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Κυρίεσ και Κφριοι Συνάδελφοι, 
 
Το 2015 ιταν, για το Ταμείο Υγείασ, μια χρονιά με 
ςθμαντικό ζργο, άρα μια χρονιά επιτυχθμζνθσ δράςθσ. 
Όμωσ, ζχουμε να διανφςουμε πολφ δρόμο ακόμθ, για τθν 
εφρυκμθ και ςωςτι λειτουργία του, αλλά και για τθ 
βιωςιμότθτά του. 
 
Ζχουν περάςει 2,5 χρόνια από τθν εκελουςία ζξοδο κι εμείσ 
απλϊσ διαπιςτϊνουμε τθ μείωςθ των εςόδων εξαιτίασ τθσ. 
Ωσ ανεξάρτθτοσ ςφμβουλοσ ζχω κατακζςει από τισ 3 
Ιουλίου 2014 πρόταςθ για τθ δθμιουργία 
χρθματοοικονομικοφ υποδείγματοσ προβλζψεων για τα 
ζςοδα, που κα προςμετρά παραμζτρουσ και αςτάκμθτουσ 
παράγοντεσ  όπωσ: 

 Τυχόν μείωςθ ποςοςτοφ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν 
εργοδότθ. 

 Περαιτζρω μείωςθ κφριων ςυντάξεων. 

 Μείωςθ ι κατάργθςθ επικουρικϊν ςυντάξεων. 

 Αφξθςθ ποςοςτοφ κρατιςεων επικουρικϊν ςυντάξεων. 

 Υποχρεωτικι ζνταξθ ςυναδζλφων όλου του Ομίλου, 
ειδικϊν ςυνεργατϊν, ενοικιαηόμενων υπαλλιλων, και 
άλλα πολλά, ϊςτε να προςδιορίηονται άμεςα και με το 
πάτθμα ενόσ κουμπιοφ οι μειϊςεισ ι οι αυξιςεισ εςόδων, 
αλλά και να επιλφεται το όποιο πρόβλθμα με 
εναλλακτικζσ μεκόδουσ και λφςεισ, προτοφ ςθμειωκοφν 
απϊλειεσ. 

 
Η πρόταςι μου επί 2 χρόνια παραμζνει αναπάντθτθ. 
Πρόςφατα, οι ικφνοντεσ αντελιφκθςαν το πρόβλθμα και 
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ελπίηω να προβοφν ςτισ ενζργειεσ εκείνεσ ϊςτε να κεςπιςτεί 
θ χριςθ ενόσ τζτοιου υποδείγματοσ, ωσ κακθμερινό 
εργαλείο για το ΤΥΠΕΤ. 
 
Οι τρζχουςεσ ςυνκικεσ επιτάςςουν τθ ςφνταξθ 
Νομοτεχνικισ και Φοροτεχνικισ μελζτθσ, για να γνωρίηουμε 
κατά πόςο μπορεί να  διευρυνκεί θ πελατειακι και 
αςφαλιςτικι βάςθ, αλλά και να αναηθτιςουμε τα όρια του 
Ταμείου. Όλοι  ζχουμε ιδζεσ και οράματα για τθν πρόοδο 
και τθν εξζλιξθ του Ταμείου μασ. Αλλά, χωρίσ τισ ςωςτζσ 
βάςεισ μοιάηει να το οδθγοφμε χωρίσ πυξίδα και GPS. 
 
Οι περιςςότερεσ παρατάξεισ υποςτθρίηουν ότι ο διοικθτικόσ 
με τον οικονομικό απολογιςμό είναι τελείωσ διαφορετικοί. 
Το κεωρϊ λάκοσ. Είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνοι μεταξφ τουσ: 
κάκε διοικθτικι απόφαςθ επιφζρει και οικονομικό 
αποτζλεςμα είτε κετικό είτε αρνθτικό για το Ταμείο. 
 
