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Ο άρρωστος χώρος 
της Υγείας

Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥ

Δ εν υπάρχει αμφιβολία 
και κανείε δεν μπορεί 
να αρνηθεί το γεγονόε 

ότι ο χώροε τηε Υγείαε είναι 
σοβαρά άρρωστοε, ακόμη 
και στο πλαίσιο τηε απόλυτα 
στρεβλήε «ελληνικήε πραγ- 
ματικότηταε». Τα στοιχεία 
το αποδεικνϋουν. Περισσό
τερα από 24 δισεκατομμύρια 
ευρώ, πάνω από το 10% του 
ΑΕΠ, δαπανήθηκαν το 2009 
για την Υγεία. Το 60% των 
χρημάτων αυτών, περί τα 
14,5 δισεκατομμύρια, δαπα
νήθηκαν από το Δημόσιο 
και το 40% από τουε πολίτεε, 
κυρίωε επειδή δεν είνσ 
παρκείε οι υππρήσΙεεΤγειαε 

πιροσφέρει το κράτοε. Το 
χειρότερο, το 2000 οι δαπά- 
νεε για φάρμακα ήταν 930 ε
κατομμύρια ευρώ Κ(#τσ2θθ9*

Ενώ οι διαπιστώσεις 
είναι κοινές, υπάρ
χουν μεγάλες 
αντιδράσεις σε κάθε 
προσπάθεια εξορθο- 
λογισμού, προφανώς 
γιατί ανατρέπονται 
στρεβλοί τρόποι 
επιβίωσης και 
πλουτισμού.

είχαν εκτοξευτεί στα 4,5 δι
σεκατομμύρια! Ταυτόχρονα, 
επισημαίνεται ότι, το 2009, 
μόνο το 15% των φαρμάκων 
που συνταγογραφήθηκαν ή- 

90 στνικήε παραγωγήε 
και ίσωε σήμερα το ποσοστό 
να είναι ακόμη μικρότερο.

Κάποιοι υποστηρίζουν ό
τι τα πράγματα ξέφυγαν από 
κάθε έλεγχο μετά την κα
τάργηση τηε λίσταε, όταν υ- 
πουργόε Υγείαε ήταν ο Ν. Κα- 
κλαμάνηε. Η συγκεκριμένη α
πόφαση συνέβαλε οπωσδή
ποτε αρνητικά, αλλά δεν εί
ναι εύκολο να υπολογιστεί σε 
τι ποσοστό. Πάντωε, από 
τουε αριθμούε αυτούε φαί
νεται καθαρά το χάοε και η 
ρεμούλα που επικρατεί σε έ
ναν χώρο εξαιρετικά ευαί
σθητο, του οποίου η λει
τουργία επηρεάζει σε μεγάλο 
βαθμό την ποιότητα ζωήε, αλ
λά και την τσέπη των Ελλή
νων. Μια λειτουργία που α
ντικειμενικά δεν θα πρέπει να 
ικανοποιεί κανένα από τουε 
εμπλεκομένουε, εκτόε από 
αυτούε που θησαύριζαν και 
θησαυρίζουν από το «σύ
στημα». Το «σύστημα» έχει 
δύο βασικέε συνιστώσεε, τον 
δημόσιο και τον ιδιωτικό το
μέα, που ο καθέναε τουε λει
τουργεί στρεβλά, αλλά ταυ
τόχρονα εμπλέκονται.

Οι πάντεε σχεδόν στην 
Ελλάδα καταγγέλλουν και 
κατηγορούν το Δημόσιο και
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τουε φορείε του. Τιε περισ- 
σότερεε φορέε έχουν δίκιο, 
αλλά πολύ συχνά υποδει
κνύεται ότι ούτε ο ιδιωτικόε 
τομέαε αποτελεί υπόδειγμα α- 
ρετήε. Ειδικά στον χώρο τηε 
Υγείαε αυτό είναι προφανέε. 
Από τη μία πλευρά, οι πολί- 
τεε ταλαιπωρούνται υπερ
βολικά στα δημόσια νοσο
κομεία, από την άλλη πλευ
ρά χαρατσώνονται εξίσου υ
περβολικά στιε ιδιωτικέε κλι- 
νικέε. Στο σύστημα Υγείαε 
του Δημοσίου βασιλεύει το 
φακελάκι, η υπερσυνταγο- 
γράφηση και η υπερτιμολό- 
γηση στιε προμήθειεε εξο
πλισμού και αναλώσιμων, 

:ον ιδιωτικό τομέα βασι
λεύει επίσηε η υπερσυντα- 
γογράφηση, αλλά και η υ- 
περκοστολόγηση των υλι
κών που χρησιμοποιούνται ή 
και δεν χρησιμοποιούνται. 
Από αυτή την κατάσταση ε
πωφελούνται ιδιώτεε και τα 
θύματα και στιε δύο περι- 
πτώσειε είναι το κράτοε, τα 
ασφαλιστικά ταμεία (που τα 
γδέρνουν), ακόμη και οι α- 
σφαλιστικέε εταιρείεε και εν 
τέλει βέβαια ο πολίτηε.

Οσοι καλόπιστοι εμπλέ
κονται στον χώρο τηε Υγεί- 
αε στην Ελλάδα και είναι πολ
λοί (μόνον οι γιατροί φτάνουν 
τιε 72.000), παραδέχονται ό
τι το σύστημα πάσχει, μπά
ζει από παντού και σε τε
λευταία ανάλυση δεν είναι 
σύστημα. Πρόκειται για μια 
χαώδη πραγματικότητα που 
ενθαρρύνει τη ληστρική εκ
μετάλλευση ανθρώπου (και 
Δημοσίου) από άνθρωπο. 
Ενώ όμωε η διαπίστωση εί-

..ναικφινή υπάρχουν μεγάλεε
αντιδράσειε σε κάθε προ
σπάθεια στοιχειώδουε εξορ- 
θολογισμού, προφανώε για
τί θίγονται «κεκτημένα» και 
ανατρέπονται στρεβλοί τρό
ποι επιβίωσηε και πλουτι
σμού. Στο παρελθόν οι από- 
πειρεε εξορθολογισμού είχαν 
παταχθεί έγκαιρα, κατά τη 
γένεσή τουε , ή λίγο πριν 
φτάσουν στη Βουλή, αυτή τη 
φορά όμωε επικράτησε η 
πίεση τηε τρόικαε, ίσωε και 
η βούληση τηε κυβέρνησηε, 
για να μην την αδικούμε 
και το σχετικό νομοσχέδιο γί
νεται νόμοε.

Είναι αλήθεια ότι επικρα
τεί σκεπτικισμόε για την α- 
ποτελεσματικότητα του νέου 
νόμου. Οι αντίθετοι ισχυρί
ζονται ότι δεν είναι επαρκώε 
δομημένοε και επισημαίνουν 
το γεγονόε ότι θα χρεια
στούν πολλά Προεδρικά Δια
τάγματα για να υλοποιηθεί. 
Από την άλλη πλευρά όμωε έ
πρεπε Υα γίνει η αρχή και κυ- 
ρίωε έπρεπε οπωσδήποτε να 
μπουν τα θεμέλια ανατροπήε 
ενόε συστήματοε που όχι 
μόνο δεν εξυπηρετούσε τουε 
πολίτεε, αλλά τουε εκμεταλ
λευόταν και τροφοδοτούσε 
την διαφθορά.


