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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η υγεία είναι ένα δηµόσιο κοινωνικό αγαθό και στα πλαίσια των δυνάµεων τησ ελεύθερησ αγοράσ
δεν επιτυγχάνεται ισότιµη ή αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων. Σύµφωνα µε την οικονοµική προσέγγιση τησ
υγείασ, η αρρώστια δεν επιτρέπει στο άτοµο που νοσεί να συµµετάσχει στισ παραγωγικέσ διαδικασίεσ (εργασία),
αλλά αντίθετα προκαλεί κόστοσ για το κοινωνικό σύνολο.
Σκοπόσ: Σκοπόσ τησ παρούσασ µελέτησ είναι η παρουσίαση ερευνών που υπάρχουν και αποδεικνύουν τη σηµαντικότητα του κόστουσ και τησ αποτελεσµατικότητασ των υπηρεσιών Πρωτοβάθµιασ Φροντίδασ Υγείασ στην Ελλάδα.
Βιβλιογραφική ανασκόπηση: Κριτική και συστηµατική ανασκόπηση σε ηλεκτρονικέσ βάσεισ δεδοµένων. Πραγµατοποιήθηκε εκτεταµένη αναζήτηση ερευνητικών δηµοσιευµένων άρθρων.
Συµπεράσµατα: Το σύστηµα υγείασ έχει ένα και µοναδικό λόγο ύπαρξησ, δηλαδή την προστασία και τη βελτίωση τησ υγείασ του πληθυσµού. Η παροχή υπηρεσιών υγείασ (πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση), έχει νόηµα
µόνο στο βαθµό που συνεισφέρει στο σκοπό αυτό. Η ανάλυσησ τησ οικονοµικήσ αποτελεσµατικότητασ costeffectiveness analysis (CEA) είναι µια µορφή οικονοµικήσ ανάλυσησ που συγκρίνει το σχετικό κόστοσ και τα
αποτελέσµατα (επιπτώσεισ) από δύο ή περισσότερεσ πορείεσ δράσησ.
Λέξεισ κλειδιά: κόστοσ αποτελεσµατικότητα, Π.Φ.Υ, υπηρεσίεσ υγείασ.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ήµερα είναι γενικά παραδεκτό ότι η εκπαίδευση
και η υγεία αποτελούν σηµαντικότατουσ συντελεστέσ τησ παραγωγικήσ διαδικασίασ και βοηθούν σηµαντικά στη διατήρηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου (Λιαρόπουλοσ 2007). Σύµφωνα µε
την οικονοµική προσέγγιση τησ υγείασ, η αρρώστια
δεν επιτρέπει στο άτοµο που νοσεί να συµµετάσχει
στισ παραγωγικέσ διαδικασίεσ (εργασία), αλλά αντίθετα προκαλεί κόστοσ για το κοινωνικό σύνολο και ωσ
εκ τούτου πρέπει να αντιµετωπισθεί, να θεραπευθεί
και εποµένωσ να περιορισθεί στο ελάχιστο δυνατό
(∆ίκαιοσ 2010).
Βασικό κριτήριο παροχήσ υπηρεσιών υγείασ σε ένα
άτοµο δεν αποτελεί η αγοραστική του δύναµη ούτε το
εισόδηµά του αλλά οι υγειονοµικέσ του ανάγκεσ. Η
αρχή του αποκλεισµού (αντιθέτωσ πρέπει να ισχύει η
αρχή τησ ισότητασ) δεν πρέπει να ισχύει στην κατανάλωση των υπηρεσιών υγείασ. Ο Π.Ο.Υ στην συνεδρίαση τησ Alma-Ata έκανε αποδεκτό οτι: Π.Φ.Υ είναι βασική φροντίδα υγείασ, που στηρίζεται σε πρακτικέσ,
επιστηµονικά τεκµηριωµένεσ και κοινωνικά αποδεκτέσ, µεθόδουσ και τεχνολογία. Η φροντίδα αυτή είναι
στη διάθεση όλων των ατόµων και των οικογενειών
τουσ και παρέχεται µε την πλήρη συµµετοχή τουσ και
σε κόστοσ που ανταποκρίνεται στισ οικονοµικέσ δυνατότητεσ τησ κοινότητασ και τησ χώρασ σε κάθε στάδιο
ανάπτυξησ, σύµφωνα µε το πνεύµα αυτοδυναµίασ και
αυτοδιάθεσησ (Αδαµακίδου, Καλοκαιρινού 2008).
