επαρχιακό νοσοκομείο, μπορεί να 

αναμένει τη σειρά του έως και έξι μήνες. 

 

Η κυβέρνηση έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών προς τη κατεύθυνση της εξομάλυνσης του 

προβλήματος. Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι τον Ιανουάριο του 2019, η κυβέρνηση 

https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/waiting-time-policies-in-the-health-sector/sweden_9789264179080-18-en
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_sv_english.pdf
https://medicalxpress.com/news/2018-09-swedes-world-class-healthcarewhen.html#:~:text=Swedish%20law%20stipulates%20patients%20should,after%20Portugal%20(15%20days).
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ανακοίνωσε μια εκ νέου προσπάθεια να εκπαιδεύσει περισσότερο προηγμένο και 

εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, μέρος του οποίου αναμένεται να απορροφηθεί στις 

μονάδες υγείας των πιο απομακρυσμένων περιοχών, ούτως ώστε να βελτιωθεί η έγκαιρη 

πρόσβαση στην περίθαλψη. 

 

δ. Ολλανδία 

 

Το ολλανδικό σύστημα υγείας, είναι επίσης από εκείνα που θεωρούνται υπόδειγμα. Ωστόσο 

αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Σύμφωνα με έκθεση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για τους παράλληλα αυξανόμενους 

χρόνους αναμονής, οι οποίοι μάλιστα αναφέρεται ότι δοκιμάζουν την ανθεκτικότητα του 

συστήματος υγείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ήδη από το 2000, ο χρόνος αναμονής για 

διάγνωση και επίσκεψη σε εξωτερικά ιατρεία, έχει τεθεί στις 4 εβδομάδες, ενώ για τις 

περισσότερες ασθένειες ή παθήσεις, ο μέσος χρόνος για θεραπεία ανέρχεται σε επτά 

εβδομάδες. Η κατάσταση αυτή όμως μεταβάλλεται. Από το 2013 οι χρόνοι αναμονής έχουν 

δει άνοδο, ενώ το 2019 οι μέσοι χρόνοι αναμονής για τα εξωτερικά ιατρεία και για 

αλλεργιολογικά, γαστρεντερολογικά, ρευματολογικά και οφθαλμολογικά ζητήματα, καθώς 

επίσης και γναθουργικές και νευροχειρουργικές επεμβάσεις, ξεπέρασαν τους μέσους 

χρόνους αναμονής. Οι χρόνοι αναμονής δε, για διαγνώσεις και θεραπείες ζητημάτων που 

άπτονται ψυχικής υγείας, ήταν ακόμα μεγαλύτεροι.  

 

Όπως αποκαλύπτουν αναλύσεις του ερευνητικού ινστιτούτου Mediquest, to 2019 ασθενείς 

που ήθελαν να επισκεφτούν έναν εξειδικευμένο γιατρό όπως γαστρεντερολόγο ή 

οφθαλμίατρο έπρεπε να περιμένουν συνολικά επτά εβδομάδες για να κλείσουν ένα πρώτο 

ραντεβού, δηλαδή δύο εβδομάδες περισσότερο από τους χρόνους αναμονής που ίσχυαν το 

2015.  

 

Τα ίδια δεδομένα έδειξαν ότι η υπέρβαση των χρόνων αναμονής ίσχυε για όλους τους 

εξειδικευμένους γιατρούς, δηλαδή τους μη γενικούς παθολόγους. Χαρακτηριστικό για την 

κατάσταση είναι το γεγονός ότι ενώ ο μέσος χρόνος αναμονής είναι επίσημα τέσσερις 

εβδομάδες, για να επισκεφτεί ένας ασθενείς έναν ρευματολόγο χρειαζόταν έξι με επτά 

εβδομάδες αναμονής, ενώ για επίσκεψη σε γναθοχειρούργο, ένας ασθενείς έπρεπε να 

περιμένει άνω των πέντε εβδομάδων. 

 

Για τα ψυχικά νοσήματα, σύμφωνα με το Ολλανδικό Ελεγκτικό Δικαστήριο, οι ασθενείς 

μπορεί να περιμένουν και περισσότερους από τέσσερις μήνες μέχρι να ξεκινήσουν 

θεραπεία. Στοιχεία του 2018 έδειξαν ότι ο αριθμός των ασθενών αυτών ανέρχεται σε 

11.000. Αν και ο αριθμός φαίνεται μικρός αναλογικά με τον πληθυσμό των 17 

εκατομμυρίων κατοίκων, ήταν σημαντικός για να ξεκινήσει έρευνα από το Ελεγκτικό 

Δικαστήριο προκειμένου να εντοπιστούν και εν συνεχεία αντιμετωπιστούν οι αιτίες του 

προβλήματος. 

 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_nl_english.pdf
https://www.iamexpat.nl/expat-info/dutch-expat-news/waiting-lists-hospitals-and-clinics-netherlands-once-again-growing
https://english.rekenkamer.nl/latest/news/2020/06/25/mental-healthcare-the-bigger-the-problem-the-longer-the-waiting-list
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Η «αρχή του κακού» σε ό,τι αφορά τους χρόνους αναμονής φαίνεται πως δεν έχει να κάνει 

τόσο με τα χρήματα του ΑΕΠ που δαπανώνται για την υγεία, καθώς αυτά ανέρχονται σε 

ποσοστό που φτάνει το 10% και αποτελεί τη τέταρτη μεγαλύτερη δαπάνη για την υγεία στην 

ΕΕ, αλλά με τις ελλείψεις σε προσωπικό. Οι ελλείψεις το 2019, σύμφωνα και πάλι με τα 

στοιχεία του Προφίλ Υγείας, έφταναν τις 140.000, καθώς σχεδόν όλος ο τομέας ψυχικής 

υγείας, τα νοσοκομεία και οι κοινωνικές υπηρεσίες, αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην 

εξεύρεση προσωπικού. Ενδεικτικό για την κατάσταση είναι ότι η δυσκολία πλήρωσης 

θέσεων γενικών παθολόγων από 9% το 2016, ανήλθε σε 24% το 2018, πράγμα το οποίο 

οδήγησε όχι μόνο σε αύξηση των χρόνων αναμονής αλλά και σε μεγαλύτερη εργασιακή 

πίεση τους ήδη υπάρχοντες εργαζόμενους. 

