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Ο οργανισμός κοινωνικής καινοτομίας Youthnest με την υποστήριξη του προγράμματος
“Δεσμός για τους Νέους” του Μη Κυβερνητικού Σωματείου ΔΕΣΜΟΣ και των Global Shapers
Athens, καθώς και την πολύτιμη επιστημονική συνεργασία με τον Οργανισμό έρευνας και
ανάλυσης διαΝΕΟσις, διοργάνωσε μία σειρά 4 εργαστηρίων που εστίασε στη μελέτη του
Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα, το Health Lab.

To Ηealth Lab ήταν μια σειρά 4 δωρεάν εργαστηρίων συστημικής προσέγγισης (systemic
thinking), με σκοπό την ενίσχυση του διαλόγου γύρω από τις προκλήσεις του συστήματος
Υγείας στην Ελλάδα σήμερα. Τα εργαστήρια εστίασαν στη χαρτογράφηση των αναγκών και
των προκλήσεων του συστήματος Υγείας, στη διασύνδεσή τους και στα δεδομένα που
μπλοκάρουν την βελτίωσή του. Τα 4 εργαστήρια απευθύνονταν σε συμμετέχοντες από τον
χώρο της Υγείας: ιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικούς, ερευνητές, ακαδημαϊκούς, φοιτητές
κ.λπ.

Ο τομέας της Υγείας στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα περίπλοκος και ταυτόχρονα πολύ
σημαντικός για το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, μέσω της κάλυψης ζωτικών αναγκών
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχικής υγείας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα
συνδυάζει Δημόσιους και Ιδιωτικούς παρόχους με μικρότερες ή μεγαλύτερες μονάδες ανά
περιοχή δημιουργώντας ένα ευρύ και πολύπλοκο δίκτυο φορέων υγείας. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 Οι βασικές προκλήσεις στο Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα

 Το πρόβλημα και το σύστημα πίσω από κάθε πρόκληση

 Αντίληψη των βασικών στοιχείων και των δυναμικών της κάθε πρόκλησης

 Εύρεση πλεονεκτήματος & στρατηγική δράση

18.05| 

25.05| 

01.06|

08.06|

Όλα τα δεδομένα που βρίσκονται μέσα στον συγκεκριμένο οδηγό αποτελούν καταγραφή των
απόψεων και των συζητήσεων των συμμετεχόντων μέσα στις ομάδες εργασίας του Health
Lab. Η οργανωτική ομάδα του Health Lab σεβόμενη τις αξίες του διαλόγου κατέγραψε στον
συγκεκριμένο οδηγό διαφορετικές συζητήσεις και απόψεις, χωρίς να γίνει υποκειμενική
επιλογή των δεδομένων. 

http://www.youthnest.com/
https://www.desmos.org/el/
https://www.globalshapersathens.com/
https://www.dianeosis.org/
https://www.dianeosis.org/


 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
To πρόγραμμα “Δεσμός για τους Νέους” του Μη Κυβερνητικού Σωματείου
ΔΕΣΜΟΣ, έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση θέσεων απασχόλησης για
άνεργους έως 30 ετών σε κοινωφελείς οργανισμούς της χώρας. Με τη
στήριξη του προγράμματος, οι νέοι αποκτούν πολύτιμη επαγγελματική
εμπειρία, σε θέσεις επιλογής τους, άμεσα συνυφασμένες με το αντικείμενό
τους, ενώ παράλληλα ενισχύεται και το δυναμικό των οργανισμών που
συμμετέχουν, επιτρέποντάς τους να διευρύνουν το έργο τους και να 
αυξήσουν τον θετικό κοινωνικό τους αντίκτυπο.

Η διαΝΕΟσις είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός ερευνητικός
οργανισμός με βάση την Αθήνα. Ο οργανισμός παράγει ερευνητικό έργο και
προτάσεις πολιτικής, διενεργεί σε βάθος δημοσιογραφικές έρευνες και
αναπτύσσει εργαλεία και πρωτοβουλίες στον χώρο των ανοιχτών δημοσίων
δεδομένων. Στόχος της ομάδας είναι να συνεισφέρει στον δημόσιο διάλογο,
προσφέροντας τεκμηριωμένα στοιχεία και ρεαλιστικές λύσεις σε μεγάλα
κρίσιμα θέματα. Η διαΝΕΟσις απευθύνεται σε όλους όσοι εμπλέκονται άμεσα 
ή έμμεσα στη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών έχοντας ως βασικό
ερώτημα του ερευνητικού της έργου: Πώς να έρθει στη χώρα η ανάπτυξη,
διατηρώντας παράλληλα την κοινωνική της συνοχή;

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Το Global Shapers Athens Hub είναι ένα δίκτυο νέων (20 - 30 ετών) που
αναπτύχθηκε μέσα από το World Economic Forum και έχει ως στόχο να δώσει
λύση σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν η Αθήνα και η Ελλάδα του σήμερα.
Με περισσότερα από 450 hubs παγκοσμίως, το Global Shapers Community
αποτελεί ένα δίκτυο νέων ανθρώπων παγκοσμίως, που ηγούνται του διαλόγου
και των πρωτοβουλιών για θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Στο Youthnest (ανα)σχεδιάζουμε projects (project management) και υπηρεσίες
(service design) που αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές προκλήσεις στην Ελλάδα,
ώστε να είναι πιο οργανωμένα, συστημικά και συμμετοχικά, να αξιοποιούν
σύγχρονες μεθοδολογίες και να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες
των πολιτών. Παράλληλα δημιουργούμε διαδραστικά εργαστήρια (ψηφιακά
και σε φυσικό χώρο) και συντονίζουμε συζητήσεις που ενισχύουν την
αλληλεπίδραση και την ουσιαστική μάθηση (facilitating).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
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https://www.desmos.org/el/new/desmos-gia-toys-neoys-2020/
https://www.desmos.org/el/
https://www.dianeosis.org/
https://www.globalshapersathens.com/
https://youthnest.com/


ΘΕΩΡΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ

ΣΚΕΨΗΣ
(SYSTEMIC THINKING)



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑ;

Το κάθε σύστημα αποτελεί ένα σύνολο στοιχείων και δυναμικών (αίτια και αποτελέσματα),
τα οποία δεν ρέουν με προβλέψιμο ή μονόδρομο τρόπο. Τα συστήματα χαρακτηρίζονται από μη
γραμμικότητα, είναι αλληλεξαρτώμενα, διασυνδεδεμένα και δυναμικά. Οι πληροφορίες που
εισέρχονται στο σύστημα δεν οδηγούν πάντα με ξεκάθαρο τρόπο στα αποτελέσματα του και γι'
αυτό, το ονομάζουμε σύστημα. Tα συστήματα αποτελούνται από 3 μέρη:
1) Στοιχεία: Οι διαφορετικές δυνάμεις που αποτελούν το σύστημα.
2) Διασυνδέσεις: Οι σχέσεις που συγκρατούν όλα τα στοιχεία ενός συστήματος. Είναι πολύ πιο
χρήσιμο να εντοπίζετε τις διασυνδέσεις μεταξύ των στοιχείων, παρά να καταγράφετε
εξαντλητικά όλα τα στοιχεία ενός συστήματος.
3) Σκοπός: Ο σκοπός είναι το πιο απαιτητικό σημείο της συστημικής προσέγγισης γιατί
πηγάζει από την συμπεριφορά των στοιχείων και όχι από μια προκαθορισμένη συμφωνία
μεταξύ τους. Είναι αρκετά πιθανό ότι οι σκοποί των επιμέρους στοιχείων ενός συστήματος
έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους αλλά και με τον γενικότερο σκοπό του συστήματος.

Η συστημική ανάλυση, η παρατήρηση και ανάλυση δηλαδή ενός συστήματος, διαρθρώνεται
συνήθως σε 4 επίπεδα: 
1) Η κατανόηση του συστήματος
2) Ο εντοπισμός των στοιχείων που μπορούν να αλλάξουν/επηρεαστούν
3) Η δημιουργία στρατηγικής πολιτικής για την εφαρμογή των αλλαγών
4) Η συνεχής αναπροσαρμογή του πλάνου, καθώς το σύστημα ως ζωντανός οργανισμός
συνεχώς μεταβάλλεται
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Για τον κάθε έναν από αυτούς τους τομείς, κατά την διάρκεια του Health Lab,
πραγματοποιήθηκε μία αναλυτικότερη συστημική προσέγγιση, όπου:

Α. Αναζητήσαμε τους παράγοντες που έχουν θετική επιρροή στον εκάστοτε τομέα, όπως και
Β. Αρνητική επιρροή στον εκάστοτε τομέα

Στα πρώτα 2 βήματα, οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με τον συγκεκριμένο τομέα της
ομάδας τους (Οργάνωση & Διοίκηση, Χρηματοδότηση, Νοσοκομειακός Τομέας, Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας), ενίσχυσαν τις πληροφορίες που είχαν παρουσιαστεί και συνέβαλαν με τις
γνώσεις τους στην αναζήτηση των παραγόντων που έχουν θετική ή αρνητική επιρροή στον
εξεταζόμενο τομέα.

Το πρόγραμμα των 4 εργαστηρίων κάλυψε την 1η & 2η φάση (όπως αναλύονται στην εικόνα
στην προηγούμενη σελίδα), ενώ ευελπιστούμε ο παρών οδηγός να αποτελέσει μια βάση για
την ενίσχυση ενεργειών και για τις επόμενες δύο φάσεις, την 3η & την 4η. Η προσέγγιση του
Health Lab βασίστηκε σε 4 από τα 7 κεφάλαια της έρευνας της διαΝΕΟσις «Το Νέο ΕΣΥ: Η
Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας» και συγκεκριμένα στα κεφάλαια:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
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Γ. Εμβαθύναμε σε τρία επίπεδα: Δομικό, συμπεριφορικό και άλλες δυναμικές
Στο τρίτο βήμα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν στις ομάδες τους (Οργάνωση & Διοίκηση,
Χρηματοδότηση, Νοσοκομειακός Τομέας, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας) να ορίσουν αρχικά
τις αξίες που αναγνωρίζουν και τη σημασία αυτών για την Υγεία. Στη συνέχεια, ψήφισαν τα
στοιχεία που έχουν την μεγαλύτερη θετική και αρνητική επιρροή στον τομέα της ομάδας
τους, ξεχωρίζοντας το στοιχείο που επιθυμούν να διερευνήσουν σε μεγαλύτερο βάθος, ώστε
να εντοπίσουν τα δομικά & συμπεριφορικά αίτια που το προκαλούν, καθώς και τα
αποτελέσματα που προκαλούνται. 

ΔΟΜΙΚΑ ΑΙΤΙΑ: Οτιδήποτε σχετίζεται με το φυσικό (π.χ. ποιότητα αέρα) και κοινωνικό 
(π.χ. σύστημα μετακίνησης) περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Ταυτόχρονα, στο δομικό επίπεδο
συμπεριλαμβάνονται και οι πολιτικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί θεσμοί και υποδομές 
(π.χ. το εκλογικό και νομικό σύστημα, η οικονομική πολιτική, ο ρόλος δομών όπως τα
συνδικάτα, η εκκλησία κ.λπ.)

