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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ενχκε ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία δεηήκαηα φπσο ε θαηάηαμε ηεο πγείαο σο 

δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ αγαζνχ θαη ε ππνρξέσζε ή κε ηνπ θξάηνπο λα κεξηκλά γηα ηελ 

πγεία θαη λα παξέρεη θνηλσληθή πξνζηαζία ζε απηνχο πνπ έρνπλ αλάγθε επαλεμεηάδνληαη 

θαη αλαδηαηππψλνληαη. 

ηηο ΖΠΑ απηά απνηεινχλ θαπηφ ζέκα ηεο επηθαηξφηεηαο απφ ηελ εθινγή ηνπ 

Barack Obama. Σν κνληέιν πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο ησλ ΖΠΑ ραξαθηεξίδεηαη σο 

θηιειεχζεξν. Ζ ζέζπηζε ελφο θαζνιηθνχ ζπζηήκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζεσξείηαη αλαγθαία αθνχ είλαη ην κνλαδηθφ αλαπηπγκέλν θξάηνο 

ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ πνπ δελ έρεη έζησ θαη έλα ππνηππψδεο εζληθφ ζχζηεκα πγείαο. Οη 

ΖΠΑ δαπαλνχζαλ πεξί ηα 2,5 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα εηεζίσο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ 

κέρξη πξφηηλνο αλεπαξθνχο ζπζηήκαηνο αιιά -παξά ηελ ηεξάζηηα δαπάλε- ζρεδφλ ην 

17% ηνπ πιεζπζκνχ -πεξίπνπ 57 εθαηνκκχξηα- παξάκελαλ αλαζθάιηζηνη.  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη ηε δνκή, ηηο παξνρέο, ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο κέρξη ζήκεξα ζηηο 

ΖΠΑ θαη λα αλαδείμεη ηηο αιιαγέο πνπ ζα επηθέξεη ε κεηαξξχζκηζε ηνπ Barack Obama.  

Δηδηθφηεξα, ζα γίλεη αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο 

αζθάιηζεο, ζηα θνηλσληθά πξνγξάκκαηα θαη γεληθά θνηλσληθέο πνιηηηθέο πνπ ππάξρνπλ 

ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ κεηαξξχζκηζε ηεο πγείαο. Ζ κεηαξξχζκηζε ηεο πγείαο ζηεξίρηεθε 

ζηε Patient Protection and Affordable Care Act-PPACA. 

ηηο 23 Μαξηίνπ 2010 ππνγξάθηεθε ν λφκνο ―Patient Protection and Affordable 

Care Act-PPACA‖ πνπ πεξηιακβάλεη πνιπάξηζκεο δηαηάμεηο, ησλ νπνίσλ νη εθαξκνγέο 

μεθηλνχλ 90 εκέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ θαη νινθιεξψλνληαη ην 2014, κε ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ αζζελή θαη ηελ πην πξνζηηή νηθνλνκηθά πγεία. 

Ο λένο λφκνο είλαη πεξηζζφηεξν κηα πνιηηηθή πνπ θαιχπηεη ηα αζζελέζηεξα θαη 

αλαζθάιηζηα άηνκα, πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη πην επηθίλδπλε γηα ηηο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο. Πνιινί ζεσξνχλ φηη ηα πξνλφκηα ηνπ λένπ λφκνπ ζα βνεζήζνπλ πνιινχο 

αλζξψπνπο. Άιινη πηζηεχνπλ φηη ζα εμαθνινπζήζεη λα  είλαη πάξα πνιχ δαπαλεξή ε 

πγεία θαη κπνξεί λα κελ έρεη αξθεηά ρξήκαηα ε θπβέξλεζε λα ζπλερίζεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

Απνζαθελίδνληαο ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο, 

ζα ζθηαγξαθήζνπκε ην πεξηερφκελφ ηεο, ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ ζπζηήκαηνο 
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πγείαο θαη ζα εληνπίζνπκε ηηο αληηδξάζεηο πνπ ππάξρνπλ θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

κεηαξξχζκηζεο.  

Αθφκε, ζα γίλεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ 

λφκνπ θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηφο ηνπο. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη πνιιέο απφ απηέο δε ζα 

εθαξκνζηνχλ  ιφγσ αληηζπληαγκαηηθφηεηάο ηνπο -φπσο απνθάλζεθε ην δηθαζηήξην-  θαη 

ηνπ γεγνλφηνο φηη ν πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ αλαγθάζηεθε λα θφςεη αξθεηέο ξπζκίζεηο ιφγσ 

έληνλσλ αληηδξάζεσλ απφ ην πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη ηαηξηθφ θαηεζηεκέλν.  

 

 

Λέξειρ κλειδιά: ςγεία, μεηαππύθμιζη, ζύζηημα ςγείαρ, ιδιυηική αζθάλιζη, αλλαγή, Patient 

Protection and Affordable Care Act (PPACA).  
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ABSTRACT 

THE REFORM OF THE HEALTH CARE OF SYSTEM IN U.S 

CHRISTINA TEZA 

Graduate Thesis Submitted for the Degree ―Master in Health Management‖ 

University of Pireaus-TEI of Piraeus, Greece  

Supervisor: Prof. Papaelias T. 

 

The purpose of the present study is the examination of the structure, the facilities 

and the financing of health care system and social insurance of so many years in the U.S.  

Additionally, we will try to highlight the impacts of the changes of Barack Obama‘s 

reform. Particularly, it discusses the characteristics of public and private insurance, the 

social programs and generally the social policy that exists in the U.S. in health care 

reform.  

―Patient Protection and Affordable Care Act‖ (PPACA) was signed on 23/3/2010 

and it contains a lot of rules, the application of which is going to begin 90 days after its 

enactment and will be completed in 2014, in order to protect the patient and to provide 

more economically advantageous health care services. 

The new legislation is something more than a policy covering the weakest and 

uninsured people. This implies that it is more risky for the insurance companies. Many 

people consider that the benefits of the new law will help a lot of people whereas other 

think that health services will still might be too expensive and the government will not 

have enough money to continue its activities. 

We will also try to clarify the parameters of the reform effort and we will outline 

its scope, its funding sources and we will try to identify existing reactions as well as the 

consequences of the reform. It is going to be a detailed presentation of the evolution of 

the provisions of the new Act and their timetable. It is remarkable that several of these 

will not be implemented due to their unconstitutionality -as the court stated- and the fact 

that U.S. president was forced to cut several settings because of intense reactions in the 

country from the political, economical and medical status quo. 

 

Keywords: health, reform, health system, private insurance, change, Patient Protection 

and Affordable Care Act (PPACA). 
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     ηε θσηνγξαθία ηεο πξνεγνχκελεο ζειίδαο βιέπνπκε ηνλ πξψην άλζξσπν πνπ 

ζπλεράξε ηνλ Πξφεδξν Barack Obama  ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο κεηαξξχζκηζεο 

γηα ηελ πγεία, ήηαλ ν 11ρξνλνο Μαξζέιαο Όνπελο, ζηνλ νπνίν ν Ακεξηθαλφο Πξφεδξνο 

αθηέξσζε ηε κεγάιε κεηαξξχζκηζε, θαζψο φπσο είπε, είλαη έλα απφ ηα πξφζσπα πνπ ηνλ 

ελέπλεπζαλ. «Τπνγξάθσ γηα ηνλ 11ρξνλν Μαξζέιαο Όνπελο», είπε ραξαθηεξηζηηθά» θαη 

ζπλέρηζε: «ηε κλήκε ηεο κεηέξαο ηνπ, κεηέθεξε ηελ ηζηνξία ηεο ζε φιε ηελ Ακεξηθή 

έηζη ψζηε θαλέλα άιιν παηδί λα κελ πεξάζεη φζα πέξαζε ε δηθή ηνπ νηθνγέλεηα». Ο 

κηθξφο Όνπελο έραζε ηε κεηέξα ηνπ ην 2007 απφ κηα ζνβαξή αζζέλεηα, επεηδή δελ είρε 

ηα ρξήκαηα λα πιεξψζεη ηα έμνδα ηνπ λνζνθνκείνπ. Φνξψληαο θνζηνχκη  θαη ηελ ίδηα 

γξαβάηα κε ηνλ Πξφεδξν Barack Obama, ν κηθξφο Μαξζέιαο δελ έθξπβε ηελ ραξά, αιιά 

θαη ηελ ζπγθίλεζε ηνπ.«Δίλαη δχζθνιν γηα κέλα λα κελ είλαη ε κεηέξα κνπ εδψ», είπε 

κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη πξφζζεζε: «Όκσο ην πλεχκα ηεο είλαη εδψ καδί 

κνπ θάζε θνξά πνπ κηιάσ. Διπίδσ λα ηελ θάλσ ππεξήθαλε». Μεηά ηνλ ζάλαην ηεο 

κεηέξαο ηνπ ν Μαξζέιαο έγξαςε έλα γξάκκα ζηνλ Ακεξηθαλφ Πξφεδξν θαη ζηε ζπλέρεηα 

έγηλε ην ζχκβνιν ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ Barack Obama  λα αλακνξθψζεη ην ζχζηεκα 

πγείαο, δίλνληαο έηζη πξφζβαζε ζηα λνζνθνκεία ζε εθαηνκκχξηα αλαζθάιηζηνπο κε 

πξνλνκηνχρνπο Ακεξηθαλνχο. (Δζληθφο Κήξπμ, 2010) 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Σν δηθαίσκα ζηελ πγεία είλαη θαηνρπξσκέλν ζπληαγκαηηθά ζε φιν ηνλ 

αλαπηπγκέλν θφζκν θαη ζε θξάηε ζηα νπνία ππάξρνπλ νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα πγείαο. 

ε πνιιέο ρψξεο, φπσο ζηελ Ακεξηθή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην θηιειεχζεξν 

ζχζηεκα πγείαο, είλαη αξκνδηφηεηα ησλ πνιηηψλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο, πιεξψλνληαο άκεζα γηα απηέο. 

 Άιιεο ρψξεο έρνπλ κηα ζαθή πνιηηηθή γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη ηελ ππνζηήξημε 

ηεο πξφζβαζεο φισλ ησλ πνιηηψλ ζηελ πγεία, είηε αθνξά ζηελ πεξίζαιςε, είηε ζηελ 

πξσηνβάζκηα θξνληίδα. Έρνπλ, δειαδή, δεκηνπξγήζεη έλα θαζνιηθφ ζχζηεκα πγείαο ην 

νπνίν ιακβάλεη ην βάξνο ησλ δαπαλψλ.  

Τπάξρεη κηα πνηθηιία ησλ επηρεηξεκάησλ ππέξ θαη θαηά ηεο θαζνιηθήο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ησλ ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ πγεία θαζψο απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο αθνχ αληηπξνζσπεχεη έλαλ απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο ηνκείο ησλ δαπαλψλ ζηελ πγεία, γηα ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο ηδηψηεο ζε 

φιν ηνλ θφζκν. 

Σν ζεκεξηλφ ζχζηεκα πξφλνηαο ησλ ΖΠΑ είλαη αλεπαξθέο, αθξηβφ, 

αλαπνηειεζκαηηθφ, πνπ βαζαίλεη ην ράζκα ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη πξέπεη θαηά 

ηε γλψκε κνπ λα αληηθαηαζηαζεί απφ έλα θνηλσληθφ δίθαην θαη θνηλσθειέο ζχζηεκα γηα 

φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο. 

Σν θπξίσο πξφβιεκα είλαη ζπλήζσο ηα ρξήκαηα, φπσο δειψλνπλ νη  πεξηζζφηεξνη 

πνιίηεο ηεο. Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο γηα κηα νηθνγέλεηα, ην κέζν αζθάιηζηξν 

είλαη ζρεδφλ $ 14.000 δνιάξηα ην ρξφλν θαη ζπλερψο απμάλεηαη. Σα αζθάιηζηξα, δειαδή, 

έρνπλ δηπιαζηαζηεί θαηά ηα ηειεπηαία ελλέα ρξφληα θαη κάιηζηα κε ξπζκνχο ηαρχηεξνπο  

απφ εθείλνπο ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

Δπηπιένλ, ν πιεζπζκφο γεξάζθεη, θάηη ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο 

αλζξψπνπο κε πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πγείαο. Έηζη, ην θφζηνο ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο είλαη ην ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελν ηκήκα ηνπ νκνζπνλδηαθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

Σν δεχηεξν πξφβιεκα είλαη νη δπζκνξθίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα πην ζπρλά 

παξαδείγκαηα πνπ ζπλαληάκε είλαη ε απφξξηςε απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ιφγσ 

κηαο πξνυπάξρνπζαο θαηάζηαζεο πγείαο ή ε επηπιένλ ρξέσζε ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο 
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εάλ ζε θάπνηνπο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο πξνυπάξρεη έλα πξφβιεκα πγείαο, θαζηζηψληαο 

ηελ αζθάιηζε δπζβάζηαρηε. Δπίζεο, νξηζκέλα αζθαιηζηήξηα-ζπκβφιαηα έρνπλ έλα φξην 

δσήο γηα ηηο παξνρέο πνπ πξνζθέξνπλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξν ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα ηελ έρνπλ. 

Σν πςειφ θφζηνο θαη δπζκνξθίεο ζην ζχζηεκα ζεκαίλνπλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ 

ην γεγνλφο πσο έλαο ζηνπο επηά δελ έρεη αζθάιηζε πγείαο. Πνιινί πεξηζζφηεξνη 

δπζθνιεχνληαη λα πιεξψζνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο θαη κπνξνχλ λα αληέμνπλ 

νηθνλνκηθά κφλν ηηο ειάρηζηεο θαιχςεηο, νη νπνίεο δελ έρνπλ κεγάιν εχξνο.  

ην παξειζφλ είραλ γίλεη πξνζπάζεηεο γηα αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ψζηε 

λα γίλεη πην πξνζηηφ ζηνπο πνιίηεο, κε πην ζεκαληηθή θαη θνληά ζηνλ ζηφρν απηή ηνπ Bill 

Clinton, αιιά φιεο απέηπραλ. 

Μεηά ηελ εθινγή ηνπ λένπ πξνέδξνπ ησλ ΖΠΑ Barack Obama, ην ζέκα 

αλακφξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηέζεθε μαλά, παξά ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε, κε ζηφρν λα επηθεληξσζεί ζηα πξνβιήκαηα ησλ πνιηηψλ θαη ηελ 

θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε, ψζηε λα γίλεη ε αζθάιηζε πγείαο πην δηαζέζηκε θαη νηθνλνκηθά 

πξνζηηή ζην επξχηεξν θνηλφ.  

Ζ ζπγθέληξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηπισκαηηθή εξγαζία γίλεηαη θπξίσο κε 

δηαδηθηπαθή αλαδήηεζε ζε ηζηνζειίδεο πνπ παξέρνπλ πιηθφ ζρεηηθφ κε ηελ εξγαζία, 

αθνχ ην ζέκα είλαη ζρεηηθά πξφζθαην γηα ηελ εχξεζε θαη επηζθφπεζε ηθαλήο 

βηβιηνγξαθίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΤΠΖΡΔΗΔ & ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΓΔΗΑ 

1.1 Οι ςπηπεζίερ ςγείαρ 

Ο φξνο  ππεξεζίεο πγείαο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ, κε  ηαηξηθέο 

θξνληίδεο, πξνιεπηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο, θαζψο θαη ηνπο κεραληζκνχο παξαγσγήο θαη 

δηαλνκήο απηψλ. Απηφο ν φξνο εκπεξηέρεη ηφζν ηελ έλλνηα ηεο θξνληίδαο φζν θαη ηεο 

πεξίζαιςεο. 

Ζ θξνληίδα πγείαο αλαθέξεηαη ζε πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζε πγηή πιεζπζκφ ζηα πιαίζηα πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ θαη δεκφζηαο 

πγηεηλήο, ελψ ε πεξίζαιςε αλαθέξεηαη ζε ππεξεζίεο πγείαο πνπ πξνζθέξνληαη ζε 

πιεζπζκφ πνπ έρεη εκθαλίζεη ππνθεηκεληθά ή αληηθεηκεληθά ζπκπηψκαηα ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο πγείαο πνπ ε αληηκεηψπηζε ηνπ ρξήδεη εηζαγσγή θαη 

λνζειεία ζε κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο.  Ζ θξνληίδα πγείαο πεξηιακβάλεη θαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκφζηα πγεία, ηελ πξφιεςε, ηελ πγεηνλνκηθή 

δηαθψηηζε, ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ, ηε δηαηξνθή, ην πεξηβάιινλ θηι. 

Οη ππεξεζίεο πγείαο πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Να είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλφ ζε θάζε δήηεζε ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη πεξίζαιςεο φιν 

ην 24σξν. 

2. Να ππάξρεη κηα νξγαλσκέλε δνκεκέλε κνξθή  ππεξεζηψλ πγείαο πξνζπειάζηκε ζε 

φινπο ηνπο πνιίηεο ζε θάζε δεδνκέλε ζηηγκή, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε ηνπνρξνληθή 

δπλαηφηεηα παξνρήο θξνληίδαο θαη πεξίζαιςεο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο ζηε 

δηάξθεηα φινπ ηνπ 24σξνπ. 

3. Να είλαη εμαζθαιηζκέλε ε  ζπλέρεηα ηεο πξνζθνξάο ησλ  ππεξεζηψλ πγείαο 

(πξνιεπηηθή ηαηξηθή, ζεξαπεία, απνθαηάζηαζε). 

4. Ζ απνδνρή ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο πνιίηεο πνπ αλαθέξεηαη   

 ζηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ 

 ζην επηζηεκνληθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο κνλάδεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο  

 ζηελ αξηηφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ φπνπ παξάγνληαη θαη πξνζθέξνληαη νη ππεξεζίεο 

πγείαο. 
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Δηδηθφηεξα ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, πνπ αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

δηαηαξαρψλ ηεο πγείαο, δηαθξίλεηαη ζε αλνηθηή ή εμσλνζνθνκεηαθή, πνπ πεξηιακβάλεη 

ηηο ηαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ελφο πγεηνλνκηθνχ 

πξνβιήκαηνο εθηφο λνζνθνκείνπ, θαη ζε θιεηζηή ή λνζνθνκεηαθή, πνπ πεξηιακβάλεη 

ηαηξνλνζειεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο παξέρνληαη εληφο λνζνθνκείνπ.  

 

Σα βαζηθά επίπεδα νξγάλσζεο ηεο πεξίζαιςεο είλαη ηξία: 

 ην πξσηνβάζκην επίπεδν πεξίζαιςεο, πνπ αλαθέξεηαη ζηα θέληξα ππνδνρήο ησλ αζζελψλ 

φπνπ έρνπλ ηελ πξψηε επαθή κε ηνλ επαγγεικαηία πγείαο (γηαηξφ, καία, λνζειεχηξηα, 

θνηλσληθή ιεηηνπξγφ), θαη ε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ απεπζχλεηαη ζε πιεζπζκνχο ησλ 

500-50.000 αηφκσλ. 

 ην δεπηεξνβάζκην επίπεδν πεξίζαιςεο αλαθέξεηαη ζηελ πεξίζαιςε πνπ παξέρεηαη απφ 

γηαηξνχο ησλ βαζηθψλ εηδηθνηήησλ ζε λνζνθνκεία ηεο πεξηνρήο, πνπ θαιχπηνπλ βαζηθά 

πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ρξήδνπλ λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, θαη απεπζχλεηαη ζε 

πιεζπζκνχο ησλ 50.000-500.000 αηφκσλ. 

 ην ηξηηνβάζκην επίπεδν πεξίζαιςεο αλαθέξεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ζχλζεησλ ή 

εμεηδηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ πγείαο. Ζ πεξίζαιςε παξέρεηαη απφ γηαηξνχο ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ λνζνθνκείνπ θαη θαιχπηεη πιεζπζκφ άλσ ησλ 500.000 αηφκσλ. 

Πέξα απφ  ην επίζεκν ζχζηεκα πγείαο πνπ δηαθξίλεηαη απφ ηα ηξία επίπεδα 

πγείαο, ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε φπνπ ε θξνληίδα παξέρεηαη κέζα ζην νηθνγελεηαθφ, 

ζπγγεληθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (απηνθξνληίδα). Ζ απηνθξνληίδα είλαη ην ζχλνιν 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πγείαο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ άηνκα, απφ ηελ νηθνγέλεηα ή απφ 

θνηλσληθέο νκάδεο, πέξα απφ ηα πιαίζηα ησλ πγεηνλνκηθψλ ζρεκαηηζκψλ. Ζ 

απηνθξνληίδα κέζα θαη έμσ απφ ηελ νηθνγέλεηα, κνινλφηη ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία 

ζπξξηθλψζεθε, θαιχπηεη αθφκα έλα κεγάιν κέξνο ηεο θξνληίδαο ηεο πγείαο, άιισζηε 

ζηελ ελίζρπζή ηεο πξνζαλαηνιίδεηαη  ε Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο, ψζηε λα δνζεί 

έκθαζε ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, ε νπνία πξέπεη λα απνηειεί ηε βάζε 

αλάπηπμεο ησλ ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ πγείαο. (ηγάιαο, 1999)   
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1.2 ςζηήμαηα ςγείαρ 

Έλα ζχζηεκα πγείαο απνηειεί έλα νξγαλσηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πιαίζην 

ζπλδπαζκνχ, αιιειεμάξηεζεο, ζπληνληζκνχ θαη αμηνπνίεζεο ησλ πθηζηάκελσλ 

δπλαηνηήησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πγείαο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πξννπηηθψλ 

ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο.  

Έηζη, πην ζπγθεθξηκέλα σο ζχζηεκα πγείαο νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ αλζξψπηλσλ 

θαη πιηθψλ πφξσλ ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, πνπ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν νξγάλσζεο θαη 

δηνίθεζεο, κέζα απφ πξνγξακκαηηζκέλε αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ησλ  

δηαζέζηκσλ πφξσλ, ζηνρεχεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ.  

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα φηη ην ζχζηεκα πγείαο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε, αιιά επεθηείλεηαη ζε ηνκείο θαη πνιηηηθέο δηαηνκεαθνχ θαη δηεπηζηεκνληθνχ 

ραξαθηήξα, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ηεο δεκφζηαο πγείαο ηεο ρψξαο.   

Σν ζχζηεκα πγείαο πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε φζν θαη άιιεο 

ππεξεζίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξφιεςε, φπσο ν νηθνγελεηαθφο 

πξνγξακκαηηζκφο, χδξεπζε, απνρέηεπζε, πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο αθνχ έρεη απνδεηρηεί 

πσο ε πγεία επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο θαη ε αζζέλεηα αληηκεησπίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά  κε δηαηνκεαθή ζπλεξγαζία.  

Έλα ζχζηεκα πγείαο πξέπεη λα πιεξνί ηηο εμήο αξρέο ιεηηνπξγίαο: 

1. χπαξμε κηαο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο κε επδηάθξηηνπο ζηφρνπο, 

2. θαζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ κέηξσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ, 

3. ζπλερήο αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ιήςε δηνξζσηηθψλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ  κέηξσλ φπνηε 

θξίλεηαη αλαγθαίν. 

Σα  ζπζηήκαηα πγείαο πξέπεη λα εθπιεξψλνπλ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: δηαθάλεηα 

θαη ζπλέπεηα ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ ζηφρσλ, θνηλσληθή ζπλαίλεζε απφ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο πνιίηεο, νηθνλνκηθφ ξεαιηζκφ ψζηε νη ζηφρνη ηνπ λα είλαη 

πξνζαξκνζκέλνη ζηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ νηθνλνκηθή 

κειέηε. ηεξίδνληαη ζηνλ ζπληειεζηή εξγαζία, γη‘ απηφ ιέγνληαη «ζπζηήκαηα έληαζεο 

εξγαζίαο», απαζρνινχλ ην 5-8% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ θαη  απνξξνθνχλ ην 8-12% ηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο ζηα αλαπηπγκέλα θξάηε. 

Σα ζπζηήκαηα  πγείαο δηαθξίλνληαη  ζε ζςγκενηπυηικά, φπνπ νη απνθάζεηο θαη ε 

εθηέιεζή ηνπο ξπζκίδεηαη απφ ην θέληξν ηεο δηνίθεζεο  ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε 

αποζςγκενηπυμένα, φπνπ νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη θεληξηθά θαη ε εθηέιεζή ηνπο 
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αλαηίζεηαη ζηηο δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο, θαη ζηα αποκενηπυμένα ζηα νπνία νη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη θαη ε εθηέιεζε ηνπο ξπζκίδεηαη απφ ηα πεξηθεξεηαθά δηνηθεηηθά 

ζπζηήκαηα. Κάζε ρψξα αλάινγα ηελ πνιηηηθή θηινζνθία θαη ηδενινγία, ηηο αλάγθεο ηεο 

θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηεο, επηιέγεη ην ζχζηεκα πνπ ηεο ηαηξηάδεη θαιχηεξα θαη ηηο 

πην πνιιέο θνξέο είλαη ζπλδπαζηηθφ ζηα δηάθνξα επίπεδα πεξίζαιςεο. 

Γεληθφηεξα, ηα κνληέια θξαηηθήο πξφλνηαο θαηεγνξηνπνηνχληαη  ζχκθσλα κε ηνλ 

Gosta Esping –Andersen ζην βηβιίν ηνπ The Three Worlds of Welfare Capitalism, 1990, 

πνπ θεληξηθφο άμνλαο αλάιπζεο είλαη ε έλλνηα ηεο απνεκπνξεπκαηνπνίεζεο 

(decommodification) ζε: 

Φιλελεύθεπο, ηνπ νπνίνπ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη φηη νη παξνρέο γίλνληαη 

θαηφπηλ ειέγρνπ ηνπ εηζνδήκαηνο, ε ππεξνρή ηεο αγνξάο θαη ν ρακειφο βαζκφο 

απνεκπνξεπκαηνπνίεζεο. 

Σςνηηπηηικό, ηνπ νπνίνπ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη φηη νη παξνρέο γίλνληαη 

ζπλαξηήζεη ηεο ζέζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ν βαζκφο απνεκπνξεπκαηνπνίεζεο είλαη 

κέηξηνο. 

Σοζιαλδημοκπαηικό, ηνπ νπνίνπ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη φηη ππάξρεη 

θαζνιηθή θάιπςε θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο ζηνλ πιεζπζκφ, ν βαζηθφο 

ζηφρνο είλαη ε ηζφηεηα θαη ππάξρεη πςειφο βαζκφο απνεκπνξεπκαηνπνίεζεο. 

(Κπξηφπνπινο, ίζζζνπξαο,  Φηιαιήζεο, 2006) 

 

Οη θιαζηθέο κνξθέο ζπζηεκάησλ είλαη νη εμήο: 

I. ην πξφηππν ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο Τγείαο (Beveridge model), αληηπξνζσπεπηηθέο ρψξεο 

ηνπ νπνίνπ είλαη ε Βξεηαλία κε ην National Health Service θαη  ε Ηηαιία.  Σν ζχζηεκα 

απηφ εκθαλίδεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 ππάξρεη πιήξεο, ηζφηηκε θαη θαζνιηθή  ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζε φινπο ηνπο 

πνιίηεο  

 ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ κέζσ 

θνξνινγίαο  

 ε θπξηφηεηα θαη ν έιεγρνο ησλ κέζσλ παξαγσγήο αλήθεη θαηά θαλφλα ζην θξάηνο 

 

II. ην πξφηππν ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Bismarck model) κε αληηπξνζσπεπηηθέο ρψξεο 

ηε Γεξκαλία, ηελ Απζηξία, ηε Γαιιία θαη ην  Βέιγην κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 πιήξεο ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γηα φινπο ηνπο πνιίηεο                                           
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 ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηξηκεξήο απφ ηνπο εξγνδφηεο, ηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη ζπρλά απφ ην θξάηνο  

 ε αζθάιηζε ησλ πνιηηψλ ζηνπο αζθαιηζηηθνχο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο είλαη 

ππνρξεσηηθή 

 ε θπξηφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο κπνξεί λα είλαη δεκφζηα ή ηδησηηθή 

 

III. ην πξφηππν ηεο θηιειεχζεξεο ή ηδησηηθήο αζθάιηζεο κε αληηπξνζσπεπηηθή ρψξα ηηο 

Ζ.Π.Α. θαη κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 θπξηαξρία ηνπ θαηαλαισηή, ν νπνίνο έρεη ηελ επηινγή λα επηιέμεη ηνλ θνξέα πεξίζαιςεο 

θαη αζθάιηζεο ηνπ αθφκα θαη λα κελ αζθαιηζηεί θαζφινπ, αθνχ ε πγεηνλνκηθή θάιπςε 

απνηειεί απνθιεηζηηθά πξνζσπηθή ππφζεζε ηνπ θαζελφο                

 νη ζπληειεζηέο παξαγσγήο αλήθνπλ ζηνπο ηδηψηεο 

 ν ηξφπνο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη νη ηηκέο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο 

ειεχζεξεο αγνξάο (δήηεζε θαη πξνζθνξά) 

 ην δηθαίσκα ηνπ πξνκεζεπηή λα επηιέμεη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο, ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο 

ηεο δηνίθεζεο θαη ην χςνο ηεο ακνηβήο ηνπ 

 ε αηνκηθή ή ε εξγνδνηηθή θάιπςε ρξεκαηνδνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ αηνκηθέο ή 

εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 

 ην ζχζηεκα θπξηαξρείηαη απφ ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε  

(Παπαειίαο Θ., 2009) 

 

Υξφληα γίλεηαη ζπδήηεζε φηη ην ζχζηεκα πξφλνηαο ησλ ΖΠΑ είλαη αλεπαξθέο, 

αθξηβφ, αλαπνηειεζκαηηθφ, πνπ βαζαίλεη ην ράζκα ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη 

πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε έλα θνηλσληθφ δίθαην θαη θνηλσθειέο ζχζηεκα  γηα φινπο 

ηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο.  

