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Πεξίιεςε: Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ 

εξκελεία ησλ αληζνηήησλ βάζεη θνηλσληθννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη 

δχλαηαη λα επελεξγνχλ ηφζν ζην επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ φζν θαη ζηελ 

πξνζθνξά θαη δήηεζε ηεο θξνληίδαο. Ωζηφζν, ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ δελ έρεη 

επηθεληξσζεί αξθεηά ζην ξφιν ησλ πζηεκάησλ Τγείαο, σο παξάγνληα δεκηνπξγίαο 

θαη αλαπαξαγσγήο πγεηνλνκηθψλ αληζνηήησλ. πγθεθξηκέλα, εθηεηακέλεο αληζφηεηεο 

παξαηεξνχληαη θπξίσο ζε ρψξεο φπνπ δεζπφδνπλ νη άκεζεο ηδησηηθέο δαπάλεο (out-

of-pocket expenditure), φπσο ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, επηβαξχλνληαο θπξίσο ηα 

θησρφηεξα θαη πεξηζζφηεξν επάισηα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ. ην πιαίζην απηφ ζα 

επηρεηξήζνπκε λα εμεηάζνπκε ην βαζκφ επίδξαζεο πνπ θέξεη ην Διιεληθφ χζηεκα 

Τγεηνλνκηθήο Φξνληίδαο ζηηο αληζφηεηεο σο πξνο ηελ πγεία, κέζσ κηαο ζπγθξηηηθήο 

αλαζθφπεζεο κε επηιεγκέλεο ρψξεο ηεο ΔΔ. Η δηεξεχλεζε ζα ζηεξηρζεί ζηελ 

αμηνπνίεζε δεπηεξνγελψλ δεδνκέλσλ θαη εθηηκήζεσλ πνπ επηηξέπνπλ ηε δηεμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε δπλακηθή ησλ πζηεκάησλ Τγείαο ζηηο αληζφηεηεο, θαζψο θαη 

ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ζρεηηθνχ δηαιφγνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαηάιιεισλ 

παξεκβάζεσλ.   
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Δηζαγσγή 

Η παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην βαζκφ επίδξαζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πζηεκάησλ Τγεηνλνκηθήο Φξνληίδαο ζηελ αληζφηεηα σο πξνο ηελ πγεία, κέζσ ηεο 

ζπγθξηηηθήο αλαζθφπεζεο ηεζζάξσλ ρσξψλ (Ηλσκέλν Βαζίιεην, Γεξκαλία, νπεδία 

θαη Διιάδα). Η επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρσξψλ πξνζθέξεη εμαηξεηηθέο επθαηξίεο 

ζχγθξηζεο ιφγσ ηεο πνηθηιίαο ησλ δηαζέζηκσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ απαληψληαη ζε απηέο. Τπνγξακκίδεηαη φηη ε κειέηε δελ 

επηδηψθεη λα απνθαλζεί γηα ην πνηα ρψξα εθπξνζσπεί ην «θαιχηεξν» χζηεκα 

Τγείαο. Άιισζηε, βαζηθφ ζεκέιην ηεο παξνχζαο απνηειεί ε αξρή φηη «δελ πθίζηαηαη 

χζηεκα, ην νπνίν λα ηθαλνπνηεί φιεο ηηο αλάγθεο θαη φινπο ηνπο πιεζπζκνχο» 

(Rice, 2003).  

 

Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ εξκελεία ησλ 

πγεηνλνκηθψλ αληζνηήησλ βάζεη θνηλσληθννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη 

επελεξγνχλ ζην επίπεδν πγείαο, πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ηεο θξνληίδαο (Couffinhal et 

al., 2005). Ωζηφζν, ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ δελ έρεη επηθεληξσζεί αξθεηά ζηνλ 

αληίθηππν ησλ πζηεκάησλ Τγείαο, σο παξάγνληα επεμήγεζεο ηεο παξνπζίαο 

αληζνηήησλ ζηελ πγεία (Figueras et al., 2008). Έηζη, κέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο παξάζεζεο 

επηρεηξνχκε λα δηεξεπλήζνπκε ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο πνπ πθίζηαληαη κεηαμχ 

ησλ  πζηεκάησλ, νδεγψληαο ηνλ αλαγλψζηε ζηελ αλάπηπμε αμηνινγηθψλ θξίζεσλ 

γηα ηελ πεξίπησζε ηεο θάζε ρψξαο. 

 

Γηαξζξσηηθά, ζην πξψην θεθάιαην παξαηίζεηαη ε κέζνδνο πξνζέγγηζεο πνπ 

αθνινπζνχκε θαη αλαπηχζζνληαη παξάιιεια δηάθνξα κεζνδνινγηθά δεηήκαηα ηεο 

ζπγθξηηηθήο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ηνλ επαίζζεην ηνκέα 

ηεο πγείαο. Σν δεύηεξν θεθάιαην ζπλζέηεη έλα πεδίν ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη 

ελλνηνινγηθψλ πξνζδηνξηζκψλ, θαηαδεηθλχνληαο ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

ζεκαζηνινγίαο ηνπο. Οη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ απαληψληαη ζηελ πεξίπησζε ηεο θάζε 

ρψξαο απαηηνχλ ηελ νξηνζέηεζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ πξνθίι ησλ πζηεκάησλ 

Τγείαο, ζέκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ηξίην θεθάιαην. ην ηέηαξην θεθάιαην 

απνηππψλνληαη ζπγθξηηηθά νη πγεηνλνκηθέο αληζφηεηεο ζηηο εμεηαδφκελεο ρψξεο. Η 
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παξνπζίαζε δεπηεξνγελψλ δεδνκέλσλ νδεγεί ζηελ θαηά πξνζέγγηζε δηεμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε δπλακηθή ησλ αληζνηήησλ. Σέινο, ζηνλ επίινγν επηρεηξείηαη 

κία ζθαηξηθή ηνπνζέηεζε, ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία.  

 

 

1. Μεζνδνινγία θαη ζπγθξηηηθή πξννπηηθή 

 

1.1.   Μέζνδνο Πξνζέγγηζεο  

Η ζεσξεηηθή έξεπλα απνηειεί ζεκέιην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Μέζσ ηεο 

αλαζθφπεζεο ηεο πθηζηάκελεο βηβιηνγξαθίαο θαη ησλ δηαζέζηκσλ κειεηψλ, 

επηρεηξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε έλα ζχλνιν παξαηεξήζεσλ θαη πνιπδηάζηαησλ 

θξηηεξίσλ αλαθνξηθά κε ηελ ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ πζηεκάησλ Τγείαο θαη 

αληζνηήησλ.   

 

Παξάιιεια, ε ζπγθξηηηθή κειέηε πνπ δηεμάγνπκε αληιεί δεπηεξνγελή εκπεηξηθά 

δεδνκέλα απφ ην νπινζηάζην δηαθφξσλ νξγαληζκψλ
1
. Έηζη, αλαιχνληαη δείθηεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο αληζφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε δείθηεο πνπ απνηππψλνπλ ηελ 

αληζφηεηα σο πξνο ηελ πξφζβαζε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ην βαζκφ 

θάιπςεο, ηηο δαπάλεο, θαζψο θαη ηελ απηναλαθεξφκελε θαηάζηαζε πγείαο θαη 

ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ απφ ην χζηεκα. 

 

 

1.2.    Η ζπγθξηηηθή κειέηε ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο 

 Ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα πξνβάιινληαη ηα πξνηεξήκαηα ηεο 

ζπγθξηηηθήο κεζφδνπ σο ηεο πιένλ θαηάιιειεο γηα ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη 

ηθαλήο λα νδεγεί ζε εκπεηξηθνχο θαλφλεο. Η ζπγθξηηηθή κειέηε ζεσξείηαη ρξήζηκε 

                                                

1
 Δλδεηθηηθά, Eurostat, Eurobarometer, OECD, WHO θ.ά. 
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γηα ηελ ηζηνξηθή εμήγεζε ηεο θνηλσληθήο εμέιημεο, ηελ αλάιπζε πνιηηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη απνθάζεσλ. πγρξφλσο, επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε βαζηθψλ 

παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή αιιαγή θαη αθνινχζσο ηελ θαηάιεμε ζε 

γεληθεχζεηο γηα ηελ πνξεία κηαο ή πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ. Όκσο, απνθιεηζηηθά ππφ 

απηή ηελ έλλνηα ηεο θαηαγξαθήο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ νδεγνχκαζηε θάπνπ;  

 

 Μνινλφηη παξαηεξείηαη κηα γεληθεπκέλε ζπκθσλία γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

ζπγθξηηηθήο κεζφδνπ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, δελ ππάξρεη νκνθσλία ζρεηηθά κε 

ηνλ ηξφπν θαη ην πιαίζην ζην νπνίν κπνξεί λα εθαξκφδεηαη. Φηάλνληαο ζην εξψηεκα 

πώο ζπγθξίλνπκε, νη απαληήζεηο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην γεληθφηεξν κεζνδνινγηθφ-

επηζηεκνινγηθφ πιαίζην πνπ πηνζεηεί ν εξεπλεηήο
2
. Ωζηφζν, φπσο έρεη δηαηππψζεη 

θαη ν Durkheim, «ε ζπγθξηηηθή κειέηε ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο εμαθνινπζεί λα 

είλαη φ,ηη ην πείξακα ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο» (Roberts, 1978, p.287). 

  

 

1.3.   Η ζπγθξηηηθή κειέηε ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο  

Μέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθόπεζεο εληνπίδνληαη πνιιέο κειέηεο, νη 

νπνίεο απαηηνχλ ηελ νξηνζέηεζε ελφο ζαθνχο πιαηζίνπ ζχγθξηζεο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαμχ ησλ 

πζηεκάησλ Τγείαο.  

 

Η θαηαγξαθή ησλ αλαξίζκεησλ πγεηνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ δχλαηαη λα 

απνηειέζεη ην πξψην πξναπαηηνχκελν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθξηηηθήο έξεπλαο, κε 

ζθνπφ ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηηο εκπεηξίεο ηεο θάζε ππφ κειέηε ρψξαο. 

                                                

2
 ηελ ηζηνξία ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ ην επίθεληξν ηεο δηακάρεο εληνπίδεηαη ζηε κέηξεζε. 

Γειαδή, ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ θιίκαθαο θαη έληαζεο ελφο θαηλφκελνπ. Οη θνηλσληθέο 

επηζηήκεο, φπσο θαη νη θπζηθέο, αζρνινχληαη κε γεγνλφηα ηα νπνία ρξήδνπλ εξκελείαο. Όκσο, νη 

εξκελείεο αλαπφθεπθηα ππφθεηληαη ζε αμηνινγηθέο θξίζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη επηζηήκνλεο νθείινπλ 

λα πξνζθνκίδνπλ εκπεηξηθέο απνδείμεηο ησλ απφςεσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ, ψζηε λα ηηο πξνζδνζεί 

αληηθεηκεληθφηεηα (Λπξηληδήο, 2001).   
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Έπεηηα, κέζσ ηεο ζύγθξηζεο αληηθαηνπηξίδεηαη ε αλάγθε γηα κηα εηο βάζνο αλάιπζε 

θαη θαηαλφεζε ησλ πιαηζίσλ ξχζκηζεο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ζηελ εθαξκνγή ηεο 

θνηλσληθήο αιιαγήο (Shortell, 1999). 

 

πγρξφλσο, κπνξεί λα εθηηκεζεί ε ζρέζε αλάκεζα ζην επίπεδν πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ζηνπο ζπληειεζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξναγσγή ηεο. 

πλάκα, δχλαηαη λα αμηνινγεζνχλ ε απνδνηηθφηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην 

θφζηνο ησλ παξαγφκελσλ πγεηνλνκηθψλ αγαζψλ (3Δ: efficiency, effectiveness, 

economy)
3
. Δπηπιένλ, ην κέγεζνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηνλ ηνκέα πγείαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ νξζή, ή κε, δηαρείξηζε ησλ πφξσλ απνηεινχλ πξφζθνξν έδαθνο 

γηα ηελ εξκελεία ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ πζηεκάησλ, αιιά θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

πνιηηηθψλ.  

Γηάγξακκα 1: ρέζε Τγείαο-πζηήκαηνο 

 

Πεγή: Evans et al. (2000, p. 2). 

 

Άιισζηε, είλαη γλσζηφ φηη ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ «απνηειεζκαηηθά» 

πζηήκαηα, δελ παξνπζηάδνπλ πάληνηε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα πγείαο.  

 

                                                

3
 Σα ζχγρξνλα πζηήκαηα Τγείαο, θαη δε ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ., αληηκεησπίδνπλ θνηλά πξνβιήκαηα 

αλαθνξηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, νξγάλσζε θαη πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Ωζηφζν, δελ 

απαληάηαη νκνθσλία ζηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ κέηξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο 

απφδνζεο ησλ πζηεκάησλ (Evans et al., 2000, p.3). 
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Πίλαθαο 1 

 

Πεγή: Παπαζενδψξνπ θ.ά. (2008, ζει. 8-19), Eurostat (2010). 

