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Η κρίση του ΕΣΥ είναι κυρίως ηθική 

Μάνος Ματσαγγάνης 
ppol.gr, 12/06/2007  

Είναι αλήθεια άχαρο -και ενδεικτικό της δυσκολίας συγκρότησης ενός κοινού τόπου πεποιθήσεων- 

να συζητάµε κάθε φορά που συναντιόµαστε την πολιτική υγείας εφ’ όλης της ύλης. 

 

Πάντως έχει περάσει ένα τέταρτο του αιώνα από την ίδρυση του ΕΣΥ: είναι ώρα για έναν 

απολογισµό. 

 

Η εµπειρία του ΕΣΥ έχει φωτεινά και λιγότερο φωτεινά σηµεία. 

 

Τα φωτεινά δεν τα αγνοώ, αλλά τα αντιπαρέρχοµαι -έτσι κι αλλιώς, έχουµε το ευρωπαϊκό ρεκόρ 

του αυτοσυγχαίρεσθαι για ό,τι αντιλαµβανόµαστε ως επιτυχίες µας. Τα λιγότερο φωτεινά σηµεία 

είναι αυτά για τα οποία αξίζει να µιλάµε. 

 

Αξίζει να θυµηθούµε ότι η ίδρυση του ΕΣΥ χαιρετίστηκε µε ικανοποίηση, ή και µε ενθουσιασµό, όχι 

µόνο από τον κόσµο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και από ένα πολύ ευρύτερο φάσµα κοινωνικών και 

πολιτικών δυνάµεων (από την αριστερά έως τη «φωτισµένη» κεντροδεξιά) που στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980 πίστεψαν στη ρεαλιστική ουτοπία ενός δηµόσιου συστήµατος υγείας, η 

πρόσβαση στο οποίο να εξαρτάται από την ανάγκη για περίθαλψη, όχι από το εισόδηµα ή την 

κοινωνική θέση. 

 

Για το λόγο αυτό, η ανάλυση του σήµερα µε βάση τις προσδοκίες του τότε είναι ίσως οδυνηρή, 

αλλά οπωσδήποτε αναγκαία. 

 

Τα λιγότερο φωτεινά σηµεία του ΕΣΥ είναι γνωστά. Τα θυµίζω επί τροχάδην. 

 

• Η επιβίωση µιας «υβριδικής» µορφής οργάνωσης του δηµόσιου τοµέα υγείας, και µε «εθνικό 

σύστηµα» και µε ταµεία υγείας, όχι επειδή υπήρξε κάποιο σχέδιο αλλά λόγω του εκβιασµού των 

ευγενών ταµείων (βλ. παρέµβαση του προέδρου της Βουλής Γιάννη Αλευρά στη συζήτηση για τον 

ιδρυτικό νόµο του ΕΣΥ το 1983, όπου απείλησε ευθέως ότι θα ηγηθεί των κινητοποιήσεων της 

ΟΤΟΕ, της οποίας µεχρι πρότινος προήδρευε, εάν δεν αποσυρόταν η διάταξη του νοµοσχεδίου 

για την κατάργηση των ταµείων υγείας -όπερ και εγένετο). Μια «υβριδική» µορφή παγκόσµιας 

πρωτοτυπίας, αλλά µε τεράστιο κόστος, οικονοµικό και κοινωνικό. 

 

• Η τεράστια ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα παρά τις διακηρύξεις για «αποεµπορευµατοποίηση του 

αγαθού υγεία» (εισηγητική έκθεση ιδρυτικού νόµου του ΕΣΥ). Με την ιδιωτική δαπάνη στο 5% του 

ΑΕΠ, ή 50% της συνολικής δαπάνης για την υγεία, η χώρα µας ξεχωρίζει στην Ευρώπη των 25 και 

πλησιάζει ταχέως τα αντίστοιχα ποσοστά στις ΗΠΑ. 

 

• Παρά τη σηµαντική αύξηση των πόρων που δαπανώνται για την υγεία, τόσο η ικανοποίηση των 

χρηστών, όσο η εµπιστοσύνη του κοινού στους γιατρούς και στο σύστηµα, καθώς και η πρόσβαση 

των οµάδων χαµηλού εισοδήµατος σε υπηρεσίες περίθαλψης, βρίσκονται όλα σε πολύ χαµηλά 

επίπεδα. 

 

• Πάνω από όλα, το ΕΣΥ πάσχει από µια βαθειά ηθική κρίση, η οποία συνοψίζεται στην 

επικράτηση αξιών (ή «αξιών») που είναι ασύµβατες µε τη ρεαλιστική ουτοπία για την οποία 

µιλούσαµε προηγουµένως. 

