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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Σα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν θαη ηε αμία ησλ ππεξεζηψλ γηα 

ηηο νπνίεο γίλνληαη νη πιεξσκέο. Γεκηνπξγνχλ θίλεηξα γηα ηνπο ηαηξνχο λα 

παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο ή ιηγφηεξεο ππεξεζίεο, λα εμεηάδνπλ πεξηζζφηεξνπο ή 

ιηγφηεξνπο αζζελείο θαη πηζαλψο λα ειέγρνπλ ην θφζηνο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ (Robinson,2001). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη πιεξσκέο γηα ηνπο 

ηαηξνχο απνηεινχλ κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο δαπάλεο ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο, γεγνλφο πνπ ζπληειεί ζηελ αλάδεημε ηνπ κεραληζκνχ 

πιεξσκψλ σο έλα απφ ηα θξίζηκα ζέκαηα γηα ηνπο θνξείο ράξαμεο ηεο 

πνιηηηθήο πνπ αλαδεηνχλ λα δηαηεξήζνπλ ή λα βειηηψζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ πξφζβαζε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, 

λα ζηειερψζνπλ ππν-εμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο  θαη παξάιιεια λα ειέγρνπλ 

ηηο δαπάλεο Δηδηθφηεξα, ην δήηεκα ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ πγείαο, ιφγσ θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, απαζρνιεί έληνλα ηα ζχγρξνλα επξσπατθά θξάηε. 

Παξφια απηά ιίγα είλαη γλσζηά γηα ηηο επηδξάζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ 

πιεξσκψλ φζνλ αθνξά απηνχο ηνπο ζηφρνπο, γεγνλφο πνπ αθήλεη ρψξν γηα ηελ 

εθπφλεζε κειεηψλ. 

ε γεληθέο γξακκέο κπνξεί λα δηαηππσζεί ην ζπκπέξαζκα φηη ζρεδφλ φιεο νη 

ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ ζπλδπαζκνχο ησλ ηξηψλ βαζηθψλ κεζφδσλ πιεξσκψλ 

(κηζζφο, θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε, θαηά θεθαιή), νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ 

κεγάιε πνηθηιία. Σνχηε κπνξεί λα νθείιεηαη ζηηο δηαθνξέο ζηνπο 

θπβεξλεηηθνχο ζηφρνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε 

ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη ηελ θνπιηνχξα ησλ ηαηξψλ. Μπνξεί επίζεο λα 

αληαλαθιά ηελ έιιεηςε ζπλαίλεζεο φζνλ αθνξά ην πνην ζχζηεκα πιεξσκψλ 

έρεη ηελ πην ζεηηθή επίδξαζε ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηαηξψλ. Παξαηεξνχληαη 

δηαθνξέο θπξίσο φζνλ αθνξά ην ξφιν ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ σο πχιεο 

εηζφδνπ ζην ζχζηεκα πγείαο, ηελ παξνρή επηπιένλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ 

ζηνπο ηαηξνχο κε ηε κνξθή κπφλνπο απφδνζεο θη άιισλ επηδνκάησλ θαη ην 

χςνο ησλ απνδνρψλ.  

ην παξαθάησ πφλεκα γίλεηαη κηα αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο ησλ 

ηαηξψλ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε βάζε βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα 

πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε ζεηξά «Health systems in transition» ηνπ 

European Observatory on Health Systems and Policies (Δπξσπατθφ 
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Παξαηεξεηήξην ησλ πζηεκάησλ θαη Πνιηηηθψλ Τγείαο). θνπφο ηνπ είλαη ε 

ζπλνιηθή θαηαγξαθήο θαη ζχγθξηζε ησλ κεραληζκψλ πιεξσκψλ ησλ ηαηξψλ 

ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ παξνχζα εξγαζία κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο αλαθνξά γηα ηε κειέηε ησλ κεραληζκψλ πιεξσκψλ.  

Λέξειρ-Κλειδιά 

Μεραληζκνί πιεξσκψλ 

Μηζζφο 

Καηά πξάμε θαη πεξίπησζε 

Καηά θεθαιήλ 

Γεληθφο ηαηξφο 

Δηδηθφο ηαηξφο 

πκβάζεηο 

Αζθαιηζηηθά ηακεία πγείαο 
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Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηηο 

παξαθάησ βαζηθέο αξρέο (Θενδψξνπ θαη ζπλ., 1995, νπιηψηεο Κ, 2007 φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Σνχληαο, 2008:386). 

 Ζ αξρή ηεο καθξννηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 

πνζφ πνπ δηαηίζεηαη απφ ηνλ εζληθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ δελ πξέπεη λα απμάλεηαη πάλσ απφ έλα 

φξην, πέξα απφ ην νπνίν δελ αλακέλεηαη βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο. 

 Ζ αξρή ηεο κηθξννηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

θαηαλνκή ησ πφξσλ ζηελ πγεία πξέπεη λα γίλεηαη κε ζηφρν ηελ επίηεπμε 

δεδνκέλσλ ζηφρσλ κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο ή ζηε κεγηζηνπνίεζε 

ηνπ απνηειέζκαηνο φηαλ νη πφξνη είλαη δεδνκέλνη. 

 Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα νηθνλνκηθά βάξε πξέπεη λα 

θαηαλέκνληαη ηζφηηκα, ζχκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ 

θαζέλα 

Οη αξρέο απηέο εμεηδηθεχνληαη ζε δχν θπξίσο ηνκείο, ζηνλ ηξφπν απνδεκίσζεο 

ησλ λνζνθνκείσλ θαη ζηνλ ηξφπν πιεξσκήο ησλ ηαηξψλ, πνπ είλαη θαη ην ζέκα 

ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο. 

Σα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν θαη ηε αμία ησλ ππεξεζηψλ 

γηα ηηο νπνίεο γίλνληαη νη πιεξσκέο. Γεκηνπξγνχλ θίλεηξα γηα ηνπο ηαηξνχο λα 

παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο ή ιηγφηεξεο ππεξεζίεο, λα εμεηάδνπλ πεξηζζφηεξνπο ή 

ιηγφηεξνπο αζζελείο θαη πηζαλψο λα ειέγρνπλ ην θφζηνο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. Ζ πνιηηηθή πιεξσκψλ ζα έπξεπε λα επζπγξακκίδεηαη κε ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Ηδαληθά, ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ ζα 

έπξεπε λα εμαζθαιίδνπλ ζηνπο πιεξσηέο θαη ηνπο αζζελείο ηελ αληίζηνηρε 

αμία (ζε πνηφηεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο) ησλ ρξεκάησλ πνπ 

δαπαλψληαη. Δπίζεο πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε νη 

δαπάλεο πγείαο λα είλαη ειεγρφκελεο θαη κέζα ζηα φξηα ηνπ αληίζηνηρνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Άιια ζηνηρεία πνπ ζα έπξεπε λα ραξαθηεξίδνπλ ηα 

ζπζηήκαηα πγείαο είλαη ε πξνψζεζε ηεο θνηλήο επζχλεο θη ε αλάπηπμε 

θαιχηεξεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο πξνκεζεπηέο. Παξάιιεια, ην ηδαληθφ 

ζχζηεκα πιεξσκψλ ζα έπξεπε λα είλαη εθαξκφζηκν, δειαδή φρη ππεξβνιηθά 

επαρζέο, θαη δηαρεηξίζηκν φζνλ αθνξά ηα δηνηθεηηθά έμνδα, θαζψο θη εχθνια 

θαηαλνεηφ ηφζν γηα ηνπο ηαηξνχο φζν θαη ηνπο άιινπο. 
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ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη πιεξσκέο γηα ηνπο ηαηξνχο απνηεινχλ κία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο δαπάλεο ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, γεγνλφο πνπ 

ζπληειεί ζηελ αλάδεημε ηνπ κεραληζκνχ πιεξσκψλ σο έλα απφ ηα θξίζηκα 

ζέκαηα γηα ηνπο θνξείο ράξαμεο ηεο πνιηηηθήο πνπ αλαδεηνχλ λα δηαηεξήζνπλ 

ή λα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ πξφζβαζε θαη ηελ πνηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, λα ζηειερψζνπλ ππν-εμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο  θαη 

παξάιιεια λα ειέγρνπλ ηηο δαπάλεο Δηδηθφηεξα, ην δήηεκα ειέγρνπ ησλ 

δαπαλψλ πγείαο, ιφγσ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, απαζρνιεί έληνλα ηα 

ζχγρξνλα επξσπατθά θξάηε . Παξφια απηά ιίγα είλαη γλσζηά γηα ηηο 

επηδξάζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πιεξσκψλ φζνλ αθνξά απηνχο ηνπο 

ζηφρνπο (Scott,1995) . Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία ζηνλ ηξφπν πιεξσκήο ησλ 

ηαηξψλ ζηηο δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο, γεγνλφο πνπ ίζσο λα νθείιεηαη ζηηο 

δηαθνξέο ζηνπο θπβεξλεηηθνχο ζηφρνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηε δνκή θαη 

ηελ νξγάλσζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη ηελ θνπιηνχξα ησλ ηαηξψλ. Ζ 

πνηθηιία απηή κπνξεί επίζεο λα αληαλαθιά ηελ έιιεηςε ζπλαίλεζεο φζνλ 

αθνξά ην πνην ζχζηεκα πιεξσκψλ έρεη ηελ πην ζεηηθή επίδξαζε ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ηαηξψλ. Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο πεηξακαηίδνληαη κε 

δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο ησλ παξαπάλσ κεραληζκψλ, θαζψο θαλείο δελ αγγίδεη 

ηελ ηειεηφηεηα.  

Με κηα πξψηε αλάγλσζε παξαηεξείηαη φηη νη ηαηξνί ζηα ζπζηήκαηα πγείαο 

ηχπνπ Bismarck πιεξψλνληαη θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ελψ ζηα εζληθά 

ζπζηήκαηα ηχπνπ Beveridge κε κηζζφ. ηηο πεξηζζφηεξεο φκσο ησλ 

πεξηπηψζεσλ εθαξκφδνληαη ζπλδπαζκνί ησλ ηξηψλ βαζηθψλ κεζφδσλ 

απνδεκίσζεο ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ θαζελφο. χκθσλα 

κε ηνπο Saltman θαη Figueras (Saltman R.B., Figueras J. 1997) έρεη δηαπηζησζεί 

φηη ε πιεξσκή θαηά θεθαιήλ θαη κε κηζζφ βνεζάεη ζηνλ έιεγρν ηεο 

θαηαλάισζεο θαη ζηε ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ, ελψ ε θαηά πξάμε θαη 

πεξίπησζε απνδεκίσζε ζπλδπάδεηαη κε πιεξέζηεξε αληηκεηψπηζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ αζζελψλ.  

Με γλψκνλα ηνπο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο πγείαο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ 

πξψηε παξάγξαθν ππήξμε απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ζε πνιιέο ρψξεο γηα ηε 

βειηίσζε ησλ κεραληζκψλ πιεξσκψλ ησλ ηαηξψλ, ζπλδπάδνληαο δηαθνξεηηθά 

ζηνηρεία παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ πιεξσκψλ (κηζζφο, θαηά πξάμε θαη 

πεξίπησζε, θαηά θεθαιήλ πιεξσκή) θαη εηζάγνληαο λένπο ηχπνπο 
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απνδεκηψζεσλ (φπσο ε πιεξσκή αλάινγα κε ηελ απφδνζε). Βαζηθνί ηξφπνη, 

σζηφζν, πνπ επηδηψθεηαη ν παξαπάλσ ζηφρνο είλαη ε επηβνιή αλψηαησλ νξίσλ 

ζηελ ακνηβή ησλ ηαηξψλ (Γεξκαλία) θη ε αλαζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ 

απνδεκίσζεο ηνπο κε επηθξαηέζηεξε παξέκβαζε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θαηά 

πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκήο κε ηελ εηζαγσγή πάγηαο αληηκηζζίαο ή ηνπ 

ζπζηήκαηνο capitation γηα ηελ εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε. Αληίζηνηρν 

παξάδεηγκα απνηειεί θη ε πξφζθαηε κεηαξξχζκηζε ζηελ Διιάδα κε ηελ ίδξπζε 

ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη ηελ αλακφξθσζε ησλ κεραληζκψλ πιεξσκψλ ησλ 

ζπκβεβιεκέλσλ, κε ηνλ εληαίν θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, ηαηξψλ. 

Σνχην ην γεγνλφο απνηέιεζε θαη ην έλαπζκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο 

ηεο κειέηεο. Σφζν ην κέγεζνο φζν θη νη ηξφπνη απνδεκίσζεο ησλ ηαηξψλ, πνπ 

απνηειεί θαη ην θχξην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο έξεπλαο, πνηθίιινπλ ηδηαίηεξα 

αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ). 

Ζ πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

απνηειέζκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ γηα ηηο πγεηνλνκηθέο 

ππεξεζίεο  έρεη αλαδείμεη ην ζέκα ηνπ ηξφπνπ απνδεκίσζεο ησλ πξνκεζεπηψλ 

ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο. Δμ απηψλ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ απνηειεί θπξίαξρν 

παξάγνληα γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη ηε 

δηακφξθσζε ησλ πξνηχπσλ πξνζθνξάο θαη θαηαλάισζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ (νπιηψηεο, 2000).  

Οη ηαηξνί θαηέρνπλ κνλαδηθή θαη θνξπθαία ζέζε ζηα ζπζηήκαηα πγείαο ε 

νπνία νθείιεηαη, ελ πνιινίο, ζηελ απνθιεηζηηθφηεηα ζηελ πιεξνθφξεζε ηελ 

νπνία δηαζέηνπλ. Σνχην ην πιενλέθηεκα επηηξέπεη ζηνπο ηαηξνχο λα 

θαηεπζχλνπλ ηε δήηεζε θαη λα δηακνξθψλνπλ ηελ πξνζθνξά, θαηέρνληαο κηα 

εμέρνπζα ζέζε ζην κεραληζκφ ηεο παξνρήο πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ (Abel 

Smith B. 1976). Δπνκέλσο, ε κειέηε ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο ηνπο απνθηά 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, ζην βαζκφ πνπ ν ηειεπηαίνο επεξεάδεη ην ξφιν ηνπο ζην 

ζχζηεκα πγείαο (νπιηψηεο, 2000).   

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Μεραληζκνί Πιεξσκώλ   

Αθνινπζεί πεξηγξαθή ησλ ηξηψλ βαζηθψλ κεραληζκψλ πιεξσκψλ ησλ ηαηξψλ 

ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ θη ε ζχληνκε αλαθνξά ζε έλαλ ηέηαξην κεραληζκφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο εθηφο Δπξψπεο. 

1.1 Μηζζόο (salary) 
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Μηζζφο είλαη ε πιεξσκή ελφο ζπκθσλεκέλνπ πάγηνπ πνζνχ ρξεκάησλ σο 

αληάιιαγκα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε νπνηνδήπνηε θνξέα πγείαο (δεκφζηα 

λνζνθνκεία, θέληξα πγείαο, αγξνηηθά ηαηξεία, πνιπταηξεία αζθαιηζηηθψλ 

νξγαληζκψλ) κε ζπγθεθξηκέλν σξάξην. Οη ηαηξνί κπνξεί λα είλαη κφληκνη ή ζε 

θαζεζηψο ζχκβαζεο, κεξηθήο ή πιήξνπο απαζρφιεζεο, απνθιεηζηηθήο ή φρη, 

αιιά ζε θάζε πεξίπησζε πεξηνξίδεηαη ε απηνλνκία ηνπο. Σν κέγεζνο ηνπ 

κηζζνχ ζπλήζσο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνζφληα, ηελ ηεξαξρία, ην 

επίπεδν επζχλεο θαη ηελ πξνυπεξεζία ησλ ηαηξψλ.  πρλά ζρεηίδεηαη θαη κε 

ηνπο κηζζνχο ζε άιιεο ζέζεηο δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ.  Γελ επεξεάδεηαη 

ζπλήζσο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αζζελψλ πνπ πεξηζάιπνληαη, ηε ζνβαξφηεηα ησλ 

πεξηζηαηηθψλ ή ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ. πλήζσο παξέρνληαη πξφζζεηεο 

πιεξσκέο γηα ηελ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε κε ηε κνξθή εθεκεξηψλ.  Οη 

κηζζνινγηθέο θιίκαθεο κπνξνχλ λα ηίζεληαη εληαία εληφο ηεο ρψξαο ή λα 

πνηθίιινπλ αλάκεζα ζηηο πεξηνρέο κηαο ρψξαο (πεξίπησζε Απζηξίαο) ή ηα 

λνζνθνκεία (ηνχην αθνξά θπξίσο ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία).  

Ζ ακνηβή κε αληηκηζζία κεηψλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θη απμάλεη ηελ 

παξανηθνλνκία ιφγσ ησλ ρακειψλ κηζζψλ πνπ απνηεινχλ ηνλ θαλφλα . 

Υαξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ κάιινλ παζεηηθνχ ζπζηήκαηνο απνδεκηψζεσλ 

είλαη ε απνπζία θηλήηξσλ, ε νπνία έρεη θάπνηεο ζεηηθέο θαη θάπνηεο αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο. ηα ζεηηθά ηνπ ζπγθαηαιέγεηαη ην φηη δελ ππάξρεη θίλεηξν κε 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζε νπνηνδήπνηε αζζελή. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην πνζφ 

απνδεκίσζεο είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλν, νη ηαηξνί δελ έρνπλ θαλέλα 

ιφγν λα αξλεζνχλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε νπνηνδήπνηε αζζελή, εθηφο ηνπ 

φηη ζπλήζσο δελ έρνπλ ηέηνην δηθαίσκα. ηα ζεηηθά γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ηαηξνχο πξνζκεηξάηαη ε επαγγεικαηηθή ζηαζεξφηεηα, ηδίσο ζε ρψξεο φπνπ 

επηθξαηεί νηθνλνκηθή αλαζθάιεηα. Σαπηφρξνλα κεηψλνληαη νη δαπάλεο πγείαο 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε ηαηξφ Δπίζεο, νη ηαηξνί δελ έρνπλ θίλεηξν 

πξνζθνξάο ππεξβνιηθήο θξνληίδαο απφ ηε ζηηγκή πνπ ν βαζκφο ή ν ηχπνο ηεο 

ζεξαπείαο δελ είλαη πηζαλφ λα απμήζνπλ ην κέγεζνο ηεο απνδεκίσζήο ηνπο, 

επνκέλσο δελ επηβαξχλνπλ ηερλεηά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ αζθαιηζηηθψλ 

θνξέσλ. Απφ ηελ άιιε φκσο δελ ππάξρεη θαη ην θίλεηξν λα πεξηνξίζνπλ ηελ 

πνζφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ παξέρνληαη ζηνπο αζζελείο. Καη’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν, θαη ζην φλνκα πνιιέο θνξέο ηεο «ακπληηθήο ηαηξηθήο» 

πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο απαξαίηεηεο δηαγλσζηηθέο θαη 
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ζεξαπεπηηθέο πξάμεηο απμάλνληαο έηζη ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο. 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηα επηπιένλ αξλεηηθά ζηνηρεία ηεο πιεξσκήο 

ησλ ηαηξψλ κε αληηκηζζία. Καηαξράο, νη ηαηξνί δελ έρνπλ θίλεηξν λα παξέρνπλ 

ηε βέιηηζηε ή επηζπκεηή θξνληίδα απφ ηε ζηηγκή πνπ γλσξίδνπλ φηη ε 

απνδεκίσζε ηνπο δελ πξφθεηηαη λα απμεζεί. Γελ ππάξρεη δειαδή ην θίλεηξν 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ αζζελνχο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο πνπ ηνπ παξέρνληαη. Πξνθαλήο ζπλέπεηα απηνχ είλαη φηη δε 

«ρηίδεηαη» κηα ζηελφηεξε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ ηαηξφ θαη ηνλ αζζελή. 

Ίζσο ην κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ζηελ απνδεκίσζε ησλ ηαηξψλ κε κηζζφ 

έγθεηηαη ζηελ απιφηεηα ηεο δηνίθεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γελ ππάξρνπλ ιίζηεο 

αζζελψλ νχηε κεηαβιεηνί ινγαξηαζκνί ηαηξψλ πνπ πξέπεη λα εμνθιεζνχλ. Ζ 

πξναγσγή ησλ ηαηξψλ εμαξηάηαη απφ ηα ρξφληα ππεξεζίαο θη νη δαπάλεο είλαη 

πξνθαηαβνιηθά γλσζηέο, θάηη πνπ δηεπθνιχλεη ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Σν κείδνλ κεηνλέθηεκα ηνχηνπ ηνπ κεραληζκνχ είλαη φηη δελ ππάξρνπλ 

θίλεηξα γηα ηνπο ηαηξνχο λα βειηηψζνπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο απφδνζε, λα 

θάλνπλ θάηη παξαπάλσ απφ απηά πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα θξαηήζνπλ ηε 

δνπιεηά ηνπο. 

Δληνχηνηο, νη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ θάπνηα κέηξα γηα λα 

κεηξηάζνπλ θάπνηεο απφ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη λα εληζρχζνπλ ηηο ζεηηθέο 

επηδξάζεηο ελφο κεραληζκνχ πιεξσκψλ πνπ βαζίδεηαη ζην κηζζφ. Σέηνηα είλαη: 

 Οη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κε ρξεκαηηθά θίλεηξα ζηνπο 

ηαηξνχο φπσο βξαβεία, επλντθέο απνζπάζεηο θηι. 

 Μπνξεί λα πηνζεηεζνχλ θαη ρξεκαηηθά θίλεηξα. Παξάδεηγκα απνηεινχλ 

ηα ρξεκαηηθά κπφλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφδνζε, ηα νπνία έρνπλ 

δνθηκαζηεί κε επηηπρία ζε πνιιέο ρψξεο. 

 Οη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ζπζηήκαηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα φπσο ν αξηζκφο ησλ ρεηξνπξγείσλ πνπ 

εθηειεί ν ηαηξφο ή ησλ πεξηζηαηηθψλ λνζεξφηεηαο πνπ αλαιακβάλεη λα 

δηεθπεξαηψζεη.  

1.2 Καηά πξάμε θαη πεξίπησζε (fee for service) 

Αθνξά ηελ πιεξσκή κε βάζε ηελ αληηζηνίρηζε κηαο ηηκήο γηα θάζε 

παξερφκελε ππεξεζία. Οη ηαηξνί απνδεκηψλνληαη αλάινγα κε ην είδνο θαη ηνλ 
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αξηζκφ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ παξέρνληαη ζηνπο αζζελείο.  Δηδηθή ηηκή 

θαζνξίδεηαη γηα θάζε ππεξεζία, ε νπνία κπνξεί λα είλαη ζηαζεξή ή θαη λα 

πνηθίιιεη. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ηηκέο είλαη ζηαζεξέο, ηαηξνί θαη πιεξσηέο 

ζπκθσλνχλ ζηελ αξρή θάζε έηνπο ηα θνζηνιφγηα φισλ ησλ ππεξεζηψλ θη φινη 

νη ινγαξηαζκνί ηνπ έηνπο δηακνξθψλνληαη κε βάζε απηή ηε ζπκθσλία.  Όηαλ 

νη ηηκέο είλαη κεηαβιεηέο ηέηνηα θνζηνιφγηα δελ ππάξρνπλ θη νη ηαηξνί 

ρξεψλνπλ ηηο ζπλεζηζκέλεο ηηκέο.  ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, νη ηηκέο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο απνηεινχλ αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο αλάκεζα ζηνπο αγνξαζηέο ππεξεζηψλ πγείαο (π.ρ. ηα 

Τπνπξγεία Τγείαο ή νη αζθαιηζηέο πγείαο) θαη ηνπο πξνκεζεπηέο (ηαηξνχο).  

ε θάπνηεο ρψξεο σζηφζν, κεκνλσκέλα νη ηαηξνί έρνπλ ηελ επειημία λα ζέηνπλ 

ηηο ακνηβέο γηα φινπο ή κέξνο ησλ αζζελψλ ηνπο (π.ρ. νη ηαηξνί ηνπ Σνκέα 2 

ζηε Γαιιία φπνπ ζα γίλεη αλαθνξά παξαθάησ).  Σα ηηκνιφγηα ακνηβψλ 

κπνξνχλ είηε λα ηίζεληαη εληαία εληφο ηεο ρψξαο ή λα πνηθίιινπλ αλάκεζα ζηα 

δηάθνξα αζθαιηζηηθά ηακεία, φπσο γίλεηαη ζηελ Απζηξία ή γηλφηαλ ζηελ 

Διιάδα.  χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν πιεξσκψλ, ηα επίπεδα απνδεκηψζεσλ 

επεξεάδνληαη απφ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηχπν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη 

ηηο ακνηβέο πνπ πιεξψλνληαη γηα απηέο ηηο ππεξεζίεο.  

Ζ κέζνδνο πξνβιέπεη ηελ απνδεκίσζε ησλ ηαηξψλ βάζεη ησλ πξαγκαηηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ. Οη ηαηξνί θαηαγξάθνπλ ιεπηνκεξψο ηηο 

εθηεινχκελεο πξάμεηο, αλαθέξνληαο ηφζν ην είδνο φζν θαη ηελ πνζφηεηά ηνπο, 

θαη ζηέιλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηνλ 

πιεξσηή (θπβέξλεζε ή αζθαιηζηηθφ ηακείν ζπλήζσο). ’ απηφ ην επίπεδν ην 

ζχζηεκα πξνβιέπεη ελδειερή έιεγρν ησλ παξαζηαηηθψλ πξηλ ηελ εθθαζάξηζή 

ηνπο θαη ηε δηαηαγή πιεξσκήο. Γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη ην ζχζηεκα 

είλαη πνιχπινθν θαη ζπλνδεχεηαη απφ πςειέο δηνηθεηηθέο δαπάλεο. Γεληθψο, ε 

αχμεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο είλαη θνηλφο ηφπνο ζε ρψξεο φπνπ εθαξκφζηεθε 

ην δεδνκέλν ζχζηεκα πιεξσκψλ, φπσο έρεη δείμεη ε εκπεηξία.  

Ζ ακνηβή θαηά πξάμε παξέρεη ζηνπο ηαηξνχο ηε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ 

ησλ ηηκψλ θη εθαξκφδεηαη θπξίσο ζε ηδησηηθά ζπζηήκαηα πγείαο . Δίλαη ζαθέο 

φηη νη ηαηξνί πνπ απνδεκηψλνληαη κ’ απηή ηε κέζνδν έρνπλ ηζρπξφ νηθνλνκηθφ 

θίλεηξν λα πξνζθέξνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο θαη πνηνηηθφηεξεο 

ππεξεζίεο πγείαο. Πνιιέο θνξέο ν φγθνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ηαηξηθψο απαξαίηεην απμάλνληαο αλάινγα ηηο ζπλνιηθέο 
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δαπάλεο πγείαο. Γειαδή, παξαηεξείηαη έλα θαηλφκελν πξνθιεηήο δήηεζεο 

θαηά ην νπνίν κάιηζηα πνιιέο θνξέο νη αλάγθεο πγείαο ησλ θαηαλαισηψλ 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο ηαηξνχο, νη νπνίνη ηείλνπλ λα απμήζνπλ ηελ 

πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Μία απφ ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ηνχηνπ είλαη φηη 

νη αζζελείο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο πνπ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλνπο 

ηχπνπο ζεξαπείαο είλαη πνιχ πηζαλφηεξν λα ιάβνπλ ηελ αλαγθαία πεξίζαιςε. 

εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη φηη νη αζζελείο κπνξνχλ λα 

αιιάμνπλ ηαηξφ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ρσξίο θακία δηαδηθαζία. Δμαζθαιίδεηαη 

κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ε ειεπζεξία επηινγήο απφ ηε κεξηά ησλ αζζελψλ θαηά ηελ 

νπνία νη ηειεπηαίνη ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο πνηνηηθά θη νηθνλνκηθά θξηηήξηα. Ο 

δεχηεξνο ηχπνο θξηηεξίσλ ζρεηίδεηαη κε ην θαηά πφζν ν ηαηξφο επηιέγεη λα 

ιεηηνπξγεί σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο ή ζην πιαίζην ζπκβάζεσλ κε 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο (νπιηψηεο,2000). 

Τπάξρνπλ θάπνηα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο 

γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε 

αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ: 

 Ζ αχμεζε ηνπ ειέγρνπ ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ε νπνία φκσο 

ζπλνδεχεηαη κε πςειφ θφζηνο εθαξκνγήο. 

 Σν επξέσο εθαξκνδφκελν ζχζηεκα ησλ ζπκκεηνρψλ ησλ αζζελψλ ζηελ 

απνδεκίσζε ησλ ηαηξψλ. 

 Ζ εηζαγσγή αλψηαησλ επηπέδσλ απνδεκηψζεσλ ησλ ζπκβεβιεκέλσλ 

ηαηξψλ ην νπνίν ζα ζπλδπάδεηαη κε έλα αλψηαην φξην παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 

1.3 Καηά θεθαιήλ πιεξσκή (capitation) 

χκθσλα κε ην ζχζηεκα ηεο θαηά θεθαιήλ πιεξσκήο, νη ηαηξνί ιακβάλνπλ 

έλα δεδνκέλν πνζφ ρξεκάησλ γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο αζζελείο ηεο ιίζηαο 

ηνπο σο αληάιιαγκα ηεο δέζκεπζήο ηνπο λα παξέρνπλ έλα δεδνκέλν επίπεδν 

θξνληίδαο πγείαο θαη λα πξνζθέξνπλ κηα θαζνξηζκέλε δέζκε ππεξεζηψλ γηα 

κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν (ζπλήζσο έλα ρξφλν), αληαπνθξηλφκελνη ζηηο 

αλάγθεο ηνπο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε απνδεκίσζε ησλ ηαηξψλ επεξεάδεηαη 

απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αζζελψλ ηεο ιίζηαο ηνπο θαη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 

θάζε αζζελή, ν θαζνξηζκφο ηνπ νπνίνπ απνηειεί αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο 

αλάκεζα ζηνπο αγνξαζηέο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο. Σν πνζφ 

ζπρλά πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ 
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φπσο ε ειηθία θαη ην θχιν. Σνχην ην ζχζηεκα πιεξσκψλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

δηαρξνληθά γηα ηελ πιεξσκή ησλ γεληθψλ ηαηξψλ.  

Οη εγγεγξακκέλνη κπνξεί λα είλαη θάηνηθνη κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ή 

κπνξνχλ λα επηιέγνληαη εηδηθά ζχκθσλα κε θάπνηα θξηηήξηα θαη λα 

πεξηιακβάλνληαη ζε κηα ιίζηα. ηελ πξψηε πεξίπησζε, γλσζηή ζαλ 

γεσγξαθηθή θαηά θεθαιήλ πιεξσκή, ν ηαηξφο ακείβεηαη ψζηε λα παξέρεη 

ππεξεζίεο πγείαο ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ κηαο δεδνκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε, γλσζηή ζαλ θαηά θεθαιήλ κεραληζκφο πιεξσκψλ κε 

ιίζηα, ν ηαηξφο ιακβάλεη απνδεκίσζε αλά εγγεγξακκέλν άηνκν ζηε ιίζηα ηνπ 

νχησο ψζηε λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο ζε φια ηα άηνκα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε ιίζηα ηνπ (Chawla et al,1998) . 

Σν θαζνξηζκέλν παθέην ππεξεζηψλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πνιινχο 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ππεξεζηψλ. Οη ηαηξνί πνπ ζπκβάιινληαη κε έλα ηέηνην 

ζχζηεκα πιεξσκψλ είλαη ζπλήζσο ππεχζπλνη γηα φιεο ηηο δαπάλεο παξνρήο 

ηεο ζπλνιηθήο δέζκεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ππεξεζηψλ, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνληαη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, επηζθέςεηο θαη θάπνηεο κηθξέο 

επεκβάζεηο.  

Ζ απνδεκίσζε ησλ ηαηξψλ θάησ απφ απηφ ην ζχζηεκα θαζνξίδεηαη 

ζπλήζσο ζχκθσλα κε έλαλ ηχπν πνπ ζπρλά εμππεξεηεί ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ηζφηεηαο ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ζε 

ζπκθσλία κε ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ. Ο ηχπνο απηφο 

ζπλήζσο βαζίδεηαη ζε κεηαβιεηέο ζηηο νπνίεο αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο είλαη 

δηαζέζηκεο θη εχθνιεο ζηε ζπιινγή. Σέηνηεο είλαη ζπλήζσο ν αξηζκφο ησλ 

αηφκσλ, ε ειηθία θαη ην θχιν. Άιιεο κεηαβιεηέο φπσο ε νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, θνηλσληθννηθνλνκηθνί δείθηεο, αζηηθνπνίεζε, λνζεξφηεηα θαη 

ζλεζηκφηεηα, ν αξηζκφο ησλ αλάπεξσλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

θάζε απνθαηάζηαζεο ή έρνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηδφκελα κε θαηάρξεζε νπζηψλ 

θη άιινη επηδεκηνινγηθνί δείθηεο έρνπλ επίζεο πξνηαζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν νη ηαηξνί ιακβάλνπλ έλα 

δεδνκέλν πνζφ αλά εγγεγξακκέλν θαη αθνχ εμππεξεηήζνπλ ηηο δαπάλεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ην ππφινηπν πνζφ απνηειεί ην 

θαζαξφ θέξδνο ηνπο.  

Παξαιιαγή θη εμέιημε ηνπ ηειεπηαίνπ κεραληζκνχ απνηειεί ε ζεζκνζέηεζε 

θιεηζηνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα θάζε ηαηξφ (fundholding), βάζεη ηνπ νπνίνπ 
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θαιχπηνληαη νη θαξκαθεπηηθέο, δηαγλσζηηθέο θαη θάζε είδνπο ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο ησλ ηαηξψλ αιιά ε ακνηβή γηα ηηο ππεξεζίεο πεξίζαιςεο πνπ 

πξνζθέξνπλ παξέρεηαη απφ ηελ θαηά θεθαιή πιεξσκή.  

Καη ζ’ απηφ ην ζχζηεκα πιεξσκψλ ππάξρνπλ πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα. ηα πιενλεθηήκαηα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

 Παξέρεηαη ειεπζεξία θαη θίλεηξα ζηνπο ηαηξνχο ψζηε λα απμήζνπλ ηνλ 

αξηζκφ ησλ αηφκσλ ηνπ θαηαιφγνπ ηνπο θαη κπνξεί λα εμαζθαιίδεηαη 

ηζνθαηαλνκή ησλ ηαηξψλ  κέζσ παξνρήο θηλήηξσλ γηα ηελ απνθέληξσζε. 

 Οη ηαηξνί έρνπλ θίλεηξν λα θάλνπλ απνηειεζκαηηθή ηε θξνληίδα πγείαο, 

μεθηλψληαο απφ ηε βάζε ηεο, δειαδή ηελ πξφιεςε. Σνχην εμεγείηαη απφ 

ην γεγνλφο φηη ε πξνιεπηηθή ηαηξηθή κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη πφξνπο 

πνπ ζα δαπαλνχληαλ ζε αθξηβέο κειινληηθέο ζεξαπείεο, θάηη πνπ ζα 

κπνξνχζε αλάκεζα ζηα άιια λα απμήζεη ηα εηζνδήκαηα ησλ ηαηξψλ.  

 Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη εμαζθαιίδεηαη, πεξηζζφηεξν απ’ φηη 

κε ηνπο άιινπο κεραληζκνχο, ε ειεπζεξία ζηελ επηινγή ηαηξνχ απφ ην 

ρξήζηε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

 ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα πγείαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ παξαπάλσ 

κέζνδν πιεξσκήο νη αζζελείο ιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο 

θξνληίδαο πγείαο απφ ηνλ ίδην ηαηξφ, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα αιιά θη ελδπλακψλεη ηε ζρέζε ηαηξνχ-αζζελνχο.  

 Ο αζζελήο ζπλήζσο ιακβάλεη κφλν ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο, θαζψο ε 

ακνηβή ηνπ ηαηξνχ είλαη πξνθαζνξηζκέλε θη εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ 

ησλ αζζελψλ ζηνλ θαηάινγφ ηνπ θη είλαη αλεμάξηεηε απφ ηνλ φγθν ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Χο εθ ηνχηνπ ππεξβνιηθέο ζεξαπεπηηθέο 

παξεκβάζεηο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα ζπκβνχλ. 

 Σν πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιεξσκή ησλ ηαηξψλ είλαη πξνβιέςηκν 

κε κεγάιε αθξίβεηα, γεγνλφο πνπ ζπληείλεη ζηνλ θαιχηεξν έιεγρν ησλ 

δαπαλψλ. 

ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

 Οη ηαηξνί έρνπλ θίλεηξν λα εγγξάθνπλ ζρεηηθά πγηείο αζζελείο, νη νπνίνη 

είλαη πηζαλφ λα απαηηνχλ ιηγφηεξε ζπρλή θη επνκέλσο ιηγφηεξν δαπαλεξή 

θξνληίδα, ελψ αζζελείο κε πεξηπιεγκέλα πξνβιήκαηα πγείαο ελδέρεηαη λα 

απνθιεηζηνχλ απφ ηηο ιίζηεο ησλ ηαηξψλ. 
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 Τθίζηαηαη θίλεηξν παξνρήο πεξηνξηζκνχ ηεο πνζφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ράξηλ κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ησλ 

ηαηξψλ. 

 Δίλαη πνιχ πηζαλφ λα κελ παξαζρεζεί πςειήο πνηφηεηαο ζεξαπεία, θαζψο 

ηέηνηνπ είδνπο ζεξαπείεο είλαη ζπλήζσο πην δαπαλεξέο. 

 Παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν απμεκέλεο ζπρλφηεηαο παξαπνκπψλ 

αζζελψλ ζε επφκελα επίπεδα πεξίζαιςεο, δειαδή ζε πην εηδηθνχο ηαηξνχο 

θαη λνζνθνκεία, γηα ιφγνπο εμνηθνλφκεζεο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. 

 Σέινο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε δηαδηθαζία αιιαγήο ηαηξνχ είλαη 

πεξίπινθε. 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζπλδέεηαη κε απμεκέλν θφζηνο νξγαλσηηθψλ 

δαπαλψλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θαηαιφγσλ ησλ εγγεγξακκέλσλ αζζελψλ. 

Τςειέο δαπάλεο πξνθαινχληαη επίζεο θη απφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαηά 

θεθαιή πιεξσκψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ηαηξψλ, φπνπ απηή 

γίλεηαη, γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ε θαηάιιειε πνηφηεηα θξνληίδαο 

παξέρεηαη ζηνπο αζζελείο.  

ε γεληθέο γξακκέο κπνξεί λα εηπσζεί φηη πξφθεηηαη γηα κηα ρξήζηκε κέζνδν 

απνδεκίσζεο ησλ ηαηξψλ αλ εηζάγνληαη ηα ζσζηά θίλεηξα γηα ηελ πηζαλή 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο πξφζβαζεο ζηε θξνληίδα πγείαο θαη 

ηεο πνηφηεηαο απηήο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ αζζελνχο. Αξθεηνί κειεηεηέο 

κάιηζηα ζεσξνχλ φηη παξέρεη ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ, ρσξίο 

λα παξαγλσξίδνπλ ην ζνβαξφ κεηνλέθηεκα ηεο  αχμεζεο ησλ παξαπνκπψλ γηα 

πην εμεηδηθεπκέλε πεξίζαιςε.  Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ην ζχζηεκα 

απηφ ελζσκαηψλεηαη ζε φιεο ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή αληαγσληζηηθψλ 

κεζφδσλ ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

ζεσξείηαη σο ην πιένλ θαηάιιειν γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο θαη 

ηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπο (Κνληνχιε-Γείηνλα Μ., 1997:53) . Οη 

θπβεξλήζεηο θη νη πιεξσηέο κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ πνιιά κέηξα ψζηε λα 

εμαζθαιίζνπλ φηη ηα αληηθίλεηξα ησλ ηαηξψλ κεηξηάδνληαη ελψ ηα ζεηηθά 

θίλεηξα εληζρχνληαη:  

 Μπνξνχλ λα επηβάιινπλ κηα αλνηθηή εγγξαθή, φπσο κηα δεδνκέλε 

γεσγξαθηθή ή δηνηθεηηθή πεξηνρή. Απηφ απνηξέπεη ηνπο ηαηξνχο απφ ην 

λα επηιέγνπλ ηνπο ζρεηηθά πγηείο αζζελείο γηα ηηο ιίζηεο ηνπο. 

Παξάιιεια, ην πηζαλφ ξίζθν ησλ ηαηξψλ ειαρηζηνπνηείηαη, απφ ηε ζηηγκή 
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πνπ ε δηεχξπλζε ηεο πιεζπζκηαθήο βάζεο απφ ηελ νπνία επηιέγνληαη νη 

εγγεγξακκέλνη κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο ζρεηηθψο αζζελψλ αηφκσλ λα 

θπξηαξρνχλ ζε έλα δεδνκέλν θαηάινγν. 

 Δλδέρεηαη λα ελζαξξπλζεί ν αληαγσληζκφο αλάκεζα ζηνπο ηαηξνχο. Αλ νη 

αζζελείο έρνπλ ηελ επηινγή λα αιιάδνπλ πεξηνδηθά ηνλ ηαηξφ ηνπο 

δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο πγηνχο αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηνπο ηαηξνχο, 

ν νπνίνο εζηηάδεηαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο ηεο θξνληίδαο.  

 Οη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα νξίζνπλ ην παθέην ησλ ππεξεζηψλ ψζηε λα 

πεξηιακβάλεη πνιιέο ππεξεζίεο νη νπνίεο θαλνληθά ζα παξέρνληαλ ζε έλα 

πςειφηεξν επίπεδν θξνληίδαο. Έηζη, αλ νη νηθνγελεηαθνί ηαηξνί έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα εθηεινχλ απιέο δηαγλσζηηθέο ή ζεξαπεπηηθέο πξάμεηο, ζα 

κεησζνχλ νη παξαπνκπέο ησλ αζζελψλ ζε δηαγλσζηηθά θέληξα θη εηδηθνχο 

ηαηξνχο. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν ΟΟΑ ην 2010 (OECD, 2010) ζπληζηνχζε ηε 

κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ ησλ ηαηξψλ πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο ζηηο ρψξεο φπνπ απηνί ακείβνληαη κφλν κε ηελ θαηά θεθαιήλ 

κέζνδν πιεξσκήο θαη ηελ πξνζζήθε ζηνηρείσλ αληακνηβήο αλάινγα κε ηελ 

απφδνζή ηνπο. 

1.4  Απνδεκίσζε αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε 

χκθσλα κε απηφ ην ζχζηεκα νη ηαηξνί πιεξψλνληαη έλα θαζνξηζκέλν πνζφ 

αλάινγα κε ην θάζε επεηζφδην αζζελείαο. Σν πνζφ πνπ ρξεψλεηαη αλά 

πεξίπησζε θαζνξίδεηαη κε βάζε θαζνξηζκέλα ζεξαπεπηηθά πξσηφθνιια. 

Δθαξκφδεηαη θπξίσο εθηφο Δπξψπεο (Ζ.Π.Α., Βξαδηιία, Αξγεληηλή) κε 

εμαίξεζε ηε Γεξκαλία. 

Οη ηαηξνί έρνπλ ηδηαίηεξν θίλεηξν λα ζπγθξαηήζνπλ ηηο δαπάλεο αλά 

πεξίπησζε, θαζψο ακείβνληαη κε βάζε ηε δηάγλσζε θη φρη ην πξαγκαηηθφ 

ζεξαπεπηηθφ πεξηερφκελν, ην νπνίν κπνξνχλ λα εμεηδηθεχζνπλ. Καη’ επέθηαζε, 

ε πξαγκαηνπνίεζε κε απαξαίηεησλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ είλαη απίζαλν 

λα ζπκβεί κε απηφ ην ζχζηεκα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ειινρεχεη ν θίλδπλνο ηεο 

ππνβάζκηζεο ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ. Δπηπξφζζεηα, αζζελείο κε πεξίπινθα πξνβιήκαηα πγείαο, πνπ 

απαηηνχλ εηδηθέο ζεξαπείεο πςεινχ θφζηνπο, ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ 

πξφβιεκα κεησκέλεο πξφζβαζεο ζηε θξνληίδα πγείαο.   
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Ζ παξαπάλσ κέζνδνο πιεξσκψλ ζπλδέεηαη κε πςειέο δαπάλεο νξγάλσζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ κεγαιχηεξε δπζθνιία έγθεηηαη ζηελ θαηάξηηζε ησλ 

δηάθνξσλ δηαγλσζηηθψλ νκάδσλ. Παξά ηαχηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη θη 

εμνηθνλφκεζε αξθεηψλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ην ζχζηεκα πγείαο, αλ θαη 

πνιιέο θνξέο εηο βάξνο ηεο πνηφηεηαο. Σν δεηνχκελν είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ 

δχν ζηφρσλ.  

1.5 ύγθξηζε ησλ κεζόδσλ απνδεκίσζεο ησλ ηαηξώλ 

χκθσλα κε ηηο κεζφδνπο ηεο θαηά θεθαιήλ πιεξσκήο θαη ηεο πιεξσκήο κε 

κηζζφ νη ηαηξνί, ζε γεληθέο γξακκέο, γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ην ζπλνιηθφ 

πνζφ πνπ έρνπλ ιακβάλεηλ πξηλ ηελ παξνρή ηεο θξνληίδαο. Απηέο νη κέζνδνη 

απνδεκηψζεσλ ραξαθηεξίδνληαη πξννπηηθέο θη ίζσο λα ελζαξξχλνπλ ηνπο 

ηαηξνχο ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηελ θαηά πξάμε 

θαη πεξίπησζε κέζνδν πιεξσκήο νη ηαηξνί απνδεκηψλνληαη γηα θάζε ππεξεζία 

πνπ παξέρνπλ (ζπλήζσο ε ακνηβή εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο ππεξεζίαο) θη 

απηφ ζπκβαίλεη ζε δεχηεξν ρξφλν. Απηή ε κέζνδνο απνδεκηψζεσλ θαιείηαη 

αλαδξνκηθή θαη ζπλδέεηαη εκθαλψο κε θίλεηξν παξνρήο πεξηζζφηεξσλ 

ππεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ νη ηαηξνί λα απμήζνπλ ηα εηζνδήκαηά ηνπο. 

(Nonnemaker et al, 2009). Σνχην κπνξεί λα νδεγήζεη ζην θαηλφκελν ηεο 

πξνθιεηήο δήηεζεο (Evans, 1974) φπνπ νη αζζελείο ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο 

ππεξεζίεο απφ απηέο πνπ ρξεηάδνληαη θαη πηζαλφηαηα ζα επέιεγαλ νη ίδηνη αλ 

είραλ ηηο ζρεηηθέο γλψζεηο.  

Παξφηη ηφζν ε θαηά θεθαιήλ πιεξσκή φζν θη ν κηζζφο ζεσξνχληαη 

πξννπηηθέο κέζνδνη πιεξσκψλ δηαθέξνπλ ζην θαζεζηψο πιεξσκψλ θη 

επνκέλσο ζηα θίλεηξα πνπ παξέρνπλ ζηνπο ηαηξνχο. Ζ κηζζσηή εξγαζία ζπρλά 

δελ ζπλνδεχεηαη κε θίλεηξα γηα παξνρή επηπιένλ θαη πνηνηηθφηεξσλ 

ππεξεζηψλ. Δλδέρεηαη επίζεο νη ηαηξνί λα πξνζπαζνχλ λα πξνζειθχζνπλ 

αζζελείο ζηα ηαηξεία ηνπο δεκηνπξγψληαο θαιή θήκε γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πγείαο πςειήο πνηφηεηαο.   

Γεληθψο, φπνπ νη ηαηξνί αληαπνθξίλνληαη ζε  απηά ηα θίλεηξα, ζηηο 

κεζφδνπο ηεο κε κηζζφ θαη θαηά θεθαιήλ πιεξσκήο κπνξεί λα ελζαξξπλζεί ε 

ειιηπήο πεξίζαιςε ησλ αζζελψλ ελψ ηαηξνί πνπ απνδεκηψλνληαη θαηά πξάμε 

θαη πεξίπησζε ελδέρεηαη λα παξέρνπλ ππεξβνιηθή θη αρξείαζηε πεξίζαιςε 

(Woodward, 1984).  
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Οη ηαηξνί πνπ πιεξψλνληαη θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε έρνπλ θίλεηξν λα 

βιέπνπλ πεξηζζφηεξνπο αζζελείο θαη λα παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο απφ 

ηνπο κηζζσηνχο ηαηξνχο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην εηζφδεκά ηνπο ζπλδέεηαη 

απεπζείαο κε ηνλ φγθν ησλ εθηεινχκελσλ πξάμεσλ. ηελ πξάμε, σζηφζν, νη 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο έρνπλ εηζαγάγεη έλα κέγηζην φξην ζηνλ αξηζκφ θαη ηνλ 

ηχπν ησλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ (θη έπεηηα λα δηεθδηθήζνπλ 

απνδεκίσζε γηα απηέο) νη ηαηξνί.   

ην θαηά θεθαιήλ ζχζηεκα πιεξσκήο, νη ηαηξνί γεληθψο έρνπλ νηθνλνκηθφ 

θίλεηξν λα εγγξάςνπλ ζηηο ιίζηεο ηνπο φζν δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο αζζελείο, 

γεγνλφο ην νπνίν ηνπο σζεί ζηελ πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. Σαπηφρξνλα φκσο απμάλεηαη ην ελδερφκελν εκθάληζεο 

θαηλνκέλσλ κεησκέλεο εμππεξέηεζεο ησλ αζζελψλ ζε πεξίπησζε κηθξνχ 

αξηζκνχ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ ηαηξψλ, ιφγσ θαη ηεο κείσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ 

ρξφλνπ γηα θάζε αζζελή . Παξάιιεια απμάλεηαη ν εξγαζηαθφο θφξηνο ησλ 

ηαηξψλ κε απνηέιεζκα, πνιιέο θνξέο, ηελ ειάηησζε ηεο εξγαζηαθήο ηνπο 

απφδνζεο. Λνγηθή ζπλέπεηα είλαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαπνκπψλ ζηα 

λνζνθνκεία, ιφγσ ηεο δηφγθσζεο ησλ θαηαιφγσλ αζζελψλ ησλ ηαηξψλ. Χο εθ 

ηνχηνπ ζηελ πξάμε, πνιιέο ρψξεο έρνπλ επηβάιιεη κηα νξνθή ζην ζπλνιηθφ 

αξηζκφ αζζελψλ αλά γεληθφ ηαηξφ (General Practitioner-GP, φπσο ζα 

αλαθέξεηαη ζπρλά ζην θείκελν) (π.ρ. ε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, ε Γαλία θη ε 

Οπγγαξία) . Απφ ηελ άιιε κεξηά πνιιέο θνξέο ππάξρεη θίλεηξν γηα παξνρή 

ππεξεζηψλ πξνιεπηηθήο θξνληίδαο, θπξίσο ζηελ πεξίπησζε ησλ γεληθψλ 

ηαηξψλ, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ησλ κειινληηθψλ δαπαλψλ 

πγείαο (Shimmura, 1988).  

Σα θίλεηξα πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο κπνξνχλ λα αληηζηαζκίδνληαη, 

πιήξσο ή κεξηθψο, απφ θίλεηξα απφ ηε κεξηά ηεο δήηεζεο γηα ηνπο αλζξψπνπο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο γεληθψλ ηαηξψλ ή εηδηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, νη 

θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκέο ζηνπο ηαηξνχο ζπλνδεχνληαη ζπρλά απφ 

θάπνηαο κνξθήο ζπκκεηνρή ησλ αζζελψλ ζηηο πιεξσκέο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηε 

δήηεζε ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο αζζελείο παξά ην γεγνλφο φηη νη ηαηξνί 

έρνπλ θίλεηξν λα παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο.  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί ε ππφζεζε πνπ έρεη δηαηππσζεί φηη ε θαηά θεθαιήλ 

κέζνδνο πιεξσκήο ειαηηψλεη ηηο δαπάλεο αιιά επίζεο κεηψλεη ηελ πνηφηεηα 

ηεο θξνληίδαο ζπγθξηηηθά κε ηελ θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε κέζνδν πιεξσκήο 
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θη φηη έλα ζχζηεκα πιεξσκψλ πνπ απνζπλδέεη ηελ παξαγσγή έξγνπ απφ ηελ 

πιεξσκή, φπσο ν κηζζφο, ίζσο λα ήηαλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφο απφ 

κεζφδνπο απνδεκηψζεσλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ απφδνζε (Gosden, 

1999).  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πεξίπησζε ησλ 

ππνρξεκαηνδνηνχκελσλ ζπζηεκάησλ πγείαο (Σνχληαο, 2008). Οη ηαηξνί πνπ 

ακείβνληαη θαηά θεθαιήλ ή κε κηζζφ εκθαλίδνπλ ηελ ηάζε, ιφγσ νηθνλνκηθψλ 

θηλήηξσλ, λα αληηκεησπίδνπλ ηνπο αζζελείο σο ηδησηηθνχο ηνπο «πειάηεο» γηα 

λα απνζπάζνπλ επηπιένλ παξάλνκεο ακνηβέο. Γη’ απηφ ην ιφγν ζεσξείηαη 

αλαγθαία ε εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθήο απνδεκίσζεο. Δλψ ζηελ θαηά θεθαιήλ 

πιεξσκή πεξηνξίδεηαη ε ειεπζεξία επηινγήο ηαηξνχ, ζε αληίζεζε κε ηελ θαηά 

πξάμε, απφ ηελ άιιε κεξηά παξέρνληαη θίλεηξα γηα κηα πην ζπληνληζκέλε θη 

νινθιεξσκέλε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. Θα πξέπεη φκσο λα αμηνινγείηαη 

νξζά ε λνζεξφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη λα πξνζαξκφδνληαη αλάινγα νη θαηά 

θεθαιήλ ακνηβέο ψζηε λα κελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα επηπιένλ απνιαβέο πνπ 

δελ αληηζηνηρνχλ ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ γηα πεξίζαιςε. Αλ 

ζπλδπάδεηαη ε θαηά θεθαιήλ πιεξσκή ζηνπο γεληθνχο ηαηξνχο κε κηζζνχο 

ζηνπο θιηληθνχο φπσο ζηε Μ. Βξεηαλία παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο 

δεκηνπξγίαο κεγάισλ ζεηξψλ αλακνλήο. ηε Γαλία, πνπ εθαξκφδεη ην ίδην 

ζχζηεκα δελ παξαηεξείηαη θάηη αλάινγν (Fleming, 1993), γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη, ζε γεληθέο γξακκέο, ζην φηη ηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα πιεξσκψλ 

επηδξνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηα ζπζηήκαηα πγείαο αλάινγα κε ηηο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε ρψξα .  

Σειεπηαία, πνιιέο ρψξεο έρνπλ εηζαγάγεη δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο 

κεηθηψλ κεζφδσλ πιεξσκψλ ησλ ηαηξψλ ζε κηα πξνζπάζεηα λα μεπεξάζνπλ ηηο 

ειιείςεηο ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ θαη λα παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε 

αλαινγία θηλήηξσλ γηα λα βειηηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ πνηφηεηα θαη 

ηελ πξφζβαζε ζηε θξνληίδα δηαηεξψληαο παξάιιεια θάπνηνλ έιεγρν ηνπ 

θφζηνπο . θνπφο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ ζεηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο θάζε κεζφδνπ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ε κεηξίαζε ησλ αξλεηηθψλ.  

Γηα παξάδεηγκα, ν ζπλδπαζκφο ηνπ κηζζνχ κε ηελ θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε 

πιεξσκή εηζάγεη νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

ηαηξψλ πνπ δελ πθίζηαληαη φηαλ απηνί ακείβνληαη θαζαξά κε κηζζφ.  Μεηθηά 

ζπζηήκαηα πιεξσκψλ εθαξκφδνληαη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο κε 
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ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηελ Απζηξία, ηε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, ηε 

Γαλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην . ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζπλδπάδνληαη νη 

κέζνδνη ηεο θαηά θεθαιήλ θαη θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκήο, κε ηε 

δεχηεξε λα αληηπξνζσπεχεη έλα ζρεηηθά κεγάιν κέξνο ηεο ζπλνιηθήο ηαηξηθήο 

απνδεκίσζεο .ρεδφλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο νη λνζνθνκεηαθνί ηαηξνί 

ακείβνληαη κε κηζζφ. Παξφκνην κεηθηφ ζχζηεκα πιεξσκψλ πξνβιέπεηαη θαη 

γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κε ηνλ ΔΟΠΤΤ Διιήλσλ ηαηξψλ. 

1.6 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα επίπεδα απνδεκίσζεο ησλ ηαηξώλ 

χκθσλα κε κειέηε ηνπ ΟΟΑ (Fujisawa, Lafortune, 2008) ηα επίπεδα 

απνδεκηψζεσλ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ ηαηξνχ. ρεδφλ ζε φιεο ηηο 

ρψξεο, ε απνδεκίσζε ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ είλαη πςειφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε 

ησλ γεληθψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Οιιαλδία θαη ην Λνπμεκβνχξγν, φπνπ ην 

θαηλφκελν είλαη πεξηζζφηεξν έληνλν, ε απνδεκίσζε ησλ απηναπαζρνινχκελσλ 

εηδηθψλ ηαηξψλ είλαη πεξηζζφηεξν απφ δπφκηζη θνξέο πςειφηεξε απφ απηή ησλ 

απηναπαζρνινχκελσλ γεληθψλ ηαηξψλ. Δπηπξφζζεηα, βξέζεθε φηη αλάκεζα 

ζηνπο εηδηθνχο ηαηξνχο, ηα επίπεδα απνδεκηψζεσλ πνηθίιινπλ ζεκαληηθά 

αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, νη παηδίαηξνη ιακβάλνπλ πεξίπνπ 

ηα ίδηα κεγέζε απνδεκηψζεσλ κε ηνπο γεληθνχο ηαηξνχο θαη πνιχ ιηγφηεξν απφ 

ηνπο γπλαηθνιφγνπο, ηνπο ρεηξνπξγνχο θαη ηνπο αλαηζζεζηνιφγνπο. 

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ κειέηε ππάξρεη έλα ράζκα ζηελ απνδεκίσζε 

GP θη εηδηθψλ ηαηξψλ κε εμαίξεζε ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη 

φηη επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ επηινγή ηεο εηδηθφηεηαο ηεο γεληθήο ηαηξηθήο απφ 

ηνπο ηειεηφθνηηνπο ηαηξνχο.  

