
Το Μέλλον 

της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

στον Ιδιωτικό Τομέα



❑Μέλλον

❑Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)

❑Ιδιωτικός Τομέας



ΜΕΛΛΟΝ

❑Αβέβαιο

❑Ζοφερό



Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα;

OXI



Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)

Αγωγή-Προαγωγή Υγείας

Πρόληψη-Προάσπιση της υγείας

Διάγνωση – Πρόληψη - Θεραπεία

Παρακολούθηση – Αποκατάσταση

Κοινωνική επανένταξη ή Τελική φροντίδα



Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας

➢Κέντρα Υγείας Αγροτικού Τύπου

➢Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου

➢ΤΟΜΥ



Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας:

Δεν περιλαμβάνει

➢ Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων

➢ Ιδιωτικά Ιατρεία

➢Αναδυόμενα Ιδιωτικά Πολυιατρεία

➢ Ιδιωτικά εργαστήρια

➢Δημοτικά Ιατρεία

➢ ΕΚΑΒ

➢Μονάδες Ψυχικής Υγείας

➢Πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι



Όλες αυτές οι υπηρεσίες.....

➢ ΔΕΝ έχουν καμμία επίσημη διασύνδεση 

μεταξύ τους και 

➢ΔΕΝ υπάρχει οργανωμένο σύστημα 

παραπομπών στην Δευτεροβάθμια και 

Τριτοβάθμια καθώς και αντίστοιχη 

αναφορά προς την Πρωτοβάθμια



ΠΦΥ

➢ Αναζητείται παντού το ιδανικό μοντέλο 

οργάνωσης

➢Σε κάθε χώρα το Σύστημα Υγείας 

αναπτύσσεται, εξελίσσεται ακολουθώντας 

τις ιδιαιτερότητες κοινωνικές-πολιτικές-

οικονομικές-πολιτισμικές 



Μοντέλα οργάνωσης ΠΦΥ

i. Σύστημα παραπομπών

ii. Σχέση εργασίας

iii. Τρόπος αμοιβής



Μοντέλα οργάνωσης ΠΦΥ

i. Σύστημα παραπομπών

a) Ελέγχεται από ΠΦΥ (gatekeepers)
Κεντρικός ο ρόλος του Γενικού Ιατρού                                                                                         
Λίστες ασθενών                                                                                    
(Μ. Βρεττανία, Ολλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Φιλανδία, Λιθουανία, 
Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία)

b) Ελεύθερη επιλογή & πρόσβαση και σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων                                                                
Κίνητρα για επιλογή γενικού γιατρού και ακολούθως παραπομπή 
σε ειδικό                                                                                      
(Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Σουηδία, Πολωνία, Εσθονία)



Μοντέλα οργάνωσης ΠΦΥ

ii.      Σχέση εργασίας

a) Αποκλειστικά σε συμβεβλημένους ιδιώτες 
ιατρούς (μεμονωμένα ή σε ομάδα)

b) Δημόσιες δομές που λειτουργούν στα πλαίσια 
ενός δικτύου μονάδων παροχής υπηρεσιών, 

υγείας                                             



Μοντέλα οργάνωσης ΠΦΥ

iii.     Τρόπος αμοιβής

a) Αμοιβή ανά επίσκεψη / ιατρική πράξη (fee for 

service)

b) Αμοιβή κατά κεφαλή (capitation)

c) Μεικτό σύστημα                                            



Μεταρρυθμιστικές τάσεις

 Παρακίνηση ασθενών να εγγραφούν σε λίστες γενικών 

ιατρών

Οργάνωση ιατρών σε ομαδικά ιατρεία

 Επένδυση σε ηλεκτρονικές δομές (ηλεκτρονικός φάκελος 

ασθενούς, ηλεκτρονικό σύστημα παραπομπών, διασύνδεση 

ΠΦΥ με Δευτεροβάθμια & Τριτοβάθμια φροντίδα

Βελτίωση συντονισμού περιεχομένου υπηρεσιών υγείας



Από το 1983 που θεσπίστηκε ο οικογενειακός γιατρός ΔΕΝ 

εφαρμόστηκε ποτέ

Τα συστήματα του εξωτερικού δεν είναι pret-a-porter

Απαιτείται προσαρμογή για να εφαρμοστούν 

αποτελεσματικά στη χώρα μας

Ας προσγειωθούμε στην σκληρή 
πραγματικότητα:



