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Αγαπητά μέλη, 
 
 

Κάνω έναν απολογισμό στο τι ήταν εκείνο που, κατά τη γνώμη 

μου, έκανε τις τρεις ημέρες των συνεδριάσεων διαφωτιστικές 
και δημιουργικές. 

Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την CMCM  για ακόμη 

μία φορά, και ιδιαίτερα τον Fabio Secci και την ομάδα του, για 

την υποδοχή μας στο Λουξεμβούργο. Θα ήθελα, επίσης, να 

ευχαριστήσω τον κ. Etienne Schneider και τον κ. Nicolas 

Schmit, τόσο για την παρουσία τους, όσο και για την 

υποστήριξή τους προς τα Α.Τ.Υ. και την Κοινωνική Οικονομία 

γενικότερα. Ευφραίνει την καρδιά μου και μου δίνει ελπίδα για 

το μέλλον του κινήματός μας, το να ακούμε Υπουργούς να 

μας στηρίζουν με τόσο ενθουσιασμό. Στο Λουξεμβούργο, 

συζητήσαμε εκτεταμένα ένα πολύ σημαντικό έγγραφο για τις 

διεθνείς μας δραστηριότητες, τη Διακήρυξη της Lomé. Είμαι 

προσωπικά πεπεισμένος για την προστιθέμενη αξία της στην 

υποστήριξη της ανάπτυξης του κινήματος των 

αυτοδιαχειριζόμενων ταμείων υγείας στην περιοχή. Η 

συζήτηση για τις Ευρωεκλογές, από την άλλη, επεσήμανε το 

γεγονός ότι η Ευρώπη σίγουρα βρίσκεται σε καμπή. Η ΑΙΜ θα 

αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που ενυπάρχουν στις επικείμενες 

προκλήσεις και θα συνεισφέρει στην επίτευξη μιας πιο 

κοινωνικής Ευρώπης με την Υγεία στο επίκεντρο.  

Για ακόμη μια φορά, οι συναντήσεις μας επιβεβαίωσαν πόσο 

σημαντικό είναι για τις οργανώσεις μας να συνεργάζονται. 

Θεωρώ όλους μας στυλοβάτες των συστημάτων φροντίδας 

υγείας. Ως εκ τούτου, έχουμε την ευθύνη για τη δημιουργία 

στέρεων βάσεων: βιώσιμη χρηματοδότηση, εξειδικευμένο 

εργατικό δυναμικό, Έρευνα & Ανάπτυξη που επιτρέπει 

τεκμηριωμένες και αποτελεσματικές θεραπείες και φάρμακα.  

Στη συνέχεια, «συμπληρώνουμε τα κομμάτια ένα – ένα»: 

πρόληψη, ενίσχυση ασθενών, καινοτομία, πρωτοβάθμια 

φροντίδα, εξειδικευμένη φροντίδα, αξιολόγηση και 

διασφάλιση ποιότητας κλπ. Χρειαζόμαστε φυσικά και ωραία 

παράθυρα που θα επιτρέπουν να κυκλοφορεί «καθαρός 

αέρας» από το «σπίτι» μας σε άλλα σημαντικά: το «σπίτι» 

των κοινωνικών υποθέσεων, των οικονομικών, της 

απασχόλησης, της εκπαίδευσης κλπ. Σπίτι χωρίς παράθυρα 

δεν είναι βιώσιμος χώρος. Οι ανταλλαγές εμπειριών με τους 

γείτονές μας, βοηθούν να κοιτάζουμε «πέρα από τη μύτη 

μας». 

Μια σταθερή πύλη, η οποία θέτει προσεχτικά τους εκτός – 

εντός και τους εντός – εκτός, αποτελεί ακόμη ένα βασικό 

στοιχείο των «σπιτιών» μας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η 

διασυνοριακή φροντίδα υγείας είναι μια μεγάλη πρόοδος για 

τα δικαιώματα των πολιτών αλλά γνωρίζουμε και τις πολλές 

προκλήσεις που αντιπροσωπεύει για τα συστήματά μας γενικά 

και για εμάς ως ασφαλιστικά ταμεία υγείας ειδικότερα. Και 

τέλος, τι θα ήταν ένα σπίτι χωρίς στέγη, ανθεκτική οροφή, 

που προστατεύει ολόκληρη τη δομή από καταιγίδες και 

απρόβλεπτες συνθήκες. Αυτή η «στέγη», αγαπητοί μου φίλοι, 

είναι η ικανότητά μας να είμαστε ανθεκτικοί, να 

προσαρμοζόμαστε στις μεταβαλλόμενες πραγματικότητες και 

τις επικείμενες προκλήσεις αλλά και να μαθαίνουμε ο ένας από 

τον άλλο. Στην AIM, βοηθούμε ο ένας τον άλλον να 

αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές των καιρικών συνθηκών. 

Είμαι πεπεισμένος ότι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε να 

φτιάξουμε την Ευρωπαϊκή, και, σε μεγαλύτερο βαθμό, την 

παγκόσμια κοινότητα, που αποτελείται από τα «σπίτια» του 

καθενός μας χωριστά, κατάλληλα για το μέλλον. 