Γεληθά, ε απνδεκίσζε ησλ ηαηξψλ ηείλεη λα είλαη πςειφηεξε ζηηο ρψξεο 

φπνπ απηνί είλαη απηναπαζρνινχκελνη θη απνδεκηψλνληαη θαηά πξάμε θαη 

πεξίπησζε ζε ζχγθξηζε κε ηηο ρψξεο φπνπ είλαη κηζζσηνί. Γηα παξάδεηγκα, 

είλαη 2,5 θνξέο πςειφηεξεο ζηελ Οιιαλδία θαη 50% ζην Λνπμεκβνχξγν 

(Fujisawa, Lafortune, 2008).  ηηο ρψξεο φπνπ ζπλππάξρνπλ θη νη δχν 

παξαπάλσ ηχπνη απνδεκίσζεο ησλ ηαηξψλ, ε πιεξσκή ησλ 

απηναπαζρνινχκελσλ ηείλεη λα είλαη νπζησδψο πςειφηεξε απφ ηνπο 

κηζζσηνχο. Μνλαδηθή εμαίξεζε θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε απνηειεί ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, φπνπ νη κηζζνί ησλ δχν θαηεγνξηψλ είλαη ζπγθξίζηκνη. Σν 

Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη ε κφλε ρψξα φπνπ νη κηζζσηνί ηαηξνί έρνπλ επίπεδα 

απνδεκηψζεσλ πνπ ην 2004 ήηαλ ζπγθξίζηκα κε απηά ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, 
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ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, πνπ ακείβνληαλ θαηά πξάμε θαη 

πεξίπησζε (Nonnemaker, 2009). 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Πεξηγξαθή ησλ ηξόπσλ απνδεκίσζεο ησλ 

ηαηξώλ ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

2.1 Απζηξία 

Σν ζχζηεκα πγείαο ηεο ρψξαο ζηεξίδεηαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε πγείαο, 

φπνπ πξαθηηθά φινη νη πνιίηεο είλαη ππνρξεσηηθά αζθαιηζκέλνη θη 

απνιακβάλνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο είλαη 

ξπζκηζηηθφο αλ θαη ζπκκεηέρεη ζηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ πγείαο ζε πνζνζηφ 

πεξίπνπ 25%. 

Οη πνιίηεο κπνξνχλ ειεχζεξα λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζηνπο παξέρνληεο 

ππεξεζίεο πγείαο, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ αζθνχλ ην έξγν ηνπο ζε ηδησηηθά 

ηαηξεία. Ζ γεληθή ζεψξεζε είλαη φηη νη ζπκβεβιεκέλνη κε αζθαιηζηηθνχο 

θνξείο ηαηξνί είλαη ε πξψηε επαθή ηνπ αζζελνχο κε ην ζχζηεκα πγείαο. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη, ζχκθσλα κε ην ζρέδην πνπ έρεη εθπνλεζεί απφ ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηνπο ηαηξηθνχο ζπιιφγνπο, ν αξηζκφο ησλ ηαηξψλ αλά 

πεξηνρή είλαη θαζνξηζκέλνο. Ο ζηφρνο απηνχ ηνπ ξπζκηζηηθνχ κέηξνπ είλαη ε 

απνθπγή αληζνξξνπηψλ ζην ζχζηεκα παξνρήο θξνληίδαο πγείαο. 

Σν 2003, κφλν 43% ησλ 19209 απηναπαζρνινχκελσλ γηαηξψλ είρε 

ζχκβαζε κε έλα ή πεξηζζφηεξνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο κε ηνπο κηζνχο 

πεξίπνπ λα είλαη γεληθνί ηαηξνί (Hofmarcher, Rack, 2006). Σν 2004 νη 

ηδησηηθέο δαπάλεο πγείαο αλέξρνληαλ ζην 25%. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

ακνηβέο ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξψλ είλαη ζπλήζσο αξθεηά ρακειφηεξεο απφ 

ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ δελ έρνπλ ζχκβαζε.  

Σα έμνδα πξνο ηνπο ηδηψηεο ηαηξνχο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ππνρξεσηηθέο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, θπξίσο απφ ηδησηηθή ζπκπιεξσκαηηθή αζθάιεηα θαη 

ζπκκεηνρή ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ πιεξσκή ησλ ηδησηψλ 

ηαηξψλ είλαη ζρεδηαζκέλε νχησο ψζηε ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο θη νη επελδχζεηο 

ησλ ηαηξψλ λα κπνξνχλ λα απνζβεζζνχλ. Σα ηαηξηθά επηκειεηήξηα 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζε εηήζηα βάζε γεληθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Απζηξηαθή 

Οκνζπνλδία ησλ Ηδξπκάησλ Κνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ηελ παξνρή ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ. Ζ ζπκθσλία πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο ησλ απνδεκηψζεσλ, ηνπ 

φγθνπ ησλ παξνρψλ πγείαο θη έλα πιάλν "ρσξεηηθφηεηαο". ε απηήλ ηε βάζε 

αηνκηθέο ζπκβάζεηο αλαηίζεληαη ζε κέξνο ησλ ηαηξψλ πνπ αζθνχλ ηδησηηθά ην 
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επάγγεικά ηνπο. Οη ζπκβεβιεκέλνη ηαηξνί πιεξψλνληαη κε έλα κεηθηφ 

ζχζηεκα θαηά θεθαιήλ πιεξσκήο θαη θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε γηα 

ππεξεζίεο, νη νπνίεο μεθεχγνπλ απφ ην πιαίζην ησλ βαζηθψλ παξνρψλ. Ζ 

δηάθξηζε ησλ πιεξσκψλ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα, ην θξαηίδην θη 

ελ κέξεη ηνλ ηχπν ηεο αζθάιεηαο πγείαο. Οη ζπκθσλίεο γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ζηηο ηαηξηθέο πξάμεηο ζπλδπάδνληαη κεξηθψο κε θζίλνπζεο θιίκαθεο 

πιεξσκψλ. Ζ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο 

θαηαγξάθνληαη απφ επφπηεο ηαηξνχο πνπ απαζρνινχληαη ζηνπο θιάδνπο πγείαο 

ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ.  

Ηαηξνί πνπ δνπιεχνπλ ζε λνζνθνκεία ή ηδξχκαηα απνθαηάζηαζεο 

πιεξψλνληαη κε κηζζφ. Δπηπξφζζεηεο ακνηβέο ππάξρνπλ αλάινγα κε ηα 

θξαηίδηα νχησο ψζηε νη ζπγθξίζεηο είλαη δχζθνιεο. Έλα πνζνζηφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη, γηα ηνπο 

νπνίνπο ππάξρνπλ μερσξηζηέο ξπζκίζεηο ακνηβψλ. Ζ εξγαζία ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα ζχκθσλα κε ζπκβφιαηα απαζρφιεζεο είλαη επίζεο πηζαλή. 

Δπηπξφζζεηα, νη ηαηξνί έρνπλ ηελ επθαηξία λα θεξδίδνπλ επηπιένλ εηζφδεκα 

ζεξαπεχνληαο ηδησηηθά αζζελείο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία. χκθσλα κε 

εθηηκήζεηο ηνπ Απζηξηαθνχ Ηαηξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ  ε αξρηθή αθαζάξηζηε 

ακνηβή ησλ ηαηξψλ πξνζεγγίδεη ηα 50000 επξψ ην ρξφλν, πνζφ πνπ κε ηελ 

πάξνδν ησλ ρξφλσλ κπνξεί λα θηάζεη ζηα 75000 επξψ.  

Ζ πξφζζεηε αζθάιηζε είλαη επίζεο κηα ζεκαληηθή πεγή ζπκπιεξσκαηηθνχ 

εηζνδήκαηνο γηα ηνπο γηαηξνχο πνπ δνπιεχνπλ ζε δεκφζηα λνζνθνκεία. Καζψο 

ηα επίπεδα ακνηβψλ ζην δεκφζην ηνκέα ζεσξνχληαη ζρεηηθά ρακειά, ε 

αζθάιηζε απηή αληηκεησπίδεηαη σο θίλεηξν γηα λα θξαηήζεη ηνπο ηαηξνχο ζηα 

δεκφζηα λνζνθνκεία. Γηα λα ην εθθξάζνπκε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, νη κηζζνί 

ζηνλ δεκφζην ηνκέα κπνξνχλ λα θξαηεζνχλ ζρεηηθά ρακειά, θαζψο νη ακνηβέο 

απφ ηνπο αζζελείο “εηδηθήο θαηεγνξίαο” , πνπ έρνπλ πξφζζεηε αζθάιηζε, 

ζπληζηνχλ έλα βαζηθφ θνκκάηη ηνπ ηαηξηθνχ εηζνδήκαηνο. ηελ πεξίπησζε ησλ 

αλψηεξσλ, ηεξαξρηθά, ηαηξψλ απηά ηα ρξήκαηα ελδέρεηαη λα απνηεινχλ πνιιέο 

θνξέο ην κηζζφ ηνπο. ε παξάξηεκά ηνπ ην 1997, ην Δζληθφ Διεγθηηθφ Γξαθείν 

άζθεζε θξηηηθή ζην γεγνλφο φηη ηα εηζνδήκαηα απφ ηηο πξφζζεηεο ακνηβέο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνζαπμήζεηο γηα δηακνλή ζε θιίλε πξψηεο θαηεγνξίαο ζηα 

λνζνθνκεία, δεκηνπξγεί θίλεηξν γηα αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ζηα λνζνθνκεία. 

Απφ ηα πεξίπνπ 630 εθαηνκκχξηα επξψ πνπ πιεξψζεθαλ γηα ζπκπιεξσκαηηθή 
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αζθάιηζε πγείαο ην 1996, πεξίπνπ 60% θαηαλαιψζεθε γηα ηηο  ηαηξηθέο 

ακνηβέο,. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη ξπζκίζεηο πιεξσκψλ πνηθίιινπλ αλάινγα 

κε ην θξαηίδην, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε ηκήκαηνο ηεο ακνηβήο 

ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ. Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ 

δηαθνξέο θη φζνλ αθνξά ηε δηαλνκή ησλ ακνηβψλ αλάκεζα ζηνπο ηαηξνχο θαη 

ζην ππφινηπν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. Σν χςνο ηνπ πξφζζεηνπ εηζνδήκαηνο γηα 

ηνπο ηαηξνχο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θιηλψλ πςειήο θαηεγνξίαο ζε έλα 

ηκήκα. Ο αξηζκφο απηφο, κε ηε ζεηξά ηνπ, εμαξηάηαη απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ησλ θιηλψλ ζε κηα θιηληθή. Γε κπνξεί λα ππεξβαίλεη, φκσο, ην 25% ησλ 

ζπλνιηθψλ θιηλψλ ζε κηα θιηληθή. Ζ ζχλδεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θιηλψλ εηδηθήο 

θαηεγνξίαο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηππηθψλ θιηλψλ εκπεξηέρεη έλα θίλεηξν γηα ηελ 

κεγαιχηεξε δπλαηή πιήξσζή ηνπο. Σν Δζληθφ Διεγθηηθφ Γξαθείν ζεκείσζε 

επίζεο φηη γηα ηνπο αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη ζε θιίλεο εηδηθήο θαηεγνξίαο 

αλακέλνληαη καθξχηεξεο παξακνλέο, πξνθαιψληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν 

κεγαιχηεξε αλάγθε θιηλψλ.  

2.1.1 Πιεξσκή ηαηξώλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα 

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία απνδεκηψλνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπο ζχκθσλα κε έλα κεηθηφ ζχζηεκα 

ακνηβψλ, ζην νπνίν νη εθάπαμ πιεξσκέο (γηα ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο) θη ε 

απνδεκίσζε θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ζπλππάξρνπλ. Οη ακνηβέο πνπ 

ρξεψλνληαη απφ ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο ηαηξνχο δηαθαλνλίδνληαη κε ηα ηακεία 

ηνπ Γεληθνχ Ννκνζρεδίνπ γηα ηελ Κνηλσληθή Αζθάιεηα (απηά είλαη ηα ελλέα 

ηνπηθά αζθαιηζηηθά ηακεία, ηα ηακεία ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ πγείαο, ν 

νξγαληζκφο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ αγξνηψλ θη ν αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο 

γηα ηνπο απηφ-απαζρνινχκελνπο) ζε ηξηκεληαία βάζε. Όια ηα άιια 

αζθαιηζηηθά ηακεία ξπζκίδνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο ζε κεληαία βάζε, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ππάξρνπλ κεηαβιεηά φξηα ζην πνζφ ρξέσζεο αλάινγα 

κε ην θξαηίδην γηα ην νπνίν γίλεηαη ιφγνο. Σν Γεληθφ  Ννκνζρέδην γηα ηελ 

Κνηλσληθή Αζθάιεηα (ASVG-Allgemeines Sozialversicherungsgesetz) πεξηέρεη 

έλαλ ηνκέα πνπ νξίδεη φηη ε απνδεκίσζε ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξψλ πξέπεη 

θπξίσο λα πξαγκαηνπνηεζεί κε  βάζε ην ζχζηεκα ηεο θαηά πξάμε θαη 

πεξίπησζε πιεξσκήο. ηελ πξάμε, ην πνζνζηφ ησλ ακνηβψλ πνπ έρνπλ 

εληαρζεί ζην ζχζηεκα ηεο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκήο φπσο νξίδεηαη 

απφ ηηο ξπζκίζεηο πιεξσκψλ πνηθίιιεη αμηνζεκείσηα αλάινγα κε ηελ 
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εηδηθφηεηα (Γξάθεκα 2.1). Ηαηξνί νη νπνίνη εηδηθεχνληαη ζηηο ηερληθέο 

εηδηθφηεηεο(αθηηλνιφγνη, εξγαζηεξηαθνί) ακείβνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηελ πεξίπησζε ησλ γεληθψλ 

ηαηξψλ, νη απιέο ππεξεζίεο θαιχπηνπλ κφλν ην έλα πέκπην ησλ νιηθψλ. Γηα 

ηελ θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ (δελ πεξηιακβάλνληαη νη εηδηθφηεηεο ηεο 

θπζηθήο ηαηξηθήο, αθηηλνινγίαο θη νη εξγαζηεξηαθέο εηδηθφηεηεο) έλα πνζνζηφ 

61% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ εληάζζεηαη ζε έλα ζχζηεκα 

θαηά πξάμεο θαη πεξίπησζεο πιεξσκήο. Ο κέζνο φξνο γηα φινπο ηνπο 

ζπκβεβιεκέλνπο ηαηξνχο είλαη 48%.  

Οη πεξηζζφηεξνη γεληθνί ηαηξνί είλαη απηναπαζρνινχκελνη. Σα δεδνκέλα 

πνζά αλά δεδνκέλε λφζν (flat rates), ηα επηδφκαηα ηεο βαζηθήο πξαθηηθήο, νη 

θαηά θεθαιήλ πιεξσκέο, νη απνδεκηψζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε θη νη 

ακνηβέο γηα ηηο θαη’ νίθνλ επηζθέςεηο ζπληζηνχλ ηε ζπλνιηθή ακνηβή. ηελ 

πεξίπησζε ησλ εηδηθψλ, κφλν ην έλα ηξίην φισλ ησλ ηηκνινγεκέλσλ πνζψλ 

εμεγείηαη απφ απηέο ηηο ππεξεζίεο. Σν θαζνξηζκέλν πνζφ γηα ηηο βαζηθέο 

ππεξεζίεο πιεξψλεηαη γηα ηελ επξεία πιεηνςεθία ησλ αζθαιηζκέλσλ γηα κηα 

πεξίνδν ηξηψλ κελψλ, αλεμάξηεηα απφ ην πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

ππεξεζίεο. Σν επίπεδν ηνπ πνζνχ πνηθίιιεη αλάινγα κε ην θξαηίδην θαη ηελ 

εηδηθφηεηα. Ζ ακνηβή αλά θνππφλη πγείαο γηα ηνπο γεληθνχο ηαηξνχο ζηα ηακεία 

ηνπ ASVG έθηαζε ζε κηα κέζε ηηκή ησλ 40,75 επξψ ην 2003. Απηή ε ακνηβή 

αλά θνππφλη πγείαο απνηειείηαη απφ πνιιά αληηθείκελα. ηελ πεξίπησζε ησλ 

γεληθψλ ηαηξψλ, γχξσ ζην 2% πξνέξρεηαη απφ ηα flat rates, 28% απφ ηα 

επηδφκαηα βαζηθήο πξαθηηθήο, 22% απφ ην ζχζηεκα ηεο ακνηβήο θαηά πξάμε 

θαη πεξίπησζε θαη ην 2% απφ ηηο επηζθέςεηο θαη’ νίθνλ. Σα ππφινηπα ρξήκαηα 

πξνέξρνληαη απφ ακνηβέο γηα ηηο εθεκεξίεο, επηδφκαηα ηαμηδηψλ, ην θφζηνο γηα 

αληηθαηάζηαζε ηαηξνχ ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο, ηαηξηθή θάξηα εμέηαζεο κεηέξαο-

παηδηνχ, ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο ζην ζπίηη θη ε πξαγκαηνπνίεζε 

πξνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ πγείαο( ηζεθ-απ). Ζ κέζε ακνηβή αλά πεξίπησζε γηα 

ηνπο εηδηθνχο ηαηξνχο ήηαλ αλάκεζα ζηα 35 επξψ γηα ηνπο δεξκαηνιφγνπο θαη 

86,20 επξψ γηα ηνπο παζνιφγνπο (Hofmarcher & Rack, 2006). 

Σν επίπεδν ηνπ πνζνχ πνπ πιεξψλεηαη σο αληίηηκν βαζηθψλ ππεξεζηψλ 

βαζίδεηαη ζε κηα θζίλνπζα θιίκαθα ζε κεξηθά θξαηίδηα θη εμαξηάηαη απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ δειηίσλ πγείαο πνπ ηηκνινγείηαη αλά ηαηξφ θη αλά ινγηζηηθή 

πεξίνδν. Απηφ ην κέηξν έρεη ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη ηε δηθαηφηεξε θαηαλνκή 
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αλάκεζα ζηνπο ηαηξνχο, δεδνκέλσλ ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Κάπνηα κεκνλσκέλα αζθαιηζηηθά ηακεία απνδεκηψλνπλ ηνπο ηαηξνχο 

απνθιεηζηηθά θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ζε κηα κεληαία βάζε. Οη ακνηβέο 

θαζνξίδνληαη κε ηαθηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο αλάκεζα ζηα αζθαιηζηηθά ηαηξεία 

θαη ηνπο ηαηξηθνχο ζπιιφγνπο. Καη ηα δχν κέξε ππνινγίδνπλ ην θφζηνο ησλ 

λέσλ ππεξεζηψλ θη επαθφινπζα δηαπξαγκαηεχνληαη ην χςνο ησλ πξνζαξκνγψλ 

ην νπνίν ίζσο λα είλαη απαξαίηεην. Οη πην ζπρλνί ιφγνη γηα δηαθσλίεο ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη ν ρξφλνο πνπ ρξεψλεηαη γηα θάζε επίζθεςε θη ε 

αμηνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Δάλ δε κπνξεί λα επηηεπρζεί ζπκθσλία, ε 

αληίζηνηρε πεξίπησζε κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

δελ ππάξρνπλ ηζρχνληα ζπκβφιαηα. Γηαηηεηηθά δηθαζηήξηα θαινχληαη λα 

ιχζνπλ ηηο δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θη εξκελεία ησλ ζπκβνιαίσλ. 

Γεληθψο, ηα ηειεπηαία ρξφληα ππήξμε κηα ηάζε πξνο ηελ απνδεκίσζε ησλ 

ηδησηψλ ηαηξψλ θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε. 

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο πιεξσκψλ ησλ ηαηξψλ αλάινγα κε ην 

αζθαιηζηηθφ ηακείν πνπ εμεηάδεηαη. Σα ηακεία πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

εζληθφ επίπεδν πιεξψλνπλ κε ηε κνξθή ησλ πνζνζηψλ. Πξαγκαηνπνηείηαη 

δηαθαλνληζκφο αλάκεζα ζηνπο ηαηξνχο θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Ζ 

απνδεκίσζε ησλ αζζελψλ είλαη ε κέζνδνο πνπ ζπκθσλήζεθε λα εθαξκφδεηαη 

φηαλ έλα άηνκν πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε επηζθέπηεηαη έλα 

κε ζπκβεβιεκέλν κε ην αζθαιηζηηθφ ηνπ ηακείν ηαηξφ. Μέρξη ην 1996, ην 

θφζηνο επίζθεςεο ζε έλα κε ζπκβεβιεκέλν ηαηξφ απνδεκησλφηαλ πιήξσο 

ζχκθσλα κε ηηο ακνηβέο πνπ είραλ ζπκθσλεζεί κε ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο 

ηαηξνχο. Ζ απνδεκίσζε πνπ ιακβάλνπλ νη αζζελείο ηψξα θηάλεη ην 80% ηνπ 

πνζνχ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κε ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο ηαηξνχο γηα ηηο 

αληίζηνηρεο ππεξεζίεο. Αληίζηνηρν κνληέιν απνδεκίσζεο ηζρχεη επίζεο γηα 

ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζε ηδησηηθνχο θνξείο. Οη αζζελείο πξέπεη λα αηηεζνχλ γηα 

απνδεκίσζε κεηά ηελ επίζθεςε ζε έλαλ ηαηξφ,  ζχκθσλα κε ηηο ακνηβέο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηα ζπκβφιαηα πνπ έρνπλ ππνγξάςεη κε ηηο ηδησηηθέο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. 

Χζηφζν, νη ακνηβέο δε ζα έπξεπε λα εμηζψλνληαη κε ην εηζφδεκα ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ηαηξψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο ην θφζηνο ζπληήξεζεο ελφο 

ηαηξείνπ(π.ρ. ην ελνίθην, ν ινγαξηαζκφο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο) θη νη κηζζνί 

ησλ ππαιιήισλ πνπ πηζαλψο απαζρνινχληαη ζε απηφ(γξακκαηείο θ.α.) πξέπεη 
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λα θαιπθζνχλ απφ απηέο. Σν επίπεδν ησλ γεληθψλ εμφδσλ γηα ηελ ηαηξηθή 

εξγαζία εμαξηάηαη απφ ηελ εηδηθφηεηα θη ππνινγίδεηαη θαηά κέζν φξν ζε 

πεξίπνπ 50% επί ησλ εζφδσλ, ζχκθσλα κε δεδνκέλα ηεο Οκνζπνλδίαο ησλ 

Ηδξπκάησλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ηεο Απζηξίαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ 

Απζηξίαο (Hofmarcher & Rack, 2006). 

Ζ έθζεζε εζφδσλ παξέρεη ελδείμεηο ηνπ επηπέδνπ ηνπ ηαηξηθνχ εηζνδήκαηνο. 

Οη άξξελεο εηδηθνί ηαηξνί θεξδίδνπλ 178.652 επξψ ην ρξφλν ζην ηξίην 

ηεηαξηεκφξην εηζνδήκαηνο(εηήζηεο απνδνρέο απφ απηναπαζρφιεζε) (National 

Audit Office, 2002 φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Hofmarcher & Rack, 2006). Απηφ ην 

εηζφδεκα είλαη γχξσ ζηηο 3 θνξέο ςειφηεξν απφ ην κέζν φξν ησλ απνδνρψλ 

φισλ ησλ απηναπαζρνινχκελσλ θαη 41% πάλσ απφ ην αληίζηνηρν ησλ 

αξξέλσλ δηθεγφξσλ, δειαδή κηα ζπγθξίζηκε θαηεγνξία εηζνδήκαηνο. ε 

ζχγθξηζε κε ην κέζν φξν ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ βξηζθφηαλ 

ζην επίπεδν ησλ 23.196 επξψ ην 2000, ην κέζν εηζφδεκα ησλ 

απηναπαζρνινχκελσλ ηαηξψλ κεηξήζεθε ζηα 141051 επξψ (1999). Οη ηαηξνί 

ζειπθνχ θχινπ θεξδίδνπλ ζεκαληηθά ιηγφηεξα απφ ηνπο άξξελεο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο κε κεξηθέο λα κελ θζάλνπλ νχηε ην 50% ηνπ εηζνδήκαηνο απηψλ. Ζ ζρέζε 

αλάκεζα ζηα εηζνδήκαηα ηνπ κέζνπ εξγαδφκελνπ θαη ηνπ ηαηξνχ είλαη έηζη 

παξφκνηα κε ηελ αληίζηνηρε ζηηο Ζ.Π.Α.: ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ, νη 

ηαηξνί ζηηο Ζ.Π.Α. θεξδίδνπλ 5,5 θνξέο πεξηζζφηεξα απφ ηνλ κέζν 

εξγαδφκελν. Αληίζηνηρα, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θεξδίδνπλ 3,2 θνξέο 

πεξηζζφηεξα θαη ζηνλ Καλαδά κφλν 1,4 θνξέο (ΟΟΑ, 2003). 

Χζηφζν, κία ζπγρξνληθή ζχγθξηζε ησλ εηζνδεκάησλ δελ πξνζθέξεη κηα 

πιήξε εηθφλα ηεο εηζνδεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ ηαηξψλ. Γε ιακβάλεη ππφςε 

φηη νη ηαηξνί αξρίδνπλ ηηο ζηαδηνδξνκίεο ηνπο ζρεηηθά αξγά ζε ζχγθξηζε κε 

άιια επαγγέικαηα ιφγσ ηεο καθξηάο δηάξθεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θη εηδίθεπζήο 

ηνπο. Μφλν νη ζπγθξίζεηο ησλ εηζνδεκάησλ πνπ απνθηψληαη ζην ζχλνιν ηεο 

επαγγεικαηηθήο δσήο ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ εξγαδνκέλσλ ζα παξείραλ 

πεηζηηθά ζηνηρεία γηα ηηο δηαθνξέο ηνπο. 
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Πηγή: Ομοζπονδία Αςζηπιακών Ιδπςμάηων Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ, 2005(111), HIS Health 

Econ Calculations,2005 (http://www.ihs.ac.at), όπωρ παπαηίθεηαι ζηον Hofmarcher , Rack, 

2006. 

2.2 Βέιγην 

ην Βέιγην ην ζχζηεκα πγείαο αθνινπζεί ηνλ ηχπν ηεο ππνρξεσηηθήο 

αζθάιηζεο πγείαο, ην νπνίν ξπζκίδεηαη απφ ζπκβάζεηο θαη ζπκθσλίεο κεηαμχ 

αληηπξνζψπσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ θξνληίδαο 

πγείαο, π.ρ. ζην ζέκα ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ ακνηβψλ. 

Κχξηνο κεραληζκφο πιεξσκψλ είλαη ε θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε 

απνδεκίσζε. Τπάξρνπλ δχν ζπζηήκαηα πιεξσκψλ: ε απεπζείαο πιεξσκή 

(θπξίσο γηα ηελ πεξηπαηεηηθή θξνληίδα) φπνπ ν αζζελήο πιεξψλεη γηα ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ ιακβάλεη θαη ζηε ζπλέρεηα 

ιακβάλεη κηα απνδεκίσζε απφ ην ηακείν αζζελείαο ηνπ γηα κέξνο ησλ εμφδσλ 

θη έλα ζχζηεκα πιεξσκψλ ηξηψλ κεξψλ (θπξίσο γηα θάξκαθα θαη λνζνθνκεία 

πάιη γηα πεξηπαηεηηθνχο αζζελείο) φπνπ ην ηακείν αζζελείαο πιεξψλεη ηνλ 

πάξνρν πγείαο απεπζείαο θη ν αζζελήο είλαη ππεχζπλνο κφλν γηα ηελ θάιπςε 

ησλ θαζνξηζκέλσλ ζπκκεηνρψλ ζηηο πιεξσκέο, ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 

πιεξσκψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα ηακεία. Σν δεχηεξν 

ζχζηεκα κπνξεί λα εθαξκνζηεί θάησ απφ εηδηθέο ζπλζήθεο γηα λα βειηηψζεη 

ηελ νηθνλνκηθή πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο γηα ηηο εππαζείο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ είλαη 25% γηα ηηο επηζθέςεηο ζε 
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γεληθνχο ηαηξνχο, 35% γηα ηηο θαη’ νίθνλ επηζθέςεηο απηψλ θαη 40% γηα ηηο 

επηζθέςεηο ζε εηδηθνχο ηαηξνχο (Gerkens & Merkur, 2010). 

Ζ απνδεκίσζε ησλ ππεξεζηψλ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο ππεξεζίαο πνπ 

παξέρεηαη, ην εηζφδεκα θαη ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε ηνπ 

αζζελνχο(επηιεθηηθή επηζηξνθή ή φρη) φπσο επίζεο θαη ην ζπζζσξεπκέλν 

πνζφ ζπκκεηνρψλ ζηηο πιεξσκέο πνπ έρεη ήδε πιεξσζεί κέζα ζην έηνο. Γηα ηηο 

πην επάισηεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, πνιιά κέηξα έρνπλ ιεθζεί γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο (π.ρ. ην 

ζχζηεκα κέγηζηεο ρξέσζεο). 

Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ πξνκεζεπηψλ θξνληίδαο πγείαο πιεξψλνληαη 

θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε. Γηα ηνπο κηζζσηνχο εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο, νη κηζζνί θη ε εμέιημε ηεο θαξηέξαο ηνπο ζπδεηνχληαη κέζα απφ κηα 

ζεηξά ζπγθεληξσηηθψλ ζπκβάζεσλ. Ο ζρεδηαζκφο γηα ηνπο ηαηξνχο, ηνπο 

νδνληίαηξνπο θαη ην ππφινηπν πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

ηελ Δπηηξνπή γηα ην ρεδηαζκφ ηεο Ηαηξηθήο Φξνληίδαο. Σν βαζηθφ κνληέιν 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λνζνθνκείσλ είλαη ε δηηηή απνδεκίσζε ζχκθσλα κε ηνλ 

ηχπν ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη: θφζηνο δηακνλήο, λνζειεπηηθέο δαπάλεο 

ζηηο θιηληθέο ή ζηα ρεηξνπξγεία θαη ζηελ απνζηείξσζε ρξεκαηνδνηνχληαη 

κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ζηαζεξνχ πξνυπνινγηζκνχ, ελψ νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο 

θη νη παξαταηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο(π.ρ. ε θπζηνζεξαπεία) πιεξψλνληαη ζηνλ 

αληίζηνηρν επαγγεικαηία πγείαο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε. 

Ζ θξνληίδα πγείαο ζην Βέιγην είλαη θπξίσο ηδησηηθή, θαζψο νη ηαηξνί είλαη 

απηναπαζρνινχκελνη. Οη πεξηζζφηεξνη ηαηξνί, είηε γεληθνί είηε εηδηθνί, 

πιεξψλνληαη κε έλα ζχζηεκα θαηά πξάμεο θαη πεξίπησζεο απνδεκίσζεο. Ο 

αζζελήο πιεξψλεη ηελ θαζνξηζκέλε γηα ηελ επίζθεςε ακνηβή απεπζείαο ζηνλ 

ηαηξφ θη έπεηηα επηζηξέθεηαη άκεζα κέξνο ησλ ρξεκάησλ ζηνπο αζζελείο απφ 

ηα ηακεία αζζελείαο ηνπο. Ληγφηεξν απφ ην 1% ησλ ηαηξψλ κε θιηληθή 

πξαθηηθή είλαη κηζζσηνί. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο αζθνχλ ηελ ηαηξηθή ζηα 

πιαίζηα ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηα νπνία 

αλήθνπλ θαη δηνηθνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ηαηξνχο θη φπνπ ζπλήζσο, αιιά 

φρη πάληα, νη ηαηξνί πιεξψλνληαη απφ ην Δζληθφ Ίδξπκα Αζθάιηζεο γηα ηελ 

Τγεία θαη ηελ Αλαπεξία (NIHDI-National Institute for Health and Disability 

Insurance) ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ηεο θαηά θεθαιήλ πιεξσκήο(capitation). 

Οη ππφινηπνη απφ ηνπο κηζζσηνχο ηαηξνχο παξέρνπλ άιιεο ηαηξηθέο θαη 
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θνηλσληθέο ππεξεζίεο φπσο ε πξνιεπηηθή θξνληίδα θη ίζσο λα εξγάδνληαη ζε 

λνζνθνκεία (θπξίσο παλεπηζηεκηαθά). 

Οη εηδηθνί ηαηξνί πνπ δνπιεχνπλ ζηα λνζνθνκεία πιεξψλνληαη επίζεο θαηά 

πξάμε θαη πεξίπησζε. Σν επίπεδν ακνηβψλ γηα ηνπο εηδηθνχο ηαηξνχο πνπ 

δνπιεχνπλ ζηα λνζνθνκεία είλαη ην ίδην κε ην θαζνξηζκέλν, απφ ηηο εζληθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο. Θεσξεηηθά, νη ακνηβέο πιεξψλνληαη (απφ έλα ζπλδπαζκφ 

ησλ ρξεκάησλ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ ηακείσλ) άκεζα ζηνπο ίδηνπο ηνπο 

ηαηξνχο. Χζηφζν, ζηελ πξάμε, νη εηδηθνί ηαηξνί ππνγξάθνπλ κηα ζπκθσλία κε 

ην λνζνθνκείν ζην νπνίν δνπιεχνπλ, ε νπνία δίλεη ην δηθαίσκα ζην 

λνζνθνκείν λα παξαθξαηά έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ακνηβψλ σο 

απνδεκίσζε γηα ηελ παξνρή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, ηνπ εμνπιηζκνχ, ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ ππφινηπσλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο ηαηξνχο. 

Ζ έθηαζε ηνπ επηκεξηζκνχ ηεο ακνηβήο αλάκεζα ζηνπο εηδηθνχο ηαηξνχο θαη 

ζηα λνζνθνκεία πνηθίιιεη θη εμαξηάηαη απφ ζηνηρεία φπσο ε ζρεηηθή έιιεηςε ή 

αθζνλία ησλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ εμεηάδεηαη ζην 

λνζνθνκείν, ηελ πνηφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ, ηε θήκε ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαη ηελ εκπεηξία θαη ηε θήκε ηνπ ηαηξνχ. Έλα ζχζηεκα 

ζπγθέληξσζεο θαη δηαλνκήο ησλ ακνηβψλ δνπιεχεη επίζεο ζηα πεξηζζφηεξα 

λνζνθνκεία θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη φιεο νη ακνηβέο πνπ ιακβάλνληαη απφ φινπο 

ηνπο ηαηξνχο πνπ δνπιεχνπλ ζηα λνζνθνκεία ζπγθεληξψλνληαη θαη 

αλαδηαλέκνληαη ζε κεληαία βάζε. Οη ηαηξηθέο ακνηβέο θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη, άκεζα ή έκκεζα, κε ηελ παξνρή ησλ ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ην λφκν (Άξζξν 154 ηεο Ννζνθνκεηαθήο Πξάμεο, 

Ηνχιηνο 2008). Πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο ησλ ηαηξηθψλ, λνζειεπηηθψλ, 

παξαταηξηθψλ, δηνηθεηηθψλ, νπνηνπδήπνηε είδνπο ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ δσκαηίσλ, ηελ αγνξά θαη δηαηήξεζε ησλ 

αλαισζίκσλ θη άιισλ εηδψλ εμνπιηζκνχ (πνπ π.ρ. δελ πεξηιακβάλεηαη ζην 

βαζηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ λνζνθνκείνπ) πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πεξίζαιςε 

θαη λνζειεία ηνπ αζζελνχο(Van de Sande et al. 2010, αλαθέξεηαη ζε Gerkens, 

Merkur , 2010). 

Γεδνκέλα, πξνεξρφκελα απφ κηα δηαλνζνθνκεηαθή έξεπλα, ζα κπνξνχζαλ 

λα αλαδείμνπλ ηε ζπλεηζθνξά ησλ ηαηξψλ ζηα λνζνθνκεία (Dexia, 2010 φπσο 

αλαθέξεηαη ζε Gerkens, Merkur , 2010). Σν 2009, ην κέζν πνζνζηφ 

ζπλεηζθνξάο ησλ ηαηξψλ ζηα λνζνθνκεία ήηαλ γχξσ ζην 40% (ην κέγεζνο ηνπ 
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δείγκαηνο ηεο έξεπλαο ήηαλ 70 λνζνθνκεία). χκθσλα κε ηελ ίδηα  πεγή 

εξγαζηεξηαθνί ηαηξνί θη αθηηλνιφγνη παξαρψξεζαλ γχξσ ζην 60% ησλ 

απνδνρψλ ηνπο ζηα λνζνθνκεία ελψ νη ηαηξνί ησλ ππφινηπσλ εηδηθνηήησλ 

παξαρψξεζαλ θαηά κέζν φξν κφλν ην 20% ησλ απνδνρψλ ηνπο ζηα 

λνζνθνκεία. Απηή ε δηαθνξά κπνξεί λα εμεγεζεί θπξίσο απφ ην πςειφηεξν 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο επελδχζεηο πνπ απαηηείηαη ζηηο ηερληθέο ηαηξηθέο 

εηδηθφηεηεο. ηα παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία φπνπ νη ηαηξνί είλαη κηζζσηνί, 

ιακβάλνπλ έλα κεληαίν κηζζφ αλεμάξηεηα απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο.  

Οη ακνηβέο γηα ηνπο γεληθνχο ηαηξνχο θαη ηνπο εηδηθνχο ζηα λνζνθνκεία θαη 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε εζληθφ 

επίπεδν αλάκεζα ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή ησλ Ηαηξψλ θαη ηα Σακεία Αζζελείαο 

ηνπ NIHDI. Ζ θαηάιεμε ζε ζπκθσλία απαηηεί ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη ζπλήζσο ηζρχεη γηα κηα πεξίνδν δχν εηψλ. Ζ 

ζπκθσλία έπεηηα θέξεηαη πξνο έγθξηζε απφ φινπο ηνπο ηαηξνχο. Ζ ζπκθσλία 

ηίζεηαη ζε ηζρχ εθηφο θη αλ ην 40% φισλ ησλ ηαηξψλ ζε κηα πεξηνρή έρνπλ 

θνηλνπνηήζεη ηελ  άξλεζή ηνπο λα πξνζρσξήζνπλ ζε απηή ή αλ πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν απφ ην 50% ησλ γεληθψλ ηαηξψλ θαη ην 50% ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ 

αξλνχληαη λα ηελ πηνζεηήζνπλ. Αλ ε ζπκθσλία απνξξίπηεηαη, ε θπβέξλεζε 

έρεη ηξεηο επηινγέο: λα επηβάιιεη ηηο ακνηβέο γηα θάπνηεο απφ ηηο ππεξεζίεο 

κνλνκεξψο, λα ππνβάιιεη έλα ελαιιαθηηθφ ζρέδην ζπκθσλίαο ή λα ζέζεη ηα 

επίπεδα απνδεκηψζεσλ, αθήλνληαο ηνπο ηαηξνχο ειεχζεξνπο λα νξίζνπλ ηηο 

ακνηβέο ηνπο. αλ θίλεηξν γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ ζπκβαηηθψλ 

ηηκνινγίσλ, ην NIHDI ζπλεηζθέξεη νηθνλνκηθά ζε έλα θνλδχιην πνπ πξνζθέξεη 

επηπξφζζεηεο ζπληάμεηο γήξαηνο ή αλαπεξίαο ζηνπο ηαηξνχο. 

ην Βέιγην, νη ζρέζεηο αγνξαζηή-πξνκεζεπηή  βαζίδνληαη ζηελ 

“απνδεκίσζε ηεο αζθάιεηαο”. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ ππάξρνπλ 

ζπκβαηηθέο ξπζκίζεηο κεηαμχ ησλ αζθαιηζηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο 

(Colombo, 2004). Αλ θαη δελ ππάξρεη άκεζνο έιεγρνο ησλ ηηκψλ γηα ηελ 

απνδεκίσζε ησλ ηαηξψλ, νη ακνηβέο θαζνξίδνληαη κεηαμχ ησλ αληηπξνζψπσλ 

ηνπο θαη ησλ ηακείσλ αζζελείαο. Οη ηαηξνί πνπ δε ζπκθσλνχλ κε απηήλ ηε 

ζχκβαζε (κε ζπκβεβιεκέλνη ηαηξνί) κπνξνχλ λα νξίζνπλ ηηο ακνηβέο ηνπο 

ειεχζεξα. Σν 2009, πεξίπνπ ην 80% ησλ ηαηξψλ δέρηεθε θη εθάξκνζε ηηο 

ακνηβέο πνπ πξνβιέπνληαλ ζηε ζπκθσλία. ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο ηαηξνχο πνπ 

δε ζέβνληαη  ηα θαζηεξσκέλα θνζηνιφγηα, κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ νηθνλνκηθέο 
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θπξψζεηο (Moniteur Belge, 1994, φπσο αλαθέξεηαη ζε Gerkens, Merkur , 

2010). Παξφια απηά, νη πιεξνθνξίεο, γηα ην αλ νη θπξψζεηο απηέο πξαγκαηηθά 

εθαξκφδνληαη, είλαη ιίγεο. 

Χζηφζν, ε ζπκθσλία ζα πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο 

νπνίεο αθφκα θη νη ζπκβεβιεκέλνη ηαηξνί ζα κπνξνχλ λα ρξεψλνπλ 

πςειφηεξεο απνδεκηψζεηο (π.ρ. ν ρξφλνο θαη ην κέξνο ηεο επίζθεςεο). Δπίζεο, 

είλαη πηζαλή ε κεξηθή ζχκβαζε (π.ρ. φπνπ έλαο ηαηξφο δνπιεχεη ζε έλα 

λνζνθνκείν ζαλ ζπκβεβιεκέλνο θαη δηαηεξεί ηδησηηθφ ηαηξείν ζαλ κε 

ζπκβεβιεκέλνο).  

Οη γεληθνί ηαηξνί δελ έρνπλ ξφιν εηζφδνπ ζην ζχζηεκα πγείαο 

(gatekeeping). Οη αζζελείο έρνπλ ειεπζεξία επηινγήο ηνπ πξψηνπ ηαηξνχ κε 

ηνλ νπνίν ζα έξζνπλ ζε επαθή θαη δελ είλαη απαξαίηεην απηφο λα είλαη ν 

γεληθφο ηαηξφο. Δπίζεο, έρνπλ ην δηθαίσκα λα αιιάδνπλ ηαηξφ νπνηεδήπνηε, λα 

ιακβάλνπλ κηα δεχηεξε γλψκε ή αθφκα λα ζπκβνπιεχνληαη πνιινχο ηαηξνχο 

γηα έλα κφλν πεξηζηαηηθφ. Μπνξνχλ αθφκα λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζην 

λνζνθνκείν. Ζ ειεχζεξε επηινγή ηαηξνχ είλαη έλα ζεκαληηθφ δηθαίσκα πνπ 

απνιακβάλνπλ νη Βέιγνη πνιίηεο.  

Παξά ην δηθαίσκα ειεχζεξεο επηινγήο ηαηξνχ ρσξίο ηελ αλαγθαζηηθή 

κεζνιάβεζε ηνπ γεληθνχ ηαηξνχ ε εζληθή Έξεπλα Τγείαο κέζσ πλεληεχμεσλ 

(HIS) ην 2004 έδεημε φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ (95%) είρε 

νηθνγελεηαθφ ηαηξφ θη φηη ν κέζνο αξηζκφο επαθψλ κε απηφλ, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο, ήηαλ 4-5. Μφλν 10% ησλ πεξηπηψζεσλ αζζελψλ πνπ επηζθέθηεθαλ 

γεληθφ ηαηξφ παξαπέκθζεθαλ ζε εηδηθφ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ή γηα ζεξαπεία. 

Απηφ ην ρακειφ πνζνζηφ ζα κπνξνχζε λα αληαλαθιά ην πςειφ πνζνζηφ ησλ 

αζζελψλ πνπ ςάρλνπλ άκεζα ηε ζπκβνπιή ηνπ εηδηθνχ (Van der Heyden et al. 

2003, φπσο αλαθέξεηαη ζε Gerkens, Merkur , 2010). χκθσλα κε κηα 

πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Κέληξνπ Γλψζεο, είλαη πηζαλφ ζην κέιινλ ε ρψξα λα 

αληηκεησπίζεη πξφβιεκα έιιεηςεο γεληθψλ ηαηξψλ (Roberfroid et al. 2008). Γηα 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο κειινληηθέο αλάγθεο, ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηεο 12
εο

 

Ηνπλίνπ 2008 αχμεζε ηελ πνζφζησζε γηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο γεληθήο ηαηξηθήο, 

αλάκεζα ζηνπο ηειεηφθνηηνπο ηαηξηθήο, απφ 757 γηα ηα έηε 2008-2011 ζε 1230 

γηα ηα έηε 2015-2018. Δθηφο ηνχηνπ, ιήθζεθαλ κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο ηεο εηδηθφηεηαο ηεο γεληθήο ηαηξηθήο. Γεκηνπξγήζεθε έλα 

πξφγξακκα, ην  Impulseo I,  γηα ηελ ρνξήγεζε άηνθσλ δαλείσλ (έσο 15000 
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επξψ) θη επηδφκαηα ζε ηαηξνχο πνπ μεθηλνχλ ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο ζηε γεληθή 

ηαηξηθή  κεηά ηνλ Ηνχιην ηνπ 2006 ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη έιιεηςε γεληθψλ 

ηαηξψλ, ε νπνία νξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε ιηγφηεξσλ απφ 90 αλά 100000 

πιεζπζκνχ ή ζε πεξηνρέο κε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ ιηγφηεξν απφ 125 άηνκα 

αλά km2 θαη κε ιηγφηεξνπο απφ 120 γεληθνχο ηαηξνχο αλά 100000 πιεζπζκνχ. 

Έλα επηπιένλ δάλεην, ηεο ηάμεο ησλ 30000 επξψ, ρνξεγήζεθε ζηνπο 

απηναπαζρνινχκελνπο γεληθνχο ηαηξνχο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 18 

κελψλ κεηά ηελ έλαξμε επαγγέικαηνο (Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηεο 15
εο

 

επηεκβξίνπ 2006, φπσο αλαθέξεηαη ζε Gerkens, Merkur, 2010). Πεξίπνπ 5% 

ησλ γεληθψλ ηαηξψλ αθνινχζεζαλ απηήλ ηελ δηαδηθαζία. Γεκηνπξγήζεθαλ 

επίζεο πξφζζεηεο απνδνρέο γηα λα ελζαξξχλνπλ ηελ πξνζρψξεζε ησλ λέσλ 

ηαηξψλ ζηε γεληθή ηαηξηθή. Σν δηαζέζηκν θεθάιαην θαηαλέκεηαη ζηνπο 

γεληθνχο ηαηξνχο γηα θάζε θξνληίδα πνπ παξέρνπλ ζε κηα δεδνκέλε πεξηνρή 

θαη πιεζπζκφ. Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008, απηέο νη ακνηβέο θαιχπηνπλ ηε 

δηαζεζηκφηεηα γηα ην αββαηνθχξηαθν (48 ψξεο ηελ εβδνκάδα), ηηο επίζεκεο 

ενξηέο (24 ψξεο αλά ενξηαζηηθή πεξίνδν) θαη ηηο θαζεκεξηλέο απφ ηηο 7 ηη πξσί 

σο ηηο 8 ην βξάδπ, ηα νπνία έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζηελ αξκφδηα ηαηξηθή επηηξνπή  

(NIHDI,2010h φπσο αλαθέξεηαη ζε Gerkens, Merkur, 2010). 

Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009, ε ακνηβή πνπ πιεξψλεηαη ζηνπο γεληθνχο 

ηαηξνχο γηα θάζε θαζνιηθφ ηαηξηθφ αξρείν πνπ ηεξνχλ (GMD-DMG:Global 

Medisch Dossier, Dossier Medical Global) έρεη απμεζεί ζηα 27,50 επξψ. Απηή 

ε εηήζηα ακνηβή πιεξψλεηαη απφ ηνπο αζζελείο θαη απνδεκηψλεηαη πιήξσο απφ 

ην NIHDI. Άιισζηε, ην 2009, αλαγλσξηζκέλνη γεληθνί ηαηξνί, εγγεγξακκέλνη 

γηα εθεκεξίεο πνπ νξγαλψλνληαη απφ  θχθινπο ησλ γεληθψλ ηαηξψλ, πνπ 

εμέηαζαλ ηνπιάρηζηνλ 1250 αζζελείο αλά έηνο, θαη’ νίθνλ ή ζην ηαηξείν, 

έιαβαλ κηα πξφζζεηε εηήζηα ακνηβή χςνπο 1043 επξψ (NIHDI 2010a φπσο 

αλαθέξεηαη ζε Gerkens, Merkur, 2010). Γεκηνπξγήζεθε επίζεο (κε ην 

Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηεο 12
εο

 Απγνχζηνπ ηνπ 2008) ην πξφγξακκα Impulseo II, 

ην νπνίν παξέρεη έλα πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο δηνηθεηηθψλ 

ππαιιήισλ, βνεζεηηθψλ ζε κηα νκάδα γεληθψλ ηαηξψλ. Σν κέγεζνο ηεο 

βνήζεηαο αληηζηνηρεί ζην κηζφ ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο, κε έλα κέγηζην πνζφ 

χςνπο 8250 επξψ αλά ρξφλν γηα κηα νκάδα δχν γεληθψλ ηαηξψλ πνπ 

ρεηξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ 500 ηαηξηθνχο θαθέινπο θη απαζρνινχλ ηνπιάρηζηνλ 

0,5 άηνκα πιήξνπο απαζρφιεζεο. Γηα νκάδα ηξηψλ ή πεξηζζφηεξσλ γεληθψλ 
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ηαηξψλ πνπ ηεξνχλ ηνπιάρηζηνλ 1000 πιήξεηο ηαηξηθνχο θαθέινπο θη 

απαζρνινχλ ηνπιάρηζηνλ έλα δηνηθεηηθφ ππάιιειν πιήξνπο απαζρφιεζεο, ε 

νηθνλνκηθή επηρνξήγεζε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 16500 επξψ εηεζίσο. 

2.3 Βνπιγαξία 

Ζ γεηηνληθή ρψξα, κεηά ηελ πηψζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο, 

πηνζέηεζε ζχζηεκα ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο πγείαο, ζην νπνίν φκσο πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη, ηδίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ν ηδησηηθφο ηνκέαο. 

ην δεκφζην ηνκέα ηεο δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο νη ηαηξνί 

πιεξψλνληαη θπξίσο κε κηζζφ. Οη ππεξεζίεο ησλ εηδηθψλ θη εξγαζηεξηαθψλ 

ηαηξψλ απνδεκηψλνληαη ζχκθσλα κε έλα θαζνξηζκέλν ζχζηεκα  θαηά πξάμε 

θαη πεξίπησζε πιεξσκήο, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε κε ην Δζληθφ Αζθαιηζηηθφ 

Σακείν Τγείαο (ΔΑΣΤ). 

Σν Δζληθφ Πιαίζην πκβάζεσλ είλαη απηφ πνπ ξπζκίδεη φια ηα δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηνπο πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ πγείαο, ην ζθνπφ ηνπο, ηνπο 

κεραληζκνχο πιεξσκψλ, ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπο δείθηεο εθηίκεζεο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπο κεραληζκνχο 

θαηαγξαθήο θαη ηήξεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ζπκθσληψλ. χκθσλα ινηπφλ κε 

απηφ ην πιαίζην νη ζρέζεηο αγνξαζηψλ-πξνκεζεπηψλ ζην ρψξν ηεο πγείαο 

νξίδνληαη απφ ηα εμήο φξγαλα: ην  ΔΑΣΤ θαη ηνπο ηαηξηθνχο ζπιιφγνπο. Οη 

δηαπξαγκαηεχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εηήζηα βάζε. 

 Ζ απνδεκίσζε ησλ γεληθψλ ηαηξψλ, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ελ είδεη πχιεο 

εηζφδνπ ζην ζχζηεκα πγείαο γίλεηαη, απφ ην ΔΑΣΤ βάζε ζχκβαζεο, κε ηελ 

θαηά θεθαιήλ κέζνδν πιεξσκήο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ ηεο 

ιίζηαο ηνπο (ζχκθσλα κε ην λφκν ηεο Αζθάιηζεο Τγείαο ηνπ 1998). Οη 

πιεξσκέο γίλνληαη ζε κεληαία βάζε. Τπάξρεη φκσο έλα κεληαίν φξην ζηνλ 

αξηζκφ ησλ παξαπνκπψλ πνπ γίλνληαη απφ ηνπο GPs. Δπηζθέςεηο ζε εηδηθνχο 

ηαηξνχο ρσξίο παξαπνκπή απφ GP ζπλεπάγεηαη 100% άκεζεο πιεξσκέο εθ 

κέξνπο ησλ αζζελψλ. Πξνβιέπνληαη επηπιένλ απνδεκηψζεηο γηα ηελ εξγαζία 

ζε αξαηνθαηνηθεκέλεο ή απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ππφ δπζκελείο ζπλζήθεο θη 

επηδφκαηα γηα ηελ παξνρή ησλ απνθαινχκελσλ «θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ», 

φπσο νη ππεξεζίεο πξφιεςεο πνπ εμαξηψληαη θη απφ ηελ ειηθία ησλ αηφκσλ. 

Καηαβνιή επηδνκάησλ πξνβιέπεηαη επίζεο θαη γηα ηελ αλνζνπνίεζε αηφκσλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Πξφγξακκα Παηδηθήο Τγείαο θαη γηα ηνλ ηαθηηθφ 

έιεγρν αηφκσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Πξφγξακκα Μεηξηθήο Τγείαο. Γηα 
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ηελ εμππεξέηεζε αζζελψλ εθηφο ιίζηαο ηνπο, φπσο ζηελ πεξίπησζε αζζελψλ 

απφ απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζην ππνρξεσηηθφ 

ζχζηεκα αζθάιηζεο, νη GPs απνδεκηψλνληαη απφ ην ΔΑΣΤ θαηά πξάμε θαη 

πεξίπησζε. ε πεξίπησζε πνπ δε ζπκβιεζνχλ κε ην ΔΑΣΤ απνδεκηψλνληαη 

απφ ηνπο αζζελείο κε ηε κέζνδν ηεο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκήο. 

Γηα ηε δεπηεξνβάζκην λνζνθνκεηαθφ ηνκέα θξνληίδαο πγείαο, νη κεραληζκνί 

πιεξσκψλ ησλ ηαηξψλ πνηθίιινπλ απφ ίδξπκα ζε ίδξπκα, δεκφζην ή ηδησηηθφ. 

Γεληθά, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλδπαζκνί δηαθνξεηηθψλ εηδψλ πιεξσκψλ κε ηηο 

δηαθνξέο ηνπ ηχπνπ ησλ δηάθνξσλ λνζνθνκείσλ θαη ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ ηνπο 

θαζεζηψηνο λα θαζνξίδνπλ ηνλ θχξην κεραληζκφ. 

ηα δεκφζηα λνζνθνκεία, νη ηαηξνί είλαη θπξίσο κηζζσηνί κε επηπξφζζεηα 

επηδφκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφδνζή ηνπο ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηε 

ζχκβαζε κε ην ΔΑΣΤ, απνηεινχλ θίλεηξν απφ ην 2002. ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο εθαξκφδεηαη ε θαηαλνκή πνζνζηνχ φρη ιηγφηεξν απφ 40% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ λνζνθνκείσλ γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

πξνζσπηθνχ. Πνιιέο θνξέο απηφ δελ εθαξκφδεηαη είηε ιφγσ έιιεηςεο 

ηθαλνηήησλ εθ κέξνπο ησλ δηνηθεηψλ ησλ λνζνθνκείσλ είηε επεηδή δελ 

αθνινπζείηαη ζε φια ηα λνζνθνκεία ε πιεξσκή ηνπο ζχκθσλα κε θιηληθνχο 

αιγφξηζκνπο ή επεηδή νη θαζνξηζκέλεο γηα ηνπο αιγφξηζκνπο ηηκέο δελ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηα πξαγκαηηθά έμνδα ησλ λνζνθνκείσλ θαη ρξεηάδεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ εηζνδήκαηνο γηα θάιπςε ησλ 

δαπαλψλ. 

ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία, νη ηξφπνη απνδεκίσζεο ησλ ηαηξψλ απνηεινχλ 

αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο. ηελ εηδηθή πεξίπησζε ησλ ηδησηηθψλ 

λνζνθνκείσλ πνπ έρνπλ ζπκβιεζεί κε ην ΔΑΣΤ ηζρχεη ε ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο πνζνζηνχ 40% απφ ηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ γηα 

ηελ θάιπςε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ησλ εξγαδνκέλσλ φισλ ησλ 

θαηεγνξηψλ. ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ηα εηζνδήκαηα ησλ ηαηξψλ 

εληζρχνληαη απφ πξφζζεηα, ζρεηηδφκελα κε ηελ απφδνζε, επηδφκαηα. 

2.4 Γαιιία 

2.4.1 ύληνκε αλαζθόπεζε ηνπ Γαιιηθνύ πζηήκαηνο Τγείαο 

Σν Γαιιηθφ χζηεκα Τγείαο είλαη έλα κεηθηφ ζχζηεκα πνπ ζπλδπάδεη ζηνηρεία 

δεκφζηαο θη ηδησηηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη ακνηβέο ζπκθσλνχληαη κεηά απφ πνιπεηείο 
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δηαπξαγκαηεχζεηο αλάκεζα ζε εθπξνζψπνπο ηεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο 

πγείαο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θη ε ζπκθσλία ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. Οη πξνκεζεπηέο πγείαο πιεξψλνληαη απφ ηελ 

ππνρξεσηηθή αζθάιηζε πγείαο ή απεπζείαο απφ ηνπο αζζελείο (ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο), νη νπνίνη κεηέπεηηα απνδεκηψλνληαη απφ ηελ 

αζθάιηζε πγείαο. Αλ ν αζζελήο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηελ εζεινληηθή 

αζθάιηζε πγείαο κπνξεί λα θαιπθζεί θαη ην πνζφ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ απφ 

απηήλ ηελ αζθάιηζε (ην 88% ηνπ πιεζπζκνχ έρεη ηδησηηθή αζθάιηζε πγείαο).   

Τπεξεζίεο πγείαο παξέρνληαη ηφζν απφ ηδησηηθνχο φζν θη απφ δεκφζηνπο 

θνξείο. Ζ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο παξέρεηαη, ζε πεξηπαηεηηθφ επίπεδν, 

απφ ηαηξνχο πνπ δξνπλ σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ελψ ε δεπηεξνβάζκηα 

θξνληίδα πγείαο παξέρεηαη ηφζν ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία φζν θαη ζε 

λνζνθνκεηαθφ επίπεδν. Πεξίπνπ ην 50% ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ θαη ην 30% ησλ 

γεληθψλ είλαη κηζζσηνί ππάιιεινη. 

