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Από τον 
Διευθυντή Ζκδοςησ 

 
Σο Ακθναϊκό Λνςτιτοφτο Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ (ΑΚΛΝΕΕ) ξεκινά μία προςπάκεια 

μεταφοράσ επιςτθμονικϊν γνϊςεων ςτα ελλθνικά που, κυρίωσ, πραγματοποιοφνται ςτθν 

αγγλικι γλϊςςα. Σο περιοδικό Οικονομία & Υγεία εξυπθρετεί αυτό το ςκοπό. Κατά κφριο 

λόγο κα δθμοςιεφονται επιςτθμονικά άρκρα που παρουςιάηονται ςτα διεκνι επιςτθμονικά 

ςυνζδρια του ΑΚΛΝΕΕ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ετιςιου ςυνεδρίου οικονομικϊν, 

διοίκθςθσ και πολιτικισ υγείασ. Βζβαια, δεν αποκλείονται και άλλεσ δθμοςιεφςεισ. το 

παρόν τεφχοσ, και τα τρία επιςτθμονικά άρκρα παρουςιάςτθκαν ςε προθγοφμενα ςυνζδρια 

του ΑΚΛΝΕΕ. τθν ενότθτα των Βιβλιοπαρουςιάςεων, παρουςιάηεται το βιβλίο των 

πρακτικϊν του 8ου και 9ου Διεκνοφσ υνεδρίου για τα Οικονομικά, τθ Διοίκθςθ και τθν 

Πολιτικι τθσ Τγείασ.   

ε ό,τι αφορά τα επιςτθμονικά άρκρα, το πρϊτο επιςτθμονικό άρκρο αναφζρεται ςτθ 

χριςθ των Σμθμάτων Επειγόντων Περιςτατικϊν (ΣΕΠ) από μθ-επείγοντα περιςτατικά, ςτισ 

ΘΠΑ. Θ ςυνεχισ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ των επιςκζψεων ςτα ΣΕΠ τα τελευταία χρόνια και θ 

ταυτόχρονθ μείωςθ των μονάδων ΣΕΠ οδιγθςε ςτθ δραματικι αφξθςθ του μζςου αρικμοφ 

των επιςκζψεων ςτα ΣΕΠ. Μια αιτία τθσ αυξθμζνθσ αυτισ ηιτθςθσ εντοπίηεται ςτθ χριςθ 

των ΣΕΠ από μθ-επείγοντα περιςτατικά. Θ ζρευνα πεδίου που πραγματοποιικθκε ςε 10 

ΣΕΠ τθσ πόλθσ τθσ Μζμφισ ανζλυςε τουσ προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ χριςθσ των ΣΕΠ 

από μθ-επείγοντα περιςτατικά. Οι περιςςότεροι αςκενείσ που χριηουν μθ-επείγουςασ 

ιατρικισ φροντίδασ και επιςκζπτονται τα ΣΕΠ είναι άτομα που ζχουν αςφαλιςτικι κάλυψθ 

και αναηθτοφν άνεςθ ςτθν εξυπθρζτθςι τουσ, πράγμα το οποίο δεν ιταν διακζςιμο ςτισ 

μονάδεσ υγείασ τθσ κοινότθτασ. Σα προγράμματα που ωσ ςκοπό ζχουν να κατευκφνουν 

τουσ αςκενείσ ςτισ υπθρεςίεσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ τθσ κοινότθτασ κα πρζπει να 

εςτιάςουν ςτθν μείωςθ του χρόνου αναμονισ για κάποιο ραντεβοφ με ζναν ιδιϊτθ γιατρό, 

κακϊσ και ςτθν παροχι άνετθσ και αςφαλοφσ εξυπθρζτθςθσ των αςκενϊν, ϊςτε να 

επιτευχκεί μια μόνιμθ λφςθ ςτο εν λόγω πρόβλθμα.       

Σο δεφτερο επιςτθμονικό άρκρο αφορά τθ δθμιουργία ενόσ μοντζλου θκικισ για τθν 

κατανομι των πόρων υγείασ, βάςει τθσ ςτατιςτικισ. τθν παροφςα εργαςία αναπτφςςεται 

ζνα μοντζλο το οποίο κα μποροφςε να μασ βοθκιςει να δθμιουργιςουμε ζνα ςφςτθμα 

υγειονομικισ φροντίδασ το οποίο κα βαςίηεται ςτθν προςζγγιςθ του «δικαιϊματοσ ςτθν 

υγεία» χωρίσ να κοςτίηει ακριβά και χωρίσ να καταργεί το δικαίωμα τθσ ίςθσ πρόςβαςθσ ςε 

όλουσ ςτθν υγειονομικι περίκαλψθ. Αυτό το μοντζλο περιζχει ςτοιχεία που δθλϊνουν τθν 

ανάγκθ των πολιτϊν για υγεία, ςτοιχεία δθμόςιων αξιϊν και ςτοιχεία κοινωνικϊν πόρων ςε 

μια ςειρά αλγορίκμων που επιτρζπουν τον ορκολογικό προςδιοριςμό του ποιζσ υπθρεςίεσ 

κα πρζπει να χρθματοδοτθκοφν και που τα όρια αυτϊν των υπθρεςιϊν κα πρζπει να τεκοφν 

ςτο γενικό πλαίςιο των Αρχϊν τθσ Λςότθτασ και τθσ Δικαιοςφνθσ.  

το τρίτο επιςτθμονικό άρκρο ςυηθτιζται μια περιφερειακι ανάλυςθ τθσ 

δραςτθριότθτασ των μεταμοςχεφςεων ςτθν Λταλία και αναλφονται διάφορεσ πτυχζσ που 
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αφοροφν τθ ηιτθςθ και τθν προςφορά μοςχευμάτων. τθν περιγραφικι ανάλυςθ 

χρθςιμοποιικθκαν τρεισ διαφορετικζσ ροζσ: εκτόσ αςκενείσ, δθλαδι αςκενείσ που 

προτιμοφν να αιτθκοφν για μια κζςθ ςε λίςτα αναμονισ εκτόσ τθσ δικισ τουσ Περιφζρειασ, 

κάτοικοι αςκενείσ, δθλαδι αςκενείσ που αιτοφνται για κζςθ ςε λίςτα αναμονισ ςτθν 

περιφζρειασ κατοικίασ τουσ και εντόσ αςκενείσ, δθλαδι αςκενείσ που εγγράφονται ςε λίςτα 

αναμονισ ςε περιφζρεια διαφορετικι τθσ περιφζρειασ κατοικίασ τουσ. υνεπϊσ, θ ροι 

«εντόσ» αςκενϊν καταγράφει τουσ αςκενείσ που ειςζρχονται ςτθν περιφζρεια τθσ λίςτασ 

αναμονισ. Βρζκθκε ότι υπάρχει μια κετικι και ςτατιςτικά ςθμαντικι ςυςχζτιςθ μεταξφ 

καταγεγραμμζνων δωρθτϊν και αςκενϊν ςτθ λίςτα αναμονισ. Επίςθσ, ο ρυκμόσ 

δραςτθριότθτασ των Κζντρων δείχνει μια αντίςτροφθ ςυςχζτιςθ όςον αφορά τισ λίςτεσ 

αναμονισ (δθλαδι όςο μεγαλφτεροσ ο αρικμόσ πραγματοποιοφμενων επεμβάςεων τόςο 

χαμθλότεροσ ο αρικμόσ αςκενϊν που επιλζγουν αυτό το Κζντρο για εγγραφι ςτθ λίςτα 

αναμονισ). Ο υψθλόσ ρυκμόσ επιβίωςθσ αςκενϊν που υπόκεινται ςε πολφπλοκθ επζμβαςθ 

ζχει κετικι και ςθμαντικι επίδραςθ ςτον κακοριςμό αφξθςθσ του αρικμοφ αιτιςεων για 

μια μεταμόςχευςθ καρδιάσ. Σζλοσ, το άρκρο ςυηθτά τισ επιπτϊςεισ πολιτικισ υγείασ που 

προκφπτουν από το παρόν άρκρο και οι οποίεσ αφοροφν ςτθν διακεςιμότθτα των οργάνων.  

Εάν ο τελικόσ ςκοπόσ είναι θ εξιςορρόπθςθ ηιτθςθσ και προςφοράσ ςε ότι αφορά τα 

μοςχεφματα, τότε είναι απαραίτθτο, πρϊτον, να ενιςχυκοφν οι πολιτικζσ δωρεάσ οργάνων, 

παρζχοντασ διευκρινιςεισ και διάχυτθ πλθροφόρθςθ για τα ςχετικά οφζλθ και τουσ 

κινδφνουσ, και δεφτερον, να επιτευχκεί εξορκολογιςμόσ και επζκταςθ του εκνικοφ 

ςυςτιματοσ πλθροφόρθςθσ, ςε ςχζςθ με τισ δραςτθριότθτεσ των Κζντρων 

Μεταμοςχεφςεων, προκειμζνου να επιτευχκεί μια αποδοτικι και αποτελεςματικι 

κατανομι των οργάνων. 

 

 

Γρθγόρθσ Κ. Παπανίκοσ 
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Κείμενο Θζςησ και Αντίθεςησ 
 

Οικονομικι Κρίςθ και Τγεία 

  
Θ ςχζςθ υγείασ και οικονομικισ κρίςθσ είναι ςφνκετθ και αμφίδρομθ. Τγιισ πλθκυςμόσ 

είναι παραγωγικόσ πλθκυςμόσ. Αλλά και υψθλι κατά κεφαλι παραγωγικότθτα ςθμαίνει και 
δυνατότθτα καλφτερθσ υγείασ. τθν τελευταία περίπτωςθ απαιτείται και μία κατανομι τθσ 
αφξθςθσ τθσ παραγωγισ ςε όφελοσ των αςκενζςτερων οικονομικά τάξεων. Αυτά ςε 
κανονικζσ ςυνκικεσ. Σι ςυμβαίνει, όμωσ, ςε περιόδουσ απότομων μεταβολϊν του βιοτικοφ 
επιπζδου, όπωσ αυτό που ςυμβαίνει ςε καταςτάςεισ μακροχρόνιων οικονομικϊν κρίςεων; 
Πωσ επθρεάηεται θ υγεία των πολιτϊν που είναι τα κφματα των οικονομικϊν κρίςεων; 
Τπάρχουν πολιτικζσ που μποροφν να μετριάςουν τισ επιπτϊςεισ των οικονομικϊν κρίςεων 
ςτθν υγεία των πολιτϊν; ε αυτι τθ ςτιλθ του παρόντοσ τεφχουσ κα αςχολθκοφμε με αυτό 
το κζμα. Θ αναφορά ςτθν Ελλάδα είναι αυτονόθτθ και κακϊσ εχόντων των πραγμάτων θ 
χϊρα κα βρίςκεται για πολλά ακόμθ ζτθ ςε περιόδουσ φφεςθσ. Μία απότομθ μεταβολι του 
βιοτικοφ επιπζδου ατόμων και νοικοκυριϊν που προκφπτει από μία βακειά οικονομικι 
κρίςθ μπορεί να ζχει και ζχει, δυςτυχϊσ, δραματικζσ ςυνζπειεσ για μερικά άτομα που με 
τον ζνα (αυτοκτονίεσ) ι τον άλλο (εγκεφαλικά και καρδιακά) τρόπο οδθγοφνται ςτον 
κάνατο. Σο τραγικό είναι ότι τα κφματα κεωροφν τον εαυτό τουσ υπεφκυνα ενϊ αυτό είναι 
ο κανόνασ όταν υπάρχουν βίαιεσ ανακατατάξεισ ςτο βιοτικό επίπεδο των ανκρϊπων. Ακόμθ 
και τα τροχαία ατυχιματα ζχουν ςυνδεκεί με τθν οικονομικι κρίςθ.  

Εκτόσ από τισ παραπάνω τραγικζσ ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, υπάρχουν και 
άλλεσ επιπτϊςεισ που ςυνικωσ ξεφεφγουν τθσ ςυνθκιςμζνθσ δθμοςιότθτασ. Θ πιο 
ςθμαντικι από αυτζσ είναι θ επίδραςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν προςφορά δθμόςιων 
υπθρεςιϊν υγείασ. Θ επίπτωςθ είναι διττι και αφορά τόςο τον τομζα τθσ προςφοράσ όςο 
και τθσ ηιτθςθσ των δθμόςιων υπθρεςιϊν υγείασ και φαρμακευτικισ περίκαλψθσ. τον 
τομζα τθσ προςφοράσ ζχουμε μία αντιςτροφι του νόμου του Βάγκνερ για τισ δθμόςιεσ 
δαπάνεσ. ε περιόδουσ οικονομικϊν κρίςεων υπάρχει μία μεγάλθ πίεςθ ςτισ κυβερνιςεισ 
να μειϊςουν τισ δθμόςιεσ δαπάνεσ και ςυνεπϊσ και τισ δθμόςιεσ δαπάνεσ για τθν υγεία. 
Από τθν άλλθ πλευρά, ςε περιόδουσ οικονομικϊν κρίςεων όλο και περιςςότεροσ κόςμοσ 
χρθςιμοποιεί το δθμόςιο (δωρεάν) ςφςτθμα υγείασ διότι θ πτϊςθ ςτα προςωπικά του 
ειςοδιματα δεν του επιτρζπουν να χρθςιμοποιεί τισ ιδιωτικζσ υπθρεςίεσ υγείασ. υνεπϊσ, 
ςε περιόδουσ οικονομικισ κρίςθσ θ προςφορά δθμόςιων υπθρεςιϊν υγείασ μειϊνεται ενϊ 
ταυτόχρονα αυξάνεται θ ηιτθςθ. Σο αποτζλεςμα είναι γνωςτό και προβλζψιμο και είναι θ 
δραματικι πτϊςθ τθσ ποιότθτασ των καταναλιςκόμενων υπθρεςιϊν υγείασ. Πάντωσ, επί 
του ςθμείου αυτοφ κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι θ κρίςθ μπορεί να είναι και μία ευκαιρία 
για εξορκολογιςμό των ςυνολικϊν δθμόςιων δαπανϊν και ιδιαιτζρωσ των δθμόςιων 
δαπανϊν υγείασ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ αποτελεςματικισ και αποδοτικισ προςφοράσ 
δθμόςιων υπθρεςιϊν υγείασ. ίγουρα υπάρχουν απεριόριςτεσ τζτοιεσ δυνατότθτεσ ςτθν 
περίπτωςθ του Ελλθνικοφ ςυςτιματοσ δθμόςιων δαπανϊν υγείασ. Τπάρχουν, όμωσ, 
ιςχυρζσ αμφιβολίεσ κατά πόςο θ ςθμερινι δομι του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ υγείασ μπορεί 
να απορροφιςει τουσ κραδαςμοφσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ μζςω τθσ αφξθςθσ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ. Σο πιο πικανό ςενάριο είναι θ απορρόφθςθ 
μζςω τθσ δραματικισ πτϊςθσ τθσ ποιότθτασ. Οι λόγοι, εν μζρει, αναλφκθκαν ςτο πρϊτο 
τεφχοσ τθσ ςτιλθσ αυτισ του περιοδικοφ. 
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Τπάρχουν πολιτικζσ που μποροφν να αντιμετωπίςουν τισ επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ ςτθν 
υγεία; Σο 2009 θ Γενικι Διευκφντρια του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τγείασ κατζκεςε μία 
διλωςθ ενόψει και τθσ ςυνάντθςθσ των 20 πλουςιότερων χωρϊν, γνωςτι και ωσ G20, για 
τισ επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ ςτθν Τγεία. Επί τθσ ουςίασ δεν υπάρχει καμία πρόταςθ πολιτικισ 
πζρα από τα ςυνθκιςμζνα ευχολόγια που είναι ςφμφυτα με το ρόλο αυτϊν των 
οργανιςμϊν. Θ αλικεια είναι δυςτυχϊσ πικρι. Οι οικονομικζσ κρίςεισ φζρνουν μειϊςεισ 
ειςοδθμάτων, ιδιαιτζρωσ ςε εκείνεσ τισ κοινωνικζσ ομάδεσ που ζχουν περιςςότερθ ανάγκθ 
τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ υγείασ όπωσ οι θλικιωμζνοι και οι άνεργοι. Αυτζσ οι κοινωνικζσ 
ομάδεσ κα υποςτοφν και τισ μεγαλφτερεσ ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν υγεία 
τουσ. Οι πολιτικζσ παρεμβάςεισ μπορεί να είναι μόνο οριακζσ εκτόσ αν υπάρχουν τα 
περικϊρια πιο αποτελεςματικισ και αποδοτικισ χριςθσ των μειοφμενων δθμόςιων 
δαπανϊν για τθν υγεία.  

Σο ςυμπζραςμα είναι απλό. Καμία πολιτικι υγείασ δεν μπορεί να λφςει το πρόβλθμα 
που δθμιουργεί μία βακιά οικονομικι κρίςθ. Θ λφςθ κα ζρκει μζςα από τθν επανάκαμψθ 
τθσ οικονομίασ, δθλαδι μζςα από τθν οικονομικι μεγζκυνςθ. Αυτι κα δθμιουργιςει νζεσ 
κζςεισ εργαςίασ, κα δθμιουργιςει περιςςότερα ειςοδιματα και ςυνεπϊσ κα αυξιςει τα 
δθμόςια ζςοδα. Όλα τα άλλα είναι για να επιβεβαιωκεί το ρθκζν ότι «ο φτωχόσ ελπίηοντασ 
πεκαίνει χαίροντασ».  
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Επιςτημονικό Άρθρο 
 

Θ Χριςθ των Σμθμάτων Επειγόντων Περιςτατικών από Μθ-επζιγοντα Περιςτατικά: 
Επρόκειτο ποτζ να Αλλάξουν τα Πράγματα; 

Κάρεν Φοξ, Πανεπιςτιμιο του Μιςιςιπι, ΘΠΑ 
 τεφανι τζινμπεργκ, Πανεπιςτιμιο του Σεννεςί, ΘΠΑ 

Σερζηα Γουότερσ, Πανεπιςτιμιο του Σεννεςί, ΘΠΑ  
 

Ειςαγωγι 
Μεταξφ 1994 και 2004, ο ετιςιοσ αρικμόσ επιςκζψεων ςτα Σμιματα Επειγόντων Περιςτατικϊν 

(ΣΕΠ) των νοςοκομείων ςτισ ΘΠΑ αυξικθκε κατά 18% (από 93 ςε 110 εκατομμφρια), ενϊ τθν ίδια 
χρονικι περίοδο ο αρικμόσ των ΣΕΠ 24ωρθσ λειτουργίασ μειϊκθκε κατά 12% (McCaig & Nawar 2006). 
Ωσ αποτζλεςμα τθσ αυξθμζνθσ ηιτθςθσ και τθσ μειωμζνθσ προςφοράσ, ο μζςοσ αρικμόσ επιςκζψεων 
ςτα ΣΕΠ αυξικθκε δραματικά (πάνω από 78% μεταξφ 1995 και 2003), ενϊ πολλά νοςοκομεία 
δθλϊνουν υπερπλιρθ, όςον αφορά ςτθ λειτουργία των ΣΕΠ και ανικανότθτα να διαχειριςτοφν 
επιπλζον επείγοντα περιςτατικά. Μια πρόςφατθ μελζτθ βρικε ότι 45% όλων των ΣΕΠ και 64% των 
αςτικϊν ΣΕΠ βίωνε ςοβαρζσ καταςτάςεισ ςυνωςτιςμοφ των αςκενϊν το χρονικό διάςτθμα 2003-
2004. Σο γεγονόσ αυτό οδθγοφςε τουσ αςκενείσ ςε ςθμαντικζσ κακυςτεριςεισ ϊςπου να εξεταςτοφν, 
ενϊ άλλοι αςκενείσ ζφευγαν από το νοςοκομείο δίχωσ να δουν το γιατρό. Επίςθσ, καταγράφθκαν 
ςυχνζσ περιπτϊςεισ διακομιδισ των αςκενϊν ςε άλλα νοςοκομεία (Burt & McCaig 2006). Παρόλο 
που θ αφξθςθ του πλθκυςμοφ ςυνιςτά μια ςθμαντικι παράμετρο τθσ παρατθροφμενθσ αφξθςθσ των 
επιςκζψεων ςτα ΣΕΠ, ο μζςοσ αρικμόσ επιςκζψεων ςτα ΣΕΠ ζχει αυξθκεί από 36 επιςκζψεισ ανά 100 
άτομα το 1994 ςε 38,2 επιςκζψεισ ανά 100 άτομα το 2004 (6% αφξθςθ) (McCaig & Nawar 2006). Οι 
ερευνθτζσ πιςτεφουν ότι ο ολοζνα αυξανόμενοσ αρικμόσ των αναςφάλιςτων Αμερικανϊν πολιτϊν, ο 
μειοφμενοσ διακζςιμοσ χρόνοσ λειτουργίασ των πρωτοβάκμιων μονάδων υγειονομικισ περίκαλψθσ, 
και θ αυξανόμενθ προτίμθςθ τθσ χριςθσ των ΣΕΠ ωσ πθγι περίκαλψθσ από τουσ πολίτεσ ςυνιςτοφν 
ςθμαντικοφσ παράγοντεσ τθσ αυξθτικισ αυτισ τάςθσ (Cunningham 2006, Guttman et al. 2003).  

Ανεξάρτθτα από μια λογικι εξιγθςθ που ίςωσ δίνεται για αυτι τθν αφξθςθ ςτθν κίνθςθ των ΣΕΠ, 
πολλοί διαμορφωτζσ τθσ πολιτικισ υγείασ, αλλά και προμθκευτζσ υπθρεςιϊν υγείασ καλοφν για 
αλλαγζσ ςτον τρόπο λειτουργίασ τουσ, ϊςτε να ανακουφιςτοφν λιγάκι από το μεγάλο όγκο αςκενϊν 
που δζχονται. Οι προτεινόμενεσ «κεραπείεσ» είναι δφο ειδϊν - είτε αφξθςθ τθσ υπάρχουςασ 
χωρθτικότθτασ είτε μείωςθ του αρικμοφ των αςκενϊν που κάνουν χριςθ των ΣΕΠ. Μια ζρευνα ςτα 
νοςοκομεία που πραγματοποιικθκε το διάςτθμα 2003-2004 βρικε ότι από μζρουσ των νοςοκομείων 
θ λφςθ που προτείνεται είναι θ αφξθςθ τθσ χωρθτικότθτάσ τουσ: ςυγκεκριμζνα, το 16% των 
ερωτθκζντων ανζφερε ότι είχε ιδθ προβεί ςε επζκταςθ του χϊρου των ΣΕΠ τα προθγοφμενα δφο ζτθ 
και το 1/3 απάντθςε ότι επρόκειτο να προχωριςει ςε παρόμοιεσ ενζργειεσ τα δφο επόμενα χρόνια. 
Όμωσ, το υψθλό κόςτοσ που ςχετίηεται με τθ φροντίδα των αςκενϊν ςτα ΣΕΠ ζχει κινθτοποιιςει τουσ 
ερευνθτζσ και τουσ διαμορφωτζσ τθσ πολιτικισ ςκθνισ του τομζα τθσ υγείασ, οι οποίοι εξετάηουν τθ 
λφςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ οριςμζνων εκ των αςκενϊν που προςζρχονται ςτα ΣΕΠ από πρωτοβάκμιεσ 
μονάδεσ υγείασ (ΠΦΤ). τα ςυμπεράςματα αυτά ζχει καταλιξει μερίδα ερευνθτϊν, που βρικε ότι 33-
55% των αςκενϊν που επιςκζπτονται τα ΣΕΠ δεν αντιμετωπίηουν κάποιο ςοβαρό επείγον πρόβλθμα 
υγείασ και κα είχαν περιςςότερο αποτελεςματικι και αποδοτικι κεραπεία εάν είχαν επιςκεφτεί 
κάποια μονάδα ΠΦΤ (McCaig & Burt 2005, Liu et al. 1999, MacLean et al. 1999). Θ μεταφορά των μθ-
εκτάκτων περιςτατικϊν από τα ΣΕΠ των νοςοκομείων ςτισ πρωτοβάκμιεσ μονάδεσ υγείασ τθσ 
κοινότθτασ αναμζνεται να ζχει κετικά αποτελζςματα ςε τρία επίπεδα, α) ανακοφφιςθ των ΣΕΠ από 
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υπερπλθκϊρα αςκενϊν, β) μείωςθ των ςυνολικϊν δαπανϊν για υγεία και γ) βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 
των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ςτισ πρωτοβάκμιεσ υπθρεςίεσ υγείασ.  

