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Ομιλία του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας 

ΣΤΑΜΑΤΗ ΒΑΡΔΑΡΟΥ 
 
Κυρίες και Kύριοι, καλημέρα σας. 
 
Εκπροσωπώντας το Υπουργείο Υγείας, θα ήθελα πρωτίστως να εκφράσω ευχαριστίες 
για την πρόσκληση που μας απευθύνατε. Μεταφέρω επίσης τις ευχαριστίες του 
Υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού, ο οποίος δεν κατάφερε να παρευρεθεί, επειδή 
σήμερα συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 
 
Προτού περάσω στο προκείμενο, θα ήθελα να σημειώσω ότι η πρωτοβουλία σας για 
τη διοργάνωση του σημερινού συνεδρίου συμπίπτει με μία περίοδο, όπου επικρατεί 
οικονομική αστάθεια, έντονες δημογραφικές εξελίξεις, ενώ την ίδια στιγμή 
βρίσκονται σε εξέλιξη ραγδαίες επιστημονικές ανακαλύψεις. Το γενικό κλίμα είναι 
βέβαια δυσχερές, γεμάτο προκλήσεις τόσο για την Παγκόσμια Υγεία όσο και για το 
εθνικό μας σύστημα. Από αυτήν την άποψη, η διοργάνωση ενός συνεδρίου, όπως το 
σημερινό, συνιστά αξιέπαινη πρωτοβουλία, αποδεικνύοντας ότι η Ναυτεμπορική δεν 
είναι απλώς ένα σοβαρό μέσο μαζικής ενημέρωσης, αλλά και ότι διαθέτει 
κοινωνικούς αισθητήρες, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της εποχής. 
 
Η θεματική του συνεδρίου, ο ρόλος της Υγείας στην Ανάπτυξη, αναφέρεται άμεσα σε 
δύο αλληλένδετα μεγέθη, συνδέοντας την αναπτυξιακή φάση του δημοσιονομικού 
κύκλου, κατά την οποία ενισχύονται οι οικονομικές δυνατότητες του κοινωνικού 
κράτους, με την αναγκαιότητα γένεσης ενός συστήματος υγείας που θα προσφέρει 
κατά το δυνατόν καθολική υγειονομική κάλυψη και φροντίδα στον πληθυσμό της 
χώρας.  
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Το πρώτο σκέλος αυτού του συσχετισμού καλύφθηκε θεσμικά με τον νόμο για τους 
ανασφάλιστους, ενώ το δεύτερο επιχειρείται να καλυφθεί με την παρέμβαση στην 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Η παρέμβαση προβλέπει αναλυτικά τη σύσταση 239 
Τοπικών Ομάδων Υγείας, την ενεργοποίηση του οικογενειακού γιατρού και του 
Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, τη δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών 
παραπομπών, συγκροτημένες δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας στον σχολικό 
πληθυσμό, στους χώρους εργασίας και σε χώρους που συναθροίζονται οι 
μεγαλύτερης ηλικίας συμπολίτες μας. Συμπληρωματικά, βλέπουμε ένα νέο καθεστώς  
συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με τους ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς, σε μία απόλυτη 
αλληλουχία και συνέργεια κρατικού και ιδιωτικού τομέα, επιδιώκοντας την καθολική 
κάλυψη του πληθυσμού. 
 
Αυτή η παρέμβαση, όπως και κάθε παρέμβαση διεύρυνσης του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας, λειτουργεί  ως υποκατάστατο επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, και 
οπωσδήποτε συνιστά αναπτυξιακή παρέμβαση, η οποία συμβάλλει στην αύξηση του 
κοινωνικού μισθού, ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και δημιουργεί 
προϋποθέσεις τόνωσης της ενεργού ζήτησης. 
 
Σε μάκρο-επίπεδο, η παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αξιοποιεί μία 
άλλη επένδυση που διαχρονικά υλοποιεί η ελληνική Πολιτεία μέσω του 
εκπαιδευτικού συστήματος, την επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, σε ιατρικό 
προσωπικό και άλλους επαγγελματίες υγείας. 
 
Η αδυναμία απόσβεσης αυτή της επένδυσης και πολύ περισσότερο, η αξιοποίησή της 
από άλλα κράτη και από άλλα συστήματα υγείας είναι μία κατάσταση που μας 
πληγώνει κοινωνικά, πολιτικά και προφανώς οικονομικά. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή 
η παρέμβαση είναι μία πρώτη απάντηση στο φαινόμενο του «brain drain». 
 
Όπως γίνεται αντιληπτό, επικεντρώνουμε τις δυνάμεις μας στην ενίσχυση του 
δημόσιου χαρακτήρα της Υγείας, μεροληπτώντας υπέρ αυτού, προφανώς όχι για να 
δημιουργήσουμε αποκλεισμούς, αλλά για να άρουμε αυτούς που ανεπίτρεπτα 
υπάρχουν ακόμη.  
 
Και μιλώντας για μεροληψία υπέρ του δημόσιου συστήματος υγείας, θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι ασφαλώς δεν εννοούμε τον αποκλεισμό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, 
την οποία βλέπουμε ως συμπληρωματική στις δραστηριότητες των δημόσιων δομών 
υγείας. Εννοούμε ότι προτεραιότητά μας είναι η δημιουργία ενός αξιόπιστου 
συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας, δημόσιου και δωρεάν για όλους, βλέποντας 
ρόλο στην Αγορά, ως προμηθευτή του συστήματος Υγείας. 
 
Συνεπώς, νομίζω ότι οποιαδήποτε προσπάθεια, «στρεβλή» ή «καθυστερημένη», 
ανασυγκρότησης του κοινωνικού κράτους, είναι προσπάθεια ενίσχυσης ολόκληρης 
της αγοράς που κινείται γύρω από τον τομέα υγείας. Ενδεικτικό παράδειγμα 
αποτελεί η από το 2015 ενισχυόμενη θέση της φαρμακοβιομηχανίας, ιδίως στην 
αγορά γενοσήμων. 
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Σε κάθε περίπτωση η σημερινή πρωτοβουλία είναι μία σημαντική ενέργεια που 
συνάδει με τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει.  
 
Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου, και να 
σημειώσω ότι θα αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα συμπεράσματα που θα 
προκύψουν. 
 
Σας ευχαριστώ 