Συγκεκριµένα, η ΠΦΥ παρέχεται από: (α) το Εθνικό
Σύστηµα Υγείασ, µέσω των 201 Κέντρων Υγείασ, των
1478 Περιφερειακών τουσ Ιατρείων και των πρωινών
και απογευµατινών Εξωτερικών Ιατρείων 132 νοσοκοµείων. Στισ υπηρεσίεσ αυτέσ έχουν πρόσβαση όλοι
οι ασφαλισµένοι πολίτεσ καθώσ και οι ανασφάλιστοι
σε περιπτώσεισ εκτάκτων περιστατικών, (β) τα ∆ηµόσια Ασφαλιστικά Ταµεία (Ζηλήδησ 2005).

Σ

Σκοπόσ
Σύµφωνα µε τη σύγχρονη θεώρηση ο σκοπόσ ενόσ
συστήµατοσ υγείασ είναι η διασφάλιση και βελτίωση
του επιπέδου υγείασ του πληθυσµού µε απώτερο σκοπό τη συµβολή του συστήµατοσ υγείασ ωσ βασικού
θεσµού του κοινωνικού κράτουσ, στη διασφάλιση και
βελτίωση του επιπέδου ευηµερίασ και ποιότητασ ζωήσ
του πληθυσµού (Λιαρόπουλοσ 2009). Σκοπόσ τησ παρούσασ µελέτησ είναι η παρουσίαση των µελετών που
έχουν διεξαχθεί και αποδεικνύουν την σηµαντικότητα του κόστουσ και τησ αποτελεσµατικότητασ των υπηρεσιών Πρωτοβάθµιασ Φροντίδασ Υγείασ στην Ελλάδα.
Υλικό και µέθοδοσ
Η παρούσα µελέτη διενεργήθηκε στα πλαίσια τησ συγγραφήσ τησ διπλωµατικήσ εργασίασ για το πρόγραµ-
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µα µεταπτυχιακών σπουδών. Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδοσ αναζήτησησ µε ηλεκτρονικέσ βάσεισ δεδοµένων
στο ∆ιαδίκτυο. Πραγµατοποιήθηκε εκτεταµένη αναζήτηση ερευνητικών άρθρων δηµοσιευµένων σε έγκυρα και έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά µε κριτήρια
αναζήτησησ και λέξεισ κλειδιά τουσ όρουσ costeffectiveness, primary health care, health services,
local government and primary health care, καθώσ
και συνδυασµόσ αυτών.
Αποτελέσµατα
Οι Μπόρα και συν. υπολόγισαν το κόστοσ νόσησησ απο
ηπατίτιδα Α και το κόστοσ- όφελοσ του εµβολιασµού
µε βάση ένα συγκεκριµένο µαθηµατικό µοντέλο Η επίλυση του µαθηµατικού µοντέλου µε υποθετικέσ τιµέσ
επιπολασµού τησ νόσου καθόρισε την τιµή ισοσκελισµού τησ δαπάνησ νοσηλείασ προσ το κόστοσ εµβολιασµού σε επιπολασµό 10%. Εποµένωσ, ο επιλεκτικόσ εµβολιασµόσ των οµάδων υψηλού κινδύνου
ενδείκνυται απο άποψη κόστουσ αποτελεσµατικότητασ όταν η διαφορά επιπολασµού η ο κίνδυνοσ διαµόλυνσησ στην οµάδα είναι >10%. Οι ερευνητέσ προτείνουν το γενικό εµβολιασµό του γενικού πληθυσµού
και των οµάδων µη υψηλού κινδύνου στην εφηβική
ηλικία, αφου µε βάση βιβλιογραφικά δεδοµένα παρατηρείται ταχεία αύξηση του επιπολασµού τησ νόσου,
σε επίπεδα >10% σε νεαρούσ ενήλικεσ (Μπόρα 1997).
