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Η αντιμετώπιση της πανδημίας διεθνώς

Εφαρμογή πολιτικών από σχεδόν όλες τις χώρες βάσει δύο
πυλώνων:

Α) Επιβολή αυστηρών στρατηγικών περιορισμού και μετριασμού
για την ελαχιστοποίηση του κίνδυνου μετάδοσης, τη μείωση της
εξάπλωσης του ιού και την «αγορά χρόνου» για τα συστήματα
υγείας

Β) Ενίσχυση της ικανότητας των συστημάτων υγείας ώστε να
ανταποκριθούν στην ταχεία αύξηση των κρουσμάτων



Η ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 1Ο ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΜΑ



Η ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1Ο ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΟ



Η πανδημική κρίση = μεγεθυντικός φακός για τα ΣΥ πολλών
χωρών, και της Ελλάδας

Σημαντικά ερωτήματα σχετικά  την 

ανθεκτικότητα των Συστημάτων Υγείας:

 Η λειτουργία και η οργάνωση της ΠΦΥ

 Η ετοιμότητα των Νοσοκομείων αναφορικά με την 

επάρκεια του εξοπλισμού και του προσωπικού

 Η λειτουργία του τομέα της Μακροχρόνιας 

Φροντίδας Υγείας και το εργατικό δυναμικό της

 Άλλα ευρύτερα συστημικά προβλήματα που 

σχετίζονται με αποτυχίες στην ανάπτυξη, την 

παραγωγή και τη διανομή παγκόσμιων δημόσιων 

αγαθών, όπως εμβόλια, αντιμικροβιακά, κ.λπ.



ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ» ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ

ΛΗΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Το μοντέλο των 5 ρευμάτων (streams) που διαμορφώνουν το «παράθυρο» ευκαιρίας:

Η παρούσα κρίση
οδήγησε στη «συνάντηση» και 

των 5 ρευμάτων 
ΆΡΑ

Μπορεί να αποτελέσει θετική 
συγκυρία («παράθυρο» 

ευκαιρίας) για αλλαγή πολιτικής 
και λήψη μεταρρυθμιστικών 

αποφάσεων? 

1. Το πρόβλημα (problem) Το είδος του προβλήματος (Επείγον?  Γνωστό / Εμφανές? Καλά 

δομημένο?)

2. Την πολιτική βούληση (politics) Το υφιστάμενο πολιτικό πλαίσιο, βούληση και σχέσεις

3. Τη διαδικασία (process) Καθορίζει τη γενική πορεία μέσω της οποίας αναπτύσσεται και 

ασκείται η πολιτική υγείας

4. Τα μέτρα πολιτικής (policies) Οι πιθανές (υπάρχουσες) λύσεις ή εργαλεία που μπορούν να 

ενεργοποιηθούν/χρησιμοποιηθούν – Γνωστές 

«διαδρομές»/αδυναμίες/στρατηγικές

5. Το πρόγραμμα δράσης 

(programme)

Η εισαγωγή νέων προγραμμάτων (μέτρων και στρατηγικών) πολιτικής 

και η ενσωμάτωσή τους με τα υφιστάμενα



 Το πρόβλημα = η πανδημική κρίση λόγω της νόσου COVID-19

 Πρόκειται για ένα πρόβλημα έντονα εμφανές, επείγον και 
καλά δομημένο

 Δεν υπήρχε χρόνος για ζυμώσεις που συχνά είναι 
χρονοβόρες και δεν οδηγούν σε αποτελέσματα και λήψη 
αποφάσεων

 Όμως το σύστημα υγείας ήταν απροετοίμαστο:
-έλλειψη κλινών ΜΕΘ

-ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό

-προβλήματα με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών κτλ

1. Το πρόβλημα (problem)



Tο Σύστημα Υγείας ήταν απροετοίμαστο...

