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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ LSE

Ο Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science 
ιδρύθηκε το 1992 µε σκοπό να αποτελέσει το σηµείο συγκέντρωσης και τη φωνή των αποφοίτων 
του ιστορικού Πανεπιστηµίου στην Ελλάδα.

Σήµερα, αποτελεί ένας από τους πιο ενεργούς Συλλόγους αποφοίτων ξένων πανεπιστηµίων, έχοντας 
υψηλό αριθµό εγγεγραµµένων και ενεργών µελών, καθώς και έντονη δραστηριότητα στη διοργάνωση 
συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή σηµαντικών προσωπικοτήτων του πολιτικού, 
επιχειρηµατικού και ακαδηµαϊκού χώρου στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου για τη διετία 2014-2016 απαρτίζεται από τους κ.κ.:

Μαρία Ξυτάκη                        Πρόεδρο
Αθηνά Μαρκοµιχελάκη             Αντιπρόεδρο
Γιάννη Τζώρτζη              Γενικό Γραµµατέα
Αλέξανδρο Καρανδρέα-Καρύδη      Ταµία 
Αθανάσιο Ζώη              Μέλος
Ναταλία Πετρίδη              Μέλος
Γιάννη Φελούκα              Μέλος

info@lsealumni.gr
www.lsealumni.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η Πνευµατική Ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των 
προσβολών της. Επισηµαίνεται πάντως ότι σύµφωνα µε το ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και τη 
∆ιεθνή Σύµβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το ν. 100/1975) απαγορεύεται η αναδηµοσίευση και γενικά η 
αναπαραγωγή του παρόντος συλλογικού έργου, η αποθήκευσή του σε βάση δεδοµένων, η αναµετάδοσή του σε 
ηλεκτρονική, µηχανική ή οποιαδήποτε άλλη µορφή, η φωτοανατύπωσή του µε οποιονδήποτε τρόπο, τµηµατικά ή 
περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση, καθώς και κάθε άλλη διασκευή ή µετατροπή, που θα προορίζεται να 
εξυπηρετήσει αµιγώς εµπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια των δηµιουργών του, των οποίων οι απόψεις 
είναι αυστηρά προσωπικές και δεν απηχούν απαραίτητα τις θέσεις του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London 
School of Economics and Political Science.



Αγαπητοί αναγνώστες,

Έχουµε τη χαρά να σας παρουσιάσουµε τα Κείµενα Θέσης (Policy Papers) των Οµάδων Σκέψης 
(Think Tank) του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science.

Ο Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του LSE έχει ιδρυθεί το 1992 και σήµερα αποτελεί έναν από 
τους πιο ενεργούς συλλόγους αποφοίτων ξένου πανεπιστηµίου στην Ελλάδα. 

Μέσα από τις εκδηλώσεις, στις οποίες φιλοξενούµε σηµαντικές προσωπικότητες από τον ακαδηµαϊκό, 
τον πολιτικό και τον επιχειρηµατικό χώρο στην Ελλάδα και διεθνώς, τις δράσεις και τις παρεµβάσεις 
που κάνουµε, φέρνουµε σε επαφή τους αποφοίτους µε την αγορά εργασίας και τους θεσµούς
της Πολιτείας και συµµετέχουµε στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Έτσι, επιβεβαιώνουµε την αξία της 
εκπαίδευσης ως του σηµαντικότερου παράγοντα για την επιτυχία ενός έθνους. 

Σκοπός της δηµιουργίας των Οµάδων Σκέψης, είναι η αξιοποίηση του πλούσιου πνευµατικού 
δυναµικού των µελών µας. Μέσω των τεχνοκρατικών τους προτάσεων, στόχος µας είναι η 
συµµετοχή σε έναν εποικοδοµητικό δηµόσιο διάλογο που θα επηρεάσει και θα κινητοποιήσει την 
Πολιτεία και τους θεσµικούς εκπροσώπους δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων για θέµατα που 
απασχολούν την κοινωνία, την οικονοµία, την επιχειρηµατικότητα, την εσωτερική
και την εξωτερική πολιτική. 

Σε µία τόσο ιστορική και κρίσιµη χρονική στιγµή για την Ελλάδα και όλο τον κόσµο, η συµβολή όλων 
µας είναι υψίστης σηµασίας ώστε να µην επαναλάβουµε τα λάθη του παρελθόντος συµβάλλοντας 
στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της οικονοµίας.

Εκ µέρους όλων των µελών του ∆.Σ., θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τους συναπόφοιτους για 
τον προσωπικό χρόνο που αφιέρωσαν στη συγγραφή των κειµένων θέσης, για τις πρωτοποριακές 
τους ιδέες και για το οµαδικό τους πνεύµα.

Στο κείµενο που ακολουθεί, η συγγραφική οµάδα «Πολιτική Υγείας» µετά από πρωτογενή έρευνα 
που διεξήγαγε αναλύει κρίσιµα θέµατα κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής υγείας που αποσκοπούν 
στη βελτίωση του συστήµατος.
Καλή ανάγνωση.

Μαρία Ι. Ξυτάκη
Πρόεδρος 
Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του
London School of Economics
and Political Science
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Οµάδα Σκέψης “Πολιτική Υγείας” διεξήγαγε πρωτογενή έρευνα µε σκοπό την ανάλυση κρίσιµων 
θεµάτων κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής υγείας που αποσκοπούν στη βελτίωση του 
συστήµατος.

Η έρευνα µε τίτλο «Τι συµβαίνει µε την υγεία στην Ελλάδα σήµερα; Μια προσέγγιση της πολιτικής 
για την υγεία, από όλους για όλους» βασίζεται στη διεξαγωγή µελέτης µέσω ερωτηµατολογίου 
κλειστού τύπου, που καταγράφει τις απόψεις των βασικών εµπλεκόµενων και εταίρων στον τοµέα 
της υγείας. Το δείγµα απαρτίζεται από εκπροσώπους του πολιτικού χώρου µε τη συµµετοχή 
Υπουργών Υγείας, εκπροσώπους θεσµικών φορέων, διακεκριµένους ακαδηµαϊκούς και 
επιστήµονες ξένων και ελληνικών πανεπιστηµίων, ανώτερα στελέχη της πολυεθνικής και εγχώριας 
φαρµακοβιοµηχανίας, διοικήσεις νοσοκοµείων, εκπροσώπους της ιατρικής κοινότητας και 
συλλόγους ασθενών.

Η θεµατολογία δίνει τη δυνατότητα να εισακουστούν και να υπογραµµιστούν τα πραγµατικά 
ζητήµατα του τοµέα δεδοµένου του, ότι µεταξύ άλλων, θίγει ζητήµατα σχετικά µε την:

• πρόσβαση στις δοµές υγείας, 
• ποιότητα των υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης, 
• κατανοµή των πόρων, 
• διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού και 
• αποδοτικότητα των εφαρµοζόµενων µέτρων πολιτικής υγείας.

Η συγκριτική ανάλυση των αποτελεσµάτων θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη προτάσεων και θέσεων 
που θα ενισχύσουν ενεργά το δηµόσιο διάλογο.

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς διαφαίνονται ισχυρές συγκλίσεις 
απόψεων µεταξύ των διαφορετικών εταίρων για πολιτικές που αδυνατούν να εφαρµοστούν µέχρι 
τώρα στη χώρα µας. Κάποιες από αυτές αφορούν τη ενίσχυση της διείσδυσης των γενοσήµων, τη 
πολυπόθητη σύµπραξη των δηµοσίων και ιδιωτικών νοσοκοµείων στη παροχή υπηρεσιών, την 
εισαγωγή ενός συστήµατος αξιολόγησης των γιατρών για το κλινικό τους έργο βάσει του οποίου 
θα υπάρχουν επιβραβεύσεις ή κυρώσεις και την αναγκαιότητα για σταθερότητα στις διοικητικές 
θέσεις των νοσοκοµείων. 

Τα τελικά αποτελέσµατα παρουσιάστηκαν από την Οµάδα Σκέψης στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη 
∆ιοίκηση, τα Οικονοµικά και τις Πολιτικές Υγείας της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας, στη συνεδρία µε 
τίτλο "Η αναζήτηση κοινής συνισταµένης για τη λήψη αποφάσεων στην πολιτική της υγείας" και 
ακολούθησε συζήτηση µε εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής και ακαδηµαϊκής κοινότητας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά τα τελευταία χρόνια, η περιοριστική δηµοσιονοµική πολιτική και η επιδείνωση του οικονοµικού 
κλίµατος έχουν περιορίσει τους βαθµούς ελευθερίας στην άσκηση δηµόσιας πολιτικής στη χώρα. 
Υπό αυτή την έννοια, ο τοµέας της υγείας φαίνεται να αντιµετωπίζει σηµαντικά προβλήµατα, 
δεδοµένου ότι η εµβέλεια των πηγών χρηµατοδότησης του συστήµατος υγείας (φορολογία, 
κοινωνική ασφάλιση, ιδιωτικές πληρωµές) είναι εξαιρετικά περιορισµένη. 