 

 

1.3 Πολιηικέρ κοινωνικήρ αζθάλιζηρ και κοινωνικά ππογπάμμαηα 

Ζ θνηλσληθή αζθάιηζε έρεη σο αθεηεξία ηελ αζθάιηζε έλαληη ησλ θηλδχλσλ ζηηο 

θαηλνχξγηεο ζπλζήθεο ηεο βηνκεραλνπνίεζεο θαη παγθνζκηνπνίεζεο θαη ζηε δεκηνπξγία 

ησλ θνηλσληψλ δηαθηλδχλεπζεο (εξγαηηθά αηπρήκαηα, αλεξγία, πγεία, γεξαηεηά, πγηεηλή 

θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο). Σα αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ παξέρνληαη κέζσ ηεο 

θνξνινγίαο ή άιισλ θξαηηθψλ ξπζκίζεσλ ιέγνληαη πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
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Σα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πνπ ππάξρνπλ θαη ζηηο ΖΠΑ φπσο θαη 

ζε άιιεο ρψξεο, κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζηηο εμήο νκάδεο: 

 

1. Φηψρεηαο,  πνπ απεπζχλνληαη ζε νκάδεο αλζξψπσλ πνπ δελ έρνπλ ηα βαζηθά αλαγθαία 

γηα ηελ επηβίσζε θαη πεξηιακβάλνπλ ηφζν παξνρέο ζε ρξήκαηα φζν θαη ζε είδνο 

(ηξφθηκα, θνππφληα, θιπ). 

2. Σξίηε ειηθία, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο θαζψο θαη 

ππεξεζίεο ζηέγαζεο. 

3. Αλαπεξία, πνπ απεπζχλνληαη ζε κφληκε ή πξνζσξηλή αληθαλφηεηα γηα εξγαζία, 

νθεηιφκελε είηε ζε αζζέλεηα είηε ζε εξγαηηθφ αηχρεκα, θαη παξέρνπλ επηδφκαηα. 

Μάιηζηα, απηά ηα πξνγξάκκαηα ήηαλ κεηαμχ ησλ πξψησλ πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε. 

4. Τγεία, πνπ παξέρνπλ πγεηνλνκηθή θάιπςε θαη δηεπθνιχλζεηο γηα δηάθνξεο νκάδεο 

αλζξψπσλ. Σα πην πνιιά απφ απηά ζηηο ΖΠΑ απεπζχλνληαη ζε ειηθησκέλνπο ή θησρνχο, 

κε ην θξάηνο λα ρξεκαηνδνηεί ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε νιηθψο ή κεξηθψο. 

5. Αλεξγία, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ρνξήγεζε πξνζσξηλψλ επηδνκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα 

πεξηφδνπ απψιεηαο ηεο εξγαζίαο. ε νξηζκέλα θξάηε ε καθξνρξφληα ρνξήγεζε 

επηδνκάησλ αλεξγίαο κπνξεί λα εμειηρηεί ζε πξνγξάκκαηα πξφλνηαο γηα ηελ θηψρεηα. 

Όια ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 

αλζξψπσλ κε εηζφδεκα ρακειφηεξν ελφο ζπγθεθξηκέλνπ νξίνπ, ηφπν θαηνηθίαο, ειηθία  

θαη κέγεζνο νηθνγέλεηαο. (Social Security Online) 

Σν ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ ΖΠΑ δε ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί 

σο αλαδηαλεκεηηθφ, θαζψο ε θνξνιφγεζε ησλ εηζνδεκάησλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

γίλεηαη κε κεηνχκελν πνζνζηφ γηα απμαλφκελα εηζνδήκαηα. Σα άηνκα κε πςειφηεξνπο 

κηζζνχο πιεξψλνπλ κηθξφηεξα πνζνζηά απφ ην εηζφδεκά ηνπο ζε θφξνπο ελψ απηνί κε 

κηθξφηεξα εηζνδήκαηα πιεξψλνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ.  

Παξάιιεια, δελ θαιχπηεηαη πάληα νιφθιεξε ε νηθνγέλεηα (ζχδπγνο θαη παηδηά) 

εθηφο αλ ηεξνχληαη θάπνηεο πξνδηαγξαθέο φπσο ειηθία θαη αληθαλφηεηα εξγαζίαο, ελψ 

δελ ππάξρεη θάιπςε γηα φιεο ηηο αζζέλεηεο κε απνηέιεζκα λα εμαηξνχληαη δηάθνξεο 

ζεξαπείεο. 

Ζ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο κέρξη πξφζθαηα ήηαλ 65 εηψλ θαη  βαζκηαία απμάλεηαη 

γηα ηνπο γελλεκέλνπο απφ ην 1938 θαηαιήγνληαο γηα ηνπο γελλεζέληεο κεηά ην 1958 λα 

είλαη ηα 67 έηε. Δπηπξφζζεηα, ην δεκφζην ζχζηεκα αζθάιηζεο παξέρεη πξνλφκηα θαη 
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επηδφκαηα αλαπεξίαο ηεξψληαο φκσο απζηεξνχο φξνπο θαη απνηειεί ην ειάρηζην φξην 

αζθάιηζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη έλαο πνιίηεο κε ηελ θξαηηθή παξέκβαζε, 

θαζηζηψληαο, νπζηαζηηθά, απαξαίηεηε ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε ψζηε λα ππάξρεη πιήξεο 

θάιπςε. (Social Security Online) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΖΝΧΜΔΝΧΝ ΠΟΛΗΣΔΗΧΝ 

ΑΜΔΡΗΚΖ  

2.1 Σο δημόζιο ζύζηημα κοινωνικήρ αζθάλιζηρ ηων ΖΠΑ 

Σν ζχζηεκα πγείαο ησλ Ζ.Π.Α. είλαη πνιχπινθν, κε ζπγθεθξηκέλεο δνκήο θαη 

είλαη νξγαλσκέλν ζε ηνπηθφ θπξίσο επίπεδν. Δίλαη ην κνλαδηθφ πινχζην βηνκεραληθφ 

θξάηνο πνπ δελ έρεη θαζνιηθφ εζληθφ ζχζηεκα πγείαο ζηνλ θφζκν, αθνχ ε ππνηππψδεο 

δεκφζηα αζθάιηζε παξέρεηαη απφ μερσξηζηά λνκηθά πξφζσπα θαη απφ νξγαληζκνχο 

δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ απεπζχλνληαη ζε έλα κηθξφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ 

(ειηθησκέλνπο, αλάπεξνπο, παηδηά, βεηεξάλνπο, άπνξνπο). Παξ‘ φια ηα παξαπάλσ, 

εμαθνινπζεί λα είλαη ην θξάηνο κε ηηο κεγαιχηεξεο δαπάλεο γηα ηελ πγεία σο πνζνζηφ 

ηνπ ΑΔΠ (16%) θαη σο θαηά θεθαιήλ δαπάλεο απφ φια ηα θξάηε ηνπ θφζκνπ. (Carmen 

De Navas-Walt, Bernadette D. Proctor, Jessica Smith) 

ηηο Ζ.Π.Α. θπξηαξρεί ε ηδησηηθή αζθάιηζε κε ην 84% ησλ πνιηηψλ λα έρνπλ 

θάπνηα κνξθή αζθάιηζεο, απφ ηνπο νπνίνπο  ην 60% αζθαιίδνληαη απφ  ηνλ εξγνδφηε ην 

9% έρνπλ αηνκηθή αζθάιηζε θαη ην 27% αζθαιίδνληαη απφ θπβεξλεηηθά πξνγξάκκαηα.  

Σν 16% ησλ πνιηηψλ δελ έρεη θαλέλα είδνο αζθάιηζεο δεκηνπξγψληαο νμχ θνηλσληθφ 

πξφβιεκα, θαζφηη φηαλ θηάλνπλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ηα πξνβιήκαηα 

πγείαο ηνπο είλαη ηφζν ζνβαξά πνπ ην θφζηνο είλαη ππεξβνιηθφ. Δδψ πξέπεη λα 

αλαθεξζεί πσο κε λφκν EMTALA ηνπ Κνγθξέζνπ ην 1986, απαηηείηαη απφ ηα 

λνζνθνκεία θαη ηα αζζελνθφξα λα παξέρνπλ πεξίζαιςε ζε φπνηνλ ρξεηάδεηαη επείγνπζα 

θξνληίδα, αλεμάξηεηα απφ ηελ ππεθνφηεηα ηνπ, ηελ λνκηθή ζέζε ή ηθαλφηεηα ηνπ λα 

πιεξψζεη.  Απηνί νη αζζελείο παίξλνπλ εμηηήξην αθνχ ηνπο έρεη πξνζθεξζεί ζηνηρεηψδεο  

ζεξαπεία ή κε ηε δηθή ηνπο ζπγθαηάζεζε, ελψ αλ ε θαηάζηαζε ηνπο απαηηεί 

εμεηδηθεπκέλν θέληξν ζεξαπείαο κεηαθέξνληαη αλαγθαζηηθά ζε θαιχηεξα εμνπιηζκέλν 

λνζνθνκείν ρσξίο επηβάξπλζε νηθνλνκηθή.(American Academy of Emergency Medicine) 

ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζηφρεπε ε δεκηνπξγία ησλ 

νξγαληζκψλ πνπ κε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε παξέρνπλ πεξίζαιςε ζε πνιίηεο πνπ 

πιεξνχλ θάπνηα πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα.  Οη πην ζεκαληηθνί απφ απηνχο είλαη: 

Medicare, Medicaid, Tricare, Indian Health Services (IHS), State Children Health 

Insurance Program (SCHIP), Veterans Administration(VA), θαη Federal Employees 
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Health Benefits Program (FEHBP). Απηέο νη νξγαλψζεηο απνξξφθεζαλ ην 6,7% ηνπ 

ΑΔΠ ην 2004 θαη νη δαπάλεο ηνπο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απνηεινχλ ην 44% ησλ 

δαπαλψλ γηα ππεξεζίεο πγείαο ζηηο Ζ.Π.Α. (Social Security Online) 

πγθεθξηκέλα ε  Medicare είλαη έλα δεκφζην αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα πνπ έρεη 40 

εθαηνκκχξηα αζθαιηζκέλνπο θαη απεπζχλεηαη ζε ειηθησκέλνπο άλσ ησλ 65 θαη ζε άηνκα 

πνπ πιεξνχλ εηδηθά θξηηήξηα φπσο αλαπεξίεο. 

Απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέξε:  

 Part   A, πνπ πξνζθέξεη λνζνθνκεηαθή αζθάιηζε. 

 Part   B, πνπ πξνζθέξεη πξφζζεηε ηαηξηθή αζθάιηζε. 

 Part C, πνπ απνηειεί έλα εμειηγκέλν πξφγξακκα ζπλδπαζκνχ ππεξεζηψλ ηεο 

Medicare θαη Choice Program επεθηείλνληαο ηηο επηινγέο ησλ δηθαηνχρσλ γηα 

ζπκκεηνρή ζε ηδησηηθά πξνγξάκκαηα ππεξεζηψλ πγείαο. 

 Part D, πνπ έρεη πξνλφκηα γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε θαη παξνρή θαξκάθσλ. (Social 

Security Online- Medicare) 

 

θνπφο ηεο είλαη λα παξέρεη ηαηξηθή ππνζηήξημε θαη βαζηθέο ππεξεζίεο πγείαο ζε 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο πνιηηψλ πνπ πιεξνχλ εηδηθά θξηηήξηα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

παξέρεη ελδνλνζνθνκεηαθέο-εμσλνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο, πξνγελλεηηθή θξνληίδα, 

εκβνιηαζκφ ζε παηδηά, ηαηξηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 

 

Σν Part A πεξηιακβάλεη άηνκα πάλσ απφ 65 ρξφλσλ πνπ δηθαηνχληαη θνηλσληθή 

αζθάιηζε θαζψο θαη απηνί πνπ έρνπλ ιάβεη επηδφκαηα αλαπεξίαο γηα πάλσ απφ 24 

κήλεο. ηηο ππεξεζίεο ηεο ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Δλδνλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε κέρξη 60 κέξεο, πεξηιακβαλφκελεο πξνθαηαβνιήο 

ηνπ πνιίηε πνπ εθπίπηεη. 

 Ννζειεπηηθή θξνληίδα κέζα ζε πεξίνδν 30 εκεξψλ απφ ηελ εηζαγσγή  θαη 

ηνπιάρηζηνλ ηξηήκεξε δηακνλή  ζην λνζνθνκείν. 

 Τπεξεζίεο πγείαο ζην ζπίηη. 

 Φηινμελία ζε άζπια θαη γεξνθνκεία. 

 

Σν Part B πξνυπνζέηεη ηελ θαηαβνιή ελφο κεληαίνπ αζθάιηζηξνπ ζπκκεηνρή 

20% ζε δηάθνξεο ρξεψζεηο θαη παξέρεη: 

 Ηαηξηθέο θαη ρεηξνπξγηθέο ππεξεζίεο (ελδνλνζνθνκεηαθά θαη εμσλνζνθνκεηαθά). 
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 Τπεξεζίεο ρεηξνπξαθηηθήο, νδνληηαηξηθή θξνληίδα, ρνξήγεζε νπηηθψλ κέζσλ. 

 Βξαρεία λνζειεία, ππεξεζίεο αζζελνθφξνπ, απζεκεξφλ ρεηξνπξγεία. 

 

 Γηνηθείηαη απφ ηα Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS),  ηα νπνία 

είλαη νκνζπνλδηαθά πξαθηνξεία πνπ κε ζπλεξγαζία κε ηηο θπβεξλήζεηο ησλ πνιηηεηψλ 

θαζνξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θηλεηηθφηεηα ηεο. Σα CMS ζπλεξγάδνληαη κε ην ζπκβνχιην 

ηεο Medicare γηα ηηο νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο, απνινγηζκνχο θαη πξνυπνινγηζκνχο, ην 

χςνο ησλ αζθάιηζηξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν ζπκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα εθδίδεη 

εηήζηεο αλαθνξέο θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν, δηφηη 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ θφξνπο κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ην 

Federal Insurance Contributions Act.  

Οη θφξνη απνηεινχλ ην 2,9% ηνπ κηζζνχ ηνπ εξγαδνκέλνπ (1,45% απφ ηνλ 

εξγαδφκελν θαη 1,45% απφ ηνλ εξγνδφηε) θαη  ην 2,9% ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ησλ 

απηναπαζρνινχκελσλ. 

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο Medicare αθνξνχλ ηελ λνζνθνκεηαθή, ηαηξηθή 

πεξίζαιςε θαη ηελ θάιπςε νξηζκέλσλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ. Σα επηκέξνπο 

πξνγξάκκαηα θαζνξίδνπλ πνηα θάξκαθα θαιχπηνληαη, ελψ ζεκαληηθφ είλαη φηη νη 

ππεξεζίεο πγείαο θαιχπηνληαη κέρξη έλα φξην, πνπ ζεκαίλεη ηελ θάιπςε ησλ επηπιένλ 

δαπαλψλ απφ ηνλ αζθαιηδφκελν, γη‘ απηφ ππάξρεη ην θαηλφκελν λα ππάξρνπλ 

αζθαιηζκέλνη ζην Medicare θαη ζην Medicaid καδί ψζηε λα θαιχπηνληαη ηα ειιείκκαηα 

αζθάιηζεο. (Social Security Online-Medicare) 

Σν Medicaid είλαη έλα θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ θαη 

απεπζχλεηαη ζηα ρακειά εηζνδήκαηα θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο πνιηηείεο θαη ηελ 

νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ζπιινγηθά, ελψ δηνηθείηαη απφ ηηο πνιηηείεο.  Αλάκεζα ζηνπο 

αζθαιηδφκελνχο ηεο είλαη γνλείο κε ρακειφ εηζφδεκα, παηδηά, ειηθησκέλνη θαη άηνκα κε 

αλαπεξίεο. Δίλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηαηξηθψλ θαη ππεξεζηψλ 

πγείαο γηα άηνκα ησλ αζζελέζηεξσλ νηθνλνκηθψλ ηάμεσλ, γη‘ απηφ θαη απνηειεί θαη 

δεκφζην πξφγξακκα πξφλνηαο θαη πξνζηαζίαο θαιχπηνληαο κεγαιχηεξν εχξνο 

πεξηζαιπφκελσλ απφ ην Medicare. 

 Παξέρεη ππεξεζίεο ζε άηνκα θνξείο ηνπ ηνχ HIV γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ 

πγείαο επηβξαδχλνληαο ηελ εμέιημε ηεο αζζέλεηαο ζηα ηειηθά ζηάδηα θαη θαιχπηεη ην 

60% ησλ ειηθησκέλσλ πνπ θηινμελνχληαη ζε νίθνπο επγεξίαο θαη ην 37% ησλ 

γελλήζεσλ.  Αμηνζεκείσην είλαη ην θαηλφκελν ησλ επέιηθησλ νκάδσλ αζθαιηδφκελσλ 
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γηα ηηο  νπνίεο ηζρχνπλ ηδησηηθά πξνγξάκκαηα πγείαο ησλ νπνίσλ νη εηαηξείεο ιακβάλνπλ 

κεληαίσο έλα θαζνξηζκέλν αζθάιηζηξν θάζε κήλα απφ ηελ πνιηηεία, δηνγθψλνληαο φκσο  

ην θαηλφκελν ηεο αλεπαξθνχο αζθάιηζεο, αθνχ θαιχπηνληαη ηαηξηθέο ππεξεζίεο έσο έλα 

φξην θφζηνπο. (Social Security Online-Medicare) 

Ζ Tricare είλαη ν ζηξαηησηηθφο αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο ησλ Ζ.Π.Α θαη 

απεπζχλεηαη ζην ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ, ηνπο ζπληαμηνχρνπο θαη ηνπο εμαξηψκελνχο 

ηνπο. Παξφκνηα ιεηηνπξγεί θαη ην Veterans Association (VA) κέζσ ηνπ νπνίνπ ε 

θπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α παξέρεη πξνλφκηα αζθαιηζηηθά ζε βεηεξάλνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο 

ηνπο θαη πεξηιακβάλνπλ απνδεκηψζεηο αλαπεξίαο, ζπληάμεηο, εθπαίδεπζε ζηα παηδηά 

ηνπο, ζηεγαζηηθά δάλεηα, αζθάιεηεο δσήο, ηαηξηθή απνθαηάζηαζε, πξνλφκηα ηαθήο. 

(Social Security Online-Veterans Association)  

Μηα επίζεο νκάδα πιεζπζκνχ πνπ έρεη πξνλφκηα δεκφζηαο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο 

είλαη ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο θπιέο ησλ Ηλδηάλσλ θαη ησλ ηζαγελψλ ηεο Αιάζθα 

κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Indian Heath Services (HIS) παξάξηεκα ηνπ Department of 

Health Human Services. 

Παξάιιεια παξέρνληαη πξνλφκηα ζηνπο κφληκνπο πιήξνπο απαζρφιεζεο 

ππαιιήινπο ηεο θπβέξλεζεο απφ ην Federal Employees Health Benefits Program 

(FEHBP), ην νπνίν επηηξέπεη ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο  θαη ζε ππαιιειηθέο ελψζεηο 

φπσο εξγαηηθά ζσκαηεία λα αλαπηχζζνπλ πξνγξάκκαηα πγείαο θαη νδνληηαηξηθά πνπ ζα 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο θπβεξλεηηθνχο  ππαιιήινπο. (Social Security Online-GERS) 

Οινθιεξψλνληαο ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, ην State Children Health 

Insurance Program (SCHIP) είλαη έλα θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν ρνξεγεί πφξνπο 

ζηηο πνιηηείεο γηα λα παξάζρνπλ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζε νηθνγέλεηεο κε παηδηά. 

Ηδηαίηεξα θαιχπηνπλ αλαζθάιηζηα παηδηά νηθνγελεηψλ πνπ ην εηζφδεκα είλαη πνιχ πςειφ 

γηα λα πιεξνί ηα θξηηήξηα ηνπ Medicaid θαη πνιχ ρακειφ γηα λα επηδηψμνπλ ηδησηηθή 

αζθάιηζε. (Centers for Medicare & Medicaid Services-CHIP) 

 

2.2 Σο ζύζηημα ιδιωηικήρ αζθάλιζηρ ηων ΖΠΑ 

Ζ ηδησηηθή αζθάιηζε είλαη δηνγθσκέλε θαη εληαγκέλε ζην πιαίζην ηεο 

Γηνηθνχκελεο Πεξίζαιςεο, έλα ζχλνιν ηερληθψλ πνπ ζθνπφ έρνπλ λα κεηψζνπλ ην κε 

απαξαίηεην θφζηνο παξνρήο πεξίζαιςεο θαη ηαπηφρξνλα λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο (National Library of Medicine).  
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Γηα ην ιφγν απηφ, νη νξγαληζκνί ηνπ αθνινπζνχλ απηέο  ηηο ηερληθέο  ιέγνληαη 

«Γηνηθνχκελεο Πεξίζαιςεο Οξγαληζκνί» θαη απνηεινχλ ην Γίθηπν Παξνρήο 

Γηνηθνχκελεο Πεξίζαιςεο.  

ηφρν έρνπλ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο δίλνληαο νηθνλνκηθά θίλεηξα ζηνπο γεληθνχο 

γηαηξνχο θαη ζηνπο αζζελείο λα επηιέγνπλ ιηγφηεξν δαπαλεξά πξνγξάκκαηα πεξίζαιςεο, 

λα ειέγμνπλ ηηο εηζαγσγέο ζηα λνζνθνκεία θαη ηε δηάξθεηα λνζειείαο κε έλα κνληέιν 

δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ κε ην νπνίν νη αζζελείο θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα 

ηελ πεξίπησζε θαη άιια αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ηελ ελζάξξπλζε ηεο εμσλνζνθνκεηαθήο 

βξαρείαο λνζειείαο κηθξψλ ρεηξνπξγείσλ θαη ηελ απζηεξή δηαρείξηζε θαη έιεγρν ησλ 

πςεινχ θφζηνπο πεξηπηψζεσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

Σν παξαπάλσ πιαίζην ζεκειηψζεθε απφ ηνλ λφκν Health Maintenance 

Organization Act ηνπ 1973 θαη κέζσ απηνχ παξέρνληαη πξνγξάκκαηα πεξίζαιςεο απφ 

δίθηπα νξγαληζκψλ φπσο ηα Health Maintenance Organization (HMO), Independent 

Practice Association (IPA), Prefered Provider Organization (PPO), Point Of Service 

(POS). (The American Presidency Project) 

Ο ΖΜΟ είλαη έλαο νξγαληζκφο δηνηθνχκελεο πεξίζαιςεο πνπ παξέρεη πιήξεο 

αζθαιηζηηθή θάιπςε κέζσ λνζνθνκείσλ, ηαηξψλ θαη άιισλ πξνκεζεπηψλ κε ηνπο 

νπνίνπο έρεη ζπλάςεη ζπκβφιαην.  

Ο λφκνο Health Maintenance Organization Act ηνπ 1973 πξναπαηηνχζε κηα 

επηρείξεζε λα απαζρνιεί ην ιηγφηεξν 25 ππαιιήινπο ψζηε λα πξνζθέξεη νκνζπνλδηαθά 

πηζηνπνηεκέλα ΖΜΟ πξνγξάκκαηα. Όιν ην δίθηπν ησλ πξνκεζεπηψλ αθνινπζεί έλα 

ζχλνιν θαλφλσλ θαη θαηεπζχλζεσλ θαη θάησ απφ απηφ ην πιαίζην ζπλάπηεη ζπκβφιαηα 

κε ηνλ ΖΜΟ γηα λα αλαιάβεη πεξηζζφηεξνπο αζζελείο κε αληάιιαγκα λα παξέρνπλ 

ππεξεζίεο κε έθπησζε. Απηή ε ξχζκηζε επηηξέπεη ηνλ ΖΜΟ λα ρξεψλεη ρακειφηεξα 

κεληαία αζθάιηζηξα. (Personal Insurance) 

Ζ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο παξέρεηαη ζηα HMOs απφ ηνπο γεληθνχο 

ηαηξνχο. Οη νκάδεο ηαηξψλ αλαιακβάλνπλ λα πξνζθέξνπλ έλα πιήξεο πξφγξακκα 

ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, ζε θαζνξηζκέλε ηηκή γηα έλα ρξφλν. Σα ΖΜΟs κπνξεί λα παξέρνπλ 

ππεξεζίεο ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπο, κέζσ ησλ ηαηξψλ πνπ έρνπλ είηε θαη λα αγνξάδνπλ 

ππεξεζίεο απφ άιινπο θνξείο/ πξνκεζεπηέο π.ρ. λνζνθνκεία. Σν ζχζηεκα ακνηβήο ησλ 

ηαηξψλ είλαη ε θαηά θεθαιή απνδεκίσζε, ε απνδεκίσζε κε πάγην κηζζφ θαζψο θαη ε 

ακνηβή θαηά πξάμε.  

Ζ επηηπρία ησλ νξγαληζκψλ απηψλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο έγθεηηαη ζηελ άκεζε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ χςνπο ησλ ακνηβψλ κεηαμχ ησλ 
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νξγαληζκψλ, ησλ γηαηξψλ θαη ησλ ζπκβαιινκέλσλ, θαζψο θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ φγθνπ 

ησλ πξνζθεξφκελσλ ηαηξηθψλ θξνληίδσλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηαηξνχο, ε ακνηβή 

θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε. 

 Οη γεληθνί ηαηξνί ζε απηά ηα δίθηπα ιεηηνπξγνχλ σο ζεκαηνθχιαθεο, έρνληαο 

απηνί  ην δηθαίσκα λα παξαπέκςνπλ ζε άιιε εηδηθφηεηα ηνλ αζζελή. Πνιινί 

πξνκεζεπηέο εθηφο απφ ηνλ γεληθφ ηαηξφ παξέρνπλ θαη γπλαηθνιφγν ζηηο γπλαίθεο ρσξίο 

λα ρξεηάδεηαη παξαπνκπή.  ( Personal Insurance) 

Ο PPO είλαη επίζεο έλαο νξγαληζκφο δηνηθνχκελεο πεξίζαιςεο πνπ πεξηιακβάλεη 

ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, λνζνθνκεία θαη άιινπο πξνκεζεπηέο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζχκβαζε κε 

αζθαιηδφκελν ή άιινλ ηξίηνλ εξγνδφηε γηα λα παξέρεη ηαηξηθή θξνληίδα κε κεησκέλν 

θφζηνο.  

Παξάιιεια ππάξρνπλ νηθνλνκηθνί  ινγαξηαζκνί κε πιενλεθηήκαηα θφξσλ ζηνπο 

νπνίνπο ηνπνζεηείηαη κέξνο ησλ θεξδψλ ησλ πνιηηψλ γηα λα θαιπθζνχλ εμεηδηθεπκέλα 

έμνδα ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη εμαξηεκέλεο θξνληίδαο. Σν πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνπ 

παξαθξαηείηαη εθπίπηεη απφ ηελ θνξνιφγεζε, ψζηε λα ππάξρεη ζεκαληηθφ φθεινο απφ 

ηελ θνξνιφγεζε ηεο κηζζνδνζίαο. Οξγαληζκνί πνπ δηαρεηξίδνληαη ηέηνηνπο 

ινγαξηαζκνχο είλαη νη Flexible Spending Arrangement (FSA), Health Saving Account 

(HAS), High Deductible Health Plan (HDHP),θαη ην Medical Savings Account (MSA) 

γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο. (Personal Insurance) 

 

2.3  Αξιολόγηζη ηος ζςζηήμαηορ ππόνοιαρ ηων ΖΠΑ 

Κξίλεηαη ζθφπηκν, λα πξνζπαζήζνπκε λα αμηνινγήζνπκε ην ζχζηεκα ησλ ΖΠΑ 

θαη λα δηαπηζηψζνπκε ζε πνηα ζεκεία πζηεξεί κε ηελ παξαδνρή πσο ε ππνδνκή ζε 

έκςπρν θαη άςπρν θεθάιαην είλαη άξηηα.  

Μπνξνχκε, ινηπφλ, λα δηαθξίλνπκε ηα λνζνθνκεία ζε κεπδοζκοπικά, ηα νπνία 

δηαρεηξίδνληαη νη κεγάιεο ηδησηηθέο εηαηξείεο, θαη ζε μη κεπδοζκοπικά, ηα νπνία 

δηαρεηξίδνληαη νη ηνπηθέο  θπβεξλήζεηο ησλ πνιηηεηψλ, ζξεζθεπηηθά ηάγκαηα ή κε 

θεξδνζθνπηθέο αλζξσπηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη πξνζθέξνπλ ζην επξχ θνηλφ ηδηαίηεξα 

ππεξεζίεο νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, πξνγελλεηηθφ έιεγρν θαη καηεπηηθέο-

γπλαηθνινγηθέο. Παξάιιεια, ππεξεζίεο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ  θαη 

εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο παξέρνληαη απφ εηδηθεπκέλεο θιηληθέο θαη απφ 

ρεηξνπξγηθά θέληξα (surgicenters).  
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Ζ αλαινγία γηαηξψλ ζηνλ πιεζπζκφ είλαη 2,56 αλά 1000 θαηνίθνπο θαη ησλ 

λνζειεπηψλ 9,37 αλά 1000 θαηνίθνπο, έρνληαο παξάιιεια πιήξε λνζνθνκεηαθή 

ππνδνκή κε θάιπςε 33 θξεβάηηα αλά 10.000 θαηνίθνπο. (WHO 2000) 

Οη δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη παξφκνηνη κε απηνχο φισλ ησλ 

αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ κε ην πξνζδφθηκν δσήο ζε άληξεο θαη γπλαίθεο λα παξνπζηάδεη 

ζηαζεξή αχμεζε θπκαηλφκελν ζηα 75 ρξφληα γηα ηνπο άληξεο θαη ζηα 80 γηα ηηο γπλαίθεο, 

ηνπο δείθηεο ζλεζηκφηεηαο λα κεηψλνληαη, ηνλ πιεζπζκφ λα παξνπζηάδεη κηθξή αχμεζε 

ηεο ηάμεο ηνπ 1%. Χζηφζν ην πνζνζηφ ησλ ρξφλησλ λνζεκάησλ  φπσο 

θαξδηναλαπλεπζηηθά λνζήκαηα παξφιν πνπ κεηψλεηαη παξακέλεη ζε πςειφ επίπεδν. 