 

Είναι κάπως µίζερο, ίσως ακόµη και αγενές, να αναφερθώ σε φαινόµενα όπως: 

 

▲▲
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• το περιβόητο «φακελάκι», 

 

• τη σκανδαλώδη κακοδιαχείριση, 

 

• την εκτεταµένη διαφθορά που επικρατεί στις συναλλαγές του ιδιωτικού τοµέα µε το δηµόσιο, 

 

• το µαζικό χρηµατισµό των γιατρών από τις φαρµακευτικές εταιρείες. 

 

Πρόκειται για φαινόµενα τα οποία αποτελούν τόσο µόνιµα χαρακτηριστικά του τοπίου της υγείας 

στην Ελλάδα που πλέον δεν τα πολυπροσέχουµε. Ίσως µάλιστα να έχουµε χάσει εντελώς την 

ικανότητά µας να σοκαριζόµαστε από αυτά. 

 

Φυσικά, την ίδια στιγµή, κάποιοι που επιµένουν να ενεργούν µε γνώµονα µια αίσθηση 

αξιοπρέπειας και ίσως δηµόσιου συµφέροντος, όχι µε βάση το στόχο του όσο το δυνατόν 

ταχύτερου πλουτισµού, υπάρχουν ακόµη -είναι όµως λίγοι, αποµονωµένοι, απογοητευµένοι, 

συχνά λοιδωρούµενοι ως «γραφικοί». 

 

Είναι κάπως µίζερο, ίσως ακόµη και αγενές, που τα θίγω όλα αυτά, αλλά και απαραίτητο. 

 

Γιατί εφόσον η ηθική κρίση που ανέφερα εξακολουθεί να µαστίζει το σύστηµα υγείας, ακόµη και τα 

πιο φιλόδοξα µεταρρυθµιστικά σχέδια κινδυνεύουν να βαλτώσουν ή να µείνουν εντελώς 

ανεφάρµοστα. 

 

Σε αυτό το συµπέρασµα κατέληξα µετά από 15 χρόνια ενασχόλησης µε τα προβλήµατα της υγείας 

εν Ελλάδι -τα 3 µάλιστα από την προνοµιακή (ως παρατηρητήριο) θέση του ειδικού συµβούλου 

του πρωθυπουργού Κώστα Σηµίτη. 

 

Ο προσωπικός µου «δρόµος προς τη ∆αµασκό» ήταν µια συνοµιλία µου πριν λίγα χρόνια µε έναν 

καθόλα συµπαθή και προοδευτικό γιατρό για το θέµα των απογευµατινών ιατρείων (την απόπειρα 

του Αλέκου Παπαδόπουλου ως υπουργού υγείας να νοµιµοποιήσει την ιδιωτική ιατρική των 

γιατρών του ΕΣΥ φέρνοντάς την µέσα στα κρατικά νοσοκοµεία). 

 

Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο καθόλα συµπαθής γιατρός µου εξήγησε ότι µε αµοιβή 50 ευρώ (ανά 

επίσκεψη των 15 λεπτών) τα απογευµατινά ιατρεία «δεν άξιζαν τον κόπο». 

 

Τότε λοιπόν µου αποκαλύφθηκε η (πικρή) αλήθεια, ότι δηλαδή κανένα δηµόσιο σύστηµα υγείας, 

πουθενά στον κόσµο, δεν είναι σε θέση να πληρώνει σε τόσους πολλούς γιατρούς τόσα πολλά 

χρήµατα, όσα δηλαδή έχουν συνηθίσει να κερδίζουν στη σηµερινή κατάσταση της διαπλοκής (εδώ 

η λέξη διατηρεί ακέραιο το νόηµά της) στο χώρο της υγείας. 

 

Κάπως έτσι κατέληξε ένας οικονοµολόγος (και µάλιστα της υγείας) σαν εµένα να «ηθικολογεί», 

όπως µου προσάπτει ο έτερος συν-προσκεκληµένος Μίµης Ανδρουλάκης, αντί να αναζητά 

«καλύτερα κίνητρα», όπως θα του υπαγόρευε το επαγγελµατικό ένστικτό του. 

 

Ήταν η εξέλιξη αυτή αναπόφευκτη; 

 

Μήπως θα πρέπει να αυτο-αθωωθούµε (άλλο ευρωπαϊκό ρεκόρ αυτό) λόγω ελαφρυντικών, λόγω 

π.χ. του ότι όταν η Βρετανία και η Σουηδία έχτιζαν κράτος πρόνοιας και σύστηµα υγείας εµείς 

είχαµε εµφύλιο και τα λοιπά; 

 

Το επιχείρηµα, αν και όχι εντελώς αβάσιµο, λειτουργεί πάνω από όλα ως καθησυχαστική 

δικαιολογία. 