Το υπάρχον σύστηµα υγείας, αν και αποτέλεσε µια πρωτοποριακή σύλληψη, εντούτοις 
χαρακτηρίζεται από σηµαντικές διαρθρωτικές στρεβλώσεις, θεσµικές αδυναµίες και οργανωτικές 
αρρυθµίες. Κατά αυτή την έννοια, η επίδοση του συστήµατος υγείας (healthsystemperformance) 
είναι χαµηλή, καθώς το σύστηµα αποτυγχάνει σε πολλές καίριες πτυχές του. Συγκεκριµένα, το 
κεντρικό ζήτηµα συνίσταται στις ενδεχόµενες αλλαγές σε µια σειρά από κρίσιµες παραµέτρους, 
όπως (α) το επίπεδο υγείας του πληθυσµού, (β) η ισότητα στην πρόσβαση, τη χρηµατοδότηση και 
την ανταποκρισιµότητα των υπηρεσιών υγείας, (γ) η προστασία από τους διάφορους οικονοµικούς 
κινδύνους, (δ) η οικονοµική αποδοτικότητα, (ε) οι επιδόσεις των υπηρεσιών υγείας, µέσω 
διαφόρων δεικτών, και (στ) η ικανοποίηση των ασθενών και η ανταποκρισιµότητα των υπηρεσιών.

Τα χρόνια προβλήµατα του συστήµατος υγείας, σε συνδυασµό µε την δραστική µείωση της 
δαπάνης και την εµπλοκή των πηγών χρηµατοδότησης του συστήµατος υγείας εξαιτίας της ύφεσης 
φαίνεται να έχουν σηµαντικές συνέπειες στη λειτουργία του. Συγκεκριµένα, πλήθος ερευνητικών 
ευρηµάτων τεκµηριώνει τα προβλήµατα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, µε προφανείς 
συνέπειες που σχετίζονται µε την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Παράλληλα, τα µέτρα 
ελέγχου του κόστους, αν και βοήθησαν σηµαντικά στη δηµοσιονοµική εξυγίανση, δεν φαίνεται να 
επέδρασαν θετικά σε όρους κλινικής αποτελεσµατικότητας και οικονοµικής αποτελεσµατικότητας. 
Όσον αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές, πολλές από αυτές σχεδιάστηκαν πρόχειρα ή δεν 
υλοποιήθηκαν ποτέ, καθότι προσκρούουν σε οργανωµένες οµάδες συµφερόντων αλλά και στο 
γενικότερο κλίµα περιορισµένης µεταρρυθµιστικής δυναµικής που διαχρονικά έχει επιδείξει το 
πολιτικό σύστηµα στην πλειονότητα των τοµέων της οικονοµικής δραστηριότητας. Ακόµη, τα 
δεδοµένα αποδεικνύουν πως επηρεάζεται αρνητικά και η ποιότητα των δεικτών υγείας του πληθυσµού.

Κατά συνέπεια, φαίνεται η µεταρρύθµιση του συστήµατος υγείας - ένα θέµα που έχει απασχολήσει 
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αναπαραγωγή του παρόντος συλλογικού έργου, η αποθήκευσή του σε βάση δεδοµένων, η αναµετάδοσή του σε 
ηλεκτρονική, µηχανική ή οποιαδήποτε άλλη µορφή, η φωτοανατύπωσή του µε οποιονδήποτε τρόπο, τµηµατικά ή 
περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση, καθώς και κάθε άλλη διασκευή ή µετατροπή, που θα προορίζεται να 
εξυπηρετήσει αµιγώς εµπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια των δηµιουργών του, των οποίων οι απόψεις 
είναι αυστηρά προσωπικές και δεν απηχούν απαραίτητα τις θέσεις του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London 
School of Economics and Political Science.



∆ιάγραµµα 7. 

∆ιάγραµµα 8. 

ΟΜΑ∆Α ΣΚΕΨΗΣ: 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Τι συµβαίνει µε την υγεία στην Ελλάδα σήµερα;
Μια προσέγγιση της πολιτικής για την υγεία, από όλους για όλους.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ LSE

Ο Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science 
ιδρύθηκε το 1992 µε σκοπό να αποτελέσει το σηµείο συγκέντρωσης και τη φωνή των αποφοίτων 
του ιστορικού Πανεπιστηµίου στην Ελλάδα.

Σήµερα, αποτελεί ένας από τους πιο ενεργούς Συλλόγους αποφοίτων ξένων πανεπιστηµίων, έχοντας 
υψηλό αριθµό εγγεγραµµένων και ενεργών µελών, καθώς και έντονη δραστηριότητα στη διοργάνωση 
συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή σηµαντικών προσωπικοτήτων του πολιτικού, 
επιχειρηµατικού και ακαδηµαϊκού χώρου στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου για τη διετία 2014-2016 απαρτίζεται από τους κ.κ.:

Μαρία Ξυτάκη                        Πρόεδρο
Αθηνά Μαρκοµιχελάκη             Αντιπρόεδρο
Γιάννη Τζώρτζη              Γενικό Γραµµατέα
Αλέξανδρο Καρανδρέα-Καρύδη      Ταµία 
Αθανάσιο Ζώη              Μέλος
Ναταλία Πετρίδη              Μέλος
Γιάννη Φελούκα              Μέλος

info@lsealumni.gr
www.lsealumni.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η Πνευµατική Ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των 
προσβολών της. Επισηµαίνεται πάντως ότι σύµφωνα µε το ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και τη 
∆ιεθνή Σύµβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το ν. 100/1975) απαγορεύεται η αναδηµοσίευση και γενικά η 
αναπαραγωγή του παρόντος συλλογικού έργου, η αποθήκευσή του σε βάση δεδοµένων, η αναµετάδοσή του σε 
ηλεκτρονική, µηχανική ή οποιαδήποτε άλλη µορφή, η φωτοανατύπωσή του µε οποιονδήποτε τρόπο, τµηµατικά ή 
περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση, καθώς και κάθε άλλη διασκευή ή µετατροπή, που θα προορίζεται να 
εξυπηρετήσει αµιγώς εµπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια των δηµιουργών του, των οποίων οι απόψεις 
είναι αυστηρά προσωπικές και δεν απηχούν απαραίτητα τις θέσεις του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London 
School of Economics and Political Science.



∆ιάγραµµα 9. 

∆ιάγραµµα 10.

ΟΜΑ∆Α ΣΚΕΨΗΣ: 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Τι συµβαίνει µε την υγεία στην Ελλάδα σήµερα;
Μια προσέγγιση της πολιτικής για την υγεία, από όλους για όλους.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ LSE

Ο Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science 
ιδρύθηκε το 1992 µε σκοπό να αποτελέσει το σηµείο συγκέντρωσης και τη φωνή των αποφοίτων 
του ιστορικού Πανεπιστηµίου στην Ελλάδα.

Σήµερα, αποτελεί ένας από τους πιο ενεργούς Συλλόγους αποφοίτων ξένων πανεπιστηµίων, έχοντας 
υψηλό αριθµό εγγεγραµµένων και ενεργών µελών, καθώς και έντονη δραστηριότητα στη διοργάνωση 
συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή σηµαντικών προσωπικοτήτων του πολιτικού, 
επιχειρηµατικού και ακαδηµαϊκού χώρου στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου για τη διετία 2014-2016 απαρτίζεται από τους κ.κ.:

Μαρία Ξυτάκη                        Πρόεδρο
Αθηνά Μαρκοµιχελάκη             Αντιπρόεδρο
Γιάννη Τζώρτζη              Γενικό Γραµµατέα
Αλέξανδρο Καρανδρέα-Καρύδη      Ταµία 
Αθανάσιο Ζώη              Μέλος
Ναταλία Πετρίδη              Μέλος
Γιάννη Φελούκα              Μέλος

info@lsealumni.gr
www.lsealumni.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η Πνευµατική Ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των 
προσβολών της. Επισηµαίνεται πάντως ότι σύµφωνα µε το ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και τη 
∆ιεθνή Σύµβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το ν. 100/1975) απαγορεύεται η αναδηµοσίευση και γενικά η 
αναπαραγωγή του παρόντος συλλογικού έργου, η αποθήκευσή του σε βάση δεδοµένων, η αναµετάδοσή του σε 
ηλεκτρονική, µηχανική ή οποιαδήποτε άλλη µορφή, η φωτοανατύπωσή του µε οποιονδήποτε τρόπο, τµηµατικά ή 
περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση, καθώς και κάθε άλλη διασκευή ή µετατροπή, που θα προορίζεται να 
εξυπηρετήσει αµιγώς εµπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια των δηµιουργών του, των οποίων οι απόψεις 
είναι αυστηρά προσωπικές και δεν απηχούν απαραίτητα τις θέσεις του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London 
School of Economics and Political Science.



∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

∆ιάγραµµα 11.

∆ιάγραµµα 12.

ΟΜΑ∆Α ΣΚΕΨΗΣ: 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Τι συµβαίνει µε την υγεία στην Ελλάδα σήµερα;
Μια προσέγγιση της πολιτικής για την υγεία, από όλους για όλους.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ LSE

Ο Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science 
ιδρύθηκε το 1992 µε σκοπό να αποτελέσει το σηµείο συγκέντρωσης και τη φωνή των αποφοίτων 
του ιστορικού Πανεπιστηµίου στην Ελλάδα.

Σήµερα, αποτελεί ένας από τους πιο ενεργούς Συλλόγους αποφοίτων ξένων πανεπιστηµίων, έχοντας 
υψηλό αριθµό εγγεγραµµένων και ενεργών µελών, καθώς και έντονη δραστηριότητα στη διοργάνωση 
συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή σηµαντικών προσωπικοτήτων του πολιτικού, 
επιχειρηµατικού και ακαδηµαϊκού χώρου στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου για τη διετία 2014-2016 απαρτίζεται από τους κ.κ.:

Μαρία Ξυτάκη                        Πρόεδρο
Αθηνά Μαρκοµιχελάκη             Αντιπρόεδρο
Γιάννη Τζώρτζη              Γενικό Γραµµατέα
Αλέξανδρο Καρανδρέα-Καρύδη      Ταµία 
Αθανάσιο Ζώη              Μέλος
Ναταλία Πετρίδη              Μέλος
Γιάννη Φελούκα              Μέλος

info@lsealumni.gr
www.lsealumni.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η Πνευµατική Ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των 
προσβολών της. Επισηµαίνεται πάντως ότι σύµφωνα µε το ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και τη 
∆ιεθνή Σύµβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το ν. 100/1975) απαγορεύεται η αναδηµοσίευση και γενικά η 
αναπαραγωγή του παρόντος συλλογικού έργου, η αποθήκευσή του σε βάση δεδοµένων, η αναµετάδοσή του σε 
ηλεκτρονική, µηχανική ή οποιαδήποτε άλλη µορφή, η φωτοανατύπωσή του µε οποιονδήποτε τρόπο, τµηµατικά ή 
περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση, καθώς και κάθε άλλη διασκευή ή µετατροπή, που θα προορίζεται να 
εξυπηρετήσει αµιγώς εµπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια των δηµιουργών του, των οποίων οι απόψεις 
είναι αυστηρά προσωπικές και δεν απηχούν απαραίτητα τις θέσεις του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London 
School of Economics and Political Science.



∆ιάγραµµα 13.

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

∆ιάγραµµα 14.

ΟΜΑ∆Α ΣΚΕΨΗΣ: 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Τι συµβαίνει µε την υγεία στην Ελλάδα σήµερα;
Μια προσέγγιση της πολιτικής για την υγεία, από όλους για όλους.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ LSE

Ο Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science 
ιδρύθηκε το 1992 µε σκοπό να αποτελέσει το σηµείο συγκέντρωσης και τη φωνή των αποφοίτων 
του ιστορικού Πανεπιστηµίου στην Ελλάδα.

Σήµερα, αποτελεί ένας από τους πιο ενεργούς Συλλόγους αποφοίτων ξένων πανεπιστηµίων, έχοντας 
υψηλό αριθµό εγγεγραµµένων και ενεργών µελών, καθώς και έντονη δραστηριότητα στη διοργάνωση 
συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή σηµαντικών προσωπικοτήτων του πολιτικού, 
επιχειρηµατικού και ακαδηµαϊκού χώρου στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου για τη διετία 2014-2016 απαρτίζεται από τους κ.κ.:

Μαρία Ξυτάκη                        Πρόεδρο
Αθηνά Μαρκοµιχελάκη             Αντιπρόεδρο
Γιάννη Τζώρτζη              Γενικό Γραµµατέα
Αλέξανδρο Καρανδρέα-Καρύδη      Ταµία 
Αθανάσιο Ζώη              Μέλος
Ναταλία Πετρίδη              Μέλος
Γιάννη Φελούκα              Μέλος

info@lsealumni.gr
www.lsealumni.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η Πνευµατική Ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των 
προσβολών της. Επισηµαίνεται πάντως ότι σύµφωνα µε το ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και τη 
∆ιεθνή Σύµβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το ν. 100/1975) απαγορεύεται η αναδηµοσίευση και γενικά η 
αναπαραγωγή του παρόντος συλλογικού έργου, η αποθήκευσή του σε βάση δεδοµένων, η αναµετάδοσή του σε 
ηλεκτρονική, µηχανική ή οποιαδήποτε άλλη µορφή, η φωτοανατύπωσή του µε οποιονδήποτε τρόπο, τµηµατικά ή 
περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση, καθώς και κάθε άλλη διασκευή ή µετατροπή, που θα προορίζεται να 
εξυπηρετήσει αµιγώς εµπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια των δηµιουργών του, των οποίων οι απόψεις 
είναι αυστηρά προσωπικές και δεν απηχούν απαραίτητα τις θέσεις του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London 
School of Economics and Political Science.



∆ιάγραµµα 15.

∆ιάγραµµα 16.

ΟΜΑ∆Α ΣΚΕΨΗΣ: 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Τι συµβαίνει µε την υγεία στην Ελλάδα σήµερα;
Μια προσέγγιση της πολιτικής για την υγεία, από όλους για όλους.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ LSE

Ο Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science 
ιδρύθηκε το 1992 µε σκοπό να αποτελέσει το σηµείο συγκέντρωσης και τη φωνή των αποφοίτων 
του ιστορικού Πανεπιστηµίου στην Ελλάδα.

Σήµερα, αποτελεί ένας από τους πιο ενεργούς Συλλόγους αποφοίτων ξένων πανεπιστηµίων, έχοντας 
υψηλό αριθµό εγγεγραµµένων και ενεργών µελών, καθώς και έντονη δραστηριότητα στη διοργάνωση 
συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή σηµαντικών προσωπικοτήτων του πολιτικού, 
επιχειρηµατικού και ακαδηµαϊκού χώρου στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου για τη διετία 2014-2016 απαρτίζεται από τους κ.κ.:

Μαρία Ξυτάκη                        Πρόεδρο
Αθηνά Μαρκοµιχελάκη             Αντιπρόεδρο
Γιάννη Τζώρτζη              Γενικό Γραµµατέα
Αλέξανδρο Καρανδρέα-Καρύδη      Ταµία 
Αθανάσιο Ζώη              Μέλος
Ναταλία Πετρίδη              Μέλος
Γιάννη Φελούκα              Μέλος

info@lsealumni.gr
www.lsealumni.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η Πνευµατική Ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των 
προσβολών της. Επισηµαίνεται πάντως ότι σύµφωνα µε το ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και τη 
∆ιεθνή Σύµβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το ν. 100/1975) απαγορεύεται η αναδηµοσίευση και γενικά η 
αναπαραγωγή του παρόντος συλλογικού έργου, η αποθήκευσή του σε βάση δεδοµένων, η αναµετάδοσή του σε 
ηλεκτρονική, µηχανική ή οποιαδήποτε άλλη µορφή, η φωτοανατύπωσή του µε οποιονδήποτε τρόπο, τµηµατικά ή 
περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση, καθώς και κάθε άλλη διασκευή ή µετατροπή, που θα προορίζεται να 
εξυπηρετήσει αµιγώς εµπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια των δηµιουργών του, των οποίων οι απόψεις 
είναι αυστηρά προσωπικές και δεν απηχούν απαραίτητα τις θέσεις του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London 
School of Economics and Political Science.



∆ιάγραµµα 17.

∆ιάγραµµα 18.

ΟΜΑ∆Α ΣΚΕΨΗΣ: 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Τι συµβαίνει µε την υγεία στην Ελλάδα σήµερα;
Μια προσέγγιση της πολιτικής για την υγεία, από όλους για όλους.

14

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ LSE

Ο Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science 
ιδρύθηκε το 1992 µε σκοπό να αποτελέσει το σηµείο συγκέντρωσης και τη φωνή των αποφοίτων 
του ιστορικού Πανεπιστηµίου στην Ελλάδα.