 

Από πλευράς κυβέρνησης, το 2017 ελήφθησαν πρωτοβουλίες, κατά βάση αύξησης 

δαπανών, για την προτεραιοποίηση της μείωσης των χρόνων αναμονής γι τους ψυχικά 

πάσχοντες. Επίσης, ένα χρόνο αργότερα, το 2018, εισήχθη ένα νέο κυβερνητικό σχέδιο 

δράσης καλούμενο ως «Δουλεύοντας στην Περίθαλψη», με στόχο να εκπαιδεύσει νέους 

υγειονομικούς υπαλλήλους αλλά και να κρατήσει τους ήδη υπάρχοντες. Θεμέλιοι άξονες 

του σχεδίου ήταν να γίνει πιο ελκυστικό το εργασιακό περιβάλλον γιατρών και νοσηλευτών 

μέσω καινοτομιών αλλά και μείωσης της γραφειοκρατίας.  

 

 

3. Εργαλεία-Μέτρησης αποτελεσματικότητας-αποδοτικότητας και 

δείκτες μέτρησης 

 

α. Μεγάλη Βρετανία 

 

Για την αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας της Μ. Βρετανίας χρησιμοποιούνται 

διαφορετικού Τύπου εργαλεία. Βάσει των μετρήσεων, εισηγήσεων και στοιχείων που 

παρέχουν, επίσημα συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πολιτικής για την πρόσβαση στην 

Υγεία και το φάρμακο. 

 

Στην Αγγλία, χρησιμοποιούνται τα «Συστήματα ολοκληρωμένης φροντίδας» (Integrated 

Care Systems, ICS), τα οποία αποτελούν μέρος του «Μακροπρόθεσμου Σχεδίου για το 

NHS», ενός πλαισίου μεταρρύθμισης και βελτίωσης του βρετανικού ΕΣΥ. Τα ICS 

επικεντρώνονται στον τρόπο σχεδιασμού, χρηματοδότησης και παροχής υπηρεσιών υγείας 

και φροντίδας. Επί της ουσίας αποτελούν τοπικές επιτροπές, οι οποίες συγκεντρώνουν 

όλους τους παρόχους Υγείας, οι οποίοι συνεργάζονται με τοπικές αρχές και άλλους 

τοπικούς εταίρους, προκειμένου να σχεδιάσουν και να ενσωματώσουν στο σύστημα 

πολιτικές φροντίδας του πληθυσμού μιας περιοχής, ενώ παράλληλα σχεδιάζουν και 

προτάσεις πολιτικής. 

 

Τα ICS είναι μια μορφή συνεργασίας στην οποία οργανικά κομμάτια του NHS και τοπικές 

αρχές αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη συλλογική διαχείριση πόρων και 

επιδόσεων, με απώτερο σκοπό και στόχο την αλλαγή του τρόπου παροχής της φροντίδας. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20201202-1
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarplannen/2018/03/14/actieprogramma-werken-in-de-zorg
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2021/01/integrating-care-next-steps-to-building-strong-and-effective-integrated-care-systems.pdf
https://www.kingsfund.org.uk/publications/integrated-care-systems-explained
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Επίσης τα συστήματα αυτά αποτελούν κομμάτι του επί δεκαετίες σχεδίου για οργανωτική 

αυτονομία των περιοχών, με εστίαση στις τοπικές ανάγκες το πληθυσμού, με αυτόν ως 

κινητήρια δύναμη της όλης μεταρρύθμισης. Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι παρά το γεγονός 

ότι αποτελούν πρωτοβουλίες του NHS England και NHS Improvement, της επιτροπής 

ελέγχου ποιότητας των υπηρεσιών του NHS, αποτελούν κατά βάσει εθελοντικές 

συνεργασίες και δεν έχουν καμία νομοθετική βάση ή αντίστοιχες εξουσίες. 

 

Μέχρι τον Απρίλιο του 2020, είχαν δημιουργηθεί 18 συνολικά ICS, σε αντίστοιχο αριθμό 

περιοχών. Παράλληλα λειτουργούν και 24 «Συνεργασίες βιωσιμότητας και 

Μεταρρύθμισης», επιτροπές που αποτελούν τον «πρόγονο» των ICS. Το NHS Long-term 

Plan, έχει θέσει ως στόχο όλες οι περιοχές της Αγγλίας να καλύπτονται από ένα ICS ως τον 

Απρίλιο του 2021, ωστόσο λόγω των προσπαθειών αντιμετώπισης της Covid-19, ο στόχος 

είναι μάλλον υπερφιλόδοξος και αναμένεται να καθυστερήσει.  

 

Ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται λίγο πιο βόρεια στο NHS της Σκωτίας, είναι το λεγόμενο 

Triple I. Μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου, οι αρχές έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιούν με διαδραστικό τρόπο τα καλύτερα διαθέσιμα δεδομένα, εφοδιαζόμενες με 

πρακτικά εργαλεία, με τα οποία μπορούν να ερμηνεύσουν ερευνητικά δεδομένα. Βάσει 

αυτών πραγματοποιούνται εκτιμήσεις και συγκρίσεις για τον πιθανό αντίκτυπο πολιτικών 

για την Υγεία και σχετικών νομοθετικών παρεμβάσεων, τόσο στην υγεία του πληθυσμού 

όσο και στην ανισότητα ως προς την πρόσβαση. 

 

Όπως αναφέρεται στην επίσημη βρετανική κυβερνητική ιστοσελίδα, δύο δείκτες που 

λαμβάνονται ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη για την αξιολόγηση της υγείας και ευημερίας του 

πληθυσμού, 

είναι το εισόδημα και η εργασιακή κατάσταση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η ανεργία 

μειώθηκε σε ποσοστό κάτω του 5,1% στην Αγγλία το 2015 αλλά το ίδιο ποσοστό 

διαμορφώθηκε στο 8,4% για ανθρώπους που διαβιούν στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές, 

την ώρα που για τον πληθυσμό που κατοικεί σε λιγότερο υποβαθμισμένες περιοχές ήταν 

3,4%, άρα το χάσμα φαίνεται να είναι υπερδιπλάσιο. 