Οι Γείτονασ και συν. επιχείρησαν τη συγκριτική οικονοµική αποτίµηση δυο αντιαιµοπεταλικών αγωγών που
χρησιµοποιούνται στην προληπτική αντιµετώπιση τησ
αθηροθρωµβοτικήσ νόσου: τησ ασπιρίνησ ( 325mg)
και τησ κλοπιδογρέλησ (75mg). Απο την ανάλυση τησ
σχέσησ κόστουσ-αποτελεσµατικότητασ προέκυψε οτι
η προληπτική χορήγηση κλοπιδογρέλησ σε πάσχοντεσ
απο αθηροθροµβωτική µορφήσ νόσηµα αποτελεί την
πλέον αποδοτική και αποτελεσµατική στρατηγική δευτερογενούσ πρόληψησ. Οι βασικοί λόγοι, που στοιχειοθέτησαν την παραπάνω διαπίστωση, ήταν οτι οι επιπρόσθετοι πόροι που θα διατεθούν, µειώνουν τισ
πιθανότητεσ δυσµενούσ έκβασησ τησ νόσου και, παράλληλα, παρέχουν ένα σηµαντικό όφελοσ στην κοινωνία
µε τα επιπρόσθετα χρόνια ζωήσ που κερδίζονται ετησίωσ (Γείτονασ 2000). Οι Σταφυλάσ και συν. χρησιµοποίησαν την ανάλυση κόστουσ-αποτελεσµατικότητασ
για να ελέγξουν την αποτελεσµατικότητα των κύριων
κατηγοριών αντιυπερτασικών φαρµάκων που προτείνονται απο τισ προτυπώµενεσ οδηγίεσ του 2003 των
European Society of Hypertension European Society
of Cardiology (ECH-ESC) ωσ µονοθεραπεία σε ασθενείσ µε ήπια προσ µέτρια µη επιλεγµένη υπέρταση. Η
λίστα των φαρµάκων αυτών περιλαµβάνει τη χλωροθαλιδόνη, την προπανολόλη, την αµλοδιπίνη, την εναλαπρίλη και την λοσαρτάνη. Τα αποτελέσµατα έδειξαν
οτι τα παλαιότερα και τα νεότερα φάρµακα παρέχουν
την ίδια προστασία έναντι τησ συνολικήσ θνησιµότη-
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τασ και των σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων σε
ασθενείσ µε ήπια προσ µέτρια µη επιλεγµένη υπέρταση (Σταφιλάσ 2005). Οι Λαµπίρησ και συν. µελέτησαν την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατοσ τηλειατρικήσ που εγκαταστάθηκε το 2002 µεταξύ του Γενικού
Νοσοκοµείου Αεροπορίασ και αρκετών αποµονωµένων στρατοπέδων, µέσω συνδέσµων τηλεδιάσκεψησ
βασισµένων σε υπολογιστή (Λαµπίρησ 2005). Το σύστηµα τηλεϊατρικήσ βρέθηκε πιο αποτελεσµατικό και η
ανάλυση ευαισθησίασ έδειξε οτι η αναβάθµιση τησ
υπηρεσίασ ώστε να αποτελεί ενσωµατωµένο συστατικό τησ καθηµερινήσ φροντίδασ υγείασ και να εξυπηρετεί σηµαντικά µεγαλύτερο αριθµό χρηστών θα οδηγήσει σε δραµατική µείωση του κόστουσ κάθε συνεδρίασ.