(WHO 2000) 

Παξφια απηά o ΠΟΤ ην 2000 θαηέηαμε ηηο Ζ.Π.Α 37
ε
 ζε απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη 72ε ζε νιηθφ επίπεδν πγείαο  ησλ πνιηηψλ αλάκεζα ζε 191 θξάηε, ελψ ην ―CIA 

World fact book‖ ηηο θαηαηάζζεη ζηελ 41
ε 

ζέζε γηα ρακειφηεξε παηδηθή ζλεζηκφηεηα θαη 

ζηελ 45ε γηα ην πςειφηεξν ζπλνιηθφ πξνζδφθηκν δσήο. (WHO 2000) 

Ζ ρακειή θαηάηαμε ηεο ρψξαο απφ ηνλ WHO, παξά ην φηη νη Ζ.Π.Α μνδεχνπλ γηα 

ππεξεζίεο πγείαο πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε ρψξα, νθείιεηαη ζε κηα ζεηξά απφ 

αλεπάξθεηεο πνπ εκθαλίδεη ην ζχζηεκα πγείαο γηα ηνπο πνιίηεο. 

Φαίλεηαη, δε,  πσο ππάξρεη θαζνιηθή ζχλδεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

πνιίηε κε ηε δπλαηφηεηα ηεο πιήξνπο, κεξηθήο ή θαη αλχπαξθηεο πγεηνλνκηθήο θάιπςεο.  

Σν πνζνζηφ ησλ αλαζθάιηζησλ απμάλεηαη θαη απνηειείηαη θπξίσο απφ ηηο 

ρακειέο νηθνλνκηθέο ηάμεηο θαη αλζξψπνπο πνπ είλαη θάησ θαη θνληά ζην φξην ηεο 

θηψρεηαο πνπ έρεη νξηζηεί νκνζπνλδηαθά.  Σν 17% ησλ πνιηηψλ, πεξίπνπ,  πνπ αλήθνπλ 

ζηελ εξγαηηθή ηάμε,  δελ έρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε ή έρνπλ κεξηθή θάιπςε ζχκθσλα 

κε ην Γξαθείν Απνγξαθήο ησλ ΖΠΑ (U.S.Census Bureau). Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα 

απνθεχγνπλ λα αλαδεηήζνπλ ηαηξηθή θξνληίδα θαη φηαλ αλαδεηνχλ ηειηθά ε θαηάζηαζε 

ηεο πγείαο ηνπο είλαη ηφζν πξνρσξεκέλε πνπ ε ζεξαπεία θνζηίδεη πνιχ αθξηβά ζε 

θαηαζηάζεηο φπσο ν δηαβήηεο, ε ππέξηαζε θαη ηα ρξφληα λνζήκαηα. (U.S.Census Bureau) 

Σα άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηδησηηθή αζθάιηζε είλαη πηζαλφλ λα δηαγλσζηνχλ κε 

ηειεπηαίν ζηάδην θαξθίλνπ απφ απηνχο πνπ έρνπλ ηέηνηα αζθάιηζε, ελψ νη αζθαιηζκέλνη 

ζην Medicaid δε ιακβάλνπλ ηελ θαιχηεξε θξνληίδα ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε, έιεγρν θαη 

επαλεμέηαζε ζε πεξηπηψζεηο θαθνήζεηαο. Άιισζηε, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ ηδξχκαηνο 

Commonwealth Fund ν πιεζπζκφο κε ρξφληεο θαηαζηάζεηο πνπ απνθεχγεη ηελ ηαηξηθή 

θξνληίδα ιφγνπ θφζηνπο είλαη κεγαιχηεξνο θαηά 37-42% απφ ρψξεο φπσο ηελ 

Απζηξαιία, ηνλ Καλαδά, ηελ Γεξκαλία, ηελ Οιιαλδία, ηελ Μεγάιε Βξεηαλία.  
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 Δπίζεο ζην παξαπάλσ θαηλφκελν θνηλσληθψλ αληζνηήησλ πξνζηίζεηαη θαη ην 

θαηλφκελν ησλ θπιεηηθψλ αληζνηήησλ αθνχ νη κεηνλνηηθνί πιεζπζκνί ησλ 

Αθξνακεξηθαλψλ, ησλ Αζηαηψλ, ησλ Ηζπαλφθσλσλ θαη ησλ ηζαγελψλ Ηλδηάλσλ πνπ 

έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα εκθαλίζνπλ ρξφληα λνζήκαηα, θαθνήζεηα, ζαθραξψδε 

δηαβήηε, HIV, θαξδηναλαπλεπζηηθά λνζήκαηα, παηδηθή ζλεζηκφηεηα, αθνχ κεγάιν 

πνζνζηφ απηψλ ησλ πιεζπζκψλ αλήθνπλ ζηα ρακειά εηζνδήκαηα. (Commonwealth 

Fund) 

Σν θφζηνο ησλ αζθάιηζηξσλ έρεη αλνδηθή πνξεία, δηεπξχλνληαο ην θνηλσληθφ 

ράζκα ηεο πγεηνλνκηθήο θάιπςεο, πνπ νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε δήηεζε απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο γηα ππεξεζίεο πγείαο, ζε λέεο ζεξαπείεο, ζηελ απμεκέλε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο, ζηα δηεμνδηθά δηαγλσζηηθά ηεζη, ζηε κεηαθνξά ηνπ θφζηνπο απφ ηα 

θπβεξλεηηθά πξνγξάκκαηα ζηνπο ηδησηηθά αζθαιηδφκελνπο αθνχ ηα λνζνθνκεία θαη νη 

γηαηξνί ρξεψλνπλ κεγαιχηεξεο ηηκέο γηα ηηο ίδηεο ππεξεζίεο ζε απηνχο απφ φηη είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα ρξεψλνπλ ζηνπο δεκφζηα αζθαιηδφκελνπο.  

 Έηζη παξαηεξείηαη θαη ην θαηλφκελν φιν θαη ιηγφηεξνη ηαηξνί λα δέρνληαη λα 

θάλνπλ ζχκβαζε κε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Βέβαηα, ην 1973 ε θπβέξλεζε κε ην λφκν 

Health Maintenance Organization Act επηρνξήγεζε ηηο ΖΜΟ, κε απνηέιεζκα ην 

ρακειφηεξν θφζηνο ζηελ πεξίζαιςε θαη απμεκέλα θίλεηξα ζηελ αγνξά, ε άλνδνο ησλ 

αζθάιηζηξσλ παξακέλεη φκσο γεγνλφο.( The American Presidency Project) 

Έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο πεξίζαιςεο νθείιεηαη ζηελ εθηελή 

ζπληαγνγξάθεζε θαη ζηηο επηπιένλ παξαθιηληθέο θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ρσξίο 

ζνβαξή αηηηνινγία.  Απηφ νθείιεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ησλ ηαηξψλ γηα έγθαηξε θαη άκεζε 

δηάγλσζε θαη ζεξαπεία θαζφηη απεηινχληαη ζπρλά κε δηθαζηηθέο δηψμεηο γηα ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο, ζηνηρεία πνπ δηνγθψλνπλ ην θφζηνο, αθνχ νη ηαηξηθέο επηρεηξήζεηο εθηφο 

ηεο επηβάξπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε πεξηηηέο εμεηάζεηο αλαδεηνχλ θαη λνκηθή θάιπςε 

αξθεηά ζπρλά.  

Οινθιεξψλνληαο, ην δηνηθεηηθφ θφζηνο ζε έλα ηφζν πνιχπινθν ζχζηεκα κε 

ρηιηάδεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ φηη ζε ζπζηήκαηα φπνπ 

ππάξρεη έλαο βαζηθφο ρξεκαηνδφηεο, φπσο ζηελ Βξεηαλία. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ 

Harvard Medical School πεξίπνπ ην 31% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο γηα ηελ πγεία αθνξά ην 

δηνηθεηηθφ θφζηνο. (Harvard Medical School) 

Γηαπηζηψλνπκε πσο νη Ζ.Π.Α έρνπλ ηηο κεγαιχηεξεο δαπάλεο γηα ηελ πγεία απφ 

φια ηα αλεπηπγκέλα θξάηε θαη ηηο κεγαιχηεξεο αληζφηεηεο ζηελ αζθάιηζε ησλ πνιηηψλ 

ηεο επίζεο.  Οη δαπάλεο ηεο απνηεινχλ ην 16% ηνπ ΑΔΠ, πνιχ  πεξηζζφηεξν απφ ηα 
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αληίζηνηρα 10% θαη 9% ρσξψλ φπσο ν Καλαδάο, ε Διβεηία, ε Γεξκαλία, ε νπεδία πνπ 

αζθαιίδνπλ φινπο ηνπο πνιίηεο ηνπο. Σν θφζηνο γηα ηελ αζθάιηζε αλεβαίλεη κε ξπζκνχο 

κεγαιχηεξνπο απφ ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ηηο απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο, κε απνηέιεζκα λα 

απνηειεί  ην βαζηθφ πξφβιεκα ησλ πνιηηψλ. Απηφ πξνζβάιιεη πην πνιχ ηα ρακειά θαη 

κεζαία εηζνδήκαηα, αιιά θαη ηα αζθάιηζηξα ησλ εξγνδνηψλ. (Harvard Medical School) 

χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Harvard, ην 68% ησλ πεξηπηψζεσλ 

αδπλαηνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ νηθνλνκηθά είραλ ηαηξηθή αζθάιηζε αιιά ην θφζηνο ησλ 

επηπιένλ εμφδσλ γηα ηαηξηθέο ππεξεζίεο έθηαλε ην $ 12.000. Σν θφζηνο ηεο αζθάιηζεο 

είλαη ν ιφγνο ηεο χπαξμεο ηφζσλ πνιιψλ αλαζθάιηζησλ πνιηηψλ, ελψ έλαο ζηνπο 

ηέζζεξηο Ακεξηθαλνχο αληηκεησπίδεη πξφβιεκα ζηελ πιεξσκή ηαηξηθψλ εμφδσλ. Έηζη 

δεκηνπξγείηαη νμχ πξφβιεκα ζηελ θνηλσλία θαη ζπρλέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ 

επζπλείδεησλ ηαηξψλ κε επηρεηξεζηαθνχο παξάγνληεο γηα ζέκαηα εζηθήο θαη 

δενληνινγίαο. (Harvard University) 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1 

Σηοισεία αποηελεζμαηικόηηηαρ εςπυπαφκών και αμεπικανικού ζςζηήμαηορ ςγείαρ 

ΥΧΡΔ ΒΡΔΦΗΚΖ 

ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ/ 

1000 ΓΔΝΝΖΔΗ 

ΜΖΣΡΗΚΖ 

ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ/ 

100.000 

ΓΔΝΝΖΔΗ 

ΚΡΔΒΑΣΗΑ 

ΝΟΖΛΔΗΑ 

ΠΡΟΓΟΚΟΜΔΝΟ 

ΕΧΖ 

ΝΟΖΛΔΤΣ 

/100000 

ΗΑΣΡΟΗ 

/100000 

%ΑΔΠ 

ΖΠΑ 7,00 14,00 330/100000 77,7 976,00 256,00 16,0 

EU 5,21 6,00 540/100000 78,50 735,00 320,00 8,70 

UK 5,07 7,00 389/100000 79,00   8,10 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 4,14 5,24 858/100000 79,36 775,00 339,00 10,6 

ΓΑΛΛΗΑ 3,86 6,90 744/100000 80,50 722,00 336,00 10,5 

ΟΤΖΓΗΑ 3,16 1,98  80,55  325,00 9,10 

Πεγή: Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (ΠΟΤ) 

   

 

2.4 ύγκπιζη μεηαξύ ηων ζςζηημάηων Ζ.Π.Α. και εςπωπαϊκών σωπών 

 Ζ ζχγθξηζε ζπζηεκάησλ πγείαο απνηειεί δχζθνιε θαη πνιχπινθε δηαδηθαζία, 

φζνλ αθνξά ζηελ επηινγή ησλ θξηηεξίσλ ζχκθσλα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε ζχγθξηζε.  

Δκπιέθνληαη παξάγνληεο φπσο θνηλσληθφ-πνιηηηθνί, πνιηηηζκηθνί θαη δεκνγξαθηθνί.  

Έρεη κεγάιε ζεκαζία  ε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηα πνζνζηά ηεο ειηθηαθήο 

ζχλζεζεο απηνχ, ελψ παξάγνληεο ςπρνινγηθνί, κνξθσηηθνί, ηδενινγηθνί θαη 
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ζξεζθεπηηθνί επεξεάδνπλ ην επίπεδν πγείαο ησλ πνιηηψλ. Σν πην ζεκαληηθφ ζεκείν πνπ 

δπζθνιεχεη ηε ζχγθξηζε ησλ ζπζηεκάησλ είλαη φηη ε θάζε ρψξα έρεη αλαπηχμεη ην δηθφ 

ηεο ελλνηνινγηθφ πιαίζην ζην ζχζηεκα πγείαο, κε μερσξηζηή νξγάλσζε, κεζφδνπο θαη 

ζηφρνπο. 

ε γεληθέο γξακκέο, δηαπηζηψλνληαη νη εμήο δηαθνξέο ζηα δεκφζηα ζπζηήκαηα 

ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. θαη ζηα ηδησηηθά ζπζηήκαηα (ΖΠΑ): 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2 

Γιαθοπέρ δημοζίος & ιδιυηικού ζςζηήμαηορ ςγείαρ 

 Ηδησηηθφ Γεκφζην 

Κεληξηθφο ζρεδηαζκφο    

Κεληξηθή ρξεκαηνδφηεζε    

Ηδησηηθή δαπάλε    

Κεληξηθφο ζπληνληζκφο θαη έιεγρνο    

Πεξηθεξηθνπνίεζε ππεξεζηψλ    

Καζνιηθή θάιπςε ησλ πνιηηψλ    

Ηζφηηκε θάιπςε ησλ πνιηηψλ    

Γεκφζηα πγεία θαη πξνιεπηηθή δξάζε    

Διεχζεξε επηινγή γηαηξνχ    

Διεχζεξε επηινγή αζζελή απφ γηαηξφ    

Άζθεζε ηδησηηθήο ηαηξηθήο     

Λεηηνπξγία ηδησηηθψλ θιηληθψλ    

Διεχζεξε εγθαηάζηαζε γηαηξνχ    

Διεχζεξε ηηκνιφγεζε ππεξεζηψλ    

 

Δηδηθφηεξα φκσο, ηα ζπζηήκαηα ηείλνπλ λα ζπγθιίλνπλ θαη γη‘ απηφ παξαηεξνχκε 

ζηνηρεία ηνπ ηδησηηθνχ ζπζηήκαηνο (ΖΠΑ) φπσο ηδησηηθέο θιηληθέο θαη άζθεζε ηδησηηθήο  

ηαηξηθήο ζηα δεκφζηα ζπζηήκαηα θαη αληίζηνηρα ζηνηρεία δεκφζηαο παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηηο ΖΠΑ.  

Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα ζηελ Δπξψπε είλαη κεηθηά, δηαηεξψληαο έληνλν φκσο 

ηνλ θξαηηθφ ραξαθηήξα ηφζν ζηε ρξεκαηνδφηεζε, φζν θαη ζην επίπεδν νξγάλσζεο θαη 

δηνίθεζεο. Απηά ηα ζπζηήκαηα βαζίδνληαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ ζηελ θνηλσληθή 

αζθάιηζε, ππεξεηνχλ ηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο πξνζθέξνληαο ζπιινγηθή 
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θάιπςε ζηνλ πιεζπζκφ, ε νπνία ρξεκαηνδνηείηαη κε εηζθνξέο ζχκθσλα κε ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ θαζελφο θαη φρη κε ηηο αλάγθεο πγείαο πνπ έρεη, ελψ ην θξάηνο 

ζπκπιεξψλεη ηα ρξεκαηνδνηηθά θελά ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο εμαζθαιίδνληαο ζηνλ 

πιεζπζκφ έλα νπζηψδεο επίπεδν ππεξεζηψλ πγείαο. 

 χκθσλα κε ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ησλ 

πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη ην εληαίν πιαίζην νξγάλσζεο θαη απνθέληξσζεο  πνπ 

αλαπηχζζεηαη, δηαζθαιίδεηαη ε θαζνιηθή θαη ηζφηηκε θάιπςε ησλ πνιηηψλ αλεμάξηεηα 

απφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε θαη ηνλ ηφπν δηακνλήο. 

Γίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ηε δεκφζηα πγεία, ηελ πξφιεςε 

θαη ζηελ πγεηνλνκηθή δηαθψηηζε.  

Παξάιιεια φκσο, κε ηα ζεηηθά ζηνηρεία ησλ δεκνζίσλ-κεηθηψλ ζπζηεκάησλ 

παξνπζηάδνληαη δπζιεηηνπξγίεο φπσο ε αλάπηπμε γξαθεηνθξαηίαο πνπ επηβαξχλεη ηελ 

άζθεζε ηεο ηαηξηθήο, νη ιίζηεο αλακνλήο γηα ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ή εμέηαζε απφ 

εμεηδηθεπκέλν ηαηξφ, ε επαγγεικαηηθή ηαηξηθή ραιαξφηεηα, ε πεξηνξηζκέλε επηινγή 

γηαηξνχ θαη λνζνθνκείνπ πνπ έρεη ν αζζελήο θαη ε απνπζία απνηειεζκαηηθνχ 

κάλαηδκελη, αθνχ ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ησλ ππεξεζηψλ 

θαη ζηελ εξγαζηαθή ζρέζε θαη ηνλ ηξφπν ακνηβήο ησλ πξνκεζεπηψλ. 

 Αληίζεηα απφ απηά ηεο Δ.Δ., ην ζχζηεκα ησλ ΖΠΑ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

ειεπζεξία εγθαηάζηαζεο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, νη νπνίνη θαηά θχξην ιφγν 

αλήθνπλ ζε ηδηψηεο, ελψ νη ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο 

ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Θεσξεηηθά, δειαδή,  εμαζθαιίδεη ζηνλ αζζελή ην ειεχζεξν 

δηθαίσκα επηινγήο ηαηξνχ θαη λνζνθνκείνπ, δηθαίσκα ην νπνίν ακθηζβεηείηαη θαζψο 

θάηη ηέηνην εμαξηάηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ηνπ πνιίηε.  

Γηα ην ιφγν απηφλ παξνπζηάδνληαη ζε απηφ ην ζχζηεκα θαηλφκελα φπσο 

πγεηνλνκηθέο αληζφηεηεο θαη θνηλσληθέο αδηθίεο ζηνλ αλαζθάιηζην ή κεξηθψο 

αζθαιηζκέλν πνιίηε, θαηλφκελα πξνθιεηήο δήηεζεο απφ ηελ ηαηξηθή πιεπξά, άληζε 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, πςειφ δηνηθεηηθφ θφζηνο ιφγσ έιιεηςεο 

θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πιεζψξαο θνξέσλ, ππνβαζκηζκέλε πξνιεπηηθή δξάζε αθνχ 

ιφγσ ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο επηδίσμεο ηνπ θέξδνπο ππάξρεη 

πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε.  

Σα θξηηήξηα απνηειεζκαηηθφηεηαο θάζε ζπζηήκαηνο έρνπλ δηαθνξεηηθή 

βαξχλνπζα ζεκαζία γηα θάζε ρψξα αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη. Ο 

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, πνπ είλαη έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο κε 191 ρψξεο  κέιε, 

κε ηελ έθζεζε ηνπ 2000 πνπ είρε ζπληάμεη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 
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ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο πξνθάιεζε ζχειια αληηδξάζεσλ θαζψο νη ΖΠΑ θαηεηάγεζαλ 

ζηελ 37
ε
 ζέζε, ρακειφηεξα απφ ρψξεο φπσο ε Διιάδα. 

Απηφ ζπλέβε δηφηη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ΠΟΤ γηα λα αμηνινγήζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα  ησλ ζπζηεκάησλ αθνξνχλ ζηε γεληθή βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ 

πγείαο κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ δεηθηψλ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, ηεο κείσζεο ησλ 

αληζνηήησλ, ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θνηλνχ θαη ηεο 

δηαζθάιηζεο ηεο νηθνλνκηθά δίθαηεο δηαλνκήο. 

 χκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ ραξαθηεξηζηηθνί δείθηεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ έλα ζχζηεκα 

πγείαο  είλαη: 

 

 Σν γεληθφηεξν επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, 

 ε δηαλνκή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, 

 ε αληαπφθξηζε ησλ ππεξεζηψλ ζηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπ θνηλνχ, 

 ε ηζφηεηα ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηηο ππεξεζίεο, 

 ε δίθαηε δηαλνκή ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηνλ 

πιεζπζκφ. (WHO, 2000) 

ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζπζηήκαηα πγείαο, νη δείθηεο πνπ απαζρνινχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηνίθεζε πνηφηεηαο είλαη: ην κέγεζνο ησλ ιηζηψλ αλακνλήο, ε 

έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ρξήδνπλ ηαηξηθήο 

θξνληίδαο, ηα ζπληαγνγξαθνχκελα ιάζε, ε ηζφηηκε πξφζβαζε, ε απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, θαη ηα απνηειέζκαηα ζε ηνκείο ηεο πγείαο φπσο νη δείθηεο 

ζλεζηκφηεηαο, ε πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, ηα πνζνζηά θαξθίλνπ-αγγεηαθψλ παζήζεσλ, ε 

παρπζαξθία, ηα πνζνζηά δηαβήηε θαη θαπληζηψλ, ε θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ.  

Αλάινγα ινηπφλ κε ηνπο δείθηεο επηινγήο θαη ην βαζκφ βαξχηεηαο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο έρνπκε θαη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα.  

ηα παξαθάησ γξαθήκαηα έρνπλ επηιεγεί θάπνηνη ελδεηθηηθνί δείθηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο φπσο ην πξνζδφθηκν δσήο, βξεθηθή θαη κεηξηθή ζλεζηκφηεηα, νη 

αλζξψπηλνη πφξνη (γηαηξνί θαη λνζειεπηέο) θαη νη πιηθνί πφξνη (θξεβάηηα λνζειείαο) 

θαζψο θαη ην πνζνζηφ δαπαλψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

γηα θάζε ρψξα. (WHO 2006)  
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1 

Σύγκπιζη μηηπικήρ & βπεθικήρ θνηζιμόηηηαρ 

 

Πεγή: WHO, 2006 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2 

Σύγκπιζη ανθπώπινυν και ςλικών πόπυν 

 

Πεγή: WHO, 2006 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3 

Σύγκπιζη δαπανών ςγείαρ υρ ποζοζηό % ηος ΑΔΠ 

 

Πεγή: WHO, 2006 

7,00
5,21 5,07 4,14 3,86 3,16

14,00

6,00 7,00
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1,98

ΒΡ.ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ Μ.ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ

330,00

540,00

389,00

858,00
744,00

976,00

735,00 775,00
722,00

256,00 320,00 339,00 336,00 325,00

ΗΠΑ EE H.B. ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΟΥΗΔΙΑ

ΚΡΔΒΑΣΗΑ ΝΟΖΛΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΔ ΗΑΣΡΟΗ

77,70 78,50 79,00 79,36 80,50 80,55

16,00
8,70 8,10 10,60 10,50 9,10

ΖΠΑ EE H.B. ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΓΑΛΛΗΑ ΟΤΖΓΗΑ

ΠΡΟΓΟΚΗΜΟ ΕΧΖ % ΑΔΠ
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Παξαηεξνχκε απφ ηα γξαθήκαηα πσο νη ΖΠΑ παξφιν πνπ έρνπλ ηηο κεγαιχηεξεο 

δαπάλεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο σο πνζνζηφ % ηνπ ΑΔΠ θαη δαπάλεο πιηθψλ 

πφξσλ (θξεβάηηα λνζειείαο), πζηεξνχλ ζηνπο έκςπρνπο πφξνπο (λνζειεπηέο-γηαηξνχο)  

θαη έρνπλ ηνλ κεγαιχηεξν δείθηε βξεθηθήο θαη κεηξηθήο ζλεζηκφηεηαο απφ ηνλ κέζν φξν 

ηεο ΔΔ θαη κάιηζηα κε κεγάιε δηαθνξά απφ ηα αλεπηπγκέλα θξάηε ηεο Δπξψπεο. 

Αληίζεηα, νη δείθηεο ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ είλαη πνιχ θαιχηεξνη θαζψο ε 

ζπλνιηθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ βειηίσζε ην ζπλνιηθφ επίπεδν πγείαο ησλ πνιηηψλ, 

ελψ ζηηο ΖΠΑ ην κεγάιν πνζνζηφ αλαζθάιηζησλ ή κεξηθψο αζθαιηζκέλσλ πνπ δελ 

απνιακβάλεη ησλ ίδησλ ππεξεζηψλ πγείαο, επηδεηλψλεη ηνπο δείθηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΑΝΑΦΑΛΗΣΟΗ ΣΗ ΖΠΑ 

 

3.1 Ο απιθμόρ ηων αναζθάλιζηων 

Οη Ακεξηθαλνί πνιίηεο έρνπλ πξφζβαζε ζηα αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα 

πγεηνλνκηθήο θάιπςεο κέζσ: 

 πξνγξακκάησλ βαζηζκέλσλ ζηελ εξγαζία/απαζρφιεζε ηνπο 

 ησλ εηαηξεηψλ ηδησηηθήο αζθάιηζεο πγείαο, θαη 

 ηνπ πξνγξάκκαηνο Medicaid 

Ο ηεξάζηηνο αξηζκφο αλζξψπσλ ρσξίο θακία αζθαιηζηηθή θάιπςε ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ήηαλ κηα απφ ηηο αξρηθέο αλεζπρίεο πνπ εθθξάζηεθε 

απφ ηνπο ππέξκαρνπο ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. χκθσλα κε ην 

Γξαθείν Απνγξαθήο ησλ ΖΠΑ (U.S.Census Bureau), ην 2008 ππήξραλ 46,3 

εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζηηο ΖΠΑ (δει. ην 15,4% ηνπ πιεζπζκνχ), νη νπνίνη δελ 

θαιχπηνληαλ απφ θαλελφο είδνπο αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα πγείαο  (U.S. Census Bureau, 

2010) 

Σαπηνρξφλσο, ξαγδαία αχμεζε παξνπζηάδεη ην  πνζνζηφ ησλ κε ειηθησκέλσλ νη 

νπνίνη είλαη αλαζθάιηζηνη. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ 12,8% επί ηνπ πιεζπζκνχ ην 1987 

θηάλεη ζην 18,1% ηνπ πιεζπζκνχ ην 2005 εκθαλίδνληαο απμεηηθέο ηάζεηο απφ ην 1999.  

(Center For American Progress, 2009) 

 

  

http://www.americanprogress.org/issues/2009/05/insurance_loss.html
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4 

Ποζοζηό ενήλικυν επγαηών συπίρ αζθαλιζηική κάλςτη ( 1987-2005) 

 

Πεγή: Employee Benefit Research Institute, Estimates from the Current Population 

Survey, March 1988-2006, Washington DC, 2006  

 

ηελ θαηεγνξία ησλ αλαζθαιίζησλ αλήθνπλ θπξίσο: 

 νη θησρνί εξγαδφκελνη  

 νη άλεξγνη 

 νη πγηείο εξγαδφκελνη νη νπνίνη ζπλεηδεηά έρνπλ επηιέμεη λα κε ιάβνπλ 

κέξνο ζε αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα 

 νη απνξξηθζέληεο εξγαδφκελνη ή άλεξγνη απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

ιφγσ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ ή παζήζεσλ 

  θάπνηνη νη νπνίνη έκεηλαλ ρσξίο αζθάιηζε πγείαο πξνζσξηλά 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 5 

Αναζθάλιζηοι Αμεπικανοί ανάλογα με ηο ειζόδημα ηο 2007 

 

Πεγή:  U.S. Census Bureau, Annual Social & Economic Data, Washington DC, 2008 

 

ε έθζεζε ηνπ Γξαθείνπ Απνγξαθήο ησλ ΖΠΑ (U.S. Census Bureau) ηα  

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνπο αλαζθάιηζηνπο δείρλνπλ φηη ν αξηζκφο ηνπο έρεη 

αλέβεη ζε 49,9 εθαηνκκχξηα ην 2010 απφ 49 εθαηνκκχξηα ην 2009. Υσξίο λα ζεσξείηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ε άλνδνο παξαηεξνχκε φηη ζε απφιπηα κεγέζε ν αξηζκφο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ ην 2010 απμήζεθε ζε 256,2 εθαηνκκχξηα απφ 255,3 ην 2009. 

χκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο, ην 2009 ππήξραλ 50,7 

εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζηηο ΖΠΑ (16,7% ηνπ πιεζπζκνχ) νη νπνίνη δελ είραλ αζθάιηζε 

πγείαο. Πνζνζηφ, δειαδή δηεπξπκέλν απφ εθείλν ηνπ 2008, φηαλ ππήξραλ 46,3 

εθαηνκκχξηα αλαζθάιηζηνη (15,4% ηνπ πιεζπζκνχ) ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. (U.S. Census 

Bureau, 2010) 

Έλα πνιχ ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ ζηεξνχληαη 

αζθάιηζεο θάπνηα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πνιπεηνχο πεξηφδνπ, ν νπνίνο είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ηξέρνληα αξηζκφ αλαζθάιηζησλ.  

Μειέηε πνπ δεκνζηεχζεθε ην 2009 εθηηκά φηη πεξίπνπ 86,7 εθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη ήηαλ αλαζθάιηζηνη ζε θάπνην ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεηίαο 2007-2008. 

Απηφ αληηπξνζψπεπε πεξίπνπ ην 29% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ ΖΠΑ εθείλε ηε 

ζηηγκή. Πεξίπνπ, δειαδή, ν έλαο ζηνπο ηξεηο θάησ ησλ 65 εηψλ. Σξεηο ζηνπο ηέζζεξηο 

απφ απηνχο, δε, έκεηλαλ  ρσξίο λα αζθαιηζηηθή θάιπςε πγείαο γηα ηνπιάρηζηνλ γηα έμη 

κήλεο. (Families USA , 2009) 

  

3.2 Αναζθάλιζηα παιδιά και νέοι 

Ζ ηξέρνπζα εθηίκεζε γηα ηα αλαζθάιηζηα παηδηά δελ δηαθέξεη πνιχ απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο. Σν 2009, ζχκθσλα πάληα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Γξαθείνπ Απνγξαθήο ησλ 

30%

32%

18%

20% Ω 24.999 $

25.000 $ - 49.999$

50.000 $-74.999 $

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 75.000 $

http://www.familiesusa.org/resources/newsroom/press-releases/2009-press-releases/one-of-three-uninsured.html
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ΖΠΑ, αλαθέξεηαη φηη 10%  -δειαδή 7,5 εθαηνκκχξηα παηδηά θάησ ησλ 18 εηψλ- ήηαλ 

ηαηξηθά αλαζθάιηζηα.  

Ζ έιιεηςε αζθάιηζεο ζηα παηδηά πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο είλαη 15,1% 

κεγαιχηεξε απφ ην κέζν φξν ησλ αλαζθαιίζησλ παηδηψλ ζηηο ΖΠΑ. Απηφ, απνηειεί κηα 

ζνβαξή απφδεημε φηη φζν ρακειφηεξν είλαη ην εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ ηφζν πην 

πηζαλφ είλαη λα απνπζηάδεη ε αζθάιηζε. 

Σν 2009, έλα λνηθνθπξηφ κε εηήζην εηζφδεκα $ 25.000 ή ιηγφηεξν είρε κηα 

πηζαλφηεηα ηεο ηάμεο ηνπ 26,6% λα πεξηιακβάλεηαη ζε εθείλα κε ηελ απνπζία 

αζθάιηζεο, ελψ ζηα λνηθνθπξηά ηα νπνία έρνπλ εηήζην εηζφδεκα ηεο ηάμεο άλσ ησλ $ 

75.000 απηή ε πηζαλφηεηα γίλεηαη κφιηο 9,1% . (U.S. Census Bureau, 2010) 

 

3.3 Αιηίερ ηος μεγάλος απιθμού αναζθάλιζηων  

H αηηία απηνχ ηνπ πνζνζηνχ αλαζθαιίζησλ παξακέλεη έλα κείδνλ δήηεκα 

πνιηηηθήο ζπδήηεζεο. Ζ αχμεζε ηνπ θφζηνπο αζθάιηζεο έρεη ζπκβάιιεη ζηελ εκθάληζε 

κηαο ηάζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία φιν θαη ιηγφηεξνη εξγνδφηεο πξνζθέξνπλ αζθάιηζε 

πγείαο. Σελ ίδηα ζηηγκή, επίζεο πνιινί εξγνδφηεο, γηα λα δηαρεηξηζηνχλ απηφ ην κεγάιν 

θφζηνο απαηηνχλ φιν θαη πςειφηεξεο εηζθνξέο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο 

Σα πξφζσπα πνπ θαιχπηνληαη απφ πξνγξάκκαηα αζθάιηζεο πγείαο 

ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ θπβέξλεζε έρνπλ απμεζεί ειαθξψο θαη απφ 30,6% (ή  93,2 

εθαηνκκχξηα αζθαιηζκέλνπο ην 2009) πιένλ  θαιχπηεηαη ην  31% (95 εθαηνκκχξηα 

αζθαιηζκέλνη). 

Οη θαιππηφκελνη κε βάζε ηελ απαζρφιεζή ηνπο έρνπλ επίζεο ειαηησζεί θαζψο 

ππήξμε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζην 55,3% ην 2010 απφ 56,1% ην 2009. (U.S. Census 

Bureau, 2010) 

Ο αξηζκφο θαη ην πνζνζηφ ησλ αλαζθάιηζησλ Ακεξηθαλψλ απφ ην 1987 σο ην  

2008 κπνξεί λα είλαη έηζη είηε γηαηί:  

 ε δνπιεηά ηνπο δελ πξνζθέξεη αζθαιηζηηθή θάιπςε 

 είλαη άλεξγνη θαη δελ κπνξνχλ λα πιεξψλνπλ γηα ηελ αζθάιηζε ηνπο 

 είλαη νηθνλνκηθά ζε ζέζε λα αγνξάζνπλ αζθάιηζε, αιιά ζεσξνχλ απαγνξεπηηθφ 

ην πςειφ θφζηνο  

Καηά ην 2009 ην ζπλερηδφκελν ρακειφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο επεξέαζε 

αξλεηηθά φζνπο είραλ πξνεγνπκέλσο εγγξαθεί ζε πξνγξάκκαηα βαζηζκέλα ζηελ 
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απαζρφιεζε. Σν Γξαθείν Απνγξαθήο δηαπηζηψλεη πηψζε ζην πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ 

55% . 

Οη ρακειφκηζζνη εξγαδφκελνη έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο απφ ηα άηνκα κε 

πςειφηεξα εηζνδήκαηα λα ηνπο πξνζθεξζεί αζθαιηζηηθή θάιπςε απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπο 

(ή απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπ ζπδχγνπ ηνπο) θαη -θπζηθά- είλαη θαη ζε ρεηξφηεξε ζέζε ζην λα 

αληέμνπλ νηθνλνκηθά ηελ θάιπςε απηή κε δηθά ηνπο ρξήκαηα. 

 Ξεθηλψληαο απφ κία πνιηηηθή ειέγρνπ κηζζψλ θαη ηηκψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β' 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη θαηνρπξψλνληαο λνκηθά ην δηθαίσκά ηνπο, κε θνξναπαιιαγή 

ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο απφ ην 1954, νη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη  Ακεξηθαλνί έρνπλ 

ιάβεη αζθάιηζε πγείαο απφ ηνπο εξγνδφηεο ηνπο. (Federal Reserve Bank of San 

Francisco, 2009) 

Χζηφζν, νη πξφζθαηεο ηάζεηο δείρλνπλ κηα ζπλερή κείσζε ηεο παξνρήο ησλ 

εξγνδνηψλ ζηηο αζθαιηζηηθέο παξνρέο πγείαο. Δίλαη αμηνζεκείσην πσο ην  2000, ην 68% 

ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ κε 3 έσο 199 εξγαδφκελνπο πξνζέθεξαλ παξνρέο πγείαο. Απφ 

ηφηε ν αξηζκφο απηφο ζπλέρηζε λα κεηψλεηαη κέρξη ην 2007, φηαλ ην 59% θξφληηδε γηα ηελ 

παξνρή πγεηνλνκηθήο αζθάιηζεο. 

Απφ ηελ άιιε, γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο κε 200 ή πεξηζζφηεξνπο 

εξγαδνκέλνπο, ην πνζνζηφ  παξέκεηλε ίδην ζην δηάζηεκα 2000-2007, κε ην 99% ησλ 

εξγνδνηψλ λα πξνζθέξνπλ αζθαιηζηηθέο πγεηνλνκηθέο παξνρέο. 

Καηά κέζν φξν, ιακβάλνληαο ππ‘ φςηλ φιεο ηηο εηαηξείεο, δειαδή, απφ ην 69% 

ηνπ 2000 θηάζακε ζην 2007 φπνπ ην 60% ησλ εξγνδνηψλ θαιχπηνπλ ηηο αζθαιηζηηθέο 

αλάγθεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, θάηη πνπ αλ κε ηη άιιν απνηειεί ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε. (Kaiser Family Foundation & Health Research and Educational Trust, 

2007) 

Μία κειέηε πνπ δεκνζηεχζεθε ην 2008 αλέδεημε ην γεγνλφο πσο νη άλζξσπνη ησλ 

νπνίσλ ε πγεία θπκαίλεηαη ζην κέζν φξν είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα κείλνπλ αλαζθάιηζηνη, 

αλ αλήθνπλ ζε νκάδεο κε κεγάια νκαδηθά αζθαιηζηήξηα πγεηνλνκηθήο θάιπςεο, ελψ 

εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο αλ αλήθνπλ ζε κηθξφηεξα νκαδηθά αζθαιηζηήξηα 

θαη αθφκα πην πηζαλφ λα κείλνπλ αλαζθάιηζηνη είλαη εθ‘ φζνλ έρνπλ αηνκηθή αζθάιηζε 

πγείαο. 

Όκσο, γηα αλζξψπνπο ζε ρακειή ή κέηξηα πγεία, νη πηζαλφηεηεο λα ράζνπλ ηελ 

θάιπςε είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο γηα ηα άηνκα πνπ είραλ κηθξά νκαδηθά αζθαιηζηήξηα ζε  

ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ είραλ αηνκηθή αζθάιηζε. 
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Οη ζπγγξαθείο απνδίδνπλ ηα απνηειέζκαηα απηά ζην ζπλδπαζκφ ηεο 

εμαηνκηθεπκέλεο αγνξάο πνπ έρεη πςειέο δαπάλεο θάιπςεο θαη ηεο εγγπεκέλεο 

αλαλέσζε ηεο θάιπςεο. Ζ αηνκηθή θάιπςε θνζηίδεη πεξηζζφηεξν αλ αγνξαζηεί απφ 

θάπνηνλ, φηαλ εκθαλίζεη θάπνηα πάζεζε ή θάπνην πξφβιεκα πγείαο αιιά παξέρεη 

θαιχηεξε πξνζηαζία (ζε ζχγθξηζε κε ην νκαδηθφ αζθαιηζηήξην) έλαληη πςειψλ  

αζθάιηζηξσλ γηα ήδε αζθαιηζκέλνπο αηνκηθά νη νπνίνη γίλνληαη πςεινχ θηλδχλνπ. 

Σα πγηή άηνκα είλαη πην πηζαλφ λα ειαηηψζνπλ ηελ αηνκηθή αζθαιηζηηθή θάιπςε 

απφ ην λα κεηψζνπλ ηε  ιηγφηεξν αθξηβή πνπ ηνπο παξέρεη ε εξγαζία ηνπο, αιιά, αλ 

αξξσζηήζνπλ ζνβαξά, κε ηελ θάιπςε ηνπ νκαδηθνχ αζθαιηζηεξίνπ ηνπο είλαη πην 

εχθνιν λα ράζνπλ νιφθιεξε ή κέξνο ηεο θάιπςεο απφ φηη ζηελ αηνκηθή αζθάιηζε. 

(Pauly, Lieberthal, 2008) 

Πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην ησλ αλαζθάιηζησλ είλαη επηιέμηκν πξνο θξαηηθή 

θάιπςε, αιιά δελ είλαη εγγεγξακκέλν. 

Πηζαλέο αηηίεο είλαη: 

 ε έιιεηςε επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ  

 ε άγλνηα  

 ε κε ελεκέξσζε γηα ηνλ ηξφπν εγγξαθήο,  

 ε απξνζπκία πνιιψλ γηα λα κε ζηηγκαηηζηνχλ θνηλσληθά ιφγσ ηεο επηθξαηνχζαο 

αληίιεςεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θξαηηθή θάιπςε 

 ε κε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ ήδε εγγεγξακκέλσλ 

 νη επαρζείο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο. (Holahan, Cook, Dubay, 2007), (NIHCM 

Foundation,  2008) 

Μηα κειέηε απφ ην Ίδξπκα Kaiser (The Kaiser Family Foundation) δεκνζηεχζεθε 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009 θαη θαηέδεημε φηη: 

 ην 45% ησλ ρακεινχ εηζνδήκαηνο ελειίθσλ θάησ ησλ 65 εηψλ πάζρεη απφ έιιεηςε 

πγεηνλνκηθήο αζθάιηζεο. 

 ρεδφλ ην έλα ηξίην ησλ κε ειηθησκέλσλ ελήιηθσλ είλαη κε εηζφδεκα θνληά ζην 

νκνζπνλδηαθφ φξην ηεο θηψρεηαο.  

 Οη ρακεινχ εηζνδήκαηνο ελήιηθεο είλαη γεληθά λεαξφηεξνη, ιηγφηεξν κνξθσκέλνη, θαη 

είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα δνπλ ζε έλα λνηθνθπξηφ κε έλα πιήξνπο απαζρφιεζεο 

εξγαδφκελν ζε ζχγθξηζε κε ελήιηθεο πςεινηέξσλ εηζνδεκάησλ 

Απηνί νη παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο λα κελ είλαη 

αζθαιηζκέλνη. 
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Δπηπιένλ, νη πηζαλφηεηεο λα είλαη πγηείο κεηψλνληαη φζν κεηψλεηαη θαη ην 

εηζφδεκα θαζψο ην 19% ησλ ελειίθσλ κε εηζνδήκαηα θάησ απφ ην νκνζπνλδηαθφ 

επίπεδν ηεο θηψρεηαο πεξηγξάθνπλ ηελ πγεία ηνπο σο κέηξηα ή θαθή. (The Kaiser Family 

Foundation, 2009) 

 

3.4 ςνέπειερ 

Ζ έιιεηςε αζθάιηζεο πξνθαιεί εηεζίσο ζρεδφλ 18.000 ζαλάηνπο νη νπνίνη ζα 

κπνξνχζαλ έρνπλ απνθεπρζεί, κε βάζε θάπνηεο έξεπλεο. (Institute of Medicine of the 

National Academies of Science, 2004). Δλψ κε βάζε άιιεο, πάλσ απφ 44.800 επηπιένλ 

ζάλαηνη εηεζίσο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζπλδένληαη κε ηε κε αζθάιηζε. (Wilper, 

Woolhandler, Lasser, McCormick, Bor, Himmelstein, 2009) 

Απφ ηε κία πιεπξά, αληηιακβαλφκαζηε φηη ην θφζηνο ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ 

αλαζθάιηζησλ πξέπεη ζπρλά λα απνξξνθάηαη απφ παξφρνπο φπσο θηιαλζξσπηθέο 

νξγαλψζεηο ή λα κεηαθπιίεηαη  ζηνπο αζθαιηζκέλνπο κέζσ πςειφηεξσλ αζθαιίζηξσλ 

πγείαο ή λα θαηαβάιινληαη απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο κέζσ πςειφηεξσλ θφξσλ. 

(Groman, 2004) Απφ ηελ άιιε πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε πσο νη αλαζθάιηζηνη ζπρλά 

επηδνηνχλ ηνπο αζθαιηζκέλνπο, δηφηη ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξεο ππεξεζίεο αθήλνληαο ηηο 

ειεχζεξεο. (Graham, 2007), (USA Today, 2004) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

Ζ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΖΠΑ 

 

4.1  Ηζηοπία μεηαππςθμιζηικών πποζπαθειών ηηρ ςγείαρ ηων ΖΠΑ 

Σν δήηεκα ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο  ηεο πγείαο ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο απνηεινχζε ην αληηθείκελν ηεο πνιηηηθήο ζπδήηεζεο απφ ηηο αξρέο 

ηνπ 20νπ αηψλα. 

Οη  πξψηεο πξνηάζεηο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε νκνζπνλδηαθφ επίπεδν 

αλάγνληαη ζην 1854 φηαλ δεκηνπξγήζεθε έλαο ινγαξηαζκφο πξνο φθεινο ησλ απφξσλ 

ςπρηαηξηθψλ αζζελψλ, ησλ ηπθιψλ, θνπθψλ θαη άιαισλ. Σν λνκνζρέδην απηφ είρε 

πξνηαζεί απφ ηελ αθηηβίζηξηα Dorothea Dix, ην νπνίν πέξαζε ηα δχν ζψκαηα ηνπ 

Κνγθξέζνπ, αιιά αζθήζεθε βέην απφ ηνλ πξφεδξν Franklin Pierce. (Tiffany, 1890) 

Ο Pierce ππνζηήξημε φηη ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε δελ ζα πξέπεη λα δεζκεπζεί 

γηα ηελ θνηλσληθή πξφλνηα, ε νπνία πίζηεπε φηη ήηαλ επζχλε ησλ πνιηηεηψλ. Απηφ ην 

βέην απνηέιεζε ζηαζκφ γηα ηελ Ακεξηθή, αθνχ γηα 70 ρξφληα δελ ππήξρε θακία 

ζπκκεηνρή ηνπ νκνζπνλδηαθνχ θξάηνπο ζηελ θνηλσληθή πξφλνηα, κέρξη ηε κεγάιε 

χθεζε. (Pierce, 1854)  

Οη πξνζπάζεηεο ησλ ΖΠΑ γηα ηελ επίηεπμε θαζνιηθήο θάιπςεο μεθίλεζαλ κε ην  

Theodore Roosevelt  ζηηο εθινγέο ηνπ 1912 αιιά δελ επνδψζεθαλ. (Igel Lee 2008) 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Μεγάιεο Ύθεζεο ην 1933,  ν Franklin D. Roosevelt 

δήηεζε απφ ηνλ Isidore Falk θαη ηνλ Edgar Sydenstricter λα βνεζήζεη ζην ζρέδην ησλ 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ πνπ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζην πξφγξακκα δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε ζηελ πγεηνλνκηθή  πεξίζαιςε. Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο δέρηεθαλ ηελ 

επίζεζε απφ ηελ  Ηαηξηθή Έλσζε ηεο Ακεξηθήο θαη απφ ηηο πνιηηείεο γηαηί ζεσξήζεθαλ 

σο «ππνρξεσηηθή αζθάιηζε πγείαο».   

Μεηά ηνλ  Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ν πξφεδξνο  Harry Truman ππνζηήξημε ηελ 

θαζνιηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε σο Fair Deal, αιιά ιφγσ έληνλεο αληίδξαζεο ηεο 

αληηπνιίηεπζεο απηή ζηακάηεζε. Σν 1946 θαηάθεξε λα πεξάζεη ην λφκν γηα ηελ Φπρηθή 

Τγεία επεηδή ζηεξίρηεθε ζηελ έξεπλα θαη εθαξκνγή ηνπ Ννζνθνκείνπ Hill Burton. 

Σν 1965 ν πξφεδξνο  Lyndon Johnson ζέζπηζε λνκνζεζία ε νπνία εηζήγαγε ην 

Medicare, πνπ θαιχπηεη ηφζν ηε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, φζν θαη ηε γεληθή ηαηξηθή 

(πξσηνβάζκηα πγεία) γηα ηνπο ειηθησκέλνπο, έρνληαο θαηαβάιιεη ν ζπληαμηνχρνο θάπνην 
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πνζφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο. Θέζπηζε, επίζεο, ην  Medicaid  κε ην 

νπνίν ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ζπγρξεκαηνδνηεί κε ηηο πνιηηείεο, έλα πξφγξακκα γηα 

ηνπο θησρνχο. (Uwe E. Reinhardt, Ph. D. James Madison) 

 Σν 1974 ν Πξφεδξνο  Richard M. Nixon εηζήγαγε έλα λφκν γηα ηελ αζθάιηζε ηεο 

πγείαο. Σν ζρέδην  ηνπ Nixon ππνρξέσλε ηνπο εξγνδφηεο λα πιεξψλνπλ ηελ αζθάιηζε 

ζηνπο ππαιιήινπο ηνπο, δεκηνπξγψληαο έλα παξφκνην πξφγξακκα κε ην Medicaid, ζην 

νπνίν θάζε Ακεξηθαλφο ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί κε ηελ θαηαβνιή ελφο πνζνχ κε βάζε 

ην εηζφδεκα. (Himmelstein David U., Woolhandle  Steffie  2007) 

Ο Ted Kennedy απέξξηςε ην  ζρέδην ηνπ Nixon επεηδή δελ ήηαλ απηφ αθξηβψο 

πνπ ήζειε. Αξγφηεξα ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ήηαλ κηα ρακέλε επθαηξία λα θάλεη κηα 

ζεκαληηθή πξφνδν πξνο ην ζηφρν ηνπ. (Richard Sisk 2009)  

Σν πξφγξακκα Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act ηνπ 1985 (COBRA) 

ηξνπνπνίεζε ην πξφγξακκα ζπληαμηνδφηεζεο Employee Retirement Income Security Act 

ηνπ 1974 (ERISA) γηα λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο λα ζπλερίζνπλ ηελ 

αζθαιηζηηθή ηνπο  θάιπςε θαη κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ απαζρφιεζε.  (U.S. Department 

of Labor, 2009) 

Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο απαζρφιεζε έληνλα ηηο ΖΠΑ επί 

πξνεδξίαο  Bill Clinton κε επηθεθαιή ζηελ πξνζπάζεηα απηή ηελ πξψηε θπξία, Hillary 

Clinton. Σν 1996 δηεπθφιπλε ηνπο εξγαδφκελνπο δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπληεξνχλ ηελ αζθαιηζηηθή ηνπο θάιπςε, φηαλ αιιάδνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ή φηαλ ράλνπλ 

ηελ εξγαζία ηνπο θαη παξείρε, επίζεο, ηα εζληθά πξφηππα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηεο πγείαο, κε ηε  Health Insurance Portability and 

Accountability Act (HIPAA).  

Σν 1997 ηδξχζεθε ην State Children's Health Insurance Program (SCHIP) γηα ηα 

παηδηά απφ ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε γηα λα παξέρεηαη αζθάιηζε πγείαο ζε παηδηά 

πνπ νη νηθνγέλεηεο ηνπο βξίζθνληαη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο. (Schip Information 

Center)  

Σν 2000 ε Health Insurance Association of America (HIAA) ζπλεξγάδεηαη κε ηηο 

νηθνγέλεηεο  ησλ ΖΠΑ θαη  ηελ American Hospital Association (ΑΖΑ) γηα λα βξνπλ 

θνηλά ζεκεία ζηελ επέθηαζε ηεο θάιπςεο ησλ αλαζθάιηζησλ. (Kahn III Charles N. and 

Pollack Ronald F, 2001) 

Σν 2001, επί πξνεδξίαο Bush,  ζπδεηήζεθε ζην Κνγθξέζν, λα ρνξεγεζεί ζηνπο 

αζζελείο έλαο  θαηάινγνο κε ηα δηθαηψκαηα ηνπο ζηελ πγεία. Οη ηδέεο γηα ην επηρείξεκα 

απηφ πξνήιζαλ απφ ην  Consumers' Bill of Rights. Πνιιέο νκάδεο ζπκθεξφλησλ, φπσο ε 
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American Hospital Association (ΑΜΑ) θαη ε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία ηάρζεθαλ θαηά 

ηνπ λνκνζρεδίνπ. Ζ παξνρή επείγνπζαο  ηαηξηθήο  πεξίζαιςεο ζε φινπο, αλεμάξηεηα απφ 

ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, απνδείρζεθε φηη είλαη ην κεγαιχηεξν εκπφδην γηα απηφ ην 

λνκνζρέδην. Ζ πξσηνβνπιία απηή ηειηθά απέηπρε λα πεξάζεη ην Κνγθξέζν ην 2002. 

Ο  Bush ππέγξαςε ην λφκν Medicare Prescription Drug, Improvement, and 

Modernization Act, γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη ζηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Σν 2006, ηνλ νξγαληζκφ ηεο HIAA  δηαδέρηεθε ην America's 

Health Insurance Plans (AHIP), ην νπνίν ην 2007 εμέδσζε έλα ζχλνιν  πξνηάζεσλ, γηα 

λα έρεη θάζε Ακεξηθαλφο πξφζβαζε ζε κηα νηθνλνκηθά εθηθηή αζθάιεηα πγείαο, θαζψο 

θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ησλ ΖΠΑ. 

(Kahn III Charles N. and Pollack Ronald F, 2001) 

Οηθνλνκηθή Έξεπλα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ην 2008, κε ηίηιν  «Μεηαξξχζκηζε ηεο 

Τγείαο», απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, πνπ δεκνζηεχζεθε ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2008, έδεημε φηη:   

 

 Σα θνξνινγηθά νθέιε ηνπ εξγνδφηε βαζηδφκελα ζηηο αζθάιεηεο ζα πξέπεη λα 

θαηαξγεζνχλ. 

 Σα έζνδα απφ ηε θνξνινγία ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  γηα ηελ ελίζρπζε  ηεο 

πγεηνλνκηθήο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο. 

 Οη επηδνηήζεηο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη είηε άκεζεο επηδνηήζεηο είηε λα 

απνηειέζνπλ θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο, ψζηε λα ελζαξξχλεη ηε ζπλείδεζε ησλ 

ρακειφκηζζσλ  θαη λα ηνπο σζήζεη ζηελ  αγνξά αζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ  

πγείαο. (OECD, 2008) 

 

Σν Γεθέκβξην ηνπ 2008, ην Ηλζηηηνχην γηα ην κέιινλ ηεο Ακεξηθήο ―Ways and Means 

Health Subcommittee‖ (Σξφπνη θαη Μέζα Τγείαο)  καδί κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Pete 

Stark, μεθίλεζε κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Hacker Jacob, ν νπνίνο είλαη ζπλ-δηεπζπληήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Berkeley, έλα θνηλφ ζρέδην αζθάιηζεο πγείαο γηα λα αληαγσληζηεί επί 

ίζνπο φξνπο κε ηδησηηθά αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα. Απηφ ζεσξείηαη φηη είλαη ε βάζε γηα 

ην ζρέδην ηνπ  Barack Obama, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε ηξία βαζηθά επηρεηξήκαηα.  

Ππώηον, ε επηηπρία ηνπ ζρεδίνπ ζηεξίδεηαη ζηε δεκφζηα δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο 

(ζην Medicare νη ηαηξηθέο δαπάλεο απμήζεθαλ θαηά 4,6% εηεζίσο έλαληη 7,3% γηα ηελ 

ηδησηηθή αζθάιηζε πγείαο, ζηε δεθαεηία 1997-2006).  

http://www.oecd.org/document/51/0,3343,en_2649_34117_41809843_1_1_1_1,00.html
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Γεύηεπον, ε δεκφζηα αζθάιηζε απνδεκηψλεη γξεγνξφηεξα απφ ηελ ηδησηηθή θαη 

βειηηψλεη ζπλερψο ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ  πγείαο.  

Τπίηον, κπνξεί λα ζέζεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα αληαγσλίδνληαη ηα ηδησηηθά 

πξνγξάκκαηα.  (Hacker Jacob S., 2008)  

Σν  Γεθέκβξην ηνπ 2008, ηα Αζθαιηζηηθά Πξνγξάκκαηα Τγείαο ηεο Ακεξηθήο  

(America‘ s Health Insurance Plans-AHIP) αλαθνίλσζαλ κηα δέζκε πξνηάζεσλ γηα λα 

κεησζεί ε πξνβιεπφκελε αχμεζε ησλ δαπαλψλ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαηά 30%. 

Μεηαμχ ησλ πξνηάζεσλ ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο αλεμάξηεηνπ θνξέα πνπ  ζα ζπγθξίλεη 

θαη ζα αμηνινγεί ηα νθέιε, ηνπο θηλδχλνπο, θαη ην θφζηνο ησλ λέσλ θαξκάθσλ. Έξεπλα, 

πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί έμη κήλεο πξηλ θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ "Technical Memo", 

ππνιφγηδε φηη έλα παθέην κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζα πεξηιάκβαλε ζχγθξηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο,  ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηε δηαρείξηζε θαη ηελ πξφιεςε 

λνζεκάησλ ησλ ΖΠΑ ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη 9% ηηο δαπάλεο πγείαο, ζε εζληθφ επίπεδν, 

κέρξη ην έηνο 2025. (AHIP 2008) 

ηηο πξνεδξηθέο εθινγέο ην 2008 θαη νη δχν ππνςήθηνη επηθεληξψζεθαλ ζηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Ο John McCain επηθεληξψζεθε θπξίσο ζηελ ειεχζεξε αγνξά 

θαη ζηνλ αληαγσληζκφ. ηελ θαξδηά ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ήηαλ θνξνινγηθέο 

ειαθξχλζεηο ησλ $ 2.500 γηα έλα άηνκν θαη $ 5.000 γηα νηθνγέλεηεο πνπ δελ έρνπλ 

πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε κέζσ ηνπ εξγνδφηε ηνπο. Γηα λα βνεζήζεη ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ δελ είραλ πγεηνλνκηθή θάιπςε, ν McCain πξφηεηλε λα ζπλεξγαζηνχλ κε 

ηηο Πνιηηείεο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ «Πξφγξακκα Δγγπεκέλεο Πξφζβαζεο». (Guaranteed 

Access Plan) 

  Ο Barack Obama δήηεζε θαζνιηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Σν ζρέδηφ ηνπ είλαη 

ε δεκηνπξγία ελφο εζληθνχ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηφζν 

ηα ηδησηηθά αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα φζν θαη ην Medicare. Ζ θάιπςε ζα είλαη 

εγγπεκέλε, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο, θαζψο επίζεο ηα αζθάιηζηξα δε 

ζα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο. Άιινη ζεσξνχζαλ φηη ην ζρέδην ηνπ 

McCain είρε ζηφρν ε αζθάιηζε πγείαο λα γίλεη πην πξνζηηή ζε φινπο ελψ ν ζθνπφο ηνπ 

ζρεδίνπ ηνπ Obama είλαη φινη νη άλζξσπνη λα έρνπλ αζθάιηζε πγείαο. (Burling Stacey - 

Daily News, 2008) 
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4.2 Ο ππόεδπορ ηηρ μεηαππύθμιζηρ- Barack Hussein Obama 

Ο  Barack Hussein Obama γελλήζεθε 4 Απγνχζηνπ 1961, ζηε Υαβάε θαη είλαη ν 

44
νο 

 Πξφεδξνο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, αλαιακβάλνληαο ηα θαζήθνληά ηνπ ην 

2009. Δίλαη ν πξψηνο Aαθξνακεξηθάλνο πνπ θαηέρεη ηε ζέζε απηή. Ο Barack Obama ζην 

παξειζφλ δηαηέιεζε γεξνπζηαζηήο  ζην  Ηιηλφηο, απφ ηνλ Ηαλνπάξην 2005 κέρξη θαη ηελ 

παξαίηεζή ηνπ, κεηά ηελ εθινγή ηνπ ζηελ πξνεδξία, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2008.  