 

β. Γερμανία 

 

Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας στη Γερμανία, 

πραγματοποιείται μέσα από μια ολοκληρωμένη διαδικασία, η οποία αφορά τόσο τη 

συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων σε σχέση με επιδημιολογικά δεδομένα, 

δυσλειτουργίες του συστήματος και προβλήματα στην πρόσβαση όσο και την πρόταση 

πολιτικής για την υγεία. Με την εργασία αυτή είναι επιφορτισμένο το κρατικό Ινστιτούτο 

Ρόμπερτ Κοχ. Το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ αποτελεί τον κεντρικό επιστημονικό θεσμό της 

κυβέρνησης στον τομέα της υγείας και διαδραματίζει κεντρικό συμβουλευτικό ρόλο για την 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τις πολιτειακές και τοπικές υγειονομικές αρχές αλλά και τους 

ειδικούς ιατρούς. 

 

https://www.longtermplan.nhs.uk/about/
https://www.longtermplan.nhs.uk/about/
http://www.healthscotland.scot/reducing-health-inequalities/take-cost-effective-action/informing-interventions-to-reduce-health-inequalities-triple-i/overview-of-triple-i
https://www.gov.uk/government/publications/health-profile-for-england/chapter-6-social-determinants-of-health#:~:text=Income%20and%20work%20are%202,least%20deprived%20areas%20(3.4%25).
https://www.rki.de/EN/Content/Institute/institute_node.html;jsessionid=507FB544864D0C3F7FD3B5B6F121B149.internet071
https://www.rki.de/EN/Content/Institute/institute_node.html;jsessionid=507FB544864D0C3F7FD3B5B6F121B149.internet071
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Πέραν της αναγνώρισης, της επιτήρησης και της πρόληψης της μετάδοσης ασθενειών στον 

πληθυσμό, τη συλλογή επιδημιολογικών δεδομένων, τις προτάσεις για τις μονάδες υγείας 

και τη θεραπεία ασθενών και ζητήματα που άπτονται τις ιατρικής επιστημονικής 

διαχείρισης, το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ παρακολουθεί και αναλύει συστηματικά την 

εφαρμογή των μακροχρόνιων πολιτικών για την υγεία. Ταυτόχρονα παρέχει την 

επιστημονική βάση πάνω στην οποία οικοδομούνται πολιτικές που αφορούν την υγεία του 

πληθυσμού.  

 

Χαρακτηριστικό για τη λειτουργία του ινστιτούτου είναι ότι ανάμεσα στην πλειάδα 

επιτροπών και υποεπιτροπών, βρίσκεται η Επιτροπή Αναφοράς Υγείας και 

Παρακολούθησης Υγείας, η οποία συμβουλεύει το Τμήμα Επιδημιολογίας και 

Παρακολούθησης Υγείας σχετικά με την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 

στόχων και σχετικά με το σχεδιασμό και την εννοιολογική ανάπτυξη της παρακολούθησης 

της υγείας και των εκθέσεων για την υγεία. Αυτό περιλαμβάνει συμβουλές για την 

ιεράρχηση σχετικών θεμάτων, όπως η πρόσβαση.  

 

Κάποιοι βασικοί δείκτες που χρησιμοποιεί στις εκθέσεις του το Ινστιτούτο για τη μέτρηση 

της αποτελεσματικότητας του συστήματος σε παραλληλότητα με την άμβλυνση των 

ανισοτήτων στην υγεία, είναι πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης, την 

επαγγελματική αλλά και την εργασιακή κατάσταση. Άλλες πληροφορίες που λαμβάνονται 

υπόψη αφορούν τον τρόπο ζωής ή τον τόπο κατοικίας, ενώ χρησιμοποιούνται επιπλέον 

εξωτερικές πηγές άλλων κρατικών υπηρεσιών. 

 

Χαρακτηριστικό είναι ότι σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου για το 2014, οι γυναίκες και 

οι άνδρες των οποίων το εισόδημα βρισκόταν κάτω του ορίου του κινδύνου φτώχειας είχαν 

προσδόκιμο ζωής από 2,4 έως 2,7 φορές χαμηλότερο από αυτό των ατόμων με υψηλότερα 

εισοδήματα. 

 

γ. Σουηδία 

 

Την αρμοδιότητα διασφάλισης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος 

την έχουν οι περιφέρειες, καθώς όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το σύστημα υγείας της 

Σουηδίας είναι πλήρως αποκεντρωμένο. Ωστόσο τοποτηρητής των μετρήσεων και της 

ποιότητας των υπηρεσιών είναι το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας και Ευημερίας (National 

Board of Health and Welfare). Το συμβούλιο αποτελεί κρατική υπηρεσία, με ένα ιδιαίτερα 

ευρύ φάσμα καθηκόντων, αναφορικά πάντα με τις κοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες αλλά 

και την ασφάλεια των ασθενών και την επιδημιολογία. 

 

Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα του Συμβουλίου, η πλειοψηφία των δράσεών του, 

επικεντρώνονται σε συγκέντρωση πληροφοριών αναφορικά με τη δημόσια υγεία τόσο σε 

ό,τι αφορά τα ιατρικά  δεδομένα,όσο και σε σχέση με ζητήματα κοινωνικοοικονομικής 

φύσεως. Επίσης αποτελεί τη βασική στατιστική υπηρεσία των δεδομένων που συλλέγει, ενώ 

προτείνει και νομοθετικές παρεμβάσεις για ρύθμιση προβλημάτων αναφορικά με τη 

https://www.rki.de/EN/Content/Institute/DepartmentsUnits/EpidemHealthReprting/Div28/Div28_node.html
https://www.rki.de/EN/Content/Health_Monitoring/Health_Reporting/GBEDownloadsK/2014_2_mortality_life_expectancy.pdf?__blob=publicationFile
https://www.socialstyrelsen.se/en/about-us/
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δημόσια υγεία. Παράλληλα το NBHD, διαμορφώνει συγκεκριμένους κανονισμούς και τις 

αντίστοιχες προτάσεις πάνω στην υφιστάμενη νομοθεσία, επιχειρώντας έτσι να κατευθύνει 

καλύτερα όλους τους παρόχους υγείας ώστε να παράσχουν καλύτερης ποιότητας και πιο 

εξειδικευμένη βοήθεια σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι 

και τα άτομα με ψυχικά νοσήματα. 