 

Έηζη, ε ζπγθξηηηθή απνηχπσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ επηδφζεσλ κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ 

θαη ζπλζεθψλ πνπ βειηηψλνπλ ηειηθά ηελ πγεία (Fleurbaeya and Schokkaertb, 2009). 

 

 

2.  Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί 

 

2.1. Οξηζκόο θαη κέηξεζε ηεο  «Τγείαο» 

Η απφδνζε ελφο θνηλά απνδεθηνχ θαη απφιπηα ηθαλνπνηεηηθνχ νξηζκνχ
4
 γηα 

ηελ πγεία απνηειεί έλα απφ ηα πην πνιχπινθα θαη αληηθαηηθά εγρεηξήκαηα ζηε 

κειέηε ηνπ ζέκαηνο. Η πγεία ραξαθηεξίδεηαη σο έλα ζχλζεην θαηλφκελν, ζην νπνίν 

επηδξνχλ πνηθίινη θνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο, αιιά θαη ππνθεηκεληθέο 

αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηε θχζε ηεο (Σνχληαο, 2000, ζει.15).  

 

Ο νξηζκφο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (Π.Ο.Τ.) ζπγθξνηεί, θαηά 

πνιινχο, ηελ επηθξαηέζηεξε εθδνρή. Ο θαηαζηαηηθφο ηνπ ράξηεο νξίδεη φηη «ε 

                                                

4
 Δλδεηθηηθά, ζην πιήζνο ησλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ εξκελεία ηεο πγείαο, δηαθξίλνληαη νη νξηζκνί πνπ 

εηζήγαγαλ νη: Parsons (Johnson, 1979), Marx (1844), λενθιαζηθή πξνζέγγηζε (Σνχληαο, 2000), θαζψο 

θαη νη Downie and Tannahill (1996). 
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θαηάζηαζε ηεο πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο, θαη φρη ε απιή 

απνπζία ηεο αξξψζηηαο ή ηεο αλαπεξίαο, ζπλαπαξηίδνπλ ηελ πγεία» (WHO, 1946, 

p.2). Μέζσ ηνπ αλσηέξσ νξηζκνχ επηρεηξείηαη ε ζχδεπμε ηεο αξλεηηθήο κε ηε ζεηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο πγείαο, ελψ ζπγρξφλσο γίλεηαη αλαθνξά ζην πνιπδηάζηαην πξνθίι 

ηεο.  

 

Ωζηφζν, ε πξνζπάζεηα ηνπ Π.Ο.Τ. έρεη επηθξηζεί γηα ηελ πξνψζεζε ελφο 

θνηλνχ πξνηχπνπ, ην νπνίν ιφγσ ηεο «ζηαηηθφηεηαο» πνπ παξνπζηάδεη, αγλνεί ηελ 

έληνλε «δηαθνξεηηθφηεηα» πνπ εληνπίδεηαη παγθνζκίσο κεηαμχ αηφκσλ θαη 

θνηλσληψλ. 

 

πγρξφλσο, ην πιήζνο ησλ ζχγρξνλσλ πξνζεγγίζεσλ θαζηζηά δπζρεξέο 

εγρείξεκα ηελ κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, ηδηαίηεξα φηαλ 

επηρεηξνχληαη δηεζλείο ζπγθξίζεηο, θαζψο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη θνηλή 

κεζνδνινγία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ.  

 

Ωζηφζν, ε πνζνηηθνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ 

δεηθηψλ
5
, νη νπνίνη απνξξένπλ απφ δνθηκαζίεο θαηάιιεια δνκεκέλεο, ψζηε λα 

απνηππψλνπλ κε αθξίβεηα, ή έζησ ζρεηηθή αθξίβεηα, ηηο κεηξήζεηο. Η ρξεζηκφηεηα 

ησλ δεηθηψλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη επηηξέπεη ηε καθξνρξφληα παξαθνινχζεζε ηεο 

εμέιημεο ελφο θαηλφκελνπ, ζπκβάιινληαο εληέιεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ 

επίηεπμεο ζθνπψλ θαη ζηφρσλ βάζεη ησλ 3E.  

 

 

                                                

5
 Έρνπλ αλαπηπρζεί δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο δεηθηψλ: νη αξλεηηθνί (δείθηεο ζλεζηκφηεηαο θαη 

λνζεξφηεηαο), νη νπνίνη απνηππψλνπλ ηηο εθδειψζεηο ησλ αξλεηηθψλ βηνινγηθψλ ζπκπησκάησλ θαη νη 

ζεηηθνί πνπ απνδίδνπλ ηελ πνηνηηθή δηάζηαζε ηεο δσήο, θαζψο θαη ηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ 

πγείαο. Σηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, επηρεηξείηαη ε επξεία ρξήζε ησλ ζύλζεησλ δεηθηώλ πγείαο 

(QALYs, DALYs, HALYs), επηδηψθνληαο λα θαιχςνπλ ηε ζηελφηεηα θαη αλεπάξθεηα ησλ θιαζηθψλ 

δεηθηψλ (Drummond et al., 2002, p.252). 
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2.2. «Η αληζόηεηα βιάπηεη ζνβαξά ηελ πγεία»
6
 

 Γεδνκέλνπ φηη ζηηο θνηλσλίεο απαληάηαη εθηεηακέλε παξνπζία αληζνηήησλ, 

αθνινχζσο θαη νη θνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ επελεξγνχλ ζηελ πγεία είλαη άληζα 

θαηαλεκεκέλνη, εδξαηψλνληαο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ρσξψλ, θνηλσληψλ, θαζψο θαη 

πνιηηψλ. Πνηεο φκσο κνξθέο αληζφηεηαο κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ θαη πνηεο είλαη 

αλαπφθεπθηεο; Τπάξρνπλ παξάγνληεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο πνπ αλαπαξάγνπλ ηελ 

αληζφηεηα ζηελ παξνρή θαη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ;  

 

 Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν γελληέηαη θαη εμειίζζεηαη ην άηνκν, 

επηδξά έληνλα ζηελ πγεία ηνπ. Μεηαμχ ησλ αλαξίζκεησλ παξαγφλησλ δηαθξίλεηαη ε 

νηθνγέλεηα, ε εθπαίδεπζε, ε κνξθή θνηλσληθήο νξγάλσζεο, ε εξγαζία, ην εηζόδεκα, νη 

ππεξεζίεο πγείαο, ε ελεκέξσζε, ν πνιηηηζκόο, νη θνηλσληθέο αμίεο θαη ην νηθνλνκηθό 

ππόβαζξν ηνπ αηφκνπ (Dahlgren and Whitehead, 1991). Ωζηφζν, ην εξεπλεηηθφ καο 

ελδηαθέξνλ ρξήδεη λα επηθεληξσζεί ζηνλ αληίθηππν πνπ θέξεη ε δνκή ησλ 

πζηεκάησλ Τγείαο ζηελ παξνπζία αληζνηήησλ (Figueras et al., 2008).  

 

Μνινλφηη παξαηεξείηαη βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ, ν ξπζκφο εμέιημεο δελ είλαη ν ίδηνο ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο. Σν 

ξήγκα κεηαμχ πινχζησλ θαη θησρψλ εμαθνινπζεί λα βαζαίλεη. Η αλαηξνπή ησλ 

αλσηέξσ ζπλζεθψλ ζηνηρεηνζεηεί ηε κέγηζηε πξφθιεζε ζηε ζχγρξνλε επνρή 

(Graham, 2009). πλεπψο, ε επίηεπμε ηζνλνκίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ηίζεηαη 

επηηαθηηθψο αλαγθαία. 

 

 

 

 

                                                

6
 Φξάζε απφ ζπλέληεπμε ησλ θνηλσληθψλ επηδεκηνιφγσλ R. Wilkinson θαη K. Pickett, ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη βαζηθά πνξίζκαηα ηεο κειέηεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αληζφηεηα θαη ηα θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα ζε πεξηζζφηεξεο απφ είθνζη ρψξεο ηνπ αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ. Η κειέηε ηηηινθνξείηαη σο 

«The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better» (Οηθνλνκάθνπ, 2009). 
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2.3.  «ύζηεκα Τγείαο» θαη βαζηθέο ζπληζηώζεο ηνπ 

 

2.3.1. Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε  

Οη ππεξεζίεο πγείαο ζπγθξνηνχλ έλα πνιπζχλζεην «Σύζηεκα», ε κνξθή ηνπ 

νπνίνπ εμειίζζεηαη βάζεη πνιηηηθψλ επηινγψλ, θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ, θαζψο θαη 

ηνπ ηζηνξηθνχ-πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ην πεξηβάιιεη
7
.  

 

 

πγθεθξηκέλα, ηα πζηήκαηα Τγείαο ζπληζηνχλ πνιχπινθεο θαη δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελεο νληφηεηεο. Ο φξνο χζηεκα πεξηθιείεη «ην ζχλνιν ησλ 

πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία θαη ιεηηνπξγηθή 

αιιειεμάξηεζε κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ» 

(Θενδψξνπ θ.ά., 2001, ζει.64). χκθσλα κε άιιε πξνζέγγηζε, ην χζηεκα Τγείαο 

είλαη απνηέιεζκα ελφο δηεπξπκέλνπ πιέγκαηνο παξεκβάζεσλ ηεο πνιηηείαο κε ηηο 

νπνίεο ξπζκίδνληαη ν ηξφπνο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θνξέσλ 

θάιπςεο ησλ αλαγθψλ (ΚΔΠΔ, 1976).  

 

 

                                                

7
 Καηαιήγεη, ινηπφλ, ην χζηεκα λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζπλνιηθήο θνηλσληθήο δνκήο 

θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ εκπέδσζε ηνπ αηζζήκαηνο θνηλσληθήο ζπλνρήο (Γνιγέξαο θ.ά., 2000, 

Θενδψξνπ θ.ά., 2001). 

 

  τήμα 1: ύζηημα Τγείας και επιδράζεις 
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2.3.2. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο 

χκθσλα κε ηελ θιαζηθή νηθνλνκηθή ζεσξία, ε χπαξμε απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ζηελ αγνξά πξνυπνζέηεη ηελ παξνπζία αληαγσληζηηθφηεηαο θαη πιήξνπο θπξηαξρίαο 

ηνπ θαηαλαισηή. Όκσο, ε πηνζέηεζε ελφο πζηήκαηνο πνπ ελαπφθεηηαη ζηνπο 

λφκνπο ηεο αγνξάο θαη ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ-αζζελψλ 

αλαπφθεπθηα νδεγεί ζηελ θπξηαξρία έληνλσλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ.  

 

Αληηζέησο, ζηα πζηήκαηα Τγείαο ζπλήζσο απαληάηαη θάπνηα κνξθή 

θξαηηθήο παξέκβαζεο
8
, θπξίσο ιφγσ ησλ επαίζζεησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ 

δηαθαηέρνπλ ην αγαζφ ηεο πγείαο. Μνινλφηη είλαη επξέσο απνδεθηή ε παξνπζία ηεο 

παξέκβαζεο, ε έθηαζή ηεο πνηθίιεη θαη δηακνξθψλεηαη απφ ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο 

θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε ρψξαο, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ εληέιεη ηε κνξθή πνπ 

ζα έρεη ην χζηεκα.  

 

Παξάιιεια, ε απιή δεκφζηα δηνίθεζε έρεη παξαρσξήζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ 

πηνζέηεζε ελφο πην επέιηθηνπ κνληέινπ νξγάλσζεο, κε ηελ εηζαγσγή δηαρεηξηζηηθψλ 

ηερληθψλ (“managerial techniques”) θαη ζηνηρείσλ αληαγσληζκνχ, ζηνρεχνληαο ζηελ 

επίηεπμε κέγηζηεο απνδνηηθφηεηαο ζηελ παξνρή θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ 

(Light, 1997). 

 

 Δπηπξφζζεηα, ε δηαζεζηκόηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηνλ πιεζπζκφ, άλεπ 

εκπνδίσλ, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πξνζπειαζηκόηεηα. Όκσο, θάζε άηνκν, 

αλεμαξηήηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππφβαζξνπ, έρεη ηελ ίδηα δπλαηφηεηα λα θάλεη 

ρξήζε ησλ αγαζψλ πγείαο;  

 

                                                

8
 Σν θξάηνο δχλαηαη λα παξεκβαίλεη ηφζν ζην επίπεδν νξγάλσζεο, φζν θαη ζηηο πνιηηηθέο 

ρξεκαηνδφηεζεο, δηαλνκήο θαη ηηκνιφγεζεο (WHO, 2000). 
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Η ζπλζήθε απηή πξνυπνζέηεη ηελ παξνπζία ηζόηηκεο θαηαλνκήο πόξσλ θαη 

θαη‟ επέθηαζε ππεξεζηώλ πγείαο, βάζεη ησλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ
9
. Γεδνκέλνπ φηη 

δηαρξνληθά νη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηα αγαζά πγείαο πνηθίινπλ θαη δηαθέξνπλ απφ 

θνηλσλία ζε θνηλσλία, αιιά αθφκε θαη εληφο απηήο, γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή ε 

κνλαδηθόηεηα ησλ αλαγθώλ πνπ πξνθχπηεη. Έηζη, ε αλνκνηνγέλεηα ησλ αλαγθψλ 

παξάγεη ζπλζήθεο απμαλφκελεο αληζφηεηαο, γεγνλφο πνπ εγείξεη πξνβιεκαηηζκφ θαη 

επηβάιιεη ηελ άκεζε αληηκεηψπηζή ηνπο.  

