
υγεία είναι το πολυτιμότερο
αγαθό του ανθρώπου. Χω-
ρίς καλή υγεία δεν υπάρχει
εργασία, παραγωγή, ψυχι-
κή διάθεση, διασκέδαση και
ευτυχία. Επιπλέον, η υγεία
είναι συνδεδεμένη άμεσα
και με την ανθρώπινη αξιο-
πρέπεια. Ένας υγιής ζητιά-

νος είναι πιο ευτυχής από έναν άρρωστο βασιλιά,
έγραψε ο Σοπενχάουερ, θέλοντας να τονίσει τη
σημασία της υγείας για τον άνθρωπο. 

Η φροντίδα της υγείας των πολιτών πρέπει να
είναι πρώτιστο καθήκον του κράτους. Δυστυχώς,
όμως, όλες οι προσπάθειες που έγιναν μέχρι σή-
μερα στην Ελλάδα προς την κατεύθυνση ανά-
πτυξης ενός αξιοπρεπούς δημόσιου συστήματος
υγείας δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσμα-
τα, παρά την κατασπατάληση ανυπολόγιστων πό-
ρων. Οι διαχρονικές παθογένειες της φυλής μας,
όπως ο αυτοσχεδιασμός, ο κομματισμός, ο πελα-
τειασμός, η διαφθορά, ο ιατροκεντρισμός, ο ιδιω-
τικισμός κ.ά. το διαβρώνουν καθημερινά, με απο-
τέλεσμα το ΕΣΥ να έχει εξελιχθεί σε αναγκαστική
επιλογή για χαμηλόμισθους και ανασφάλιστους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα στοι-
χεία του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ε.Ε. στις
ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Η αναλογία δη-
μόσιων-ιδιωτικών δαπανών είναι 61% προς 39%,
όταν το αντίστοιχο ποσοστό στη Γερμανία είναι
85% προς 15%, στην Αγγλία 79% προς 21% και
στη Γαλλία 78,5% προς 21,4%! Οι παθογένειες του
ΕΣΥ είναι πολλές, κομβικότερη των οποίων  είναι
η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου, αποτελεσματι-

κού και αποδοτικού συστήματος
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η
έλλειψη αυτή προκαλεί διασπάθι-
ση πόρων και προσφορά κακής ποι-
ότητας υπηρεσιών υγείας. Η ανάγ-
κη άμεσης οικοδόμησης ενός συ-
στήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας με ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά, αντίστοιχα με αυτά των προηγ-
μένων ευρωπαϊκών χωρών, είναι συ-
νεπώς φλέγουσα προτεραιότητα. Σε
αυτόν τον στόχο πρέπει να επικεν-
τρωθεί ο σχεδιασμός της νέας ηγε-
σίας του υουργείου Υγείας. Το σύ-
στημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας που επιχείρησε να δημι-
ουργήσει η απελθούσα κυβέρνηση
με την ίδρυση των ΤΟΜΥ απέτυχε εν
τη γενέσει του, διότι βασίστηκε σε
ιδεοληπτικά στοιχεία άλλων επο-
χών. Αποδείχθηκε ότι είναι μια ασύμ-
βατη λύση που δεν ανταποκρίνεται
στα κοινωνικά και υγειονομικά χα-
ρακτηριστικά της χώρας, αφού δεν
διασφαλίζει ούτε την ιατρονοση-
λευτική αποτελεσματικότητα, ούτε
την οικονομική αποδοτικότητα των
διατιθέμενων πόρων. Αυτό επιβε-
βαιώνεται από το γεγονός ότι, δύο
χρόνια μετά, από τις προβλεφθεί-
σες 240 ΤΟΜΥ σε όλη την επικράτεια μπόρεσαν
να λειτουργήσουν υποστελεχωμένα μόνο περί τις
115. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν χρειάζεται να ανα-
καλύψει τον τροχό, αλλά να εντρυφήσει στα συ-

στήματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας των προηγμένων χωρών της
Ευρώπης. Σε όλες τις αναπτυγμένες
χώρες της Ευρώπης η Πρωτοβάθ-
μια Φροντίδα Υγείας παρέχεται από
τον οικογενειακό γιατρό, ο οποίος
λειτουργεί ως πύλη εισόδου στο σύ-
στημα της Δευτεροβάθμιας και Τρι-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Χωρίς
παραπεμπτικό από τον οικογενει-
ακό γιατρό κανείς ασθενής δεν ει-
σάγεται για νοσηλεία σε νοσοκο-
μείο. Με τη διαδικασία αυτή αντι-
μετωπίζονται οι προσυνεννοημένες
και αδιαφανείς συναλλαγές που λαμ-
βάνουν χώρα μέσα στα νοσοκομεία,
η υπερβάλλουσα ζήτηση υπηρεσιών
στα νοσοκομεία, οι αχρείαστες επεμ-
βάσεις και η διαφθορά. Ένα ολο-
κληρωμένο σύστημα Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα θα
απαιτούσε 4.500 συμβεβλημένους
με τον ΕΟΠΥΥ οικογενειακούς για-
τρούς (1/2.200 κατοίκους, σύμφω-
να με τα διεθνή πρότυπα), περίπου
2.500 παιδιάτρους και μια εκατον-
τάδα ΤΟΜΥ στα μικρά νησιά και τις
απομακρυσμένες περιοχές. Είναι
αυτονόητο ότι ο έλεγχος ενός τέτοι-
ου ευέλικτου συστήματος είναι ευ-

