
 

 

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2020  

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Επιτροπή Ειδικών για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

 

Επιτροπή ειδικών θα συγκροτηθεί για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και η 

νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας θα παρουσιαστεί το φθινόπωρο, όπως 

ανακοινώθηκε την πρώτη ημέρα του 11th Pharma & Health Conference, ενώ  ιδιαίτερη 

έμφαση δόθηκε στην αναδιοργάνωση του ΕΣΥ, μια ανάγκη που αναδύθηκε ως επιτακτική 

την περίοδο της πανδημίας του COVID-19. Το συνέδριο πραγματοποιείται 

διαδικτυακά την Πέμπτη 16 Ιουλίου (10:00-13:00)  & την Παρασκευή 17 Ιουλίου (10:00-

15:00) μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας LiveOn, του ethosGROUP.  

 

Στην εναρκτήρια προσφώνησή του ο κ. Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO ethosGROUP, ανέλυσε τις 

δυνατότητες που παρέχει η νέα ψηφιακή πλατφόρμα διεξαγωγής digital συνεδρίων και εκδηλώσεων 

LiveOn, η λειτουργία της οποίας προσομοιάζει σε μεγάλο ποσοστό την εμπειρία ενός φυσικού 

συνεδρίου, ενώ στη συνέχεια παρουσίασε το πλούσιο πρόγραμμα του συνεδρίου και τους 

αξιόλογους ομιλητές.  

 

Στο πρώτο Στρογγυλό Τραπέζι του Συνεδρίου, με θέμα την «Αναδιοργάνωση του Συστήματος 

Υγείας - Οι θέσεις των κομμάτων», συμμετείχαν οι κ.κ. Βασίλης Κικίλιας Υπουργός υγείας, 

Ανδρέας Ξανθός, Ιατρός, Βουλευτής Ρεθύμνου, Υπεύθυνος Τομέα Υγείας, ΣΥΡΙΖΑ, πρ. Υπουργός 

Υγείας και Κωνσταντίνος Μπαργιώτας, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, πρ. Βουλευτής Λάρισας, 

Υπεύθυνος του τομέα υγείας, ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, με συντονιστή τον κ. Αιμίλιο Νεγκή, 

Δημοσιογράφο και Διευθυντή Σύνταξη, Pharma & Health Business, www.virus.com.gr. 

 

 «Εντός φθινοπώρου θα είμαστε έτοιμοι να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας για την 

ενοποίηση του δικτύου πρωτοβάθμιας υγείας. Η ενοποίηση μέσω ψηφιακής 

πλατφόρμας, θα γίνει σταδιακά. Είναι σημαντικό ότι όλες οι έρευνες δείχνουν ότι έχει αυξηθεί 

κατακόρυφα η εμπιστοσύνη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θα στηριχθεί 

περεταίρω οικονομικά, με νέους πόρους», ανέφερε ο κ. Κικίλιας. Ο Υπουργός ανέφερε ότι η 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα και θα αποτελέσει την 
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επόμενη μεταρρύθμιση, ως συνέχεια των όσων έχουν γίνει μέχρι σήμερα. «Δεν μπορούμε να 

παραβλέψουμε όσα πετύχαμε μέχρι τώρα κατά την πανδημία, καθώς τα αποτελέσματα απέναντι 

στην κρίση είναι εντυπωσιακά. Μέχρι τώρα καμία μεταρρύθμιση πρωτοβάθμιας υγείας δεν 

πέτυχε. Εμείς φιλοδοξούμε να κάνουμε σοβαρή μεταρρύθμιση. Να γίνει οργανωμένα, 

δομημένα, χωρίς να ταλαιπωρείται ο πολίτης. Να φτιάξουμε ποιοτικές παροχές πρωτοβάθμιας 

υγείας, ώστε ο πολίτης να προσφεύγει εκεί. Να δημιουργεί δίκτυο υγείας που θα περιλαμβάνει τις 

υπάρχουσες δομές και θα συνδέονται μέσω ψηφιακής τεχνολογίας και θα μπορεί να προσφέρει 

υπηρεσίες όλο το 24ωρο. Να δοθεί στην οικογένεια η δυνατότητα επιλογής, για το πού θα 

απευθυνθεί», επεσήμανε ο κ. Κικίλιας.  

Ο κ. Ανδρέας Ξανθός, Ιατρός, Βουλευτής Ρεθύμνου, Υπεύθυνος Τομέα Υγείας, ΣΥΡΙΖΑ, πρ. 

Υπουργός Υγείας, επεσήμανε ότι δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία. «Υπάρχει έξαρση. 

Επιβάλλεται εγρήγορση του συστήματος υγείας. Δεν πρέπει να υπάρχει δίλλημα ανάμεσα στη 

δημόσια υγεία και την οικονομία. Να υπάρξει αυστηροποίηση ελέγχων και ετοιμότητα», τόνισε.  

