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Συνοπτική παρουσίαση
Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είναι αποφασισμένη να μειώσει αποτελεσματικά τη
διαφθορά στον τομέα της υγείας και θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο που έχει στη
διάθεσή της για να το επιτύχει. Η στρατηγική κατά της διαφθοράς του υπουργείου
αποτελείται από δύο μέρη:
ΜΕΡΟΣ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Τα προβλήματα διαφθοράς έχουν βαθιά ριζωμένα αίτια. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο
να εξεταστεί η υλοποίηση σοβαρών, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την αύξηση
της αποτελεσματικότητας και τη μείωση του κινδύνου της διαφθοράς. Το Υπουργείο
Υγείας θα εργαστεί επίσης προς την κατεύθυνση επίτευξης ταχείας προόδου πριν από
την εφαρμογή των πιο αργών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Η λύση δεν είναι απλώς οι «τεχνικές» μεταρρυθμίσεις. Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο
Υγείας πρέπει να προσδώσει ηθικό χαρακτήρα στο σύστημα δημόσιας υγείας,
καθιστώντας σαφές σε γιατρούς, νοσηλευτές, στελέχη, ασθενείς και κάθε εμπλεκόμενο
ότι η ανοχή της διαφθοράς στην υγεία αποτελεί έγκλημα, μια ανήθικη παρακώλυση των
δικαιωμάτων που έχουν οι λήπτες των υπηρεσιών υγείας, καθώς και μια ενέργεια που
στρέφεται κατά του έθνους και κατά των συμπολιτών τους. Θα πρέπει να εργαστούν
όλοι για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Το Υπουργείο Υγείας θα συνεργαστεί
επίσης με εκπροσώπους του κλάδου υγείας –καθώς η ενεργή συνεργασία τους είναι
ουσιώδης– ώστε να μπορούν και οι ίδιοι να επιβάλλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις μη
ορθής κλαδικής συμπεριφοράς.
ΜΕΡΟΣ 2: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Τακτική και πραγματική ενημέρωση των πολιτών σχετικά με βασικά ιατρικά θέματα
όπως οι λίστες αναμονής και η χρήση περιορισμένων πόρων. Παρουσίαση του τρόπου
που λειτουργούν πραγματικά οι υπηρεσίες υγείας και οι γιατροί. Παροχή στους πολίτες
της δυνατότητας για πιο ενεργή συμμετοχή ώστε να αισθάνονται ότι οι καταγγελίες
τους, ιδιαίτερα σε σχέση με τη διαφθορά, εισακούονται και αντιμετωπίζονται. Θέσπιση
πραγματικών μηχανισμών για ανατροφοδότηση από τους πολίτες, η οποία θα φθάνει
στην ηγεσία και στους επιθεωρητές υγείας. Αύξηση λογοδοσίας και διαφάνειας.

Το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας
Το σχέδιο αποτελείται από 61 εξειδικευμένα μέτρα, τα οποία το Υπουργείο Υγείας έχει
δεσμευθεί ότι θα υλοποιήσει:
Δέσμευση εκ μέρους του υπουργού
Μέτρο 1: Προκειμένου να καταστεί σαφές το πόσο ισχυρή είναι η δέσμευση του
Υπουργείου Υγείας σε αυτό το σχέδιο, το Υπουργείο θα καταρτίσει «υπουργική
εγκύκλιο» που θα απαιτεί από όλα τα στελέχη του Υπουργείου Υγείας να υλοποιήσουν
το παρόν σχέδιο κατά της διαφθοράς.
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Μέτρο 2: Το Υπουργείο θα διορίσει έναν υπάλληλο πλήρους απασχόλησης στο
ανώτατο επίπεδο του υπουργείου ώστε να συντονίζει το σχέδιο κατά της διαφθοράς
και να διασφαλίζει ότι σημειώνεται συνεχής πρόοδος.
Μέτρο 3: Ο υπουργός θα διασφαλίζει επίσης την ανεξάρτητη αναθεώρηση της
προόδου. Ως εκ τούτου, θα θεσπίσει μια νέα ομάδα ειδικά για αυτόν τον σκοπό στο
ΣΕΥΥΠ, η οποία θα εξετάζει την πρόοδο και θα παρέχει δημόσιες αναφορές σχετικά με
την πρόοδο του σχεδίου κάθε τρεις μήνες.
Τα ανεπαρκή λειτουργικά και διοικητικά στοιχεία έχουν ως συνέπεια την αδυναμία
εντοπισμού και αναφοράς των περιπτώσεων διαφθοράς
Μέτρο 4: Το υπουργείο θα κινηθεί ταχέως προς την κατεύθυνση της πλήρους
υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος υγείας «Πύλη Επιχειρηματικών
Πληροφοριών» (Πύλη ΕΠ) εντός των επόμενων 6 μηνών.
Μέτρο 5: Το Υπουργείο θα δημιουργήσει ξανά το «παρατηρητήριο» ως τη βάση των
τιμών που καταβάλλονται σε ολόκληρο τον τομέα της υγείας, αλλά με πιο ενεργή
παρακολούθηση.
Ανεπαρκείς προβλέψεις για τη μελλοντική χρήση φαρμάκων
Μέτρο 6: Το Υπουργείο Υγείας θα χρησιμοποιεί το σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων
ως βάση για την εκτίμηση της μελλοντικής χρήσης των φαρμάκων.
Οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων και κάθε τμήματος του συστήματος υγείας δεν
βασίζονται σε κάποια επιστημονική λογική, γεγονός που ενθαρρύνει την παρεκκλίνουσα
συμπεριφορά
Μέτρο 7: Οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων θα καταρτίζονται με βάση τα κλειστά
ενοποιημένα νοσήλια (DRGs).
Καταπολέμηση της διαφθοράς στις προμήθειες
Μέτρο 8: Το Υπουργείο Υγείας θα ξεκινήσει τη διαδικασία κεντρικοποίησης των
κύριων διαδικασιών για τις προμήθειες του τομέα της υγείας από μια Εθνική Κεντρική
Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ). Πρόκειται για μια βασική διαρθρωτική
μεταρρύθμιση με πολλαπλές δράσεις. Ωστόσο, πιθανότατα θα χρειαστούν δύο έτη πριν
φανούν σημαντικά αποτελέσματα
Μέτρο 9: Το Υπουργείο Υγείας δεν θα περιμένει την ίδρυση της ΕΚΑΠΥ αλλά θα λάβει
πολλαπλά μέτρα σε ένα «μεταβατικό σχέδιο» για να αποκομίσει μεγαλύτερη αξία από
τις υφιστάμενες διαδικασίες προμηθειών στον τομέα της υγείας. Αυτό το σχέδιο είναι
ήδη έτοιμο.
Μέτρο 10: Το Υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει προσεκτικά στην ανάπτυξη
συμβάσεων-πλαίσιο και θα ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία με ασφαλή και σταδιακό
τρόπο.
Μέτρο 11: Το Υπουργείο Υγείας θα βρει επίσης τρόπους για να απλοποιήσει δραστικά
τη διαδικασία τοπικών προμηθειών που εξακολουθεί να απαιτείται στα νοσοκομεία.
Μέτρο 12: Το συντομότερο δυνατό, η ΕΚΑΠΥ θα προσλάβει επαγγελματίες του τομέα
προμηθειών.
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Καταπολέμηση της διαφθοράς στη διαχείριση αποθεμάτων
Μέτρο 13: Το Υπουργείο Υγείας θα ορίσει και θα εγκαταστήσει ένα πρότυπο, τοπικό
σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων φαρμάκων σε όλα τα νοσοκομεία.
Μέτρο 14: Το Υπουργείο Υγείας θα τυποποιήσει την κωδικοποίηση/τους γραμμικούς
κώδικες μιας στοχευμένης ομάδας φαρμάκων ή ιατρικού εξοπλισμού και άλλων
προϊόντων υγείας -των φαρμάκων και του ιατρικού εξοπλισμού με την πιο συχνή χρήση
και υψηλή τιμή - και θα απαιτεί από όλα τα νοσοκομεία να χρησιμοποιούν αυτά τα
βασικά δεδομένα. Η διαδικασία κωδικοποίησης θα επεκταθεί σε όλα τα προϊόντα σε
εύθετο χρόνο.
Μέτρο 15: Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ έχουν λάβει ειδικά μέτρα και θα εντείνουν
τις προσπάθειές τους για τον έλεγχο των ελλείψεων και του παράλληλου εμπορίου, τον
εντοπισμό των παράνομων δραστηριοτήτων και τις αποζημιώσεις. Για παράδειγμα:
Ανάπτυξη και υλοποίηση ενός αποτελεσματικού εργαλείου για τη διασφάλιση της
γνησιότητας, της αναγνώρισης και της ιχνηλασιμότητας των ιατρικών προϊόντων (με
ειδικό αυτοκόλλητο) και έλεγχος των τιμολογίων σε πραγματικό χρόνο (μέσω
διαδικτυακής εφαρμογής, ήδη διαθέσιμης από τον Ιούλιο του 2016) μεταξύ του
κατόχου άδειας κυκλοφορίας και όλων των άλλων
Τιμολόγηση φαρμάκων
Μέτρο 16: Το Υπουργείο Υγείας, μέσω του ΕΟΠΥΥ, θα επιταχύνει τις διαδικασίες
διαπραγμάτευσης για τα on-patent φάρμακα. Θα δημιουργήσει μια μόνιμη και
συνεκτική σύνδεση μεταξύ της διαδικασίας διαπραγμάτευσης των on-patent
φαρμάκων (των φαρμάκων που βρίσκονται εντός της «περιόδου προστασίας
δεδομένων») και της αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας (HTA) των φαρμάκων.
Μέτρο 17: Το Υπουργείο Υγείας θα θεσπίσει μηχανισμό για τη διεξαγωγή
αξιολογήσεων τεχνολογιών υγείας, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ από το 2018.
Τιμολόγηση προϊόντων υγείας
Μέτρο 18: Το Υπουργείο Υγείας θα αυξήσει αμέσως την παρακολούθηση και των
έλεγχο της τιμολόγησης προϊόντων υγείας.
Μέτρο 19: Το Υπουργείο Υγείας θα ολοκληρώσει την κεντρική κατηγοριοποίηση και
κωδικοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών (μέσω της υφιστάμενης βάσης
δεδομένων του παρατηρητηρίου ή του ΕΚΑΠΤΥ), συμπεριλαμβανομένης της
κωδικοποίησης των τεχνικών απαιτήσεων, εντός 12 μηνών.
Περιττές ιατρικές διαδικασίες
Μέτρο 20: Το Υπουργείο Υγείας θα ορίζει έναν συγκεκριμένο αριθμό νέων κλινικών
πρωτοκόλλων κάθε έτος.
Ανάρμοστες παροχές που γίνονται αποδεκτές από επαγγελματίες υγείας, όπως συνέδρια,
που παρέχονται από ιατρικές εταιρείες
Μέτρο 21: Η ανάγκη για διαφάνεια καθιστά υποχρεωτικό για τους διοργανωτές αυτών
των συνεδρίων να δημοσιοποιούν όλες τις βασικές παροχές που προσφέρουν στους
συμμετέχοντες αυτών των εκδηλώσεων. Το νομικό πλαίσιο (βάσει του άρθρου 66 του ν.
4316/2014) πρέπει να ολοκληρωθεί παρά τις αντιρρήσεις ορισμένων ενώσεων.
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Έλεγχος μη παρεμβατικών μελετών
Μέτρο 22: Το Υπουργείο Υγείας θα παρέχει νομικά εργαλεία για τον εντοπισμό των
κλινικών δοκιμών που δηλώνονται ως μη παρεμβατικές μελέτες και την αποτροπή της
παράνομης επικοινωνίας μεταξύ ερευνητών, βιομηχανιών και ασθενών. Ένα νέο σχέδιο
νόμου πρέπει να οριστικοποιηθεί ταχέως.
Ανάρμοστη αποδοχή ιατρικών συσκευών που λαμβάνονται από δωρεές, που οδηγεί σε
μη χρησιμοποιήσιμες λειτουργικές δεσμεύσεις
Μεταρρύθμιση ακατάλληλων οντοτήτων ιδιωτικού δικαίου (όπως ο OKANA και το
ΚΕΕΛΠΝΟ)
Μέτρο 23: Το Υπουργείο Υγείας θα υπαγάγει όλους τους ανεξάρτητους φορείς στο
πλαίσιο του γενικού δημοσίου δικαίου.
Μέτρο 24: Το Υπουργείο Υγείας θα καταρτίσει συγκεκριμένο πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων για τις δύο πιο περίπλοκες οντότητες, το ΚΕΕΛΠΝΟ και τον ΟΚΑΝΑ.
Αυτό το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει οργανωτική μεταρρύθμιση και ορισμό νέων
εσωτερικών κανόνων για όλες τις εσωτερικές διαδικασίες.
Μέτρο 25: Το Υπουργείο Υγείας στη συνέχεια θα εφαρμόσει παρόμοιες μεταρρυθμίσεις
σε όλες τις άλλες οντότητες.
Μέτρο 26: Το Υπουργείο Υγείας θα διασφαλίσει ότι τα λειτουργικά δεδομένα από τους
ανεξάρτητους φορείς θα τροφοδοτούνται τακτικά στην πύλη ΕΠ.
Επιβολή περιορισμών σε διαχειριστικούς φορείς για βελτίωση της αποτελεσματικότητας
Μέτρο 27: Το Υπουργείο Υγείας θα θεσπίσει νομοθεσία για τη διευκόλυνση της
καλύτερης χρήσης των υφιστάμενων πόρων σε νοσοκομεία και άλλους φορείς του
υπουργείου. (Η νέα νομοθεσία έχει ήδη προταθεί.)
Η έλλειψη εσωτερικών ελεγκτών οδηγεί στη μη βελτίωση των αδύναμων διαδικασιών και
στη διατήρηση της διαφθοράς
Μέτρο 28: Το Υπουργείο Υγείας θα δημιουργήσει μια ομάδα εσωτερικού ελέγχου εντός
του υπουργείου, η οποία θα διοικείται από ένα σεβαστό, εξειδικευμένο άτομο που θα
ενεργεί ως διευθυντής εσωτερικού ελέγχου.
Η έλλειψη ιατρικών/κλινικών ελεγκτών αποτρέπει τον εντοπισμό και τη διόρθωση
ανεπαρκών ή διεφθαρμένων κλινικών πρακτικών
Μέτρο 29: Το Υπουργείο Υγείας θα δημιουργήσει ομάδα επαγγελματιών υγείας που θα
λειτουργούν ως κλινικοί/ιατρικοί ελεγκτές.