χερής και αποτελεσματικός, και μάλιστα σε πραγ-
ματικό χρόνο.  Εάν ένα σύστημα Α’θμιας Φροντί-
δας Υγείας αυτής της μορφής συνδεθεί λειτουργικά
και «συνεργασθεί» με το υφιστάμενο σύστημα

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με την καθιέ-
ρωση του ιατρικού φακέλου του ασθενούς και με
τη δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος προ-
μηθειών των νοσοκομείων, η εξοικονόμηση πόρων
θα είναι τέτοιου επιπέδου που θα εξασφαλίσει
στους Έλληνες επίπεδο υπηρεσιών υγείας αντί-
στοιχο με αυτά των προηγμένων ευρωπαϊκών κρα-
τών. Ο ορίζοντας για τη νέα ηγεσία του υπουργεί-
ου Υγείας είναι καθαρός, αρκεί να μη χάσει χρό-
νο σκοντάφτοντας στις διαχρονικά αειθαλείς πα-
θογένειες.

*Ο Ανδρέας Μήλιος είναι διδάκτορας του πανεπιστημίου της
Φραγκφούρτης, οικονομολόγος. Διετέλεσε εθνικός
εμπειρογνώμονας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στη
Γενεύη. [SID:12841169]
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Η αναβάθμιση του υπουργείου Οικονομικών
νέα κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας ανέλαβε την
εξουσία με γοργό ρυθμό
και σαφείς στόχους. Πολλοί
αξιόπιστοι παρατηρητές,
εντός και εκτός Ελλάδος,
έχουν κάνει ευνοϊκά σχό-
λια για την άμεση πλήρω-
ση μεγάλου ποσοστού των

πολιτικών θέσεων του κρατικού μηχανισμού,
που αποκαλύπτει εκτενή προετοιμασία της
πρώην αξιωματικής αντιπολίτευσης πριν ανα-
λάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Μια ση-
μαντική απόφαση της νέας κυβέρνησης που
αποδεικνύει υπευθυνότητα στη διαχείριση
των οικονομικών του κράτους και δεν πρέπει
να περάσει απαρατήρητη, είναι η αναβάθμιση
του υπουργείου Οικονομικών, που θα είναι το
πρώτο τη τάξει ανάμεσα στα λοιπά υπουργεία.
Πριν από τέσσερα περίπου χρόνια, τον Σε-
πτέμβριο του 2015, είχα επισημάνει σε άρθρο
μου στην εφημερίδα «Καθημερινή» ότι η τότε
κυβέρνηση είχε ελλιπή αντίληψη του ρόλου του
υπουργείου Οικονομικών σε μια σύγχρονη οι-
κονομία. Υπήρχε μια προφανής αντίφαση ανά-
μεσα στις νέες αρμοδιότητες που είχαν προταθεί
από την τότε τρόικα, όπως λ.χ. η δημιουργία
ενός «Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλα-
κίου» (από τον οποίο θα περνούσαν όλα τα τα-
μειακά διαθέσιμα των φορέων της κεντρικής

κυβέρνησης και ο οποίος θα «ελέγ-
χετο» από τον υπουργό Οικονο-
μικών) και την ιεράρχηση των
υπουργείων. Τότε το υπουργείο
Οικονομικών κατατασσόταν  στη
10 θέση ανάμεσα σε 14 υπουρ-
γεία, κατώτερο ακόμη και από τα
υπουργεία Δικαιοσύνης, Εργα-
σίας και Πολιτισμού!

Γιατί το υπουργείο Οικονομι-
κών πρέπει να είναι «πρώτο τη τά-
ξει» ανάμεσα σε όλα τα υπουρ-
γεία; Διότι ο υπουργός Οικονο-
μικών οφείλει να ελέγχει όλα τα
ταμειακά διαθέσιμα των φορέων
της κεντρικής διοίκησης, δηλα-
δή στην πραγματικότητα αυτός
συντονίζει την οικονομική πολι-
τική της κυβέρνησης και τα λοι-
πά υπουργεία πρέπει να κινούν-
ται στο χρηματοδοτικό πλαίσιο
που προσδιορίζει το υπουργείο
Οικονομικών. 