 

Στις έρευνες και τα στατιστικά στοιχεία που παράγει το Συμβούλιο συμπεριλαμβάνονται 

ζητήματα πολιτικής, όπως η διαχείριση των πόρων ανά περιοχή, ζητήματα υγείας του 

πληθυσμού, ποσοστά και κατηγορίες καρκινοπαθών ασθενών, αιτίες θανάτων και 

εκτρώσεις. Ωστόσο λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και κοινωνικοί προσδιοριστές όπως, το 

φύλο, η ηλικία το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και η περιοχή κατοικίας, εφόσον 

αποδεδειγμένα υπάρχουν διαφορές στην πρόσβαση από περιοχή σε περιοχή. 

 

Τέλος, βασικός άξονας του Συμβουλίου είναι η συνεργασία ανάμεσα στους τομείς της 

υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, ούτως ώστε να ενισχύεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες 

αλλά να διασφαλίζεται και η ποιότητά τους, βάσει των καθολικών αναγκών μιας κοινωνίας. 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Συμβούλιο «όπου οι πόροι είναι περιορισμένοι, θα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται για όσους τους χρειάζονται περισσότερο». 

 

 

δ. Ολλανδία 

 

Το σύστημα υγείας της Ολλανδίας μετρά την αποτελεσματικότητα των παροχών μέσα από 

ένα πλέγμα διαφορετικών κρατικών φίλτρων, υπηρεσιών και ινστιτούτων, διασφαλίζοντας 

την καλύτερη και συμπεριληπτικότερη πρόσβαση για τους πολίτες. Η βασική αρχή της 

χώρας η οποία αξιολογεί τις πολιτικές επιλογές για την υγεία του πληθυσμού, συντάσσει 

εκθέσεις ενημερώνοντας την Πολιτεία και προτείνοντας πολιτική, είναι το Ολλανδικό 

Ινστιτούτο για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον (RIVM). 

Πιο συγκεκριμένα, το RIVM συντονίζει  τα ολλανδικά προγράμματα υγειονομικών ελέγχων 

στον πληθυσμό, όπως την καταπολέμηση των μολυσματικών ασθενειών και διαδραματίζει 

κεντρικό ρόλο στις έρευνες για τον πληθυσμό. Παράλληλα εξετάζει τις πολιτικές που πρέπει 

να ακολουθηθούν για να διασφαλιστεί μεταξύ άλλων υψηλό επίπεδο ποιότητας των 

υπηρεσιών υγείας. Ουσιαστικά το RIVM αποτελεί έναν κρατικό σύμβουλο σε ό,τι αφορά 

λήψη των αποφάσεων για τον τομέα της υγείας, ενώ ταυτόχρονα διεξάγει και ανεξάρτητη 

επιστημονική έρευνα στον τομέα των υπηρεσιών δημόσιας υγείας. 

 

Αν το Ολλανδικό Ινστιτούτο για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον αποτελεί τον κύριο 

παίκτη στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, τότε το κέντρο Pharos είναι ο 

τρόπος με τον οποίο η Ολλανδία εξετάζει και επιχειρεί να διασφαλίζει την πρόσβαση 

κοινωνικά πιο ευάλωτων ομάδων στην υγεία. Το Pharos είναι το ολλανδικό κέντρο 

εμπειρογνωμοσύνης για τις ανισότητες στην υγεία. Το πεδίο αρμοδιοτήτων του 

επικεντρώνεται στη βιώσιμη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της 

προσβασιμότητας στην περίθαλψη καθώς επίσης και τη πρόληψη για άτομα με 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/public-health-reporting/regional-comparisons-public-health-2019/
https://www.rivm.nl/en/about-rivm/rivm
https://www.rivm.nl/en/about-rivm/rivm
https://www.pharos.nl/
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περιορισμένη γνώση για την υγεία, όπως μετανάστες και πρόσφυγες που δεν προέρχονται 

από δυτικές χώρες αλλά και για τη μείωση των ανισοτήτων στον ήδη υπάρχοντα πληθυσμό 

της Ολλανδίας. 

 

Προ ετών το ολλανδικό κράτος επιχείρησε να αποκεντρώσει τις πολιτικές υγείας 

μεταφέροντας κάποιες από τις αρμοδιότητες στις δημοτικές κοινότητες, προκειμένου με 

αυτό τον τρόπο να μειώσει τις ανισότητες στην υγεία. Το Pharos προσφέρει συμβουλές και 

υποστήριξη σε τοπικές κοινότητες αναφορικά με τις ανισότητες στην παροχή 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σε συνεργασία με εθνικούς οργανισμούς. 

 

Οι έρευνες που πραγματοποιεί το κέντρο, περιστοιχίζονται από κοινωνικοοικονομικούς 

παράγοντες όπως το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και η εργασία αλλά δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση στη μόρφωση αφού σύμφωνα με τα στοιχεία, άνθρωποι χαμηλότερου μορφωτικού 

επιπέδου ζουν έξι χρόνια λιγότερο και δεκαπέντε συνολικά έτη λιγότερο με καλή 

κατάσταση υγείας απ’ όσο τα άτομα του πληθυσμού με ανώτερη μόρφωση.  

 

 

4. Τιμολόγηση του φαρμάκου 

 

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν τη πρόσβαση - πόσο μάλλον την 

προσπάθεια για καθολική πρόσβαση - πέρα από την καλή λειτουργία του συστήματος 

φροντίδας των ασθενών, την μείωση των χρόνων αναμονής, την ανεμπόδιστη πρόσβαση 

ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου - περιλαμβάνει και το σύστημα του 

φαρμάκου και ειδικότερα ο καθορισμός της τιμής του. Στην ενότητα αυτή θα παρατεθούν 

συνοπτικά οι τρόποι καθορισμού της τιμής των φαρμάκων στις τέσσερις χώρες που 

επιλέχθηκαν για τη μελέτη. 