Θα αναφζρω δυο απλά παραδείγματα: 
1. Ασ υποκζςουμε ότι ςε κάποιο γιατρό υπάρχει αίτθμα 

αφξθςθσ των ωρϊν απαςχόλθςισ του. Άμεςα κα 
προκφψουν τα εξισ αποτελζςματα:   

 Περιοριςμόσ αναμονισ αςκενϊν  

 Αυξθμζνθ παραγωγι  των επιμέρους τομέων  

 Αυξημένη ατομική παραγωγή 
 Αυξθμζνο κόςτοσ για το ταμείο 
Με μια πρϊτθ ματιά, όλοι κα ποφμε ότι παρά το αυξθμζνο 
κόςτοσ, το όφελοσ για το ταμείο κα είναι μεγαλφτερο, 
δεδομζνου ότι προκφπτουν τρεισ κετικοί παράγοντεσ ζναντι 
ενόσ. Χωρίσ να ζχει προθγθκεί Τεχνικι και Οικονομικι 
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Ανάλυςθ με τισ κφριεσ μεκόδουσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ 
δθλαδι: 
 Ανάλυςθ κόςτουσ – ωφζλειασ (cost – benefit Analysis, CBA) 

 Ανάλυςθ κόςτουσ – αποτελεςματικότθτασ 
(cost effectiveness, CEA) 

 Ανάλυςθ κόςτουσ – χρθςιμότθτασ (cost utility, CUA) 

 Ανάλυςθ ελαχιςτοποίθςθσ κόςτουσ (cost minimization) 

με δεδομζνα από τα πλθροφοριακά μασ ςυςτιματα, ϊςτε 
να διαπιςτωκεί αν όντως υφίςτανται μεγάλθ αναμονι 
αςκενϊν ι πραγματικι ηιτθςθ και ανάγκθ. 
 
2.  Είναι αυτό τθσ δθμιουργίασ τζταρτου χειρουργείου κατά 

τθν ανακαταςκευι των χειρουργείων με τθν ευγενικι 
χορθγία τθσ Εκνικισ Τράπεηασ του ποςοφ των 800 χιλ €. 

Στθ ςελίδα 10 του Απολογιςμοφ αναφζρεται ότι οι 
χειρουργικζσ επεμβάςεισ το 2015 ανιλκαν ςτισ 2.758, ενϊ 
ςτθ ςελίδα 9 επιςθμαίνεται ότι ςτο χειρουργικό τομζα του 
«Υγείασ Μζλακρον»  νοςθλεφτθκαν 1.841 αςκενείσ. 
 
Άρα, θ διαφορά των 917 επεμβάςεων αφορά τισ μικρζσ 
επεμβάςεισ του ενόσ τετάρτου ι τθσ μιςισ ϊρα, που 
διενεργοφνται ςτο ςθπτικό χειρουργείο. Είκιςται ςε όλθ τθ 
χϊρα το ςθπτικό χειρουργείο να ςτεγάηεται ςτα εξωτερικά 
ιατρεία, ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο, όπου γίνονται 
μικροεπεμβάςεισ, όπωσ αφαίρεςθ κφςτεων και λιπωμάτων,  
αφαίρεςθ ςπίλων, διάνοιξθ αποςτθμάτων, οφκαλμολογικζσ 
επεμβάςεισ καταρράκτθ και, γενικότερα, όποια χειρουργικι 
επζμβαςθ δεν απαιτεί ολικι αναιςκθςία με περιπατθτικοφσ 
αςκενείσ και μεγάλο μικροβιακό φορτίο. 
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Συμπεραίνεται ότι το 33% των επεμβάςεων είναι μικρισ 
διάρκειασ. Για το άλλο 67%, αν και ζχω ηθτιςει τα ςτοιχεία 
εγγράφωσ, δεν μου ζχουν δοκεί απαντιςεισ ςτα παρακάτω 
ερωτιματα: 
o Πόςεσ είναι οι μικρζσ, μεςαίεσ, μεγάλεσ, βαριζσ, 

εξαιρετικά βαριζσ επεμβάςεισ. 
o Πόςεσ ϊρεσ θμερθςίωσ είναι κατειλθμμζνα τα 

χειρουργεία. 
o Γιατί το ωράριο των χειρουργείων είναι 8 π.μ. με 2 μ.μ., 

ενϊ ςε όλα τα νοςοκομεία τθσ χϊρασ 
πραγματοποιοφνται επεμβάςεισ και μετά τισ 2 μ.μ. Και 
άλλα πολλά.  