Ζ πιεξσκή ησλ ηαηξψλ γίλεηαη άκεζα απφ ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε 

πγείαο ζχκθσλα κε ηα επίζεκα θνζηνιφγηα, αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη. Σα αζθαιηζηηθά ηακεία θαιχπηνπλ ην 60% ησλ εμφδσλ ησλ 

αζθαιηζκέλσλ γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, ην 70% ησλ εμφδσλ πνπ αθνξνχλ 

επηζθέςεηο ζε ηαηξνχο θη νδνληίαηξνπο θαη ην 80% ησλ λνζνθνκεηαθψλ εμφδσλ 

εθηφο εμαηξέζεσλ πνπ θαιχπηεηαη φιν ην πνζφ. πγθεθξηκέλα, γηα ζεξαπείεο ή 

δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πνπ θνζηίδνπλ, ζχκθσλα κε ην επίζεκν ηηκνιφγην, 

πάλσ απφ €91, νη αζζελείο θαιχπηνληαη πιήξσο. Απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο 

πιεξσκέο εμαηξνχληαη επίζεο άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ έλα απφ ηα 30 ζαθψο 

θαζνξηζκέλα ρξφληα λνζήκαηα, αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ εηδηθή λνζνθνκεηαθή 

ζεξαπεία ή ζεξαπεία γηα ηελ ππνγνληκφηεηα, έγθπεο γπλαίθεο κεηά ηνλ πέκπην 

κήλα ηεο εγθπκνζχλεο, παηδηά κε αλαπεξίεο θαη ζπληαμηνχρνη.  

2.4.2 Η αγνξά ηεο πγείαο θη νη ζρέζεηο αγνξαζηώλ-πξνκεζεπηώλ 

Οη παξνρέο πγείαο ηνπ ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο πγείαο ζηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηνπο παξέρνληαη απφ πξνκεζεπηέο θξνληίδσλ πγείαο πνπ 

απαζρνινχληαη ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Οη ζρέζεηο ησλ αλεμάξηεησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο κε ηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία θαζνξίδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν κε ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθνληαη απφ 

ηελ Δζληθή Έλσζε ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ Τγείαο (UNCAM-Union 

nationale des caisses d’assurance maladie) θαη ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ 
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επαγγεικαηηψλ, γηα θάζε θιάδν επαγγεικαηηψλ πγείαο μερσξηζηά. Απηέο νη 

ζπκβάζεηο θαζνξίδνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο κε ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Δπνκέλσο, ε κέζνδνο πιεξσκήο 

θαη ην πνζφ απνδεκίσζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πξέπεη λα έξρεηαη ζε 

ζπκθσλία κε ηνπο φξνπο ησλ ζπκθσληψλ ηνπο ή κε ηηο ειάρηζηεο ζπκβαηηθέο 

ξπζκίζεηο πνπ ε θπβέξλεζε ζέηεη ζε απνπζία ζπκθσλίαο (φπσο επηβιήζεθαλ 

ζηνπο εηδηθνχο ηαηξνχο κεηαμχ ησλ εηψλ 1998 θαη 2005).  

Οη δηαπξαγκαηεχζεηο αλάκεζα ζηελ UNCAM θαη ηνπο ηαηξνχο ηείλνπλ λα 

είλαη πνιχ ζθιεξέο. Δμαηηίαο ηεο ηζρχνο ησλ ηαηξηθψλ ελψζεσλ είλαη πνιχ 

ζπάλην ε UNCAM λα κπνξέζεη λα εθαξκφζεη φζα κέηξα ζα ήζειε. Ζ ίδηα 

ζχκβαζε εθαξκφδεηαη ηφζν ζηνπο γεληθνχο ηαηξνχο φζν θαη ζηνπο εηδηθνχο, κε 

εμαίξεζε ηελ πεξίνδν 1998-2005 φηαλ θη ππήξρε ζχκβαζε κφλν κε ηνπο 

γεληθνχο ηαηξνχο θαζψο νη εηδηθνί ηαηξνί δελ είραλ ζπκθσλήζεη. Οη ζπκβάζεηο 

δελ πεξηιακβάλνπλ κφλν ηηο ζπκθσλίεο φζνλ αθνξά ηηο ηηκέο ησλ ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ αιιά θαη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο δεζκεχζεηο θαη ησλ δχν 

κεξψλ. Όινη νη ηαηξνί ππφθεηληαη ζηνπο θαλφλεο ηεο ζπκθσλίαο, εθηφο αλ 

θάπνηνο εθδειψζεη θαζαξά ηελ επηζπκία ηνπ λα απνρσξήζεη. ε αληάιιαγκα, 

ε ππνρξεσηηθή αζθάιηζε πγείαο πιεξψλεη έλα κέξνο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ ησλ ηαηξψλ (θαη ησλ άιισλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ ππάγνληαη ζε 

αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο). 

Οη ζπκθσλίεο έρνπλ ζπλήζσο ηζρχ δηάξθεηαο ηεζζάξσλ ή πέληε εηψλ ή 

αλαλεψλνληαη απηφκαηα κέρξη λα ππνγξαθεί κηα λέα ζπκθσλία. Τπάξρνπλ 

σζηφζν ηαθηηθέο ηξνπνπνηήζεηο (ηνπιάρηζηνλ εηήζηεο), νη νπνίεο ιακβάλνπλ 

ππφςε ηηο αιιαγέο πνπ αθνινπζνχλ ηελ εηήζηα Οηθνλνκηθή Πξάμε ηεο 

Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο θη άιια πηζαλά λέα κέηξα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 

Τπνπξγείν Τγείαο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. 

Απφ ην 2002 είρε δνζεί έκθαζε ζηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. 

Με θίλεηξν κηα αχμεζε ζηα επίζεκα θνζηνιφγηα απνδεκίσζήο ηνπο, νη ηαηξνί 

ζπκθψλεζαλ λα ζεβαζηνχλ απηέο ηηο ζπκβάζεηο. Σα ζέκαηα ησλ ζπκβάζεσλ 

κπνξνχλ λα πνηθίιινπλ απφ ηε ζπληαγνγξάθεζε ιηγφηεξσλ θαξκάθσλ ηεο 

θαηεγνξίαο ησλ αλαζηνιέσλ ηεο αληιίαο πξσηνλίσλ θαη ηε γλσκνδφηεζε γηα 

αλάγθε θάιπςεο ησλ εμφδσλ κεηαθνξάο ησλ αζζελψλ ζε ιηγφηεξεο 

πεξηπηψζεηο σο ηελ απμεκέλε ζπληαγνγξάθεζε γελνζήκσλ θαξκάθσλ. 
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Μνινηαχηα, νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο απνδείρζεθαλ αλαπνηειεζκαηηθέο ζηνλ 

έιεγρν ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο. αλ απνηέιεζκα απηνχ, ε Οηθνλνκηθή Πξάμε 

Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο ηνπ 2009 εηζήγαγε κηα λέα θαηεγνξία «αηνκηθψλ 

ζπκβάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο» 

(CAPI- Contrat d’Amηlioration des Pratiques Individuelles) γηα ηνπο γεληθνχο 

ηαηξνχο (Chevreul et al, 2010). Οη γεληθνί ηαηξνί ζπκθψλεζαλ ζηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ φπσο ε δηαρείξηζε ρξφλησλ αζζελεηψλ, ε πξνιεπηηθή 

ηαηξηθή θξνληίδα θαη ζηα επίπεδα ζπληαγνγξάθεζεο γελνζήκσλ θαξκάθσλ θη 

εηδηθψλ θαηεγνξηψλ θαξκάθσλ κε αληάιιαγκα ηε ιήςε πξφζζεησλ πιεξσκψλ 

γηα ηελ απφδνζή ηνπο. ην κέιινλ πξνβιέπεηαη ν πεξηνξηζκφο ηεο 

επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο ησλ ηαηξψλ ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη πςειή 

ππθλφηεηα απηψλ κε αληάιιαγκα νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηελ εγθαηάζηαζή 

ηνπο ζε ππν-εμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο, θαηά ην πξφηππν αληίζηνηρσλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ επηβιήζεθαλ ζηνπο λνζειεπηέο. 

2.4.3Μεραληζκνί πιεξσκώλ 

Οη κέζνδνη πιεξσκήο ησλ ηαηξψλ πνηθίιινπλ θη εμαξηψληαη απφ ην αλ νη 

ηαηξνί αζθνχλ ην έξγν ηνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα σο αλεμάξηεηνη 

επαγγεικαηίεο, αλ εξγάδνληαη ζε λνζνθνκεηαθά ηδξχκαηα ή έρνπλ κεηθηή 

δξαζηεξηφηεηα ζηνλ δεκφζην θη ηδησηηθφ ηνκέα. 

2.4.3.1 Ιαηξνί πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα 

Οη πιεξσκέο ησλ ηδησηψλ ηαηξψλ, είηε γεληθψλ είηε εηδηθψλ, ζην Γαιιηθφ 

ζχζηεκα πγείαο γίλνληαη παξαδνζηαθά κε ηε κέζνδν ηεο θαηά πξάμε θαη 

πεξίπησζε πιεξσκήο θαη ζηελ πξννπηηθή θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα 

ηηο ππεξεζίεο πγείαο. Χζηφζν, πηνζεηήζεθε κεξηθψο θη εδψ ε ηάζε πνπ 

μεθίλεζε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 γηα ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ 

πιεξσκψλ πνπ βαζίδνληαη ζηε δξαζηεξηφηεηα κε ηελ εηζαγσγή επηδνκάησλ 

απφδνζεο ζηνπο ηαηξνχο, ρσξίο φκσο λα ζίγεηαη ε βαζηθή αξρή ηεο θαηά πξάμε 

θαη πεξίπησζε πιεξσκήο.  

Ζ ακθηζβήηεζε ησλ θηλήηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ ηε κέζνδν 

πιεξσκψλ απνηειεί έλα επαλαιακβαλφκελν ζέκα ζηε Γαιιία. Πξφζθαηα, 

πξνηάζεθαλ λέεο κέζνδνη πιεξσκψλ γηα ζπγθεθξηκέλα ηαηξηθά θαζήθνληα. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο θαηά θεθαιήλ πιεξσκήο 

ζηνπο ηαηξνχο πνπ δηαρεηξίδνληαη πεξηπηψζεηο αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ 

ρξφληα λνζήκαηα (€40 αλά αζζελή αλά ρξφλν) θαη ζηνπο ηαηξνχο πνπ 
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εκπιέθνληαη ζε δίθηπν πξνκεζεπηψλ ζπληνλίδνληαο ηελ παξέκβαζε πνιιψλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο ζε έλαλ αζζελή. Παξ’ φια απηά ε κέζνδνο ηεο θαηά 

πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκήο δελ έρεη ακθηζβεηεζεί πνηέ απφ θακία 

θπβέξλεζε. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ηδηψηεο ηαηξνί ακείβνληαη γηα ηηο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο 

παξέρνπλ, ην εηζφδεκά ηνπο είλαη ίζν κε ην ζχλνιν ησλ ακνηβψλ ηνπο γηα ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξείραλ ζε έλα δεδνκέλν έηνο. Άξα, ην θαζαξφ θέξδνο ηνπο 

πξνθχπηεη απφ ηνλ αξηζκφ, ηνλ ηχπν θαη ηελ θαζνξηζκέλε ηηκή ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ παξέρνπλ κείνλ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο 

ηνπο. 

Οη επαγγεικαηίεο πγείαο δελ είλαη ειεχζεξνη λα ξπζκίδνπλ ηηο ηηκέο πνπ 

ρξεψλνπλ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο θη είλαη ππνρξεσκέλνη λα εθαξκφδνπλ ηα 

εζληθά θνζηνιφγηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο εζληθέο ζπκθσλίεο. Χζηφζν, 

ππάξρνπλ αμηνζεκείσηεο εμαηξέζεηο πνπ αθνξνχλ ηαηξνχο πνπ έρνπλ κφληκν 

δηθαίσκα λα ππεξβαίλνπλ ηηο επίζεκεο ρξεψζεηο (over-billing) θη είλαη θπξίσο 

απηνί πνπ έρνπλ επηιέμεη λα δνπιεχνπλ ζηνλ «Σνκέα 2», ζε αληίζεζε κε ηνπο 

ηαηξνχο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ «Σνκέα 1» θαη δελ ππεξρξεψλνπλ. Οη 

ηαηξνί πνπ επηιέγνπλ λα αλήθνπλ ζηνλ Σνκέα 2 απαξλνχληαη θάπνηα απφ ηα 

θνηλσληθά θη νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα πνπ απνιακβάλνπλ νη ζπκβεβιεκέλνη 

ηαηξνί. Οη αζζελείο πνπ επηζθέπηνληαη έλα κε ζπκβεβιεκέλν ηαηξφ ηνπ Σνκέα 

2 θαιχπηνληαη γηα ηηο δαπάλεο ηνπο κφλν ζηε βάζε ησλ ππνρξεσηηθψλ 

ηηκνινγίσλ αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν ηεο ππεξρξέσζεο. Σν 25% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ηαηξψλ ην 2008 αλήθε ζηνλ Σνκέα 2 αιιά πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε φηη απηφ ην πνζνζηφ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα, π.ρ. ζηνλ 

Σνκέα 2 αλήθνπλ ην 75% ησλ ρεηξνπξγψλ αιιά κφλν ην 8% ησλ γεληθψλ 

ηαηξψλ. Δπεηδή ε ππεξρξέσζε εγείξεη δεηήκαηα ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε, ην 

ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο δίλεη ην δηθαίσκα αίηεζεο γηα απαζρφιεζε 

ζηνλ Σνκέα 2 κφλν ζε ηαηξνχο πνπ εξγάδνληαη ζε δεκφζηα λνζνθνκεία κε 

πιήξεο σξάξην.  

Οη επίζεκεο ηηκέο ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πεξηιακβάλνληαη ζε δχν ιίζηεο 

(Chevreul et al, 2010): 

 ηε γεληθή νλνκαηνινγία ησλ ηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ (NGAP- 

Nomenclature Générale des Actes Professionnels) γηα ηηο θιηληθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο ηαηξνχο 
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 ηελ θνηλή ηαμηλφκεζε ησλ ηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ (CCAM- Classification 

Commune des Actes Médicaux) γηα ηηο ηερληθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

εθηεινχληαη απφ ηνπο ηαηξνχο 

Ζ ιίζηα NGAP πξνυπήξρε ηεο CCAM. Αληηθαηαζηάζεθε κεξηθψο απφ ηε 

δεχηεξε απφ ην 2005 θαη καθξνπξφζεζκα ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηαζεί 

πιήξσο απφ απηή, σζηφζν απηφ είλαη αθφκα ππφ δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ησλ 

πξνκεζεπηψλ πγείαο θαη ηεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο πγείαο. 

ηε ιίζηα NGAP, ζε θάζε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία κηα ηηκή, ε νπνία 

απνηειείηαη απφ έλα θσδηθφ κε γξάκκαηα θη έλα ζπληειεζηή, απνδίδεηαη ζηηο 

δηάθνξεο πξάμεηο πνπ απνδεκηψλνληαη απφ ηελ αζθάιηζε πγείαο (Πίλαθαο 2.1). 

Οη θσδηθνί αληαπνθξίλνληαη ζε νκάδεο πξάμεσλ παξφκνηαο θχζεο. Καηαξρήλ, 

νη ζπληειεζηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο θσδηθνχο ιακβάλνπλ ππφςε ηε 

ζρεηηθή ζεκαζία ηεο θάζε πξάμεο εληφο ηεο νκάδαο ζηελ νπνία έρεη 

ηνπνζεηεζεί. Ζ επίζεκε ρξέσζε κηαο πξάμεο ππνινγίδεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο 

ηελ ηηκή πνπ ζπλδέεηαη κε θάζε θσδηθφ κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή. Οη 

ρξεψζεηο γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο θσδηθνχο πεξηιακβάλνληαη ζε έλα 

παξάξηεκα ζηηο ζπκβάζεηο πνπ γίλνληαη αλάκεζα ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

θαη ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε πγείαο.  

 

ΠΙΝΑΚΑ 2.1 Παξαδείγκαηα επίζεκσλ ηηκώλ ζην γεληθό θαηάινγν 

ηαηξηθώλ δηαδηθαζηώλ ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2008 (Γαιιία). 

Πηγή: Minister de la sande, 2008, όπωρ παπαηίθεηαι ζε Chevreul et al, 2010. 

Οη ζπκβάζεηο πξνβιέπνπλ ηε δπλαηφηεηα αλαζεψξεζεο ησλ ηηκψλ, πξνο ηα 

πάλσ ή πξνο ηα θάησ ζε ζρέζε κε ην Δζληθφ Αλψηαην Όξην γηα ηηο Γαπάλεο 

Τγείαο (ONDAM-Objectif National des Dηpenses Assurance Maladie) θαη ηνπο 

ζηφρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζπκθσλίεο. Πξάγκαηη, απφ ην 2002 νη 

ζπκθσλίεο, πνπ έρνπλ ππνγξαθεί απφ εθπξνζψπνπο ηεο αζθάιηζεο πγείαο θαη 

ησλ ηαηξψλ, ζπλδένπλ ηελ αχμεζε ζηηο ηαηξηθέο ακνηβέο κε δέζκεπζε εθ 

κέξνπο ησλ ηαηξψλ γηα θαιή πξαθηηθή θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο 

ηνπο πξνζεισκέλνη ζηνλ  ζηφρν ζπγθξάηεζεο ηνπ θφζηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

Αληηθείκελν Γξάκκα θιεηδί 

Υξέσζε αλά γξάκκα 

θιεηδί πληειεζηήο Υξέσζε 

Δπίζθεςε ζε GP C €2+0 1 € 22 

Δπίζθεςε ζε εηδηθφ ηαηξφ C+CPM €3+2 1 € 25 
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ζπκθσλία πξνβιέπεη απμήζεηο ζηελ απνδεκίσζε γηα ηηο επηζθέςεηο ζε 

αληάιιαγκα γηα ηε δέζκεπζε εθ κέξνπο ησλ γεληθψλ ηαηξψλ γηα 

ζπληαγνγξάθεζε ιηγφηεξσλ αληηβηνηηθψλ, αλαζηνιέσλ ηεο αληιίαο πξσηνλίσλ 

θαη ζηαηηλψλ θαζψο θαη γηα ηελ πξνζπάζεηα αχμεζεο ηεο αλνζνπνίεζεο έλαληη 

ηεο γξίπεο αλάκεζα ζηνπο ειηθησκέλνπο. 

Ζ ιίζηα CCAM ηδξχζεθε γηα λα εθζπγρξνλίζεη ηελ πξνγελέζηεξε ιίζηα 

NGAP βειηηψλνληαο ηηο πεξηγξαθέο ησλ ζρεηηθψλ ηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

πξάμεσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ πην ιεπηνκεξή ηαμηλφκεζε. 

Δηδηθέο ηαηξηθέο επηηξνπέο έρνπλ εθηηκήζεη θάζε κία απφ ηηο δηαδηθαζίεο 

ιακβάλνληαο ππφςε ζηνηρεία φπσο ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζή 

ηεο, νη ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη, ην επίπεδν ηνπ άγρνπο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε 

δηαδηθαζία, ηελ απαηηνχκελε επέλδπζε θεθαιαίνπ θ.α. Ζ ηαμηλφκεζε γίλεηαη 

ζχκθσλα κε κηα ηαηξηθή ινγηθή πνπ βαζίδεηαη ζε αλαηνκηθέο πεξηνρέο θη φρη 

ζηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο. Τπάξρνπλ 19 θεθάιαηα πνπ αξρίδνπλ κε πξψην ην 

λεπξηθφ ζχζηεκα, δεχηεξν ηνπο νθζαικνχο θαη ηηο ζρεηηθέο δνκέο θη νχησ 

θαζεμήο κέρξη ην θεθάιαην 17, ηα νπνία νκαδνπνηνχλ ηηο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο 

κε κηα αθξηβή αλαηνκηθή ηαμηλφκεζε. Σν θάζε θεθάιαην ρσξίδεηαη ζε δχν 

ηνκείο κε ηνλ πξψην λα πεξηέρεη ηηο δηαγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνλ δεχηεξν 

ηηο ζεξαπεπηηθέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δχν επηπιένλ θεθάιαηα (18 θαη 19) 

νκαδνπνηνχλ ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Ζ ιίζηα CCAM βαζίδεηαη ζηνλ θαλφλα ηεο πεξηεθηηθφηεηαο. Κάζε θσδηθφο 

θη επηθεθαιίδα πεξηέρνπλ φια ηα ζηνηρεία κηαο ηαηξηθήο δηαδηθαζίαο. Κάζε 

θχξηνο θσδηθφο απνηειείηαη απφ επηά ραξαθηήξεο (π.ρ. HAMA007 γηα ηελ 

αλαθαηαζθεπή ηνπ πηεξπγίνπ ηνπ ρείινπο) θαη, γηα λα ραξαθηεξηζηεί θαιχηεξα 

ε δηαδηθαζία, έλαο πξναηξεηηθφο θσδηθφο γηα κηα ζπκπιεξσκαηηθή δηαδηθαζία 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 18 κπνξεί λα πξνζηεζεί ζε απηφλ. 

Δπηπξφζζεηα, νη ηαηξνί νθείινπλ λα πξνζζέηνπλ θάπνηνπο ππνρξεσηηθνχο 

θσδηθνχο ζηνλ θχξην θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 θσδηθφο δξαζηεξηφηεηαο: ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί θσδηθνί γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ πνιινί ηαηξνί ή επαγγεικαηίεο πγείαο ζπκκεηέρνπλ ζε 

κηα παξέκβαζε, νχησο ψζηε έλαο θσδηθφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην θχξην 

ζθέινο κηαο πξάμεο (ζην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα  ν θσδηθφο 

HAMA007 1 γηα ηνλ ρεηξνπξγφ πνπ ελεξγνπνηείηαη πξψηνο) θαη 

δηαθνξεηηθνί θσδηθνί γηα νπνηαδήπνηε πξνζηηζέκελε δηαδηθαζία ή πξάμε 
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πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ δηαθνξεηηθνχο ηαηξνχο ή επαγγεικαηίεο πγείαο 

(π.ρ. ζην παξάδεηγκά καο ν θσδηθφο HAMA007 4 ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

δειψζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ αλαηζζεζηνιφγνπ πνπ είλαη ν ηέηαξηνο ηαηξφο 

πνπ παξεκβαίλεη ζην ζπγθεθξηκέλν ρεηξνπξγείν), 

 έλαο θσδηθφο πνπ αληηζηνηρεί ζην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο: ππάξρεη έλαο 

θσδηθφο γηα θάζε ζηάδην φηαλ κηα δηαδηθαζία απαηηεί πεξηζζφηεξα απφ 

έλα ζηάδηα (γηα παξάδεηγκα ν θσδηθφο HAMA007 1 1 δείρλεη φηη ν 

ρεηξνπξγφο ήηαλ ν πξψηνο ηαηξφο πνπ παξελέβε ζην πξψην ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο) (Chevreul et al, 2010). 

Οη ηαηξνί κπνξνχλ επίζεο λα πξνζζέζνπλ πξναηξεηηθνχο θσδηθνχο πνπ 

νλνκάδνληαη «ηξνπνπνηεηέο» (πεξηιακβάλνληαη ζην θεθάιαην 19 ηεο ιίζηαο 

CCAM), νη νπνίνη δίλνπλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο φπσο γηα κηα «δηαδηθαζία 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ραξαθηήξα επείγνληνο κεηαμχ ησλ σξψλ 8 κκ σο 8 

πκ», γηα ηελ νπνία δηεθδηθνχλ επηπιένλ ακνηβή. Έλαο ηαηξφο δελ επηηξέπεηαη 

λα πξνζζέζεη πάλσ απφ ηέζζεξηο ηξνπνπνηεηέο γηα ηελ ίδηα δηαδηθαζία ή 

πξάμε. 

Μέρξη ηελ εγθαζίδξπζε ηεο ιίζηαο CCAM, νη αηηήζεηο γηα απνδεκηψζεηο 

πνπ ππνβάιινληαλ απφ ηνπο αζζελείο ή ηνπο πξνκεζεπηέο αλέθεξαλ κφλν ηελ 

αμία ηεο δηαδηθαζίαο πνπ εθηεινχηαλ θη φρη ηε θχζε ηεο, ε νπνία δε ζα 

κπνξνχζε λα είλαη γλσζηή απφ ηε ζηηγκή πνπ δχν ή πεξηζζφηεξεο δηαθνξεηηθέο 

δηαδηθαζίεο κπνξεί λα έρνπλ ηελ ίδηα αμία. ήκεξα, ε θχζε ηεο δηαδηθαζίαο 

αλαθέξεηαη ζηηο αηηήζεηο γηα απνδεκίσζε, θάηη πνπ αζθαιψο απνηειεί 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θη αθξίβεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ 

ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα πγείαο. 

2.4.3.2 Η επηπξόζζεηε πιεξσκή γηα ηελ θαιή απόδνζε 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν ζεκείν, απφ ην 2009 ε ππνρξεσηηθή 

αζθάιηζε πγείαο πξνζθέξεη αηνκηθά ζπκβφιαηα ζηνπο γεληθνχο ηαηξνχο γηα 

βειηίσζε ηεο πξαθηηθήο (CAPI), παξάιιεια κε ηελ εζληθή ζπκθσλία. Οη 

CAPI ππνγξάθνληαη ζε εζεινληηθή βάζε γηα κηα πεξίνδν ηξηψλ εηψλ θαη 

κπνξνχλ λα πάςνπλ λα ηζρχνπλ νπνηεδήπνηε κεηά απφ απαίηεζε ηνπ ηαηξνχ. 

Δλζαξξχλνπλ ηνπο γεληθνχο ηαηξνχο λα αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο, 

λα βειηηψλνπλ ηε ζεξαπεία, λα παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία αζζελψλ πνπ 

πάζρνπλ απφ κηα πνηθηιία ρξφλησλ λνζεκάησλ (θπξίσο ππέξηαζε θαη 

δηαβήηεο) θαη λα απμήζνπλ ην πνζνζηφ ζπληαγνγξάθεζεο γελνζήκσλ 
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θαξκάθσλ. Απηνί νη ζηφρνη ηίζεληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαγφλησλ 

πνπ επζχλνληαη γηα ηε ρακειή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζε απηά ηα 

πεδία. Βαζίδνληαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη απφ ην θνηλνβνχιην γηα ηε 

δεκφζηα πγεία, θαζψο θαη ζηηο ζπζηάζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία 

Αζθάιεηαο ησλ Πξντφλησλ Τγείαο (AFSSAPS- Agence Française de sécurité 

Sanitaire des Produits de Santé) θαη ηελ Αξρή Δζληθήο Τγείαο (HAS- Haute 

Autoritη de Santé) (Chevreul et al, 2010). 

 Ζ ζπκθσλία ησλ γεληθψλ ηαηξψλ ζε κηα ηέηνηνπ ηχπνπ ζχκβαζε εμαξηάηαη 

απφ κηα ζπλνιηθή αχμεζε ηεο απνδεκίσζήο ηνπο. Γηα ηελ απφδνζε πξφζζεησλ 

πιεξσκψλ ιακβάλεηαη ππφςε ν αξηζκφο ησλ αζζελψλ πνπ παξαθνινπζείηαη 

απφ ηνλ ηαηξφ θη έλαο αξηζκφο πνηνηηθψλ δεηθηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηξία 

πεδία (ηελ πξφιεςε, ηε κείσζε ηεο ζπληαγνγξάθεζεο αλαπνηειεζκαηηθψλ ή 

θαξκάθσλ κε παξελέξγεηεο φπσο νη βελδνδηαδεπίλεο, ηελ παξαθνινχζεζε θη 

αληηκεηψπηζε ρξφλησλ λνζεκάησλ θαη ηελ αχμεζε ηεο ζπληαγνγξάθεζεο 

γελνζήκσλ θαξκάθσλ). ήκεξα, ππάξρνπλ 16 αλάινγνη δείθηεο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε ηειηθνχο ή θη άκεζνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη ιακβάλνληαη ππφςε 

ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνδεκίσζεο πνπ ελδέρεηαη λα δηθαηνχληαη νη γεληθνί 

ηαηξνί. Σν ζπλνιηθφ θέξδνο κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα €7000 ην ρξφλν γηα έλα 

ηαηξφ πνπ επηηπγράλεη πάλσ απφ ην 85% ησλ ζηφρσλ θαη παξαθνινπζεί 

πεξηζζφηεξνπο απφ 1200 αζζελείο. Γελ ππάξρνπλ θπξψζεηο γηα ηνπο γεληθνχο 

ηαηξνχο πνπ δελ θαηνξζψλνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο θαζνξηζκέλνπο 

ζηφρνπο. 

Ζ απφδνζε ζε ζρέζε κε ην ζηφρν θαηαγξάθεηαη ηαθηηθά θη νη ηαηξνί 

κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ην επίπεδν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπο απφ ην δηθηπαθφ 

ηφπν ηεο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Χο βνεζήκαηα, γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ ηαηξψλ, κνηξάδνληαη θπιιάδηα ζηνπο αζζελείο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμία ηεο πξφιεςεο θαη ηα γελφζεκα 

θάξκαθα κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο απνδνρήο εθ κέξνπο ησλ αζζελψλ. 

Οη ζπκβάζεηο ηχπνπ CAPI απνδείρζεθαλ επηηπρεκέλεο ιακβάλνληαο ππφςε 

ηνλ αξηζκφ ησλ ηαηξψλ πνπ εγγξάθεθαλ ζε απηέο. Παξά ην γεγνλφο φηη νη 

ηαηξηθέο ελψζεηο ελζάξξπλαλ ηνπο ηαηξνχο λα κελ ππνγξάςνπλ απηέο ηηο 

ζπκβάζεηο, 12600 ηαηξνί είραλ εγγξαθεί κέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 2009. Σνλ 

Ηνχλην ηνπ 2010, κεηά απφ ελλέα κήλεο εθαξκνγήο, ην 55% ησλ ηαηξψλ 

θξίζεθε θαηάιιειν γηα λα ιάβεη ηελ πξφζζεηε ακνηβή πνπ πξνβιεπφηαλ ζηε 
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ζχκβαζε σο κπφλνπο επίηεπμεο ζηφρσλ, ε νπνία αληηζηνηρεί κέζν φξν ζε έλα 

πξφζζεην 5% ησλ απνδνρψλ ηνπο (€3000). Μεζνπξφζεζκα, νη ηζχλνληεο ηεο 

ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο πγείαο ζρεδηάδνπλ λα επεθηείλνπλ απηφλ ηνλ ηχπν 

ησλ ζπκβάζεσλ θαη ζε άιιεο εηδηθφηεηεο. 

2.4.3.3 πλνιηθά εηζνδήκαηα 

Σν 2007, ην αθαζάξηζην εηζφδεκα ησλ γεληθψλ ηαηξψλ ήηαλ 4,2 θνξέο 

πςειφηεξν απφ ην ΑΔΠ αλά θάηνηθν θαη ην θαζαξφ εηζφδεκά ηνπο κεηά ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη πξηλ ηε θνξνιφγεζε ήηαλ 40% πάλσ απφ ηα κέζα 

επίπεδα ησλ κηζζψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Γηα ηνπο εηδηθνχο ηαηξνχο, 

ην εηζφδεκα εμαξηάηαη απφ ηελ εηδηθφηεηά ηνπο, π.ρ. ηα θαζαξά έζνδα ησλ 

ρεηξνπξγψλ είλαη 2,6 θνξέο κεγαιχηεξα απφ ην εηήζην εηζφδεκα δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ θαη 7,3 θνξέο απφ ην αληίζηνηρν ησλ εξγαηψλ, ελψ ην θαζαξφ 

εηζφδεκα ησλ παηδηάηξσλ θηλείηαη ζηα ίδηα επίπεδα κε απηφ ησλ γεληθψλ 

ηαηξψλ (Πίλαθαο 2.2). 

2.4.3.4 Ιαηξνί πνπ εξγάδνληαη ζε δεκόζηα λνζνθνκεία 

Πξφθεηηαη γηα ηαηξνχο πνπ είλαη ππάιιεινη ηνπ θξάηνπο, νη νπνίνη 

επσθεινχληαη απφ ζπλζήθεο εξγαζίαο παξφκνηεο κε απηέο ησλ άιισλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Σν κέγεζνο θαη ην πνζφ ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο 

εμαξηάηαη απφ ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ σο εμήο: 

 νη παλεπηζηεκηαθνί λνζνθνκεηαθνί ηαηξνί έρνπλ κεηθηφ εηζφδεκα πνπ 

ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηα δηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα φζν θαη κε ηα 

λνζνθνκεηαθά ηνπο, ελψ παξάιιεια θαζνξίδεηαη θαη θιηκαθσηά κε βάζε 

ηελ αξραηφηεηα θαη ηελ ηεξαξρία, 

 λνζνθνκεηαθνί ηαηξνί, κεξηθήο ή πιήξνπο απαζρφιεζεο, νη νπνίνη 

πιεξψλνληαη, αλάινγα κε ην αλ εξγάδνληαη κε θαζεζηψο ζχκβαζεο ή επί 

ζεηεία, κε κεληαίν κηζζφ ηαπηφρξνλα εηζπξάηηνπλ δηάθνξα επηδφκαηα σο 

απνδεκίσζε γηα ηηο εθεκεξίεο εηνηκφηεηαο ηηο νπνίεο εθηεινχλ, 

 εμσηεξηθνί ηαηξνί (attachés) πνπ απαζρνινχληαη θαηά δηαθνπηφκελα 

δηαζηήκαηα ζηα λνζνθνκεία πιεξψλνληαη αλά κήλα αλάινγα κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ αλαιακβάλνπλ θαη ηηο εθεκεξίεο 

εηνηκφηεηαο ηηο νπνίεο εθηεινχλ 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη παλεπηζηεκηαθνί ηαηξνί έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

αζθνχλ ηελ ηαηξηθή ηδησηηθά εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ. Οη ακνηβέο ηνπο γηα ηελ 

ηδησηηθή απαζρφιεζε θξαηνχληαη απφ ηε δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ θη 
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απνδίδνληαη ζηνπο παλεπηζηεκηαθνχο αθνχ αθαηξεζεί έλα πνζφ γηα ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ λνζνθνκείνπ. Σν 

κέγεζνο ηνπ πνζνχ πνπ παξαθξαηείηαη εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο ρξήζεο 

ηνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηε θχζε ηεο θιηληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηελ νπνία αζθεί ηδησηηθά. 

Σν εηήζην εηζφδεκα ελφο πιήξνπο απαζρφιεζεο λνζνθνκεηαθνχ ηαηξνχ 

αξρίδεη απφ ηα €48000 θαη κπνξεί λα θηάζεη σο ηα €87000 ζην ηέινο ηεο 

θαξηέξαο ηνπο. ην πνζφ απηφ ππνινγίδνληαη ηα ρξήκαηα πνπ παξαθξαηνχληαη 

απφ ην κηζζφ γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο αιιά φρη νη απνδεκηψζεηο γηα ηελ 

εθηέιεζε εθεκεξηψλ θαζψο επίζεο θη ν θφξνο επί ηνπ εηζνδήκαηνο.  

Αμίδεη λα γίλεη εηδηθή κλεία ζηελ πξνζπάζεηα πηνζέηεζεο ζπζηήκαηνο 

«gatekeeping» (παξαπνκπψλ) πνπ έγηλαλ ζηε Γαιιία απφ ην 1998, νη νπνίεο 

ζηέθζεθαλ απφ απνηπρία θαζψο ην πηνζέηεζαλ κφιηο ην 10% ησλ γεληθψλ 

ηαηξψλ θαη ην 1% ησλ αζζελψλ. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ην ζχζηεκα απηφ 

αληηθαηαζηάζεθε ην 2004 απφ έλα ζχζηεκα φπνπ νη αζζελείο θαινχληαη λα 

επηιέμνπλ ηνλ «πξνηηκψκελν ηαηξφ», σο απηφλ πνπ ζα απνηεινχζε ηελ πξψηε 

επαθή κε ην ζχζηεκα πγείαο. Δμαίξεζε απνηειέζαλ νξηζκέλεο εηδηθφηεηεο ζηηο 

νπνίεο νη Γάιινη παξαδνζηαθά απεπζχλνληαη άκεζα, ρσξίο πξνεγνχκελε 

παξαπνκπή απφ γεληθφ ηαηξφ. πγθεθξηκέλα, νη αζθαιηζκέλνη έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα επηζθεθζνχλ άκεζα ηνπο νθζαικίαηξνπο, γπλαηθνιφγνπο θαη 

ςπρίαηξνπο. Δπίζεο, παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 16 εηψλ εμεηάδνληαη άκεζα απφ 

παηδίαηξν. 

Ζ λέα κέζνδνο δε ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηνπο ηαηξνχο, αιιά 

ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε νηθνλνκηθά αληηθίλεηξα γηα ηνπο αζζελείο. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νη αζθαιηζκέλνη δελ έρνπλ επηιέμεη ηνλ γεληθφ ηνπο ηαηξφ, ή 

θαηαθεχγνπλ ζε γεληθφ ηαηξφ δηαθνξεηηθφ ηνπ δεισκέλνπ σο πξνηηκψκελνπ ή 

επηζθέπηνληαη άκεζα έλαλ εηδηθφ ηαηξφ ρσξίο πξνεγνχκελε παξαπνκπή, ε 

αζθάιεηά ηνπο θαιχπηεη κφλν ην 30% ησλ εμφδσλ αληί γηα ην θαζηεξσκέλν 

70%. Δπηπξφζζεηα, νη ηαηξνί ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο κπνξνχλ λα ρξεψζνπλ έλα 

ζπκπιεξσκαηηθφ πνζφ εθηφο απφ ηελ θαζνξηζκέλε ηηκή, πνπ θπκαίλεηαη απφ 

ην 17,8 σο ην 19,1% απηήο. 

Πεξηζζφηεξνη απφ ην 99% ησλ Γάιισλ είρε επηιέμεη πξνηηκψκελν ηαηξφ 

κέρξη ην Μάτν ηνπ 2006. Αλ θαη πηζηεχεηαη φηη κε ην λέν ζχζηεκα κπνξεί λα 

απμεζεί ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο έρνπλ δηαηππσζεί 
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επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ην νηθνλνκηθφ ζθέινο απηήο ηεο κεηαξξχζκηζεο, θαζψο 

νη πιεξσκέο πξνο ηνπο ηαηξνχο απμάλνληαη (Naiditch, Dourgnon, 2009). 

     ΠΙΝΑΚΑ 2.2 Δηήζην εηζόδεκα ησλ απηναπαζρνινύκελσλ ηαηξώλ  

Γείθηεο GP Υεηξνπξγνί Χηνξηλνιαξπγγνιόγνη Παηδίαηξνη 

Μέζν εηήζην εηζόδεκα 

αλά επάγγεικα (ζε 

ρηιηάδεο επξώ) 

125 235 173 129 

Γείθηεο  

(ΑΔΠ αλά θάηνηθν, 

ζεσξείηαη όηη είλαη 1) 

4,2 7,8 5,8 4,3 

Καζαξό εηζόδεκα πξηλ 

ηε θνξνιόγεζε αλά 

επάγγεικα 

( ζε ρηιηάδεο επξώ) 

67 127 82 69 

Γείθηεο 

(αθαζάξηζην εηζόδεκα 

αλά θάηνηθν, ζεσξείηαη 

όηη είλαη 1) 

2 4,2 2,7 2,3 

Γείθηεο  

(κέζνο κηζζόο 

δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ, 

ζεσξείηαη όηη είλαη 1) 

1,4 2,6 1,7 1,4 

Γείθηεο  

(κέζνο κηζζόο εξγαηώλ, 

ζεσξείηαη όηη είλαη 1) 

3,8 7,3 4,7 3,9 

Πηγή: Eco-Santé 2010, ππόζβαζη από Chevreu, 2010. 

2.5 Γεξκαλία 

Ζ Γεξκαλία είλαη ε θαηεμνρήλ ρψξα πνπ εθαξκφδεη ην ζχζηεκα ηεο 

ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πγείαο (ηχπνπ Bismarck). 

Οη ηαηξνί πνπ εξγάδνληαη ζε λνζνθνκεία, γεξνθνκεία ή ηδξχκαηα 

απνθαηάζηαζεο πιεξψλνληαη κε κηζζφ. Σα δεκφζηα θαη ηα κε-θεξδνζθνπηθά 

λνζνθνκεηαθά ηδξχκαηα ζπλήζσο πιεξψλνπλ κε δεκφζηα κηζζνιφγηα, ελψ ηα 

αληίζηνηρα θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα ίζσο λα πιεξψλνπλ ρακειφηεξνπο ή 

πςειφηεξνπο κηζζνχο ή επηπξφζζεηεο πιεξσκέο. Απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2004 

ρνξεγείηαη ζηνπο ηειεηφθνηηνπο ηαηξνχο ε πιήξεο άδεηα άζθεζεο 
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επαγγέικαηνο, ε νπνία ζπκβαδίδεη κε κηα νπζηψδε αχμεζε πεξίπνπ 29000 

επξψ ζην εηήζην αθαζάξηζην εηζφδεκα γηα απηνχο πνπ εξγάδνληαη ζχκθσλα κε 

ηνπο κηζζνινγηθνχο θαλφλεο ηνπ δεκνζίνπ (Busse & Riesberg, 2004).  

Οη ππεξεζίεο πεξηπαηεηηθήο ηαηξηθήο θξνληίδαο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ 

λνζνθνκείσλ ή ζηα ηδησηηθά ηαηξεία ππφθεηληαη ζε απζηεξά πξνθαζνξηζκέλν 

πιαίζην ακνηβψλ. Τπάξρνπλ δχν πξνγξάκκαηα ακνηβψλ, έλα γηα ηελ 

ππνρξεσηηθή αζθάιηζε πγείαο θη έλα γηα ηελ ηδησηηθή πεξίζαιςε. 

2.5.1 Η πιεξσκή ησλ ηαηξώλ ζηηο λνκνζεηεκέλεο ξπζκίζεηο ηεο αζθάιηζεο 

πγείαο 

Ζ πιεξσκή ησλ ηαηξψλ απφ ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε πγείαο δελ είλαη άκεζε 

αιιά ππφθεηηαη ζε κηα δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη δχν θχξηα βήκαηα. 

Πξψηνλ, ηα ηακεία αζζελείαο θάλνπλ ζπλνιηθέο πιεξσκέο ζηηο ηαηξηθέο 

ελψζεηο γηα ηελ απνδεκίσζε φισλ, ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αζθάιηζε πγείαο, ηαηξψλ αληί λα πιεξψζεη ηνπο ηαηξνχο άκεζα. Ζ ζπλνιηθή 

πιεξσκή ζπλήζσο απνηειεί αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο κε 

ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν ηελ θαηά θεθαιήλ πιεξσκή αλά κέινο ή 

αζθαιηζκέλν πνιίηε, θαιχπηνληαο φιεο ηηο ππεξεζίεο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ 

ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κε ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε πγείαο  ηαηξψλ. Απφ ην 

2003, ηα ηακεία αζζελείαο πιεξψλνπλ θαηά θεθαιήλ ακνηβέο ζηηο ηνπηθέο 

ελψζεηο ησλ ηαηξψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηελ 

πεξηνρή. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2002, ηα ηακεία αζζελείαο πιήξσλαλ θαηά 

θεθαιήλ ακνηβέο γηα φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο κφλν ζε έλα ηνπηθφ ηαηξηθφ 

ζχιινγν, δειαδή ζηελ έδξα ηνπ ηακείνπ. Οη ζχιινγνη έπεηηα ξχζκηδαλ νη ίδηνη 

ηε δηαλνκή ησλ απνδεκηψζεσλ, αλάκεζα ζηα κέιε ηνπο. Οη πιεξσκέο 

πνηθίιινπλ αλάκεζα ζηα ηακεία εληφο θάζε θξαηηδίνπ θαη θπζηθά αλάκεζα ζε 

δηαθνξεηηθά θξαηίδηα. Δλψ ηα πεξηζζφηεξα επηθνπξηθά ηακεία πιεξψλνπλ 

πςειφηεξν θαηά θεθαιήλ πνζφ απφ ην κέζν φξν, ηα γεληθά πεξηθεξεηαθά θαη 

ηα ζπληερληαθά αζθαιηζηηθά ηακεία ζπλήζσο πιεξψλνπλ ρακειφηεξν πνζφ 

απφ ην κέζν φξν. Οη αληίζηνηρεο απνδεκηψζεηο γηα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ησλ 

εηαηξεηψλ πνηθίιινπλ αιιά, αλ ζεσξεζνχλ εληαία, θπκαίλνληαη γχξσ ζην κέζν 

φξν. Σν δεχηεξν βήκα ζηηο πιεξσκέο ησλ ηαηξψλ είλαη ε ππνρξέσζε ησλ 

ηαηξηθψλ ελψζεσλ λα δηαλείκνπλ ηηο ζπλνιηθέο πιεξσκέο αλάκεζα ζηα κέιε 

ηνπο ζχκθσλα κε κηα  “Δληαία Κιίκαθα Αμίαο” θαη πξφζζεηεο ξπζκίζεηο. Πξηλ 

απφ ηελ πιεξσκή, νη ηαηξηθέο ελψζεηο πξέπεη λα ειέγμνπλ, θαηαγξάςνπλ θαη 
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λα αλαθεθαιαηψζνπλ ηα δεδνκέλα πνπ απνηεινχλ ηε βάζε απηψλ ησλ 

ππνινγηζκψλ. 

Όιεο νη εγθεθξηκέλεο ηαηξηθέο δηαδηθαζίεο αλαθέξνληαη ζηελ Δληαία 

Κιίκαθα Σηκψλ (ΔΚΣ) (Busse & Riesberg, 2004). Μηα κεηθηή επηηξνπή ζε 

νκνζπνλδηαθφ επίπεδν, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

Δληαία Κιίκαθα Σηκψλ. Ζ θιίκαθα αλαθέξεη φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ 

λα παξαζρεζνχλ απφ ηνπο ηαηξνχο ζηα κέιε ηεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο 

πγείαο. Πέξα απφ ηηο 147 βαζηθέο ππεξεζίεο (ζπκβνπιέο, επηζθέςεηο, έιεγρνο 

θ.ά. ), νη ηαηξηθέο πξάμεηο θαηαγξάθνληαη αλά εηδηθφηεηα. Σν θεθάιαην γηα ηε 

γεληθή ρεηξνπξγηθή θαη ηελ νξζνπεδηθή απαξηζκεί 355 πξάμεηο, γηα ηελ 

σηνξηλνιαξπγγνινγία 97, γηα ηελ παζνινγία 87 θ.ν.θ. ε θάζε ηαηξηθή πξάμε 

δηαηίζεηαη έλαο αξηζκφο πφλησλ θη αλαθέξνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

δηεθδίθεζε απνδεκίσζεο, φπσο είλαη νη ζπγθεθξηκέλεο ελδείμεηο γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ή ηνλ απνθιεηζκφ άιισλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ίδηαο επίζθεςεο  . ην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ θάζε ηδηψηεο ηαηξφο 

ελεκεξψλεη ηελ ηαηξηθή έλσζε γηα ηελ απνδεκίσζε πνπ δηεθδηθεί σο ακνηβή 

γηα ην ζπλνιηθφ αξηζκφ πφλησλ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ηαηξηθέο πξάμεηο πνπ 

εθηέιεζε. Δλψ νη ηαηξνί πιεξψλνληαη ζε κεληαία βάζε ζχκθσλα κε 

πξνεγνχκελα ζηνηρεία, ε πξαγκαηηθή ηνπο απνδεκίσζε ζα εμαξηεζεί απφ ηνπο 

εμήο παξάγνληεο: 

 Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο πνπ γίλεηαη αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ρσξίδεηαη απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ησλ πφλησλ, πνπ πξνθχπηνπλ απ’ φιεο ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ αλαθέξεη 

νη ηαηξνί,  ησλ ζπλεπαγφλησλ απνδεκίσζε εληφο ηνπ ηνπηθνχ ηαηξηθνχ 

ζπιιφγνπ, νχησο ψζηε ε ρξεκαηηθή αμία ηνπ θάζε πφληνπ δε κπνξεί λα 

πξνβιεθζεί θαζψο εμαξηάηαη απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πφλησλ. Ζ 

ρξεκαηηθή αμία ρξεζηκνπνηείηαη έπεηηα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηξηκεληαίαο 

απνδεκίσζεο ησλ ηαηξψλ. 

 Ζ πξαγκαηηθή απνδεκίσζε ίζσο λα ηξνπνπνηείηαη κέζσ ηεο Κιίκαθαο 

Γηαλνκήο ηεο Απνδεκίσζεο, ε νπνία είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε ηαηξηθή 

έλσζε. Με απηφ ην κέηξν, νη ειάρηζηεο θη νη κέγηζηεο αμίεο ησλ πφλησλ γηα ηηο 

δηάθνξεο εηδηθφηεηεο ή ηαηξηθέο πξάμεηο ξπζκίδνληαη ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζηηο κεγάιεο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο εηδηθφηεηεο. 
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 Ζ αλά πξάμε πιεξσκή κπνξεί λα δηαθέξεη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή, απφ 

ηξίκελν ζε ηξίκελν θαη ζπρλά κεηαμχ ησλ εηδηθνηήησλ ζε έλα κφλν θξαηίδην. 

Ζ Δληαία Κιίκαθα Σηκψλ είλαη ε ξαρνθνθαιηά ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο θαηά 

πξάμεο θαη πεξίπησζε ακνηβήο γηα ηηο πεξηπαηεηηθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο. ε 

κεξηθέο ηαηξηθέο παξεκβάζεηο δίλεηαη έλαο εηδηθφο αξηζκφο ζε απηφ ην εηδηθφ 

ηηκνιφγην, γηα παξάδεηγκα νη ρεηξνπξαθηηθέο δηαδηθαζίεο. Πνιιέο άιιεο 

παξεκβάζεηο, φκσο, ίζσο λα παξαρζνχλ θη έπεηηα ρξεσζνχλ ζην πιαίζην κηαο 

επξχηεξεο θαηεγνξίαο απηνχ ηνπ ζρήκαηνο πιεξσκψλ, γηα παξάδεηγκα , 

ζπκβνπιέο πεξί ελφο πγηεηλνχ ηξφπνπ δηαβίσζεο.  Γε κπνξεί ν θάζε ηαηξφο λα 

αηηείηαη απνδεκίσζε γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

θαηαγξάθνληαη ζηελ Δληαία Κιίκαθα Σηκψλ θαζψο ππάξρνπλ εηδηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδεκίσζε πνιιψλ ηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ (Πίλαθαο 

2.3). 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2.3 Απνδεκηώζεηο ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξώλ, νη 20 θνξπθαίεο 

ζύκθσλα κε ηνλ ηδίξν, κε αξηζκό πόλησλ αλά ππεξεζία, 2002 (Γεξκαλία). 

 

Καηάηαμε Τπεξεζία Αξηζκόο πόλησλ 

% πιεξσκήο γηα 

όινπο ηνπο 

ζπκβεβιεκέλνπο 

ηαηξνύο 

1 

Βαζηθή απνδεκίσζε/αλά 

αζζελή/3κελν 

νηθνγελεηαθνί ηαηξνί :265 

(475 γηα ζπληαμηνχρνπο), 

εηδηθνί ηαηξνί:40-420 20,8 

2 

Δπεμήγεζε, ζρεδηαζκφο θαη 

ζπληνληζκφο 180 5 

3 Απνδεκίσζε επίζθεςεο 50 4,8 

4 

Βαζηθή πιεξσκή 

νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ/3κελν 90 2,9 

5 

Δληαηηθή ζπκβνπιεπηηθή γηα 

ηελ επίδξαζε ηεο αζζέλεηαο θη 

απαζρφιεζε κε απηή 

300 (600 αλ δηαξθεί 

πεξηζζφηεξν απφ 30 ιεπηά) 2,2 

6 Δπίζθεςε ζην ζπίηη 300 (600 αλ είλαη άκεζε) 1,9 

7 

Απνδνηηθή παξνρή θαη/ή 

έλαξμε ππεξεζηψλ 

εξγαζηεξίνπ 

5-240 αλάινγα κε ηελ 

εηδηθφηεηα 1,9 

8 

πλνιηθή εμέηαζε ηνπ 

ζψκαηνο 320 1,6 

9 

MRI θεθαιήο, ζπλδέζκσλ 

ησλ άθξσλ 1150 1,5 
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10 

Απνδεκίσζε ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ γηα λχρηεο, 

ζαββαηνθχξηαθα θη ακνηβή 

γηα ηελ επίζεκε άδεηα 200-300 1,4 

11 

Τπέξερνο νξγάλσλ 

νπξνπνηεηηθνχ-

αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο 400 1,2 

12 

MRI πεξηνρψλ ηνπ ζψκαηνο 

δηαθνξεηηθψλ απφ ηελ θεθαιή 

θαη ηνπο ζπλδέζκνπο ησλ 

άθξσλ 1150 1,1 

13 Τπέξερνο θνηιηαθήο ρψξαο 520 1,1 

14 

Αμνληθή ηνκνγξαθία 

πεξηνρψλ ηνπ ζψκαηνο 

δηαθνξεηηθψλ απφ ηελ θεθαιή 

θαη ηνπο ζπλδέζκνπο ησλ 

άθξσλ 80 0,9 

15 Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα 100-250 0,8 

16 

Βαζηθή απνδεκίσζε 

εξγαζηεξίνπ 5-110 0,8 

17 

Φπρνζεξαπεία 

(καθξνπξφζεζκε, αηνκηθή) 1450 0,8 

18 

Αλίρλεπζε θαξθίλνπ ζηηο 

γπλαίθεο 

310 (260 γηα άλδξεο) (+140 

ε θπηαξξνινγηθή εμέηαζε) 0,8 

19 Πξνγελλεηηθή θξνληίδα 1850 0,8 

20 

Βαζηθή θιηληθή λεπξνινγηθή 

εθηίκεζε 170 0,7 

 

Σημείωζη : MRI: Magnetic resonance imaging- καγλεηηθή ηνκνγξαθία 

Πηγή : Federal Association of SHI (Statutory Health Insurance) Physicians, 2004 (49); 

Federal Associations of SHI, όπωρ παπαηίθεηαι ζε Busse & Riesberg., 2004. 

  

 

Μηα αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο ησλ ηαηξψλ αλάκεζα ζην 1995 θαη 

ην 2001 δείρλεη φηη, ιφγσ ηνπ πςειφηεξνπ αξηζκνχ ησλ ηαηξψλ θαη ησλ 

πςειφηεξσλ επηπέδσλ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ αλά ηαηξφ θάησ απφ πξννπηηθέο 

ζπλζήθεο δαπαλψλ, ε απνδεκίσζε παξέκεηλε ζρεδφλ ζηαζεξή αλά ηαηξφ θαη 

ζρεδφλ ζηαζεξή αλά ηαηξηθή πξάμε (ζπγθεθξηκέλα ην 1995 κε ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ζπκβεβιεκέλσλ κε ην SHI ηαηξψλ ζηνπο 88165 ε κέζε εηήζηα 

απνδεκίσζε αλά ηαηξφ ήηαλ 189644 επξψ θαη ην 2001 κε αξηζκφ 

ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξψλ ζηνπο 128333 ε κέζε εηήζηα απνδεκίσζε ήηαλ 

180780 επξψ)  (Federal Association of SHI Physicians, 2004, Wörz, Busse, 2005 ). 
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Σν πξναλαθεξφκελν φξην πφλησλ αλά αζζελή ήηαλ κηα κεξηθή ιχζε ζε 

απηά ηα πξνβιήκαηα. Σν κέζν εηήζην εηζφδεκα απφ ηελ ππνρξεσηηθή 

αζθάιηζε πγείαο πνηθίιιεη απφ ηα 64000 επξψ γηα ηνπο δεξκαηνιφγνπο θαη 

ηνπο ρεηξνπξγνχο ζηα 96000 επξψ γηα ηνπο παζνιφγνπο (ηα πνζά απηά 

αλαθέξνληαη ζην θαζαξφ θέξδνο ησλ ηαηξψλ πξηλ ηελ θνξνιφγεζή 

ηνπ)(Πίλαθαο 2.4). Χζηφζν, παξά ηα κέηξηα πνζνζηά αχμεζεο ηεο 

απνδεκίσζεο αλά ηαηξφ, ην εηζφδεκα ησλ ηδησηψλ ηαηξψλ παξέκεηλε κάιινλ 

πςειφ, θπξίσο εμαηηίαο ησλ πξφζζεησλ εηζνδεκάησλ απφ πεγέο άιιεο εθηφο 

ηεο SHI. Ηδηαίηεξα, νη απνδεκηψζεηο απφ ηελ ηδησηηθή αζθάιεηα πγείαο θαη ηηο 

ηδησηηθέο πιεξσκέο ησλ αζζελψλ έρνπλ απμεζεί νπζηαζηηθά. Οη ηδησηηθά 

αζθαιηζκέλνη αζζελείο, αληίζεηα κε ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηελ ππνρξεσηηθή 

αζθάιηζε πγείαο πξέπεη λα πιεξψζνπλ άκεζα ηνπο ηαηξνχο θη έπεηηα 

απνδεκηψλνληαη απφ ηελ αζθάιεηά ηνπο. Δλψ ππάξρεη κηα ιίζηα ηηκψλ γηα ηηο 

ηδησηηθά εθηεινχκελεο ηαηξηθέο πξάμεηο, ζην πιαίζην δηαηάγκαηνο πνπ έρεη 

εθδνζεί απφ ην Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Τγείαο, νη ηαηξνί ζπλήζσο ρξεψλνπλ 

1,7 ή 2,3 θνξέο πεξηζζφηεξα (πνπ είλαη ηα κέγηζηα επίπεδα απνδεκηψζεσλ απφ 

ηελ θπβέξλεζε θαη ηηο πεξηζζφηεξεο ηδησηηθέο αζθάιεηεο πγείαο γηα 

εξγαζηεξηαθέο θαη θιηληθέο ππεξεζίεο αληίζηνηρα) ή αθφκα πεξηζζφηεξα. Χο 

εθ ηνχηνπ, ηα εηζνδήκαηα ησλ ηαηξψλ εθηηκψληαη λα είλαη απφ ηξεηο σο πέληε 

θνξέο πςειφηεξα απφ ην κέζν φξν ησλ κηζζψλ ησλ εξγαηνηερληηψλ θαη δχν σο 

ηξεηο θνξέο πςειφηεξα απφ ην κέζν κηζζνιφγην ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

ππαιιειηθέο ζέζεηο. 
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ΠΙΝΑΚΑ 2.4 Γείθηεο γηα ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από 

ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο κε ηελ Τπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Τγείαο ηαηξνύο. 