Οι Κοντοδιµόπουλοσ και συν. συνέκριναν τα αποτελέσµατα τησ αιµοκάθαρσησ και τησ περιτοναϊκήσ κάθαρσησ, σε όρουσ σχετικήσ µε την υγεία ποιότητα ζωήσ
(health related quality of life), µε τουσ πόρουσ που
καταναλώνονται µε κάθε µέθοδο. Σε οτι αφορά την
ανάλυση του κόστουσ, το µέσο ετήσιο κόστοσ για κάθε
ασθενή αιµοκάθαρσησ βρέθηκε µεγαλύτερο απο το
αντίστοιχο τησ περιτοναϊκήσ κάθαρσησ κατά 18,6%
(Κοντοδηµόπουλοσ et al 2005). Οι Καρνάρου και συν.
επιχείρησαν να προσεγγίσουν το κόστοσ τησ εξωνοσοκοµειακήσ περίθαλψησ τησ νόσου του AIDS στην
Ελλάδα. Οι ερευνητέσ κατέληξαν στο συµπέρασµα οτι
τα στοιχεία που µελετήθεικαν αναδεικνύουν την αξία
των εναλλακτικών µορφών περίθαλψησ, όταν δεν κρίνεται απαραίτητη η νοσοκοµειακή περίθαλψη για ένα
HIV- οροθετικό άτοµο.
Οι Κυριόπουλοσ και συν. µελέτησαν την χορήγηση
β2- διεγερτηκών και γλυκοκορτικοειδών στη θεραπευτική αντιµετώπιση του βρογχικού άσθµατοσ, µέσω
δοσιµετρικών συσκευών απελευθέρωσησ αερολύµατοσ (MDI) και την πλέον πρόσφατα παρουσιασθείσασ
συσκευήσ που ενεργοποιείται µε την αναπνοή (breath
actuated metered dose inhaler, BAI). Απο την ανάλυση των αποτελεσµάτων, οι ερευνητέσ συµπέραναν
οτι η διαφορά κόστουσ σε βάροσ τησ MDI είναι σηµαντική, όταν οι συσκευέσ χρησιµοποιούνται για να απελευθερώσουν σαλβουταµόλη και χρηιµοποιούνται απο
ασθενείσ τόσο στην ελεύθερη αγορά υπηρεσιών υγείασ οσο και στο δηµόσιο σύστηµα υγείασ. Ακόµα η
συσκευή BAI είναι φθηνότερη τησ συσκευήσ MDI ενώ
οι ασθενείσ που τα χρησιµοποιούσαν κατα κύριο λόγο
δήλωναν πιο ικανοποιηµένοι απο την συσκευή BAI. Οι
Καιτελίδου και συν. υπολόγισαν το άµεσο κόστοσ τησ
αιµοκάθαρσησ στα δηµόσια νοσοκοµεία και την απώλεια παραγωγήσ απο τουσ ασθενείσ τελικού σταδίου
νεφρικήσ ανεπάρκειασ και την οικογένειά τουσ. Τα
αποτελέσµατα δείχνουν οτι η παροχή αιµοκάθαρσησ
στο 0.05% του πληθυσµού απορροφά το 2% το συνολικό δαπανών υγείασ στην Ελλάδα. Πέρα απο το κόστοσ
αυτό, που επιβαρύνει το ΕΣΥ, η απώλεια παραγωγήσ
εξαιτίασ τησ νόσου βρέθηκε να είναι σηµαντική. Οι

ερευνητέσ καταλήγουν οτι η προώθηση εναλλακτικών
τεχνολογιών, όπωσ η µεταµόσχευση οργάνων και η
περιτοναϊκή κάθαρση, και η βελτίωση τησ αποδοτικότητασ τησ αιµοκάθαρσησ µέσω δορυφορικών µονάδων µπορούν να αποδειχθούν διαδικασίεσ περισσότερο αποτελεσµατικέσ και ψυχολογικά επωφελείσ για
τουσ ασθενείσ (Καιτελίδου και συν. 2008).