 
Το 2015 νοςθλεφτθκαν ςτθν κλινικι 378 λιγότεροι αςκενείσ.  
Οι θμζρεσ νοςθλείασ μειϊκθκαν κατά 703, αλλά θ μζςθ 
διάρκεια νοςθλείασ αυξικθκε κατά 0,14 θμζρεσ. Τα  1.841 
χειρουργεία δίνουν ζναν θμεριςιο μζςο όρο 6,5 με 7 
χειρουργικζσ επεμβάςεισ. 
 
Μία τζταρτθ χειρουργικι μονάδα χωρίσ ζνδειξθ για αφξθςθ 
επεμβάςεων και ωρϊν χριςθσ τουσ, χωρίσ γνϊςθ για το 
είδοσ των επεμβάςεων, κα αποδειχκεί αποτυχθμζνθ 
επζνδυςθ. Αναφζρω ωσ παράδειγμα τθ δθμιουργία vip 
ςουιτϊν, που μάλλον δεν χρθςιμοποιικθκαν ποτζ.  
Και ςτθν περίπτωςθ, του 4ου χειρουργείου δεν ζχει 
προθγθκεί Τεχνικι και Οικονομικι ανάλυςθ βαςιςμζνθ ςτισ 
κφριεσ μεκόδουσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ.  
 
Σιμερα, οι κφριοι δείκτεσ για τθ μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ μιασ 
υγειονομικισ μονάδασ είναι: 
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 Η μζςθ διάρκεια νοςθλείασ 

 Ο μζςοσ χρόνοσ αδράνειασ κλίνθσ 

 Η μζςθ κάλυψθ κλινϊν 

 Το ποςοςτό μείωςθσ ενδονοςοκομειακϊν λοιμϊξεων 

 Το ποςοςτό μείωςθσ επανειςαγωγϊν 

 Η ικανοποίθςθ των αςκενϊν 

 Ο αρικμόσ επεμβατικϊν πράξεων ανά ιατρό ι ανά 
νοςθλευτι 

  Σχζςθ Νοςθλευομζνων προσ κλίνεσ 

 Και τζλοσ, Δείκτεσ Αποτελεςματικότθτασ, που 
προκφπτουν με βάςθ δείκτεσ υγείασ του πλθκυςμοφ 
του Ταμείου ι ειδικζσ ζρευνεσ. 

 
Άρα, θ αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν υγείασ ςυνιςτά ιδιαίτερα 
ςφνκετθ και εκτεταμζνθ διεργαςία, που προχποκζτει τθν 
ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνου υποδείγματοσ αξιολόγθςθσ και 
μεκοδολογίασ, κακϊσ και τθν κατάλλθλθ επιλογι και χριςθ 
δεικτϊν αξιολόγθςθσ. 
 
Όλα αυτά τα ςτοιχεία εκλείπουν τόςο από τθν 
κακθμερινότθτα όςο και κατά τθ λιψθ διοικθτικϊν 
αποφάςεων.  
 
Η καταψιφιςθ του Διοικθτικοφ και του Οικονομικοφ 
Απολογιςμοφ από τον ανεξάρτθτο ςφμβουλο Δθμιτρθ Πλα 
είναι δεδομζνθ. O λόγοσ: τα ςυςτιματα υπθρεςιϊν υγείασ  
είναι δυναμικά και πολφπλοκα. Ζτςι, απαιτείται από τθν 
εκάςτοτε θγεςία να ζχει αυξθμζνθ διαχειριςτικι ικανότθτα, 
ςτθ βάςθ μίασ λελογιςμζνθσ χριςθσ ςφγχρονων εργαλείων 
και τεχνικϊν management. Η ορκολογικι κατανομι των 
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πόρων είναι ζνα πολυδιάςτατο και πολυεπίπεδο ηιτθμα 
λιψθσ αποφάςεων. Μζχρι ςιμερα, δεν ζχουν γίνει 
ενζργειεσ προσ αυτιν τθ κατεφκυνςθ, ίςωσ γιατί θ 
διαχείριςθ του Ταμείου πραγματοποιείται με κακαρά 
οικονομικοφσ αλλά και παραταξιακοφσ όρουσ, χωρίσ να 
προςμετρϊνται οι ςφγχρονοι κανόνεσ που διζπουν τον 
Τομζα.   
 