Κυρώσεις και πειθαρχία
Ενίσχυση της λειτουργίας των περιφερειακών πειθαρχικών επιτροπών υγείας
Μέτρο 30: Το Υπουργείο Υγείας θα αυξήσει τον αριθμό των πειθαρχικών επιτροπών
προκειμένου να εξαλείψει τις καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην επίλυση των
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υποθέσεων. Αυτό θα αρχίσει στις πιο πυκνοκατοικημένες υγειονομικές περιφέρειες,
όπως η Αττική.
Μέτρο 31: Το Υπουργείο Υγείας θα διασφαλίσει ότι οι μεγαλύτερες περιπτώσεις
εικαζόμενης διαφθοράς θα λαμβάνουν προτεραιότητα στις πειθαρχικές επιτροπές κάθε
περιφέρειας υγείας. Αν κριθεί απαραίτητο, θα θεσπίσει διαφορετική διαδικασία ώστε
να διασφαλίσει την πιο ταχεία επίλυσή τους.
Μέτρο 32: Το Υπουργείο Υγείας θα καθιστά σαφή σε όλα τα μέλη των πειθαρχικών
επιτροπών τη σημασία των περιπτώσεων διαφθοράς και την ανάγκη για εντατική
εστίαση στο κλείσιμο αυτών των υποθέσεων.
Μέτρο 33: Το Υπουργείο Υγείας θα εξετάσει το κατά πόσον είναι εφικτό για τον
υπουργό ή κάποια ανώτερη αρχή να έχουν περιορισμένη εξουσία να θέτουν σε
διαθεσιμότητα κάποιον μέχρι την ολοκλήρωση της ερευνητικής/πειθαρχικής
διαδικασίας, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα διασφάλισης. Αυτό μπορεί να είναι
ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις διαφθοράς όπου ο κατηγορούμενος συλλαμβάνεται
επ’ αυτοφώρω.
Μέτρο 34: Το Υπουργείο Υγείας θα εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας μίας και
μοναδικής δομής επιτροπών που να καλύπτει τόσο τους γιατρούς όσο και το υπόλοιπο
προσωπικό. Το Υπουργείο Υγείας θα εξετάσει κατά πόσο αυτό ενδεχομένως αντίκειται
στο μέτρο 29. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν σαφείς κανόνες σε σχέση με τον βαθμό
εξουσίας κάθε επιτροπής.
Μέτρο 35: Το Υπουργείο Υγείας θα εξετάσει το ενδεχόμενο παροχής μεγαλύτερης
εξουσίας επιβολής κυρώσεων στα πειθαρχικά συμβούλια των νοσοκομείων.
Μέτρο 36: Το Υπουργείο Υγείας θα καταστήσει απολύτως σαφές στους διευθύνοντες
συμβούλους των νοσοκομείων ότι το θέμα των αποφάσεων της πειθαρχικής επιτροπής
αποτελεί βασικό μέρος των αρμοδιοτήτων τους και ότι αναμένεται από αυτούς να
δραστηριοποιούνται ενεργά στην άσκηση πίεσης για την εξάλειψη των καθυστερήσεων
και την ολοκλήρωση των υποθέσεων.
Μέτρο 37: Τα βασικά στατιστικά στοιχεία για κάθε πειθαρχική επιτροπή θα πρέπει να
αποστέλλονται στην πύλη ΕΠ σε μηνιαία βάση (αριθμός συνεδριάσεων, αριθμός
υποθέσεων 1ου επιπέδου που εξετάζεται σε κάθε συνεδρίαση, αριθμός υποθέσεων στο
στάδιο της επεξεργασίας, αριθμός υποθέσεων που ολοκληρώνεται κάθε μήνα, αριθμός
υποθέσεων σε καθυστέρηση, ημερομηνία εγγραφής κάθε υπόθεσης, κ.λπ.).
Μέτρο 38: Ο Υπουργός Υγείας θα εισαγάγει νόμο στο Κοινοβούλιο που θα απαιτεί την
εξέταση όλων των πειθαρχικών υποθέσεων του τομέα της υγείας εντός 2-3 μηνών από
τη σύστασή τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι πειθαρχικές υποθέσεις που αφορούν
περιπτώσεις διαφθοράς θα εξετάζονται ταχέως και δεν θα υπόκεινται σε μακρόχρονες
καθυστερήσεις, όπως συμβαίνει ενίοτε σήμερα.
Μέτρο 39: Τα μέλη της κεντρικής πειθαρχικής επιτροπής, τα οποία υπηρετούν και στο
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, δεν θα πρέπει να αναλαμβάνουν άλλα καθήκοντα
πέραν αυτών που προβλέπονται στην πειθαρχική διαδικασία. Αυτό είναι σημαντικό
καθώς είναι τα άτομα που επιφορτίζονται με όλο το δύσκολο έργο.
Όλα αυτά τα μέτρα θα πρέπει επίσης να εξεταστούν από το Υπουργείο Οικονομικών και
το Υπουργείο Εσωτερικών.
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Απαίτηση από τα συμβούλια των νοσοκομείων να χρησιμοποιούν τις πειθαρχικές
εξουσίες τους για να θέτουν σε διαθεσιμότητα άτομα σε περίπτωση εικαζόμενης
ανάρμοστης συμπεριφοράς
Μέτρο 40: Οι πρόεδροι και τα συμβούλια των νοσοκομείων θα έχουν την υποχρέωση
να θέτουν σε διαθεσιμότητα. Σε πειθαρχικό επίπεδο, αυτές οι περιπτώσεις θεωρούνται
σοβαρές, συνεπώς σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν. 3528/2007, επιβάλλεται άμεση
ανάκληση καθηκόντων μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μπορεί να προβλεφθεί
η εφαρμογή της άμεσης διαθεσιμότητας για άτομα που συλλαμβάνονται επ’
αυτοφώρω, δυνάμει του άρθρου 103 του ν. 3528/2007, το οποίο προβλέπει την άμεση
διαθεσιμότητα. Αυτά τα μέτρα πρέπει να εξεταστούν από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Ενίσχυση των εξουσιών και της ανεξαρτησίας του ΣΕΥΥΠ για τη διερεύνηση σοβαρών
αδικημάτων
Μέτρο 41: Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) θα γίνει
ένας πιο ανεξάρτητος φορέας, με ενισχυμένες εξουσίες και την ικανότητας ιεράρχησης
υποθέσεων ανάλογα με το πόσο σημαντικές είναι κατά την εκτίμησή του. Με αυτόν τον
τρόπο, μπορεί να γίνει ηγέτης στην καταπολέμηση υποθέσεων διαφθοράς στο τομέα
της υγείας και να δίνει προτεραιότητα στις περιπτώσεις διαφθοράς έναντι λιγότερο
σημαντικών καταγγελιών.
Μέτρο 42: Κάθε νοσοκομείο θα απαιτείται να αποστέλλει κάθε τρεις μήνες στο ΣΕΥΥΠ
έναν κατάλογο όλων των καταγγελιών περί διαφθοράς κατά του προσωπικού του
νοσοκομείου, καθώς και αναφορά για όλα τα μέτρα που έχουν τυχόν ληφθεί.
Συνεργασία μεταξύ ελεγκτικών αρχών
Μέτρο 43: Κοινή μεθοδολογία: Υπάρχει ανάγκη για ένα κοινό σύστημα κανόνων με
στόχο τη συλλογή δεδομένων, αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών, την εξαγωγή
συμπερασμάτων και την πρόταση δράσεων ή λύσεων. Αυτό θα βασίζεται στη
συλλογική εμπειρία και τις μεθόδους των αρχών, ιδιαίτερα του ΣΕΥΥΠ.
Μέτρο 44: Συνεκτικό μητρώο πληροφοριών: Θα πρέπει να δημιουργηθεί κοινή βάση
δεδομένων όπου θα καταχωρίζονται και θα κατανέμονται όλες οι σημαντικές
πληροφορίες, στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες αρχές. Αυτό θα συμβάλλει
στον συντονισμό του προσωπικού που συμμετέχει στους ελέγχους.
Μέτρο 45: Μόνιμος συντονισμός: Αυτός είναι σκόπιμος σε εθνικό και διοικητικό
επίπεδο (π.χ. για θέματα υγείας: υπό τον Γενικό Επιθεωρητή του ΣΕΥΥΠ, για γενικά
θέματα δημόσιας διοίκησης: υπό τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης).
Μέτρο 46: Ενίσχυση ελεγκτικών φορέων: Το ΣΕΥΥΠ παρουσιάζει ελλείψεις σε
προσωπικό και θα πρέπει να ενισχυθεί με ανθρώπινο δυναμικό και (σε κάποιες
περιπτώσεις) με εξοπλισμό. Το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει
ικανοποιητικές αποδοχές για το ΣΕΥΥΠ και μισθολογική εξίσωση με άλλους
ελεγκτικούς φορείς. Αυτό θα διασφαλίσει ότι το ΣΕΥΥΠ θα είναι σε θέση να προσλάβει
προσωπικό με υψηλές δεξιότητες και προσόντα. Προς το παρόν, ένα άτομο που υποβάλει
αίτηση για θέση εργασίας στο ΣΕΥΥΠ ενδεχομένως να λάβει αποδοχές χαμηλότερες από
αυτές της σημερινής θέσης του.
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Απαίτηση από τα στελέχη να αναφέρουν τις περιπτώσεις εικαζόμενης ανάρμοστης
συμπεριφοράς στο ΣΕΥΥΠ
Μέτρο 47: Οι πρόεδροι και τα συμβούλια των νοσοκομείων θα έχουν την υποχρέωση
να αναφέρουν τις περιπτώσεις εικαζόμενης ανάρμοστης συμπεριφοράς κατά
επαγγελματιών υγείας στο ΣΕΥΥΠ.
Ενίσχυση του νομικού πλαισίου και των κωδίκων δεοντολογίας για επαγγελματίες υγείας
Μέτρο 48: Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής
Συμπεριφοράς για επαγγελματίες υγείας: Τα διάφορα εγκλήματα διαφθοράς θα
πρέπει να προβλέπονται και να αναφέρονται συγκεκριμένα, επιβάλλοντας τις ανάλογες
πειθαρχικές κυρώσεις.
Μέτρο 49: Νομικό πλαίσιο για παρόχους υπηρεσιών υγείας: Θέσπιση
υποχρεώσεων και κυρώσεων για όλους τους παρόχους υπηρεσιών υγείας (εργαστήρια,
κέντρα αποκατάστασης, κ.λπ.), όπως προβλέπεται στο π.δ. 121/2008.
Μέτρο 50: Το Υπουργείο Υγείας θα προβεί σε διαβούλευση με όλες τις
επαγγελματικές ενώσεις που διαθέτουν Κώδικα Δεοντολογίας (γιατρών,
οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, νοσηλευτών, φυσιοθεραπευτών, οδοντοτεχνιτών και
εργοθεραπευτών) για να ζητήσει/απαιτήσει την ενίσχυση του αναλυτικού άρθρου του
κώδικα που απαγορεύει σε επαγγελματίες να ζητούν από τους ασθενείς οποιοδήποτε
είδος οικονομικού ανταλλάγματος ή άλλου οφέλους.

Συμμετοχή και πραγματική ενημέρωση των πολιτών
Ηλεκτρονική ανάρτηση λιστών αναμονής χειρουργείων σε δημόσια νοσοκομεία
Μέτρο 51: Το άρθρο 58 του ν. 4368/2016 προβλέπει τη δημιουργία λιστών αναμονής
χειρουργείων για τη διασφάλιση της ισονομίας και της μη διάκρισης των ασθενών κατά
την παροχή χειρουργικών επεμβάσεων σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Για την επίτευξη
αυτού του στόχου, είναι απαραίτητο οι λίστες αναμονής χειρουργείων να μετατραπούν
σε ηλεκτρονική μορφή και να αναρτηθούν στο διαδίκτυο.
Μέτρο 52: Τα σχετικά στοιχεία όσων φαίνεται ότι δεν τηρούν τη σειρά προτεραιότητας
θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του συστήματος «Διαύγεια». Αυτό θα υλοποιηθεί
σε όλα τα νοσοκομεία.
Μέσοι χρόνοι αναμονής για χειρουργεία
Μέτρο 53: Θα δημοσιεύονται πληροφορίες για τους μέσους χρόνους αναμονής για κάθε
τύπο χειρουργικής επέμβασης σε κάθε νοσοκομείο της Ελλάδας.
Ποσοστά επιτυχίας χειρουργικών επεμβάσεων
Μέτρο 54: Θα δημοσιοποιούνται στοιχεία για τα ποσοστά επιτυχίας των χειρουργικών
επεμβάσεων.
Χρήση δωματίων «VIP» και αξιοποίηση κλινών ΜΕΘ
Μέτρο 55: Κάθε νοσοκομείο θα διαθέτει σαφή ιατρικά κριτήρια για τη χρήση των
δωματίων VIP και κάθε άλλου πολύ μικρού θαλάμου. Αυτά τα κριτήρια θα
δημοσιοποιούνται.
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Μέτρο 56: Κάθε νοσοκομείο θα δημοσιοποιεί τη χρήση των κλινών ΜΕΘ και τα
στοιχεία αυτών που τις χρησιμοποιούν. Θα πρέπει να αναπτυχθεί επίσης μια σειρά
ιατρικών πρωτοκόλλων για τη δόμηση της λίστας αναμονής στις ΜΕΘ. Αυτή η λίστα θα
πρέπει να γνωστοποιείται στους ασθενείς.
Ενημέρωση για τις καθημερινές επιδόσεις των νοσοκομείων
Μέτρο 57: Το Υπουργείο Υγείας θα αναπτύξει και θα παρουσιάσει μια εφαρμογή για
κινητά που θα ανοίγει αυτόματα σε κάθε νοσοκομείο και θα παρέχει αυτές τις
πληροφορίες καθημερινά.
Ενίσχυση γραφείων προστασίας δικαιωμάτων των ασθενών σε κάθε νοσοκομείο
Μέτρο 58: Σε κάθε νοσοκομείο, το ειδικό γραφείο που μεριμνά για τα δικαιώματα των
ασθενών – θεσμός επί του παρόντος βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης – θα
ενισχυθεί περαιτέρω. Όταν θα δημιουργηθεί, θα μπορεί να δέχεται καταγγελίες για
κάθε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων των ασθενών.
Μέτρο 59: Το Υπουργείο Υγείας θα απαιτεί την ανάρτηση των στοιχείων κάθε
γραφείου προστασίας δικαιωμάτων ασθενών (π.χ. αριθμός καταγγελιών ανά μήνα,
κατηγορίες καταγγελιών, αριθμός περιπτώσεων διαφθοράς, αριθμός που επιλύεται ανά
μήνα) στην πύλη ΕΠ σε μηνιαία βάση. Οι πληροφορίες από όλα τα νοσοκομεία θα
δημοσιοποιούνται σε κάθε νοσοκομείο κάθε έξι μήνες
Μέτρο 60: Το γραφείο προστασίας δικαιωμάτων των ασθενών θα δημιουργήσει μια
κοινότητα ασθενών, βασισμένη γύρω από τα άτομα που θα χρησιμοποιούν το γραφείο.
Παρόλο που κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να επιτευχθεί και θα απαιτήσει χρόνο, είναι
απαραίτητο για την οικοδόμηση ενός μηχανισμού ανατροφοδότησης του Υπουργείου
Υγείας από τους πολίτες. Αυτή η κοινότητα θα λειτουργεί ως ομάδα εκπροσώπων των
ασθενών και θα έχει ως στόχο της την καλή υγεία και ακεραιότητα του τοπικού
νοσοκομείου.
Μέτρο 61: Οι πολίτες θα ενημερώνονται για τους νέους κανόνες σχετικά με την ιατρική
διαφθορά. Θα ενθαρρύνονται να υποβάλλουν καταγγελίες και θα ενημερώνονται για το
είδος των αποδεικτικών στοιχείων που απαιτείται (π.χ. τους σειριακούς αριθμούς των
χρημάτων) για την αποδοχή της καταγγελίας. Ειδικότερα, θα υπάρχει μόνο ένας
τρόπος υποβολής καταγγελιών, για τον οποίον θα δοθεί η δέουσα ενημέρωση. Θα
αναπτυχθεί μια διαδικτυακή εφαρμογή όπου οι ασθενείς θα μπορούν να υποβάλλουν
καταγγελίες κατά επαγγελματιών υγείας που εργάζονται στον δημόσιο τομέα.
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Εισαγωγή
Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στον τομέα της υγείας
προσπαθούν να εργάζονται με έντιμο και επαγγελματικό τρόπο σε δύσκολες
συνθήκες έλλειψης πόρων εξαιτίας της κρίσιμης οικονομικής κατάστασης. Δεν
έχουν όμως να αντιμετωπίσουν μόνο τη σημερινή κρίση. Εργάζονται και σε ένα
σύστημα που είναι αργό και εξαιρετικά γραφειοκρατικό, με πολλά σημεία
ευάλωτα στη διαφθορά.
Ταυτόχρονα, το σύστημα δεν εξυπηρετεί καλά τους ασθενείς. Οι πολίτες δεν
έχουν ισχυρή φωνή ώστε να μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα όταν
διαπιστώνουν την αναποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και την ύπαρξη
διαφθοράς. Η διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας είναι περιορισμένη, το ίδιο και
η λογοδοσία σε περίπτωση προβλημάτων. Η έντιμη και αδιάφθορη παροχή
υπηρεσιών υγείας είναι απαραίτητη για τον σεβασμό της αξιοπρέπειας των
ασθενών και την εξασφάλιση της πρόσβασης τους σε αξιόπιστες και διαφανείς
πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή τους και την κατάσταση του συνολικού
συστήματος υγείας.
Αυτό το σχέδιο δεν αφορά τη λιτότητα. Αφορά τη μείωση της διαφθοράς στο
σύστημα υγείας, ενημερώνοντας τους πολίτες και τα στελέχη του τομέα της
υγείας για τις περιπτώσεις όπου οι πόροι χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς ή
ανέντιμα και επιστρέφοντας τα κεφάλαια για την καλύτερη περίθαλψη των
ασθενών.