Επαγγελματικές Προοπτικές του 

Κλάδου

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ



➢ Η αναλογία ιατρών που αντιστοιχούν ανά κάτοικο 
είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη (1: 151)

➢ Η υπερπροσφορά εργασίας δημιουργεί 
πλασματική ζήτηση ιατρικών & φαρμακευτικών 
υπηρεσιών (λόγω ανάγκης επιβίωσης των 
υποαπασχολούμενων ιατρών) αρνητικό 
αποτέλεσμα στην υγεία του πληθυσμού



Παρούσα Κατάσταση Ιδιωτικού Τομέα 

 Περικοπές , κούρεμα οφειλομένων αμοιβών

(clawback, rebate) προς τους ιατρούς

 Στάση πληρωμών δεδουλευμένων ληξιπρόθεσμων 

οφειλών

 Υπερφορολόγηση & στραγγαλισμός μέσω ΕΦΚΑ

Μηδαμινή προοπτική για νέους γιατρούς 

 Συμβάσεις ομηρίας ΕΟΠΥΥ για οικογενειακούς γιατρούς



Ποιός είναι ο Ελευθεροεπαγγελματίας 

Ιατρός (Ι)

 Δεν έχει εξαρτημένη σχέση με το κράτος

 Δεν εργάζεται σε δημόσιο νοσοκομείο

 Δεν είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ

 Παρέμεινε απλήρωτος επί 5 χρόνια από ΟΠΑΔ και άλλους δημόσιους 

τομείς

 Παρέχει τις καλύτερες ιατρικές υπηρεσίες στους ασθενείς του

 Κρίνεται άμεσα και άτεγκτα η επιστημονική του κατάρτιση σε κάθε 

περιστατικό

 Δεν γνωρίζει ημέρες αργίας, διακοπών και ξεκούρασης

 Είναι δικός του ο ιατρικός εξοπλισμός



Ποιός είναι ο Ελευθεροεπαγγελματίας 

Ιατρός (ΙΙ)

 Πληρώνει αναλώσιμα, ενοίκιο, λογαριασμούς χωρίς επιδοτήσεις από το 

κράτος

 Αποδίδει πρόθυμα ΑΠΥ (πλην εξαιρέσεων)

 Προσαρμόζει την αμοιβή του ή δεν δέχεται αμοιβή συναισθανόμενος την 

οικονομική δυσκολία ή και ανέχεια των ασθενών του

 Στηρίζει και δίνει υπόσταση στην Π.Φ.Υ.

 Ζητά από το κράτος ισονομία και αξιοπρεπή αντιμετώπιση

 Ζητά από τους πολίτες ηθική υποστήριξη και αναγνώριση των 

υπηρεσιών του



Αντιμετώπιση Ελευθεροεπαγγελματία 

από το κράτος

 Είδος που πρέπει να εξαφανιστεί

 Απαξιώνεται συνεχώς

 Αποδιοπομπαίος τράγος (φορτώνεται όλες τις αμαρτίες της κοινωνίας)

 Επιβαρύνεται με γραφειοκρατικές διαδικασίες

 Καθίσταται δύσκολη η συμμετοχή του σε συνέδρια και εκπαιδευτικά 

προγράμματα

 Επιβαρύνεται με εξοντωτικές ασφαλιστικές & φορολογικές εισφορές



Μεγάλη η προσφορά των Ε.Ι. στους 

δοκιμαζόμενους από την κρίση συμπολίτες 

μας, η οποία όμως δεν έτυχε αναγνώρισης 

από το κράτος - που δεν ήταν & εξακολουθεί 

να μην είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες 

των ασθενών



Σημερινή Κατάσταση

➢ Δημόσιο Σύστημα Υγείας: μαραζώνει

➢ Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας: τρέχει πίσω από τον ΕΟΠΥΥ για 