Ανυπομονώ να σας συναντήσω όλους ξανά το Νοέμβριο στις 

Βρυξέλλες.  

Christian Zahn
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Αγαπητά μέλη και συνάδελφοι, 
 
 
 

Αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση 

ήταν ιδιαίτερα για εμένα. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία με 

ολόκληρη την Οικογένεια της ΑΙΜ. Ενθουσιάστηκα με 

την ποιότητα των εβδομάδων προετοιμασίας που έγιναν 

από την Ομάδα της ΑΙΜ στις Βρυξέλλες, από την 

ποιότητα των επιμέρους τοποθετήσεων και 

παρεμβάσεων και από τον αριθμό των θεμάτων που η 

ΑΙΜ χειρίζεται. Συμφωνώ με τον Πρόεδρο, εκφράζοντας 

τις πολλές ευχαριστίες μου σε όλους όσους συνέβαλαν 

ενεργά στη διοργάνωση αυτή.   

Η AIM είναι μια υπέροχη πλατφόρμα ανταλλαγής καλών 

πρακτικών και ιδεών. Είναι σαν ένα παγκόσμιο καφέ 

όπου οι άνθρωποι συζητούν σχετικά με το πώς να 

βελτιώσουν και να προωθήσουν «τις αξίες της καρδιάς 

μας»: τη δημοκρατία και την αλληλεγγύη. Σαν 

ασφαλιστικά και αυτοδιαχειριζόμενα ταμεία υγείας 

μπορούμε να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο στον 

σημερινό μας κόσμο, να δημιουργήσουμε ισότιμη 

πρόσβαση σε αποτελεσματικά και προσιτά συστήματα 

υγείας, να ενισχύσουμε και να προωθήσουμε τα  

μουτουαλιστικά ταμεία και να μεριμνήσουμε για την 

προστασία της καλής υγείας όλων χωρίς ανισότητες. 

Είμαι ευγνώμων που ανήκω στην οικογένεια της ΑΙΜ 

και, μαζί με τους συναδέλφους, θα δουλέψουμε για την 

περαιτέρω ανάπτυξη της ΑΙΜ και την εξυπηρέτηση των 

μελών της. 

 
Sibylle Reichert 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIM in the Press 
 

 

Lëtzebuerger Journal  

Παρασκευή, 28 Ιούνη 2019

https://www.journal.lu/top-navigation/article/mutuelles-modeles-davenir/?L=0&cHash=f956abdcf47151f22e85c7f5968000fc
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Κοινή Συνάντηση Επιτροπών 

Γεωγραφικών Περιφερειών 
 

Εκσυγχρονισμός Διαχείρισης των Μουτουαλιστικών 

Συστημάτων 

 

26 Ιουνίου-Η Γενική Συνέλευση της ΑΙΜ άνοιξε με συζήτηση που 

είχε σαν θέμα «Ψηφιακή Πληροφόρηση και Συστήματα διαχείρισης 

των ΑΤΥ». Η πληροφόρηση και η διαχείριση των μουτουαλιστικών 

συστημάτων θα μπορούσαν να πραγματεύονται ιδιαιτέρως τα 

ακόλουθα ζητήματα: την κατάρτιση συμβολαίου ασφάλισης, την 

είσπραξη των κρατήσεων και των εισφορών εγγραφής, την 

αντιμετώπιση των οικονομικών αποζημιώσεων, καθώς και την 

επίβλεψη του χαρτοφυλακίου κινδύνων. Επομένως, αυτά 

αποτελούν κρίσιμα στοιχεία του μουτουαλισμού. 

Σε αυτό το πλαίσιο άνοιξε η συζήτηση, με την παρουσίαση του Siddharth 

Srivastava, Ειδικού Χρηματοδότησης του Τομέα Υγείας στο Τροπικό και 

Δημόσιο Ινστιτούτο Υγείας της Ελβετίας (Swiss TPH). Παρουσίασε τρόπους 

με τους οποίους τα συστήματα ψηφιακής πληροφόρησης θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν τα ΑΤΥ, από το στάδιο της ανάπτυξής τους μέχρι την 

υποστήριξη περίπλοκων επαγγελματικών κανόνων (όπως για παράδειγμα τις 

πληρωμές σε δόσεις). Για τον κ. Srivastava, η σχεδίαση του ασφαλιστικού 

συστήματος θα πρέπει να έρχεται πρώτη και τα ψηφιακά συστήματα να την 

υποστηρίζουν. Ο αντίκτυπος των ψηφιακών λύσεων στα καθαρά κόστη 

εξαρτάται από το πλαίσιο εφαρμογής. Ο κ. Srivastava, κλείνοντας, 

παρουσίασε το OpenIMIS, ένα σύστημα διαχείρισης πληροφοριών 

ασφάλισης ανοιχτού κώδικα, που αναπτύχθηκε στην Τανζανία, το Νεπάλ, το 

Τσαντ ή τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και προσαρμόστηκε στις ανάγκες 

των ΑΤΥ που το χρησιμοποιούν. 