Θ τοπικι θγεςία τθσ πόλθσ τθσ Μζμφισ αναγνωρίηει τθν βελτίωςθ τθσ παρεχόμενθσ φροντίδασ, 
κακϊσ και τθν εξοικονόμθςθ πόρων από τθν μεταφορά οριςμζνων αςκενϊν από τα ΣΕΠ ςτισ εξω-
νοςοκομειακζσ υπθρεςίεσ υγείασ (ΠΦΤ). Ωσ μζροσ του αρχικοφ ςχεδιαςμοφ, οι τοπικοί άρχοντεσ 
πραγματοποίθςαν μια ζρευνα ςτθν πόλθ τουσ, ςε αςκενείσ, οι οποίοι  αν και δεν αντιμετϊπιηαν 
επείγον πρόβλθμα υγείασ απευκφνκθκαν ςτα ΣΕΠ. Οι ερωτθκζντεσ απάντθςαν ςτα εξισ: 
 

 Σι είδουσ μθ-επείγουςεσ καταςτάςεισ αντιμετωπίηουν τα ΣΕΠ ςτθν πόλθ τθσ Μζμφισ; 

 ε ποίεσ περιπτϊςεισ μθ-ζκτακτα περιςτατικά χρθςιμοποιοφν περιςςότερο τα ΣΕΠ των 
νοςοκομείων; 

 Ποια είναι τα βαςικά χαρακτθριςτικά των μθ-εκτάκτων αςκενϊν των ΣΕΠ (ειςόδθμα, 
απαςχόλθςθ, αςφάλιςθ, ςυνικθ τρόπο αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων υγείασ, προθγοφμενθ 
χριςθ των ΣΕΠ τον περαςμζνο χρόνο); και 

 Ποιεσ είναι οι προτιμιςεισ τουσ όςον αφορά ςτθν υγειονομικι φροντίδα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των λόγων/αιτιϊν που χρθςιμοποιοφν τα ΣΕΠ, κακϊσ και αξιολόγθςθσ 
άλλων επιλογϊν εναλλακτικϊν ςτα ΣΕΠ; 

  
Αυτι θ ζρευνα πόλθσ για τθ χρθςιμοποίθςθ των ΣΕΠ από μθ-ζκτακτα περιςτατικά μασ 

προςφζρει μια βακφτερθ γνϊςθ ςχετικά με ζνα πρόβλθμα, που ζχει απαςχολιςει ευρζωσ τουσ 
διαμορφωτζσ τθσ πολιτικισ υγείασ ςτισ ΘΠΑ. Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ πόλθσ κα μποροφςαν να 
είναι χριςιμα και να δϊςουν λφςεισ ςε άλλεσ παρόμοιεσ καταςτάςεισ.   
 
Αναςκόπθςθ Βιβλιογραφίασ  

Σα υπάρχοντα ςτοιχεία για τθν χριςθ των ΣΕΠ δείχνουν ότι 30-50% των ςυνολικϊν επιςκζψεων 
προζρχονται από μθ-ζκτακτα περιςτατικά, τα οποία κα μποροφςαν να αντιμετωπιςτοφν εξω-
νοςοκομειακά (Burnett & Grover 1996, Northington et al. 2005). Διάφορεσ μελζτεσ ςυνδζουν τθ 
χριςθ των ΣΕΠ από μθ-επείγουςεσ περιπτϊςεισ αςκενϊν με τθν ανυπαρξία μονάδων ΠΦΤ, με 
κοινωνικο-οικονομικοφσ παράγοντεσ, κακϊσ και με τισ προςωπικζσ προτιμιςεισ των ίδιων των 
αςκενϊν (Gill & Riley 1996). Περίπου οι μιςζσ περιπτϊςεισ των μθ-εκτάκτων αςκενϊν των ΣΕΠ 
διλωςαν ότι δεν είχαν μια ςυνικθ πθγι υγειονομικισ φροντίδασ και περίπου το 1/3 των 
ερωτθκζντων δεν είχαν καμιά αςφαλιςτικι κάλυψθ (Northington et al. 2005). Σα μθ-επείγοντα 
περιςτατικά των ΣΕΠ ανζφεραν ότι ζκαναν χριςθ αυτοφ του είδουσ των υπθρεςιϊν γιατί είχαν 
ελεφκερθ 24ωρθ πρόςβαςθ, χωρίσ να προγραμματίςουν εκ των προτζρων ραντεβοφ, είχαν 
περιςςότερεσ εναλλακτικζσ ςτον τρόπο πλθρωμισ, και επίςθσ κεωροφςαν ότι οι παρεχόμενεσ 
υπθρεςίεσ είναι καλφτερεσ (MacLean et al. 1999, Northington et al. 2005). Άλλεσ μελζτεσ ζχουν βρει 
ότι τα ΣΕΠ χρθςιμοποιοφνται ωσ μονάδεσ ΠΦΤ για ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, όπωσ οι φτωχοί 
και οι αναςφάλιςτοι (Begley et al. 2006).  

Δυςτυχϊσ, τα μθ-ζκτακτα περιςτατικά των ΣΕΠ βιϊνουν μεγαλφτερεσ αναμονζσ ϊςπου να 
εξυπθρετθκοφνε από τουσ γιατροφσ, καταναλϊνουν ακριβότερεσ υπθρεςίεσ υγείασ ςε ςχζςθ με 
αυτοφσ που επιλζγουν να επιςκεφτοφν τουσ ιατροφσ ςτο ιδιωτικό τουσ ιατρείο ι ςτθν κλινικι τουσ, 
ενϊ είναι λιγότερο πικανό να προβοφν ςε επανεξζταςθ (Burnett & Grover 1996). Ο ςυνωςτιςμόσ 
αςκενϊν ςτα ΣΕΠ και ο αυξθμζνοσ φόρτοσ εργαςίασ για τουσ ιατροφσ και το υπόλοιπο υγειονομικό 
δυναμικό αποςπά τόςο το χρόνο τουσ όςο και τουσ υγειονομικοφσ πόρουσ από τα πραγματικά 
επείγοντα περιςτατικά, ενϊ παράλλθλα μειϊνει τθν ικανοποίθςθ των αςκενϊν από τισ παρεχόμενεσ 
υπθρεςίεσ και δθμιουργεί μειωμζνθ επικυμία για επανεξζταςθ (Sun et al. 2003).   
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τισ αρχζσ του 2006, ο Γενικόσ Διευκυντισ του Κζντρου Τγείασ τθσ Εκκλθςίασ, ενόσ μθ-
κερδοςκοπικοφ οργανιςμοφ τθσ Μζμφισ αφιερϊκθκε ςτθν παροχι υγειονομικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ 
αναςφάλιςτουσ εργαηόμενουσ και ςε ςυνεργαςία με ζναν τοπικό επιχειρθματία ςυγκάλεςε ζνα 
κφκλο ςυηθτιςεων ςτρογγυλισ τραπζηθσ, που αρχικά ςυμμετείχαν οι Γενικοί Διευκυντζσ των 
μεγαλφτερων νοςοκομείων τθσ περιοχισ. Οι ςυμμετζχοντεσ Γενικοί Διευκυντζσ των νοςοκομείων 
αποφάςιςαν ότι τα κοινά προβλιματα που αντιμετωπίηει θ περιοχι τουσ απαιτοφν κοινζσ λφςεισ και 
πρότειναν να οριςτεί ζνα πρόςωπο το οποίο κα ςυμμετείχε δφο φορζσ τθν εβδομάδα ςτισ 
ςυνεδριάςεισ, κα κατζγραφε τα προβλιματα και κα πρότεινε λφςεισ. Ζνα από τα κζματα που 
προτάκθκε προσ ςυηιτθςθ ιταν θ χριςθ των ΣΕΠ των νοςοκομείων από μθ-ζκτακτα περιςτατικά, 
ειδικά από ανκρϊπουσ που είναι μερικϊσ αςφαλιςμζνοι, είτε τελείωσ αναςφάλιςτοι. Σον τελευταίο 
χρόνο, θ ομάδα των Γενικϊν Διευκυντϊν διευρφνκθκε και ςυμπεριελάμβανε διοικθτικά ςτελζχθ των 
νοςοκομείων, επιχειρθματικοφσ φορείσ τθσ πόλθσ, εκπροςϊπουσ τθσ ιατρικισ κοινότθτασ, και 
ακαδθμαϊκοφσ. Σο παρόν άρκρο παρουςιάηει οριςμζνεσ εκ των ενεργειϊν τθσ Ομάδασ Εργαςίασ για 
τουσ Αναςφάλιςτουσ Εργαηόμενουσ τθσ Μζμφισ, οι οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτο αρχικό ςχζδιο 
τθσ πόλθσ για τθν εφαρμογι μιασ ςειράσ ςτοχευμζνων προγραμμάτων βάςει των αναγκϊν.   

κοπόσ του άρκρου είναι να εντοπίςει τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα των αςκενϊν που 
επιςκζπτονται τα ΣΕΠ τθσ Μζμφισ, χωρίσ να ζχουν επείγον πρόβλθμα υγείασ, να προςδιορίςει τουσ 
λόγουσ για τουσ οποίουσ απευκφνονται ςε αυτζσ τισ υγειονομικζσ μονάδεσ, κακϊσ και να αναηθτιςει 
τισ εναλλακτικζσ λφςεισ που κα ανακατεφκυναν τουσ εν λόγω αςκενείσ ςτισ εκτόσ ΣΕΠ υπθρεςίεσ 
υγείασ. Θ παροφςα μελζτθ πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο μιασ ευρφτερθσ προςπάκειασ τθσ πόλθσ 
να βελτιϊςει τθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ, και ειδικότερα τισ υπθρεςίεσ 
που προςφζρονται ςτα ΣΕΠ των νοςοκομείων τθσ Μζμφισ.   
 
Μεκοδολογία 
κοπόσ τθσ Ζρευνασ  

Για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ δθμιουργικθκε ζνα ανοικτό ερωτθματολόγιο 20 ερωτιςεων, που 
μοιράςτθκε ςε 10 ΣΕΠ τθσ Μζμφισ το χρονικό διάςτθμα μεταξφ 15/5/2006 και 6/7/2006. Σα μθ-
επείγοντα περιςτατικά αναγνωρίςτθκαν από το ιατρικό προςωπικό των ΣΕΠ των νοςοκομείων, το 
οποίο βαςίςτθκε ςε ζνα ςφςτθμα αναγνϊριςθσ όπωσ προτάκθκε από τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα τθσ 
πόλθσ, ενϊ οι γιατροί των ΣΕΠ  ςυνεργάηονταν με ζναν από του δφο βοθκοφσ ζρευνασ που 
παρευρίςκονταν ςτα ΣΕΠ. Όλα τα μθ-ζκτακτα περιςτατικά, ανεξαρτιτωσ αςφάλιςθσ και πάκθςθσ 
είχαν δικαίωμα να ςυμμετζχουν ςτθ μελζτθ. Ζνασ εκ των βοθκϊν ζρευνασ παρείχε ςτουσ αςκενείσ 
πλθροφορίεσ για τθν ζρευνα και ζνα αντίγραφο του ερωτθματολογίου, εάν ζδειχναν ενδιαφζρον. Οι 
ερωτιςεισ που όφειλαν να απαντιςουν οι ερωτϊμενοι αςκενείσ ιταν ανοικτζσ και ο κακζνασ τουσ 
μποροφςε να απαντιςει όπωσ ικελα, ενϊ αν χρειαηόταν βοικεια για τθν κατανόθςι τουσ, ο 
ερευνθτισ ζπρεπε να δϊςει διευκρινιςεισ.  
 
Ανάπτυξθ Ερωτθματολογίου  

κοπεφοντασ να διαμορφϊςει ζνα ςφντομο, χωρίσ δυςκολίεσ ςτθ ςυμπλιρωςι του, 
ερωτθματολόγιο θ επιτροπι χρθςιμοποίθςε μια διαδικαςία επαναλθπτικϊν δοκιμϊν προκειμζνου 
να αναπτφξει το ερωτθματολόγιο. Βαςίςτθκε ςε ερωτιςεισ που ζχουν χρθςιμοποιθκεί επιτυχϊσ ςε 
προθγοφμενεσ ζρευνεσ και επζλεξε όςο το δυνατόν μικρότερο ςετ ερωτιςεων, καλφπτοντασ όμωσ 
όλα τα βαςικά ςκζλθ τθσ ζρευνασ. Σο ερωτθματολόγιο εξετάςτθκε ςε πιλοτικό ςτάδιο 
χρθςιμοποιϊντασ νοθτικζσ τεχνικζσ ςυνζντευξθσ ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ αξιοπιςτία και θ ικανότθτα 
κατανόθςισ του από τουσ αςκενείσ.   
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Αναγνϊριςθ των Μθ-εκτάκτων Περιςτατικϊν 
Σα μθ-επείγοντα περιςτατικά αναγνωρίςτθκαν από το ιατρικό προςωπικό των ΣΕΠ των 

νοςοκομείων που βαςίςτθκε ςε ζνα εςωτερικό ςφςτθμα αναγνϊριςθσ, το οποίο ιταν υποχρεωμζνα 
να ακολουκοφν όλα τα νοςοκομεία τθσ πόλθσ τθσ Μζμφισ. Εννιά από τα 10 νοςοκομεία παρείχαν 
ιατρικζσ υπθρεςίεσ μόνο για ενιλικεσ, και ςτθν πλειοψθφία τουσ (οκτϊ από τα εννιά) 
χρθςιμοποιοφςαν μια κλίμακα τεςςάρων ςθμείων ϊςτε να αναγνωριςτεί θ οξφτθτα του 
περιςτατικοφ που κατζφκανε ςτα ΣΕΠ, ενϊ το ζνατο χρθςιμοποιοφςε μια κλίμακα με χρϊματα 
προκειμζνου να αναγνωρίςει το επείγον περιςτατικό των ΣΕΠ. Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςθσ 
εργαςίασ, οι ενιλικοι αςκενείσ αναγνωρίηονταν ωσ μθ-ζκτακτα περιςτατικά και ςυνεπϊσ, κατάλλθλα 
πρόςωπα για να ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα εάν είχαν ςκορ «3» ι «4» ςτθν αρικμθτικι κλίμακα και 
«μπλε» χρϊμα ςτθν κλίμακα με τα χρϊματα. Σο 10ο ΣΕΠ που ςυμπεριλιφκθκε ςτθν ζρευνα παρείχε 
παιδιατρικζσ ιατρικζσ υπθρεςίεσ. ε αυτό το ΣΕΠ χρθςιμοποιικθκε μια κλίμακα πζντε ςθμείων ςτθν 
προςπάκεια αναγνϊριςθσ των μθ-εκτάκτων περιςτατικϊν. Σα παιδιά αςκενείσ που ςκόραραν «4» ι 
«5» ςτθν 5-βακμθ κλίμακα αξιολογικθκαν ωσ μθ-ζκτακτα περιςτατικά και οι γονείσ ι οι κθδεμόνεσ 
τουσ προτάκθκαν από τουσ ερευνθτζσ να ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα.  
 
Πλθροφόρθςθ για τθν Παροχι υναίνεςθσ  

Σα μθ-επείγοντα περιςτατικά που αναγνωρίςτθκαν από το ιατρικό προςωπικό ωσ κατάλλθλα να 
ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα απευκφνονταν ςτον ζναν από τουσ δφο βοθκοφσ ζρευνασ που 
παρευρίςκονταν ςτα ΣΕΠ. Κα πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι ςε κανζνα ςτάδιο τθσ ερευνθτικισ 
διαδικαςίασ οι ενιλικοι αςκενείσ και οι γονείσ των ανιλικων αςκενϊν δεν γνϊριηαν ότι ςυμμετείχαν 
ςτθν ζρευνα: απλϊσ τουσ αναφζρκθκε ότι το νοςοκομείο ικελα να βελτιϊςει τον τρόπο παροχισ 
υπθρεςιϊν υγείασ ςτουσ πολίτεσ τθσ Μζμφισ. Από τθ ςτιγμι που ο ενιλικασ αςκενισ (ι ο 
γονιόσ/κθδεμόνασ ενόσ ανιλικου αςκενι) αναγνωρίηονταν ωσ ςυμμετζχοντασ ςτθν ζρευνα, ο βοθκόσ 
ζρευνασ του εξθγοφςε τισ λεπτομζρειεσ τθσ ζρευνασ και του ανζφερε τα δικαιϊματα που είχε ωσ 
αντικείμενο ζρευνασ. Επίςθσ, ο ερευνθτισ εξθγοφςε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ότι πζραν των ερωτιςεων 
του ερωτθματολογίου, δεν κα ερωτοφνταν για προςωπικά τουσ κζματα, αλλά μόνο για πλθροφορίεσ 
που αφοροφςαν ςτθν θμερομθνία και ςτθν ϊρα επίςκεψθσ ςτο ςυγκεκριμζνο νοςοκομείο.  
 
Οργάνωςθ τθσ Ζρευνασ   

Από τθ ςτιγμι που ο αςκενισ ι ο γονιόσ/κθδεμόνασ ενόσ παιδιοφ αςκενι ςυμφωνοφςε να 
ςυμμετζχει ςτθν ζρευνα, τότε όφειλε να ςυμπλθρϊςει το ερωτθματολόγιο είτε μόνοσ του είτε με τθ 
βοικεια ενόσ μζλουσ τθσ οικογζνειασ του. Επίςθσ, του παρζχονταν βοικεια από ζναν βοθκό ζρευνασ, 
εφόςον το επικυμοφςε. Παρόλο που οι αλλοδαποί αςκενείσ (μθ ομιλοφντεσ τθν Αγγλικι γλϊςςα) 
ςπάνια επιςκζπτονται τα ΣΕΠ τθσ πόλθσ τθσ Μζμφισ, υπιρξε ωςτόςο ζνασ μικρόσ αρικμόσ αςκενϊν 
αυτισ τθσ κατθγορίασ (<10) οι οποίοι δεν ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα λόγω του ότι δεν παρζχονταν 
υπθρεςίεσ μετάφραςθσ. τουσ ερωτθκζντεσ τουσ ηθτικθκε να επιςτρζψουν ςυμπλθρωμζνα τα 
ερωτθματολόγια πίςω ςτουσ ερευνθτζσ. Ελζγχκθκε θ πλθρότθτα των απαντιςεων και υπιρχε και 
δεφτερθ ςυνζντευξθ με τουσ ερωτθκζντεσ όπου χρειάςτθκε, προκειμζνου να μειωκοφν ςτο ελάχιςτο 
οι ερωτιςεισ που δεν είχαν απαντθκεί. Επειδι τα περιςςότερα ερωτθματολόγια ςυμπλθρϊνονταν 
τθν ϊρα που οι αςκενείσ βρίςκονταν ςτθν αίκουςα αναμονισ, θ προαναφερκείςα διαδικαςία, τθσ 
δεφτερθσ προςζγγιςθσ των αςκενϊν, υπιρξε αρκετά επιτυχισ.  

Αρχικά, οι ομάδεσ των βοθκϊν ζρευνασ παρευρίςκονταν ςτα ΣΕΠ κακ’ όλθ τθ διάρκεια 
λειτουργίασ των νοςοκομείων, και ςτισ τρεισ βάρδιεσ (07:00-15:00; 15:00-23:00; 23:00-07:00) όλεσ τισ 
θμζρεσ τθσ εβδομάδασ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των αββατοκφριακων, ϊςτε να καταγράψουν με 
ακρίβεια το ρυκμό προςζλευςθσ των μθ-επειγόντων περιςτατικϊν. Ωςτόςο, ζγινε πολφ γριγορα 
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αντιλθπτό από τουσ ερευνθτζσ ότι κατά τθ νυχτερινι βάρδια (23:00-07:00) ο αρικμόσ των μθ-
επειγόντων περιςτατικϊν ιταν πολφ μικρόσ. υνεπϊσ, θ διατιρθςθ ερευνθτικοφ προςωπικοφ ςτα 
ΣΕΠ χωρίσ ερευνθτικό ενδιαφζρον αξιολογικθκε ωσ μθ ςυμφζρουςα τόςο οικονομικά όςο και 
χρονικά, γι’ αυτό αποφαςίςτθκε να ςυνεχιςτεί θ ζρευνα μόνο κατά τθ διάρκεια τθσ πρωινισ και 
απογευματινισ βάρδιασ. Κάκε ερευνθτικι ομάδα ζμεινε ςτα ΣΕΠ για τουλάχιςτον δφο εβδομάδεσ, 
ενϊ θ ομάδα παρζτεινε τθν αποχϊρθςι τθσ από τα ΣΕΠ πζραν των δφο εβδομάδων ζωσ ότου 
ςυμπλθρωκεί ο προκακοριςμζνοσ ςτόχοσ των 200 ερωτθματολογίων για κάκε νοςοκομείο. Επειδι οι 
αςκενείσ δεν είχαν κάποια επικοινωνία με τουσ βοθκοφσ ζρευνασ ζωσ ότου υποδειχκοφν ωσ 
κατάλλθλοι για ςυμμετοχι ςτθν ζρευνα και δθλϊςουν πρόκυμοι να ςυμμετάςχουν, υπιρξαν 
προβλιματα ακριβισ καταγραφισ του βακμοφ ςυμμετοχισ/άρνθςθσ ςυμμετοχισ ςτθν ζρευνα, ενϊ 
θ διερεφνθςθ φπαρξθσ τυχόν προβλθμάτων μερολθψίασ δεν κατζςτθ δυνατι.  
 
Μζγεκοσ Δείγματοσ  

Σο μζγεκοσ του δείγματοσ ιταν 2.223 ερωτθματολόγια, αρικμόσ που υπερείχε τον αρχικό ςτόχο 
των 200 ερωτθματολογίων ανά ΣΕΠ, δθλαδι 2.000 ερωτθματολόγια. Ο αρικμόσ κεωρείται 
ικανοποιθτικόσ ϊςτε να ανιχνεφςει ςτατιςτικζσ διαφορζσ ςτισ απαντιςεισ ανάμεςα ςτα νοςοκομεία.  
Ειςαγωγι Δεδομζνων ςτθ Βάςθ  

Οι βοθκοί ζρευνασ επζςτρεψαν τα ςυμπλθρωμζνα ερωτθματολόγια μζςα ςε 48 ϊρεσ από τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, για τθν ειςαγωγι των πλθροφοριϊν ςτθ βάςθ δεδομζνων. Χρθςιμοποιικθκε μια 
βάςθ δεδομζνων τθσ ACCESS, ϊςτε να διευκολφνει τθν ειςαγωγι των ςτοιχείων και να 
ελαχιςτοποιιςει τα λάκθ κατά τθν ειςαγωγι. Θ πλθρότθτα και θ ακρίβεια των ειςθγμζνων ςτθ βάςθ 
ςτοιχείων αξιολογικθκε και από ζναν δεφτερο υπάλλθλο.  
 
Αποτελζςματα  

υνολικά, ςυμπλθρϊκθκαν 2.223 ερωτθματολόγια ςτα 10 ΣΕΠ τθσ πόλθσ τθσ Μζμφισ. ε κάκε 
ΣΕΠ ζπρεπε να ζχουν ςυμπλθρωκεί κατ’ ελάχιςτον 200 ερωτθματολόγια. Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ 
ερωτθματολογίων που ςυμπλθρϊκθκε είναι 204 και ο μζγιςτοσ 270. Για να διευκολφνουμε τθν 
παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων, ξεκινάμε με οριςμζνεσ ερωτιςεισ που τζκθκαν από τουσ τοπικοφσ 
άρχοντεσ, όπωσ παρουςιάςτθκαν παραπάνω.  

 

 Σι Είδουσ Λατρικζσ Τπθρεςίεσ Μθ-επειγόντων Περιςτατικϊν Αντιμετωπίηονταν ςτα ΣΕΠ τθσ 
Μζμφισ;    
Οι πιο ςυνικεισ λόγοι επίςκεψθσ των ΣΕΠ από τουσ μθ-επείγοντεσ ενιλικεσ αςκενείσ ιταν οι 

«τραυματιςμόσ ςε κάποιο άκρο ι κεφάλι/ατφχθμα», «ςτομαχόπονοσ», «προβλιματα ανϊτερου 
αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ», «πόνοσ ςτθν πλάτθ» και «πονοκζφαλοσ». Για τα παιδιά αςκενείσ, ιταν 
οι «πυρετόσ», «τραυματιςμόσ ςε κάποιο άκρο ι κεφάλι/ατφχθμα», «προβλιματα ανϊτερου 
αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ» και «ςτομαχόπονοσ» (Διάγραμμα 1).   

 

 Πότε είναι Περιςςότερο Πικανό να Χρθςιμοποιοφν τα ΣΕΠ τα Μθ-επείγοντα Περιςτατικά;    
Όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, ςτθν ενότθτα τθσ Μεκοδολογίασ, δεν καλφφτθκαν και οι τρεισ 

βάρδιεσ λειτουργίασ του νοςοκομείου, επειδι θ βραδινι βάρδια ςυγκζντρωνε πολφ μικρό αρικμό 
μθ-επειγόντων περιςτατικϊν. Ωςτόςο, καλφφτθκαν οι άλλεσ δφο βάρδιεσ, πρωινι (07:00-15:00) και 
απογευματινι (15:00-23:00) όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ. Από τα μθ-επειγόντα περιςτατικά που 
παρουςιάηονταν ςτα νοςοκομεία τθσ Μζμφισ κατά τθ διάρκεια των δφο αυτϊν διαςτθμάτων 
λειτουργιάσ (N=2.108) θ πλειοψθφία των αςκενϊν (N=1.397, 66,27%) παρουςιάςτθκε ςτα ΣΕΠ κατά 
τθ διάρκεια τθσ απογευματινισ βάρδιασ (15:00-23:00), ενϊ περίπου το 1/3 (N=711, 33,73%) 
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παρουςιάςτθκε κατά τθν πρωινι λειτουργία των ΣΕΠ (07:00-15:00). Από τθν θμεριςια ανάλυςθ των 
μθ-επειγόντων περιςτατικϊν δεν προζκυψε κάποια ςυγκεκριμζνθ τάςθ, εκτόσ από μια μικρι πτϊςθ 
τθν Σετάρτθ, θ οποία ιταν ςτο όριο ςτατιςτικά ςθμαντικι (p ≤ 0,05).  