Σήµερα, αποτελεί ένας από τους πιο ενεργούς Συλλόγους αποφοίτων ξένων πανεπιστηµίων, έχοντας 
υψηλό αριθµό εγγεγραµµένων και ενεργών µελών, καθώς και έντονη δραστηριότητα στη διοργάνωση 
συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή σηµαντικών προσωπικοτήτων του πολιτικού, 
επιχειρηµατικού και ακαδηµαϊκού χώρου στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου για τη διετία 2014-2016 απαρτίζεται από τους κ.κ.:

Μαρία Ξυτάκη                        Πρόεδρο
Αθηνά Μαρκοµιχελάκη             Αντιπρόεδρο
Γιάννη Τζώρτζη              Γενικό Γραµµατέα
Αλέξανδρο Καρανδρέα-Καρύδη      Ταµία 
Αθανάσιο Ζώη              Μέλος
Ναταλία Πετρίδη              Μέλος
Γιάννη Φελούκα              Μέλος

info@lsealumni.gr
www.lsealumni.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η Πνευµατική Ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των 
προσβολών της. Επισηµαίνεται πάντως ότι σύµφωνα µε το ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και τη 
∆ιεθνή Σύµβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το ν. 100/1975) απαγορεύεται η αναδηµοσίευση και γενικά η 
αναπαραγωγή του παρόντος συλλογικού έργου, η αποθήκευσή του σε βάση δεδοµένων, η αναµετάδοσή του σε 
ηλεκτρονική, µηχανική ή οποιαδήποτε άλλη µορφή, η φωτοανατύπωσή του µε οποιονδήποτε τρόπο, τµηµατικά ή 
περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση, καθώς και κάθε άλλη διασκευή ή µετατροπή, που θα προορίζεται να 
εξυπηρετήσει αµιγώς εµπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια των δηµιουργών του, των οποίων οι απόψεις 
είναι αυστηρά προσωπικές και δεν απηχούν απαραίτητα τις θέσεις του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London 
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Μια προσέγγιση της πολιτικής για την υγεία, από όλους για όλους.
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του ιστορικού Πανεπιστηµίου στην Ελλάδα.

Σήµερα, αποτελεί ένας από τους πιο ενεργούς Συλλόγους αποφοίτων ξένων πανεπιστηµίων, έχοντας 
υψηλό αριθµό εγγεγραµµένων και ενεργών µελών, καθώς και έντονη δραστηριότητα στη διοργάνωση 
συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή σηµαντικών προσωπικοτήτων του πολιτικού, 
επιχειρηµατικού και ακαδηµαϊκού χώρου στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου για τη διετία 2014-2016 απαρτίζεται από τους κ.κ.:

Μαρία Ξυτάκη                        Πρόεδρο
Αθηνά Μαρκοµιχελάκη             Αντιπρόεδρο
Γιάννη Τζώρτζη              Γενικό Γραµµατέα
Αλέξανδρο Καρανδρέα-Καρύδη      Ταµία 
Αθανάσιο Ζώη              Μέλος
Ναταλία Πετρίδη              Μέλος
Γιάννη Φελούκα              Μέλος
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www.lsealumni.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η Πνευµατική Ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των 
προσβολών της. Επισηµαίνεται πάντως ότι σύµφωνα µε το ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και τη 
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ηλεκτρονική, µηχανική ή οποιαδήποτε άλλη µορφή, η φωτοανατύπωσή του µε οποιονδήποτε τρόπο, τµηµατικά ή 
περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση, καθώς και κάθε άλλη διασκευή ή µετατροπή, που θα προορίζεται να 
εξυπηρετήσει αµιγώς εµπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια των δηµιουργών του, των οποίων οι απόψεις 
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ΟΜΑ∆Α ΣΚΕΨΗΣ: 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Τι συµβαίνει µε την υγεία στην Ελλάδα σήµερα;
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Παρατηρήθηκε ότι, ως προς την Π.Φ.Υ., το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος θεωρεί κακή την 
πρόσβαση στις υπηρεσίες και τη διαχείριση των διαθέσιµων πόρων, και µέτρια την ποιότητα των 
υπηρεσιών υγείας (∆ιάγραµµα 1). Η εικόνα των ερωτηθέντων ως προς τα δηµόσια νοσοκοµεία, 
είναι επίσης από µέτρια έως κακή (∆ιάγραµµα 2). Ο αριθµός των νοσοκοµείων (∆ιάγραµµα 3) και 
των ιατρών κρίνεται υψηλός (∆ιάγραµµα 6), σε αντίθεση µε τον αριθµό των νοσηλευτών που 
κρίνεται ανεπαρκής (∆ιάγραµµα 9). Σηµαντικό πρόβληµα είναι η έλλειψη υγειονοµικού και 
διοικητικού προσωπικού και η αναποτελεσµατική διοικητική οργάνωση που οδηγούν σε µεγάλες 
λίστες αναµονής στις δηµόσιες δοµές (∆ιάγραµµα 10). 

Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών, το 74% τάσσεται υπέρ της σύµπραξης δηµόσιου 
και ιδιωτικού τοµέα (∆ιάγραµµα 4). Οι περισσότεροι επίσης συµφωνούν να υπάρχει αξιολόγηση 
των ιατρών, τόσο ως προς το κλινικό τους έργο (93%) όσο και ως προς την οικονοµική επιβάρυνση 
που προκαλούν στο σύστηµα υγείας (77%) (∆ιάγραµµα 8). Σε ποσοστό 68% το δείγµα υποστηρίζει 
την άρση της µονιµότητας των ιατρών του ΕΣΥ (∆ιάγραµµα 7), όσον αφορά, όµως, τις διοικητικές 
θέσεις, η συντριπτική πλειονότητα (92%) απαντά ότι υπάρχει ανάγκη σταθερότητας, βάσει 
αξιολόγησης και ανεξάρτητα από τις πολιτικές αλλαγές (∆ιάγραµµα 11). Σχολιάζοντας την 
απάντηση του 75% των ερωτηθέντων ότι τα άτοµα που λαµβάνουν αποφάσεις πολιτικής από 
διοικητικές θέσεις του χώρου της υγείας δεν είναι επαρκώς εκπαιδευµένα (∆ιάγραµµα 12), 
υπογραµµίζεται ότι είναι απαραίτητος ο διαχωρισµός της διοίκησης από το κοµµατικό κράτος. Κατά 
68% οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι οι σύλλογοι ασθενών πρέπει να συµµετάσχουν στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων για την υγεία (∆ιάγραµµα 13). 

Στην ερώτηση αν επαρκούν οι πόροι για τη βιωσιµότητα του ΕΣΥ, το 82% των συµµετεχόντων 
απάντησαν αρνητικά, ωστόσο ένας στους δύο πολιτικούς υποστηρίζει ότι το σύστηµα είναι βιώσιµο 
(∆ιάγραµµα 14). ∆εν κατανέµονται ορθά οι δηµόσιοι πόροι για την υγεία, απαντά το 94% 
(∆ιάγραµµα 15), και το 41% πιστεύει ότι, αν αυτό συνέβαινε, τότε το σύστηµα θα ήταν βιώσιµο 
(∆ιάγραµµα 16). Οι περισσότεροι θα ήθελαν το µεγαλύτερο ποσοστό της χρηµατοδότησης (30%) 
να διοχετευθεί στην Π.Φ.Υ., ενώ ακολουθούν η φαρµακευτική περίθαλψη, τα προγράµµατα 
πρόληψης και η νοσοκοµειακή περίθαλψη (από 20%), και η ψυχική υγεία (10%) (∆ιάγραµµα 18). 
Όσον αφορά τη συµµετοχή των ασφαλισµένων στην αγορά των φαρµάκων βάσει εισοδηµατικών 
κριτηρίων, µικρό προβάδισµα έχουν αυτοί που συµφωνούν έναντι εκείνων που διαφωνούν 
(∆ιάγραµµα 20). Οι συµµετάσχοντες, σε ποσοστό 70%, απαντούν ότι πρέπει να υπάρχει επιλογή για 
ιδιωτική ασφάλιση έναντι της υποχρεωτικής δηµόσιας ασφάλισης (∆ιάγραµµα 21). 