Ο José  María  Garriga,  από την άλλη, τόνισε τις δυσκολίες στη διαχείριση 

και τη χρηματοδότηση της φροντίδας υγείας, λαμβάνοντας ειδικά υπόψη 

την αβεβαιότητα σχετικά με τους κινδύνους που καλύπτουν τα ΑΤΥ και τις 

τεχνολογικές εξελίξεις. Περιέγραψε πώς το INAES, ένα νομικό γραφείο 

αρμόδιο για τη στήριξη και τον έλεγχο των ΑΤΥ και των συνεταιρισμών, 

θέσπισε ένα ψηφιακό σύστημα για όλες τις συναλλαγές του με τα ΑΤΥ, 

ενθαρρύνοντας να το κάνουν και για την εσωτερική τους διαχείριση. Ο κ. 

Garriga μίλησε για την ψηφιακή πλατφόρμα που προτάθηκε  από τον 

οργανισμό του, την CAM, η οποία καλύπτει υπηρεσίες όπως ο τουρισμός, οι 

προπληρωμένες πιστωτικές κάρτες και τα φάρμακα. Επίσης, ανακοίνωσε τη 

δημιουργία του πρώτου Πανεπιστημίου Κοινωνικής Οικονομίας. 

Για την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, ο Thierry  Rosay  από το Υπουργικό 

Συμβούλιο CEGEDIM παρουσίασε τη μεταρρύθμιση του CMIM (Μαρόκο), 

προς πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών του. Η αναγνώριση χαρακτήρων 

επιτρέπει την ανίχνευση εισερχόμενων αρχείων επιστροφής χρημάτων και 

την τοποθέτησή τους στην εσωτερική ροή εργασίας του CMIM. Μια πύλη 

επιτρέπει τη συσχέτιση του ελέγχου της κατάστασης του φακέλου του 

χρήστη. Επίσης, η ψηφιοποίηση των φακέλων επιτρέπει την πρόσβαση των 

επαγγελματιών του τομέα  φροντίδας υγείας και στον φάκελο των 

αποζημιώσεων.  Ο κ. Rosay τόνισε, επίσης, ότι η ψηφιοποίηση όχι μόνο 

επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση των φακέλων αλλά και την 

παρακολούθηση του χρόνου που χρειάζεται για την τακτοποίησή τους. Ο 

Mesmin Komoe από τη MUGEF-CI παρουσίασε το σχέδιο της Έξυπνης 

Κάρτας της οργάνωσής του. Πρόκειται για κάρτα που επιτρέπει την 

ψηφιοποίηση των διαδικασιών της MUGEF-CI. Το πιο σημαντικό, επιτρέπει 

σε 739 φαρμακεία, 1.500 παρόχους φροντίδας υγείας και 39.000 γιατρούς 

που ανήκουν στο δίκτυο να ελέγχουν τις συνταγογραφήσεις φαρμάκων. 

Πράγματι, η MUGEF- CI προβλέπει τις αποζημιώσεις των φαρμάκων που 

βρίσκονται στη θετική λίστα, ενώ η κάρτα επιτρέπει τον έλεγχο ότι τα 

συνταγογραφημένα φάρμακα βρίσκονται πράγματι σε αυτήν. Επιπλέον, η 

κάρτα προσφέρει έκπτωση στους μουτουαλιστές σε διάφορα καταστήματα.



5 AIM Special Briefing June 2019 
 

 

Επιτροπή Λατινικής Αμερικής 
 

Η ταχεία αλλά επίπονη ανάπτυξη των Ηλεκτρονικών Αρχείων Υγείας  

 
 

26 Ιουνίου – Η Επιτροπή Περιφέρειας Λατινικής Αμερικής της ΑΙΜ αντάλλαξε εμπειρίες με τους ειδικούς του 

Λουξεμβούργου για την ηλεκτρονική Υγεία. Η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία να τονιστούν οι ελάχιστες 

απαιτήσεις για την ηλεκτρονική Υγεία και πιο συγκεκριμένα τα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας να αναπτυχθούν 

και να φθάσουν στο πλήρες των δυνατοτήτων τους.  

Ο κ. Hervé Barge, Γενικός Διευθυντής της ηλεκτρονικής Υγείας του Λουξεμβούργου, ξεκίνησε παρουσιάζοντας  το σχέδιο 

της χώρας του για ψηφιοποίηση. Από το 2012, η εθνική πλατφόρμα για την ανταλλαγή και την κοινοποίηση των 

ψευδώνυμων δεδομένων υγείας επιτρέπει στους ασθενείς την πρόσβαση σε όλες τις σχετικές με αυτούς πληροφορίες και 

στους επαγγελματίες φροντίδας υγείας την πρόσβαση στα Ηλεκτρονικά Αρχεία Υγείας. Αυτό διευκολύνει την ανταλλαγή 

δεδομένων μεταξύ τους και επιτρέπει πιο έγκαιρες παρεμβάσεις στο «ταξίδι» της φροντίδας υγείας των ασθενών, το οποίο 

είναι ιδιαίτερα πολύτιμο, καθώς εξοικονομείται χρόνος, όταν απαιτείται επείγουσα φροντίδα. Ο κ. Barge επεσήμανε την 

αναγκαία νομική βάση για την ανάπτυξη τέτοιων πλατφορμών, καθώς και τα θέματα ασφάλειας και τη σημασία της 

διατήρησης από τους ασθενείς του έλεγχου των δεδομένων τους. Επίσης, τόνισε ότι οι αποφάσεις πρέπει πάντα να 

λαμβάνονται σε συνεννόηση με τους χρήστες, εν προκειμένω, με  γιατρούς και ασθενείς. 

