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Χρήστος Λιονής: «Η διεπαγγελματική
συνεργασία αλλά και η διεπαγγελματική
εκπαίδευση, απαραίτητοι όροι για τη βιώσιμη
ανάπτυξη στην υγεία»
Συνέντευξη του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής των Patient
Partnerships Awards στο Health Daily

Π

ρωτοβουλίες, όπως τα Patients Partnerships Awards, δεν υπηρετούν
μόνο ένα υψηλό συμβολισμό αλλά έρχονται να καλύψουν και
ουσιαστικά ελλείμματα στο θεσμικό αλλά και κοινωνικό πλαίσιο
πάνω στο οποίο θα πρέπει να οικοδομηθούν υποδομές υγείας και παιδείας.
Έρχονται να διακηρύξουν την αναγκαιότητα της συνεργασίας για την υγεία
και εδώ περιλαμβάνεται και η διεπαγγελματική συνεργασία αλλά και η
διεπαγγελματική εκπαίδευση, απαραίτητοι όροι για τη βιώσιμη ανάπτυξη
που ζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα παραπάνω επισημαίνει ο Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής
και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου
Κρήτης, Επισκέπτης Καθηγητής στον Τομέα Υγείας, Ιατρικής και Επιστημών
Φροντίδας του Πανεπιστημίου Linkoping Σουηδίας και μέλος της ομάδας
εμπειρογνωμόνων για αποτελεσματικές επενδύσεις στον τομέα υγείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος είναι Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής των
Patients Partnerships Awards, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Health
Daily, ενόψει της διοργάνωσης των βραβείων.
HD: Ποια κατά τη γνώμη σας είναι η αξία της ανάδειξης των συνεργασιών
που στόχο έχουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των
ευάλωτων πληθυσμών, αλλά και την ενημέρωση, την εκπαίδευση και
την ευαισθητοποίηση του κοινού;
H συνεργασία μεταξύ ασθενών και ευάλωτων ομάδων ανάμεσα σε
επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς σε μια περίοδο πολλαπλών κρίσεων
δεν είναι μόνο ζητούμενο αλλά συγχρόνως επιταγή και υψηλή προτεραιότητα
στον κοινωνικό σχεδιασμό. Ο αντίκτυπος αυτών των συνεργασιών θα πρέπει
να εξεταστεί και να μελετηθεί όχι μόνο στη διάδοση της πληροφορίας και της
κινητοποίησης του κοινού και των ασθενών αλλά και στην εκπαίδευση των
επαγγελματιών υγείας και φροντίδας του πληθυσμού.
HD: Θεωρείτε ότι βραβεία όπως το Patient Partnerships Awards μπορούν,
εκτός από το να αναδείξουν πρωτοβουλίες, να εμπνεύσουν και να
«εκπαιδεύσουν» το κοινό;
Πρωτοβουλίες, όπως αυτή του Patients Partnership Awards, δεν
υπηρετούν μόνο ένα υψηλό συμβολισμό αλλά έρχονται να καλύψουν και
ουσιαστικά ελλείμματα στο θεσμικό αλλά και κοινωνικό πλαίσιο πάνω
στο οποίο θα πρέπει να οικοδομηθούν υποδομές υγείας και παιδείας.
Έρχονται να διακηρύξουν την αναγκαιότητα της συνεργασίας για την υγεία
και εδώ περιλαμβάνεται και η διεπαγγελματική συνεργασία αλλά και η
διεπαγγελματική εκπαίδευση, απαραίτητοι όροι για τη βιώσιμη ανάπτυξη
που ζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
πρωτοβουλία αυτή έρχεται στο επίκεντρο όχι μόνο της σημερινής συζήτησης
που εστιάζεται στο πρόσωπο και στον ασθενή αλλά γιατί αναφέρεται και στην
ευαλωτότητα, έναν όρο που εκτείνεται πέρα από τα άτομα με υποκείμενα
νοσήματα περιλαμβάνοντας και τους κοινωνικοοικονομικούς και ψυχολογικούς
προσδιοριστές, σύμφωνα με ένα πρόσφατο ορισμό της Ομάδας Εργασίας για
τις Επενδύσεις στην Υγεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (https://ec.europa.eu/
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health/system/files/2020 12/026_
health_socialcare_covid19_en_0.pdf)
HD: Ποια πάγια και ποια νέα
προβλήματα ανέδειξε η πανδημία
για τους ασθενείς και τις ευάλωτες
ομάδες στη χώρα μας;
Η συζήτησης διεθνώς εστιάζεται στην
ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας
και σχετικό είναι το κείμενο γνώμης της
Ομάδας Εργασίας για τις Επενδύσεις
στην Υγεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
στο οποίο έγινε αναφορά παραπάνω.
Η αναφορά στην ευαλωτότητα και
στις ευάλωτες ομάδες συγκεντρώνει
σήμερα το διεθνές ενδιαφέρον και
ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη
της ολοκληρωμένης Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας έχει γίνει τόσο από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από
τον ΟΟΣΑ.
HD: Η αλληλεγγύη είναι διαχρονικά
μια από τις πιο δύσκολες στην
βαθύτερη κατανόηση και στην
υιοθέτησή τους έννοιες, για τις
κοινωνίες και για τα κοινωνικά
συστήματα. Οι σύγχρονες
προκλήσεις όμως (οικονομικές
κρίσεις, πανδημίες, πόλεμοι κ.ά.)
τονίζουν ακόμα περισσότερο το
έλλειμμα αυτό. Πώς κατά τη γνώμη
σας θα μπορούσαν να γίνουν κάποια
ουσιαστικά βήματα προς το «εμείς»,
τουλάχιστον στον χώρο της υγείας;
Εξαιρετική η αναφορά σας στην
αλληλεγγύη και προσυπογράφω
τις δυσκολίες στην κατανόηση της
έννοιας αλλά και στο μετασχηματισμό
της σε πολιτικές και δράσεις. Θα μου
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επιτρέψετε αντί για ένα προσωπικό σχολιασμό να μεταφέρω σε ελληνική
απόδοση τις συστάσεις που υπέγραψε η Ομάδα Εργασίας για τις Επενδύσεις
στην Υγεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ένα πρόσφατο κείμενο γνώμης
με τίτλο «H Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη σε Επείγουσες Καταστάσεις Δημόσιας
υγείας». (https://www.researchgate.net/publication/356961859_Opinion_
of_the_Expert_Panel_on_effective_ways_of_investing_in_health_EXPH_
European_Solidarity_in_Public_Health_Emergencies)