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΑΙΤΙΑ: Ευρέως διαδεδομένες πεποιθήσεις, αξίες και σχέσεις που
επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τις απόψεις (π.χ. φόβοι, η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση,
παραδόσεις, επίπεδο διαφθοράς κ.λπ.)

ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ: Οποιαδήποτε στοιχεία δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στα
προηγούμενα, όπως η πανδημία που προκλήθηκε από τον COVID-19

Δ. Εξετάσαμε τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ αιτίων και αποτελεσμάτων
δημιουργώντας συστημικές λούπες (systemic loops)
Στο τέταρτο βήμα, αναγνωρίσαμε τα μοτίβα (loops) που δημιουργούνται στο σύστημα όταν
εντοπίζουμε τις συνδέσεις μεταξύ αιτίων και αποτελεσμάτων. Οι λούπες αποτελούν τα
δομικά στοιχεία για κάθε συστημικό χάρτη. Μια βασική προϋπόθεση της συστημικής σκέψης
είναι ότι η αλλαγή συστημάτων μεγάλης κλίμακας, όπως το ΕΣΥ, συμβαίνει μόνο εάν αλλάξουν
οι παγιωμένες λούπες. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να διερευνήσουν αυτές τις λούπες και να
χαρακτηρίσουν αν οδηγούν σε μια θετική ή αρνητική εξέλιξη.

Ε. Εξερευνήσαμε πιθανές λύσεις και δράσεις
Στο τελευταίο βήμα, μελετήθηκαν πιθανές λύσεις σε 3 επίπεδα: (α) τα στοιχεία που
βρίσκονται στο “παγωμένο” μέρος του συστήματος, όπου δεν είναι πιθανό να συμβούν αλλαγές
σύντομα, (β) τα στοιχεία για τα οποία έχει παρατηρηθεί μια διάθεση για αλλαγή και (γ) τα
στοιχεία γύρω από τα οποία έχουν ήδη γίνει θετικές αλλαγές. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα
τοποθέτησε τις λύσεις σε έναν πίνακα με άξονες το βαθμό του αντίκτυπου που θα έχει η κάθε
λύση και το ύψος των απαιτούμενων πόρων που χρειάζονται.
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STAKEHOLDERS 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πηγή: Το Νέο ΕΣΥ: Η Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, Οργανισμός Έρευνας &
Ανάλυσης διαΝΕΟσις, Φεβρουάριος 2020
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https://www.dianeosis.org/research/greek_health/


Για την κάθε μία από αυτές τις προκλήσεις, πραγματοποιήθηκε μια αναλυτικότερη
συστημική προσέγγιση όπου:
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ



Επαρκής διάρθρωση νοσοκομειακής περίθαλψης: Το σημερινό ΕΣΥ περιλαμβάνει 125
νοσοκομεία, 201 Κέντρα Υγείας (ΚΥ) και 1.487 Περιφερειακά Ιατρεία στις αγροτικές
περιοχές, περίπου 200 πρώην Πολυιατρεία του ΙΚΑ στις αστικές περιοχές που έχουν
ενταχθεί πρόσφατα στο ΕΣΥ συγκροτώντας μαζί με τα Κέντρα Υγείας (ΚΥ) το
Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), καθώς και 127 Τοπικές Μονάδες Υγείας
(Τo.Μ.Υ.) σε αστικές περιοχές. Οι παραπάνω μονάδες υπάγονται σε 7 Υγειονομικές
Περιφέρειες (ΥΠΕ)
Διασφάλιση ποιότητας ISO: H διασφάλιση της ποιότητας περιορίζεται στην πιστοποίηση
κατά ISO ορισμένων μονάδων του ΕΣΥ, κυρίως εργαστηρίων. Η διασφάλιση της ποιότητας
προϋποθέτει την ύπαρξη συστήματος αξιολόγησης των υπηρεσιών που παρέχει και του
ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει
Ένα σύστημα κεντρικά ελεγχόμενο αντιδρά πιο γρήγορα σε ακραία φαινόμενα. Ωστόσο,
στερείται σε ευελιξία και προσαρμοστικότητα
Έχουν ήδη γίνει θετικές αλλαγές στην ψηφιοποίηση

Θετική επιρροή στην "Οργάνωση και Διοίκηση" έχουν διαρθρωτικές και συστημικές αλλαγές,
οι οποίες συμβάλλουν στη διασφάλιση της ποιότητας του συστήματος υγείας:

Α. ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ 
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
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Β. ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Σημαντικά προβλήματα οργάνωσης και ανεπαρκούς διοίκησης
Η κατανομή των νοσοκομειακών και πρωτοβάθμιων μονάδων δεν ανταποκρίνεται στις
ανάγκες υγείας και στις προσδοκίες του πληθυσμού κάθε περιφέρειας, ιδιαίτερα στις
παραμεθόριες περιοχές (π.χ. νησιά)
Πελατειακό σύστημα
Ο χάρτης του ΕΣΥ δεν αναπροσαρμόζεται με βάση τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού
Διαρκείς μετακινήσεις για παροχή φροντίδας
Ο έντονα συγκεντρωτικός και αναχρονιστικός χαρακτήρας της διοίκησης μειώνει
σημαντικά την αποδοτικότητα του συστήματος και οδηγεί σε επιφυλακτικότητα για
διαρρυθμιστικές αλλαγές
Εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη βασικής ψηφιακής τεχνολογίας
Το ΕΣΥ δεν ακολουθεί στο σύνολο τον χρήστη (User Journey Map) και δεν αναλύεται ως
"χάρτης κατανάλωσης υπηρεσιών"
Έλλειψη αρχιτεκτονικής πληροφοριών (information architecture)
Ο ασθενής δεν ξέρει πώς να πλοηγηθεί και να πού να βρει τις κατάλληλες πληροφορίες

