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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΙΛΙΩΤΗΣ 
Πρόεδρος ΣΦΕΕ

«Η κρίση είναι η
τελευταία μας ευκαιρία»

Θα	ήθελα	να	επισημάνω	ότι	το	Healthworld	έχει	πλέον	κα-

ταστεί	θεσμός	στο	πεδίο	της	Υγείας.	Είναι	ένα	forum		-	θα	

μπορούσαμε	να	πούμε	 το	 forum	 -	 εκφράσεως	ουσιαστι-

κών	και	σύγχρονων	προβληματισμών.	Ο	τίτλος	του	συνεδρίου	είναι	

πάρα	πολύ	επίκαιρος	και	ενδεικτικός	της	σημερινής	πραγματικότη-

τας:	«Η	υγειονομική	μεταρρύθμιση	υπό	το	πρίσμα	της	οικονομικής	

κρίσης	για	ένα	αποτελεσματικό	και	αποδοτικό	σύστημα	υγείας».	

Βλέπουμε	δηλαδή	εδώ	ότι	ο	τίτλος	περιέχει	τους	τρεις	πιο	κρίσι-

μους	και	σημαντικούς	παράγοντες:	οικονομική	κρίση,	υγειονομική	

μεταρρύθμιση,	αποτελεσματικό	σύστημα	υγείας.	

Το	μήνυμα		είναι	ξεκάθαρο.	Πρέπει	να	μη	χάσουμε	την	ευκαιρία	

που	μας	προσφέρει	αυτή	η	πρωτοφανής	κρίση	για	μια	ολοκληρωμέ-

νη	(holistic)	-	όπως	αναφέρει	και	η	κ.Καρέλλα		-		και	γενναία	υπέρβα-

ση.	Ακριβώς	επειδή	υπάρχει	κρίση,	ο	στόχος	για	τη	δημιουργία	ενός	

αποτελεσματικού	 	συστήματος	υγείας	γίνεται	αναγκαίος	αλλά	και	

εφικτός	συγχρόνως.	Η	κρίση	καθιστά	τη	μεταρρύθμιση	μια	αδήριτη	

αναγκαιότητα,	που	πλέον	ουδείς	μπορεί	να	εμποδίσει.	Από	την	άλλη	

πλευρά,	ασφαλώς,	δεν	μπορεί	κανείς	να	υποτιμήσει	την	ένταση,	τη	

σοβαρότητα	και	τους	κινδύνους	της	κρίσης	που	βιώνουμε.		

Ο	δρόμος	μπροστά	μας	είναι	δύσκολος	και	μακρύς.	Η	κρί-

ση	που	αντιμετωπίζουμε	δεν	είναι	από	αυτές	που	έρχονται	και	

παρέρχονται,	χωρίς	να	αφήνουν	σημάδια	πίσω	τους.	Είναι	κάτι	

πολύ	βαρύτερο	από	ένα	«απλό	κρυολόγημα»	της	οικονομίας	και	

γι’	αυτό	απαιτεί	μεγάλες	και	 τολμηρές	αποφάσεις	θεραπείας,	

αποφάσεις	που	πρέπει	να	ληφθούν	με	ταχύτητα	και	αποφασι-

στικότητα,	 διότι	 διαφορετικά	 τα	 γεγονότα	 θα	 αποκτήσουν	 τη	

δική	τους	δυναμική	και	θα	καταστούν	ανεξέλεγκτα.	

Είναι	πια	αποδεκτό	από	όλους	πως,	παρότι	αναγνωρίζουμε	τη	

σοβαρότητα	της	κατάστασης,	δεν	κάνουμε	αρκετά,	για	να	συμ-

φωνήσουμε	όλοι	μαζί,	να	απαλλαγούμε	από	νοοτροπίες	και	πρα-

κτικές	που	μας	οδήγησαν	ως	εδώ	και	υπονομεύουν	κάθε	προσπά-
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θεια	να	ανακάμψουμε.	Δεν	κάνουμε	αρκετά	για	να	αποβάλουμε	τις	

νοοτροπίες	και	πρακτικές	της	σπατάλης,	της	κακοδιαχείρισης,	της	

αναποτελεσματικότητας	και	της	διαφθοράς.	Συμπέρασμα;	Αν	ακό-

μα	και	την	ύστατη	στιγμή	δεν	αλλάξουμε	κατεύθυνση,	το	αποτέλε-

σμα	θα	είναι	δραματικό.		

Έχουμε	 καθήκον,	 λοιπόν,	 ιδίως	 εμείς,	 ο	 επιχειρηματικός	 κό-

σμος,	να	υποστηρίξουμε	και	να	απαιτήσουμε	την	υλοποίηση	κάθε	

προσπάθειας	εκσυγχρονισμού.	 Έχουμε	καθήκον	να	συμβάλλουμε	

όλοι	στην	αλλαγή	όλων	εκείνων	των	νοοτροπιών	και	των	πρακτικών	

που	μας	εμποδίζουν	να	βρούμε	το	δρόμο	προς	την	ανάπτυξη.	Να	

λειτουργήσουμε	 δηλαδή	 με	 εθνικό	 όραμα	 και	 εθνική	 συνείδηση	

και	να	παύσουμε	να	είμαστε	αδιάφοροι	παρατηρητές	στην	ίδια	μας	

τη	χώρα.	