 

α. Μεγάλη Βρετανία 

 

Στη Μεγάλη Βρετανία οι τιμές των επώνυμων συνταγογραφούμενων φαρμάκων που 

χορηγούνται μέσω του  Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθορίζονται βάσει 

διαπραγματεύσεων μεταξύ της κυβέρνησης και των φαρμακευτικών εταιρειών-

κατασκευαστών. Σε νομικό επίπεδο, η τιμή του φαρμάκου καθορίζεται από το «Σχέδιο 

ρύθμισης τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων (PPRS)», το οποίο αποτελεί μια από κοινού 

συμφωνία του υπουργείου Υγείας με τη φαρμακευτική βιομηχανία, με στόχο να καθορίζεται 

το ύψος των κερδών που μπορούν να αποκομίσουν οι φαρμακευτικές από την πώληση 

φαρμάκων στο NHS. Συνήθως η συμφωνία επανδιαπραγματεύεται κάθε πέντε έτη. Σε 

πρακτικό επίπεδο, η συμφωνία σημαίνει επί της ουσίας τον καθορισμό εν γένει της τιμής 

των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, αφού το NHS είναι και ο βασικός αγοραστής 

φαρμακευτικών προϊόντων στη Μ. Βρετανία. Σε περίπτωση που τα καθορισμένα όρια τιμών 

ξεπεραστούν, οι «καταπατητές» της συμφωνίας είναι αναγκασμένοι να προβαίνουν σε 

τριμηνιαίες εκπτώσεις για το NHS. 

 

https://www.pharos.nl/factsheets/sociaaleconomische-gezondheidsverschillen-segv/
https://www.parliament.uk/globalassets/documents/post/postpn_364_Drug_Pricing.pdf
https://www.parliament.uk/globalassets/documents/post/postpn_364_Drug_Pricing.pdf
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β. Γερμανία 

 

Το 2011, η γερμανική κυβέρνηση νομοθέτησε το Arzneimittel markt Neuordnung gesetz – 

AMNOG, ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο καθορίζει την τιμή του φαρμάκου. Σύμφωνα με 

το AMNOG, οι φαρμακευτικές εταιρείες είναι ελεύθερες να ορίζουν την τιμή του 

φαρμάκου, ωστόσο το κράτος διεξάγει μια συστηματική και επίσημη εκτίμηση του 

πρόσθετου θεραπευτικού οφέλους, προωθώντας έτσι και την καινοτομία στη δημιουργία 

νέων αποτελεσματικών φαρμάκων. Παράλληλα αυτή η πρακτική εφαρμόζεται και για τη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης της τιμής του φαρμάκου, η οποία βασίζεται στη 

θεραπευτική αξία του νέου σκευάσματος και διαρκεί για 12 μήνες από την ημερομηνία 

κυκλοφορίας του. 

 

Αν το φάρμακο προσθέτει «θεραπευτική αξία» και αποτελεί πράγματι καινοτομία, τότε τα 

ασφαλιστικά ταμεία διαπραγματεύονται την τιμή του φαρμάκου με την φαρμακευτική 

εταιρεία, βασιζόμενα στα κατάλληλα συγκριτικά μεγέθη (πόσο καινοτόμο είναι το 

φάρμακο, τί προβλήματα αντιμετωπίζει κλπ). Σε διαφορετική περίπτωση, η τιμή του 

φαρμάκου διαπραγματεύεται βάσει των τιμών άλλων φαρμάκων αντίστοιχων ιδιοτήτων. 

 

γ. Σουηδία 

 

Στη Σουηδία το Συμβούλιο Φαρμακευτικών Παροχών αποφασίζει ταυτόχρονα για την 

τιμολόγηση και την αποζημίωση προϊόντων που επρόκειτο να συμπεριληφθούν στα 

προγράμματα παροχών. Οι αποφάσεις βασίζονται τόσο σε κλινικά όσο και σε οικονομικά 

κριτήρια, όπως η λογική κόστους-οφέλους, βάσει πάντα των στοιχείων που παρέχουν οι 

φαρμακευτικές εταιρείες. Κατά την εξέταση των αποφάσεων για το εκάστοτε φαρμακευτικό 

προϊόν, ο οργανισμός Οδοντιατρικών και Φαρμακευτικών Παροχών, TLV, είναι 

επιφορτισμένος με την ευθύνη της αξιολόγησης των πληροφοριών που παρέχουν οι 

φαρμακευτικές εταιρείες και έχει τη δυνατότητα να ζητήσει επιπρόσθετο υλικό.  αξιολογεί 

πληροφορίες και μπορεί να ζητήσει πρόσθετο υλικό.  

Όταν ο TLV διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις τόσο σε ηθικό όσο και σε 

οικονομικό επίπεδο, παραχωρεί έγκριση κυκλοφορίας, δεδομένου ότι η τιμή του φαρμάκου 

ανταποκρίνεται στην «αξία» που παρέχει το φαρμακευτικό προϊόν. Αυτη η διαδικασία 

περιγράφεται ως «Τιμολόγηση Βάσει Αξίας». 

 

δ. Ολλανδία 

 

Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα της ολλανδικής κυβέρνησης, η φαρμακευτική αγορά στην 

Ολλανδία ρυθμίζεται μέσω του «Ολλανδικού Νόμου Τιμολόγησης Φαρμάκων». Η 

συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία καθορίζει μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή για ένα 

φαρμακευτικό προϊόν, με βάση τον μέσο όρο του κόστους σε 4 χώρες αναφορές που επί του 

παρόντος είναι το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο 

https://www.oecd.org/health/health-systems/Pharmaceutical-Reimbursement-and-Pricing-in-Germany.pdf
https://www.oecd.org/health/health-systems/Pharmaceutical-Reimbursement-and-Pricing-in-Germany.pdf
https://www.oecd.org/sweden/40699881.pdf
https://www.tlv.se/download/18.10ff552016050837da9af129/1513765178678/PPRI_Pharma_Profile_Sweden_2017.pdf
https://www.government.nl/topics/medicines/keeping-medicines-affordable
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αναζητούνται διαφορετικές χώρες ως σημεία αναφοράς καθώς ένα φάρμακο σε κάποια από 

αυτές μπορεί να είναι πιο ακριβό απ’ ότι στην Ολλανδία. 