Όσον αφορά την αναδιοργάνωση του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας, ο κ. Ξανθός επεσήμανε ότι 

«Δεν χρειάζονται μόνο οικονομικοί πόροι. Χρειάζονται σαφώς πόροι, αλλά και μία 

συνολική αναδιοργάνωση για να καλυφθούν όλες οι νέες ανάγκες. Παροχή αξιόπιστων 

πρωτοβάθμιων παροχών σε τοπικό επίπεδο». Ο ίδιος πρότεινε την λειτουργία κινητών 

μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας που θα αξιοποιούν τόσο δημόσιες δομές, όσο και 

ιδιώτες γιατρούς ανά περιοχή.  

Ο κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, πρ. Βουλευτής Λάρισας, Υπεύθυνος 

του τομέα υγείας, ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, επεσήμανε ότι «Η οργάνωση επιτέλους μιας 

αποτελεσματικής πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι απαραίτητη». Εκτίμησε δε ότι η συγκυρία 

είναι ευνοϊκή, καθώς υπάρχει τώρα μία, έστω στοιχειώδης, συναίνεση. «Συμφωνούμε στη 

δημιουργία δικτύων, αλλά το ερώτημα είναι πώς θα κάνουμε αυτό το πολυπόθητο βήμα οργάνωσης 

από το χαοτικό μοντέλο που υπάρχει σήμερα», είπε ο κ. Μπαργιώτας και τόνισε: «Πρέπει να 

αξιολογούμε όλες τις υπηρεσίες με βάση την σχέση ποιότητας - παρεχόμενων υπηρεσιών και τιμής. 

Αυτό που δεν υπάρχει είναι ένα σύστημα διοίκησης πρωτοβάθμιας φροντίδας. 

Χρειαζόμαστε μια ψηφιακή, διαλειτουργική πλατφόρμα που να παρακολουθεί όλες τις 

υπηρεσίες».  

Η κυρία Κατερίνα Κουτσογιάννη, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδία «ΡευΜΑζην», 

Πρόεδρος της Ένωση Ασθενών Ελλάδος & EUPATI Fellow, στην ομιλία της παρουσίασε προτάσεις 

για όσα πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση της αναδιοργάνωσης του συστήματος 

υγείας. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι χρειάζεται: 

-Αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας με εύκολη και γρήγορη δωρεάν πρόσβαση για τον 

ασθενή και ελεύθερη επιλογή οικογεναιακού γιατρού, 
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-Μια νέα αντίληψη για τη νοσοκομειακή περίθαλψη που θα περιλαμβάνει δομές ημερήσιας και κατ’ 

οίκον νοσηλείας, μονάδες χρόνιων παθήσεων, κέντρα αποκατάστασης κ.ά. 

-Λήψη δραστικών μέτρων για τη μείωση της ιδιωτικής δαπάνης υγείας 

-Άμεση και προσιτή πρόσβαση στο πλέον κατάλληλο φάρμακο 

-Να καταγράφονται και να αξιοποιούνται τα δεδομένα μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 

-Συμμετοχή στη χάραξη, υλοποίηση και αξιολόγηση πολιτικών 

 

Στο δεύτερο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: «Αναδιοργάνωση του Συστήματος Υγείας - Οι 

θέσεις ειδικών και φορέων», με συντονιστή τον κ. Αιμίλιο Νεγκή, Δημοσιογράφο, Διευθυντή 

Σύνταξη, Pharma & Health Business, www.virus.com.gr ο κ. Γιάννης Κυριόπουλος, Ομότιμος 

Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, εκτίμησε ότι δεν υπάρχει η 

απαιτούμενη συναίνεση σε κομματικό επίπεδο για τις αλλαγές που απαιτούνται. Ο ίδιος 

επεσήμανε ότι τον ικανοποιεί το γεγονός ότι μετά από 25 χρόνια υιοθετείται η πρότασή του 

για τα δίκτυα υγείας. «Το θέμα όμως έχει πολλές πλευρές που πρέπει να διαχειριστούν πολύ 

προσεκτικά. Γιατί υπάρχουν πολλές καλές ιδέες που στο παρελθόν έχουν «καεί», ανέφερε 

χαρακτηριστικά. Ο ίδιος επεσήμανε τα τρία βασικά θέματα για την πρωτοβάθμια 

περίθαλψη: Ελεύθερη επιλογή γιατρού από τον ασθενή, έγκαιρη προσοχή, το μίγμα των τιμών 

χρήματος και χρόνου να είναι σωστό για τους ασθενείς.  

Ο κ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Πλαστικός Χειρουργός, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού 

Συλλόγου (ΠΙΣ) ανέφερε ότι η οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στο σύστημα υγείας πρέπει να 

ξεκινήσει με αξιολόγηση των όσων έχουν γίνει ως προς την αποτελεσματικότητά τους. 

