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Β. Προκλήσεις για 
το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας. 
Αναθεωρήσεις και 
προβληματισμοί

Γ. Αλλαγές και 
μεταρρυθμίσεις 
προκειμένου να 
αξιοποιήσουμε 
παραγωγικά τη 
νέα συνθήκη

A. Διαχείριση της 
κρίσης covid19. 
Επιστροφή 
στην 
κανονικότητα

Διαχείριση της πανδημίας, προκλήσεις για το χώρο της Υγείας
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B. Ενίσχυση της 
ετοιμότητας 
του Δημόσιου 
Συστήματος 
Υγείας

C. Προσαρμογή 
του μοντέλου 
διακυβέρνησης 
στη διαχείριση 
της κρίσης

A. Περιορισμός 
της διασποράς 
του 
ιού.Προστασία
ευπαθών 
ομάδων

Ι. Διαχείριση πανδημίας: Αρχική αντίδραση (Μάρτιος – Μάιος)
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Ένα κρούσμα

Αριθμός πολιτών 
που μολύνθηκαν

Εκθετικός ρυθμός μετάδοσης

Φεβρουάριος Τέλος Απριλίου

Μείωση ρυθμού μετάδοσης
(αλλά όχι εξάλειψη)

x2,5
x0,5

Ι. Περιορισμός της διασποράς του ιού
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Μάιος

Μείωση ρυθμού μετάδοσης

x0,35



Φεβρουάριος Ιούνιος

Αριθμός ΜΕΘ
(συμπεριλαμβανομένης της κινητοποίησης 145 

μονάδων από ιδιωτικά νοσοκομεία)

565
(δημόσιες)

1015
(ιδιωτικές και δημόσιες)

Τεστ
(Αριθμός PCR τεστ ανά ημέρα)

~800 ~8000

Επαγγελματίες Υγείας
(προσλήψεις)

+3748

Μάσκες*
(για τους επαγγελματίες Υγείας)

~19 εκ.
(σε απόθεμα)

~3 εκ.
(ήδη διανεμημένες)

~1 εκ.

Ι. Ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας

*Σημείωση: Αύξηση της εγχώριας παραγωγής έως και 9 εκ.
ανά μήνα 5
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Ι. Προσαρμογή του μοντέλου διακυβέρνησης

Προσέγγιση 4 βημάτων

Συντονισμός κυβερνητικών πολιτικών

Ανάπτυξη νέων διαδικασιών

Συνέργειες

Ενιαίο κέντρο μετάδοσης μηνυμάτων

1

2

3
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1. Επιστροφή 
στην 
κανονικότητα

ΙΙ. Τρεις βασικές προκλήσεις μετά το πρώτο κύμα
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3. Συνέχιση της 
μεταρρυθμιστικής 
ατζέντας

2. Δυναμική 
ανάκαμψη της 
οικονομίας και 
διατήρηση 
κοινωνικής 
συνοχής



• Αποστολή του Παρατηρητηρίου: Συλλογή δεδομένων από ετερογενείς πηγές και 
σύνταξη αναφοράς

• Αποστολή του Μηχανισμού Παρέμβασης: Αξιολόγηση αναφοράς του 
Παρατηρητηρίου και εισήγηση προς τον Πρωθυπουργό

• Ενίσχυση της ικανότητας του Κράτους να παρακολουθεί και αξιολογεί την 
εξέλιξη της πανδημίας και να υλοποιεί τη σχεδιασθείσα στρατηγική

• Εργαλείο της Ελληνικής Δημοκρατίας για την αποτελεσματική διαχείριση 
κρίσεων εφεξής

• Εκπόνηση Σχεδίου Επιστροφής στην κανονικότητα 
στις αρχές Απριλίου
• Σύνθετες αποφάσεις μετά από 

πολυπαραγοντική ανάλυση
• Σχηματισμός και οργάνωση Παρατηρητηρίου 

και Μηχανισμού Παρέμβασης υπό τον 
Πρωθυπουργό

ΙΙ. Επιστροφή στην κανονικότητα
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Προώθηση της έρευνας 
και της καινοτομίας σε 
προϊόντα και υπηρεσίες

• Επίτευξη πλεονάσματος στο εμπορικό ισοζύγιο
• Επενδύσεις σε περιοχές υψηλής 

προστιθέμενης αξίας

ΙΙ. Δυναμική Ανάκαμψη της Οικονομίας και Κοινωνική Συνοχή
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Καινοτομία -
Τεχνολογία

Πράσινη 
οικονομία

Εξωστρέφεια / Νέοι τομείς / Οικοσυστήματα

Μετακίνηση προς την 
κατεύθυνση των 
μηδενικών εκπομπών 
άνθρακα και της 
κυκλικής οικονομίας

Αξιοποίηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ . Έξι προτεραιότητες ( περιφερειακή ανάπτυξη, ψηφιακός 
μετασχηματισμός, υποδομές, απασχόληση και κοινωνική συνοχή, πράσινη ανάπτυξη, έξυπνη 

επιχειρηματικότητα 

Επανεκκίνηση με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια

Πυλώνες του Στρατηγικού Πλάνου της Οικονομικής Ανάκαμψης

• Αλληλεγγύη και υποστήριξη σε όλους όσοι υπέστησαν αρνητικές επιπτώσεις
• Επιδότηση εργασίας, ενίσχυση του κράτους πρόνοιας, υποστήριξη ευπαθών ομάδων

Κοινωνική Συνοχή



1 η Ιουλίου: Αφίξεις όλων των διεθνών πτήσεων. Περιορισμοί σε τρίτες χώρες ( ΗΠΑ, 
Ρωσία κοκ)

PLF, αλγόριθμος για στοχευμένο έλεγχο ( targeted testing), υγειονομικό σχέδιο

Παρακολούθηση επιδημιολογικών δεδομένων χωρών ενδιαφέροντος

Συνεχής επαναξιολόγηση

Περιορισμένη 15-30 ( Ιουνίου). Περίοδος προετοιμασίας 
και προσαρμογής. Ανάπτυξη υγειονομικού σχεδίου, 
πρωτόκολλα,τεστ, μεταφορές δειγμάτων,ξενοδοχεία, 
ιατροί.