 

 

5. Σύγκριση με την ελληνική περίπτωση 

 

Σε αντίθεση με τις προαναφερθείσες χώρες, στην Ελλάδα τα επίσημα στοιχεία μέτρησης 

των χρόνων αναμονής για λήψη των υπηρεσιών του συστήματος Υγείας είναι περιορισμένα 

αν όχι ανύπαρκτα. Ενώ μπορεί κανείς να βρει στοιχεία για τις προαναφερθείσες χώρες τόσο 

σε σχέση με τα χειρουργεία, όσο και για συγκεκριμένες παθήσεις ή υπηρεσίες όπως τα 

εξωτερικά ιατρεία των μονάδων υγείας, δεν μπορεί κάποιος να βρει τα αντίστοιχα επίσημα 

στοιχεία από κάποιον ελληνικό φορέα. Έτσι δεν προσμετρώνται  χρόνοι αναμονής για 

χειρουργεία, ραντεβού, πρωτοβάθμια περίθαλψη, χρόνοι αναμονής στα επείγοντα, χρόνοι 

αναμονής για ραντεβού και εξετάσεις. 

 

Αν λάβει κανείς ως παράδειγμα την έκθεση και τα στατιστικά στοιχεία του ΟΟΣΑ, 

ανατρέχοντας στους χρόνους αναμονής θα παρατηρήσει ότι για τις κατηγορίες που 

παρατίθενται (χειρουργικές επεμβάσεις όπως εγχείρηση καταρράκτη, διαδερμική 

μεταφυσική στεφανιαία αγγειοπλαστική, στεφανιαίο bypass, προστατεκτομή, υστερεκτομή, 

αντικατάσταση ισχίου και αντικατάσταση γονάτου), αν και ο οργανισμός παρουσιάζει 

αναλυτικά στοιχεία για σειρά χωρών, η Ελλάδα δεν αναφέρεται. 

 

Ειδικότερα σε ότι αφορά τους χρόνους αναμονής, σύμφωνα με τα στοιχεία που 

συγκεντρώνει και παρουσιάζει ο ΟΟΣΑ, σε πανευρωπαϊκή έρευνα 10% των Ελλήνων 

ερωτηθέντων ανέφερε μη καλυπτόμενες ιατρικές ανάγκες για ζητήματα που έχουν να 

κάνουν άμεσα με το σύστημα υγείας, με την κυρίαρχη αιτία να αποτελούν οι μεγάλοι χρόνοι 

αναμονής. 

 

Αναφορικά με τους καρκινοπαθείς ασθενείς τα πράγματα είναι εξαιρετικά χειρότερα, την 

ώρα που οι θεραπεύσιμες μορφές καρκίνου αποτελούν μάλιστα τη δεύτερη αιτία θανάτου 

στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα περιορισμένα δεδομένα για την αντιμετώπιση των 

συγκεκριμένων παθήσεων, φαίνεται πως αυτή η κατηγορία ασθενών, αντιμετωπίζει 

δυσκολίες σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε θεραπεία, μια καθυστέρηση η οποία φαίνεται 

πως αγγίζει ακόμα και τους 8 μήνες για τη διενέργεια κάποιας χειρουργικής επέμβασης. 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις καταγγελίες του ΙΣΑ το 2016 και το 2019 ο χρόνος αναμονής 

για ακτινοθεραπείες ξεπερνάς σταθερά τους δύο μήνες. Επίσης σύμφωνα με ρεπορτάζ του 

Onmed το 2019, περίπου 4.000 ασθενείς ετησίως παραμένουν σε λίστες αναμονής για 

ακτινοθεραπεία 

 

Όπως αναφέρει ο ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Ελλάδα και το Μεξικό είναι 

οι μόνες δύο χώρες του Οργανισμού στις οποίες παρατηρούνται ζητήματα αναφορικά με 

τους χρόνους αναμονής για τη φροντίδα ασθενών με καρκίνο, αλλά δεν έχουν 

πραγματοποιήσει ακόμη κανένα βήμα τακτικής παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=49344
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/242e3c8c-en/index.html?itemId=/content/publication/242e3c8c-en&_csp_=e90031be7ce6b03025f09a0c506286b0&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.isathens.gr/news/arxeio-drasewn-isa/5977-isa-kataggelei-xsana-anamones-aktinotherapeias-nosokomeia.html
https://www.onmed.gr/ygeia-eidhseis/story/374864/o-iatrikos-syllogos-athinon-kataggellei-ti-megali-anamoni-ton-karkinopathon-gia-aktinotherapeia
https://www.onmed.gr/ygeia-eidhseis/story/373808/neoi-grammikoi-epitaxyntes-sto-attiko-3-mines-i-anamoni-gia-aktinotherapeia
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Για άλλους ασθενείς που χρειάζονται χειρουργεία, η κατάσταση ήταν παρόμοια. Όπως είχε 

καταγγείλει το 2018 ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΑΧΕΠΑ, Χαράλαμπος 

Κοροξενός, οι ασθενείς ήταν αναγκασμένοι να περιμένουν 15, 20 μήνες ή ακόμη και δύο 

χρόνια για ένα απλό χειρουργείο, ενώ ο χρόνος αναμονής για εξετάσεις στα εξωτερικά 

ιατρεία, μπορεί να ήταν μήνες. 

 

Με την έλευση της πανδημίας αυτή η κατάσταση χειροτέρεψε. Πάλι μέσω επίσημων πηγών, 

αφού τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν καταγράφονται από κάποιον επίσημο κρατικό φορέα, ο 

χρόνος αναμονής για τους ασθενείς με καρκίνο που χρήζουν ακτινοθεραπείας, παραμένει 

στους τρεις μήνες. Ο χρόνος αναμονής όμως για χειρουργικές επεμβάσεις αυξήθηκε αρκετά. 