 

 

 

2.3.3. Μνξθέο πζηεκάησλ Τγείαο  

Βάζεη ηνπ ηξφπνπ ρξεκαηνδόηεζεο, παξνρήο θαη ξύζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο, κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ηξεηο βαζηθέο κνξθέο πζηεκάησλ: Ιδησηηθό 

(Διεχζεξν), Δεκόζην (Κξαηηθφ) θαη Μηθηό. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηφζν ην Ιδησηηθφ 

φζν θαη ην Γεκφζην δελ απαληψληαη ζηελ ακηγή ηνπο κνξθή. Αληηζέησο, 

παξαηεξείηαη κηα ηάζε ζχγθιηζεο ησλ πζηεκάησλ Τγείαο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

αλάπηπμεο ελδηάκεζσλ κνξθψλ.  

 

Παξά ην πιήζνο ησλ εζσηεξηθψλ δηαθνξψλ, θνηλφο ζηφρνο θαη ησλ ηξηψλ 

είλαη, ή έζησ νθείιεη λα είλαη, ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ησλ πνιηηψλ εληφο 

ελφο πεξηβάιινληνο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο. ηνλ θάησζη 

πίλαθα παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ 

ηξηψλ θιαζηθψλ πξνηχπσλ νξγάλσζεο ηεο Τγείαο: 

 

 

                                                

9
 ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ζην επίπεδν ηεο ζεξαπείαο, αιιά πξσηίζησο λα πεξηθιείνπλ ηνπο ηνκείο πξφιεςεο θαη 

πξνζηαζίαο ηεο πγείαο.   
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Πίλαθαο 2 

 

 

 

3. Πξνθίι ησλ πζηεκάησλ Τγεηνλνκηθήο Φξνληίδαο ζηηο 

εμεηαδόκελεο ρώξεο: Αλαζθόπεζε 

Αληιψληαο απφ ηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία
10

, ε νπνία αμηνπνηεί κεγάιν 

φγθν ζπγθξηηηθψλ δεδνκέλσλ θαη έλα ζχλνιν πνιπδηάζηαησλ θξηηεξίσλ ηαμηλφκεζεο 

ησλ δηαθνξεηηθψλ πζηεκάησλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο
11

, θξίλνπκε σο ρξήζηκν 

πιαίζην αλαθνξάο γηα ηε κειέηε καο ηελ θιαζζηθή ηππνινγία ησλ αθφινπζσλ 

πξνηχπσλ Κνηλσληθνχ Κξάηνπο:  

 

                                                

10
 Δλδεηθηηθά, Castles (1993),  Esping-Andersen (1994, 2006),  Ferrera (1996, 1999),  Ferrera and 

Rhodes (2000),  Leibfried (1992).  
11

 Αλαθνξηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηελ θαζνιηθφηεηα ή φρη ηεο θάιπςεο, ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, ην βαζκφ «απνεκπνξεπκαηνπνίεζεο», ην είδνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ αγνξά. 
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 Η ζπγθξηηηθή αλάιπζε πνπ αθνινπζεί είλαη εζηηαζκέλε ζε ηέζζεξηο ρψξεο 

(Ηλσκέλν Βαζίιεην, Γεξκαλία, νπεδία, Διιάδα), νη νπνίεο έρνπλ επηιεγεί κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα απνηεινχλ αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα θαζελφο απφ ηνπο 

παξαπάλσ ηχπνπο θξάηνπο επεκεξίαο. Ωζηφζν, ρξήδεη λα ππνγξακκηζζεί φηη ζηε 

ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα δελ απαληάηαη ηδενηππηθή θαζαξφηεηα ζηηο παξαπάλσ 

ηππνινγηθέο δηαθξίζεηο. 

 

Μνινλφηη παξαηεξείηαη κία ηάζε ζχγθιηζεο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ θπξίσο 

πζηεκάησλ Τγεηνλνκηθήο Φξνληίδαο, νη δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, 

παξνρή, ξχζκηζε θαη νξγάλσζε εμαθνινπζνχλ λα ειθχνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ 

εξεπλεηή (Παπαζενδψξνπ θαη Πεηκεδίδνπ, 2005, ζει.234).  

 

Όπσο έρεη ήδε ηνληζηεί, νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

ζπλζήθεο επηδξνχλ ζην ζρεκαηηζκφ ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαζψο θαη ζηελ 

πνξεία εμέιημήο ηνπ Τγεηνλνκηθνχ πζηήκαηνο ηεο θάζε ρψξαο. πγρξφλσο, ε 

ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη νη ζπλαθφινπζεο 

απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηνπ πιεζπζκνχ γηα επαξθή θαη πνηνηηθή πγεηνλνκηθή 

θάιπςε απαηηνχλ ηε κεγέζπλζε ησλ δαπαλψλ πξνο ηελ πγεία (Tanner, 2008).  

 

Όκσο, ζηελ Πνιηηηθή Τγείαο ην πιήζνο ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πιαηζίσλ 

θέξεη σο θνηλφ παξαλνκαζηή κεηαμχ ησλ ζχγρξνλσλ πζηεκάησλ Τγείαο ηελ 

απνδνρή ηνπ αμηψκαηνο κεγηζηνπνίεζε απνδνηηθόηεηαο-ειαρηζηνπνίεζε θόζηνπο, 

ζπλζήθεο πνπ επηηάζζεη ε Δ.Δ., αιιά θαη ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Πφζν 

εθηθηφο είλαη απηφο ν ζπγθεξαζκφο; 
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3.1.     Ηλσκέλν Βαζίιεην  

Σν Βξεηαληθφ χζηεκα Τγείαο (National Health System, NHS) ζεσξείηαη 

θαηεμνρήλ εθπξφζσπνο ηνπ Δεκόζηνπ κνληέινπ ηχπνπ «Beveridge». Η πγεία 

αληηκεησπίδεηαη σο δεκφζην αγαζφ, ελψ ν θξαηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ρξεκαηνδνηεί 

απεπζείαο ην χζηεκα (Boyle, 2008,  Craig, 2003). Σν 1948 απνηειεί ρξνληθφ ζεκείν 

εθθίλεζεο γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ θηιφδνμνπ εγρεηξήκαηνο πνπ ππνζρφηαλ 

θαζνιηθή θαη δσξεάλ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. ήκεξα, απνηειεί πεγή δηεζλνχο 

ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ αξκνληθφ ζπγθεξαζκφ ρακεινχ θφζηνπο θαη απνηειεζκαηηθήο 

νξγάλσζεο (Sutton, 1994).  

 

 Μνινλφηη ε ηδησηηθή αζθάιηζε
12

 αξρηθά δε δηαδξακάηηδε ζεκαληηθφ ξφιν, ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία ζεκεηψλεη απμεηηθή ηάζε (Koen, 2000). Δλδεηθηηθά, ην 2008 νη 

δαπάλεο πγείαο θηάλνπλ ην 8,4% ηνπ Α.Δ.Π. Οη δεκφζηεο αληηζηνηρνχλ ζην 81,7% 

ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ πγείαο, ελψ νη ηδησηηθέο ζην 18,3%. 

Γηάγξακκα 2: 

Ηνφμένο Βαζίλειο: Γεμόζιες και Ιδιφηικές Γαπάνες Τγείας 

[φς % ηφν ζσνολικών δαπανών σγείας]

Γημόζιες Γαπάνες

Τγείας 

Άμεζες Ιδιφηικές

Γαπάνες Τγείας

 

Πεγή: OECD (2008). 

 

                                                

12
 Η ηδησηηθή αζθάιηζε δελ θαιχπηεη πξνυπάξρνληα ζπκπηψκαηα γηα δηάζηεκα δχν εηψλ θαη αμηψλεη 

απφ ηνπο αζζελείο πνπ αζθαιίδνληαη λα κελ παξνπζηάδνπλ θαλέλα ζχκπησκα (Association of British 

Insurers, 2002). 
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Γηνηθεηηθά, ην NHS απνηειείηαη απφ νξγαληζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε εζληθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν (Dixon and Robinson, 2002). ε εζληθό επίπεδν ην 

χζηεκα δηνηθείηαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, ην νπνίν ραξάδεη ηηο πνιηηηθέο πγείαο 

θαη θαηαλέκεη ηνπο πφξνπο ζηηο Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο
13

 (RHAs). ε πεξηθεξεηαθό 

επίπεδν, νη RHAs ιεηηνπξγνχλ σο πξνέθηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, κε πξψηηζηε 

αξκνδηφηεηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηηο Τγεηνλνκηθέο 

Δπαξρίεο (DHAs), νη νπνίεο θαη απαξηίδνπλ ηελ ηξίηε βαζκίδα νξγάλσζεο ζε ηνπηθό 

επίπεδν, πξνάγνληαο ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή επζχλεο 

ηνπο.  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ κέηξεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ηνπ πζηήκαηνο, ην NHS, 

φπσο θαη ε πιεηνςεθία ησλ πζηεκάησλ, δελ έρεη εθαξκφζεη κηα κεζνδηθή ηαθηηθή 

θαηαγξαθήο ηεο εμέιημεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Ωο εθ ηνχηνπ, θαζίζηαηαη δπζρεξήο 

ε ζε ρξνληθφ βάζνο απνηχπσζε ηνπ βαζκνχ βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ, ζε ζπζρέηηζε κε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο
14

.  

 

 

3.2.     Γεξκαλία 

Δλ αληηζέζεη κε ην κνληέιν «Beveridge», ην Γεξκαληθφ Δζληθφ χζηεκα-

«Bismarck» έρεη σο θεληξηθφ ππιψλα ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε. χκθσλα κε ην 

Γηάγξακκα 3, νη πφξνη γηα ηελ θάιπςε ησλ πγεηνλνκηθψλ αλαγθψλ πεγάδνπλ θπξίσο 

απφ ακθφηεξεο ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο εξγνδνηψλ-εξγαδνκέλσλ
15

 (70%) θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηα πεξηνξηζκέλα θνλδχιηα ηεο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο 

(7%).  

 

                                                

13
 Δπηπξνζζέησο, ην Τπνπξγείν Τγείαο θαζνξίδεη ηελ ηηκνιφγεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ αγαζψλ, ην 

θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηα θνλδχιηα γηα επελδχζεηο. 
14

 αθψο, ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην ε έξεπλα θαη θαηαγξαθή ηεο εμέιημεο ζηελ πγεία είλαη επαξθέζηεξε 

ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο, φπσο ε Διιάδα. 

15
 Σν χςνο ησλ εηζθνξψλ δχλαηαη λα δηαθέξεη κεηαμχ Σακείσλ θαη πεξηνρψλ, ιφγσ ηεο παξνπζίαο 

δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θάζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα. Δπηπιένλ, ε 

πνηθηινκνξθία ζπλήζσο απνδίδεηαη ζηα πςειά πνζνζηά θάιπςεο ζπληαμηνχρσλ, ζην επίπεδν 

εηζνδήκαηνο, αιιά θαη ζηελ αλαινγία γηαηξψλ θαη πιεζπζκνχ ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο. 
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πγρξφλσο, εληνπίδεηαη πιήζνο θνξέσλ ρξεκαηνδόηεζεο θαη παξνρήο 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο: Οκνζπνλδηαθή θαη Σνπηθέο Κπβεξλήζεηο, ηδησηηθέο, 

εζεινληηθέο θαη κε-θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Έηζη, νη 

πνιίηεο απνιακβάλνπλ ειεπζεξία επηινγήο γηαηξνχ θαη λνζνθνκείνπ, ελψ νη γηαηξνί 

επξεία επαγγεικαηηθή απηνλνκία
16

.  

Γηάγξακκα 3: 

Γερμανία: 

σνηελεζηές Υρεμαηοδόηεζες ηφν Γαπανών Τγείας

Κραηικός Προϋπολογιζμός

Σαμεία Κοινφνικής Αζθάλιζης

Ιδιφηική Αζθάλιζη

Άμεζες Ιδιφηικές Πληρφμές

Μη κερδοζκοπικά Ιδρύμαηα

Άλλα

 

Πεγή: OECD (2008). 