ΙΙ. Επανεκκίνηση Τουρισμού 
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• Συνέχιση των πολιτικών για τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότερη 
λειτουργία του κράτους (ενδεικτικά):

• Ψηφιακός μετασχηματισμός των δημοσίων υπηρεσιών

• Εκπαιδευτικό σύστημα που παρέχει ουσιαστική γνώση και ήπιες δεξιότητες

• Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και στήριξη των εργαζομένων

• Αλλαγή διαδικασιών που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος απονομής δικαιοσύνης

• Μεταρρυθμίσεις για τη δημιουργία ασφαλιστικού και φορολογικού 
συστήματος φιλικού στην επιχειρηματικότητα

ΙΙ. Συνέχιση της μεταρρυθμιστικής ατζέντας
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• Η διασφάλιση της υγείας του πληθυσμού ( και λόγω της πανδημίας) αποτελεί 
προϋπόθεση οικονομικής ανάταξης

• Αύξηση χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για την υγεία

• Εξορθολογισμός συστημάτων και υπηρεσιών  προκειμένου κάθε ευρώ 
επένδυσης να επιστρέφει πολλαπλάσια ωφελήματα

• Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού

• Συμφωνία μακράς διάρκεια με όλους τους παράγοντες της υγείας, 
διακομματικές συναινέσεις.
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ΙΙΙ. Συνέχιση της μεταρρυθμιστικής ατζέντας-
Προτεραιότητες Υγείας



• Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
• Οργάνωση όλου του δικτύου, διοικητική και κλινική σύνδεση των κατακερματισμένων 

δομών, επανασχεδιασμός, ΤΟΜΥ  

• Δευτεροβάθμια – Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
• Αναδιάταξη και αναδιοργάνωση δομών/ υπηρεσιών (οικονομίες κλίμακος), Σχέδιο νέων 

ΜΕΘ – Δωρεά ΙΣΝ, πιθανές συνενώσεις κλινικών, Δημιουργία ΤΕΠ

• Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στο ΕΣΥ
• Αξιολόγηση εφαρμογής σε όλους τους άξονες των προτεραιοτήτων ,ιατρική τεχνολογία 

αιχμής (μαγνητικός τομογράφος, ακτινολογικά μηχανήματα)
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ΙΙΙ. Συνέχιση της μεταρρυθμιστικής ατζέντας-
Προτεραιότητες Υγείας



• Ψηφιακή Υγεία
• Διασύνδεση των συστημάτων π.χ. ατομικός φάκελος ασθενούς, πληροφοριακό σύστημά 

νοσοκομείων, κωδικοποίηση προμηθειών, Ηλεκτρονικός φάκελος Ασθενούς – Δωρεά ΙΣΝ, 
Αναβάθμιση των Ψηφιακών Υποδομών στα Νοσοκομείων – Πληροφοριακά συστήματα, 
Τηλεϊατρική Διασύνδεση με Πρωτοβάθμια π.χ. Νησιά

• Ποιότητα – Quality control – Ασφάλεια ασθενών
• Δημιουργία Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία , Εθνικό Πρόγραμμα δράσης για 

την αντιμετώπιση των λοιμώξεων στην κοινότητα και στα νοσοκομεία

• Προμήθειες
• ΕΚΑΠΥ -δημιουργία νέου οργανισμού  (Ανώνυμη Εταιρεία),Επίλυση του θέματος της 

κωδικοποίησης – ηλεκτρονική διασύνδεση με τα συστήματα των νοσοκομείων
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ΙΙΙ. Συνέχιση της μεταρρυθμιστικής ατζέντας-
Προτεραιότητες Υγείας



• Φαρμακευτική πολιτική
• Ρύθμιση πλαισίου – clawback & rebate, εξορθολογισμός φαρμακευτικής δαπάνης, 

ενίσχυση Επιτροπών Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων, Αναπτυξιακό 
clawback – κλινικές μελέτες 

• Δημόσια Υγεία
• Εφαρμογή και υλοποίηση του νομοσχεδίου, Προληπτικές εξετάσεις για 

νεοπλάσματα, χρόνιων νόσων π.χ. υπέρταση  (εφαρμογή της ειδοποίησης μέσω 
sms), Ενημέρωση για υιοθέτηση υγιούς τρόπου ζωής (πχ εθνικό σχέδιο για 
παχυσαρκία ), Μείωση εξαρτήσεων

• ΕΟΠΥΥ
• Επικαιροποίηση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, οριστικοποίηση 

οργανογράμματος, διασύνδεση με πρωτοβάθμια,  Δημιουργία κλινικών 
πρωτοκόλλων – κατευθυντήριων οδηγιών (Guidelines)
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ΙΙΙ. Συνέχιση της μεταρρυθμιστικής ατζέντας-
Προτεραιότητες Υγείας
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Ευχαριστώ!


