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Η λογιστική των αριθμών στην «απομείωση» του χρέους και οι 
προειδοποιήσεις των επιστημόνων για τις επιπτώσεις από τα 

μέτρα λιτότητας στην Ελλάδα 

 

 

• Χ 2 τα περιστατικά AIDS μεταξύ των χρηστών (από 2011 
ως 2012) 

• Υπερδιπλασιασμός φυματίωσης στους χρήστες (μεταξύ 
2012 ως 2013) 

• Κρατική χρηματοδότηση για ψυχική υγεία, μείωση 55% 
(2011 ως 2012) 

• Κατάθλιψη Χ 2.5 φορές (2008-2011) 

Αυτοκτονίες, αύξηση 45% (2007-2011) 



Τι έγινε παλιότερα σε χώρες που αντιμετώπισαν τέτοια κρίση: 

• Η προστασία και η χρηματοδότηση των συστημάτων 
υγείας και των σχετικών κοινωνικών παροχών, 
βοηθάει τις κυβερνήσεις να αποφύγουν σε ένα 
βαθμό τις επιζήμιες επιπτώσεις της κρίσης πάνω 
στην υγεία του πληθυσμού (Φινλανδία, Ισλανδία) 

• Η εφαρμογή πολιτικών λιτότητας και 
ιδιωτικοποίησης σε αυτό το επίπεδο οδήγησε σε 
ανθρωπιστική κρίση πολλές χώρες (Ρωσία, πρ. 
χώρες ανατολικού μπλοκ, Βολιβία κ.α.) 

 

 



 
Αλ. Κιντικελένης, King’s College: 

 
    

    «το ελληνικό κράτος πρόνοιας έχει αποτύχει να 
προστατεύσει τους ανθρώπους σε μια εποχή που 
χρειάζονται κατ’ εξοχήν αυτή την υποστήριξη. Ένας 
ολοένα αυξανόμενος αριθμός Ελλήνων χάνουν την 
πρόσβασή τους στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
λόγω των περικοπών του προϋπολογισμού και της 
ανεργίας…» 



Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ: 

   Το 2013 έκλεισε με τους ανασφάλιστους να 
προσεγγίζουν τα 3.300.000 πληθυσμού στη 
χώρα μας 

     

   Πλήθος κοινωνικών δομών έχουν στηθεί από 
εθελοντές τα τελευταία 4 χρόνια. Μεταξύ 
αυτών το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης 
Πάτρας και το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο 
Ελληνικού, απ’ όπου και η μελέτη που 
ακολουθεί… 



Τα νούμερα μιλούν μόνα τους. Το παράδειγμα των 
ανασφάλιστων σακχαροδιαβητικών και του κόστους 

περίθαλψης: 
• Οι ασθενείς με Σακχαρώδη διαβήτη (Σ.Δ.) έχουν διπλάσια 

θνησιμότητα σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό 

• Ο Σ.Δ. είναι η 8η αιτία θανάτου σε χώρες με υψηλό ΑΕΠ και 
10η σε χώρες με μέσο και χαμηλό ΑΕΠ. 

• Η απουσία στην Ελλάδα οργανωμένων υπηρεσιών υγείας σε 
πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο, το μεγάλο 
ποσοστό των ανασφάλιστων συμπολιτών μας που δεν έχουν 
πρόσβαση στο σύστημα υγείας και η ένδεια οργανωμένων 
παραπομπών των ασθενών σε εξειδικευμένα κέντρα, οδηγεί 
στην πλημμελή φροντίδα των ασθενών αυτών και σε 
αναπόφευκτη εμφάνιση των επιπλοκών της νόσου. 

 



  
• Το 50 % των ασθενών με την εμφάνιση της 

νόσου, πάσχει ήδη από διάφορα 
καρδιοαγγειακά προβλήματα τα οποία με 
την πάροδο του χρόνου επιδεινώνονται. 

• Η επιδείνωση και η εμφάνιση επιπλοκών 
είναι ευθέως ανάλογη με την ρύθμιση της 
βασικής νόσου 

• Το 6% του γενικού πληθυσμού πάσχει από 
Σακχαρώδη Διαβήτη δηλαδή στην Ελλάδα 
των 11 εκατομμυρίων, οι πάσχοντες 
από  Σ.Δ. είναι 660.000. 