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που παραθέτει δημοσίευμα του healthreport το οποίο 

επισημαίνει ότι στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας στο ΓΝΑ «Ευαγγελισμός», ο μέσος 

όρος αναμονής για επιλεχθέντα χειρουργεία τον Ιούνιο του 2020, ήταν  10 μήνες. Στη λίστα 

χειρουργείου δε, υπήρχαν επεμβάσεις που θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί 24 μήνες 

πριν. 

 

Οι λίστες χειρουργείου τέθηκαν σε εφαρμογή το 2017 και θεωρητικά δημιουργήθηκαν για 

να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις πληρωμές «κάτω από το τραπέζι» για 

τη μείωση του χρόνου αναμονής αλλά και να βάλουν ένα φρένο στους ολοένα και 

αυξανόμενους χρόνους. Ωστόσο ο σκοπός δεν επετεύχθει και ο πραγματικός χρόνος 

αναμονής είναι συχνά πολύ υψηλότερος του αναγραφόμενου στις ιστοσελίδες των 

νοσοκομείων της χώρας.  

 

Αξιοσημείωτο είναι δε, ότι συγκρίσιμα μεγέθη όπως για παράδειγμα το ποσοστό μη 

καλυπτόμενων αναγκών, στην έκθεση του ΟΟΣΑ, παρουσιάζονται επαρκώς, ανάμεσα σε 

άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο η Ελλάδα δεν βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές. 

Για άλλα μετρήσιμα ζητήματα, όπως τον αριθμό γενικών ιατρών, ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι 

στην Ελλάδα και στη Χιλή, ο αριθμός αυτός είναι υπερεκτιμημένος αφού τα στοιχεία που 

παρέχονται αφορούν όλους τους γιατρούς που έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και όχι 

όσους στην πραγματικότητα εξασκούν το επάγγελμα. 

 

Σε σχέση λοιπόν με τις υπόλοιπες χώρες που εξετάστηκαν, οι οποίες παρέχουν συνεχώς 

δεδομένα με βάση κοινωνικούς προσδιοριστές και υποπροσδιοριστές που εξετάζουν 

πληρέστερα τον τρόπο λειτουργίας αλλά και την αποτελεσματικότητα ή μη του συστήματος 

υγείας, η Ελλάδα μένει πίσω. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες εξ αυτών που εξετάστηκαν, έχουν 

δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές και προχωρούν σε μέτρηση πλήθους στοιχείων 

αναφορικά με τα συστήματα υγείας και την πρόσβαση, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψιν 

σειρά προκειμένων. Ο εντατικός και σφαιρικός έλεγχος που πραγματοποιείται δίνει τη 

δυνατότητα τόσο σε ινστιτούτα όπως το Ρόμπερτ Κοχ της Γερμανία όσο και το RIVM στην 

Ολλανδία να προχωρούν σε αναλυτικές μετρήσεις προκειμένου να είναι σε θέση να 

καταγράψουν τα κενά και στη συνέχεια να προτείνουν μια αποτελεσματική πολιτική. 

 

https://www.onmed.gr/ygeia-eidhseis/story/367911/ypostelexosi-ypoxrimatodotisi-kai-polymini-anamoni-gia-exetasi-i-xeiroyrgeio-se-axepa-kai-theageneio
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Από την άλλη πλευρά η Ελλάδα διαθέτει αποκλειστικά για συναφείς μετρήσεις την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), τον μόνο δημόσιο φορέα που πραγματοποιεί 

έρευνες και διαθέτει στοιχεία αναφορικά με το σύστημα Υγείας. Ωστόσο η ΕΛΣΤΑΤ δεν 

είναι επιφορτισμένη με την υποχρέωση να εξετάζει σειρά κοινωνικών προσδιοριστών αλλά 

περιορίζεται στους απολύτως απαραίτητους που έχουν κατά βάσει να κάνουν με την 

οικονομία της υγείας όπως για παράδειγμα κρατικές δαπάνες στην υγεία και στο φάρμακο. 

Συγκεκριμένα στην εισαγωγή των Συστημάτων Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ), την έκθεσης 

που ασχολείται με τις μετρήσεις σε ό,τι αφορά τον χώρο της υγείας, η υπηρεσία αναφέρει 

ότι «δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία για τη χρηματοδότηση των δαπανών Υγείας, σε Εθνικό 

επίπεδο, με βάση το εγχειρίδιο Συστήματος Λογαριασμών Υγείας ΣΛΥ 2011 του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Η ΕΛΣΤΑΤ παράγει τα 

στοιχεία ΣΛΥ σε ετήσια βάση, προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων της στον ΟΟΣΑ και τη 

Eurostat». 

 

Ενώ δεδομένα, με βάση τους κεντρικούς κοινωνικούς προσδιοριστές που έχουν να κάνουν 

με την πρόσβαση, είναι διαθέσιμα, υποπροσδιοριστές ώστε να γίνει πιο κατανοητή η 

λειτουργία του συστήματος λείπουν. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής 

Πολιτικής (ESPN) στην έκθεσή του για την Ελλάδα, επισημαίνεται πως μεταβλητές για το 

εύρος των υπηρεσιών υγείας και της κάλυψής τους ή διαφορές στην κάλυψη αναλόγως την 

κοινωνική κατηγορία δεν υπάρχουν. Επιπροσθέτως, εξαιτίας του γεγονότος ότι η Ελλάδα 

δεν συγκεντρώνει στοιχεία για τη λειτουργία του συστήματος υγείας, αυτά δεν εντάσσονται 

στις επίσημες εθνικές εκθέσεις και αναδεικνύονται μόνο μέσα είτε από ιδιωτικές έρευνες 

είτε από δεδομένα που παρέχονται από έρευνες σε υπερεθνικό επίπεδο. Οπότε στοιχεία για 

τους χρόνους αναμονής για χειρουργεία, ραντεβού, πρωτοβάθμια περίθαλψη, χρόνους 

αναμονής στα επείγοντα, χρόνους αναμονής για ραντεβού και εξετάσεις, είναι απόντα. 