Δίλαη απφθνηηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κνινχκπηα θαη ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ 

Υάξβαξλη, ζηελ νπνία ππήξμε πξφεδξνο ηνπ Harvard Law Review, ηνπ πεξηνδηθνχ πνπ 

δεκνζηεχζεθε απφ κηα αλεμάξηεηε νκάδα θνηηεηψλ ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Υάξβαλη.  

Δξγάζηεθε σο  δηθεγφξνο γηα ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα  ζην ηθάγν θαη 

δίδαμε ζπληαγκαηηθφ δίθαην ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηήκηνπ ηνπ ηθάγν, απφ 

ην 1992 έσο 2004.  

Ζ πνιηηηθή ηνπ θαξηέξα μεθίλεζε φηαλ εμειέγε ζηε Γεξνπζία ηνπ Ηιηλφηο, ην 

1996. Μφιηο εθιέρζεθε, ν Barack Obama θέξδηζε ηε δηαθνκκαηηθή ππνζηήξημε γηα ηνπο 

λφκνπο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.  Τπνζηήξημε, κε λφκν, ηηο εθπηψζεηο θφξνπ γηα ηα 

ρακειά εηζνδήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε κεηαξξχζκηζε ηεο πξφλνηαο, θαη αχμεζε ηηο 

επηρνξεγήζεηο γηα ηελ παηδηθή κέξηκλα. Ο Barack Obama επαλεθιέρηεθε ζηε Γεξνπζία 

ηνπ Ηιηλφηο ην 1998 θαη ην 2002. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2003, ν Barack Obama έγηλε 

πξφεδξνο ζηε Γεξνπζία ηνπ Ηιηλφηο. (US Liberal Politics-Deborah White) 

Μεηά απφ κηα απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα, γηα κηα ζέζε ζηε  Βνπιή ησλ 

Αληηπξνζψπσλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ην 2000, θπλήγεζε ηε Γεξνπζία ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ην 2004. Καηάθεξε λα εληππσζηάζεη θαη λα θεξδίζεη ηελ εζληθή 

πξνζνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζηξαηείαο ηνπ θαη θέξδηζε ηηο εθινγέο ζηε Γεξνπζία 

ησλ ΖΠΑ ην Ννέκβξην ηνπ 2004. Ζ εθζηξαηεία ηνπ γηα ππνςήθηνο πξφεδξνο κε ην 

θφκκα ησλ Γεκνθξαηηθψλ μεθίλεζε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2007 αληηκεησπίδνληαο ηε 

Hillary Rodam Clinton σο αληίπαιν θαη θεξδίδνληαο ην ρξίζκα. 

 Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2008, πεξίπνπ νη δχν ζηνπο ηξεηο Ακεξηθαλνχο ζε ειηθία 

ςήθνπ (θαη ην 89,7% ησλ εγγεγξακκέλσλ ςεθνθφξσλ) πξνζέξρνληαη γηα λα ςεθίζνπλ 

ζηηο πξνεδξηθέο εθινγέο. Φέξλνπλ ζηνλ Λεπθφ Οίθν έλαλ ππνςήθην έμσ απφ ηα 

θαζηεξσκέλα, πνπ ε πξνζσπηθή ηνπ δηαδξνκή θαη κφλν ππφζρεηαη πνιιά γηα ην κέγεζνο 

ηεο επεξρφκελεο αιιαγήο. ε νκηιία ηνπ αλαθέξεη φηη : «Γεν έσυ ηο ζςνηθιζμένο 

γενεαλογικό δένηπο, ούηε έσυ σηίζει ηην καπιέπα μος ζηοςρ διαδπόμοςρ ηηρ Οςάζιγκηον». 

Γηα απηφλ, αθξηβψο, ην ιφγν κπφξεζε λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο λένπο, ηνπο καχξνπο, ηνπο 
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ηζπαλφθσλνπο, θαζψο θη έλα απξφζκελν κέξνο (43%) ηνπ ιεπθνχ εθινγηθνχ ζψκαηνο. 

(Halimi Serge-LE MONDE DIPLOMATIQUE)    

Έρνληαο ζπγθεληξψζεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ςήθσλ απφ εθείλν πνπ θέξδηζε ν 

Reagan φηαλ εμειέγε, ην 1980 (52,9% έλαληη 50,7%), ν Barack Obama κπνξεί λα θάλεη 

άλεηα ιφγν γηα « ιατθή εληνιή ». (Halimi Serge-LE MONDE DIPLOMATIQUE)   

Νίθεζε ηνλ ππνςήθην ησλ Ρεπνπκπιηθάλσλ, John McCain θαη παξέιαβε ηελ 

πξνεδξία ησλ ΖΠΑ ζηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 2009.  Χο πξφεδξνο, ν Barack Obama ππφγξαςε 

λνκνζεζία πνπ ρνξεγνχζε νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηελ Ακεξηθάληθε αλάθηεζε ην 

Φεβξνπάξην 2009. Σα θίλεηξα απηά αθνξνχζαλ ηελ ειάθξπλζε ηεο θνξνινγίαο, ηελ 

αζθάιηζε  ηεο αλεξγίαο θαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. Ζ πην ζεκαληηθή εζσηεξηθή 

πνιηηηθή πξσηνβνπιία, φκσο, ήηαλ ε πξνζηαζία ησλ αζζελψλ θαη ε πξνζηηή νηθνλνκηθά 

θξνληίδαο πγείαο, ελψ ε ζεκαληηθφηεξε εμσηεξηθή πνιηηηθή ήηαλ πνπ ηάρηεθε θαηά ηνπ 

πνιέκνπ ζην Ηξάθ. (Halimi Serge-LE MONDE DIPLOMATIQUE)   

ην εξψηεκα αλ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο επηδέρνληαη κεηαξξχζκηζε, θάπνηνη 

ηζρπξίδνληαη φηη ην ζχζηεκά ηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ «ηζνξξνπία ησλ εμνπζηψλ». 

Καηά ηελ άπνςε άιισλ, απνηειείηαη απφ πνιιαπιέο βαζκίδεο ηεξαξρίαο, ζηηο νπνίεο 

βαζηιεχεη ε εμνπζία ηνπ δνιαξίνπ. Σν 2008, εθαηνκκχξηα λένη μερχζεθαλ ζηελ πνιηηηθή 

αξέλα ζεσξψληαο φηη, κε απηφλ ηνλ πξφεδξν, ηίπνηα πηα δελ ζα είλαη φπσο πξηλ. 

 

4.3  Ζ διαμάση για ηη δημιοςπγία ενόρ καθολικού ζςζηήμαηορ  ςγείαρ ζηιρ ΖΠΑ 

Σν δήηεκα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο θαζνιηθνχ δεκνζίνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζηηο 

ΖΠΑ απνηειεί δεηνχκελν ησλ ρακειφηεξσλ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ ηάμεσλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πην έληνλα.  

Σν εγρείξεκα ηνπ Clinton γηα ηελ θαζηέξσζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα 

κεησζνχλ νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη φια ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο, απέηπρε. 

Σν ιεπηνκεξέζηαην λνκνζρέδην πνπ είρε θαηαζέζεη ν Γεκνθξαηηθφο πξνθάηνρφο ηνπ ζην 

Κνγθξέζν γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο είρε πξνθαιέζεη ηφζεο 

αληηδξάζεηο πνπ «ζάθηεθε» ζρεδφλ ελ κία λπθηί. 

 Έηζη, ν Barack Obama ησλ ΖΠΑ βξήθε άιιν ηξφπν λα πξνσζήζεη ηηο πξνηάζεηο 

ηνπ κε ηξφπν πνπ ζπλάδεη πιήξσο κε ηελ εηθφλα ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο 

ζπλαίλεζεο πνπ ζέιεη λα παξνπζηάδεη 

Πξνζθάιεζε ζηνλ Λεπθφ Οίθν πεξίπνπ 120 εθπξνζψπνπο φισλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ -ηαηξηθνί ζχιινγνη, ζχιινγνη αζζελψλ, θαξκαθνβηνκεραλίεο, 

http://www.monde-diplomatique.gr/spip.php?auteur65
http://www.monde-diplomatique.gr/spip.php?auteur65
http://en.wikipedia.org/wiki/Stimulus_(economic)
http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_Relief,_Unemployment_Insurance_Reauthorization,_and_Job_Creation_Act_of_2010
http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_Relief,_Unemployment_Insurance_Reauthorization,_and_Job_Creation_Act_of_2010
http://www.monde-diplomatique.gr/spip.php?auteur65
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θ.ιπ.- ζε κία δηάζθεςε θνξπθήο γηα ηελ πγεία θαη γηα φζνπο έθξηλαλ φηη ε κεηαξξχζκηζε 

δε ζα ήηαλ εθηθηή, ν Barack Obama απάληεζε: «Αν θέλοςμε να δημιοςπγήζοςμε θέζειρ 

επγαζίαρ και να ξανασηίζοςμε ηην οικονομία μαρ, ηόηε ππέπει να λύζοςμε ηο αζθαλιζηικό», 

κε νκηιία ηνπ ζηε δηάζθεςε, εμεγψληαο φηη «αν γίνοςν επενδύζειρ ζηη μεηαππύθμιζη αςηή 

ηώπα, ηο κόζηορ θα μειυθεί και θα ζςμβάλει ζηη μείυζη ηος ελλείμμαηορ».(The 

Washington Post, 2009)  

Οη αλαιπηέο εθηηκνχλ φηη ν Barack Obama, θαηάθεξε λα πεξηζψζεη πεξί ηα 634 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2010 γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο. (Δθεκεξίδα Ζκεξεζία, 2009)  

Ο αληίινγνο ήηαλ έληνλνο, κε ηνπο δηαθσλνχληεο λα επηθαινχληαη φηη νη 

αξλεηηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο ζα δπζθνιέςνπλ έλα ηφζν δχζθνιν εγρείξεκα, φπσο 

είλαη ε αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Καηαξρήλ ην θφζηνο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην φιν 

εγρείξεκα είλαη ππέξνγθν ηεο ηάμεο ησλ 1,5 ηξηο δνιάξηα, πεξίπνπ, κε ην θφζηνο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο λα έρεη απμεηηθή ηάζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Παξάιιεια νη 

δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο κε ηελ άλνδν ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο θαη ζπλεπψο ησλ 

ρξφλησλ παζήζεσλ κφλν επηβάξπλζε απνηεινχλ γηα ην ζχζηεκα, ην νπνίν είλαη ήδε 

επηβαξπκέλν απφ ηελ πεξίζαιςε θαη απνδεκηψζεηο ησλ ζηξαηησηψλ θαη βεηεξάλσλ ηνπ 

Ηξάθ θαη Αθγαληζηάλ. Άιισζηε νη ηερλνινγηθέο θαη θαξκαθεπηηθέο εμειίμεηο πνπ 

αλακελφηαλ λα κεηψζνπλ ηα θφζηε πεξίζαιςεο δελ έρνπλ αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο 

θαζψο θαη ε εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ειεθηξνληθψλ 

θαθέισλ επξέσο ζην ζχζηεκα, ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο θαη ν ρξφλνο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη λα βειηησζεί ε πνηφηεηα, είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα θαη απαηηεί ηελ 

επέλδπζε πνιιψλ θεθαιαίσλ.  

Παξάιιεια, νη ζπληειεζηέο θαη νη παξάγνληεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζα 

εθδειψζνπλ κεγάιε αληίζηαζε ζηελ αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα ζα 

απμεζεί ε δήηεζε γηα γηαηξνχο  θαη λνζειεπηέο ηα επφκελα ρξφληα, θάηη πνπ ζα 

δεκηνπξγήζεη πίεζε ζηνπο κηζζνχο. Έηζη θαη αιιηψο φκσο νη πξνκεζεπηέο έρνπλ 

απνθηήζεη κεγάιε δχλακε ζηελ αγνξά δεκηνπξγψληαο νιηγνπψιηα θαη κνλνπψιηα, ελψ νη 

θαξκαθεπηηθέο θαη βηνηερληθέο εηαηξείεο ζπκπξάηηνπλ κε απηνχο δεκηνπξγψληαο 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά πνιινί ζεσξεηηθνί ακθηζβεηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ θαζνιηθψλ δεκνζίσλ ζπζηεκάησλ πγείαο ηεο Δπξψπεο. Σφζν ν θίλδπλνο ηεο 

ππεξρξεζηκνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο πνιίηεο, φζν θαη ηα θαηλφκελα 

νηθνλνκηθήο θαθνδηαρείξηζεο θαη γξαθεηνθξαηίαο πνπ εκθαλίδνπλ απνηεινχλ αξλεηηθνχο 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12337&subid=2&pubid=5969143


ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

38 

 

παξάγνληεο αμηνιφγεζεο. Παξάιιεια, ζηελ πεξίπησζε ηεο ξηδηθήο αλακφξθσζεο 

ζίγνληαη νκάδεο πνιηηψλ φπσο νη γηαηξνί ζε φηη αθνξά ηηο πςειέο ακνηβέο πνπ ηψξα 

ιακβάλνπλ, θαη νη πνιίηεο πνπ ήδε είλαη αζθαιηζκέλνη ζε πξνγξάκκαηα πνπ επηιέγνπλ 

ηνπο γηαηξνχο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο. 

πλεπψο, ρξεηάδεηαη ζπλαίλεζε θαη εζηθή δέζκεπζε ησλ πνιηηψλ πνπ έρνπλ 

ζπλείδεζε ζηξακκέλε πξνο ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ ειεχζεξε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο 

ρσξίο θξαηηθέο παξεκβάζεηο, πξνο ηε δεκηνπξγία ελφο θαζνιηθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο πνπ 

ζα παξέρεη πξνζβαζηκφηεηα ζε φινπο πνπ είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ησλ ίζσλ επθαηξηψλ.    

 

4.4 Παποσέρ ηος νόμος 

Ζ πξνζηαζία ησλ αζζελψλ θαη ε πξάμε πξνζηηήο νηθνλνκηθά θξνληίδαο ( Patient 

Protection and Affordable Care Act-PPACA ) είλαη έλαο νκνζπνλδηαθφο λφκνο πνπ 

ππνγξάθηεθε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, κε πξφεδξν ηνλ Barack Obama, ζηηο 23 Μαξηίνπ 

2010 θαη απνηειεί ηελ κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο ηνπ 2010. 

Σα θχξηα ζεκεία αθνξνχλ: 

 ζηε κεηαξξχζκηζε ησλ ηδησηηθψλ αζθαιεηψλ πγείαο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ 

θαιχηεξε θάιπςε γηα ηα άηνκα κε πξνυπάξρνπζεο παζήζεηο,  

 ζηε βειηίσζε ηεο ζπληαγνγξάθεζεο θαη ηελ θάιπςε ησλ λαξθσηηθψλ 

ζην Medicare θαη  

 ζηελ επέθηαζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ ηακείνπ Medicare θαηά ηνπιάρηζηνλ 12 

ρξφληα. (Σhe United States Department of Justice, 2010) 

Ζ PPACA πέξαζε ηελ Γεξνπζία ζηηο 24 Γεθεκβξίνπ 2009, κε ςήθνπο 60-39, κε 

φινπο ηνπο Γεκνθξάηεο θαη δχν Αλεμάξηεηνπο ππέξ θαη φινπο ηνπο Ρεπνπκπιηθάλνπο 

θαηά. Πέξαζε ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ απφ κηα ςεθνθνξία 219-212, κε 178 

Ρεπνπκπιηθάλνπο θαη 34 Γεκνθξάηεο λα ςεθίδνπλ θαηά ηνπ λνκνζρεδίνπ. (United States 

Senate, 2009) 

Ο λφκνο έρεη ιάβεη δηθαζηηθέο πξνεθηάζεηο φζνλ αθνξά ζηε ζπληαγκαηηθφηεηα 

ηνπ. Σξεηο ππνζέζεηο ζηα νκνζπνλδηαθά δηθαζηήξηα επηθχξσζαλ ηε ζπληαγκαηηθφηεηα 

ηνπ λνκνζρεδίνπ, ελψ δχν ηελ έθξηλαλ αληηζπληαγκαηηθή. Σν Αλψηαην Γηθαζηήξην ζα 

επαλεμεηάζεη ην ζέκα ην ζπληνκφηεξν, ζην ηέινο ηνπ 2011 ή ζηηο αξρέο ηνπ 2012.  (Σhe 

United States Department of Justice, 2010) 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_United_States
http://www.justice.gov/healthcare/
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Senate
http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives
http://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm.cfm?congress=111&session=1&vote=00396
http://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm.cfm?congress=111&session=1&vote=00396
http://www.justice.gov/healthcare/
http://www.justice.gov/healthcare/
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Ο λφκνο πεξηιακβάλεη πνιπάξηζκεο παξνρέο ζρεηηθά κε ηελ πγεία πνπ ζα 

εθαξκνζηνχλ κέζα ζε κηα ηεηξαεηή πεξίνδν μεθηλψληαο απφ ην 2010. Οη βαζηθέο 

παξνρέο ζε ζεηξά αλάινγα  κε ηελ εθηηκψκελε επίδξαζε πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ είλαη: 

 ―Guaranteed issue‖ θαη ―community rating‖, φξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηθή ησλ 

αζθαιεηψλ πγείαο θαη νπζηαζηηθά ζεκαίλνπλ φηη νη αζθαιηζηέο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ην 

ίδην αζθάιηζηξν ζε φινπο ηνπ αηηνχκελνπο ηεο ίδηαο ειηθίαο, θχινπ θαη γεσγξαθηθήο 

πεξηνρήο αλεμάξηεηα απφ πξνυπάξρνπζεο θαηαζηάζεηο πγείαο, πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζε 

εζληθφ επίπεδν. 

 Ζ επηιεμηκφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ Medicaid ζα δηεπξπλζεί ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη άηνκα 

θαη νηθνγέλεηεο κε εηζφδεκα ζηα φξηα ηεο θηψρεηαο. 

 Θα επηθξαηήζνπλ αληαιιαγέο αζθαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ πγείαο (Health Insurance 

Exchanges) θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ζε θάζε πνιηηεία, πξνζθέξνληαο νπζηαζηηθά κηα αγνξά 

κε αξθεηέο πξνζθνξέο γηα ηελ αζθάιεηα πγείαο ψζηε νη κηθξέο επηρεηξήζεηο λα κπνξνχλ 

λα ζπγθξίλνπλ ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα αζθάιηζηξα θαη λα αγνξάζνπλ κηα αζθάιεηα, κε 

θξαηηθή επηρνξήγεζε αλ είλαη δπλαηφ. 

 Δηαηξείεο πνπ έρνπλ απφ 50 θαη πάλσ ππαιιήινπο θαη δελ πξνζθέξνπλ αζθαιηζηηθή 

θάιπςε πγείαο ζα πιεξψλνπλ ζην θξάηνο έλα πνζφ σο «κεξίδην επζχλεο» γηα ηε κε 

αζθάιηζε (shared responsibility payment) .   

 Θα βειηησζεί ε ζπληαγνγξάθεζε -ε θάιπςε θαξκάθσλ- απφ ην Medicare. 

 Θα ελεξγνπνηεζνχλ αιιαγέο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ αλαδφκεζε ηνπ ηξφπνπ ησλ 

απνδεκηψζεσλ απφ ην Medicare. 

 Θα θαζηεξσζεί έλα εζληθφ εζεινληηθφ αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα 

παξέρεηαη βνήζεκα δηαβίσζεο. 

 Άηνκα θαη νηθνγέλεηεο κε ρακειφ εηζφδεκα, ζηα επίπεδα πνπ ζέηεη ε Medicaid, 

ιακβάλνπλ αλάινγε επηρνξήγεζε πνπ αθνξά ζηελ αγνξά αζθάιηζεο θαη γηα παξάδεηγκα 

άηνκα κε εηζφδεκα θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο ζα επηρνξεγνχληαη έηζη ψζηε ην 

αζθάιηζηξν ηνπο ζα απνηειεί ην 2% ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο ή $ 50 ην κήλα γηα κία 

ηεηξακειή νηθνγέλεηα. 

 Πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ζα επηρνξεγνχληαη γηα ηελ αγνξά αζθάιηζεο. 

 Δπηπξφζζεηε ππνζηήξημε ζα παξέρεηαη απφ ην National Institute of Health γηα ηελ 

ηαηξηθή έξεπλα. 

 Ζ εγγξαθή ζηα δεκφζηα αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα απινπνηείηαη θαη βειηηψλεηαη. 

 Ο λφκνο ππαγνξεχεη ζηα αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα πγείαο λα έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

απαηηνχκελεο παξνρέο ρσξίο επηπξφζζεηα νηθνλνκηθά βάξε. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Medicaid
http://en.wikipedia.org/wiki/Medicaid
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Institutes_of_Health
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 Ο λφκνο ππαγνξεχεη φηη νξηζκέλα πξνλφκηα αζθάιεηαο πγείαο είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αηφκσλ. 

 Αζθάιεηεο πνπ εθδφζεθαλ πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ λφκνπ δε ζα επεξεαζηνχλ απφ 

ηνπο θαηλνχξηνπο θαλνληζκνχο.  

 

Οη λφκηκεο αζθάιεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη θάπνηνο είλαη:  

1) Medicare 

2) Medicaid-CHIP Children‘s Health Insurance Program (Πξφγξακκα Αζθάιηζε πγείαο 

Παίδσλ) 

3) TRICARE (ηξαηησηηθνχο, ζπληαμηνχρνπο έλζηνινπο, θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο). 

4) Αζθάιηζε πγείαο βεηεξάλσλ 

5) Αζθάιηζε πγείαο ηνπ εξγνδφηε (Ζealthcare.gov, 2011), (National Healthcare Reform 

Magazine, 2010)  

 

4.5  Υπημαηοδόηηζη 

Οη παξνρέο ηεο PPACA πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ κία πνηθηιία θφξσλ. 

Ζ θχξηα πεγή ησλ λέσλ εζφδσλ πεξηιακβάλεη έλαλ δηεπξπκέλν θφξν ζε εηζνδήκαηα άλσ 

ησλ $ 200.000, έλα εηήζην θφξν ζηνπο πξνκεζεπηέο αζθαιεηψλ θαη 40% θφξν ζηα 

αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα πνιπηειείαο.  

Θα ππάξμνπλ επίζεο θφξνη ζε θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο θαη ζε πςεινχ θφζηνπο 

δηαγλσζηηθά κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφ. Έζνδα πξνβιέπνληαη θαη απφ πεξηθνπέο ηνπ 

θφζηνπο απφ ην βειηησκέλν πξφγξακκα  Medicare Advantage. 

Σα ζπλνιηθά έζνδα απφ ηνπο λένπο θφξνπο πξνβιέπεηαη λα θηάζνπλ ηα $ 409,2 

δηζεθαηνκκχξηα κέζα ζηα επφκελα δέθα ρξφληα. Οη πην ζεκαληηθέο πεγέο ησλ εζφδσλ 

είλαη: 

 Γηεπξπκέλνο θφξνο ζε θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο πςεινχ εηζνδήκαηνο: $ 210,2 

δηζεθαηνκκχξηα. 

 Δηήζηνο θφξνο ζε πξνκεζεπηέο αζθαιεηψλ πγείαο: $ 60 δηζεθαηνκκχξηα. 

 Δηήζηνο θφξνο ζε θαηαζθεπαζηέο θαη εηζαγσγείο θαξκάθσλ: $ 27 

δηζεθαηνκκχξηα. 

 2,3% θφξν ζε θαηαζθεπαζηέο θαη εηζαγσγείο νξηζκέλσλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ: 

$ 20 δηζεθαηνκκχξηα. 

 Αλαθνξηθά κε απνδεκηψζεηο αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ: $ 17,1  δηζεθαηνκκχξηα. 

http://www.healthcare.gov/law/features/choices/exchanges/index.html
http://www.healthcarereformmagazine.com/article/health-reform-and-medicaid-expansion.html
http://www.healthcarereformmagazine.com/article/health-reform-and-medicaid-expansion.html
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 Μείσζε ησλ ηαηξηθψλ εμφδσλ θαηά 10%: $15,2 δηζεθαηνκκχξηα. 

 Τπφινηπεο πεγέο εζφδσλ: $ 60 δηζεθαηνκκχξηα. 

 (The Christian Science Monitor, 2010)  

  

http://www.csmonitor.com/USA/Politics/2010/0321/Health-care-reform-bill-101-Who-will-pay-for-reform
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

 

 ΣΟ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ 

 

Ο λφκνο πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο  

 πνπ άξρηζαλ λα ηζρχνπλ ακέζσο 

 πνπ άξρηζαλ λα ηζρχνπλ 90 εκέξεο κεηά ηελ έγθξηζε 

 πνπ άξρηζαλ λα ηζρχνπλ έμη κήλεο κεηά ηελ ςήθηζε  

 νη νπνίεο ζα ηεζνχλ ζε ηζρχ ην 2014. 

Παξαθάησ αλαιχεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ δηαηάμεσλ. Θα δηαπηζηψζνπκε φηη 

πνιιέο απφ απηέο ηηο δηαηάμεηο δελ είλαη πιένλ ζε ηζρχ γηαηί θξίζεθαλ 

αληηζπληαγκαηηθέο. 

 

5.1 Ηζσύοςζερ διαηάξειρ από ηο 2010 

 Ζ Τπεξεζία Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ (The Food and Drug Administration) έρεη 

πιένλ ηελ εμνπζία λα εγθξίλεη ηα βηνινγηθά θάξκαθα θαη λα ρνξεγεί ζηηο 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο πνπ ηα παξάγνπλ 12 ρξφληα απνθιεηζηηθήο ρξήζεο πξηλ 

αλαπηπρζνχλ ηα γελφζεκα θάξκαθα. ηηο 2 θαη 3 Ννεκβξίνπ 2010, ε Τπεξεζία 

Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ ησλ ΖΠΑ πξαγκαηνπνίεζε κηα δεκφζηα αθξφαζε γηα 

ηελ απφθηεζε ησλ εηζξνψλ, γηα ηα ζέκαηα θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ αληαγσληζκνχ ζε επίπεδν ηηκψλ Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ θαη 

ηελ Καηλνηφκν Πξάμε ηνπ 2009. 

 Ζ έθπησζε ηνπ Medicaid γηα ηα  επψλπκα θάξκαθα απμήζεθε θαηά 23,1%, εθηφο 

απφ ηα αληηπεθηηθά θαη ηα θάξκαθα γηα παηδηαηξηθή ρξήζε πνπ απμήζεθε θαηά  

17,1%. 

 Σν κε θεξδνζθνπηθφ Ηλζηηηνχην Έξεπλαο κε Δπίθεληξν ηνλ Αζζελή (Patient-

Centered Outcomes Research) αλαιακβάλεη ηελ έξεπλα ζχγθξηζεο ζεξαπεηψλ. 

Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη εξεπλψληαο ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο, ηελ θιηληθή 

απνδνηηθφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα δηαθνξεηηθψλ ζεξαπεηψλ αμηνινγψληαο ηηο 

ππάξρνπζεο θαη δηελεξγψληαο λέεο κειέηεο. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ 
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απνηειείηαη απφ 19 κέιε θαη πεξηιακβάλεη αζζελείο, γηαηξνχο, λνζνθνκεία, 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, αζθαιηζηέο, θπβεξλεηηθνχο ππαιιήινπο θαη εηδηθνχο 

πγείαο. Γε ζα έρεη ηε δχλακε λα εγθξίλεη απνδεκηψζεηο γηα νπνηαδήπνηε 

ζεξαπεία. Σν Medicare ζα απνθαζίδεη πνηεο εγρεηξήζεηο ζα θαιχςεη, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηεο ηελ έξεπλα ηνπ ηλζηηηνχηνπ, αξθεί ε λέα έξεπλα λα κελ 

είλαη ην κφλν πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε. 

 Γεκηνπξγεί έλα πξνζσξηλφ πξφγξακκα γηα ηελ θάιπςε ηεο πγείαο ζε άηνκα κε 

πξνυπάξρνπζεο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο πνπ είλαη αλαζθάιηζηνη γηα ηνπιάρηζηνλ έμη 

κήλεο. Σν ρέδην Αζθάιηζεο ζε Πξνυπάξρνπζεο Καηαζηάζεηο (Pre-existing 

Condition Insurance Plan-PCIP) ζα δηαρεηξίδνληαη νη πνιηηείεο ή ε νκνζπνλδηαθή 

θπβέξλεζε. Όινη νη ελήιηθεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα 

πξνζσξηλή πςεινχ θηλδχλνπ νκάδα πνπ ζα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε ην 2014, ρσξίο λα ππάξρεη ειηθηαθφ φξην. Σν λέν πξφγξακκα ζέηεη 

ρακειά αζθάιηζηξα ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε φηη αθνξά πιεζπζκφ πςεινχ 

θηλδχλνπ.  