 
Διάγραμμα 1. Μθ-ζκτακτεσ Περιπτώςεισ που Αντιμετωπίηονται ςτα ΣΕΠ 

 
 
Προκειμζνου να ζχουμε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ζτςι ϊςτε να ςυςτθματοποιιςουμε τθ 

ςυμπεριφορά των μθ-επειγόντων αςκενϊν, τουσ ρωτιςαμε (Ερϊτθςθ 9) «Χωρίσ να ςυμπεριλάβετε 
τθ ςθμερινισ ςασ επίςκεψθ ςτα ΤΕΠ, πότε ςυνικωσ επιςκζπτεςτε τα ΤΕΠ;». Θ ερϊτθςθ ιταν κλειςτι 
και περιείχε ζξι διαφορετικζσ απαντιςεισ (Διάγραμμα 2). Θ πλειοψθφία των αςκενϊν (Ν=1.067) 
απάντθςε «Οποιαδιποτε ςτιγμι αιςκανκϊ άρρωςτοσ, ανεξαρτιτωσ τι ϊρα είναι». Από τισ υπόλοιπεσ 
απαντιςεισ, Ν=222 αςκενείσ απάντθςαν «απόγευμα» και Ν=222 απάντθςαν «νωρίσ το βράδυ», ενϊ 
17% των ερωτθκζντων απάντθςε ότι επιςκζπτεται τα ΣΕΠ «το πρωί πριν πάει ςτθ δουλειά του».  
 

 Ποια είναι τα Χαρακτθριςτικά Γνωρίςματα των Μθ-επειγόντων Περιςτατικϊν που 
Χρθςιμοποιοφν τα ΣΕΠ (ειςόδθμα, απαςχόλθςθ, αςφάλιςθ, ςυνικθ πθγι αναηιτθςθσ ιατρικϊν 
φροντίδων, προθγοφμενθ χριςθ των ΣΕΠ τον περαςμζνο χρόνο);    
Οι ερωτθκζντεσ αςκενείσ παρείχαν πλθροφορίεσ για το ετιςιο ειςόδθμά τουσ, τθν απαςχόλθςι 

τουσ (των ίδιων ι των γονιϊν τουσ εάν επρόκειτο για παιδιά), τθν αςφαλιςτικι τουσ κάλυψθ, τον 
ςυνικθ τρόπο εξεφρεςθσ ιατρικϊν υπθρεςιϊν και τθν προθγοφμενθ χριςθ των ΣΕΠ κατά τον 
περαςμζνο χρόνο. Οι ερωτιςεισ που ςχετίηονται με το ειςόδθμα, τθν απαςχόλθςθ και τθν 
αςφαλιςτικι κάλυψθ τοποκετικθκαν ςτο τζλοσ του ερωτθματολογίου, ςε μια προςπάκεια 
μεγιςτοποίθςθσ των κετικϊν αποκρίςεων των ερωτθκζντων.    

Ειςόδθμα: Όπωσ αναμενόταν, οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα διλωςαν χαμθλά ειςοδιματα, με 
τθν πλειοψθφία (58,3%) να ζχει δθλϊςει ότι κατζχει οικογενειακό ειςόδθμα λιγότερα από $30.000 
(Πίνακασ 1). υγκριτικά, και ςφμφωνα με το Αμερικανικό Γραφείο Πλθκυςμιακισ Απογραφισ, το 
διάμεςο οικογενειακό ειςόδθμα ςτθν περιοχι του Σεννεςί ιταν $40.839, το 2005, ενϊ το Αμερικανικό 
διάμεςο οικογενειακό ειςόδθμα ιταν $55.832.   
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Διάγραμμα 2. Τπόδειγμα υμπεριφοράσ Αναηιτθςθσ Λατρικισ Φροντίδασ  
Ερϊτθςθ 9. Χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ ςθμερινι ςασ επίςκεψθ ςτα ΤΕΠ, πότε ςυνικωσ 
επιςκζπτεςτε το γιατρό ςασ;  

 
 

Απαςχόλθςθ: το ςφνολο των ερωτθκζντων μθ-επειγόντων ενιλικων αςκενϊν των ΣΕΠ και των 
γονιϊν τουσ, εάν πρόκειται για παιδιά, το 43,9% διλωςε ότι είναι πλιρουσ απαςχόλθςθσ, το 10,3% 
ανζφερε ότι είναι μερικισ απαςχόλθςθσ, και ςχεδόν οι μιςοί ςυμμετζχοντεσ απάντθςαν ότι δεν 
εργάηονται (Πίνακασ 1).  

Αςφαλιςτικι κάλυψθ: Αντίκετα με τισ προςδοκίεσ των ερευνθτϊν, ςτθν Ερϊτθςθ 17 «Ζχετε 
κάποια μορφι αςφαλιςτικισ κάλυψθσ το παρόν διάςτθμα;» μονάχα το 16,5% των ερωτθκζντων 
απάντθςε «Όχι», ότι δθλαδι δεν είχε οποιαδιποτε αςφάλεια. Περίπου το 81% των ερωτθκζντων 
ανζφερε ότι είχε κάποια μορφι αςφαλιςτικισ κάλυψθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
Ομοςπονδιακϊν Προγραμμάτων Medicaid και Medicare. 

υνικθ πθγι παροχισ υγειονομικισ φροντίδασ: τουσ ςυμμετζχοντεσ τθσ ζρευνασ ηθτικθκε να 
αναφζρουν ζνα μόνο ςθμείο παροχισ ιατρικϊν και άλλων υγειονομικϊν υπθρεςιϊν που ςυνικωσ 
απευκφνονται ςε περίπτωςθ ανάγκθσ (Ερϊτθςθ 7). Παρόλο που θ ςυντριπτικι πλειοψθφία (60%) 
ανζφερε το «Λδιωτικό Λατρείο», ζνα 30% των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα απάντθςε τα ΣΕΠ των 
νοςοκομείων ωσ τθ ςυνικθ πθγι άντλθςθσ ιατρικϊν υπθρεςιϊν.     

Λςτορικό προθγοφμενων επιςκζψεων ςτα ΣΕΠ: Οι επαναλθπτικζσ επιςκζψεισ ςτα ΣΕΠ για 
παροχι ιατρικϊν υπθρεςιϊν μζςα ς’ ζνα διάςτθμα ενόσ ζτουσ μπορεί να είναι ζνδειξθ απουςίασ ενόσ 
ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ παροχισ κατ’ οίκον πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ ι αδυναμίασ 
ελζγχου και ςτακεροποίθςθσ χρόνιων αςκενειϊν, ι και τα δφο. τουσ ερωτθκζντεσ ηθτικθκε να 
απαντιςουν πόςεσ φορζσ τουσ τελευταίουσ 12 μινεσ είχαν επιςκεφτεί τα ΣΕΠ. Αν και το 40% των 
ερωτθκζντων (N=889) απάντθςε ότι ιταν θ πρϊτθ τουσ φορά ςτα ΣΕΠ τον προθγοφμενο χρόνο, 
ωςτόςο ζνα 60% των αςκενϊν (N=1.334) ανζφερε ότι είχε επιςκεφτεί τα ΣΕΠ πολλζσ φορζσ κατά τθ 
διάρκεια του περαςμζνου ζτουσ. Από το ςφνολο των μθ-επειγόντων περιςτατικϊν που 
επιςκζπτονταν ςυχνά τα ΣΕΠ, ζνα 6% (N=133) απάντθςε ότι αναηιτθςε υγειονομικζσ υπθρεςίεσ ςτα 
επείγοντα των νοςοκομείων  τουλάχιςτον ζξι φορζσ τθν περαςμζνθ χρονιά.   
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Πίνακασ 1. Χαρακτθριςτικά Γνωρίςματα των Μθ-εκτάκτων Περιςτατικών που Χρθςιμοποιοφν τα 
ΣΕΠ  
Χαρακτθριςτικό Γνώριςμα Απαντιςεισ  % των Ερωτθκζντων 

Αςφάλιςθ Αςφαλιςμζνοσ  81,0 

 Αναςφάλιςτοσ  16,5 

 Δεν ξζρω 2,5 

Απαςχόλθςθ Πλιρθσ  43,9 
 Μερικι  10,3 

 Χωρίσ απαςχόλθςθ  45,8 

Κατάςταςθ όςων διλωςαν «Χωρίσ απαςχόλθςθ» Μακθτζσ  25,9 
 υνταξιοφχοι 10,0 

 ΑΜΕΑ 18,1 

 Ζψαχναν για δουλειά 19,4 

 Κανζνα από τα παραπάνω 26,6 

Ετιςιο Ειςόδθμα Λιγότερο από $10.000 29,1 

 $10.000-20.000 15,9 

 $20.000-30.000 13,3 

 Περιςςότερο από $30.000 18,8 

 Δεν ξζρω 22,9 

 

 Ποίεσ είναι οι Προτιμιςεισ των Μθ-επειγόντων Αςκενϊν ςε ότι αφορά τθν Τγειονομικι τουσ 
Φροντίδα, ςυμπεριλαμβανομζνων και των Αιτιϊν που Επιλζγουν τα ΣΕΠ, κακϊσ και ποιουσ 
άλλουσ Σρόπουσ Εξυπθρζτθςθσ κα Εξζταηαν ωσ Εναλλακτικζσ Επιλογζσ των ΣΕΠ;    
Αρκετζσ ερωτιςεισ μασ παρζχουν βακιά γνϊςθ ςε ςχζςθ με τισ προτιμιςεισ των μθ-επειγόντων 

αςκενϊν να χρθςιμοποιιςουν τα ΣΕΠ, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ Ερϊτθςθσ 12, που αναηθτά του 
λόγουσ που επθρεάηουν τθν απόφαςθ των αςκενϊν να απευκυνκοφν ςτα ΣΕΠ, τθσ Ερϊτθςθσ 13, που 
εξετάηει το ενδεχόμενο οι αςκενείσ να αναηθτιςουν ιατρικι φροντίδα από μια κοντινι κλινικι, και 
τθσ Ερϊτθςθσ 14, που διερευνά διάφορουσ λόγουσ που κα ζκαναν τουσ αςκενείσ να επιςκεφτοφν 
πρϊτα τθν κλινικι πριν απευκυνκοφν ςτα ΣΕΠ των νοςοκομείων. Αν και τα μθ-επείγοντα περιςτατικά 
ςυχνά αναφζρκθκαν ςε πλειάδα αιτιϊν που επθρεάηουν αυτι τουσ τθν απόφαςθ, θ πιο ςυχνι αιτία 
(73%) ιταν «Τπάρχει πάντα γιατρόσ ςτθν εφθμερία». Άλλεσ αιτίεσ που αναφζρκθκαν περιλαμβάνουν: 
«Είναι πάντα ανοικτά (τα ΣΕΠ) και μπορείσ να κανονίςεισ τθν επίςκεψθ ςφμφωνα με το δικό ςου 
προγραμματιςμό» με 65% και «Κα ςε δοφνε γριγορα οι γιατροί και χωρίσ να ζχεισ κανονίςει κάποιο 
ραντεβοφ» με 60%. τθν ερϊτθςθ κατά πόςον κα εξετάηανε το ενδεχόμενο να επιςκεφτοφν πρϊτα 
μια κοντινι κλινικι και μετά να επιςκεφτοφν τα ΣΕΠ, 44% των ερωτθκζντων απάντθςε ότι κα εξζταηε 
αυτι τθν επιλογι, 36,5% είπε ότι δεν κα τθν εξζταηε, 18% απάντθςε ότι δεν ξζρει αν κα τθν εξζταηε ωσ 
εναλλακτικι επιλογι και 1,5% δεν απάντθςε ςτθν ερϊτθςθ. Σζλοσ, ςτθν ερϊτθςθ που τουσ 
παρουςιάςτθκε (των ερωτθκζντων) μια λίςτα από παράγοντεσ που κα ιταν ςθμαντικοί για εκείνουσ 
προκειμζνου να επιςκεφτοφν τθν κλινικι αντί των ΣΕΠ και τουσ ηθτικθκε να τουσ κατατάξουν με 
ςειρά προτεραιότθτασ από το 1 ζωσ το 7, οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα βακμολόγθςαν ςτισ τρεισ 
υψθλότερεσ κζςεισ τουσ παρακάτω παράγοντεσ: «Είναι ανοικτι (θ κλινικι) ςε 24ωρθ βάςθ, 7 θμζρεσ 
τθν εβδομάδα», «Δζχεται τθν αςφαλιςτικι μου κάλυψθ» και «Κα με δουν οι γιατροί γριγορα και 
χωρίσ ραντεβοφ» (Πίνακασ 2).  

 
υηιτθςθ 

Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ πόλθσ για τθ χριςθ των ΣΕΠ από μθ-επείγοντα περιςτατικά 
παρζχουν ςθμαντικι και πολφτιμθ γνϊςθ για τουσ τοπικοφσ άρχοντεσ, κακϊσ και για τουσ 
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διαμορφωτζσ τθσ πολιτικισ που αντιμετωπίηουν παρόμοια προβλιματα ωσ προσ τθ χριςθ των ΣΕΠ 
από μθ-επείγοντα περιςτατικά. Πρϊτον, τα αποτελζςματα δείχνουν ότι το φαινόμενο τθσ χριςθσ των 
ΣΕΠ από μθ-επείγοντα περιςτατικά δεν περιορίηεται μονάχα ςε όςουσ δεν ζχουν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ. Όταν αποφαςίηεται περιοριςμόσ των δικαιοφχων του Ομοςπονδιακοφ Προγράμματοσ 
Medicaid ο αρικμόσ των αναςφάλιςτων διογκϊνεται και τα ΣΕΠ των νοςοκομείων επιφορτίηονται με 
επιπλζον αςκενείσ λόγω του οικονομικοφ «ςφιξίματοσ» των αμερικανϊν πολιτϊν. Όμωσ, ςτο δείγμα 
μασ των κλινικά αναγνωριςμζνων μθ-επειγόντων περιςτατικϊν υπιρχε μόνο ζνα 16,5% που δεν είχε 
αςφαλιςτικι κάλυψθ, ζνα ποςοςτό που είναι εντυπωςιακά όμοιο με αυτό τθσ πολιτείασ του Σεννεςί. 
Αυτό το αποτζλεςμα είναι ςφμφωνο με προθγοφμενεσ μελζτεσ ςτισ ΘΠΑ, που βρικαν ότι όςο 
περιςςότεροι αςκενείσ ζχουν αςφάλεια τόςο περιςςότεροι είναι οι αςφαλιςμζνοι που 
χρθςιμοποιοφν τα ΣΕΠ των νοςοκομείων χωρίσ να ζχουν πραγματικά επείγον πρόβλθμα υγείασ 
(Cunningham et al. 1995, Rask et al. 1998). Σο γεγονόσ ότι ζνα μεγάλο μζροσ των μθ-επειγόντων 
χρθςτϊν των ΣΕΠ αποτελείται από πολίτεσ που ζχουν αςφάλεια ςθμαίνει ότι και αν ακόμα 
εξαςφαλίηονταν επαρκισ υπθρεςίεσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ για τουσ αναςφάλιςτουσ 
πολίτεσ τότε αυτό κα μείωνε ελάχιςτα τον αρικμό των μθ-επειγόντων περιςτατικϊν που 
επιςκζπτονται τα ΣΕΠ. Εάν οι επαγγελματίεσ υγείασ ενδιαφζρονται πράγματι να μειϊςουν τον αρικμό 
των μθ-επειγόντων περιςτατικϊν ςτα ΣΕΠ, τότε κα πρζπει να εφαρμοςτεί ζνα πρόγραμμα που κα 
διαχειρίηεται όλων των ειδϊν τα μθ-επείγοντα περιςτατικά, με ι χωρίσ αςφαλιςτικι κάλυψθ.    

 

Πίνακασ 2.  Χαρακτθριςτικά Γνωρίςματα Προτίμθςθσ μιασ Κλινικισ ζναντι των ΣΕΠ   
Ερϊτθςθ 14. Θα μποροφςε κάποιο από τα παρακάτω να είναι ςθμαντικό για ςζνα ςτθν απόφαςι ςου 
να αναηθτιςεισ ιατρικι φροντίδα ςε μια κοντινι κλινικι πριν επιςκεφτείσ το ΤΕΠ του Νοςοκομείου; Σε 
μια 7-βακμθ κλίμακα, όπου το «1» είναι «κακόλου ςθμαντικό» και το «7» «υπερβολικά ςθμαντικό», 
πόςο ςθμαντικοί κα ιταν οι παρακάτω παράγοντεσ;  
 Μζςθ Σιμι Συπικι Απόκλιςθ 
Κα με δοφνε γριγορα και χωρίσ ραντεβοφ 5,55 1,98 
Είναι ανοικτι 24 ϊρεσ, εφτά θμζρεσ τθν εβδομάδα  5,90 1,89 
Δζχεται  τθν αςφάλειά μου 5,85 2,01 
Δεν οφείλω να πλθρϊςω τθν ίδια θμζρα  4,88 2,41 
Μπορεί να μου παράςχει δωρεάν φάρμακα  4,23 2,56 
Χρθςιμοποιεί τον ίδιο γιατρό που ζχουν και τα ΣΕΠ  4,57 2,37 
 

Επίςθσ, θ ζρευνα αναδεικνφει τθν παράμετρο τθσ άμεςθσ εξυπθρζτθςθσ ωσ μια ςθμαντικι 
μεταβλθτι ςτθν διαδικαςία λιψθσ τθσ απόφαςθσ των μθ-επειγόντων περιςτατικϊν να επιςκεφτοφν 
τα ΣΕΠ των νοςοκομείων. Όταν ρωτοφνται για τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν απόφαςι τουσ 
να αναηθτιςουν ιατρικζσ υπθρεςίεσ ςτα ΣΕΠ, οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα απαντοφν 
«Πάντα υπάρχει ζνασ γιατρόσ ςτθν εφθμερία», «Είναι πάντα ανοικτά (τα ΣΕΠ) και ςου δίνεται θ 
δυνατότθτα να τα χρθςιμοποιιςεισ ςφμφωνα με το πρόγραμμά ςου» και «Κα ςε δοφνε γριγορα οι 
γιατροί και χωρίσ προγραμματιςμζνο ραντεβοφ». Παρομοίωσ, όταν ρωτικθκαν για τουσ λόγουσ που 
κεωροφςαν ςθμαντικοφσ ϊςτε να αποφαςίςουν να αναηθτιςουν ιατρικι φροντίδα ςε μια κοντινι 
κλινικι, απάντθςαν «Να είναι ανοικτι ςε 24ωρθ βάςθ, 7 θμζρεσ τθν εβδομάδα» και «Να με δοφνε οι 
γιατροί αμζςωσ και χωρίσ ραντεβοφ» ωσ τουσ κυριότερουσ παράγοντεσ (Πίνακασ 2). Είναι επίςθσ, 
ςθμαντικό να αναφζρουμε ότι περίπου οι μιςοί εκ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα (48%) 
απάντθςαν ότι αναηθτοφν τθ λφςθ των ΣΕΠ «Οποτεδιποτε νοιϊςουν άρρωςτοι ανεξαρτιτωσ τθν 
ϊρα» (Διάγραμμα 2). Μια αξιοπρόςεκτθ και ςθμαντικι προςπάκεια ςτθ διαδικαςία μείωςθσ των μθ-
επειγόντων περιςτατικϊν των ΣΕΠ τόςο των αναςφάλιςτων όςο και των αςφαλιςμζνων αςκενϊν κα 
ιταν θ εφαρμογι προγραμμάτων που διδάςκουν ςτουσ αςκενείσ τα οφζλθ τθσ ιατρικισ φροντίδασ 
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κατ’ οίκον ι ςτθν κοινότθτα. Ωςτόςο, τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ μασ προειδοποιοφν για ζναν 
κίνδυνο, το μζγεκοσ τθσ επίπτωςθσ που αναμζνεται να ζχει θ εφαρμογι των εν λόγω προγραμμάτων. 
Ο παράγοντασ τθσ άνεςθσ ςτθν εξυπθρζτθςθ είναι πολφ ςθμαντικόσ για τουσ αςκενείσ, και ςτθν 
καλφτερθ των περιπτϊςεων κα περιμζναμε να δοφμε ζνα μζροσ των μθ-επειγόντων περιςτατικϊν 
των ΣΕΠ να αλλάηει τθ ςυμπεριφορά του ωσ απάντθςθ ςτθν εφαρμογι των προγραμμάτων 
εκπαίδευςισ τουσ για τα οφζλθ τθσ κατ’ οίκον και τθσ εξω-νοςοκομειακισ, εν γζνει, ιατρικισ 
φροντίδασ. Για τθν πλειοψθφία, όμωσ,  των αςκενϊν που απευκφνονται ςτα ΣΕΠ χωρίσ να υπάρχει 
επείγουςα ανάγκθ, αυτό ςθμαίνει ότι είναι ςε κζςθ να «πάρουν» τθν ιατρικι φροντίδα που 
χρειάηονται όταν τθ χρειάηονται, αδιαφορϊντασ για το χρόνο αναμονισ. Ενϊ οριςμζνοι αςκενείσ δεν 
μποροφν να ξοδζψουν πολλζσ ϊρεσ περιμζνοντασ ϊςπου να λάβουν ιατρικι φροντίδα, λόγω του 
υψθλοφ κόςτουσ ευκαιρίασ, άλλοι αςκενείσ μποροφν να περιμζνουν αρκετι ϊρα ϊςπου να 
εξεταςτοφν από τουσ γιατροφσ των ΣΕΠ είτε γιατί ζχουν χρόνο για «χάςιμο» είτε γιατί δεν ζχουν που 
αλλοφ να περάςουν τθν ϊρα τουσ. Αυτό είναι αυταπόδεικτο από τισ απαντιςεισ των αςκενϊν ςτισ 
ερωτιςεισ για τθν απαςχόλθςθ και το ειςόδθμά τουσ. Όπωσ προθγουμζνωσ ειπϊκθκε, λιγότεροι από 
τουσ μιςοφσ (44%) απάντθςαν ότι ιταν πλιρουσ απαςχόλθςθσ (Πίνακασ 1). Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ 
των μθ-επειγόντων περιςτατικϊν των ΣΕΠ ιταν μακθτζσ, ςυνταξιοφχοι και άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ 
(Πίνακασ 1). Αυτισ τθσ κατθγορίασ οι αςκενείσ τυπικά ζχουν περιςςότερο χρόνο ςτθ διάκεςι τουσ να 
περιμζνουν ςτα ΣΕΠ ι είναι περιςςότεροι ευζλικτοι ςτθ διαχείριςθ του διακζςιμου χρόνου τουσ. 
υνεπϊσ, αυτό που προκφπτει είναι ότι ο χρόνοσ αναμονισ ςτα ΣΕΠ δεν είναι και δεν πρόκειται ποτζ 
να είναι αποτρεπτικόσ όςον αφορά ςτθ χριςθ τουσ από μθ-επείγοντα περιςτατικά.  

Σα αποτελζςματα αυτισ τθσ ζρευνασ, αλλά και θ υπάρχουςα βιβλιογραφία ςε ότι αφορά ςτθ 
χριςθ των ΣΕΠ από μθ-επείγοντα περιςτατικά φαίνεται να ςτζλνουν το μινυμα ςτουσ τοπικοφσ 
φορείσ παροχισ μθ-επειγόυςασ ιατρικισ φροντίδασ ότι δεν είναι ςε κζςθ να προςφζρουν ςτουσ 
αςκενείσ τισ υπθρεςίεσ που χρειάηονται (ι τισ υπθρεςίεσ που κζλουν). Ενδεχομζνωσ, ζνα ςθμαντικό 
μζροσ του προβλιματοσ ςχετίηεται με το ότι οι αςκενείσ αξιολογοφν τον παράγοντα τθσ άνετθσ 
εξυπθρζτθςθσ ωσ μια ςυνεχόμενθ διαδικαςία με τον προμθκευτι των ιατρικϊν υπθρεςιϊν, όπωσ 
ιδθ αναφζρκθκε ακροκιγϊσ προθγουμζνωσ. Αλλά, είναι επίςθσ πικανό ότι οι αςκενείσ ζχουν 
πραγματικι δυςκολία ςτο να «πάρουν» τισ ιατρικζσ υπθρεςίεσ που χρειάηονται από τουσ τοπικοφσ 
προμθκευτζσ μθ-επείγουςασ ιατρικισ. Μια μελζτθ του Cunningham (2006) πρότεινε ότι υπάρχει 
κετικι ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ αυξθμζνθσ ηιτθςθσ των ΣΕΠ και του χρόνου αναμονισ προκειμζνου να 
κλείςει κάποιοσ ζνα ραντεβοφ με τον ιδιϊτθ γιατρό του. 64% των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα 
ανζφερε ότι ζχει ωσ ςυνικθ πθγι παροχισ ιατρικισ φροντίδασ το ιδιωτικό ιατρείο του γιατροφ, κι’ 
όμωσ ςε περίπτωςθ μθ-επείγοντοσ περιςτατικοφ επιςκζπτεται τα ΣΕΠ των νοςοκομείων. Οι 
επιςκζψεισ των μθ-επειγόντων περιςτατικϊν ςτα ΣΕΠ αυξάνονταν ςθμαντικά αργά το απόγευμα και 
το βράδυ ςτθ βάρδια των 15:00-23:00, ακριβϊσ δθλαδι τισ ϊρεσ που τα περιςςότερα ιδιωτικά 
ιατρεία ςταματοφν να δζχονται αςκενείσ. Οι αςκενείσ που υποφζρουν είτε από μια χρόνια αςκζνεια 
είτε ζχουν κάποιο οξφ πρόβλθμα υγείασ και δεν μποροφν να κλείςουν ζνα ραντεβοφ με τον ιδιϊτθ 
γιατρό τουσ μζςα ςε λίγεσ θμζρεσ αιςκάνονται τθν ανάγκθ να απευκυνκοφν ςτα ΣΕΠ του 
νοςοκομείου για το πρόβλθμά τουσ. Σα προγράμματα εκπαίδευςθσ των αςκενϊν για τα οφζλθ τθσ 
κατ’ οίκον ιατρικισ φροντίδασ κα πρζπει να ενκαρρυνκοφν, ωςτόςο και ωςότου μπορζςει να 
δθμιουργθκεί ζνα ςφςτθμα υγείασ που κα είναι ςε κζςθ να απαντά ςτα λογικά αιτιματα των 
αςκενϊν για ζγκαιρθ λειτουργία των ιδιωτικϊν ιατρείων όταν υπάρχει ηιτθςθ, οι αςκενείσ κα 
ςυνεχίηουν να προςφεφγουν ςτα ΣΕΠ των νοςοκομείων.    