Ανάπτυξη του παρόντος σχεδίου
Η ελληνική κυβέρνηση υλοποιεί σχέδια κατά της διαφθοράς1 σε όλα τα
υπουργεία. Το παρόν έγγραφο περιγράφει το σχέδιο για το Υπουργείο Υγείας.
Βασίζεται σε διεξοδικές συζητήσεις με τον υπουργό, τον αναπληρωτή υπουργό
και πολλά στελέχη του τομέα της υγείας στο υπουργείο, σε οργανισμούς,
δημόσιους φορείς και νοσοκομεία. Βασίζεται επίσης στην εμπειρία της ομάδας
του ΟΟΣΑ/της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς, η οποία
υποστηρίζει αυτή την αναθεώρηση.
Η προτεινόμενη προσέγγιση βασίζεται σε αρκετά υφιστάμενα έγγραφα. Το πιο
συναφές είναι το σχέδιο κατά της διαφθοράς που καταρτίστηκε από το
Υπουργείο Υγείας στα τέλη του 2016 (προσχέδιο). Η αναθεώρηση λαμβάνει
επίσης υπόψη το προτεινόμενο «Σχέδιο δράσης κατά της διαφθοράς» του 2014,
το οποίο καταρτίστηκε από εμπειρογνώμονες του τομέα της υγείας και δεν

Σύμφωνα με τον νόμο, ο όρος «διαφθορά» αναφέρεται σε μια μορφή ανέντιμης ή ανήθικης συμπεριφοράς
από ένα άτομο που έχει επιφορτιστεί με θέση εξουσίας, συχνά για την αποκόμιση προσωπικού οφέλους. Ο
όρος θα πρέπει να αποσαφηνιστεί όσον αφορά την απάτη και τη σπατάλη. Ειδικά η απάτη είναι ένας όρος
που αφορά τους (εξωτερικούς) παρόχους υπηρεσιών.
1
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εγκρίθηκε επισήμως, καθώς και την «Έκθεση για τις δημόσιες συμβάσεις στον
τομέα της υγείας» του 2015 από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.
Υπάρχει επίσης μια αναλυτική μελέτη για τη «Διαφθορά στον τομέα
υγειονομικής περίθαλψης» που καταρτίστηκε το 2013 από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή2. Η μελέτη εξέτασε τα προβλήματα διαφθοράς στα συστήματα υγείας
όλων των κρατών μελών της ΕΕ και έδειξε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου οι
αντιλήψεις για την ύπαρξη διαφθοράς στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης
ήταν οι υψηλότερες στην Ευρώπη.3
Το Υπουργείο Υγείας συνεργάστηκε με την ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και έλαβε τεχνική
υποστήριξη από τον ΟΟΣΑ για την ανάπτυξη ενός σχεδίου κατά της διαφθοράς.
Το σχέδιο αναπτύχθηκε με σημαντική συνεισφορά από τον υπουργό, τον
αναπληρωτή υπουργό, πολλά άτομα από το υπουργείο, τους επικεφαλής
πολλών αρμόδιων οργανισμών (ΕΟΦ, ΣΕΥΥΠ, ΕΟΠΥΥ, ΕΠΥ, ΕΚΑΠΤΥ, κ.λπ.), τη
διοίκηση δύο νοσοκομείων και σε διαβούλευση με ενώσεις του ιδιωτικού τομέα
υγείας.

Περιοχές ευάλωτες στη διαφθορά
Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές καταστάσεις όπου τα άτομα μπορούν να
επιδείξουν διεφθαρμένη συμπεριφορά:








Πρόσωπα που κατέχουν εμπιστευτική θέση –διοικητικό προσωπικό,
γιατροί και χειρουργοί– που εκμεταλλεύονται τα ευάλωτα σημεία του
συστήματος υγείας για προσωπικό πλουτισμό
Στελέχη που «κόβουν δρόμο» για να κάνουν το σύστημα να δουλέψει.
Αυτοί συχνά ξεκινούν με καλές προθέσεις, για παράδειγμα θέλουν να
επιταχύνουν τη διαδικασία ώστε να επιτύχουν ένα σημαντικό
αποτέλεσμα, όπως την απόκτηση ενός ζωτικού εξαρτήματος για τον
τομογράφο ενός νοσοκομείου. Τέτοιες παρακάμψεις όμως μπορούν στη
συνέχεια να μετατραπούν εύκολα σε δρόμους που οδηγούν στη
διαφθορά
Εταιρείες προμηθευτών που εκμεταλλεύονται την περιπλοκότητα, την
έλλειψη κεντρικοποίησης και τα ανεπαρκή συστήματα του Υπουργείου
Υγείας
Ασθενείς που δίνουν «φακελάκια» επειδή αυτό τους κάνει να
αισθάνονται πιο σίγουροι για το αποτέλεσμα, όπως μια καλύτερη θέση
στη λίστα αναμονής ή πρόσβαση σε μια κλίνη ΜΕΘ. Αυτό είναι τρόπον
τινά «εθελοντικό», αποτελεί όμως και μια μορφή εκβιασμού.

Για τους σκοπούς αυτού του σχεδίου, εντοπίζουμε 27 συγκεκριμένα σημεία
ευάλωτα στη διαφθορά, ομαδοποιημένα σε επτά περιοχές που χρειάζονται
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Τα ευάλωτα σημεία και οι περιοχές δράσης
παρουσιάζονται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου.
2
3

HOME/2011/ISEC/PR/047-A2
Στο ίδιο, σ. 243
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Στρατηγική κατά της διαφθοράς του Υπουργείου Υγείας
Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είναι αποφασισμένη να μειώσει
αποτελεσματικά τη διαφθορά στον τομέα της υγείας. Θα χρησιμοποιήσει κάθε
μέσο που έχει στη διάθεσή της για να το επιτύχει. Η στρατηγική κατά της
διαφθοράς του υπουργείου θα αποτελείται από δύο μέρη:
ΜΕΡΟΣ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Τα προβλήματα διαφθοράς έχουν βαθιά ριζωμένα αίτια. Υπάρχει μια πληθώρα
αδυναμιών στο υφιστάμενο σύστημα που το καθιστούν όχι μόνο μη αποδοτικό
αλλά και εξαιρετικά επιρρεπές στη διαφθορά. Είναι αναγκαίο να εξεταστεί η
υλοποίηση σοβαρών, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, απαραίτητων για την
αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση του κινδύνου της διαφθοράς.
Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Υγείας θα εργαστεί προς την κατεύθυνση επίτευξης
ταχείας προόδου πριν από την εφαρμογή των πιο αργών διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων.
Η λύση δεν είναι απλώς οι «τεχνικές» μεταρρυθμίσεις. Την ίδια στιγμή, το
Υπουργείο Υγείας πρέπει να προσδώσει ηθικό χαρακτήρα στο σύστημα δημόσιας
υγείας, καθιστώντας σαφές σε γιατρούς, νοσηλευτές, στελέχη και κάθε
εμπλεκόμενο ότι η ανοχή της διαφθοράς αποτελεί έγκλημα κατά του έθνους και
κατά των συμπολιτών τους και ότι θα πρέπει όλοι να αποτελέσουν μέρος της
λύσης.
Συνεπώς, το Υπουργείο Υγείας θα συνεργαστεί με βασικούς επαγγελματίες –
γιατρούς, νοσηλευτές και άλλες επαγγελματικές ομάδες– ώστε και αυτοί να
είναι εξίσου αποφασισμένοι να εξαλείψουν τη διαφθορά που πλήττει το
σύστημα υγείας. Το Υπουργείο Υγείας θα συνεργαστεί μαζί τους προκειμένου να
διασφαλίσει ότι υπάρχουν ισχυροί κώδικες δεοντολογίας, πιο ενισχυμένος
πειθαρχικός κώδικας κατά της διαφθοράς και ούτω καθεξής.
Το Υπουργείο Υγείας θα συνεργαστεί επίσης με τον κλάδο υγείας –καθώς η
ενεργή συνεργασία του είναι ουσιώδης– ώστε να μην υπάρχει ανοχή σε
περιπτώσεις μη ορθής κλαδικής συμπεριφοράς
Η συνεργασία με επαγγελματίες υγείας έχει και έναν δεύτερο, στρατηγικό
στόχο: καθώς οι κυρώσεις και το πειθαρχικό σύστημα παρουσιάζουν πολύ
μεγάλες αδυναμίες, το Υπουργείο Υγείας θα απαλλαχθεί από τη διαφθορά μόνο
αν μπορεί να κάνει το σύστημα να καταπολεμά τη διαφθορά εκ των έσω. Με
άλλα λόγια, όταν η πλειοψηφία των στελεχών στο σύστημα παρακολουθεί και
αποτρέπει τη διαφθορά και τη διατήρηση της. Επιπλέον, το Υπουργείο Υγείας
θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενισχύσει την επιβολή των
υφιστάμενων κυρώσεων.
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Πέρα από τα προαναφερθέντα, το Υπουργείο Υγείας πιστεύει ακράδαντα ότι θα
πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα καθολικής κάλυψης για όλους τους
πολίτες, εξασφαλίζοντας το αναγκαίο δίχτυ ασφαλείας ώστε οι ασθενείς και οι
επαγγελματίες υγείας να καταπολεμούν τη διαφθορά.
ΜΕΡΟΣ 2: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Τακτική και πραγματική ενημέρωση των πολιτών σχετικά με βασικά ιατρικά
θέματα όπως οι λίστες αναμονής και η χρήση περιορισμένων πόρων.
Παρουσίαση του τρόπου που λειτουργούν πραγματικά οι υπηρεσίες υγείας και
οι γιατροί. Παροχή στους πολίτες της δυνατότητας για πιο ενεργή συμμετοχή
ώστε να αισθάνονται ότι οι καταγγελίες τους, ιδιαίτερα σε σχέση με τη
διαφθορά, εισακούονται και αντιμετωπίζονται. Θέσπιση πραγματικών
μηχανισμών για ανατροφοδότηση από τους πολίτες, η οποία θα φθάνει στην
ηγεσία και στους επιθεωρητές υγείας. Αύξηση λογοδοσίας και διαφάνειας.
Το Υπουργείο Υγείας θα θεσπίσει επίσης εύρωστους ανεξάρτητους μηχανισμούς
παρακολούθησης της προόδου των μεταρρυθμίσεων κατά της διαφθοράς, βάσει
του ΣΕΥΥΠ. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες, το κοινοβούλιο και το Υπουργείο
Υγείας θα έχουν αξιόπιστη ανατροφοδότηση σχετικά με την πρόοδο.

Δέσμευση εκ μέρους του υπουργού και του Υπουργείου Υγείας
Ο υπουργός θα είναι υπεύθυνος για το παρόν σχέδιο κατά της διαφθοράς στον
τομέα της υγείας. Η ευθύνη για την υλοποίηση του σχεδίου αναλαμβάνεται από
τον υπουργό Υγείας και ο συντονισμός του από το υπουργικό συμβούλιο του
Υπουργείου Υγείας.
Μέτρο 1: Προκειμένου να καταστεί σαφές το πόσο ισχυρή είναι η δέσμευση του
Υπουργείου Υγείας σε αυτό το σχέδιο, το Υπουργείο θα καταρτίσει «υπουργική
εγκύκλιο» που θα απαιτεί από όλα τα στελέχη του Υπουργείου Υγείας να
υλοποιήσουν το παρόν σχέδιο κατά της διαφθοράς.
Μέτρο 2: Το Υπουργείο θα διορίσει έναν υπάλληλο πλήρους απασχόλησης στο
ανώτατο επίπεδο του υπουργείου ώστε να συντονίζει το σχέδιο κατά της
διαφθοράς και να διασφαλίζει ότι σημειώνεται συνεχής πρόοδος.
Μέτρο 3: Ο υπουργός θα διασφαλίζει επίσης την ανεξάρτητη αναθεώρηση της
προόδου του σχεδίου. Ως εκ τούτου, θα θεσπίσει μια νέα ομάδα ειδικά για αυτόν
τον σκοπό στο ΣΕΥΥΠ, η οποία θα παρέχει δημόσιες αναφορές σχετικά με την
πρόοδο του σχεδίου κάθε τρεις μήνες.
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Πίνακας: Σημεία του τομέα της υγείας που είναι ευάλωτα στη
διαφθορά
Υπάρχουν 27 σημεία που είναι ευάλωτα στη διαφθορά, οργανωμένα σε επτά περιοχές
διαρθρωτικής μεταρρύθμισης:
1. Μεγάλη βελτίωση διαθεσιμότητας και διαφάνειας πληροφοριών
i.
Τα ανεπαρκή λειτουργικά και διοικητικά στοιχεία έχουν ως συνέπεια την
αδυναμία εντοπισμού και αναφοράς των περιπτώσεων διαφθοράς.
Εξακολουθούν επίσης να υφίστανται σοβαρές ανεπάρκειες, γεγονός που
ενθαρρύνει τη διαφθορά με σκοπό την παράκαμψη του συστήματος.
ii.
Οι ανεπαρκείς προβλέψεις για τη μελλοντική χρήση φαρμάκων καθιστούν
εύκολη την κατάχρηση των αποθεμάτων.
iii.
Οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων και κάθε τμήματος του συστήματος
υγείας δεν βασίζονται σε κάποια επιστημονική λογική. Αυτό οδηγεί στην
ύπαρξη στρεβλών κινήτρων ή και στην απουσία κινήτρων για μεταρρύθμιση σε
περιοχές που παρουσιάζουν αναποτελεσματικότητα ή διαφθορά.
iv.
Σε ένα μεικτό δημόσιο/ιδιωτικό σύστημα, ο ανταγωνισμός από τον ιδιωτικό
τομέα θα έπρεπε κανονικά να οδηγεί στη βελτίωση του δημόσιου. Αντίθετα,
οδηγεί στη διαφθορά. Η λύση είναι η απαίτηση για πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια
των πληροφοριών που λαμβάνονται από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ώστε
να αποκαλύπτονται οι κρυφές αναποτελεσματικότητες και οι περιοχές
διαφθοράς.
2. Αρτιότερη διαχείριση προμηθειών και αποθεμάτων
v.

Διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που είναι τόσο περίπλοκες που
καθίστανται σχεδόν αδύνατες: η ίδια η περιπλοκότητα τους τις κάνει ευάλωτες
στη διαφθορά

vi.

Εξαιρετικά αποκεντρωμένη διαδικασία προμηθειών, όπου οι αγορές
πραγματοποιούνται ξεχωριστά από κάθε νοσοκομείο και οργανισμό, γεγονός
που οδηγεί και αυτό με τη σειρά του σε αναποτελεσματικότητα και διαφθορά

vii.

Ανεπαρκής διαχείριση αποθεμάτων. Τα αποθέματα απαιτούνται σε τοπικό
επίπεδο, ωστόσο δεν διενεργούνται κεντρικοί έλεγχοι ούτε γίνεται τακτική
αναθεώρηση της καταλληλότητας της χρήσης φαρμάκων και προμηθειών

3. Εντατικότεροι έλεγχοι για την υπερτιμολόγηση φαρμάκων και υλικών
viii.
ix.
x.