 

ε θεληξηθό επίπεδν, ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε
17

 επηκειείηαη ην ζρεδηαζκφ 

θαη ηε ράξαμε ησλ πνιηηηθψλ πγείαο. Παξάιιεια, δηεπζεηεί ηδηαίηεξα επαίζζεηα 

ζέκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, φπσο ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ, ηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ Σακείσλ Αζθάιηζεο, ην πεδίν 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ Σακείσλ θαη παξφρσλ, θαζψο θαη ηελ επνπηεία ηεο 

καθξνρξφληαο θξνληίδαο (Busse, 1999, p.78). ε πεξηθεξεηαθό επίπεδν, νη 

θπβεξλήζεηο ησλ νκνζπνλδηαθψλ θξαηηδίσλ (Länder) θαινχληαη λα πηνζεηήζνπλ ηελ 

θεληξηθή πνιηηηθή, έρνληαο σζηφζν δηθαίσκα παξέκβαζεο ζε ηνπηθνχ βειελεθνχο 

                                                

16
 Απηή ε αξκνληθή ζπλχπαξμε κεηαμχ Κξάηνπο, Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ θαη επαγγεικαηηθήο 

απηνλνκίαο ησλ γηαηξψλ ζηεξίδεηαη ζηε δηάρπηε δηάζεζε ζπκβηβαζκνχ θαη πςεινχ βαζκνχ 

ζπλαίλεζεο πνπ επηθξαηεί κεηαμχ ησλ πξσηαγσληζηψλ εληφο ηνπ πζηήκαηνο.  

17
 Σν Οκνζπνλδηαθό Υπνπξγείν Υγείαο έρεη ηελ πξψηηζηε επζχλε ζηε ζηξαηεγηθή ησλ πνιηηηθψλ 

πγείαο. πγρξφλσο, βξίζθεηαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ 

Υπνζέζεσλ, ην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη ην Υπνπξγείν Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο. 



 16 

δεηήκαηα
18

. Έηζη, ν πεξηθεξεηαθφο λνζνθνκεηαθφο έιεγρνο επαθίεληαη ζηηο ηνπηθέο 

θπβεξλήζεηο θαη ηνπο ππνπξγνχο πγείαο ησλ θξαηηδίσλ (Busse, 2002, 2008).  

 

 

3.3.     νπεδία 

Σν νπεδηθφ χζηεκα Τγείαο απνηειεί Γεκφζην κνληέιν ηχπνπ «Beveridge». 

Αθξνγσληαίν ιίζν ηνπ ζπληζηά ε αξρή φηη άπαληεο νη πνιίηεο, αλεμαξηήηνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, δηθαηνχληαη ηζόηηκε θαη δσξεάλ παξνρή 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο
19

. Ιζηνξηθά, ην χζηεκα αλζεί κεηά ην Β‟ Παγθφζκην 

πφιεκν, ελψ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 δηαθξίλεηαη σο έλα απφ ηα θαιχηεξα 

νξγαλσκέλα θαη απνθεληξσκέλα πζηήκαηα
20

. ήκεξα, ην επίπεδν πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ θξίλεηαη πςειό, βάζεη ησλ δηεζλψλ δεηθηψλ, θαζψο ην Σύζηεκα επελδύεη 

ζεκαληηθά ζε εμνπιηζκφ, πξνζσπηθφ θαη επηζηεκνληθή γλψζε (Tountas, 2003).  

 

Όπσο δηαθαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 4, ε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ πζηήκαηνο 

πεγάδεη πξσηίζησο απφ ηνπηθνχο θφξνπο θαη δεπηεξεπφλησο απφ θνλδχιηα ηεο 

θεληξηθήο θπβέξλεζεο (Diderichsen, 2000). Δλδεηθηηθά, ην 1991 νη δαπάλεο γηα ηελ 

πγεία αλέξρνληαλ ζην 8,6% ηνπ Α.Δ.Π.
21

, θαηαηάζζνληαο ην ζνπεδηθφ σο ην ηξίην 

θαηά ζεηξά πεξηζζφηεξν δαπαλεξφ χζηεκα, κεηά ηηο ΗΠΑ θαη ηνλ Καλαδά (OECD, 

1994). Σν 95% ησλ ππνδνκψλ πγείαο αλήθεη ζην θξάηνο θαη ηελ ηνπηθή 

                                                

18
 ε θάζε θξαηίδην ιεηηνπξγνχλ Δηεπζύλζεηο Δεκόζηαο Υγείαο θαη Ιλζηηηνύηα, ηα νπνία ζηεξίδνπλ 

επηζηεκνληθά ηηο επηκέξνπο πνιηηηθέο πγείαο.  

19
 χκθσλα κε ζεκειηαθφ λφκν ηνπ 1982, θχξην ζηφρν ηνπ πζηήκαηνο απνηεινχλ νη ηθαλνπνηεηηθέο 

ππεξεζίεο πγείαο πνπ ζα παξέρνληαη ηζφηηκα ζε νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ αιινδαπψλ. 

20
 Σν θξάηνο, αιιά θαη νη θαηά ηφπνπο εθιεγκέλεο πεξηθεξεηαθέο θαη λνκαξρηαθέο αξρέο θέξνπλ ηελ 

πιήξε επζχλε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε, νξγάλσζε, παξνρή θαη ξχζκηζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

(Anell, 2008). 

21
 Σελ εηθνζαεηία 1960-1980 νη δαπάλεο πγείαο απμήζεθαλ απφ 4,7% ζε 9,5% ηνπ Α.Δ.Π. Έθηνηε, 

παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή κείσζε, ιφγσ θπξίσο ησλ απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο 

πνπ εθαξκφζηεθαλ (Federal Ministry for Economic Cooperation and Development,  2009). 
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απηνδηνίθεζε, ελψ ε ηδησηηθή ηαηξηθή αζθείηαη πεξηνξηζκέλα
22

 (European 

Observatory on Health Care Systems, 2001). 

Γηάγξακκα 4: 

οσεδία: 

σνηελεζηές Υρεμαηοδόηεζες ηφν Γαπανών Τγείας

Κραηικός Προϋπολογιζμός

Ιδιφηική Αζθάλιζη

Άμεζες Ιδιφηικές Πληρφμές

Μη κερδοζκοπικά Ιδρύμαηα

Άλλα

 

Πεγή: OECD (2008). 

 

Γηνηθεηηθά, νη ππεξεζίεο πγείαο είλαη δηαξζξσκέλεο ζε ηξία επίπεδα: 

Κεληξηθό, Πεξηθεξεηαθό θαη Κνκεηεηαθό (Δήκνπ). ε θεληξηθφ επίπεδν ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαζνξίδεη ηελ εζληθή πνιηηηθή πγείαο, ηνλ πγεηνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ, θαζψο 

θαη ηε δηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ ζε επίπεδν Κνκεηείαο. Αληηζηνίρσο, ε πεξηθεξεηαθή 

εμνπζία νθείιεη λα ζπκβαδίδεη κε ηελ θεληξηθά ραξαρζείζα πνιηηηθή, ιακβάλνληαο 

ζπλάκα ππφςε ηνπο καθξννηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο ρψξαο. Παξάιιεια, 

δχλαηαη λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιία γηα ηε δηεπζέηεζε δεηεκάησλ ηνπηθήο 

εκβέιεηαο (Swedish Institute, 2009). ε επίπεδν Κνκεηείαο, ηα Κνκεηεηαθά Σπκβνύιηα 

δξνπλ σο ηνπηθά κνλνπώιηα, ρξεκαηνδνηψληαο θαη δηεπζχλνληαο ηα ηνπηθά 

λνζνθνκεία θαη θέληα πγείαο κέζσ ηεο είζπξαμεο ηνπηθψλ θφξσλ
23

 (Swedish 

Federation of County Councils, 2001). Έηζη, νη εθιεγκέλνη αλά ηεηξαεηία ηνπηθνί 

                                                

22
 Σν πνζνζηφ ησλ γηαηξψλ πνπ αζθνχλ ην επάγγεικα απνθιεηζηηθά ζε ηδησηηθή βάζε αγγίδεη ην 8%. 

23
 Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ππεξεζηψλ πγείαο ησλ θνκεηεηαθψλ ζπκβνπιίσλ πξνζδηνξίδεηαη 

βάζεη ησλ εζφδσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ, ρξεψζεσλ πνπ θαηαβάιινπλ νη 

αζζελείο θαη πιεξσκψλ απφ άιιεο πεγέο γηα ηε ζεξαπεία αζζελψλ πνπ δελ αλήθνπλ ζε απηά. Δπίζεο, 

νη ππεξεζίεο πγείαο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ θφξνπο, εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, θαζψο θαη 

εηδηθέο κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο (European Observatory on Health Care 

Systems, 2001).  
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πνιηηηθνί ησλ Κνκεηεηαθψλ πκβνπιίσλ νθείινπλ λα ινγνδνηνχλ ζηνπο 

ςεθνθφξνπο γηα ηελ παξνρή θαη πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ (Calltorp, 1999, p.14).  

 

 

3.4.     Διιάδα 

 Με ην λφκν 1397/83 θαζηεξψλεηαη ζηε ρψξα ην «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο» 

(Δ..Τ.). Υαξαθηεξίδεηαη σο «Μηθηό», δηφηη ζπλδπάδεη ζηνηρεία αθελφο ηνπ κνληέινπ 

«Beveridge», αθεηέξνπ ηνπ κνληέινπ «Bismarck» θαη επηηξέπεη ζπγρξφλσο ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα
24

. Γεδνκέλνπ φηη ε πγεία απνηειεί θνηλσληθφ αγαζφ, ε 

παξνρή πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο ππάγεηαη ζηελ επζχλε ηνπ θξάηνπο. Καη‟ εηθφλα ηνπ 

Βξεηαληθνχ NHS, θάζε πνιίηεο κπνξεί λα ιακβάλεη πνηνηηθά ίζε θξνληίδα, 

αλεμαξηήηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθήο ηαπηφηεηαο. Έηζη, ν δεκόζηνο ραξαθηήξαο ηνπ 

πζηήκαηνο, ε απνθέληξσζε ησλ πφξσλ βάζεη γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο, ε θξαηηθή 

επνπηεία, θαζψο θαη ε αλάπηπμε εληαίνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

ζπλαπαξηίδνπλ  ζεσξεηηθά ηνπο θχξηνπο άμνλέο ηνπ. 

 

 Παξάιιεια κε ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό σο θχξηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, 

ζπλδξάκνπλ εμίζνπ ε Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη νη ηδησηηθέο πιεξσκέο. Η Κνηλσληθή 

Αζθάιηζε είλαη ππνρξεσηηθή θαη ζηεξίδεηαη ζηηο εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ, εξγνδνηψλ 

θαη απηναπαζρνινχκελσλ.  

 

 Ωζηφζν, δηαρξνληθά ζεκεηψλνληαη πνηθίιεο δηαθπκάλζεηο ζηα πνζνηηθά 

ζηνηρεία ζπκκεηνρήο ησλ αλσηέξσ πεγψλ. πγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη φηη ε 

Κνηλσληθή Αζθάιηζε ζηαδηαθά εθρσξεί έδαθνο ζηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε
25

, 

ρσξίο σζηφζν λα πξνβιέπνληαη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

                                                

24
 Έηζη, ην Δ..Τ. θηλείηαη κεηαμχ ησλ πιαηζίσλ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη ηνπ θξαηηθνχ ειέγρνπ. 

25
 Δλδεηθηηθά, ην 1975 ε αλαινγία ζπκκεηνρήο ζηηο δαπάλεο κεηαμχ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ήηαλ 60:40. Όκσο, ην 1990 κεηαβιήζεθε ζε 40:60. Γεληθά, απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ 1970 θαη έπεηηα, ε γεληθή θνξνινγία δηαδξακαηίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

πζηήκαηνο (European Observatory on Health Care Systems, 1996). 
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απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ..Τ., κε άκεζν επαθφινπζν ηελ δηφγθσζε ησλ 

ηδησηηθψλ δαπαλψλ, φπσο δηαθξίλεηαη θαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα.  

Γηάγξακκα 5: 

Δλλάδα: Γεμόζιες και Ιδιφηικές Γαπάνες Τγείας 

[φς % ηφν ζσνολικών δαπανών σγείας]

Γημόζιες Γαπάνες

Τγείας 

Άμεζες Ιδιφηικές

Γαπάνες Τγείας

 

Πεγή: OECD (2008). 

 

 Αμίδεη λα ππνγξακκηζζεί φηη βαζηθφ γλψξηζκα ηνπ Δ..Τ. απνηειεί ν 

ζπγθεληξσηηζκόο θαη ε έληνλε θξαηηθή παξέκβαζε ζε θάζε παξάκεηξν ηεο Τγείαο, 

φπσο  ρξεκαηνδφηεζε, ξχζκηζε, παξνρή. Έηζη, ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο ρξίδεηαη αξκφδην γηα ηε δηεπζέηεζε θαίξησλ δεηεκάησλ πνιηηηθήο 

πγείαο, φπσο ζρεδηαζκνύ, πξνγξακκαηηζκνύ,  εθαξκνγήο θαη αμηνιόγεζεο.  