Περιοριςμοί: Ο βαςικόσ περιοριςμόσ τθσ ζρευνασ ιταν θ μζκοδοσ τθσ δειγματολθψίασ. Ιταν 
περιςςότερο ζνα «κατάλλθλο δείγμα» παρά ζνα τυχαίο δείγμα. Επειδι οι αςκενείσ δεν αναφζρονταν 
ςτουσ ερευνθτζσ μζχρισ ότου αυτοί αναγνωριςτοφν από το κλινικό προςωπικό ωσ κατάλλθλοι και 
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εκφράςουν τθν επικυμία να ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα, οι ερευνθτζσ δεν είχαν τθ δυνατότθτα να 
διαπιςτϊςουν το βακμό ςυμμετοχισ/άρνθςθσ ςτθν ζρευνα. Επίςθσ, δεν ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα τα 
μθ-επείγοντα περιςτατικά των ΣΕΠ κατά τθ διάρκεια τθσ βραδινισ βάρδιασ (23:00-07:00), λόγω του 
μικροφ αρικμοφ αυτϊν. Σο γεγονόσ αυτό δεν μασ επιτρζπει να εξθγιςουμε τθ ςυμπεριφορά αυτϊν 
των αςκενϊν, τισ προτιμιςεισ και τισ ανθςυχίεσ τουσ ςε ςχζςθ με τθ χρθςιμοποίθςθ των ΣΕΠ.  
 

υμπεράςματα 
Οι περιςςότεροι αςκενείσ που χριηουν μθ-επείγουςασ ιατρικισ φροντίδασ και επιςκζπτονται τα 

ΣΕΠ είναι άτομα που ζχουν αςφαλιςτικι κάλυψθ και αναηθτοφν άνεςθ ςτθν εξυπθρζτθςι τουσ, 
πράγμα το οποίο δεν ιταν διακζςιμο ςτισ μονάδεσ υγείασ τθσ κοινότθτασ. Σα προγράμματα που ωσ 
ςκοπό ζχουν να κατευκφνουν τουσ αςκενείσ ςτισ υπθρεςίεσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ τθσ 
κοινότθτασ κα πρζπει να εςτιάςουν ςτθν μείωςθ του χρόνου αναμονισ για κάποιο ραντεβοφ με ζναν 
ιδιϊτθ γιατρό, κακϊσ και ςτθν παροχι άνετθσ και αςφαλοφσ εξυπθρζτθςθσ των αςκενϊν, ϊςτε να 
επιτευχκεί μια μόνιμθ λφςθ ςτο εν λόγω πρόβλθμα. Σα ευριματα αυτισ τθσ μελζτθσ μποροφν να 
υιοκετθκοφν και να εφαρμοςτοφν και ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, ζτςι ϊςτε να μειωκεί θ χριςθ 
των ΣΕΠ από μθ-επείγοντα περιςτατικά, κακϊσ και να προωκθκεί θ υγεία και θ ευθμερία των 
πολιτϊν εξω-νοςοκομειακά.  
 

Αναγνώριςθ  
Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ζρευνασ υπιρξε οικονομικι ςτιριξθ από τα 10 νοςοκομεία τθσ πόλθσ τθσ Μζμφισ που 

ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα.  
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Επιςτημονικό Άρθρο 
 

Κοινωνικζσ Αξίεσ, Κοινωνικο-οικονομικοί Πόροι και Αποτελεςματικοί υντελεςτζσ:  
Ζνα μοντζλο Θκικισ για Κατανομι Πόρων με βάςθ τθ τατιςτικι1  

Χζνερ Κλοφγκ, Πανεπιςτιμιο Βικτϊριασ, ΘΠΑ  
 

Ειςαγωγι 
Τπάρχουν δφο κατά βάςθ διαφορετικζσ και αντικρουόμενεσ απόψεισ ςχετικά με τθ φφςθ του 

αγακοφ τθσ υγείασ. Θ μία αντιμετωπίηει τθν υγεία ωσ «δικαίωμα», ενϊ θ άλλθ ωσ «εμπόρευμα». 
Ωςτόςο, και οι δφο οδθγοφν εξ ίςου ςε διαφορετικζσ προςεγγίςεισ για τον τρόπο παροχισ των 
υπθρεςιϊν υγείασ. Θ προςζγγιςθ που υποςτθρίηει τθν άποψθ ότι το αγακό υγεία αποτελεί 
«δικαίωμα» χρθςιμοποιεί τισ αρχζσ τθσ θκικισ για να κακορίςει τθ φφςθ και τθ δομι του ςυςτιματοσ 
διανομισ των υπθρεςιϊν υγείασ. Όμωσ, ςτθν ίδια προςζγγιςθ χρθςιμοποιοφνται και οικονομικά 
μζτρα ωσ εργαλεία ϊςτε να επιτευχκεί μια δίκαιθ και ιςότιμθ κατανομι των υπθρεςιϊν υγείασ. Θ 
προςζγγιςθ που κεωρεί τθν υγεία ωσ «εμπόρευμα» χρθςιμοποιεί τα οικονομικά μζςα και εργαλεία 
για να κακορίςει τθ φφςθ, το εφροσ και τον τρόπο διανομισ των υπθρεςιϊν υγείασ. Ωςτόςο, 
αναφζρεται ςτισ αρχζσ τθσ θκικισ μόνο ωσ κοινωνικά κακοριςμζνα όρια εντόσ των οποίων το ςφνολο 
των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων κα πρζπει να διεξάγονται. τθν προςζγγιςθ του «δικαιϊματοσ» οι 
υπθρεςίεσ υγείασ χρθματοδοτοφνται από κοινωνικοφσ πόρουσ και ανικουν ςτισ κοινωνικζσ 
υπθρεςίεσ. Αντίκετα, ςτθν προςζγγιςθ του «εμπορεφματοσ» θ χρθματοδότθςθ τθσ υγειονομικισ 
περίκαλψθσ αποτελεί κζμα ιδιωτικισ ευκφνθσ. 

υνικωσ, θ προςζγγιςθ του «δικαιϊματοσ» κεωρείται ουςιαςτικά ανεφάρμοςτθ διότι οδθγεί ςε 
αυξανόμενο κόςτοσ τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ που καταναλϊνει αναπόφευκτα όλουσ τουσ 
διακζςιμουσ πόρουσ. Για το λόγο αυτό, υποςτθρίηεται ότι θ προςζγγιςθ του «εμπορεφματοσ» είναι θ 
καλφτερθ επιλογι. Ενϊ, θ δεφτερθ αυτι προςζγγιςθ δφναται να οδθγεί οριςμζνα άτομα εκτόσ 
υγειονομικισ περίκαλψθσ, αυτό το μειονζκτθμα μπορεί να αντιμετωπιςτεί μζςα από τθν εξαςφάλιςθ 
κοινωνικά εγγυθμζνων επιδοτιςεων για τουσ οικονομικά αςκενζςτερουσ. τισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ 
τθσ Αμερικισ (ΘΠΑ) τζτοιου είδουσ μεταρρυκμίςεων επιχειροφνται μζςω των πρόςφατων 
νομοκετικϊν αλλαγϊν (Health Care and Education Reconciliation Act, 2010). 

Αυτό που είναι γενικά παραμελθμζνο ςτο πλαίςιο τθσ ςυλλογιςτικισ αυτισ είναι ότι το ίδιο το 
γεγονόσ τθσ κακιζρωςθσ επιδοτιςεων αποτελεί de facto αναγνϊριςθ του γεγονότοσ ότι μια δίκαιθ και 
ιςότιμθ κοινωνία, ςτθν πραγματικότθτα ζχει τθν υποχρζωςθ να παράςχει ιατροφαρμακευτικι 
περίκαλψθ - πιο ςυγκεκριμζνα, ζνα οριςμζνο επίπεδο τθσ βαςικισ υγειονομικισ περίκαλψθσ - διότι 
διαφορετικά θ ίδια θ ζννοια των επιδοτιςεων ςτερείται θκικισ βάςθσ. Επιπλζον, μια τζτοια πολιτικι 
προςζγγιςθ προβλζπει ζνα πρόςκετο επίπεδο γραφειοκρατίασ ςτθν παροχι υγειονομικισ 
περίκαλψθσ, και μαηί ζναν επιπλζον παράγοντα κόςτουσ που δεν κα υπιρχε αν θ προςζγγιςθ του 
«δικαιϊματοσ» δεν είχε τεκεί ςε εφαρμογι από τθν «πίςω πόρτα», αλλά ιταν ανοιχτά αποδεκτι και 
οι υπθρεςίεσ υγείασ οργανϊνονταν με βάςθ τα δικαιϊματα. 

τθν παροφςα εργαςία αναπτφςςεται ζνα μοντζλο το οποίο κα μποροφςε να μασ βοθκιςει να 
δθμιουργιςουμε ζνα ςφςτθμα υγειονομικισ φροντίδασ το οποίο κα βαςίηεται ςτθν προςζγγιςθ του 
«δικαιϊματοσ» χωρίσ να κοςτίηει ακριβά και χωρίσ να καταργεί το δικαίωμα τθσ ίςθσ πρόςβαςθσ ςε 
όλουσ ςτθν υγειονομικι περίκαλψθ. Αυτό το μοντζλο περιζχει ςτοιχεία που δθλϊνουν τθν ανάγκθ 

                                                 
1
 Θ ζρευνα αυτι χρθματοδοτικθκε από τθν Κυβζρνθςθ του Καναδά, μζςω του Προγράμματοσ τρατθγικϊν 

Μελετϊν, Κζντρο Δικτφου Αριςτείασ ςτθν Πλθροφορικι Τγείασ, HEALnet –Κατθγορία Πλθροφορικισ ςτθν 
Λατρικι.  
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των πολιτϊν για υγεία, ςτοιχεία δθμόςιων αξιϊν και ςτοιχεία κοινωνικϊν πόρων ςε μια ςειρά 
αλγορίκμων που επιτρζπουν τον ορκολογικό προςδιοριςμό του ποιζσ υπθρεςίεσ κα πρζπει να 
χρθματοδοτθκοφν και που τα όρια αυτϊν των υπθρεςιϊν κα πρζπει να τεκοφν ςτο γενικό πλαίςιο 
των Αρχϊν τθσ Λςότθτασ και τθσ Δικαιοςφνθσ. Μια πρόςκετθ μεταβλθτι θκικισ που περιλαμβάνεται 
ςτο μοντζλο - και θ οποία ζχει αγνοθκεί ςτισ περιςςότερεσ προςπάκειεσ δθμιουργίασ μιασ 
προςζγγιςθσ «δικαιϊματοσ» ςτθν υγειονομικι περίκαλψθ (εξαιρουμζνου του πειράματοσ του 
Όρεγκον) - είναι θ Αρχι τθσ Αυτονομίασ.  
 
Οι Ρίηεσ τθσ Θκικισ  

Οι ρίηεσ τθσ θκικισ ςτθν προςζγγιςθ του «δικαιϊματοσ» ςτθν υγεία βαςίηονται ςτισ Αρχζσ τθσ 
Λςότθτασ και τθσ Δικαιοςφνθσ. Δθλαδι, θ υγεία αποτελεί βαςικό προςδιοριςτικό παράγοντα τθσ 
ικανότθτασ των ανκρϊπων να επωφελθκοφν των ευκαιριϊν που είναι διακζςιμεσ ςε μια κοινωνία. 
υνεπϊσ, μια κοινωνία που προάγει τθν ιςότθτα και τθ δικαιοςφνθ ζχει τθν υποχρζωςθ τθσ κάλυψθσ 
των υγειονομικϊν αναγκϊν των πολιτϊν τθσ, ζτςι ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι ανιςότθτεσ. Άρα, ς’ 
ζνα δθμόςιο ςφςτθμα υγείασ, θ κοινωνία ζχει ωσ απϊτερο ςκοπό να ανταποκρικεί ς’ αυτι τθν 
υποχρζωςθ. Θ αρχι του ότι θ υγειονομικι περίκαλψθ δεν είναι «εμπόρευμα» αποτελεί ςθμείο 
εκκίνθςθσ ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ.   

Σθν ίδια ςτιγμι, ζνα ςφςτθμα προςανατολιςμζνο ςτο «δικαίωμα» περίκαλψθσ δεν μπορεί να 
αγνοιςει τα αποτελζςματα και τθ ςχζςθ κόςτουσ /αποτελεςματικότθτασ δεδομζνου ότι και τα δφο 
αυτά επθρεάηουν τθ διακεςιμότθτα των πόρων - θ οποία με τθ ςειρά τθσ επθρεάηει τθ 
διακεςιμότθτα, τθ φφςθ και τθν κατανομι των υπθρεςιϊν. Επιπλζον, οι διαφορζσ αναγκϊν υγείασ 
του πλθκυςμοφ είναι ζνασ άλλοσ ςθμαντικόσ παράγοντασ δεδομζνου ότι θ κοινωνικι πολιτικι κα 
πρζπει να αντζξει ςτθ δοκιμαςία τθσ ιςότθτασ και τθσ δικαιοςφνθσ. 

Ακολουκεί μια προςπάκεια να αναδειχτεί το πϊσ μποροφν τα παραπάνω να ενςωματωκοφν ςε 
μια ςειρά αλγορίκμων αποφάςεων που εφαρμόηονται αναδρομικά. Σο μοντζλο ξεκινά με μια ςειρά 
από κεμελιϊδθ ηθτιματα που κακορίηουν το πλαίςιο εντόσ του οποίου θ προςζγγιςθ του 
«δικαιϊματοσ» κα είναι δομθμζνθ. Αυτά τα ηθτιματα τίκενται ωσ μια Τπόκεςθ και μια ςειρά 
Προχποκζςεων. Από αυτά προζρχονται πολλά Κεωριματα που εκφράηονται ωσ αλγόρικμοι 
αποφάςεων, οι οποίοι μποροφν να εφαρμοςτοφν με ζνα αναδρομικό τρόπο, κακϊσ οι οικονομικοί και 
άλλοι παράγοντεσ αλλάηουν ςυνεχϊσ. 
 
Τπόκεςθ 

Οι δείκτεσ που προςδιορίηουν τισ ανάγκεσ υγείασ και προζρχονται από ςτατιςτικζσ 
εκτιμιςεισ, οι δθμόςιεσ προτιμιςεισ και οι εκτιμιςεισ αποτελεςμάτων μποροφν να 
ςυνδυαςτοφν ςε ζνα θκικά κατάλλθλο μοντζλο (μακρο-)κατανομισ των πόρων. 

 
Προχποκζςεισ 

Α. Ρεαλιςτικζσ Προχποκζςεισ  
1. Σα μζλθ μιασ κοινωνίασ ζχουν ανάγκθ υγειονομικισ περίκαλψθσ διαφορετικοφ τφπου, αλλά και 

βακμοφ. 
2. Θ κατάςταςθ υγείασ των μελϊν μιασ κοινωνίασ επθρεάηει τθν ικανότθτα τουσ να επωφελοφνται 

των ευκαιριϊν που είναι οφτωσ ι άλλωσ διακζςιμεσ μζςα ς’ ζνα δθμόςιο ςφςτθμα υγείασ.    
 
Β. Θκικζσ Προχποκζςεισ  

3. Αρχι τθσ Ιςότθτασ. Όλα τα άτομα μιασ κοινωνίασ είναι ίςα το ζνα με το άλλο. 
4. Αρχι τθσ Δικαιοςφνθσ. Θ δικαιοςφνθ ςυνίςταται ςτο να εξιςορροπεί ανταγωνιςτικά δικαιϊματα 



24                              Οικονομία + Υγεία, Τόμοσ 1
οσ

, Τεφχοσ 2
ο
, Απρίλιοσ-Μάιοσ-Ιοφνιοσ 2011 

 

και υποχρεϊςεισ και ςτο να εκπλθρϊνει αυτά που είναι εν ςυνόλω ανϊτερα.  
5. Αρχι τθσ Αυτονομίασ. Ο κακζνασ ζχει το δικαίωμα αυτοπροςδιοριςμοφ που υπόκειται όμωσ υπό 

περιοριςμοφσ ςε ςχζςθ μονάχα με τα ίςα και ανταγωνιςτικά δικαιϊματα των άλλων. 
6. Αρχι τθσ Αδυναμίασ. Σο να ζχει κάποιοσ μια υποχρζωςθ να κάνει κάτι, προχποκζτει ότι ζχει και 

τθν ικανότθτα να τθν εκπλθρϊςει. (Εναλλακτικά: Δεδομζνου ότι όλεσ οι προχποκζςεισ ιςχφουν 
ιςότιμα προσ όλουσ1, κάποιοσ δεν μπορεί να ζχει μια υποχρζωςθ να κάνει κάτι όταν είναι 
αδφνατο να πραγματοποιθκεί υπό τισ υπάρχουςεσ ςυνκικεσ).  

 
Σο Μοντζλο 

Οι προαναφερκείςεσ προχποκζςεισ ςυςχετίηονται με μια ςειρά κεωρθμάτων: 
 

Κεϊρθμα 1: Γενικό Θεϊρθμα Σχετικισ Διαφοράσ 
Θ ιςότθτα απαιτεί ότι τα άτομα αντιμετωπίηονται ίςα εκτόσ και αν θ διαφορετικι 
μεταχείριςθ απαιτείται ϊςτε να τουσ επιτρζψει να διατθριςουν ι να επανακτιςουν τθν 
ικανότθτά τουσ να επωφελοφνται ιςότιμα των ευκαιριϊν που είναι διακζςιμεσ ςτθν 
κοινωνία. 

 
Αυτό το γενικό κακικον προκφπτει από τισ προχποκζςεισ 2, 3 και 4. Εφόςον θ κατάςταςθ τθσ 

υγείασ επθρεάηει τθν ικανότθτα ςυμμετοχισ ςε ιςότιμθ βάςθ ςτθ διεκδίκθςθ ευκαιριϊν που είναι 
διακζςιμεσ ςτθν κοινωνία, το παραπάνω Κεϊρθμα μπορεί να προςαρμοςτεί ςτθν περίπτωςθ του 
ςυςτιματοσ υγείασ με τθν ζννοια του γενικοφ κακικοντοσ παροχισ δθμόςιων υπθρεςιϊν υγείασ από 
το Κράτοσ μζςα ςε ζνα πλαίςιο κοινωνικισ υποχρζωςθσ που προκφπτει από τισ προχποκζςεισ 1, 2, 3 
και 4 (President’s Commission 1983, Daniels 1983, Daniels 1985, Rawls 1999). 
 
Κεϊρθμα 2: Γενικό Θεϊρθμα Κοινωνικισ Υποχρζωςθσ 

Μία δίκαιθ κοινωνία ζχει τθν υποχρζωςθ να παρζχει υπθρεςίεσ υγείασ ςτουσ πολίτεσ τθσ 
ζτςι ϊςτε να εξουδετερϊνει ι να ελαχιςτοποιεί τισ διαφορζσ που υπάρχουν μεταξφ των 
πολιτϊν τθσ ςε ςχζςθ με το επίπεδο τθσ υγείασ τουσ, που ςε διαφορετικι περίπτωςθ θ 
φπαρξθ αυτϊν των διαφορϊν εμποδίηει τα μζλθ τθσ από το να επωφελθκοφν ιςότιμα των 
ευκαιριϊν που προςφζρονται.  
 
Ωςτόςο, αυτι θ γενικι υποχρζωςθ δε μπορεί να τεκεί ςε ιςχφ χωρίσ τθν προςκικθ 

ςυγκεκριμζνων παραμζτρων. Πιο ςυγκεκριμζνα, απαιτείται να προςδιοριςτεί ακριβϊσ θ 
φυςιογνωμία και οι διαφορετικοί τφποι υπθρεςιϊν υγείασ που υπάρχουν ςτθν κοινωνία. Αυτό μπορεί 
να επιτευχκεί κοιτάηοντασ το γενικό επίπεδο υγείασ τθσ κοινωνίασ, αναγνωρίηοντασ με τθ βοικεια τθσ 
τατιςτικισ φυςιολογικζσ ανάγκεσ, οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ μετουςιϊνονται ςε περεταίρω 
απαιτιςεισ για το ςφςτθμα υπθρεςιϊν υγείασ.  

Αυτι θ διαδικαςία εμπεριζχει αρκετά βιματα. Σο αρχικό βιμα ςυγκεντρϊνεται ςτο κοινωνικό 
κακικον παροχισ κατανομισ των βαςικϊν υπθρεςιϊν υγείασ ςε όλουσ τουσ πολίτεσ: 
 
Κεϊρθμα 3: Κφρια (Μακρο-)κατανομι 

Μία δίκαιθ κοινωνία ζχει τθν υποχρζωςθ να παρζχει ςτουσ πολίτεσ τθσ μια ςειρά βαςικϊν 
υπθρεςιϊν υγείασ, θ φφςθ των οποίων κακορίηεται βάςει του μζςου όρου των αναγκϊν 
υγείασ των μελϊν τθσ (Buchanan 1983, Daniels 2007). 

                                                 
1
 Για παράδειγμα, το πρόςωπο/άτομο που διαμορφϊνει τισ ςυνκικεσ «αδυναμίασ» δεν κα πρζπει να 

ταυτίηεται με το πρόςωπο ςτο οποίο του ζχει ανατεκεί θ υποχρζωςθ.    
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Αποτελεςματικότθτα και Ανάγκθ 
Σα Κεωριματα 1-3 εμπεριζχουν ζνα κακικον για μια δίκαιθ κοινωνία – αυτό τθσ παροχισ ενόσ 

βαςικοφ επιπζδου υπθρεςιϊν υγείασ, το οποίο κακορίηεται ςτατιςτικά από το υγειονομικό προφίλ 
του ςυνόλου των πολιτϊν τθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι, αντίκετα με κάποιεσ αντιλιψεισ, το βαςικό εφροσ 
και ζκταςθ αυτϊν των υπθρεςιϊν δε μποροφν απλά να κακοριςτοφν από κοινωνικζσ επιλογζσ από 
κάποιον κατάλογο, εφόςον τζτοιεσ προτιμιςεισ δεν εςτιάηουν ςε ιςότθτα και δικαιοςφνθ αλλά είναι 
ζνα ηιτθμα του τι είναι αρεςτό και τι όχι (Dougherty 1991, Oberlander et al. 2001). 

Σαυτόχρονα, από τθ φφςθ τουσ τζτοιεσ υπθρεςίεσ δε μποροφν να κακοριςτοφν αποκλειςτικά και 
μόνο από τθν ανάγκθ για υπθρεςίεσ υγείασ. Θ «ανάγκθ» για υπθρεςίεσ υγείασ είναι μια μαφρθ τρφπα 
που μπορεί να απορροφιςει ολόκλθρο τον προχπολογιςμό χωρίσ διακριτό αποτζλεςμα. το πλαίςιο 
των περιοριςμζνων πόρων ότι προςφζρεται ςε κάποιον αφαιρείται από κάποιον άλλον. υνεπϊσ, θ 
προςπάκεια για παροχι υπθρεςιϊν όταν δεν υπάρχει αποτελεςματικι κεραπεία μπορεί να 
υποβιβάηει τθν ικανότθτα του ςυςτιματοσ να ανταπεξζρχεται ςτισ ανάγκεσ – και τα αντίςτοιχα 
δικαιϊματα – του πλθκυςμοφ. Άρα (όπωσ ςυνεπάγεται από τισ προχποκζςεισ 4 και 6) κάποια θκικά 
κατάλλθλα μζτρα πρζπει να ειςαχκοφν για να αντιμετωπίςουν μια τζτοια πικανότθτα. 

Θ ιδζα ενόσ ςυντελεςτι δράςθσ/αποτελεςματικότθτασ κζτει τισ βάςεισ γι’ αυτό. Για να 
αποφευχκεί μια ανεπικφμθτθ αςάφεια, είναι ςωςτό να ξεκινιςουμε με τον οριςμό κάποιων 
ςθμαντικϊν όρων. 
 
Οριςμόσ 1 

Ζνασ ςυντελεςτισ δράςθσ/αποτελεςματικότθτασ είναι το εφροσ αποτελεςματικότθτασ μιασ 
δεδομζνθσ παρζμβαςθσ για τθ ςτατιςτικά μζςθ ομάδα ατόμων που βρίςκονται ςε 
κατάςταςθ ςχετικι με αυτι τθν παρζμβαςθ. 

 
Οριςμόσ 2 

Ο ςυντελεςτισ δράςθσ/αποτελεςματικότθτασ ενόσ υποδείγματοσ υπθρεςιϊν υγείασ είναι 
κετικόσ αν αυτό το υπόδειγμα διατθρεί ι βελτιϊνει τθ ςυνκικθ για τθν οποία 
χρθςιμοποιείται. 

 
Με τθ βοικεια των παραπάνω οριςμϊν, μπορεί να αναπτυχκεί ζνα βαςικό κεϊρθμα 

δικαιοςφνθσ και ιςότθτασ υπό τον περιοριςμό των πρωτοβάκμιων περιοριςμζνων πόρων, ςε δφο 
ςτάδια. 
 