να πληρωθεί ενώ ‘κουρεύουν’ τα δεδουλευμένα του

➢ Πλήρης διάλυση των υπό κατάρευση δομών υγείας

➢ Απαξίωση λειτουργών υγείας, διαπόμπευση, εξαθλίωση 

οικονομική

➢ Μετανάστευση νέων εξειδικευμένων ιατρών

➢ Πλήρης υποβάθμιση ΠΦΥ



Νοσοκομεία

➢ Βουλιάζουν από κόσμο

➢ Αδειάζουν από ειδικευμένους γιατρούς

➢ Ασαφοποιείται το πλαίσιο πληρωμών επικουρικών & 

εφημεριών νοσοκομειακών

➢ Κορυφώνεται η εργασιακή εξάντληση

➢ Πολλαπλασιάζονται επεισόδια βίας κατά υγειονομικού 

προσωπικού



΄Ελληνας ασθενής

➢ Χάνει κεκτημένα δικαιώματα

➢ Αυξάνεται η συμμετοχή του στην φαρμακευτική αγωγή

➢ Κινδυνεύει η ελεύθερη επιλογή ιατρού

➢ Ανακόπτεται η πρόσβαση μέσω ασφαλιστικής κάλυψης

➢ Γιγαντώνεται η ταλαιπωρία του



Ο πολίτης θέλει καλές υπηρεσίες υγείας

Δεν τον ενδιαφέρει αν βαφτίσουμε τον πάροχο 

δημόσιο ή ιδιωτικό

Θέλει να γίνει και να παραμείνει καλά

Το κράτος οφείλει να βρει, να διαπραγματευτεί και να 

παρέχει αυτές τις υπηρεσίες με τον πιο ποιοτικό, 

αποδοτικό και φθηνό τρόπο

είτε προέρχεται από τον δημόσιο πάροχο, είτε από 

τον ιδιωτικό είτε από την αγαστή συνεργασία & 

σύμπραξη των δύο πυλώνων του συστήματος



Αποκλειστική απασχόληση ιατρών

&  μισθωτή εργασία

Παντελής έλλειψη κινήτρων

Αδιαφορία



Αβεβαιότητα με το μέλλον της δημόσιας υγείας

Οδηγεί πολύ κόσμο σε ιδιωτική 
ασφάλιση

νοσοκομειακή Ιατρικών 
υπηρεσιών



Ειδικότητα – Επιλογές - Διέξοδοι

Εξωτερικό Επικουρικός 

Ιατρός

Ιδιωτικό 

Επαγγελμα

Δύσκολη στροφή 

με μεγάλη κλίση

Ανετο 

λεωφορειόδρομο

Κακοτράχηλος 

δρόμος

(κίνηση,πολεμικές 

συνθήκες, δρόμος 

εξάντλησης)

Δρόμος σίγουρος, 

αλλά αργός & 

μακρύς

Τούνελ

Πολλά χιλιόμετρα, 

διόδια, χαμηλή 

ορατότητα, 

φωτισμός δωματίου

Οδηγεί με αγωνία 

για την έξοδο



Επιλογές Ελευθεροεπαγγελματία Ιατρού

➢ Να συνεχίσει να λειτουργεί το ιδιωτικό του ιατρείο

➢ Να συμβληθεί στο πρόγραμμα του Οικογενειακού ιατρού

➢ Να συμμετάσχει με άλλους ιατρούς σε ίδρυση 

πολυιατρείων

➢ Να μετατρέψει το Ιατρείο του σε Ιατρική ΙΚΕ



Ιδιωτικό Ιατρείο

 Είναι η ατομική σου επιχείρηση (είσαι το αφεντικό)

 Μειωμένη η δυνατότητα πληρωμής της επίσκεψης από τους 

ασθενείς

 Εξοδα συντήρησης (ενοίκιο, φως, τηλέφωνο, κλπ)

 Υψηλή φορολογία επί των κερδών (συμμέτοχος με το κράτος)