Οργανωτικά προβλήματα και ελλείψεις, καθώς και ανεπαρκείς αναπροσαρμογές του ΕΣΥ
δυσκολεύουν την ομαλή λειτουργία του συστήματος και επηρεάζουν αρνητικά την
αποδοτικότητά του:Ο

ΡΓΑ
Ν

Ω
ΣΗ

 ΚΑ
Ι ΔΙΟ

ΙΚΗ
ΣΗ

Το αρμόδιο Υπουργείο έχει περισσότερο εκτελεστικό παρά επιτελικό ρόλο
Οικονομικά στοιχεία (κόστος/ασθενή)
Συχνή αλλαγή στα διοικητικά στελέχη χωρίς ξεκάθαρα κριτήρια
Έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων στη διοίκηση νοσοκομειακών μονάδων
Ανεπαρκής καταγραφή και αξιοποίηση των δεδομένων
Το σύστημα προσλήψεων δεν δίνει τη δυνατότητα για συμμετοχή των προϊστάμενων στην
επιλογή, με συνεπακόλουθη λογοδοσία
Δεν υπάρχει επαρκής μηχανισμός αξιολόγησης

Ελάχιστες μονάδες έχουν εφαρμόσει το διπλογραφικό σύστημα
Υπάρχει πολιτική δυσκολία αλλαγών σε περίπτωση αξιοποίησης των στοιχείων
Έλλειψη προσβασιμότητας λόγω έλλειψης αξιοκρατίας

Η έλλειψη επαρκούς διαχείρισης πληροφοριών επηρεάζει δομικά το σύστημα, ενώ σε
συμπεριφορικό επίπεδο παρατηρείται έλλειψη αξιοκρατίας:

ΔΟΜΙΚΑ ΑΙΤΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΑΙΤΙΑ
1.
2.
3.

Γ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΤΙΩΝ 
& ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Σ
ΕΛ

ΙΔ
Α

 1
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Οι μεταρρυθμίσεις δεν εστιάζουν σε τοπικό επίπεδο
Έλλειψη ανάδειξης και διάχυσης καλών πρακτικών
Κατακερματισμός δυνάμεων (πόρων)
Άνιση κατανομή και παροχή υπηρεσιών υγείας που δεν αντικατοπτρίζουν στις ανάγκες

Δεν υπάρχει διάθεση για σύγκρουση που θα οδηγήσει σε αλλαγές
Κριτικός και επιλυτικός παράγοντας είναι η ομάδα (όχι μόνο τα διοικητικά στελέχη)
Η έλλειψη ευθύνης οδηγεί σε αδράνεια

ΔΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1.
2.
3.
4.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1.
2.
3.

Κάθε στοιχείο συνδέεται με αιτία και αποτέλεσμα, τα οποία είναι αλληλένδετα και
δημιουργούν μια δυναμική σχέση ‘’λούπας’’ (loops). Οι συμμετέχοντες της θεματικής
"Οργάνωσης και Διοίκησης" δημιούργησαν τη λούπα και χρωμάτισαν τα δομικά στοιχεία που
εισήγαγαν. Ως “παγωμένα” (κόκκινα) αναγνωρίστηκαν η αδράνεια, η έλλειψη διάθεσης
σύγκρουσης και η έλλειψη πολιτικής ευθύνης. Ως “θετική αλλαγή” (πράσινα) αναγνωρίστηκε η
αποδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Δ. ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΛΟΥΠΕΣ
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ΡΓΑ
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Αδράνεια
Κατακερματισμός δυνάμεων (πόρων)
Έλλειψη πολιτικής ευθύνης (καθήκοντος) και βούλησης
Έλλειψη συνέχειας ενεργειών προηγούμενων κυβερνήσεων

Σε συνέχεια των προηγούμενων, η ομάδα τοποθέτησε τα αίτια και αποτελέσματα σε
συγκεκριμένες θέσεις ανάλογα με το βαθμό του αντίκτυπου που έχουν στην κοινωνία και το
ύψος των απαιτούμενων πόρων (οικονομικών, ανθρώπινου δυναμικού, χρόνου εφαρμογής
κ.λπ.). Στα περισσότερα στοιχεία αναγνωρίστηκε ότι παρόλο που έχουν υψηλό αντίκτυπο,
απαιτούν και υψηλούς πόρους και συγκεκριμένα τα στοιχεία:

Ως αμφιλεγόμενα στοιχεία αναγνωρίστηκαν η έλλειψη ανάδειξης και διάχυσης καλών
πρακτικών, το γεγονός ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαθεί μία καλή πρακτική και οι δυσκολίες
προσλήψεων νέου προσωπικού.

Ε. ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
& ΔΡΑΣΕΙΣ

Ο
ΡΓΑ

Ν
Ω

ΣΗ
 ΚΑ

Ι ΔΙΟ
ΙΚΗ

ΣΗ
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Για την κάθε μία από αυτές τις προκλήσεις, πραγματοποιήθηκε μια αναλυτικότερη
συστημική προσέγγιση όπου:

ΟΙ 4 ΘΕΜΑΤΙΚEΣ
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
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Η οικονομική συγκυρία είναι μια εξαιρετική ευκαιρία σχεδιασμού και εφαρμογής
μεταρρυθμίσεων
Συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
Η ιδιωτική δαπάνη υγείας εμφανίζεται ως αρκετά "ανθεκτική" στην ύφεση
Ιατρικός τουρισμός

1.

2.
3.
4.