Ο Δρ. Julio Martínez, από την UMU, επιβεβαίωσε ορισμένες από τις προκλήσεις που επεσήμανε ο κ. Barge. Ο καθορισμός 

των κανόνων τεχνολογικής και σημασιολογικής διαλειτουργικότητας και η προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου ήταν 

καθοριστικής σημασίας για την εφαρμογή του Ουρουγουανικού (και οποιουδήποτε συστήματος Ηλεκτρονικών Αρχείων 

Υγείας) EHR. Μια μεγάλη πρόκληση ήταν να υπερκεραστούν οι δυσκολίες σε όποιο αρχείο ήταν περίπλοκο, ώστε να 

επιτευχθεί μια πιο οριζόντια συνεργασία. Ο José María Garriga, από την CAM, συμφώνησε σχετικά με την αναγκαιότητα 

να καταρτιστεί το αρχείο κατά μήκος και ως προς τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά τη συλλογή δεδομένων από 

το παρελθόν. Επίσης, συμφώνησε στη σημασία της τυποποίησης των διαφόρων αρχείων νοσοκομείων και της μεταξύ 

τους συμβατότητας. Ο Miguel Antonio Uprimny, από την Κολομβία, συναίνεσε και παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο η 

Gestarsalud θέτει συγκεκριμένα μέτρα για την επιμόρφωση όλων των φορέων που ασχολούνται με την πλατφόρμα 

eHealth, μια θεμελιώδη  προϋπόθεση για την καλή λειτουργία οποιασδήποτε πλατφόρμας.  

Συνολικά, οι συζητήσεις έδειξαν ότι οι προκλήσεις είναι παρόμοιες σε όλον τον κόσμο, με κάποιες χώρες, όπως η 

Κολομβία, να αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες σχετικά με τη δομή και την κάλυψη. Η θέληση, η δέσμευση και η 

συμμετοχή των κυβερνήσεων επισημάνθηκαν, επίσης, ως κλειδί. Όσον αφορά στις μελλοντικές εξελίξεις, η Τεχνητή 

Νοημοσύνη και οι ηθικοί προβληματισμοί που συνεπάγεται θα αποτελέσουν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος  για πολλά 

μέλη της AIM.  
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Επιτροπή Αφρικής και Μέσης Ανατολής 

Η Πλατφόρμα της Lomé, και μετά τι; 
 

26 Ιουνίου – Η Επιτροπή συναντήθηκε προκειμένου να συζητήσει τις εξελίξεις μετά την έγκριση της Πλατφόρμας της Lomé 
κατά τη διάρκεια της διάσκεψης εκεί, στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2019. Επακολούθησαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης μιας παρουσίασης του τι μπορούμε να περιμένουμε, τόσο σε διεθνές, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ο 
Thomas Kanga-Tona, Υπεύθυνος Έργου της ΑΙΜ, παρουσίασε τα αποτελέσματα της διάσκεψης. Μέσα σε δύο ημέρες, 
συγκέντρωσε περίπου 224 συμμετέχοντες από 18 Αφρικανικές και Ευρωπαϊκές χώρες. Υψηλού επιπέδου συζητήσεις κατά τη 
διάρκεια της πρώτης ημέρας κατέληξαν ότι οι δεσμοί αλληλεγγύης που δημιουργούνται από τα ΑΤΥ αποτελούν το 
συστατικό μιας πιο ισορροπημένης κοινωνίας και ότι η επέκταση της κάλυψης υγείας και του μουτουαλισμού μπορούν να τα 
αλληλοενισχύσουν. Ωστόσο, μόνον η θέσπιση ενός υποχρεωτικού συστήματος θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων σε σχέση με: το χαμηλό ποσοστό κάλυψης του πληθυσμού, τη συγκέντρωση των εισφορών και το υψηλό 
ποσοστό των μελών που αποχωρούν. Το κλιμάκιο οργάνωσης και διαχείρισης της ασφάλειας υγείας στα ΑΤΥ θα βοηθήσει 
τα συστήματα υγείας να επωφεληθούν από τα χαρακτηριστικά που είναι εγγενή με το μουτουαλιστικό μοντέλο. Η δεύτερη 
μέρα επικεντρώθηκε στην Πλατφόρμα της Lomé, ένα έγγραφο που υποστηρίχθηκε από το μουτουαλιστικό κίνημα 
παγκοσμίως. Η Martini Hagiefstratiou, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων στη Solidaris και ο Pieter van 
Wolvelaer, Υπεύθυνος  Έργου του Χριστιανικού ΑΤΥ, παρουσίασαν την Πλατφόρμα της Lomé, η οποία πρότεινε 
συγκεκριμένη στρατηγική για τη βιωσιμότητα του μουτουαλιστικού κινήματος, έτσι ώστε να μπορεί να εκπληρώσει το 
στόχο του για ενίσχυση της ενότητας και κοινωνική συνοχή. Η Πλατφόρμα ζητά τη δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου 
για τον μουτουαλισμό σε εθνικό επίπεδο και την εφαρμογή του, προκειμένου να εξασφαλιστεί συνεπής προσφορά 
υπηρεσιών, συνέργεια μεταξύ των φορέων και υποχρεωτική ασφάλιση. Η Πλατφόρμα προορίζεται ως έγγραφο 
υπεράσπισης, προκειμένου να υπογραμμιστεί η συμβολή των ΑΤΥ στην ολοκλήρωση προγραμμάτων διεθνών ή 
περιφερειακών οργανισμών. Η 100η επέτειος της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας το 2019 θα αποτελέσει, για παράδειγμα, 