Σχετικά µε τη φαρµακευτική πολιτική, το 68% συµφωνεί ότι θα πρέπει να αυξηθεί η διείσδυση των 
γενοσήµων στην ελληνική αγορά (∆ιάγραµµα 22), και το 92% ότι η τιµολόγηση των καινοτόµων 
φαρµάκων πρέπει να ρυθµίζεται από το κράτος (∆ιάγραµµα 23). Για την αποζηµίωσή τους από 
τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν θα πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν αποκλειστικά η 
οικονοµική παράµετρος (83%), αλλά και παράγοντες, όπως η κλινική αποτελεσµατικότητα, η 
ύπαρξη ή µη εναλλακτικών θεραπευτικών επιλογών, και το κοινωνικό όφελος (∆ιάγραµµα 26). 
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ΟΜΑ∆Α ΣΚΕΨΗΣ: 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Τι συµβαίνει µε την υγεία στην Ελλάδα σήµερα;
Μια προσέγγιση της πολιτικής για την υγεία, από όλους για όλους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η σαφής αξιολόγηση και αποτύπωση των επιπτώσεων της κρίσης στο επίπεδο υγείας του πληθυσµού, 
τη θνησιµότητα και τη νοσηρότητα απαιτεί αρκετό χρόνο και κατά αυτή την έννοια η εξαγωγή 
συµπερασµάτων δεν µπορεί να είναι ασφαλής στον προκειµένη φάση. Ωστόσο, σύµφωνα µε διάφορες 
µελέτες, η αυτοαξιολόγηση του επιπέδου υγείας του πληθυσµού (self-ratedhealth) παρουσιάζει 
µείωση κατά τα τελευταία χρόνια, ιδίως στις πιο ευάλωτες κοινωνικές οµάδες (Zavrasetal., 20131; Van-
dorosetal., 20132). Είναι αξιοσηµείωτο ότι η αυτοαξιολόγηση του επιπέδου υγείας θεωρείται διεθνώς 
µια αξιόπιστη µέθοδος µέτρησης του επιπέδου υγείας, και κατά αυτή την έννοια, τα ευρήµατα αυτά θα 
πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά τη χάραξη πολιτικής υγείας. 

Παράλληλα, ο αριθµός των ανασφαλίστων έχει παρουσιάσει δραµατική αύξηση, ενώ παρατηρούνται 
προβλήµατα πρόσβασης και ανικανοποίητων αναγκών υγείας για τις πλέον ευάλωτες οµάδες του 
πληθυσµού, όπως οι άνεργοι και τα άτοµα µε χαµηλό εισοδηµατικό και εκπαιδευτικό επίπεδο (Kyriopou-
losetal., 20143; Kentikelenisetal., 20144; Zavrasetal., 20165). Παραδείγµατος χάριν, σύµφωνα µε 
µελέτη της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΣ∆Υ), το 63.5% των χρονίως πασχόντων δηλώνουν ότι 
έχουν εµπόδια στην πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα εξαιτίας οικονοµικών λόγων. Παράλληλα, 
σύµφωνα µε τη Eurostat, το 7.8% του πληθυσµού άνω των 16 ετών δηλώνει ανικανοποίητες ανάγκες 
για ιατρική φροντίδα, εξαιτίας οικονοµικών λόγων, τη στιγµή που το αντίστοιχο ποσοστό στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µόλις 2.4%. 

Το ζήτηµα της προστασίας απέναντι στους οικονοµικούς κινδύνους που δηµιουργεί η νόσος αποτελεί 
ένα πρωτεύον ζήτηµα πολιτικής υγείας που “ακουµπά” στον πυρήνα του κοινωνικού κράτους. 
Ενδεικτικά, µπορεί να αναφερθεί πως από τα άτοµα που δεν χρησιµοποιήσαν υπηρεσίες πρωτοβάθµιας 
φροντίδας υγείας αν και αντιµετώπιζαν κάποιο πρόβληµα υγείας, το 27.4% δεν έκανε χρήση εξαιτίας 
αδυναµίας πληρωµής, σύµφωνα µε έρευνα της ΕΣ∆Υ το 2015. Το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν σε 
µόλις 5.9% το 2006 και σε 8.5% το 2011. Παράλληλα, είναι αξιοσηµείωτο, ότι η αύξηση του αριθµού 
των ασθενών που αντιµετωπίζουν καταστροφικές δαπάνες (Skroumpelosetal., 20146) είναι ένα άκρως 
ανησυχητικό ζήτηµα που πλήττει ευθέως τη ρητορική περί ισότητας και απειλεί την κοινωνική συνοχή 
και αλληλεγγύη. Στα παραπάνω, µπορεί να προστεθούν και οι άτυπες πληρωµές, που προσεγγίζουν 
περίπου το 28% της δαπάνης των νοικοκυριών για την υγεία (Souliotisetal., 20157). Από τα ανωτέρω, 
αλλά και από πλήθος άλλων ευρηµάτων και στοιχείων, διαφαίνεται ότι έχει πληγεί το δίχτυ ασφαλείας 
και οικονοµικής προστασίας απέναντι στους κινδύνους υγείας. 

Ο υψηλός αριθµός νοσοκοµείων και η ανορθολογική γεωγραφική κατανοµή τους σε σχέση µε το 
µέγεθος και τις ανάγκες του εγχώριου πληθυσµού αναδεικνύει τη προβληµατική χάραξη πολιτικής 
υγείας στη χώρα.

20

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ LSE

Ο Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science 
ιδρύθηκε το 1992 µε σκοπό να αποτελέσει το σηµείο συγκέντρωσης και τη φωνή των αποφοίτων 
του ιστορικού Πανεπιστηµίου στην Ελλάδα.

Σήµερα, αποτελεί ένας από τους πιο ενεργούς Συλλόγους αποφοίτων ξένων πανεπιστηµίων, έχοντας 
υψηλό αριθµό εγγεγραµµένων και ενεργών µελών, καθώς και έντονη δραστηριότητα στη διοργάνωση 
συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή σηµαντικών προσωπικοτήτων του πολιτικού, 
επιχειρηµατικού και ακαδηµαϊκού χώρου στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου για τη διετία 2014-2016 απαρτίζεται από τους κ.κ.:

Μαρία Ξυτάκη                        Πρόεδρο
Αθηνά Μαρκοµιχελάκη             Αντιπρόεδρο
Γιάννη Τζώρτζη              Γενικό Γραµµατέα
Αλέξανδρο Καρανδρέα-Καρύδη      Ταµία 
Αθανάσιο Ζώη              Μέλος
Ναταλία Πετρίδη              Μέλος
Γιάννη Φελούκα              Μέλος

info@lsealumni.gr
www.lsealumni.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η Πνευµατική Ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των 
προσβολών της. Επισηµαίνεται πάντως ότι σύµφωνα µε το ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και τη 
∆ιεθνή Σύµβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το ν. 100/1975) απαγορεύεται η αναδηµοσίευση και γενικά η 
αναπαραγωγή του παρόντος συλλογικού έργου, η αποθήκευσή του σε βάση δεδοµένων, η αναµετάδοσή του σε 
ηλεκτρονική, µηχανική ή οποιαδήποτε άλλη µορφή, η φωτοανατύπωσή του µε οποιονδήποτε τρόπο, τµηµατικά ή 
περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση, καθώς και κάθε άλλη διασκευή ή µετατροπή, που θα προορίζεται να 
εξυπηρετήσει αµιγώς εµπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια των δηµιουργών του, των οποίων οι απόψεις 
είναι αυστηρά προσωπικές και δεν απηχούν απαραίτητα τις θέσεις του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London 
School of Economics and Political Science.



ΟΜΑ∆Α ΣΚΕΨΗΣ: 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ
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Η αναπόδεικτη αντίληψη του ότι περισσότερα νοσοκοµεία διασφαλίζουν καλύτερη υγεία για το 
πληθυσµό, έχει οδηγήσει στην αύξηση αποτρέψιµων δαπανών, στην παρεµπόδιση ουσιαστικού 
ανταγωνισµού για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών - εφόσον δεν εφαρµόζεται 
παράλληλα µε την αύξηση και η αξιολόγηση αυτών - και στην εξαφάνιση της πρωτοβάθµιας φροντίδας 
υγείας, η οποία συνιστά τη βάση κάθε οργανωµένου συστήµατος υγείας. Ακόµα και σήµερα, έπειτα από 
µια µεγάλη ύφεση, η χώρα συνεχίζει να διατηρεί ένα νοσοκοµειακό τοµέα που δεν µπορεί να 
υποστηρίξει, και που εν πολλοίς ποτέ δεν χρειαζόταν. 

Στο δίληµµα δηµιουργίας νέων νοσοκοµείων πλησίον άλλωνή επένδυσης στην πρόληψηκαταδεικνύεται 
η αδυναµία των πολιτικών αποφάσεων να αναγνωρίσουν τη σηµασία της δηµιουργίας ενός 
µακροπρόθεσµου πλαισίου αποδοτικότερης διαχείρισης των πόρων και των αναγκών.