 Άιιε κηα δηάηαμε είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζπκβνπιίνπ κε φλνκα National 

Prevention, Health Promotion and Public Health Council γηα λα μεθηλήζεη ε 

αλάπηπμε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δζληθήο Πξνζηαζίαο θαη ηεο Πξφιεςε ηεο Τγείαο.  

Υνξεγεί $5 δηζεθαηνκκχξηα γηα ηηο ρξήζεηο 2010 έσο 2014 θαη $2 

δηζεθαηνκκπξίσλ γηα θάζε επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο γηα ηε ζηήξημε ηεο πξφιεςεο 

θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο. Σν ηκήκα Τγείαο θαη Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ (Health 

and Human Services-HHS) έρεη ρξεκαηνδνηήζεη ην ζπκβνχιην κε $ 500 

εθαηνκκχξηα απφ ην Σακείν Πξφιεςεο θαη Γεκφζηαο Τγείαο γηα ην νηθνλνκηθφ 

έηνο 2010. Σν ήκηζπ απηήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη αθηεξσκέλν ζηε βειηίσζε 

ηεο πξνζθνξάο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαη ηα κηζά ζα ζηεξίμνπλ ηε 

δεκφζηα πγεία θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο πξφιεςεο. ηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 2011, 

ην HHS ρξεκαηνδφηεζε κε άιια $750 εθαηνκκχξηα, απφ ην Σακείν Πξφιεςε θαη 

Γεκφζηα Τγεία, γηα λα βνεζήζεη ζηελ πξφιεςε ηνπ θαπλίζκαηνο, ηεο 

παρπζαξθίαο, ησλ θαξδηαθψλ παζήζεσλ, ησλ εγθεθαιηθψλ επεηζνδίσλ, ηνπ 

θαξθίλνπ θαη γηα ηελ αχμεζε ησλ εκβνιηαζκψλ. 

 Παξέρεη, επίζεο,  θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο γηα κηθξνκεζαίνπο εξγνδφηεο πνπ δελ 

εξγάδνληαη πεξηζζφηεξνη απφ 25 άηνκα ζηελ επηρείξεζή ηνπο θαη ην κέζν εηήζην 

πνζφ πνπ δηαζέηνπλ γηα ηελ αζθάιηζε πγείαο ησλ  εξγαδνκέλσλ είλαη ιηγφηεξν 

απφ $ 50.000. Ζ δηάηαμε απηή ζα νινθιεξσζεί ζε δχν θάζεηο: 
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Φάζη Ι (2010-2013): έθπησζε θφξνπ έσο θαη 35% ηνπ θφζηνπο ηνπ εξγνδφηε. 

Φάζη II (2014 θαη κεηά): πίζησζε θφξνπ έσο 50% ηνπ θφζηνπο ηνπ εξγνδφηε, αλ 

ε αγνξά πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο δηάηαμεο «Ανηαλλαγή Αζθάλιζηρ», γηα δχν 

ρξφληα.  

Ζ αξρηθή εθαξκνγή είρε νξηζηεί γηα ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2010. Ζ Οηθνλνκηθή 

Τπεξεζία (Internal Revenue Service-IRS) ησλ ΖΠΑ, πιεξνθφξεζε ηηο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο κε ελεκεξσηηθφ δειηίν γηα ην ηη πξέπεη λα ηεξνχλ γηα λα δηαπηζησζεί 

εάλ δηθαηνχληαη έθπησζε θφξνπ. ηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2010, ε IRS θπθινθφξεζε 

νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο πηζηψζεηο θφξνπ θαζψο θαη ηε κνξθή πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ νη κηθξέο επηρεηξήζεηο γηα λα έρνπλ δηθαίσκα ζηηο πηζηψζεηο 

απηέο. 

 Ηδξχεη ην Οκνζπνλδηαθφ Γξαθείν πληνληζκνχ Τγείαο (Federal Coordinated 

Health Care Office) γηα ηελ θαιχηεξε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηεο Medicare θαη 

ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κεηαμχ ηνπ Medicare θαη 

Medicaid. Ζ αξρηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο είρε πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ 

1ε Μαξηίνπ 2010 θαη ε ηειηθή εθαξκνγή ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην επηέκβξην 

ηνπ 2010. ηηο  30 Γεθεκβξίνπ 2010 αλαθνηλψζεθε επίζεκα θαη ε ίδξπζε ηεο 

πληνληζκέλεο Οκνζπνλδηαθήο Τπεξεζίαο Τγείαο (Coordinated Federal Health 

Service). 

 Δπηβάιιεη πξφζζεηεο απαηηήζεηο γηα ηα κε θεξδνζθνπηθά λνζνθνκεία νδεγψληαο 

ηα λα εθηηκνχλ ηηο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο, λα αλαπηχζζνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ 

νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε απηή. Γηα ηε κε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ ζα 

επηβάιιεηαη πξφζηηκν $ 50.000 αλά έηνο. 

 Οη αζθαιηζηέο απαγνξεχεηαη λα επηβάινπλ ρξεκαηηθά φξηα ζηνπο πειάηεο ηνπο 

γηα βαζηθά νθέιε, φπσο ε παξακνλή ζε λνζνθνκείν. 

 Σα εμαξηψκελα άηνκα (ηα παηδηά ησλ αζθαιηζκέλσλ) κπνξνχλ λα παξακέλνπλ 

ζην αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα ησλ γνληψλ ηνπο σο ηα 26 θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλνληζκνχο ηνπ ζρεδίνπ πεξηιακβάλνληα ζηε ξχζκηζε απηή θαη ηα εμαξηψκελα 

άηνκα πνπ δε δνπλ πιένλ κε ηνπο γνλείο ηνπο, δε ζπκκεηέρνπλ πιένλ ζηε 

θνξνινγηθή δήισζε ησλ γνλέσλ, δελ είλαη καζεηέο ή αθφκα θαη αλ είλαη 

παληξεκέλνη. Ζ δηάηαμε ηέζεθε ζε ηζρχ 23 επηεκβξίνπ 2010. Χζηφζν, νξηζκέλεο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο μεθίλεζαλ ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο πξηλ απφ ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2010 γηα ηνπο λένπο ελήιηθεο πνπ ζα έραλαλ ηελ θάιπςε ηνπο. 
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 Δπηβάιιεη θφξν 10% επί ηνπ θαηαβαιινκέλνπ πνζνχ γηα ηηο ππεξεζίεο 

πνιπηειείαο (καπξίζκαηνο-ζνιάξηνπκ) απφ 1ε Ηνχιε 2010. 

 Απαγνξεχεη ζε αηνκηθά θαη νκαδηθά πξνγξάκκαηα πγείαο, ηελ επηβνιή 

ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θάιπςεο, εθηφο απφ πεξηπηψζεηο απάηεο, 

θαζψο θαη ηνλ απνθιεηζκφ παηδηψλ ειηθίαο θάησ ησλ 19 κε πξνυπάξρνπζεο 

αζζέλεηεο. 

 Ζ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηηο πνιηηείεο πξαγκαηνπνηεί 

ειέγρνπο ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο πξέπεη λα δηθαηνινγήζνπλ ηηο 

παξάινγεο απμήζεηο ησλ αζθαιίζηξσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, παξέρεη 

επηρνξεγήζεηο πξνο ηηο πνιηηείεο γηα ηελ επαλεμέηαζε ησλ απμήζεσλ απηψλ. ηηο 

16 Απγνχζηνπ 2010 δηαηέζεθαλ απφ ην HHS $ 46 εθαηνκκχξηα ζε 45 πνιηηείεο 

γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2011 δφζεθε επηπιένλ επηρνξήγεζε 

$ 199 εθαηνκκχξηα. ηηο 19 Μαΐνπ 2011, ε ηειηθή ξχζκηζε γηα ην πξφγξακκα 

αλαζεψξεζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ δεκνζηεχζεθε ζην Federal Register (FR), ην 

επίζεκν πεξηνδηθφ ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 

πνπ πεξηέρεη δεκνζηεχζεηο θαη αλαθνηλψζεηο ησλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ. ηηο 

7 Ηνπιίνπ 2011, ε HHS θπθινθφξεζε έλα  θαηάινγν ησλ πνιηηεηψλ κε 

απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα αλαζεψξεζεο ηδησηηθψλ κηθξψλ νκάδσλ θαη 

αηνκηθψλ αγνξψλ. Σελ 1ε επηεκβξίνπ 2011, νη πνιηηείεο θαη ε HHS ζα 

μεθηλήζνπλ ηελ αλαζεψξεζε ησλ απμήζεσλ ησλ αζθαιίζηξσλ γηα ην 2012. 

 Οη αζθαιηζηέο απαγνξεχεηαη λα ρξεψλνπλ επηπιένλ αζθάιηζηξα, λα θάλνπλ 

ζπλαζθαιίζεηο ή λα αθαηξνχλ κέξνο ηεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη ηαηξηθψλ 

εμεηάζεσλ ζε φια ηα λέα αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα. Όζνη επεξεάδνληαη απφ ην  

Medicare κέξνο Γ, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε δηαθνξά θάιπςεο 

ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ, ζα ιάβνπλ $ 250  έθπησζε γηα ην 2010 θαη 

50% ην 2011. Σν ράζκα ζα ειαρηζηνπνηείηαη έσο ην 2020, φπνπ ζα εμαιεηθζεί. 

 Σν δηθαίσκα ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ λα επηβάινπλ εηήζηα αλψηαηα φξηα 

δαπαλψλ ζα πεξηνξηζηεί θαη ζα απαγνξεπηεί σο ην 2014. 

 Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πξέπεη λα απνθαιχπηνπλ ιεπηνκέξεηεο ησλ 

δηνηθεηηθψλ θαη εθηειεζηηθψλ δαπαλψλ. 

 Οη αζθαιηζηέο πξέπεη λα εθαξκφζνπλ κηα δηαδηθαζία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη 

ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ζε φια ηα λέα ζπκβφιαηα. 

 Οη αζζελείο κε ρξφληεο παζήζεηο πξέπεη λα αμηνινγνχληαη θάζε 3 κήλεο γηα ηελ 

θάιπςε ηεο θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο. 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

46 

 

 Γεκηνπξγεί έλα πξνζσξηλφ πξφγξακκα αληαζθάιηζεο γηα ηνπο εξγνδφηεο πνπ 

παξέρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε πγείαο ζε ζπληαμηνχρνπο άλσ ησλ 55 εηψλ πνπ 

δελ είλαη επηιέμηκνη γηα ην Medicare. Οη εηαηξείεο, δειαδή, πνπ δηαζέηνπλ πξψηκα 

ζπληαμηνδνηηθά νθέιε γηα ειηθίεο 55 - 64 κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα 

πξφγξακκα πνπ κεηψλεη ην θφζηνο ηνπ αζθαιίζηξνπ. Σν HHS άξρηζε λα δέρεηαη 

αηηήζεηο ζηηο 29 Ηνπλίνπ 2010 θαη ελέθξηλε πάλσ απφ 5.000 εξγνδφηεο. Σν 

πξφγξακκα ζα νινθιεξσζεί ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 ή κέρξη λα εμαληιεζνχλ ηα 

θνλδχιηα ησλ 5 δηζεθαηνκκπξίσλ, πνπ δηαηέζεθαλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

 Μηα λέα ηζηνζειίδα απφ ηε Γξακκαηεία Τγείαο θαη Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ 

(Secretary of Health and Human Services) ζα δηαζέηεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

αζθάιεηα θαηαλαισηψλ γηα θπζηθά πξφζσπα θαη κηθξέο εηαηξείεο ζε φιεο ηηο 

πνιηηείεο. Ζ εθαξκνγή ηεο ηζηνζειίδαο, http://www.healthcare.gov/,  

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2010, εζηηαζκέλε ζηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε θαη ζηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο θάιπςεο ηεο πγείαο. ηηο 8 

επηεκβξίνπ 2010, ην HHS παξείρε ηελ ηζηνζειίδα θαη ζηελ ηζπαληθή γιψζζα. 

Σελ 1ε Οθησβξίνπ 2010, ην HHS πξφζζεζε λέεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηδησηηθή 

αζθαιηζηηθή θάιπςε θαη ηα αζθάιηζηξα αλά πεξηνρή.  

 Δληζρχεη ηηο ζεξαπεπηηθέο έξεπλεο. Γηα ηελ αθξίβεηα, παξέρεη θνξνινγηθέο 

ειαθξχλζεηο ή επηδνηήζεηο ζηνπο εξγνδφηεο, κε ιηγφηεξνπο απφ 250 

εξγαδφκελνπο, έσο θαη 50% ηνπ θφζηνπο ησλ επελδχζεσλ ζε έξγα πνπ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα παξάγνπλ λέεο ζεξαπείεο κε ζηφρν ηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ κε 

νξίδνληα ηα 30 ρξφληα. Ζ επηρνξήγεζε ή ε θνξνινγηθή ειάθξπλζε είλαη 

δηαζέζηκεο θαη γηα ηηο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2009 ή ην 2010. 

ρεδφλ $1 δηζ. ζε θνξνινγηθέο πηζηψζεηο θαη επηρνξεγήζεηο δφζεθαλ κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2010. 

 Γίλεηαη επέθηαζε ζηελ επηινγή ηεο έθπησζεο θαξκάθσλ απνθιεηζηηθά γηα ηα 

θνηλνηηθά λνζνθνκεία, λνζνθνκεία κε δχζθνιε πξνζβαζηκφηεηα, νξηζκέλα 

παηδηαηξηθά λνζνθνκεία θαη άιινπο θνξείο. 

 Δθαξκφδεη έλα ζρέδην έθεζεο ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπηηξέπεη 

ζηνπο θαηαλαισηέο λα ελίζηαληαη θαηά απνθάζεσλ πγείαο. ηηο 23 Ηνπιίνπ 2010 

δφζεθαλ νη θαλνληζκνί γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα ηεξεζνχλ απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο γηα έλζηαζε θαηά θάπνηνπ ζρεδίνπ πγείαο. 

 Παξέρεηαη θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ πξφιεςεο, ρσξίο ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο, 

κε εκβνιηαζκνχο θαη πξνιεπηηθή ηαηξηθή ζε βξέθε, παηδηά θαη εθήβνπο, θαζψο 

http://www.healthcare.gov/
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θαη πξνιεπηηθή ηαηξηθή ζηηο γπλαίθεο. Ζ θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ πξφιεςεο 

μεθίλεζε ηελ 23
ε
 επηεκβξίνπ 2010. 

 Απμάλεη ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη πξνζθέξεη επηπιένλ πφξνπο γηα ηα έηε 2010-

2015, ζηελ Δζληθή Τπεξεζία Τγείαο (National  Health  Service Corps-NHSC), ε 

νπνία αλήθεη ζην HHS. Σα κέιε είλαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε ππνεμππεξεηνχκελεο 

θνηλφηεηεο απφ ην 1972. ε αληάιιαγκα, ζηνπο παξφρνπο γίλεηαη είηε 

απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ ή δίλεηαη ππνηξνθία ζε φιε ηελ ηαηξηθή εθπαίδεπζή 

ηνπο αξθεί λα κελ ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξα έηε. ηηο 8 Οθησβξίνπ 2010, ην HHS 

αλαθνίλσζε ηε ρνξήγεζε επηδνηήζεσλ $727 εθαηνκκπξίσλ ζε 143 θέληξα πγείαο 

ηεο θνηλφηεηαο γηα ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ζηηο 26 Οθησβξίνπ 2010, ηε 

δηαζεζηκφηεηα $335 εθαηνκκχξηα επηπιένλ, γηα ηα ππάξρνληα θνηλνηηθά θέληξα 

πγείαο, γηα λα επεθηείλεη ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο. 

 Ηδξχεη ηελ Δζληθή Φξνληίδα Τγείαο ηνπ Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Health Care 

Workforce Commission), γηα ην ζπληνληζκφ δξαζηεξηνηήησλ, ζε νκνζπνλδηαθφ 

επίπεδν, ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. ηηο 30 

επηεκβξίνπ 2010 δηνξίζηεθαλ 15 κέιε ηεο Δζληθήο Φξνληίδαο Τγείαο ηνπ 

Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ.  

 Παξέρεη ζηηο πνιηηείεο ηελ επηινγή παξνρήο ππεξεζηψλ ζην ζπίηη, βαζηζκέλσλ 

ζηελ θνηλφηεηα κέζα απφ κηα ηξνπνπνίεζε ζην πξφγξακκα Medicaid. (The Henry 

J. Kaiser Family Foundation, 2010) 

 

5.2 Ηζσύοςζερ διαηάξειρ από ηο 2011 

 Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηα πξνγξάκκαηα πγείαο πνπ 

πξνζθέξνπλ ην πνζνζηφ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ δαπαλψληαη γηα θιηληθέο 

ππεξεζίεο θαη άιιεο δαπάλεο. Οθείινπλ λα παξέρνπλ εθπηψζεηο γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο εάλ ην κεξίδην ηεο πξηκνδφηεζεο πνπ δαπαλψληαη γηα θιηληθέο 

ππεξεζίεο είλαη κηθξφηεξν απφ 85%. 

 Απαηηεί νη παξαζθεπαζηέο επψλπκσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ λα παξέρνπλ 

έθπησζε 50%, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα Medicare Coverage Gap, θαζψο 

μεθηλνχλ νη επηδνηήζεηο γηα ηηο γεληθέο ζπληαγέο, γηα λα ζπκπιεξσζεί ε θάιπςε 

ηεο δηαθνξάο ζην Μέξνο Γ ηνπ Medicare. ηηο 28 Ηνπλίνπ 2011, πεξίπνπ 500.000 

http://healthreform.kff.org/timeline.aspx
http://healthreform.kff.org/timeline.aspx
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άλζξσπνη είραλ ιάβεη έθπησζε ζε επψλπκα θάξκαθα ζπληαγψλ ηνπο, κε κηα κέζε 

εμνηθνλφκεζε ησλ $ 545 αλά δηθαηνχρν. 

 Σν Medicare παξέρεη 10% πξηκνδφηεζε γηα ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο. 

πγθεθξηκέλα, 10% πξηκνδφηεζε ζε γεληθνχο ρεηξνπξγνχο πνπ αζθνχλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη έιιεηςε. ηηο 29 

Ννεκβξίνπ ηνπ 2010 δεκνζηεχηεθε ε ηειηθή ξχζκηζε πνπ πινπνηεί ην θίλεηξν 

10%  γηα ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο. 

 Σα αζθάιηζηξα Medicare δηακνξθψλνληαη βάζεη ηνπ εηζνδήκαηνο. Τςειφηεξα 

αζθάιηζηξα αληαλαθινχλ ζηνπο δηθαηνχρνπο κε πςειφ εηζφδεκα. 

 Αιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζην Medicare Advantage, κε ηε ζηαδηαθή 

κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ ζηελ «αμοιβή ανά ππάξη» θαη πάγσκα ησλ πιεξσκψλ 

ηνπ 2011 ζηα επίπεδα ηνπ 2010. 

 εκαληηθή θξίλεηαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη απφ ην Medicaid ζηνπο 

δηθαηνχρνπο ηεο πνπ πάζρνπλ απφ πνιιαπιέο ή ζνβαξέο ρξφληεο παζήζεηο λα 

επσθειεζνχλ απφ ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο θαη ζην ζπίηη. Ο αξηζκφο ησλ πνιηηεηψλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ηηο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ βειηηψζεσλ, φπσο ε ηαηξηθή βνήζεηα ζην 

ζπίηη θαη γεληθφηεξα ε ελίζρπζε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο είλαη ζπλερψο 

απμαλφκελνο. 

 Παξέρεη ηξηεηή επηρνξήγεζε γηα πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ νη πνιηηείεο θαη ζα ζπκκεηάζρνπλ νη πνιίηεο, κε ζηφρν ηελ 

πξφιεςε ησλ ρξφλησλ παζήζεσλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά ζα αλαθέξνληαη ζηνλ 

πγηεηλφ ηξφπν δσήο θαη ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο ηεο 

πγείαο. ηηο 24 Φεβξνπαξίνπ, 2011, ηα Κέληξα Medicare θαη Medicaid (Centers 

for Medicare & Medicaid Services-CMS) αλαθνίλσζαλ ηε δηαζεζηκφηεηα $100 

εθαηνκκπξίσλ σο επηρνξήγεζε-θίλεηξν ζηνπο δηθαηνχρνπο γηα λα ζπκκεηέρνπλ 

ζε πξνγξάκκαηα πξφιεςεο. 

 Σν CLASS πξφγξακκα είλαη έλα εζληθφ πξφγξακκα εζεινληηθήο αζθάιηζεο γηα ηα 

άηνκα 18 θαη άλσ, πνπ δίλεη ηελ επηινγή αγνξάο ππεξεζηψλ θαη ζηήξημεο. Ζ 

έληαμε ζην CLASS ζα είλαη πξναηξεηηθή θαη ζα είλαη δηαζέζηκν γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ελήιηθεο πνπ εξγάδνληαη. Πξνυπάξρνπζεο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο 

δελ ζα απνθιείνπλ θάπνηνλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ. Σα άηνκα πνπ εγγξάθνληαη ζα 

δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ ηηο παξνρέο, εθφζνλ πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηνλ ιεηηνπξγηθφ πεξηνξηζκφ, ηα θέξδε, θαη ηελ πιεξσκή 
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αζθαιίζηξσλ. Θα παξέρεη καθξνρξφληα πεξίζαιςε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε 

θξνληίδα αηφκσλ πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

βνήζεηα, επεηδή είλαη αλίθαλνη λα θξνληίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ιφγσ αζζελείαο ή 

γήξαλζεο ή γλσζηηθήο δπζιεηηνπξγίαο (γηα παξάδεηγκα, ηε λφζν ηνπ Alzheimer). 

Με αλαθνίλσζε απφ ην HHS ιεπηνκέξεηεο θαη ε έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί, ηειηθά, 1 Οθησβξίνπ 2012. 

 Ο Γξακκαηέαο HHS ησλ ΖΠΑ απαηηεί ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ελεκέξσζε ζε 

εηήζηα βάζε κηαο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Πνηφηεηαο Τγείαο (National Quality 

Strategy) πνπ λα πεξηιακβάλεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηελ έθβαζε ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ θαη 

γεληθφηεξα ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ αξρηθή ζηξαηεγηθή είρε νξηζηεί απφ ην 

Κνγθξέζν φηη ζα πινπνηεζεί ηελ 1ε  ηνπ Γελάξε ηνπ 2011. ηηο 11 επηεκβξίνπ 

2010, ην  HHS  εμέδσζε ην ζρέδην ζρεηηθά κε ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή Πνηφηεηαο 

Τγείαο. ηηο 21 Μαξηίνπ 2011 ην HHS θπθινθφξεζε κηα έθζεζε ζην Κνγθξέζν, 

ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ έζεζε ε Δζληθή ηξαηεγηθή 

Πνηφηεηαο. 

 Ηδξχνληαη ηα Κέληξα Δθκάζεζεο Τγείαο (Teaching Health Centers) θαη παξέρεη 

επηδνηήζεηο γηα καζήκαηα πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζην ζπίηη, βαζηζκέλα 

ζηελ θνηλφηεηα, γηα ηε θξνληίδα πεξηπαηεηηθψλ αζζελψλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε 

δηαηίζεηαη γηα πέληε έηε, απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011. ηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 2011, 

ην HHS αλαθνίλσζε ηνλ νξηζκφ 11 λέσλ Κέληξσλ Δθκάζεζεο. 

 Δγθξίλνληαη $ 50 εθαηνκκχξηα γηα δηάζηεκα 5 εηψλ, γηα ηελ επηδφηεζε ηεο 

αλάπηπμεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζε ζεκεξηλέο δίθεο 

ηαηξηθήο ακέιεηαο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε νξίζηεθε λα μεθηλήζεη ην 2011 αιιά ηειηθά 

απνηειεί κία απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ δε ζα εθαξκνζηνχλ. 

 Μία ζεκαληηθή δηάηαμε ηνπ λφκνπ, πνπ πθίζηαηαη κέρξη ζήκεξα είλαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ην πξφγξακκα ησλ Αληαιιαγψλ Αζθάιηζεο Τγείαο (Health 

Insurance Exchanges).  Μέζσ ηνπ  πξνγξάκκαηνο ησλ Αληαιιαγψλ νη ηδηψηεο θαη 

νη κηθξέο επηρεηξήζεηο έρνπλ πξφζβαζε ζε νηθνλνκηθά πξνζηηή αζθάιεηα πγείαο 

κέζα απφ κηα λέα αληαγσληζηηθή αγνξά ηδησηηθψλ αζθαιεηψλ. Με απηέο ηηο 

αληαιιαγέο, νη Ακεξηθαλνί πνιίηεο δε ζα είλαη πιένλ κφλνη ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα 

λα βξνπλ πξνζηηή πγεηνλνκηθή θάιπςε. Οη αληαιιαγέο απηέο ζα θέξνπλ λέα 

δηαθάλεηα ζηελ αγνξά έηζη ψζηε νη θαηαλαισηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα ζπγθξίλνπλ 

ηα πξνγξάκκαηα κε βάζε ηελ ηηκή θαη ηελ πνηφηεηα. Με ηελ αχμεζε ηνπ 

http://healthreform.kff.org/document-finder/hhs-report-to-congress-on-national-quality-strategy.aspx
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αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη επηηξέπνληαο ζηνπο 

ηδηψηεο θαη ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο λα ζπλαζπηζηνχλ γηα ηελ απφθηεζε 

αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, οι ανηαλλαγέρ ζα κεηψζνπλ ην θφζηνο. ηηο 30 

επηεκβξίνπ 2010, ην HHS δηαλέκεη ζηηο πνιηηείεο $ 49 εθαηνκκχξηα γηα λα 

εληζρχζεη ην ζρέδην απηφ. ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 2011, αλαθνηλψλεη λέα 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζρεδίνπ, γηα λα βνεζήζεη ηηο πνιηηείεο λα ζπλερίζνπλ ην έξγν 

ηνπο ζηελ εθαξκνγή απηήο ηεο βαζηθήο δηάηαμεο ηεο κεηαξξχζκηζεο. ηηο 17 

Φεβξνπαξίνπ 2011, ην HHS δηαλέκεη επηρνξήγεζε ζε επηά πνιηηείεο θαη ζηηο 12 

Απγνχζηνπ 2011 δηαλέκεη $185 εθαηνκκχξηα επηρνξήγεζε ζε 13 πνιηηείεο. 

 Δθαξκφδεηαη ε Γιαηποθική Δπιζήμανζη, δειαδή ε γλσζηνπνίεζε ησλ ζπζηαηηθψλ 

ζε θάζε ηππνπνηεκέλν θαγεηφ ή ζλαθ αιπζίδαο εζηηαηνξίσλ θαη ηξφθηκα πνπ 

πσινχληαη απφ κεραλήκαηα απηφκαηεο πψιεζεο. ηηο 21 Ηαλνπαξίνπ 2011, ε 

Τπεξεζία Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ (Food and Drug Administration-FDA) ησλ 

ΖΠΑ απέζπξε ηε δηάηαμε απηή πνπ είρε εθδψζεη, κε ζθνπφ λα εθδψζεη άιιε 

ιίγνπο κήλεο κεηά. ηηο 6 Απξηιίνπ 2011, εμέδσζε δχν πξνηεηλφκελνπο θαλφλεο 

ζην Federal Register, φζνλ αθνξά  ηα κεραλήκαηα απηφκαηεο πψιεζεο θαη ηα 

εζηηαηφξηα ηεο αιπζίδαο. Μνλάδεο ησλ νπνίσλ πξσηαξρηθφο ζθνπφο δελ είλαη ε 

πψιεζε ησλ ηξνθίκσλ, φπσο θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο θαη κπφνπιηλγθ, 

απαιιάρζεθαλ απφ ηνλ θαλνληζκφ. 

 Πξνηεηλφκελε δηάηαμε, απφ ηα Κέληξα Medicare θαη Medicaid (Centers for 

Medicare & Medicaid Services-CMS), δεκνζηεχηεθε ζηνλ νκνζπνλδηαθφ 

θαηάινγν ζηηο 17 Φιεβάξε ηνπ 2011, κε ηελ νπνία απαγνξεχνληαη νη πιεξσκέο 

απφ ην νκνζπνλδηαθφ πξφγξακκα Medicaid, ζε λνζνθνκεία θαη άιια θέληξα 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, φηαλ πξνθχπηνπλ ελδνλνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο. 

Σειηθέο ξπζκίζεηο  δφζεθαλ θαη  δεκνζηεχνληαη ζην FR, ζηηο 6 Ηνπλίνπ 2011. 

Σέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Ηνχιε ηνπ 2011.  

 Απμάλνληαη νη ζέζεηο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο πηπρηνχρνπο ηαηξηθήο θαη πξνσζείηαη 

ε εθπαίδεπζε ηνπο ζε θέληξα ζεξαπείαο (εθηφο λνζνθνκείνπ). 