την ευκαιρία να γίνει υπενθύμιση του ρόλου των ΑΤΥ στην κοινωνική προστασία. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι 
συμμετέχοντες ανέφεραν τα επόμενα βήματα σε εθνικό επίπεδο για την προώθηση της Πλατφόρμας της Lomé: διαβίβαση 
του τελικού εγγράφου στην κυβέρνηση (Μπουρκίνα Φάσο), συναντήσεις με τους μουτουαλιστές με σκοπό την κατάρτιση 
σχεδίου δράσης (Μπουρκίνα Φάσο) ή συγκέντρωση των μουτουαλιστών προκειμένου να ενισχύσουν τη δομή του 
κινήματος (Ακτή Ελεφαντοστού). Η σύνοδος ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της ψηφιοποίησης του Mutuelle d'Action 
Sociale (MAS) από τον Hausny Hachimi Idrissi, Πρόεδρο Δ.Σ. Αυτή επικεντρώνεται σε ένα ολοκληρωμένο λογισμικό που 
ονομάζεται CIMAS, το οποίο διαχειρίζεται τις εισφορές και τις κρατήσεις. Και αφορά τόσο την εκταμίευση, όσο και την 
ονοματολογία της θεραπείας. Το λογισμικό επιτρέπει τη διαχείριση της λογιστικής, καθώς και της εσωτερικής αναφοράς 
εντός του MAS και κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο μουτουαλισμός. Αυτό στηρίζεται στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων των εργαζομένων, καθώς και στην ψηφιοποίηση εγγράφων και επικοινωνιών. Το MAS ανέπτυξε, επίσης, μια 
δικτυακή πύλη και μια εφαρμογή, επιτρέποντας στους συνεργάτες να διαχειρίζονται τα έγγραφά τους. Δημιουργήθηκε, 
ακόμη, μια δικτυακή πύλη για επαγγελματίες του τομέα φροντίδας υγείας.  
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Geert Messiaen, Secretary General of 

the Belgian UNML, was appointed 
honorary member by the General 

Assembly. 

 

Γενική Συνέλευση 
 

Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την Πλατφόρμα 

της Lomé  
 

 
27 Ιουνίου – Η Γενική Συνέλευση της ΑΙΜ συμμετείχε σε συζήτηση 

σχετικά με την Πλατφόρμα της Lomé που εγκρίθηκε στις 22-23 

Ιανουαρίου στο Τόγκο. Η συζήτηση ήταν μια ευκαιρία να ακουστούν οι 

απόψεις των μουτουαλιστών αλλά και των αρμόδιων φορέων σχετικά 

με το έγγραφο. 

Ο Denis Porignon, Σύμβουλος του Συστήματος Υγείας του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (WHO), επικρότησε την απόφαση η Πλατφόρμα της Lomé να 

ενταχθεί στην προοπτική των στόχων των Ηνωμένων Εθνών για βιώσιμη 

ανάπτυξη και συνέχισε με την παρουσίαση της Παγκόσμιας Συνεταιριστικής 

Φροντίδας Υγείας (UHC Partnership), ένα πρόγραμμα για πολιτικούς διαλόγους 

μεταξύ εθνικών και διεθνών εταίρων. Προσκάλεσε τους μουτουαλιστές να έρθουν 

σε επαφή με τις ομάδες των χωρών της UHC, προκειμένου να δουν πώς να 

συμπεριλάβουν τα ΑΤΥ στο σχέδιο, το οποίο πρόκειται να επεκταθεί από 75 σε 

115 χώρες. Κατά την άποψή του, τα ΑΤΥ πρέπει να βρίσκονται σε επαφή με τους 

ασθενείς, τα μέλη του Κοινοβουλίου και άλλους σχετιζόμενους φορείς σε εθνικό 

επίπεδο. 

