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Y
πάρχει σαφές πρόβληµα υποχρη-
µατοδότησης του δηµόσιου τοµέα 
της Υγείας, καθώς το ποσό που 
κατανέµεται στα νοσοκοµεία πα-

ραµένει στα ίδια επίπεδα εδώ και χρόνια 
και δεν ανταποκρίνεται στις πραγµατικές 
ανάγκες για ποιοτική περίθαλψη. Η αξία 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων δεν έ-
χει αναδειχθεί ακόµη στον βαθµό της ση-
µαντικής συνεισφοράς της, παρ’ όλο που 
οι δαπάνες για τη χρήση τους είναι πλέ-
ον σαφές ότι αποτελούν επένδυση και ε-
πιστρέφουν πολλαπλά στην κοινωνία και 
στην οικονοµία. 
Τα παραπάνω επισηµαίνει, σε συνέντευ-
ξή του στο PhB, o κ. Άρης Μ. Ιακωβίδης, 
πρόεδρος & διευθύνων σύµβουλος της ε-
ταιρείας Μ. Σ. Ιακωβίδης Ελλάς, η οποία 
φέτος συµπληρώνει 40 χρόνια ζωής στην 
Ελλάδα. Το µεγάλο πρόβληµα, τονίζει, εί-
ναι ότι στην Ελλάδα δεν υιοθετούνται στον 
απαιτούµενο βαθµό νέες τεχνολογίες και 
καινοτόµα προϊόντα, που τελικά εξοικονο-
µούν πόρους, µε αποτέλεσµα οι ασθενείς 
και το σύστηµα υγείας να µην επωφελού-
νται από τις σηµαντικές διεθνείς εξελίξεις 
της ιατρικής τεχνολογίας.

EΡ_Φέτος, η εταιρεία σας συµπληρώνει 
40 χρόνια στην Ελλάδα. Πείτε µας λίγα 
λόγια γι’ αυτό…

ΑΠ_Η φετινή χρονιά συµπίπτει µε τη συ-
µπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση της 
Μ.Σ. Ιακωβίδης, το 1982, στην Ελλάδα. Η 
εταιρεία µας, ξεκινώντας τη δραστηριότη-
τά της, εστιάστηκε αρχικώς στη διάθεση 
καινοτόµων µεθόδων και προϊόντων στον 
κλάδο της Αιµοδοσίας και Μετάγγισης. Στη 

συνέχεια, επεκτάθηκε στον τοµέα της Αυξη-
µένης Φροντίδας Ασθενών-Εντατική Θερα-
πεία, Αναισθησιολογία, και µετά σε αυτόν 
της Επεµβατικής Καρδιολογίας-Ακτινολο-
γίας-Ογκολογίας, καθώς και, πρόσφατα, 
στη Θωρακοχειρουργική και στην Επεµ-
βατική Πνευµονολογία. 
Οι εξαιρετικά σύνθετες συνθήκες της ελλη-
νικής οικονοµίας και της αγοράς τη δεκαε-
τία του ’80 αποτελούσαν σηµαντικά εµπόδια 
στο επιχειρείν. Παρ’ όλα αυτά, µε εφόδιά 
µας τη σε βάθος γνώση του ιατροτεχνολο-
γικού κλάδου, τον προσεκτικό στρατηγικό 
σχεδιασµό, την εκπροσώπηση αξιόλογων 
διεθνών οίκων και βασιζόµενοι στις βαθιά 
ριζωµένες αξίες της ακεραιότητας και της 
σκληρής δουλειάς, καταφέραµε, µε τη συ-
νεισφορά των στελεχών µας, να εξελιχθούµε 
µε επιτυχία, ξεχωρίζοντας θετικά στον χώρο 
της υγείας όλα αυτά τα χρόνια.

EΡ_Γιατί επιλέξατε τον κλάδο των Επι-
στηµών Υγείας;

