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«Το σύστημα υγείας της χώρας μας θα πρέπει να αλλάξει ριζικά, να γίνει πιο 

ορθολογικό, πιο αποτελεσματικό και εύκολα προσβάσιμο  στον Έλληνα πολίτη».  

Στην ανάγκη αυτή συμφώνησαν όλοι οι εξέχοντες ομιλητές  που συμμετείχαν  στο  διεθνές 

συνέδριο  της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος με τίτλο: «Υγεία: Εστιάζοντας στις Ανάγκες του 

Αύριο», το οποίο πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου στο 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

Σημαντικής αξίας συμβολή στην καθιέρωση ενός πιο σύγχρονου συστήματος υγείας θα είναι 

η εφαρμογή των Diagnosis Related Group (Ομογενείς Διαγνωστικές Μονάδες - DRGs) ως 

μεθόδου αποζημίωσης των παροχών υγείας που απολαμβάνουν οι ασφαλισμένοι δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα, τα οποία όπως τονίσθηκε στο συνέδριο αποτελούν την μεγαλύτερη 

καινοτομία στο νοσοκομειακό management τους δυο τελευταίους αιώνες αλλά δυστυχώς για 

την Ελλάδα παραμένουν ακόμη ζητούμενο. 

Τόσο οι εκπρόσωποι των ασφαλιστικών εταιρειών όσο και των ιδιωτικών παρόχων υγείας που 

συμμετείχαν στη συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα υπογράμμισαν ότι η εισαγωγή των 

ιατρικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων (DRGs) μπορεί να είναι η πρώτη ουσιαστική συνεργασία 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της υγείας και τόνισαν ότι για να είναι επιτυχημένη, απαιτεί 

μακροχρόνια μελέτη και παρακολούθηση, ώστε να αποφευχθούν αστοχίες του παρελθόντος. 

Στο συνέδριο συζητήθηκε ακόμη η συνεχής αύξηση του κόστους υγείας που παρατηρείτε σε 

νοσοκομειακά προγράμματα ισόβιας διάρκειας, μια αύξηση δραματικά υψηλότερη του μέσου 

πληθωρισμού, όπως απέδειξε σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ που παρουσιάστηκε στο συνέδριο. 

Κοινή διαπίστωση ήταν ότι η μελέτη του ΙΟΒΕ μπορεί να αποτελέσει ένα τροχιοδεικτικό δείκτη 

ενημέρωσης των καταναλωτών για τις τάσεις αύξησης του κόστους στο τομέα της υγείας. 

Επίσης, παρουσιάστηκαν τα συστήματα υγείας ορισμένων χωρών  της Ευρώπης (Γαλλίας, 

Ολλανδίας και Ιρλανδίας) και το συνέδριο ολοκληρώθηκε με συζήτηση εκπροσώπων των 

πολιτικών κομμάτων οι οποίοι είχαν  την ευκαιρία ενός γόνιμου διαλόγου γύρω από τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας της  χώρας μας. 

Η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος φιλοδοξεί με τις πρωτοβουλίες αυτές να δημιουργεί 

πλατφόρμες ουσιαστικού διαλόγου για σημαντικά θέματα που απασχολούν τον Έλληνα 

πολίτη, όπως είναι το συνταξιοδοτικό πρόβλημα αλλά και το θέμα της Υγείας.  

«Πιστεύουμε ότι μέσα από τον τολμηρό, ανοικτό και ελεύθερο διάλογο και τη συνεργασία 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο οδικό χάρτη για ένα 
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σύστημα υγείας πιο προσβάσιμο και πιο αποτελεσματικό για τον Έλληνα ασθενή», δήλωσε ο 

πρόεδρος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος κ. Πάνος Δημητρίου, σχολιάζοντας τις εργασίες 

του συνεδρίου, το οποίο παρακολούθησαν περισσότεροι από 450 προσκεκλημένοι, στελέχη 

του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας, των ασφαλιστικών εταιρειών και των ταμείων 

κοινωνικής ασφάλισης. 