Ζχοντασ ωσ κεωρία ότι οι ανάγκεσ είναι απεριόριςτεσ και οι 
πόροι περιοριςμζνοι κα πρζπει να γίνεται ορκολογικι 
χριςθ, με οργανωτική στρατηγική για τθν κατανομι πόρων 
ςε κάκε μονάδα υπθρεςιϊν υγείασ, με επιμζρουσ 
ςτοχεφςεισ λόγω των ετεροβαρϊν και ετερόκλθτων 
ςυμφερόντων και με δομζσ ςτα διάφορα ιεραρχικά επίπεδα 
διακυβζρνθςθσ.  

 
 

Κυρίεσ και κφριοι ςυνάδελφοι το επόμενο διάςτθμα κα 
επζλκουν τεκτονικζσ και κομβικζσ  αλλαγζσ ςτισ Τράπεηεσ, 
αλλαγζσ Δ.Σ., που κα ανακοινωκοφν ςταδιακά ωσ το τζλοσ 
Ιουλίου, και με ςυμμετοχι ανεξάρτθτων μθ εκτελεςτικϊν 
μελϊν από το εξωτερικό,  ςε κρίςιμεσ επιτροπζσ (όπωσ 
ελζγχου, πιςτοδοτιςεων, διαχείριςθσ κινδφνου, αμοιβϊν, 
κ.ά.). 
 
Σε αναμονι τθσ εκελουςίασ εξόδου των 1.600 ςυναδζλφων, 
ςφμφωνα με τισ εξαγγελίεσ τθσ Διοίκθςθσ, και με βάςθ το 
νζο αςφαλιςτικό νομοςχζδιο, όλα ςε ζνα υπό τον Ενιαίο 
Φορζα κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ο οποίοσ κα περιλαμβάνει το 
Εκνικό Σφςτθμα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ για αςφαλιςτικζσ 
παροχζσ, το Εκνικό Σφςτθμα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ για τισ 
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προνοιακζσ παροχζσ και το ΕΣΥ για τισ παροχζσ υγείασ ενϊ, 
τελευταία ςτιγμι, με τροπολογία ενζταξαν και τουσ μζχρι 
τισ 31.12.1992 αςφαλιςμζνουσ του Ενιαίου Ταμείου 
Αςφάλιςθσ Τραπεηοχπαλλιλων (ΕΤΑΤ),  
 

κα πρζπει να είμαςτε προετοιμαςμζνοι για μεγάλεσ 
αλλαγζσ ςτον τομζα υγείασ. 
 
Κςωσ να μθν είμαςτε ακόμθ ζτοιμοι να προβοφμε ςε αυτζσ 
τισ αλλαγζσ, αλλά θ προετοιμαςία για τθν επόμενθ μζρα και 
θ οργάνωςθ δθλϊνουν ςφνεςθ. 
 
Μζχρι ςιμερα καμία παράταξθ δεν ζχει κατακζςει 
ολοκλθρωμζνο ςχζδιο, που κα μεταμορφϊςει το ςφςτθμα 
υγείασ του Ταμείου και κα αποδείξει ότι είναι εφικτό να 
παρζχεται ικανοποιθτικι ιατρικι περίκαλψθ, αλλά και 
ςτοιχεία άςκθςθσ ςφγχρονθσ πολιτικισ Υγείασ, βαςιςμζνθ 
ςτθ βελτίωςθ τθσ διαχειριςτικισ ικανότθτασ του Ταμείου, 
με απϊτερο ςκοπό τθ μζγιςτθ δυνατι ικανοποίθςθ των 
ςυμφερόντων των αςφαλιςμζνων-μελϊν.  
 
Θα τολμιςω, αν και δεν είναι κατάλλθλθ ςτιγμι, να ςασ 
αναφζρω οριςμζνα ςθμεία επεξεργαςίασ και κα ςασ 
υποςχεκϊ ότι ςτο προςεχζσ μζλλον κα κατακζςω δθμόςια 
πρόταςθ για ολοκλθρωμζνο ςχζδιο μεταρρφκμιςθσ του 
ΤΥΠΕΤ. 
 