 

Ο δηνηθεηηθόο εθζπγρξνληζκόο θαη ε πεξηθεξεηνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο 

επηρεηξήζεθε κε ηε ζχζηαζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πζηεκάησλ Τγείαο
26

. Έηζη, κέζσ 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο αλαζπγθξφηεζεο κεηαβηβάδνληαη αξκνδηφηεηεο ζπληνληζκνχ θαη 

παξνρήο ζην ηνπηθφ επίπεδν, κε ζηφρν ηελ άξζε δπζιεηηνπξγηψλ θαη 

γξαθεηνθξαηηθψλ θσιπκάησλ. 

 

 

                                                

26
 Αξγφηεξα, κεηνλνκάδνληαη ζε Πε..Τ.Π. ιφγσ ηεο επηπξφζζεηεο έληαμεο ππεξεζηψλ Πξφλνηαο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζε Γ.Τ.ΠΔ (Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο). 
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4. πγθξηηηθή απνηύπσζε θαη δπλακηθή ησλ αληζνηήησλ ζηελ πγεία 

Αλακθηζβήηεηα νη αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ 

νκάδσλ επηδξνχλ ζηελ πγεία. Η άκβιπλζή ηνπο ζπληζηά ζέκα θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο, ην νπνίν απαηηεί δξαζηηθέο πνιηηηθέο παξεκβάζεηο (Marmot, 2010). 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, αθνινπζεί κηα πξνζπάζεηα ζπλνιηθήο απνηχπσζεο ησλ 

αληζνηήησλ ζηηο εμεηαδφκελεο ρψξεο. Σα δηαζέζηκα δεπηεξνγελή δεδνκέλα 

αλαθνξηθά κε ηελ αληζφηεηα, θαζψο θαη ε ρξήζε ελδεηθηηθψλ κεηαβιεηψλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, καο επηηξέπνπλ ηελ θαηά πξνζέγγηζε 

δηεμαγσγή ζθαηξηθψλ ζπκπεξαζκάησλ επί ηνπ ζέκαηνο. 

 

 

4.1. Γεσγξαθηθή πξόζβαζε 

Όπσο δηαθαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 6, ε θαηλνηνκία ηνπ Βξεηαληθνχ NHS 

έγθεηηαη ζηε δπλαηόηεηα ίζεο πξόζβαζεο ζε πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο, αλεμαξηήησο 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηφπνπ δηακνλήο ηνπ αηφκνπ. Γεδνκέλνπ φηη 

ζηε νπεδία δεζπφδεη ε πεξηθεξεηαθή νξγάλσζε, απαληάηαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο 

βαζκφο γεσγξαθηθήο αληζφηεηαο, ν νπνίνο θαη πξνζεγγίδεη ην αληίζηνηρν επίπεδν ηεο 

ΔΔ(27). Παξφκνηα ηθαλνπνηεηηθή εηθφλα παξνπζηάδεη θαη ε Γεξκαλία, ζηελ νπνία 

ιεηηνπξγεί πιήζνο πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ. Ωζηφζν, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

ειεύζεξε θαη ηζόηηκε πξόζβαζε ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο θπξίσο 

πνιίηεο. 

 

ηνλ αληίπνδα βξίζθεηαη ε Διιάδα. Σν γεγνλφο φηη δελ πθίζηαληαη 

απνηειεζκαηηθνί κεραληζκνί θαηαλνκήο ησλ πφξσλ, βάζεη ησλ αλαγθψλ ηνπ 

πιεζπζκνχ, αλαπαξάγεη αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ. Μνινλφηη 

ην Δ..Τ. έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ επέθηαζε ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο 

αθφκε θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, αδπλαηεί λα δηεπζεηήζεη επαξθψο δεηήκαηα 

απνθέληξσζεο, ηζόηεηαο θαη πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηψλ.     
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πγρξφλσο, ν παξάγνληαο ηεο γεσγξαθηθήο πνιπδηάζπαζεο θαη ε έληνλε 

αζηηθνπνίεζε
27

 δελ επηηξέπνπλ ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ ζρεδίνπ. 

Δπηπξφζζεηα, ε «ειεπζεξία θίλεζεο» ησλ αζζελψλ, άλεπ γεσγξαθηθψλ δεζκεχζεσλ, 

ζπκβάιιεη εμίζνπ ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ. 

Γηάγξακκα 6: 

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

ΔΔ(27) Ηνφμένο

Βαζίλειο

Γερμανία οσεδία Δλλάδα

Ανιζόηεηες ζηεν σγεία:

Λόγφ άνιζες γεφγραθικής πρόζβαζες ζε σπερεζίες (%)
[Reason: too far to travel, INCGRP: People with unmet needs-Total] 

 

Πεγή: Eurostat (2008). 

 

Παξαδφμσο, ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο αλάπηπμεο ησλ δεκφζησλ δηθηχσλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ ύπαηζξν, αιιά θαη ησλ κεγάισλ ιηζηψλ αλακνλήο, 

θαηαγξάθεηαη πην ζπρλή ρξήζε ησλ ηδησηηθψλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ 

αγξνηηθφ πιεζπζκφ, ελ ζπγθξίζεη κε ηνλ αζηηθφ (Pappa and Niakas, 2006). Έηζη, νη 

πεξηθεξεηαθέο αληζόηεηεο επηβαξχλνπλ ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ 

θησρφηεξσλ νκάδσλ. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί φηη κνινλφηη νη 

θησρνί θαηλνκεληθά ζπλδξάκνπλ ιηγφηεξν απφ ηηο εχπνξεο νκάδεο, νη εηζθνξέο ηνπο 

αληηπξνζσπεχνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο.  

 

πλεπψο, θαηαιήγνπκε ζην φηη ε απνθεληξσηηθή ηάζε θαη ε θαηαλνκή ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ πφξσλ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή θαζηζηά 

αθξνγσληαίν ιίζν ζηε δηαδηθαζία άκβιπλζεο ησλ αληζνηήησλ ζηελ πγεία (Allin and 

Masseria, 2009).  

                                                

27
 ε ζπλδπαζκφ κε ηε βαξχηεηα πνπ δίλεηαη θαηεμνρήλ ζηα δχν θέληξα, Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε. 
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4.2. Λίζηεο αλακνλήο 

Όπσο παξαηεξνχκε θαη ζην Γηάγξακκα 7, ε ζρεδφλ απνπζία ιηζηψλ 

αλακνλήο, θαζψο θαη ην πςειφ
28

 επίπεδν θξνληίδαο πξνζκεηξψληαη ζεηηθά
29

 ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ Γεξκαληθνχ πζηήκαηνο. Αληηζηξφθσο, ζηελ Διιάδα νη πςειέο 

ιίζηεο αλακνλήο παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληζνκεξή θάιπςε 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ παξνρή πξνλνκίσλ ζε νξηζκέλα «επγελή» ηακεία, γεγνλφο 

πνπ αθνινχζσο απνηππψλνπλ νη ρακεινί δείθηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ απφ ην 

χζηεκα.  

Γηάγξακκα 7: 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

ΔΔ(27) Ηνφμένο

Βαζίλειο

Γερμανία οσεδία Δλλάδα

Ανιζόηεηες ζηεν σγεία:

Λόγφ αναμονής ζε λίζηα (%)
[Reason: waiting list, INCGRP: People with unmet needs-Total] 

 

Πεγή: Eurostat (2008). 

 

Αληίζηνηρα, ζηε νπεδία ηελ ηειεπηαία δεθαεηία εληνπίδεηαη κία παγησκέλε 

θξηηηθή πξνο ηηο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία κεγάισλ ιηζηώλ 

αλακνλήο, ε νπνία ζπλνδνηπνξεί κε ηελ απνπζία θηλήηξσλ πξνο ηνπο παξφρνπο γηα 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο.  

                                                

28
 Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, νη γηαηξνί ππνρξενχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηα βίνπ εθπαίδεπζε, ελψ νη 

πάξνρνη-λνζνθνκεία ιακβάλνπλ πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο, ψζηε λα ηεθκεξηψλνπλ φηη πιεξνχλ 

ζπγθεθξηκέλα πνηνηηθά πξφηππα (Or et al., 2008). 

29
 Μνινλφηη ε ζπγθξάηεζε ηνπ θόζηνπο ζεσξείηαη δεδνκέλε, παξέρεηαη κία επξεία γθάκα ππεξεζηώλ 

(OECD, 2010).  
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Παξφιν πνπ ην Βξεηαληθφ NHS παξνπζηάδεη ζρεηηθά θαιχηεξε εηθφλα ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ Διιάδα θαη ηε νπεδία, παζρίδεη λα δηαηεξήζεη ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ εηζάγνληαο ζσξεία κεηαξξπζκηζηηθψλ πιαηζίσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

απμεηηθήο ηάζεο ζηνλ ρξφλν αλακνλήο.  

 

Ωζηφζν, θνηλφ παξαλνκαζηή θαη ζηηο ηέζζεξηο ρψξεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη 

νη καθξηέο ιίζηεο αλακνλήο πιήηηνπλ θπξίσο ηα θησρφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. 

Μνινλφηη κέζσ ηεο δηαξθνχο δηαδηθαζίαο δνκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ ζηφρνο 

είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πιήξνπο δηθηχνπ άκεζσλ θαη πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ, νη 

πγεηνλνκηθέο αληζφηεηεο ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη.  

 

 

4.3. Απνθέληξσζε πόξσλ θαη αξκνδηνηήησλ 

ηελ πεξίπησζε ηνπ  Βξεηαληθνχ NHS, ην γεγνλφο φηη «ζρεδφλ ην 80% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δηαλέκεηαη ζην ηνπηθφ επίπεδν πνπ θέξεη θαη ηελ επζχλε 

δηαρείξηζεο ηεο δαπάλεο», επηβεβαηψλεη ηελ ηάζε απνθέληξσζεο ζηε δηνίθεζε ηνπ 

πζηήκαηνο, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ πξνάζπηζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθώλ ηεο θάζε 

πεξηνρήο (Rice, 2003, p.381).  

 

Ωζηφζν, θαηαγξάθεηαη εθηεηακέλε πφισζε αλάκεζα ζηελ ππεξβνιηθή παξνρή 

ππεξεζηώλ ζηα αζηηθά θέληξα
30

 θαη αλεπαξθεηώλ ζηελ πεξηθέξεηα. ηνρεχνληαο ζηελ 

άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ, ην NHS πξνάγεη ζπζηεκαηηθά ηελ πνιπεπίπεδε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ PCTs θαη Σνπηθψλ Αξρψλ (“joined up working”), ρσξίο φκσο λα 

απνηειεί πάληα θαλφλα ε επίηεπμε πγηνχο ζχκπιεπζεο.   

 

ηε Γεξκαλία παξαηεξείηαη επίζεο δηαζπνξά αξκνδηνηήησλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ βαζκηδψλ δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ κε-θξαηηθψλ 

νξγαληζκψλ (Wilhelm-Schwartz and Busse, 1997). Ωο εθ ηνχηνπ, ην χζηεκα Τγείαο 

                                                

30
 πρλά ε αλσηέξσ ζπλζήθε απνδίδεηαη ζηελ κεηεμέιημε ησλ θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ 19νπ 

αηψλα ζε Κέληξα Φξνληίδαο, ηα νπνία βξίζθνληαλ θαηεμνρήλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. 
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ζπγθξνηεί έλα θξάκα ζπκθεξφλησλ πνπ αθελφο πξναζπίδεηαη ηνπο αζθαιηζκέλνπο 

κέζσ ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ θαη αθεηέξνπ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ κέζσ ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δλψζεσλ. Έηζη, ε αξκνληθή ζπλχπαξμε ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ 

επηθέξεη ζηαζεξόηεηα ζηελ πνιηηηθή πγείαο (Giaimo and Manow, 1997).  

 

Αλαθνξηθά κε ηε νπεδία, φπσο παξαηεξνχλ νη Glennerster θαη Matsaganis, ε 

απνθεληξσκέλε δνκή ζπληζηά ην ζήκα θαηαηεζέλ ηνπ πζηήκαηνο (1994). Σν 

Γηάγξακκα 8 απνηππψλεη ηηο εθηεηακέλεο εμνπζίεο ζην πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, νη 

νπνίεο απνδίδνληαη αθελφο ζηελ πνιπεηή παξάδνζε θαη θνπιηνύξα ησλ ρσξψλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Βνξξά ζρεηηθά κε ηνλ εληζρπκέλν ξφιν ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη 

αθεηέξνπ ζηε εμάπισζε ηεο ζύγρξνλεο αληίιεςεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

απνθέληξσζε
31

 κέζσ ηεο κεηαβίβαζεο επζπλψλ ζπληειεί ζηελ απνδνηηθή δηαρείξηζε 

ησλ πφξσλ, αιιά θαη ζηελ πεξηζηνιή ησλ δαπαλψλ.  

Δηάγξακκα 8: 

1995 2000 2008 1995 2000 2008

% ηοσ ΑΔΠ

κενηρικό επίπεδο

% ηοσ ΑΔΠ

ηοπικό επίπεδο

οσεδία: Γιατείριζε Γεμόζιφν Γαπανών Τγείας

 

Πεγή: Eurostat (2010). 

