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Ανακοινωθέν Τύπου 
 

Η Δλλάδα καηαηάζζεηαι σαμηλά, ακόμη μια θοπά, 

ζηον Δςπυπαφκό Πίνακα Καηάηαξηρ Υπηπεζιών 
Υγείαρ  

 
Βξπμέιιεο, 13 Ννεκβξίνπ 2008 

 
Το ζύζηημα ςγειονομικήρ πεπίθαλτηρ ηηρ Δλλάδαρ καηαηάζζεηαι ζηην 19η θέζη υρ ππορ 

ηη θιλικόηηηα ππορ ηον καηαναλυηή, ζύμθυνα με ηον Δςπυπαφκό Πίνακα Καηάηαξηρ 

Καηαναλυηών Υπηπεζιών Υγείαρ (EHCI) για ηο 2008 πος δημοζιεύθηκε ζήμεπα ζηιρ 

Βπςξέλλερ. Ππόκειηαι για πηώζη από ηην πεπζινή 17η θέζη. Ο Δςπυπαφκόρ Πίνακαρ 

Καηάηαξηρ Καηαναλυηών Υπηπεζιών Υγείαρ, η εηήζια έπεςνα για ηα ζςζηήμαηα 

ςγειονομικήρ πεπίθαλτηρ ηηρ Δ.Δ., καηέηαξε ηιρ ελληνικέρ ςγειονομικέρ ςπηπεζίερ ζηην 

19η θέζη μεηαξύ 31 συπών. Οι Κάηυ Φώπερ καηαλαμβάνει ηην ππώηη θέζη με 839 

βαθμούρ και ακολοςθούν η Γανία (ππώηη ζηον Πίνακα για ηον Γιαβήηη ηο 2008), η 

Αςζηπία (ππώηη για ηο EHCI ηο 2007), ηο Λοςξεμβούπγο και η Σοςηδία.  

 

Σε έμη θαηεγνξίεο, πνπ θαιύπηνπλ 34 δείθηεο επίδνζεο, ε Διιάδα ζπγθέληξσζε 599 βαζκνύο από 

ζύλνιν 1.000. Η Διιάδα θαηαηάζζεηαη πιένλ ζην θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα, καδί κε ρώξεο όπσο ε 

Σινβελία, ε Σινβαθία θαη ε Κύπξνο. Τν ειιεληθό ζύζηεκα είλαη έλα από ηα ρεηξόηεξα όζνλ αθνξά 

ηνλ εθζπγρξνληζκό θαη e-Health (ειεθηξνληθή ππεξεζία πγείαο). Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη 

ην ειιεληθό ζύζηεκα, βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο ηεο θαηάζηαζεο, είλαη ιηγόηεξν γελλαηόδσξν ζε 

ζύγθξηζε κε ηηο βαιηηθέο ρώξεο.   

 

«Η Διιάδα κέρξηο ελόο ζεκείνπ βειηίσζε ηα απνηειέζκαηά ηεο, αιιά ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε 

πνηόηεηα σο πξνο ηε γεληθή ηζρύ ηνπ ζπζηήκαηνο ή ηελ πξόζβαζε ζε θάξκαθα,» δειώλεη ν Γξ. 

Arne Björnberg, Γηεπζπληήο Έξεπλαο γηα ηνλ Δπξσπατθό Πίλαθα Καηάηαμεο Καηαλαισηώλ 

Υπεξεζηώλ Υγείαο. 

 
Τι παπαπάνυ μποπεί να γίνει ζηην Δλλάδα; 

 

«Η Διιάδα πξέπεη λα βειηησζεί ζεκαληηθά σο πξνο ηνλ ηνκέα ηνπ e-Health, ν νπνίνο πξνο ην 

παξόλ είλαη θαηαζηξνθηθόο. Δίλαη επίζεο κία από ηηο έμη δπηηθέο ρώξεο πνπ ππάξρεη δήηεκα ησλ 

άηππσλ πιεξσκώλ! Τν γεγνλόο όηη νη αζζελείο ρξεηάδεηαη λα δσξνδνθήζνπλ γηαηξνύο γηα λα 

ιάβνπλ ηελ θαηάιιειε πεξίζαιςε δελ έρεη ζέζε ζην επξσπατθό θνηλσληθό κνληέιν πνπ βαζίδεηαη 

ζε δηθαηόηεηα θαη αιιειεγγύε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε,»  δειώλεη ν πξόεδξνο ηνπ Health 

Consumer Powerhouse, θνο Johan Hjertqvist αλαιύνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο Διιάδαο. 

  
Σσεηικά με ηον Πίνακα Καηάηαξηρ 

 
Ο Δπξσπατθόο Πίλαθαο Καηάηαμεο Καηαλαισηώλ Υπεξεζηώλ Υγείαο αμηνινγεί εηεζίσο ηα εζληθά 

ζπζηήκαηα πγείαο ησλ επξσπατθώλ θξαηώλ κε γλώκνλα έμη ηνκείο νπζηώδνπο ζεκαζίαο γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο: δηθαηώκαηα θαη πιεξνθόξεζε αζζελώλ, e-Health, ρξόλνη αλακνλήο γηα θνηλέο 

ζεξαπείεο, απνηειέζκαηα ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, γεληθή ηζρύο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πξόζβαζε ζε 

θάξκαθα. Καιύπηεη 31 ρώξεο. Γεκνζηεύζεθε γηα πξώηε θνξά ην 2005. Ο Πίλαθαο ζπληάζζεηαη κε 

βάζε επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, θαζώο θαη ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ από αλεμάξηεηεο έξεπλεο. 

Δθδίδεηαη από ηνλ Health Consumer Powerhouse, έλαλ νξγαληζκό κειέηεο θαη ελεκέξσζεο. Καη 
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όπσο θαη ππόινηπεο θαηαηάμεηο, αληηκεησπίδεη ηα εθάζηνηε δεηήκαηα κε γλώκνλα ην ζπκθέξνλ ηνπ 

θαηαλαισηή. 
 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ην επεμεγεκαηηθό ζεκείσκα: 

http://www.healthpowerhouse.com/archives/cat_media_room.html 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ Health Consumer Powerhouse: www.healthpowerhouse.com 

 

Δπηθνηλσλία κε ηελ Health Consumer Powerhouset: Ms Kajsa Wilhelmsson, +32 (0) 496-23 55 30. 
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