Οι πολιτικές συγκράτησης της δαπάνης υγείας επικεντρώθηκαν σε µεγάλο βαθµό στην περιστολή της 
φαρµακευτικής δαπάνης, η οποία είχε παρουσιάσει ραγδαία αύξηση µέχρι το 2009. Είναι αξιοσηµείωτο 
ότι η πλειονότητα των µέτρων που εφαρµόστηκαν κατά το παρελθόν στόχευαν στην πλευρά της 
προσφοράς, ενώ ελάχιστα είχαν εφαρµοστεί στοχεύοντας στη ζήτηση. Κατά την τελευταία περίοδο, 
έχουν εφαρµοστεί µέτρα που στοχεύουν τόσο στη ζήτηση όσο και στην προσφορά, ωστόσο απαιτούνται 
πιο ρηξικέλευθες προσεγγίσεις. Τα τρία κρίσιµα ζητήµα στη φαρµακευτική αγορά αφορούν (α) τη 
διαχείριση της καινοτοµίας και την επίπτωση της εισαγωγής νέων προϊόντων στους προϋπολογισµούς, 
(β) την διείσδυση γενοσήµων φαρµάκων στην αγορά, και (γ) τις ανταπτυξιακές διαστάσεις της 
φαρµακευτικής βιοµηχανίας. Ενδεικτικά, η εισαγωγή τεχνικών αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας 
αποτελεί πάγια και επιτακτική ανάγκη για τον εισαγωγή κατάλληλων θεραπειών και τον εξορθολογισµό 
της δαπάνης. Παράλληλα, η χρήση εργαλείων βιοµηχανικής πολιτικής για την ενδυνάµωση της 
εγχώριας παραγωγής µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό εργαλείο, ώστε να δοθεί έµφαση στην 
έρευνα και ανάπτυξη και να ενδυναµωθεί ο αναπτυαξιακός ρόλος της φαρµακευτικής βιοµηχανίας.

Η ΑΛΛΑΓΗ “ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ”

Και τι µπορούµε να κάνουµε λοιπόν; Η διεθνής εµπειρία έχει αναδείξει καλές µεθόδους και πρακτικές, 
οι οποίες ενδεχοµένως µπορούν να υιοθετηθούν έπειτα από τις κατάλληλες τροποποιήσεις. Κατά αυτή 
την έννοια, η αναδιάρθρωση του υγειονοµικού τοµέα απαιτεί “αλλαγή παραδείγµατος”, µέσω της 
εφαρµογής µείγµατος εργαλείων και πολιτικών που έχουν δοκιµαστεί, και των οποίων η 
αποτελεσµατικότητα έχει επαρκώς τεκµηριωθεί. 

Σε τεχνικό επίπεδο, απαιτούνται συγκεκριµένες τοµές, η εφαρµογή των οποίων συνεπάγεται ρήξη µε τα 
“κακώς κείµενα” και τις οργανωµένες οµάδες συµφερόντων, ώστε η πολιτική υγείας να βασιστεί σε 
τεκµηριωµένες (evidence-based) προσεγγίσεις, και όχι σε απλουστευτικές ιδεοληψίες. Η ορθότερη 
διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, ο έλεγχος της χρήσης ιατρικής τεχνολογίας, η έµφαση στην 
πρωτοβάθµια φροντίδα, ο περιορισµός του αριθµού των νοσοκοµείων και η βελτίωση του λογιστικού 
ελέγχου και των λογιστικών συστηµάτων των νοσοκοµείων είναι µόνο µερικά από ζητήµατα που θα 
βοηθήσουν στην κατεύθυνση της συγκράτησης της δαπάνης υγείας και θα προάγουν την αποδοτικότητα. 

Τα παραπάνω πρέπει ρητά να συνδεθούν µε την διαµόρφωση πολιτικών που θα στοχεύουν στη µείωση 
της νοσηρότητας και της θνησιµότητας του πληθυσµού µέσω της πρόληψης. Παραδείγµατα τέτοιων 
προσπαθειών σχετίζονται µε την αγωγή και την προαγωγή υγείας, αλλά και την εκτενή ενηµέρωση των 
πολιτών µε συνεχείς εκστρατείες, και όχι αποσπασµατικές προσπάθειες. Πλην όµως των παραδοσιακών 
εργαλείων πρόληψης, οι λήπτες αποφάσεων µπορούν να προωθήσουν εναλλακτικά µέτρα. Η αύξηση 
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περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση, καθώς και κάθε άλλη διασκευή ή µετατροπή, που θα προορίζεται να 
εξυπηρετήσει αµιγώς εµπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια των δηµιουργών του, των οποίων οι απόψεις 
είναι αυστηρά προσωπικές και δεν απηχούν απαραίτητα τις θέσεις του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London 
School of Economics and Political Science.
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κοινωνική συνοχή. Σε γενικές γραµµές, απαιτούνται παρεµβάσεις για να προληφθεί η διαφαινόµενη 
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κοινωνικό κράτος αποτελεί κατάκτηση και προνοµιακό πεδίο της σοσιαλδηµοκρατίας, ο δηµόσιος 
διάλογος για το σύστηµα υγείας, τις συνέπειες της ύφεσης και τις προοπτικές περαιτέρω 
µεταρρυθµίσεων θα πρέπει να ανοίξει από το συγκεκριµένο χώρο. 

Παράλληλα, η χάραξη εµπεριστατωµένης πολιτικής για την υγεία απαιτεί καταρχάς µια διαφορετική 
αντίληψη για τον τοµέα υγείας, και το κοινωνικό κράτος εν γένει. Το µείζον ζήτηµα βρίσκεται στο 
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επιστηµονικά εργαλεία και οι µέθοδοι τεκµηρίωσης υπάρχουν. Συγκεντρωτικά, οι πυλώνες στους οποίους 
θα πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες της πολιτείας είναι ο εξορθολογισµός των δαπανών , η ορθή 
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Εικόνα 2. Οι βασικοί πυλώνες για τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του ΕΣΥ
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Ο Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science 
ιδρύθηκε το 1992 µε σκοπό να αποτελέσει το σηµείο συγκέντρωσης και τη φωνή των αποφοίτων 
του ιστορικού Πανεπιστηµίου στην Ελλάδα.

Σήµερα, αποτελεί ένας από τους πιο ενεργούς Συλλόγους αποφοίτων ξένων πανεπιστηµίων, έχοντας 
υψηλό αριθµό εγγεγραµµένων και ενεργών µελών, καθώς και έντονη δραστηριότητα στη διοργάνωση 
συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή σηµαντικών προσωπικοτήτων του πολιτικού, 
επιχειρηµατικού και ακαδηµαϊκού χώρου στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου για τη διετία 2014-2016 απαρτίζεται από τους κ.κ.:

Μαρία Ξυτάκη                        Πρόεδρο
Αθηνά Μαρκοµιχελάκη             Αντιπρόεδρο
Γιάννη Τζώρτζη              Γενικό Γραµµατέα
Αλέξανδρο Καρανδρέα-Καρύδη      Ταµία 
Αθανάσιο Ζώη              Μέλος
Ναταλία Πετρίδη              Μέλος
Γιάννη Φελούκα              Μέλος

info@lsealumni.gr
www.lsealumni.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η Πνευµατική Ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των 
προσβολών της. Επισηµαίνεται πάντως ότι σύµφωνα µε το ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και τη 
∆ιεθνή Σύµβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το ν. 100/1975) απαγορεύεται η αναδηµοσίευση και γενικά η 
αναπαραγωγή του παρόντος συλλογικού έργου, η αποθήκευσή του σε βάση δεδοµένων, η αναµετάδοσή του σε 
ηλεκτρονική, µηχανική ή οποιαδήποτε άλλη µορφή, η φωτοανατύπωσή του µε οποιονδήποτε τρόπο, τµηµατικά ή 
περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση, καθώς και κάθε άλλη διασκευή ή µετατροπή, που θα προορίζεται να 
εξυπηρετήσει αµιγώς εµπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια των δηµιουργών του, των οποίων οι απόψεις 
είναι αυστηρά προσωπικές και δεν απηχούν απαραίτητα τις θέσεις του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London 
School of Economics and Political Science.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Τοµέας δραστηριοποίησης ερωτηθέντος:
□ Ακαδηµαϊκή κοινότητα (Ελληνικά και ξένα πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, επιστηµονικές 
οργανώσεις κ.α.)
□ Εκπρόσωποι πολιτικού χώρου (Τέως και νυν υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές, κυβερνητικοί 
εκπρόσωποι κ.α.)
□ Κυβερνητικοί και ρυθµιστικοί οργανισµοί (Υπουργείο Υγείας, ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ, ΙΦΕΤ)
□ ∆ιοίκηση Μονάδων Υγείας (∆οµές Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, ∆ηµόσια & Ιδιωτικά 
Νοσοκοµεία και Κλινικές)
□ Πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας (Ιατροί, Φαρµακοποιοί, Νοσηλευτές και Σύλλογοι)
□ Φαρµακευτική βιοµηχανία (Εγχώριες & πολυεθνικές εταιρείες, ΣΦΕΕ, ΠΕΦ)
□ Σύλλογοι ασθενών
□ ‘Αλλο

Β. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

∆ιάγραµµα 1.