«Πρέπει να υπάρχει αποτίμηση, για να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά 

πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας δεν υπάρχει. Υπάρχουν απομεινάρια, από προηγούμενες 

πρωτοβουλίες», τόνισε. Η προσέγγιση του να αξιοποιήσουμε ότι έχουμε δεν είναι αποτελεσματική, 

σύμφωνα με τον κ. Εξαδάκτυλο. Όπως ο ίδιος επεσήμανε, πρέπει να στηθεί από την αρχή. «Δύο 

πράγματα πρέπει να επισημάνουμε: Η ελεύθερη επιλογή γιατρού από τον ασθενή είναι 

απόλυτο ζητούμενο. Επίσης, πρέπει να αποφασίσουμε ως κοινωνία, ότι πρέπει να διατεθούν 

χρήματα. Διαφορετικά οι γιατροί θα συνεχίσουν να εργάζονται ιδιωτικά ή να διαφεύγουν στο 

εξωτερικό», ανέφερε ο κ. Εξαδάκτυλος.  

Η κυρία Κατερίνα Κουτσογιάννη, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας «ΡευΜΑζην», 

Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος & EUPATI Fellow, ανέφερε ότι ο ασθενής θέλει εύκολη 

πρόσβαση στο γιατρό της επιλογής του. Θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε εξαιρετικά. Στις 

προηγούμενες αλλαγές οι ασθενείς δεν συμμετείχαν και δεν υπήρχε πληροφόρηση. Εκτίμησε δε, ότι 

μέσα στην πανδημία έγιναν πολύ σημαντικά βήματα στο επίπεδο των ψηφιακών 
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παροχών υγείας, που απέδειξαν ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνουν πολλά βήματα σε σύντομο 

χρονικό διάστημα.  

Ο κ. Γιάννης Τούντας, Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Ιατρική Σχολής 

Πανεπιστημίου Αθηνών, ανέφερε ότι έχουμε ένα κακό ιστορικό όσον αφορά τα θέματα της 

επιστημονικής παρουσίας στη λήψη αποφάσεων. «Πρέπει πρώτα απ’ όλα να υιοθετήσει η 

κυβέρνηση ένα συνολικό σχέδιο και όχι επιμέρους νομοσχέδια. Χρειάζεται συνολική 

αντίληψη, καινούρια. Δεν έχει νόημα να προσεγγίζουμε την μεταρρύθμιση με επιμέρους 

νομοσχέδια», τόνισε ο κ. Τούντας. 

«Δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, αλλά συνολικής οργάνωσης και διοίκησης του συστήματος. 

Χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση. Δεν μπορεί το ΕΣΥ να διοικείται από το γραφείο του Υπουργού 

Υγείας. Πρέπει να δημιουργηθεί κεντρικός σταθμός αξιολόγησης, που θα παρακολουθεί και 

θα αξιολογεί όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι περιφέρεις να γίνουν 13, ώστε να λειτουργήσουμε 

καλύτερα με την τοπική αυτοδιοίκηση», επεσήμανε ο κ. Τούντας, τονίζοντας ότι χρειάζεται και 

ένα διαφορετικό σύστημα στο θέμα των αμοιβών, έτσι ώστε να  συνδέεται η αμοιβή με 

την απόδοση.  

  

Το Συνέδριο συνεχίζεται αύριο, Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 10:00, και ανάμεσα στα 

θέματα που θα συζητηθούν στα στρογγυλά τραπέζια βρίσκονται: η ανάπτυξη της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ο έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης, συζήτηση που 

θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Υγείας κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη, και 

η Ψηφιακή Υγεία. Θα υπάρχουν, επίσης, ενδιαφέρουσες εταιρικές παρουσιάσεις και 

εισηγήσεις από θεσμικούς και εταιρικούς ομιλητές του  κλάδου της φαρμακευτικής 

αγοράς και του χώρου της υγείας. 

 

Το Συνέδριο διοργανώνεται από την ethosEVENTS, τον ενημερωτικό ιστότοπο υγείας 

www.virus.com.gr  και το περιοδικό πολιτικής υγείας & φαρμάκου Pharma & Health 

Business, Δημοσιογράφος & Διευθυντής Σύνταξης, Pharma & Health Business, 

www.virus.com.gr 

 

 

 

 

 

https://ethosevents.eu/
http://www.virus.com.gr/
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Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το επίσημο site του συνεδρίου 

ethosevents.eu καθώς επίσης και τα social κανάλια σε Facebook, LinkedIn, twitter και 

YouTube.  

 

Περισσότερες πληροφορίες & Δημοσιογραφικές Προσκλήσεις:  

κ. Αλεξάνδρα Παπασπηλιωτοπούλου, PR & Marketing Communication Manager, Ethos Media S.A, 

τηλ. 210 9984917, papaspiliotopoulou.a@ethosmedia.eu    

https://ethosevents.eu/event/11th-pharma-amp-health-conference/
https://www.facebook.com/ethosevents.eu
https://www.linkedin.com/company/ethos-events
https://twitter.com/EthosEvents
https://www.youtube.com/c/ethoseventseu
mailto:papaspiliotopoulou.a@ethosmedia.eu