 Τπήξμε σο δηάηαμε αιιά δελ εθαξκφζηεθε πνηέ, ε ζέζπηζε αλεμάξηεηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, πνπ ζα ηελ απνηεινχζαλ 15 κέιε, κε ζθνπφ λα 

ππνβάιεη λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο πνπ πεξηέρνπλ ζπζηάζεηο γηα ηε κείσζε ηνπ 

θαηά θεθαιήλ πνζνζηφ αχμεζεο ησλ δαπαλψλ γηα ην Medicare, εάλ νη δαπάλεο 

ππεξβαίλνπλ ηνπο ζηνρεπφκελνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε 

αθαηξέζεθε απφ ηνλ λφκν ηεο κεηαξξχζκηζεο.  
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 Γεκηνπξγείηαη έλα πξφγξακκα ζην Medicaid θαη ην νκνζπνλδηαθφ θξάηνο 

παξέρεη ηελ νηθνλνκηθή θάιπςε, γηα ηελ αχμεζε ησλ ππεξεζηψλ καθξνρξφληαο 

θξνληίδαο θαη νξίδνληαο ηελ θνηλφηεηα ππεχζπλε γηα ηελ παξνρή θαη ππνζηήξημε 

ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.  ηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 2011, 

ηα CMS εμέδσζαλ ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε πνπ επηηξέπεη ζηηο πνιηηείεο λα 

παξέρνπλ ζην ζπίηη ππεξεζίεο κέζσ ηεο θνηλφηεηαο.  

(The Henry J. Kaiser Family Foundation, 2010) 

 

5.3 Ηζσύοςζερ διαηάξειρ από ηο 2012 

 Δπηηξέπεηαη ζηνπο πξνκεζεπηέο λα νξγαλψλνληαη ζε ζρεκαηηζκνχο κε ηελ 

νλνκαζία ―Αccountable Care Organizations‖ (ACOs). Όηαλ απηφο ν ζρεκαηηζκφο  

ζα επηηπγράλεη πςειή πνηφηεηα ζηελ πεξίζαιςε θαη ζα πξαγκαηνπνηεί δαπάλεο κε 

πεξηζζφηεξε ζχλεζε ψζηε λα κνηξάδνληαη ηα  ρξήκαηα πνπ εμνηθνλφκεζαλ γηα ην 

πξφγξακκα Medicare. Χο εκεξνκελία εθαξκνγήο έρεη ηελ 1
ε
  Ηαλνπαξίνπ 2012. 

ηηο 7 Απξηιίνπ 2011, ην  HHS δεκνζίεπζε κηα πξφηαζε ζηνλ F.R. θαζνξίδνληαο 

ηνπο ACOs, ηηο απαηηήζεηο, ηε λνκηθή δνκή, ηηο πξνζπάζεηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ 

ελζσκάησζε ηεο ζηνηρεηνζεηεκέλεο ηαηξηθήο θαη ησλ πνηνηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

Παξάιιεια, εμέδσζε ελεκεξσηηθά δειηία γηα ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο 

θαηαλαισηέο. Ζ Federal Trade Commission and Department of Justice 

(Οκνζπνλδηαθή Δκπνξηθή Δπηηξνπή θαη ην Σκήκα Γηθαηνζχλεο) εμέδσζαλ κηα 

θνηλή πνιηηηθή δήισζε γηα ζέκαηα ζχκπξαμεο ζρεηηθά κε ηνπο ACOs. ηηο 20 

Μαΐνπ 2011, ηα CMS εμέδσζαλ ηηο εθαξκνγέο γηα ην πξφγξακκα. 

 Γεκηνπξγείηαη ην πξφγξακκα ―Independence at Home Demonstration‖ γηα λα 

παξέρεη ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ζην ζπίηη ζε δηθαηνχρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Medicare. Δθαξκνγή ζα είρε ηελ 1
ε 

 Ηαλνπαξίνπ 2012 αιιά ηειηθά 

απνξξίθηεθε.  

 Γίλεηαη πξνζπάζεηα αιιαγήο ζηελ πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ. Πξνζζέηεη κηα 

παξάκεηξν παξαγσγηθφηεηαο ζηνπο πξνκεζεπηέο, κε ζπλέπεηα λα κεηψλνληαη ηα 

πνζνζηά ηνπο. Θα ίζρπε απφ ηελ αξρή ηνπ 2012 αιιά  δελ είλαη πιένλ ζε ηζρχ. 

 Ηδξχεηαη ην ηακείν  πξφιεςεο, απάηεο θαη θαηάρξεζεο. Καζηεξψλεη  ηηο 

δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαινγή, ηελ παξάιεηςε, θαη ηελ ππνβνιή έθζεζεο γηα θάζε 

πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηα πξνγξάκκαηα Medicare, Medicaid θαη ην παηδηθφ 

πξφγξακκα πεξίζαιςεο CHIP (Children‘ s Health Insurance Program). Δθαξκνγή 
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έρεη ηελ 1ε  Ηαλνπαξίνπ 2012. ηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 2011, νη ππεξεζίεο Medicare 

θαη Medicaid εμέδσζαλ έλαλ ηειηθφ θαλφλα εθαξκνγήο ησλ ζεκείσλ πξφιεςεο, 

απάηεο θαη θαηάρξεζεο. ηηο 23 Μαξηίνπ 2011, ηα CMS δεκνζίεπζαλ ηελ ακνηβή 

πνπ ζα θαηαβάινπλ νη λένη θαη εθζπγρξνληζκέλνη πξνκεζεπηέο ζην ηακείν 

απάηεο. 

 Δπηβάιιεη λέα εηήζηα ηέιε ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαξκάθσλ. Ζ εθαξκνγή 

είρε νξηζηεί γηα ηελ 1
ε
  Ηαλνπαξίνπ 2012 αιιά κεηά απφ αληηδξάζεηο ηεο 

θαξκαθνβηνκεραλίαο θαηαςεθίζηεθε.  

 Πξαγκαηνπνηεί ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα λα ειαηηψζεη ηηο αληζφηεηεο ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Απαηηεί ηελ εληζρπκέλε ζπιινγή θαη ηελ ππνβνιή 

ζηνηρείσλ φζνλ αθνξά ηε θπιή, ην έζλνο, ην θχιν, ηε κεηξηθή γιψζζα, ην βαζκφ 

αληθαλφηεηαο θαη ηνπο αγξνηηθνχο θαη ζπλνξηαθνχο πιεζπζκνχο πνπ είλαη έσο 

ηψξα αδηθεκέλνη. Ζ εθαξκνγή ηεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 23 Μαξηίνπ 2012. 

 Σν Medicare εδξαηψλεη έλα πξφγξακκα ακνηβήο λνζνθνκείσλ βαζηζκέλν ζηελ 

απφδνζε θαη ζηελ πνηφηεηα. Πξνυπνζέηεη ηνλ ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ πνπ ζα 

εζηηάζνπλ ζηε ζσζηή επέλδπζε ησλ ρεηξνπξγείσλ, ζηηο εηδηθεπκέλεο 

εγθαηαζηάζεηο λνζειείαο, θαη ζηε θαη‘ νίθνλ λνζειεία. Ζ εθαξκνγή ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 13 Ηαλνπαξίνπ 2011.  

 Σν Medicare κεηψλεη ην πνζφ ηεο ακνηβήο ησλ λνζνθνκείσλ γηα αδηθαηνιφγεηεο 

επαλεηζαγσγέο. Άιιε κία δηάηαμε πνπ θαηαςεθίζηεθε. 

 (The Henry J. Kaiser Family Foundation, 2010) 

 

5.4  Ηζσύοςζερ διαηάξειρ από ηο 2013 

Γηα ην 2013 είραλ αξρηθά θαζνξηζηεί αξθεηέο δηαηάμεηο αιιά ηειηθά, παξέκεηλε 

κφλν κία ζην λφκν ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο πγείαο. 

 Οη δηαηάμεηο πνπ ζα απνηεινχζαλ κέξνο ηνπ λφκνπ ηεο κεηαξξχζκηζεο θαη 

απνξξίθζεθαλ πξηλ ηελ ςήθηζε ηνπ είλαη: 

 Οη πνιηηείεο πξέπεη λα αλαθέξνπλ αλ ζα ιεηηνπξγήζεη ην πξφγξακκα ησλ 

«Αληαιιαγψλ Αζθάιηζεο Τγείαο» (American Health Benefit Exchange) θαη 

λα αλαθέξνπλ ηα πξνλφκηα πνπ παξέρνληαη απφ απηφ. 

 Οη επηδνηήζεηο γηα ζπληαγνγξάθεζε κε βάζε ηε δξαζηηθή νπζία θαη φρη ηελ 

εκπνξηθή νλνκαζία. 
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 Ίδξπζε πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε ζπλνιηθή απνπιεξσκή ππεξεζηψλ, 

ηελ αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε ζηηο λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο, ζηηο ηαηξηθέο 

ππεξεζίεο θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηα εμσηεξηθά επείγνληα θαη 

ηαθηηθά ηαηξεία. 

 Κάιπςε ησλ ππεξεζηψλ πξφιεςεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Medicaid κε αχμεζε 

κηαο πνζνζηηαίαο κνλάδαο ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο πξνιεπηηθέο 

ηνπ ππεξεζίεο  

 Αχμεζε ηνπ θαηψηαηνπ νξίνπ θφξνπ γηα ηηο ηαηξηθέο δαπάλεο πνπ εθπίπηνπλ, 

απφ 7,5% ηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο ζε 10% απηνχ. Παξαθάκπηεη ηελ 

αχμεζε γηα ηηο ειηθίεο άλσ ησλ 65 εηψλ γηα ηα θνξνινγηθά έηε 2013 κέρξη 

2016. 

 Σα εηζνδήκαηα πνπ ζα ππεξβαίλνπλ ηα $ 200.000 ην έηνο ζα ππφθεηληαη ζε 

πξφζζεην θφξν 0,9%. Σν πνζφ γηα έλα παληξεκέλν δεπγάξη πξνζαπμάλεηαη 

θαηά $ 50.000, δειαδή αλέξρεηαη ζηηο $ 250.000, ή $ 125.000 γηα ηνλ θαζέλα 

μερσξηζηά. Δπηπιένλ, πξφζζεηνο θφξνο 3,8% επηβάιιεηαη γηα ηα πςειφηεξα 

εηζνδήκαηα. 

 Δπηβάιιεη έλαλ θφξν 2,3% ζηελ πψιεζε νπνηαζδήπνηε θνξνινγήζηκεο 

ηαηξηθήο ζπζθεπήο. 

 Απαηηεί ηελ θνηλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ νληνηήησλ 

πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παζνιφγσλ, ησλ λνζνθνκείσλ, ησλ 

θαξκαθνπνηψλ, ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη ησλ δηαλνκέσλ 

θαξκάθσλ, ησλ ζπζθεπψλ, ησλ βηνινγηθψλ θαη ηαηξηθψλ πξνκεζεηψλ. 

 Δπεθηείλεη ην Πξφγξακκα Αζθάιηζεο Τγείαο ησλ Παηδηψλ (Children‘ s 

Health Insurance Program-CHIP) θαζψο εγθξίζεθε ε ρξεκαηνδφηεζε κέρξη ην 

2015. 

Ζ δηάηαμε πνπ παξακέλεη έσο θαη ζήκεξα είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ 

πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζηνλ θαηαλαισηή γηα λα ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε κε 

θεξδνζθνπηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο (CO-OPS). 

Απηέο, είλαη ηδησηηθέο, κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ελψζεηο θαη έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα λα πξνζθέξνπλ πνηφηεηα, πξνζηηέο ηηκέο, θηιηθέο πξνο ηνλ θαηαλαισηή 

ηεο θάζε πνιηηείαο. (The Henry J. Kaiser Family Foundation, 2010) 
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5.5 Ηζσύοςζερ διαηάξειρ από ηο 2014 

Σν 2014 αλακέλνληαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 19 ζπλνιηθά δηαηάμεηο. Απφ απηέο 

θακία δε ζα πινπνηεζεί, αθνχ νχηε κία δελ παξέκεηλε ζην λφκν ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο 

πγείαο. 

Δλ ζπληνκία απηέο ήηαλ: 

 Ζ θάιπςε απφ ην Medicaid φζσλ δελ θαιχπηνληαη απφ ην Medicare θαη είλαη 

θάησ ησλ 65 εηψλ (παηδηά, εγθπκνλνχζεο, θαη άηεθλνπο ελήιηθνπο) κε 

εηζνδήκαηα θάησ ηνπ νξίνπ ηεο  θηψρεηαο.  

 Ζ απαίηεζε απφ ηνπο Ακεξηθαλνχο πνιίηεο θαη ηνπο λφκηκνπο θάηνηθνπο λα 

θαηέρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο πγείαο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ππάξρεη 

θνξνινγηθή πνηληθή ξήηξα, κε νξηζκέλεο απαιιαγέο. Κάπνηνο ζα κπνξεί λα 

απαιιαγεί απφ ην  πξφζηηκν ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:  

1) Όηαλ ε ζξεζθεία ηνπ δελ επηηξέπεη πξνλφκηα απφ αζθάιηζε πγείαο. 

2) Όηαλ είλαη κε θαηαγεγξακκέλνο κεηαλάζηεο.  

3) Όηαλ είλαη θξαηνχκελνο. 

4) Όηαλ είλαη κέινο ηλδηάληθεο θπιήο.  

5) Όηαλ ε θνξνινγηθή ηνπ δήισζε είλαη θάησ ησλ $ 9.350 αηνκηθφ 

εηζφδεκα θαη $ 18.700 γηα νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα γηα ην έηνο ρξήζεο 

2010. 

6) Σα έμνδα γηα αζθάιηζε πγείαο ππεξβαίλνπλ ην 8% ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ 

ζπλππνινγίδνληαο ηε ζπλεηζθνξά ηνπ εξγνδφηε ή ηηο θνξνινγηθέο 

εθπηψζεηο. 

 Έλα πξφγξακκα Αληαιιαγψλ (Health Insurance Exchanges)  θαη ην πξφγξακκα 

Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ (κέρξη 100 ππαιιήινπο) Αληαιιαγψλ Τγείαο (American 

Health Benefit Exchanges and Small Business Health Options Program (SHOP) 

Exchanges), πνπ ειέγρνληαη απφ κηα θπβεξλεηηθή ππεξεζία ή κηα κε 

θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε, κέζσ ησλ νπνίσλ ηα άηνκα θαη νη κηθξέο επηρεηξήζεηο 

κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ ηελ θαηάιιειε θάιπςε. Οη αληαιιαγέο ζα έρνπλ κηα 

εληαία κνξθή γηα λα ηζρχζνπλ ηα πξνγξάκκαηα πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θάιπςεο κέζσ ησλ αληαιιαγψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ Medicaid θαη CHIP.  

 Δπηρνξεγήζεηο, θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο θαη επηκεξηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ 

επηδνηήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκα.  

 Δγγχεζε θαη αλαλέσζε ηεο πγεηνλνκηθήο αζθάιηζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ζα επέηξεπε δηάθνξεο βαζκνινγίεο κε βάζε κφλν ηελ 
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ειηθία, γεσγξαθηθή πεξηνρή, ηε ζχλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο, θαη ηε ρξήζε θαπλνχ 

ζηα κεκνλσκέλα άηνκα θαη κηθξέο νκάδεο ησλ ανηαλλαγών. 

 Ζ απαγφξεπζε εηεζίσλ ρξεκαηηθψλ  νξίσλ θάιπςεο.  

 Ζ απαίηεζε πξνζθνξάο ηνπιάρηζηνλ δχν ζρεδίσλ ζε θάζε πξφγξακκα 

Ανηαλλαγών. Σνπιάρηζηνλ έλα ζρέδην πξέπεη λα παξέρεη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο 

νξγαληζκφο θαη ηνπιάρηζηνλ έλα ζρέδην δελ πξέπεη λα παξέρεη θάιπςε γηα ηηο 

ακβιψζεηο πέξα απφ εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηηξέπνληαη απφ ηνλ 

νκνζπνλδηαθφ λφκν.  

 Ζ δεκηνπξγία ελφο πξνζσξηλνχ πξνγξάκκαηνο αληαζθάιηζεο γηα ηε ζπιινγή 

αζθαιίζηξσλ απφ ηνπο αζθαιηζηέο πγείαο, απφ ηα αηνκηθά θαη ηα νκαδηθά 

παθέηα αζθαιεηψλ, γηα λα δηαηεζνχλ ζηα ζρέδηα πνπ ζα θαιχπηνπλ ηα άηνκα 

πςεινχ θηλδχλνπ. 

 Ζ επρέξεηα ζε θάζε πνιηηεία λα δεκηνπξγήζεη έλα βαζηθφ πξφγξακκα πγείαο γηα 

ηα αλαζθάιηζηα άηνκα κε εηζνδήκαηα κεηαμχ 133%-200% ηνπ νξίνπ ηεο 

θηψρεηαο πνπ εηδάιισο ζα ήηαλ επηιέμηκα γηα λα ιάβνπλ επηρνξεγήζεηο 

αζθαιίζηξνπ ζην πιαίζην ηεο αληαιιαγήο. 

 Ζ εηζαγσγή νξίσλ απφδνζεο ζηα ζρέδηα Medicare Advantage.. Σν πνζνζηφ 

ηαηξηθψλ απσιεηψλ  δε ζα έπξεπε λα είλαη ρακειφηεξν απφ ην 85% ηεο απφδνζήο 

ηνπο. 

 Ζ δπλαηφηεηα ζηνπο εξγνδφηεο λα πξνζθέξνπλ αληακνηβή ζηνπο εξγαδφκελνπο  

30%, ελδερνκέλσο θαη έσο 50% ην θφζηνο θάιπςεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα 

πξφγξακκα επεμίαο, ην νπνίν ζα αληαπνθξηλφηαλ ζε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα 

πγείαο. Τπήξρε πξφβιεςε λα θαζνξηζηνχλ 10 πνιηηεηαθά δνθηκαζηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα λα εθαξκνζηνχλ παξφκνηεο αληακνηβέο γηα ηα πξνγξάκκαηα 

επεμίαο. 

 Ζ επηβνιή λέσλ ηειψλ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιηζεο ηεο πγείαο.    

 Ζ ζέζπηζε αλεμάξηεηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, πνπ ζα απνηειείηαη απφ 15 

κέιε, γηα ηελ ππνβνιή  λνκνζεηηθψλ  πξνηάζεσλ θαη ζπζηάζεσλ γηα ηε κείσζε 

ηνπ θαηά θεθαιήλ πνζνζηνχ αχμεζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ Medicare. 

 Ζ κείσζε ησλ απνδεκηψζεσλ θαηά 75% ηνπ Medicare. 

 Ζ κείσζε ησλ απνδεκηψζεσλ ηνπ Medicaid. 

 Ζ κείσζε ησλ απνδεκηψζεσλ ηνπ Medicare θαηά 1% ζηα λνζνθνκεία πνπ ζα 

πξνθαινχληαη ελδνλνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο. (The Henry J. Kaiser Family 

Foundation, 2010) 

http://healthreform.kff.org/timeline.aspx
http://healthreform.kff.org/timeline.aspx


ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

56 

 

 

5.6 Ηζσύοςζερ διαηάξειρ από ηο 2015 έωρ 2018 

ηελ αξρή ην λνκνζρέδην ηνπ Barack Obama  φξηδε ηξείο δηαηάμεηο λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα ηέζζεξα ηειεπηαία ρξφληα νη νπνίεο φκσο θαηαςεθίζηεθαλ θαη ο 

παξέκεηλαλ ζηα ραξηηά καδί κε ηηο ππφινηπεο. 

Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε φηη: 

 Σν 2015 πξνβιεπφηαλ αχμεζε θαηά 23 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ζην CHIP, ην νπνίν 

ζεσξείηαη ην πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην αλψηαην φξην ησλ επηρνξεγήζεσλ. 

 Σν 2016 ζα επέηξεπε ζηηο πνιηηείεο λα νκαδνπνηήζνπλ ηα ζρέδηα  ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο θαη ζα επέηξεπε ζηνπο αζθαιηζηέο λα πνπιήζνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο ζε 

θάζε πνιηηεία πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηφ. 

 Σν 2018 ζα επέβαιιε θφξν επί ησλ αζθαιεηψλ πνπ είλαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ 

εξγνδφηε, γηα πξνγξάκκαηα πγείαο κε έμνδα πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ $ 10.200 

γηα θάζε αηνκηθή θάιπςε ή $ 27.500 γηα θάζε νηθνγελεηαθή θάιπςε. (The Henry J. 

Kaiser Family Foundation, 2010) 

  

http://healthreform.kff.org/timeline.aspx
http://healthreform.kff.org/timeline.aspx
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΚΑΗ ΑΠΟΦΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΝΔΟ ΝΟΜΟ 

 

6.1 Δπιπηώζειρ ζηα δημοζιονομικά 

Πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ αλαθνξά καο ζηηο επηπηψζεηο ηνπ λένπ λφκνπ πάλσ ζηα 

δεκνζηνλνκηθά, θξίλνπκε ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε ζην  Γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Κνγθξέζνπ (Congressional Budget Office-CBO), ην νπνίν είλαη κηα θξαηηθή ππεξεζία 

ηεηξαεηνχο ζεηείαο, πνπ παξέρεη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα πξνο ην Κνγθξέζν θαη 

δεκηνπξγήζεθε σο έλαο αλεμάξηεηνο νξγαληζκφο ην 1974. 

Όζνλ αθνξά ζηελ εθηίκεζε ησλ δαπαλψλ γηα ην Κνγθξέζν, ην Γξαθείν 

Πξνυπνινγηζκνχ εμππεξεηεί ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ησλ εζφδσλ απφ ηε θνξνινγία θαη 

ηελ εθηίκεζε ησλ δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Απηφ πεξηιακβάλεη πξνβιέςεηο ηνπ εζληθνχ ρξένπο θαη εθηηκήζεηο 

θφζηνπο γηα ηελ νπνηαδήπνηε λέα  λνκνζεζία.   

Παξφιν πνπ δελ πξνβιέπεη γεληθά ην θφζηνο κε εθηηκήζεηο πέξαλ ησλ 10 ρξφλσλ, 

ιφγσ ηεο κεγάιεο αβεβαηφηεηαο πνπ εκπιέθνληαη ζηα δεδνκέλα, απνθάζηζε λα ην πξάμεη 

ζηελ πεξίπησζε απηή κεηά απφ αίηεκα ησλ λνκνζεηψλ. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηηο 

εθηηκήζεηο ηνπ CBO, πξνβιέπεηαη πσο ην θφζηνο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηε ζηήξημε ηεο 

επέθηαζεο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ηεο πγείαο λα πιεζηάζεη ηα $ 938 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα κέρξη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019.  

Μέρξη ην 2020, ην νκνζπνλδηαθφ έιιεηκκα -ην πνζφ πνπ ε θπβέξλεζε πξέπεη λα 

δαλεηζηεί γηα λα θαιχςεη ηα έμνδά ηεο- αλακέλεηαη λα θηάζεη $1,2 ηξηζεθαηνκκχξηα, απφ 

ηα νπνία $ 900 δηζεθαηνκκχξηα αληηπξνζσπεχνπλ ηφθνπο πξνεγνχκελσλ ρξεψλ. (CNN 

Politics, 2010) 

Βέβαηα, ππήξμαλ δηάθνξεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ CBO κε 

ραξαθηεξηζηηθή εθείλε ηνπ Uwe Reinhardt, νηθνλνκνιφγνπ Τγείαο  ζην Princeton, ν 

νπνίνο ππνζηήξημε φηη  νη άθακπηνη, ηερλεηνί θαλφλεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ην CBO έπξεπε 

λα παξάγεη πξνβιέςεηο γηα ηελ  πξνηεηλφκελε λνκνζεζία, δελ ηνπ επηηξέπνπλ λα έρεη ην 

θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα θαη κε ακεξνιεςία θη έηζη, αθφκε θαη αλ ην CBO είλαη 

ζσζηφ ζην ζπκπέξαζκά φηη ε λέα κεηαξξχζκηζε ζα βνεζήζεη ζηε κείσζε ηνπ 

http://en.wikipedia.org/wiki/National_debt
http://articles.cnn.com/2010-03-18/politics/health.care.latest_1_health-care-bill-cbo-report-new-cbo-estimates?_s=PM:POLITICS
http://articles.cnn.com/2010-03-18/politics/health.care.latest_1_health-care-bill-cbo-report-new-cbo-estimates?_s=PM:POLITICS
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κειινληηθνχ νκνζπνλδηαθνχ ειιείκκαηνο, ε ρξεκαηνδφηεζε απηνχ ηνπ 

κεηαξξπζκηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη θνξνινγηθά αλεχζπλε φπσο ήηαλ ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Medicare Modernization Act ηνπ 2003. 

Δληζρχνληαο ηελ άπνςε απηή, ν Douglas Holtz-Eakin , δηεπζπληήο ηνπ CBO θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο θπβέξλεζεο Μπνπο, απνθάλζεθε φηη ε κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα ζα 

απμήζεη ην έιιεηκκα $ 562 δηζεθαηνκκχξηα, ελψ θαη  ε ξεπνπκπιηθαληθή πιεηνςεθία 

εθηηκά φηη ην λέν πιέγκα ησλ λφκσλ ζα απμήζεη ην έιιεηκκα θαηά πεξηζζφηεξν απφ 700 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαηά ηα έηε ηεο πξψηεο δεθαεηίαο. πλεθηηκνχλ, δε, φηη ε 

θαηάξγεζε ηεο λνκνζεζίαο ζα απμήζεη ην έιιεηκκα θαηά $ 230 δηζεθαηνκκχξηα, 

ζεσξψληαο φηη νη εθηηκήζεηο CBO είλαη πηζαλφ λα απνδεηρηνχλ ιάζνο. (Douglas H.E., 

2010) 

Αθφκε, νη ζπληάθηεο ηνπ ―New Republic‖, Noam Scheiber, νηθνλνκνιφγνο θαη ν 

Jonathan Cohn, έλαο έγθξηηνο αλαιπηήο πγεηνλνκηθήο πνιηηηθήο, ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη 

πην πηζαλφ, αλ φρη ζίγνπξν, νη πξνβιέςεηο λα έρνπλ ππνηηκήζεη ηε κείσζε ηνπ 

ειιείκκαηνο απφ ην λα ηελ έρνπλ ππεξεθηηκήζεη. εκείσζαλ φηη είλαη πην εχθνιν, γηα 

παξάδεηγκα, λα ππάξμεη εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ ηελ πξνιεπηηθή πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε, θαη φηη ην CBO έρεη έλα ηζηνξηθφ ζην λα  ππνηηκά ην θφζηνο ηεο λνκνζεζίαο 

γηα ηελ πγεία. Σελ ίδηα ψξα, νη θαηλνηνκίεο ζηελ παξνρή ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, φπσο 

θαη ε κεγαιχηεξε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ηαηξηθψλ θαθέισλ θαη ηα νηθνλνκηθά 

θίλεηξα γηα πεξηζζφηεξν ζπληνληζκφ ηεο θξνληίδαο κεηαμχ ησλ γηαηξψλ, ζα παξάγνπλ 

ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο. Αιιά ην CBO δελ εμεηάδεη ηηο ελ ιφγσ νηθνλνκίεο ζηνπο 

ππνινγηζκνχο ηνπ, γηαηί δελ έρνπλ δνθηκαζηεί ζε ηέηνηα κεγάιε θιίκαθα ή ζε 

ζπλελλφεζε ησλ θνξέσλ  θαη απηφ ζεκαίλεη  φηη δελ ππάξρνπλ πνιιά δεδνκέλα γηα λα 

απνδεηρζεί ε εμνηθνλφκεζε δαπάλεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη. (Congressional Budget 

Office, 2009) 

 

6.2 Δπιπηώζειρ ζηιρ δαπάνερ ςγείαρ και ηην αζθάλιζη  

Σν HHS αλέθεξε φηη νη ζπλνιηθέο εζληθέο δαπάλεο γηα ηελ πγεία ζα απμεζνχλ 

θαηά πεξηζζφηεξν απφ $ 200 δηζεθαηνκκχξηα σο ην 2019. Ζ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο 

πγείαο ζα δεκηνπξγήζεη ηξνκαθηηθέο πηέζεηο γηα ηνλ νκνζπνλδηαθφ πξνυπνινγηζκφ θαηά 

ηελ επφκελε δεθαεηία θαη πέξαλ απηήο. Έηζη, ε λνκνζεζία γηα ηελ πγεία πνπ ζεζπίζηεθε 

δελ κεηψλεη νπζηαζηηθά απηή ηελ πίεζε  θαη επνκέλσο, ζρεδφλ ζίγνπξα, ζα απαηηεζεί 

ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ νκνζπνλδηαθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_Holtz-Eakin
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Σν ππνπξγείν εθηηκά φηη νη Οκνζπνλδηαθέο δαπάλεο ζα απμεζνχλ θαηά  $ 366 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

ησλ $ 938 δηζεθαηνκκπξίσλ. Δίλαη έλαο ζπλδπαζκφο αχμεζεο ησλ δαπαλψλ θαη εζφδσλ 

γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαηάμεσλ.  