ΑΠ_Οι Επιστήµες της Υγείας είναι από τους 
πολλά υποσχόµενους κλάδους της οικονο-
µίας, λόγω και της σηµαντικής εξέλιξης των 
τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια, αλλά και 
της σύγκλισης της βιοτεχνολογίας, της ια-
τρικής τεχνολογίας και της πληροφορικής. 
Ο ταχύτατα αναπτυσσόµενος διεθνώς το-
µέας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων α-
ποτελεί καίρια συνιστώσα του κλάδου της 
Υγείας στη χώρα µας και χαρακτηρίζεται 
από τρεις βασικές κατηγορίες προϊόντων: 
τα αναλώσιµα υλικά (από απλά µέχρι υλικά 
υψηλής τεχνολογίας), τα µηχανήµατα (α-
πό µικρές συσκευές µέχρι µεγάλα ιατρικά 
µηχανήµατα) και τα in-vitro διαγνωστικά. 
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Η αγορά, η οποία εµφάνιζε στην Ελλάδα 
υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης µέχρι το 2009, 
κατέγραψε δραµατική πτώση την περίοδο 
της κρίσης µέχρι και το 2015, αρχίζοντας 
να εµφανίζει ελαφριά ανάκαµψη τα τε-
λευταία χρόνια. 
Η εµπειρία από την πρόσφατη πανδηµία 
κατέδειξε τη σηµαντική αξία της Υγείας στη 
ζωή, την καθηµερινότητα, στην κοινωνία 
αλλά και στην οικονοµία. Παρά την πρό-
σφατη εµπειρία όµως, η αξία των ιατροτε-
χνολογικών προϊόντων δεν έχει αναδειχθεί 
ακόµη στον βαθµό της σηµαντικής συνει-
σφοράς της, παρ’ όλο που οι δαπάνες για 
τη χρήση τους είναι πλέον σαφές ότι απο-
τελούν επένδυση και επιστρέφουν πολλα-
πλά στην κοινωνία και στην οικονοµία. Για 
παράδειγµα, προσφέρουν στη σηµαντική 
έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
τεχνολογιών, στη διεξαγωγή κλινικών δο-
κιµών για την αξιολόγηση και έγκριση κυ-
κλοφορίας τους, τα οποία βοηθούν στην 
ανακάλυψη νέων βιοφαρµάκων ακόµα 
και για σπάνιες ασθένειες, αλλά πλέον και 
στην έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη δια-
φόρων παθήσεων.

EΡ_Πολλοί υποστηρίζουν ότι το ΕΣΥ υ-
ποχρηµατοδοτείται. Ποια είναι η εικό-
να που έχετε εσείς;

ΑΠ_Πράγµατι, δυστυχώς, ο κλάδος, την 
τελευταία δεκαετία, υποχρηµατοδοτείται, 
αφού το µέγεθος της αγοράς µειώθηκε 
πάνω από 60% κατά τη διάρκεια των 
µνηµονίων. Υπάρχει σαφές πρόβληµα υ-
ποχρηµατοδότησης του δηµόσιου τοµέα 
της Υγείας, καθώς το ποσό που κατανέµε-
ται στα νοσοκοµεία παραµένει στα ίδια ε-
πίπεδα εδώ και χρόνια και δεν ανταπο-
κρίνεται στις πραγµατικές ανάγκες για 
ποιοτική περίθαλψη. 
Ενδεικτικά, αναφέρω ότι το µέγεθος της α-
γοράς των ιατροτεχνολογικών προϊόντων το 
2019 βρισκόταν στο ίδιο επίπεδο µε αυτό 
του 2001. Αναφέροµαι στο 2019, γιατί τα 
τελευταία δύο χρόνια υπήρξαν έκτακτες α-
νάγκες, λόγω της πανδηµίας, κυρίως για 
διαγνωστικά τεστ, µέσα ατοµικής προστα-
σίας και προϊόντα για τον εξοπλισµό των 
ΜΕΘ. Θα ήθελα εδώ να επισηµάνω ότι, 
βάσει του µνηµονίου του 2012, η δηµόσια 
δαπάνη υγείας θα έπρεπε να µειωθεί ση-
µαντικά στο 6% του ΑΕΠ ενώ, εδώ και αρ-
κετά χρόνια, βρίσκεται λίγο κάτω από το 
5% του ΑΕΠ. 
Είναι ενδεικτικό ότι, σύµφωνα µε τα στοι-
χεία του State of Health in the EU για την 
Ελλάδα (OECD Health Statistics 2021), η 
κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας στη χώρα 
µας είναι χαµηλότερη από τον µέσο όρο 
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της ΕΕ, αφού το 2019 βρισκόταν στο 7,8% 
του ΑΕΠ (1.603 ευρώ), µε το αντίστοιχο 
ευρωπαϊκό στο 9,9% (3.523 ευρώ). Στην 
Ελλάδα, το 60% αυτής αποτελεί δηµόσια 
δαπάνη (το δεύτερο χαµηλότερο στην ΕΕ 
µετά την Κύπρο), ενώ στην ΕΕ καταλαµ-
βάνει, αντίστοιχα, το 80% της συνολικής 
δαπάνης υγείας. 