Α. ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ 
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

να επιφέρουν βελτιώσεις ως προς τη λειτουργία και απόδοση:

Σχετικά με την "Χρηματοδότηση", σημειώθηκαν στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά το
εξεταζόμενο σύστημα. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ύπαρξη ευκαιριών που πρόκειται 

Χ
ΡΗ

Μ
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Β. ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Στα στοιχεία με αρνητική επιρροή ξεχωρίζουν η έλλειψη οργανωμένου πλαισίου δράσης και
συνεργασίας στον τομέα της ασφάλισης, καθώς και η μείωση των ασφαλιστικών εισροών
λόγω οικονομικών συγκυριών:

Η συγκρότηση του ΕΟΠΥΥ υπό την υβριδική μορφή του πληρωτή/διαμεσολαβητή
αναπαράγει και διαιωνίζει τη λειτουργία της προηγούμενης κατάστασης
Η σύνθεση της ιδιωτικής δαπάνης στην Ελλάδα αφορά σε συντριπτικό βαθμό απευθείας
πληρωμές, το οποίο είναι επιβαρυντικό
Η οικονομική συγκυρία καθιστά τις ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΟΠΥΥ
παρακινδυνευμένες και επισφαλείς
Οι ιδιωτικοί πόροι του ΕΣΥ εξακολουθούν να είναι περιορισμένοι λόγω έλλειψης
οργανωμένου πλαισίου συνεργασίας με την ιδιωτική ασφάλιση
Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις επωμίζονται δυσανάλογα το βάρος της ύφεσης
και της ασφαλιστικής χρηματοδότησης
Χρήση τεχνολογιών "open hospital" 
Η διακοπή λειτουργίας πολλών μικρών επιχειρήσεων συμβάλλει στη μείωση των
ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολούμενων
Διευκόλυνση δωρεών προς τα νοσοκομεία, χωρίς να υποκαθιστά τον ρόλο του κράτους
Αποδοτικότητα νοσοκομείων

Στα αίτια και τα αποτελέσματα που επηρεάζουν τη Χρηματοδότηση του ΕΣΥ ξεχώρισαν η
έλλειψη πόρων (οικονομικών, ανθρώπινου δυναμικού) σε συνδυασμό με την ανεπαρκή
αξιολόγηση του προσωπικού:

Απουσία εργαλείων χρηματοδότησης
Έλλειψη κεντρικού συστήματος προμηθειών σε επίπεδα υγειονομικής περιφέρειας
Δεν υπάρχει σωστή και αντιπροσωπευτική κοστολόγηση
Δεν υπάρχει ενημέρωση του συστήματος για την κοστολόγηση
Έλλειψη προσωπικού και έλλειψη εξειδικευμένων managers υγείας
Αργή ενσωμάτωση της τεχνολογίας
Γραφειοκρατία

Δημοσιοϋπαλληλική συμπεριφορά
Δεν υπάρχουν κίνητρα βελτίωσης των εργαζομένων
Δεν υπάρχει αξιολόγηση του προσωπικού
Έλλειψη κουλτούρας ως προς την αξιολόγηση και τα κίνητρα

ΔΟΜΙΚΑ ΑΙΤΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΑΙΤΙΑ
1.
2.
3.
4.

Γ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΤΙΩΝ &
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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Επιπλέον κόστος, που θα μπορούσε να διατεθεί σε κάποιον άλλον τομέα
Εξοικονόμηση των πόρων
Πρόκληση ζήτησης για να αυξηθεί η αποζημίωση στον λήπτη υπηρεσιών υγείας
Έλλειψη αξιοποίησης χρονικών πόρων, χρονοκαθυστερήσεις
Μη αξιοποίηση κονδυλίων και χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. ΕΣΠΑ)
Έλλειψη κριτηρίων αύξησης της αποδοτικότητας
Έλλειψη κουλτούρας υγειονομικών υπηρεσιών
Ελλιπής διαχείριση και διάχυση της ευθύνης
Τα λάθη στη διοίκηση οδηγούν σε καθυστερήσεις και συγκρούσεις
Κάποιες διοικητικές υπηρεσίες στελεχώνονται από νοσηλευτές που έχουν
διεκπεραιωτικό ρόλο
Έλλειψη παραϊατρικού προσωπικού
Επιβάρυνση άλλων νοσοκομείων και ιδρυμάτων λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού
Δαπάνη πόρων για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας 

Μειωμένη απόδοση των εργαζομένων
Μειωμένη ανταποδοτικότητα
Έλλειψη εξοικονόμησης πόρων
Διαιώνιση μιας λανθασμένης επαγγελματικής κουλτούρας
Έλλειψη ανταγωνισμού
Περιορισμός επαγγελματικής ανέλιξης

ΔΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Σε νομικό & θεσμικό πλαίσιο, η έλλειψη κριτηρίων ποιότητας και αυτονομίας του
νοσοκομείου
Έλλειψη εξειδικευμένων managers υγείας
Η διοίκηση και η οργάνωση εξαρτώνται από το αρμόδιο Υπουργείο
Δεν υπάρχουν κίνητρα βελτίωσης των εργαζομένων

Η έλλειψη προσωπικού
Η αργή ενσωμάτωση της τεχνολογίας

Οι συμμετέχοντες της θεματικής "Χρηματοδότηση" επέλεξαν προς περαιτέρω μελέτη το
στοιχείο "Δε χρησιμοποιείται η μέτρηση της αποδοτικότητας των νοσοκομείων" και αφού
πρώτα δημιούργησαν τη λούπα, χρωμάτισαν τα δομικά στοιχεία που εισήγαγαν. 