 

Μνινλφηη ν ηνκέαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ραξαθηεξίδεηαη 

πνιπδηάζπαξηνο, ν ζπληνληζκόο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ πεξίζαιςεο θαίλεηαη 

επαξθήο. Ωζηφζν, ζε ηνπηθφ επίπεδν ζεκεηψλνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

                                                

31
 Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή πνιηηηθψλ απνθέληξσζεο δίλεη ζην ρξήζηε δηθαίσκα ιόγνπ θαη έθθξαζεο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαη ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ επηζπκεί λα ηνπ παξέρνληαη.   



 25 

επηδφζεηο ηνπ πζηήκαηνο. πγρξφλσο, ε ζηξνθή απφ ηε λνζνθνκεηαθή ζηελ 

πξσηνβάζκηα θαη ελδννηθνγελεηαθή πεξίζαιςε πξνζηίζεηαη σο λέα πξφθιεζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ.  

 

 Αληηζέησο, παξαδνζηαθά βαζηθφ γλψξηζκα ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο 

απνηειεί ν ζπγθεληξσηηζκόο θαη ε έληνλε θξαηηθή παξέκβαζε ζηε δηεπζέηεζε θαίξησλ 

δεηεκάησλ πγείαο, φπσο ζρεδηαζκνύ, πξνγξακκαηηζκνύ, ρξεκαηνδόηεζεο, εθαξκνγήο, 

επνπηείαο θαη αμηνιόγεζεο. Μνινλφηη αξθεηέο απφπεηξεο απνθέληξσζεο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί δηαρξνληθά, ε θεληξηθή δηαρείξηζε ησλ πόξσλ θπξηαξρεί
32

, γεγνλφο 

πνπ απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 

Γηάγξακκα 9: 

1995 2000 2008 1995 2000 2008

% ηοσ ΑΔΠ

κενηρικό επίπεδο

% ηοσ ΑΔΠ

ηοπικό επίπεδο

Δλλάδα: Γιατείριζε Γεμόζιφν Γαπανών Τγείας

 

Πεγή: Eurostat (2010). 

 

χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, θαηαγξάθεηαη κεδακηλή πξφνδνο ζηε 

ζθαίξα ησλ πγεηνλνκηθψλ εθξνψλ, παξά ηελ απμεηηθή ηάζε ζηηο δαπάλεο (Nolte and 

McKee, 2008). Παξάιιεια, ε απνπζία επίζεκσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε 

ηελ θαηαλνκή ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ θαη ησλ εηδψλ πεξίζαιςεο επηηξέπεη ηελ 

εδξαίσζε αδηαθάλεηαο ζηνλ ηνκέα πγείαο.  

                                                

32
 ήκεξα, κε ηελ εηζαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» επηρεηξείηαη ε ελζάξξπλζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ηηο αθνξνχλ. Θεσξεηηθά, ινηπφλ, ην 

πξφγξακκα ππφζρεηαη δηαθάλεηα, ινγνδνζία, ιεηηνπξγηθφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, πξνάγνληαο ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ.  
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4.4. Βαζκόο θάιπςεο θαη απνδέθηεο 

ε πνιιέο ρψξεο αλνηρηφ παξακέλεη ην δήηεκα ζρεηηθά κε ηνπο απνδέθηεο πνπ 

νθείιεη λα έρεη θάζε πνιηηηθή παξέκβαζε: ζηνρεπκέλεο νκάδεο (targeted groups) ή 

ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ (universal basis). χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Marmot, ε 

επηθέληξσζε απνθιεηζηηθά ζηηο θνηλσληθά αδχλακεο
33

 νκάδεο αδπλαηεί λα επηθέξεη 

επαξθή κείσζε ζηηο αληζφηεηεο
34

. Έηζη, ε θαζνιηθφηεηα θαληάδεη πην απνδνηηθή, 

δηφηη ηα κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ αληζνηήησλ σθεινχλ
35

 πνιχπιεπξα νιφθιεξε ηελ 

θνηλσλία (Van Doorslaer et al., 2006).  

 

Ωζηφζν, ζπλήζσο πθίζηαηαη κηα θνηλσλία δύν ηαρπηήησλ, αθνχ ην ράζκα
36

 

κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ βαζαίλεη. Μνινλφηη ηα θησρφηεξα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα παξνπζηάδνπλ πιήζνο αλαγθψλ
37

, ιακβάλνπλ 

πεξηνξηζκέλεο πγεηνλνκηθέο παξνρέο ελ αληηζέζεη κε ηνλ εχξσζην πιεζπζκφ.  

 

ην Γηάγξακκα 10 απεηθνλίδεηαη ε επίδξαζε ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ πγεία. 

Θεσξεηηθά, ην Βξεηαληθφ NHS παξάζρεη απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία, έιεγρν θαη 

πξναγσγή ηεο πγείαο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο θαη ηδίσο ζηνπο θνηλσληθννηθνλνκηθά 

αζζελέζηεξνπο, νη νπνίνη δηαηξέρνπλ πςειφηεξν θίλδπλν. Πξαθηηθά, ζπγθξνηεί έλα 

χζηεκα πνπ εζηηάδεη ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο θαη φρη ζηελ 

πξφιεςε, ελψ ζπγρξφλσο ε πξόζβαζε ησλ θησρφηεξσλ ζηξσκάησλ πεξηνξηζκέλα 

δηαζθαιίδεηαη (Eikemo et al., 2008).  

                                                

33
 Έρεη ζεκειησζεί κηα θνηλσληθή ηάζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ρακειή θνηλσληθή ζέζε ελφο αηφκνπ 

ζπλεπάγεηαη ρακειφ επίπεδν πγείαο. 

34
 Σν θφζηνο ησλ αληζνηήησλ ζηελ πγεία κπνξεί λα κεηξεζεί κε αλζξψπηλνπο (απψιεηα εηψλ ελεξγνχ 

δσήο), αιιά θαη νηθνλνκηθνχο φξνπο (δαπάλεο γηα εθζηξαηείεο αληηκεηψπηζεο αληζνηήησλ).  

35 Πξσηίζησο, πξνθχπηνπλ νηθνλνκηθά νθέιε ηφζν γηα ην θξάηνο θαη ην χζηεκα Τγείαο φζν θαη γηα 

ηνπο «πιεγέληεο απφ ηελ αληζφηεηα». Δλδεηθηηθά, αχμεζε θνξνινγηθψλ εηζθνξψλ, αλάθηεζε θαη 

αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο, πεξηζηνιή γελλαηφδσξσλ παξνρψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο, πεξηνξηζκφο 

απμεκέλνπ θφζηνπο ζεξαπείαο (Marmot, 2010, p.87). 

36
 ηελ πξάμε, κηα πξνηεηλνκέλε αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά πγείαο κέζσ εθζηξαηεηψλ είλαη ζπάληα 

επηηπρήο ζηηο ρακειφηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο νκάδεο. Καηεμνρήλ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη 

αληηθαπληζηηθέο εθζηξαηείεο. 

37
 Παξάγνληεο φπσο ν ππεξβνιηθά κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο θαη νη ππνβαζκηζκέλεο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αζζελέζηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ.  
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Αληηζηνίρσο, ε πγεηνλνκηθή θξνληίδα ζηε νπεδία νθείιεη λα δηαλέκεηαη 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηώλ. Γεδνκέλνπ φηη ην εηζόδεκα θαη νη αλάγθεο ηνπ 

πιεζπζκνχ δελ είλαη ηζνκεξψο θαηαλεκεκέλεο
38

 ζηελ επηθξάηεηα, νη θξαηηθέο 

επηρνξεγήζεηο νθείινπλ λα αλαθαηαλεκεζνχλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, ψζηε λα παξέρνληαη 

ίζεο επθαηξίεο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θαζνιηθώλ παξνρώλ (Øvretveit, 2003). 

 

Γηάγξακκα 10: 
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Πεγή: OECD (2006). 

 

Ωζηφζν, ε αλσηέξσ πξαθηηθή ηείλεη λα δεκηνπξγήζεη έλα πνισκέλν 

πεξηβάιινλ, θαζψο νη εχξσζηνη δήκνη απνηεινχλ θαηεμνρήλ ρξεκαηνδόηεο ηνπ 

πζηήκαηνο («ρακέλνη»), ελψ νη θησρφηεξεο πεξηνρέο, ζπλδξάκνληαο νηθνλνκηθά 

ειάρηζηα, ζπληζηνχλ θαζαξνύο απνδέθηεο ησλ πγεηνλνκηθψλ παξνρψλ, 

(«επλνεκέλνη»). Ωο εθ ηνχηνπ, νη αξρηθέο πξνζδνθίεο ηεο πνιηηηθήο παξέκβαζεο 

δηαςεχδνληαη θαη αθνινχζσο επηθέξνπλ απμεκέλε έληαζε ζε θεληξηθφ θαη ηνπηθφ 

επίπεδν, εηζάγνληαο έλα λέν γχξν πνιηηηθψλ ζπδεηήζεσλ θαη αλαπξνζαξκνγψλ.  

 

                                                

38
 Δλδεηθηηθά, κειέηεο επηβεβαηψλνπλ φηη ε νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε θαηαλέκεηαη θαηεμνρήλ άληζα 

κεηαμχ ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ νκάδσλ. πγθεθξηκέλα, λνηθνθπξηά κε ρακειφ εηζφδεκα ζπάληα 

ρξεζηκνπνηνχλ νδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπο 

(National Board of Health and Welfare, 2002).  
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Οκνίσο, νη αλσηέξσ παξάκεηξνη αλαπαξάγνπλ αληζφηεηεο θαη ζηελ Διιάδα, 

επηβαξχλνληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δ..Τ. Οη νηθνλνκηθά αζζελέζηεξεο νκάδεο, νη 

νπνίεο θαη παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξεο πγεηνλνκηθέο αλάγθεο θάιπςεο, 

ππνρξεψλνληαη λα αλακέλνπλ ή λα ιακβάλνπλ ρακειφηεξεο πνηφηεηαο παξνρέο. 

Έηζη, νη δεκόζηεο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο θαηαθιχδνληαη θπξίσο απφ πνιίηεο 

ρακειώλ εηζνδεκάησλ, ελψ ηα άηνκα κε πςειέο απνιαβέο ή ηδησηηθή αζθάιηζε 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηδησηηθέο ππεξεζίεο ζπρλφηεξα
39

 (Siskou et al., 2008).  

 

ηε Γεξκαλία, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε παξάζεζε ησλ αληζνηήησλ 

ζηελ πγεία κεηαμχ Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Γεξκαλίαο, θαζψο ηα δχν ηκήκαηα έρνπλ 

κνηξαζηεί κηα καθξά πεξίνδν θνηλήο ηζηνξίαο, κε πνιχ δηαθνξεηηθέο σζηφζν 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο εθθάλζεηο αλαθνξηθά κε ην χζηεκα Τγεηνλνκηθήο 

Φξνληίδαο. Αλαπφθεπθηα, ε ζπγρψλεπζε ηνπο ζε έλα θνηλφ χζηεκα έρεη ζπλνδεπηεί 

κε ηελ παξνπζία ζνβαξψλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ
40

. ήκεξα, ζπλζήθεο 

δηεπξπκέλεο αληζφηεηαο έρνπλ παγησζεί ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, καζηίδνληαο 

θαηεμνρήλ ηηο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξεο νκάδεο.  

 

Παξφιν πνπ νη αξρέο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο θαη ηεο ηζόηηκεο ζπκκεηνρήο 

ζηελ θνηλσληθή δσή ζεκειηψλνπλ ηελ Δπξσπατθή Πνιηηηθή Τγείαο, ζην Γηάγξακκα 

11 εληνπίδεηαη έθδεια ζχλδεζε κεηαμχ εξγαζηαθνύ ζηάηνπο θαη θαηάζηαζεο πγείαο 

ζηνπο πιεζπζκνχο θαη ησλ ηεζζάξσλ ρσξψλ.  

 

 

 

                                                

39
 Δλδεηθηηθά, ε πηζαλφηεηα ρξήζεο ηδησηηθνχ θνξέα πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηα εχξσζηα θαη 

ρακειφηεξα ζηξψκαηα είλαη αληηζηνίρσο 2,2:1 (OECD, 2009). 

40
 Έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1992-1997 ε αχμεζε ηεο εηζνδεκαηηθήο 

αληζφηεηαο ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία δελ ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρε αχμεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ 

αληζνηήησλ, ελ αληηζέζεη κε ηε Γπηηθή. Σν 1992, ην 47% ησλ πνιηηψλ ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ πγεία ηνπο «ρεηξφηεξε απφ θαιή» ζε ζχγθξηζε κε ην 54% ησλ πνιηηψλ ηεο Γπηηθήο 

Γεξκαλίαο (OECD, 2006).  
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Γηάγξακκα 11: 

Ασηοαναθερόμενε Καηάζηαζε Τγείας 

[βάζει εργαζιακού ζηάηοσς]
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Πεγή: Eurostat (2008). 