Τπνινγίδεηαη εμνηθνλφκεζε: 

 $ 493 δηζεθαηνκκχξηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Medicare,  

 $ 36 δηζεθαηνκκχξηα απφ ην Medicaid  θαη ηηο  δηαηάμεηο ηνπ CHIP,  

 $ 2 δηζεθαηνκκχξηα απφ πξνηάζεηο πνπ απνζθνπνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε 

κείσζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ δαπαλψλ πγείαο,  

 $ 38 δηζεθαηνκκχξηα  απφ ηελ πξφηαζε CLASS  

Σελ ίδηα ζηηγκή ζηα $ 5 δηζεθαηνκκχξηα ππνινγίδεηαη ην θφζηνο γηα ηελ άκεζε 

αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3 

Δκηίμηζη Ομοζπονδιακών εζόδυν και εξόδυν ζύμθυνα με ηην Patient Protection and 

Affordable Care Act of 2009  (ζε διζεκαηομμύπια) 

Fiscal Year 

 
 

Provisions 2010 2011 2012 2013 2014 2105 2016 2017 2018 2019 
2010-

19 

Total $16.1 −$1.6 −$18.6 −$35.2 $22.4 $78.1 $83.0 $76.2 $74.5 $71.0 $365.8 

Coverage — — — — 93.8 141.1 158.3 165.8 178.6 192.3 929.9 

Medicare 11.5 1.3 −13.4 −24.3 −60.5 −52.0 −66.0 −80.9 −95.8 −113.3 −493.4 

Medicaid/

CHIP 
−0.4 −0.1 −0.7 −5.3 −4.9 −4.9 −4.8 −4.9 −4.8 −4.8 −35.6 

Cost trend — — — — −0.0 −0.1 −0.2 −0.4 −0.6 −0.9 −2.3 

CLASS 

program 
— −2.8 −4.5 −5.6 −5.9 −6.0 −4.3 −3.4 −2.8 −2.4 −37.8 

Immediate 

reforms 
5.0 — — — — — — — — — 5.0 

Πεγή: Department of health & human services, Centers for Medicare & Medicaid 

Services, Baltimore, Maryland, 2009 

 

Γηα ηελ επίδξαζε επί ησλ αζθάιηζηξσλ πγείαο, πξνβιέπεηαη φηη κέρξη ην 2016 γηα 

ην 17% ηεο αγνξάο, ηα αζθάιηζηξα αλά άηνκν ζα απμεζνχλ θαηά 10 έσο 13%, αιιά 
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επεηδή πάλσ απφ ην ήκηζπ απηψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ζα ιακβάλεη επηδνηήζεηο, ζα 

κεηψλεηαη ε επηβάξπλζε ζηα αζθάιηζηξα πνπ θαηαβάιινληαη. Έηζη, ζα ππάξμεη κηα 

δηαθνξνπνίεζε  έσο θαη  -11% γηα εθείλνπο πνπ ιακβάλνπλ ηηο επηδνηήζεηο. 

ηε ζπλέρεηα, άμηα ιφγνπ είλαη ε έθζεζε ηεο εηαηξείαο ζπκβνχισλ ―Hewitt 

Associates‖ ε νπνία δηαπηζηψλεη φηη ε λνκνζεζία ζα κπνξνχζε δπλεηηθά λα κεηψζεη  ην 

πνζνζηφ ησλ κειινληηθψλ απμήζεσλ ηνπ θφζηνπο πγείαο έσο θαη 20%, ζηαδηαθά σο ην 

2019 θαη πξνεηδνπνηεί φηη ε εμνηθνλφκεζε απφ ηα πηινηηθά πξνγξάκκαηα ηεο 

θπβέξλεζεο αθελφο ζα επηηχρεη θαη αθεηέξνπ ζα αληηγξαθεί απφ ηελ ηδησηηθή αγνξά, 

γεγνλφο, θπζηθά, αβέβαην.  

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Κνγθξέζνπ, ν αξηζκφο ησλ αλαζθάιηζησλ 

θαηνίθσλ απφ ηα ζεκεξηλά επίπεδα πνπ είλαη 55 εθαηνκκχξηα ζα κεησζεί θαηά 32 

εθαηνκκχξηα πεξίπνπ άηνκα.  

Όκσο απηφ, ππνδειψλεη 25 εθαηνκκχξηα -πεξίπνπ- θαηνίθνπο νη νπνίνη ζα 

εμαθνινπζνχλ λα πάζρνπλ απφ ηελ έιιεηςε αζθάιηζεο ην 2019. Δθηηκάηαη, δε, φηη 

πεξίπνπ 18 εθαηνκκχξηα ζα απνθηήζνπλ πξσηνγελή θάιπςε απφ ην Medicaid σο 

απνηέιεζκα ηεο επέθηαζεο ηεο επηιεμηκφηεηαο γηα φινπο ηνπο ελήιηθνπο. 

Πεξίπνπ 2 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη πνπ ηνπο παξέρεηαη αζθάιηζε πγείαο απφ ηνλ 

εξγνδφηε, ζα εγγξαθνχλ ζην Medicaid γηα ζπκπιεξσκαηηθή θάιπςε. 

 20 εθαηνκκχξηα άηνκα, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη ζήκεξα 

αλαζθάιηζηνη, ζα ιάβνπλ αηνκηθή αζθαιηζηηθή θάιπςε κέζσ ησλ «αληαιιαγψλ», κε ηελ 

πιεηνλφηεηα απηψλ λα έρνπλ νκνζπνλδηαθή πξηκνδφηεζε, ελψ εθηηκάηαη φηη 20 % ζα 

επηιέμνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην δεκφζην αζθαιηζηηθφ ζρέδην.  

Σέινο, εθηηκνχκε φηη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ αζθαιίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε 

ηνπο ζα κεησζεί ζπλνιηθά θαηά 5 εθαηνκκχξηα πεξίπνπ θαη απηφ ζα απνηππσζεί ηφζν ζηα 

θέξδε φζν θαη ζηηο δεκίεο ζην πιαίζην ηεο PPACA. Μεηαμχ  ησλ αλζξψπσλ ηεο νκάδαο 

απηήο ζα είλαη: 

 Οη παξάλνκνη κεηαλάζηεο. 

 Δθείλνη πνπ δελ εγγξάθνληαη ζην Medicaid. 

 Δθείλνη πνπ δελ θαιχπηνληαη θαη επηιέγνπλ λα θαηαβάινπλ ην εηήζην πξφζηηκν νη 

νπνίνη  είλαη σο επί ην πιείζηνλ λένη Ακεξηθάλνη (θξίζεθε αληηζπληαγκαηηθή ε 

ξχζκηζε απηή).  

 Δθείλνη ησλ νπνίσλ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα θφζηηδε πεξηζζφηεξν απφ ην 8% ηνπ 

εηζνδήκαηνο θαη απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξεσηηθή θάιπςε. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Consultant
http://en.wikipedia.org/wiki/Hewitt_Associates
http://en.wikipedia.org/wiki/Hewitt_Associates
http://en.wikipedia.org/wiki/Illegal_immigrant
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ε γεληθέο γξακκέο, πάλησο, νη πξψηεο απφςεηο φζνλ αθνξά ηελ αζθαιηζηηθή 

θάιπςε, ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ, είλαη φηη σο απνηέιεζκα ηεο έθπησζεο θφξνπ γηα ηηο 

κηθξέο επηρεηξήζεηο, πνιιέο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο αζθάιηζεο πγείαο ζηνπο ππαιιήινπο 

ηνπο γηα πξψηε θνξά.   

 

6.3  Κοινή γνώμη 

Ζ θνηλή γλψκε ζρεηηθά κε ηε κεηαξξχζκηζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο έρεη αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα.  

Πνιινί Ακεξηθαλνί εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία γηα κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο επεηδή ζεσξνχλ ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε σο ππεξβνιηθά δαπαλεξή. 

εκεηψλνπλ, επίζεο, ηε δηαθσλία θαη αλεζπρία ηνπο φηη ην ζχζηεκα, σο ζχλνιν, δελ 

θαιχπηεη φινπο ηνπο πνιίηεο. Γεκνζθνπήζεηο δείρλνπλ ηελ ζηήξημε ησλ πνιηηψλ ζηελ 

θπβέξλεζε, πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλν ζρέδην αζθάιηζεο γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο ηδησηηθέο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο.  Πνιινί δεηνχλ ηε δεκηνπξγία ελφο εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο ( 

National Health Care Act ). 

Ζ πιεηνςεθία ησλ Γεκνθξαηηθψλ ζην Κνγθξέζν επηθεληξψζεθε ην 2009 ζηηο 

πξνηάζεηο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο πγείαο θαη πέξαζε ην λνκνζρέδην ην 2010, παξά ηελ 

ζθνδξή αληηπνιίηεπζε ησλ ξεπνπκπιηθάλσλ θαη ηειηθά, ππνγξάθεθε, απφ ηνλ πξφεδξν 

Barack Obama, ζηηο 23 Μαξηίνπ 2010.  

Ζ αηκφζθαηξα είλαη ηεηακέλε απφ ηνπο θαλαηηθνχο ζπληεξεηηθνχο, νη νπνίνη 

ζεσξνχλ φηη ν πξφεδξφο Barack Obama ηνπο είπε ςέκαηα γηα ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία, 

φηη γελλήζεθε ζην εμσηεξηθφ θη επνκέλσο δελ είρε ην δηθαίσκα λα εθιεγεί. Ζ ηδέα φηη 

έρνπλ γηα εγέηε έλαλ άλζξσπν πνπ έδεζε δχν ρξφληα ζηελ Ηλδνλεζία θαη θνίηεζε ζε 

κνπζνπικαληθφ ζρνιείν, έλαλ πξψελ αθηηβηζηή ηεο αξηζηεξάο, θνζκνπνιίηε θαη 

δηαλννχκελν, ηνπο θαίλεηαη απνθξνπζηηθή.  

Πηζηεχνπλ αθξάδαληα φηη ε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζα απνηειέζεη 

ην πξεινχδην γηα ηε δεκηνπξγία «δηθαζηεξίσλ ζαλάηνπ», ηα νπνία ζα απνθαίλνληαη πνηνη 

αζζελείο έρνπλ δηθαίσκα ζηε ζεξαπεία. 

Σα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη ν ζθιεξφο ππξήλαο ηνπ 

θφκκαηνο ησλ Ρεπνπκπιηθάλσλ δηαηεξνχλ δέζκηνπο ηνπο εθιεγκέλνπο εθπξνζψπνπο 

ηνπο, κε ηνπο νπνίνπο ν Barack Obama  ππνιφγηδε λα δηαπξαγκαηεπζεί ηελ πνιηηηθή 

αλάθακςεο, ηε κεηαξξχζκηζε ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, ηε ξχζκηζε ηεο 

νηθνλνκίαο. (Halimi S., 2010) 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Health_care_reform_in_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Health_care_reform_in_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Congress
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Γεκνζθφπεζε ηεο Ηζηνζειίδαο Gallup, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε  ζηηο 22 Μαξηίνπ 

2010, είρε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα, ηα νπνία βαζίζηεθαλ ζε ηειεθσληθέο 

ζπλεληεχμεηο ζε 1.005 Ακεξηθαλνχο πνιίηεο, ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ. Ζ δεκνζθφπεζε 

έρεη + /- 4% πεξηζψξην ιάζνπο.  

ΠΗΝΑΚΑ 4 

Σςνολική ανηίδπαζη για ηο Νομοζσέδιο ηηρ Υγείαρ 

 National adults Democrats Independents Republicans 

 % % % % 

Good thing 49 79 46 14 

Bad thing 40 9 45 76 

No opinion 11 12 10 10 

Πεγή: Ηζηνζειίδα USA Gallup, 2010 

 

Σν 49% ησλ Ακεξηθαλψλ ζεσξεί θαιφ ην λνκνζρέδην, ελψ ην 40%  έρεη αξλεηηθή 

άπνςε θαη ην 11% δελ είρε άπνςε.  Ρεπνπκπιηθάλνη θαη Γεκνθξαηηθνί έρνπλ αληίζεηε 

γλψκε, κε ηνπο αλεμάξηεηνπο λα είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλνη.  

  

ΠΗΝΑΚΑ 5 

Σςναιζθημαηική ανηίδπαζη για ηο Νομοζσέδιο ηηρ Υγείαρ 

 National adults Democrats Independents Republicans 

 % % % % 

Enthusiastic 15 29 10 4 

Pleased 35 53 35 12 

Disappointed 23 9 27 38 

Angry 19 2 20 41 

No opinion 8 6 9 6 

Πεγή: Ηζηνζειίδα USA Gallup, 2010 

 

Γηα ηελ αληίδξαζε ηνπ λνκνζρεδίνπ, ην 15% ησλ Ακεξηθαλψλ δήισζαλ φηη ήηαλ 

ελζνπζηψδεηο, ην 35% ήηαλ επραξηζηεκέλνη, 23% απνγνεηεπκέλνη, 19% ζπκσκέλνη θαη 

ην 8% δελ είρε άπνςε. Γεληθφηεξα  ην 50% είραλ επλντθέο απφςεηο, έλαληη 42% πνπ είρε 

δπζκελείο απφςεηο. (USA Gallup, 2010) 

 

http://www.gallup.com/poll/politics.aspx
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6.4  Οι πολιηικέρ θέζειρ 

Σν Γεκνθξαηηθφ Κφκκα ππνζηεξίδεη ηελ ηξνπνπνηεκέλε λνκνζεζία πνπ 

ςεθίζηεθε ην 2010. Ζ πνιηηηθή ηεο είλαη ε αζθάιηζε ηεο πγείαο λα είλαη δηαζέζηκε ζε 

φινπο κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ηελ ίδηα ηηκή, αλεμαξηήησο ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο, λα 

επεθηείλνπλ ηηο επηδνηήζεηο ζηα κεζαία εηζνδήκαηα θαη λα επεθηαζεί ε πξνζθνξά ηνπ 

Medicaid ζε άηνκα κε πςειφηεξα εηζνδήκαηα απφ φ, ηη είρε ζπκβεί ζην παξειζφλ.  

εκαληηθή βνήζεηα ζα απνηειέζεη ε κεραλνξγάλσζε ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ, κε 

ζθνπφ ηελ αθξηβή αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηε κείσζε 

ησλ ιαζψλ. Ζ  πςειή θνξνινγία επηδηψθεη λα εμαζθαιίζεη κεγαιχηεξε δηθαηνζχλε ζηελ 

θαηαλνκή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κεηαμχ ηνπ παξαδνζηαθνχ Medicare θαη ηνπ λένπ 

Medicare.  

Σν Γεκνθξαηηθφ Κφκκα δειψλεη φηη κε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

ζα αλαπηπρζνχλ πεξηζζφηεξν ηα θέληξα πγείαο, θαζψο επίζεο ζα γίλεη αλαδηάξζξσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο αληακνηβήο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ην χςνο πιεξσκήο ησλ γηαηξψλ ζα 

ζηεξίδεηαη ζηελ πην απνηειεζκαηηθή θαη πξνιεπηηθή θξνληίδα.  

 Ο Πξφεδξνο Barack Obama  έδσζε ην ιφγν ηνπ γηα ηε ιήςε κέηξσλ ζρεηηθά κε 

ην ζέκα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Γειψλεη φηη ε πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηείηαη, ζα 

πξνζηαηεχζεη θάζε Ακεξηθαλφ απφ ηηο θαθέο πξαθηηθέο ηνπ θιάδνπ ησλ αζθαιίζεσλ θαη 

φηη νη αλαζθάιηζηνη Ακεξηθαλνί ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα επηιέμνπλ έλα πξνζηηφ ζρέδην 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε κηα αληαγσληζηηθή αγνξά. Ηζρπξίζηεθε φηη, αλ δελ έθαλε 

ηίπνηα, εθαηνκκχξηα Ακεξηθαλνί ζα έραλαλ ην δηθαίσκα γηα θξνληίδα πγείαο.  

Ζ θξηηηθή πνπ εθπνξεχεηαη απφ ην Ρεπνπκπιηθαληθφ Κφκκα θαζψο θαη απφ 

ζπληεξεηηθνχο Γεκνθξαηηθνχο, αθνξά θπξίσο ηε «ζνζηαιηζηηθνπνίεζε» ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο, θαζψο θαη ην πςειφ θφζηνο ηεο κεηαξξχζκηζεο, εηδηθά ζε κηα πεξίνδν πνπ ε 

αχμεζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο είλαη εθξεθηηθή. Δπίζεο, εθθξάδεη αληηξξήζεηο 

γηα ηα λέα δεδνκέλα αζθάιηζεο πγείαο, ηα νπνία ζα θαζνξίδνπλ ηε ζπρλφηεηα ησλ 

απμήζεσλ ή κεηψζεσλ ησλ αζθάιηζηξσλ, θαζψο ζηε δπλαηφηεηα ηεο θπβέξλεζεο λα 

επηδνηήζεη ηελ άκβισζε. ηε λνκνζεζία πνπ ηειηθά πέξαζε, δηαηεξείηαη ε αξρή ηεο κε 

νκνζπνλδηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο ακβιψζεηο (εθηφο απφ πεξηπηψζεηο βηαζκνχ, 

αηκνκημίαο, ή λα δηαηεξεζεί ε δσή ηεο κεηέξαο).  (Pear R., Herszenhorn D.V., 2010) 

Μεξηθνί Γεκνθξαηηθνί έρνπλ ακθηζβεηήζεη ηε ζπληαγκαηηθφηεηα ηεο 

ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο πγείαο θαη ηεο επηβνιήο πξνζηίκνπ. Σφζν ε θπβέξλεζε φζν θαη 

αληηπξφζσπνη ηνπ αζθαιηζηηθνχ θιάδνπ έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη απηή είλαη κηα αλαγθαία 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε θαζνιηθφηεηαο θαη γηα λα απνηξέςεη ηνπο αλζξψπνπο πνπ 
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αγνξάδνπλ αζθάιεηα κφλν ζε ψξα αλάγθεο. Ζ θπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη ε 

ζπληαγκαηηθφηεηα ηεο θαιχπηεηαη απφ ηελ ξήηξα Δκπνξίνπ, ελψ επηθξηηέο ππνζηεξίδνπλ 

φηη απηφ είλαη ιάζνο. Απφ ην 2010, ην ζέκα εμαθνινπζεί λα εθθξεκεί ελψπηνλ ησλ 

δηθαζηεξίσλ θαη κέρξη ζηηγκήο ηξεηο απφ ηηο πέληε νκνζπνλδηαθέο δηθαζηηθέο απνθάζεηο 

έρνπλ απνθαλζεί ππέξ ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο θαη δχν θαηά. 

Οη Ρεπνπκπιηθάλνη αληηηάρζεθαλ ζην λέν ζρέδην πγείαο, ππνζηεξίδνληαο φηη ηα 

θξαηηθά έζνδα ζα ζπκπηεζηνχλ. Απφ ηελ επηηπρία ή απνηπρία ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο 

πξνζπάζεηαο ζην ρψξν ηεο πγείαο, ζα εμαξηεζεί ν ρξφλνο, ην εχξνο θαη ε πνηφηεηα ησλ 

εθζπγρξνληζηηθψλ πξνζπαζεηψλ ζε φιν ην θάζκα ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ ΖΠΑ. 

ηα επηρεηξήκαηα φκσο απηά, αληηηάζζεηαη φηη ην πςειφ θφζηνο ζα εμηζνξξνπεζεί απφ 

ηελ επηβνιή λέσλ θφξσλ, ηελ εθαξκνγή πνιηηηθήο κέζσ ηεο νπνίαο ζα κεηψλεηαη 

δξαζηηθά ην θφζηνο ησλ δαπαλψλ πγείαο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ξχζκηζεο πνπ επηβάιεη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

Οη ΖΠΑ έρνπλ άκεζε αλάγθε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηνπο. Ο 

πξφεδξφο ηνπο, Barack Obama, είρε απνθαζίζεη ην 2009 λα είλαη ρξνληά κεηαξξπζκίζεσλ 

θαη θαηάθεξε λα πεξάζεη κε λφκν ηε PPACA, ηεο νπνίαο νη δηαηάμεηο ηεο ζα 

νινθιεξσζνχλ ην 2014. 

πλνςίδνληαο, κε ηε  PPACA θάπνηεο ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη δσξεάλ ζε φια ηα 

λέα ηδησηηθά ζπκβφιαηα θαη ην Medicare ζα πξνζθέξεη πξνιεπηηθή ηαηξηθή, φπσο 

ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη εκβνιηαζκνχο. 

 Ζιηθησκέλνη θαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζην Medicare, ζα ιάβνπλ κεγαιχηεξε 

βνήζεηα ζρεηηθά κε ην θφζηνο ησλ θαξκάθσλ, νη λένη ζα κπνξνχλ λα εμνηθνλνκήζνπλ 

ρξήκαηα θαη λα παξακέλνπλ ζηελ αζθάιεηα ησλ γνληψλ ηνπο κέρξη ηελ ειηθία ησλ 26. 

Κίλεηξα ζα δνζνχλ ζηνπο εξγνδφηεο, πξνζθέξνληαο ηνπο θνξνινγηθέο 

ειαθξχλζεηο, γηα λα πιεξψλνπλ γηα ηελ αζθάιηζε πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. 

Σα ρξνληθά φξηα δσήο ησλ παξνρψλ πγείαο πνπ πξνυπήξραλ ζα θαηαξγεζνχλ, είηε 

αζθαιηζηεί θάπνηνο κφλνο ηνπ είηε απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπ θαη ζα ζεσξείην παξάλνκν νη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο λα ζηεξνχλ αζθάιεηα πγείαο απφ ηα παηδηά κε κηα πξνυπάξρνπζα 

αζζέλεηα, φπσο ην άζζκα ή ν δηαβήηεο.  

Ο λένο λφκνο θαζηζηά ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε πην πξνζηηή κέζσ ηνπ 

Medicaid  πνπ ζα επεθηαζεί γηα λα θαιχςεη φια ηα ρακεινχ εηζνδήκαηνο άηνκα θαη 

νηθνγέλεηεο ηεο θάζε πνιηηείαο, κέζσ ηεο πίζησζεο θφξνπ γηα ηνπο πξφζθαηα άλεξγνπο 

θαη ην πξφγξακκα ησλ «αληαιιαγψλ».   

Ο αξηζκφο ησλ αλαζθάιηζησλ ζα κεησζεί απφ ηα 55 εθαηνκκχξηα θαηά 32 

εθαηνκκχξηα πεξίπνπ. Όκσο απηφ, ππνδειψλεη  23 εθαηνκκχξηα πεξίπνπ θαηνίθνπο ησλ 

ΖΠΑ, νη νπνίνη ζα εμαθνινπζνχλ λα πάζρνπλ απφ ηελ έιιεηςε αζθάιηζεο ην 2019, φπσο 

γηα παξάδεηγκα νη παξάλνκνη κεηαλάζηεο. 

Με ηα λέα κέηξα πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαη ηελ επηβνιή λέσλ θφξσλ, ην CBO, 

ππνζηεξίδεη φηη ην φιν παθέην ζα κεηψζεη πξαγκαηηθά ην νκνζπνλδηαθφ έιιεηκκα γηα ηα 

επφκελα δέθα ρξφληα. Φπζηθά, ην ζπλνιηθφ νκνζπνλδηαθφ έιιεηκκα αλακέλεηαη λα 

ζπλαληήζεη ηα ηξηζεθαηνκκχξηα, νπφηε ν λφκνο ηεο κεηαξξπζκίζεσο ηεο πγείαο δελ 

πξφθεηηαη λα ιχζεη απηφ ην πξφβιεκα. 
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Κάπνηνη Ακεξηθαλνί πνιίηεο ππνζηεξίδνπλ ηε κεηαξξχζκηζε θαη αλ κε ηη άιιν 

ζέινπλ λα απμεζεί ε επνπηεία ηεο θπβέξλεζεο ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ηε 

βηνκεραλία πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

Άιινη πάιη είλαη αληίζεηνη θαη έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ θπβέξλεζε απηή ε 

αληίζεζε. Δίθνζη έμη πνιηηείεο έρνπλ ελαληησζεί ηφζν πνπ έρνπλ πξνζθχγεη ζηε 

δηθαηνζχλε ππνζηεξίδνληαο φηη θάπνηεο δηαηάμεηο πξέπεη λα θξηζνχλ αληηζπληαγκαηηθέο, 

φπσο ε δηάηαμε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε, κε θαηαβνιή πξνζηίκνπ, ε 

νπνία έλα κήλα πξηλ θξίζεθε ηειηθά αληηζπληαγκαηηθή. Απηή ε δηθαζηηθή απφθαζε είλαη 

κία, κφλνλ, απφ ηηο πνιιέο πνπ ζα εθδνζνχλ γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο, ηηο εξρφκελεο εβδνκάδεο, ηνπο εξρφκελνπο κήλεο. ην Λεπθφ Οίθν πηζηεχνπλ φηη 

ε ελ ιφγσ δηθαζηηθή απφθαζε ελ θαηξψ ζα θαηαξξηθζεί θαη ην λνκνζρέδηφ ζα θξηζεί 

ζπληαγκαηηθφ.  

Μεηά απφ απηή ηε ζεκαληηθή πξνζπάζεηα αιιαγήο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ησλ 

ΖΠΑ ην εξψηεκα παξακέλεη αθφκα, κε φζεο πεξηθνπέο θαη αλ έγηλαλ, αλ κπνξεί ε 

Ακεξηθή λα έρεη κηα δίθαηε θαη ηζφηηκε πγεία γηα φινπο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 

 

United States of America 
 

Value 

(year) 

Life expectancy at birth (years) males  75.0 (2005)  

Life expectancy at birth (years) females  80.0 (2005)  

Healthy life expectancy (HALE) at birth (years) males  67.0 (2002)  

Healthy life expectancy (HALE) at birth (years) females  71.0 (2002)  

Probability of dying (per 1 000 population) between 15 and 60 years (adult mortality rate) males  137 (2005)  

Probability of dying (per 1 000 population) between 15 and 60 years (adult mortality rate) females  81 (2005)  

Probability of dying (per 1 000 live births) under five years of age (under-5 mortality rate)  8 (2005)  

Infant mortality rate (per 1 000 live births)  7.0 (2005)  

Neonatal mortality rate (per 1 000 live births)  4 (2004)  

Maternal mortality ratio (per 100 000 live births)  14 (2000)  

Deaths due to HIV/AIDS (per 100 000 population per year)  5 (2005)  

Deaths due to tuberculosis among HIV-negative people (per 100 000 population)  0.4 (2005)  

Deaths due to tuberculosis among HIV-positive people (per 100 000 population)   0 (2005)  

Age-standardized mortality rate for non-communicable diseases (per 100 000 population)  
460.0 

(2002)  

Age-standardized mortality rate for cardiovascular diseases (per 100 000 population)  
188.0 

(2002)  

Age-standardized mortality rate for cancer (per 100 000 population)  
134.0 

(2002)  

Age-standardized mortality rate for injuries (per 100 000 population)  47.0 (2002)  

Years of life lost to communicable diseases (%)  9.0 (2002)  

Years of life lost to non-communicable diseases (%)  75.0 (2002)  

Years of life lost to injuries (%)  17.0 (2002)  
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Deaths among children under five years of age due to neonatal causes (%)  56.9 (2000)  

Physicians (number)  
730,801 

(2000)  

Physicians (density per 1 000 population)  2.56 (2000)  

Nurses (number)  
2,669,603 

(2000)  

Nurses (density per 1 000 population)  9.37 (2000)  

Dentists (number)  
463,663 

(2000)  

Dentists (density per 1 000 population)  1.63 (2000)  

Pharmacists (number)  
249,642 

(2000)  

Pharmacists (density per 1 000 population)  0.88 (2000)  

Laboratory health workers (number)  
651,035 

(2000)  

Laboratory health workers (density per 1 000 population)  2.28 (2000)  

Other health workers (number)  
4,138,567 

(2000)  

Other health workers (density per 1 000 population) 
14.52 

(2000)  

Health management and support workers (number) 
7,056,080 

(2000)  

Health management and support workers (density per 1 000 population)  
24.76 

(2000)  

Total expenditure on health as percentage of gross domestic product  15.4 (2004)  

General government expenditure on health as percentage of total expenditure on health  44.7 (2004)  

ΠΖΓΖ: World Health Organization 2006. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 

EU 

Indicators 2002 2003 2004 2005 2006 

1010 Life expectancy at birth, in years 
77.88 - 

69% 

77.93 - 

67% 

78.45 - 

69% 

78.53 - 

77% 
... 

1100 Estimated infant mortality per 1000 

live births (World Health Report) 

5.65 - 

90% 

5.43 - 

90% 

5.21 - 

48% 
... ... 

1110 Infant deaths per 1000 live births 
5.49 - 

48% 

5.34 - 

48% 

5.22 - 

51% 

5.06 - 

56% 
... 

1210 Maternal deaths per 100000 live births 
6.49 - 

49% 

6.43 - 

51% 

6.68 - 

46% 

6.01 - 

52% 
... 

5010 Hospitals per 100000 
3.18 - 

51% 

3.09 - 

52% 

3.05 - 

51% 

3.02 - 

51% 

3 - 

61% 

5050 Hospital beds per 100000 
612.56 - 

61% 

597.43 - 

57% 

585.49 - 

57% 

580.19 

- 57% 

576.36 

- 59% 

5070 Psychiatric hospital beds per 100000 ... ... ... ... ... 

5250 Physicians per 100000 
316.44 - 

52% 

317.9 - 

46% 

320.01 - 

48% 

314.97 

- 49% 

315.04 

- 59% 

5320 Nurses (PP) per 100000 
699.94 - 

61% 

706.23 - 

61% 

725.58 - 

62% 

735.98 

- 67% 

741.56 

- 75% 

5350 Midwives (PP) per 100000 
35.79 - 

61% 

36.03 - 

62% 

36.05 - 

61% 

36.01 - 

64% 
... 

6100 Average length of stay, all hospitals 
9.51 - 

51% 

9.39 - 

51% 

9.25 - 

51% 

9.17 - 

56% 
... 

6710 Total health expenditure as % of gross 

domestic product (GDP), WHO estimates 

8.54 - 

69% 

8.73 - 

69% 

8.7 - 

72% 
... ... 

6720 Total health expenditure, PPP$ per 

capita, WHO estimates 

2077.81 

- 67% 

2175.32 

- 67% 

2334.34 

- 67% 
... ... 

7070 Proportion (%) of births attended by 

skilled health personnel 
... ... ... ... ... 

ΠΖΓΖ: World Health Organization 2006. 
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