Ως “παγωμένα” (κόκκινα) αναγνωρίστηκαν:

Ως ''θετικές αλλαγές'' (πράσινα) αναγνωρίστηκαν:

Δ. ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ 
ΛΟΥΠΕΣ
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Γραφειοκρατία και έλλειψη κεντρικών συστημάτων
Διάχυση της ευθύνης
Έλλειψη κουλτούρας αξιολόγησης του προσωπικού
Μείωση της ποιότητας υπηρεσιών
Έλεγχος του κεντρικού συστήματος προμηθειών
Μη αντιπροσωπευτική κοστολόγηση

Το νομικό & θεσμικό πλαίσιο που δεν έχουν κριτήρια ποιότητας
Η αυτονομία του νοσοκομείου
Η διοίκηση και η οργάνωση εξαρτώνται από το αρμόδιο Υπουργείο
Μη αξιοποίηση κονδυλίων και χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. ΕΣΠΑ)
Η έλλειψη εξειδικευμένων managers υγείας

Τα περισσότερα στοιχεία έχουν υψηλό αντίκτυπο και απαιτούν λίγους πόροι. Κάποια στοιχεία
τοποθετήθηκαν στο μεταίχμιο μεταξύ υψηλού και χαμηλού αντικτύπου, ενώ για ελάχιστα
κρίθηκε πως χρειάζονται αρκετοί πόροι. 

Υψηλό αντίκτυπο και λίγους πόρους έχουν τα στοιχεία:

Ως αμφιλεγόμενα στοιχεία αναγνωρίστηκαν:

Ε. ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
& ΔΡΑΣΕΙΣ
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Για την κάθε μία από αυτές τις προκλήσεις, πραγματοποιήθηκε μια αναλυτικότερη
συστημική προσέγγιση όπου:

ΟΙ 4 ΘΕΜΑΤΙΚEΣ
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ



Το 2011 μια σειρά από προτάσεις για αναδιάρθρωση νοσοκομείων υποβλήθηκε από
επιτροπή εμπειρογνωμόνων
Η μείωση κλινών δεν επιδρά αρνητικά στην πρόσβαση των ασθενών και στην ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών
Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση

Α. ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ 
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Σε ό,τι αφορά στον "Νοσοκομειακό Τομέα", παρατηρήθηκαν θετικές εξελίξεις την τελευταία
δεκαετία γεγονός που συμβάλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας των
νοσοκομείων. Πιο συγκεκριμένα:
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Β. ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ 
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση για την εξειδίκευση γίνεται σε συγκεκριμένες περιοχές
Υπάρχει έλλειψη ειδικών μονάδων (π.χ. ΜΕΘ & ΜΑΦ)
Υπάρχει ανισοκατανομή κλινών, καθώς και ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
Απουσία ενιαίου πρότυπου τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των νοσοκομείων
Έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού
Έλλειψη υγειονομικού χάρτη

Οργανωτικά προβλήματα και ελλείψεις δυσκολεύουν την ομαλή λειτουργία του ΕΣΥ και
επηρεάζουν αρνητικά την αποδοτικότητά του:

Υποχρηματοδότηση
Κουρασμένο δυναμικό των νοσοκομείων
Αδυναμία επιλογής προσώπων και αξιοκρατία
Μείωση δαπανών
Δυσκίνητη λήψη αποφάσεων
Γραφειοκρατική διοίκηση
Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (π.χ. μηχανοργάνωση)

Κουλτούρα
Δυσκολία αποδοχής αλλαγών
Ψηφιακός αναλφαβητισμός
Εξουθένωση του προσωπικού
Ταλαιπωρία

ΔΟΜΙΚΑ ΑΙΤΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΑΙΤΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.

Γ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΤΙΩΝ 
& ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
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Λάνθασμένη οργανωτική δομή στο νοσοκομειακό χάρτη σε επίπεδο Περιφέρειας
Χάνεται πληροφορία (π.χ. διαγνωστικές) με αποτέλεσμα να επέρχονται δυσκολίες στην
έρευνα
Επιρροή στην ποιότητα των υπηρεσιών
Στρέβλωση στο θέμα της χρηματοδότησης

Εξουθένωση του προσωπικού
Ταλαιπωρία
Δεν υπάρχει χρόνος για τη σωστή εκπαίδευση των γιατρών

Clusters - Κεντρικοποίηση ανά πάθηση
Αποτελέσματα για τους ασθενείς - Patient Oriented Value

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΟΜΙΚΑ 

1.
2.

3.
4.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ 
1.
2.
3.

ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ
1.
2.
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Γ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΤΙΩΝ 
& ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 



Αναθέσεις και έλλειψη αξιολόγησης

Αναξιοκρατία ως αποτέλεσμα αδυναμίας επιλογής προσώπων
Λάθος άτομα σε σημαντικές θέσεις
Γραφειοκρατική διοίκηση
Κουλτούρα των υπαλλήλων
Κακή συνεννόηση

Επιρροή στην ποιότητα των υπηρεσιών

Οι συμμετέχοντες της θεματικής "Νοσοκομειακός Τομέας" επέλεξαν να εστιάσουν στη μελέτη
του στοιχείου "Τα Νοσοκομεία αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα διαχείρισης". Αρχικά,
δημιούργησαν τη λούπα και στη συνέχεια, χρωμάτισαν τα δομικά στοιχεία που εισήγαγαν. 

