
14   //   EΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • HJC

Δ      ιεθνώς, σημαντικά μεγέθη και πραγμα-
τικότητες που προσδιορίζουν την ανά-
πτυξη της καρδιοαγγειακής ιατρικής, 

είναι ενδεικτικά των εξελισσόμενων δυσκολιών και 
προβλημάτων του χώρου μας.

Η διεθνής αξία των φαρμάκων καρδιοαγγεια-
κής ιατρικής, για το οικονομικό έτος 2011, εκτιμή-
θηκε στο ύψος των 74 δισεκατομμυρίων δολλαρί-
ων, με πτωτική (αρνητική) τάση 10% ετησίως.

Για το έτος 2017, η αξία αυτή εκτιμάται στο ύψος 
των 38 δισεκατομμυρίων δολλαρίων.

Η διεθνής αξία της αγοράς ιατρικών συσκευ-
ών καρδιοαγγειακής ιατρικής, παραμένει σταθερή 
ή ήπια πτωτική στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
και ήπια αυξανόμενη στις αναδεικνυόμενες οικο-
νομικά χώρες.

Τα συστήματα υγείας, ιδιαίτερα στις βιομηχα-
νικά αναπτυγμένες χώρες, προκειμένου να διατη-
ρήσουν τη βιωσιμότητά τους, περικόπτουν δαπά-
νες, απαιτούν τις λύσεις των γενοσήμων, δομούν 
κώδικες πρωτόγνωρους, που συχνά ενδύονται και 
παρουσιάζονται ως κώδικες ηθικής και ολοένα 
συχνότερα αναγκάζουν τους ασθενείς να συμβάλ-
λουν στο κόστος της νοσηλείας ποσοστιαία.

Όλα τα προηγούμενα, έχουν αναδειξεί πρωτα-
γωνιστές και συστημικά ρυθμιστές όλων των εξε-
λίξεων τους διαχειριστές των συστημάτων υγείας, 
τους οικονομολόγους υγείας, τις ασφαλιστικές 
εταιρείες και τους πολιτικούς. Προοδευτικά οι ια-
τροί αντιμετωπίζονται, από όλους τους προηγού-
μενους ως απλοί και σημαντικά υποβαθμισμένοι 
υπάλληλοι, κύριοι υπεύθυνοι του παραγόμενου 
κόστους και των ογκούμενων δαπανών.

Ταυτόχρονα, η μεγάλη πλειοψηφία των ιατρών, 
είναι συχνά απομονωμένη από τις τρέχουσες πολι-

τικές στους χώρους της υγείας, χωρίς στρατηγική, 
σχεδιασμό και συμπαγή συμπεριφορά.

Είναι προφανές, ό,τι όλα τα προηγούμενα δεν 
οδηγούν σε ενθαρρυντικές προοπτικές, όχι μόνο 
για τους εργαζόμενους στους χώρους της υγείας, 
αλλά επίσης τους μεγάλους πρωταγωνιστές της 
προόδου και της ανάπτυξης που είναι τα Πανεπι-
στήμια, τα Ερευνιτικά Ινστιτούτα και η Βιομηχανία. 
Η χαμηλή χρηματοδότηση και η υπερβολική χρή-
ση αυστηρών ρυθμιστικών κανόνων, συχνά οδηγεί 
στην ύφεση.

Λύσεις, για της προηγούμενες δυσοίωνες δια-
πιστώσεις δεν είναι ορατές ούτε εύκολες. Oπωσ-
δήποτε όμως η πρόοδος στο χώρο της Καρδιοαγ-
γεικής ιατρικής, απαιτεί ιδέες, όραμα και ασφαλώς 
οικονομική υποστήριξη.

Οι ειδικοί του χώρου της Καρδιοαγγειακής ια-
τρικής, απαιτείται σήμερα περισσότερο παρά ποτέ, 
να ιεραρχήσουν τη συνεχή ποιοτική ιατρική εκπαί-
δευση και την επαγγελματική ανέλιξη ως θέματα 
υψηλής προτεραιότητας.

Απαιτείται για όλους εκείνους που ηγούνται κλι-
νικών εργαστηρίων και επαγγελματικών ενώσεων 
να γνωρίζουν έστω περιορισμένα εκείνα που χαρα-
κτηρίζουν τις εξελίξεις στα συστήματα υγείας, τα 
οικονομικά της υγείας και τη βιομηχανία.

Οπωσδήποτε απαιτείται ευπρέπεια και ήθος στη 
διαχείρηση των πόρων των ασφαλιστικών ταμείων, 
παράλληλα όμως απαιτείται ισχυρή διεκδίκηση του 
νόμιμου και του καλύτερου για τον ασθενή.

Ο ασθενής, θα πρέπει να είναι πρώτος στην 
προσοχή μας και στο ενδιαφέρον μας. Είναι ακρι-
βώς ο ασθενής ο μεγαλύτερος σύμμαχος της προ-
όδου και της ιατρικής.
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