Κεϊρθμα 4: Υποχρεωτικζσ Υπθρεςίεσ εν αντικζςει Υπθρεςιϊν Επιλογισ 
a. Καταλλθλότθτα παρζμβαςθσ 

Μία παρζμβαςθ υπθρεςιϊν υγείασ είναι κατάλλθλθ ςε περίπτωςθ πρωτοβάκμιασ (μακρο-) 
κατανομισ αν και μόνο αν θ παρζμβαςθ ζχει κετικό ςυντελεςτι 
δράςθσ/αποτελεςματικότθτασ. 

 
Όπου το Ι ςυμβολίηει το είδοσ τθσ παρζμβαςθσ, το ap ςυμβολίηει τθν πρωτοβάκμια κατανομι, το 

tn ςυμβολίηει το χρόνο παρζμβαςθσ και το A αφορά ςτθν καταλλθλότθτα. Θ ςχζςθ αυτι 
αναπαριςτάται ςχθματικά ακολοφκωσ: 
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Αυτό δεν αρκεί όμωσ. Θ παρζμβαςθ μπορεί να είναι κατάλλθλθ με τθ ςτενι ζννοια ςχετικά με τθ 
ςυγκεκριμζνθ παρζμβαςθ, μπορεί όμωσ να μθν ςυνειςφζρει ςτθ ςυνολικι κατάςταςθ υγείασ των 
ατόμων υπό εξζταςθ. υνεπϊσ, τα παραπάνω πρζπει να ςυνδυαςτοφν με ζνα άλλο μζτρο 
αποτελεςματικότθτασ που εςτιάηεται ςτο αποτζλεςμα τθσ ςυνολικισ κατάςταςθσ υγείασ των 
ςχετικϊν μερϊν. Σο Κεϊρθμα 4β εκφράηει αυτι τθ ςυνκικθ. 
 
β. Περιοριςμόσ κφριασ (μακρο-)κατανομισ 

Αν θ κατάςταςθ υγείασ των επθρεαηόμενων ατόμων μετά τθν κφρια κατανομι δεν είναι ίςθ 
με ι καλφτερθ από αυτι πριν τθν κατανομι, όπου θ διατιρθςθ ι βελτίωςθ ςτθν κατάςταςθ 
υγείασ δε μπορεί να ανιχνευτεί ςτθν κατανομι, τότε θ υποχρζωςθ παροχισ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ (μακρο-) κατανομισ παφει. 

 
Αν το Sta ςυμβολίηει τθν κατάςταςθ υγείασ τθσ μζςθσ ομάδασ και το Mp ςυμβολίηει τθν (μακρο-) 
κατανομι, τότε ζχουμε το εξισ: 
 

(  - )]  
 

Αυτζσ οι ςυνκικεσ περιορίηουν τθν αρχικι λίςτα παρεμβάςεων που κακορίηονται εκ πρϊτθσ 
όψεωσ από το Κεϊρθμα 3 και καταλιγουν ςε ζνα μειωμζνο κατάλογο πικανϊν επεμβάςεων για 
πρωτοβάκμια (μακρο-) κατανομι. Φυςικά είναι δυνατό να ξεχωρίςει κανείσ μεταξφ υποδειγμάτων 
που ςϊηουν ι/και διατθροφν ηωζσ και υποδειγμάτων που βελτιϊνουν τθν ποιότθτα. Εφόςον υπάρχει 
ζνα βαςικό κακικον να διατθρείται θ ηωι, τα υποδείγματα που ςϊηουν/διατθροφν ηωζσ εκ πρϊτθσ 
όψεωσ ζχουν προτεραιότθτα ζναντι αυτϊν που βελτιϊνουν τθν ποιότθτα.   
 
Αξίεσ και Προτιμιςεισ 

Ωςτόςο, είναι πολφ πικανόν ότι ζνασ κατάλογοσ (μακρο-)κατανομισ ζχει δθμιουργθκεί ςε μια 
προχπάρχουςα βάςθ θ οποία είναι πολφ μεγάλθ για να μπορζςει να χρθματοδοτθκεί, δεδομζνων 
των περιοριςμζνων πόρων. ’ αυτό το ςθμείο, οι δθμόςιεσ προτιμιςεισ ειςάγονται ςτο υπόδειγμα, 
όπωσ υπαγορεφει θ Αρχι τθσ Αυτονομίασ. 

Τπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ, τα μζλθ μίασ κοινωνίασ κα μποροφςαν εκτόσ από το να ζχουν πρόςβαςθ 
ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ που τουσ παρζχονταν και να τισ χρθματοδοτοφν. Θ Αρχι τθσ Αυτονομίασ 
ςυνεπάγεται ότι τα μζλθ μιασ κοινωνίασ κα πρζπει να ζχουν λόγο ςτο πωσ προκφπτει αυτοφ του 
είδουσ θ χρθματοδότθςθ, και όχι μόνο να εκλζγουν τουσ πολιτικοφσ εκπροςϊπουσ τουσ οι οποίοι 
λειτουργοφν ωσ ςχεδιαςτζσ των πολιτικϊν που εφαρμόηονται. Αντικζτωσ, οι ςυγκεκριμζνεσ αξίεσ και 
προτιμιςεισ των μελϊν τθσ κοινωνίασ κα ζπρεπε να λαμβάνονται υπόψθ όταν παίρνονται αποφάςεισ 
που αφοροφν ανταγωνιςτικά αλλά κατά τα άλλα ίςα δικαιϊματα/ υποχρεϊςεισ ωσ προσ αυτζσ τισ 
υπθρεςίεσ – κάτι που δε γίνεται και δε μπορεί λογικά να γίνει κατά τθ διάρκεια των πολιτικϊν 
εκλογϊν. 

Ζνασ τρόποσ για να γίνει αυτό κα ιταν να παρουςιαςτεί ςτθν κοινωνία ζνασ κατάλογοσ με 
υπθρεςίεσ που κα προςφζρονταν ϊςτε θ κοινωνία να επιλζξει με ψθφοφορία. Θ πολιτεία τθσ 
Όρεγκον κινικθκε προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ αρκετά χρόνια πριν με το χζδιο Τγείασ, το οποίο 
περιελάμβανε δθμόςια ςυηιτθςθ με αναγνωριςμζνεσ ομάδεσ ςυμφερόντων, ζνα ςυμβουλευτικό 
ςϊμα και ςφυγμομζτρθςθ των δθμοςίων προτιμιςεων μζςα από ςυναντιςεισ ςτο χϊρο του 
Δθμαρχείου τθσ πόλθσ (DiPrete & Coffman 2007). 

Ωςτόςο, οι προτιμιςεισ δεν κακορίηουν τθ δομι των θκικϊν υποχρεϊςεων. Οι δθμόςιεσ αυτζσ 
προτιμιςεισ κα μποροφςαν να λειτουργιςουν ςε αυτι τθ βάςθ μόνο εφόςον το εν λόγω ηιτθμα είναι 
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θκικά ουδζτερο. υνεπϊσ, θ χριςθ των αξιϊν, όταν αποφαςίηεται το πωσ ανταγωνιςτικζσ 
υποχρεϊςεισ πρζπει να ικανοποιθκοφν, είναι κατάλλθλθ μόνο εφόςον οι υποχρεϊςεισ για τισ οποίεσ 
οι προτιμιςεισ εκφράηονται ζχουν ίδια θκικι βαρφτθτα. Αυτό ςθμαίνει ότι ςτο πλαίςιο κατανομισ 
των περιοριςμζνων υγειονομικϊν πόρων, κα ιταν ακατάλλθλο να επιτραπεί οι προτιμιςεισ υπζρ των 
ιατρικϊσ απαραίτθτων κεραπειϊν να υπολείπονται εκείνων των προτιμιςεων υπζρ των κεραπειϊν 
που βελτιϊνουν κατ’ ελάχιςτο τθν ποιότθτα. Σαυτόχρονα, το να υποβιβάηεται θ αρχι λιψθσ 
αποφάςεων ςε ζνα ςυμβουλευτικό ςϊμα, όπωσ ςυμβαίνει με τθν προςζγγιςθ τθσ πολιτείασ τθσ 
Όρεγκον, κα μποροφςε να οδθγιςει ςε απϊλεια τθσ αξίασ του δθμόςιου λόγου το οποίο είναι βαςικό 
ςτθ διαδικαςία λιψθσ απόφαςθσ (DiPrete & Coffman 2007). 

Σο πρόβλθμα κα πρζπει να επιλυκεί ορίηοντασ ότι οι δθμόςιεσ αξίεσ/προτιμιςεισ δεν πρζπει να 
κακορίηουν τι υπθρεςίεσ προςφζρονται ςυγκεκριμζνα, αλλά να κακορίηουν τουσ ςυντελεςτζσ 
αποτελεςματικότθτασ που θ κοινωνία είναι πρόκυμθ να αποδεχτεί για τισ υπθρεςίεσ που 
χρθματοδοτεί. Αυτό κα ιταν ουςιαςτικά ιςοδφναμο με τθν ενςωμάτωςθ των δθμόςιων 
αξιϊν/προτιμιςεων πίςω από ζνα πζπλο αδιαφορίασ ςχετικά με τισ εν λόγω υπθρεςίεσ, κάτι το οποίο 
κα ικανοποιοφςε το κριτιριο τθσ λογικισ και τθσ αμερολθψίασ του Rawls ςτο ζργο του «Η Θεωρία τθσ 
Δικαιοςφνθσ» (Rawls 1999). 

Αυτζσ οι αντιλιψεισ μποροφν να εκφραςτοφν με τα ακόλουκα κεωριματα: 
 

Κεϊρθμα 5: Κακοριςμόσ Δθμόςιων Προτιμιςεων 
5α. Κακοριςμόσ του εφρουσ τθσ αποτελεςματικότθτασ 

Οι δθμόςιεσ αξίεσ/προτιμιςεισ ςτθν διαδικαςία τθσ πρωταρχικισ (μακρο-)κατανομισ είναι 
θκικά κατάλλθλεσ να κακορίςουν το εφροσ των ςυντελεςτϊν δράςθσ/αποτελεςματικότθτασ 
μεταξφ των οποίων θ επιλεγείςα υπθρεςία κα πρζπει να χρθματοδοτθκεί.  

   5β. Επιλογι ςε ζνα κλάδο 
Οι δθμόςιεσ αξίεσ/προτιμιςεισ που κατατάςςουν τισ εναλλακτικζσ υπθρεςίεσ κακορίηονται 
θκικά (υπό τθ ςυνκικθ των αποκλειόμενων υπθρεςιϊν) μόνο εφόςον οι διάφορεσ 
εναλλακτικζσ ανικουν ςτον ίδιο κλάδο υπθρεςιϊν.  
 
Παραδείγματοσ χάριν, αυτό ςθμαίνει ότι οι δθμόςιεσ προτιμιςεισ είναι ςε κζςθ να κακορίςουν 

το κατά πόςον υπθρεςίεσ με 30-40% ςυντελεςτι δράςθσ/αποτελεςματικότθτασ κα πρζπει να 
χρθματοδοτθκοφν εισ βάροσ άλλων υπθρεςιϊν που ζχουν 10-25% ι 30-35% ςυντελεςτι. Παρομοίωσ, 
αυτό ςθμαίνει ότι οι δθμόςιεσ προτιμιςεισ κα μποροφν να κακορίςουν το κατά πόςον μια 
μεταμόςχευςθ καρδιάσ ζναντι μια μεταμόςχευςθσ ιπατοσ κα πρζπει να επιλζγεται εφόςον και οι δφο 
επεμβάςεισ ζχουν τον ίδιο ςυντελεςτι δράςθσ/ αποτελεςματικότθτασ. Από τθν άλλθ μεριά, αυτόσ ο 
τρόποσ επιλογισ υπθρεςιϊν υγείασ μζςω των δθμόςιων προτιμιςεων κρίνεται ωσ ακατάλλθλοσ ςτθν 
περίπτωςθ που δίνεται προτεραιότθτα ςε αντικείμενα όπωσ αναπθρικζσ καρζκλεσ εισ βάροσ μιασ 
εγχείριςθσ by-pass. Οι αναπθρικζσ καρζκλεσ ανικουν ςτισ παροχζσ που βελτιϊνουν τθσ ποιότθτα ηωισ 
και ςυνεπϊσ πρζπει να επιλεχκοφν με βάςθ τθν πρωταρχικι διαδικαςία (μακρο-) κατανομισ μεταξφ 
διαφορετικϊν υπθρεςιϊν που βελτιϊνουν τθν ποιότθτα ηωισ. 
 
Δευτερεφουςα (Μακρο-)κατανομι 

Ωςτόςο, τα παραπάνω κεωριματα δεν εξαςφαλίηουν ιςότιμθ μεταχείριςθ. Πιο ςυγκεκριμζνα, τα 
Κεωριματα 1 και 2 αναφζρουν ότι οι υπθρεςίεσ υγείασ που προςφζρονται από τθν κοινωνία κα 
πρζπει επίςθσ να λαμβάνουν υπόψθ τισ ανάγκεσ υγείασ εκείνων των ατόμων, των οποίων οι ανάγκεσ 
ξεπερνοφν τα όρια εκείνων που προςφζρονται βάςει του Κεωριματοσ 3. Ωςτόςο, αν διαφορετικζσ 
ανάγκεσ δεν ικανοποιοφνται – και από τθν υπόκεςθ 1 και Κεϊρθμα 5 είναι πικανό ότι αυτό ςυμβαίνει 
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– τότε αυτοί των οποίων οι ανάγκεσ δεν ικανοποιοφνται υπό τθν (μακρο-)κατανομι που κακορίηεται 
από τισ δθμόςιεσ προτιμιςεισ, κα είναι οι χαμζνοι.  υνεπϊσ, αυτοί ίςωσ να μθν είναι ςε κζςθ να 
επωφελθκοφν των ευκαιριϊν που είναι διακζςιμεσ ςτθν κοινωνία. Κάτι τζτοιο κα παραβίαηε τθν 
ιςότθτα και τθ δικαιοςφνθ και ςυνεπϊσ, κα αποτελοφςε διάκριςθ. 

Σα Κεωριματα 1 και 2 και οι αρχικζσ υποκζςεισ πάνω ςτισ οποίεσ βαςίηονται μασ οδθγοφν ςτο 
να ςυμπεράνουμε ότι κα πρζπει να εξαςφαλιςτεί ζνα εκ πρϊτθσ όψεωσ κακικον τθσ πολιτείασ όςον 
αφορά τθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ ςε όςουσ δεν καλφπτονται από τθν κφρια (μακρο-)κατανομι 
(Gauthier 1983). Αυτό μπορεί να εκφραςτεί με το παρακάτω Κεϊρθμα: 

 
Κεϊρθμα 6: Γενικό Θεϊρθμα Κςθσ Μεταχείριςθσ 

Εφόςον όλοι οι άνκρωποι είναι ίςοι ωσ άτομα κι όμωσ ζχουν διαφορετικζσ ανάγκεσ 
περίκαλψθσ, θ ιςότθτα απαιτεί διαφορετικι μεταχείριςθ όπου αυτι είναι απαραίτθτθ για 
να αποκαταςτιςει ι να διατθριςει τθν ικανότθτα ίςθσ εκμετάλλευςθσ ευκαιριϊν που είναι 
διακζςιμεσ ςτθν κοινωνία. 

 
Αυτό ςυνεπάγεται από τα Κεωριματα 1 και 2 και από τισ Τποκζςεισ 1-4, παραπάνω. Συπικά το 

Κεϊρθμα 6 βαςίηεται ςτο γεγονόσ ότι, λογικά, θ ιςότθτα είναι μια χωροταξικι και όχι μια μακθματικι 
ςχζςθ μζςα ςτθν οποία κα πρζπει να διατθρθκοφν οι ςχετικζσ κζςεισ και αναλογίεσ - που ςτθν 
περίπτωςθ των υπθρεςιϊν υγείασ είναι τα διαφορετικά ςθμεία εκκίνθςθσ κατάςταςθσ υγείασ των 
πολιτϊν. 

φμφωνα με τθ ςυνάρτθςθ τθσ κφριασ (μακρο-)κατανομισ, αυτι θ γενικι υποχρζωςθ 
δευτερεφουςασ (μακρο-)κατανομισ μπορεί να μεταφραςτεί ςε ςυγκεκριμζνο (μακρο-)επίπεδο ωσ 
ακολοφκωσ: 

 
Κεϊρθμα 7: Εκ πρϊτθσ όψεωσ Κακικον Δευτερεφουςασ (Μακρο-)κατανομισ 

Αν θ κατάςταςθ υγείασ μιασ ομάδασ ατόμων μζςα ςτθν κοινωνία είναι ςθμαντικά 
χαμθλότερθ από αυτι του ςτατιςτικοφ μζςου όρου τθσ κοινωνίασ και αν οι ανάγκεσ υγείασ 
αυτισ τθσ ομάδασ δεν καλφπτονται από τθν κφρια (μακρο-)κατανομι, τότε μια 
δευτερεφουςα (μακρο-)κατανομι που κατευκφνεται ςτθν ικανοποίθςθ αυτϊν των αναγκϊν 
είναι εκ πρϊτθσ όψεωσ υποχρεωτικι, και αντίςτροφα. 

 
Αν St είναι θ κατάςταςθ υγείασ, u είναι θ ομάδα ατόμων που δεν καλφπτονται οι ανάγκεσ υγείασ 

τθσ, a είναι το μζςο άτομο ςτθν κοινωνία, t είναι ο χρόνοσ, pf είναι θ εκ πρϊτθσ όψεωσ υποχρζωςθ, 
Ms είναι θ δευτερεφουςα (μακρο-)κατανομι, τότε το Κεϊρθμα μπορεί να εκφραςτεί ςυμβολικά ωσ: 

 

 (  )  
 

Σο κεϊρθμα αναφζρεται ωσ να ζχει μια διπλι υπόκεςθ, κακϊσ είναι θκικά ακατάλλθλο θ 
κατάςταςθ υγείασ μιασ αρχικά μειονεκτοφςασ ομάδασ να βρίςκεται πάνω του ςτατιςτικοφ μζςου 
όρου ωσ αποτζλεςμα τθσ δευτερεφουςασ (μακρο-)κατανομισ. Αυτό κα μποροφςε να αποτελζςει 
αντίςτροφθ (προσ τα πάνω) διάκριςθ. Οι ςυνζπειεσ αυτοφ διερευνϊνται περιςςότερο παρακάτω. 
 
Περιοριςμοί 

Δεδομζνου ότι θ δευτερεφουςα (μακρο-)κατανομι εμπίπτει ςτθν γενικι εντολι για παροχι 
υπθρεςιϊν υγείασ με δθμόςια χρθματοδότθςθ, είναι ςθμαντικό να τονίςουμε ότι διζπεται από τισ 
ίδιεσ θκικζσ παραμζτρουσ όπωσ και θ κφρια (μακρο-)κατανομι. Αυτό ςθμαίνει ότι οι μονάδεσ 
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μζτρθςθσ τόςο του αποτελζςματοσ όςο και τθσ αποτελεςματικότθτασ εφαρμόηονται ςτον ίδιο βακμό. 
υγκεκριμζνα, αυτό ςθμαίνει ότι θ δευτερεφουςα (μακρο-) κατανομι είναι θκικά ςφμφωνθ αν και 
μόνο αν υπάρχει μια παρζμβαςθ με κετικό ςυντελεςτι δράςθσ/ αποτελεςματικότθτασ. Περαιτζρω, ο 
ςυντελεςτισ αυτόσ πρζπει να εμπίπτει ςτο εφροσ που κεωρείται αποδεκτό για δράςεισ που 
χρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο τθσ κφριασ (μακρο-) κατανομισ – κάτι το οποίο δίνει λαβι για το 
ακόλουκο Κεϊρθμα: 
 
Κεϊρθμα 8: Θεϊρθμα Κςθσ Αποτελεςματικισ Κατανομισ  

Μια εκ πρϊτθσ όψεωσ υποχρζωςθ τθσ δευτερεφουςασ μακρο-κατανομισ γίνεται 
πραγματικι υποχρζωςθ αν και μόνον αν οι ςυντελεςτζσ δράςθσ/αποτελεςματικότθτασ των 
παρεμβάςεων που αποτελοφν ςτόχο κατά τθ δευτερεφουςα (μακρο-)κατανομι εμπίπτουν 
εντόσ του εφρουσ των ςυντελεςτϊν δράςθσ/αποτελεςματικότθτασ που ζχουν ιδθ κεωρθκεί 
ωσ αποδεκτοί ςτισ παρεμβάςεισ που επιλζχκθκαν κατά τθν κφρια (μακρο-)κατανομι. 

 
Εάν το r ςυμβολίηει μια πραγματικι υποχρζωςθ και το A το ςυντελεςτι 

δράςθσ/αποτελεςματικότθτασ, τότε αυτό μπορεί να αναπαραςτακεί ςυμβολικά ωσ εξισ: 
 

 ( ) (  ) 
 

’ αυτό το κεϊρθμα εκφράηεται το γεγονόσ ότι αν ξεπεραςτεί το εφροσ που ζχει γίνει αποδεκτό 
από τθν κοινωνία για οριςμζνα μζλθ τθσ, τότε αυτό κεωρείται ωσ αντίςτροφθ διάκριςθ. Κα πρζπει να 
ςθμειωκεί ότι δεν υπάρχει κάποιο κεϊρθμα που να αςχολείται ξεχωριςτά με τον προςδιοριςμό των 
ςυντελεςτϊν δράςθσ/ αποτελεςματικότθτασ. Ο λόγοσ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι μια τζτοια διαδικαςία 
κα διζκρινε πολφ διαφορετικζσ ανάγκεσ υγείασ (ακραίεσ τιμζσ) και που κα ιταν επίςθσ, και 
διαφορετικζσ ςε θκικι βάςθ από τισ ανάγκεσ υγείασ ενόσ μζςου πολίτθ. Αυτό κα παραβίαηε τθν αρχι 
τθσ ιςότθτασ και τθσ δικαιοςφνθσ. Σο εφροσ δράςθσ/ αποτελεςματικότθτασ, εφόςον αναγνωριςτεί και 
γίνει αποδεκτό από τθν κοινωνία, κα πρζπει να παραμείνει το ίδιο για όλουσ. 

Ακόμα, οι προθγθκείςεσ ςυνκικεσ επιβάλλουν περιοριςμοφσ ςτθ δευτερεφουςα (μακρο-) 
κατανομι όςον αφορά τα επιτευχκζντα αποτελζςματα βάςει των επιλεχκζντων δράςεων. Για 
παράδειγμα, οι παρεμβάςεισ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ είναι εςτιαςμζνεσ ςτθν ανάγκθ, και ωσ εκ τοφτου 
για κάκε είδοσ προβλιματοσ υγείασ/ ςυςτιματοσ υγείασ προβλζπεται και ζνα είδοσ παρζμβαςθσ. 

Ωςτόςο, όπωσ και με τθν κφρια (μακρο-)κατανομι που περιγράφεται ςτο Κεϊρθμα 4β, μια 
ςυγκεκριμζνθ παρζμβαςθ μπορεί να παράγει ζνα αποτζλεςμα που εμπίπτει ςτο ςχετικό εφροσ, ενϊ θ 
επίδραςι τθσ ςτθν ςυνολικι κατάςταςθ τθσ υγείασ των ατόμων είναι αμελθτζα ι ακόμθ και 
ανφπαρκτθ. Για παράδειγμα, αυτό κα ςυνζβαινε ςτθν περίπτωςθ που αντιμετωπιηόταν με επιτυχία θ 
νεφρικι ανεπάρκεια κάποιου ο οποίοσ πζκαινε, όντασ ςτα τελευταία ςτάδια τθσ νόςου του AIDS. ε 
καταςτάςεισ ςαν αυτζσ, θ επιβεβλθμζνθ ςε άλλεσ περιπτϊςεισ παρζμβαςθ δεν είναι τίποτα 
περιςςότερο από ζνα μζτρο παρθγοριάσ με τθν ευρεία ζννοια του όρου. Ο ςτόχοσ τθσ παρθγορθτικισ 
κεραπείασ, ωςτόςο, μπορεί να επιτευχκεί πιο ςωςτά με τθ χριςθ άλλων μζτρων. Κατά ςυνζπεια, 
ζχουμε ζνα περαιτζρω κεϊρθμα περιοριςμοφ: 

 
Κεϊρθμα 9: Περιοριςμόσ Δευτερεφουςασ (Μακρο-)κατανομισ 

Αν θ κατάςταςθ υγείασ τθσ μειονεκτοφςασ ομάδασ μετά τθ δευτερεφουςα (μακρο-)κατά-
νομι δεν είναι ίςθ ι καλφτερθ από ότι πριν και θ διατιρθςθ ι βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ 
υγείασ μπορεί να αποδοκεί ςτθ δευτερεφουςα (μακρο-)κατανομι, τότε θ υποχρζωςθ τθσ 
κοινωνίασ να εφαρμόςει ςτοχοκετθμζνθ δευτερεφουςα (μακρο-)κατανομι παφει. 
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[(  + Ms)  (  – Ms)  
 

Αυτό παραλλθλίηεται με μια παρόμοια κατάςταςθ ςτθν κφρια (μακρο-)κατανομι, αποκλείοντασ 
ωσ θκικά ακατάλλθλεσ τισ δαπάνεσ πόρων ςε άχρθςτεσ παρεμβάςεισ.1 

Επιπλζον, ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ ιςότθτασ κα πρζπει θ κατάςταςθ τθσ υγείασ των ατόμων 
που επωφελοφνται εξαιτίασ τθσ δευτερεφουςασ (μακρο-)κατανομισ να είναι ςυγκριτικά ςτο μζςο 
επίπεδο τθσ κατάςταςθσ υγείασ των άλλων μελϊν τθσ κοινωνίασ, γιατί ςε διαφορετικι περίπτωςθ 
(υπερβολικι βελτίωςθ τθσ υγείασ) κα μποροφςε να αποτελζςει αντίςτροφθ διάκριςθ, όπωσ 
αναφζρκθκε παραπάνω. υνεπϊσ, αν κάποιοσ ςυνδυάςει τα Κεωριματα 6, 7, 8 και 9 λαμβάνει το 
εξισ: 
 
Κεϊρθμα 10: Υπερβολικι Βελτίωςθ 

Θ κατάςταςθ τθσ υγείασ των ομάδων που επωφελοφνται λόγω τθσ δευτερεφουςασ (μακρο-) 
κατανομισ δεν πρζπει να υπερβεί το ςτατιςτικό μζςο όρο τθσ κατάςταςθ τθσ υγείασ των 
άλλων μελϊν τθσ κοινωνίασ.2 

 
Αυτό μπορεί να αναπαραςτακεί με ζνα τφπο ωσ εξισ:  
 

 (  )  
 

Θ ςειρά των τφπων που εκφράηουν το πϊσ θ κφρια και θ δευτερεφουςα (μακρο-)κατανομι κα 
είναι δομθμζνθ μπορεί να εφαρμοςτεί αναδρομικά κακϊσ, λιγότεροι ι περιςςότεροι πόροι γίνονται 
διακζςιμοι (Safranyik 2000). 
 