Ζητάμε	από	την	πολιτική	μας	ηγεσία	να	δείξει	και	να	εμπνεύσει	

εμπιστοσύνη	προς	την	επιχειρηματικότητα	και	τον	επιχειρηματικό	

κόσμο,	να	απελευθερώσει	την	οικονομία	και	να	άρει	την	πολυνο-

μία,	για	να	γίνει	η	χώρα	ελκυστική	για	νέες	επενδύσεις.	Πρέπει	το	

θεσμικό	οπλοστάσιο	να	εκσυγχρονιστεί	και	να	λειτουργεί	ως	εργα-

λείο	ανάπτυξης.	Στη	θέση	της	μεμψιμοιρίας,	της	παραίτησης	και	της	

αδιαφορίας	πρέπει	να	τοποθετήσουμε	μια	νέα	νοοτροπία	οράμα-

τος,	σύμπνοιας,	δημιουργίας	και	διαφάνειας.	

Ο	ΣΦΕΕ,	του	οποίου	έχω	την	τιμή	να	είμαι	Πρόεδρος,	έχει	κα-

ταθέσει	προτάσεις	-	λύσεις	για	τον	εκσυγχρονισμό	του	φαρμάκου	

και	της	υγείας	γενικότερα.	

Προτάσεις		-	λύσεις,	οι	οποίες	εξασφαλίζουν	απρόσκοπτη	πρόσβα-

ση	όλων	των	ασθενών	σε	όλα	τα	ποιοτικά	φάρμακα,	σε	λογικές	τιμές,	

ιδιαίτερα	για	τα	δημόσια	νοσοκομεία	και	τα	ταμεία.	Έχουμε	ήδη	κατα-

θέσει	μία	νέα	ευφυή	πρόταση	–	λύση	για	την	τιμολόγηση	των	φαρμά-

κων	εξασφαλίζοντας	ακόμη	καλύτερα	οικονομικά	αποτελέσματα	για	

τη	δημόσια	ασφάλιση,	αλλά	συγχρόνως	και	την	επάρκεια	φαρμάκων	

στην	αγορά.	Λύση	η	οποία	θα	πιέσει	το	σύστημα	το	μηχανογραφηθεί	

γρηγορότερα	και	που	θα	επιτρέψει	την	ολοκλήρωση	της	πλήρους	μη-

χανοργάνωσης	και	του	ελέγχου	στο	σύνολο	του	συστήματος	υγείας	σε	

συνδυασμό	με	την	ηλεκτρονική	συνταγογράφηση	και	το	ηλεκτρονικό	

ιστορικό	 ασθενούς.	 Προτάσεις	 οι	 οποίες	 συγχρόνως	 εξασφαλίζουν	

καταπολέμηση	της	σπατάλης	και	εξοικονόμηση	σημαντικών	κονδυλί-

ων	για	το	εθνικό	σύστημα	υγείας.	Προτάσεις	-	λύσεις		οι	οποίες	δεν	

εφαρμόζονται	με	την	μέθοδο	του	«αποφασίζουμε	και	διατάζουμε»,	

αλλά	αποτελούν	προϊόν	συνεννοήσεως	και	συνεργασίας	και	οι	οποίες	

παράγουν	επιπλέον	αξία	για	όλους	τους	εμπλεκομένους.	

Οι	 λύσεις	 δεν	 μπορούν	

και	δεν	πρέπει	να	είναι	υπέρ	

του	 ενός	 και	 εναντίον	 του	

άλλου.	 Οι	 λύσεις	 που	 δεν	

παράγουν	 αξία	 για	 όλους	

τους	 εμπλεκομένους,	 δεν	

είναι	 λύσεις,	 είναι	 κατα-

στροφή.	Δεν	έχουμε	την	πο-

λυτέλεια	πια	να	φτιάχνουμε	

κάτι	 καταστρέφοντας	 κάτι	

άλλο.	Όλες	οι	λύσεις	πρέπει	

να	είναι	win	-win,	να	παρά-

γουν	δηλαδή	επιπλέον	αξία	

για	όλους.	

Μπορούμε!	Αρκεί	να	θέ-

λουμε	 να	 συνεργαστούμε	

και	να	δημιουργήσουμε.	

Η	πατρίδα	μας	έχει	πολ-

λά	 συγκριτικά	 πλεονεκτή-

ματα	 που	 μπορούν	 να	 την	

καταστήσουν	 σύγχρονη,	

παραγωγική	 και	 δυναμική.	

Δεν	 έχουμε	 άλλη	 επιλο-

γή	 παρά	 να	 αφυπνίσουμε	

όλες	 τις	 δυνατότητές	 μας	

ως	κοινωνία	και	ως	οικονο-

μία.	 	 Δεν	 μας	 ταιριάζει	 να	

λέμε	συνεχώς	«οι	ξένοι	θα	

μας	σώσουν».	Εμείς	πρέπει	

να	σώσουμε	τον	εαυτό	μας,	

να	 αποβάλουμε	 οριστικά	

τις	λανθασμένες	πρακτικές	

του	 παρελθόντος	 και	 να	

μετατρέψουμε	την	Ελλάδα	

σε	 τόπο	 νέων	 ευκαιριών,	

πραγματικής	συνεργασίας,	

διαβούλευσης,	 δικαιοσύ-

νης,	ισονομίας	καινοτομίας	

και	ανάπτυξης.	Δεν	πρέπει	

να	χάσουμε	άλλο	χρόνο.	Η	

κρίση	 αυτή	 είναι	 η	 τελευ-

ταία	μας	ευκαιρία.	
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