 

Ετήσιο κόστος φαρμάκων για τη ρύθμιση του ΣΔ με 
καθημερινή λήψη φαρμάκων  

       

      Solosa 2mg, 1Χ1, 6,64€ το σκεύασμα, 1 το μήνα και Glucophage 850mg, 
1Χ2, 2,16€, 2 το μήνα  ----   Ετήσιο κόστος: 131,52 €  Χ 170000 ασθενείς – 10% 
η συμμετοχή του ασθενούς= 20.122.560 € 

      Μέσο ετήσιο κόστος ασθενούς για ινσουλίνη 600 € Χ 40000 ασθενείς – 
10% η συμμετοχή του ασθενούς= 21.600.000 € 

      Ετήσιο κόστος γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης 5 € Χ 4 φορές/ασθενή Χ 
198.000=3.960.000 € 

      Ετήσιο κόστος ταινιών 25 € το δίμηνο-150 €/έτος /ασθενή Χ 
198.000=29.700.000 € 

 

      Σύνολο: 20.122.560+21.600.000+3.960.000+29.700.000=75.382.560 € 



Κόστος νοσηλείας ανασφάλιστων ασθενών με ΣΔ 

      Το 60%, ιδίως οι παραμελημένοι και οι αρρύθμιστοι θα νοσηλευτούν 
πάσχοντες τουλάχιστον από μια εκ των επιπλοκών του ΣΔ με κόστος κατά μ.ο. 
2.683 €/ασθενή 

      Νόσος/Κόστος ΚΕΝ (κλειστό ενοποιημένο νοσήλειο): 

      ΑΕΕ/1.500 €, By pass/7.500 €, Stent/ 1.531 €, Κυτταρίτιδα/1.621 €, Νεφρ. 
Ανεπάρκεια/2.934 €, Σηψαιμία/2.514 €, Ακρωτηριασμός/3.600 €, Λοιμώξεις 
μέσης βαρύτητας/1.400 €, Έμφραγμα/2.000 €, Δερμ. Έλκη/2.233 €      Σύνολο: 
26.833 € (γι αυτό ο μ.ο.2683 €) 

      Ετήσιο κόστος νοσηλείας ανασφάλιστων: 198.000Χ60%=118.800Χ2.683 € 
=318.740.400 € 

      Αν οι ασθενείς είναι σωστά ρυθμισμένοι, μόνο το 25% θα νοσηλευτεί: 

      Δηλαδή: 198.000Χ25%Χ2.683 €=132.808.500 € 

 



Συμπερασματικοί αριθμοί: 

       

     Επειδή το νοσοκομείο 
οφείλει να δεχτεί τους 
ασθενείς που έχουν 
ανάγκη,  το κόστος 
νοσηλείας θα μετακυλήσει 
στην εφορία αλλά το 
κράτος δεν 



Τι λέμε: 

      Ο λόγος που δε γίνονται αποδεκτοί οι ανασφάλιστοι είναι, είτε γιατί δεν 
έχει γίνει καμία μελέτη για το κόστος από τον αποκλεισμό των 
ανασφάλιστων πολιτών, άρα μιλάμε για ανικανότητα, είτε γιατί υπάρχουν 
αλλότρια οικονομικά συμφέροντα που θα επωφεληθούν από την πλήρη 
διάλυση του ΕΣΥ! 

 

Η μόνη αναπτυξιακή πολιτική που μπορεί να συνδυάσει την υγειονομική 
κάλυψη του πληθυσμού και την οικονομία κλίμακας στο σύστημα είναι:   

1. η σχεδιασμένη παρέμβαση στην παραγωγή και εμπορία υγειονομικού 
υλικού και φαρμάκων,  

2. η ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δημόσιου πρωτοβάθμιου συστήματος 
υγείας χωρίς κανέναν αποκλεισμό,  

3. η πάταξη της διαφθοράς και η ανανέωση του υγειονομικού προσωπικού 
και γιατρών και  



Αφιερώνεται στο Νόρμαν Μπέθιουν, Καναδό γιατρό,  πρωτοπόρο στη 
χειρουργική και την αιμοδοσία, που βρέθηκε στα έμπεδα του ισπανικού 

εμφύλιου και άφησε την τελευταία του πνοή στην Κίνα το 1939, παλεύοντας 
στη ζωή του για την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των ανθρώπων σε ένα 

δημόσιο και ποιοτικό σύστημα υγείας, σε μια κοινωνία χωρίς αδικία… 
 