Αιιαγέο ζηνλ αξηζκό ησλ ηαηξώλ, ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο θαη ηελ 

απνδεκίσζε θαηά ηελ πεξίνδν 1980-2001 (ζε ηξέρνληεο ηηκέο).  

 

 

Αξηζκόο 

ζπκβεβιε- 

κέλσλ 

 κε ηελ 

ππνρξεσ- 

ηηθή 

αζθάιηζε 

πγείαο 

 ηαηξώλ 

Απνδεκίσ- 

ζε γηα όινπο 

ηνπο ηαηξνύο 

(ζε 

δηζεθαηνκ- 

κύξηα επξώ) 

Απνδε-

κίσζε/ 

ηαηξό 

(€) 

Πεξηπη

ώζεηο
γ
 

(ζε 

εθαηνκ- 

κύξηα) 

Έμνδα/πε

-ξίπησζε 

(€) 

Αξηζκόο 

πεξηπηώ- 

ζεσλ 

 αλά 

αζθαιη- 

ζκέλν 

Τπνρξεσ- 

ηηθήο 

Αζθά- 

ιηζεο 

 Τγείαο θη 

έηνο 

Έμνδα/ 

Αζθαιη- 

ζκέλν (€) 
 

1980
α 

 55743 7,4 132932 252,1 29,4 4,6 209,8 
 

1985
α 63056 9,6 152404 268,3 35,7 4,8 264,9 

 
1990

α 71218 12,5 175237 320,8 38,9 5,5 329 
 

1995
α 88165 16,7 189644 400,8 41,7 6,7 412,4 

 
1996

β 107071 20,1 188100 508,8 39,6 7,1 396,3 
 

1997
β 108734 20,5 188074 523,2 39 7,3 401,9 

 
1998

β 110339 20,6 186788 532,2 38,7 7,5 406,7 
 

1999
β 122604 21,7 176830 551,3 39,3 7,7 425,7 

 
2000

β 128670 22,5 174866 558,1 40,3 7,8 440,7 
 

2001
β 128333 23,2 180780 564,6 41,1 8 455,5 

Αιιαγ
ή (%)  
1996-
2001 20% 15% -4% 9% 4% 13% 15% 

 

 

εκεηψζεηο: 
α
 Αθνξά ηε Γπηηθή Γεξκαλία, 

β 
 ηα δεδνκέλα αθνξνχλ ηελ ελσκέλε Γεξκαλία θη 

απφ ην 1999 θη έπεηηα αθνξνχλ θαη ηνπο ςπρνζεξαπεπηέο 
γ 

σο πεξίπησζε νξίδεηαη κία ή 

πεξηζζφηεξεο επαθέο κε ηνλ ίδην ηαηξφ αλά ηξίκελν.  

Πηγή: Federal Association of SHI Physicians, 2004 (49); Wörz, Busse, 2005 (8, όπωρ 

παπαηίθεηαι ζηον Busse , Riesberg , 2004 ). 
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Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2005 ηζρχεη κηα αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηεο Δληαίαο 

Κιίκαθαο Σηκψλ, ε  EBM 2000plus (Busse & Riesberg, 2004). Βαζηδφκελε 

ζηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο θαηά 

πξάμε θαη πεξίπησζε απνδεκίσζεο ησλ ηαηξψλ θαη ησλ ζχλζεησλ ακνηβψλ, 

δηαθξίλεη θαζαξά ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο 

νηθνγελεηαθνχο ηαηξνχο απφ απηέο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο εηδηθνχο. 

Καηλνηφκν ζηνηρείν ηεο είλαη φηη ε θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε απνδεκίσζε 

βαζίδεηαη ζε κηα εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ ρξφλνπ γηα ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ηεο 

αιεζνθάλεηαο ησλ ηζρπξηζκψλ. Ζ ππνινγηζκέλε αμία γηα ην ηαηξηθφ κέξνο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ νξίζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζηα 0,77 επξψ αλά  

ιεπηφ ην 2003, πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ εθηηκψκελν ρξφλν πνπ απαηηείηαη απφ 

ηνλ ηαηξφ γηα λα πξνζθέξεη ηελ απαηηνχκελε πεξίζαιςε ζηνλ αζζελή. Απηφ ην 

πνζφ πξνζηίζεηαη  ζηελ ππνινγηζκέλε αμία ηνπ ηερληθνχ κέξνπο ηεο ηαηξηθήο 

πξάμεο (επξψ/ιεπηφ x ιεπηά). Απηή ε ηηκή επηηξέπεη ηελ απφζβεζε ησλ 

επελδχζεσλ θη αθφκα παξέρεη έλα ζπγθξηηηθά δπλαηφ θίλεηξν γηα ηελ εθηέιεζε 

ηερληθψλ παξεκβάζεσλ.  

2.5.2 Πνηνηηθά ζηνηρεία ηεο αγνξάο πγείαο 

Ζ απφθηεζε απφ ηνπο ηαηξνχο ηνπ δηθαηψκαηνο λα εθηεινχλ εηδηθέο ππεξεζίεο, 

ζηηο νπνίεο θπξίσο πεξηιακβάλνληαη επεκβαηηθέο δηαδηθαζίεο ή δηαδηθαζίεο 

ηαηξηθήο απεηθφληζεο, απαηηεί ηελ εθπιήξσζε νξηζκέλσλ απαηηήζεσλ 

πηζηνπνίεζεο επηπξφζζεηα ηεο απφθηεζεο ηνπ ηίηινπ ηεο εηδηθφηεηαο. Απηφ 

ηζρχεη γηα πεξίπνπ 30% απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δληαία 

Κιίκαθα Σηκψλ. Ζ πηζηνπνίεζε απνθηάηαη φηαλ νη εγθαηαζηάζεηο ησλ 

ηαηξείσλ εθπιεξψλνπλ ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη θη 

νη ελδηαθεξφκελνη ηαηξνί έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξφζζεηε εθπαίδεπζε, ε 

νπνία νξίδεηαη απφ έλαλ ειάρηζην αξηζκφ αληηκεηψπηζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

πεξηζηαηηθψλ θάησ απφ επίβιεςε. Τπάξρνπλ επίζεο θάπνηεο νξγαλσηηθέο 

απαηηήζεηο πνπ εμεηάδνληαη γηα ηελ απφδνζε πηζηνπνίεζεο. Γηα παξάδεηγκα, 

απαηηείηαη κηα ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε κηα θαξδηνρεηξνπξγηθή κνλάδα ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή γηα ηελ απφθηεζε πηζηνπνίεζεο γηα ηελ εθηέιεζε 

δηαδεξκηθήο αγγεηνπιαζηηθήο ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ (PTCA). Δηδηθή 

πηζηνπνίεζε απαηηείηαη γηα ηελ αξζξνζθφπεζε, ηε δνθηκαζία θνπψζεσο ζε 

θπιηφκελν ηάπεηα, ηελ εθηέιεζε ππεξήρσλ θη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θ.α. 

Ζ εθηέιεζε άιισλ πξάμεσλ δελ απαηηεί κφλν εηδηθή πηζηνπνίεζε, αιιά επίζεο 
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απφδεημε επαξθνχο εκπεηξίαο, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ έλαλ ειάρηζην 

αξηζκφ εθηειέζεσλ ησλ πξάμεσλ, γηα παξάδεηγκα 200 θνινλνζθνπήζεηο ή 350 

PTCA. 

Ζ επαλάιεςε ηεο πηζηνπνίεζεο απαηηείηαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ιήςεο απνδεκίσζεο γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθψλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ, 

εληφο ησλ ζπκβάζεσλ, απφ ηα ηακεία αζζελείαο. Οη πξνυπνζέζεηο δηαηήξεζεο 

ηεο πηζηνπνίεζεο ξπζκίδνληαη ζηα ζπκβφιαηα θαη πνηθίιινπλ, φζνλ αθνξά ηελ 

ηαηξηθή πξάμε ε νπνία εμεηάδεηαη. Οη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ εθηέιεζεο ηεο ηαηξηθήο πξάμεο ζε έλα 

ρξφλν ή επηβεβαίσζε ηεο πεξίπησζεο θη αμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ (κε 

θαηψηαηα φξηα γηα ηελ επαηζζεζία, γηα παξάδεηγκα). Δπηπιένλ, νη ζπκβάζεηο 

πεξηιακβάλνπλ επίζεο ζπκθσλίεο φηη νη ηαηξνί εκπιέθνληαη ζε ελέξγεηεο 

βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο, φπσο ε παξαθνινχζεζε ή ζπκκεηνρή ζε ζεκαληηθά 

γεγνλφηα (π.ρ. ηαηξηθά ζπλέδξηα). Οη πξνυπνζέζεηο, γεληθά, νξίδνληαη απφ ηελ 

Οκνζπνλδηαθή Έλσζε ησλ Ηαηξψλ ηεο SHI θη αλαθέξνληαη ζηηο ζπκβάζεηο πνπ 

ζπλάπηνληαη κεηαμχ ησλ ηακείσλ αζζελείαο θαη ησλ ηνπηθψλ ηαηξηθψλ 

ζπιιφγσλ. 

     Ζ απνδεκίσζε ησλ ηαηξψλ ππφθεηηαη ζε πεξαηηέξσ έιεγρν γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο ππεξβνιηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ιαλζαζκέλσλ ηζρπξηζκψλ. Έλαο 

ηαηξφο κπνξεί λα ππφθεηηαη ηπραία ζε έιεγρν ηεο εθηέιεζεο ηαηξηθψλ πξάμεσλ 

ή αλ ηα επίπεδα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ή νη παξαπνκπέο ησλ αζζελψλ ηνπ ζε 

λνζνθνκεία αλά θάηνηθν είλαη πςειφηεξεο απφ απηέο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ ηεο 

ίδηαο εηδηθφηεηαο ζε παξφκνηα πεξηζηαηηθά. Γηα λα απνθχγεη ην πξφζηηκν, ν 

ηαηξφο νθείιεη λα δηθαηνινγήζεη ηα πςειφηεξα πνζνζηά ρξεζηκνπνίεζεο 

δεδνκέλσλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ ή παξαπνκπψλ, ηα νπνία ίζσο λα νθείινληαη ζε 

εμέηαζε πςειφηεξνπ αξηζκνχ ζνβαξά άξξσζησλ αζζελψλ. Οη επηηξνπέο 

ειέγρνπ ηεο ρξήζεο ηαηξηθψλ πξάμεσλ θη νη αληίζηνηρεο επηηξνπέο δηαηηεζίαο 

είλαη ππεχζπλεο γηα απηνχο ηνπο ειέγρνπο, απνηεινχκελεο απφ ίζν αξηζκφ 

ηαηξψλ θη αληηπξνζψπσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. 

2.5.3 Ρπζκίζεηο ηδησηηθνύ ηνκέα 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε πιεξσκή ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο νξγαλψλεηαη 

δηαθνξεηηθά. Οη θαηάινγνη θνζηνιφγεζεο ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ ζηελ 

ηδησηηθή αζθάιηζε ηζρχνπλ ηφζν γηα ηελ εμσηεξηθή φζν θαη ηελ εζσηεξηθή 

θξνληίδα ησλ αζζελψλ. Καιχπηνπλ επίζεο ηφζν ηηο άκεζεο πιεξσκέο ησλ 
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αζζελψλ φζν θαη ηηο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Οη ακνηβέο βαζίδνληαη 

ζην ζχζηεκα ησλ θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκψλ θαη θαζνξίδνληαη απφ 

ην Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο, ην νπνίν 

ιακβάλεη ζπκβνπιέο απφ ηνλ Οκνζπνλδηαθφ Ηαηξηθφ χιινγν. ηνλ θαηάινγν 

ηηκψλ ησλ ηαηξψλ, γηα παξάδεηγκα, ζε θάζε θιηληθή δηαδηθαζία δίδεηαη κηα ηηκή 

θη έλαο νξηζκέλνο αξηζκφο πφλησλ. Δπηπξφζζεηα, πξνζδηνξίδνληαη ε απιή ηηκή 

ρξέσζεο θη ε κέγηζηε ηηκή ρξέσζεο. Ζ ηειεπηαία θαζνξίδεηαη ζπλήζσο 2-3 

θνξέο πςειφηεξε απφ ηελ απιή ηηκή, αιιά νξηζκέλεο πξάμεηο κπνξνχλ λα 

ρξεψλνληαη κφλν 1,7 θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ηελ απιή ηηκή. Δπηπιένλ, ζηνλ 

θαηάινγν αλαθέξνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδεκίσζε, φπσο ε δηάξθεηα, 

ε εθηέιεζε, ε θαηαγξαθή ή ηα φξηα πνπ αθνξνχλ ην ζπλδπαζκφ θιηληθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Χζηφζν, ν θαηάινγνο δελ αληαπνθξίλεηαη πνιχ θαιά ζηελ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο απνδεκίσζεο, πνιιέο ππεξεζίεο 

πγείαο είλαη εληαγκέλεο ζε πην γεληθά αληηθείκελα, φπσο νη ζπκβνπιέο ζρεηηθά 

κε ηελ πξφιεςε, πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ απηνζεξαπεία, φζν θαη ζηνλ ηξφπν 

δσήο(ζαλ πξάμε αληηζηνηρεί ζην λνχκεξν 34 θη απνδεκηψλεηαη κε 17,39 € ζην 

πιαίζην ηεο απιήο ρξέσζεο θαη κε 40,23 € φηαλ ε ρξέσζε πνιιαπιαζηάδεηαη 

κε ην ζπληειεζηή 2,3. 

Ζ ιίζηα ησλ «αηνκηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο» παξνπζηάδεη κηα επηινγή ησλ 

«δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ θαη’ απαίηεζε ησλ αζζελψλ». Οη ππεξεζίεο πνπ 

αλαθέξνληαη εθεί κπνξνχλ λα πξνζθέξνληαη ζε αζζελείο πνπ πιεξψλνπλ 

επηπιένλ πνζά γηα λα απνιακβάλνπλ επηπιένλ ππεξεζίεο απφ ηε SHI. 

2.6 Γαλία 

2.6.1 Γεληθά ζηνηρεία 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο είλαη ε απνθέληξσζε, αλ θαη 

δηαθαίλεηαη κηα ηάζε χθεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηε 

κείσζε ησλ πεξηθεξεηψλ. Οη πεξηνρέο θαηέρνπλ θαη δηνηθνχλ ηα λνζνθνκεία 

θαη απνδεκηψλνπλ, κεξηθψο ή ζπλνιηθά, ηνπο ηδηψηεο ηαηξνχο, γεληθνχο ή 

εηδηθνχο.  

Όινη νη Γαλνί έρνπλ δηθαίσκα άκεζεο πξφζβαζεο ζε νθζαικίαηξνπο, 

σηνξηλνιαξπγγνιφγνπο θαη ζηα ηκήκαηα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ρσξίο 

πξνεγνχκελε παξαπνκπή απφ γεληθνχο ηαηξνχο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα 

φιεο ηηο ππφινηπεο εηδηθφηεηεο θαη ηε δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε ζηα 

λνζνθνκεία. Αλ επηζθεθηνχλ ρσξίο παξαπεκπηηθφ απφ GP (παίδνπλ ξφιν 
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εηζφδνπ ζην ζχζηεκα πγείαο) ηαηξφ κηαο απφ ηηο ππφινηπεο εηδηθφηεηεο, είλαη 

πηζαλφ λα θιεζνχλ λα θαιχςνπλ φιν ην πνζφ νη ίδηνη, ελψ αθνινπζψληαο ηε 

θπζηνινγηθή δηαδηθαζία δελ έρνπλ θακία νηθνλνκηθή ππνρξέσζε.  

2.6.2 Μεραληζκνί απνδεκίσζεο ησλ ηαηξώλ 

Πεξίπνπ ην 60% ησλ Γαλψλ ηαηξψλ εξγάδνληαη ζηα λνζνθνκεία ζαλ κηζζσηνί 

ππάιιεινη (κηθξφ πνζνζηφ απφ απηνχο, έρνληαο ην δηθαίσκα, εξγάδνληαη θη 

ηδησηηθά). Γελ ππάξρεη ζχλδεζε ηνπ κηζζνχ κε ηελ απφδνζε θαη ηελ πνηφηεηα 

ηνπ παξερφκελνπ θιηληθνχ έξγνπ παξά κφλν κε ηηο ψξεο εξγαζίαο θαη ηηο 

ππεξσξίεο. Οη κηζζνί ηνπο, φπσο θαη ησλ ηαηξψλ πνπ απαζρνινχληαη ζε άιια 

ηδξχκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (π.ρ. γεξνθνκεία ή δεκνηηθά ηαηξεία, 

δεκφζηα πγεία) απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο αλάκεζα ζηνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ ζπιιφγνπ ηνπο, ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Γαλίαο θαη ηελ Δζληθή 

Έλσζε ησλ Σνπηθψλ Αξρψλ. Έλα πνζνζηφ 10% ησλ ηαηξψλ εκπιέθεηαη ζε κε 

θιηληθφ έξγν, φπσο ε δηδαζθαιία, ε δηνίθεζε θη ε έξεπλα. 

2.6.2.1 Γεληθνί ηαηξνί 

Οη γεληθνί ηαηξνί (GP) πνπ παίξλνπλ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε κηα 

πεξηθέξεηα θαη ζπκβάιινληαη κε απηήλ, αληινχλ ζρεδφλ φια ηα εηζνδήκαηά 

ηνπο απφ απηήλ, αλάινγα κε κηα θιίκαθα ακνηβψλ πνπ ζπκθσλείηαη απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ Γεληθψλ Ηαηξψλ θαη ηηο Γαληθέο Πεξηθέξεηεο. Πεξίπνπ ην έλα ηξίην 

ησλ γεληθψλ ηαηξψλ εξγάδνληαη ζηα ηδησηηθά ηνπο ηαηξεία ελψ νη ππφινηπνη 

ζπλεξγάδνληαη κε ζπλαδέιθνπο ηνπο ζε νκαδηθά ηαηξεία, ηαθηηθή ε νπνία 

ελζαξξχλεηαη θη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαιιαγήο 

επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο (Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Πξφιεςεο,2008, φπσο αλαθέξεηαη ζε Olejaz et al, 2012).Απνηειεί εζληθή 

ζηξαηεγηθή ν πξνζαλαηνιηζκφο λέσλ ηαηξψλ πξνο ηελ εηδηθφηεηα ηεο γεληθήο 

ηαηξηθήο θαη γη’ απηφ ην ιφγν απνιακβάλνπλ νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα ζε 

ζρέζε κε ηνπο εηδηθνχο ηαηξνχο, λνζνθνκεηαθνχο ή φρη. Οη ίδηνη θνξείο 

θαζνξίδνπλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ γεληθψλ ηαηξψλ αλά πεξηθέξεηα, ψζηε απηνί λα 

θαηαλέκνληαη θαηά αλαινγηθφ ηξφπν, θάηη πνπ φλησο ζπκβαίλεη.  

Ζ απνδεκίσζή ηνπο απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ ησλ κεζφδσλ ηεο θαηά 

θεθαιήλ (απνηειεί ην έλα ηξίην ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο) θαη ηεο θαηά πξάμε 

θαη πεξίπησζε πιεξσκήο γηα ηηο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο (επίζθεςε, πξάμε 

θ.α.). Πξνβιέπνληαη επίζεο εηδηθέο ακνηβέο γηα παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ 
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εθηφο σξαξίνπ, ηειεθσληθή παξνρή ππεξεζηψλ θαη θαη’ νίθνλ επηζθέςεηο. 

ηφρνο απηνχ ηνπ ζπλδπαζηηθνχ ζρήκαηνο πιεξσκψλ είλαη ε δεκηνπξγία 

θηλήηξσλ ψζηε λα απνθεχγνληαη νη άζθνπεο παξαπνκπέο αζζελψλ ζηα 

λνζνθνκεία γηα πεξηζηαηηθά πνπ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο GP. Πξάγκαηη, ζχκθσλα κε έξεπλεο, ην 90% ησλ αζζελψλ πνπ δεηνχλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο δελ παξαπέκπνληαη ζε πην πξνρσξεκέλεο δνκέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο.  Δλψ ζθνπφο ηεο πηνζέηεζεο ηεο κεζφδνπ ηεο θαηά πξάμε 

θαη πεξίπησζε πιεξσκήο ήηαλ ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ GP, ε 

κέζνδνο ηεο θαηά θεθαιήλ πιεξσκήο ζηνρεχεη ζηελ απνθπγή ηεο απφ κέξνπο 

ηνπο παξνρήο κε απαξαίηεηεο πεξίζαιςεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη απφ ην 

1987 πνπ πηνζεηήζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο Κνπεγράγεο ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν 

κεζφδσλ πιεξσκήο αληί γηα ην capitation πνπ ίζρπε κέρξη ηφηε, παξαηεξήζεθε 

αχμεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ γεληθψλ ηαηξψλ πνπ απνδεκηψλνληαλ θαηά 

πξάμε θαη πεξίπησζε γηα απηέο θαη κείσζε ησλ παξαπνκπψλ ζηνπο 

εηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο (Krasnik et al., 1990). 

 Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ επεξεάδεη ηε ζχκβαζε αλάκεζα ζηνπο GP θαη ζηηο 

Γαληθέο Πεξηθέξεηεο είλαη ν θαζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ. Γηα παξάδεηγκα, κηα 

ζπγθξηηηθά πςειή ακνηβή γηα επηζθέςεηο πξνιεπηηθνχ ραξαθηήξα ππνηίζεηαη 

φηη ελζαξξχλεη ηνπο GPs λα πξαγκαηνπνηνχλ επηζθέςεηο κεγαιχηεξεο 

δηάξθεηαο επηθεληξσκέλεο  ζε αληηθείκελα φπσο ε εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ 

ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ζηελ πγεία ηνπ θαπλίζκαηνο, ησλ δηαηηεηηθψλ 

ζπλεζεηψλ ή ηνπ ειέγρνπ ηνπ βάξνπο θη νχησ θαζεμήο. Πξηλ ηελ εηζαγσγή 

απηήο ηεο αξθεηά πςειήο ακνηβήο, νη GPs, πνπ θαηαλάισλαλ επηπιένλ ρξφλν 

γηα λα ζπδεηήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα κε ηνπο αζζελείο ηνπο, 

«ηηκσξνχληαλ» ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ επέκελαλ ζε κηα 

γξήγνξε εμέηαζε ηνπ θάζε αζζελνχο. ηηο ηειεπηαίεο δηαπξαγκαηεχζεηο φκσο 

αλάκεζα ζηνπ εκπιεθφκελνπο θνξείο νη ελ ιφγσ επηπιένλ απνδεκηψζεηο 

θαηαξγήζεθαλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη πεξηθέξεηεο δελ θαιχπηνπλ ηηο 

ακνηβέο ησλ ηαηξψλ γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ, ηα νπνία θαιχπηνληαη απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο.  

2.6.2.2 Δηδηθνί ηαηξνί 

Οη εηδηθνί ηαηξνί, πνπ είλαη ζπκβεβιεκέλνη κε ηηο πεξηθέξεηεο, απνδεκηψλνληαη 

ζρεδφλ θαζ’ νινθιεξία απφ ηελ πεξηθέξεηά ηνπο κφλν κε βάζε ην κεραληζκφ 

ηεο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκήο. Πνιχ ιίγνη ηαηξνί απαζρνινχληαη 
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ζε ηδησηηθνχο θεξδνζθνπηθνχο θνξείο (θπξίσο θιηληθέο, κηθξά λνζνθνκεία θαη 

θαξκαθνβηνκεραλίεο). Οη ηηκέο ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ θαζνξίδνληαη απφ ηε 

ζπκθσλία αλάκεζα ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην γηα ηνπο Μηζζνχο θαη ηηο 

Σηκέο θαη ηε Γαληθή Έλσζε Δηδηθψλ Ηαηξψλ (Olejaz et al, 2012). Γηα θάζε 

εηδηθφηεηα θαζνξίδεηαη έλαο αξηζκφο ηαηξηθψλ πξάμεσλ θη ε ηηκή πνπ 

αληηζηνηρεί ζε θάζε πξάμε. Αλ έλαο ηαηξφο μεπεξάζεη έλαλ πξνθαζνξηζκέλν 

φγθν παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ηφηε ε απνδεκίσζε γηα ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο 

πνπ εθηειεί απφ απηφ ην ζεκείν θη έπεηηα κεηψλεηαη θαηά 40% αλά πξάμε. 

θνπφο ηνπ επηιεγκέλνπ κεραληζκνχ πιεξσκήο γηα ηνπο εηδηθνχο ηαηξνχο 

ππνηίζεηαη φηη ήηαλ ε πξνψζεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, φκσο ιίγα ζηνηρεία 

επηβεβαηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Απνδείρζεθε πνιχ δχζθνινο ν 

έιεγρνο ησλ εμφδσλ αλά πεξηθέξεηα γηα ηελ απνδεκίσζε ηέηνηνπ είδνπο 

ππεξεζηψλ, ίζσο ιφγσ θαη ηεο ηζρπξήο ζχλδεζεο ηεο ακνηβήο κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα. Λίγνη ηαηξνί εξγάδνληαη ρσξίο ζχκβαζε κε ηηο πεξηθέξεηεο θη 

σο εθ ηνχηνπ βαζίδνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηηο άκεζεο πιεξσκέο ησλ 

αζζελψλ. 

2.7 Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο 

Δθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ηεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο πγείαο, ζην νπνίν νη 

αζθαιηζηηθνί θνξείο έρνπλ απηνλνκία δηνίθεζεο παξά ην βαζηθά δεκφζην 

ραξαθηήξα ηνπο. Πεξίπνπ 95% ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

παξέρνληαη απφ ειεπζεξνεπαγγεικαηίεο ηαηξνχο (γεληθνχο ηαηξνχο, 

παηδίαηξνπο, γπλαηθνιφγνπο). Οη πνιίηεο είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλαλ ηαηξφ 

ηεο επηινγήο ηνπο, αιιά έρνπλ δηθαίσκα αιιαγήο αλά ηξίκελν. Οη ηαηξνί 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο δελ απνηεινχλ ππνρξεσηηθή πχιε εηζφδνπ ζην 

ζχζηεκα θη νη πνιίηεο έρνπλ δηθαίσκα λα επηζθεθηνχλ άκεζα ηαηξνχο 

νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο.  

2.7.1 Οη ζπκβάζεηο 

Μαθξνπξφζεζκεο ζπκβάζεηο, δηάξθεηαο 5 σο 8 ρξφληα, ππνγξάθνληαη κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ. Σν ζπκβφιαην πνπ πξνηείλεηαη έρεη 

ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα. Σα ζπκβφιαηα πεξηγξάθνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο 

φξνπο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο (φζνλ αθνξά ηνλ πιηθνηερληθφ 

εμνπιηζκφ θαη ην πξνζσπηθφ, γηα παξάδεηγκα), ηνπο γεληθνχο θαλνληζκνχο 

πιεξσκψλ, ηηο πξνυπνζέζεηο ηεξκαηηζκνχ ησλ ζπκβνιαίσλ θη άιια 

δηθαηψκαηα θη ππνρξεψζεηο αγνξαζηψλ θαη πξνκεζεπηψλ. Παξφια απηά, ηα 
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καθξνπξφζεζκα ζπκβφιαηα δελ πεξηιακβάλνπλ ηνπο εηδηθνχο φξνπο ησλ 

απνδεκηψζεσλ, νη νπνίνη απνηεινχλ αληηθείκελν εηήζησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

Σν Φεβξνπάξην θάζε έηνπο μεθηλνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο, φηαλ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο ζπγθεληξψλεη ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Ηδαληθά, νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ηειεηψζεη σο ηηο αξρέο Οθησβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο, φηαλ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο νξίδεη κηα ηειηθή ζπλάληεζε κεηαμχ ησλ αλσηέξσ 

αληηπξνζψπσλ. Αλ έρνπλ θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία θαη ην Τπνπξγείν ζεσξεί φηη 

νη φξνη ηεο εμππεξεηνχλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ, δεκνζηεχεη ηα απνηειέζκαηα 

ζηελ απνθαινχκελε Οδεγία (Νηηξεθηίβα) Απνδεκηψζεσλ κε εκεξνκελία 

έλαξμεο ηζρχνο ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ. Αλ δελ έρεη επηηεπρζεί ζπκθσλία, ην 

Τπνπξγείν θαζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο Νηηξεθηίβαο Απνδεκηψζεσλ θαη ηε 

δεκνζηεχεη, ρσξίο λα ινγνδνηεί ζηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ. Ζ Νηηξεθηίβα δελ έρεη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα θη νη αληηπξφζσπνη 

ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηαηξνχο θαηαξηίδνπλ ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζπκβάζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Νηηξεθηίβαο. 

Αιιαγέο ζηε Λίζηα Τπεξεζηψλ Τγείαο, πνπ πεξηέρεη ηηο παξερφκελεο απφ 

ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ππεξεζίεο πγείαο θαη ηελ αμία θαζεκίαο, 

απνθαζίδνληαη απφ κηα Οκάδα Δξγαζίαο ησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο, πνπ 

βαζίδεηαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη ζπκκεηέρνπλ φινη νη εκπιεθφκελνη 

θνξείο. ηηο ζπδεηήζεηο παξεπξίζθεηαη έλαο αληηπξφζσπνο ησλ αζζελψλ, ν 

νπνίνο δελ έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Ζ νκάδα 

ζπλεδξηάδεη ζε ζπλερή βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θη απνθαζίδεη, κε ηνλ 

φξν ηεο νκνθσλίαο, ηπρφλ αιιαγέο ζηε Λίζηα Τπεξεζηψλ Τγείαο. Ζ ιίζηα 

εθδίδεηαη ζην ηέινο ηνπ θάζε έηνπο κε ηε κνξθή ληηξεθηίβαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο (Bryndová et al, 2009). 

2.7.2 Μεραληζκνί πιεξσκώλ ησλ ηαηξώλ 

Χο ην 1997, νη ηαηξνί ζηα ηδησηηθά ηνπο ηαηξεία ακείβνληαλ κε ηε κέζνδν ηεο 

θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκήο. Ζ αλππαξμία, σζηφζν, ελφο αλψηαηνπ 

νξίνπ απνδεκηψζεσλ νδήγεζε ζηελ ππεξπξνζθνξά ππεξεζηψλ πγείαο, ηδίσο εθ 

κέξνπο ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ, θη επνκέλσο ζε κηα κεγάιε αχμεζε ησλ δαπαλψλ 

πγείαο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο πξσηνβάζκηαο κε λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο. Απηφ δηαθάλεθε ζηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ ηνπ VZP (Všeobecná 
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Zdravotní Pojišťovna, δειαδή Γεληθφ Αζθαιηζηηθφ Σακείν, ην κεγαιχηεξν ηεο 

ρψξαο), θαηά 31% γηα ηελ πιεξσκή ησλ γεληθψλ ηαηξψλ θαη θαηά 258% γηα 

ηελ απνδεκίσζε ησλ εηδηθψλ ηδησηψλ ηαηξψλ, αλάκεζα ζηα έηε 1993 θαη 1997 

. Ζ αχμεζε δε κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηελ παξνρή ιηγφηεξσλ ππεξεζηψλ απφ 

ηα λνζνθνκεία, θαζψο απηέο επίζεο απμήζεθαλ θαηά 67% ηελ ίδηα πεξίνδν 

(VZP 1994, VZP 1995, VZP 1996, VZP 1997, VZP 1998, πξφζβαζε απφ 

Bryndová L et al, 2009). 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα, ην Τπνπξγείν Τγείαο εηζήγαγε 

έλα ζχζηεκα απνδεκίσζεο ησλ γεληθψλ ηαηξψλ κε ηε κέζνδν ηεο θαηά 

θεθαιήλ πιεξσκήο, πξνζαξκνζκέλεο φκσο ζην ζρεηηθφ θίλδπλν πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ ειηθία, δηαρσξίδνληαο ηνπο αζζελείο ζε 18 νκάδεο. Με απηφ 

ην ζχζηεκα απνδίδεηαη, γηα παξάδεηγκα, ν δείθηεο 3,8 ζηα παηδηά ειηθίαο 0-4 

εηψλ, ν δείθηεο 0,9 ζηνπο ελήιηθνπο ειηθίαο 20 σο 24 εηψλ θη ν δείθηεο 3,4 

ζηνπο ειηθησκέλνπο, ειηθίαο άλσ ησλ 85 εηψλ. Ο αξηζκφο ησλ αζζελψλ αλά 

ηαηξφ ππφθεηηαη ζε έλα αλψηαην φξην, πάλσ απφ ην νπνίν ν ηαηξφο ιακβάλεη 

κηθξφηεξεο αλά αζζελή ακνηβέο. Δπηπξφζζεηα, θάπνηεο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ηνπο γεληθνχο ηαηξνχο, φπσο νη πξάμεηο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο 

θη νη θαη’ νίθνλ επηζθέςεηο, εμαθνινπζνχλ λα απνδεκηψλνληαη κε ηε κέζνδν 

ηεο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκήο, ε νπνία εμαθνινπζνχζε λα 

αληηπξνζσπεχεη ζρεδφλ ην 30% ησλ εζφδσλ ησλ ηαηξψλ ην 2008 (Τπνπξγείν 

Τγείαο, 2009, φπσο αλαθέξεηαη ζηε Bryndová L et al, 2009 ). 

Απφ ην 2001, νη ζπκβεβιεκέλνη εηδηθνί ηαηξνί απνδεκηψλνληαη κε ηε κέζνδν 

ηεο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκήο, κε ηελ εηζαγσγή φκσο ελφο 

ζρήκαηνο πνπ πξνβιέπεη αλψηαην φξην. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ απνδεκίσζε 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ παξέρνληαη ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ 

λνζνθνκείσλ. Αξρηθά, εθαξκφζηεθε απζηεξφ φξην ζηνλ φγθν ησλ ππεξεζηψλ, 

θάηη φκσο πνπ νδήγεζε ζε απμεκέλν θαηακεξηζκφ ησλ ππεξεζηψλ γηα θάπνηεο 

εηδηθφηεηεο. Σειηθψο, εηζήρζε έλα ζχζηεκα πξννδεπηηθά κεηνχκελσλ ακνηβψλ 

ην 2007. Οη ηαηξνί απνδεκηψλνληαη, κέρξη έλα πξνθαζνξηζκέλν φξην, κε ηε 

κέζνδν ηεο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ακνηβήο, ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν 

ηεο Λίζηαο  Τπεξεζηψλ Τγείαο. Όηαλ απηφ ην φξην μεπεξαζηεί, κεηψλεηαη ε 

ηηκή κε ηελ νπνία απνδεκηψλνληαη νη ηαηξηθέο πξάμεηο. 
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2.8 Διιάδα 

Σν ζχζηεκα πγείαο ζπλδπάδεη ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ηνπ ζπζηήκαηνο 

Beveridge (Δζληθφ χζηεκα Τγείαο) φζν θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθήο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, κε ην ξφιν ηνπ θξάηνπο λα είλαη πνιχ ηζρπξφο. Απηφ 

δελ εκπνδίδεη ηελ χπαξμε ελφο νινέλα θαη δηνγθνχκελνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Σαπηφρξνλα, παξαηεξείηαη αδπλακία ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ γηα ηελ 

πγεία θαη ιφγνη γη’ απηφ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ν ππεξβνιηθφο αξηζκφο ησλ 

Διιήλσλ ηαηξψλ, ε αδπλακία ειέγρνπ ηεο αιφγηζηεο ζπληαγνγξάθεζεο θη 

εθηέιεζεο ηαηξηθψλ πξάμεσλ εθ κέξνπο ηνπο θη ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ πγείαο πνπ ηείλεη λα δηνξζσζεί κε ηελ ίδξπζε ηνπ 

εληαίνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα. 

2.8.1 Μεραληζκνί πιεξσκώλ 

Οη ηαηξνί πνπ εξγάδνληαη ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ θαη ηα πνιπταηξεία ηνπ 

ΗΚΑ ακείβνληαη κε κηζζφ ζπλ ηελ απνδεκίσζε ησλ εθεκεξηψλ. Οη ηαηξνί ησλ 

λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ ΔΟΠΤΤ κεξηθήο απαζρφιεζεο, νη 

παλεπηζηεκηαθνί θη νη ζηξαηησηηθνί ηαηξνί έρνπλ δηθαίσκα λα δηαηεξνχλ 

ηδησηηθφ ηαηξείν ζε αληίζεζε κε ηνπο ηαηξνχο ηνπ ΔΤ θαη ηνπο ηαηξνχο ηνπ 

ΔΟΠΤΤ (ΗΚΑ παιαηφηεξα) πιήξνπο απαζρφιεζεο. Παξαηεξείηαη ην 

θαηλφκελν νη ηαηξνί κεξηθήο απαζρφιεζεο ηνπ ΔΟΠΤΤ λα αθηεξψλνπλ ρξφλν 

απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο ζηα πνιπταηξεία γηα ηε δεκηνπξγία πξνζσπηθψλ 

αζζελψλ πνπ ζα ηνπο δέρνληαη ζηα ηδησηηθά ηνπο ηαηξεία. Γηθαηνινγνχλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο κε ην επηρείξεκα φηη, θαηά ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν 

ελαζρφιεζεο ηνπο ζηα πνιπταηξεία, πξέπεη λα εμεηάζνπλ κεγάιν αξηζκφ 

αζζελψλ θη αλαπφθεπθηα ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ ζηνλ θάζε αζζελή είλαη 

πεξηνξηζκέλνο. πλεπψο, ν κφλνο ηξφπνο λα ιάβεη ν αζζελήο θαιχηεξε 

θξνληίδα είλαη λα εμεηαζηεί ζην ηδησηηθφ ηαηξείν ηνπ ηαηξνχ. Σα ηδησηηθά 

δηαγλσζηηθά θέληξα απνδεκηψλνληαη θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ζχκθσλα κε 

ηηο θαζνξηζκέλεο απφ ην θξάηνο ηηκέο.  

Ζ  παγησκέλε γηα πνιιά έηε κέζνδνο ηεο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε 

πιεξσκήο έδηλε ζηνπο ζπκβεβιεκέλνπο κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ηαηξνχο 

θίλεηξν λα πξαγκαηνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο, πνιιέο θνξέο ηαηξηθά κε 

απαξαίηεηεο, ππεξεζίεο ψζηε λα αλεβάδνπλ ην εηζφδεκά ηνπο. Αληίζηνηρε  

ζπκπεξηθνξά απνηειεί πάγηα ηαθηηθή ησλ ηαηξψλ, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, θη είλαη γλσζηή σο «πξνθιεηή δήηεζε». εκαληηθφ 
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ξφιν ζηελ αχμεζε ηεο έληαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ παίδεη ε έιιεηςε 

πιεξνθφξεζεο γηα ηνλ ρξήζηε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ν νπνίνο δελ 

αληηιακβάλεηαη ην χςνο ηεο δαπάλεο νχηε επηζπκεί ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο, 

ππνηαζζφκελνο έηζη ζηηο βνπιέο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο. Σν 

θαηλφκελν, γλσζηφ σο «εζηθή βιάβε» (Κπξηφπνπινο Γ., Νηάθαο Γ., 1994) 

νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ αληίιεςε ησλ ρξεζηψλ φηη ηα έμνδα πεξίζαιςήο ηνπο 

αθνξνχλ ην θξάηνο ή ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα θη φρη ηνπο ίδηνπο. Φπζηθά θάηη 

ηέηνην δελ ηζρχεη θαζψο ηειηθά ην θφζηνο κεηαθπιίεηαη ζε απηνχο είηε κέζσ 

ηεο αχμεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ή ησλ θφξσλ ηνπο είηε κε ηελ ηάζε 

πνπ επηθξαηεί πεξί ζπκκεηνρήο ησλ αζζελψλ ζηηο πιεξσκέο, είηε απηέο 

αθνξνχλ ηα θάξκαθα είηε ηνπο ηαηξνχο (νπιηψηεο, 2000). 

Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη ε βησζηκφηεηα ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ παξνρήο 

εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζχλαςε 

ζπκβάζεσλ κε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Ζ θνηλσληθή αζθάιηζε ζηελ 

Διιάδα, απνδεκηψλεη θαηά θαλφλα ηνπο πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ πγείαο κε 

ζπκβνιηθέο ηηκέο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ κεησηηθή ηάζε ηδηαίηεξα ζηελ 

απνδεκίσζε ηεο ηαηξηθήο επίζθεςεο. Σαπηφρξνλα εθδειψλνληαη κεγάιεο 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ, ελψ ηα πάγηα έμνδα ησλ ηαηξείσλ 

«ηξέρνπλ» (Σνχληαο,2008). Ζ θαζήισζε ησλ ηηκψλ ηνπ θξαηηθνχ ηηκνινγίνπ 

γηα ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο γηα πνιιά ρξφληα έρεη σο απνηέιεζκα απηέο λα 

απνθιίλνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο αγνξάο, κε ζπλέπεηα 

πνιιέο θνξέο απηή ε δηαθνξά λα κεηαθέξεηαη, άηππα, ζηνλ αζθαιηζκέλν 

(Κέληξν Μειεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Οι 

Υπηπεζίερ Υγείαρ ζηην Δλλάδa. Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο, Αζήλα, 2001).  

Σα ηδησηηθά λνζνθνκεία εθηφο απφ κηζζσηνχο ηαηξνχο ρξεζηκνπνηνχλ θαη 

ζπλεξγαδφκελνπο ηαηξνχο πνπ απνδεκηψλνληαη κε ην κεραληζκφ ηεο θαηά 

πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκήο απεπζείαο απφ ηνλ αζζελή. Οη ηειεπηαίνη 

ιακβάλνπλ επίζεο πνιιέο θνξέο πνζνζηφ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ αζζελνχο ζην 

ηδησηηθφ λνζνθνκείν σο πξφζζεηε ακνηβή. 

Οη κε ζπκβεβιεκέλνη ηαηξνί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα απνδεκηψλνληαη άκεζα 

απφ ηνπο αζζελείο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε. Οη ακνηβέο θαζνξίδνληαη 

ζχκθσλα κε θάπνηα ειάρηζηα φξηα πνπ ηίζεληαη απφ ηνπο ηαηξηθνχο ζπιιφγνπο 

πνπ εμαξηψληαη θη απφ ηα πξνζφληα ησλ ηαηξψλ. Οη ακνηβέο θπκαίλνληαη απφ 

€40 σο €100 αλά επίζθεςε. Παιαηφηεξα (κέρξη ην 2011) παξερφηαλ ζηνλ 
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αζθαιηζκέλν ε δπλαηφηεηα λα δηεθδηθήζεη, εθ ησλ πζηέξσλ, ηέηνηνπ είδνπο 

δαπάλεο απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπ νξγαληζκφ. 

2.8.2 ΔΟΠΤΤ  

Ο Δ.Ο.Π.Τ.Τ (Δζληθφο Οξγαληζκφο Παξνρψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο) είλαη ν 

κεγαιχηεξνο αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο ηεο ρψξαο κε ην νινθιεξσκέλν ζρέδην 

λα πξνβιέπεη ηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ. Ζ ζχκβαζε 

κίζζσζεο έξγνπ ζηνλ ΔΟΠΤΤ έρεη δηάξθεηα 3 εηψλ. χκθσλα κε ην άξζξν 23 

ηεο ππ’ αξηζκφλ Φ.90380/25916/3294 Απφθαζεο ν ΔΟΠΤΤ πξνθήξπμε ζέζεηο 

γηα ηηο δηάθνξεο εηδηθφηεηεο σο εμήο: 4000 γηα παζνιφγνπο θαη γεληθνχο 

ηαηξνχο (Α΄ Οκάδα), 1.000 γηα παηδίαηξνπο (B΄ Οκάδα), 9.000 γηα 

γαζηξεληεξνιφγνπο, δεξκαηνιφγνπο, θαξδηνιφγνπο, γπλαηθνιφγνπο, 

λεπξνιφγνπο, νξζνπεδηθνχο, νπξνιφγνπο, νθζαικίαηξνπο, πλεπκνλνιφγνπο, 

ελδνθξηλνιφγνπο θη σηνξηλνιαξπγγνιφγνπο (Γ΄ Οκάδα) θαη 1.000  γηα 

αγγεηνρεηξνπξγνχο, αηκαηνιφγνπο, αιιεξγηνιφγνπο, λεθξνιφγνπο, 

λεπξνρεηξνπξγνχο, νγθνιφγνπο, παηδνςπρίαηξνπο, πιαζηηθνχο ρεηξνπξγνχο, 

ξεπκαηνιφγνπο, γεληθνχο ρεηξνπξγνχο, ρεηξνπξγνχο ζψξαθνο, ςπρίαηξνπο, 

ρεηξνπξγνχο παίδσλ θαη θπζίαηξνπο (Γ΄ Οκάδα). χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 

Φ.90380/26464/4315 νη ζπκβεβιεκέλνη ηαηξνί πξνβιεπφηαλ λα ακείβνληαη  κε 

ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

 Οη ηαηξνί ηεο Α΄ Οκάδαο απνδεκηψλνληαη κε ηελ θαηά θεθαιήλ κέζνδν 

πιεξσκήο κε ην χςνο ηεο λα εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

εγγεγξακκέλσλ αηφκσλ ζηε ιίζηα ηνπ θάζε ηαηξνχ. πγθεθξηκέλα, 

ακείβνληαη κε 1.000 € ην κήλα γηα αξηζκφ αζθαιηζκέλσλ απφ 800 σο 

1.200, 1.200 € γηα αξηζκφ αζθαιηζκέλσλ απφ 1.201 σο 1.500, 1.400 € γηα 

αξηζκφ απφ 1.501 σο 1.800, 1.600 € γηα αξηζκφ απφ 1.801 σο 2.100, 1.800 

€ γηα αξηζκφ απφ 2.101 σο 2.500 θαη 2.000 € γηα πάλσ απφ 2500 

αζθαιηζκέλνπο. 

 Οη παηδίαηξνη ( B΄ Οκάδα) απνδεκηψλνληαη κε ηελ θαηά θεθαιήλ κέζνδν 

πιεξσκήο κε ην χςνο ηεο λα εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

εγγεγξακκέλσλ αηφκσλ ζηε ιίζηα ηνπ θάζε ηαηξνχ. πγθεθξηκέλα, 

ακείβνληαη κε 1.000 € ην κήλα γηα αξηζκφ αζθαιηζκέλσλ απφ 700 σο 

900, 1.100 € γηα αξηζκφ αζθαιηζκέλσλ απφ 901 σο 1.200, 1.300 € γηα 

αξηζκφ απφ 1.201 σο 1.500, 1.500 € γηα αξηζκφ απφ 1.501 σο 1.800, 1.800 
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€ γηα αξηζκφ απφ 1.801 σο 2.100, 1.900 € γηα αξηζκφ απφ 2.101 σο 2.300 

θαη 2.100 € γηα πάλσ απφ 2.301 αζθαιηζκέλνπο. 

 Οη ηαηξνί ηεο Γ΄ Οκάδαο απνδεκηψλνληαη κε ηελ θαηά θεθαιήλ κέζνδν 

πιεξσκήο κε ην χςνο ηεο λα εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

εγγεγξακκέλσλ αηφκσλ ζηε ιίζηα ηνπ θάζε ηαηξνχ. πγθεθξηκέλα, 

ακείβνληαη κε 1.000 € ην κήλα γηα αξηζκφ αζθαιηζκέλσλ απφ 500 σο 

1.000, 1.300 € γηα αξηζκφ αζθαιηζκέλσλ απφ 1.001 σο 2.500, 1.600 € γηα 

αξηζκφ απφ 2.501 σο 4.000, 1.800 € γηα αξηζκφ απφ 4.001 σο 5.000 θαη 

2.000 € γηα πάλσ απφ 5.000 αζθαιηζκέλνπο. 

 Οη ηαηξνί ηεο Γ΄ Οκάδαο απνδεκηψλνληαη αλάινγα κε ηηο επηζθέςεηο ησλ 

αζζελψλ ζηε δηάξθεηα ηνπ κήλα. πγθεθξηκέλα, ακείβνληαη κε 1.500 € 

γηα αξηζκφ επηζθέςεσλ απφ 151 σο 300, 2.000 € γηα αξηζκφ επηζθέςεσλ 

απφ 301 σο 400 θαη 2.800 € γηα αξηζκφ επηζθέςεσλ απφ 501 σο 600. 

Έλαο ηαηξφο απηήο ηεο νκάδαο κπνξεί λα ακεηθζεί γηα 600 επηζθέςεηο 

κεληαίσο θαη’ αλψηαην φξην. 

Οη ηαηξνί φισλ ησλ νκάδσλ πιεξψλνληαη θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε γηα ηηο 

πξάμεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ επίζθεςε (νη νπνίεο νξίδνληαη ζηνλ 

Δληαίν Καλνληζκφ Παξνρψλ ηνπ ΔΟΠΤΤ). Οη ηηκέο (θνζηνιφγεζε) ησλ 

ηαηξηθψλ πξάμεσλ θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Οηθνλνκηθψλ, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο 

(ΚΔ..Τ.) (Νφκνο ππ’ αξηζκφλ 3918/2011, άξζξν 70). Οη αζθαιηζκέλνη 

επηβαξχλνληαη κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο πνπ αλέξρεηαη ζην 15% ηνπ θφζηνπο 

πνπ αλαθέξεηαη ζην θξαηηθφ ηηκνιφγην ή ηα πνζά πνπ πξνθχπηνπλ κεηά απφ 

δηαπξαγκάηεπζε κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά ζπκβάζεηο. Σν ίδην ηζρχεη 

θαη γηα ηηο παξαθιηληθέο εμεηάζεηο πνπ εθηεινχλ εξγαζηεξηαθνί ηαηξνί. 

χκθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ παξνρψλ ηνπ ΔΟΠΤΤ πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ πξάμε λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο 16
εο

 Γεθεκβξίνπ 2011 

(ΦΔΚ 262/Α/16.12.2011, Άξζξν 6), νη ζπκβεβιεκέλνη γηαηξνί ηνπ ΔΟΠΤΤ 

δελ δηθαηνχληαη θακία επηπιένλ ακνηβή απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, γηα ηνπο 

πξψηνπο 50 αζζελείο πνπ εμεηάδνπλ θάζε εβδνκάδα θαη γηα ηνπο 200 ηνπ κήλα, 

ηελ ίδηα πξάμε αλαθέξεηαη φηη ε ακνηβή ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξψλ ζα ήηαλ 

10 επξψ αλά επίζθεςε, κεηθηά. Σα παξαπάλσ αθνξνχλ ηνπο ηαηξνχο πνπ είραλ 

ήδε ζχκβαζε κε ηνλ ΟΠΑΓ θαη ηνλ ΟΑΔΔ κέρξη ηηο 31.12.2011 θαη κέρξη ηελ 
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ππνγξαθή ησλ λέσλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε θπξψζεθε 

κε ηνλ Νφκν 31/23.2.2012. ηηο πξψηεο πξνθεξχμεηο γηα ηηο ζπκβάζεηο ηνπ 

ΔΟΠΤΤ κε λένπο ηαηξνχο δηαηεξήζεθε ν ίδηνο φξνο, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ν 

κεραληζκφο ηεο θαηά θεθαιήλ πιεξσκήο δελ έρεη αθφκα εθαξκνζηεί. Αλ έλαο 

γηαηξφο δε ζπκπιεξψζεη ηηο 50 επηζθέςεηο ηελ εβδνκάδα κεηαθέξεη ην 

ππφινηπφ ηνπ ηελ επφκελε εβδνκάδα. Οη επηζθέςεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

απνδεκησζείζεο απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ πξνβιέπεηαη λα γίλνληαη ζε θαζεζηψο 4σξεο 

θαζεκεξηλήο εξγαζίαο. Αλ έρεη ζπκπιεξσζεί ν αλψηεξνο αξηζκφο επηζθέςεσλ 

αλά κήλα γηα έλαλ ηαηξφ, φπνηνο αζθαιηζκέλνο επηκέλεη λα ηνλ επηζθεθηεί 

είλαη αλαγθαζκέλνο λα ηνλ απνδεκηψζεη κε ηδία νηθνλνκηθά κέζα. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη γηα ηελ επίζθεςε ζε κε ζπκβεβιεκέλν κε ηνλ ΔΟΠΤΤ ηαηξφ, 

θιηληθφ ή εξγαζηεξηαθφ. Δπίζεο πξνβιέπεηαη φηη νη γηαηξνί ηνπ  ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 

πνπ ζα θάλνπλ ηδησηηθφ ηαηξείν εθηφο σξαξίνπ ζα ππνγξάςνπλ εηδηθή ζχκβαζε 

γηα ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθέςεσλ θαη ηνλ ηξφπν απνδεκίσζεο. Οη 6000 ηαηξνί 

ηνπ ΗΚΑ κπνξνχλ λα δέρνληαη αζζελείο ηα απνγεχκαηα ζηα ηδησηηθά ηνπο 

ηαηξεία ιακβάλνληαο απνδεκίσζε απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ γηα ηηο 150 πξψηεο 

επηζθέςεηο, φπσο αλαθέξεηαη ζε άξζξν ηεο Φπληαλίδνπ Δ. γηα ηελ εθεκεξίδα 

«Βήκα ηεο Κπξηαθήο» («Παηρλίδηα πνιιψλ δηο κε ηα θάξκαθα», 4 Μαξηίνπ 

2012, αξ, θχιινπ :16234, ζει. Α34). 

Χζηφζν ν λένο νξγαληζκφο δελ έρεη θεξδίζεη αθφκα ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

ηαηξψλ. ε έξεπλα ηεο Kapa Research γηα ηελ εθεκεξίδα «Βήκα ηεο 

Κπξηαθήο» (23 επηεκβξίνπ 2012, αξ, θχιινπ :16263, ζει. Α14-Α15, 

ξεπνξηάδ ηεο θ. Φπληαλίδνπ Διέλεο κε ηίηιν «Δίκαζηε «άξξσζηνη» κε ηελ 

πγεία») 6 ζηνπο 10 ηαηξνχο αλαθέξνπλ φηη δελ έρνπλ ζχκβαζε κε ηνλ ΔΟΠΤΤ 

δηφηη δε ζεσξνχλ ηθαλνπνηεηηθή ηελ ακνηβή. ε πνζνζηφ 49% δεηνχλ ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ΔΟΠΤΤ απφ άιινλ εληαίν αζθαιηζηηθφ θνξέα. εκαληηθφ 

ζηνηρείν ηεο έξεπλαο ζε φηη αθνξά ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο κε ηνλ νξγαληζκφ 

ηαηξνχο κφλν 1 ζηνπο 10 εμαληιεί ην πιαθφλ ησλ επηζθέςεσλ απφ ην πξψην 

δεθαπελζήκεξν, 30,7% ην εμαληιεί ζην ηέινο ηνπ κήλα ελψ ην 33,6% δελ ην 

εμαληιεί. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη 30% φζσλ αζθαιηζκέλσλ, πνπ 

εξσηήζεθαλ, επηζθέθηεθαλ ηαηξφ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο πιήξσζε θάπνην 

ρξεκαηηθφ πνζφ, δελ θαιχθζεθε δειαδή πιήξσο απφ ην αζθαιηζηηθφ ηνπ 

βηβιηάξην. 
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Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη 

πξνμελήζεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ απνπιεξσκή ησλ νθεηιψλ ησλ 

αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ πξνο ηνπο ηαηξνχο. Πξφζθαηα πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζπλάληεζε κεηαμχ αληηπξνζψπσλ ησλ ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ ηεο ρψξαο θαη 

ηνπ αλαπιεξσηή ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ  θ. ηατθνχξα, ( «Απνπιεξσκή 

ρξεψλ θαη θνχξεκα δαλείσλ δεηνχλ νη γηαηξνί», 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22770&subid=2&pubid=63750376)

, (πξφζβαζε ζηηο 8/12/2012). 

Ο πξφεδξνο ηνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ θ. Παηνχιεο εμέζεζε ζηνλ 

ππνπξγφ ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηαηξνί. 

πγθεθξηκέλα θαηαηέζεθε ππφκλεκα εθ κέξνπο ησλ ηαηξψλ κε ηα παξαθάησ 

αηηήκαηα (αλαθέξνληαη απηά πνπ αθνξνχλ νηθνλνκηθά κέηξα πνπ αθνξνχλ 

ηνπο ηαηξνχο): 

 Εεηείηαη ε απνπιεξσκή ησλ νθεηινκέλσλ απφ 3εηίαs απφ ηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία ζηνπο ηαηξνχο άκεζα, δηφηη ππάξρεη πιένλ αδπλακία επηβίσζεο 

ησλ ηαηξείσλ θαη εξγαζηεξίσλ. 

 Οη παιαηέο νθεηιέο λα κελ ππνζηνχλ θνχξεκα. Οη ηαηξνί θαη ηδίσο ηα 

εξγαζηήξηα έρνπλ πάξεη δάλεηα γηα λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο. Σν νπνηνδήπνηε θνχξεκα, αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά, ζα 

θαηαζηήζεη αδχλαηε ηελ επηβίσζή ηνπο αλ δελ ζπλνδεπηεί κε αληίζηνηρν 

θνχξεκα ησλ δαλείσλ. Δλαιιαθηηθή ιχζε πνπ πξνηείλεηαη είλαη έλα 

κέξνο λα δνζεί ζε ξεπζηφ (π.ρ. 70%) θαη ην ππφινηπν ζε βεβαίσζε 

ζπκςεθηζκνχ κε ηα νθεηιφκελα ζηελ Δθνξία ή θαη έλαληη κειινληηθψλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

 Να πηεζηνχλ νη ηξάπεδεο λα θάλνπλ ξπζκίζεηο θαη θνπξέκαηα ζηα δάλεηα 

ησλ ηαηξψλ θαη ηαηξηθψλ εηαηξεηψλ ελ φςεη θαη ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζήο 

ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ην εηζφδεκα ησλ ηαηξψλ έρεη ζπξξηθλσζεί θαη είλαη 

αδχλαην λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 Καηάξγεζε ηεο δηαηάμεσο ηεο παξαγξάθνπ 22 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 

λ.3842/2010(ΦΔΚ 58α/23-4-2010) βάζεη ηεο νπνίαο νη ηαηξνί 

ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη φρη κε ηελ είζπξαμε ηεο 

ακνηβήο. Απηφ νδεγεί ζε ππέξκεηξε θαηαβνιή θφξσλ επί αλείζπξαθησλ 
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ζπρλά ακνηβψλ, επηδεηλψλνληαο παξαπέξα ηε δπζρεξή νηθνλνκηθή ζέζε 

ησλ απηναπαζρνινχκελσλ ηαηξψλ. 