Για τον Jürgen   Hohmann,   Ειδικό για θέματα Κοινωνικής Προστασίας στη Γενική 

Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DG  DEVCO) της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, η υγεία αποτελεί σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής προστασίας. Η 

Πλατφόρμα της Lomé  αντιπροσωπεύει τη γέφυρα μεταξύ της παγκόσμιας 

κοινωνικής προστασίας και της παγκόσμιας κάλυψης φροντίδας υγείας. Τα ΑΤΥ 

μπορούν να διαδραματίσουν συμπληρωματικό ρόλο στην κάλυψη του πληθυσμού 

αλλά και στις προσλήψεις και την αποζημίωση. Η διάσταση της συμβολής των 

ΑΤΥ είναι σημαντική για τον κ. Hohmann, καθώς το Κράτος δεν μπορεί πάντα να 

διασφαλίζει ότι οι πόροι διατίθενται σωστά. Ο κ. Hohmann τόνισε ότι η ΑΙΜ θα 

πρέπει να έρθει σε επαφή με τον παγκόσμιο συνασπισμό για τις Βάσεις 

Κοινωνικής Προστασίας, ο οποίος διαχειρίζεται ένα ταμείο ενός εκατομμυρίου € 

για τη στήριξη της κοινωνικής προστασίας. 

Ο Damien Revault, Πρόεδρος του Ελβετικού Ινστιτούτου Τροπικής και Δημόσιας 

Υγείας βρήκε τις προσκλήσεις της Πλατφόρμας της Lomé σχετικές και αναγκαίες 

για την αναβάθμιση των ΑΤΥ και των συστημάτων φροντίδας υγείας. 

Υπογράμμισε ότι η πολιτική βούληση δεν είναι πάντα αποτελεσματική, καθώς οι 

πόροι συχνά είναι ελλιπείς. Στο Τσαντ, παρά τη δημιουργία ενός προγράμματος 

για την κάλυψη φροντίδας υγείας του πληθυσμού, δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για 

τη δημιουργία κέντρων υγείας, σημαντικές δομές για τη διαχείριση της 

παγκόσμιας φροντίδας υγείας δεν υπάρχουν και δεν υφίσταται νόμος που να 

διέπει τα ΑΤΥ. 

Ο Christian  Horemans,  Ειδικός για θέματα Διεθνών Υποθέσεων στο Mutualités 

Libres, μιλώντας εκ μέρους του προγράμματος της MASMUT, παρουσίασε τα 

αποτελέσματα της Πλατφόρμας της Lomé από την έγκρισή της κι έπειτα. Μία 

ημέρα μετά, διοργανώθηκε σεμινάριο κατά το οποίο ορίστηκαν βασικά ορόσημα, 

συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας οδικών χαρτών για την ανάπτυξη των 

ΑΤΥ, της οργάνωσης πληροφοριακών μαθημάτων σχετικά με το έγγραφο, της 

διάδοσης της Πλατφόρμας και της οργάνωσης δραστηριοτήτων υποστήριξης σε 

εθνικό επίπεδο. Προγραμματίζονται κάποιες εκδηλώσεις, προκειμένου να γίνει 

ένας απολογισμός των εξελίξεων αναφορικά με την εκπλήρωση των αιτημάτων 

της  Lomé. Ο Christian Horemans υπογράμμισε τη σημασία της υποστήριξής της 

στην Ευρώπη. 

Ο Matthias  Savignac,  από τη Γαλλική FNMF, Αντιπρόεδρος της ΑΙΜ για τις 

Διεθνείς Συνεργασίες, μιλώντας για το πρόγραμμα PASS, ενημέρωσε ότι θα 

διαδώσει την Πλατφόρμα μέσω των ψηφιακών του καναλιών και θα εξηγήσει το 

περιεχόμενό της. Μέχρι το τέλος του 2019, το PASS θα οργανώσει συναντήσεις 

με εθνικές Διοικήσεις στην Ακτή Ελεφαντοστού, καθώς και με τα γραφεία των 

χωρών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

Ακτή Ελεφαντοστού. 
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Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
 

Οι Ευρωεκλογές και ο αντίκτυπός τους στον Τομέα 
Υγείας  

 

 
27 Ιουνίου 2019, Λουξεμβούργο – ο Υπουργός Κοινωνικών 

Υποθέσεων του Λουξεμβούργου, Romain Schneider εισήγαγε 

νέο Νόμο για τα ΑΤΥ του Λουξεμβούργου. Ο Ευρωβουλευτής 

Nicolas Schmit επανέλαβε τη σημασία της αναφοράς των ΑΤΥ 

στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού 

ρυθμιστικού πλαισίου γι’ αυτές. Επιπλέον, τόνισε την 

αναγκαιότητα για τη δημιουργία κοινωνικών επενδύσεων στην 

εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη. Αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια της κοινωνικής οικονομίας. 

Ζήτησε ακόμη την προστασία της υγείας και την κλιματική 

προστασία ως εξίσου σημαντικά θέματα. Κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης, τα μέλη της ΑΙΜ συζήτησαν με τον Βουλευτή Marc 

Angel, Πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο 

Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου και τον κ. Patrick Klein από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τα αποτελέσματα των 

Ευρωεκλογών και τον αντίκτυπο που θα έχουν στον τομέα της 

Υγείας. 