Ανακοφφιςθ 

Σθν ίδια ςτιγμι, θ υγειονομικι περίκαλψθ είναι κάτι περιςςότερο από ότι απλϊσ να προςπακεί 
να βελτιϊςει ι να κεραπεφςει μια ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ. Λςχφει, επίςθσ, το γεγονόσ ότι κάποιεσ 
καταςτάςεισ είναι ανίατεσ και εκείνοι που υποφζρουν από αυτζσ κα πεκάνουν. Επιπλζον, πολλά 
άτομα δεν πεκαίνουν ξαφνικά, αλλά βρίςκονται ςτο τελικό ςτάδιο μιασ αςκζνειασ και υποφζρουν μια 
παρατεταμζνθ διαδικαςία κανάτου. Θ Αρχι τθσ Αδυναμίασ ςυνεπάγεται ότι δεν χρειάηεται οι 
κεραπευτικζσ προςπάκειεσ να επεκτείνονται για λογαριαςμό τουσ. Παρ’ όλα αυτά, οι αρχζσ τθσ 
Λςότθτασ και τθσ Δικαιοςφνθσ, μαηί με αυτι τθσ Αυτονομίασ, ςυνεπάγονται ότι θ φροντίδα τουσ δεν 
πρζπει να εγκαταλειφκεί. Αυτό κα πρζπει να αντικατοπτριςτεί ςε οποιαδιποτε προςζγγιςθ για τθν 
υγειονομικι περίκαλψθ που ιςχυρίηεται ότι είναι δεοντολογικι. Εάν ο όροσ, «ανακοφφιςθ» 
ερμθνεφεται ωσ προςπάκεια βελτίωςθσ τθσ ταλαιπωρίασ των αςκενϊν, χωρίσ να επιχειροφν μια 
κεραπευτικι προςπάκεια, τότε αυτοί οι παράγοντεσ αναγνωρίηονται από το ακόλουκο Κεϊρθμα: 
 
Κεϊρθμα 11: Υποχρζωςθ τθσ Ανακοφφιςθσ  

Όλα τα πρόςωπα ζχουν το δικαίωμα για κατάλλθλεσ προςπάκειεσ ανακοφφιςθσ. 

                                                 
1
 Αυτό δεν ςθμαίνει ότι καμιά παρζμβαςθ δεν κα ιταν κατάλλθλθ: απλϊσ, ο τφποσ τθσ παρζμβαςθσ πρζπει να 

επανεξεταςτεί. Ακόμθ, προςπάκειεσ ανακοφφιςθσ από μόνεσ τουσ κα μποροφςαν να εφαρμοςτοφν.  
2
 Επειδι οριςμζνεσ από τισ παρεμβάςεισ που αξιολογοφνται ωσ υποχρεωτικζσ κατά τθν διαδικαςία τθσ (μακρο-

κατανομισ είτε ςϊηουν ηωζσ, είτε απλϊσ βελτιϊνουν τθν ποιότθτα, για λόγουσ ιςότθτασ, κα ιταν καλό να 
ιςχφουν και ςε αυτι τθν περίπτωςθ οι ίδιεσ γενικζσ προχποκζςεισ που ιςχφουν κατά τθν κφρια (μακρο-) 
κατανομι. Αυτό κα μποροφςε να εκφραςτεί ωσ παράγωγο κεϊρθμα του Κεωριματοσ 5 (Κακοριςμόσ 
Δθμοςίων Προτιμιςεων) ςτο 5β (Επιλογι ςε ζνα κλάδο), ςτθν περίπτωςθ, όμωσ τθσ δευτερεφουςασ (μάκρο-) 
κατανομισ.  
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Αυτό ςυνεπάγεται από τα Κεωριματα 2-4 και 7-8, όπου κα πρζπει να ζχουμε κατά νου ότι αυτό 
που αποτελεί τθν καταλλθλότθτα για μια ςυγκεκριμζνθ παρζμβαςθ κακορίηεται ςε ςχζςθ με αυτι τθν 
παρζμβαςθ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ καταλλθλότθτα των προςπακειϊν ανακοφφιςθσ πρζπει να μετράται 
με βάςθ τθν ανακοφφιςθ και τθν απουςία πόνου. 
 
υμπεράςματα 

Σα παραπάνω περιγράφουν ζναν τρόπο προκειμζνου με τθ χριςθ τθσ ςτατιςτικισ να αντλθκοφν 
δείκτεσ μζτρθςθσ των υγειονομικϊν αναγκϊν των πολιτϊν, οι δθμόςιεσ προτιμιςεισ των πολιτϊν για 
τισ υγειονομικζσ παρεμβάςεισ, κακϊσ και δείκτεσ μζτρθςθσ των αποδεκτϊν από τουσ πολίτεσ 
αναμενόμενων αποτελεςμάτων από τισ εφαρμοηόμενεσ πολιτικζσ. Όλα αυτά ζχουν ωσ απϊτερο 
ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ μοντζλου κατανομισ των υγειονομικϊν πόρων ςε μακρο-επίπεδο και 
επίπεδο πολιτικισ. Σαυτόχρονα, είναι ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι το μοντζλο που ζχει αναπτυχκεί 
μζχρι ςτιγμισ είναι ατελζσ. Δεν αςχολείται με τθν ανάγκθ για ζρευνα βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν ςτισ 
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ υγείασ, το οποίο είναι από μόνο του θκικά αναγκαίο υπό τισ Αρχζσ τθσ Λςότθτασ 
και τθσ Δικαιοςφνθσ. Άλλωςτε, οι ςυντελεςτζσ αποτελεςματικότθτασ των υγειονομικϊν παρεμβάςεων 
ςυνδζονται άμεςα και λειτουργικά με τισ δαπάνεσ ζρευνασ για τθν υγεία. Επίςθσ, δεν αςχολείται 
ςυγκεκριμζνα με το ηιτθμα του πϊσ το ςυνολικό μζγεκοσ του προχπολογιςμοφ τθσ υγειονομικισ 
περίκαλψθσ κα πρζπει να κακορίηεται ςε πρϊτθ φάςθ. Αυτά αποτελοφν τομείσ για τθν περαιτζρω 
ανάπτυξθ του μοντζλου και είναι υπό διερεφνθςθ. 
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Επιςτημονικό Άρθρο 
 

Μια Περιφερειακι Ανάλυςθ τθσ Δραςτθριότθτασ των Μεταμοςχεφςεων ςτθν Λταλία: 
Ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν Προςφορά και τθ Ηιτθςθ   

Αμαλία-Ντόνια όφιο, Πανεπιςτιμιο τθσ Ρϊμθσ «Tor Vergata», Λταλία  
Λάρα Γκίττο, Πανεπιςτιμιο τθσ Κατάνια και Πανεπιςτιμιο τθσ Ρϊμθσ «Tor Vergata», Λταλία  

 
Ειςαγωγι 

Θ μεταμόςχευςθ οργάνων είναι μια ευρζωσ διαδεδομζνθ διαδικαςία αντιμετϊπιςθσ των εκφυλιςτικϊν 
νόςων για τισ οποίεσ οι εναλλακτικζσ κεραπείεσ είναι ανζφικτεσ. Θ μεταμόςχευςθ είναι ςυνεπϊσ ο μόνοσ τρόποσ 
για να διαςφαλιςκεί θ επιβίωςθ του αςκενι ι για να βελτιωκεί ςθμαντικά θ ποιότθτα ηωισ του. Ωςτόςο, θ 
μεταμόςχευςθ οργάνων ςυνεπάγεται αρκετά ςθμαντικά ηθτιματα οικονομικισ φφςθσ (Machnicki et al. 2006). 

Πρϊτον, το κλαςςικό οικονομικό πρόβλθμα ζλλειψθσ πόρων λαμβάνει μάλλον δραματικζσ διαςτάςεισ 
κακότι απαιτείται από αςκενείσ και γιατροφσ να αντιμετωπίςουν τα προβλιματα που δθμιουργοφνται λόγω 
ζλλειψθσ μοςχευμάτων: θ προςφορά δυνθτικϊν δωρθτϊν, είναι ςτθν πραγματικότθτα πάντα χαμθλότερθ από 
τθ ηιτθςθ, κάτι που ςυνεπάγεται μεγάλεσ λίςτεσ αναμονισ. 

Θ οικονομικι βιβλιογραφία ζχει επικεντρωκεί ςτθν ανάπτυξθ μοντζλων ενκάρρυνςθσ πολιτικϊν δωρεάσ 
οργάνων. Οι Jacobbi et al. (1997) επιςιμαναν τθν ανάγκθ για επζκταςθ τθσ βάςθσ δωρθτϊν, εξιςορροπϊντασ 
τουσ ςχετιηόμενουσ κινδφνουσ και ωφζλειεσ. Σο κίνθτρο προσ ενεργζσ πολιτικζσ δωρεάσ ζχει επίςθσ υποςτθριχκεί 
από τουσ Rizvi και Naqvi (1997) οι οποίοι προςζγγιςαν το πρόβλθμα από τθν πλευρά των αναπτυςςόμενων 
χωρϊν. 

Δεφτερον, παρ’ ότι οι μεταμοςχεφςεισ οργάνων είναι πολφ ακριβζσ ζχουν αξιοςθμείωτα αποτελζςματα ςε 
όρουσ παράταςθσ προςδόκιμου ορίου ηωισ, που μποροφν να μετρθκοφν με μεκόδουσ οικονομικισ 
αξιολόγθςθσ. Για παράδειγμα, μια ςθμαντικι ομάδα αναλφςεων εξετάηει τθν ποιότθτα ηωισ αςκενϊν μετά από 
εγχείριςθ μεταμόςχευςθσ, όπωσ π.χ. οι Chang et al. (2004) ςτθ μελζτθ τουσ για τθν αντιλαμβανόμενθ ποιότθτα 
ηωισ από αςκενείσ μετά από μεταμόςχευςθ νεφροφ. Σζλοσ, τα ςυςτιματα κατανομισ οργάνων ςε αςκενείσ ςε 
λίςτεσ αναμονισ ζχουν ςθμαντικζσ θκικζσ επιπτϊςεισ, θ πιο ςθμαντικι των οποίων αφορά τον κακοριςμό του 
εγκεφαλικοφ κανάτου του δυνθτικοφ δότθ. 

ε κάκε περίπτωςθ, θ μεταμόςχευςθ οργάνων μπορεί να προβλθκεί ωσ μια παραγωγικι δραςτθριότθτα θ 
οποία απαιτεί πολφπλευρεσ και πολφπλοκεσ διαδικαςίεσ και εκτελείται από διαφορετικοφσ επαγγελματίεσ οι 
οποίοι εργάηονται ςε διαφορετικζσ μονάδεσ. Πριν πραγματοποιθκεί θ μεταμόςχευςθ, μια ςειρά προκαταρκτικϊν 
διαδικαςιϊν είναι απαραίτθτθ για τθ ςυνολικι επιτυχία τθσ επζμβαςθσ, όπωσ: 

 θ διάγνωςθ και φροντίδα των λθπτϊν ςε αναμονι, 

 θ διαχείριςθ των λιςτϊν αναμονισ με κοινά και διαφανι κριτιρια, 

 θ διάγνωςθ και φροντίδα των μελλοντικϊν δωρθτϊν που βρίςκονται ςε μθχανικι υποςτιριξθ για να 
κρατθκοφν ςτθ ηωι και ο κακοριςμόσ του κανάτου τουσ από μια ομάδα ειδικϊν γιατρϊν και ςυμβοφλων, 

 θ αφαίρεςθ και μεταφορά των οργάνων από το νοςοκομείο που φιλοξενείται ο δωρθτισ ςτο νοςοκομείο 
που νοςθλεφεται ο λιπτθσ,  

 θ αναγνϊριςθ του λιπτθ ςτθ λίςτα αναμονισ και θ προετοιμαςία του για τθ μεταμόςχευςθ,  

 θ ανάλυςθ, θ διατιρθςθ, θ μεταφορά και θ κατανομι των οργάνων, 

 θ εμφφτευςθ μοναδικϊν/κφριων οργάνων και 

 θ μετεγχειρθτικι φροντίδα και θ αποκατάςταςθ των αςκενϊν.   
 
Αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ, ςυνεπϊσ, απαιτοφν τθ λειτουργία ενόσ αποτελεςματικοφ οργανιςμοφ και τθν 

ειςαγωγι ςυμβατικϊν και ομοιογενϊν διαδικαςιϊν για τθ διαςφάλιςθ των καλφτερων δυνατϊν 
αποτελεςμάτων, ςε όρουσ αποτελεςματικότθτασ. 
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Προςφορά Μοςχευμάτων 

τθν Λταλία, ςφμφωνα με το Νόμο 91/1999, το ςφςτθμα ςυντονιςμοφ των δραςτθριοτιτων δωρεάσ, 
αφαίρεςθσ και μεταμόςχευςθσ οργάνων αποτελείται από ζνα δίκτυο τεςςάρων επιπζδων: εκνικό, περιφερειακό, 
διαπεριφερειακό και τοπικό.  

Σο επίπεδο τοπικοφ ςυντονιςμοφ (Σοπικζσ Αρχζσ Τγείασ και Κζντρα Μεταμοςχεφςεων) είναι υπεφκυνο για 
τθ διαχείριςθ των δυνθτικϊν δοτϊν με τθν υποςτιριξθ ειδικϊν ιατρϊν και ςυμβοφλων, των οποίων κακικον 
είναι να παρακολουκοφν τα διάφορα ςτάδια δωρεάσ, να μεταδίδουν τα δεδομζνα ςτο κατάλλθλο περιφερειακό 
κζντρο και να εφαρμόηουν τισ πράξεισ πλθροφόρθςθσ. 

Σο επίπεδο περιφερειακοφ ςυντονιςμοφ, που λειτουργεί μζςω των Περιφερειακϊν Κζντρων 
Μεταμόςχευςθσ αςχολείται με τισ περιφερειακζσ λίςτεσ αναμονισ, τισ πράξεισ αφαίρεςθσ των οργάνων και τθν 
ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με τισ περιφερειακζσ μονάδεσ υποςτιριξθσ επειγόντων περιςτατικϊν, εκτόσ από τον 
ζλεγχο των ανοςοποιθτικϊν εξετάςεων και τθν κατανομι των οργάνων. Επίςθσ, ζχει επαφζσ με το 
Διαπεριφεριακό Κζντρο Μεταμοςχεφςεων. 

Σο επίπεδο διαπεριφερειακοφ ςυντονιςμοφ, αποτελείται προςωρινά από τθν Διαπεριφερειακι Ζνωςθ 
Μεταμόςχευςθσ (AIRT), το Πρόγραμμα Μεταμοςχεφςεων Βορείου Λταλίασ (NITp) και τον Οργανιςμό 
Μεταμοςχεφςεων Κεντρικισ και Νότιασ Λταλίασ. Αυτά τα διαπεριφερειακά κζντρα ςυνδζονται με το 
Περιφερειακό και Εκνικό κζντρο μεταμοςχεφςεων όςον αφορά όλα τα ηθτιματα που ςχετίηονται με το 
ςυντονιςμό των δωρθτϊν οργάνων, τθν υπερπροςφορά οργάνων, τα επείγοντα περιςτατικά και τθν παροχι 
οργάνων εκ των προτζρων και τθν αντικατάςταςι τουσ.  

Σο εκνικό επίπεδο ςυντονιςμοφ αποτελείται από το Εκνικό Κζντρο Μεταμοςχεφςεων, το οποίο είναι ζνα 
τεχνικό ςϊμα του Τπουργείου Τγείασ. Παρακολουκεί τισ δραςτθριότθτεσ δωρεάσ και μεταμόςχευςθσ ςε εκνικό 
επίπεδο μζςω του Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Μεταμοςχεφςεων (SIT) και κακορίηει τα τεχνικά και λειτουργικά 
πρωτόκολλα κατευκυντιριων οδθγιϊν για τθν εφαρμογι τουσ. 

Οι μεταμοςχεφςεισ μποροφν να διεξαχκοφν μόνο ςτα Κζντρα Μεταμοςχεφςεων που εξουςιοδοτοφνται 
από τισ Περιφερειακζσ Αρχζσ, βάςει ςυγκεκριμζνων τεχνικϊν και επαγγελματικϊν απαιτιςεων. Αυτι τθ ςτιγμι 
υπάρχουν 47 Κζντρα Μεταμόςχευςθσ ςε όλθ τθ χϊρα, με διαφορετικι κατανομι θ οποία βαςίηεται ςτον τφπο 
μεταμοςχευμζνου οργάνου. 

Ο Πίνακασ 1 μασ πλθροφορεί για τθν κατανομι των Κζντρων Μεταμοςχεφςεων, ανά μεταμοςχευμζνο 
όργανο. Θ πλειοψθφία των κζντρων πραγματοποιεί μεταμοςχεφςεισ νεφρϊν, ενϊ ςτθν περίπτωςθ των Κζντρων 
Μεταμόςχευςθσ ιπατοσ υπάρχει μεγάλθ ςυγκζντρωςθ, θ οποία γίνεται ακόμθ μεγαλφτερθ ςτθν περίπτωςθ των 
Κζντρων Μεταμόςχευςθσ καρδιάσ. Μεταμοςχεφςεισ πολλαπλϊν οργάνων πραγματοποιοφνται μόνο ςε εννζα 
περιοχζσ τθσ Λταλίασ (Πίνακασ 1).  

 
Ηιτθςθ Μοςχευμάτων  

Σα δεδομζνα για τθ δυνθτικι ηιτθςθ μοςχευμάτων και τθν κινθτικότθτα των αςκενϊν μποροφν να 
λθφκοφν από τισ λίςτεσ αναμονισ ςε κάκε Κζντρο Μεταμοςχεφςεων: Λταλοί και ξζνοι ι εκτόσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ πολίτεσ, μζςω του Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ μποροφν να κάνουν αίτθςθ για μια κζςθ ςτθ λίςτα 
αναμονισ μοςχευμάτων. Ο Πίνακασ 2 δείχνει τον αρικμό των αςκενϊν ςτισ λίςτεσ αναμονισ ανά Περιφζρεια. 
Αναγνωρίηονται οι ακόλουκεσ ροζσ: 
1. εκτόσ αςκενείσ, δθλαδι αςκενείσ που προτιμοφν να αιτθκοφν για μια κζςθ ςε λίςτα αναμονισ εκτόσ τθσ 

δικισ τουσ Περιφζρειασ. Ο αρικμόσ αυτϊν των αςκενϊν δίνεται ςε κάκε γραμμι και είναι ενδεικτικόσ τθσ 
κινθτικότθτασ από τθ μια Περιφζρεια ςτθν άλλθ,  

2. κάτοικοι αςκενείσ, δθλαδι αςκενείσ που αιτοφνται για κζςθ ςε λίςτα αναμονισ ςτθν περιφζρειασ κατοικίασ 
τουσ, χωρίσ να μετακινθκοφν κάπου αλλοφ, 
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3. εντόσ αςκενείσ, δθλαδι αςκενείσ που εγγράφονται ςε λίςτα αναμονισ ςε περιφζρεια διαφορετικι τθσ 
περιφζρειασ κατοικίασ τουσ. υνεπϊσ, θ ροι «εντόσ» αςκενϊν καταγράφει τουσ αςκενείσ που ειςζρχονται 
ςτθν περιφζρεια τθσ λίςτασ αναμονισ.    
 

Πίνακασ 1. Περιφερειακά Κζντρα Μεταμοςχεφςεων, ανά μεταμοςχευμζνο όργανο  

Περιφζρεια 
Αρικμόσ 
Κζντρων 

Κζντρα 
Καρδιάσ 

Κζντρα 
Ιπατοσ 

Κζντρα 
Νεφρών 

Κζντρα άλλων 
οργάνων 

Κζντρα πολλαπλών 
μεταμοςχεφςεων 

Abruzzo-Molise 2 1 0 1 0 0 

Basilicata 0 0 0 0 0 0 

Calabria 2 0 0 2 0 0 

Campania 4 1 1 2 0 0 

Emilia Romagna 3 1 2 3 0 2 

Friuli V G. 2 1 1 1 1 0 

Latium 5 2 3 4 0 2 

Liguria 1 0 1 1 0 1 

Lombardy 8 3 4 8 2 4 

Marche 1 0 1 1 1 0 

Piedmont-Valle d’Aosta 3 2 1 3 0 1 

Bolzano 0 0 0 0 0 0 

Trento 0 0 0 0 0 0 

Apulia 2 0 1 2 1 0 

Sardinia 2 1 1 2 0 1 

Sicily 4 2 1 3 0 1 

Tuscany 3 1 1 3 0 1 

Umbria 1 0 0 1 0 0 

Veneto 4 2 2 4 3 1 
Πθγι: SIT,  Τπουργείο Τγείασ, 2006. 

 

Θ τελευταία γραμμι του Πίνακα 2 δίνει τον ςυνολικό αρικμό αςκενϊν ςε λίςτα αναμονισ ςτθν κάκε 
Περιφζρεια (εντόσ και κάτοικοι) και μπορεί να κεωρθκεί ζνασ παράγοντασ ζλξθσ αςκενϊν ανά Περιφζρεια (με 
άλλα λόγια ο αρικμόσ των αςκενϊν – κατοίκων και μθ- που αιτοφνται για μια κζςθ ςτθ λίςτα αναμονισ τθσ κάκε 
Περιφζρειασ). Αντίκετα, θ τελευταία ςτιλθ ςτον Πίνακα 2 αναπαριςτά τθν ανάγκθ οργάνων για κάκε περιοχι 
(ςφνολο εκτόσ και κατοίκων αςκενϊν). 
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Πίνακασ 2.  Περιφζρεια Κατοικίασ ζναντι Περιφζρειασ ςτθν οποία ζγινε αίτθςθ για λίςτα αναμονισ  

Region Abruzzo Calabria Campania Emilia Romagna Friuli V.G. Latium Liguria Lombardy Marche Piedmont Apulia Sardinia Sicily Tuscany Umbria Veneto φνολο 

Abruzzo 117   66  30 4 32 14 1    2  13 279 

Basilicata   1 32  42 2 10  1 10  1 4  6 109 

Calabria 1 181 3 136 3 28 9 66 3 12 3  13 26 2 25 511 

Campania 41 1 669 332 13 143 35 162 2 46 61 7 23 120 41 219 1.915 

Emilia 
Romagna   1 868  2 4 100 15 9   2 19  59 1.079 

Friuli V.G.  1  1 66   6 2 1      27 104 

Latium 85 1 5 131 2 606 3 84 6 9 2 1 11 46 18 59 1.069 

Liguria    29   187 51  13    9  6 295 

Lombardy    157 3 2 10 1461 1 9 2 1 2 9  64 1.721 

Marche    72  3 1 75 95 2      48 296 

Molise 37  2 20 1 16  5 10  1   2  2 96 

Piedmont    26  2 7 84  448 1 1  5  11 585 

Bolzano    2 1   3        3 9 

Trento    5    24        18 47 

Apulia 11  1 365 33 51 9 122 11 10 661 1 6 37 3 74 1.395 

Sardinia    17  15 4 47 1 2 1 134  4 1 12 238 

Sicily  3  116 19 19 6 129 1 33 2 7 706 25  76 1.142 

Tuscany    112 2 8 18 54  6 1 4  197 1 8 411 

Umbria   1 16  18  26 7    1 9 75 8 161 

Valle d'Aosta      1  5  11   1    18 

Veneto   1 42 9 1  27 1 2   1   466 550 

φνολο 292 187 684 2.545 152 987 299 2573 169 615 745 156 767 514 141 1.204 12.030 

Πθγι: Εκνικό Κζντρο Μεταμοςχεφςεων, 2006.   
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τον Πίνακα 3, θ πρϊτθ ςτιλθ δείχνει τον αρικμό εκτόσ αςκενϊν. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ 
αςκενϊν εκτόσ πρζπει να ςυμπίπτει λογικά με το ςυνολικό αρικμό εντόσ αςκενϊν. Αν ζνασ 
αςκενισ αποφαςίςει να μετακινθκεί ςε άλλθ Περιφζρεια για επζμβαςθ μεταμόςχευςθσ, ςτθν 
ουςία ο αρικμόσ των αιτιςεων εκροισ πρζπει απαραίτθτα να ανταποκρίνεται ςτον αρικμό των 
αιτιςεων ειςροισ. 
 