2.8.3 Αλεπίζεκεο πιεξσκέο 

Οη αλεπίζεκεο πιεξσκέο απνηεινχλ ηδηάδνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ειιεληθνχ 

ζπζηήκαηνο πγείαο. Μπνξεί λα απνδνζεί θπξίσο ζηελ έιιεηςε ινγηθήο 

δηακφξθσζεο ησλ κηζζψλ ησλ ηαηξψλ ηνπ ΔΤ θαη ηνπ ΔΟΠΤΤ (πξψελ ΗΚΑ) 

θαη πνιηηηθήο απνδεκηψζεσλ, θαζψο θαη ζηελ απνπζία απνηειεζκαηηθνχ 

ειέγρνπ. Άιινη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

απνηεινχλ ε ππεξεπάξθεηα ηαηξηθνχ δπλακηθνχ, ε έιιεηςε νξγαλσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θη νη κεγάιεο αλακνλέο γηα 

εμέηαζε ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία (νπιηψηεο 2000). 

 Οη ζπλαιιαγέο απηέο αθνξνχλ θπξίσο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε 

λνζνθνκεηαθφ επίπεδν θαη ηηο πιεξσκέο ζε ηαηξνχο, θπξίσο ζε ρεηξνπξγνχο, 

νχησο ψζηε νη αζζελείο λα κπνξνχλ λα παξαθάκςνπλ ηηο ιίζηεο αλακνλήο ή λα 

εμαζθαιίζνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο θαη πεξηζζφηεξε πξνζνρή 

απφ ηνπο ηαηξνχο. Πξφζθαηε έξεπλα έδεημε φηη, ζε δείγκα κεγέζνπο 4738 

αηφκσλ, ην 36% απηψλ πνπ ζεξαπεχηεθαλ ζε έλα λνζνθνκείν αλέθεξαλ 

ηνπιάρηζηνλ κηα αλεπίζεκε πιεξσκή ζε ηαηξφ (Οηθνλφκνπ Υ., 2010). Σν 42% 

εμ απηψλ αλέθεξε φηη ε πιεξσκή δφζεθε εμαηηίαο ηνπ θφβνπ φηη ζα ιάκβαλαλ 

θαηψηεξε θξνληίδα θη έλα 20% φηη νη ηαηξνί απαίηεζαλ ηέηνηνπ είδνπο 

πιεξσκή. Ζ πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο έθηαθησλ πιεξσκψλ είλαη 72% 

πςειφηεξε γηα ηνπο αζζελείο πνπ ζηνρεχνπλ λα πξνζπειάζνπλ ηηο ιίζηεο 

αλακνλήο ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ αθνινπζνχλ ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία. 

Δπηπξφζζεηα, ε πηζαλφηεηα αλεπίζεκσλ πιεξσκψλ ζε κε ρεηξνπξγηθά 

πεξηζηαηηθά ήηαλ 137% πςειφηεξε απφ ηα κε ρεηξνπξγηθά (Ληαξφπνπινο, 

2008). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 2004 ε «καχξε αγνξά» ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο απνηεινχζε ην 16,9% ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ πγείαο (Κπξηφπνπινο, 

2004). 

Ηδηαίηεξε κλεία αμίδεη ζην ζεζκφ ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ (N. 

2889/2001), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη ηαηξνί ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ 

κπνξνχλ λα εμεηάδνπλ ηδησηηθά αζζελείο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηα απνγεχκαηα 

ακεηβφκελνη θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε κε δεδνκέλα πνζά πιεξσκψλ πνπ 

πνηθίιινπλ απφ €25 γηα ηνπο ηαηξνχο ζηα πεξηθεξεηαθά λνζνθνκεία σο €90 γηα 

ηνπο θαζεγεηέο ηαηξηθήο ζηα παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία, πνζά πνπ 
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επηβαξχλνπλ ηνλ αζζελή θαζψο δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. 

Σα παξαπάλσ πνζά κνηξάδνληαη αλάκεζα ζηνπο ηαηξνχο (60%) θαη ηα 

λνζνθνκεία (40%). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάιεςε ηέηνηνπ είδνπο 

δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνπο παλεπηζηεκηαθνχο ηαηξνχο είλαη ε παξαίηεζή ηνπο 

απφ ην δηθαίσκά ηνπο λα δηαηεξνχλ ηδησηηθφ ηαηξείν. θνπφο ηεο εηζαγσγήο 

ηνπ παξαπάλσ ζεζκνχ ήηαλ ε ειάηησζε ησλ «αλεπίζεκσλ πιεξσκψλ» θη ε 

δπλαηφηεηα ειεχζεξεο επηινγήο ηαηξνχ. Σίζεηαη θπζηθά ην ζέκα ηνπ θαηά πφζν 

επεξεάδεηαη ε αξρή ηεο ηζφηεηαο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο, 

θαζψο φζνη δηαζέηνπλ ηα νηθνλνκηθά κέζα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα 

εμεηαζηνχλ ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία απφ ηνλ ηαηξφ ηεο αξεζθείαο ηνπο 

παξαθάκπηνληαο ηηο ιίζηεο αλακνλήο ζε αληίζεζε κε φηη ζπκβαίλεη ζηα πξστλά 

ηαθηηθά ηαηξεία. 

 ’απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα παξαηεζεί πεξηιεπηηθά ε άπνςε ηνπ νκφηηκνπ 

Καζεγεηή Ηαηξηθήο θ.Μνπηζφπνπινπ, φπσο θαηαηέζεθε ζηελ εθεκεξίδα 

«Βήκα ηεο Κπξηαθήο» ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 2012 κε άξζξν ηνπ κε ηίηιν “Να 

μεκπεξδέςνπκε κε ην «θαθειάθη»”. πγθεθξηκέλα, ν θαζεγεηήο πξνηείλεη ηελ 

θνζηνιφγεζε θη ελζσκάησζε ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα 

δεκφζηα λνζνθνκεία ζηα θιεηζηά ελνπνηεκέλα λνζήιηα. Τηνζεηψληαο απηφ ην 

κέηξν αθελφο ζα απμεζνχλ νη απνδνρέο ησλ ηαηξψλ, νη νπνίεο πιένλ ζα 

εμαξηψληαη άκεζα απφ ηελ απφδνζή ηνπο, δειαδή ηνλ αξηζκφ ησλ 

πεξηζηαηηθψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ αθεηέξνπ ζα είλαη δηαθαλέζηεξεο. Σαπηφρξνλα πξνηείλεη ηελ 

επηβνιή απζηεξφηαησλ πνηλψλ ζηνπο παξαβάηεο (ηνπο αηηνχληεο επηπιένλ 

ακνηβψλ απφ ηνπο αζζελείο). Με ηα παξαπάλσ κέηξα ζεσξεί φηη νη ηαηξνί δε ζα 

κπνξνχλ πιένλ λα επηθαινχληαη ηηο ρακειέο ακνηβέο ηνπο σο δηθαηνινγία γηα 

ηπρνχζα παξανηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

ηνλ αληίινγν, πηζαλή εμήγεζε γηα ηα θαηλφκελα παξάλνκσλ επηπιένλ 

ακνηβψλ ησλ ηαηξψλ απνηειεί ε πξαγκαηηθφηεηα ησλ ρακειψλ ακνηβψλ ηνπο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ δηαθήξπμε ηεο 

εηζεγεηηθήο έθζεζεο ησλ άξζξσλ 24-41 ηνπ Ν. 1397/1983, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ν ηαηξφο πξνβιεπφηαλ λα ακείβεηαη ηθαλνπνηεηηθά, κέζσ εηδηθνχ 

κηζζνινγίνπ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ εηδηθφ ξφιν ηνπ, ψζηε λα κπνξεί λα 

αθηεξσζεί, απεξίζπαζηνο απφ βηνπνξηζηηθέο αλάγθεο θη ππεχζπλα, ζηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Απηφ ην λφεκα είρε θη ε θαζηέξσζε, κε 
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ηνλ ίδην λφκν, ηεο πιήξνπο θη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο κέζσ ηεο 

απαγφξεπζεο άζθεζεο ηδησηηθήο πξαθηηθήο ζηνπο ηαηξνχο ηνπ ΔΤ 

(Σζαληίιαο, 2008). 

2.9 Δζζνλία 

Οη κέζνδνη πιεξσκψλ θη νη ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πεξηιακβάλνληαη ζε 

κία κφλν ιίζηα ππεξεζηψλ πγείαο, εγθεθξηκέλε απφ ηελ θπβέξλεζε. Ζ 

δηαρείξηζε ηνπ θαηάινγνπ απνηειεί επζχλε ηνπ ΔΑΣΤ (Δζζνληθφ Αζθαιηζηηθφ 

Σακείν Τγείαο) θαη δελ ππφθεηηαη ζε δηαπξαγκάηεπζε. Πξνκεζεπηέο 

ππεξεζηψλ πγείαο πνπ δελ έρνπλ ζχκβαζε κε ην ΔΑΣΤ κπνξνχλ λα ρξεψλνπλ 

ηνπο αζζελείο ηνπο ηηο ηηκέο πνπ επηζπκνχλ νη ίδηνη κέρξη έλα κέγηζην φξην. Ο 

θαηάινγνο αλαζεσξείηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν. Ζ παξνρή 

ππεξεζηψλ ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο απνδεκηψλεηαη θπξίσο κε 

ην θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ζχζηεκα πιεξσκψλ. 

Όινη νη πνιίηεο ηεο Δζζνλίαο είλαη εγγεγξακκέλνη ζηηο ιίζηεο 

νηθνγελεηαθψλ ηαηξψλ, ζπκβεβιεκέλσλ κε ην ΔΑΣΤ, ηνπο νπνίνπο επηιέγνπλ 

ειεχζεξα. Σν νηθνλνκηθφ ζθέινο ησλ ζπκβάζεσλ αλαζεσξείηαη 4 θνξέο ην 

ρξφλν πξνζαξκνδφκελν ζηηο αιιαγέο ζηηο ιίζηεο ησλ ηαηξψλ, θαζψο νη 

αζζελείο έρνπλ ην δηθαίσκα λα αιιάδνπλ νηθνγελεηαθφ ηαηξφ. Σν 2006, 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΔΑΣΤ (Koppel et al, 2008),  73% ησλ εζφδσλ ησλ 

νηθνγελεηαθψλ ηαηξψλ πξνέξρνληαλ απφ ηελ θαηά θεθαιήλ κέζνδν θαη ην 15% 

απφ ηελ θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε κέζνδν πιεξσκήο. Σν 10% απηψλ 

πξνέξρεηαη απφ βαζηθά επηδφκαηα. Οη ηαηξνί πξνπιεξψλνληαη ζε κεληαία 

βάζε. Οη νηθνγελεηαθνί ηαηξνί παίδνπλ κεξηθψο ξφιν εηζφδνπ ζην ζχζηεκα 

πγείαο θη ε παξαπνκπή απφ απηνχο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξφζβαζε ησλ 

αζζελψλ ζηνπο εηδηθνχο ηαηξνχο. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη νθζαικίαηξνη, 

δεξκαηνιφγνη, γπλαηθνιφγνη, πλεπκνλνιφγνη (ζε πεξίπησζε θπκαηίσζεο) θη 

φινη νη ηαηξνί ζε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ ηνπο νπνίνπο νη αζζελείο κπνξνχλ 

λα επηζθεθηνχλ άκεζα. ε πεξίπησζε πνπ έλαο αζζελήο επηζθεθηεί εηδηθφ 

ηαηξφ, ρσξίο πξνεγνχκελε παξαπνκπή απφ ηνλ νηθνγελεηαθφ ηνπ ηαηξφ, είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θαιχςεη ν ίδηνο φιν ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο ηνπ ηαηξνχ, 

εθηφο απφ ηηο εμαηξέζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ. 

 Σν χςνο ηεο θαηά θεθαιήλ πιεξσκήο πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηελ 

ειηθία. Έρνπλ δηακνξθσζεί ηξεηο νκάδεο αζζελψλ: θάησ ησλ 2 εηψλ, απφ 2 σο 

69 θη άλσ ησλ 69 εηψλ. Σα εηζνδήκαηα ησλ νηθνγελεηαθψλ ηαηξψλ απφ ηελ 
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θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκή δε κπνξνχλ λα μεπεξλνχλ ην 27% ησλ 

εηζνδεκάησλ απφ ην θπξίαξρν ζχζηεκα πιεξσκψλ. Ο θαηάινγνο ησλ ηαηξηθψλ 

πξάμεσλ ησλ νηθνγελεηαθψλ ηαηξψλ πνπ απνδεκηψλνληαη θαηά πξάμε θαη 

πεξίπησζε ζπκθσλείηαη αλάκεζα ζην ΔΑΣΤ θαη ηνλ Δζζνληθή χιινγν 

Οηθνγελεηαθψλ Ηαηξψλ θη εγθξίλεηαη απφ ππνπξγηθφ δηάηαγκα. Οη 

πεξηιεθζείζεο ζηνλ θαηάινγν ππεξεζίεο επεθηείλνληαη ρξφλν κε ην ρξφλν θαη 

πεξηιακβάλνπλ θάπνηεο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θη εθηέιεζε ππεξήρσλ. Μ’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν παξέρεηαη θίλεηξν ζηνπο νηθνγελεηαθνχο ηαηξφο λα εθηεινχλ 

πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ζε πξσηνβάζκην επίπεδν. 

Έλα βαζηθφ κεληαίν επίδνκα θαιχπηεη δαπάλεο δηακνλήο θαη κεηαθνξηθά 

έμνδα ησλ νηθνγελεηαθψλ ηαηξψλ. Πξφζζεηα επηδφκαηα απνδίδνληαη ζηνπο 

νηθνγελεηαθνχο ηαηξνχο, νη νπνίνη αζθνχλ ην επάγγεικά ηνπο ζε απφζηαζε 

κεγαιχηεξε ηεο ζπκβαηηθά θαζνξηζκέλεο απφ ην πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν. 

Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006 έρεη εηζαρζεί έλα λέν ζχζηεκα πξφζζεησλ 

πιεξσκψλ ησλ νηθνγελεηαθψλ ηαηξψλ κε βάζε ην νπνίν ιακβάλνληαη ππφςε 

δείθηεο απφδνζεο. Οη νηθνγελεηαθνί ηαηξνί είλαη ειεχζεξνη λα απνθαζίζνπλ αλ 

ζα ζπκκεηέρνπλ ζην λέν πξφγξακκα θαη ην 2007 πάλσ απφ ην 60% απηψλ 

ζπκκεηείρε. Θέκαηα πξνηεξαηφηεηαο ζεσξνχληαη νη εκβνιηαζκνί, ε κέηξεζε 

ησλ ιηπηδίσλ θαη ηεο γιπθφδεο ηνπ αίκαηνο, ε καζηνγξαθία (γηα γπλαίθεο 

ειηθίαο 45-59 εηψλ), ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 2 θη ε αξηεξηαθή 

ππέξηαζε. Δπίζεο, νθείινπλ λα εθηεινχλ απιέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαη 

λα παξαθνινπζνχλ ηηο θπζηνινγηθέο θπήζεηο. Δπηπιένλ, νη ηαηξνί πξέπεη λα 

απνζηέιινπλ ειεθηξνληθέο αλαθνξέο ζην ΔΑΣΤ κηα θνξά ην ρξφλν φζνλ 

αθνξά ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηα αλσηέξσ πεδία. Έπεηηα ην ΔΣΑΤ ζα επαιεζεχζεη 

απηέο ηηο αλαθνξέο έλαληη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ αηηήζεσλ πξνο 

απνδεκίσζε πνπ παξάγεηαη ζε κεληαία βάζε. Οη νηθνγελεηαθνί ηαηξνί 

αλακέλεηαη λα θεξδίδνπλ πεξίπνπ €255 επηπιένλ ην κήλα αλ αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. 

Δηδηθνί ηαηξνί εξγάδνληαη ζηα λνζνθνκεία κε θαζεζηψο ζχκβαζεο θαη 

θαζίζηαληαη κηζζσηνί ππάιιεινη απηψλ. Σν επίπεδν ησλ κηζζψλ θαζνξίδεηαη 

απφ αηνκηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο αλάκεζα ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο δηνίθεζεο 

θαη ηνπο εξγαδφκελνπο, αθφκα θαη ζε δεκφζηα λνζνθνκεία. Οη ηαηξνί 

εξγάδνληαη ζηα λνζνθνκεία κε θαζεζηψο αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ αλ θαη πνιιέο 

θνξέο απηέο βαζίδνληαη ζε γεληθέο θιαδηθέο ζπκθσλίεο γηα ην χςνο ηνπ 
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κηζζνχ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εηδηθνχο ηαηξνχο πνπ εξγάδνληαη σο 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο έρνπλ ζχκβαζε κε ην ΔΑΣΤ. Τπάξρνπλ φκσο θαη 

κεξηθνί κε ζπκβεβιεκέλνη (θπξίσο νθζαικίαηξνη, γπλαηθνιφγνη, 

σηνξηλνιαξπγγνιφγνη θη νξζνπεδηθνί). Όηαλ αζζελείο δεηνχλ ππεξεζίεο 

ηαηξψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαιχςνπλ νη ίδηνη 

νιφθιεξν ην πνζφ ηεο απνδεκίσζήο ηνπο. Ο κέζνο κεληαίνο κηζζφο ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ ηαηξψλ απμήζεθε απφ ηα €654,79 ην 2002 ζηα €1293,67 ην 

2007, πνζνζηφ αχμεζεο 97,57% (Τπνπξγείν Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, 2007, 

πξφζβαζε απφ Koppel et al,2008). 

2.10 Ηλσκέλν Βαζίιεην 

Πξφθεηηαη γηα ηε ρψξα πνπ εηζήγαγε ην ζεζκφ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο 

(ηχπνπ Beveridge). Έλαο απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηνπ NHS (National 

Health System) ήηαλ ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαηξψλ θαη ησλ άιισλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο. Χζηφζν, ε πιεξσκή ηνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ νξηδφηαλ θπξίσο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο εμέηαζεο ησλ 

πιεξσκψλ ηνπο θαη ζε θάζε πεξίπησζε νη απμήζεηο κηζζψλ ήηαλ απαξαίηεηεο 

γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ ηαηξψλ ζην NHS. Ο ζπλδπαζκφο πςειφηεξνπ 

αξηζκνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θη πςειφηεξσλ κηζζψλ ζήκαηλε φηη έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο αχμεζεο ηεο εθξνήο ησλ πφξσλ ζην NHS κεηά ην 

2000 απνξξνθήζεθε απφ ηηο πιεξσκέο ηνπ πξνζσπηθνχ. Δθηηκήζεθε φηη ην 

43% ηεο αχμεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ NHS ηελ πεξίνδν 2002-2008, 

χςνπο 43,2 δηζεθαηνκκπξίσλ ιηξψλ, απνξξνθήζεθε απφ ην πςειφηεξν θφζηνο 

κηζζνδνζίαο (Wanless et al.,2007 φπσο αλαθέξεηαη ζε Boyle, 2011). Ζ 

θπβέξλεζε πξνζπάζεζε λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζέηνληαο μαλά ππφ ζπδήηεζε ην ζέκα ησλ ζπκβνιαίσλ ηνπο. Σα ζπκβφιαηα 

ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ ηέζεθαλ ππφ δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ ειπίδα φηη ζα 

νδεγνχζε ζε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ ηνπο. Σα ζπκβφιαηα ησλ 

γεληθψλ ηαηξψλ ζπδεηήζεθαλ πάιη κε ην ζηφρν ηεο δεκηνπξγίαο κηαο 

ζηελφηεξεο ζχλδεζεο αλάκεζα ζηνλ φγθν ηεο δνπιεηάο θαη ηελ απνδεκίσζε. 

Μνινηαχηα, νη λέεο ζπκθσλίεο απνδείρζεθαλ ηειείσο αλαπνηειεζκαηηθέο φζνλ 

αθνξά ην ζηφρν ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ηεο κηζζνδνζίαο ησλ ηαηξψλ ζηα 

λνζνθνκεία θαη ηε θξνληίδα ηεο θνηλφηεηαο.(NAO-National Audit 

Office/Δζληθφ Διεγθηηθφ Γξαθείν, 2007 φπσο αλαθέξεηαη ζε Boyle, 2011). 
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2.10.1 Η αγνξά ηεο πγείαο θη νη ζρέζεηο αγνξαζηώλ-πξνκεζεπηώλ 

Ο δηαρσξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ αγνξαζηή απφ ην ξφιν ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ 

πγείαο έγηλε ην 1991, νπφηε ζρεκαηίζηεθαλ ηα NHS trusts, ηα νπνία σο κε 

θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί αληηθαηέζηεζαλ ηα θξαηηθά λνζνθνκεία, πνπ 

αλέιαβαλ ην ξφιν ηνπ δεχηεξνπ, ελψ αγνξαζηήο παξέκεηλε ην θξάηνο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κεηαξξχζκηζε επέβαιε θαη ηε ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

αγνξαζηψλ θαη πξνκεζεπηψλ κε ηε κνξθή ζπκβάζεσλ, θάηη πνπ απνηέιεζε 

ζεκαληηθφ λεσηεξηζκφ ζην NHS.  

Σν 2003 θαη ην 2004 κεηαξξπζκίζηεθαλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηηο 

ζπκβάζεηο απνδεκηψζεηο θη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο γηα ηνπο εηδηθνχο 

(consultants) θαη ηνπο γεληθνχο ηαηξνχο. 

2.10.2 Πιεξσκή κε βάζε ην απνηέιεζκα (PbR-Payment by Results) 

Πξηλ ην 2003, ηα λνζνθνκεία πιεξψλνληαλ, ζχκθσλα κε ζπκβάζεηο εηήζησλ 

πιεξσκψλ, κε έλα δεδνκέλν πνζφ πνπ αληηζηνηρνχζε ζε έλα δεδνκέλν έξγν. 

Με βάζε απηφ ην ζχζηεκα, γηλφηαλ δηαπξαγκάηεπζε γηα ηηο απνδεκηψζεηο ζε 

ηνπηθφ επίπεδν θη νη επαγγεικαηίεο πγείαο ακείβνληαλ κε έλα δεδνκέλν κηζζφ 

αλεμάξηεηα απφ ην έξγν ηνπο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ππήξρε άκεζε ζρέζε 

αλάκεζα ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ηαηξψλ, ηα πεξηζηαηηθά ηνπο θαη ηελ ακνηβή 

ηνπο. Μεξηθά ηξαζη γεληθψλ ηαηξψλ ζπκθψλεζαλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ηνπηθά 

ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλέδεαλ ηνλ φγθν εξγαζίαο κε ηελ ακνηβή, κε πνηθίινπο 

βαζκνχο επηηήδεπζεο, αιιά απηά απνηεινχζαλ ηελ εμαίξεζε ηνπ θαλφλα. 

 Σν ζχζηεκα PbR εηζήρζε ζηελ Αγγιία ηελ πεξίνδν 2003-2004. Ζ εηζαγσγή 

ξπζκηδφκελνπ θξαηηθνχ ηηκνινγίνπ ήηαλ κεγάιε θαηλνηνκία γηα ην νηθνλνκηθφ 

θαζεζηψο ηνπ NHS. Αληί γηα ηηο εηήζηεο ζπκβάζεηο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα, νη 

νπνίεο είλαη αλειαζηηθέο σο πξνο ηνλ φγθν θαη ηε θχζε ηεο, ηα λνζνθνκεία ζα 

πιεξψλνληαλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαιάκβαλαλ. Ζ θπβέξλεζε πξνέβαιε 

ην επηρείξεκα φηη θάηη ηέηνην ζα δεκηνπξγνχζε κεγαιχηεξν θίλεηξν γηα 

βειηησκέλε παξνρή ππεξεζηψλ. Ηζρπξηδφκελε φηη ε εκπεηξία ηνπ 

ππνδεηθλπφκελνπ απφ ηελ εζσηεξηθή αγνξά αληαγσληζκνχ ηηκψλ ηε δεθαεηία 

ηνπ ’90 δε δνχιεςε θη απιά νδήγεζε ζε ππεξβνιηθέο δαπάλεο, ε θπβέξλεζε 

πξφηεηλε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζεκεία αλαθνξάο νη λέεο δηαγλσζηηθέο 

ηαμηλνκήζεηο (HRGs-Healthcare resource group) γηα λα εγθαζηδξπζεί έλα 

δεδνκέλν ηηκνιφγην γηα ηελ ίδηα ζεξαπεία, αλεμάξηεηα απφ ηνλ πάξνρφ ηεο. Οη 

ηνπηθέο επηηξνπέο ζα επηθεληξψλνληαλ ζην θαζνξηζκφ ηνπ φγθνπ, ηεο 
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θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θη φρη ηεο ηηκήο, θαζψο ε 

ηηκή ζα θαζνξηδφηαλ κε ηε ρξήζε ησλ ηνπηθψλ ηηκνινγίσλ, αληαλαθιψληαο 

έηζη ηηο αλαπφθεπθηεο δηαθνξέο ζηηο δαπάλεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ 

ηεο ρψξαο. θνπφο ηεο κεηαξξχζκηζεο ήηαλ ε καθξνπξφζεζκε κεηάβαζε ζε 

έλα ζχζηεκα φπνπ ζε θάζε ηαηξηθή πξάμε αληηζηνηρεί κηα δεδνκέλε ηηκή. Κάηη 

ηέηνην, σζηφζν, απνδείρζεθε δχζθνιν θαη δελ έρεη επηηεπρζεί. Σα ηξαζη 

ζεκειίσζεο (Foundation Trusts, FTs- ηνπηθνί νξγαληζκνί πνπ απνηεινχληαη 

απφ εθπξνζψπνπο αζζελψλ, επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ηνπηθψλ θνξέσλ) 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πηινηηθά. 

Σελ πεξίνδν 2006-2007, ην ηηκνιφγην επεθηάζεθε ζε φιεο ηηο πηπρέο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ ηαηξψλ εληφο NHS, φπσο εζσηεξηθή ηαηξηθή θξνληίδα, 

εμσηεξηθά ηαηξεία θη επείγνληα πεξηζηαηηθά (Boyle 2007). Σν 2006, ζχκθσλα 

κε ηνλ Boyle, έλαο αξηζκφο ειεπζεξνεπαγγεικαηηψλ πγείαο κπήθε ππφ ηε 

ζθέπε ηεο PbR κε ηελ εηζαγσγή ηνπ Δθηεηακέλνπ Γηθηχνπ Δπηινγήο (Extended 

Choice Network), ην νπνίν πξφζθεξε επηινγέο ζηνπο αζζελείο απφ ηα FTs θαη 

ηα ISTCs (Independent Sector Treatment Centre- Θεξαπεπηηθά Κέληξα 

Ηδησηηθνχ Σνκέα), ηα νπνία είραλ πξνζθεξζεί λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πγείαο 

γηα ην ελ ιφγσ Γίθηπν. Τπήξραλ επίζεο ζπκβάζεηο κε ηα ISTCs, φπνπ ηα ηξαζη 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο (PCT-Primary Care Trust) πιεξψλνληαλ γηα 

δξαζηεξηφηεηα, αλαηηζέκελε απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζχκθσλα κε ηα 

θαζνξηζκέλα ηηκνιφγηα κε έλα κέξνο ηνπ θεληξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ λα 

θαιχπηεη ηηο πξνθχπηνπζεο νηθνλνκηθέο δηαθνξέο. Σν εζληθφ θνζηνιφγην 

ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πξνζαξκφδεηαη απφ ηνλ παξάγνληα ηεο αγνξάο MMF 

(Market Forces Factor) πνπ ξπζκίδεη ηηο αλαπφθεπθηεο δηαθνξέο δαπαλψλ 

πγείαο κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο ζχκθσλα κε παξακέηξνπο 

φπσο νη ηνπηθέο δηαθνξέο ζηνπο κηζζνχο θη άιιεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. αλ απνηέιεζκα απηήο ηεο ηαθηηθήο ππήξρε κηα 

δηαθνξά 32% πεξίπνπ αλάκεζα ζην λνζνθνκείν κε ηνλ ρακειφηεξν MMF θαη 

ζε απηφ κε ηνλ πςειφηεξν (Τπνπξγείν Τγείαο, 2010 φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ 

Boyle, 2011) κε ηελ ίδηα δηαθνξά παιαηφηεξα λα θπκαίλεηαη ζην 45% 

(Boyle,2005). 

2.10.3 Πιεξσκή ησλ ηαηξώλ 

Σν 2004 ζπζηήζεθε έλα λέν ζψκα εληφο ηνπ NHS (νη Δξγνδφηεο ηνπ NHS- 

NHS Employers), ην νπνίν έρνληαο ηηο δηθέο ηνπ δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο θαηέζηε 
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ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ εληφο ηνπ NHS, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ. Οη εηδηθνί ηαηξνί ηνπ NHS (consultants) είλαη 

κηζζσηνί ππάιιεινί ηνπ. Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ NHS (1948) επηηξεπφηαλ ζηνπο 

ηαηξνχο ηνπ λα απαζρνινχληαη παξάιιεια ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δηδηθά γηα 

απηνχο πνπ ζπκβάιινληαλ κε ην NHS σο ηαηξνί πιήξνπο απαζρφιεζεο, ηνπο 

επηηξεπφηαλ λα θεξδίδνπλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα σο ην 10% ησλ απνδνρψλ 

ηνπο σο κηζζσηνί. Αληηζέησο, ηαηξνί πνπ ήηαλ κεξηθψο απαζρνινχκελνη ζην 

NHS δελ είραλ πεξηνξηζκφ ζηα θέξδε ηνπο απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, αιιά ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα παξαηηνχληαη απφ ην 1/11 ηνπ 

κηζζνχ ηνπο ζην NHS. Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαλ ζε ηδησηηθά αζθαιηζκέλνπο 

αζζελείο ρξεψλνληαλ θπζηνινγηθά θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε. Δλψ ην 1992, 

ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ην 1994 φπσο αλαθέξεηαη 

ζηνλ Boyle, 2011 ) ππνινγηδφηαλ φηη πεξίπνπ ην 70% ησλ consultants 

εξγαδφηαλ παξάιιεια ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ην 2006 ην πνζνζηφ απηφ είρε 

κεησζεί ζην 55% . 

Σν ζρέδην ηνπ NHS ηνπ 2003 (NHS Plan), ζχκθσλα κε ηνπο Maynard θαη 

Bloor (2003), εμέθξαζε ην ζηφρν ηνπ NHS γηα κηα ζεκειηψδε αλακφξθσζε 

ησλ εζληθψλ ζπκβάζεσλ γηα ηνπο ηαηξνχο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ψζηε λα 

επηβξαβεχζεη θαη λα δψζεη θίλεηξν ζε απηνχο πνπ θάλνπλ ην θαιχηεξν γηα ην 

ζχζηεκα πγείαο. Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, εθπεθξαζκέλνο ζε 

πνιιά πνιηηηθά έγγξαθα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2001 θαη 2002, ήηαλ λα 

επηηχρεη κηα ακεζφηεξε δηαρείξηζε ηεο άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο 

απφ ηνπο ηαηξνχο ηνπ NHS, κέζσ πηνζέηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο θαηά πξάμε 

θαη πεξίπησζε πιεξσκήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ ηεο 

άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ (πξφζβαζε απφ Boyle, 2011 ). Οη ηαηξνί 

αληηζηάζεθαλ αιιά ηειηθά ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2003 ππνγξάθηεθε κηα λέα 

ζχκβαζε κε ηα εμήο θχξηα ζεκεία: 

 πιήξεο απαζρφιεζε 40 σξψλ ηελ εβδνκάδα, 

 εζεινληηθή εξγαζία, φρη ζηα ηκήκαηα επεηγφλησλ, ηα απνγεχκαηα θαη ηα 

αββαηνθχξηαθα θη επέθηαζε ηεο εηήζηαο άδεηαο κεηά ηε ζπκπιήξσζε 

επηά ρξφλσλ ππεξεζίαο, 

 κηζζφο απνηεινχκελνο απφ πέληε ζηνηρεία: ηε βαζηθή ακνηβή, 

επηπξφζζεηεο  απνδνρέο γηα πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, 
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απνδεκηψζεηο γηα εθεκεξίεο εηνηκφηεηαο (on call), πιεξσκέο- κπφλνπο σο 

επηβξάβεπζε ηεο ηειεηφηεηαο ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο θη 

άιιεο πιεξσκέο θη επηδφκαηα, 

 θαλέλαο πεξηνξηζκφο ζηηο απνιαβέο απφ ηελ άζθεζε ηδησηηθνχ έξγνπ. 

Ζ ιεγφκελε πιήξεο απαζρφιεζε εληφο ηνπ NHS απνηειείηαη απφ 10 

πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηελ εβδνκάδα, ε θάζε κία δηάξθεηαο 4 

σξψλ εθ ησλ νπνίσλ νη ηξεηο λα είλαη κεηαμχ 7 πκ. θη 7 κκ. Σα βξαβεία γηα ηελ 

θιηληθή ηειεηφηεηα δηαηίζεληαη κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο θξίζεο απφ 

ζπλαδέιθνπο θαη ζπκπιεξψλνπλ, ζπρλά νπζηαζηηθά, ηνπο κηζζνχο ησλ εηδηθψλ 

ηαηξψλ ηνπ NHS. Ζ απφδνζε απηψλ ησλ πξφζζεησλ απνιαβψλ δελ ππφθεηηαη 

ζηε βάζε θαλελφο αληηθεηκεληθνχ κέηξνπ ή επίδξαζεο ηεο εξγαζίαο ησλ 

ακεηβφκελσλ. Σν λέν ζπκβφιαην έρεη πεξηγξαθεί ζαλ κηα λίθε ηεο Βξεηαληθήο 

Ηαηξηθήο Έλσζεο εμαηηίαο ηεο αλφδνπ ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ ηαηξψλ ηνπ NHS, 

ηεο κηθξήο έκθαζεο ζηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ ζηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηνπ 

κε πεξηνξηζκνχ ηεο ηδησηηθήο πξαθηηθήο (Maynard & Bloor, 2003). 

Σν λέν ζπκβφιαην γηα ηνπο ηαηξνχο πεξηιάκβαλε αχμεζε ζην βαζηθφ κηζζφ 

ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ κεηαμχ £65035 θαη £88000 ηελ πεξίνδν 2003-2004 απφ 

£52600 έσο £68505 πνπ ήηαλ ηελ πεξίνδν 2002-2003. Ο κέζνο ζπλνιηθφο 

κηζζφο ηνπ εηδηθνχ ηαηξνχ αλήιζε απφ ηηο £86746 ηελ πεξίνδν 2002-2003 ζηηο 

£109974 ηελ πεξίνδν 2005-2006, απμαλφκελνο έηζη θαηά πνζνζηφ 8% αλά 

έηνο. Μέρξη ην 2006, ην 89% ησλ ηαηξψλ είραλ ππνγξάςεη ηε λέα ζχκβαζε ελψ 

ν κέζνο αξηζκφο ησλ εβδνκαδηαίσλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ αλά 

ηαηξφ ειαηηψζεθε απφ ηηο 11,17 ην 2004 ζηηο 10,83 ην 2005 ( ζηνηρεία ηνπ 

Δζληθνχ Διεγθηηθνχ Γξαθείνπ, φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Boyle, 2011). Σν 

Μάξηην ηνπ 2010, νη κέζεο απνιαβέο ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ ηνπ NHS είραλ 

απμεζεί ζηηο £120200 ππφ ηε λέα ζχκβαζε, ζηελ νπνία είρε πξνζρσξήζεη ην 

96% απηψλ ( ζηνηρεία Κέληξνπ Πιεξνθνξηψλ- Information Centre ην 2010 

φπσο παξαηίζεληαη ζηνλ Boyle, 2011 ). 

Ο ζπλδπαζκφο ηεο δεκφζηαο θη ηδησηηθήο ακνηβήο ησλ ηαηξψλ είρε νδεγήζεη 

ζε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην αλ απνηεινχζε ζην κέιινλ αληηθίλεηξν γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. Δίρε πξνβιεζεί ην επηρείξεκα φηη ην δηθαίσκα 

ηδησηηθήο απαζρφιεζεο ησλ ηαηξψλ ίζσο λα πεξηφξηδε ην ρξφλν πνπ αθηέξσλαλ 

ζηνπο αζζελείο πνπ απεπζχλνληαλ ζην NHS, φπσο θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 

Παξφηη, ζχκθσλα κε ην λέν ζπκβφιαην δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ησλ 
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απνδνρψλ ησλ ηαηξψλ απφ ηελ άζθεζε ηδησηηθνχ έξγνπ, λέεο νδεγίεο ηνπο 

απαγνξεχνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ εμνπιηζκφ ή ην πξνζσπηθφ ηνπ NHS γηα 

ηδησηηθνχο ζθνπνχο ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα ησλ δηνηθνχλησλ. Έλαο ιφγνο 

πνπ είρε νδεγήζεη ζηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζχκβαζεο ην 2003 ήηαλ ε κεγάιε 

πνηθηιία ζηελ αλάιεςε δξαζηεξηφηεηαο εθ κέξνπο ησλ ηαηξψλ ηνπ NHS, 

αθφκα θαη κεηαμχ ηαηξψλ ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο, Γηα παξάδεηγκα, νη πην 

δξαζηήξηνη απφ ηνπο γεληθνχο ρεηξνπξγνχο (25% ηνπ ζπλφινπ) είραλ 60-85% 

πςειφηεξα πνζνζηά δξαζηεξηφηεηαο απφ ην 25% πνπ αληηζηνηρνχζε ζηνπο 

ιηγφηεξν δξαζηήξηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο (Bloor, Maynard and 

Freemantle, 2004).  

Σα ζπκβφιαηα ησλ ηαηξψλ, ηφζν απηά πξηλ φζν θη εθείλα κεηά ηε ζπκθσλία 

ηνπ 2003, θαζνξίδνληαη ζηε βάζε δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ηεο Κεληξηθήο 

Δπηηξνπήο Δπηκειεηψλ θη Δηδηθψλ ηεο Βξεηαληθήο Ηαηξηθήο Έλσζεο (BMA-

British Medical Association) θαη ηεο πλνκνζπνλδίαο ηνπ NHS. Οη 

κηζζνινγηθέο θιίκαθεο ησλ consultants ηνπ NHS θαζνξίδνληαη απφ ηελ 

θπβέξλεζε. 

2.10.4 Γεληθνί ηαηξνί 

Ο γεληθφο (νηθνγελεηαθφο ηαηξφο) απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

Βξεηαληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο. Βαζηθή κέζνδνο πιεξσκήο ησλ Βξεηαλψλ 

γεληθψλ ηαηξψλ παξακέλεη ε θαηά θεθαιήλ πιεξσκή. Γηαηεξνχλ ηελ 

ηδηνθηεζία ησλ ηδησηηθψλ ηνπο ηαηξείσλ, ζπκκεηέρνπλ ζε δίθηπα ηαηξψλ 

(practices) θη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκβάιινληαη κε ηνπο νξγαληζκνχο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο (PCTs) ηεο πεξηνρήο ηνπο (Bodenheimer, 

Grumbach, 2002:158). 

Πξηλ αλαιπζεί εθηελψο ν ηξφπνο απνδεκίσζήο ηνπο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

επηζεκαλζεί φηη νη γεληθψλ ηαηξνί (εθεμήο ζα αλαθέξνληαη ζην θείκελν σο GP) 

είλαη ππφινγνη γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ πνπ ηνπο 

απνδίδνληαη, βάζεη θαζνξηζκέλνπ, εηδηθά πξνζαξκνζκέλνπ γηα ηνπο αζζελείο 

ηνπο πξνυπνινγηζκνχ. Απηή ε πξαθηηθή εμππεξεηεί ζηφρνπο πνπ έρνπλ ζρέζε 

κε ηε κείσζε ηεο δήηεζεο γηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ πγεία. 

  Οη ζπκβάζεηο ησλ GPs απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ηνπ 

αληηπξνζσπεπηηθνχ ζψκαηνο ησλ GP ( ε Δπηηξνπή ησλ GP ηεο Βξεηαληθήο 



 80 

Ηαηξηθήο Έλσζεο) θαη ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ ζψκαηνο ησλ εξγνδνηψλ (NHS 

Employers). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κεηά ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 2003, νη 

γεληθνί ηαηξνί πνπ είλαη εηαίξνη ζε κηα έλσζε-εηαηξεία γεληθήο ηαηξηθήο 

(πεξίπνπ 73% ησλ GP) κνηξάδνληαη ηα θέξδε ηεο έλσζεο κεηά ηελ πιεξσκή 

ησλ εμφδσλ. Αληίζεηα, GP πνπ δελ είλαη εηαίξνη πιεξψλνληαη κε κηζζφ απφ 

ηελ εηαηξεία, φπσο ίζρπε παιαηφηεξα. 

 Σα θχξηα ζπζηαηηθά ηεο ζχκβαζεο είλαη νη πιεξσκέο γηα ηηο βαζηθέο 

ππεξεζίεο (ζθαηξηθφ πνζφ-global sum), νη αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο, ε 

παξνρή θξνληίδαο εθηφο ησλ ζπλεζηζκέλσλ σξψλ εξγαζίαο θαη ην Πιαίζην 

Πνηφηεηαο θη Απνηειεζκάησλ (QOF- Quality and Outcomes Framework). 

2.10.5 θαηξηθό πνζό-Global sum 

Οπζηαζηηθά απνηειεί ηελ πιεξσκή γηα έλαλ ππξήλα βαζηθψλ ππεξεζηψλ κε 

θαηαλνκή ησλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηε θφξκνπια ηνπ Carr-Hill ( ζηνηρεία 

Τπνπξγείνπ Τγείαο ην 2004 φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Boyle, 2011), ε νπνία 

ζηφρεπζε ζηε ζχλδεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εηαηξεηψλ γεληθήο ηαηξηθήο 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ βαζηζκέλε ζε έλα ζηαηηζηηθφ κνληέιν 

ην νπνίν ιάκβαλε ππφςε ηε θπιεηηθή θη ειηθηαθή θαηαλνκή ησλ αζζελψλ, ηηο 

επηπξφζζεηεο αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λνζεξφηεηα θαη ζλεηφηεηα ηνπ 

πιεζπζκνχ αλαθνξάο, ηνλ αξηζκφ ησλ λέσλ εγγεγξακκέλσλ αζζελψλ πνπ 

αληαλαθιά ηελ απμεκέλε ρξήζε ζηνλ πξψην ηνπο ρξφλν εγγξαθήο, ηνλ αξηζκφ 

ησλ αζζελψλ ζε γεξνθνκεία ή άιιεο αληίζηνηρεο θαηνηθίεο πνπ ζπλδέεηαη κε 

επηπιένλ δαπάλεο, ην επηπιένλ θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην Λνλδίλν θαη ηηο 

αλαπφθεπθηεο δαπάλεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ηηο 

πεξηνρέο κε πςειφ θφζηνο δσήο. Ο ππξήλαο ησλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ δελ 

αλαθέξεηαη εηδηθά, αιιά αλακέλεηαη απφ ηνπο GP λα εμππεξεηνχλ ηε 

δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ πνπ είλαη ή ζεσξνχλ φηη είλαη άξξσζηνη, 

ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ρξφλησλ θαη ησλ αλίαησλ 

αζζελεηψλ. Οη εηαηξείεο γεληθήο ηαηξηθήο ειάκβαλαλ επίζεο έλα Διάρηζην 

Μεληαίν Δηζφδεκα γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη δελ ππήξρε απψιεηα εηζνδήκαηνο 

ηα πξψηα ιίγα ρξφληα ηεο ζχκβαζεο, κε ζθνπφ απηή ε βνήζεηα ζηαδηαθά λα 

θαηαξγεζεί. ηελ αξρή, πάλσ απφ ην 90% ησλ εηαηξεηψλ έθαλαλ ρξήζε ηεο 

βνήζεηαο, αιιά ηελ πεξίνδν 2010-2011 ην πνζνζηφ απηφ είρε κεησζεί ζην 61% 

(NHS Employers 2010, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Boyle, 2011). 
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2.10.6 Αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο 

Πξφθεηηαη γηα επηπξφζζεηεο απνδεκηψζεηο γηα αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο, ηηο 

νπνίεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νη εηαηξείεο γεληθήο ηαηξηθήο (GP practices), 

κεηά απφ ζπκθσλία κε ηνπο PCTs. Απηέο νη ππεξεζίεο μεπεξλνχλ ηα βαζηθά 

φξηα ηεο γεληθήο ηαηξηθήο θη ίζσο απαηηνχλ ηελ εθκεηάιιεπζε δεμηνηήησλ 

εηδηθψλ ηαηξψλ. ε θάζε PCT αληηζηνηρεί έλαο δεδνκέλνο πξνυπνινγηζκφο γηα 

ηελ αλάζεζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ, ν νπνίνο φκσο κπνξεί λα μεπεξαζηεί. 

Έρνπλ νξηζηεί ηξεηο ηχπνη ππεξεζηψλ (Boyle, 2011): 

 άκεζεο: πξφθεηηαη γηα ππεξεζίεο πνπ φινη νη PCTs πξέπεη λα αλαζέζνπλ 

γηα λα θαιχςνπλ ηνλ πιεζπζκφ ηνπο (αλ θαη νη εηαηξείεο γεληθψλ ηαηξψλ 

δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηηο πξνζθέξνπλ), δηέπνληαη απφ εζληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηηκέο,  παξαδείγκαηα ν εκβνιηαζκφο ησλ παηδηψλ θη ε 

βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ αζζελψλ, 

 εζληθέο: ππεξεζίεο ηηο νπνίεο νη PCTs κπνξνχλ λα επηιέμνπλ αλ ζα 

αλαζέζνπλ ή φρη, δηέπνληαη απφ εζληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηκέο θη επίζεο 

νη κεκνλσκέλεο εηαηξείεο δελ είλαη ππνρξεσκέλεο λα παξέρνπλ, 

 ηνπηθέο: ππεξεζίεο, ηηο νπνίεο νη PCTs κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα 

ζρεδηάζνπλ ηελ αλάζεζή ηνπο, έρνληαο ην δηθαίσκα ηεο ηνπηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ηηκψλ, πεξηιακβάλνληαο γηα 

παξάδεηγκα ηηο ππεξεζίεο γηα αλζξψπνπο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο· νη 

εηαηξείεο μαλά δελ ππνρξενχληαη λα ηηο παξέρνπλ. 

2.10.7 Παξνρή θξνληίδαο εθηόο σξαξίνπ 

Ζ λέα ζχκβαζε απάιιαμε ηνπο GPs απφ ηελ επζχλε ηεο παξνρήο πεξίζαιςεο 

εθηφο σξαξίνπ, δειαδή απφ ηηο 8 κκ σο ηηο 6.30 πκ. Οη εηαηξείεο κπνξνχλ ηψξα 

λα επηιέμνπλ αλ ζα θάλνπλ ππεξσξίεο ππνγξάθνληαο μερσξηζηή ζχκβαζε· αλ 

ην απνθχγνπλ έρνπλ απψιεηεο εηζνδήκαηνο ηεο ηάμεο ησλ £6000 αλά GP. Απφ 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη γεληθνί ηαηξνί κπνξνχζαλ λα αλαζέηνπλ 

ηελ επζχλε ησλ ππεξσξηψλ ζε άιινπο ζπλαδέιθνπο GPs ή άιινπο ηαηξνχο θαη 

95% έπξαηηαλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ην 2004. Με βάζε δεδνκέλα ηνπ Δζληθνχ 

Διεγθηηθνχ Γξαθείνπ (αλαθνξά ζε Boyle, 2011)  ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005, 

κφλν ην 10% ησλ GPs παξείρε ηαηξηθέο ππεξεζίεο εθηφο σξαξίνπ γηα ηνπο 

αζζελείο ηεο ιίζηαο ηνπο. 
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2.10.8 QOF 

Οη επηπξφζζεηεο ακνηβέο παξέρνληαη ζε εηαηξείεο GP πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

επίηεπμε νξηζκέλσλ πξνηχπσλ πνηνηηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ, σο έλα κέηξν 

πνπ απνζθνπεί ζηε ζχλδεζε ησλ πιεξσκψλ κε ηελ απφδνζε. Σν QOF είλαη 

έλα ζχλνιν δεηθηψλ, ζπλππνινγίδνληαο ηνπο νπνίνπο πξνθχπηεη κηα 

βαζκνινγία, πάλσ ζηελ νπνία βαζίδνληαη ηα επηπιένλ ρξήκαηα πνπ δίλνληαη ζε 

θάζε εηαηξεία. Οη εηαηξείεο δελ απαηηείηαη λα ζπκκεηέρνπλ, αιιά νη 

πεξηζζφηεξεο ην θάλνπλ. Δηαηξείεο GP πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα 

πξσηνβάζκησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ αληακείβνληαη ζχκθσλα κε θξηηήξηα πνπ 

ζπκθσλνχληαη ηνπηθά κε ηνλ PCT ηνπο. Οη βαζκνινγίεο QOF θαηαγξάθνληαη 

ειεθηξνληθά απφ ηηο εηαηξείεο θη ππνβάιινληαη ζηνλ PCT φπνπ αλήθνπλ. Έλα 

δείγκα βαζκνινγηψλ ειέγρεηαη απφ ηνπο PCTs πξνο εμαζθάιηζε ηεο 

αμηνπηζηίαο. 

Σν QQF απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θχξηα βαζηθά ζπζηαηηθά (NHS 

Employers and General Practitioners Committee of the British Medical 

Association, 2009 αλαθνξά ζε Boyle, 2011): 

 θιηληθά πξφηππα: 86 δείθηεο πνπ θαιχπηνπλ 20 θιηληθά ζέκαηα, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ :ζηεθαληαία λφζνw, αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ ή 

παξνδηθφ ηζραηκηθφ επεηζφδην, ππέξηαζε, δηαβήηεο, ρξφληα απνθξαθηηθή 

πλεπκνλνπάζεηα, επηιεςία, θαξθίλνο, ςπρηθά λνζήκαηα, 

ππνζπξενεηδηζκφο θη άζζκα (69,7% ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηελ 

πεξίνδν 2009-2010), 

 νξγαλσηηθά πξφηππα: 36 δείθηεο θαιχπηνπλ δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνπο αζζελείο, ηελ εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο 

απηήο, ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο θαη ησλ θαξκάθσλ (16,8% ηεο 

ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηελ πεξίνδν 2009-2010), 

 ε εκπεηξία ησλ αζζελψλ: 3 δείθηεο αθνξνχλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξέρνληαη θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ αζζελψλ ζηα 

ζρέδηα εμέιημεο ησλ ππεξεζηψλ (9,2% ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηελ 

πεξίνδν 2009-2010) θαη 

  πξφζζεηεο ππεξεζίεο: 9 δείθηεο πνπ θαιχπηνπλ ηέζζεξα πεδία πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αλίρλεπζε αλσκαιηψλ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ηελ 

πγεία ησλ παηδηψλ, ηε κεηξφηεηα θαη ηηο ππεξεζίεο αληηζχιιεςεο(4,4% 

ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηελ πεξίνδν 2009-2010). 
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Σν δηθαίσκα κηαο θνηλνπξαμίαο γεληθψλ ηαηξψλ λα δηεθδηθήζεη ρξεκαηηθά 

κπφλνπο πνηφηεηαο θαζνξίδεηαη κέζσ κηαο θάξηαο βαζκνινγίαο κε κέγηζην 

ζχλνιν πφλησλ ηνπο 1000. Σελ πεξίνδν 2000-2007 θάζε πφληνο άμηδε £125 

αλά εηαηξεία, κηιψληαο γηα έλα κέζν κέγεζνο πιεζπζκνχ ζηε ιίζηα θάζε 

εηαηξείαο. Σν QOF ππφθεηηαη ζε εηήζηεο δηαπξαγκαηεχζεηο αλάκεζα ζηελ 

Δπηηξνπή Γεληθψλ Ηαηξψλ ηεο BMA θαη ηνπο NHS Employers, αλ θη έρνπλ 

γίλεη ζρεηηθά ιίγεο αλαζεσξήζεηο. Σν Δζληθφ Ηλζηηηνχην γηα ηελ Τγεία θαη ηελ 

Κιηληθή Σειεηφηεηα (NICE- National Institute for Health and Clinical 

Excellence) είλαη ππεχζπλν απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 

δεηθηψλ QQF θαη ηελ εμέιημε θη αλαζεψξεζε ησλ ππαξρφλησλ. Σα πνξίζκαηα 

ηνπ NICE ζα ζπδεηεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ Γεληθψλ Ηαηξψλ ηεο BMA θαη 

ηνπο NHS Employers θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηήζησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη επηπιένλ ρξεκαηηθή βνήζεηα δηαηίζεηαη ζηηο 

θνηλνπξαμίεο ησλ GPs γηα ηελ θάιπςε ησλ απμεκέλσλ εμφδσλ πνπ νθείινληαη 

ζηε ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο 

(ππνινγηζηέο), ζηηο ζπληάμεηο θαη ζηηο πιεξσκέο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

αξραηφηεηαο ησλ ζηειερψλ θαη γηα ηε βνήζεηα ηνπ έξγνπ ηνπο φζνλ αθνξά ηελ 

πξφζιεςε λέσλ θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ππαξρφλησλ. 

2.10.9 Γαπάλεο NHS γηα πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε θη έζνδα GP 

Σν Τπνπξγείν Τγείαο πξνρψξεζε ζε κηα γελλαία αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηηο 

ππεξεζίεο ησλ GP φπσο θαίλεηαη απφ ηελ αχμεζή ηνπο απφ 4,9 δηο. ιίξεο ηελ 

πεξίνδν 2002-2003 ζε 6,9 δηο. ιίξεο ηελ πεξίνδν 2005-2006. Κάηη αληίζηνηρν 

δε ζπλέβε ηελ πεξίνδν 2006-2007, κνινηαχηα ε λέα ζχκβαζε είρε θνζηίζεη 

πεξηζζφηεξν απ’ φηη είρε πξνυπνινγηζηεί θη νη πξαγκαηηθέο δαπάλεο ηελ 

πεξίνδν 2005-2006 μεπεξλνχζαλ ηα 7,7 δηο. ιίξεο (National Audit Office 

(NAO), 2008 ζε Boyle, 2011). Οη θχξηεο αηηίεο ησλ ππεξβνιηθψλ δαπαλψλ 

ήηαλ: ε ππεξεθκεηάιιεπζε ηνπ ζεζκνχ ησλ QQF θαη ηα επηπξφζζεηα έμνδα γηα 

ηελ πεξίζαιςε εθηφο σξαξίνπ, έμνδα πνπ ακθφηεξα ππνηηκήζεθαλ απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο, θη ε ππεξβνιηθή ζπαηάιε εθ κέξνπο ησλ PCTs ζε πεδία 

φπσο ε πιεξσκή ησλ αλαπιεξσηψλ ηαηξψλ (locum) θη νη ακνηβέο ησλ 

παιαηφηεξσλ ηαηξψλ. 

 χκθσλα κε ηελ ίδηα πεγή, ηα ζπλνιηθά έζνδα γηα ηνπο GP ζηελ Αγγιία 

πξηλ ηε θνξνιφγεζή ηνπο, ηφζν απφ ην NHS φζν θη απφ ηδησηηθέο πεγέο, 

απμήζεθε θαηά 58% αλάκεζα ζηελ πεξίνδν 2002-2003 θαη ηελ πεξίνδν 2005-
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2006 θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο £72011 ζηηο  £113614. Σν παξαπάλσ δεδνκέλν 

δε ιακβάλεη ππφςε ηα δηαθπγφληα έζνδα απφ ηελ απνρψξεζε ησλ εηαηξεηψλ 

GP, φπνησλ απφ απηέο ην επέιεμαλ, απφ ηηο ππεξσξίεο. Σα εηζνδήκαηα ησλ 

κηζζσηψλ GP δελ απμήζεθε ζηνλ ίδην βαζκφ, παξά κφλν ζχκθσλα κε ηνλ 

πιεζσξηζκφ. 

2.10.10 GPs ζηηο αγξνηηθέο θη ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο 

ηε λέα ζχκβαζε ππήξμε εηδηθή κλεία ζηηο εηδηθέο αλάγθεο γηα GP ζηηο 

αγξνηηθέο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. ηε θφξκνπια ηνπ Carr-

Hill πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ πξνζαξκνγέο γηα ηελ εηδηθή θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπ 

GP ζηηο αλαθεξφκελεο πεξηνρέο, φπσο ην λα πιεξψλνληαη πξφζζεηα γηα ηελ 

άκεζε θξνληίδα θαη ηα επείγνληα πεξηζηαηηθά, ζαλ λα επξφθεηην γηα 

αλαβαζκηζκέλε ππεξεζία. Ζ ζηειέρσζε ησλ λνζνθνκείσλ ηεο θνηλφηεηαο 

πξνβιέπεηαη λα γίλεηαη απφ ηα PCT θαη λα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπο. 

  ηε λέα ζχκβαζε αλαγλσξίδεηαη επίζεο ν πξφζζεηνο θφξηνο εξγαζίαο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ην έξγν ησλ ηαηξψλ ζηηο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο. ηηο πεξηνρέο 

απηέο κε ηνπο ιηγφηεξνπο ηαηξνχο θαηαλέκνληαη, αλαινγηθά, κεγαιχηεξα 

ρξεκαηηθά πνζά ζηε βάζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ φκσο παξά ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ηαηξψλ. Οη ηαηξηθνί ζχλδεζκνη ζα κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ ηελ 

παξνρή αλαβαζκηζκέλσλ ππεξεζηψλ γηα ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ πιεζπζκψλ 

απηψλ. 

2.11 Ιξιαλδία 

Ζ θχξηα επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηξιαλδηθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο αλήθεη 

ζηελ θπβέξλεζε, ε νπνία θαη ην ρξεκαηνδνηεί δηαρεηξηδφκελε ηα έζνδα απφ ηε 

γεληθή θνξνινγία. Ηδηαίηεξε ζπλζήθε απνηειεί ην γεγνλφο φηη 50% πεξίπνπ 

ηνπ πιεζπζκνχ έρνπλ ηδησηηθή αζθάιεηα. 