Σύµφωνα µε του έρευνα του Περιτογιάννη µε θέµα
την κατάθλιψη στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείασ,
αναφέρεται ότι το οικονοµικό κόστοσ τησ κατάθλιψησ
είναι τεράστιο τόσο το άµεσο (χρήση υπηρεσιών υγείασ, ειδικά φάρµακα), όσο και το έµµεσο (µειωµένη
παραγωγικότητα, απουσία απο εργασία κ.α). Οι γιατροί τησ ΠΦΥ είναι σε καλύτερη θέση από τουσ ψυχιάτρουσ στο να θεραπεύσουν την κατάθλιψη, διότι γνωρίζουν τη συνολική κατάσταση του ασθενούσ, τη θεραπεία
που λαµβάνει για άλλα νοσήµατα κλπ. Οι περισσότερεσ περιπτώσησ κατάθλιψησ αντιµετωπίζονται σε επίπεδο ΠΦΥ µε πολύ καλύτερο αποτέλεσµα για τον ασθενή αλλά και το σύστηµα υγείασ αφού το κόστοσ είναι
αρκετά µειωµένο. Σύµφωνα µε τον συγγραφέα για τον
καλύτερο και αποτελεσµατικότερο τρόπο θεραπείασ
των καταθλιπτικών ασθενών στην ΠΦΥ χρειάζεται να
εφαρµοστεί το µοντέλο τησ συνεργατικήσ φροντίδασ(Περιτόγιαννησ 2010).
Σε µία άλλη έρευνα του Πιερράκου µε τίτλο «οργάνωση δικτύων ΠΦΥ µέσα απο την τοπική αυτοδιοίκηση» σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα τησ έρευνασ, ο
ασθενήσ παραπέµπεται απο το σύστηµα ΠΦΥ τησ περιοχήσ του στα νοσοκοµεία τησ Αθήνασ. Η παραπάνω διαπίστωση αποτελεί ισχυρή ένδειξη για προβληµατική
λειτουργία τησ ΠΦΥ στισ αγροτικέσ περιοχέσ. Ένδειξη τησ µη ικανοποίησησ των ασθενών απο το κέντρο
υγείασ τησ περιοχήσ τουσ αποτελεί το γεγονόσ ότι το
βαθµολόγησαν µε 5,34/10 ενώ τα εξωτερικά ιατρεία
των Αθηνών µε 8,84/10. Με τη µεταφορά των ασθενών απο τον τόπο µόνιµησ κατοικίασ τουσ στην Αθήνα σηµειώθηκε αύξηση των δαπανών όπωσ και µεγαλύτερη ταλαιπωρία για τουσ ιδίουσ και τισ οικογένειεσ
τουσ (Πιερράκοσ 2007).
Συζήτηση
∆εδοµένου τησ πλήρουσ απορρύθµισησ των οικονοµικών και εργασιακών σχέσεων, που προκύπτει ωσ
απόρροια τησ οικονοµικήσ κρίσησ, προκαλείται η σταδιακή κατάρρευση του µοντέλου τησ µέχρι τώρα ανάπτυξησ και του υπερκαταναλωτισµού τησ σύγχρονησ
ζωήσ. Οι κοινωνικοί θεσµοί πλήττονται θανάσιµα από
την κυριαρχία του ατοµικιστικού πνεύµατοσ σε όλεσ
τισ εκφάνσεισ τησ καθηµερινήσ ζωήσ. Η ψήφιση των
πρόσφατων οικονοµικών, εργασιακών και ασφαλιστικών µέτρων δυσχεραίνει ακόµη περισσότερο την υπάρχουσα κατάσταση. Το κράτοσ πρόνοιασ αδυνατεί να
υπάρξει, καταρρέει και δεν µπορεί να εγγυηθεί το
δικαίωµα όλων στην υγεία, την εργασία, την εκπαί-
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δευση.
