ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας (Α.Τ.Υ.) και οι μη κερδοσκοπικοί
πάροχοι φροντίδας υγείας παίζουν ζωτικό ρόλο στην επίτευξη της
Καθολικής Υγειονομικής Κάλυψης
Η Καθολική Υγειονομική Κάλυψη αποτελεί πρωταρχική πρόκληση για τις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Για τα
μέλη της ΑΙΜ, τα οποία στηρίζουν τις αξίες της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας, αυτό είναι προτεραιότητα. Είναι
πεπεισμένα για την προστιθέμενη αξία των Α.Τ.Υ. και άλλων μη κερδοσκοπικών παρόχων φροντίδας υγείας στο να
προσφέρουν κάλυψη σε όλους, να φθάσουν σε ευάλωτους πληθυσμούς και να καλύψουν ανεκπλήρωτες ανάγκες.
Η Καθολική Υγειονομική Κάλυψη απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Σε όλο τον κόσμο, τα άτομα που έχουν απολυθεί
είναι περιθωριοποιημένα από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης (όπου αυτά υπάρχουν) και υποφέρουν υπό το βάρος των
ανισοτήτων. Σε κάποιες περιοχές, οι παράνομοι μετανάστες είναι συχνά οι λιγότερο εύποροι. Άνθρωποι με χαμηλή
κοινωνικοοικονομική κατάσταση έχουν γενικά περιορισμένη πρόσβαση στην φροντίδα. Σε άλλες περιπτώσεις, είναι η εργασιακή
κατάσταση των πολιτών που περιορίζει την κάλυψή τους ή η γεωγραφική θέση της χώρας, η οικονομική της κατάσταση ή η πολιτική
αστάθεια που περιορίζει την πρόσβαση. Αυτά τα προβλήματα εμφανίζονται σε όλες τις περιοχές του κόσμου και, ως Α.Τ.Υ., τα μέλη
της ΑΙΜ έχουν καθήκον να εξασφαλίσουν την ευημερία σε όλους τους πολίτες και τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας σε
πλαίσιο το οποίο συχνά απέχει από το να είναι υποστηρικτικό. Σε έναν κόσμο ο οποίος θέτει τους ανθρώπους και τους φυσικούς
πόρους στην υπηρεσία του κεφαλαίου, τα Α.Τ.Υ. πάντα βάζουν κεφάλαιο και φυσικούς πόρους στις υπηρεσίες της ανθρώπινης
συνειδητοποίησης, επιδιώκοντας να προσεγγίσουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής και μερικές φορές να διορθώσουν την αδικία που
παράγει το σύστημα.
Πράγματι, τα Α.Τ.Υ. και άλλοι μη κερδοσκοπικοί φορείς ασφάλισης υγείας έχουν έναν βασικό ρόλο να διαδραματίσουν
απέναντι στους πιο ευάλωτους, τους φτωχούς κι εκείνους που βάλλονται από τα κοινωνικά και οικονομικά συστήματα. Η αξία τους,
ως μηχανή ανάπτυξης των εθνών και της παγκόσμιας κοινωνικής προστασίας, δεν αποτελεί πλέον θέμα αμφισβήτησης. Συχνά
επιτυγχάνουν να καλύπτουν τις ανάγκες των πιο ευάλωτων πολιτών και συμβάλλουν στην καταπολέμηση των ανισοτήτων. Για να το
κάνουν αυτό, έχουν μάθει να προσαρμόζονται στο μεταβαλλόμενο πολιτικό τοπίο των χωρών τους και να αναπτύσσουν καινοτόμες
προσεγγίσεις για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, όταν αυτά εμφανίζονται. Στην Ευρώπη, τα Α.Τ.Υ. εμφανίστηκαν τον 18ο αιώνα,
πολύ πριν η Ε.Ε. συσταθεί, ακόμα και πριν τεθούν σε εφαρμογή τα εθνικά θέματα ασφάλειας και όταν η έννοια της καθολικής
υγειονομικής κάλυψης ήταν σε αρχικό στάδιο. Δημιουργήθηκαν από τους πολίτες για να καλύψουν (μεταξύ άλλων) τους κινδύνους
των ασθενειών μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης. Στη Λατινική Αμερική, ορισμένα Α.Τ.Υ. προσπαθούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στη
φροντίδα υγείας για όλους, βασιζόμενοι σε άλλους τομείς. Οι συντάξεις, οι αποταμιεύσεις και τα δάνεια παράγουν πόρους που τους
επιτρέπουν να επιδοτούν κοστοβόρες υπηρεσίες υγείας. Στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή, πολλές χώρες αναγνώρισαν τις
οργανώσεις Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας, παρέχοντάς τους ξεκάθαρη θέση και ρόλους στο πλαίσιο της καθολικής
υγειονομικής κάλυψης και των παγκόσμιων πολιτικών κοινωνικής προστασίας.
Τα Α.Τ.Υ. δημιουργήθηκαν και διοικούνται από τους πολίτες για τους πολίτες. Βαθιά ριζωμένα στις κοινωνίες, συμβάλλουν στην
οικονομική και δημοκρατική ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη.
Ωστόσο, η υγειονομική κάλυψη δεν είναι παγκόσμια και η εμφάνιση προκλήσεων επιφέρει περαιτέρω πίεση στα συστήματα
φροντίδας υγείας σε όλο τον κόσμο. Η γήρανση του πληθυσμού, οι μεγαλύτερες επιπτώσεις των χρόνιων ασθενειών, οι νέες
τεχνολογίες και η αύξηση του κόστους φροντίδας υγείας απειλούν σήμερα τη βιωσιμότητα των συστημάτων της κοινωνικής μας
ασφάλειας. Από την άλλη, οι νέοι τύποι εργασίας απαιτούν, επίσης, έναν επανασχεδιασμό αυτών των συστημάτων και των μοντέλων
χρηματοδότησής τους. Την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (7 Απριλίου), τα μέλη της ΑΙΜ τονίζουν το γεγονός ότι η καθολική κάλυψη
φροντίδας υγείας μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε ένα σύστημα φροντίδας υγείας που βασίζεται στην αλληλεγγύη με ίση πρόσβαση για
όλους. Τα μέλη της ΑΙΜ υπογραμμίζουν τη δέσμευσή τους να μετατρέψουν αυτές τις προκλήσεις σε ευκαιρίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις ανάγκες όλων των πολιτών και συνεισφέροντας στην ανάπτυξη και την τόνωση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας που
βασίζονται στην αλληλεγγύη.
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Η AIM είναι η οργάνωση-ομπρέλα των Αυτοδιαχειριζόμενων Αλληλοβοηθητικών Φορέων Ασφάλισης Υγείας στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Μέσω των 58
μελών της από 30 χώρες, η ΑΙΜ παρέχει κάλυψη υγείας σε 240 εκ. ανθρώπους στον κόσμο και 200 εκ. στην Ευρώπη, μέσω υποχρεωτικής ή/και
συμπληρωματικής ασφάλισης υγείας και διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών μονάδων. Η AIM αγωνίζεται για την
υπεράσπιση της πρόσβασης στη φροντίδα υγείας από όλους, μέσω της ασφάλισης υγείας που βασίζεται στην
αλληλεγγύη και τον μη κερδοσκοπικό προσανατολισμό. Αποστολή της είναι να παρέχει στα μέλη της μία πλατφόρμα,
προκειμένου να ανταλλάσουν εμπειρία και γνώση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να εκπροσωπούνται οι θέσεις και
οι αξίες τους απέναντι στους Ευρωπαϊκούς και τους διεθνείς θεσμούς.
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