 

Παράλληλα όμως ακόμα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιδιωτική δαπάνη για την 

υγεία, δεν δείχνουν το πραγματικό μέγεθος. Αυτό συμβαίνει καθ’ ότι δεν προσμετρώνται 

ζητήματα όπως η απόσταση των υπηρεσιών και ο χρόνος αναμονής, δύο βασικοί 

προσδιοριστές που αυξάνουν την ιδιωτική δαπάνη. Συμπερασματικά από τα παραπάνω, τα 

δεδομένα που αφορούν την πρόσβαση θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν μερικά, ενώ το 

ίδιο θα μπορούσε να πει κανείς και για το σύνολο της εικόνας του συστήματος υγείας. Οι 

παρεμβάσεις δε, που πραγματοποιούνται προς την κατεύθυνση της αναλυτικότερης 

καταγραφής και εν συνεχεία της βελτίωσης πτυχών του συστήματος υγείας μέσα από την 

επικέντρωση σε διαφαινόμενες παθογένειες, είναι παντελώς απούσες. 

 

 

6. Συμπεράσματα 

 

Η μέτρηση των χρόνων αναμονής αποτελεί ένα βασικό στοιχείο αναφορικά με την 

ικανότητα του συστήματος Υγείας να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες έγκαιρα στον πληθυσμό. 

Αν και στις υπόλοιπες χώρες τις οποίες εξετάσαμε φαίνεται πως οι χρόνοι αναμονής 

αυξάνονται, γίνονται προσπάθειες, όπως για παράδειγμα με την εγγύηση χρόνου αναμονής 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?pager.offset=10&advSearchKey=ESPNhc_2018&mode=advancedSubmit&catId=22&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?pager.offset=10&advSearchKey=ESPNhc_2018&mode=advancedSubmit&catId=22&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0
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που έχει θεσπίσει η Σουηδία, ούτως ώστε να μειωθούν. Παράλληλα μεγαλύτεροι πόροι 

διατίθενται στην υγεία, όχι μόνο από θέμα κονδυλίων, αλλά όπως και στην περίπτωση της 

Ολλανδίας,  την εκπαίδευση περισσότερου προσωπικού. Ωστόσο σε ποιες περιοχές 

τοποθετείται το νέο προσωπικό και αν καλύπτει τις ανάγκες απομακρυσμένων περιοχών, 

παραμένει άγνωστο. Επομένως οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής δεν έχουν απαραίτητα να 

κάνουν με τη δαπάνη αλλά και με την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στο σύστημα 

υγείας. 

 

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν φαίνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο οι χώρες 

διαχειρίζονται τα δεδομένα που συλλέγουν από τις μετρήσεις στα συστήματα Υγείας τους, 

είναι καθοριστικά για τις πολιτικές που ακολουθούνται. Για να γίνεται όμως αναλυτικά η 

συλλογή τους, πολλές χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, έχουν δημιουργήσει 

ινστιτούτα τα οποία είναι επιφορτισμένα με την επιτήρηση της υγείας του πληθυσμού αλλά 

και την έρευνα μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά την πρόσβαση. Στοιχεία που δίνουν οι δύο 

χώρες αλλά και οι υπόλοιπες που μελετήθηκαν είναι διαθέσιμα στις επίσημες κυβερνητικές 

ιστοσελίδες αλλά χρησιμοποιούνται και για παγκόσμιες έρευνες όπως εκείνη του ΟΟΣΑ.  

 

Δεν ισχύει το ίδιο όμως και για την περίπτωση της Ελλάδας. Όπως καταδεικνύεται, η 

Ελλάδα όχι απλά δεν λαμβάνει αποφασιστικές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσει τις 

παθογένειες του συστήματος Υγείας της χώρας αλλά δεν έχει προχωρήσει αρχικά ούτε στην 

καταγραφή τους. Η Ελλάδα περιορίζεται μόνο στην κάλυψη των υποχρεώσεών της 

αναφορικά με τους διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΟΣΑ, χωρίς να επιχειρεί να καταγράψει 

αναλυτικά τα δεδομένα που προκύπτουν από τις λειτουργίες του συστήματος Υγείας, άρα 

και να αναδείξει τις παθογένειες, πράγμα το οποίο δυσχεραίνει αν μη τι άλλο την επαρκή 

και αποτελεσματική αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων, οδηγώντας το σύστημα 

Υγείας της Ελλάδας, σε «σκοτεινότερα» μονοπάτια από αυτά της αφετηρίας τους. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, αν και για τις υπόλοιπες χώρες η καταγραφή του ΟΟΣΑ είναι 

πλήρης τόσο σε σχέση με τις παθήσεις όσο και με τον τρόπο που η εκάστοτε χώρα τις 

αντιμετωπίζει (παράλληλα και τους χρόνους αναμονής για θεραπεία ανά πάθηση), για την 

Ελλάδα δεν παρουσιάζονται στοιχεία. 

 

Οι πολιτικές παρεμβάσεις φαίνεται επίσης πως δεν βρίσκονται στην κατεύθυνση 

διευκόλυνσης της πρόσβασης και βελτίωσης του όλου συστήματος αλλά στην 

πραγματικότητα το αντιμετωπίζουν ως κόστος. Αυτή η κατάσταση έγινε ιδιαίτερα εμφανής 

στην Ελλάδα κατά την περίοδο της πανδημίας. Ενώ το προσωπικό των νοσοκομείων 

κατέγραφε και αναδείκνυε σε κάθε ευκαιρία τις τεράστιες ελλείψεις τόσο σε προσωπικό όσο 

και σε υποδομές και υλικά, η Πολιτεία δεν ανέλαβε καμία σημαντική πρωτοβουλία 

ενίσχυσης. Αντιθέτως ο προϋπολογισμός του 2021 για την υγεία, παρουσιάστηκε μειωμένος 

κατά περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Σε ένα σύστημα ήδη υποχρηματοδοτούμενο, αυτό επί 

της ουσίας σημαίνει συσσώρευση προβλημάτων, είτε σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια ή 

δευτεροβάθμια περίθαλψη είτε την επιβάρυνση συγκεκριμένων κατηγοριών ασθενών, όπως 

οι χρόνια πάσχοντες και οι καρκινοπαθείς. 