Επιλεγμένες συστάσεις από το κείμενο γνώμης αυτό παρατίθενται
παρακάτω σε ελληνική μετάφραση:
•«
 Το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης των πολιτών στην ΕΕ παρέχει μια
ευκαιρία να διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων της στον τομέα της υγείας και
της ευημερίας. Η ΕΕ μπορεί να ενθαρρύνει και να ενισχύσει περαιτέρω
την αλληλεγγύη διασφαλίζοντας ότι δεν αφήνονται ευάλωτα άτομα, δεν
εγκαταλείπονται ούτε ξεχνιούνται στο πλαίσιο της πρόσθετης υποστήριξης
που μπορεί να απαιτήσουν στο πλαίσιο της πανδημία. Απαιτείται επίσης
ενσωμάτωση της δημόσιας υγείας της ΕΕ στο πλαίσιο μιας ευρύτερης
έννοιας της παγκόσμιας υγείας, όπως επιβάλλει μια κρίση όπως η
πανδημία COVID-19.
•Μ
 ια ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (συμπεριλαμβανομένης της
κοινοτικής και μακροχρόνιας φροντίδας) ενσωματωμένη στη δημόσια
υγεία, την κοινωνική φροντίδα και την υποστήριξη της ψυχικής υγείας
απαιτείται για να συμβάλλει στην Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία. Στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας, η αλληλεγγύη θα πρέπει να αναδειχθεί σε ομάδες,
όπως οι ηλικιωμένοι, οι διαμένοντες σε γηροκομεία, οι άστεγοι, οι φτωχοί
και άλλα άτομα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και συγκεκριμένες
στρατηγικές προσέγγισης. Η ΕΕ θα μπορούσε να επενδύσει περισσότερο
στην ενίσχυση της ολοκληρωμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας με επίκεντρο
τον άνθρωπο, μέσω διεπιστημονικής συνεργασίας, πληροφόρησης,
ικανότητας επικοινωνία, διάθεσης τεχνολογίας και δράσεων, πρόληψης,
προαγωγής και διαχείρισης της υγείας, φροντίδας της ευαλωτότητας, καθώς
και της περίθαλψης κοινωνικά απομονωμένων ομάδων.
•Π
 ροκειμένου να αντιμετωπιστεί η παγκόσμια διάσταση μιας κρίσης, όπως
η COVID-19 πανδημία, η ΕΕ θα πρέπει να επεκτείνει την αλληλεγγύη της
αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο σε ένα νέο διάλογο με τις χώρες χαμηλών
και μεσαίων πόρων, απευθυνόμενη σε πληθυσμούς που δεν έχουν ακόμη
προστατευθεί.

•Α
 παιτείται εναρμόνιση, συντονισμός
και ανταπόκριση στο επίπεδο
της ΕΕ για τη βελτίωση της
ικανότητας των συστημάτων
υγείας να προετοιμάζονται και να
αντιμετωπίζουν «κύματα» έκτακτης
ανάγκης ή ζήτησης. Αυτό απαιτεί
τη συλλογή δεδομένων δημόσιας
υγείας σχετικά με τις ικανότητες των
συστημάτων στο εθνικό επίπεδο
στη βάση ενός κοινού πλαισίου.
•Η
 ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει
ηγετικό ρόλο στο μετασχηματισμό
και την προώθηση της διαφάνειας
και υπεύθυνη διακυβέρνηση των
δεδομένων που διασφαλίζει όλες
τις εγγυήσεις για την προστασία
του απορρήτου. Κάθε πολίτης
της ΕΕ θα πρέπει να σχετίζεται
με το σύστημα υγειονομικής
περίθαλψης μέσω ενός ατομικού
αρχείου ενσωματωμένου στο
τοπικό σύστημα υγείας που να
είναι προσβάσιμο και να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και διασυνοριακά,
εναρμονισμένο με τις αρχές
προστασίας δεδομένων.
•Δ
 εδομένου ότι η εμπιστοσύνη σε
διαφορετικά επίπεδα σχετίζεται με
την αλληλεγγύη και το αντίστροφο,
η αλληλεπίδραση θα πρέπει να
παρακολουθείται προσεκτικά.
•Ο
 ι κανονισμοί, οι θεσμοί και
οι πρακτικές θα πρέπει να
περιλαμβάνουν την αλληλεγγύη
ως κατευθυντήρια αρχή που θα
ενισχύσει τη σχέση τους με την Ε.Ε
και την εμπιστοσύνη προς αυτήν».
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