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Η ‘’Συμμόρφωση’’ του 
Ασθενή

• Αν η ‘’συμμόρφωση’’ του ασθενή θεωρείται 
‘’πολυδιάστατο’’ ζήτημα, τότε… 

Ως πρακτική και ως έννοια είναι και πολυσχιδής
και πολυδιάστατη υπόθεση! 

➢ Συνδέεται με διαμορφωμένες (παγιωμένες) 
συμπεριφορές (…) 

➢ Υπάρχει ανάγκη ‘’αναδιαμόρφωσης’’ αυτών των 
συμπεριφορών! 



Υγειονομική Πολιτική

• Επηρεάζει την ‘’συμμόρφωση’’ του 
ασθενή; 

➢ Επηρεάζει ΚΑΙ την ‘’συμμόρφωση’’ του 
Ασθενή! 

➢ Δεν είναι ουδέτερη…είναι ταξική! 

➢ Σήμερα: Κάλυψη και των Ανασφάλιστων 
ασθενών! 



Ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ

• Επηρεάζει την ‘’Συμμόρφωση’’ του 
Ασθενή; 

➢Επηρεάζει και την ‘’συμμόρφωση’’ του 
ασθενή, αλλά…

➢ … και των Γιατρών

➢ … και των Παρόχων



Ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ

• Πως επηρεάζει; 

➢Διαμορφώνοντας ‘’Συμπεριφορές’’

➢ Διαμορφώνοντας όρους και προϋποθέσεις
εφαρμογής καλών πρακτικών, από όλους τους 
εμπλεκόμενους

• Τι σημαίνει; 

➢ Υπάρχει μια διαρκής κοινωνική αλληλεπίδραση 
όσων εμπλέκονται στα υγειονομικά ‘’δρώμενα’’



Ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ

• Με ποια ‘’εργαλεία’’; 

➢ΕΚΠΥ… που θεσμοθετεί Παροχές και 
Αποζημιώσεις, 

➢ Νομοθετήματα… που ορίζουν το πλαίσιο 
της ασκούμενης πολιτικής, 

➢ Κανονιστικές Διατάξεις ΕΟΠΥΥ…που
προσδιορίζουν την λειτουργική σχέση του 
ΕΟΠΥΥ (~του συστήματος) με τους Ασθενείς 
και τους Παρόχους.



Υποστήριξη ασθενών
…ευρεία έννοια

Ο ΕΟΠΥΥ, 

Υποστηρίζει την αγορά υγειονομικών 
υπηρεσιών για τους ασθενείς, 

➢ Επιλέγοντας, 

➢ Αξιολογώντας, 

➢ Εγκρίνοντας -> Αποζημιώνοντας.



Παροχές ΕΟΠΥΥ –
Υποστήριξη Ασθενών

• Φάρμακο (ΦΥΚ από φαρμακεία ΕΟΠΥΥ δωρεάν), 

• Ιατρική εξέταση (δίκτυο συμβεβλημένων ιατρών),

• Νοσηλεία (εσωτερικό και εξωτερικό) 

• Ειδικές νοσηλείες (ΜΕΘ, ΜΕΝΝ κλπ) 

• Εργαστηριακές εξετάσεις, 

• Θεραπευτικές πράξεις (με ακριβό κόστος, μετά 
έγκριση ΚΕΣΥ)  

• Θεραπευτικά μέσα (υγειονομικό υλικό, με ιατρική 
γνωμάτευση) 



Παροχές ΕΟΠΥΥ –
Υποστήριξη Ασθενών

• Προνοιακές δομές – ΣΥΔ, ΣΑΔ, ΚΔΗΦ 
κλπ

• Κέντρα Αποκατάστασης 

• Ειδικές Θεραπείες



Παρεμβάσεις ΕΟΠΥΥ –
Υποστήριξη Ασθενών

• Σε δομικό επίπεδο

➢ Αλλαγή ΕΚΠΥ…εκσυγχρονισμός, 

➢ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής (έκδοσης) γνωμάτευσης 
με ενσωμάτωση ‘’πρωτοκόλλων’’ (διαγνωστικών-
θεραπευτικών) – ‘’ιατρικών ηθμών’’

➢ Τροποποίηση Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
(ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) 



Παρεμβάσεις ΕΟΠΥΥ –
Υποστήριξη Ασθενών

• Σε λειτουργικό επίπεδο

➢ Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, 

➢ Συμβάσεις με όλους τους παρόχους –ανακούφιση 
ασθενών

➢ Νέα διαδικασία εκκαθάρισης απαιτούμενων δαπανών 

➢ Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης έργων, 



Παρεμβάσεις ΕΟΠΥΥ –
Υποστήριξη Ασθενών

• Στόχος, 

Να καταστεί ο ΕΟΠΥΥ 

Αξιόπιστος και Αξιόμαχος οργανισμός, 

στην σχέση του με τους Δικαιούχους των 
παροχών του και με τους Παρόχους. 