 Υπερβολικές ασφαλιστικές εισφορές (επί του κέρδους)



Συνεργασία με ΕΟΠΥΥ / οικογενειακός ιατρός

 Έχεις σίγουρα τις 200 επισκέψεις δηλ 2000 ευρώ (ή 1600 σαν 

οικογενειακός)

 Δεν μπορείς να ρυθμίσεις εσύ τα ραντεβού

 Δουλεύεις για 4 ώρες την ημέρα, για όλες τις ημέρες του 

χρόνου, χωρίς άδεια, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή για επίσκεψη στο 

σπίτι, ενώ δίνεται χρόνος 15λεπτά για κάθε ασθενή!



Ιδιωτικές Κλινικές – Ασφαλιστικές εταιρείες

Πολυιατρεία

➢ Μερικές φορές ‘συνθήκες σκλάβου σε γαλέρα’

➢ Μισθός 600-700 ευρώ τον μήνα

➢ Καθυστέρηση στην απόδοση των δεδουλευμένων από 

ασφαλιστικές (6μηνο το λιγότερο)



Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

Γιατί την ιδρύουμε;

➢ Νέα μορφή εταιρείας

➢ Εισάγει καινοτομίες

➢ Πλεονεκτεί έναντι άλλων εταιρικών μορφών

➢ Ιδιαίτερη προσαρμοστικότητα και ευελιξία ανάλογα με τις 

ανάγκες των εταίρων



Βασικά χαρακτηριστικά ΙΚΕ
➢ Κεφάλαιο σύστασης από 1 Ευρώ

➢ Συστήνεται μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης

➢ Καταστατικό της καταρτίζεται με ιδιωτικό συμφωνητικό

➢ Δυνατότητα εισφοράς στη λειτουργία της εταιρείας με χρήματα-εργασία-ανάληψη 

εγκυητικής ευθύνης

➢ Γρηγορη ίδρυση – δημοσίευση μόνον στο ΓΕΜΗ

➢ Τηρεί υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία (Γ΄κατηγορίας) όπως οι ΑΕ & ΕΠΕ 

➢ Υπάρχει απαλλαγή ασφάλισης για τους εταίρους από τον ΟΑΕΕ. Μόνον ο 

διαχειριστής έχει υποχρεώση ασφάλισης

➢ Εντάσσεται στη φορολογία ΕΠΕ & ΑΕ

➢ Μπορεί να πραγματοποιηθεί και από έναν μόνον επιχειρηματία (μονοπρόσωπη)

➢ Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνον η εταιρεία με την περιουσία της 

(περιορισμένη ευθύνη εταίρων έναντι οφειλών)

➢ Με τον νέο ασφαλιστικό νόμο η ασφάλιση δεν υπολογίζεται επί των κερδών όπως 

στις ατομικές & προσωπικές επιχειρήσεις



Μόνη λύση....

Συνασπισμός και Οργάνωση

Να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό οργανωμένων 

επιχειρηματιών ιατρικών κέντρων 



Ευέλικτες πολυμετοχικές δομές από ιατρούς

Ανταγωνισμός των μεγαλομετόχων

Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τους επιχειρηματίες 

υγείας αλλά μπορούμε ΚΑΙ εμείς 



Μονόδρομος πλέον η Ιατρική Εταιρεία

Δίνει το δικαίωμα η πολιτεία να ασκούν ομαδικά το 

επάγγελμά τους με συνένωση των ιατρείων τους & 

μετατροπή των ιατρειων σε Ιατρικές εταιρείες

Ν. 3919/2011

Εγκύκλιος ΥΥ

Αρ. Πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.130/20.212



Επιχειρηματίας

Ιατρικές Εταιρείες

Λειτουργία με κανόνες εμπορικού δικαίου (κανόνες αγοράς)