Τα ΑΤΥ ΤΟΥ Λουξεμβούργου έχουν προσαρμοστεί επιτυχώς στο 

σύστημα υγείας: είναι οικονομικά σταθερά, έχουν επιτύχει ένα 

γενικά δεσμευτικό σύστημα για όλες τις επαγγελματικές ομάδες 

και βασίζονται σε αρχές, όπως η δημοκρατία και η αλληλεγγύη, 

ανέφερε ο Romain Schneider. Ο νέος νόμος για τα ΑΤΥ, που 

υιοθετήθηκε τον προηγούμενο χρόνο και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η 

Ιανουαρίου 2020, θα δώσει μεγαλύτερη ευελιξία για νομική κατοχύρωση, 

ενώ διατηρεί την αρχή της αλληλεγγύης. Διευκολύνει τη διοίκηση και τον 

οικονομικό έλεγχο με εξωτερικούς συνεργάτες. Τα μικρότερα ΑΤΥ θα 

έχουν μικρότερο έλεγχο από ό,τι τα δύο μεγάλα ΑΤΥ του 

Λουξεμβούργου. 

Ο Ευρωπαίος Βουλευτής,  Nikolas  Schmit,  τόνισε τη σημασία των ΑΤΥ 

στις μέρες μας και την αρχή της αλληλεγγύης. Οι ανισότητες οδηγούν 

στον λαϊκισμό και τον αποκλεισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εργασθεί 

κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας σε ένα νέο πρόγραμμα για τα 

επόμενα πέντε χρόνια. Σημαντικό θα είναι το ζήτημα των μισθών, των 

κοινωνικών επενδύσεων για την πρόληψη των κοινωνικών ανισοτήτων 

και της στήριξης της κοινωνικής οικονομίας, του κλίματος και της υγείας. 

Τα ΑΤΥ πρέπει να αποτελούν κομμάτι της οικονομίας και χρειάζονται ένα 

Ευρωπαϊκό πλαίσιο, ανέφερε ο Schmit. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, 

η Stéphanie Soares, Μέλος του Συμβουλίου της FNMF τόνισε ότι οι 

Ευρωπαίοι πολίτες αναμένουν μια κοινωνική Ευρώπη, επίσης στους τομείς 

του κλίματος και του εμβολιασμού. Ο Patrick Klein παρουσίασε τα 

επόμενα βήματα για τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, όπως η 

Ψηφιοποίηση για την κοινωνική οικονομία και να νέα επιχειρηματικά 

μοντέλα. Ήταν υπέρ της ενισχυμένης συνεργασίας, που θα επιτρέψει την 

αναγνώριση των ΑΤΥ, χωρίς να απαιτείται ομοφωνία από το συμβούλιο. 

Ο Marc Angel τόνισε ότι μια κοινωνική Ευρώπη είναι εφικτή αλλά η Ε.Ε 

χρειάζεται έναν προϋπολογισμό γι’ αυτόν τον σκοπό. Γι’ αυτό, τα 

κοινωνικά και κλιματικά ζητήματα είναι σημαντικά. Στο τέλος, ο κ. Arne 

από την Health Consumer Powerhouse παρουσίασε μια αξιολόγηση για 

την πρόσβαση στα συστήματα υγείας της Ε.Ε. και τι να περιμένει κανείς. 

Ανέφερε ότι τα αποτελέσματα συνεχίζουν να βελτιώνονται ουσιαστικά 

παντού, όμως οι πιο εύρωστες οικονομικά χώρες έχουν καλύτερα 

αποτελέσματα, για παράδειγμα στα φάρμακα, από τις φτωχότερες χώρες. 

Τα χρήματα είναι ο λόγος και για καλύτερα αποτελέσματα των 

θεραπειών. 
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Το Προεδρείο της ΑΙΜ είχε την τιμή να συναντήσει την Αυτού 

Εξοχότητα τον Μέγα Δούκα και να συζητήσουν τον ρόλο και την 
σημασία των ΑΤΥ στην κοινωνική προστασία στην Ευρώπη και 

τον κόσμο. 
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Σεμινάριο 
 

Εξερευνώντας το Σύστημα Φροντίδας Υγείας του Λουξεμβούργου 

 
 

28 Ιουνίου – Τα μέλη της ΑΙΜ έμαθαν τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένο και χρηματοδοτείται το σύστημα 

του Λουξεμβούργου και τον ρόλο της CMCM σε αυτό. Θα μπορούσαν, επίσης, να αποκτήσουν μια εικόνα για τα 

μέτρα πρόληψης που σχετίζονται με τις σωματικές δραστηριότητες και την εξάντληση. Συζητήθηκαν, επίσης, οι 

μελλοντικές ιατρικές εξελίξεις και οι προκλήσεις που συνεπάγονται. 

Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του Λουξεμβούργου περιγράφεται συχνά σαν ένα από τα καλύτερα της Ε.Ε. και ένα από τα 

πιο ακριβά. Ο κ. Christian Oberlé, Πρόεδρος του Εθνικού Ταμείου Φροντίδας Υγείας (CNS) αναγνώρισε ότι το CNS είναι σε 

ευνοϊκή θέση, καθώς έχει απόθεμα το οποίο αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του. Παρόλα 

αυτά, το σύστημα υποφέρει, από την αύξηση των δαπανών, λόγω των νέων θεραπειών και την κάλυψη νέων παραϊατρικών 

θεραπειών. Ο κ. Oberlé, επίσης, Πρόεδρος της Υπηρεσίας ηλεκτρονικής Υγείας του Λουξεμβούργου, παρουσίασε τις εξελίξεις στα 

αρχεία ηλεκτρονικής υγείας, τα οποία επεσήμανε σαν προστιθέμενη αξία για την πρόληψη, τις πλουσιότερες και πιο αξιόπιστες 

στατιστικές, τη βελτιωμένη φροντίδα μέσω καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών φροντίδας υγείας και την πιο 

ολοκληρωμένη φροντίδα. Αυτές οι πτυχές τονίστηκαν και από τον κ. Oberlé σαν προτεραιότητες του συστήματος ως σύνολο. 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, υπογραμμίσθηκε η συνεργασία με την CMCM ως ζωτικής σημασίας. Ο Fabio Secci, 

Διευθύνων Σύμβουλος της CMCM, αναγνώρισε ότι το υποχρεωτικό σύστημα της χώρας του είναι αποτελεσματικό αλλά εξέφρασε 

τη δυσφορία του για το γεγονός ότι κάποιες υπηρεσίες είναι ανεπαρκείς. Χαιρέτισε τις συμφωνίες μεταξύ γιατρών, του Υπουργού 

Schneider  και του CNS για τον εκσυγχρονισμό της λεγόμενης «ονοματολογίας». 

 
 

 

 
 

Αναγνώρισε, ακόμη, τη στήριξη της κυβέρνησης προς τα ΑΤΥ, χωρίς την οποία δεν θα ήταν εφικτός ο ανταγωνισμός με ιδιωτικές 

ασφαλιστικές εταιρείες στο συμπληρωματικό τους έργο. Τέλος, τόνισε τον βασικό ρόλο που διαδραμάτισε ο εκσυγχρονισμός της 

CMCM μετατρέποντας την σε ισότιμο ανταγωνιστή. 

Ο Δρ Charles Delagardelle, Καρδιολόγος και ιδρυτής της Ομοσπονδίας Συλλόγων Αθλητισμού Υγείας του Λουξεμβούργου 

(FLASS), μίλησε για τη σημασία της πρόληψης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Εστίασε ιδιαίτερα στον 

καθιστικό τρόπο ζωής σαν παράγοντα κινδύνου που προκαλεί 3,2 έως 5 εκατομμύρια θανάτους τον χρόνο. Τόνισε τα οφέλη της 

σωματικής δραστηριότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πρόληψη, τομέα στον οποίο η  FLASS αναπτύσσει 

δραστηριότητες. 

Ο Δρ Gilles Michaux, ψυχοθεραπευτής, εστίασε στην πρόληψη της του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης. Ξεκινώντας με 

κάποια ανησυχητικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η επικράτηση του συνδρόμου στο νεότερο πληθυσμό φτάνει το 50%, ο Δρ 

Michaux μίλησε για τη σημασία της πρόληψης και περιέγραψε την εξατομικευμένη θεραπεία Protea, που πήρε το όνομά της από 

ένα Αφρικανικό λουλούδι το οποίο μπορεί να είναι ανθεκτικό σε πυρκαγιές. 

Τέλος, στο κλείσιμο του σεμιναρίου, ο Δρ Alain  Schmit  περιέγραψε τη γρήγορη ανάπτυξη των νέων φαρμακευτικών και 

ιατρικών επαναστάσεων,  όπως είναι η ψηφιοποίηση και οι βιοτεχνολογίες. Η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα Μεγάλα Δεδομένα, τα 

νανοσωματίδια, η αναγέννηση κυττάρων,…. Αυτές οι εξελίξεις, σύμφωνα με τον ίδιο, θα φέρουν την επανάσταση στην ιατρική 

όπως την ξέρουμε σήμερα και θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στη φροντίδα, η οποία θα είναι πιο προσωποποιημένη και πιο 

αποτελεσματική αλλά και στην εξοικονόμηση κόστους για τη βιωσιμότητα των συστημάτων μας στο σύνολο.
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Ιδιαίτερες ευχαριστίες 
 

Η ΑΙΜ ευχαριστεί το μέλος της CMCM του Λουξεμβούργου και τον Πρόεδρό του κ. Albert GLOD. Οι συναντήσεις στο 

Λουξεμβούργο δεν θα ήταν εφικτές χωρίς τη βοήθεια των Fabio SECCI, Γενικό Διευθυντή και τη Lara MARX, Βοηθό 

Διοίκησης. Τις θερμότερες ευχαριστίες μας. 

Η ΑΙΜ ευχαριστεί, επίσης, τους Υπουργούς Schmitt και Schneider για τη συμμετοχή και τη στήριξή τους στο 
μουτουαλιστικό κίνημα. 

 

 
 
 

Επόμενες Θεσμικές Συνεδριάσεις 
2019 

 
 
 
 
 
 

Η AIM θα διοργανώσει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 

Βρυξέλλες, από τις 13 ως τις 15 Νοεμβρίου 2019, σε συνεργασία με το Βελγικό 

μέλος της UNMS/Solidaris. 
 

 
 

Links to Presentations, Video and Pictures. 
 

www.aim-mutual.org 

@AIM_Healthcare 
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