Ως “παγωμένο” (κόκκινο) αναγνωρίστηκε:

Ως ''διάθεση για αλλαγή'' (πορτοκαλί) αναγνωρίστηκαν:

Ως “θετική αλλαγή” (πράσινο) αναγνωρίστηκε:

Δ. ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ 
ΛΟΥΠΕΣ

Αναθέσεις και έλλειψη αξιολόγησης
Αναξιοκρατία ως αποτέλεσμα αδυναμίας επιλογής προσώπων
Λάθος άτομα σε σημαντικές θέσεις
Κουλτούρα των υπαλλήλων
Κακή συνεννόηση

Στον Νοσοκομειακό τομέα, όλα τα στοιχεία τοποθετήθηκαν στον υψηλό αντίκτυπο
ανεξαρτήτως πόρων. Πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία:

Ε. ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
& ΔΡΑΣΕΙΣ
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Δημιουργία ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ)
Ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας
Ύπαρξη ΑΜΚΑ συμβάλλει στην απόκτηση γενικής εικόνας του ασθενή
Ρόλος του φαρμακοποιού
Καταγραφή συνταγογραφήσεων ασθενούς
Εκπαίδευση ιατρών και ασθενών
Εκπαίδευση πολιτών στην πρόληψη
Ψηφιοποίηση συστημάτων

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Α. ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ 
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Οι συμμετέχοντες της "Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας" αναγνώρισαν ως εξαιρετικά θετική
επιρροή την ψηφιοποίηση και την ύπαρξη ατομικών ηλεκτρονικών φακέλων υγείας, όπως και
τα εξής στοιχεία:Π
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Β. ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ 
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο στο οποίο θα συνυπάρξουν και θα συλλειτουργήσουν
όλες οι πρωτοβάθμιες υπηρεσίες
Η απουσία οργανωμένης ΠΦΥ συμβάλλει στη σταδιακή υποβάθμιση του ρόλου και των
αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας
Η έλλειψη επιλογών των ασθενών λόγω οικονομικής δυνατότητας
Ο ασθενής δεν αποτελεί το επίκεντρο της συζήτησης στην ΠΦΥ
Η έλλειψη δομών ψυχικής υγείας & κοινωνικής υποστήριξης
Η διαχείριση χρόνιων νοσημάτων
Η έλλειψη της πρόνοιας για ασθενείς με χρόνιες παθήσεις
Η ψυχική υγεία και η κοινωνική πρόνοια ως οριζόντια προσέγγιση
Η προπτυχιακή εκπαίδευση στην ειδικότητα δεν εμπλουτίζει τον μελλοντικό
οικογενειακό ιατρό με διαπροσωπικές δεξιότητες
Η απουσία ολιστικής προσέγγισης του ασθενούς, όσον αφορά την υγεία του
Πρόβλημα στην επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων
Οι ασφαλιστικοί φορείς δεν έχουν αναγνωρίσει την προστιθέμενη αξία της πρόληψης στη
βελτίωση της υγείας των ασφαλισμένων & στη μείωση του κόστους ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης
Ο ρόλος των κοινωνικών φαρμακείων και ο αντίκτυπος τους
Η άνιση γεωγραφική κατανομή στις μονάδες υγείας σε ό,τι αφορά το προσωπικό
Ο περιορισμένος ο ρόλος των νοσηλευτών

Οργανωτικά προβλήματα και ελλείψεις σε εκπαιδεύσεις, πόρους και δομές, καθώς και η
απουσία καταγεγραμμένου ιστορικού ασθενών εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του
συστήματος και επηρεάζουν αρνητικά την αποδοτικότητά του. Πιο συγκεκριμένα:Π
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Στην "Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας" η υποχρηματοδότηση και ο ψηφιακός αναλφαβητισμός
αποτελούν μεταξύ άλλων κάποια από τα αίτια που επηρεάζουν το σύστημα. Από την άλλη
μεριά, ως αποτελέσματα ορίστηκαν μεταξύ άλλων, η έλλειψη επαρκούς επικοινωνίας με τους
ασθενείς, οι εσφαλμένες "αυτο-διαγνώσεις" που πραγματοποιούν οι νοσούντες και οι
βελτιωμένες διαπροσωπικές σχέσεις που οφείλονται σε διαρκείς εκπαιδεύσεις και
ενημερώσεις.

Δε δίνονται κίνητρα για συνεχιζόμενη εκπαίδευση
Δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση των γιατρών για πρόληψη και
διεπιστημονική προσέγγιση
Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για τους γιατρούς για περαιτέρω εκπαίδευση

Οι ασθενείς δεν αναζητούν περισσότερες γνώσεις και ενημέρωση από τον γιατρό τους
γιατί του έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη
Δεν υπάρχει η κουλτούρα της συνεχούς ενημέρωσης
Το επάγγελμα του γιατρού στη χώρα μας είναι εκ φύσεως πιο απρόσωπο και δεν
ενθαρρύνεται η ανταλλαγή γνώσεων με άλλα επαγγέλματα π.χ. νοσηλευτές

ΔΟΜΙΚΑ ΑΙΤΙΑ
1.
2.

3.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΑΙΤΙΑ
1.

2.
3.

Γ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΤΙΩΝ 
& ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ο ασθενής δεν κατανοεί ακριβώς τη σημασία της περίθαλψης και την αλλαγή της
καθημερινότητας που απαιτείται λόγω της ασθένειας
Οι ασθένειες δεν επικοινωνούνται πολλές φορές με τον σωστό τρόπο

Δε δίνεται ο κατάλληλος χρόνος που απαιτείται για την ενημέρωση χρόνιων ασθενειών
αλλά και για τη διαχείριση της ασθένειας
Η έλλειψη διαπροσωπικών σχέσεων επηρεάζει πολλές φορές αρνητικά το πλάνο
θεραπείας
Οι ασθενείς βγάζουν διαγνώσεις μόνοι τους και οδηγούνται σε λανθασμένη θεραπεία

Η εκπαίδευση και συνεχής ενημέρωση οδηγούν στη διεπιστημονική προσέγγιση και κατ'
επέκταση σε καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις

ΔΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1.