Πίνακασ 3. Αρικμόσ αςκενών ςε λίςτεσ αναμονισ  
Περιφζρεια 
Κατοικίασ 

ΕΚΣΟ 
αςκενείσ 

ΚΑΣΟΛΚΟΛ 
αςκενείσ 

ΕΝΣΟ 
αςκενείσ 

ΤΝΟΛΟ: 
ΕΚΣΟ αςκενείσ +  

ΚΑΣΟΛΚΟΛ Αςκενείσ  

ΤΝΟΛΟ: 
ΕΝΣΟ αςκενείσ + 

ΚΑΣΟΛΚΟΛ Αςκενείσ 

Abruzzo 162 117 175 279 292 

Basilicata 109 0 0 109 0 

Calabria 330 181 6 511 187 

Campania 1.246 669 15 1.915 684 

Emilia Romagna 211 868 1.677 1.079 2.545 

Friuli V.G. 38 66 86 104 152 

Latium 463 606 381 1.069 987 

Liguria 108 187 112 295 299 

Lombardy 260 1.461 1.112 1.721 2.573 

Marche 201 95 74 296 169 

Molise 96 0 0 96 0 

Piedmont 137 448 167 585 615 

Bolzano 9 0 0 9 0 

Trento 47 0 0 47 0 

Apulia 734 661 84 1.395 745 

Sardinia 104 134 22 238 156 

Sicily 436 706 61 1.142 767 

Tuscany 214 197 317 411 514 

Umbria 86 75 66 161 141 

Valle d’Aosta 18 0 0 18 0 

Veneto 84 466 738 550 1.204 

φνολο  5.093 6.937 5.093 12.030 12.030 
Πθγι: SIT, Τπουργείο Τγείασ, 2006. 

 
Ο Πίνακασ 4 δείχνει τον αρικμό αςκενϊν που πραγματικά υπόκεινται ςε επζμβαςθ 

μεταμόςχευςθσ. Ο περιοριςμζνοσ αρικμόσ μεταμοςχεφςεων ςε ςχζςθ με τον αρικμό αςκενϊν 
ςε λίςτεσ αναμονισ, τονίηει τθν ανάγκθ αναγνϊριςθσ των κζντρων που είναι πιο πικανό να 
αντιμετωπίςουν τισ ανάγκεσ μεταμόςχευςθσ και τελικά επεξθγεί τθν διαπεριφερειακι 
κινθτικότθτα αςκενϊν. Θ κινθτικότθτα μπορεί να αιτιολογθκεί είτε από τθν παρουςία, ςε 
ςυγκεκριμζνεσ περιφζρειεσ, κζντρων αριςτείασ μεταμοςχεφςεων ι απλά από τθν φπαρξθ 
περιςςότερων δωρθτϊν. 
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 Πίνακασ 4.  Περιφζρεια Κατοικίασ ζναντι Περιφζρειασ όπου οι αςκενείσ υπόκεινται ςε μεταμόςχευςθ  

Περιφζρεια Abruzzo Calabria Campania Emilia Romagna Friuli V.G. Latium Liguria Lombardy Marche Piedmont Apulia Sardinia Sicily Tuscany Umbria Veneto φνολο 

Abruzzo 16   5 1 12  3 2 1   1 4  3 48 

Basilicata   1 1  17 1 4  1    3   28 

Calabria  24 1 17 1 8 3 11  5   5 7 1 6 89 

Campania 5  124 30 2 34 11 23  46 1 2 5 44 1 39 367 

Emilia Romagna    134 2 1 4 23 2 4    5  15 190 

Friuli V.G.     54   2      1  12 69 

Latium 19   9  197  9  5   2 31 4 7 283 

Liguria       54 15  5    2   76 

Lombardy 1   24 3 1 10 428 1 13    5  20 506 

Marche 1   8  1  6 51     2  2 71 

Molise 8   2  2 1 2  1    2  1 19 

Piedmont    1 2  3 17  255  1  8   287 

Bolzano          1      1 2 

Trento    1    6  1      12 20 

Apulia    34 13 11 6 8  11 58  4 16  8 169 

Sardinia    5 1 1  4  3 1 88  3   106 

Sicily   1 5 3 4 1 14  13  2 184 6 1 10 244 

Stato estero   1   4  1    2 10 4   22 

Tuscany    16  1 3 12 1 7  1  181  2 224 

Umbria      4  2 3    3 4 17 1 34 

Valle d'Aosta          7      1 8 

Veneto    2 12   10  2   2 1  213 242 

φνολο 50 24 128 294 94 298 97 600 60 381 60 96 216 329 24 353 3.104 

Πθγι: SIT, Τπουργείο Τγείασ, 2006 - ςτοιχεία επεξεργαςμζνα από τουσ ςυγγραφείσ.



 

Οικονομία + Υγεία, Τόμοσ 1
οσ

, Τεφχοσ 2
ο
, Απρίλιοσ-Μάιοσ-Ιοφνιοσ 2011 

 
38 

Σα κριτιρια αίτθςθσ μεταμόςχευςθσ ςε άλλθ περιφζρεια ποικίλουν ανάλογα με τα όργανα που αφορά. 
φμφωνα με τισ Οδθγίεσ για τισ Μεταμοςχεφςεισ Νεφρϊν, οι αςκενείσ είναι ελεφκεροι να αιτοφνται είτε ςε ζνα 
Κζντρο Μεταμόςχευςθσ ςτθν Περιφζρεια ςτθν οποία ηουν ι ςε οποιοδιποτε άλλο Κζντρο κελιςουν. Επιπλζον, 
αν θ περιφζρεια που ηει κάποιοσ ζχει λιγότερουσ από 5 δότεσ ανά εκατομμφριο κατοίκων, οι αςκενείσ μποροφν 
να αιτθκοφν ςε άλλα δυο κζντρα τθσ επιλογισ τουσ, εκτόσ από το τοπικό κζντρο, ςε ςφνολο τριϊν Κζντρων 
Μεταμόςχευςθσ. Όςον αφορά τισ μεταμοςχεφςεισ ιπατοσ αντίκετα, οι αςκενείσ μποροφν να κάνουν αίτθςθ ςε 
ζνα και μοναδικό Κζντρο αλλά οπουδιποτε ςτθ χϊρα, ανεξάρτθτα με το που κατοικοφν. Για άλλεσ 
μεταμοςχεφςεισ δεν υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ και οι διαδικαςίεσ τείνουν να ευνοοφν μια αίτθςθ ςτο 
Κζντρο Μεταμόςχευςθσ επιλογισ του αςκενι. τθν περίπτωςθ παιδιϊν και νζων (κάτω των 18 ετϊν) υπάρχει μια 
μοναδικι λίςτα για όλα τα προγράμματα μεταμόςχευςθσ. 

Σζλοσ, οι αςκενείσ μποροφν να κάνουν αίτθςθ ςτο εξωτερικό όταν τα Λταλικά κζντρα δεν είναι ςε κζςθ να 
παρζχουν τθ κεραπεία που χρειάηονται ι αν ο χρόνοσ αναμονισ για επζμβαςθ ι φροντίδα είναι μεγάλοσ. ε 
αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, οι αςκενείσ πρζπει να ηθτιςουν εξουςιοδότθςθ από τισ τοπικζσ αρχζσ υγείασ. Ο Πίνακασ 4 
δείχνει ότι 22 αςκενείσ υπζςτθςαν επζμβαςθ μεταμόςχευςθσ ςτο εξωτερικό το 2006. 
 
Πίνακασ 5.  Λίςτα αναμονισ ανά όργανο (αρικμόσ αςκενών) 
Περιφζρεια 
κατοικίασ 

Καρδιά Ιπαρ Νεφρό Πνεφμονασ Πάγκρεασ 

Εν. Εκ. . Εν. Εκ. . Εν. Εκ. . Εν. Εκ. . Εν. Εκ. . 

Abruzzo 7 13 20 0 33 33 110 100 210 0 9 9 0 6 6 

Basilicata 0 8 8 0 17 17 0 81 81 0 2 2 0 0 0 

Calabria 0 27 27 0 78 78 181 209 390 0 8 8 0 8 8 

Campania 22 41 63 82 185 267 565 977 1.542 0 29 29 0 11 11 

Emilia Romagna 39 22 61 212 5 217 587 141 728 3 28 31 13 12 25 

Friuli V. G. 2 1 3 15 7 22 47 24 71 0 4 4 2 2 4 

Latium 26 27 53 95 35 130 470 363 833 11 17 28 4 16 20 

Liguria 0 27 27 23 11 34 155 49 204 0 15 15 9 5 14 

Lombardy 142 27 169 150 72 222 1.060 138 1.198 66 14 80 43 6 49 

Marche 0 14 14 15 30 45 78 142 220 0 8 8 2 5 7 

Molise 0 5 5 0 6 6 0 85 85 0 0 0 0 0 0 

Piedmont 32 31 63 20 14 34 372 68 440 21 12 33 3 12 15 

Bolzano 0 3 3 0 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Trento 0 7 7 0 8 8 0 30 30 0 1 1 0 1 1 

Apulia 15 46 61 28 106 134 618 541 1.159 0 15 15 0 19 19 

Sardinia 26 2 28 12 21 33 94 40 134 0 11 11 2 28 30 

Sicily 35 42 77 186 51 237 460 313 773 15 13 28 9 13 22 

Tuscany 15 26 41 10 20 30 155 158 313 9 7 16 4 2 6 

Umbria 0 13 13 0 15 15 75 43 118 0 11 11 0 3 3 

Valle d’Aosta 0 3 3 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 1 1 

Veneto 63 13 76 81 25 106 299 30 329 20 6 26 3 4 7 

φνολο 424 399 823 929 744 1.673 5.326 3.547 8.873 145 210 355 94 154 248 

Πθγι: SIT, Τπουργείο Τγείασ, 2006.  

 
Ο Πίνακασ 5 δείχνει ςτοιχεία ςχετικά με τισ διαπεριφερειακζσ ροζσ κινθτικότθτασ κατά αρικμό οργάνου 

(καρδιά, ιπαρ, νεφρό, πνεφμονεσ, πάγκρεασ). 
Ο Πίνακασ 6 δείχνει ότι το 2005 και το 2006, ο αρικμόσ δωρθτϊν ανά Περιφζρεια διακρινόταν ςε 

καταγεγραμμζνοι και ενεργοί δωρθτζσ ανά εκατομμφριο κατοίκουσ. Οι καταγεγραμμζνοι δωρθτζσ είναι αυτοί για 
τουσ οποίουσ ο εγκεφαλικόσ κάνατοσ ζχει επιβεβαιωκεί και ςυνεπϊσ αποτελοφν δυνθτικοφσ δωρθτζσ, ενϊ 
ενεργοί δωρθτζσ είναι αυτοί εκ των οποίων τουλάχιςτον ζνα όργανο ζχει ιδθ αφαιρεκεί για επζμβαςθ 
μεταμόςχευςθσ. 
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Πίνακασ 6. Αρικμόσ Δωρθτών (ανά εκατομμφριο Κατοίκουσ)  
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Abruzzo-Molise 48,0 40,4 7,6 18,3 20,2 -1,9 

Basilicata 33,5 21,7 11,8 13,4 8,4 5,0 

Calabria 20,9 17,4 3,5 7,5 6,5 1,0 

Campania 19,6 23,7 -4,1 11,8 13 -1,2 

Emilia-Romagna 52,0 57,5 -5,5 29,6 36,4 -6,8 

Friuli-Venezia Giulia 41,4 40,5 0,9 35,5 31,3 4,2 

Latium 40,7 29,7 11,0 17,6 12,3 5,3 

Liguria 53,4 56,6 -3,2 38,2 40,7 -2,5 

Lombardy 30,0 28,7 1,3 22,4 20,4 2,0 

Marche 40,1 40,1 0,0 29,2 30,6 -1,4 

Piedmont-Valle d’Aosta 50,3 48,7 1,6 30,9 34,1 -3,2 

Bolzano 45,4 43,2 2,2 23,8 30,2 -6,4 

Trento 8,4 6,3 2,1 6,3 6,3 0,0 

Apulia 18,2 15,4 2,8 7,0 7,5 -0,5 

Sardinia 31,9 34,9 -3,0 23,3 20,2 3,1 

Sicily 21,1 19,9 1,2 9,9 7,2 2,7 

Tuscany 74,6 53,7 20,9 42,3 31,7 10,6 

Umbria 35,1 42,4 -7,3 12,1 15,7 -3,6 

Veneto 42,8 44,2 -1,4 30,0 32 -2,0 

Πθγι: SIT, Τπουργείο Τγείασ, 2006. 

 
Θ εικόνα που προκφπτει από τθν αναςκόπθςθ είναι ότι, ςε ςχζςθ με τθν προςφορά μοςχευμάτων, υπάρχει 

ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ πολλαπλά εξειδικευμζνων κζντρων μεταμόςχευςθσ και (καταγεγραμμζνων και ενεργϊν) 
δωρθτϊν ςτισ Βόρειεσ-Κεντρικζσ Περιφζρειεσ, ενϊ, ςε ςχζςθ με τθ ηιτθςθ μοςχευμάτων, οι μεταναςτευτικζσ ροζσ 
προζρχονται κυρίωσ από τισ Νότιεσ προσ τισ Βορειότερεσ Περιφζρειεσ. 
 

Αποτελζςματα και Εκκρεμι Ηθτιματα 

Παρά τα πολλά οικονομικά ηθτιματα που ςχετίηονται με μεταμοςχεφςεισ οργάνων υπάρχουν πολφ λίγεσ 
μελζτεσ που αναφζρονται ςτθν Λταλικι πραγματικότθτα. Οι πρϊτεσ μελζτεσ πραγματοποιικθκαν ςτο τζλοσ τθσ 
δεκαετίασ του 1980 (π.χ. Reale et al. 1987 για τθν τοποκεςία των Κζντρων Μεταμόςχευςθσ Καρδιάσ) και ςτθν 
αρχι τθσ δεκαετίασ του 1990 (Famulari et al. 1992 για τθ διοίκθςθ/διαχείριςθ των επεμβάςεων μεταμοςχεφςεων 
ςτθν Λταλία). 

Μια περιφερειακι ανάλυςθ που ςχετίηεται με τα κζντρα μεταμοςχεφςεων και τον τρόπο που διακρίνονται 
κατά μόςχευμα ςυμπεριλαμβάνεται ςε ζνα άρκρο των Gario et al. το 1993. Θ εν λόγω μελζτθ κατζγραψε τθ 
μεταμοςχευτικι δραςτθριότθτα ςτθν Περιφζρεια τθσ Λομβαρδίασ. Οι ςυγγραφείσ διαπιςτϊνοντασ τθν παντελι 
ζλλειψθ πλθροφοριϊν κόςτουσ των μεταμοςχεφςεων εςτίαςαν τθν ζρευνά τουσ ςτθν εκτίμθςθ του μζςου 
κόςτουσ των μεταμοςχεφςεων. Άλλα οικονομικά ηθτιματα που ςυςχετίηονται με τισ μεταμοςχεφςεισ 
περιγράφονται ςτισ μελζτεσ των Clerico και Zanola που διεξάγονται ςτα τζλθ του 1990 και ςτισ αρχζσ του 2000 
(1998, 2003). 

Ζνα κοινό χαρακτθριςτικό όλων των μελετϊν που ζχουν δθμοςιευτεί ωσ ςιμερα, είναι ότι βαςίηονται ςτθν 
εμπειρία ενόσ ςυγκεκριμζνου κζντρου μεταμόςχευςθσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι οι εργαςίεσ των 
Filipponi et al. 2003, Filipponi et al. 2003, Pisati et al. 2003 που αςχολικθκαν με τισ δραςτθριότθτεσ του 
νοςοκομείου Cisanello, ςτθν  Σοςκάνθ και θ πρόςφατθ μελζτθ του Passerani et al. (2007), θ οποία βαςίηεται ςτθν 
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περίπτωςθ του νοςοκομείου του Niguarda ςτο Μιλάνο. Επιπλεόν, αυτζσ οι μελζτεσ είναι απλά εμπειρικζσ, 
ςυνεπϊσ, δεν επιτρζπουν γενίκευςθ και δε μποροφν να ςυγκρικοφν με άλλεσ οργανωςιακζσ ρυκμίςεισ ι 
κεραπευτικζσ διαδικαςίεσ ι να παρζχουν κακαρι αξιολόγθςθ των ςυνκθκϊν ηιτθςθσ και προςφοράσ 
μοςχευμάτων. 

Μια εξαίρεςθ, ωςτόςο, ς’ αυτιν τθν κριτικι είναι θ εργαςία των Quintieri et al. (1999), θ οποία περιλαμβάνει 
τισ δραςτθριότθτεσ μεταμόςχευςθσ που ζλαβαν χϊρα ςτθν Λταλία τθν περίοδο 1992-1997, διαχωρίηει τουσ 
τφπουσ των οργάνων μεταμόςχευςθσ και περιγράφει τα χαρακτθριςτικά των δωρθτϊν και των λθπτϊν. Μια 
επιπλζον προςπάκεια για περιγραφι των ςυνκθκϊν ηιτθςθσ και προςφοράσ ζγινε από τουσ Casciani και Valeri 
(2000), οι οποίοι επικεντρϊνονται ςτθ ςχζςθ μεταξφ ηιτθςθσ (αςκενείσ ςτισ λίςτεσ αναμονισ) και προςφοράσ 
(αρικμόσ δωρθτϊν και Κζντρων Μεταμόςχευςθσ): οι μεταβλθτζσ που αναγνωρίηονται από τουσ ςυγγραφείσ ωσ 
δείκτεσ προςφοράσ και ηιτθςθσ είναι οι ίδιοι με αυτοφσ που χρθςιμοποιοφνται ςτο παρόν άρκρο. 

Δεν υπάρχουν τιμζσ για τθ μεταμόςχευςθ οργάνων (ςε αυτό το άρκρο δεν εξετάηουμε τθν παράνομθ αγορά 
οργάνων και τα προβλιματα που αυτι δθμιουργεί). Σο κφριο εμπόδιο ςτθν παροφςα εργαςία είναι θ 
διακεςιμότθτα των οργάνων και θ παρουςία κζντρων, εξειδικευμζνων για τθν αφαίρεςθ και τθ μεταμόςχευςι 
τουσ. Όςον αφορά τισ μεταμοςχεφςεισ νεφρϊν οι Miceli et al. (2000) υπογράμμιςαν τισ δυςκολίεσ που 
αντιμετωπίηουν οι αςκενείσ όταν χρειάηονται μια κεραπεία ςωτιρια για τθ ηωι τουσ, όπωσ θ μεταμόςχευςθ 
οργάνου: διακρίςεισ μπορεί να προκφψουν, όχι απαραίτθτα ςυςχετιηόμενεσ με οικονομικά κζματα (για 
παράδειγμα, οι ςυγγραφείσ προτείνουν το πωσ το επίπεδο μόρφωςθσ του αςκενι μπορεί να οδθγιςει ςε 
κακυςτερθμζνθ αναηιτθςθ ιατρικισ περίκαλψθσ). 

Σα περιφερειακά δεδομζνα που χρθςιμοποιικθκαν για μια ςφντομθ οικονομετρικι ανάλυςθ ιταν του 
2006 και αφοροφςαν τον αρικμό των αςκενϊν ςτισ λίςτεσ αναμονισ, τον αρικμό καταγεγραμμζνων δωρθτϊν 
και τον αρικμό Κζντρων Μεταμόςχευςθσ ανά περιφζρεια. Ο αρικμόσ των αςκενϊν ςε λίςτα αναμονισ και των 
δωρθτϊν ζχουν ςτακμιςτεί ανά εκατομμφριο κατοίκουσ. τον Πίνακα 7 παρουςιάηονται τα αποτελζςματα 
περιγραφικισ ςτατιςτικισ των μεταβλθτϊν που χρθςιμοποιικθκαν.  
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Πίνακασ 7. Αποτελζςματα Περιγραφικισ τατιςτικισ 

Μεταβλθτι 
Μζςοσ 
όροσ 

Συπικι 
απόκλιςθ 

Ελάχιςτο Μζγιςτο 

Λίςτεσ αναμονισ αςκενϊν «εκτόσ» 92,06 63,17 14,1 215,2 

Δθλωμζνοι Δωρθτζσ 2006 37,23 15,68 8,4 74,6 

Λίςτεσ αναμονισ αςκενϊν «εκτόσ» για καρδιά 20,94 13,82 1 46 

Λίςτεσ αναμονισ αςκενϊν «εκτόσ» για ιπαρ 39,15 44,90 5 185 

Λίςτεσ αναμονισ αςκενϊν «εκτόσ» για νεφρό 186,68 235,49 1 977 

Λίςτεσ αναμονισ αςκενϊν «εντόσ» για καρδιά 22,31 33,97 0 142 

Λίςτεσ αναμονισ αςκενϊν «εντόσ» για καρδιά 48,89 67,22 0 212 

 Λίςτεσ αναμονισ αςκενϊν «εντόσ» 280,31 284,04 0 1.060 

Αρικμόσ Κζντρων Μεταμόςχευςθσ 2,47 1,92 0 8 

Αρικμόσ Κζντρων Μεταμόςχευςθσ για καρδιά 0,89 0,93 0 3 

Αρικμόσ Κζντρων Μεταμόςχευςθσ για ιπαρ 1,05 1,07 0 4 

Αρικμόσ Κζντρων Μεταμόςχευςθσ για νεφρό 2,15 1,89 0 8 

Αρικμόσ Κζντρων Μεταμόςχευςθσ για άλλα όργανα 0,42 0,83 0 3 

Πολλαπλά  Κζντρα Μεταμόςχευςθσ 0,73 1,04 0 4 

Επεμβάςεισ ςε κζντρα καρδιάσ 181,7 250,54 11 857 

Επεμβάςεισ ςε κζντρα ιπατοσ 376,30 283,34 11 878 

Επεμβάςεισ ςε κζντρα νεφρϊν 456,43 409,41 18 1.604 

Ρυκμόσ επιβίωςθσ μεταμόςχευςθσ καρδιάσ (%) 85,80 2,48 81,6 89,4 

Ρυκμόσ επιβίωςθσ μεταμόςχευςθσ ιπατοσ (%) 85,93 3,96 79,3 91 

Ρυκμόσ επιβίωςθσ μεταμόςχευςθσ νεφροφ (%) (%) 96,91 1,32 92,5 98,2 

Ρυκμόσ επιβίωςθσ ςε πολφπλοκεσ περιπτϊςεισ καρδιάσ (%) 74,19 18,10 50 100 

Ρυκμόσ επιβίωςθσ ςε πολφπλοκεσ περιπτϊςεισ ιπατοσ (%) 76,82 20,07 25 100 
Πθγι: SIT,  Τπουργείο Τγείασ, 2006 - ςτοιχεία επεξεργαςμζνα από τουσ ςυγγραφείσ. 

 
Οι εκτιμιςεισ ζχουν γίνει χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο ελαχίςτων τετραγϊνων (OLS). Θ πρϊτθ εκτιμϊμενθ 

ςυνάρτθςθ εξετάηει τον αρικμό των αςκενϊν ςε λίςτα αναμονισ που μετακινοφνται ςε άλλεσ περιφζρειεσ ανά 
εκατομμφριο κατοίκουσ ωσ τθν εξαρτθμζνθ μεταβλθτι και τον αρικμό των καταγεγραμμζνων δωρθτϊν ανά 
εκατομμφριο κατοίκουσ, και τον αρικμό των Κζντρων Μεταμόςχευςθσ ωσ τισ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ. Σα 
αποτελζςματα φαίνονται ςτον Πίνακα 8. Τπάρχει μια κετικι και ςτατιςτικά ςθμαντικι ςυςχζτιςθ μεταξφ 
καταγεγραμμζνων δωρθτϊν και αςκενϊν ςτθ λίςτα αναμονισ. 
 
Πίνακασ 8. Οικονομετρικά Αποτελζςματα (1)  
Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι: «εκτόσ» αςκενείσ ςτθ  λίςτα αναμονισ  Εκτιμθμζνοσ υντελεςτισ 

 
Συπικό φάλμα  

Καταγεγραμμζνοι  Δωρθτζσ 2006 1.471** 0,622 

Αρικμόσ Κζντρων Μεταμόςχευςθσ 6.480 3.065 
** 95% ςτατιςτικά ςθμαντικό, *** 99% ςτατιςτικά ςθμαντικό 
R

2 
= 0,464 - F(2, 17) = 10,50*** 

 
Μετά επαναλιφκθκε θ εκτίμθςθ χρθςιμοποιϊντασ τουσ εκτόσ αςκενείσ ςαν τθν εξαρτθμζνθ μεταβλθτι και 

εςτιάηοντασ ςτισ μεταμοςχεφςεισ καρδιάσ και ιπατοσ. Οι μεταβλθτζσ που χρθςιμοποιικθκαν αναφζρονται ςτον 
αρικμό των Κζντρων Μεταμοςχεφςεων ανά περιφζρεια, το ρυκμό δραςτθριότθτασ των Κζντρων (δθλαδι το 
λόγο επεμβάςεων μεταμόςχευςθσ ωσ προσ τισ ςυνολικζσ επεμβάςεισ) και το δείκτθ επιβίωςθσ για τισ πιο 
πολφπλοκεσ περιπτϊςεισ. 
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Σα αποτελζςματα φαίνονται ςτον Πίνακα 9. Δεν είναι όλοι οι εκτιμθμζνοι ςυντελεςτζσ ςθμαντικοί. Ο ρυκμόσ 
δραςτθριότθτασ των Κζντρων δείχνει μια αντίςτροφθ ςυςχζτιςθ όςον αφορά τισ λίςτεσ αναμονισ (δθλαδι όςο 
μεγαλφτεροσ ο αρικμόσ πραγματοποιοφμενων επεμβάςεων τόςο χαμθλότεροσ ο αρικμόσ αςκενϊν που 
επιλζγουν αυτό το Κζντρο για εγγραφι ςτθ λίςτα αναμονισ). Ο υψθλόσ ρυκμόσ επιβίωςθσ αςκενϊν που 
υπόκεινται ςε πολφπλοκθ επζμβαςθ ζχει κετικι και ςθμαντικι επίδραςθ ςτον κακοριςμό αφξθςθσ του αρικμοφ 
αιτιςεων για μια μεταμόςχευςθ καρδιάσ. Ο δείκτθσ πολυπλοκότθτασ κακορίηεται από το φςτθμα 
Πλθροφόρθςθσ Μεταμοςχεφςεων, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν θλικία του δωρθτι, τθν θλικία του λιπτθ, το 
ιςτορικό επεμβάςεων του αςκενι και τθν προθγοφμενθ νοςθλεία του αςκενι ςε νοςοκομείο5. Εκτόσ από τθν 
επιβίωςθ, βζβαια, κα ιταν ςθμαντικό να αξιολογιςει τισ βελτιϊςεισ, εάν υπιρχαν, ςτθν αντιλαμβανόμενθ 
ποιότθτα ηωισ των αςκενϊν.  
 