Εποµένωσ, κρίνεται αναγκαία η παρεµβολή των
φορέων τησ τοπικήσ αυτοδιοίκησησ και του κράτουσ
πρόνοιασ, προσφέροντασ στουσ πολίτεσ ένα σύνολο
ολοκληρωµένων υπηρεσιών που θα τουσ δίνουν την
δυνατότητα ισότιµησ και πολύπλευρησ συµµετοχήσ σε
όλεσ τισ δραστηριότητεσ, συµβάλλοντασ έτσι στη δηµιουργία µιασ σύγχρονησ, τοπικήσ κοινωνίασ δικαίου
(Θηραίοσ Παπανικολάου 2007). Επιπλέον, ταυτόχρονα µε την εφαρµογή των σκληρών οικονοµικών µέτρων,
είναι αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερο βάροσ στην άσκηση τησ Κοινωνικήσ Πολιτικήσ και εποµένωσ στα ασθενέστερα κοινωνικά στρώµατα. Η αυτοδιοίκηση είναι
σήµερα φορέασ ποιοτικών και µε µικρότερο οικονοµικό κόστοσ υπηρεσιών κοινωνικήσ φροντίδασ και
πρωτοβάθµιασ υγείασ (Μανέρησ 2010).
Συµπεράσµατα
Η αποδοτικότητα στον χώρο τησ υγείασ αποτιµάται σε
δυο διαφορετικά επίπεδα: το επίπεδο των ιατρικών
µέτρων και των προγραµµάτων υγείασ, οπου αναφέρεται ωσ οικονοµική αποτελεσµατικότητα και µετριέται µεσω µεθόδων οικονοµικήσ αξιολόγησησ (economic
evaluation methods), και το επίπεδο των ιατρικών
υπηρεσιών, οπου µετριέται µέσω µεθόδων συγκριτικήσ ανάλυσησ µε βάση σηµεία αναφοράσ (benchmark
analysis techniques) (Υφαντόπουλοσ 2006).
Η ανάγκη δηµιουργίασ υπηρεσιών και φροντίδασ
υγείασ, προκλήθηκε για την κάλυψη των αναγκών υγείασ κάθε κοινωνίασ. Οι κοινωνίεσ όµωσ αλλάζουν και
µαζί τουσ αλλάζουν οι ανάγκεσ υγείασ και οι προσδοκίεσ του πληθυσµού για φροντίδα και περίθαλψη. Μια
από τισ σηµαντικότερεσ πρόσφατεσ αλλαγέσ στο χώρο
τησ υγείασ διεθνώσ αποτελεί το αυξανόµενο ενδιαφέρον για την παροχή πρωτοβάθµιασ φροντίδασ υγείασ
(ΠΦΥ) και την πρόληψη. Οι υπηρεσίεσ υγείασ ακολουθούν τουσ κανόνεσ τησ αγοράσ µε έναν ιδιότυπο τρόπο. Ακολουθούνται κανόνεσ προσφοράσ και ζήτησησ,
εσόδων - εξόδων και εισροών - εκροών, (χρηµατοδότησησ, δαπανών, παροχών), σχεδιασµού και αξιολόγησησ (αποδοτικότητα, αποτελεσµατικότητα, οικονοµία, διαχείριση κλπ), ανταγωνισµού και παραγωγικότητασ
(δηµόσιο, ηµιδηµόσιο, ιδιωτικό αγαθό, ελάχιστη ποιότητα κλπ), και όλα αυτά, για ένα αγαθό που θεωρείται δικαίωµα καθολικό και αδιαπραγµάτευτο (Λοπατζίδησ 2010). Σκοπόσ µασ πρέπει να είναι η λειτουργία
ενόσ σύγχρονου συστήµατοσ πρωτοβάθµιασ φροντίδασ υγείασ, µε την αξιοποίηση τησ νέασ τεχνολογίασ
και την ενίσχυση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού.
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