2.11.1 Πιεξσκή γεληθώλ ηαηξώλ  

Οη γεληθνί ηαηξνί είλαη απηναπαζρνινχκελνη θη εξγάδνληαη είηε κφλνη ηνπο είηε 

ζε ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο ηνπο ζε «ηαηξηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο». Ζ 

πιεηνςεθία ηνπο αζθεί ηφζν δεκφζην φζν θη ηδησηηθφ έξγν αλ θη ππάξρνπλ 

θάπνηνη πνπ επηθεληξψλνληαη ζηνλ έλα απφ ηνπο δχν ηνκείο. Οη GPs  πνπ 

εξγάδνληαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζπλάπηνπλ ζπκβφιαην κε ην ρήκα 

Απνδεκίσζεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο (Primary Care Reimbursement 

Scheme-PCRS) ησλ Δζληθψλ Κνηλφρξεζησλ Τπεξεζηψλ κε ηηο απνδεκηψζεηο 
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ηνπο λα βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ θαηά θεθαιήλ απνδεκίσζε. ε απηέο 

πξνζηίζεληαη επηπιένλ ακνηβέο γηα εηδηθέο πξάμεηο, φπσο νη εθηφο σξαξίνπ 

θαη’ νίθνλ επηζθέςεηο θη ε πξαγκαηνπνίεζε εκβνιηαζκψλ γηα ηε γξίπε. Σν 

2006, νη ακνηβέο θπκαίλνληαλ κεηαμχ ησλ €49,13 γηα έλαλ άξξελα ειηθίαο 5 σο 

15 εηψλ πνπ δνχζε εληφο ηξηψλ κηιίσλ απφ ην ηαηξείν θαη ησλ €239,84 γηα κηα 

γπλαίθα 70 εηψλ πνπ θαηνηθνχζε ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 10 κηιίσλ απφ 

ην ηαηξείν (Δθηειεζηηθφ Όξγαλν Τπεξεζηψλ Τγείαο-Health Service Executive-

HSE,2007 αλαθνξά ζε McDaid et al,2009). 

 Κάπνηνη GPs πνπ εξγάδνληαη κφλν ηδησηηθά κπνξνχλ λα ζπκβιεζνχλ κε ην 

HSE (Health Service Executive) γηα λα πεξηζάιπνπλ, κε έμνδα ηνπ δεκνζίνπ, 

ηνπο ηδησηηθνχο ηνπο αζζελείο φηαλ απηνί μεπεξάζνπλ ηελ ειηθία ησλ 70 εηψλ 

ή ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπσο ε κφιπλζε απφ επαηίηηδα C ή ε παξνρή 

ππεξεζηψλ ζε κεηέξεο θαη λήπηα θη ε πξαγκαηνπνίεζε εκβνιηαζκψλ. ε απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο απνδεκηψλνληαη κε ην ζχζηεκα ηεο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε 

πιεξσκήο. 

2.11.2 Πιεξσκή εηδηθώλ  λνζνθνκεηαθώλ ηαηξώλ  

Ζ κέζνδνο πιεξσκήο πνπ εθαξκφδεηαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη απηή ηεο 

απφδνζεο κεληαίνπ κηζζνχ ζχκθσλα κε ηελ «Κνηλή χκβαζε ησλ Δηδηθψλ 

Ηαηξψλ». Δηδηθνί ηαηξνί πνπ εξγάδνληαη θαζαξά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

ακείβνληαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκήο. Με 

ηνλ ίδην ηξφπν απνδεκηψλνληαη γηα ηελ ηδησηηθή πξαθηηθή ηνπο νη ηαηξνί ησλ 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ, θαζψο ε πιεηνςεθία ηνπο (95%) έρεη ηέηνην δηθαίσκα. 

Οη απνδεκηψζεηο γηα ηελ ηδησηηθή πεξίζαιςε αζζελψλ, πνπ θαηαβάιινληαη απφ 

ηνπο ηξεηο θχξηνπο αζθαιηζηέο πγείαο,  θαζνξίδνληαη ζε πίλαθεο ακνηβψλ. Σα 

έμνδα γηα εζσηεξηθέο ππεξεζίεο ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα  θαιχπηνληαη 

ζρεδφλ πάληα απφ ηελ ηδησηηθή αζθάιεηα
1
 ελψ ζηηο επηζθέςεηο εμσηεξηθψλ 

αζζελψλ ελδέρεηαη λα ζπκκεηέρεη νηθνλνκηθά ν αζζελήο, αλάινγα κε ην 

αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα. Σν εηζφδεκα απφ ηηο ηδησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

εηδηθψλ ηαηξψλ είλαη νπζηψδεο. Σν 2002 ηα εηζνδήκαηα απφ ηνπο αζθαιηζηέο 

πγείαο ππνινγίδνληαλ ζηα 192,5 εθαηνκκχξηα επξψ ή κέζν εηήζην αθαζάξηζην 

εηζφδεκα χςνπο €127000 (Brennan, 2003). 

Οη δχν πεγέο άληιεζεο εηζνδεκάησλ γηα ηνπο εηδηθνχο ηαηξνχο νδήγεζαλ 

ζηε δηακφξθσζε αλεπαξθεηψλ θη αλάπνδσλ θηλήηξσλ εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο 

                                                 
1
 50% ηνπ πιεζπζκνχ θαιχπηεηαη απφ ηδησηηθή αζθάιεηα 
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πγείαο. Οη ζεκειηψδεηο αδπλακίεο ηεο Κνηλήο χκβαζεο αλαθέξνληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Brennan, ε νπνία ζεκεηψλεη ηα εμήο κεηνλεθηήκαηα: 

 νη ηαηξνί δελ είλαη ππφινγνη γηα ηηο δαπάλεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 

ηαηξηθέο ηνπο απνθάζεηο 

 νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο επηηξέπνπλ ζηνπο ηαηξνχο λα επηδηψμνπλ ηελ 

άζθεζε ηδησηηθνχ έξγνπ αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 33 σξψλ ηεο 

ζπκβαηηθά θαζνξηζκέλεο εβδνκαδηαίαο δέζκεπζήο ηνπο κε ηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία 

 ε αλάκεημε δεκφζηνπ θη ηδησηηθνχ έξγνπ πεξηνξίδεη ην δηαζέζηκν ρξφλν 

ησλ ηαηξψλ γηα ηελ εμέηαζε ζεκάησλ δηαρείξηζεο πφξσλ. 

 Έλα αθφκα ζεκειηψδεο πξφβιεκα φζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ 

ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ ήηαλ ε έιιεηςε ξεηήο ππνρξέσζεο ηνπο λα δηαρεηξίδνληαη 

πξνζσπηθά ηνπο αζζελείο θαζψο κπνξνχλ λα αλαζέζνπλ απηφ ην θαζήθνλ ζε 

αλεηδίθεπηνπο λνζνθνκεηαθνχο ηαηξνχο ππφ ηελ επίβιεςή ηνπο. Ζ Δπηηξνπή 

Brennan ζπλέζηεζε φηη ε Κνηλή χκβαζε ζα έπξεπε λα δηαηππψλεη ζαθψο ηελ 

επζχλε ησλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ λα δηαρεηξίδνληαη ηηο πεγέο ηηο νπνίεο 

δηθαηνχληαη ψζηε λα δηεμάγνπλ ην έξγν ηνπο εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην ηκήκα, ηελ εηδηθφηεηα θαη ην αηνκηθφ 

επίπεδν ηνπο. πλεζηήζε επίζεο φηη ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ βαζηθέο ψξεο 

άζθεζεο δεκφζηνπ έξγνπ απφ ηνπο ηαηξνχο, φπσο επίζεο θη αλάιεςε δξάζεο 

φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ ζχκθσλα κε ην 

θαζνξηζκέλν ζρέδην θαη πξνυπνινγηζκφ. Σνλίζηεθε επίζεο ε αλάγθε 

θαζνξηζκνχ ηεο αξρήο φηη ππεξηζρχεη ε αλάγθε εμππεξέηεζεο ηνπ δεκφζηνπ 

έλαληη ηνπ ηδησηηθνχ έξγνπ ηνπ ηαηξνχ, φηαλ ππάξρεη ζέκα έιιεηςεο ρξφλνπ ή 

πφξσλ. 

Τθίζηαληαη ηξεηο ηχπνη ζπκβάζεσλ κε ηνπο εηδηθνχο ηαηξνχο, νη νπνίνη 

θαζηεξψζεθαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008 (McDaid et al, 2009). χκθσλα κε ηε 

ζχκβαζε Σχπνπ Α νη ηαηξνί ακείβνληαη κε €240000 ην ρξφλν θαη δελ έρνπλ 

δηθαίσκα άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ. Ηαηξνί πνπ ππφθεηληαη ζηε ζχκβαζε 

Σχπνπ B ακείβνληαη κε €220000 εηεζίσο, αιιά έρνπλ ην δηθαίσκα άζθεζεο 

ηεο ηαηξηθήο εληφο ησλ λνζνθνκείσλ, δεκφζησλ ή παλεπηζηεκηαθψλ, 

ιακβάλνληαο ηδησηηθή απνδεκίσζε. Οξίδεηαη φκσο ζαθψο φηη ην 80% ησλ 

αζζελψλ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πξέπεη λα είλαη αζζελείο ηνπ δεκνζίνπ. 

πκβάζεηο Σχπνπ C εθαξκφδνληαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, 



 87 

πξνβιέπνπλ εηήζηα απνδεκίσζε χςνπο €175000 θη επηηξέπνπλ ζηνπο 

δηθαηνχρνπο λα πεξηζάιπνπλ αζζελείο θη εθηφο ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ. 

Πξνβιέπνληαη επίζεο πξφζζεηεο πιεξσκέο γηα ηελ εξγαζία ηα 

αββαηνθχξηαθα, ηηο εθεκεξίεο εηνηκφηεηαο θ.α. Οη ψξεο εξγαζίαο 

εβδνκαδηαίσο αλέξρνληαη ζηηο 37 απφ Γεπηέξα σο Παξαζθεπή θαη κπνξεί λα 

απαηηείηαη ε αλάιεςε 5σξεο ππεξεζίαο ηα αββαηνθχξηαθα. 

Οη εηδηθνί ηαηξνί δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζρσξήζνπλ ζηνπο λένπο 

ηχπνπο ζπκβάζεσλ αλ θαη είλαη αληηθεηκεληθά πην ζπκθέξνπζεο. Σνλ Μάξηην 

ηνπ 2008 ν κέγηζηνο βαζηθφο κηζζφο γηα ηνπο ηαηξνχο ηεο παιαηάο Καηεγνξίαο 

I ήηαλ €186548 (Τπνπξγείν Τγείαο θαη Παηδηψλ, Department of Health and 

Children, 2008 αλαθέξεηαη ζηνλ McDaid et al,2009). Οη ηαηξνί ηεο Καηεγνξίαο 

II είραλ κέγηζην εηζφδεκα €166516, ελψ νη παλεπηζηεκηαθνί ηαηξνί ηεο 

Καηεγνξίαο I, αλάινγα κε ηελ ηεξαξρία, απφ €199811 σο 240085. Ζ βαζηθή 

δηαθνξά ηεο Καηεγνξίαο I απφ ηελ II έγθεηηαη ζην φηη νη ηαηξνί ηεο δεχηεξεο 

θαηεγνξίαο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηδησηηθφ έξγν θαη εθηφο δεκφζησλ 

λνζνθνκείσλ, π.ρ. ζε ηδησηηθά λνζνθνκεία, ελψ ηεο πξψηεο απνθιεηζηηθά ζε 

δεκφζηα. 

2.12 Ιζπαλία 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηζπαληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο είλαη φηη ε νξγάλσζε θαη 

δηαρείξηζή ηνπ αλήθεη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζην θξάηνο, ην νπνίν είλαη θη ν 

βαζηθφο ρξεκαηνδφηεο ηνπ. Ζ θάιπςε πγείαο είλαη θαζνιηθή θη νη ππεξεζίεο 

παξέρνληαη ζε κεγάιν βαζκφ δσξεάλ. 

2.12.1 Μεραληζκνί πιεξσκήο ησλ ηαηξώλ 

Ζ ηππηθή κνξθή απνδεκίσζεο ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο 

είλαη ε ππνγξαθή εηήζησλ ζπκβάζεσλ πνπ πηνζεηνχλ ηε κέζνδν ηεο θαηά 

θεθαιήλ πιεξσκήο, ιακβάλνληαο ππφςε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ηε 

γεσγξαθηθή δηαζπνξά, θαζψο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο 

θάζε πεξηνρήο. 

Σν πην θνηλφ ζρήκα πιεξσκψλ γηα ηνπο GP είλαη ν κηζζφο ζε ζπλδπαζκφ κε 

κηα επηπιένλ θαηά θεθαιήλ πιεξσκή (πνπ αληηζηνηρεί ζην 15% ησλ 

ζπλνιηθψλ απνδνρψλ ηνπο), ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηε θχζε ηνπ πιεζπζκνχ 

πνπ εγγξάθνληαη ζηηο ιίζηεο ησλ ηαηξψλ, ηελ ππθλφηεηά ηνπο θαη ην πνζνζηφ 

ησλ αηφκσλ ηεο ιίζηαο πνπ είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ. ηελ Καηαινλία 
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ιακβάλνληαη επηπιένλ ππφςε νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ησλ εθάζηνηε 

πεξηνρψλ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηνπο ηαηξνχο. 

Όινη νη επαγγεικαηίεο πγείαο ζην Ηζπαληθφ Δζληθφ χζηεκα Τγείαο είλαη 

κηζζσηνί θη πςειφηαην πνζνζηφ απηψλ έρνπλ θαζεζηψο δεκνζίνπ ππαιιήινπ, 

αλ θη απηφ ην πνζνζηφ ειαηηψλεηαη ρξφλν κε ην ρξφλν θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ 

ηα λέα ζπκβφιαηα είλαη πεξηζζφηεξν επέιηθηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ 

επηηξέπεηαη θαλελφο είδνπο επηπιένλ ρξέσζεο απφ ηνπο ηαηξνχο γηα ηελ 

αχμεζε ησλ απνδνρψλ ηνπο εληφο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Πξνζθέξεηαη σζηφζν ε 

δπλαηφηεηα γηα αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο αλ επηιέμνπλ λα εξγάδνληαη θαη 

ηα απνγεχκαηα ζε ηδησηηθνχο θνξείο, κε απψηεξν ζθνπφ ηε κείσζε ησλ 

ρξφλσλ αλακνλήο γηα ηνπο αζζελείο 

Ο βαζηθφο ηνπο κηζζφο θαζνξίδεηαη ζε γεληθέο γξακκέο απφ ηελ εζληθή 

θπβέξλεζε, αλ θαη ηα θξαηίδηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζνπλ θάπνηα 

απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθξνηνχλ ην ζπλνιηθφ κηζζφ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη 

ππάξρεη πνηθηιία ηφζν ζηνλ ηχπν φζν θαη ζην πνζφ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηνπ 

κηζζνχ απνδνρψλ. Οη ζπλνιηθέο εηήζηεο απνδνρέο ησλ γεληθψλ ηαηξψλ θαη ησλ 

ηαηξψλ εηδηθνηήησλ απμήζεθαλ εηεζίσο θαηά 6% θαη 4% αληίζηνηρα γηα ηελ 

πεξίνδν 1999-2004 (Garcίa et al, 2010). 

χκθσλα κε ηελ πην πξφζθαηε δηαζέζηκε κειέηε (Hidalgo & Matas, 2004 

φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Garcίa et al, 2010) ν κέζνο εηήζηνο κηζζφο ησλ ηαηξψλ 

θπκαίλεηαη απφ €33448,54 σο €68573,02, πνζφ απφ 2 σο 4 θνξέο πςειφηεξν 

απφ ηνλ κέζν εηήζην κηζζφ (€18260). Ο Πίλαθαο 2.5 δείρλεη ηε δηαθχκαλζε 

ηνπ κηζζνχ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ζχκβαζεο, γηα ηνπο GP θαη ηνπο ηαηξνχο 

εηδηθνηήησλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο 

εθαξκφδνληαη ειαζηηθέο ζπκβάζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο, αθφκα θη 

εκεξήζηεο, γηα ηελ θάιπςε ησλ ειιείςεσλ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ. 

Οη κέζνδνη πιεξσκψλ θαη ηα θνζηνιφγηα ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ θαζνξίδνληαη 

απφ ηελ θπβέξλεζε θαη κεξηθέο θνξέο, ζπκπιεξσκαηηθά, απφ δηκεξείο 

δηαπξαγκαηεχζεηο. Τπάξρνπλ πνιιέο ακθηζβεηήζεηο γηα ηε κέζνδν πιεξσκψλ 

ησλ λνζνθνκεηαθψλ ηαηξψλ ηφζν απφ ηε κεξηά ηνπο, φζν θη απφ ηε κεξηά ησλ 

θπβεξλήζεσλ. Πηζηεχεηαη φηη ηα νηθνλνκηθά θαη κε θίλεηξα πνπ ηίζεληαη γηα 

ηνπο λνζνθνκεηαθνχο ηαηξνχο δελ αληακείβνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηπρφλ απνδνηηθφ 

έξγν ηνπο νχηε πξνσζνχλ ηελ πνηφηεηα θαη ηα θαιχηεξα θιηληθά 
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απνηειέζκαηα, θάηη ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ην θαζεζηψο ηνπ δεκνζίνπ 

ππαιιήινπ θαη ηε κνληκφηεηα πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη. Κάπνηα κέηξα πνπ 

εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ αληακνηβή ησλ ηαηξψλ αλάινγα κε ηελ απφδνζή ηνπο 

δελ ππήξμαλ ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά, ηφζν ιφγσ ηνπ κηθξνχ πνζνζηνχ πνπ 

αληηπξνζψπεπαλ απηέο νη αληακνηβέο σο πξνο ηηο ζπλνιηθέο απνδνρέο φζν θαη 

ιφγσ ηεο δπζθνιίαο εθηίκεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο. 

ΠΙΝΑΚΑ 2.5 Οη εηήζηνη κηζζνί (€) ησλ ηαηξώλ ησλ δεκόζησλ 

λνζνθνκείσλ αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηεο ζύκβαζεο θαη ην θαζεζηώο 

εξγαζίαο (Ιζπαλία). 

 «Γεκόζηνο ππάιιεινο» 

(1) κε απνθιεηζηηθήο 

απαζρόιεζεο (2)/ώξεο 

εθεκεξίαο 

«Γεκόζηνο ππάιιεινο» 

απνθιεηζηηθήο 

απαζρόιεζεο θαη 50 ώξεο 

εθεκεξίαο 

Ιαηξόο κε πξνζσξηλή 

ζύκβαζε εξγαζίαο (3) 

απνθιεηζηηθήο 

απαζρόιεζεο θαη 50 

ώξεο εθεκεξίαο 

Ννζνθνκεία ΠΦΤ Ννζνθνκεία ΠΦΤ Ννζνθνκεία ΠΦΤ 

Μέζνο 38338,39 39733,59 56881,27 53653,98 51661,34 48434,03 

Μέγηζηνο 47845,78 49450,39 68573,02 62509,54 60877,00 55293,97 

Διάρηζηνο 33448,54 34095,82 50565,94 48232,70 44517,88 37858,28 

ΠΦΤ: Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. (1) Σν θαζεζηψο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ηαηξψλ είλαη 

αλάινγν κε απηφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, σζηφζν δε ζεσξνχληαη επηζήκσο δεκφζηνη 

ππάιιεινη. (2) Απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε ζεκαίλεη φηη δελ επηηξέπεηαη ζηνλ  ηαηξφ λα αζθεί 

ηδησηηθά ηελ ηαηξηθή εθηφο απφ ηηο ψξεο απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ηνκέα θαη εμαηηίαο απηνχ 

ιακβάλεη κηα επηπιένλ απνδεκίσζε. (3) Ηαηξνί απηνχ ηνπ ηχπνπ ππνγξάθνπλ πξνζσξηλέο 

ζπκβάζεηο θη εμππεξεηνχλ ηα λνζνθνκεία κέρξηο φηνπ έλαο κφληκνο ηαηξφο «δεκφζηνο 

ππάιιεινο» θαηαιάβεη ηε ζέζε 

Πηγή : Hidalgo MJ, Matas V ,Estudio comparativo del salario del médico en España 

[Comparative study of physicians’ salaries in Spain]. Granada, Sindicato Médicode 

Granada,2004 φπσο παξαηίζεηαη ζε Garcίa et al, 2010. 

2.13 Ιηαιία 

2.13.1 ύληνκε αλαζθόπεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

Πξφθεηηαη γηα εζληθφ ζχζηεκα πγείαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θαζνιηθή 

θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ. Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ απνηειεί ν 

απνθεληξσκέλνο ραξαθηήξαο ηνπ κε ηηο πεξηθέξεηεο λα δηαζέηνπλ απμεκέλεο 

αξκνδηφηεηεο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ο 

ηειεπηαίνο ζπλίζηαηαη απφ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θη απφ ηα έζνδα (π.ρ. απφ 
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ηε θνξνινγία) ηεο θάζε πεξηθέξεηαο ράξε ζηα νπνία κπνξεί λα παξέρεη 

πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο πγείαο ζηνπο πνιίηεο ηεο αλάινγα κε ην χςνο απηψλ. 

2.13.2 Πξσηνβάζκηα θξνληίδα 

Παξέρεηαη θπξίσο απφ ηνπο γεληθνχο ηαηξνχο, παηδίαηξνπο θαη 

απηναπαζρνινχκελνπο ηαηξνχο νη νπνίνη ππνγξάθνπλ ζχκβαζε κε ην θξάηνο. 

Ζ πιεξσκή ηνπο γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο θαηά θεθαιήλ πιεξσκήο, αλάινγα 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηε ιίζηα ηνπ θάζε ηαηξνχ. 

Παξά ην γεγνλφο φηη παξέρνληαη νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ 

ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξψλ ζε θνηλέο εγθαηαζηάζεηο, νη πεξηζζφηεξνη δνπιεχνπλ 

κφλνη ηνπο ζηα ηδησηηθά ηνπο ηαηξεία. 

  Όζνλ αθνξά ζηηο ππεξεζίεο ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ (ζε πεξηπαηεηηθφ επίπεδν- 

είηε πξφθεηηαη γηα απιέο επηζθέςεηο είηε γηα δηαγλσζηηθέο πξάμεηο), απηέο 

παξέρνληαη απφ ηηο Σνπηθέο Δηαηξείεο Τγείαο (ASL-Azienda sanitaria locale, 

ππάγνληαη ζηηο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο) είηε απφ δεκφζηα ή ηδησηηθά ηδξχκαηα κε 

ηα νπνία νη ASL έρνπλ ζχκβαζε. Οη επηζθέςεηο ζε εηδηθνχο ηαηξνχο γίλνληαη 

είηε θαηφπηλ παξαπνκπήο απφ γεληθφ ηαηξφ είηε κέζσ άκεζνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ δηακέζνπ ελφο θεληξηθνχ ζεκείνπ ζπληνληζκνχ.  

2.13.3 Μεραληζκνί πιεξσκώλ ησλ ηαηξώλ  

Σν κνληέιν πιεξσκψλ ησλ ηαηξψλ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηνκέα ηνπ SSN  ζηνλ 

νπνίν απαζρνινχληαη. Οη γεληθνί ηαηξνί θη νη παηδίαηξνη πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο 

ακείβνληαη θπξίσο κε ηε κέζνδν ηεο θαηά θεθαιήλ πιεξσκήο ελψ νη 

λνζνθνκεηαθνί ηαηξνί πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο θη ακείβνληαη κε κεληαίν κηζζφ. 

2.13.3.1 Γεληθνί ηαηξνί θαη παηδίαηξνη 

Μπνξνχλ λα επηιέμνπλ αλ ζα εμππεξεηήζνπλ ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο ζε 

θαζεζηψο πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο. Ζ πιεξσκή θαζνξίδεηαη 

πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ θαζνξηζκέλε αλά άηνκν απνδεκίσζε κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ αηφκσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ιίζηα ηνπ ηαηξνχ. Οη ASL κπνξνχλ 

επίζεο λα πιεξψζνπλ επηπιένλ επηδφκαηα, ηα νπνία ζπκθσλνχληαη ζε ηνπηθφ 

επίπεδν γηα ηελ παξνρή πξνγξακκαηηζκέλεο θξνληίδαο ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο 

αζζελψλ, φπσο ε θαη’ νίθνλ θξνληίδα γηα ηνπο αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ 

ρξφληα λνζήκαηα θαη ηνπο αλάπεξνπο. Οη ηαηξνί πξσηνβάζκηαο πγείαο κπνξνχλ 

επίζεο λα απμήζνπλ ηηο απνδνρέο ηνπο ζεξαπεχνληαο αζζελείο ηδησηηθά θαη 
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ρξεψλνληαο επηπιένλ ακνηβή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ρξφλνο πνπ 

αθηεξψλεηαη απφ ηνπο ηαηξνχο ζηελ ηδησηηθή ζεξαπεία δε ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ηαθηηθή παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο γηα ηνπο αζζελείο ηνπ SSN. 

  Σα επίπεδα ακνηβψλ, ηα θαζήθνληα θη νη επζχλεο ησλ γεληθψλ ηαηξψλ 

θαζνξίδεηαη ζε κηα ζπιινγηθή ζπκθσλία πνπ ππνγξάθεηαη θάζε ηξία ρξφληα 

κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαη ησλ ελψζεσλ 

ησλ γεληθψλ ηαηξψλ. ηε ζπκθσλία επίζεο θαζνξίδεηαη ν κέγηζηνο αξηζκφο 

αηφκσλ πνπ επηηξέπεηαη λα έρεη ν θάζε ηαηξφο ζηε ιίζηα ηνπ. Οη γεληθνί ηαηξνί 

(GP) θαη παηδίαηξνη πιήξνπο απαζρφιεζεο κπνξνχλ λα έρνπλ κέρξη 1500 θαη 

800 άηνκα αληίζηνηρα, ελψ ηα φξηα γηα ηνπο ηαηξνχο κεξηθήο απαζρφιεζεο 

είλαη 500 θαη 400. Όηαλ έλαο γεληθφο ηαηξφο ή παηδίαηξνο αθηεξψλεη 

πεξηζζφηεξεο απφ 5 ψξεο αλά εβδνκάδα ζηελ ηδησηηθή πξαθηηθή ηνπ, ν 

κέγηζηνο αξηζκφο ησλ αζζελψλ ηνπ SSN ηεο ιίζηαο ηνπ κεηψλεηαη αλαινγηθά, 

νχησο ψζηε γηα θάζε επηπιένλ ψξα ηδησηηθήο πξαθηηθήο αλά εβδνκάδα πέξαλ 

ησλ 5 κεηψλεηαη ν αξηζκφο αηφκσλ ηεο ιίζηαο θαηά 37,5 αζζελείο. Ηαηξνί, νη 

νπνίνη έρνπλ πςειφηεξα φξηα (1800 γηα ηνπο γεληθνχο ηαηξνχο θαη 1000 γηα 

ηνπο παηδίαηξνπο) σο ζπλέπεηα παιαηφηεξσλ ζπκθσληψλ κπνξνχλ λα ηα 

θξαηήζνπλ (Lo Scalzo et al, 2009). 

Οη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 1992 θαη ηνπ 1999 πξνζπάζεζαλ λα δηεπζεηήζνπλ 

δηζεπίιπηα ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ γεληθψλ ηαηξψλ. 

Πξψην ζέκα ήηαλ λα μεπεξαζηεί ε παξαδνζηαθή δηάθξηζε κεηαμχ  ηππηθψλ 

γεληθψλ ηαηξψλ θαη ησλ γεληθψλ ηαηξψλ πνπ απαζρνινχληαλ ηδηαίηεξα κε 

επείγνληα πεξηζηαηηθά θαη λα εγγπεζνχλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ ηαηξηθή 

βνήζεηα 24 ψξεο ην 24σξν επί επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Γηα απηφλ ην ιφγν 

ζεζπίζηεθαλ θίλεηξα ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ηαηξηθέο ελψζεηο ή ζπκπξάμεηο. 

Απηέο νη ελψζεηο απνηεινχληαη απφ νκάδεο, νη νπνίεο παξέρνπλ δηαξθή 

θξνληίδα γηα ζπλεζηζκέλεο πξάμεηο. Γεχηεξν ζέκα ήηαλ λα παξαζρεζνχλ 

θίλεηξα γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηε κείσζε ησλ παξαπνκπψλ ζηα 

λνζνθνκεία. Ζ ιχζε πνπ δφζεθε ήηαλ ν δηαρσξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πιεξσκψλ ζε ηξία κέξε: θαζνξηζκέλν, κεηαβιεηφ θη επηπξφζζεην. 

Σν ζηαζεξφ ηκήκα ησλ πιεξσκψλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ην, απφ παιηά, 

θαζηεξσκέλν ζχζηεκα capitation. Ζ ζπιινγηθή ζπκθσλία πνπ ππνγξάθηεθε ην 

2009 ζέηεη ην χςνο ηεο θαηά άηνκν απνδεκίσζεο ζηα €40,05. Ο θάζε GP 

ιακβάλεη κηα επηπιένλ πιεξσκή αλά άηνκν, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ 
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ησλ αζζελψλ θαη  ηα έηε πνπ παξήιζαλ απφ ηελ απνθνίηεζή ηνπ. Ζ πξφζζεηε 

απηή ακνηβή νξίδεηαη ζηα €1,91 γηα ηνπο GPs κε πάλσ απφ 1400 άηνκα ζηε 

ιίζηα ηνπο θαη πξφζθαηε απνθνίηεζε θαη ηα €18,46 γηα ηνπο GPs κε 

ιηγφηεξνπο απφ 500 αζζελείο νη νπνίνη κεηξνχλ πεξηζζφηεξα απφ 27 έηε απφ 

ηελ απνθνίηεζή ηνπο. Δπηπξφζζεηα, νη ηαηξνί νη νπνίνη ζπγθξνηνχλ κηα ηαηξηθή 

εηαηξεία ιακβάλνπλ κηα πξφζζεηε αλά άηνκν πιεξσκή. Πξφζζεηεο πιεξσκέο 

πξνβιέπνληαη επίζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηαηξψλ έλαληη ησλ θηλδχλσλ, 

θαζψο θαη γηα ηνπο ηαηξνχο πνπ εξγάδνληαη απνθιεηζηηθά ζηα πιαίζηα ηνπ SSN 

(Lo Scalzo et al, 2009). 

Σν κεηαβιεηφ θνκκάηη ησλ πιεξσκψλ αθνξά ηελ θαηά πξάμε θαη 

πεξίπησζε πιεξσκή γηα εηδηθέο ζεξαπείεο πνπ πεξηιακβάλνπλ κηθξέο 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, πξνιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζεξαπείεο θαη 

κεηεγρεηξεηηθή παξαθνινχζεζε αζζελψλ. Σν επηπξφζζεην κέξνο ησλ 

πιεξσκψλ ιεηηνπξγεί σο αληακνηβή γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπγθξάηεζε ηνπ 

θφζηνπο. Απνηειεί νπζηαζηηθά έλα πνζνζηφ ηεο ζεηηθήο δηαθνξάο αλάκεζα 

ζηα αλακελφκελα θαη ηα πξαγκαηηθά έμνδα, φπνπ ζηνλ φξν έμνδα αλαθέξεηαη 

ην θφζηνο ησλ θαξκάθσλ, ησλ δηαγλσζηηθψλ δνθηκαζηψλ θαη ησλ 

ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ πνπ ζπληαγνγξαθνχληαη απφ ηνπο γεληθνχο ηαηξνχο. 

Σα θαζνξηζκέλα θαη κεηαβιεηά κέξε είλαη θνηλά γηα φινπο ηνπο GP θαη 

θαζνξίδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν, αιιά ε θάζε πεξηνρή απνθαζίδεη αλ ζα 

εθαξκφζεη πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ θαζψο θαη ην χςνο απηνχ. αλ κεηαβιεηέο 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλακελφκελσλ εμφδσλ πξνηείλνληαη ην ηζηνξηθφ ησλ 

εμφδσλ, δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θη επηδεκηνινγηθνί δείθηεο.  

Σν ίδην κνληέιν πιεξσκψλ εθαξκφδεηαη θαη ζηνπο παηδίαηξνπο, αιιά νη 

αλά άηνκν ακνηβέο είλαη πςειφηεξεο απφ απηέο ησλ GP δηφηη έρνπλ ιηγφηεξνπο 

αζζελείο. Ζ ζπιινγηθή ζπκθσλία πνπ ππνγξάθηεθε ην 2009 πξνβιέπεη ακνηβή 

ηεο ηάμεο ησλ €83,65 αλά παηδί. Ο θάζε παηδίαηξνο ιακβάλεη κηα επηπιένλ αλά 

άηνκν πιεξσκή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ αζζελψλ ηεο ιίζηαο θαη ηα 

έηε πνπ έρνπλ παξέιζεη απφ ηελ απνθνίηεζε, θαη’ αληηζηνηρία κε ηνπο GP. Σν 

χςνο ηεο ακνηβήο νξίδεηαη ζηα €4,14 γηα ηνπο ηαηξνχο κε 700 άηνκα ζηε ιίζηα 

θαη πξφζθαηε απνθνίηεζε θαη ηα €37,96 γηα απηνχο πνπ έρνπλ 

θαηαγεγξακκέλνπο ιηγφηεξα απφ 250 άηνκα θαη κεηξνχλ πεξηζζφηεξα απφ 22 

έηε απφ ηελ απνθνίηεζή ηνπο (Lo Scalzo et al, 2009). 
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Απηναπαζρνινχκελνη αλεμάξηεηνη εηδηθνί ηαηξνί πνπ ζπκβάιινληαη κε ηηο 

ASL ακείβνληαη επίζεο κε βάζε ην κεραληζκφ capitation. 

2.13.3.2 Ννζνθνκεηαθνί ηαηξνί 

Μέρξη ην 1999 φινη νη ηαηξνί κπνξνχζαλ λα θεξδίδνπλ επηπιένλ ρξήκαηα 

θξνληίδνληαο αζζελείο ηδησηηθά, ακεηβφκελνη κε ηε κέζνδν ηεο θαηά πξάμεο 

θαη πεξίπησζεο πιεξσκήο. Σφηε, ε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ ηαηξψλ κεηαξξπζκίζηεθαλ ζε κηα πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο 

ησλ νξίσλ αλάκεζα ζηε δεκφζηα θη ηδησηηθή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη 

θαηαζηνιήο ησλ δηεζηξακκέλσλ θηλήηξσλ πνπ αλαπφθεπθηα ζπλδένληαη κε ηε 

δηπιή πξαθηηθή. Ζ δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ, κεηά ηηο κεηαξξπζκίζεηο, 

εμαξηάηαη απφ ηηο πξαγκαηηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη θαη ηηο επζχλεο πνπ 

αλαιακβάλνληαη. Δπηπιένλ, νη δηαρεηξηζηηθέο θαη δηεπζπληηθέο ζέζεηο 

πξννξίδνληαλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ηαηξνχο πνπ επέιεμαλ λα εξγάδνληαη 

απνθιεηζηηθά ζην δεκφζην ηνκέα. 

Παξνκνίσο, ε πηζαλφηεηα γηα ηνπο ηαηξνχο ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ λα 

απμήζνπλ ηηο απνδνρέο ηνπο ζεξαπεχνληαο ηδησηηθά αζζελείο θαηαξγήζεθε γηα 

φινπο ηνπο ηαηξνχο πνπ εκπιέθνληαη κε ην ζχζηεκα κεηά απφ ην 1998. Οη 

ηαηξνί πνπ απαζρνινχληαη κεηά ην 1998 δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. 

Μεξηθνί είραλ επηιέμεη λα εξγάδνληαη εληφο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κε θαζεζηψο 

κεξηθήο απαζρφιεζεο κε απνηέιεζκα λα απνιακβάλνπλ ρακειφηεξνπο 

κηζζνχο θαη κπνξνχζαλ λα ζπλερίζνπλ λα δξνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη κεηά ηε 

κεηαξξχζκηζε. Με κηα ηέηνηα απφθαζε φκσο παξεκπνδηδφηαλ ε εμέιημε ηεο 

θαξηέξαο ηνπο, θαζψο δελ ηνπο επέηξεπε λα θαηαιάβνπλ πςειέο ζέζεηο. 

Πνιινί απφ ηνπο ελαπνκείλαληεο ηαηξνχο πνπ είραλ επίζεκα επηιέμεη λα 

εξγαζηνχλ κε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο γηα ην δεκφζην ηνκέα, 

εξγάδνληαλ επηπιένλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ο λφκνο ηνπο ππνρξέσζε κέρξη ην 

ηέινο ηνπ  Οθησβξίνπ ηνπ 1999 λα επηιέμνπλ αλ ζα ζεξαπεχνπλ ηνπο αζζελείο 

ηδησηηθά εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ ή ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα. Ηαηξνί πνπ επέιεγαλ ηε δεχηεξε ιχζε απνθιείνληαλ απφ ηελ 

θαηάιεςε πςειψλ δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ.  

Όινη νη ηαηξνί ηνπ δεκνζίνπ, σζηφζν, ζπλέρηζαλ λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

αζθνχλ ηελ ηαηξηθή ηδησηηθά εληφο ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ πιεξψλνληαο 

έλα πνζνζηφ ησλ πξφζζεησλ απνδνρψλ ηνπο, γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηελ 

απαζρφιεζε, ζηα λνζνθνκεία. Ο Lo Scalzo (2009) αλαθέξεη φηη φια ηα 
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δεκφζηα λνζνθνκεία ππνρξεψλνληαη λα θξαηνχλ πνζνζηφ 6-12% ησλ θιηλψλ 

γηα αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη ηδησηηθά. Σα ηζρπξά νηθνλνκηθά θίλεηξα (πνπ 

ππνινγίδνληαη ζε 20% πεξίπνπ αχμεζε ησλ απνδνρψλ ηνπο), φπσο θη νη 

απμεκέλεο πηζαλφηεηεο εμέιημεο ηεο θαξηέξαο ηνπο, νδήγεζε ην 91,6% ησλ 

ηαηξψλ λα επηιέμνπλ απηφ ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο. Μεηαβνιή ηνπ ζπζηήκαηνο 

επήιζε ην 2004 φηαλ ε θεληξνδεμηά θπβέξλεζε επέηξεςε, χζηεξα απφ πηέζεηο, 

λα επηηξέςεη ζηνπο ηαηξνχο λα απνθαζίδνπλ αλά έηνο αλ ζα αζθνχλ ην 

επάγγεικά ηνπο ηδησηηθά εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ SSN. 

Ηαηξνί πνπ εξγάδνληαη εληφο εγθεθξηκέλσλ ζπκβεβιεκέλσλ ηδησηηθψλ 

ζεξαπεπηεξίσλ ή δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ ακείβνληαη απφ απηά, ηα νπνία κε ηε 

ζεηξά ηνπο απνδεκηψλνληαη απφ ηηο ηνπηθέο νξγαλψζεηο πγείαο ζχκθσλα κε ην 

ζχζηεκα ηαμηλνκήζεσο λνζεκάησλ (DRGs). ε θάπνηεο πεξηνρέο, φπσο ε 

Λνκβαξδία, νη ASL ζπκβάιινληαη κε ηνπο ηδηψηεο πξνκεζεπηέο γηα ην είδνο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηα επίπεδα ησλ πιεξσκψλ, ελψ ζε 

άιιεο πεξηνρέο, φπσο ην Ακπξνχδν, δηαπξαγκαηεχνληαη άκεζα καδί ηνπο. Οη 

αζζελείο πιεξψλνπλ άκεζα, αιιά απνδεκηψλνληαη πιήξσο (γηα λνζνθνκεηαθή 

θξνληίδα) απφ ην SSN, ζε αληίζεζε κε κε ζπκβεβιεκέλα ηδησηηθά λνζνθνκεία, 

φπνπ δελ απνδεκηψλνληαη. 

2.14 Κύπξνο 

Τπεχζπλν γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ παξνρή δεδνκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο 

είλαη ην Τπνπξγείν Τγείαο. Ηδηάδνλ ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε πνιχ 

πςειή ηδησηηθή δαπάλε γηα ηελ πγεία, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πάλσ 

απφ ην 50% 

ην δεκφζην ηνκέα, ηφζν ζηα θέληξα πγείαο φζν θαη ζηα λνζνθνκεία, νη 

ηαηξνί είλαη κηζζσηνί ππάιιεινη ελψ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ακείβνληαη κε ηελ 

θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκή. Οη ηδηψηεο ηαηξνί νξίδνπλ ηηο ακνηβέο 

ηνπο ρσξίο θακία ξχζκηζε αλ θη ε Ηαηξηθή Έλσζε ζέηεη κηα ειάρηζηε αιιά φρη 

κηα κέγηζηε ακνηβή. Δπνκέλσο, νη ηηκέο ξπζκίδνληαη απφ ηηο δπλάκεηο ηεο 

αγνξάο θαη, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αληαγσληζκνχ εμαηηίαο ηνπ πςεινχ αξηζκνχ 

ησλ ηαηξψλ πνπ ηδησηεχνπλ, ζπγθξαηνχληαη ρακειά. 

Με ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ πεξί Δηζαγσγήο Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ην 

2001 θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ έρεη αξρίζεη πξννδεπηηθά λα 

αιιάδεη ην ηνπίν ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη επαθφινπζα 

ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο ησλ ηαηξψλ. Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ είλαη ε ίδξπζε ηνπ 
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Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Τγείαο, κε ηνλ νπνίν ζα ζπκβάιινληαη νη ηαηξνί. Ο 

λφκνο πξνβιέπεη θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ, ν 

νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί ζαλ πχιε εηζφδνπ ζην ζχζηεκα πγείαο θαη ζα ακείβεηαη 

κε ηελ θαηά θεθαιήλ κέζνδν πιεξσκήο (ην πνζφ αλά άηνκν πξνβιέπεηαη λα 

πξνζεγγίδεη ηα €45) ζε πνζνζηφ 75%. Πξνβιέπνληαη επίζεο πξφζζεηεο 

ακνηβέο, νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηα έηε άζθεζεο ηεο ηαηξηθήο, ηα πξνζφληα, 

ηελ απφδνζε ηνπ ηαηξνχ θαη ζα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηελ ειηθία ησλ 

εγγεγξακκέλσλ ζηε ιίζηα αηφκσλ. Σέινο, ν θαηψηαηνο αξηζκφο αζζελψλ αλά 

ηαηξφ έρεη νξηζηεί λα είλαη 300 θη αλψηεξνο 500 γηα ηα 3 πξψηα ρξφληα θαη 

2500 γεληθά. 

Οη ζπκβεβιεκέλνη εηδηθνί ηαηξνί πξνβιέπεηαη λα ακείβνληαη θαηά πξάμε θαη 

πεξίπησζε κε ηηο ηηκέο λα θαζνξίδνληαη απφ δηαπξαγκαηεχζεηο αλάκεζα ζε 

εθπξνζψπνπο ηνπ Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Τγείαο θαη ησλ ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ επίζθεςε ζε εηδηθφ ηαηξφ απνηειεί ε παξαπνκπή απφ ηνλ 

πξνζσπηθφ ηαηξφ. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην πξφγξακκα πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ βξίζθεηαη 

αθφκα ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

2.15 Λεηνλία 

Δθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ηεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο πγείαο, ε νπνία 

εμαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο Κξαηηθήο Τπνρξεσηηθήο Τπεξεζίαο Αζθάιηζεο 

Τγείαο (ΚΤΤΑΤ). Οηθνλνκηθνί πφξνη ζην ζχζηεκα δηνρεηεχνληαη κέζσ ηεο 

θνξνινγίαο (δηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ) θαη κέζσ άκεζσλ πιεξσκψλ, νη νπνίεο 

θπκαίλνληαη ζε πςειά επίπεδα. 

Κάζε πνιίηεο έρεη δηθαίσκα επηινγήο ηαηξνχ, νηθνγελεηαθνχ ή εηδηθνχ, κε 

ηελ πξνυπφζεζε ηεο ζχκβαζεο κε ηελ ΚΤΤΑΤ. Δπηπιένλ πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επίζθεςε ζε εηδηθφ ηαηξφ απνηειεί ε παξαπνκπή απφ GP. Δμαίξεζε απφ ηελ 

ππνρξέσζε παξαπνκπήο απνηεινχλ νη ςπρίαηξνη, γπλαηθνιφγνη, νγθνιφγνη, 

πλεπκνλνιφγνη, δεξκαηνιφγνη ζε ζπγθεθξηκέλεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

θάζε εηδηθφηεηαο. Δπνκέλσο, νη νηθνγελεηαθνί ηαηξνί δηαδξακαηίδνπλ ξφιν 

πχιεο εηζφδνπ ζην ζχζηεκα πγείαο. 

Σα ηνπηθά ππνθαηαζηήκαηα ηεο ΚΤΤΑΤ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο ζχλαςεο 

ζπκβαηηθψλ ζπκθσληψλ γηα ηελ παξνρή εμσηεξηθήο ηαηξηθήο θξνληίδαο είηε 

απφ ηνπο νηθνγελεηαθνχο ηαηξνχο είηε απφ ηδηψηεο εηδηθνχο ηαηξνχο. Ζ 

ΚΤΤΑΤ εθαξκφδεη εληαία ηηκνιφγηα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θη απηά ηα 
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ηηκνιφγηα εγθξίλνληαη απφ ηελ θεληξηθή Κπβέξλεζε. Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ησλ 

ζπκβάζεσλ θπκαίλεηαη απφ 3 σο ην πνιχ 5 έηε. 

Αλ νη GP είλαη απηναπαζρνινχκελνη κπνξνχλ λα ππνγξάςνπλ εληαία 

ζπκβφιαηα κε ηα ηνπηθά ππνθαηαζηήκαηα ηεο ΚΤΤΑΤ. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, ην ζπκβνχιην ηεο Έλσζεο Γεληθψλ Ηαηξψλ πξνεηνηκάδεη ηνπο 

φξνπο ησλ ζπκβνιαίσλ. Αληίζεηα, φηαλ νη GPs εξγάδνληαη ζηα θέληξα πγείαο ή 

ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ, νη ζπκβάζεηο ππνγξάθνληαη κε ηηο 

δηνηθήζεηο ησλ αληίζηνηρσλ ηδξπκάησλ. 

Οη νηθνγελεηαθνί ηαηξνί είλαη ζπλήζσο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θη έρνπλ 

ζχκβαζε κε ηελ ΚΤΤΑΤ. Οη εηδηθνί ηαηξνί πνπ εξγάδνληαη ζηα θέληξα πγείαο 

θαη ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ είλαη κηζζσηνί. Σν επίπεδν ησλ 

κηζζψλ γηα θάζε εηδηθφηεηα κπνξεί λα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηηο απνθάζεηο ηεο 

δηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ (ζπλήζσο κεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ ηαηξψλ), ππφθεηηαη φκσο ζε έλα ειάρηζην φξην πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ πνιηηεία. Δπίζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ φγθν δνπιεηάο, ηηο 

εθεκεξίεο, ηα πξνζφληα θαη ηελ θιηληθή εκπεηξία. Οη παλεπηζηεκηαθνί ηαηξνί 

ιακβάλνπλ επηπιένλ απνδεκηψζεηο γηα ην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν αλάινγα κε ηηο 

ψξεο δηδαζθαιίαο. 

Πεξίπνπ ην 10% ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ ζηελ εμσλνζνθνκεηαθή θξνληίδα είλαη 

απηναπαζρνινχκελνη θη είλαη ζπκβεβιεκέλνη κε ηελ ΚΤΤΑΤ. Βάζε 

πιεξσκήο απνηειεί ε θαζνξηζκέλε απνδεκίσζε ηνπ ηαηξνχ αλά επεηζφδην 

αζζέλεηαο (flat rate). Σνχην ην εηζφδεκα κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί κε 

επηπξφζζεηεο, θαζνξηζκέλεο βάζεη ηηκνινγίσλ, πιεξσκέο γηα ηαηξηθέο 

δηαδηθαζίεο. ε θάζε εηδηθφηεηα δηαθέξεη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο αλά 

επεηζφδην αζζέλεηαο. Αλ νη εηδηθνί ηαηξνί εθηεινχλ δαπαλεξέο δηαδηθαζίεο 

απνδεκηψλνληαη επηπιένλ γηα θάζε επεηζφδην αζζέλεηαο ζχκθσλα κε εηδηθά 

ηηκνιφγηα. Δπηπιένλ, πξέπεη λα θαηαβάιινπλ έλα πνζφ θη νη αζζελείο. ηε 

ζπλνιηθή απνδεκίσζε ησλ ηαηξψλ γηα ηα επεηζφδηα αζζελεηψλ πξνζηίζεληαη 

θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκέο γηα επηζθέςεηο παξαθνινχζεζεο, αλ θάηη 

ηέηνην είλαη απαξαίηεην. Σέινο, νη εξγαζηεξηαθνί ηαηξνί απνδεκηψλνληαη κε 

βάζε θαζνξηζκέλα ηηκνιφγηα. 

Οη νηθνγελεηαθνί ηαηξνί (ζε πνζνζηφ 80% είλαη γεληθνί ηαηξνί αιιά κπνξεί 

λα είλαη θαη παηδίαηξνη ή παζνιφγνη)  ακείβνληαη κε ηελ θαηά θεθαιήλ κέζνδν 

πιεξσκήο κε επηπιένλ ακνηβέο γηα θαζνξηζκέλεο πξάμεηο (φπσο strept-test, 
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ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα, παξαθνινχζεζε ησλ εγθχσλ, ειάζζνλεο 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο), θάπνηεο πξηκνδνηήζεηο γηα ηελ επίηεπμε δεδνκέλσλ 

ζηφρσλ θαη πάγηα επηδφκαηα (φπσο ην επίδνκα ηαηξείνπ). Παξαδείγκαηα 

πξφζζεησλ πιεξσκψλ απνηεινχλ απηέο πνπ γίλνληαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ παζρφλησλ απφ ρξφληα λνζήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ιίζηα ηνπ 

θάζε ηαηξνχ, ηελ ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζην 

ηαηξείν θαη ηα ηκήκαηα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ 

ζηε ιίζηα. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πεξηπαηεηηθή δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα 

δηαρσξίδεηαη ζε δχν θχξηα κέξε φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαλνκή 

ηεο, φπσο πεξηγξάθεη ε Tragakes et al (2008). Σν πξψην κέξνο ππνινγίδεηαη 

γηα θάζε GP αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εγγεγξακκέλσλ αζζελψλ, €1 αλά 

αζζελή αλά κήλα. Σνχην απνηειεί κηα κνξθή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

θεθαιαίσλ απφ ηνπο GP (fundholding). Σν δεχηεξν κέξνο εθαξκφδεηαη ζε πην 

δαπαλεξέο δηαδηθαζίεο θαη θαηαλέκεηαη απεπζείαο ζηνπο πξνκεζεπηέο 

ππεξεζηψλ πεξηπαηεηηθήο θξνληίδαο, (π.ρ. θέληξα πγείαο, εμσηεξηθά ηαηξεία 

ησλ λνζνθνκείσλ, πνιπθιηληθέο, εηδηθνί ηαηξνί) κέζσ δηαπξαγκαηεχζεσλ ησλ 

ζπκβάζεσλ. Οη GPs επηηξέπεηαη λα θξαηνχλ κέρξη ην 30% ησλ 

αρξεζηκνπνίεησλ ρξεκάησλ απφ ηνπο πφξνπο γηα ηε δεπηεξνβάζκηα θξνληίδα. 

Αλ ηα αδηάζεηα αλά ηξίκελν ρξήκαηα είλαη ίζα ή ιηγφηεξα απφ ην 30% ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ ειέγρνληαη απφ ηνπο GP, ε ΚΤΤΑΤ ηνπο θαηαβάιιεη ην 75% 

ηνπ ππνινίπνπ. Αλ ηα αδηάζεηα ρξήκαηα είλαη πάλσ απφ ην 30%, ε ΚΤΤΑΤ 

πξέπεη λα εθηηκήζεη αλ ε ρακειή ζπρλφηεηα παξαπνκπψλ γηα επηζθέςεηο ζε 

εηδηθνχο ηαηξνχο θαη γηα εθηέιεζε δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ. Καζψο δελ ππάξρεη ιεπηνκεξήο κεζνδνινγία εληφο 

ηεο ζρεηηθήο θπβεξλεηηθήο ξχζκηζεο φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζα έπξεπε 

λα πεξηιακβάλεη ε ξχζκηζε, ε ΚΤΤΑΤ έθξηλε φηη νη δείθηεο ηεο ζρεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ GP (φπσο ν αξηζκφο ησλ εθηεινχκελσλ απφ ηνπο ίδηνπο 

ηαηξηθψλ πξάμεσλ θαη ηα πνιχ πςειά πνζνζηά επηζθέςεσλ ησλ αζζελψλ) 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θξίλνπλ αλ νη GPs πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα λα ιάβνπλ ηηο πξηκνδνηήζεηο απηέο απφ ην ηακείν. ηφρνο 

ηεο δηάηαμεο απηήο ήηαλ λα εμαζθαιίζεη ηελ αχμεζε ησλ επζπλψλ ησλ GP θαη 

ηνπ φγθνπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ δίλνληάο ηνπο θίλεηξν λα ζπγθξαηνχλ 

ηνπο αζζελείο ζηνλ πξσηνβάζκην ηνκέα θξνληίδαο, κεηψλνληαο θαη’ απηφλ ηνλ 
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ηξφπν ηηο δαπάλεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά ηέηνηα θίλεηξα εκπεξηέρνπλ ηνλ 

θίλδπλν κε παξαπνκπήο ησλ αζζελψλ φηαλ ηνχην είλαη ηαηξηθψο απαξαίηεην. 

πλνςίδνληαο, ην ππνζεηηθφ κέζν κεληαίν εηζφδεκα ελφο γεληθνχ ηαηξνχ κε 

1600-1700 αζζελείο ζηε ιίζηα ηνπ απνηειείηαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία (Tragakes 

et al, 2008:103) : 

 θαηά θεθαιήλ πιεξσκή πξνζαξκνζκέλε ζηελ ειηθία ησλ αζζελψλ (38%) 

 επίδνκα βνεζνχ/λνζειεπηή (22%) 

 πιεξσκέο αζζελψλ
2
 (11%) 

 θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε απνδεκίσζε γηα εηδηθέο ππεξεζίεο (10%) 

 ζηαζεξά θνλδχιηα (16%) 

 πξηκνδνηήζεηο, απνδεκηψζεηο (3%). 

2.16 Ληζνπαλία 

Κπξίαξρν ξφιν ζην ζχζηεκα παίδεη ην Τπνρξεσηηθφ Αζθαιηζηηθφ Σακείν 

Τγείαο, κε ηελ επνπηεία ηνπ ρψξνπ λα αζθείηαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο. 90% 

ησλ ηαηξψλ είλαη κηζζσηνί εξγαδφκελνη ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαη ηηο 

πνιπθιηληθέο. Παξά ηαχηα, ε εζληθή ξχζκηζε ησλ κηζζψλ ηζρχεη κφλν γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζηε δεκφζηα πγεία (απφ ην 1997). Αληίζεηα, ζηνλ ηνκέα ηεο 

παξνρήο πξνζσπηθψλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, θάζε λνζνθνκεηαθφ ίδξπκα κπνξεί 

λα ζπκθσλήζεη ηε κηζζνινγηθή πνιηηηθή ηνπ ζην πιαίζην ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. Χζηφζν, ε θπβέξλεζε ζέηεη ην ειάρηζην φξην ησλ κηζζψλ, 

πνπ είλαη ην ίδην γηα φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Ρφιν ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο δηαδξακαηίδεη θη ν Δζληθφο Ηαηξηθφο χιινγνο. 

Σα δεκφζηα ηδξχκαηα έρνπλ επίζεο ην δηθαίσκα λα εηζάγνπλ ζηνηρεία θαηά 

θεθαιήλ ή θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκψλ ζηελ απνδεκίσζε ησλ 

ηαηξψλ ηνπο θη σο ην 2000 50% ησλ ηδξπκάησλ είραλ πξάμεη θαη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν. Δληνχηνηο, νη κηζζνί παξακέλνπλ ην θχξην ζπζηαηηθφ ησλ εηζνδεκάησλ 

ησλ ηαηξψλ θαζψο ζηα πεξηζζφηεξα ηδξχκαηα πνπ έρνπλ εηζαγάγεη κεξηθψο ηε 

κέζνδν ηεο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκήο, νη κηζζνί απνηεινχλ αθφκα 

ην 70% ηνπ ηαηξηθνχ εηζνδήκαηνο. 

                                                 
2
 Οη άκεζεο πιεξσκέο ησλ αζζελψλ, αλαθνξηθά κε ηελ παξνχζα έξεπλα, αθνξνχλ ηελ εθ 

κέξνπο ηνπο θαηαβνιή 0,5 Lat (€0,7) γηα ηηο επηζθέςεηο ζε γεληθνχο ηαηξνχο, 2 Lat (€2,85) γηα 

ηηο επηζθέςεηο ζε εηδηθνχο ηαηξνχο θαη κηα επηπξφζζεηε ακνηβή 3 Lat (€4,25) γηα 

ζπγθεθξηκέλεο δηαγλσζηηθέο ή ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε 

εμαηξνχληαη ηα παηδηά θάησ ησλ 18 εηψλ, νη ειηθησκέλνη θη νη άπνξνη θη ε ζπκκεηνρή ησλ 

αζζελψλ δε κπνξεί λα μεπεξλά ηα 150 Lat ην ρξφλν.   
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ηε Ληζνπαλία, ν γεληθφο ηαηξφο έρεη ξφιν εηζφδνπ ηνπ αζζελνχο ζην 

ζχζηεκα πγείαο. Ο αζζελήο έρεη ην δηθαίσκα ειεχζεξεο επηινγήο γεληθνχ 

ηαηξνχ, ηνλ νπνίν κπνξεί λα αιιάμεη κηα θνξά ην ρξφλν. Οη γεληθνί ηαηξνί 

απνδεκηψλνληαη κε ηελ θαηά θεθαιήλ κέζνδν πιεξσκήο αλάινγα κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ εγγεγξακκέλσλ αηφκσλ ζηε ιίζηα ηνπο. Ζ πιεξσκή ηνπο 

πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ αζζελψλ. Όιεο νη δαπάλεο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε πγείαο θαη 

παξέρνληαη απφ ηνπο θνξείο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ξνπηίλαο, θαιχπηνληαλ 

απφ ηηο θαηά θεθαιήλ πιεξσκέο. Σν ζχζηεκα απηφ δε θαηλφηαλ λα ελίζρπε ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ησλ ηαηξψλ πξσηνβάζκηαο πγείαο θαζψο εκθαληδφηαλ ην 

θαηλφκελν ηεο παξαπνκπήο αζζελψλ ζηα λνζνθνκεία , αθφκα θαη ζηηο 

ειάρηζηα πεξίπινθεο πεξηπηψζεηο. 

Απφ ην 2000 εηζήρζεζαλ ζπκπιεξσκαηηθά ε κέζνδνο ηεο θαηά πξάμε θαη 

πεξίπησζε πιεξσκήο γηα εηδηθέο πξάμεηο θαζψο θη εηδηθά επηδφκαηα. Σα 

παξαπάλσ νηθνλνκηθά θίλεηξα θαιχπηνπλ πξνιεπηηθέο πξάμεηο πγείαο φπσο ν 

εκβνιηαζκφο θη ε αλίρλεπζε αζζελεηψλ θη ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ πξηλ απφ 

ην 2000 παξέρνληαλ απφ εμσηεξηθνχο εηδηθνχο ηαηξνχο ή απφ ηα λνζνθνκεία, 

ελψ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα αληηκεησπηζηνχλ θαη ζηνλ πξσηνβάζκην ηνκέα 

θξνληίδαο πγείαο. Μεηά ηηο κεηαξξπζκίζεηο, ε θαηά θεθαιήλ κέζνδνο 

πιεξσκήο απνδίδεη ην 70% ησλ εηζνδεκάησλ ησλ ηαηξψλ. 