Υψηλές τιμές φαρμάκων. Οι εταιρείες χειραγωγούν συνεχώς το σύστημα ώστε
να κρατούν τις τιμές των φαρμάκων όσο πιο ψηλά γίνεται.
Η αλυσίδα εφοδιασμού των φαρμάκων επιτρέπει το παράλληλο, νόμιμο εμπόριο
φαρμάκων για εξαγωγή, γεγονός που διαφθείρει το σύστημα.
Υψηλές τιμές προϊόντων υγείας. Οι δαπάνες για προϊόντα υγείας είναι σχεδόν
ίσες με τις δαπάνες για φάρμακα, δεν λαμβάνουν όμως σχεδόν καμία προσοχή
σε σύγκριση με τον έλεγχο των τιμών των φαρμάκων. Ωστόσο τα προϊόντα
υγείας ενέχουν εξίσου μεγάλο, αν όχι μεγαλύτερο, κίνδυνο διαφθοράς από τα
φάρμακα.
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4. Εντατικότεροι έλεγχοι για τη διαφθορά σε ιατρικές πρακτικές
xi.

Επιλογή πολύ ακριβών φαρμάκων από τους γιατρούς.

xii.

Ακατάλληλες ιατρικές διαδικασίες. Η έλλειψη κλινικών πρωτοκόλλων σημαίνει
ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρος τρόπος, όπως θα έπρεπε, για τον κατάλληλο
προσδιορισμό της προτιμώμενης αγωγής.

xiii.

Ακατάλληλη συνταγογράφηση φαρμάκων και κατάχρηση του ηλεκτρονικού
συστήματος συνταγογράφησης.

xiv.

Ανάρμοστες παροχές που γίνονται αποδεκτές από επαγγελματίες υγείας, όπως
συνέδρια που παρέχονται από ιατρικές εταιρείες.

xv.

Ανεπαρκής έλεγχος μη παρεμβατικών μελετών.

xvi.

Αποδοχή ιατρικών συσκευών που λαμβάνονται από δωρεές, που οδηγεί σε μη
χρησιμοποιήσιμες λειτουργικές δεσμεύσεις.

5. Λήψη αυστηρότερων μέτρων κατά των ακατάλληλων νομικών και διοικητικών δομών
xvii.

Πολλές νομικές οντότητες στον τομέα της υγείας δεν ελέγχονται επαρκώς από
το υπουργείο. Κάποιες από αυτές, όπως το ΚΕΕΛΠΝΟ και ο ΟΚΑΝΑ,
παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό συμπαιγνιών και διαφθοράς.

xviii.

Επιβολή περιορισμών σε διαχειριστικούς φορείς για βελτίωση της
αποτελεσματικότητας. Οι νόμοι επιβάλλουν πολλούς περιορισμούς στις
αναδιοργανώσεις, στην πρόσληψη ατόμων με δεξιότητες, στη μετάθεση
στελεχών, στις προσπάθειες εξορθολογισμού και στην επιβολή κυρώσεων στο
προσωπικό. Αυτοί οι αυστηροί περιορισμοί διαιωνίζουν πολλές κακές και
διεφθαρμένες πρακτικές παρά το γεγονός ότι αυτές οι πρακτικές είναι εμφανείς
σε όλους.

xix.

Οι πολίτες προτιμούν να δίνουν «φακελάκια». Υπάρχουν δύο επίπεδα
δωροδοκίας: Πρώτον, οι πολίτες αισθάνονται ότι μέσω της δωροδοκίας θα
εξασφαλίσουν καλύτερη ποιότητα στις ιατρικές υπηρεσίες που λαμβάνουν.
Αυτό, σε μερικές περιπτώσεις, υποστηρίζεται από τους επαγγελματίες.
Δεύτερον, ενώ γνωρίζουν ότι είναι λάθος, οι πολίτες πιστεύουν ότι ενίοτε είναι
αναπόφευκτο να δωροδοκήσουν για να αποκτήσουν πρόσβαση σε χειρουργεία
ή άλλες παροχές.

6. Ανάγκη για καλύτερο έλεγχο (διοικητικό και κλινικό) και καλύτερες δικλίδες
ασφαλείας
xx.

Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι απολύτως απαραίτητοι για την παρακολούθηση
των διαδικασιών. Στην Ελλάδα υπάρχουν ελάχιστοι, κατά συνέπεια οι
διαδικασίες δεν βελτιώνονται και η διαφθορά παραμένει

xxi.

Η διενέργεια κλινικών ελέγχων είναι μια ισχυρή δικλίδα ασφαλείας που
φαίνεται ότι δεν υπάρχει στο ελληνικό σύστημα δημόσιας υγείας. Η έλλειψη
κλινικών (ή ιατρικών) ελεγκτών αποτρέπει τον εντοπισμό και τη διόρθωση
ανεπαρκών ή ενδεχομένως διεφθαρμένων κλινικών πρακτικών

xxii.

Η καταβολή των τελών συνταγογράφησης σε προμηθευτές είναι εξαιρετικά
ανεπαρκής. Ο τομέας της υγείας παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις στην
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καταβολή των τελών συνταγογράφησης φαρμάκων και άλλων προϊόντων. Αυτό
ενθαρρύνει τη διαφθορά στις τιμολογήσεις.
7. Ενίσχυση και επιτάχυνση κυρώσεων και πειθαρχίας
xxiii.

xxiv.

xxv.
xxvi.

xxvii.

Οι επιμέρους περιπτώσεις παράνομης επικοινωνίας επαγγελματιών υγείας με
τον τομέα της δημόσιας υγείας συχνά καταγγέλλονται αλλά δεν επιλύονται.
Αυτά τα περιστατικά και οι υποθέσεις διαφθοράς περιλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων: α) την προεπιλογή ασθενών, β) την κατευθυνόμενη ή εικονική
συνταγογράφηση φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων, γ) την έκδοση
πλαστών εγγράφων, δ) τις άτυπες πληρωμές και ε) την αθέμιτη ή παράνομη
κυκλοφορία ή διάθεση φαρμάκων και άλλων προϊόντων.
Οι πειθαρχικές διαδικασίες είναι συνήθως πολύ αργές, πολύ διαδικαστικές και
πολύ ευάλωτες σε λάθη, γεγονός που ευνοεί τη μη επιβολή κυρώσεων σε
περιπτώσεις διαφθοράς.
Οι κυρώσεις είναι πολύ μικρές (π.χ. διαθεσιμότητα και στέρηση μισθού για έναν
μήνα το πολύ), συνεπώς δεν υπάρχουν κίνητρα για την εντιμότητα.
Οι γιατροί αποφεύγουν τις κυρώσεις καθώς προστατεύονται από τους
συναδέλφους τους και από τις επαγγελματικές τους ενώσεις. Αυτό συμβαίνει
στις πειθαρχικές διαδικασίες του Ιατρικού Συλλόγου αλλά όχι πάντα στις
διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας.
Τα στελέχη των νοσοκομείων τις περισσότερες φορές δεν θέλουν να μιλήσουν
ανοιχτά για την πραγματική κατάσταση της διαφθοράς ώστε να μην
δημιουργήσουν προβλήματα.

ΣΧΕΔΙΟ - ΜΕΡΟΣ 1: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Μεγάλη βελτίωση διαθεσιμότητας και διαφάνειας
πληροφοριών
Τα ανεπαρκή λειτουργικά και διοικητικά στοιχεία έχουν ως συνέπεια την
αδυναμία εντοπισμού και αναφοράς των περιπτώσεων διαφθοράς
Πρόβλημα: Τα εν λόγω στοιχεία δεν είναι σημαντικά μόνο για την
αποτελεσματικότητα αλλά και για τη μείωση των κινδύνων διαφθοράς, καθώς
επιτρέπουν την πραγματοποίηση συγκρίσεων μεταξύ νοσοκομείων,
φαρμακείων, συγκεκριμένων μονάδων κ.λπ. προκειμένου να διαπιστωθεί ποια
λειτουργούν καλά, ποια όχι και γιατί.
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Αυτό περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και την επεξεργασία αναλυτικών και
συγκεντρωτικών πληροφοριών για λειτουργικά και δημοσιονομικά στοιχεία, με
τρόπο που να καθιστά εφικτό τον κεντρικό έλεγχο και την αξιολόγηση κάθε
ιατρικής δομής. Μέσω αυτού του συστήματος, το οποίο βρίσκεται ήδη σε
προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας (ονομάζεται «Ε.Π. - Υγεία»),
προσδιορίζονται και ελέγχονται οι ακόλουθες γενικές κατηγορίες:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Μηνιαίος προϋπολογισμός
Αγορές προϊόντων και υπηρεσιών
Κατανάλωση υλικών και φαρμακευτικών προϊόντων
Λειτουργικές δαπάνες και έσοδα
Αποζημιώσεις για ιατρική και κλινική περίθαλψη
Ανθρώπινο δυναμικό
Διοικητικές δομές (όπως νοσοκομειακές μονάδες και
κλινικές) και άλλα

Εδώ πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή στο εξής: Η πύλη ΕΠ είναι τόσο
καινούργια που είναι αρκετά πιθανόν ότι θα παρουσιαστούν προβλήματα κατά
την υποβολή αναφορών τους πρώτους 6-12 μήνες, προβλήματα που μπορεί να
υποδηλώνουν την ύπαρξη διαφθοράς
Μέτρο 4: Το υπουργείο θα κινηθεί ταχέως προς την κατεύθυνση της πλήρους
υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος υγείας «Πύλη Επιχειρηματικών
Πληροφοριών» (Πύλη ΕΠ) εντός των επόμενων 6 μηνών.
Μέτρο 5: Το Υπουργείο θα δημιουργήσει ξανά το «παρατηρητήριο» ως τη βάση
των τιμών που καταβάλλονται σε ολόκληρο τον τομέα της υγείας, αλλά με πιο
ενεργή παρακολούθηση.
Η αρχή προμηθειών θα συγκεντρώνει και θα παρακολουθεί κεντρικά τα
στοιχεία μέσω ενός μητρώου συμβάσεων, δαπανών, καταναλώσεων, τιμών
προϊόντων και υπηρεσιών σε ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο, για όλα τα
διοικητικά επίπεδα που θα συνυπολογίζονται στις προμήθειες, καταλήγοντας σε
μια Κεντρική Τράπεζα Δεδομένων.
Η διαχείριση αυτής της διαδικασίας προβλέπεται να αναληφθεί από το
προσωπικό της ΕΠΥ, το οποίο θα εισάγει τα στοιχεία στην πύλη ΕΠ.

Ανεπαρκείς προβλέψεις για τη μελλοντική χρήση φαρμάκων
Πρόβλημα: Λόγω των περιορισμών του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Υγείας, υπάρχει όριο στη συνολική αξία των φαρμάκων που μπορούν να
αγοραστούν ετησίως. Η ανεπαρκής πρόβλεψη της χρήσης φαρμάκων αποτρέπει
την αποτελεσματική χρήση του προϋπολογισμού. Ένας άλλος λόγος διαφθοράς
μπορεί να είναι το γεγονός ότι ορισμένα φάρμακα παραγγέλνονται πολύ νωρίς ή
σε μεγάλες ποσότητες, προς αμοιβαίο όφελος του ατόμου που τοποθετεί την
παραγγελία και της εταιρείας που τα προμηθεύει.
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Μέτρο 6: Το Υπουργείο Υγείας θα χρησιμοποιεί το σύστημα διαχείρισης
αποθεμάτων ως βάση για την εκτίμηση της μελλοντικής χρήσης των φαρμάκων.

Οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων και κάθε τμήματος του συστήματος
υγείας δεν βασίζονται σε κάποια επιστημονική λογική, γεγονός που
ενθαρρύνει την παρεκκλίνουσα συμπεριφορά
Το πρόβλημα: Τα νοσοκομεία θα εργάζονται πιο αποτελεσματικά και με
μικρότερο κίνδυνο διαφθοράς αν οι προϋπολογισμοί τους, ακόμη και αν είναι
περιορισμένοι, αντικατοπτρίζουν τον όγκο και την περιπλοκότητα της εργασίας
που αναλαμβάνουν. Αυτό προς το παρόν δεν συμβαίνει.
Μέτρο 7: Οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων θα καταρτίζονται με βάση τα
κλειστά ενοποιημένα νοσήλια (DRGs).
Αυτό το σύστημα έχει ήδη θεσπιστεί με τον ν. 4286/2014. Η μερική του
υλοποίηση θα αρχίσει τον Ιούνιο του 2017 και θα έχει τεθεί σε πλήρη ισχύ μέχρι
τον Δεκέμβριο 2018. Διανέμει τους διαθέσιμους πόρους πιο δίκαια στους
παρόχους, με βάση τον πραγματικό όγκο εργασιών τους. Βασίζεται στη διεθνή
ταξινόμηση των νόσων ICD (International Classification of Diseases), καθώς και
στις διαδικασίες, την ηλικία, το φύλο, την κατάσταση εξόδου από το νοσοκομείο
και την παρουσία επιπλοκών για ομάδες με παρόμοια χαρακτηριστικά. Αυτό το
σύστημα αποτρέπει τη διαφοροποίηση των αποζημιώσεων για τον ίδιο τύποκατηγορία ιατρικής περίθαλψης.