Χώρα Αριθμός κλινών ΜΕΘ 
(ανά 100.000 
πληθυσμού)

Αυστρία 28,9 / 2017

Ελλάδα 5,7 / Feb 2020

Iταλία 8,4 / 2018

Ισπανία 9,7 / 2012

Σουηδία 5,8 / 2012

OECD10 15,9 / 2017

Χώρα

Προσωπικό Νοσοκομείων 
(ανά 1000 πληθυσμού), 

2017

Ιατρικό Νοσηλευτικό
Αυστρία 2,8 7,0
Ελλάδα 2,2 2,2
Iταλία 2,2 4,3
Πορτογαλία 2,4 4,0
Ισπανία 2,3 3,4

Όχι καλή οργάνωση…
Όχι συντονισμός…
Όχι ολοκληρωμένη φροντίδα…

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=HEALTH_REAC&Coords=%5bVAR%5d.%5bHOEMHPHY%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=HEALTH_REAC&Coords=%5bVAR%5d.%5bHOEMHNUR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en


2. Η πολιτική βούληση, πλαίσιο και σχέσεις
(politics)
 Η πολιτική ηγεσία:

 πήρε ουσιαστικές αποφάσεις νωρίς
 εμπιστεύθηκε τους ειδικούς
 έθεσε συγκεκριμένες προτεραιότητες και επιλογές πολιτικής  - η προστασία 

του συνόλου του πληθυσμού και κυρίως των ευπαθών ομάδων.

Η ανάγκη επίλυσης του 
προβλήματος και η 

εξάρτηση από 
συγκεκριμένες διαδικασίες 

που έθεσαν οι ειδικοί 

καθοδήγησαν τη 
διαδικασία χάραξης 

πολιτικής

✓Ευαισθησία και έγκαιρη απόκριση

✓Αντίληψη και επεξεργασία των διεθνών 

επιστημονικών δεδομένων

✓Σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτικής ηγεσίας 

και ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας 

τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο



3. Η διαδικασία (process)

 Οι διαδικασίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί από τη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και την Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων Υγείας για την προστασία της δημόσιας υγείας 
έγιναν αφετηρία των διαδικασιών διαμόρφωσης πολιτικής

 Κατά καιρούς είχαν αναπτυχθεί διάφορα σχέδια δράσης και η 
συγκεκριμένη συγκυρία έδειξε την ανάγκη για να «βγουν από το 
συρτάρι»

 Η ανάγκη να δράσουμε γρήγορα δεν επέτρεψε μια μακρά 
περίοδο αλληλεπιδράσεων/διαφωνιών/αναταραχών



4. Τα μέτρα πολιτικής

Μέτρα/Πολιτικές Αξιολόγηση

Μετατροπή Νοσοκομείων σε Νοσοκομεία ειδικού σκοπού για 
την αντιμετώπιση της COVID-19

√

Αύξηση κλινών ΜΕΘ
√

Μετατροπή δομών ΠΦΥ (Κέντρα υγείας)
σε Κέντρα Υγείας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση της 

COVID-19

√

Υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας
Αιμοληψίες δειγματοληπτικά και συνεργασία με το Βοήθεια στο Σπίτι

Έχει αναδειχθεί η 
σπουδαιότητα αλλά 
και η αδυναμία του 
συστήματος να την 

παρέχει

Αύξηση και ανακατανομή προσωπικού …..

Τεστ αντισωμάτων √/Σε εξέλιξη



5. Το πρόγραμμα δράσης (programme)

 Αφορά την εισαγωγή νέων προγραμμάτων (μέτρων και 
στρατηγικών) πολιτικής και την ενσωμάτωσή τους με τα 
υφιστάμενα (ενδεικτικά):

Εθνικό μητρώο COVID-19 - Registry

➢ Δυσκολίες λόγω GDPR,
πρωτοκόλλων

➢ Φόρτος που έχουν επωμιστεί οι
γιατροί

Τηλεϊατρική και η ενσωμάτωσή της
στις υπηρεσίες ΠΦΥ

➢ Πολλοί οι εμπλεκόμενοι φορείς
και δεν μπορεί να γίνει εύκολα ο
συντονισμός για την υλοποίηση

Κέντρα Υγείας 24ωρης φροντίδας για
χρόνιους πάσχοντες

➢ Υπάρχουν κάποια – Πρέπει να
κατατεθεί ολοκληρωμένο σχέδιο



 Οι δαπάνες για την υγεία κατευθύνονται στη θεραπεία και όχι στην
πρόληψη και ΠΦΥ , ωστόσο:

 Το σύστημα υγείας δεν θεωρείται ανθεκτικό και πλήρως προετοιμασμένο για μια
επανεμφάνιση της νόσου

 Ελλιπής η διαχείριση των χρονίων νοσημάτων και ο συντονισμός της φροντίδας

 Απουσία ή μικρό εύρος εφαρμογής υπηρεσιών τηλεϊατρικής - Μη
ενσωμάτωσή τους στις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

 Μη ανεπτυγμένος ο τομέας της Μακροχρόνιας Φροντίδας Υγείας και
έλλειψη διασύνδεσης με τα υπόλοιπα επίπεδα της φροντίδας

 Απουσία διαδικασιών αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας (ασφάλεια και αποτελεσματικότητα) από Νοσοκομεία
και άλλους φορείς

Υπάρχουν όμως προβλήματα που παραμένουν…



 Παρόλο που:

 αναπτύχθηκαν συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών μερών (π.χ. μεταξύ του
ιδιωτικού και του ιδιωτικού τομέα) και

 αυξήθηκε η δυναμικότητα του συστήματος όσον αφορά τις κλίνες ΜΕΘ,

το προσωπικό δεν είναι εκπαιδευμένο κατάλληλα ώστε να αντιμετωπίσει τον
αυξημένο φόρτο εργασίας και τον επαγγελματικό και κοινωνικό αντίκτυπο
μιας μελλοντικής κρίσης.

 Ο πληθυσμός με υποκείμενα νοσήματα είναι ευάλωτος στην νόσο και σε
ένα πιθανό επόμενο κύμα της πανδημίας

 Η φτώχεια, οι κοινωνικές ανισότητες, η ανεργία και οι ψυχοκοινωνικές
επιπτώσεις αυξάνονται λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που προκαλείται
από την πανδημία, συνέπειες που αναμένεται να αυξηθούν εάν δεν
εφαρμοστούν μέτρα για τον μετριασμό τους

Υπάρχουν όμως προβλήματα που παραμένουν…



Για να γίνει αυτή η πανδημική κρίση «παράθυρο» 
ευκαιρίας….

 ……θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και oι χρόνιες παθογένειες του
συστήματος υγείας π.χ.:

 Οργάνωση της ΠΦΥ

 ανάπτυξη ενισχυμένων Κέντρων Υγείας

 συντονισμός των φορέων σε όλα τα επίπεδα

 ενσωμάτωση της τηλεϊατρικής στην παροχή φροντίδας

 ολοκληρωμένη φροντίδα με διασύνδεση υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας

 Υλοποίηση πολιτικών για την αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων και εργαλείων, 
π.χ.:

 υπηρεσίες τηλεϊατρικής για τη μείωση των φυσικών επαφών και την παρακολούθηση των 
ασθενών 

 πλατφόρμα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

 συλλογή πληροφοριών εγκαίρως σχετικά με την πανδημία για την ευκολότερη ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των παρόχων και των ασθενών 

 χρήση εργαλείων e-Health για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση πιθανών 
κρουσμάτων

 χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την επιτάχυνση της Ε & Α και της επιτήρησης της 
νόσου



Για να γίνει αυτή η πανδημική κρίση «παράθυρο» 
ευκαιρίας….

 ……θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και oι χρόνιες
παθογένειες του συστήματος υγείας π.χ.:

 Πρόβλεψη για τη μελλοντική ζήτηση  επαγγελματιών υγείας - ποιοτική 
και ποσοτική σύνθεση  του προσωπικού – Ανάπτυξη μοντέλων 
στελέχωσης

 Αναδιοργάνωση της επείγουσας φροντίδας και αποσυμφόρηση του 
Νοσοκομείου αλλά και συστηματικότερη διαχείριση των χρόνιων 
νοσημάτων

 Ανάπτυξη διαδικασιών για:

 την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, των εμπειριών των 
ασθενών και των αποτελεσμάτων υγείας και 

 την εξαγωγή συγκρίσιμων δεικτών

 Ανάπτυξη του τομέα της  Μακροχρόνιας Φροντίδας Υγείας (επαρκείς 
δομές με αυστηρό έλεγχο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών)



Ευχαριστώ πολύ!