 

Για παράδειγµα, στην Ιταλία το ΕΣΥ ιδρύθηκε το 1978 και στην Ισπανία το 1983. Στη µεν Ιταλία τα 
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ταµεία υγείας καταργήθηκαν εν µια νυκτί (βοηθούσε ότι ήταν ελλειµµατικά), στη δε Ισπανία 

καταργήθηκαν σταδιακά µε ορίζοντα 2εικοσαετίας: πράγµατι, ανεξαρτήτως κυβερνητικών 

εναλλαγών, το 2002 οι ασφαλιστικές εισφορές στα ταµεία υγείας µηδενίστηκαν εντελώς και το 

σύστηµα υγείας έγινε πλήρως χρηµατοδοτούµενο από τον κρατικό προϋπολογισµό, όπως ορίζει η 

θεωρία (και η κοινή λογική). 

 

Καµία νοµοτέλεια λοιπόν. 

 

Η εξέλιξη του τοµέα της υγείας στην Ελλάδα έχει να κάνει µε τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής 

κοινωνίας, καθώς και µε τις ιδιαιτερότητες του πολιτικού υποκειµένου που ανέλαβε να υλοποιήσει 

το ΕΣΥ -δηλαδή του ΠΑΣΟΚ. 

 

Το θέµα είναι τώρα τι λες, που λέει και ο ποιητής. 

 

Η εµπέδωση ενός πνεύµατος (σχετικής, έστω) ανιδιοτέλειας, σεβασµού της δεοντολογίας, 

σεβασµού στον ασθενή και εξυπηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος είναι κάτι που παίρνει πολύ 

χρόνο -περισσότερο από τη θητεία µιας κυβέρνησης, πόσο µάλλον ενός υπουργού- και µπορεί να 

µη γίνει ποτέ. 

 

Χωρίς περιστροφές. Κατά τη γνώµη µου, η µόνη ελπίδα και το µόνο στοίχηµα µιας µελλοντικής 

µεταρρυθµιστικής κυβέρνησης θα ήταν η συσσώρευση ενός «κοινωνικού κεφαλαίου»: µε άλλα 

λόγια ο εντοπισµός πρώτα, και η συνειδητή ενίσχυση και υποστήριξη έπειτα, των λίγων γιατρών, 

νοσηλευτών και διοικητικών που είναι ακόµη διατεθειµένοι να προσφέρουν, µε µόνο αντίτιµο ένα 

αξιοπρεπές, απλώς, εισόδηµα -και επιπλέον «κέρδος» την αυτοεκτίµησή τους, τον σεβασµό 

κάποιων συναδέλφων τους, και την αγάπη των ασθενών τους. 

 

∆ίχως µια τέτοια κρίσιµη µάζα ανθρώπων, καµµία µεταρρυθµιστική απόπειρα δεν θα καταφέρει 

όχι να αντιστρέψει αλλά ούτε καν να επιβραδύνει τον καλπάζοντα εκφυλισµό του τοµέα της υγείας 

στη χώρα µας σε εφιαλτικό κακέκτυπο της ρεαλιστικής ουτοπίας ενός δηµόσιου συστήµατος 

υγείας, η πρόσβαση στο οποίο να εξαρτάται από την ανάγκη για περίθαλψη, όχι από το εισόδηµα 

ή την κοινωνική θέση... 

 

Ο Μάνος Ματσαγγάνης είναι επίκουρος καθηγητής στο οικονοµικό πανεπιστήµιο Αθηνών. Το 

κείµενο προέρχεται από οµιλία σε εκδήλωση του ΙΣΤΑΜΕ µε θέµα «νέες προκλήσεις για το 

σύστηµα υγείας: πρωτοβάθµια περίθαλψη και ο νέος ρόλος του νοσοκοµείου» (Αθήνα 7 

∆εκεµβρίου 2006). Ο συγγραφέας θα συνιστούσε σε όσους, αφελώς ή όχι, δυσπιστούν για την 

έκταση της ηθικής κρίσης του ΕΣΥ -αλλά και του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα- να 

ενηµερωθούν για την υπόθεση της Αµαλίας Καλυβίνου  

Εκτύπωση στις 27/03/2008 
Από την ιστοσελίδα ∆ιαρκής Μεταρρύθµιση 
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