2.17 Λνπμεκβνύξγν 

Θεκειηψδε ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο ρψξαο είλαη ε ππνρξεσηηθή 

αζθάιηζε θη ε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο επηινγήο ηαηξνχ. Οη πνιίηεο είλαη 

ειεχζεξνη λα επηζθεθηνχλ ηνλ ηαηξφ ηεο επηινγήο ηνπο κε έλα αλψηαην φξην 

ησλ 12 επηζθέςεσλ αλά 6κελν. Με ηελ εμαίξεζε ησλ ηαηξψλ ησλ θχξησλ 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ (Centre hospitalize de Luxemburg) πνπ ακείβνληαη κε 

κηζζφ, θχξηα κέζνδνο ακνηβήο ησλ ηαηξψλ (θαη απηψλ πνπ εξγάδνληαη ζηα 

ππφινηπα λνζνθνκεία) είλαη ε θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκή. Οη 

λνζνθνκεηαθνί ηαηξνί πνπ εξγάδνληαη ζηα λνζνθνκεία κε θαζεζηψο 

εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε δελ ππνρξεψλνληαη λα πιεξψλνπλ ην λνζνθνκείν γηα ηε 

ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη αζζελείο ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ απνδεκίσζε ησλ επηζθέςεσλ ζε ηαηξνχο κε έλα πνζνζηφ 10%. 
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2.18 Μάιηα 

Οη γεληθνί ηαηξνί εξγάδνληαη ζηα θέληξα πγείαο θη είλαη κηζζσηνί θξαηηθνί 

ιεηηνπξγνί. ρεδφλ φινη νη ηαηξνί πνπ εξγάδνληαη ζηα θέληξα πγείαο δηαηεξνχλ 

ην ηδησηηθφ ηνπο ηαηξείν. Ζ πιεξσκή ησλ ηδησηψλ ηαηξψλ, γεληθψλ θη εηδηθψλ, 

γίλεηαη κε άκεζεο πιεξσκέο εθ κέξνπο ησλ αζζελψλ ή κε ην θαηά πξάμε θαη 

πεξίπησζε ζχζηεκα πιεξσκήο αλ νη αζζελείο έρνπλ ηδησηηθή αζθάιεηα. 

Μεξηθέο ηδησηηθέο εηαηξείεο ακείβνπλ επηιεγκέλνπο ηαηξνχο κε ηελ θαηά 

θεθαιήλ κέζνδν πιεξσκήο γηα λα θξνληίδνπλ ηνπο εξγαδφκελνχο ηνπο.  

Οη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί ηαηξνί πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

είλαη επίζεο κηζζσηνί εξγαδφκελνη ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία. ην κηζζφ 

πεξηιακβάλνληαη θη νη απνδεκηψζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθεκεξηψλ 

Μάιηζηα, ην σξνκίζζην ελψ γηα ηηο πξψηεο 10 ψξεο ππεξσξίαο αλά εβδνκάδα 

είλαη ην ίδην κε ην θαζεκεξηλφ, απμάλεηαη θαηά 1 ή 1,5 θνξά πέξα απφ απηφ ην 

φξην θαη θαηά 2 ή 2,5 θνξέο γηα ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο αξγίεο. Σν χςνο ηνπ 

κηζζνχ εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ηνπ ηαηξνχ ζηελ ηεξαξρία. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ηα εηζνδήκαηα απφ ηελ ηδησηηθή απαζρφιεζε ησλ ηαηξψλ ηνπ 

δεκνζίνπ πνιιέο θνξέο είλαη πνιιαπιάζηα ησλ λνζνθνκεηαθψλ απνδνρψλ 

ηνπο. 

2.19 Οιιαλδία 

2.19.1 ύληνκε αλαζθόπεζε ηνπ νιιαλδηθνύ κνληέινπ. 

Σν ζχζηεκα πγείαο ηεο Οιιαλδίαο αθνινπζεί ην πξφηππν Βίζκαξθ, 

βαζηδφκελν ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ησλ πνιηηψλ, κέζσ ζπλεηζθνξψλ, 

φπνπ ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο αληαγσλίδνληαη λα πξνζειθχζνπλ 

αζθαιηζκέλνπο, νη νπνίνη έρνπλ ειεπζεξία επηινγήο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο 

πγείαο. Καηά θαλφλα, νη αζζελείο είλαη ειεχζεξνη λα επηιέμνπλ ηνλ ηαηξφ ηνπο 

αλ θαη κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί απφ ηνπο αζθαιηζηέο. Γίδεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο αζζελείο λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε δχν αζθαιηζηηθά 

ζπκβφιαηα πνπ πξνηείλνληαη απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Αλ επηιέμνπλ λα 

σθειεζνχλ «ζε είδνο» κπνξεί λα ππάξμεη πεξηνξηζκφο ζην δηθαίσκα ηεο 

ειεχζεξεο επηινγήο ηαηξνχ, αιιά δελ ππάξρεη νηθνλνκηθφο θίλδπλνο. Αληίζεηα, 

αλ επηιεγεί ην ζχζηεκα «αληαπφδνζεο», νη αζζελείο έρνπλ ην δηθαίσκα 

ειεχζεξεο επηινγήο ηαηξνχ, αιιά αλ απηφο δεηήζεη κεγαιχηεξε ακνηβή απφ ηε 

κέγηζηε γηα απηφ ην είδνο ηεο ππεξεζίαο, πνπ νξίδεηαη ζην αζθαιηζηηθφ 

ζπκβφιαην, ίζσο ν αζζελήο αλαγθαζηεί λα πιεξψζεη ν ίδηνο ηε δηαθνξά. Ζ 
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θπβέξλεζε παίδεη ξπζκηζηηθφ ξφιν θη νπζηαζηηθά παξέρεη πιεξνθνξίεο κέζσ 

δηαδηθηχνπ γηα ηηο ιίζηεο αλακνλήο, ηελ πνηφηεηα θαη ηηο ηηκέο ησλ ηαηξηθψλ 

πξάμεσλ πνπ παξέρνπλ νη δηάθνξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Όιεο νη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα παξέρνπλ ην βαζηθφ παθέην 

ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ αιιά κπνξνχλ λα αληαγσλίδνληαη ζηα πεδία ησλ ηηκψλ, 

ηεο πνηφηεηαο θαη ίζσο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα παθέηα ηεο εζεινληηθήο αζθάιηζεο πγείαο.  

εκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ Οιιαλδηθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο είλαη ν ξφινο ησλ 

γεληθψλ ηαηξψλ ζαλ πχιε εηζφδνπ ησλ πνιηηψλ ζην ζχζηεκα πγείαο. Κάζε 

Οιιαλδφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγγξαθεί ζηε ιίζηα ελφο γεληθνχ ηαηξνχ, ελψ 

νη πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο θαιχπηνληαη απφ ηε βαζηθή αζθαιηζηηθή 

θάιπςε.  

2.19.2 Οη ζρέζεηο ζηελ αγνξά πγείαο 

Κχξηα κνξθή ξχζκηζεο ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο αγνξαζηέο θαη ηνπο 

πξνκεζεπηέο πγείαο είλαη νη ζπκβάζεηο. Οη ηαηξνί είλαη αλεμάξηεηνη θαη 

ζπκβάιινληαη κε ηνπο αζθαιηζηέο πγείαο. Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πγείαο 

δηαπξαγκαηεχνληαη καδί ηνπο γηα ηνλ φγθν θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, 

φπσο θαη γηα ηελ απνδεκίσζε απηψλ. 

ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ ζπκβάζεσλ νη γεληθνί ηαηξνί εθπξνζσπνχληαη 

απφ επηηξνπέο ηνπο, αληηπξνζψπνπο ηνπ Δζληθνχ πιιφγνπ γεληθψλ ηαηξψλ 

(LHV- Landelijke Huisartsen Vereniging) θη επηηξνπέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

ηφζν ηνπο γεληθνχο ηαηξνχο φζν θαη ην χιινγν ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

Οιιαλδηθήο Αξρήο Φξνληίδαο Τγείαο (Nederlandse Zorgautoriteit, 2007e φπσο 

αλαθέξεηαη ζε Schäfer, 2010). Ζ δηαπξαγκάηεπζε κε ηηο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο αθνξά είηε κηα δεδνκέλε ζχκβαζε είηε έλα πιαίζην ζχκβαζεο. 

χκθσλα κε ηελ ίδηα πεγή θαηά κέζν φξν έλαο γεληθφο ηαηξφο ιακβάλεη 14 

ζπκβάζεηο, απφ ηηο νπνίεο ην 93% ππνγξάθνληαη. πλήζσο, νη επηηξνπέο ησλ 

γεληθψλ ηαηξψλ δηαπξαγκαηεχνληαη κφλν κε ηνλ ηνπηθά πην ηζρπξφ αζθαιηζηή 

(68%) θη νη ππφινηπνη αζθαιηζηέο αθνινπζνχλ ην ζπκβφιαην πνπ ζπκθσλείηαη 

θαηφπηλ αηηήκαηνο ησλ γεληθψλ ηαηξψλ. Οη πεξηζζφηεξνη αζθαιηζηέο πγείαο 

(77%) δέρνληαη ηε ζπκθσλία. Δπηπξφζζεηα, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο νη 

αζθαιηζηέο ππνγξάθνπλ ζπκβάζεηο κε κεκνλσκέλνπο γεληθνχο ηαηξνχο. Απηέο 

νη αηνκηθέο ζπκβάζεηο ζπλήζσο αθνξνχλ θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ζθνπεχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηαηξψλ θαη ζηελ 
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αλαθνχθηζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο. Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο 

ζεσξνχληαη κηθξέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, δηάγλσζε 

ειεθηξνθαξδηνγξαθεκάησλ θη ε εθηέιεζε MRSA screening tests, γηα ηελ 

αλίρλεπζε ζηειερψλ ζηαθπιφθνθθνπ αλζεθηηθψλ ζηε κεζηθηιιίλε ( Westert et 

al., 2008).  

2.19.3 Μεραληζκνί πιεξσκώλ ησλ ηαηξώλ 

Οη GP απνδεκηψλνληαη κε βάζε έλα κεηθηφ ζχζηεκα πνπ αζξνηζηηθά, 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία: 

 θαηά θεθαιήλ απνδεκίσζε γηα θάζε εγγεγξακκέλν ζηε ιίζηα ηνπο 

αζζελή 

 ακνηβή επίζθεςεο 

 απνδεκίσζε κε ηε κέζνδν ηεο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκήο γηα 

ηαηξηθέο πξάμεηο, νη νπνίεο είηε ζεσξείηαη φηη απμάλνπλ ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ ηαηξνχ είηε ζπληζηνχλ πξάμεηο δεπηεξνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο 

 απνδεκίσζε γηα ηπρφλ παξνρή θξνληίδσλ πγείαο εθηφο σξαξίνπ 

Οη κέγηζηεο ακνηβέο γηα ηνπο GP απνηεινχλ απνηέιεζκα δηαπξαγκαηεχζεσλ 

αλάκεζα ζηνλ LHV, ηνπο Αζθαιηζηέο Τγείαο ηεο Οιιαλδίαο θαη ην Τπνπξγείν 

Τγείαο. Ζ θαηά θεθαιήλ ακνηβή αληηζηνηρεί ζε έλα θαζνξηζκέλν πνζφ αλά 

έηνο, αλεμάξηεηα απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ γεληθνχ ηαηξνχ 

απφ ηνπο δηθαηνχρνπο. Πξνβιέπεηαη επίζεο ε πηζαλή εθαξκνγή αμίσζεο 

πςειφηεξνπ νηθνλνκηθνχ ηηκήκαηνο ζε πεξηπηψζεηο πην ειηθησκέλσλ αζζελψλ 

ή απηψλ πνπ θαηνηθνχλ ζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο, αλ έηζη ζπκθσλήζεθε 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ . Οη ρξεψζεηο ησλ επηζθέςεσλ 

απνηεινχληαη απφ ηηο απνδεκηψζεηο γηα ηηο επηζθέςεηο ζην ηαηξείν, ηηο θαη’ 

νίθνλ επηζθέςεηο, ηελ απφδνζε νδεγηψλ ηειεθσληθά θαη ηελ ηαθηηθή 

ζπληαγνγξάθεζε. Οη GP έρνπλ επίζεο ην δηθαίσκα λα ρξεψλνπλ ηνπο 

αζθαιηζηέο πγείαο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο, αθφκα θη αλ δελ ππάξρεη ζχκβαζε 

κεηαμχ ηνπο. Τπεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο εθηφο σξαξίνπ 

παξέρνληαη ζπλήζσο απφ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο γεληθψλ ηαηξψλ γηα ππεξεζίεο 

εθηφο σξαξίνπ. Οη GP πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ ην ζχζηεκα, πνπ απνηεινχλ 

ην 95% ηνπ ζπλφινπ (Lugdenberg et al, 2006 φπσο αλαθέξεηαη ζε 

Schäfer,2010) απνδεκηψλνληαη κε ηελ ψξα. Οη GP πνπ δε ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ 

ην ζχζηεκα ιακβάλνπλ εηδηθέο απνδεκηψζεηο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ 
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εθηφο σξαξίνπ, πςειφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο γηα αλάινγεο ππεξεζίεο πνπ 

εθηεινχλ ζηα ηαθηηθά σξάξηα εξγαζίαο ηνπο 

Ζ δηάθξηζε αλάκεζα ζε κηα ζχληνκε επίζθεςε θαη κηα καθξάο δηάξθεηαο 

δεκηνπξγεί θίλεηξν αχμεζεο ηνπ ρξφλνπ ησλ επηζθέςεσλ. Σν ζπλνιηθφ 

εηζφδεκα ησλ γεληθψλ ηαηξψλ πνηθίιιεη θη εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο ν 

φγθνο εξγαζίαο, νη δηεθδηθνχκελεο ακνηβέο θαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. Σειηθά 

ην ζχζηεκα ζηνρεχεη ζηε ζχλδεζε ηεο ακνηβήο κε ηελ απνδνηηθφηεηα. 

Οη εηδηθνί ηαηξνί είηε είλαη αλεμάξηεηνη επαγγεικαηίεο, νη νπνίνη 

νξγαλψλνπλ ζπληερλίεο κεηαμχ ηνπο εξγαδφκελνη φληεο ζε λνζνθνκεία (75% 

ηνπ ζπλφινπ), είηε είλαη κηζζσηνί εξγαδφκελνη ζην λνζνθνκείν (Nederlands 

instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg - Οιιαλδηθφ Ηλζηηηνχην γηα 

ηελ Έξεπλα ησλ Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ, 2009 φπσο αλαθέξεηαη ζε 

Schäfer,2010). Απφ ην 2008, νη ηαηξνί πιεξψλνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

DBC (Diagnose Behandel Combinaties- πλδπαζκνί Γηάγλσζεο κε Θεξαπεία), 

(Notten,2008 αλαθνξά ζε Schäfer,2010). Γηα θάζε DBC θαζνξίζηεθαλ ν 

ρξφλνο πνπ μνδεχεηαη απφ ηνλ ηαηξφ γηα ηε δηεθπεξαίσζή ηνπ θη έλα 

θνζηνιφγην, ίδην γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο, αλάινγα κε ηελ ψξα. Ζ θαηάξηηζε 

ηνπ θνζηνινγίνπ ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ απνηειεί αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο αλάκεζα ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. Ζ απνδεκίσζε 

θαζνξίζηεθε ζηα €132,50 ± €6 θη απνηειείηαη απφ ην κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο 

θαη ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ έξγνπ. 

Σν εηζφδεκα βαζίδεηαη ζε απαηηεηή απνδεκίσζε 1555 σξψλ αλά έηνο. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, Πξφλνηαο θη Αζιεηηζκνχ ην 

εηζφδεκα ππνινγίδεηαη ζηα €129500 αλά έηνο θαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ζηα 

€75760 (Minister of Health, Welfare and Sport 2009b, αλαθνξά ζε 

Schäfer,2010). Παξφια απηά, ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ησλ ηαηξψλ ζηηο 

ζπλεξγαζίεο ηνπο πνηθίιιεη θη εμαξηάηαη απφ ηηο πξαγκαηηθέο απαηηεηέο 

σξηαίεο απνδεκηψζεηο θαη ηα πξαγκαηηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα. ην ηέινο ηνπ 

2009 ππήξρε κεγάιε ζπδήηεζε φζνλ αθνξά ην εηζφδεκα ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ, 

νη νπνίνη ζηελ πξάμε εκθαλίδνληαλ λα θεξδίδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηα 

πξνβιεπφκελα , κε βάζε ηνλ θαλνληζκφ, έζνδα ηνπο. Παξαηεξήζεθε, ζε εζληθφ 

επίπεδν, κηα αχμεζε ησλ απνδνρψλ ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ ηεο ηάμεο ηνπ 30% 

αλάκεζα ζηα έηε 2007 θαη 2008, ρξνληά εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο DBC. 

Απφ απηή ηελ αχμεζε κφλν ην 4% νθεηιφηαλ ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
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ζεξαπεηψλ. Τπάξρνπλ επίζεο κεγάιεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο 

εηδηθφηεηεο. Σν εηζφδεκα ησλ κηζζσηψλ εηδηθψλ ηαηξψλ θπκαίλεηαη απφ €5368 

σο €9851 αλά κήλα, ζχκθσλα κε ηηο ζπιινγηθέο ζπκθσλίεο γηα ηνπο εηδηθνχο 

ηαηξνχο (Arbeidsvoorwaarden medisch specialisten, 2008–2009, Schäfer et 

al,2010). 

2.20 Οπγγαξία 

Ζ Οπγγαξία αθνινπζεί ηνλ ηχπν ηεο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε 

ηηο εηζθνξέο λα επηβαξχλνπλ ηφζν εξγνδφηεο θη εξγαδφκελνπο φζν θαη ην 

θξάηνο. 

2.20.1 Οηθνγελεηαθνί ηαηξνί 

Οη νηθνγελεηαθνί ηαηξνί έρνπλ ξφιν εηζφδνπ ζην ζχζηεκα πγείαο, θαζψο ε 

εθηίκεζε απφ εηδηθφ ηαηξφ απαηηεί παξαπνκπή απφ απηνχο κε εμαίξεζε 

ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο, ηηο νπνίεο νη αζζελείο κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ 

άκεζα. Σέηνηεο είλαη ε σηνξηλνιαξπγγνινγία, γπλαηθνινγία, νθζαικνινγία, 

νπξνινγία, γεληθή ρεηξνπξγηθή, ηξαπκαηνινγία, δεξκαηνινγία, νγθνινγία. 

Μπνξνχλ είηε λα απαζρνινχληαη ζηα δεκνηηθά ηαηξεία σο κηζζσηνί δεκνηηθνί 

ππάιιεινη είηε λα ακείβνληαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο θαηά θεθαιήλ πιεξσκήο 

αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αζζελψλ ηεο ιίζηαο ηνπο. Κχξην θαζεζηψο 

απαζρφιεζεο ησλ νηθνγελεηαθψλ ηαηξψλ ζήκεξα απνηειεί ην ζχζηεκα ηεο 

«ιεηηνπξγηθήο ηδησηηθνπνίεζεο» (Gaál et al, 2011), ζχκθσλα κε ην νπνίν νη 

ζπκβεβιεκέλνη ηαηξνί αζθνχλ ην επάγγεικά ηνπο ζαλ ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο 

πνπ ακείβνληαη κε ηελ θαηά θεθαιήλ κέζνδν πιεξσκήο. Σα ηαηξεία θη ν 

εμνπιηζκφο ηνπο φκσο αλήθνπλ ζηελ ηνπηθή θπβέξλεζε, ελψ γεληθά ε 

πιεξσκή ηνπο παξνπζηάδεη πξννπηηθά θη αλαδξνκηθά ζηνηρεία. Σν 2009, ε 

Γηνίθεζε ηνπ Δζληθνχ Σακείνπ Αζθάιηζεο Τγείαο (ΓΔΣΑΤ) πιήξσζε 70% 

ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ ησλ νηθνγελεηαθψλ ηαηξψλ κέζσ πξννπηηθψλ θαηά 

θεθαιήλ πιεξσκψλ (αλαθνξά ζε Gaál et al, 2011) . Σν ζπλνιηθφ εηζφδεκα ησλ 

ηαηξείσλ πξνθχπηεη απφ ηηο θαηά θεθαιήλ πιεξσκέο, ηηο πξφζζεηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο απνδεκηψζεηο πνπ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο θαη ηελ 

ηνπνζεζία ηνπ ηαηξείνπ θη απφ ηηο πιεξσκέο γηα ηηο πεξηπηψζεηο εμέηαζεο 

αζζελψλ εθηφο ιίζηαο. Σα ηειεπηαία έμνδα αληηπξνζσπεχνπλ ην 29,4% ησλ 

δαπαλψλ ηεο ΓΔΣΑΤ (National Health Insurance Fund Administration) γηα 

ηνπο νηθνγελεηαθνχο ηαηξνχο ην 2009 (Gaál et al, 2011).  
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Σν χςνο ησλ θαηά θεθαιήλ πιεξσκψλ εμαξηψληαη θη απφ ηελ ειηθηαθή 

ζχλζεζε ησλ αζζελψλ ηεο ιίζηαο ησλ ηαηξψλ, ηα πξνζφληα θαη ηελ εξγαζηαθή 

εκπεηξία ηνπο. Ο πιεζπζκφο ρσξίδεηαη ζε πέληε νκάδεο: γηα άηνκα ειηθίαο απφ 

0 σο 4 εηψλ νη νηθνγελεηαθνί ηαηξνί ιακβάλνπλ 4,5 πφληνπο, γηα άηνκα ειηθίαο 

5 σο 14 εηψλ 2,5 πφληνπο, γηα άηνκα ειηθίαο απφ 15 σο 34 εηψλ 1 πφλην, γηα 

άηνκα ειηθίαο απφ 35 σο 60 εηψλ 1,5 πφλην θαη γηα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 60 

εηψλ 2,5 πφληνπο (Gaál et al, 2011). Γηα αξηζκφ πφλησλ κεγαιχηεξν απφ 2400 

γηα θαζαξή απαζρφιεζε κε παηδηά ή ελήιηθεο ή 2600 γηα κεηθηή απαζρφιεζε 

δελ απνδίδεηαη ζηνπο νηθνγελεηαθνχο ηαηξνχο ε πιήξεο, πξνβιεπφκελε κε 

βάζε ην κέγεζνο ηεο ιίζηαο ηνπο, θαηά θεθαιήλ απνδεκίσζε γηα λα απνηξαπεί 

ε αξλεηηθή επίδξαζε ελφο κε δηαρεηξίζηκνπ κεγέζνπο εξγαζίαο ζηελ πνηφηεηα 

ηεο θξνληίδαο. Σα φξηα είλαη δηαθνξεηηθά αλ ζην ηαηξείν εξγάδνληαη 

πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ηαηξνί. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο πνιιαπιαζηάδεηαη επί έλα 

ζπληειεζηή 1,2 αλ νη νηθνγελεηαθνί ηαηξνί έρνπλ έλα ζρεηηθφ πξνζφλ, φπσο ε 

εηδίθεπζε ζηελ νηθνγελεηαθή ηαηξηθή ή ηελ παζνινγία γηα ηα ηαηξεία ησλ 

ελειίθσλ ή ζηελ παηδηαηξηθή γηα ηα παηδηαηξηθά ηαηξεία. Ο ζπληειεζηήο είλαη 

ίζνο κε 1,1 αλ ν νηθνγελεηαθφο ηαηξφο δελ έρεη ζρεηηθά πξνζφληα, αιιά 

δηαζέηεη πξνυπεξεζία ηνπιάρηζηνλ 25 εηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο. Οη νηθνγελεηαθνί ηαηξνί ιακβάλνπλ ην ππνινγηζκέλν, απφ ηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο εηζφδεκα, απεπζείαο απφ ηε ΓΔΣΑΤ, αλ είλαη 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο κε ηζρχνπζα ζχκβαζε. Αλ νη ηαηξνί είλαη κηζζσηνί 

ππάιιεινη ηεο ηνπηθήο θπβέξλεζεο, ε ΓΔΣΑΤ κεηαθέξεη ηελ ππνινγηζκέλε 

θαηά θεθαιήλ πιεξσκή  ζηελ θπβέξλεζε, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ κηζζνχ. 

Σν 2009, ε θπβέξλεζε εηζήγαγε έλα ζχζηεκα πιεξσκήο επηδνκάησλ γηα 

ηνπο GP, πνπ βαζηδφηαλ ζε πνηνηηθνχο δείθηεο. χκθσλα κε απηφ, νη 

νηθνγελεηαθνί ηαηξνί πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ κηα θαζνξηζκέλε ειάρηζηε 

βαζκνινγία, πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηε ΓΔΣΑΤ κε βάζε επηιεγκέλνπο 

πνηνηηθνχο δείθηεο, ψζηε λα αληακεηθζνχλ. Ζ θπβέξλεζε μφδεςε 300 

εθαηνκκχξηα νπγγξηθά θηνξίληα (1,1 εθαηνκκχξηα επξψ) ην 2010 γηα απηφ ην 

ζθνπφ, αιιά ηνλ Απξίιην ηνπ 2011 ην Τπνπξγείν Δζληθψλ Πεγψλ θιηκάθσζε 

ην πξφγξακκα, αλαζεσξψληαο ηε κεζνδνινγία ηνπ θαη δηαζέηνληαο 3 

δηζεθαηνκκχξηα νπγγξηθά θηνξίληα (10,9 εθαηνκκχξηα επξψ) (Borbás & 

Mihalicza, 2011 φπσο αλαθέξεηαη ζε Gaál et al,2011). 
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Οη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ηδησηηθά θαη ζπκβάιινληαη κε ηε ΓΔΣΑΤ απνδεκηψλνληαη κε βάζε έλα 

ζχζηεκα πφλησλ αλά πξάμε θαη πεξίπησζε, εκπλεπζκέλν απφ ην Γεξκαληθφ 

ζχζηεκα θαη ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο απφ ηνλ Gaál et al (2011). ε 

θάζε δηαδηθαζία απνδίδεηαη έλαο αξηζκφο πφλησλ αλάινγα κε ηελ 

πνιππινθφηεηά ηεο θαη ηηο πεγέο πνπ απαηηεί. Οη πξνκεζεπηέο αλαθέξνπλ ηα 

κεληαία αξρεία δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ζηα ηνπηθά ππνθαηαζηήκαηα ηεο ΓΔΣΑΤ, 

πεξηέρνληαο ιεπηνκέξεηεο ζην επίπεδν ηνπ αζζελνχο θαη πεξηιακβάλνληαο 

θσδηθνχο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ. Ζ δηαδηθαζία ησλ πιεξσκψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ΓΔΣΑΤ. Μέρξη ην 2000, νη 

πφληνη δξαζηεξηφηεηαο πξνζηίζελην ζε εζληθφ επίπεδν θη ε ρξεκαηηθή αμία 

ελφο πφληνπ ππνινγηδφηαλ δηαηξψληαο ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ππφ-

πξνυπνινγηζκφ (kassza) κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ πφλησλ. Ζ πιεξσκή γηλφηαλ 

αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πφλησλ, πνιιαπιαζηαδφκελν κε ηελ 

ππνινγηζκέλε ρξεκαηηθή αμία ηνπ ελφο πφληνπ. Απηέο νη δηαδηθαζίεο 

επέηξεςαλ απνηειεζκαηηθή ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο. Αλάκεζα ζην δεχηεξν 

κηζφ ηνπ 2000 θαη ηνπ 2003, ε ρξεκαηηθή αμία ηνπ ελφο πφληνπ θαζνξηδφηαλ εθ 

ησλ πξνηέξσλ θαη κέξνο ηνπ ππφ-πξνυπνινγηζκνχ ηίζεην ζηελ άθξε ζην 

μεθίλεκα θάζε έηνπο γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ απμήζεσλ ζηελ παξαγσγή θη 

επνρηθψλ δηαθπκάλζεσλ. Ζ ρξεκαηηθή αμία ηνπ ελφο πφληνπ 

επαλαυπνινγηδφηαλ κφλν αλ ην απνζεκαηηθφ απηφ εμαληινχηαλ. 

Απφ ηελ αξρή ηνπ 2004 εθαξκφζηεθε έλα λέν κέηξν ξχζκηζεο ηνπ φγθνπ κε 

ζηαδηαθή κείσζε γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ Οη πξνκεζεπηέο 

ζεσξνχληαλ θαηάιιεινη γηα πιήξε απνδεκίσζε κφλν γηα ην 98% ηεο 

απφδνζήο ηνπο ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν. Αλ έλαο ηαηξφο ζε έλα δεδνκέλν κήλα 

παξήγαγε πεξηζζφηεξνπο πφληνπο απφ απηφ, νη επηπιένλ πφληνη σο 5% 

απνδεκηψλνληαλ ζην 60%, κεηαμχ 5 θαη 10% ζην 30% θαη πάλσ απφ 10% ζην 

10% ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηνπ ελφο πφληνπ. Απηφ ην ζχζηεκα ίζρπε κέρξη ην 

2006, φηαλ ε θπβέξλεζε εθάξκνζε έλα αθφκα απζηεξφηεξν κέηξν 

ζπγθξάηεζεο ηνπ θφζηνπο. Απφ ην 2007 νη επηπιένλ πφληνη, πάλσ απφ ην φξην 

παξαγσγήο θάζε πξνκεζεπηή, δελ απνδεκηψλνληαη θαζφινπ. Δπηηξάπεθε φκσο 

κηα κεηαβαηηθή πεξίνδνο γηα ηνπο εηδηθνχο ηαηξνχο πνπ παξείραλ θξνληίδα ζε 

πξσηνβάζκην επίπεδν. Αξρηθά, κπνξνχζαλ λα δηαηεξήζνπλ ην 70% ησλ 

πξνεγνχκελσλ θαηαγεγξακκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο θαη κφλν ην ππφινηπν 
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ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο ππνινγηδφηαλ ζχκθσλα κε ηνπο ζπγθεληξσκέλνπο αλά 

πξάμε θαη πεξίπησζε πφληνπο. Σν κεξίδην ησλ πξνεγνχκελσλ 

θαηαγεγξακκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ κεησλφηαλ ρξφλν κε ην ρξφλν, κέρξηο φηνπ 

ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα πξνεξρφηαλ απφ ην λέν ζχζηεκα. 

2.20.2 Απνδεκίσζε εηδηθώλ ηαηξώλ ζε δεκόζην θη ηδησηηθό ηνκέα 

Ζ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο εληφο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα απνδεκηψλεηαη κε ηε κνξθή 

κηζζνχ, κε ηελ εμαίξεζε ησλ νηθνγελεηαθψλ ηαηξψλ, νη νπνίνη ζπκβάιινληαη 

ηφζν κε ηε ΓΔΣΑΤ φζν θαη κε ηηο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο θη απνδεκηψλνληαη κε 

ηελ θαηά θεθαιήλ κέζνδν πιεξσκήο. Μεξηθνί εηδηθνί ηαηξνί δηαηεξνχλ 

ηδησηηθά ηαηξεία, ζπλήζσο ζαλ δεχηεξε απαζρφιεζε, θη απνδεκηψλνληαη κε 

ηελ θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε κέζνδν πιεξσκήο απφ ηνπο αζζελείο ηνπο, 

ρσξίο λα ππάξρεη θεληξηθή ξχζκηζε απηψλ ησλ δνζνιεςηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη 

εηδηθνί ηαηξνί είλαη κηζζσηνί δεκφζηνη ππάιιεινη, νη νπνίνη ιακβάλνπλ έλα 

εγγπεκέλν κηζζφ, ην επίπεδν ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε κηα θιίκαθα 

απνδεκηψζεσλ, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηα πξνζφληα θαη ηελ πξνυπεξεζία. 

Παξαηεξείηαη φκσο αχμεζε ηνπ αξηζκνχ απηψλ πνπ εξγάδνληαη ηδησηηθά, 

ζπκβαιιφκελνη κε πξνκεζεπηέο θξνληίδαο πγείαο, εηδηθά ζηελ πξσηνβάζκηα 

θξνληίδα. Οη πεξηζζφηεξνη θιηληθνί ηαηξνί ιακβάλνπλ αλεπίζεκεο πιεξσκέο 

απφ ηνπο αζζελείο, αιιά ε θαηαλνκή ηνπο είλαη ηφζν άληζε ψζηε δε κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ επίζεκα εηζνδεκαηηθά ζπκπιεξψκαηα. Παξέρνπλ σζηφζν 

θάπνηα πιηθά θίλεηξα γηα ηνπο ηαηξνχο ψζηε λα παξακείλνπλ ζην επάγγεικα, 

εηδηθά γηα νξηζκέλεο εηδηθφηεηεο φπσο ε γπλαηθνινγία θη ε γεληθή ρεηξνπξγηθή. 

Οη κηζζνί ησλ ηαηξψλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζεσξνχληαη ρακεινί. Παξά ηηο 

επαλεηιεκκέλεο αλαθνξέο (απφ ηηο αξρέο ηνπ 2000) ζε πνιηηηθά έγγξαθα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθψλ Πεγψλ (Gaál et al,2011)  φηη νη ρακεινί κηζζνί ησλ 

ηαηξψλ ζα έπξεπε λα απνηεινχλ ζέκα πξνηεξαηφηεηαο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ηεο πνιηηηθήο πγείαο δελ έρεη παξαρζεί απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή φζνλ αθνξά 

ην ζέκα θαη δελ έρεη ιάβεη ρψξα θακία ηξνπνπνίεζε ηεο απζηεξήο ζηξαηεγηθήο 

ζπγθξάηεζεο δαπαλψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Μφλε εμαίξεζε απνηέιεζε ε 

αχμεζε θαηά 50% ησλ κηζζψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζηα ηέιε ηνπ 2002, κφιηο 

πξηλ ηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο. Οη απνδνρέο ηνπο φκσο εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

αξθεηά ρακειφηεξεο απφ ην κέζν φξν ησλ απνδνρψλ ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ ζηνλ ηνκέα ησλ νηθνλνκηθψλ, αθφκα θη αλ ζπλππνινγηζηνχλ νη 
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επηπιένλ απνδεκηψζεηο γηα ηηο εθεκεξίεο εηνηκφηεηαο. Δλδεηθηηθά, αθνινπζεί 

ην Γξάθεκα 2.2. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2.2 Μέζνο κεληαίνο κηζζόο ην 2010 ησλ ππαιιήισλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο θαη ζηελ εζληθή νηθνλνκία (ζε νπγγξηθά θηνξίληα) 

(Οπγγαξία) (1)     

 

(1) €1=290,39 νπγγξηθά θηνξίληα (Μάξηηνο 2012), Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Οπγγαξίαο. (2) Οη 

απνιαβέο ησλ ηαηξψλ πεξηιακβάλνπλ ην βαζηθφ κηζζφ (241278 θηνξίληα), ηα ζπκπιεξσκαηηθά 

ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ επηδφκαηα (59266), ηα κπφλνπο (8164), ηηο πιεξσκέο ησλ ππεξσξηψλ 

(17813) θαη ηηο απνδεκηψζεηο ησλ εθεκεξηψλ εηνηκφηεηαο(37812). 

Πηγέρ: Οπγγξηθή Κεληξηθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Hungarian Central Statistical Office) (2011), 

Δζληθφ Ηλζηηηνχην ηξαηεγηθψλ Έξεπλαο ηεο Τγείαο (2011), παξαηίζεηαη ζε Gaál,2011. 

2.21 Πνισλία  

Αθνινπζείηαη ην κνληέιν ηεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο πγείαο κε ην Δζληθφ 

Αζθαιηζηηθφ Σακείν (Narodowy Fundusz Zdrowia-NFZ) λα παξέρεη ζρεδφλ 

θαζνιηθή θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ. Δληνχηνηο, παξαηεξείηαη πςειφ πνζνζηφ 

άκεζσλ πιεξσκψλ, 

2.21.1 Απνδεκίσζε ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα   

Οη ηαηξνί ππνγξάθνπλ ζπκβάζεηο κε ην Δζληθφ Αζθαιηζηηθφ Σακείν 

(Narodowy Fundusz Zdrowia) θη απνδεκηψλνληαη απφ ηα ηνπηθά παξαθιάδηα 

ηνπ. Κχξηα κέζνδνο απνδεκίσζεο ησλ ηαηξψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο 
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είλαη ε θαηά θεθαιήλ πιεξσκή. Ζ ηηκή ηεο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ 

ειηθία θη έρνπλ δηακνξθσζεί ηξεηο ειηθηαθέο νκάδεο: 0-6 έηε, 7-64 θαη 

κεγαιχηεξνη απφ 65 εηψλ. Δπίζεο, νη ηηκέο πνηθίιινπλ ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο 

ηεο ρψξαο. πλήζσο απαηηείηαη παξαπνκπή απφ ηνπο γεληθνχο ηαηξνχο γηα ηελ 

επίζθεςε ζε εηδηθφ ηαηξφ (ππάξρνπλ αξθεηέο εμαηξέζεηο φπσο νη νθζαικίαηξνη, 

γπλαηθνιφγνη, νγθνιφγνη, δεξκαηνιφγνη θαη ςπρίαηξνη) ή γηα ιήςε θξνληίδαο 

ζηα λνζνθνκεία φπνπ ηζρχνπλ ιίζηεο αλακνλήο, φηαλ πξφθεηηαη γηα κε 

επείγνληα πεξηζηαηηθά. Οη αζζελείο έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηιέγνπλ ειεχζεξα 

ηνλ νηθνγελεηαθφ ηνπο ηαηξφ, αξθεί λα είλαη ζπκβεβιεκέλνο κε ην αζθαιηζηηθφ 

ηακείν, θαη κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ηελ επηινγή ηνπο δχν θνξέο ην ρξφλν. Οη 

εηδηθνί ηαηξνί πνπ δηαηεξνχλ ηδησηηθά ηαηξεία απνδεκηψλνληαη κε ηελ θαηά 

πξάμε θαη πεξίπησζε κέζνδν πιεξσκήο.  

2.21.2 Απνδεκίσζε ζηνλ δεκόζην ηνκέα 

Οη ηαηξνί ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία εξγάδνληαη σο κηζζσηνί κε ηηο κεληαίεο 

απνδνρέο ηνπο λα θηάλνπλ ηα 5300 πνισληθά διφηη (€1289,80) γηα ηνπο 

αλεηδίθεπηνπο ηαηξνχο,6400 θαη 7200 διφηη γηα ηνπο ηαηξνχο κε πξψην θαη 

δεχηεξν βαζκφ εηδίθεπζεο αληίζηνηρα (€1557,50 θαη €1752,19 αληίζηνηρα) θαη 

ζπγθξηηηθά 3500 διφηη γηα ηηο εμεηδηθεπκέλεο λνζειεχηξηεο θαη καίεο 

(€851,76). Σα παξαπάλσ αλαθέξνληαη ζε έξεπλα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ην 

Μάτν ηνπ 2009 (Sagan et al, 2011). Αλάκεζα ζην 2000 θαη ην 2010 νη κηζζνί 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο απμήζεθαλ θαηά 15% θηάλνληαο ην 90% ηνπ κέζνπ 

κηζζνχ ζηελ Πνισλία. Γφζεθε πξνηεξαηφηεηα ζηελ αχμεζε ησλ απνδνρψλ ησλ 

εηδηθεπφκελσλ ηαηξψλ ψζηε λα απνζαξξπλζεί ε κεηαλάζηεπζή ηνπο γηα 

επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη ηαηξνί δηθαηνχληαη λα 

δηαηεξνχλ ηδησηηθφ ηαηξείν παξάιιεια κε ηελ ελαζρφιεζε ηνπο ζηα 

λνζνθνκεία. 

εκαληηθφ πξφβιεκα απνηεινχλ νη αλεπίζεκεο πιεξσκέο ζηνπο ηαηξνχο, νη 

νπνίεο ην 1998 ζρεδφλ δηπιαζίαδαλ ηα, ηδηαίηεξα ρακειά εηζνδήκαηά ηνπο 

(Chawla et al, 1998). Κχξηα αηηία απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ήηαλ νη κεγάιεο 

ιίζηεο αλακνλήο γηα ηε ιήςε ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θη ε πξνζπάζεηα 

παξάθακςήο ηνπο θαη δεπηεξεπφλησο πιεξσκέο επγλσκνζχλεο πξνο ηνπο 

ηαηξνχο. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απνηειεί έθηνηε πξνηεξαηφηεηα ησλ 

θπβεξλήζεσλ κε έκθαζε λα δίλεηαη ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο. 
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2.22 Πνξηνγαιία 

Σν εζληθφ ζχζηεκα πγείαο παξέρεη ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, 

αληηκεηψπηζεο νμέσλ πεξηζηαηηθψλ πνπ απαηηνχλ λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε 

θαη θξνληίδα γηα ηηο κεηέξεο θαη ηα παηδηά. Όιεο νη ππφινηπεο ππεξεζίεο 

παξέρνληαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είηε κε ηε κνξθή ζπκβάζεσλ κε ην 

ζχζηεκα πγείαο φπσο νη δηαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο θη νη αηκνθαζάξζεηο ή κε 

άκεζεο πιεξσκέο απφ ηνπο αζζελείο, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο επηζθέςεσλ ζε νδνληίαηξνπο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

επηζθέςεσλ ζε ηδηψηεο εηδηθνχο ηαηξνχο. Πεξίπνπ ην 60% ησλ επηζθέςεσλ 

ζηνπο ηειεπηαίνπο ιακβάλεη ρψξα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (Cabral & Silva, 2009), 

θάηη πνπ νθείιεηαη εθηφο ησλ άιισλ θαη ζηηο ειιείςεηο ηνπ εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο πγείαο ζε ηαηξηθφ πξνζσπηθφ πνπ νδεγεί ζε καθξέο ιίζηεο 

αλακνλήο γηα ηαηξηθή εμέηαζε.  

Ζ πξσηνβάζκηα (κε ηελ έλλνηα θαη ηεο πεξηπαηεηηθήο) θξνληίδα πγείαο 

παξέρεηαη απφ ηα θξαηηθά θέληξα πγείαο θαη ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, 

γεληθνχο ή εηδηθνχο, ηαηξνχο πνπ ζπκβάιινληαη κε ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο. 

Οη πνιίηεο πξέπεη λα εγγξαθνχλ ζηε ιίζηα ελφο γεληθνχ ηαηξνχ εληφο ηεο 

γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ζηελ νπνία δηακέλνπλ κε ηε ιίζηα ελφο γεληθνχ ηαηξνχ 

λα πεξηιακβάλεη θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 1500 άηνκα  

2.22.1 Μεραληζκνί πιεξσκήο ησλ ηαηξώλ 

Όινη νη ηαηξνί ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο είλαη κηζζσηνί θξαηηθνί 

ππάιιεινη. Σν κέγεζνο ηνπ κηζζνχ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε έλα πξφηππν πνπ 

ζπλδέεη ηελ επαγγεικαηηθή θαηεγνξία κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο, αγλνψληαο 

νπνηνπζδήπνηε δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο. Τπάξρνπλ ηξία επίπεδα 

απαζρφιεζεο γηα ηνπο ηαηξνχο: πιήξνπο απαζρφιεζεο αιιά φρη απνθιεηζηηθήο 

(35 ψξεο ηελ εβδνκάδα), εθηεηακέλεο πιήξνπο απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο 

(42 ψξεο ηελ εβδνκάδα ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε ηδησηηθή πξαθηηθή) θαη κεξηθήο 

απαζρφιεζεο φπνπ απνθιείεηαη ε θαηνρή δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ. Γελ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα δεδνκέλα γηα ην πνζνζηφ ησλ ηαηξψλ ζε θαζεκία απφ ηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο. Απφ ην 2002 έρεη παξαηεξεζεί κηα πξννδεπηηθή αχμεζε ζηηο 

αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο κε ηε κνξθή ηεο πηνζέηεζεο ησλ λνκηθψλ 

θαλφλσλ ηεο ηδησηηθήο δηνίθεζεο γηα ηελ είζνδν ησλ εξγαδνκέλσλ ζην εζληθφ 

ζχζηεκα πγείαο (Cabral & Silva, 2009).  
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Τπνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ 50% ησλ κφληκσλ ηαηξψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

εξγάδεηαη επίζεο ζηνλ ηδησηηθφ θη αληίζηξνθα πνιινί αλεμάξηεηνη ηαηξνί 

ζπλδένληαη κε ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο κε θαζεζηψο ζχκβαζεο. Σν Δζληθφ 

χζηεκα Τγείαο, ηα δηάθνξα ππνζπζηήκαηα θη νη ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο δηαπξαγκαηεχνληαη αλεμάξηεηα κε ηνπο ηαηξνχο γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ ακνηβψλ ηνπο, κε απηέο ηνπ πξψηνπ θνξέα λα είλαη νη ρακειφηεξεο. Οη 

ακνηβέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα δελ θαζνξίδνληαη απφ ην θξάηνο, αιιά ππφθεηληαη 

ζηηο ηηκέο αλαθνξάο πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ Ηαηξηθφ χιινγν.  

ε γεληθέο γξακκέο νη ηαηξνί αληηιακβάλνληαη ηηο απνδνρέο ηνπο ζαλ 

ζρεηηθά ρακειέο θη επνκέλσο ζεσξνχλ δηθαηνινγεκέλε ηελ πξνζπάζεηα 

αχμεζεο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο κέζσ ηεο αλάιεςεο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, γηα ηελ νπνία απνδεκηψλνληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαηά πξάμε 

θαη πεξίπησζε πιεξσκήο. Σν 2006 ν πςειφηεξνο κέζνο κεληαίνο κηζζφο 

ηαηξνχ άγγηδε ηα €5013,50, ελψ ν ρακειφηεξνο ήηαλ €1769 γηα ηνπο 

αζθνχκελνπο ηαηξνχο (Barros et al, 2011). Αλ ππνινγηζηνχλ σζηφζν νη 

πξφζζεηεο πιεξσκέο κε κεηαβιεηά ζπζηαηηθά απνδνρψλ φπσο νη εθεκεξίεο, ην 

ηειηθφ εηζφδεκα αλά ηαηξφ (ζρεδφλ €35000/έηνο) είλαη πςειφ ζε ζρέζε κε ην 

κέζν εζληθφ φξν ησλ εηήζησλ απνδνρψλ γηα εξγαζία πιήξνπο απαζρφιεζεο 

(€15400).  

Ηδίσο ζηα επαξρηαθά λνζνθνκεία, φπνπ ν αξηζκφο ησλ ηαηξψλ είλαη 

πεξηνξηζκέλνο θη νη αλάγθεο γηα εθεκεξίεο κεγάιεο, ζπρλά νη απνδεκηψζεηο 

ησλ ππεξσξηψλ κπνξεί λα ζπληζηνχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ ηαηξηθψλ απνδνρψλ. 

Έρεη γίλεη αληηιεπηφ φηη πεξίπνπ 30% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ 

πιεξσκή ησλ ηαηξψλ μνδεχεηαη ζηηο απνδεκηψζεηο ησλ εθεκεξηψλ. Έλαο 

θαλνληζκφο πνπ εθδφζεθε ην 2001 θαζηέξσζε λέεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

πιεξσκή ησλ εθεκεξηψλ ησλ ηαηξψλ ζηα ηκήκαηα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 

ησλ λνζνθνκείσλ. χκθσλα κε απηφλ νη γηαηξνί πιεξψλνληαλ κε ην κέγηζην 

σξνκίζζην, αληίζηνηρν κε ην εβδνκαδηαίν σξάξην ησλ 42 σξψλ εξγαζίαο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζε κηα ζχκβαζε απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, αλεμάξηεηα απφ 

ηνλ ηχπν ηεο ζχκβαζεο ζηνλ νπνίν πξαγκαηηθά αλήθαλ. Μία ζπλέπεηα ήηαλ ε 

αχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο. 

Απηφ ην ζχζηεκα πιεξσκψλ εθαξκφζηεθε ηφζν ζηα λνζνθνκεία φζν θαη ζηα 

θέληξα πγείαο (Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 92/2001 φπσο αλαθέξεηαη ζε Barros et 

al, 2011). Απψηεξνο ζθνπφο ήηαλ ε ζπζρέηηζε απηψλ ησλ πιεξσκψλ κε 
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δείθηεο απφδνζεο πνπ ζα είραλ ζρέζε κε ηηο επηζθέςεηο ησλ πνιηηψλ ζηα 

εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ ή ησλ θέληξσλ πγείαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

γηα ηνπο αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζηηο ιίζηεο αλακνλήο ησλ ρεηξνπξγείσλ. Γελ 

ππάξρνπλ φκσο πιεξνθνξίεο γηα ην αλ θαη θαηά πνζφ νη αιιαγέο ζην κνληέιν 

πιεξσκψλ άιιαμαλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηαηξψλ. 

Σελ πεξίνδν 1998-1999 εηζήρζε έλα λέν ζχζηεκα νξγάλσζεο θη 

απνδεκίσζεο γηα ηνπο GP κε κεηαβιεηή απνδεκίσζε, ε νπνία βαζίδεηαη ηφζν 

ζηε κέζνδν ηεο θαηά θεθαιήλ πιεξσκήο φζν θαη ζηελ επαγγεικαηηθή 

απφδνζε. Ζ ζπκκεηνρή ζην ζχζηεκα ήηαλ πεηξακαηηθνχ ηχπνπ θαη 

πξναηξεηηθή. Δθηηκάηαη φηη ζην πξψην ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο 

πιεξσκψλ εγγξάθεθε ην 12% ησλ ηαηξψλ. Σν κεηθηφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη 

έλα βαζηθφ εγγπεκέλν κηζζφ ζπλ πξφζζεηεο απνδνρέο κε ηελ θαηά θεθαιήλ 

κέζνδν πιεξσκήο πνπ βαζίδνληαη ζην κέγεζνο ηεο ιίζηαο αζζελψλ 

(πξνζαξκνζκέλεο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθάζηνηε πιεζπζκνχ), θαη ηελ θαηά 

πξάμε θαη πεξίπησζε απνδεκίσζε γηα παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ ηχπνπ ησλ θαη’ 

νίθνλ επηζθέςεσλ θη ειαζζφλσλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ. Πξνβιέθζεθαλ 

επίζεο επηδφκαηα γηα ηελ παξνρή πξνιεπηηθήο θξνληίδαο θαη θξνληίδαο γηα 

έγθπεο γπλαίθεο πνπ ζα ζπλερίδεηαη θαη ηε κεηαγελλεηηθή πεξίνδν. Σν 

πεηξακαηηθφ θαζεζηψο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο επεθηάζεθε κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 

2006, νπφηε ελζσκαηψζεθε ζηε λνκνζεζία γηα ηελ ίδξπζε ησλ κνλάδσλ 

νηθνγελεηαθήο πγείαο. 

2.23 Ρνπκαλία 

Δθαξκφδεηαη ην κνληέιν ηεο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηα ηνπ 

Δζληθνχ Σακείνπ Αζθάιηζεο Τγείαο. Οη ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο πξνκεζεπηέο 

ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαζνξίδνληαη απφ 

ζπκβάζεηο. πλήζσο, ηα ηνπηθά αζθαιηζηηθά ηακεία πγείαο ζπκβάιινληαη κε 

φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο κηαο πεξηνρήο. Οη εηδηθνί ηαηξνί ζηελ πξσηνβάζκηα  

θξνληίδα έρνπλ ηελ ειεπζεξία επηινγήο γηα ην αλ ζα εξγαζηνχλ κφλνη ηνπο ή 

ζα ζπγθξνηήζνπλ νκάδεο κε ζπλαδέιθνπο ηνπο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη σο ην 

1994 φινη νη ηαηξνί ακείβνληαλ κε κηζζφ. ήκεξα, εμαθνινπζνχλ λα 

πιεξψλνληαη κε κηζζφ  νη λνζνθνκεηαθνί ηαηξνί θη νη ηαηξνί πνπ εξγάδνληαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο. Θεσξείηαη φηη νη ηαηξνί ζηε δεχηεξε 

πεξίπησζε δελ είλαη επραξηζηεκέλνη κε ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο ηνπο, θαζψο 

δελ ηνπο επηηξέπεηαη ε άζθεζε ηεο ηαηξηθήο θη αλ δελ αζθήζνπλ ηελ ηαηξηθή 
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γηα 5 έηε ηνπο αθαηξείηαη ε άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο. Σνχην έρεη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηα εηζνδήκαηά ηνπο φζν θαη ζηελ εμέιημε ηεο 

θαξηέξαο ηνπο. 

2.23.1 Οηθνγελεηαθνί ηαηξνί 

Οη νηθνγελεηαθνί ηαηξνί απνδεκηψλνληαη κε έλα ζπλδπαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ 

ηεο θαηά θεθαιήλ (85% ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο ηελ πεξίνδν 2005-2007) θαη 

ηεο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκήο (15%) (αξηζκεηηθά δεδνκέλα απφ 

Vlădescu et al, 2008). Ζ ηειεπηαία κέζνδνο εθαξκφδεηαη γηα εηδηθέο 

ζεξαπεπηηθέο, πξνιεπηηθέο θαη πξνσζεηηθέο ηεο πγείαο ελέξγεηεο φπσο νη 

εκβνιηαζκνί, ε θαηαγξαθή ησλ παζρφλησλ απφ ρξφληα λνζήκαηα θη ε 

επηηήξεζε κεηέξσλ θαη παηδηψλ. Ο αξηζκφο ησλ αζζελψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ παξέρνληαη ππνινγίδνληαη ζε πφληνπο. Έρνπλ θαζνξηζηεί φξηα γηα ηνλ 

αξηζκφ ησλ πφλησλ θαη ησλ εγγεγξακκέλσλ αζζελψλ ζηε ιίζηα ησλ  GP, ψζηε 

λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα απάηεο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Αλ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πφλησλ αλά ρξφλν είλαη 

πάλσ απφ 23000 ή ν αξηζκφο ησλ αζζελψλ είλαη πάλσ απφ 2000, ν αξηζκφο ησλ 

πφλησλ πάλσ απφ απηφ ην φξην ζα κεησζεί θαηά 75%. ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, 

ην φξην ησλ πφλησλ αλέξρεηαη ζηνπο 35000. Οη νηθνγελεηαθνί ηαηξνί πνπ 

επηηπγράλνπλ έλα επίπεδν αλνζνπνίεζεο πςειφηεξν ηνπ 95% ιακβάλνπλ ζαλ 

επίδνκα δηπιάζην αξηζκφ πφλησλ γηα ηνπο πξφζζεηνπο εκβνιηαζκνχο. Ο 

ζπλνιηθφο αξηζκφο πφλησλ πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηα πξνζφληα θαη ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ψζηε λα ελζαξξπλζεί ε επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ ηαηξψλ 

θη ε πξνζέιθπζή ηνπο ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο 

εηδηθνχο ηαηξνχο. Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πξνζθέξνληαη νηθνλνκηθά 

θίλεηξα ζηνπο λένπο νηθνγελεηαθνχο ηαηξνχο γηα έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηαηξείνπ. 

2.23.2 Δηδηθνί ηαηξνί ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα 

Ζ πιεξσκή ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 

πγείαο γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκήο επίζεο 

κε ζχζηεκα θαηαγξαθήο πφλησλ. Ο έλαο πφληνο έρεη ηελ ίδηα αμία ζε φιε ηε 

ρψξα. Σν πιαίζην ησλ ζπκβάζεσλ, ζην νπνίν βαζίδεηαη ην ζχζηεκα ηεο θαηά 

πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκήο, πεξηέρεη κηα ιίζηα ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ θαη 

θαζνξίδεη ζε εηήζηα βάζε, ηνλ αξηζκφ ησλ πφλησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε 

ηαηξηθή πξάμε θη επνκέλσο ηηο ηηκέο κε ηηο νπνίεο απνδεκηψλνληαη. ην 

ζχζηεκα capitation ν αξηζκφο ησλ πφλησλ πνηθίιιεη αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο 
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ειηθηαθέο νκάδεο. Ζ ειάρηζηε αμία ελφο πφληνπ θαζνξίδεηαη επίζεο ζε εηήζηα 

βάζε κέζσ ηνπ ίδηνπ ζπκβαηηθνχ πιαηζίνπ. Σνχην ζεκαίλεη φηη έλαο ηαηξφο δε 

κπνξεί λα ιάβεη ιηγφηεξν απφ ηελ εγγπεκέλε ειάρηζηε αμία ησλ πφλησλ, αιιά 

ε αμία απηή κπνξεί λα απμεζεί αλά ηξίκελν αλάινγα κε ηα δηαζέζηκα θνλδχιηα 

γηα ην αληίζηνηρν ηξίκελν θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπγθεληξσκέλσλ πφλησλ. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθάιηζεο πγείαο θη ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ πφλησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη 

απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο θάζε ηξίκελν θαζνξίδνπλ ηε ρξεκαηηθή αμία θάζε 

πφληνπ θη επνκέλσο ηελ πξαγκαηηθή απνδεκίσζε αλά ππεξεζία. Πεξηζζφηεξεο 

πξαγκαηνπνηεζείζεο πξάμεηο ζπλεπάγνληαη ρακειφηεξε ρξεκαηηθή αμία ησλ 

πφλησλ θη επνκέλσο ρακειφηεξε απνδεκίσζε αλά πξάμε. Οη ζπλνιηθνί 

πξνυπνινγηζκνί γηα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θξνληίδαο είλαη μερσξηζηνί θαη ηα 

ζρεηηθά ηνπο κεγέζε θαζνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ. πλεπψο, ε αμία ησλ 

πφλησλ είλαη δηαθνξεηηθή γηα ηνπο νηθνγελεηαθνχο θαη ηνπο εηδηθνχο ηαηξνχο. 

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηαηξνί κε θιηληθψλ εηδηθνηήησλ πιεξψλνληαη κελ 

θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε, αιιά ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ εθαξκφδεηαη ην 

ζχζηεκα ησλ πφλησλ θη νη πξάμεηο εθθξάδνληαη απεπζείαο ζε ηηκέο. 