EΡ_Το τελευταίο διάστηµα, έχει εντα-
θεί το χρόνιο πρόβληµα των ληξιπρό-
θεσµων οφειλών των νοσοκοµείων του 
ΕΣΥ. Ποια είναι η κατάσταση σήµερα;

ΑΠ_Το θέµα της υποχρηµατοδότησης, 
που σας ανέφερα νωρίτερα, τροφοδοτεί 
το συνεχιζόµενο πρόβληµα των µεγάλων 
καθυστερήσεων πληρωµών προς τις εται-
ρείες του κλάδου από τα νοσοκοµεία. Το 
ζήτηµα είναι, πλέον, διαχρονικό και, πα-
ρά τις προσπάθειες που έγιναν, δεν έχει 
επιλυθεί, καθώς οι πόροι που διατίθενται 
υπολείπονται σηµαντικά του απαιτούµε-
νου βάσει των πραγµατικών αναγκών πε-
ρίθαλψης. Στο σηµείο αυτό, είναι σηµα-
ντικό να αναφερθεί ότι τα νοσοκοµεία του 
ΕΣΥ, αλλά και τα στρατιωτικά, εξακολου-
θούν να παρουσιάζουν µεγάλο ποσό λη-
ξιπρόθεσµων οφειλών, µε καθυστερήσεις 
της τάξεως των 10-11 µηνών και σχεδόν 
διετίας, αντίστοιχα, παρά την ύπαρξη ευ-
ρωπαϊκής νοµοθεσίας, που ενσωµατώθη-
κε εδώ και χρόνια και στο Ελληνικό ∆ί-
καιο, για την υποχρέωση εξόφλησης των 
οφειλών τους εντός 60 ηµερών.

EΡ_Η εταιρεία σας είναι συνυφασµέ-
νη µε τις νέες τεχνολογίες; Πώς κρίνε-
τε την κατάσταση στην εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών στο ΕΣΥ;

ΑΠ_Ένα σηµαντικό θέµα, αποτέλεσµα της 
όλης κατάστασης που έχει διαµορφωθεί 
την τελευταία δεκαετία, είναι το γεγονός ότι 
δεν υιοθετούνται στον απαιτούµενο βαθµό 
στην Ελλάδα νέες τεχνολογίες και καινο-
τόµα προϊόντα, που τελικά εξοικονοµούν 
πόρους, µε αποτέλεσµα οι ασθενείς και 
το σύστηµα υγείας να µην επωφελούνται 
από τις σηµαντικές διεθνείς εξελίξεις της 
ιατρικής τεχνολογίας. 
Μια σηµαντική ευκαιρία, για παράδειγ-
µα, είναι το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθε-
κτικότητας (RRF), το οποίο συνδυάζει ση-
µαντικές µεταρρυθµίσεις και επενδύσεις, 
παρέχοντας στη χώρα µας τη δυνατότητα 
να αξιοποιήσει πόρους για την αναβάθ-
µιση και του χώρου της Υγείας. Θα ήθε-
λα, ενδεικτικά, να αναφέρω όµως εδώ ό-
τι, ενώ το ποσό που έχει κατανεµηθεί στην 
Ελλάδα από το Ecofin είναι πράγµατι µε-
γάλο (30,5 δισ. ευρώ), µόνο το 3% αυ-
τού έχει επιµεριστεί από την Ελλάδα 
στην Υγεία. Πληροφοριακά, το αντίστοι-
χο ποσοστό που θα διαθέσει η γειτονική 
µας Ιταλία, της οποίας το σύστηµα υγείας 
βρίσκεται σε καλύτερη θέση, είναι πολλα-
πλάσιο και ανέρχεται στο 10%. Θα ήταν 
σηµαντικό να µπορούσε το ποσοστό αυτό 
να αναθεωρηθεί προς τα πάνω.

EΡ_Ποια είναι τα σχέδια της εταιρείας 
σας για το άµεσο µέλλον; 

ΑΠ_Οι ραγδαίες εξελίξεις στην ιατρική 
τεχνολογία, στη βιοτεχνολογία και στην 
τεχνολογία της πληροφορικής, η αξία 
των οποίων έχει αναδειχθεί περαιτέρω 
και λόγω της πρόσφατης πανδηµίας του 
Covid-19, έχουν οδηγήσει στη δηµιουρ-
γία προηγµένων ιατρικών συσκευών και 
προϊόντων µε πολλές χρήσιµες εφαρ-
µογές στον χώρο της Υγείας, όπως στην 
τηλεϊατρική, στην αποµακρυσµένη πα-
ρακολούθηση ασθενών, στη χρήση πιο 
αποτελεσµατικών απεικονιστικών µεθό-
δων διάγνωσης µε τη βοήθεια της τεχνη-
τής νοηµοσύνης κ.λπ. ∆έσµευση της εται-
ρείας παραµένει η συνέχιση της εντατικής 
προσπάθειας που καταβάλλει από την ί-
δρυσή της για εντοπισµό, εισαγωγή και 
διάθεση τεχνολογιών αιχµής, όπου είναι 
εφικτό, αλλά και την πρόληψη και αντι-
µετώπιση παθήσεων, έχοντας πάντα ως 
επίκεντρο τον άνθρωπο.•••

Τα νοσοκοµεία 
του ΕΣΥ, αλλά και 
τα στρατιωτικά, 
εξακολουθούν 
να παρουσιάζουν 
µεγάλο ποσό 
ληξιπρόθεσµων 
οφειλών, µε 
καθυστερήσεις της 
τάξεως των 10-11 
µηνών και σχεδόν 
διετίας, αντίστοιχα.