Πώς θα χαρακτηρίζατε την πρόσβαση στις υπηρεσίες των δοµών της Πρωτοβάθµιας 
Φροντίδας Υγείας;

Πώς θα χαρακτηρίζατε τη διαχείριση των διαθέσιµων πόρων στις δοµές της Πρωτοβάθµιας 
Φροντίδας Υγείας;

Πώς θα χαρακτηρίζατε την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται από τις δοµές 
της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας; 
□ Πολύ καλή     □ Καλή     □ Μέτρια     □ Κακή     □ Πολύ Κακή     □ ∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ

∆ιάγραµµα 2.

Πώς θα χαρακτηρίζατε την πρόσβαση στις υπηρεσίες των δηµοσίων νοσοκοµείων;

Πώς θα χαρακτηρίζατε τη διαχείριση των διαθέσιµων πόρων στα δηµόσια νοσοκοµεία;

Πώς θα χαρακτηρίζατε την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται από τα 
δηµόσια νοσοκοµεία;
□ Πολύ καλή     □ Καλή     □ Μέτρια     □ Κακή     □ Πολύ Κακή     □ ∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ

∆ιάγραµµα 3.

Πώς θα χαρακτηρίζατε τον αριθµό των νοσοκοµείων σε σχέση µε το µέγεθος και τις ανάγκες 
του εγχώριου πληθυσµού; 
□ Πολύ υψηλό    □ Υψηλό    □ Μέτριο    □ Χαµηλό    □ Πολύ χαµηλό    □ ∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ
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∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

∆ιαγράµµατα 4 & 5.

Θα συµφωνούσατε µε τη σύµπραξη/συνεργασία δηµοσίων και ιδιωτικών νοσοκοµείων;
□ Απόλυτα     □ Πολύ     □ Αδιάφορο     □ Λίγο     □ Καθόλου     □ ∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ

∆ιάγραµµα 6.

Πώς θα χαρακτηρίζατε τον αριθµό των γιατρών σε σχέση µε το µέγεθος και τις ανάγκες του 
εγχώριου πληθυσµού;
□ Πολύ υψηλό    □ Υψηλό    □ Μέτριο    □ Χαµηλό    □ Πολύ χαµηλό    □ ∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ

∆ιάγραµµα 7.

Θα συµφωνούσατε µε την άρση της µονιµότητας των γιατρών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας;
□ Απόλυτα     □ Πολύ     □ Αδιάφορο     □ Λίγο     □ Καθόλου     □ ∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ

∆ιάγραµµα 8.

Θα συµφωνούσατε µε την εισαγωγή ενός συστήµατος αξιολόγησης του κλινικού έργου των 
γιατρών, βάσει του οποίου θα υπήρχαν οι ανάλογες κυρώσεις ή επιβραβεύσεις;

Θα συµφωνούσατε µε την εισαγωγή ενός συστήµατος αξιολόγησης των γιατρών για την 
οικονοµική επιβάρυνση που προκαλούν στο σύστηµα υγείας, βάσει του οποίου θα υπήρχαν οι 
ανάλογες κυρώσεις ή επιβραβεύσεις;
□ Απόλυτα     □ Πολύ     □ Αδιάφορο     □ Λίγο     □ Καθόλου     □ ∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ

∆ιάγραµµα 9.

Πώς θα χαρακτηρίζατε τον αριθµό των νοσηλευτών σε σχέση µε το µέγεθος και τις ανάγκες 
του εγχώριου πληθυσµού;
□ Πολύ υψηλό    □ Υψηλό    □ Μέτριο    □ Χαµηλό    □ Πολύ χαµηλό    □ ∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ

∆ιάγραµµα 10.

Πώς δικαιολογούνται κατά τη γνώµη σας οι µεγάλες λίστες αναµονής στα δηµόσια 
νοσοκοµεία και στις δοµές Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας; Βάλτε σε σειρά προτεραιότητας 
τους παρακάτω λόγους:
□ Έλλειψη ανθρώπινου δυναµικού (υγειονοµικού - ιατροί & νοσηλευτές - και διοικητικού προσωπικού)
□ Έλλειψη κτηριακών υποδοµών
□ Έλλειψη υγειονοµικού ή άλλου αναλώσιµου υλικού
□ Μη αποτελεσµατική διοικητική οργάνωση
□ Μη αποτελεσµατική διαχείριση από το υγειονοµικό προσωπικό
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ηλεκτρονική, µηχανική ή οποιαδήποτε άλλη µορφή, η φωτοανατύπωσή του µε οποιονδήποτε τρόπο, τµηµατικά ή 
περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση, καθώς και κάθε άλλη διασκευή ή µετατροπή, που θα προορίζεται να 
εξυπηρετήσει αµιγώς εµπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια των δηµιουργών του, των οποίων οι απόψεις 
είναι αυστηρά προσωπικές και δεν απηχούν απαραίτητα τις θέσεις του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London 
School of Economics and Political Science.



ΟΜΑ∆Α ΣΚΕΨΗΣ: 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Τι συµβαίνει µε την υγεία στην Ελλάδα σήµερα;
Μια προσέγγιση της πολιτικής για την υγεία, από όλους για όλους.

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

∆ιάγραµµα 11.

Συµφωνείτε µε την άποψη ότι υπάρχει ανάγκη σταθερότητας στις διοικητικές θέσεις 
βασιζόµενη σε κριτήρια αξιολόγησης, ανεξάρτητα από τις πολιτικές αλλαγές;
□ Απόλυτα     □ Πολύ     □ Αδιάφορο     □ Λίγο     □ Καθόλου     □ ∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ

∆ιάγραµµα 12.

Συµφωνείτε µε την άποψη ότι οι διοικήσεις υπηρεσιών υγείας και τα κέντρα λήψης 
αποφάσεων επανδρώνονται από επαρκώς έµπειρα και εκπαιδευµένα στελέχη;
□ Απόλυτα     □ Πολύ     □ Αδιάφορο     □ Λίγο     □ Καθόλου     □ ∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ

Συµφωνείτε µε την άποψη ότι η συµµετοχή των ασθενών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
για την υγεία θα πρέπει να αυξηθεί;
□ Απόλυτα     □ Πολύ     □ Αδιάφορο     □ Λίγο     □ Καθόλου     □ ∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

∆ιάγραµµα 14.

Βάσει της υπάρχουσας κατανοµής, συµφωνείτε µε την άποψη ότι οι διαθέσιµοι δηµόσιοι πόροι 
για την υγεία επαρκούν για τη βιωσιµότητα του Εθνικού Συστήµατος Υγείας;   
□ Απόλυτα     □ Πολύ     □ Αδιάφορο     □ Λίγο     □ Καθόλου     □ ∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ

∆ιάγραµµα 15.

Κατά τη γνώµη σας, θεωρείτε ότι οι διαθέσιµοι δηµόσιοι πόροι για την υγεία κατανέµονται ορθά;
□ Ναι     □ Όχι     □ ∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ

∆ιαγράµµατα 16 & 17.

Εάν όχι, στην περίπτωση που κατανέµονταν ορθά, θα επαρκούσαν για τη βιωσιµότητα του 
Εθνικού Συστήµατος Υγείας;
□ Ναι     □ Όχι     □ ∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ

∆ιάγραµµα 18.

Εάν είχατε στη διάθεσή σας συνολικά το συµβολικό ποσό των «10 ευρώ», µε ποιο τρόπο θα το 
κατανείµατε για τη χρηµατοδότηση των παρακάτω τοµέων του δηµόσιου συστήµατος υγείας; 
□ Προγράµµατα Πρόληψης & Προαγωγής ∆ηµόσιας Υγείας
□ Φροντίδα Ψυχικής Yγείας
□ Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας
□ Νοσοκοµειακή Περίθαλψη 
□ Φαρµακευτική περίθαλψη
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ LSE

Ο Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science 
ιδρύθηκε το 1992 µε σκοπό να αποτελέσει το σηµείο συγκέντρωσης και τη φωνή των αποφοίτων 
του ιστορικού Πανεπιστηµίου στην Ελλάδα.