Πίνακασ 9. Οικονομετρικά Αποτελζςματα (2) 
Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι: «εντόσ» 
αςκενείσ ςτθ λίςτα αναμονισ  

Εκτιμθμζνοσ υντελεςτισ – Καρδιά 
(τυπικά ςφάλματα ςτισ παρενκζςεισ) 

R2=0,30 

Εκτιμθμζνοσ υντελεςτισ – Ιπαρ 
(τυπικό ςφάλμα ςτισ παρενκζςεισ) 

R2=0,46 

Κζντρα Μεταμόςχευςθσ 13.125* 
(7.766) 

16.832** 
(6.468) 

Δραςτθριότθτα Κζντρων -0,040** 
(0,017) 

-0,025 
(0,022) 

Δείκτθσ επιβίωςθσ ςε πολφπλοκεσ 
περιπτϊςεισ 

0,590** 
(0,234) 

0,018 
(0,147) 

τακερά -33.335** 
(13.071) 

8.387 
(17.683) 

*90% ςτατιςτικά ςθμαντικό - ** 95%  ςτατιςτικά ςθμαντικό 

 
Όπωσ τονίηει ο Biancofiore (2007), οι μελζτεσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, οι οποίεσ ςιμερα διεξάγονται 

κυρίωσ ςε άλλεσ χϊρεσ, κα ζπρεπε να γίνουν και ςτθν Λταλία, χρθςιμοποιϊντασ ςτοιχεία που ςυλλζγονται από το 
SIT και τισ Ενϊςεισ Δωρθτϊν Οργάνων και Μεταμοςχευμζνων Αςκενϊν.  

Ενδείξεισ πολιτικισ υγείασ που προκφπτουν από το παρόν άρκρο αφοροφν τθν διακεςιμότθτα των 
οργάνων.  Εάν ο τελικόσ ςκοπόσ είναι θ εξιςορρόπθςθ ηιτθςθσ και προςφοράσ ςε ότι αφορά τα μοςχεφματα, ο 
οποίοσ είναι μάλλον ακατόρκωτοσ, είναι απαραίτθτο, πρϊτον, να ενιςχυκοφν οι πολιτικζσ δωρεάσ οργάνων, 
παρζχοντασ διευκρινιςεισ και διάχυτθ πλθροφόρθςθ για τα ςχετικά οφζλθ και τουσ κινδφνουσ, και δεφτερον, να 
επιτευχκεί εξορκολογιςμόσ και επζκταςθ του εκνικοφ ςυςτιματοσ πλθροφόρθςθσ, ςε ςχζςθ με τισ 
δραςτθριότθτεσ των Κζντρων Μεταμοςχεφςεων, προκειμζνου να επιτευχκεί μια αποδοτικι και αποτελεςματικι 
κατανομι των οργάνων. 
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Βιβλιοπαρουςίαςη  
 

Σο βιβλίο Αποςπάςματα Υγείασ: Οικονομικά, Διοίκθςθ και Πολιτικι (Health Studies: 

Economics, Management and Policy) αποτελεί ζνα ςυλλογικό τόμο 20 επιλεγμζνων άρκρων 

που παρουςιάςτθκαν ςτο 8ο και 9ο Διεκνζσ υνζδριο για τα Οικονομικά, τθ Διοίκθςθ και τθν 

Πολιτικι Τγείασ που οργανϊνει θ Ερευνθτικι Μονάδα Τγείασ του Ακθναϊκοφ Λνςτιτοφτου 

Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ (ΑΚΛΝΕΕ). Σο βιβλίο επιμελικθκαν ο Κακθγθτισ Δρ. Ντάγκλασ 

Άγκουσ, Πανεπιςτιμιο Οτάβασ, Καναδάσ και θ Ερευνιτρια του ΑΚΛΝΕΕ Δρ. Ηωι 

Μπουτςιϊλθ.      

Όλα τα άρκρα που εμπεριζχονται ςτο ςυλλογικό τόμο αποτελοφν πρωτότυπεσ εργαςίεσ 

ςτο πεδίο των οικονομικϊν, τθσ διοίκθςθσ και τθσ πολιτικισ υγείασ. Αυτζσ προζρχονται από 

διαφορετικά ςυςτιματα υγείασ ςε όλο τον κόςμο, ςυμπεριλαμβανομζνων των χωρϊν των 

ΘΠΑ, τθσ Λταλίασ, τθσ Λςπανίασ, τθσ Λετονίασ, τθσ Σουρκίασ, του Καναδά και τθσ Κίνασ.   

Σο βιβλίο χωρίηεται ςε 3 μζρθ. Σο μζροσ Α αποτελείται από 7 άρκρα ςτο πεδίο των 

οικονομικϊν τθσ υγείασ. Σο μζροσ Β εμπεριζχει 7 πρωτότυπα κείμενα ςτον τομζα τθσ 

διοίκθςθσ των υπθρεςιϊν υγείασ. Σζλοσ, το μζροσ Γ ςυμπεριλαμβάνει 6 μελζτεσ που ςτο 

ςφνολό τουσ εςτιάηονται ςε κζματα πολιτικισ υγείασ.  

 

Μζροσ Α: Οικονομικά τθσ Τγείασ  

Σο πρϊτο άρκρο των Κακθγθτϊν Álvarez και Barranquero από τθν Λςπανία αςχολείται 

με τθ χρθςιμοποίθςθ των υπθρεςιϊν υγείασ και τθ διερεφνθςθ των παραγόντων που 

επθρεάηουν τθ ηιτθςθ ιδιωτικισ αςφάλιςθσ υγείασ ςτθ χϊρα τθσ Λβθρικισ χερςονιςου. Θ 

δεφτερθ μελζτθ προζρχεται από τον Καναδά και ςτόχοσ των ςυγγραφζων, Κακθγθτϊν 

Hogg, Zhao, Angus, Fortier, O’Sullivan, Segal και Blanchard είναι θ εκτίμθςθ του άμεςου 

κόςτουσ τθσ ςυμμετοχισ ενόσ ςυμβοφλου φυςικισ αγωγισ ςτθν ανκρϊπινθ ομάδα 

πρωτοβάκμιασ φροντίδασ των κινθτικά αδυνάτων αςκενϊν θλικίασ 18-69 ετϊν. το τρίτο 

άρκρο ςυηθτείται ο ρόλοσ των τιμϊν των ζτοιμων φαγθτϊν ςτο προςδιοριςμό των 

επιπζδων παχυςαρκίασ ςτθν Λταλία, από τουσ ερευνθτζσ Pieroni, Lanari και Salmasi. τθν 

τζταρτθ εμπειρικι μελζτθ, ο Κακθγθτισ Kluge παρουςιάηει ζνα ηιτθμα θκικισ ςτο πεδίο 

των οικονομικϊν τθσ υγείασ. υγκεκριμζνα, αναλφκθκε το πϊσ οι παράγοντεσ που 

προςδιορίηουν τθν ανάγκθ για υπθρεςίεσ υγείασ, οι δθμόςιεσ προτιμιςεισ/ επιλογζσ, κακϊσ 

και θ εξζταςθ των αναμενόμενων αποτελεςμάτων δφναται να προςδιορίςουν τθ 

δθμιουργία ενόσ θκικοφ κατάλλθλου μοντζλου για τθν κατανομι των πόρων υγείασ ςε 

μακρο-οικονομικό ι/και πολιτικό επίπεδο. τθν πζμπτθ εργαςία που παρουςιάηεται ςτο 

μζροσ Α του ςυλλογικοφ αυτοφ τόμου εξετάηεται ζνα κζμα που για τον Καναδά, χϊρα 

υποδοχισ μεταναςτϊν, ζχει βαρφνουςα ςθμαςία. Οι ςυγγραφείσ τθσ μελζτθσ, Κακθγθτζσ 

Zhao, Xue και Gilkinson διερευνοφν τισ διαφορζσ ςτθν ποιότθτα υγείασ μεταξφ των 

διαφορετικϊν ομάδων μεταναςτϊν. Ζνα άλλο κζμα που απαςχολεί τθν ακαδθμαϊκι 

κοινότθτα τα τελευταία χρόνια ζχει ςχζςθ με τθν αλλθλεπίδραςθ των αυξθμζνων επιπζδων 

ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ και τθσ αςκζνειασ του άςκματοσ, κυρίωσ ςτα παιδιά. Λόγω τθσ 
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μεγάλθσ οικονομικισ επιβάρυνςθσ, άμεςθσ και ζμμεςθσ ςτο άτομο/οικογζνεια και 

κοινωνία, θ Κακθγιτρια Veronesi από τισ ΘΠΑ εξζταςε τθν επίπτωςθ που είχε θ αςκζνεια 

του παιδιοφ λόγω άςματοσ ςτισ αποφάςεισ των γονιϊν του για εργαςία. τθν ζβδομθ και 

τελευταία εργαςία του μζρουσ Α παρουςιάηεται θ εργαςία των Κακθγθτϊν Song και Bian 

από τθν Κίνα. Οι ερευνθτζσ προςπάκθςαν να εκτιμιςουν τον ενδο-περιφερειακό βακμό 

ίςθσ κατανομισ των γιατρϊν ςτισ διάφορεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ και να εξετάςουν εάν θ 

ποιότθτα των παρεχομζνων υπθρεςιϊν επθρεάηει το βακμό ίςθσ κατανομισ τουσ.   

 

Μζροσ Β: Διοίκθςθ Τπθρεςιών Τγείασ  

Σο πρϊτο άρκρο τθσ ενότθτασ Διοίκθςθ Υπθρεςιϊν Υγείασ προζρχεται από τθν 

Σουρκάλα Κακθγιτρια Seçkin και επικεντρϊνεται ςτθν θλεκτρονικι υγεία. υγκεκριμζνα, 

εςτιάηει ςτθ δυνατότθτα χριςθσ τθσ ιατρικισ γνϊςθσ για τον καρκίνο όπωσ παρζχεται από 

πθγζσ του διαδικτφου από πάςχοντεσ αςκενείσ. Σο ζνατο άρκρο του ςυλλογικοφ τόμου των 

Κακθγθτϊν Sörensen και Weisenfeld μετράει το βακμό ικανοποίθςθσ των αςκενϊν και των 

ιατρϊν από τισ υπθρεςίεσ υγείασ ςτθ Γερμανία, κατόπιν των μεταρρυκμίςεων του 2007. το 

επόμενο κεφάλαιο, θ Κακθγιτρια Marsal-Llacuna ςυηθτάει τουσ βαςικοφσ 

προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ ϊςτε να χαρακτθριςτεί ζνα αγακό/υπθρεςία (π.χ. ι υγεία) 

ωσ δθμόςιο/-α, βοθκϊντασ το με αυτόν τον τρόπο να επιτευχκεί αποτελεςματικότεροσ 

ςχεδιαςμόσ/προγραματιςμόσ προσ όφελοσ του ίδιου του αςκενοφσ. το ενδζκατο άρκρο, οι 

Κακθγθτζσ Fox, Steinberg και Waters από τθν Αμερικι αναλφουν όλεσ τισ παραμζτρουσ ςε 

ςχζςθ με τθν χρθςιμοποίθςθ των Σμθμάτων Επειγόντων Περιςτατικϊν (ΣΕΠ) από αςκενείσ 

που δεν χριηουν άμεςθσ ιατρικισ βοικειασ. Ο κυριότεροσ παράγοντασ που ςυμβαίνει αυτό 

είναι θ άνεςθ που ζχουν οι αςκενείσ ςε ςχζςθ με τθν προςβαςιμότθτα ςτα ΣΕΠ 

οποιαδιποτε ϊρα τθσ θμζρασ. Σο επόμενο άρκρο ςτθν ενότθτα Β προζρχεται από τθ κωτία 

και αναφζρεται ςτο ρόλο που μπορεί να ζχουν οι θλικιωμζνοι ςτθν ανάπτυξθ εκελοντικϊν 

δράςεων ςτθν κοινότθτα, ωσ ζνα μζςο βελτίωςθσ τθσ δικισ τουσ υγείασ και ευεξίασ. Οι 

ςυγγραφείσ Fielding, Bradley, Munoz, Farmer και Steinerowski χρθςιμοποίθςαν το 

πρόγραμμα Older People for Older People initiative (2007-2010) χρθματοδοτοφμενο από 

τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, και το εφάρμοςαν ςε τζςςερισ αγροτικζσ και απομακρυςμζνεσ 

περιοχζσ ςτθ κωτία. το δζκατο τρίτο άρκρο, οι Κακθγθτζσ Ada, Oflac, Yumurtaci, (Ελίγι) 

Eliiyi και Aktan κατθγοριοποιοφνε τουσ προμθκευτζσ υπθρεςιϊν υγείασ και δθμιουργοφνε 

ζνα λογιςτικό μοντζλο βαςιςμζνο ςτθν προςζγγιςθ δθμιουργίασ δικτφων των 

προμθκευτϊν. Θ τελευταία εργαςία τθσ παροφςασ ενότθτασ επανζρχεται ςτο κζμα τθσ 

ικανοποίθςθσ των εργαηομζνων ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ, ωσ μια ςθμαντικι παράμετρο 

αποτελεςματικισ και αποδοτικισ λειτουργίασ των υγειονομικϊν μονάδων. Οι Κακθγθτζσ 

Aksungur, Aslan, Goktas, Erdogan, Cankul και Ulgu από τθν Σουρκία παρουςιάηουν μια 

περιγραφικι ζρευνα ςε ςχζςθ με το βακμό ικανοποίθςθσ ςτο νοςθλευτικό προςωπικό ςε 

ζνα νοςοκομείο ςτθν Άγκυρα. Οι ερευνθτζσ βρικαν ότι οι κυριότεροι παράγοντεσ που 

επθρεάηουν το βακμό ικανοποίθςθσ είναι θ θλικία, οι ϊρεσ εργαςίασ και τα χρόνια 

δουλειάσ.  
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Μζροσ Γ: Πολιτικι Τγείασ   

Σο πρϊτο άρκρο του Μζρουσ Γ, προζρχεται από τθν Κακθγιτρια Snelling, θ οποία 

διερευνά τισ επιπτϊςεισ που είχε θ εφαρμογι υγιεινϊν διατροφικϊν προτφπων ςτο ςχολικό 

φαγθτό. Θ ερευνιτρια βρικε ότι μετά τθν εφαρμογι των υγιεινϊν διατροφικϊν προτφπων, 

το ςχολικό φαγθτό υπιρξε πιο υγιεινό και προτείνεται ότι το ςφνολο των Αμερικανικϊν 

πολιτειϊν κα ζπρεπε να χρθματοδοτθκεί προκειμζνου να εφαρμόςει αντίςτοιχουσ κανόνεσ 

ςτο φαγθτό που μοιράηεται ςτα ςχολεία. Αυτό αποτελεί μια ςθμαντικι παράμετρο ςτθν 

προςπάκεια μείωςθσ του ποςοςτοφ παιδικισ παχυςαρκίασ ςτισ ΘΠΑ. το επόμενο άρκρο, ο 

Κακθγθτισ Eglitis διερευνά τθν αποδοτικότθτα των δθμοςίων επενδφςεων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των Ευρωπαϊκϊν κονδυλίων ςτον τομζα των υπθρεςιϊν υγείασ, 

ςτθν Λετονία. Οι Κακθγθτζσ Lanari και Bussini εξζταςαν τουσ παράγοντεσ που 

προςδιορίηουν το επίπεδο αυτοεκτίμθςθσ τθσ υγείασ των μεταναςτϊν ςε 11 Ευρωπαϊκζσ 

χϊρεσ. Επίςθσ, ζγιναν ςυγκρίςεισ μεταξφ του επιπζδου υγείασ των μεταναςτϊν με τουσ 

γθγενείσ των χωρϊν αυτϊν. Οι ερευνθτζσ ςυμπζραναν ότι οι μετανάςτεσ μια χϊρασ 

αξιολογοφν τθν υγεία τουσ ςε χαμθλότερα επίπεδα απ’ ότι οι γεννθμζνοι ςτθν ίδια χϊρα 

κάτοικοι. Ζνασ βαςικόσ προςδιοριςτικόσ παράγοντασ φαίνεται να είναι θ θλικία που 

μεταναςτεφουν, με αυτοφσ που πιγαν μεγάλοι ςε μια χϊρα να εκτιμοφν χαμθλά τα επίπεδα 

τθσ υγείασ τουσ ςε ςχζςθ με αυτοφσ που μετανάςτευςαν ςε μικρι θλικία, των οποίων τα 

αυτό-αξιολογοφμενα επίπεδα υγείασ πλθςιάηουν αυτά των γθγενϊν. Σο δζκατο όγδοο 

άρκρο αναλφει τισ μεταρρυκμίςεισ ςτο Λταλικό Εκνικό φςτθμα Τγείασ που 

πραγματοποιικθκαν τισ δφο τελευταίεσ δεκαετίεσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, ο Κακθγθτισ Neri 

επικεντρϊνεται ςε κζματα και ηθτιματα που αφοροφν ςτο διαχωριςμό των προμθκευτϊν 

από τουσ αγοραςτζσ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ, ςτθ δυνατότθτα ελεφκερθσ επιλογισ του 

παρόχου ιατρικϊν και νοςθλευτικϊν υπθρεςιϊν από τουσ αςκενείσ, ςτουσ τρόπουσ 

αποηθμίωςθσ των προμθκευτϊν υγείασ, κακϊσ και ςτα ςυςτιματα 

διαπίςτευςθσ/πιςτοποιθςισ τουσ. τθ ςυνζχεια, οι ςυγγραφείσ Caballer-Tarazona, Vivas-

Consuelo, Barrachina-Martinez και Reyes-Santias παρουςιάηουν τισ ομοιότθτεσ και τισ 

διαφορζσ μεταξφ του Λςπανικοφ και του Λταλικοφ Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ. Σο τελευταίο 

άρκρο του βιβλίου επικεντρϊνεται επίςθσ ςε ζνα ηιτθμα του Λταλικοφ ςυςτιματοσ υγείασ – 

ςτθ μεταμόςχευςθ ιςτϊν και οργάνων. Οι ςυγγραφείσ Sofio και Gitto επικεντρϊνονται ςε 

δφο εκ των πολλϊν ςθμαντικϊν οικονομικϊν επιπτϊςεων που ζχει θ μεταμόςχευςθ -αυτό 

τθσ ςπανιότθτασ των πόρων (προσ μεταμόςχευςθ όργανα) και αυτό τθσ βελτίωςθσ τθσ 

ποιότθτασ ηωισ των αςκενϊν/λθπτϊν. Αξιοςθμείωτθ είναι θ αναφορά που γίνεται από τουσ 

ςυγγραφείσ ςτο επιτυχθμζνο «Λςπανικό Μοντζλο» ςε ότι αφορά τον αυξθμζνο αρικμό 

δοτϊν.   

 

 

Γρθγόρθσ Κ. Παπανίκοσ  
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 Ανακοινώςεισ 
 

10th Annual International Conference on  
Health Economics, Management & Policy  

27-30 June 2011, Athens, Greece 
 
The Health Research Unit of the Athens Institute for Education and Research (ATINER) in 

Collaboration with the Health Economics Research Center (HERC) of the University of Oxford 

organizes the 10th International Conference in Athens, Greece, 27-30 JUNE 2011. The 

conference website is www.atiner.gr/health.htm. The registration fee is €250 (euro), 

covering access to all sessions, 2 lunches, coffee breaks and conference material. In addition, 

a Greek night of entertainment, a dinner, a half-day tour to archaeological sites in Athens 

and a special one-day cruise in the Greek islands. Special arrangements will be made with 

local hotels for a limited number of rooms at a special conference rate. The aim of the 

conference is to bring together scholars, researchers and students from all areas of health 

economics, management and policy. Areas of interest include (but are not confined to): 

Equity and Poverty in Health, Pharmaceutical Economics, Quality of Life, Economic 

Evaluation, Health Care Reforms, Social Security, School Health Programs, Health Law and 

Health Related Business.  Selected (reviewed) papers will be published in a Special Volume of 

the Conference Proceedings.  Please submit a 300-word abstract (by email) by 18th of April 

2011 to: Dr. Zoe Boutsioli, Deputy Head, Health Research Unit of ATINER, 8 Valaoritou 

Street, Kolonaki, 10671 Athens, Greece. Tel.: + 30 210 363-4210 Fax: + 30 210 3634209 

Email: health@atiner.gr , URL: www.atiner.gr. Abstracts should include: Title of Paper, 

Family Name (s), First Name (s), Institutional Affiliation, Current Position, an email address 

and at least 3 keywords that best describe the subject of the submission. If you want to 

participate without presenting a paper, i.e. chair a session, evaluate papers to be included in 

the conference proceedings or books, contribute to the editing, or any other offer to help 

please send an email to Dr. Gregory T. Papanikos, gtp@atiner.gr Director, ATINER. The 

Athens Institute for Education and Research (ATINER) was established in 1995 as an 

independent academic organization with the mission to become a forum, where academics 

and researchers - from all over the world - could meet in Athens and exchange ideas on their 

research and discuss the future developments of their discipline. Since 1995, ATINER has 

organized more than 100 international conferences and has published over 80 books. 

Academically, the Institute consists of four research divisions and nineteen research units. 

Each research unit organizes at least an annual conference and undertakes various small and 

large research projects. 

http://www.atiner.gr/health.htm
mailto:health@atiner.gr
http://www.atiner.gr/
mailto:gtp@atiner.gr
http://www.atiner.gr/docs/BOOK_PUBLICATIONS.htm
http://www.atiner.gr/docs/RESEARCH_DIVISIONS.htm
http://www.atiner.gr/docs/RESEARCH_DIVISIONS.htm
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ΟΔΘΓΛΕ ΤΠΟΒΟΛΘ ΕΠΛΣΘΜΟΝΛΚΩΝ ΑΡΚΡΩΝ 
 
 

1. Σα άρκρα για δθμοςίευςθ κα πρζπει να είναι προςαρμοςμζνα ςε Windows Microsoft 

Word ςε διπλό διάςτθμα και γραμματοςειρά calibri μζγεκοσ 12 και κα πρζπει να 

αποςτζλλονται μόνο θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ: health@atiner.gr  

2. Σα άρκρα κα πρζπει να ςυνοδεφονται από μια περίλθψθ, το ανϊτερο μζχρι 150 

λζξεισ. 

3. Οι πίνακεσ και τα διαγράμματα κα πρζπει να υποβάλλονται ςτο τζλοσ του κειμζνου. 

4. Σα άρκρα δεν κα πρζπει να ξεπερνοφν τισ 5.000 λζξεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

κειμζνων, των πινάκων, των διαγραμμάτων και τθσ βιβλιογραφίασ. 

5. Σα άρκρα πρζπει να ζχουν τθν εξισ ςειρά: περίλθψθ, κείμενο, παραπομπζσ, 

βιβλιογραφία και πίνακεσ-διαγράμματα.  

6. Σα άρκρα που ζχουν αποςταλεί προσ δθμοςίευςθ δεν κα υποβάλλονται ςε άλλα 

περιοδικά, όςο αυτά είναι υπό εξζταςθ ςτο Οικονομία & Τγεία. 

7. Κα πρζπει να επιβεβαιϊνεται ςτθν ςυνθμμζνθ επιςτολι και ςτθν πρϊτθ ςελίδα αν τα 

άρκρα εκφράηουν τθ κζςθ του ςυγγραφζα πάνω ςτο εκάςτοτε κζμα ι αν προζρχονται 

από διδακτορικι διατριβι. 

8. ε περίπτωςθ άρκρων που χρθςιμοποιοφν βάςεισ δεδομζνων κα πρζπει να 

αναφζρεται με κάκε λεπτομζρεια θ πθγι και να υποβάλλεται μαηί με το άρκρο για να 

μποροφν να γίνουν οι ςτατιςτικζσ επαλθκεφςεισ από τουσ κριτζσ. 

9. Όλα τα άρκρα που αποςτζλλονται ςτο περιοδικό, εξετάηονται από δφο (2) κριτζσ. Σο 

όνομα του ςυγγραφζα δε κα πρζπει να εμφανίηεται ςτο κείμενο, εκτόσ αν πρόκειται 

για παραπομπι. 

10. Οι ςυγγραφείσ των άρκρων που πρόκειται να δθμοςιευτοφν απαιτείται να 

μεταφζρουν τα πνευματικά δικαιϊματα ςτο Οικονομία και Τγεία. 

mailto:health@atiner.gr
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