2. Καταπολέμηση της διαφθοράς στη διαχείριση προμηθειών
και αποθεμάτων
Πρόβλημα: Η σύναψη δημοσίων συμβάσεων διενεργείται σχεδόν εξ ολοκλήρου
σε τοπικό επίπεδο από τα νοσοκομεία. Η διαδικασία είναι αργή, περίπλοκη και
μη ευέλικτη. Συνήθως πρέπει να ολοκληρωθούν 15-20 σημαντικά βήματα,
καθώς και να καταρτιστεί πλήρης τεκμηρίωση για τους πλειοδότες, ακόμη και
αν πρόκειται για πολύ γνωστούς, εθνικούς αναδόχους στον τομέα της υγείας. Το
προσωπικό δεν λαμβάνει σχεδόν ποτέ κατάρτιση πάνω στις διαδικασίες
προμηθειών. Αυτό είναι εξαιρετικά μη αποδοτικό. Η διαδικασία έχει πολλά
τρωτά σημεία, αφήνει το περιθώριο στις εταιρείες να προσφέρουν διαφορετικές
τιμές σε διαφορετικά νοσοκομεία και δημιουργεί κίνητρα για την επιλογή της
άμεσης προμήθειας προκειμένου να αποφευχθούν οι περιπλοκότητες της
σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Η έλλειψη κεντρικοποίησης σημαίνει ότι κάθε μονάδα (π.χ. ένα νοσοκομείο) όχι
μόνο πρέπει να διαθέτει το προσωπικό και να προβλέπει τις διαδικασίες που
χρειάζονται για κάθε ενέργεια, γεγονός που προκαλεί σπατάλες και κίνδυνο
λαθών, αλλά είναι και ευάλωτη στις διαπραγματεύσεις με εταιρείες καθώς δεν
έχει την εμπειρογνωμοσύνη ή την εμπειρία για να διαπραγματευτεί κατάλληλα
με αυτές.
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Το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη αναλάβει δράση σε αυτό το κομμάτι: το νέο
σχέδιο για τη διαχείριση στις προμήθειες του τομέα της υγείας έχει ήδη
δημοσιευθεί για δημόσια διαβούλευση.
Μέτρο 8: Το Υπουργείο Υγείας θα ξεκινήσει τη διαδικασία κεντρικοποίησης των
κύριων διαδικασιών για τις προμήθειες του τομέα της υγείας από μια Εθνική
Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ). Αυτό θα επιτευχθεί
ενσωματώνοντας την ΕΠΥ, το Παρατηρητήριο Τιμών και το μητρώο του
ΕΚΑΠΤΥ και χρησιμοποιώντας την υφιστάμενη Επιτροπή Προμηθειών Υγείας.
Πρόκειται για μια βασική διαρθρωτική μεταρρύθμιση με πολλαπλές δράσεις.
Ωστόσο, πιθανότατα θα χρειαστούν δύο έτη πριν φανούν σημαντικά
αποτελέσματα.
Μέτρο 9: Το Υπουργείο Υγείας δεν θα περιμένει την ίδρυση της ΕΚΑΠΥ αλλά θα
λάβει πολλαπλά μέτρα σε ένα «μεταβατικό σχέδιο» για να αποκομίσει
μεγαλύτερη αξία από τις υφιστάμενες διαδικασίες προμηθειών στον τομέα της
υγείας. Θα δημιουργηθεί μια ομάδα ταχείας υλοποίησης που θα εξετάσει την
τιμολόγηση και την προμήθεια ενός περιορισμένου εύρους υλικών και
προϊόντων (ίσως 50-100 σε πρώτη φάση) και θα απαιτήσει χαμηλότερες τιμές
σε όλο το σύστημα νοσοκομείων για αυτά.
Ένα βασικό μέρος του σχεδίου προβλέπει ότι η ΕΚΑΠΥ θα συνάψει συμβάσειςπλαίσιο για τη λήψη καλύτερων τιμών προϊόντων σε εθνικό επίπεδο. Η ΕΚΑΠΥ,
πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης, θα πρέπει να έχει λάβει τα
κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της ικανότητας των παρόχων να
καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες. Ωστόσο, αυτές οι συμβάσεις-πλαίσιο
μπορεί να είναι δύσκολο να υλοποιηθούν. Για παράδειγμα, οι εμπορικοί πάροχοι
μπορεί να μην είναι σε θέση να εκπληρώσουν την απαίτηση σε εθνικό επίπεδο,
ίσως για λόγους όγκου ή για λόγους γεωγραφικής κάλυψης.
Μέτρο 10: Το Υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει προσεκτικά στην ανάπτυξη
συμβάσεων-πλαίσιο και θα ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία με ασφαλή και
σταδιακό τρόπο.
Το Υπουργείο Υγείας θα αρχίσει την υλοποίηση των συμβάσεων-πλαίσιο με
κάποια από τις πιο εύκολες ομάδες προϊόντων υγείας (π.χ. με τους επιδέσμους).
Τα επιμέρους νοσοκομεία και οργανισμοί μπορούν μετά να προσδιορίσουν τις
απαιτήσεις τους έναντι αυτής της κεντρικής σύμβασης-πλαίσιο.
Μέτρο 11: Το Υπουργείο Υγείας θα βρει επίσης τρόπους για να απλοποιήσει
δραστικά τη διαδικασία τοπικών προμηθειών που εξακολουθεί να απαιτείται
στα νοσοκομεία. Οι λεπτομέρειες αυτού του μέτρου θα διερευνηθούν σε
μεταγενέστερο στάδιο. Στο πλαίσιο αυτής της απλοποίησης, τα νοσοκομεία θα
ενθαρρύνονται ενεργά να μετακινηθούν στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ, η οποία αποδείχθηκε καλή και απλή τεχνολογία.
Μέτρο 12: Το συντομότερο δυνατό, η ΕΚΑΠΥ θα προσλάβει επαγγελματίες του
τομέα προμηθειών. (Αυτό προς το παρόν δεν συμβαίνει).
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Ανεπαρκής διαχείριση αποθεμάτων. Τα αποθέματα απαιτούνται σε τοπικό
επίπεδο, ωστόσο δεν διενεργούνται κεντρικοί έλεγχοι ούτε γίνεται τακτική
αναθεώρηση της καταλληλότητας της χρήσης φαρμάκων και προμηθειών
Πρόβλημα: Υπάρχει ανησυχία και καχυποψία ότι τα φάρμακα μπορεί να
αφήνονται να λήγουν χωρίς να χρειάζεται και ότι κάποια από τα πιο ακριβά
ενδεχομένως πωλούνται εκτός των νοσοκομείων ή στο εξωτερικό έναντι
κέρδους. Δεν υπάρχει τυποποιημένο σύστημα ΤΠ για τη διαχείριση των
αποθεμάτων σε όλα τα νοσοκομεία. Αυτό αποτελεί σημαντικό πρόβλημα.
Βελτίωση: Η μακροπρόθεσμη λύση είναι η απόδοση γραμμικού κώδικα σε όλα
τα φάρμακα και η δημιουργία ενός μοναδικού, εθνικού συστήματος διαχείρισης
αποθεμάτων. Αυτό όμως είναι ένα πολύ μεγάλο έργο για να επιτελεσθεί
βραχυπρόθεσμα, ακόμη και αν πρόκειται μόνο για το κέντρο αποθήκευσης
φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας.
Μέτρο 13: Το Υπουργείο Υγείας θα ορίσει και θα εγκαταστήσει ένα πρότυπο,
τοπικό σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων φαρμάκων σε όλα τα νοσοκομεία.
Μέτρο 14: Το Υπουργείο Υγείας θα τυποποιήσει την κωδικοποίηση/τους
γραμμικούς κώδικες μιας στοχευμένης ομάδας φαρμάκων -των φαρμάκων με
την πιο συχνή χρήση και υψηλή τιμή- και θα απαιτεί από όλα τα νοσοκομεία να
χρησιμοποιούν αυτά τα βασικά δεδομένα. Τα νοσοκομεία θα βρίσκουν μετά
τοπικές λύσεις για την κωδικοποίηση των άλλων φαρμάκων στο σύστημα
διαχείρισης αποθεμάτων. Με τον καιρό, το Υπουργείο Υγείας και τα νοσοκομεία
θα συνεργαστούν για τη σταδιακή κάλυψη όλων των φαρμάκων.
Μέτρο 15: Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ έχουν λάβει συγκεκριμένα μέτρα και
θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον έλεγχο των ελλείψεων και του
παράλληλου εμπορίου, τον εντοπισμό των παράνομων δραστηριοτήτων και την
αποζημίωση, για παράδειγμα προβαίνοντας στην ανάπτυξη και την υλοποίηση
ενός αποτελεσματικού εργαλείου για τη διασφάλιση της γνησιότητας, της
αναγνώρισης και της ιχνηλασιμότητας των ιατρικών προϊόντων (με ειδικό
αυτοκόλλητο) και στον έλεγχο των τιμολογίων σε πραγματικό χρόνο (μέσω
διαδικτυακής εφαρμογής, ήδη διαθέσιμης από τον Ιούλιο του 2016) μεταξύ του
κατόχου άδειας κυκλοφορίας και όλων των άλλων.

3. Υπερτιμολόγηση φαρμάκων και υλικών
Τιμολόγηση φαρμάκων
Πρόβλημα: Ο τομέας της υγείας έχει ήδη ένα περίπλοκο σύστημα τιμολόγησης
φαρμάκων, το οποίο αναπτύχθηκε συστηματικά από τον ΕΟΦ και εγκρίθηκε
επισήμως από την Επιτροπή Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας, η οποία
αναλαμβάνει και τις διαπραγματεύσεις. Οι δαπάνες σε φάρμακα είναι τόσο
υψηλές σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ που χρειάζεται να αναληφθεί δράση.
Τα ελληνικά φάρμακα είναι ακριβά σε σύγκριση με τις άλλες χώρες, κάποιες
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φορές 150% έως 200% ακριβότερα. Οι εταιρείες χειραγωγούν συνεχώς το
σύστημα ώστε να κρατούν τις τιμές των φαρμάκων όσο πιο ψηλά γίνεται. Ο
ΕΟΦ λαμβάνει την φθηνότερη από τις τρεις χώρες και ορίζει την τιμή με αυτόν
τον τρόπο. Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, όταν απαιτείται πληρωμή, αυτό
γίνεται μέσα από μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη
διαδικασία αλλά στην πράξη δεν λειτουργεί. Επιτροπή διαπραγμάτευσης στο
Υπουργείο Υγείας υπάρχει μόνο για 1-2 προϊόντα, βρίσκεται όμως σε πρώιμη
φάση και καλύπτει ελάχιστα φάρμακα.
Το σύστημα για τα off-patent και τα γενόσημα φάρμακα είναι λιγότερο
ικανοποιητικό και δίνει ευκαιρίες για κατάχρηση από νοσοκομεία, γιατρούς και
φαρμακευτικούς προμηθευτές.
Μέτρο 16: Το Υπουργείο Υγείας, μέσω του ΕΟΠΥΥ, θα επιταχύνει τις
διαδικασίες διαπραγμάτευσης για τα on-patent φάρμακα

Τιμολόγηση προϊόντων υγείας
Πρόβλημα: Τα νοσοκομεία δαπανούν σχεδόν τα ίδια ποσά για προϊόντα υγείας
(όπως επίδεσμοι, στεντ, βάσεις για σάκους ενδοφλέβιας έγχυσης) όσο και για
φαρμακευτικά προϊόντα. Ωστόσο, ο βαθμός εποπτείας και ελέγχου των τιμών
είναι πολύ μικρότερος. Πρόκειται για μια περιοχή που παρουσιάζει σημαντική
διαφθορά.
Μέτρο 17: Το Υπουργείο Υγείας θα αυξήσει αμέσως την παρακολούθηση και
των έλεγχο της τιμολόγησης προϊόντων υγείας.
Μέτρο 18: Το Υπουργείο Υγείας θα ολοκληρώσει την κεντρική
κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών (μέσω της
υφιστάμενης βάσης δεδομένων του παρατηρητηρίου ή του ΕΚΑΠΤΥ),
συμπεριλαμβανομένης της κωδικοποίησης των τεχνικών απαιτήσεων, εντός 12
μηνών.
Αυτή η διαδικασία θα αρχίσει πρώτα με την κεντρικοποίηση των αγορών ενός
μικρού εύρους προϊόντων υγείας, όπως επίδεσμοι, πιθανότατα μέσω μιας
σύμβασης-πλαίσιο. Μόλις ολοκληρωθεί, ο οργανισμός θα προχωρήσει σε άλλα
προϊόντα και υπηρεσίες υγείας. Αναμένεται ότι η ομάδα προμηθειών της ΕΠΥ θα
αναπτύξει σε εύθετο χρόνο μια σειρά συμβάσεων-πλαίσιο, ίσως 50, που θα
χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από όλα τα νοσοκομεία

Αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων
Πρόβλημα: εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας του μηχανισμού τιμολόγησης, οι
εταιρείες μπορεί να έχουν κέρδος αν αγοράζουν προϊόντα στην Ελλάδα και μετά
τα εξάγουν στο εξωτερικό. Η αλυσίδα εφοδιασμού των φαρμάκων επιτρέπει το
παράλληλο, νόμιμο εμπόριο φαρμάκων για εξαγωγή, γεγονός που διαφθείρει το
σύστημα
Η αποτελεσματική παρακολούθηση της αλυσίδας εφοδιασμού φαρμάκων
μεταξύ κατόχου άδειας κυκλοφορίας - χονδρεμπόρου - φαρμακείου (ιδιωτικό,
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νοσοκομειακό, ΕΟΠΥΥ) είναι ένα πολύπλευρο πρόβλημα. Ένας βασικός λόγος
είναι το παράλληλο εμπόριο (νόμιμο και μη). Η ανάπτυξη και η υλοποίηση ενός
αποτελεσματικού εργαλείου για τη διασφάλιση της γνησιότητας, της
αναγνώρισης και της ιχνηλασιμότητας των ιατρικών προϊόντων, το οποίο είναι
το ειδικό αυτοκόλλητο. Είναι ένα μοναδικό και ώριμο εργαλείο στην ΕΕ. Από τον
Απρίλιο του 2016, το Υπουργείο Υγείας έχει θεσπίσει διαδικασία για την παροχή
πληροφοριών σχετικά με τη μειωμένη διαθεσιμότητα, τις ελλείψεις ή τα μέτρα
έκτακτης ανάγκης που λαμβάνονται, μέσω της ιστοσελίδας του. Επιπλέον,
αναπτύχθηκε μια διαδικτυακή εφαρμογή στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ για τον
έλεγχο σε πραγματικό χρόνο των τιμολογίων από κάθε κάτοχο άδειας
κυκλοφορίας σε κάθε παράγοντα (νοσοκομεία, χονδρέμποροι, φαρμακεία κ.λπ.).
Αυτή η εφαρμογή λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2016.
Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην ΕΕ. Πολλοί στην ΕΕ είναι εναντίον αυτού
του κανόνα. Υπάρχει σημαντικός κίνδυνος διαφθοράς σε επίπεδο ΕΕ. Στο παρόν
σχέδιο δεν προτείνεται μια λύση ειδικά για την Ελλάδα.

4. Διαφθορά σε ιατρικές πρακτικές
Επιλογή πιο ακριβών φαρμάκων από τους γιατρούς
Πρόβλημα: Οι γιατροί έχουν μεγάλη διακριτική ευχέρεια στην επιλογή των
φαρμάκων που συνταγογραφούν. Υπάρχουν έλεγχοι, όπως επιτροπές
φαρμάκων σε νοσοκομεία, αυτοί οι έλεγχοι όμως παρακάμπτονται. Οι εταιρείες
είναι εξαιρετικά ικανές στο να βοηθούν τους γιατρούς, για παράδειγμα
προσφέροντας πολλές εκδόσεις παρόμοιων φαρμάκων, κάποιες από τις οποίες
ελέγχονται ενώ άλλες όχι.
Το πρόβλημα θα επιλυθεί σε μεγάλο βαθμό από κάποια μέτρα που προτείνονται
σε άλλα σημεία του παρόντος σχεδίου (χρήση κλινικών πρωτοκόλλων, ορισμός
πρωτοκόλλων εντός του συστήματος συνταγογράφησης, συγκεκριμένη
ταξινόμηση ACP, πιο εντατική πειθαρχία, μέτρηση αποκλίσεων από το
πρωτόκολλο ως δείκτης)
Μέτρο 19: Το Υπουργείο Υγείας θα θεσπίσει μηχανισμό για τη διεξαγωγή
αξιολογήσεων τεχνολογιών υγείας4, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ από το 2018.

Αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας (ΗΤΑ): Πρόκειται για ένα πολύ γνωστό σύστημα που λειτουργεί σε
άλλες χώρες της ΕΕ και στοχεύει στην αξιολόγηση των φαρμάκων και των ιατρικών συσκευών που
αποζημιώνονται μέσω κρατικών πόρων ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη χρήση τους. Χρησιμοποιεί μια
συγκεκριμένη μεθοδολογία αξιολόγησης βάσει μετρήσεων της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας και
ασφάλειας (θνησιμότητα, νοσηρότητα, συσχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής [Health-Related Quality
of Life – HRQoL]), αξιολόγησης της ποιότητας των τεκμηρίων, της θεραπευτικής προστιθέμενης αξίας (σε
περιπτώσεις όπου ένα φάρμακο, ακόμη και ακριβό, θεωρείται πιο αποδοτικό σε σύγκριση με το
θεραπευτικό του αποτέλεσμα ή σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα), της δημοσιονομικής επίπτωσης, κ.λπ.
4
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Περιττές ιατρικές διαδικασίες
Πρόβλημα: Σήμερα, δεν ορίζονται κλινικά πρωτόκολλα5 για συγκεκριμένες
παρεμβάσεις ή θεραπείες. Χωρίς αυτά, δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί κατά
πόσον οι γιατροί και οι κλινικοί τηρούν τη συμφωνημένη διαδικασία για τη
θεραπεία ενός ασθενή ή κατά πόσον προτείνονται υπερβολικά ακριβές
θεραπείες.
Μέτρο 20: Το Υπουργείο Υγείας θα ορίζει έναν συγκεκριμένο αριθμό νέων
κλινικών πρωτοκόλλων κάθε έτος.