Ενδεικτικά κα ςασ αναφζρω τα εξισ: 
• Αλλαγι εταιρικισ κουλτοφρασ 
• Διαφάνεια και λογοδοςία με ςεβαςμό ςτα χριματα των 

αςφαλιςμζνων μελϊν  
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• Επαγγελματικι διοίκθςθ με θκικι τθσ ευκφνθσ και όχι 
τθν «θκικι» τθσ προςωπικισ μασ προβολισ 

• Στρατθγικό management – management απόδοςθσ 
• Η οργάνωςθ ςυςτιματοσ υποδοχισ και κατεφκυνςθσ 

αςκενϊν για αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ και παροχι 
ποιοτικϊν υπθρεςιϊν  με ςυγκράτθςθ δαπανϊν. 

• Η δθμιουργία ςφγχρονου τθλεφωνικοφ κζντρου 24 
ωρθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο κα απαντοφν ζμπειροι 
νοςθλευτζσ για μικροπροβλιματα υγείασ και κα δίνουν 
ςυμβουλζσ (ςυχνά αρκεί θ ςυμβουλι από το τθλζφωνο 
ϊςτε να μθν υπάρχει ςυρροι άςκοπα ςτθν κλινικι και 
τα ιατρεία) 

 
Κυρίεσ και Κφριοι ςυνάδελφοι, 
 
το Ταμείο αν κζλει να είναι βιϊςιμο κα πρζπει να απαντιςει 
ςτο κρίςιμο ερϊτθμα: με ποια μεκοδολογία ζχει γίνει το % 
των ειςφορϊν του κάκε μζλουσ. Το % πρζπει να είναι τζτοιο 
ϊςτε να καλφπτει τισ τρζχουςεσ δαπάνεσ. 
 
Το Επίπεδο Υγείασ, θ Ικανοποίθςθ των Αςκενϊν, οι 

Υπθρεςίεσ Υγείασ, οι Λειτουργικζσ Διαδικαςίεσ, θ 

Οργανωτικι Δομι, θ  Δομι του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, θ 

ςυλλογικι ανταποδοτικότθτα, θ ςχζςθ ειςφορϊν και 

δαπανϊν είναι ηθτιματα  πρϊτθσ γραμμισ, αλλά 

αντιμετωπίηονται από τθ ςθμερινι διοίκθςθ αδιάφορα. 

Δεν δθλϊνουμε αποτελεςματικοί όταν δεν ζχουμε ορίςει το 

βακμό υλοποίθςθσ ςκοπϊν και ςτόχων, που ζχουν τεκεί εκ 

των προτζρων και μάλιςτα με ςαφι τρόπο.  
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Δεν μποροφμε  να διαχειριςτοφμε κάτι αν δεν είναι 

μετριςιμο. Υπάρχουν μετριςιμοι δείκτεσ, όπωσ τθσ 

απόδοςθσ, τθσ βιωςιμότθτασ,  των τμθμάτων με τισ 

λιγότερεσ ιατρικζσ βλάβεσ, το προςδόκιμο ηωισ, τουσ 

δείκτεσ κνθςιμότθτασ, κ.λ.π., όμωσ θ διοίκθςθ κα πρζπει να 

ζχει τθ κζλθςθ να τουσ κζςει ςε εφαρμογι.  

 

Κυρίεσ και κφριοι ςυνάδελφοι, 
 
Ωσ ςαφι πρόκεςθ και ζνδειξθ καλισ κζλθςθσ καλϊ όλεσ τισ 
παρατάξεισ, ανεξαρτιτωσ χρϊματοσ και πολιτικϊν 
πεποικιςεων, να ςυναντθκοφμε όχι για να ανταλλάξουμε 
απόψεισ, αλλά να δθμιουργιςουμε και να προετοιμάςουμε 
τθν ενδυνάμωςθ  του Ταμείου μασ, να λάβουμε ορκζσ 
αποφάςεισ, να ςχεδιάςουμε με όλα τα ςφγχρονα εργαλεία 
management το Μζλλον του, ϊςτε να αντιμετωπίςουμε τισ 
δυςκολίεσ που μασ περιμζνουν τα επόμενα χρόνια. 
 
Σασ ευχαριςτϊ πολφ.  

 


