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στον εκσυγχρονισμό του δημόσιου συστήμα-
τος Υγείας, ωστόσο εκτιμά ότι το ΕΣΥ δεν μπορεί 
να συνεχίσει να βασίζεται στην αγαθή προαί-
ρεση των δωρητών. Προς αυτή την κατεύθυν-
ση, σημαντικό ρόλο θα πρέπει να παίξει ο ΕΟ-
ΠΥΥ, με τον κ. Πνευματικό να χαρακτηρίζει ως 
παράδοξο το δημόσιο νοσοκομείο να βασίζε-
ται μόνο σε επιχορηγήσεις και ο ΕΟΠΥΥ, ο με-
γαλύτερος και δημόσιος ασφαλιστικός οργανι-
σμός της χώρας, να πληρώνει τα ιδιωτικά νοσο-
κομεία ανά πράξη. «Θα πρέπει το δημόσιο νο-
σοκομείο να έχει καθαρά εισοδήματα, έσοδα 
από τον ΕΟΠΥΥ ανά ιατρική πράξη που εκτε-
λεί, να συντάσσει προϋπολογισμό και ισολογι-
σμό και ο διοικητής του να είναι υπόλογος και 
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

Τ
ην ανάγκη ενός νέου υγειονομικού χάρτη, 
με παράλληλη ανασύσταση του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, χρησιμοποιώντας ως 

βάση τα διδάγματα της πανδημίας, προτείνει 
μέσω της Realnews ο βουλευτής Ευβοίας της 
Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Ορθοπεδι-
κής στο ΕΚΠΑ Σπύρος Πνευματικός, με άξο-
νες τη διασφάλιση χρηματοδότησης των νο-
σοκομείων με ανεξάρτητο προϋπολογισμό, τη 
σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και τη 
χρηματοδότηση από τον ΕΟΠΥΥ ανά πράξη. 
Εχοντας διακονήσει την ιατρική επιστήμη από 
τη θέση του καθηγητή σε Ελλάδα και ΗΠΑ και 
τα τελευταία χρόνια ως διευθυντής της Γ’ Πα-
νεπιστημιακής Κλινικής στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ο 
κ. Πνευματικός μιλά στην «R» για τις προτάσεις 
του, οι οποίες βασίζονται και στη διά ζώσης 
επαφή του με τις μονάδες Υγείας. 

Χωρίς επιβάρυνση 
των ασθενών
«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας άντεξε, παρά την 
απίστευτη πίεση από την πρωτοφανή κρίση του 
κορωνοϊού. Αντεξε χάρη κυρίως στο εξαίρετο 
υγειονομικό δυναμικό. Είναι, όμως, προφανές 
και στην κοινωνία ότι έχει έρθει η ώρα να ανα-
μορφωθεί», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Πνευματι-
κός. Καταλυτικής σημασίας για το ΕΣΥ της νέας 
εποχής είναι κατά τον βουλευτή της Νέας Δημο-
κρατίας η θέσπιση ενός μόνιμου συστήματος 
που θα μπορεί να διασφαλίζει τη χρηματοδό-
τηση για καλύτερο ιατρικοτεχνολογικό εξοπλι-
σμό, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των ασθε-
νών αλλά και στην πρόοδο της επιστήμης. Με 
απλά λόγια, μεγαλύτερη ανεξαρτησία και αυτο-
διοίκηση των νοσοκομείων, με αυτόνομο προ-
ϋπολογισμό, προς όφελος των ασθενών, χωρίς 
την παραμικρή επιβάρυνσή τους.

Ο καθηγητής Ιατρικής δεν παραλείπει να εξά-
ρει τον ρόλο και την προσφορά των δωρητών 

τομέα, με συμπληρωματική λειτουργία, στην 
οποία το Δημόσιο δεν θα είναι παθητικός κα-
ταναλωτής, αλλά απαιτητικός αγοραστής και 
αυστηρός ελεγκτής.

Στο ίδιο πλαίσιο, καταλυτικής σημασίας εί-
ναι η σωστή κοστολόγηση και πληρωμή των 
υπηρεσιών από τον ΕΟΠΥΥ απευθείας στα νο-
σοκομεία, με βασικό εργαλείο, που ήδη προ-
χωρά, τα λεγόμενα DRGs, δηλαδή ένα σύστη-
μα συλλογής δεδομένων κατά την έξοδο του 
ασθενούς, το οποίο δεν είναι μόνο μέθοδος 
κοστολόγησης, αλλά και τρόπος αξιολόγησης 
της παραγωγικότητας και της απόδοσης του 
συστήματος. 

Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να ικανο-
ποιηθεί και ένα ακόμα προαπαιτούμενο της 
αναμόρφωσης του ΕΣΥ, η ανάγκη, δηλαδή, 
για νέους τρόπους σωστής και ανταποδοτικής 
αμοιβής των γιατρών και του λοιπού υγειονο-
μικού προσωπικού. 

Καταγραφή
Σύμφωνα με τον κ. Πνευματικό, η ανασύστα-
ση του Εθνικού Συστήματος Υγείας προϋπο-
θέτει τη δημιουργία ενός νέου υγειονομικού 
χάρτη, με καταγραφή όλων των δομών Υγείας, 
του προσωπικού και κυρίως των αναγκών σε 
τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, θα πρέπει να δη-
μιουργηθεί και ένα σύστημα θεραπειών βάσει 
δεδομένων, με αξιολόγηση των ιατρικών πρά-
ξεων, βάσει πραγματικών επιστημονικών ενδεί-
ξεων και καταχώριση και αξιοποίηση των απο-
τελεσμάτων τους, με αποτέλεσμα να οδηγού-
μαστε στη βέλτιστη και ποιοτικότερη υγεία. Ο 
κ. Πνευματικός θεωρεί απαραίτητη και τη δη-
μιουργία κέντρων εμπειρογνωμοσύνης από 
ομάδες εξειδικευμένων γιατρών διαφορετικών 
ειδικοτήτων, που, τηρώντας τις παραπάνω θε-
ραπείες, θα διασφαλίζουν την καλύτερη δυνα-
τή ιατρική πράξη, με περιορισμό των επιπλο-
κών και ταυτόχρονα με εξοικονόμηση πόρων. 

«Οι πόροι που θα εξοικονομηθούν από πα-
ρεμβάσεις όπως οι παραπάνω θα μπορούν να 
επανεπενδύονται στο δημόσιο σύστημα Υγεί-
ας, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την αυτοχρη-
ματοδότησή του σε μεγάλο βαθμό. Είναι προ-
φανές ότι η κρατική χρηματοδότηση δεν φτά-
νει. Τόνισα και τονίζω ότι δεν μιλάμε για ιδιωτι-
κοποίηση της υγείας, αλλά για αξιοποίηση συ-
νεργειών με τον ιδιωτικό τομέα, όπως είναι τα 
ΣΔΙΤ, για να καλυφθούν τομείς όπου το κρά-
τος υστερεί», επισημαίνει ο κ. Πνευματικός. 

να κρίνεται βάσει του έργου του», αναφέρει 
χαρακτηριστικά. 

Σε μια εποχή που υπάρχει ανάγκη για ρεαλι-
στικές και εφαρμόσιμες και όχι ουτοπικές προ-
τάσεις, αυτός ο δρόμος είναι, σύμφωνα με τον 
βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μονόδρομος. 
Το επεσήμανε και σε πρόσφατη ομιλία του στη 
Βουλή, λέγοντας ότι η καθυστέρηση που υπάρ-
χει έχει οδηγήσει τελικά σε αδράνεια, με θύμα 
τον Ελληνα ασθενή. Ο κ. Πνευματικός αναγνώ-
ρισε ότι υπάρχει ζήτημα χρηματοδότησης του 
δημόσιου νοσοκομείου, καθώς χωρίς κονδύ-
λια δεν μπορεί να ανασυνταχθεί το σύστημα 
Υγείας. Τη λύση μπορεί να δώσει η αναζήτηση 
πόρων μέσα από συνεργασίες με τον ιδιωτικό 

Η αναμόρφωση 
του ΕΣΥ μετά 
την πανδημία

Οι προτάσεις του 
βουλευτή της Ν.Δ. και 

καθηγητή Ορθοπεδικής  
στο ΕΚΠΑ Σπύρου 

Πνευματικού για 
μεγαλύτερη ανεξαρτησία 

και αυτοδιοίκηση 
στα νοσοκομεία, τα 

οποία θα μπορούν να 
λειτουργούν με αυτόνομο 

προϋπολογισμό

«Χωρίς κονδύλία δεν 
μπορεί να ανασυνταχθεί 
το σύστημα ύγείας», 
τονίζει ο βουλευτής
της νέας δημοκρατίας
ςπύρος Πνευματικός