Ιατροί – Υπάλληλοι

Υποχείριο των προθέσεων του επιχειρηματία

Πώληση Ιατρικών υπηρεσιών σε 

ασθενείς, ασφαλιστικούς 

οργανισμούς

Κέρδος

Υπαλληλοποίηση του 

Ιατρού & εξόντωση του 

ελευθεροεπαγγελματία 

ιατρού



Τράπεζες

Ταμιευτικά προγράμματα

Υπηρεσίες υγείας 100 ευρώ/χρόνο

Ιδιωτικές κλινικές 

Διαγνωστικά κέντρα

Προγράμματα κράχτες



Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα εταιρειών Ομίλων

 Ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου σε όλους τους νομούς της χώρας

 Αξιοποίηση εκμετάλλευσης των οικονομικών κλιμάκων λόγω 

μεγέθους για επίτευξη μειώσεων στο μέσο κόστος

 Απασχόληση ιατρών με χαμηλές μηνιαίες αποδοχές

 Οφελούνται απο το υφιστάμενο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς

 Ρευστότητα κεφαλαίων και πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια

 Δυνατότητα συνύπαρξης στον ίδιο χώρο μεγάλου αριθμού   

Ιατρικών ειδικοτήτων με μειωμένο κόστος  

 Σύναψη στρατηγικών συμφωνιών με ασφαλιστικές εταιρείες 



Με την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων οι επενδυτικοί όμιλοι θα 

αποκτήσουν ηγετική και κυρίαρχη θέση στην 

προσφορά ιατρικών υπηρεσιών και θα 

οδηγήσουν εύκολα στο περιθώριο τον 

ελευθεροεπαγγελματία αν παραμείνει 

αδρανής και αν δεν δραστηριοποιηθεί άμεσα



Ιατρική Εταιρεία

Ιατρείο

Ιατροπωλείο



ο Ελευθεροεπαγγελματίας Ιατρός παραμένει 

αδρανής στις εξελίξεις που έχουν δρομολογηθεί

Απαιτείται άμεση δραστηριοποίηση για να 

μη μείνει στο περιθώριο



Ο Ελευθεροεπαγγελματίας Ιατρός θα πρέπει 

άμεσα να δραστηριοποιηθεί με σκοπό να 

προκύψουν εκείνες οι ευέλικτες συνεργασίες 

ιατρείων-πολυιατρείων που θα 

δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

και θα αποτρέψουν την κυριαρχία μεγάλων 

εταιριών & ομίλων στην χώρα μας



Πολυμετοχικές δομές από ιατρούς

 Πολυμετοχική Ιατρική βάση στη χρηματοδότησή τους

 Κοινά θεραπευτικά πρωτόκολλα αντιμετώπισης

 Ικανοποιητική γεωγραφική κατανομή ώστε να εξυπηρετείται 

όλη η πόλη

 Ευέλικτη διοίκηση από διοικητικό διευθυντή με αρμοδιότητα στη 

λήψη αποφάσεων

 Αμοιβές ιατρικού προσωπικού με βάση τη συμμετοχή στο 

μετοχικό κεφάλαιο και την προσωπική απόδοση -

επισκεψιμότητα

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΟΠΙΑ

Αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορουμε να αντιμετωπίσουμε 

τη σημερινή κατάσταση



Διεκδικούμε....

✓ Να μη χορηγείται φαρμακευτικό σκεύασμα χωρίς συνταγή

✓ Πλήρης ισοτιμία υπογραφής με συναδέλφους Δημοσίων Νοσοκομείων

✓ Άμεση πληρωμή δεδουλευμένων

✓ Συλλογική σύμβαση ιατρών συμβεβλημένων με ΕΟΠΥΥ κατά πράξη και 

περίπτωση

✓ Κλαδική σύμβαση που να διασφαλίζει κατώτατο μισθό του ιδιωτικού 

τομέα

✓ Ο γιατρός έχει έννομο συμφέρον και πρέπει να έχει λόγο όταν 

αποφασίζεται η αμοιβή του είτε από το κράτος είτε από τους ιδιωτικούς 

φορείς

✓ Να συμμετέχουν τα θεσμικά μας όργανα στη λήψη αποφάσεων για την 

υγεία



Σας ευχαριστώ πολύ!!!