Ανάρμοστες παροχές που γίνονται αποδεκτές από επαγγελματίες υγείας,
όπως συνέδρια, που παρέχονται από ιατρικές εταιρείες
Το πρόβλημα: Οι βιομηχανίες που παράγουν φάρμακα και ιατρικές συσκευές
συχνά διοργανώνουν συνέδρια, στα οποία οι γιατροί, οι επαγγελματίες υγείας, οι
ιατρικές ενώσεις και οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας συμμετέχουν και
επωφελούνται από συγκεκριμένες παροχές (όπως ταξίδια αναψυχής, διαμονή,
δώρα, φαγητό, κ.λπ.). Παρόλο που οι περισσότερες από αυτές τις
δραστηρίοτητες δηλώνονται ως μη προωθητικές, συνήθως τείνουν να
προωθούν συγκεκριμένες επωνυμίες προϊόντων.
Μέτρο 21: Η ανάγκη για διαφάνεια καθιστά υποχρεωτικό για τους
διοργανωτές αυτών των συνεδρίων να δημοσιοποιούν όλες τις βασικές παροχές
που προσφέρουν στους συμμετέχοντες αυτών των εκδηλώσεων. Ο νέος νόμος
(άρθρο 66 του ν. 4316/2014) πρέπει να ολοκληρωθεί παρά τις αντιρρήσεις
ορισμένων ενώσεων.
Με αυτόν τον τρόπο, τα οφέλη που προσφέρονται σε κάθε πάροχο υπηρεσιών
υγείας και επαγγελματία θα είναι σαφή και γνωστά σε όλες τις διοικητικές
αρχές, ακόμη και στους ασθενείς, αποτρέποντας εμμέσως τις υπερεξαρτημένες
και ανάρμοστες σχέσεις μεταξύ επαγγελματιών και φαρμακευτικών
βιομηχανιών.
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) αμφισβητεί την απόφαση της
Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να περιορίσει
το πεδίο εφαρμογής της πρόβλεψης μόνο σε (δηλωμένα) προωθητικά συνέδρια.
Ακολουθώντας αυτές τις παραμέτρους παρέχεται μια γενική αξιολόγηση που θα δίνει μια αντικειμενική
επισκόπηση κάθε προϊόντος.
Θεραπευτικά πρωτόκολλα και περιορισμοί συνταγογράφησης: Λαμβάνοντας υπόψη το σύστημα
ταξινόμησης ATC (ανατομική, θεραπευτική, χημική ταξινόμηση) στο επίπεδο της δραστικής ουσίας (ATC 5)
ή της θεραπευτικής κατηγορίας (ATC 4), δημιουργούνται ήδη και θα αναπτυχθούν συγκεκριμένα
πρωτόκολλα και περιορισμοί για τη συνταγογράφηση ιατρικών προϊόντων. Αυτά τα πρωτόκολλα
δημιουργούνται λαμβάνοντας υπόψη την επιδημιολογική συχνότητα και την οικονομική επίπτωση (τιμή
αποζημίωσης) μιας κατηγορίας προϊόντων. Κατά συνέπεια, θεσπίζεται ένας γενικός και δεσμευτικός
κανόνας συνταγογράφησης για ιδιωτικούς γιατρούς προκειμένου να αποφευχθεί η αθέμιτη κατεύθυνση
των ασθενών σε μη αποτελεσματικές και δαπανηρές ιατρικές θεραπείες. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί
πρόσθετο σύστημα για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εξετάσεων και αποτελεσμάτων (που θα σχετίζεται
με τα πρωτόκολλα) και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση όλων των μη αποζημιούμενων φαρμάκων.
5
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Σε περίπτωση που η Αρχή επιμείνει σε μια τέτοια ερμηνεία του νόμου, θα
αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου να διευρύνει το πεδίο
εφαρμογής σε όλες τις εκδηλώσεις, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό τους.

Έλεγχος μη παρεμβατικών μελετών
Το πρόβλημα: Η ΕΕ ρυθμίζει τις κλινικές δοκιμές (μέσω του κανονισμού
536/2014) που θεωρούνται παρεμβατικές, όταν δηλαδή μελετούν τις
επιπτώσεις, αντιδράσεις κ.λπ. συγκεκριμένων ιατρικών προϊόντων. Οι μη
παρεμβατικές μελέτες, δηλαδή οι μελέτες που δεν παρεμβαίνουν στο
θεραπευτικό σχήμα του ασθενή, δεν ρυθμίζονται από τον κανονισμό της ΕΕ και
συχνά χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες προκειμένου να προωθήσουν
φάρμακα ή παροχές σε ασθενείς και γιατρούς.
Μέτρο 22: Για την παροχή νομικών εργαλείων για τον εντοπισμό κλινικών
δοκιμών που δηλώνονται ως μη παρεμβατικές μελέτες και την αποτροπή της
παράνομης επικοινωνίας μεταξύ ερευνητών, βιομηχανιών και ασθενών. Ένα νέο
σχέδιο νόμου πρέπει να οριστικοποιηθεί ταχέως.

Αποδοχή ιατρικών συσκευών που λαμβάνονται από δωρεές, που οδηγεί σε
μη χρησιμοποιήσιμες λειτουργικές δεσμεύσεις
Πρόβλημα: Το Υπουργείο Υγείας και τα νοσοκομεία που υπάγονται σε αυτό
γνωρίζουν καλά τους κινδύνους αποδοχής εξοπλισμού από δωρεές. Παρόλο που
η αποδοχή μπορεί να είναι μην είναι ανάρμοστη, τα προβλήματα εμφανίζονται
μετά, ιδίως όταν δεν υπάρχει το προσωπικό, η εμπειρογνωμοσύνη και/ή ο
προϋπολογισμός για τη λειτουργία του εξοπλισμού. Εντούτοις, εξακολουθούν να
αποδέχονται δωρεές. Ο υφιστάμενος νόμος, άρθρο 6 του ν. 2955/2001,
προβλέπει ότι η δωρεά απαγορεύεται σε περιπτώσεις όπου ο ιατρικός
εξοπλισμός χρησιμοποιεί αναλώσιμα μίας μόνο εταιρείας (που εκ των
πραγμάτων αφορά σχεδόν όλες τις περιπτώσεις δωρεάς). Συνεπώς, εξαίρεση
προβλέπεται μόνο για περιπτώσεις όπου η δωρεά περιλαμβάνει το κόστος της
συντήρησης και των αναλωσίμων του εξοπλισμού.
Τα νοσοκομεία ωστόσο πολλές φορές δεν επιμένουν σε αυτό (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα
φιλανθρωπικά ιδρύματα ζητούν τώρα από το Υπουργείο Υγείας να αλλάξει
αυτόν τον νόμο ώστε να τεθεί το όριο 5 ετών και όχι απεριόριστη διάρκεια).
Αυτές οι δωρεές μπορεί να γίνονται με καλές προθέσεις αλλά είναι επίσης
γνωστό ότι δεσμεύουν το νοσοκομείο στο σύστημα του προμηθευτή. Αυτό το
πρόβλημα έχει μειωθεί σε σχέση με το παρελθόν καθώς το Υπουργείο Υγείας
δίνει προσοχή σε αυτό το ζήτημα. Η πρόταση κατατίθεται στο νομικό τμήμα και
στο διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου και μετά αποφασίζεται σε επίπεδο
περιφέρειας. Επιπλέον, το Ελεγκτικό Συνέδριο ενδεχομένως να μην αποδεχθεί
τη δαπάνη, ως εκ τούτου τα συμβούλια είναι πολύ προσεκτικά. Κατά συνέπεια,
σε αυτό το σχέδιο δεν κατατίθενται συγκεκριμένες επανορθωτικές προτάσεις.
Υπάρχει επίσης το ευρύτερο πρόβλημα της ανάγκης για κεντρική αξιολόγηση
της νέας τεχνολογίας υγείας, ώστε αυτοί οι σπάνιοι πόροι να χρησιμοποιούνται
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με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Υπάρχει επίσης το πρόβλημα της
λειτουργίας του εξοπλισμού. Τα νοσοκομεία δεν έχουν το προσωπικό και/ή την
κατάρτιση, ενώ οι εταιρείες καθιστούν δύσκολη την επίτευξή τους.
Ο κλάδος υγείας χρειάζεται έναν κεντρικό τρόπο εκτίμησης του ποιες
τεχνολογίες απαιτούνται και σε ποια τμήματα/νοσοκομεία/περιφέρειες.
Επιτρέποντας τη λήψη αυτών των αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, το τοπικό
προσωπικό υγείας είναι ευάλωτο σε πιέσεις από τις εταιρείες. Οι εν λόγω
«αξιολογήσεις τεχνολογιών υγείας» αποτελούν ένα πολύ γνωστό τμήμα του
σύγχρονου ιατρικού επαγγελματισμού.

Κατάχρηση συνταγογράφησης και χρήση ηλεκτρονικού συστήματος
συνταγογράφησης
Πρόβλημα: Η εισαγωγή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης συνέβαλε σε αυτή
τη μείωση καθώς ο εντοπισμός των μοτίβων αντικανονικής συνταγογράφησης
είναι πολύ πιο εύκολος με αυτή την εφαρμογή ΤΠ. Θα πρέπει να συμπληρωθούν
ορισμένα κενά, όπως: α) η διασύνδεση ιατρικών εξιτηρίων και διαγνωστικών
εξετάσεων, β) η θέσπιση ιατρικών πρωτοκόλλων και διαγνωστικών
πρωτοκόλλων και η σύνδεσή τους με τα αποτελέσματα των ιατρικών
εξετάσεων, γ) η εποπτεία της εκτέλεσης των εξιτηρίων και των συμβάσεων του
ΕΟΠΥΥ με παρόχους υπηρεσιών υγείας και η επικύρωση της παρουσίας του
ασθενή (π.χ. μέσω της θέσπισης μιας «ιατρικής κάρτας», καθώς και με την
υλοποίηση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για ασθενείς νοσοκομείων και
τη σύνδεσή της με το υφιστάμενο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης).

5. Διαφθορά λόγω των ακατάλληλων νομικών και
διοικητικών δομών σε ανεξάρτητους φορείς (όπως ο ΟΚΑΝΑ
και το ΚΕΕΛΠΝΟ)
Μεταρρύθμιση ακατάλληλων οντοτήτων ιδιωτικού δικαίου
Πρόβλημα: Κατά το παρελθόν, είχαν δημιουργηθεί κάποιες νομικές οντότητες,
χρηματοδοτούμενες εν μέρει ή πλήρως από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίες
εξαιρούνταν από τους κανόνες που προέβλεπαν διαφάνεια, λογοδοσία και
αντικειμενικότητα στον δημόσιο τομέα και κάποιες από αυτές αποδείχθηκαν
απλώς οχήματα διαφθοράς. Οντότητες όπως το ΚΕΕΛΠΝΟ και ο ΟΚΑΝΑ,
παρουσίαζαν μεγάλη διαφθορά. Υπάρχουν ωστόσο και πολλές άλλες οντότητες
ειδικού καθεστώτος (όπως το ΚΕΕΛΠΝΟ) που βρίσκονται σε διαδικασία
υπαγωγής σε κανόνες διαφάνειας (βλ. 6). Κάποιες από αυτές τις οντότητες είναι

Δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας: Υγειονομικές περιφέρειες
(Υ.ΠΕ.), νοσοκομεία με ειδικό νομικό καθεστώς, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, Εθνικός Οργανισμός
Φαρμάκων, Ελληνική Ιατρική Εταιρεία, Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή
Νοσηλευτών, Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εθνικό Κέντρο
6
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δημοσίου δικαίου αλλά εκείνες στις οποίες παρουσιαζόταν μεγαλύτερη
κατάχρηση είχαν ιδρυθεί υπό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου. Η συμπερίληψη
αυτών των νομικών οντοτήτων στους γενικούς κανόνες διαφάνειας του
δημόσιου τομέα είναι ένας βασικός πολιτικός στόχος7.
Μέτρο 23: Το Υπουργείο Υγείας θα υπαγάγει όλους τους ανεξάρτητους φορείς
στο πλαίσιο του γενικού δημοσίου δικαίου.
Μέτρο 24: Το Υπουργείο Υγείας θα καταρτίσει συγκεκριμένο πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων για τις πιο περίπλοκες οντότητες, όπως το ΚΕΕΛΠΝΟ και ο
ΟΚΑΝΑ. Αυτό το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει οργανωτική μεταρρύθμιση και
ορισμό νέων εσωτερικών κανόνων για όλες τις εσωτερικές διαδικασίες.
Μέτρο 25: Το Υπουργείο Υγείας θα εφαρμόσει παρόμοιες μεταρρυθμίσεις σε
όλες τις άλλες οντότητες.
Μέτρο 26: Το Υπουργείο Υγείας θα διασφαλίσει ότι τα λειτουργικά δεδομένα
από τους ανεξάρτητους φορείς θα τροφοδοτούνται τακτικά στην πύλη ΕΠ.

Επιβολή περιορισμών σε διαχειριστικούς φορείς για βελτίωση της
αποτελεσματικότητας
Πρόβλημα: Οι νόμοι επιβάλλουν πολλούς περιορισμούς στις αναδιοργανώσεις,
στην πρόσληψη ατόμων με δεξιότητες, στη μετάθεση στελεχών, στις
προσπάθειες εξορθολογισμού και στην επιβολή κυρώσεων στο προσωπικό.
Αυτοί οι αυστηροί περιορισμοί διαιωνίζουν πολλές κακές και ίσως διεφθαρμένες
πρακτικές παρά το γεγονός ότι αυτές οι πρακτικές είναι εμφανείς σε όλους.

Αιμοδοσίας, Ελληνικές Ενώσεις Επιστημόνων-Μαιευτήρων, Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»,
Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Νοσοκομείο Παίδων «Η
Αγία Σοφία», Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης και
Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των Επιπλοκών του (ΕΚΕΔΙ), Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), Ελληνικό Ινστιτούτο
Παστέρ, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων
Ατόμων, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης, Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., Ανώνυμη Εταιρεία
Μονάδων Υγείας
Υπάρχει επίσης ένας κατάλογος φορέων που αφορά τον κλάδο ψυχικής υγείας (στο πλαίσιο κανόνων του
ιδιωτικού τομέα). Και με αυτούς υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα πλαίσιο για
αυτούς αλλά στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί, π.χ. προκαθορισμένες τιμές για κλίνες, ενώ επιπλέον δεν
είναι αρκετό. Αν το Υπουργείο Υγείας τους δώσει περισσότερα χρήματα, τότε θα πρέπει να τους ελέγχει
πολύ πιο στενά.
α) Δημόσια διοικητική έρευνα και αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και ελέγχου (ν. 4270/2014), με βάση
την οδηγία 2011/85/ΕΚ, β) Δημόσιες προμήθειες (ν. 4412/2016), με βάση τις οδηγίες 2014/24/ΕΚ και
2014/25/ΕΚ, γ) Αντικειμενικά και προκαθορισμένα κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού, υπό τον
έλεγχο ανεξάρτητης αρχής (ΑΣΕΠ, ν. 2190/1994), με βάση το άρθρο 103 του Συντάγματος.
7
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Μέτρο 27: Το Υπουργείο Υγείας θα θεσπίσει νομοθεσία για τη διευκόλυνση της
καλύτερης χρήσης των υφιστάμενων πόρων σε νοσοκομεία και άλλους φορείς
του υπουργείου (η νέα νομοθεσία έχει ήδη προταθεί).

Οι πολίτες προτιμούν να δίνουν «φακελάκια»
Πρόβλημα: Σε μια κατάσταση υποχρηματοδότησης, με τη ζήτηση να
υπερκαλύπτει την προσφορά λύσεων υγείας, είναι φυσικό κάποιοι ασθενείς να
προτιμούν να πληρώνουν, ακόμη και αν γνωρίζουν ότι αυτό είναι λάθος και δεν
θα έπρεπε να συμβαίνει, προκειμένου να κάνουν την επέμβαση που χρειάζονται
οι ίδιοι ή κάποιος συγγενής τους. Υπάρχουν τρεις τυπικές περιπτώσεις: 1) το
«ευχαριστώ» στον ειδικό ιατρό, λόγω της νοοτροπίας των ασθενών ότι το
«φακελάκι» θα τους εξασφαλίσει υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών, 2) όταν έχει
δημιουργηθεί ένα κλίμα όπου ο πολίτης γνωρίζει ότι θα πρέπει να πληρώσει
πριν ή μετά τη λήψη της θεραπείας και 3) ο καθαρός εκβιασμός, όπου η παροχή
της υπηρεσίας υγείας προϋποθέτει το «φακελάκι».
Βελτίωση: Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω της ενεργής επικοινωνίας με
τους ασθενείς, ώστε να γνωρίζουν ότι το νοσοκομείο δεν θα ανέχεται τέτοιες
πληρωμές. Αυτό θα εξεταστεί στο μέρος 2.