 

Παξαηεξνχκε φηη απαληάηαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ πγεηνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ απφ άλεξγνπο ή ρακεινύ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ πνιίηεο, ελ ζπγθξίζεη κε ηηο 

εχπνξεο θαη κνξθσκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο, πνπ ππεξβάιινπλ κε πνιπάξηζκεο θαη 

ζπρλά αλνχζηεο πξνζθπγέο ζην χζηεκα.  

 

Παξφια απηά, κεξίδα ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο δελ παξαιείπεη λα 

ππνγξακκίζεη φηη «ε αλεπαξθήο θαη άληζε θάιπςε ησλ απνδεθηψλ ζπληζηά κνλάρα 

έλαλ παξάγνληα, θαη πηζαλψο ήζζνλνο ζεκαζίαο, απφ ηνπο ακέηξεηνπο αλαθνξηθά κε 

ηελ παξνπζία αληζνηήησλ ζηελ πγεία» (Whitehead, 1991). Μνινλφηη νη αληζφηεηεο 

αθνξνύλ νιόθιεξε ηελ θνηλσλία, ζπρλά ζεσξνχληαη σο απνθιεηζηηθφ πξφβιεκα ησλ 

«θησρώλ». Όκσο, ε άκβιπλζή ηνπο απνηειεί κία απφ ηηο θχξηεο πξνθιήζεηο ζην 

πιαίζην ηεο δεκφζηαο πγείαο.  

 

 

4.5. Ιθαλνπνίεζε πνιηηώλ από ην ύζηεκα θαη Απηναλαθεξόκελε θαηάζηαζε  

πγείαο 

Σν Βξεηαληθφ χζηεκα θεκίδεηαη γηα ηελ παξνρή θαιήο πνηφηεηαο θξνληίδαο 

κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο. Όπσο παξαηεξνχκε ζην Γηάγξακκα 12, ην 85% ησλ 

αζζελψλ δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ πγεηνλνκηθή θξνληίδα ηνπ πζηήκαηνο. 
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πγθξηηηθά, ην NHS εμππεξεηεί πιεζπζκφ πνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ «ζην 1/5 ηνπ 

πιεζπζκνχ ησλ ΗΠΑ. Η δαπάλε ηνπ πζηήκαηνο φκσο αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 1/15 

ησλ ρξεκάησλ πνπ δαπαλψληαη ζηηο ΗΠΑ θαη θαιχπηεη ζρεδφλ ηνπο πάληεο γηα 

ζρεδφλ φιεο ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο!» (Light, 1997, p.299). Ωζηφζν, νη επηθξηηέο ηνπ 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε παξνπζία ρακεινχ θφζηνπο αλαπφθεπθηα απνθέξεη ρακειήο 

πνηφηεηαο θξνληίδα, εηο βάξνο ησλ πνιηηψλ.  

 

Γηάγξακκα 12: 

Γήλφζε ικανοποίεζες αναθορικά με ηεν ποιόηεηα ηφν 

σζηεμάηφν Τγειονομικής Φρονηίδας, 2008.
Ερώτηση:  "Στην πόλη/περιοτή όποσ ζείτε, είστε ικανοποιημένος από την ποιότητα 

της σγειονομικής περίθαλυης ποσ σας παρέτετε;"
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Πεγή: OECD (2010). 

 

Υαξαθηεξίδεηαη νμχκσξν ην γεγνλφο φηη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ην επίπεδν 

πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ βειηηψλεηαη, ελψ ζπγρξφλσο παξαηεξνχληαη εθηεηακέλεο 

αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ηάμεσλ. Δπηπιένλ, ε εζηίαζε ηνπ 

πζηήκαηνο ζην θνηλσληθννηθνλνκηθό πξνθίι ησλ αληζνηήησλ δελ επηηξέπεη ηελ 

απνθξπζηάιισζε ησλ ινηπψλ, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθψλ πηπρψλ ησλ αληζνηήησλ 

ζηελ πγεία (θχιν, ειηθία, εζληθφηεηα, καζεζηαθέο δπζθνιίεο).  
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Γηάγξακκα 13: 

Ηνφμένο Βαζίλειο: 

Ασηοαναθερόμενε Καηάζηαζε Τγείας, 2008
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Πεγή: Eurostat (2008). 

 

πλεπψο, κέγηζηε πξφθιεζε γηα ην NHS απνηειεί ε παγίσζε κηαο 

πνιπδηάζηαηεο κεζφδνπ κέηξεζεο φισλ ησλ αληζνηήησλ, ψζηε αθνινχζσο λα κπνξεί 

λα απνηππσζεί ν αληίθηππνο ησλ δξάζεσλ πξνο ηηο δηάθνξεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο 

εληφο ησλ θνηλνηήησλ (Tandon et al., 2000). Σν αλσηέξσ εγρείξεκα απνηειεί βαζηθή 

ζπληζηψζα γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ηελ ζπλέρηζε απνηειεζκαηηθψλ 

πγεηνλνκηθψλ παξεκβάζεσλ ζην κέιινλ. 

 

Παξνκνίσο, ζηε Γεξκαλία ζεκεηψλεηαη πςειφ πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο (87%). 

Παξά ηαχηα, ε νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ απμάλεηαη αηζζεηά, γεγνλφο ηνπ 

πξνμελεί δπζθνξία. ρεηηθά κε ην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ππνζηεξίδεηαη 

φηη ε χπαξμε «ςαιίδαο» κεηαμχ κηθξψλ θαη κεγάισλ Σακείσλ δηαρέεη κία αίζζεζε 

θνηλσληθήο αδηθίαο, ε νπνία, φπσο πξνσζείηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε, δχλαηαη λα 

ακβιπλζεί κέζσ ηεο ζπγρώλεπζεο-ζπξξίθλσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ κηθξφηεξσλ 

Σακείσλ (Nolte and McKee, 2004, p.122). Ιζηνξηθά, ην ράζκα κεηαμχ Αλαηνιηθήο θαη 

Γπηηθήο Γεξκαλίαο ζηελ απηναλαθεξφκελε θαηάζηαζε πγείαο εκθαλίδεηαη ζρεηηθά 
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πεξηνξηζκέλν. Δληνχηνηο, ζήκεξα ε «θαθή πγεία» παξνπζηάδεη πςειφ πνζνζηφ
41

 

(8%), ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο: 

 

Γηάγξακκα 14: 

Γερμανία: 

Ασηοαναθερόμενε Καηάζηαζε Τγείας, 2008

ΠΟΛΤ ΚΑΛΗ

ΚΑΛΗ

ΜΔΣΡΙΑ

ΚΑΚΗ

ΠΟΛΤ ΚΑΚΗ

 

Πεγή: Eurostat (2008). 

 

Παξνκνίσο, ην νπεδηθφ χζηεκα έρεη παξαγάγεη ζεηηθά απνηειέζκαηα, 

γεγνλφο πνπ σζεί ην 77% ηνπ πιεζπζκνχ λα δειψλεη ηθαλνπνηεκέλν απφ ηηο παξνρέο 

(Γηάγξακκα 12), ελψ κφιηο ην 5% αμηνινγεί ηελ πγεία ηνπ σο «θαθή» (Γηάγξακκα 

15). 

Γηάγξακκα 15: 

οσεδία: 

Ασηοαναθερόμενε Καηάζηαζε Τγείας, 2008

ΠΟΛΤ ΚΑΛΗ

ΚΑΛΗ

ΜΔΣΡΙΑ

ΚΑΚΗ

ΠΟΛΤ ΚΑΚΗ

 

 Πεγή: Eurostat (2008). 

                                                

41
 Αληίζηνηρν πςειφ πνζνζηφ «θαθήο πγείαο» απαληάηαη θαη ζηελ Διιάδα, ην νπνίν θηάλεη ην 9,3%. 

Αληηζέησο, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ε νπεδία αγγίδνπλ κφιηο ην 5% (Eurostat, 2008). 
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Αληηζέησο, ε Διιάδα παξνπζηάδεη ηα ρακειφηεξα πνζνζηά ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πνιηηψλ (Γηάγξακκα 12 θαη 19). Γεδνκέλνπ φηη ην Δ..Τ. έρεη ζρεδηαζηεί, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε θαη ειεχζεξε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηηο πγεηνλνκηθέο  

παξνρέο, νη πςειέο ηδησηηθέο δαπάλεο
42

 απνηεινχλ θύξηα πεγή δπζαξέζθεηαο.  

 

πγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο, ε Διιάδα αληηπξνζσπεχεη ην ρακειφηεξν 

πνζνζηφ δεκνζίσλ δαπαλψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, γεγνλφο πνπ επηθέξεη πίεζε θαη 

θξαδαζκνχο ζηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο θαη αιιειεγγύεο (Liaropoulos and 

Tragakes 1998, Κπξηφπνπινο θαη νπιηψηεο 2002). Παξαδφμσο, νη πνιίηεο 

αμηνινγνχλ ζεηηθά ηελ πγεία ηνπο, γεγνλφο πνπ απνηππψλεηαη ζηα ηθαλνπνηεηηθά 

επίπεδα ηεο απηναλαθεξφκελεο πγεηνλνκηθήο θαηάζηαζε, κε ηελ «πνιχ θαιή πγεία» 

λα θηάλεη ην 52,2%
43

: 

 

Γηάγξακκα 16: 

Δλλάδα: 

Ασηοαναθερόμενε Καηάζηαζε Τγείας, 2008

ΠΟΛΤ ΚΑΛΗ

ΚΑΛΗ

ΜΔΣΡΙΑ

ΚΑΚΗ

ΠΟΛΤ ΚΑΚΗ

 

Πεγή: Eurostat (2008). 

 

                                                

42
 Δλδεηθηηθά, ην 2006 ην πνζνζηφ ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ μεπέξαζε ην 38% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ 

πγείαο. Σν αλσηέξσ κέγεζνο πξνζνκνηάδεη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ Η.Π.Α., Διβεηία θαη Μεμηθφ, φπνπ 

ζεκεηψλνληαη νη πςειφηεξεο ηδησηηθέο δαπάλεο ζην πιαίζην ηνπ ΟΟΑ (OECD Health Data, 2008).  
43

 Αληηζηνίρσο, ην πνζνζηφ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ είλαη 40,2%, ηεο νπεδίαο 37,3%, ελψ ηεο 

Γεξκαλίαο κφιηο 15,8% (Eurostat, 2008). 
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Σν Γηάγξακκα 17 απεηθνλίδεη ηελ αλαπφθεπθηε θαηάζηαζε εθηεηακέλσλ 

αληζνηήησλ ιφγσ πςεινχ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ ζηελ νπνία θαη νδεγνχλ νη 

αλσηέξσ ζπλζήθεο (Tountas et al., 2005). Καηεμνρήλ ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ε 

παξνπζία αληζνηήησλ ηξνθνδνηείηαη απφ ηηο άηππεο κεηαβηβάζεηο
44

 («κίδεο» ή 

«θαθειάθηα») πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηα αζθαιηζκέλα άηνκα, ψζηε λα απνθηήζνπλ 

πξφζβαζε, θαιχηεξε κεηαρείξηζε ή πξνηεξαηφηεηα ζε πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο πνπ 

ζεσξεηηθά είλαη δσξεάλ.  

 

Έηζη, ηα ζχλνξα κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη ζπρλά αζαθή, 

ιφγσ ηεο παξάιιειεο παξανηθνλνκίαο πνπ εθηείλεηαη αλάκεζα ζηνπο δχν ηνκείο. 

Μηα πξφζθαηε έξεπλα θαηαδεηθλχεη φηη ην 36% ησλ πεξηζαιπφκελσλ ζε δεκφζηα 

λνζνθνκεία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία άηππε πιεξσκή (Liaropoulos et 

al., 2008). Πξνθαλψο, ε αλσηέξσ πξαθηηθή, δηεζλψο γλσζηή σο «tipping culture»
45

, 

απνηειεί έλδεημε ακθηζβήηεζεο ησλ πνιηηώλ ζην χζηεκα, θαηαδεηθλχνληαο ηελ 

αλάγθε δηεπζέηεζεο  ησλ θελψλ (OECD, 2009).  

Γηάγξακκα 17: 
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Βαζίλειο

Γερμανία οσεδία Δλλάδα

Ανιζόηεηες ζηεν σγεία:

Λόγφ συελού κόζηοσς ηφν σπερεζιών (%)
[Reason: Too expensive, INCGRP: People with unmet needs-Total] 

 

Πεγή: Eurostat (2008). 

                                                

44 Παξά ην γεγνλφο φηη ζεσξείηαη ηεθκήξην δηαθζνξάο ηνπ πζηήκαηνο, εθιακβάλεηαη παξάιιεια σο 

κέζν κε ην νπνίν αθελφο νη αζζελείο κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ επηζπκνχλ 

θαη αθεηέξνπ νη γηαηξνί ιακβάλνπλ άηππα κία κνξθή «απνδεκίσζεο» ιφγσ ησλ ζρεηηθά ρακειψλ 

ακνηβψλ ηνπο (νπιηψηεο θ.ά., 2002).  