2.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1.

2.

3.

ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ
1.
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Δεν υπάρχει η κουλτούρα της συνεχούς ενημέρωσης
Δε δίνονται κίνητρα για συνεχιζόμενη εκπαίδευση
Το σύστημα δε μοριοδοτεί τους ιατρούς για συνεχή επιμόρφωση επομένως, έγκειται σε
προσωπική πρωτοβουλία και δεν αποτελεί προτεραιότητα
Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για τους ιατρούς για περαιτέρω εκπαίδευση

Πολλοί επαγγελματίες υγείας που ακολουθούν το επάγγελμα είναι και καθηγητές, οπότε
αυτοί που επηρεάζουν το σύστημα επηρεάζουν και την εκπαίδευση

Στη θεματική της "Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας" ψηφίστηκε προς περισσότερη
εμβάθυνση το στοιχείο "Η προπτυχιακή εκπαίδευση & εκπαίδευση στην ειδικότητα δεν
εμπλουτίζουν τον μελλοντικό οικογενειακό ιατρό με διαπροσωπικές δεξιότητες και γνώσεις
για την πρόληψη". Τα δομικά στοιχεία χρωματίστηκαν, όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Ως “παγωμένα” (κόκκινα) αναγνωρίστηκαν:
1.
2.
3.

4.

Ως ''θετική αλλαγή'' (πράσινο) αναγνωρίστηκε:
1.

Δ. ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ 
ΛΟΥΠΕΣ
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Πολλοί επαγγελματίες υγείας που ακολουθούν το επάγγελμα είναι και καθηγητές
επομένως, αυτοί που επηρεάζουν το σύστημα υγείας επηρεάζουν και την εκπαίδευση
Δε δίνεται ο κατάλληλος χρόνος που απαιτείται για την ενημέρωση χρόνιων ασθενειών,
αλλά και για τη διαχείριση της ασθένειας
Η έλλειψη διαπροσωπικών σχέσεων επηρεάζει πολλές φορές αρνητικά το πλάνο
θεραπείας 
Δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση των γιατρών στην ύλη του
εκπαιδευτικού συστήματος για πρόληψη και διεπιστημονική προσέγγιση
Δεν υπάρχει η κουλτούρα της συνεχούς ενημέρωσης

Δεν δίνονται κίνητρα για συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Το σύστημα δε μοριοδοτεί τους
ιατρούς για συνεχή εκπαίδευση με αποτέλεσμα να έγκειται σε προσωπική πρωτοβουλία
και να μην αποτελεί προτεραιότητα

Στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αναγνωρίστηκε ο υψηλός αντίκτυπος και οι χαμηλοί
πόροι στα περισσότερα στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα:

Υψηλός αντίκτυπος - Χαμηλοί πόροι

Ως αμφιλεγόμενα αίτια-αποτελέσματα αναγνωρίστηκαν:

Ε. ΠΙΘΑΝΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ
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Tο Εθνικό Σύστημα Υγείας εμφανίζει αρκετά θετικά χαρακτηριστικά
σε κάθε έναν από τους εξεταζόμενους τομείς. Οι συμμετέχοντες
αναγνώρισαν την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε θέματα όπως η
ψηφιοποίηση, χωρίς ωστόσο, να παραβλέπουν το γεγονός πως
υπάρχει χώρος για σημαντικές και περισσότερες βελτιώσεις. 

 
Ως κύριες προκλήσεις αναγνωρίστηκαν η έλλειψη επαρκούς

οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και συντονισμού σε
συνδυασμό με ελλείψεις στο προσωπικό και την ανάγκη 

περαιτέρω εκπαίδευσης.
 

Αξίες όπως η ισότητα, ο σεβασμός και το ανθρωποκεντρικό
στοιχείο ξεχώρισαν και στις 4 ομάδες, γεγονός που αποδεικνύει 

το χαρακτήρα που θεωρούν οι συμμετέχοντες πως οφείλει να έχει 
το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα.

 
Σε μία περίοδο όπου η Υγεία αναγνωρίζεται ως

θεμελιώδης αξία, κρίνεται επιτακτική η καταγραφή 
του εν λόγω συστήματος. Σκοπός είναι τόσο η

κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του (καθώς η γνώση
θα συμβάλει στην περαιτέρω μελέτη, αξιοποίηση και

σχεδιασμό πολιτικών για τον εκσυγχρονισμό), 
όσο και η βελτίωση των υπηρεσιών 

για τους ωφελούμενους και τους παρόχους.
 

Γιατί... η Υγεία είναι πάνω από όλα!

EΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!



www.globalshapersathens.comwww.youthnest.com

Youthnest

Youthnest
Global Shapers Athens

Global Shapers Athens

Επικοινωνία

www.dianeosis.org

dianeosisorg

www.desmos.org

desmos.org

dianeosis_org desmosgr

Η ομάδα των
Global Shapers Athens

Η ομάδα του Youthnest

Μιρέλλα Αλέξου
Μυρτώ Αποστολίδου
Μαρίνα Καγκελάρη

Έλενα Πιτταροκοίλη
Κωνσταντίνος Σημαιοφορίδης

Αναστάσης Σταμάτης

Κατερίνα Αντωνιάδη (Project Manager Health Lab)
Θάλεια Ρίζου (Lead Facilitator & Systemic Theory Trainer)

Χρύσα Πεταλά (Program Designer & Facilitator)

Η ομάδα της διαΝΕΟσις
Θεόδωρος Γεωργακόπουλος

Φαίη Μακαντάση