6. Διαφθορά λόγω της απουσίας ορθών ελέγχων διαχείρισης
Η έλλειψη εσωτερικών ελεγκτών οδηγεί στη μη βελτίωση των αδύναμων
διαδικασιών και στη διατήρηση της διαφθοράς
Ορισμός: Ο σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος είναι αρκετά διαφορετικός από τον
εξωτερικό (όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο ελέγχει τις νομικές
διαδικασίες) και από τις έρευνες. Σκοπός του είναι η ενίσχυση των διαδικασιών
και των πρακτικών μέσω της τακτικής τους αναθεώρησης.
Το πρόβλημα: Ένα νοσοκομείο θεωρείται τυχερό αν έχει έστω και έναν
εσωτερικό ελεγκτή ή ίσως έναν που τον μοιράζεται με άλλα νοσοκομεία. Οι
εσωτερικοί ελεγκτές είναι η τρίτη γραμμή άμυνας κατά της γενικής διαφθοράς
(μετά τον αρμόδιο και τους προϊσταμένους του). Δεν υπάρχει σχεδόν καμία
παράδοση χρήσης εσωτερικών ελεγκτών ως προληπτικό μέτρο για τη βελτίωση
των διαδικασιών.
Μέτρο 28: Το Υπουργείο Υγείας θα δημιουργήσει μια ομάδα εσωτερικού
ελέγχου εντός του υπουργείου, η οποία θα διοικείται από ένα σεβαστό,
εξειδικευμένο άτομο που θα ενεργεί ως διευθυντής εσωτερικού ελέγχου.
Το άτομο αυτό θα εργάζεται προς την κατεύθυνση της νέας προληπτικής
φιλοσοφίας του σύγχρονου εσωτερικού ελέγχου. Θα χρησιμοποιεί τα πρότυπα
και τις πρακτικές που ο ΟΟΣΑ καταρτίζει ήδη για την ελληνική κυβέρνηση. Αν
κριθεί απαραίτητο, θα θεσπιστεί κανονισμός που θα απαιτεί τη χρήση
εσωτερικού ελέγχου ως προληπτική διαδικασία στο Υπουργείο Υγείας.
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Η έλλειψη ιατρικών/κλινικών ελεγκτών αποτρέπει τον εντοπισμό και τη
διόρθωση ανεπαρκών ή διεφθαρμένων κλινικών πρακτικών
Ορισμός: Σύμφωνα με τον ορισμό του Wikipedia: «Κλινικός έλεγχος είναι μια
διαδικασία που ορίζεται ως “μια διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας που
επιδιώκει να βελτιώσει την περίθαλψη και τα αποτελέσματα ασθενών μέσω
συστηματικής επανεξέτασης της περίθαλψης έναντι ρητών κριτηρίων και της
υλοποίησης αλλαγών”. Το βασικό στοιχείο του κλινικού ελέγχου είναι ότι η
απόδοση εξετάζεται (ή ελέγχεται) για να διασφαλίζεται ότι αυτό που πρέπει να
γίνει, γίνεται όντως και αν όχι, παρέχει ένα πλαίσιο για τη διευκόλυνση των
βελτιώσεων. Έχει ενσωματωθεί επισήμως στα συστήματα περίθαλψης ενός
αριθμού χωρών, για παράδειγμα το 1993 στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) του
Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ εντός του NHS υπάρχει μια ομάδα καθοδήγησης
κλινικού ελέγχου στο Η.Β. Ο κλινικός έλεγχος υπάγεται στο πλαίσιο της Κλινικής
Διακυβέρνησης και αποτελεί μέρος του συστήματος για τη βελτίωση της
κλινικής πρακτικής».
Οι κλινικοί ελεγκτές ελέγχουν διεξοδικά τις υφιστάμενες ιατρικές διαδικασίες
και τα κλινικά σχέδια φροντίδας που χρησιμοποιούνται ώστε να βεβαιώνονται
ότι ευθυγραμμίζονται με τα συμφωνημένα πρωτόκολλα, το συμφωνημένο
καθεστώς συνταγογράφησης ή τα προτιμώμενα κλινικά σχέδια φροντίδας.
Είναι η πραγματική τρίτη γραμμή άμυνας κατά της ιατρικής διαφθοράς. Είναι
επίσης πολύτιμοι για τον διεξοδικό έλεγχο του κόστους των κλινικών
διαδικασιών και του κατά πόσον ευθυγραμμίζονται με το κλινικό σχέδιο
φροντίδας.
Πρόβλημα: Η διενέργεια κλινικών ελέγχων είναι μια ισχυρή δικλίδα ασφαλείας
που δεν υπάρχει στο ελληνικό σύστημα δημόσιας υγείας. Η έλλειψη κλινικών (ή
ιατρικών) ελεγκτών αποτρέπει τον εντοπισμό και τη διόρθωση ανεπαρκών ή
ενδεχομένως διεφθαρμένων κλινικών πρακτικών. Παρόλο που σε κάθε
νοσοκομείο υπάρχει επιστημονική επιτροπή, αυτή δεν εστιάζει στον έλεγχο των
κλινικών διαδικασιών με τέτοιον δομημένο τρόπο. Ο κλινικός (ή ιατρικός)
έλεγχος είναι βασικός μηχανισμός ελέγχου.
Μέτρο 29: Το Υπουργείο Υγείας θα δημιουργήσει ομάδα επαγγελματιών υγείας
που θα λειτουργούν ως κλινικοί/ιατρικοί ελεγκτές.

Ανεπαρκής καταβολή τελών συνταγογράφησης σε προμηθευτές
Πρόβλημα: Ο τομέας της υγείας παρουσιάζει τεράστιες καθυστερήσεις στην
καταβολή των τελών συνταγογράφησης φαρμάκων και άλλων προϊόντων. Οι
προμηθευτές γνωρίζουν ότι θα χρειαστούν 20 μήνες για να πληρωθούν οπότε
αυξάνουν την τιμή και αυτό γίνεται η συνήθης πρακτική της αγοράς. Αυτό είναι
ένα πρόβλημα ίσης ή και μεγαλύτερης σοβαρότητας από αυτό της διαφθοράς.
Βελτίωση: Το Υπουργείο Υγείας αντιμετωπίζει ενεργά το πρόβλημα της μη
εξόφλησης των τιμολογίων και της υπερτιμολόγησης, ενώ εφαρμόζει μια νέα
προσέγγιση με τον ΕΟΠΥΥ που θα λύσει σε μεγάλο βαθμό αυτό το πρόβλημα. Ως
αποτέλεσμα, σε αυτό το σχέδιο δεν προτείνονται επιπλέον μέτρα.
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7. Έρευνες, κυρώσεις και πειθαρχία
Πρόβλημα: Η Ελλάδα διαθέτει αδύναμες πειθαρχικές διαδικασίες για την
επιβολή κυρώσεων για άσχημη ή διεφθαρμένη συμπεριφορά εκ μέρους
δημόσιων αξιωματούχων, ενώ το σχετικό νομικό πλαίσιο είναι αργό και
εξαιρετικά περιοριστικό στον ορισμό της διαφθοράς και της δωροδοκίας. Οι
μόνες περιστάσεις όπου ένας υπάλληλος μπορεί να τεθεί αμέσως σε
διαθεσιμότητα είναι 1) η φυλάκιση του, 2) όταν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση
από ποινικό δικαστήριο που επιφέρει τον τερματισμό της απασχόλησης του ή 3)
αν πρόκειται για καθηγητή που κατηγορείται για πράξη που σχετίζεται με
σεξουαλική ελευθεριότητα. Επιπλέον, οι πειθαρχικές επιτροπές του Υπουργείου
Υγείας είναι αργές και η σύγκλησή τους δύσκολη. Το συνολικό αποτέλεσμα είναι
ότι η ηγεσία των νοσοκομείων μπορεί να επιβάλλει ελάχιστες κυρώσεις στους
υπόπτους για διαφθορά.
Βελτιώσεις: Υπάρχει ελάχιστη ελευθερία κινήσεων καθώς το πειθαρχικό
σύστημα αφορά όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, όχι μόνο εκείνους του
Υπουργείου Υγείας. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η υφιστάμενη
διαδικασία εξισορροπεί την προστασία ανάμεσα στο δημόσιο συμφέρον και το
τεκμήριο της αθωότητας. Εντούτοις, σε αυτό το σχέδιο προτείνονται πολλές,
μικρότερες αλλαγές. Σε ευρύτερο επίπεδο, το Υπουργείο Υγείας είναι τυχερό που
ο ελεγκτικός του φορέας, το ΣΕΥΥΠ, είναι ισχυρός και ενεργός σε θέματα
διαφθοράς, ενώ προτείνονται επίσης μέτρα για την ενίσχυση της λειτουργίας
και της ανεξαρτησίας του.

Ενίσχυση της λειτουργίας των περιφερειακών πειθαρχικών επιτροπών
υγείας
Μέτρο 30: Το Υπουργείο Υγείας θα αυξήσει τον αριθμό των πειθαρχικών
επιτροπών προκειμένου να εξαλείψει τις καθυστερήσεις που παρουσιάζονται
στην επίλυση των υποθέσεων. Αυτό θα αρχίσει στις πιο πυκνοκατοικημένες
υγειονομικές περιφέρειες, όπως η Αττική.
Μέτρο 31: Το Υπουργείο Υγείας θα διασφαλίσει ότι οι μεγαλύτερες περιπτώσεις
εικαζόμενης διαφθοράς θα λαμβάνουν προτεραιότητα στις πειθαρχικές
επιτροπές κάθε περιφέρειας υγείας. Αν κριθεί απαραίτητο, θα θεσπίσει
διαφορετική διαδικασία ώστε να διασφαλίσει την πιο ταχεία επίλυσή τους.
Μέτρο 32: Το Υπουργείο Υγείας θα καθιστά σαφή σε όλα τα μέλη των
πειθαρχικών επιτροπών τη σημασία των περιπτώσεων διαφθοράς και την
ανάγκη για εντατική εστίαση στο κλείσιμο αυτών των υποθέσεων.
Μέτρο 33: Το Υπουργείο Υγείας θα εξετάσει το κατά πόσον είναι εφικτό για τον
υπουργό ή κάποια ανώτερη αρχή να έχουν περιορισμένη εξουσία να θέτουν σε
διαθεσιμότητα κάποιον μέχρι την ολοκλήρωση της ερευνητικής/πειθαρχικής
διαδικασίας, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα διασφάλισης
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Μέτρο 34: Το Υπουργείο Υγείας θα εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας μίας
και μοναδικής δομής επιτροπών που να καλύπτει τόσο τους γιατρούς όσο και το
υπόλοιπο προσωπικό. (Το Υπουργείο Υγείας θα εξετάσει κατά πόσο αυτό
ενδεχομένως αντίκειται στο μέτρο 29.) Είναι απαραίτητο να υπάρχουν σαφείς
κανόνες σε σχέση με τον βαθμό εξουσίας κάθε επιτροπής.
Μέτρο 35: Το Υπουργείο Υγείας θα εξετάσει το ενδεχόμενο παροχής
μεγαλύτερης εξουσίας επιβολής κυρώσεων στα πειθαρχικά συμβούλια των
νοσοκομείων. (Ανάλογα με το πειθαρχικό αδίκημα, η αρχή έχει μεγάλη
διακριτική ευχέρεια στις κυρώσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν
υπάρχει το πειθαρχικό αδίκημα της «αναξιοπρεπούς επαφής κατά την
υπηρεσία», μπορεί να επιβληθεί η ανώτατη ποινή [απόλυση]. Ανάλογα με τη
φύση και της περιστάσεις του αδικήματος, θα πρέπει να επιβάλλεται η
κατάλληλη ποινή. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό γίνεται, σε άλλες όχι. Συνεπώς,
το ζήτημα στην πραγματικότητα δεν αφορά την ισχύ του συμβουλίου να
επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις αλλά τον τρόπο που χρησιμοποιείται αυτή η
ισχύς).
Μέτρο 36: Το Υπουργείο Υγείας θα καταστήσει απολύτως σαφές στους
διευθύνοντες συμβούλους των νοσοκομείων ότι το θέμα των αποφάσεων της
πειθαρχικής επιτροπής αποτελεί βασικό μέρος των αρμοδιοτήτων τους και ότι
αναμένεται από αυτούς να δραστηριοποιούνται ενεργά στην άσκηση πίεσης για
την εξάλειψη των καθυστερήσεων και την ολοκλήρωση των υποθέσεων.
Μέτρο 37: Τα βασικά στατιστικά στοιχεία για κάθε πειθαρχική επιτροπή θα
πρέπει να αποστέλλονται στην πύλη ΕΠ σε μηνιαία βάση (αριθμός
συνεδριάσεων, αριθμός υποθέσεων 1ου επιπέδου που εξετάζεται σε κάθε
συνεδρίαση, αριθμός υποθέσεων στο στάδιο της επεξεργασίας, αριθμός
υποθέσεων που ολοκληρώνεται κάθε μήνα, αριθμός υποθέσεων σε
καθυστέρηση, ημερομηνία εγγραφής της υπόθεσης, κ.λπ.).
Μέτρο 38: Ο Υπουργός Υγείας θα εισαγάγει νόμο στο Κοινοβούλιο που θα
απαιτεί την εξέταση όλων των πειθαρχικών υποθέσεων του τομέα της υγείας
εντός 2-3 μηνών από τη σύστασή τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι πειθαρχικές
υποθέσεις που αφορούν περιπτώσεις διαφθοράς θα εξετάζονται ταχέως και δεν
θα υπόκεινται σε μακρόχρονες καθυστερήσεις, όπως συμβαίνει ενίοτε σήμερα.
Θα χρειαστεί να επανεξετάζονται και να υποστηρίζονται από το Υπουργείο
Εσωτερικών.
Μέτρο 39: Τα μέλη της κεντρικής πειθαρχικής επιτροπής, τα οποία υπηρετούν
και στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, δεν θα πρέπει να αναλαμβάνουν άλλα
καθήκοντα πέραν αυτών που προβλέπονται στην πειθαρχική διαδικασία. Αυτό
είναι σημαντικό καθώς είναι τα άτομα που επιφορτίζονται με όλο το δύσκολο
έργο.

32

Σχέδιο δράσης κατά της διαφθοράς του Υπουργείου Υγείας - ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 09/05/17

Απαίτηση από τα συμβούλια των νοσοκομείων να χρησιμοποιούν τις
πειθαρχικές εξουσίες τους για να θέτουν σε διαθεσιμότητα άτομα σε
περίπτωση εικαζόμενης ανάρμοστης συμπεριφοράς
Μέτρο 40: Οι πρόεδροι και τα συμβούλια των νοσοκομείων θα έχουν την
υποχρέωση να θέτουν σε διαθεσιμότητα. Σε πειθαρχικό επίπεδο, αυτές οι
περιπτώσεις θεωρούνται σοβαρές, συνεπώς σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν.
3528/2007, επιβάλλεται άμεση ανάκληση καθηκόντων μέχρι την ολοκλήρωση
της διαδικασίας. Μπορεί να προβλεφθεί η εφαρμογή της άμεσης
διαθεσιμότητας για άτομα που συλλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω, δυνάμει του
άρθρου 103 του ν. 3528/2007, το οποίο προβλέπει την άμεση διαθεσιμότητα.
Αυτά τα μέτρα πρέπει να εξεταστούν από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Ενίσχυση των εξουσιών και της ανεξαρτησίας του ΣΕΥΥΠ για τη διερεύνηση
σοβαρών αδικημάτων:
Μέτρο 41: Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) θα
γίνει ένας πιο ανεξάρτητος φορέας, με ενισχυμένες εξουσίες και την ικανότητας
ιεράρχησης υποθέσεων ανάλογα με το πόσο σημαντικές είναι κατά την εκτίμησή
του. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να γίνει ηγέτης στην καταπολέμηση
υποθέσεων διαφθοράς στο τομέα της υγείας και να δίνει προτεραιότητα στις
περιπτώσεις διαφθοράς έναντι λιγότερο σημαντικών καταγγελιών.
Μέτρο 42: Κάθε νοσοκομείο θα απαιτείται να αποστέλλει κάθε τρεις μήνες στο
ΣΕΥΥΠ έναν κατάλογο όλων των καταγγελιών περί διαφθοράς κατά του
προσωπικού του νοσοκομείου, καθώς και αναφορά για όλα τα μέτρα που έχουν
τυχόν ληφθεί.