Σήµερα, αποτελεί ένας από τους πιο ενεργούς Συλλόγους αποφοίτων ξένων πανεπιστηµίων, έχοντας 
υψηλό αριθµό εγγεγραµµένων και ενεργών µελών, καθώς και έντονη δραστηριότητα στη διοργάνωση 
συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή σηµαντικών προσωπικοτήτων του πολιτικού, 
επιχειρηµατικού και ακαδηµαϊκού χώρου στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου για τη διετία 2014-2016 απαρτίζεται από τους κ.κ.:

Μαρία Ξυτάκη                        Πρόεδρο
Αθηνά Μαρκοµιχελάκη             Αντιπρόεδρο
Γιάννη Τζώρτζη              Γενικό Γραµµατέα
Αλέξανδρο Καρανδρέα-Καρύδη      Ταµία 
Αθανάσιο Ζώη              Μέλος
Ναταλία Πετρίδη              Μέλος
Γιάννη Φελούκα              Μέλος

info@lsealumni.gr
www.lsealumni.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η Πνευµατική Ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των 
προσβολών της. Επισηµαίνεται πάντως ότι σύµφωνα µε το ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και τη 
∆ιεθνή Σύµβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το ν. 100/1975) απαγορεύεται η αναδηµοσίευση και γενικά η 
αναπαραγωγή του παρόντος συλλογικού έργου, η αποθήκευσή του σε βάση δεδοµένων, η αναµετάδοσή του σε 
ηλεκτρονική, µηχανική ή οποιαδήποτε άλλη µορφή, η φωτοανατύπωσή του µε οποιονδήποτε τρόπο, τµηµατικά ή 
περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση, καθώς και κάθε άλλη διασκευή ή µετατροπή, που θα προορίζεται να 
εξυπηρετήσει αµιγώς εµπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια των δηµιουργών του, των οποίων οι απόψεις 
είναι αυστηρά προσωπικές και δεν απηχούν απαραίτητα τις θέσεις του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London 
School of Economics and Political Science.



ΟΜΑ∆Α ΣΚΕΨΗΣ: 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Τι συµβαίνει µε την υγεία στην Ελλάδα σήµερα;
Μια προσέγγιση της πολιτικής για την υγεία, από όλους για όλους.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

∆ιάγραµµα 19.

Με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι µπορεί να αυξηθεί η χρηµατοδότηση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας; 
(Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από µία απαντήσεις)
□ Φορολόγηση
□ Εργοδοτικές εισφορές
□ Ειδικός φόρος κατανάλωσης προϊόντων καπνού
□ Ειδικός φόρος κατανάλωσης οινοπνευµατωδών ποτών
□ Ειδικός φόρος κατανάλωσης τροφών µε αλάτι/ζάχαρη
□ Ιδιωτικά κονδύλια από συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα
□ Ιδιωτική δαπάνη
□ Άλλο

∆ιάγραµµα 20.

Θα συµφωνούσατε µε τη διαµόρφωση των ποσοστών συµµετοχής των ασφαλισµένων στην 
αγορά των φαρµάκων βάσει εισοδηµατικών κριτηρίων;
□ Απόλυτα     □ Πολύ     □ Αδιάφορο     □ Λίγο     □ Καθόλου     □ ∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ

∆ιάγραµµα 21.

Θα συµφωνούσατε µε την ύπαρξη επιλογής για ιδιωτική ασφάλιση υγείας έναντι της 
υποχρεωτικής δηµόσιας ασφάλισης;
□ Απόλυτα     □ Πολύ     □ Αδιάφορο     □ Λίγο     □ Καθόλου     □ ∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

∆ιάγραµµα 22.

Συµφωνείτε µε την άποψη ότι η διείσδυση των γενοσήµων στην ελληνική αγορά θα πρέπει 
να αυξηθεί;
□ Απόλυτα     □ Πολύ     □ Αδιάφορο     □ Λίγο     □ Καθόλου     □ ∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ

∆ιάγραµµα 23.

Η τιµολόγηση ενός καινοτόµου φαρµάκου θα πρέπει να είναι:
□ Ρυθµιζόµενη από το κράτος     □ Ελεύθερη κρατικής παρέµβασης

Αν πιστεύετε πως η τιµολόγηση ενός καινοτόµου φαρµάκου θα πρέπει να είναι ρυθµιζόµενη 
από το κράτος, τότε κατά τη γνώµη σας θα πρέπει να βασίζεται στη: 
(Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από µία απαντήσεις)
□ Συνολική αξία που προσφέρει (σχέση κόστους-οφέλους)
□ Τιµολόγηση άλλων χωρών
□ Τιµολόγηση παρόµοιων προϊόντων της ίδιας θεραπευτικής κατηγορίας, που κυκλοφορούν ήδη 
στην ελληνική αγορά
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Σήµερα, αποτελεί ένας από τους πιο ενεργούς Συλλόγους αποφοίτων ξένων πανεπιστηµίων, έχοντας 
υψηλό αριθµό εγγεγραµµένων και ενεργών µελών, καθώς και έντονη δραστηριότητα στη διοργάνωση 
συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή σηµαντικών προσωπικοτήτων του πολιτικού, 
επιχειρηµατικού και ακαδηµαϊκού χώρου στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου για τη διετία 2014-2016 απαρτίζεται από τους κ.κ.:

Μαρία Ξυτάκη                        Πρόεδρο
Αθηνά Μαρκοµιχελάκη             Αντιπρόεδρο
Γιάννη Τζώρτζη              Γενικό Γραµµατέα
Αλέξανδρο Καρανδρέα-Καρύδη      Ταµία 
Αθανάσιο Ζώη              Μέλος
Ναταλία Πετρίδη              Μέλος
Γιάννη Φελούκα              Μέλος

info@lsealumni.gr
www.lsealumni.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η Πνευµατική Ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των 
προσβολών της. Επισηµαίνεται πάντως ότι σύµφωνα µε το ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και τη 
∆ιεθνή Σύµβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το ν. 100/1975) απαγορεύεται η αναδηµοσίευση και γενικά η 
αναπαραγωγή του παρόντος συλλογικού έργου, η αποθήκευσή του σε βάση δεδοµένων, η αναµετάδοσή του σε 
ηλεκτρονική, µηχανική ή οποιαδήποτε άλλη µορφή, η φωτοανατύπωσή του µε οποιονδήποτε τρόπο, τµηµατικά ή 
περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση, καθώς και κάθε άλλη διασκευή ή µετατροπή, που θα προορίζεται να 
εξυπηρετήσει αµιγώς εµπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια των δηµιουργών του, των οποίων οι απόψεις 
είναι αυστηρά προσωπικές και δεν απηχούν απαραίτητα τις θέσεις του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London 
School of Economics and Political Science.



ΟΜΑ∆Α ΣΚΕΨΗΣ: 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Τι συµβαίνει µε την υγεία στην Ελλάδα σήµερα;
Μια προσέγγιση της πολιτικής για την υγεία, από όλους για όλους.

∆ιαγράµµατα 24 & 25.

Ποιο ποσό αποζηµίωσης θεωρείτε ότι είναι αποδεκτό για µία καινοτόµα ετήσια φαρµακευτική 
αγωγή για σοβαρή ασθένεια που προσφέρει τρεις (3) επιπλέον µήνες ζωής;
□ Το κλινικό όφελος είναι πολύ µικρό για να αποζηµιωθεί από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης
□ 30.000-50.000 €
□ 50.000-70.000 €
□ 70.000-90.000 €
□ Η ζωή δεν έχει τίµηµα

∆ιάγραµµα 26.

Συµφωνείτε µε την άποψη ότι µόνο οικονοµικοί λόγοι επαρκούν ώστε ένα καινοτόµο φάρµακο 
να µην αποζηµιωθεί από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης;
□ Απόλυτα     □ Πολύ     □ Αδιάφορο     □ Λίγο     □ Καθόλου     □ ∆εν γνωρίζω/∆εν απαντώ

Ποια θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι τα κριτήρια για την αποζηµίωση ενός  καινοτόµου 
φαρµάκου από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης; 
(Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από µία απαντήσεις)
□ Κλινική αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια
□ Τιµή 
□ Οικονοµική αποδοτικότητα (σχέση κόστους-αποτελεσµατικότητας)
□ Επίπτωση στον προϋπολογισµό υγείας
□ Κοινωνικό όφελος
□ Είδος και σοβαρότητα ασθένειας
□ Χρονική διάρκεια ασθένειας
□ Επίπεδο καινοτοµίας
□ Ύπαρξη, ή µη, εναλλακτικών θεραπευτικών επιλογών
□ Κόστος έρευνας και ανάπτυξης
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η Πνευµατική Ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των 
προσβολών της. Επισηµαίνεται πάντως ότι σύµφωνα µε το ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και τη 
∆ιεθνή Σύµβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το ν. 100/1975) απαγορεύεται η αναδηµοσίευση και γενικά η 
αναπαραγωγή του παρόντος συλλογικού έργου, η αποθήκευσή του σε βάση δεδοµένων, η αναµετάδοσή του σε 
ηλεκτρονική, µηχανική ή οποιαδήποτε άλλη µορφή, η φωτοανατύπωσή του µε οποιονδήποτε τρόπο, τµηµατικά ή 
περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση, καθώς και κάθε άλλη διασκευή ή µετατροπή, που θα προορίζεται να 
εξυπηρετήσει αµιγώς εµπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια των δηµιουργών του, των οποίων οι απόψεις 
είναι αυστηρά προσωπικές και δεν απηχούν απαραίτητα τις θέσεις του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London 
School of Economics and Political Science.
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