45
 χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζε λνζνθνκεία 

ηνπ Δ..Τ., ζρεδφλ ην 50% ησλ αζζελψλ είλαη πξφζπκν λα ζπλεηζθέξεη έλα ρξεκαηηθφ πνζφ ζην 

ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, ψζηε λα ηνπ παξαζρεζνχλ πνηνηηθφηεξεο ππεξεζίεο (2002). 
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πγρξφλσο, νη αλεπίζεκεο πιεξσκέο ππνγξακκίδνπλ ηελ απνπζία 

απνηειεζκαηηθώλ κεραληζκώλ ειέγρνπ, επηηξέπνληαο ζηνπο παξόρνπο ηελ απφθηεζε 

πξνζσπηθψλ νθειψλ κε ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο πγείαο. Έηζη, ελζαξξχλεηαη ε 

αληηεπαγγεικαηηθή-θεξδνζθνπηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 

εληζρχεηαη ε δηαθζνξά κε ηε ρξεζηκνπνίεζε δεκφζησλ κέζσλ γηα ηδησηηθνχο 

ζθνπνχο, επηβαξχλνληαο εληέιεη ηνλ αζζελή.  

Γηάγξακκα 18: 
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Γημόζιες Γαπάνες

Τγείας 

Άμεζες Ιδιφηικές

Γαπάνες Τγείας

 

Πεγή: OECD (2008). 

 

Δπηπξνζζέησο, ε έιιεηςε επαγγεικαηηζκνχ ζηε δηνίθεζε ηνπ Δ..Τ. ζπρλά 

απνδίδεηαη ζηηο αδηαθαλείο πξνζιήςεηο, βάζεη πνιηηηθψλ θξηηεξίσλ (Ballas and 

Tsoukas, 2004). Η έιιεηςε αμηνπηζηίαο
46

 ινηπφλ καξηπξά ηε δπζαξέζθεηα ηνπ 

πιεζπζκνχ πξνο ην χζηεκα δεκφζηαο πγείαο ελ γέλεη.  

 

 

 

 

 

 

                                                

46
 πλήζσο, έπεηηα απφ κία γλσκάηεπζε δεκνζίνπ θνξέα, νη αζζελείο ηείλνπλ λα ζηξέθνληαη πξνο ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα γηα κηα «δεχηεξε γλψκε» (νπιηψηεο, 2000).  
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Γηάγξακκα 19: 

0 10 20 30 40 50 60

Ηνφμένο Βαζίλειο

Γερμανία

οσεδία

Δλλάδα

Ποζοζηό Ικανοποίεζες ηφν πολιηών 

από ηο ύζηεμα Τγείας, 1999

 

Πεγή: Eurobarometer (2000). 

 

Αο ζεκεησζεί φηη ε αζπκκεηξία ηεο πιεξνθφξεζεο κεηαμχ αζθαιηζηηθψλ 

θνξέσλ, παξφρσλ θαη αζθαιηζκέλσλ-αζζελψλ επηδξά αξλεηηθά ηφζν ζηελ πνηφηεηα 

φζν θαη ζην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ. χζζσκνη, ινηπφλ, νη πνιίηεο απαηηνχλ 

δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, αιιά θαη δηηηή ξύζκηζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο, 

θαζψο ην ίδην ην χζηεκα αλαπαξάγεη ζπρλά ζπλζήθεο πγεηνλνκηθήο 

ππεξθαηαλάισζεο. 

 

πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, φηη ελψ ππάξρνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηελ πξνβιεκαηηθή ησλ αληζνηήησλ, απνπζηάδνπλ ηα απνηειεζκαηηθά δηνξζσηηθά 

κέηξα πξνο βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο. Παξφια απηά, παξαηεξείηαη εθηεηακέλε 

πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε ηελ ελίζρπζε ηεο πξόιεςεο, θαζψο θαη 

ηε δηαδηθαζία επίηεπμεο ηζόηεηαο επθαηξηώλ, ηελ απνζαθήληζε ησλ αξκνδηνηήησλ, ηε 

κείσζε ησλ λνκηθώλ εκπνδίσλ, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνύ κεηαμχ ησλ 

δηάθνξσλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (Busse and Riesberg, 2004). Δίλαη ζαθέο φηη νη 

παξεκβάζεηο νθείινπλ λα πεξηιάβνπλ λέεο ηερληθέο αμηνιφγεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο.  
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Αλαιπηηθφηεξα, νη παξεκβάζεηο δηαθνξνπνηνχληαη αλάκεζα ζε απηέο πνπ 

επηδηψθνπλ ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ θαη ζε εθείλεο πνπ 

απνδεηνχλ ηελ άκβιπλζε ησλ πγεηνλνκηθώλ αληζνηήησλ. Γεδνκέλνπ φηη νη θνηλσληθέο 

νκάδεο επσθεινχληαη εμίζνπ, ε εθαξκνγή κηαο θξαηηθήο παξέκβαζεο ηεο πξψηεο 

θαηεγνξίαο δελ επηδξά απηνκάησο ζηνλ ηνκέα ησλ αληζνηήησλ. Αληηζέησο, ε 

αληζφηεηα νμχλεηαη φηαλ νη πινχζηνη πξνζπνξίδνληαη πεξηζζφηεξα νθέιε, ελ 

αληηζέζεη κε ηα θησρφηεξα ζηξψκαηα (House of Commons-Health Committee, 2009). 

 

Αθνινχζσο, ε αλαδηαλνκή ησλ πόξσλ γηα ηελ πγεία απνηειεί δήηεκα πςίζηεο 

ζεκαζίαο, αθνχ απνζθνπεί ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αληζνηήησλ (Παπαζενδψξνπ θαη 

Πεηκεδίδνπ, 2004). Δληνχηνηο, ζπλήζσο δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζε επελδχζεηο 

νηθνλνκηθά απνδνηηθφηεξσλ κνληέισλ δηαλνκήο, εγείξνληαο πξνβιεκαηηζκφ γηα ην 

πεξηερφκελν δηθαηνζύλεο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγύεο ζην χζηεκα. Έηζη, επξεία 

ζπδήηεζε πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο πνπ δχλαηαη λα εηζαρζνχλ 

απφ ηε ζηξνθή ησλ πφξσλ ζηηο θησρφηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο νκάδεο, νη νπνίεο 

θαη είζηζηαη λα παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξν επίπεδν πγείαο. 

 

πλεπψο, ε δίθαηε θαη ίζε θαηαλνκή ηεο πγείαο ζηνλ πιεζπζκφ, θαζψο θαη ε 

θαηάζηαζε επεκεξίαο ζπληζηνχλ ζεκαληηθνχο θνηλσληθνχο ζηφρνπο. Όκσο :  

 φια ηα παηδηά φηαλ γελλψληαη έρνπλ ηελ ίδηα αθεηεξία γηα ην μεθίλεκα ηεο δσήο; 

 νη πνιίηεο κπνξνχλ λα κεγηζηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρνληαη, 

έρνληαο παξάιιεια ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο δσήο ηνπο;  

 ππάξρεη εγγχεζε απαζρφιεζεο γηα φινπο, ψζηε λα δνπλ κε απηνλνκία θαη 

αμηνπξέπεηα; 

 έρεη δηαζθαιηζηεί έλα πγηέο βηνηηθφ επίπεδν πξνο φινπο; 

 θαηέρνπλ φινη νη πνιίηεο κία πγηή θαη βηψζηκε ζέζε ζηελ θνηλσλία; 

 

Δίλαη, ινηπφλ, εχινγν ε πάηαμε ησλ αληζνηήησλ ζηελ πγεία λα πξνυπνζέηεη 

ηε ζεηηθή απφθξηζε ζηα αλσηέξσ θαίξηα εξσηήκαηα.  
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πκπεξάζκαηα 

Η παξνχζα κειέηε επηρείξεζε λα απνηππψζεη ηνλ αληίθηππν ησλ Σπζηεκάησλ 

Υγεηνλνκηθήο Φξνληίδαο ζηηο αληζόηεηεο σο πξνο ηελ πγεία, ζέηνληαο σο γεσγξαθηθφ 

νξίδνληα ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ζε ζχγθξηζε κε άιιεο επηιεγκέλεο ρψξεο.  

 

Μνινλφηη ε πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζπληζηά ζεκειηψδεο θαη 

απηνλφεην δηθαίσκα
47

, απαληψληαη ζεκαληηθέο αληζόηεηεο σο πξνο ηε ρξήζε ησλ 

πγεηνλνκηθψλ παξνρψλ. Σα πζηήκαηα έρνπλ εμειηρζεί ζε ζπλζήθεο πεξηζηνιήο ησλ 

πφξσλ, κε ηελ έληνλε παξνπζία θαηαθεξκαηηζκνχ θαη απνζπαζκαηηθψλ πνιηηηθψλ. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ε αληίζηνηρε θπξηαξρία ηζρλψλ κεραληζκψλ θαη κε απνδνηηθψλ 

πξαθηηθψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαηαιήγεη λα αλαπαξάγεη, εθ ησλ έζσ, έλα 

πεξηβάιινλ δηεπξπκέλεο αληζφηεηαο.  

 

Η κνξθή ησλ πζηήκαηνο Τγείαο δχλαηαη λα επελεξγήζεη ηφζν ζεηηθά φζν 

θαη αξλεηηθά ζηελ παξνπζία ησλ αληζνηήησλ. Έρνληαο αληιήζεη πιεξνθνξίεο θαη 

δεδνκέλα απφ εθηελή βηβιηνγξαθία θαη έξεπλεο παξαηεξήζακε φηη ν βαζκφο ησλ 

αληζνηήησλ ζηε ρξήζε ησλ πγεηνλνκηθψλ αγαζψλ είλαη κηθξόηεξνο ζε ρψξεο κε 

Εζληθό Σύζηεκα Υγείαο ηύπνπ «Beveridge». ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη γηαηξνί 

δηαδξακαηίδνπλ ξφιν «ζπξνθχιαθα» («gatekeeper»), γεγνλφο πνπ επηηξέπεη 

ζεσξεηηθά ζηνπο πνιίηεο-αζζελείο ηελ πιήξε, θαζνιηθή θαη ίζε πξφζβαζε, άλεπ 

θαηαβνιήο άκεζσλ ηδησηηθψλ πιεξσκψλ.  

 

Όκσο, ε θαζεκεξηλή εκπεηξία δελ επηβεβαηψλεη ηνλ αλσηέξσ ηζρπξηζκφο. 

Δθηεηακέλεο αληζφηεηεο παξνπζηάδνληαη ζε ρψξεο φπνπ νη «out-of-pocket» πιεξσκέο 

δεζπφδνπλ, ελψ νη δεκφζηεο δαπάλεο πγείαο ραξαθηεξίδνληαη αδχλακεο (θαηεμνρήλ 

πεξίπησζε Διιάδαο). Σνηνπηνηξφπσο, ηα θησρφηεξα θαη πεξηζζφηεξν επάισηα 

ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ πιήηηνληαη θαηά θφξνλ απφ ηηο πγεηνλνκηθέο αληζφηεηεο. 
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Γεδνκέλνπ φηη ην ξήγκα κεηαμχ πινχζησλ θαη θησρψλ εμαθνινπζεί λα 

βαζαίλεη, ε πάηαμε ησλ αληζνηήησλ ζηνηρεηνζεηεί ηε κέγηζηε πξφθιεζε ζηνλ 

επαίζζεην ηνκέα ηεο Τγείαο. Δληείλνληαη νη δηαδηθαζίεο αλαδηάξζξσζεο ησλ 

πζηεκάησλ, ελψ ε Πνιηηηθή βξίζθεηαη ζε πνξεία αλαζρεκαηηζκνχ κε ηελ εηζαγσγή 

κεηαξξπζκηζηηθψλ πιαηζίσλ. Ωζηφζν, εθθξεκεί ην θιαζηθφ εξψηεκα πψο ηα θξάηε 

δχλαληαη λα θαηαζηήζνπλ πνηνηηθέο πγεηνλνκηθέο εθξνέο εληφο ελφο πιαηζίνπ 

πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

 

Όκσο, φπσο αλαδείρηεθε, ε απφδνζε-πνηφηεηα ζηελ πγεία δε ζπλδέεηαη 

απνθιεηζηηθά κε ηα νηθνλνκηθά κεγέζε, αιιά ελδέρεηαη λα απνξξέεη απφ ζσζηή 

δηαρείξηζε θαη απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο εθαξκνγέο. πλεπψο, ε ζπγθξηηηθή 

απνηχπσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ επηδφζεσλ κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκείν εθθίλεζεο γηα 

ηνλ εληνπηζκφ απνδνηηθόηεξσλ ζπλδπαζκώλ πξνο ηελ επίηεπμε πην «δίθαησλ» 

Σπζηεκάησλ, θαζψο θαη λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ αληζνηήησλ ζηελ 

πγεία.    
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