Συνεργασία μεταξύ ελεγκτικών αρχών
Πρόβλημα: Μέχρι τώρα υπήρχαν αρκετοί ή ελεγκτικοί φορείς: (α) το Σώμα
Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ, ν. 2120/2001), με
γενικές ελεγκτικές εξουσίες, (β) η Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ, ν. 2676/1999), με την εξουσία να
αναλαμβάνει ελέγχους σε όλες τις πτυχές των υπηρεσιών κοινωνικής
ασφάλισης, (γ) αρκετές οργανωτικές μονάδες εντός του υπουργείου, όπως η
οικονομική διεύθυνση, οι τεχνικές υπηρεσίες, η μονάδα ψυχικής υγείας ή η
μονάδα εσωτερικού ελέγχου (π.δ. 106/2014), που ελέγχουν αρκετούς τομείς της
δημόσιας υγείας (π.χ. τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ στον χώρο της ψυχικής
υγείας ή τις ιδιωτικές κλινικές). Αυτές οι αρχές έχουν αναπτύξει σημαντική
τεχνογνωσία, συμπεράσματα και μεθοδολογίες υπό την καθοδήγηση του
ΣΕΥΥΠ, το οποίο αποτελεί τον πιο διεξοδικό μηχανισμό ελέγχου που έχει
θεσπίσει το υπουργείο. Ανάμεσα στις αρχές (και τις συναφείς αρχές που
υπάγονται σε άλλα υπουργεία, όπως οι αστυνομικές ή οι φορολογικές αρχές) θα
πρέπει να δημιουργηθεί ένα κοινό έδαφος, δηλαδή παροχή των εξής:
Μέτρο 43: Κοινή μεθοδολογία: Υπάρχει ανάγκη για ένα κοινό σύστημα
κανόνων με στόχο τη συλλογή δεδομένων, αποδεικτικών στοιχείων και
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πληροφοριών, την εξαγωγή συμπερασμάτων και την πρόταση δράσεων ή
λύσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ή την αποτελεσματική
ανταπόκριση σε περιπτώσεις διαφθοράς. Αυτό θα βασίζεται στη συλλογική
εμπειρία και τις μεθόδους των αρχών, ιδιαίτερα του ΣΕΥΥΠ.
Μέτρο 44: Συνεκτικό μητρώο πληροφοριών: Θα πρέπει να δημιουργηθεί
κοινή βάση δεδομένων όπου θα καταχωρίζονται όλες οι σημαντικές
πληροφορίες και στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες αρχές στα
ακόλουθα πεδία: i) θέμα ελέγχου, ii) αντικείμενο ελέγχου, iii) ελεγχόμενη
περίοδος, iii) αρχή (επικοινωνία με μια κεντρική μονάδα), iv) έναρξη και
(αναμενόμενη) λήξη του ελέγχου Αυτό θα συμβάλλει στον συντονισμό του
προσωπικού που συμμετέχει στους ελέγχους.
Μέτρο 45: Μόνιμος συντονισμός: Αυτός είναι σκόπιμος σε εθνικό και
διοικητικό επίπεδο (π.χ. για θέματα υγείας: υπό τον Γενικό Επιθεωρητή του
ΣΕΥΥΠ, για γενικά θέματα δημόσιας διοίκησης: υπό τον Γενικό Επιθεωρητή
Δημόσιας Διοίκησης). Επίσης, μια τέτοια μόνιμη συνεργασία,
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής υποστήριξης, θα πρέπει να προβλέπεται και
με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Απάτης και της Διαφθοράς στην Υγειονομική
Περίθαλψη.
Μέτρο 46: Ενίσχυση ελεγκτικών φορέων: Το ΣΕΥΥΠ παρουσιάζει ελλείψεις
σε προσωπικό και θα πρέπει να ενισχυθεί με ανθρώπινο δυναμικό και (σε
κάποιες περιπτώσεις) με εξοπλισμό.

Απαίτηση από τα στελέχη να αναφέρουν τις περιπτώσεις εικαζόμενης
ανάρμοστης συμπεριφοράς στο ΣΕΥΥΠ
Μέτρο 47: Οι πρόεδροι και τα συμβούλια των νοσοκομείων θα έχουν την
υποχρέωση να αναφέρουν τις περιπτώσεις εικαζόμενης ανάρμοστης
συμπεριφοράς κατά επαγγελματιών υγείας στο ΣΕΥΥΠ.

Ενίσχυση του νομικού πλαισίου και των κωδίκων δεοντολογίας για
επαγγελματίες υγείας
Μέτρο 48: Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής
Συμπεριφοράς για επαγγελματίες υγείας: Τα διάφορα εγκλήματα διαφθοράς
θα πρέπει να προβλέπονται και να αναφέρονται συγκεκριμένα, επιβάλλοντας
τις ανάλογες πειθαρχικές κυρώσεις.
Μέτρο 49: Νομικό πλαίσιο για παρόχους υπηρεσιών υγείας: Θέσπιση
υποχρεώσεων και κυρώσεων για όλους τους παρόχους υπηρεσιών υγείας
(εργαστήρια, κέντρα αποκατάστασης, κ.λπ.), όπως προβλέπεται στο π.δ.
121/2008.
Μέτρο 50: Το Υπουργείο Υγείας θα προβεί σε διαβούλευση με όλες τις
επαγγελματικές ενώσεις που διαθέτουν Κώδικα Δεοντολογίας (γιατρών,
οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, νοσηλευτών, φυσιοθεραπευτών, οδοντοτεχνιτών
και εργοθεραπευτών) για να ζητήσει/απαιτήσει την ενίσχυση του αναλυτικού
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άρθρου του κώδικα που απαγορεύει σε επαγγελματίες που εργάζονται στον
δημόσιο τομέα να ζητούν από τους ασθενείς οποιοδήποτε είδος οικονομικού
ανταλλάγματος ή άλλου οφέλους και επιπλέον να επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις.
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ΜΕΡΟΣ 2: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ
Τα νοσοκομεία και το σύστημα υγείας υπάρχουν για να εξυπηρετούν τους
πολίτες και για κανέναν άλλον λόγο.
Όλοι θα συμφωνούσαν με αυτό – καταρχήν – αλλά στην πράξη τα πράγματα
είναι διαφορετικά. Δεν υπάρχουν πραγματικοί μηχανισμοί ώστε οι πολίτες να
μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους – οι πολίτες δεν έχουν φωνή.
Επιπλέον, δεν γνωρίζουν τι πηγαίνει καλά και τι όχι, έχουν εξαιρετικά ελλιπή
πληροφόρηση για την πρόοδο των υποθέσεών τους και σχεδόν καμία
ενημέρωση για να αποφασίσουν αν θα έχουν καλή περίθαλψη ή όχι. Αυτό
σημαίνει ότι δεν υπάρχει λογοδοσία από αυτούς που εργάζονται στο σύστημα
υγείας προς τους πολίτες.
Χωρίς συμμετοχή του πολίτη και χωρίς λογοδοσία, είναι πιο πιθανό να υπάρχει
διαφθορά.
Το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη αναλάβει δράση για να βελτιώσει την κατάσταση.
Οι δύο κύριες πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί είναι οι λίστες αναμονής
και τα γραφεία προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών στα νοσοκομεία:

8. Ενημέρωση για λίστες αναμονής και χρήση βασικών
υπηρεσιών
Λίστες αναμονής χειρουργείων σε δημόσια νοσοκομεία
Μέτρο 51: Το άρθρο 58 του ν. 4368/2016 προβλέπει τη δημιουργία λιστών
αναμονής χειρουργείων για τη διασφάλιση της ισονομίας και της μη διάκρισης
των ασθενών κατά την παροχή χειρουργικών επεμβάσεων σε όλα τα δημόσια
νοσοκομεία. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θεωρήθηκε απαραίτητο οι
λίστες αναμονής χειρουργείων να μετατραπούν σε ηλεκτρονική μορφή και να
αναρτηθούν στο διαδίκτυο. Με την ανάρτηση των λιστών στο διαδίκτυο, οι
ασθενείς έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις λίστες μέσω του αριθμού μητρώου
καθώς και με βάση την ημερομηνία του χειρουργείου.
Μέτρο 52: Τα στοιχεία όσων φαίνεται ότι δεν τηρούν τη σειρά προτεραιότητας
θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του συστήματος «Διαύγεια». Αυτό θα
υλοποιηθεί σε όλα τα νοσοκομεία.
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Μέσοι χρόνοι αναμονής για χειρουργεία
Μέτρο 53: Θα δημοσιεύονται πληροφορίες για τους μέσους χρόνους αναμονής
για κάθε τύπο χειρουργικής επέμβασης σε κάθε νοσοκομείο της Ελλάδας.

Ποσοστά επιτυχίας χειρουργικών επεμβάσεων
Οι ασθενείς έχουν επίσης το δικαίωμα να γνωρίζουν ποιες επεμβάσεις είναι πιο
επιτυχείς σε ποια νοσοκομεία.
Μέτρο 54: Θα δημοσιοποιούνται στοιχεία για τα ποσοστά επιτυχίας των
χειρουργικών επεμβάσεων.

Χρήση δωματίων «VIP» και αξιοποίηση κλινών ΜΕΘ
Μέτρο 55: Κάθε νοσοκομείο θα διαθέτει σαφή ιατρικά κριτήρια για τη χρήση
των δωματίων VIP και κάθε άλλου πολύ μικρού θαλάμου. Αυτά τα κριτήρια θα
δημοσιοποιούνται.
Μέτρο 56: Κάθε νοσοκομείο θα δημοσιοποιεί τη χρήση των κλινών ΜΕΘ και τα
στοιχεία αυτών που τις χρησιμοποιούν. Θα πρέπει επίσης να καταρτιστούν
ιατρικά και κλινικά πρωτόκολλα, τα οποία και θα δημοσιεύονται, για την
επεξεργασία της λίστας αναμονής για κλίνες ΜΕΘ. Αυτή η λίστα αναμονής θα
πρέπει να είναι διαθέσιμη στους ασθενείς.

Αναμονή και διαλογή σε τμήματα επειγόντων περιστατικών
Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα τμήματα επειγόντων περιστατικών
δεν φαίνεται να αφορούν τη διαφθορά (πιστεύουμε ότι δεν χρησιμοποιούνται
χρήματα για την εξασφάλιση προτεραιότητας), υπάρχουν ωστόσο προβλήματα
διαφάνειας και ισότητας. 1) Συχνά δεν υπάρχει σύστημα αρίθμησης με
αποτέλεσμα οι ασθενείς να μην γνωρίζουν τη σειρά τους στην ουρά. 2) Ακόμη
και αν υπάρχει σύστημα αρίθμησης, οι χρόνοι αναμονής είναι υπερβολικοί. 3)
Κάποιες φορές δεν υπάρχει σύστημα «διαλογής» που να ταξινομεί τις αφίξεις
ανάλογα με τη σοβαρότητα τους. Η βελτίωση αυτών των δύο καταστάσεων δεν
θα ήταν δαπανηρή.
Επιπλέον, και στο πεδίο της «καθολικής κάλυψης» του πληθυσμού, το
Υπουργείο Υγείας έχει αναπτύξει ήδη ένα προσχέδιο για το σύστημα
πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό θα οδηγήσει στην ελάφρυνση
του φόρτου εργασίας στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων

9. Ενημέρωση για τις καθημερινές επιδόσεις των
νοσοκομείων – εφαρμογή για κινητά
Πρόβλημα: Το σωστό είναι οι ασθενείς να μπορούν να δουν πόσο καλά
λειτουργεί το νοσοκομείο κάθε μέρα. Για παράδειγμα:


Πόσοι γιατροί εργάζονται μια συγκεκριμένη μέρα;
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Πόσες εγχειρήσεις κάθε τύπου γίνονται μια συγκεκριμένη μέρα;
Πόσοι ασθενείς εξυπηρετούνται στα τμήματα επειγόντων περιστατικών
μια συγκεκριμένη μέρα;

Μέτρο 57: Το Υπουργείο Υγείας θα αναπτύξει και θα παρουσιάσει μια
εφαρμογή για κινητά που θα ανοίγει αυτόματα σε κάθε νοσοκομείο και θα
παρέχει αυτές τις πληροφορίες καθημερινά.

10. Ενίσχυση γραφείων προστασίας δικαιωμάτων των
ασθενών σε κάθε νοσοκομείο
Πρόβλημα: Αυτά τα γραφεία υπήρχαν αλλά βρίσκονταν σε κατάσταση
διάλυσης. Το Υπουργείο Υγείας τα αναδιοργάνωσε και τους έδωσε περισσότερες
εξουσίες, πόρους και προσωπικό. Το Υπουργείο Υγείας ενθαρρύνει τους
διοικητές να ελέγχουν τις λειτουργίες τους και να παρακολουθούν τις δράσεις
τους.
Βελτίωση: Το Υπουργείο Υγείας θα τους δώσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές
για τον τρόπο λειτουργίας τους, ώστε να υπάρχουν κοινές πρακτικές. Το
Υπουργείο Υγείας αναμένει τώρα την πλήρη υλοποίηση τους σε όλα τα
νοσοκομεία. Το Υπουργείο Υγείας θα απαιτεί επικαιροποιημένη έκθεση κάθε 6
μήνες για τις υποθέσεις που διευθετούνται (και τα αποτελέσματά τους).
Μέτρο 58: Σε κάθε νοσοκομείο, το ειδικό γραφείο που μεριμνά για τα
δικαιώματα των ασθενών – θεσμός επί του παρόντος βρίσκεται στο στάδιο της
υλοποίησης – θα ενισχυθεί περαιτέρω ώστε να μπορεί να δέχεται καταγγελίες
για κάθε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων των ασθενών.
Μέτρο 59: Το Υπουργείο Υγείας θα απαιτεί την ανάρτηση των στοιχείων κάθε
γραφείου προστασίας δικαιωμάτων ασθενών (π.χ. αριθμός καταγγελιών ανά
μήνα, κατηγορίες καταγγελιών, αριθμός περιπτώσεων διαφθοράς, αριθμός που
επιλύεται ανά μήνα) στην πύλη ΕΠ σε μηνιαία βάση. Οι πληροφορίες από όλα τα
νοσοκομεία θα δημοσιοποιούνται σε κάθε νοσοκομείο κάθε έξι μήνες
Μέτρο 60: Το γραφείο προστασίας δικαιωμάτων των ασθενών θα δημιουργήσει
μια κοινότητα ασθενών, βασισμένη γύρω από τα άτομα που θα χρησιμοποιούν
το γραφείο. Παρόλο που κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να επιτευχθεί και θα
απαιτήσει χρόνο, είναι απαραίτητο για την οικοδόμηση ενός μηχανισμού
ανατροφοδότησης του Υπουργείου Υγείας από τους πολίτες. Αυτή η κοινότητα
θα λειτουργεί ως ομάδα εκπροσώπων των ασθενών και θα έχει ως στόχο της
την καλή υγεία και ακεραιότητα του τοπικού νοσοκομείου.
Μέτρο 61: Οι πολίτες θα ενημερώνονται για τους νέους κανόνες σχετικά με την
ιατρική διαφθορά. Θα ενθαρρύνονται να υποβάλλουν καταγγελίες και θα
ενημερώνονται για το είδος των αποδεικτικών στοιχείων που απαιτείται (π.χ.
τους σειριακούς αριθμούς των χρημάτων) για την αποδοχή της καταγγελίας.
Ειδικότερα, θα υπάρχει μόνο ένας τρόπος υποβολής καταγγελιών, για τον
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οποίον θα δοθεί η δέουσα ενημέρωση, και μόνο ένας τρόπος αποδοχής και
ανάλυσης των καταγγελιών.
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