Επί δεκαετίες, οι υπουργοί των
παραγωγικών υπουργείων θεω-
ρούσαν ότι ο ρόλος τους ήταν κα-
τά κύριο λόγο η ικανοποίηση των
πελατειακών αιτημάτων της αρ-
μοδιότητάς τους. Με αυτή τη λο-
γική (θα χρησιμοποιήσω τις συν-

τετμημένες ονομασίες των υπουρ-
γείων στα παραδείγματα που ακο-
λουθούν) ο υπουργός Παιδείας
έδινε υποσχέσεις για αύξηση των
αριθμών θέσεων εκπαιδευτικών
λειτουργών, ο υπουργός Υγείας
για αύξηση θέσεων νοσηλευτι-
κού προσωπικού, και οι δύο για
αύξηση των αντίστοιχων μισθών,
ενώ ο υπουργός Γεωργίας υπο-
σχόταν αύξηση των γεωργικών
συντάξεων και των αγροτικών επι-
δομάτων! Αυτού του είδους οι τα-
κτικές οδηγούσαν σε συστηματι-
κές υπερβάσεις του προϋπολο-
γισμού και αλόγιστη αύξηση των
δανείων της χώρας που τελικά κα-
τέληξαν στην πτώχευση της Ελ-
λάδος το 2010. 

Οι πελατειακές συνήθειες ευελ-
πιστώ ότι θα τερματιστούν  με την
αναγνώριση και εφαρμογή του
αξιώματος ότι ο υπουργός Οικο-
νομικών κρατάει το πουγκί της
κυβέρνησης και ότι τα λοιπά
υπουργεία είναι υποχρεωμένα να
δέχονται τους χρηματοδοτικούς
περιορισμούς που προσδιορίζει
το υπουργείο Οικονομικών. Το
υπουργείο Οικονομικών θα πα-

ρακολουθεί και θα προγραμματίζει με ενιαίο
τρόπο τις ταμειακές ροές από και προς αυτό,
θα προσδιορίζει το ύψος των διαθεσίμων και
τις ανάγκες δανεισμού και θα διαχειρίζεται τα
διαθέσιμα πλεονάσματα.  

Αυτές οι αρχές αντικατοπτρίζουν έναν από
τους πυλώνες της σύγχρονης πρακτικής περί
Δημόσιας Χρηματοπιστωτικής Διαχείρισης.
Με την αγγλική ορολογία, η σχέση του υπουρ-
γείου Οικονομικών με τα επιμέρους υπουρ-
γεία (line ministries) και, κατ’ επέκταση, ο ρό-
λος του στην κατάρτιση και εκτέλεση του προ-
ϋπολογισμού, είναι «από την κορυφή προς τη
βάση» (top down) και όχι «εκ των κάτω προς
τα άνω» (bottom up). Το υπουργείο Οικονομι-
κών πρέπει να θέτει περιορισμούς στις δαπά-
νες των λοιπών υπουργείων, γιατί αυτό είναι
υπεύθυνο και υπόλογο για τη βιωσιμότητα
του χρέους, και όχι τα επιμέρους υπουργεία
που έχουν τη τάση να εξυπηρετούν πελατειακά
συμφέροντα χωρίς γνώση των χρηματοδοτι-
κών αντοχών του κράτους. Ίσως θα ήταν χρή-
σιμο να αναβαπτιστεί το υπουργείο Οικονο-
μικών με το παλιό όνομα «υπουργείο Συντο-
νισμού», που εκφράζει ακριβέστερα τις απαι-
τήσεις της σύγχρονης μακροοικονομικής δια-
χείρισης.

* Ο Θάνος Κατσάμπας διετέλεσε ανώτερο στέλεχος του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και εκπρόσωπος της
Ελλάδος στον διεθνή οργανισμό. [SID:12841277]
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Το υπουργείο
Οικονομικών θα
παρακολουθεί και
θα προγραμματίζει
με ενιαίο τρόπο τις
ταμειακές ροές από
και προς αυτό, θα
προσδιορίζει το
ύψος των
διαθεσίμων και τις
ανάγκες δανεισμού
και θα διαχειρίζεται
τα διαθέσιμα
πλεονάσματα. 

Η ανάγκη άμεσης
οικοδόμησης ενός
συστήματος
Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας
με ποιοτικά
χαρακτηριστικά,
αντίστοιχα με
αυτά των
προηγμένων
ευρωπαϊκών
χωρών, είναι
φλέγουσα
προτεραιότητα.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα θα απαιτούσε
4.500 συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ
οικογενειακούς γιατρούς, περίπου 2.500
παιδιάτρους και μία εκατοντάδα ΤΟΜΥ στα μικρά
νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές. 


