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Η Ελλάδα κατατάσσεται χαμηλά στον πίνακα συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ με 

γνώμονα τη φιλικότητα προς τον καταναλωτή 
 
 
Ο Ευρωπαϊκός Πίνακας Κατάταξης Καταναλωτών Υπηρεσιών Υγείας 2006 παρατηρεί για το 
ελληνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης ότι "ο καταναλωτής βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, αν 
και τα αποτελέσματα που συνδέονται με τον τρόπο ζωής είναι αρκετά ικανοποιητικά" και καλεί τους 
Ευρωπαίους πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις τους  
σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας 
 

Ο Ευρωπαϊκός Πίνακας Κατάταξης Καταναλωτών Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος είναι προϊόν ετήσιας μελέτης των 
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης σε επίπεδο ΕΕ, κατατάσσει το ελληνικό σύστημα υγείας στη 17η θέση 
μεταξύ 26 ευρωπαϊκών χωρών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, οι Έλληνες εξυπηρετούνται από ένα 
σύστημα υγείας, το οποίο χαρακτηρίζεται από χαμηλή ποιότητα επικοινωνίας με τον καταναλωτή και ελλείψεις 
σε νέα φάρμακα. Νικητής του Πίνακα Κατάταξης 2006 αναδεικνύεται η Γαλλία. Ακολουθούν με μικρή διαφορά η 
Ολλανδία (νικητής του έτους 2005), η Γερμανία και η Σουηδία. Η Ελλάδα εμφανίζεται για πρώτη φορά στον 
πίνακα. Ο Ευρωπαϊκός Πίνακας Κατάταξης Καταναλωτών Υπηρεσιών Υγείας 2006 δημοσιοποιήθηκε σήμερα στις 
Βρυξέλλες. Στο εξής οι καταναλωτές υπηρεσιών υγείας θα έχουν τη δυνατότητα να γνωστοποιήσουν τις απόψεις 
τους στις κυβερνήσεις τους. 

 
Στις πέντε εξεταζόμενες κατηγορίες, οι οποίες καλύπτουν 29 δείκτες επιδόσεων, η Ελλάδα λαμβάνει 434 
βαθμούς με ανώτατη βαθμολογία 750. Το ελληνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης είναι άριστο όσον αφορά 
τη νομοθεσία και το σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών, τα αποτελέσματα των αντικαρκινικών 
θεραπειών, τα χαμηλά επίπεδα αποφεύξιμων θανάτων και την οδοντιατρική πρόληψη στο πλαίσιο των δημόσιων 
υπηρεσιών υγείας. Τα αδύναμα σημεία εντοπίζονται στην έλλειψη διόδων επικοινωνίας μεταξύ των 
καταναλωτών, την έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων, τις νοσοκομειακές λοιμώξεις από ανθεκτικό σταφυλόκοκκο 
(MRSA), τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού των παιδιών κατά της πολιομυελίτιδας και την περιορισμένη 
πρόσβαση σε νέα φάρμακα.  
 
 
Σύμφωνα με τον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Πίνακα Κατάταξης Καταναλωτών Υπηρεσιών Υγείας, Δρ. Arne 
Bjornberg, "το ελληνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης βρίσκεται στα χέρια των γιατρών. Οι καταναλωτές 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, παρά τη νομοθεσία, η οποία υποτίθεται ότι προστατεύει τον ασθενή. Τα 
στατιστικά στοιχεία θνησιμότητας από καρκίνο είναι αρκετά καλά – όμως αυτό ενδέχεται να οφείλεται 
περισσότερο στο ελαιόλαδο παρά στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας". 
 
 
Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν στην Ελλάδα? 
 
Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακα Κατάταξης, η οργάνωση Health Consumer Powerhouse (HCP), η οποία 
έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του Πίνακα, διατυπώνει προτάσεις με στόχο την ενδυνάμωση του καταναλωτή 
και τη βελτίωση του συστήματος υγείας για κάθε χώρα. Για την Ελλάδα, τα σημαντικότερα ζητήματα, για τα 
οποία θα πρέπει να αναληφθεί δράση είναι: 
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• Να τεθούν υπό έλεγχο οι νοσοκομειακές λοιμώξεις από ανθεκτικό σταφυλόκοκκο (MRSA) 
• Οι οικογενειακοί γιατροί να έχουν το δικαίωμα να ανανεώνουν τα συνταγογραφούμενα 

φάρμακα χωρίς ραντεβού 
• Να εμβολιάζονται τα παιδιά κατά της πολιομυελίτιδας 

 
 
Έκκληση για δράση: 
 
Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να στείλουν μέσω του ιστότοπου www.healthpowerhouse.com  ένα μήνυμα 
στα αρμόδια υπουργεία υγείας των χωρών τους και να ζητήσουν να αναλάβουν δράση σε συγκεκριμένα 
ζητήματα. Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι καταναλωτές υπηρεσιών υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη 
προσκαλούνται να συμμετέχουν σε μια καμπάνια για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης προς μια κατεύθυνση περισσότερο φιλική προς τον καταναλωτή. 
 
Σχετικά με τον Πίνακα Κατάταξης 
 
Ο Ευρωπαϊκός Πίνακας Κατάταξης Καταναλωτών Υπηρεσιών Υγείας αξιολογεί ετησίως τα εθνικά συστήματα 
υγείας των ευρωπαϊκών κρατών με γνώμονα πέντε τομείς ουσιώδους σημασίας για τους καταναλωτές: 
δικαιώματα και πληροφόρηση ασθενών, χρόνοι αναμονής για κοινές θεραπείες, αποτελέσματα θεραπευτικής 
αγωγής, γενική ισχύς του συστήματος και πρόσβαση σε φάρμακα. Δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2005. Ο 
Πίνακας συντάσσεται με βάση επίσημα στατιστικά στοιχεία, καθώς και στοιχεία που προκύπτουν από 
ανεξάρτητες έρευνες. Εκδίδεται από τον Health Consumer Powerhouse, έναν οργανισμό μελέτης και 
ενημέρωσης με έδρα στης Βρυξέλλες, και αντιμετωπίζει τα εκάστοτε ζητήματα με γνώμονα το συμφέρον του 
καταναλωτή. 
 
Για προβολή/λήψη του Πίνακα 2006 και της επεξηγηματικής έκθεσης: www.healthpowerhouse.com/ehci 
 
 
Σχετικά με τον οργανισμό Health Consumer Powerhouse : www.healthpowerhouse.com 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον οργανισμό Health Consumer Powerhouse: κα. Kajsa Wilhelmsson, +32 (0)496-23 
55 30. 