Οη εηδηθνί ηαηξνί ζπλήζσο θαηαλέκνπλ ην ρξφλν ηνπο αλάκεζα ζην δεκφζην 

θαη ην ηδησηηθφ έξγν ηνπο, θαζψο πνιινί απφ απηνχο εξγάδνληαη ζε λνζνθνκεία 

θαη δηθαηνχληαη λα εξγάδνληαη ηδησηηθά κφλν εθηφο λνζνθνκεηαθνχ σξαξίνπ, 

κε ή ρσξίο ζχκβαζε κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία πγείαο. Έρνπλ επίζεο ην 

δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ άκεζεο πιεξσκέο απφ αζζελείο πνπ δεηνχλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο ρσξίο πξνεγνχκελε παξαπνκπή απφ GP, κε εμαίξεζε 

επείγνπζεο πεξηπηψζεηο ή θαηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ζηνλ 

θαλνληζκφ φηη ε παξαπνκπή δελ είλαη απαξαίηεηε. 

2.24 ινβαθία 

Σν ζχζηεκα πγείαο ζηε ινβαθία βαζίδεηαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε 

πγείαο. Αμηνζεκείσηνο είλαη ν πινπξαξηζκφο αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ 

αληαγσλίδνληαη ειεχζεξα κεηαμχ ηνπο κε ην θξάηνο λα αζθεί ξπζκηζηηθφ ξφιν. 

Οη ηαηξνί πιεξψλνληαη κέζσ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ππνγξάθνπλ, νη νπνίεο 

θαζνξίδνπλ ην ζχζηεκα πιεξσκήο, ην πνζφ, ηε θχζε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Οη ζπκβάζεηο απνηεινχλ αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο αλάκεζα ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πγείαο θαη ηνπο 

πξνκεζεπηέο.  
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2.24.1 Γεληθνί ηαηξνί 

Ζ απνδεκίσζε ησλ ηαηξψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο 

γίλεηαη κε ζπλδπαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ ηεο θαηά θεθαιήλ (capitation) θαη ηεο 

θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκήο. Σν δεχηεξν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα θάπνηεο ππεξεζίεο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην ζχζηεκα capitation αιιά 

πεξηιακβάλνληαη ζην βαζηθφ παθέην παξνρψλ ηεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο 

πγείαο, φπσο ε πξνιεπηηθή θξνληίδα, ην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα θη ε 

πξνζπκπησκαηηθή αλίρλεπζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ. Σν κέγεζνο 

ηεο θαηά θεθαιήλ πιεξσκήο εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία ησλ αηφκσλ ηεο ιίζηαο 

ησλ ηαηξψλ θη ηζρχνπλ γεληθά νη ίδηεο ηηκέο γηα φινπο ηνπο ηαηξνχο.  

2.24.2 Δηδηθνί ηαηξνί 

Οη εηδηθνί ηαηξνί ακείβνληαη ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ηεο θαηά πξάμε θαη 

πεξίπησζε πιεξσκήο. ε θάζε ηαηξηθή πξάμε έρεη απνδνζεί ζπγθεθξηκέλνο 

αξηζκφο πφλησλ θη νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο δηαπξαγκαηεχνληαη ηελ αμία αλά 

πφλην κε ηνπο πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ πγείαο. Παξφηη ε πηνζέηεζε απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή, θαζψο φπσο πξναλαθέξζεθε νη 

κεραληζκνί πιεξσκψλ απνηεινχλ αληηθείκελα δηαπξαγκαηεχζεσλ, 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ φιεο ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Με απηφ ην ζχζηεκα 

δίδεηαη θίλεηξν ζηνπο ηαηξνχο λα πεξηζάιπνπλ αζζελείο αιιά φρη λα ηνπο 

ζεξαπεχνπλ, επνκέλσο είλαη δχζθνινο ν έιεγρνο ηνπ φγθνπ ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ δαπαλψλ. Γη’ απηφ ην ιφγν νη πεξηζζφηεξεο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο δηαπξαγκαηεχνληαη έλαλ κέγηζην αξηζκφ πφλησλ πνπ 

λα ππφθεηηαη ζε απνδεκίσζε. Αλ ν ηαηξφο μεπεξάζεη απηφλ ηνλ αξηζκφ, ε 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα ηνλ απνδεκηψζεη γηα ηνπο 

επηπιένλ πφληνπο, θάηη πνπ εμαξηάηαη φκσο θη απφ ην ηη νξίδεηαη αθξηβψο ζηε 

ζχκβαζε. Αχμεζε ή κείσζε ησλ απνδνρψλ κπνξεί λα ζπκβεί αλάινγα κε ηελ 

επίηεπμε ή φρη θάπνησλ ζηφρσλ πνηφηεηαο ή απνδνηηθφηεηαο κέζσ 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ αμηψλ ησλ πφλησλ. Σνχην εθαξκφδεηαη απφ 

θάπνηεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Έλα δηαθνξεηηθνχ είδνπο πξφγξακκα 

εθαξκφδεηαη απφ κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία, ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ ηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζε έλα δεδνκέλν κήλα. 

χκθσλα κε απηφ ην ζχζηεκα ε αμία ησλ πφλησλ κεηψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

αχμεζε ησλ πξάμεσλ πνπ εθηεινχληαη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ηαηξνί 

απνδεκηψλνληαη απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πγείαο γηα ηα θαξκαθεπηηθά 
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ζθεπάζκαηα πνπ θαηαλαιψλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ. Ζ ιίζηα 

ησλ θαξκάθσλ πνπ θαιχπηνληαη, φπσο επίζεο ην επίπεδν απνδεκίσζεο ησλ 

ηαηξψλ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο θαζνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο. Σν 

ζχζηεκα πφλησλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηηο δηαγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Χζηφζν νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πγείαο εθαξκφδνπλ, εθηφο απφ φξηα ζηνλ 

φγθν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, δηαθνξνπνηεκέλεο ακνηβέο αλάινγα κε ηελ 

εμεηδίθεπζε, ηελ πηζηνπνίεζή ηνπ θαη ηελ 24σξε παξνρή ππεξεζηψλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο αζζελήο αλαδεηήζεη ηηο ππεξεζίεο ελφο κε 

ζπκβεβιεκέλνπ κε ην αζθαιηζηηθφ ηακείν ηνπ πξνκεζεπηή, ν ηειεπηαίνο 

κπνξεί λα ρξεψζεη άκεζα ηνλ αζζελή. Μνινηαχηα, ν κε ζπκβεβιεκέλνο 

πξνκεζεπηήο νθείιεη λα δεκνζηεχεη ηηο ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Άκεζεο 

πιεξσκέο απφ ηνπο αζζελείο γίλνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνπο 

παξαζρεζνχλ, απφ ζπκβεβιεκέλνπο ηαηξνχο, ππεξεζίεο πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην βαζηθφ παθέην ηεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο πγείαο. ε 

ακθφηεξεο ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηε κεηαγελέζηεξε απνδεκίσζε ηνπ αζζελνχο 

απφ ην αζθαιηζηηθφ ηνπ ηακείν, κεξηθή ή νιηθή, πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί 

πξνέγθξηζε απφ απηφ. 

Οη κηζζνί ησλ ηαηξψλ πνπ εξγάδνληαη ζηα λνζνθνκεία θαζνξίδνληαη απφ ηηο 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο αλάκεζα ζηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ εξγνδνηψλ. Δθαξκφδεηαη έλα κνληέιν 

απνθέληξσζεο, έηζη ψζηε ηα επίπεδα ησλ κηζζψλ λα δηαθέξνπλ αλά πεξηνρή 

ηεο ρψξαο. χκθσλα κε δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Δζληθφ Κέληξν 

Πιεξνθνξηψλ Τγείαο θαη ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο 

ινβαθίαο (φπσο παξαηίζεληαη ζε Szalay et al, 2011)  ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη 

παξαηεξεζεί πξννδεπηηθή αχμεζε ησλ κηζζψλ ησλ λνζνθνκεηαθψλ ηαηξψλ. 

πγθεθξηκέλα, ν κέζνο κεληαίνο κηζζφο ησλ ηαηξψλ έρεη απμεζεί απφ ηα €579 

ην 1998 ζηα €1506 ην 2009, δχν θνξέο κεγαιχηεξνο απφ ην κέζν γεληθφ κηζζφ. 

2.25 ινβελία 

2.25.1 ύληνκε αλαθνξά ζηηο ζρέζεηο αγνξάο πγείαο-πξνκεζεπηώλ 

ππεξεζηώλ πγείαο  

Ζ ινβελία εθαξκφδεη ζχζηεκα ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο πγείαο ηχπνπ 

Bismarck. Οη ππεξεζίεο πγείαο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην Ίδξπκα Αζθάιεηαο 

Τγείαο ηεο ινβελίαο (Health Insurance Institute of Slovenia-HIIS) 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο εηήζηεο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ βαζηθψλ θνξέσλ ηνπ 
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ζπζηήκαηνο. Οη ζπκβάζεηο πξνβιέπνπλ ηε θχζε, ηνλ φγθν θαη ηηο ηηκέο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηηο κέζνδνη πιεξσκήο, ηηο πνηνηηθέο απαηηήζεηο, ηνλ 

ηξφπν επνπηείαο ηεο εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο θαη ηα δηθαηψκαηα θη  

ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. Τπεξεζίεο πγείαο πνπ μεπεξλνχλ 

έλαλ απφ πξηλ θαζνξηζκέλν αξηζκφ δελ απνδεκηψλνληαη. Αληίζηνηρα, αλ έλαο 

πξνκεζεπηήο παξάγεη ιηγφηεξεο ππεξεζίεο απφ ηνλ αξηζκφ πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

ζχκβαζε, ηφηε δε ιακβάλεη ηελ πιήξε απνδεκίσζε πνπ ζα δηθαηνχηαλ ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε απνδεκίσζε εμαξηάηαη 

απφ ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξείραλ. Όζνλ αθνξά ηελ 

εζεινληηθή αζθάιηζε πγείαο, εθεί δελ ηζρχνπλ νη ζπκβάζεηο θη νη αληίζηνηρεο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα απνδεκηψλνπλ ηνπο 

πξνκεζεπηέο κε ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αμία ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 

2.25.2 Μεραληζκνί πιεξσκώλ ησλ ηαηξώλ 

Οη ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο παξέρνληαη απφ ηνπο 

επηιεγκέλνπο ηαηξνχο, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη GP (θπξίσο), παηδίαηξνη ή 

γπλαηθνιφγνη. Σν 2000, ην 95% ησλ πνιηηψλ είραλ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ηαηξφ, 

ν νπνίνο ιεηηνπξγεί σο πχιε εηζφδνπ ζην ζχζηεκα πγείαο. Οη ηαηξνί 

ακείβνληαη κε έλαλ ζπλδπαζκφ ησλ κεζφδσλ ηεο θαηά θεθαιήλ θαη θαηά 

πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκήο πνπ εθαξκφζηεθε ην 2001. Σν κηζφ ηνπο 

εηζφδεκα πεγάδεη απφ ηελ capitation πιεξσκή αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

εγγεγξακκέλσλ αηφκσλ ζηε ιίζηα ηνπ θάζε ηαηξνχ θαη ην άιιν κηζφ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκή ζχκθσλα κε ηνλ φγθν 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξείραλ. 

Σν 2003 εηζήρζεζαλ νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πξφιεςεο θαη γηα ηελ ειάηησζε ησλ παξαπνκπψλ ζηνπο εηδηθνχο 

ηαηξνχο. Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο γηα 

ηελ πιεξσκή απφ ην HIIS, νη ηαηξνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξαγκαηνπνηνχλ 

πξνθαζνξηζκέλν φγθν πξνιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Πεξαηηέξσ ξπζκίζεηο 

ζεζπίζηεθαλ γηα ηελ αχμεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο ηνπ HIIS 

φζνλ αθνξά ηηο παξαπνκπέο πξνο ηνπο εηδηθνχο ηαηξνχο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, 

πξνβιέπνληαη πξφζζεηεο πιεξσκέο γηα ηνπο GP πνπ παξαπέκπνπλ κε 

ζπρλφηεηα ρακειφηεξε απφ ηνλ εζληθφ κέζν φξν. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε 

πνπ ν αξηζκφο ησλ παξαπνκπψλ είλαη πάλσ απφ ηνλ εζληθφ κέζν φξν, ην HHIS 
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έρεη δηθαίσκα λα ειαηηψζεη ηελ αμία ησλ απνδεκηψζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ 

ην εηδηθφ πξφγξακκα ησλ γεληθψλ ηαηξψλ θαηά 2-4%. 

Οη ηαηξνί ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε κπνξνχλ λα 

αζθήζνπλ ην επάγγεικά ηνπο είηε ζε θαζεζηψο ζχκβαζεο κε ηνλ θνξέα ζηνλ 

νπνίν εξγάδνληαη ( ε πεξίπησζε ησλ ππαιιήισλ ησλ δεκφζησλ ηδξπκάησλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο) είηε κέζσ εθρψξεζεο (ηδηψηεο ηαηξφο εληφο ηνπ 

δεκφζηνπ δηθηχνπ θξνληίδαο πγείαο) είηε ηέινο ζαλ ηδηψηεο ηαηξφο εθηφο ηνπ 

δεκφζηνπ δηθηχνπ πγείαο. ε γεληθέο γξακκέο, νη εηδηθνί ηαηξνί εξγάδνληαη 

θπξίσο  ζηα δεκφζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα κε θαζεζηψο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο θη νη ζρέζεηο ηνπο κε ηα ηδξχκαηα θαζνξίδνληαη απφ ζπκβάζεηο. 

Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, κπνξεί λα είλαη θαη πιήξνπο απαζρφιεζεο. 

Οη λνζνθνκεηαθνί ηαηξνί (ή ηαηξνί πνπ εξγάδνληαη ζε άιινπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο φπσο ηα θέληξα πγείαο) έρνπλ θαζεζηψο δεκνζίσλ ππαιιήισλ θη 

ακείβνληαη κε κηζζφ. Οη κηζζνί θαζνξίδνληαη κεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο 

κεηαμχ ησλ ηαηξηθψλ ζπλδηθάησλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ εθαξκφδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο γεληθέο 

θη εηδηθέο ζπκθσλίεο ησλ ηαηξψλ. Οη ηαηξνί πνπ αζθνχλ ηελ ηαηξηθή κε 

θαζεζηψο εθρψξεζεο πιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ην είδνο, ηνλ φγθν θαη ηελ 

αμία ησλ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ ηνπο αθνξνχλ, φπσο 

θαζνξίδεηαη ζηηο ζπκβάζεηο κε ην HIIS. Ζ ηππνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

(εθηφο απφ ηνπο κηζζνχο) πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο ηππνπνηεκέλεο ηηκέο ησλ 

πιηθψλ, ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ ηερλνινγηθή απφζβεζε. Ο 

κεραληζκφο πιεξσκψλ εμαξηάηαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ εηδηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θξνληίδαο πγείαο. 

Οη ζπκβεβιεκέλνη εηδηθνί ηαηξνί πνπ δηαηεξνχλ ηδησηηθφ ηαηξείν 

απνδεκηψλνληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκή, 

ζχκθσλα πάληα θαη κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηα εηδηθά πξνγξάκκαηα 

ππεξεζηψλ πγείαο πνπ ηνπο αθνξνχλ. Οη κε ζπκβεβιεκέλνη απνδεκηψλνληαη 

είηε άκεζα απφ ηνπο αζζελείο είηε κέζσ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο εζεινληηθήο 

αζθάιηζεο πγείαο. χκθσλα κε ην Νφκν πεξί Τπεξεζηψλ Τγείαο (1992, φπσο 

αλαθέξεηαη ζε Szalay, 2009) ν Ηαηξηθφο χιινγνο ηεο ινβελίαο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ πξνθεηκέλνπ γηα ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ηνπο ηδηψηεο ηαηξνχο (εθηφο δεκφζηνπ δηθηχνπ παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο), νη νπνίεο επηβεβαηψλνληαη έπεηηα απφ ην Τπνπξγείν 



 119 

Τγείαο. Παξφια απηά φκσο δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε 

πγείαο θαη πξέπεη λα πιεξσζνχλ απεπζείαο απφ ηνπο αζζελείο. 

2.26 νπεδία 

Σν ζχζηεκα πγείαο ηεο νπεδίαο βαζίδεηαη ζηελ πεξηθεξεηαθή νξγάλσζε, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνί νη πεξηθέξεηεο κεξηκλνχλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

πξνέξρεηαη απφ ηε θνξνινγία. 

2.26.1 Ιδηώηεο ηαηξνί 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ηαηξψλ είλαη κηζζσηνί δεκφζηνη ππάιιεινη. To 2004 

σζηφζν, ζχκθσλα κε δεδνκέλα ηεο Οκνζπνλδίαο ησλ πκβνπιίσλ ησλ 

νπεδηθψλ Δπαξρηψλ (φπσο αλαθέξεηαη ζε Anell et al, 2012), ην 29% ησλ 

επηζθέςεσλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ ζε ηαηξνχο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηδησηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο. Ο αξηζκφο ησλ ηδησηψλ ηαηξψλ πνηθίιιεη αλάκεζα ζηηο 

δηάθνξεο πεξηθέξεηεο, γηα παξάδεηγκα ππάξρνπλ πεξηθέξεηεο φπνπ ην 60% ησλ 

ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο παξέρεηαη απφ ηδηψηεο ελψ ζε 

άιιεο δελ ππάξρνπλ παξά ειάρηζηνη. Οη πεξηζζφηεξνη ηδηψηεο ηαηξνί 

ζπκβάιινληαη κε ηα πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα θη απνδεκηψλνληαη κε θνλδχιηα 

ηνπ δεκνζίνπ γηα λα πεξηζάιπνπλ αζζελείο, ελψ πνιχ ιίγνη είλαη απηνί πνπ 

ιακβάλνπλ άκεζεο πιεξσκέο απφ ηνπο αζζελείο. Τπάξρνπλ ηξεηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο ησλ ηδησηψλ ηαηξψλ κε ηα 

πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα : 1) δε κπνξνχλ λα είλαη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί, 2) 

νθείινπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε θαζεζηψο πιήξνπο ηδησηηθήο απαζρφιεζεο, 3) 

πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνη απφ 70 εηψλ (Anell et al, 2011). Ο αξηζκφο ηνπο 

είλαη κηθξφο θαη θζίλσλ (1107 ην 2004) θη απνδεκηψλνληαη αλά επίζθεςε ή 

θιήζε ζχκθσλα κε κηα θιίκαθα ακνηβψλ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ θεληξηθή 

θπβέξλεζε. Ο ηξφπνο απνδεκίσζήο ηνπο είλαη κεηθηφο θαη πεξηιακβάλεη 

ζηνηρεία ησλ κεζφδσλ ηεο θαηά θεθαιήλ θαη ηεο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε 

πιεξσκήο θαζψο θαη κηζζφ. 

Σν θάζε πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα απνθαζίζεη ηνπο κεραληζκνχο 

πιεξσκήο ησλ πξνκεζεπηψλ, κε απνηέιεζκα απηνί λα πνηθίιινπλ εληφο ηεο 

ρψξαο. ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα ρξεζηκνπνηείηαη ζπλδπαζκφο θαηά 

θεθαιήλ πιεξσκψλ, πνηθίισλ πιεξσκψλ νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο επηζθέςεηο 

θαζψο θη απνδεκίσζε αλάινγα κε ηελ απφδνζε, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηελ 

εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ θνκεηεία ηεο 



 120 

ηνθρφικεο, πεξίπνπ 40% ησλ ζπλνιηθψλ απνδνρψλ ησλ ηαηξψλ πξνέξρνληαη 

απφ ηε κέζνδν ηεο θαηά θεθαιήλ πιεξσκήο ελψ έλα πνζνζηφ 55% είλαη 

κεηαβιεηφ θη εμαξηάηαη απφ ηηο επηζθέςεηο εγγεγξακκέλσλ θαη κε αζζελψλ, 

ελψ πνζνζηφ 3% ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλα ζηάληαξ απφδνζεο. Δληνχηνηο, 

ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ε θαηά θεθαιήλ απνδεκίσζε θαιχπηεη πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν απφ ην 80% (θηάλεη σο θαη ην 98%) ησλ ζπλνιηθψλ πιεξσκψλ 

ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξψλ. Οη απνδνρέο ησλ ηαηξψλ ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο 

επηζθέςεηο (θπξίσο γηα ηνπο κε ζπκβεβιεκέλνπο αζζελείο) θαη έλα πνζνζηφ 2-

3% απφ πιεξσκή κε βάζε ηελ απφδνζε (Anell, 2011). Ο ηειεπηαίνο ηξφπνο 

θξίλεηαη ζπλήζσο αλάινγα κε ηελ εθπιήξσζε ιηγφηεξσλ απφ 20 ζηφρσλ, 

παξαδείγκαηα ησλ νπνίσλ απνηεινχλ ε πξνζβαζηκφηεηα, νη ππεξεζίεο 

πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ (εθηηκάηαη κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα εξεπλψλ), ε θαηαρψξεζε ζηα εζληθά αξρεία ησλ αζζελψλ απφ 

δηάθνξεο λφζνπο (π.ρ. δηαβήηε) θη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο επηηξνπέο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

ζπκβνπιίσλ.  

Οη πεξηζζφηεξνη ηαηξνί είλαη κέιε ηνπ Κεληξηθνχ Οξγαληζκνχ ησλ νπεδψλ 

Αθαδεκατθψλ (Central Organization of Swedish Academics), ν νπνίνο θαη ηνπο 

αληηπξνζσπεχεη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην χςνο ησλ κηζζψλ. Σν 2010 ν 

κέζνο κεληαίνο κηζζφο ησλ εξγαδφκελσλ ζηα λνκαξρηαθά λνζνθνκεία ηαηξψλ 

αλεξρφηαλ ζηηο 56600 ζνπεδηθέο θνξφλεο, ήηνη €6300. ην πνζφ απηφ 

πεξηιακβάλνληαη θη νη απνδεκηψζεηο γηα ηηο εθεκεξίεο εηνηκφηεηαο. πγθξηηηθά 

αλαθέξεηαη φηη ηελ ίδηα ρξνληά ν κέζνο κηζζφο γηα ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο 

λνζειεπηέο θαη ηνπο νδνληίαηξνπο θπκαηλφηαλ ζηηο 29000 θαη 42000 θνξφλεο 

αληίζηνηρα, πνπ κεηαθξάδεηαη ζε €3200 θαη € 4700. (Statistics Sweden, 2011). 

2.27 Φηλιαλδία 

2.27.1 Απαζρόιεζε ησλ ηαηξώλ 

Οη ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο παξέρνληαη θπξίσο απφ ηα 

δεκνηηθά θέληξα πγείαο θη νη ππεξεζίεο δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο απφ ηα 

λνζνθνκεία ησλ λνζνθνκεηαθψλ πεξηνρψλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ζηελ πεξίπησζε 

ησλ δήκσλ γίλεηαη απφ ην θξάηνο, κέζσ ηεο ζπιινγήο θφξσλ, ελψ γηα ηελ 

Δζληθή Αζθάιηζε Τγείαο απφ ηηο ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο.   Ζ πιεηνςεθία ησλ 

ηαηξψλ εξγάδνληαη ζηα θέληξα πγείαο ησλ δήκσλ (έλα αλά δήκν) ή ζηηο 

λνζνθνκεηαθέο πεξηνρέο (20 ηνλ αξηζκφ, ζπλελψλνληαη πνιινί δήκνη γηα ην 
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ζρεκαηηζκφ ηνπο) θη είλαη κηζζσηνί ππάιιεινη ησλ δήκσλ. 11% ησλ ηαηξψλ 

εξγάδνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σν 37% ησλ ηαηξψλ ησλ 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ εξγαδφηαλ επίζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ην 2006, φπσο 

επίζεο θαη ην 13% ησλ ηαηξψλ ησλ θέληξσλ πγείαο (Suomen Lääkäriliitto 2006, 

αλαθνξά ζε Vuorenkoski et al, 2008). 

2.27.2 Μεραληζκνί πιεξσκώλ 

Σν χςνο ησλ κηζζψλ φισλ ησλ ηαηξψλ πνπ εξγάδνληαη ζην δεκφζην ηνκέα 

απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκαηεχζεσλ αλάκεζα ζηνλ Φηλιαλδηθφ Ηαηξηθφ 

χιινγν θαη ηελ Δπηηξνπή γηα ηνπο Δξγνδφηεο ησλ Σνπηθψλ Αξρψλ, ελψ ζηελ 

φιε δηαδηθαζία ην θξάηνο δε δηαδξακαηίδεη θαλέλα ξφιν. Ζ κέζνδνο 

πιεξσκψλ ησλ γεληθψλ ηαηξψλ ζηα δεκνηηθά θέληξα πγείαο πνηθίιιεη αλάκεζα 

ζηνπο δηάθνξνπο δήκνπο. Ζ επηθξαηνχζα κέζνδνο πνπ ηζρχεη γηα πεξίπνπ 45 

κε 50% ησλ ηαηξψλ ησλ θέληξσλ πγείαο πεξηιακβάλεη κεληαίν κηζζφ κε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκψλ γηα κεξηθέο 

επηιεγκέλεο ρξνλνβφξεο ηαηξηθέο δηαδηθαζίεο ή ειάζζνλεο επεκβάζεηο. ε 

αξθεηά θέληξα πγείαο εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ, θαηά 

ην νπνίν ηα άηνκα ή νη νηθνγέλεηεο επηιέγνπλ έλαλ γεληθφ ηαηξφ ηνπ 

πιεζηέζηεξνπ θέληξνπ πγείαο. Πεξίπνπ ην 50% ησλ ηαηξψλ ησλ θέληξσλ 

πγείαο αθνινπζνχλ ην παξαπάλσ ζχζηεκα θη ακείβνληαη κε έλα ζπλδπαζκφ 

κεληαίνπ κηζζνχ, θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε θαη θαηά θεθαιήλ πιεξσκψλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 10-15 ηειεπηαίσλ εηψλ έρεη πξνθχςεη κηα θαηλνχξγηα 

εμέιημε, απηή ηεο εμσηεξηθήο αλάζεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ησλ ηαηξψλ 

(Vuorenkoski and Mikkola 2007). Αλαδχζεθαλ λέεο εηαηξείεο, νη νπνίεο 

κηζζψλνπλ ηαηξνχο ζην δεκφζην ηνκέα ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. 

Απηέο νη εηαηξείεο αλήθνπλ θπξίσο ζηνπο ίδηνπο ηνπο ηαηξνχο θη ν κηζζφο ησλ 

ηαηξψλ πνπ «κηζζψλνληαη» ζην δεκφζην απνηεινχλ αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο κε ηελ επηρείξεζε. Οη δήκνη ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο 

ππεξεζίεο θπξίσο φηαλ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλεχξεζε ηαηξψλ, 

εηδηθά γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζηψλ εθηφο σξαξίνπ, αλ θαη πξφζθαηα 

κηζζψζεθαλ ηαηξνί κε καθξνπξφζεζκα ζπκβφιαηα θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ ησλ θέληξσλ πγείαο. Απηέο νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ θαιχηεξνπο κηζζνχο θαη πην επέιηθηεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο απφ 

ηνπο δήκνπο θη απνηεινχλ επνκέλσο κηα ειθπζηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηνπο 
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ηαηξνχο. Πεξίπνπ 5% ησλ Φηλιαλδψλ ηαηξψλ εξγαδφηαλ ζε απηέο ηηο εηαηξείεο 

ην 2004 κε ηνπο λεφηεξνπο λα ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα αλάινγεο ζέζεηο. 

Οη ηαηξνί ζηα πεξηθεξεηαθά  λνζνθνκεία είλαη κηζζσηνί ππάιιεινη. Σν 

χςνο ηνπ βαζηθνχ κεληαίνπ κηζζνχ εμαξηάηαη απφ ηε ζέζε ηνπ ηαηξνχ θαη ηα 

έηε ππεξεζίαο. Τπάξρνπλ πνηθίιεο πξηκνδνηήζεηο, φπσο απηή γηα ηελ 

απμεκέλε επζχλε, ζηελ πξάμε φκσο ιίγν ρξεζηκνπνηνχληαη. πλήζσο δελ 

ππάξρνπλ νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

πνηφηεηαο ησλ ηαηξψλ. Πξνβιέπεηαη πξφζζεηε απνδεκίσζε γηα ηηο ππεξεζίεο 

εηνηκφηεηαο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα απνδεκησζνχλ θαη κε ηε κνξθή ιήςεο 

πξφζζεηεο άδεηαο. Οη ηαηξνί πιεξψλνληαη επίζεο επηπιένλ γηα ηελ έθδνζε 

πηζηνπνηεηηθψλ θαηάζηαζεο πγείαο γηα πνηθίινπο ζθνπνχο. 

Μέρξη ην Φεβξνπάξην ηνπ 2008, φηαλ θαη θαηαξγήζεθε, ππήξρε έλα 

ζχζηεκα «εηδηθήο θαηεγνξίαο πιεξσκψλ» ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, αλάινγα 

κε ην ζχζηεκα ησλ «εκη-ηδησηηθψλ θιηλψλ» ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ πνπ 

εθαξκφδεηαη ζε άιιεο ρψξεο. χκθσλα κε απηφ ην ζχζηεκα, νη αζζελείο είραλ 

ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηνλ ηαηξφ πνπ επηζπκνχζαλ ζηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία δίλνληαο επηπιένλ ρξήκαηα, ηα πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ 

πξννξίδνληαλ γηα ηνπο ηαηξνχο. Αληί απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο εθαξκφζηεθε έλα 

θαηλνχξγην, ζχκθσλα κε ην νπνίν επηηξέπεηαη ε παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ 

ηδησηηθά ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία ηα ζαββαηνθχξηαθα θαη κεηά ηηο 4 κκ. ηηο 

θαζεκεξηλέο. Σν ζχζηεκα ζηνρεχεη λα απνδεκηψζεη ηνπο ηαηξνχο γηα ηελ 

απψιεηα ησλ εζφδσλ πνπ είραλ κε ην θαηαξγεζέλ ζχζηεκα αιιά κε έλαλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ηα θέξδε ζα θαηαλέκνληαη πεξηζζφηεξν ηζνκεξψο αλάκεζα ζηνπο 

ηαηξνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο ησλ λνζνθνκείσλ. Τπνζηεξίδεηαη 

επίζεο ε άπνςε φηη ην λέν ζχζηεκα πξνσζεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε 

ησλ λνζνθνκεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θη εμνπιηζκνχ θη φηη δίλεη ζηνπο αζζελείο 

κεγαιχηεξε ειεπζεξία ψζηε λα δηαιέμνπλ ηνλ ηαηξφ ηνπο θαη ηελ ψξα ιήςεο 

ηεο επηζπκεηήο θξνληίδαο πγείαο. Σν λέν ζχζηεκα έρεη ζπκπιεξσκαηηθφ 

ραξαθηήξα θη φινη νη αζζελείο αθφκα δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα πεξίζαιςεο ζηα 

εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ ηηο εξγάζηκεο ψξεο. Σν λέν 

ζχζηεκα σζηφζν δελ έρεη αθφκα εθαξκνζηεί, δηφηη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία δελ 

επηηξέπεη ηελ απνδεκίσζε απφ ηελ Δζληθή Αζθάιηζε Τγείαο γηα ηέηνηνπ 

είδνπο ππεξεζίεο. 
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Σα εηζνδήκαηα ησλ ηαηξψλ εμαξηψληαη επξέσο απφ ηηο ψξεο πνπ εξγάδνληαη 

εθηφο σξαξίνπ θαη ηνλ αξηζκφ θαη ην πνζφ ησλ επηδνκάησλ πνπ ιακβάλνπλ γηα 

ηα έηε ππεξεζίαο, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηελ επζχλε θη νχησ θαζεμήο. Οη 

εηδηθνί ηαηξνί ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ πνπ εξγάδνληαη θαη ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα θη νη πξνζσπηθνί ηαηξνί πνπ βιέπνπλ πνιινχο αζζελείο θη εθηεινχλ 

πνιιέο ππεξεζίεο εηνηκφηεηαο έρνπλ πνιχ πςειφηεξν εηζφδεκα απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ βαζίδνληαη κφλν ζην ηαθηηθφ σξάξην εξγαζίαο. Ο 

βαζηθφο κεληαίνο κηζζφο ησλ ηαηξψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ην 2006 ήηαλ 

πεξίπνπ 5200 επξψ, ελψ ν αληίζηνηρνο κηζζφο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ηαηξψλ 

ήηαλ πεξίπνπ 4700 επξψ (Vuorenkoski et al, 2008). Σα παξαπάλσ λνχκεξα δελ 

πεξηιακβάλνπλ ηηο επηπιένλ πιεξσκέο γηα ηηο εθεκεξίεο, εηνηκφηεηαο ή 

λπρηεξηλέο. 

Αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο φηη πςειφ πνζνζηφ ησλ ηαηξψλ ησλ δεκφζησλ 

λνζνθνκείσλ εξγάδεηαη επίζεο ηα απνγεχκαηα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θη 

ακείβνληαη θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε. ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο πγείαο, νη 

ηαηξνί δνπιεχνπλ απηφλνκα θη έρνπλ ην δηθαίσκα λα θαζνξίδνπλ νη ίδηνη ηηο 

ηηκέο ηνπο. Σν Ίδξπκα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο έρεη ζέζεη έλα κέγηζην φξην γηα 

ηελ απνδεκίσζε ησλ αζζελψλ, αιιά νη ηδηψηεο ηαηξνί δελ είλαη ππνρξεσκέλνη 

λα επζπγξακκίδνπλ ηηο ακνηβέο ηνπο κε απηά ηα φξηα θη ε Δζληθή Αζθάιηζε 

Τγείαο δε δηαζέηεη ηα «φπια» ησλ ζπκβάζεσλ ή ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα λα 

επεξεάζεη ηα επίπεδα ησλ ρξεψζεσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί 

κηα ηάζε ζπγρψλεπζεο κηθξψλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ ζε ιηγφηεξεο θαη 

κεγαιχηεξεο εζληθνχ επηπέδνπ. Σν πξφηππν πνπ επηθξαηεί ζε απηέο είλαη απηφ 

ησλ κηζζσηψλ ηαηξψλ παξά απηφ ησλ απηφλνκσλ επαγγεικαηηψλ ηαηξψλ. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 πγθξηηηθή Αλάιπζε 

Απφ ηελ παξάζεζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ζρεδφλ ζε 

φιεο ηηο ρψξεο γίλεηαη ζπλδπαζκφο ησλ ηξηψλ βαζηθψλ κεζφδσλ απνδεκίσζεο 

ησλ ηαηξψλ. Κιαζηθφο ζπλδπαζκφο απνδεηθλχεηαη ε απνδεκίσζε ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ εηδηθψλ ηαηξψλ κε κηζζφ, ησλ γεληθψλ ηαηξψλ κε ηελ θαηά 

θεθαιήλ κέζνδν θαη ησλ εηδηθψλ ειεπζεξνεπαγγεικαηηψλ κε ηελ θαηά πξάμε 

θαη πεξίπησζε πιεξσκή. Μάιηζηα, ζηε νπεδία θαη ηε Φηλιαλδία νη ίδηνη 

ηαηξνί κπνξνχλ λα ακείβνληαη θαη κε ηηο ηξεηο κεζφδνπο. 

3.1 Πιεξσκή κε κηζζό ζηα λνζνθνκεία. Ιδησηηθό έξγν ηαηξώλ  
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ε φια ηα θξάηε, κε ηελ εμαίξεζε ηνπ Βειγίνπ θαη ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ κε 

εμαίξεζε ηα θχξηα λνζνθνκεία, νη ηαηξνί πνπ εξγάδνληαη ζηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία ακείβνληαη κε κηζζφ, σο θχξηα πεγή ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο. 

Γηθαίσκα άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ έρνπλ κηζζσηνί ηαηξνί ηνπ δεκνζίνπ, είηε 

πξφθεηηαη γηα λνζνθνκεηαθνχο ή ηαηξνχο θέληξσλ πγείαο είηε γηα 

παλεπηζηεκηαθνχο ζε 12 ρψξεο (Γξάθεκα 3.1). ηελ Διιάδα ηνχην 

εθδειψλεηαη κε ην δηθαίσκα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ ηαηξψλ 

λα δηαηεξνχλ ηδησηηθά ηαηξεία φπσο θαη ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία ηνπ ΔΤ, 

κέηξν πνπ πνηέ δελ εθαξκφζηεθε ζην βαζκφ πνπ πξνέβιεπε ν λνκνζέηεο. 

Όπνπ ε παξαπάλσ ζπλζήθε ζπλδπάδεηαη κε άζθεζε ηδησηηθνχ έξγνπ εληφο 

ρψξσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ζπλνδεχεηαη κε απφδνζε ζην 

λνζνθνκείν πνζνχ γηα ηε δηθαηνιφγεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ θη εμνπιηζκνχ 

ηνπ. Απηφ ηζρχεη θαη ζην Βέιγην, φπνπ νη λνζνθνκεηαθνί ηαηξνί ακείβνληαη 

θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, φπνπ νη ηαηξνί ηνπ NHS κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ζα αζθνχλ ηδησηηθά ηελ ηαηξηθή απνδερφκελνη ηελ αλάινγε 

κείσζε ησλ απνδνρψλ ηνπο απφ ην NHS. ηελ Ηηαιία, αλ νη ηαηξνί ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο αζθνχλ ηελ ηαηξηθή εθηφο λνζνθνκείνπ ππνβάιινληαη ζε 

αληίζηνηρε κείσζε ηεο απνδεκίσζήο ηνπο θη απνθιείνληαη απφ ηελ θαηάιεςε 

πςειψλ ζέζεσλ επζχλεο. Δλδηαθέξνλ είλαη επίζεο ην παξάδεηγκα ηεο 

Απζηξίαο, φπνπ ηδηαίηεξα νη επξηζθφκελνη ζε πςειά θιηκάθηα ηεο ηεξαξρίαο 

ηαηξνί έρνπλ ην δηθαίσκα λα πεξηζάιπνπλ αζζελείο «εηδηθήο θαηεγνξίαο» γηα 

ηελ αχμεζε ησλ ζρεηηθά ρακειψλ εηζνδεκάησλ ηνπο κε ηα λνζνθνκεία λα 

θαξπψλνληαη κέξνο απηψλ. Σέινο, παξαδνζηαθά κεγάιν πνζνζηφ 

λνζνθνκεηαθψλ ηαηξψλ δηαηεξνχλ ηδησηηθφ ηαηξείν λφκηκα, εθηφο ηαθηηθνχ 

σξαξίνπ απαζρφιεζεο ζηα λνζνθνκεία, ζηελ Οπγγαξία, ηελ Πνισλία θαη ηελ 

Πνξηνγαιία.  

Πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ επαίζζεην ζέκα δηφηη δε κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε 

πηζαλφηεηα νη ηαηξνί λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ απαζρφιεζή ηνπο εληφο ησλ 

λνζνθνκείσλ γηα λα πξνζειθχζνπλ αζζελείο ζην ηδησηηθφ ηνπο ηαηξείν. Ζ 

αληακνηβή ησλ ηαηξψλ κε απνδνρέο πνπ κπνξνχλ λα ηνπ εμαζθαιίζνπλ έλαλ 

άλεην βίν θαη λα αθνζηψλνληαη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

απαιιαγκέλνη απφ ην άγρνο ηεο επηβίσζεο είλαη, θαηά ηε γλψκε κνπ, ε 

απάληεζε ζην δήηεκα απηφ. Γε κπνξεί φκσο λα παξαγλσξηζηεί φηη νη απνιαβέο 
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ησλ ηαηξψλ εμαξηψληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εθάζηνηε ρψξαο θη 

σο εθ ηνχηνπ είλαη πηζαλφ λα κε δχλαληαη λα θηάζνπλ ηα επηζπκεηά, γηα ηνπο 

ηαηξνχο, επίπεδα. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.1 Ιδησηηθή απαζρόιεζε λνζνθνκεηαθώλ ηαηξώλ 

 

 

ΝΑΗ: Απζηξία, Βέιγην, Γαιιία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Διιάδα, Ηξιαλδία, Ηηαιία, Οπγγαξία, 

Πνισλία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, Φηλιαλδία 

Πηγή: Σειπά Health Systems in transition, European Observatory on Health Care Systems. 

Δπεξεπγαζία ηος   γπάθονηορ. 

3.2 Κίλεηξα απόδνζεο ζηνπο λνζνθνκεηαθνύο ηαηξνύο 

Τπάξρεη πνηθηιία ζην δήηεκα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ 

απφδνζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηαηξψλ. ην δεκφζην 

ηνκέα, ζε 7 θξάηε έρνπλ πηνζεηεζεί ηέηνηα κέηξα, ζε άιια ζε κεγαιχηεξν θαη 

ζε άιια ζε κηθξφηεξν βαζκφ (Γξάθεκα 3.2). Γε κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί ην 

δίθαην ηνπ αηηήκαηνο ηεο επηβξάβεπζεο ηεο εθηέιεζεο πςειήο πνηφηεηαο 

ηαηξηθνχ έξγνπ φπσο θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ δαπαλάηαη γηα ηελ παξαγσγή απηνχ. 

Καηά ηελ άπνςε ηνπ γξάθνληνο, ε θαζηέξσζε θηλήηξσλ απφδνζεο ζα 

κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

παξανηθνλνκίαο ζηελ πγεία, θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη έληνλα ζε πνιιέο 

ρψξεο αιιά θαη ζηελ Διιάδα. Οπσζδήπνηε φκσο ζηελ πεξίπησζε ηνχηε είλαη 

αλαγθαία θη ε θαζηέξσζε απζηεξψλ θπξψζεσλ γηα ηνπο παξαβάηεο ηαηξνχο 

πνπ παξά ηε ιήςε επηδνκάησλ επηβξάβεπζεο ηεο απφδνζήο ηνπο επηκέλνπλ λα 

δεηνχλ παξαλφκσο επηπιένλ νηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα. Δχθνια κπνξεί λα 

παξαηεξήζεη θαλείο φηη ζε ρψξεο φπνπ αλζεί ε παξανηθνλνκία ζηνλ ηνκέα ησλ 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ νη ηαηξνί ακείβνληαη κε ζρεηηθψο ρακειή ακνηβή, πνπ 

ΝΑΙ
44%

ΟΧΙ
56%
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δελ αληαπνθξίλεηαη ζην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο νχηε ζηνλ πςειφ βαζκφ 

επζχλεο πνπ ελέρεηαη ζην ιεηηνχξγεκα πνπ αζθνχλ. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε Διιάδα, ε Πνισλία θη ε Οπγγαξία. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.2 Δπίδνκα αλάινγα κε ηελ απόδνζε 

 

 

 

3.3 Γεληθνί ηαηξνί, απνδεκίσζε θη επηδόκαηα 

3.3 Γεληθνί ηαηξνί, απνδεκίσζε θη επηδόκαηα 

Πεξηζζφηεξα είλαη ηα παξαδείγκαηα φπνπ δίλνληαη νηθνλνκηθά θίλεηξα ζηνπο 

ηαηξνχο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, νη νπνίνη ζπλήζσο είλαη GP θαη ακείβνληαη 

κε ηε κέζνδν ηεο θαηά θεθαιήλ πιεξσκήο θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

εηζνδήκαηφο ηνπο.  Απηφ ηζρχεη γηα  ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ 

ηεο ΔΔ (24 ρψξεο), κε ηηο εμαηξέζεηο ηεο Διιάδαο, ηεο Κχπξνπ θαη ηνπ 

Λνπμεκβνχξγνπ. Δπίζεο, ζηελ Ηζπαλία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Λεηνλία νη GP 

ακείβνληαη θπξίσο κε κηζζφ.  Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κε βάζε ηνλ ηδξπηηθφ 

λφκν ηνπ ΔΟΠΤΤ, ε παξαπάλσ κέζνδνο πιεξσκήο πξνβιέπεηαη λα 

εθαξκνζηεί θαη ζηελ Διιάδα, θάηη ηέηνην φκσο αθφκα δελ απνηειεί 

πξαγκαηηθφηεηα θαζψο νη ζπκβεβιεκέλνη ηαηξνί ακείβνληαη κε ηελ επίζθεςε 

κέρξηο ελφο αλψηαηνπ νξίνπ. Τπάξρνπλ πνηθίινη ηχπνη νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ 

πνπ δίδνληαη ζηνπο ηαηξνχο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. 

εκαληηθφηαηε είλαη ε απφδνζε πξφζζεησλ νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ, 

πνηθίινπ βαζκνχ, ζηνπο γεληθνχο ηαηξνχο κε ηε κνξθή ηεο θαηά πξάμε θαη 

πεξίπησζε απνδεκίσζεο γηα δεδνκέλεο ηαηξηθέο πξάμεηο. Παξαηεξείηαη ζε 18 

θξάηε ηεο ΔΔ (Γξάθεκα 3.3). Δκθαλίδεηαη κεγάιε πνηθηιία ζηνλ ηχπν ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ απνδεκηψλνληαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν. πλήζσο πξφθεηηαη γηα 

Πηγή: Σειπά Health Systems in transition, European Observatory on Health Care Systems. 

Δπεξεπγαζία ηος   γπάθονηορ. 

ΝΑΗ: Βνπιγαξία, Γαιιία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Δζζνλία, νπεδία, Φηλιαλδία  
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ηειεθσληθή παξνρή ππεξεζηψλ, θαη’ νίθνλ επηζθέςεηο, ππεξσξίεο, ππεξεζίεο 

πξφιεςεο, εθηέιεζε εκβνιίσλ, απιψλ δηαγλσζηηθψλ πξάμεσλ θη ειαζζφλσλ 

ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ, παξαθνινχζεζε αζζελψλ κε ρξφληα λνζήκαηα ή 

αληίζηνηρσλ ζε κεηεγρεηξεηηθή πνξεία.  

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.3 Πιεξσκή επηπξόζζεησλ ακνηβώλ ζηνπο GP  

 

Πηγή: Σειπά Health Systems in transition, European Observatory on Health Care Systems. 

Δπεξεπγαζία ηος   γπάθονηορ. 

 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ εκθαλίδεη ε πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο κε ην ζχζηεκα 

CAPI, ζχκθσλα κε ην νπνίν απνδίδεηαη νηθνλνκηθφ κπφλνπο ζηνπο ηαηξνχο γηα 

ειάηησζε ηεο ζπληαγνγξάθεζεο ππεξζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ 

(γαζηξνπξνζηαηεπηηθά, αληηβηνηηθά, ζηαηίλεο) θη αχμεζε ηεο ρνξήγεζεο ησλ 

θζελφηεξσλ γελνζήκσλ. Παξάιιεια, ηίζεληαη ζηφρνη πξφιεςεο κέζσ ηεο 

αλνζνπνίεζεο επαίζζεησλ νκάδσλ πιεζπζκνχ. Σέινο ,αμίδεη ηδηαίηεξεο κλείαο 

ε πεξίπησζε ηεο ινβελίαο φπνπ πθίζηαηαη ππνρξέσζε εθηέιεζεο 

πξνθαζνξηζκέλνπ φγθνπ ππεξεζηψλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο απφ ηνπο ηαηξνχο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο. Σαπηφρξνλα, ζηελ ίδηα ρψξα παξέρεηαη νηθνλνκηθφ 

θίλεηξν γηα κείσζε ησλ παξαπνκπψλ ζηνπο εηδηθνχο ηαηξνχο, πξφβιεκα πνπ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε κέζνδν ηεο θαηά θεθαιήλ πιεξσκήο. Πξφθεηηαη γηα έλα 

κέηξν πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία, θαζψο 

νη ππεξβνιηθέο παξαπνκπέο απφ ηνπο γεληθνχο ηαηξνχο ζε εηδηθνχο θαη ζηε 

δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε επζχλεηαη γηα έλα κεγάιν κέξνο απηψλ. Φπζηθά, δε 

κπνξεί λα κε γίλεη αλαθνξά ζην ζχζηεκα QQF ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ην 

νπνίν αλαιχζεθε εθηελψο ζηελ αληίζηνηρε ππνελφηεηα. Απνηειεί 

αλακθηζβήηεηα ην πην νινθιεξσκέλν κνληέιν απφδνζεο νηθνλνκηθψλ 
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θηλήηξσλ ζηνπο γεληθνχο ηαηξνχο γηα ηε βειηίσζε ηνπ φγθνπ θαη ηεο πνηφηεηαο 

ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ν ξφινο εηζφδνπ (gatekeeping) ζην ζχζηεκα πγείαο πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ νη γεληθνί ηαηξνί (GP) ζε αξθεηά θξάηε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Απηή ε πξαθηηθή ηζρχεη κε απζηεξφ πιαίζην ζε 9 θξάηε (Γξάθεκα 

3.4). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εμέηαζε 

αζζελνχο ζε δεπηεξνβάζκην επίπεδν ή ζε πξσηνβάζκην απφ εηδηθφ ηαηξφ είλαη 

ε παξαπνκπή απφ γεληθφ ηαηξφ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ππνρξέσζε αζζελψλ 

πνπ παξαθάκπηνπλ ην γεληθφ ηαηξφ γηα λα επηζθεθηνχλ εηδηθφ λα αλαγθάδνληαη 

λα θαιχςνπλ νη ίδηνη φια ηα έμνδα, φπσο ηζρχεη ζηε Βνπιγαξία, ηε Γαλία θαη 

ηε Λεηνλία ή κεξηθψο φπσο ζηε Γαιιία. Δμαίξεζε ζηνλ θαλφλα απνηεινχλ ζε 

θάπνηεο ρψξεο νξηζκέλεο θαηεγνξίεο εηδηθψλ ηαηξψλ, ζπλήζσο  νθζαικίαηξνη 

θαη γπλαηθνιφγνη, φπνπ δελ απαηηείηαη πξνεγνχκελε παξαπνκπή. Πξνζπάζεηεο 

εθαξκνγήο απζηεξφηεξνπ πιαηζίνπ “gatekeeping” γίλνληαη θαη ζε άιιεο ρψξεο 

φπσο ζηε Γαιιία θαη ηελ Πνξηνγαιία. Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα δεκηνπξγεί έλα 

πξφηππν ελφο παλίζρπξνπ γεληθνχ ηαηξνχ, ν νπνίνο ειέγρεη νπζηαζηηθά ηε ξνή 

ησλ αζζελψλ ζην ζχζηεκα πγείαο. Απαηηείηαη πιήξεο επηζηεκνληθή θαηάξηηζε 

ησλ ηαηξψλ πνπ δηαδξακαηίδνπλ ην ξφιν απηφ ελψ δε κπνξεί λα απνθιεηζηεί ην 

θαηλφκελν λα απνθιείεηαη ε παξαπνκπή αζζελψλ πνπ ρξήδνπλ εμεηδηθεπκέλεο 

θξνληίδαο γηα ιφγνπο αχμεζεο ησλ απνδνρψλ ησλ νηθνγελεηαθψλ ηαηξψλ.  

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.4 Γεληθόο ηαηξόο σο «πύιε εηζόδνπ» 

 

ΝΑΗ: Βνπιγαξία, Γαλία, Δζζνλία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Οιιαλδία, Οπγγαξία, Πνξηνγαιία, 

ινβελία. 

Πηγή: Σειπά Health Systems in transition, European Observatory on Health Care Systems. 

Δπεξεπγαζία ηος   γπάθονηορ. 
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Πνιχ ζεκαληηθφ ξεχκα θαίλεηαη φηη έρεη απνθηήζεη ε εμάξηεζε ηεο πιεξσκήο 

ησλ νηθνγελεηαθψλ ηαηξψλ απφ ηελ ειηθία ησλ αζζελψλ ηεο ιίζηαο ηνπο. Με 

άιινηε άιιν ηχπν, θάηη ηέηνην εθαξκφδεηαη ζε 13 ρψξεο. Απνηειεί έλα δίθαην 

ηξφπν εμαηνκίθεπζεο ησλ απνδνρψλ ηνπο θαζψο είλαη αλακθηζβήηεην φηη 

αζζελείο κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζπλδένληαη κε απμεκέλν φγθν εξγαζίαο θαη 

δπζθνιφηεξν έξγν ησλ ηαηξψλ. Ληγφηεξν ζπρλά εθαξκφδεηαη ε ζχλδεζε ησλ 

εηζνδεκάησλ ησλ ηαηξψλ κε ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο ζε απνκνλσκέλεο 

πεξηνρέο, θαζψο θάηη ηέηνην θαίλεηαη λα ηζρχεη κφλν ζε Ζλσκέλν Βαζίιεην,  

Ρνπκαλία, Βνπιγαξία θη Δζζνλία. Πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί φηη θαη ζηελ 

Διιάδα κέρξη πξφζθαηα δηλφηαλ έλα επίδνκα άγνλεο πεξηνρήο ζε ηαηξνχο πνπ 

εθπιήξσλαλ ηελ ππεξεζία ππαίζξνπ γηα ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα, θάηη ηέηνην 

φκσο δελ ηζρχεη πιένλ. 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.5 Δμάξηεζε απνδεκίσζεο GP από ηελ ειηθία ησλ αζζελώλ 

ηνπ θαηαιόγνπ ηνπο 

 

ΝΑΗ: Απζηξία, Γεξκαλία, Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, Δζζνλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηξιαλδία, 

Ηζπαλία, Ληζνπαλία, Οιιαλδία, Οπγγαξία, Πνισλία, ινβαθία 

Πηγή: Σειπά Health Systems in transition, European Observatory on Health Care Systems. 

Δπεξεπγαζία ηος   γπάθονηορ. 

 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πεξίπησζε fundholding, φπσο απνθαιείηαη 

δηεζλψο ε δηαρείξηζε απφ ηνπο ηαηξνχο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πφξσλ απφ 

ηελ θεληξηθή δηνίθεζε πνπ ηνπο απνδίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ επζχλεο ηνπο. Ζ παξαπάλσ 
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ηαθηηθή, αλ θαη παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ σο λεσηεξηζκφο, 

πεξηγξάθεηαη κφλν ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηε Λεηνλία.  

3.4 Η θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε απνδεκίσζε θπξηαξρεί ζηελ ηδησηηθή 

άζθεζε ηεο ηαηξηθήο 

Ζ θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκή απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε κέζνδν 

πιεξσκήο ησλ εηδηθψλ ηαηξψλ πνπ αζθνχλ ηελ ηαηξηθή ηδησηηθά θαη 

ζπκβάιινληαη κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία πγείαο. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ απφδνζε επηπιένλ εηζνδεκάησλ ζηνπο γεληθνχο ηαηξνχο κε ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα, θαηάζηαζε ε νπνία αλαιχζεθε παξαπάλσ. Δμαηξέζεηο 

παξαηεξνχληαη ζηελ Ηζπαλίαο, φπνπ νη ζπκβεβιεκέλνη ηδηψηεο ηαηξνί 

ππνγξάθνπλ εηήζηεο ζπκβάζεηο θη ακείβνληαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

αζζελψλ ησλ αληίζηνηρσλ θαηαιφγσλ ηνπο. Παξφκνηα ηαθηηθή αθνινπζείηαη 

θαη ζηηο Γεξκαλία, Απζηξία θαη Ηηαιία φπνπ νη φκσο ε θαηά θεθαιή πιεξσκή 

ζπκπιεξψλεηαη κε θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκέο γηα πξάμεηο πιένλ 

ησλ βαζηθψλ.  ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηελ 

απνδεκίσζε ηαηξψλ, νη νπνίνη παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε αζζελείο πνπ θάλνπλ 

ρξήζε ηδησηηθήο αζθάιεηαο. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην ζχζηεκα αληηζηνίρηζεο ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ κε 

πφληνπο αλάινγα κε ηελ πνιππινθφηεηά ηνπο θαη ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο. Δθαξκφδεηαη ζηηο Γεξκαλία, Οπγγαξία, Ρνπκαλία, 

ινβαθία θαη Γαιιία,  ζπλήζσο δε ζπλνδεχεηαη κε αλψηαηα φξηα πφλησλ, 

πάλσ απφ ηα νπνία ε απνδεκίσζε επεξεάδεηαη αξλεηηθά, ζέκα ην νπνίν 

αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελν ζεκείν. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη δελ είλαη πνιχ ζπρλή ε 

«ηηκσξία» ησλ ηαηξψλ πνπ εθηεινχλ πεξηζζφηεξεο ηαηξηθέο πξάμεηο απφ απηέο 

πνπ ρξεηάδνληαη θάζε θνξά. ην πξψην θεθάιαην αλαθέξζεθε ε 

ππεξπξνζθνξά ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ σο ην ζεκαληηθφηεξν κεηνλέθηεκα ηεο 

θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε πιεξσκήο, έρνπζα ζρέζε κε ηελ ειπίδα αχμεζεο 

ησλ απνδνρψλ θαη δεπηεξεπφλησο κε ηελ ακπληηθή ηαηξηθή. Μφλν ζε 8 ρψξεο 

παξαηεξείηαη ε επηβνιή ελφο αλψηαηνπ νξίνπ  ηαηξηθψλ πξάμεσλ ή 

επηζθέςεσλ, πάλσ απφ ην νπνίν κεηψλεηαη ε ακνηβή (Γξάθεκα 3.6). ε απηέο 

πεξηιακβάλεηαη θη ε Διιάδα, κεηά ηελ θαζηέξσζε ηνπ ΔΟΠΤΤ, θαζψο νη 

ηαηξνί δελ απνδεκηψλνληαη γηα πεξηζζφηεξεο απφ 200 επηζθέςεηο ην κήλα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ην φξην ζπκπιεξσζεί φπνηνο αζζελήο επηκέλεη λα 
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επηζθεθηεί ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηαηξφ επσκίδεηαη ην θφζηνο. Σν ίδην ηζρχεη θαη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο ινβαθίαο θαη ηεο ινβελίαο. Αληίζηνηρα, ζηε Γαλία, ηελ 

Σζερία, ηελ Απζηξία θαη ηε Ρνπκαλία κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αλψηαηνπ 

νξίνπ, ε απνδεκίσζε γηα θάζε επηπιένλ πξάμε ή απνδεκίσζε πεξηνξίδεηαη. 

Απζηεξφ έιεγρν αζθεί ε Γεξκαλία πνπ ζπγθξίλεη ηηο παξαπνκπέο ζε 

δεπηεξνβάζκηεο κνλάδεο πγεία παξφκνησλ πεξηζηαηηθψλ απφ ηαηξνχο ίδηαο 

εηδηθφηεηαο. Αλ απνδεηρζνχλ αδηθαηνιφγεηα απμεκέλεο δεηνχληαη εμεγήζεηο θη 

επηβάιινληαη θπξψζεηο.   

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.6 Δπηβνιή αλώηαηνπ νξίνπ απνδεκίσζεο ηαηξώλ  

 

ΝΑΗ: Απζηξία, Γεξκαλία, Γαλία, Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, Διιάδα, Οπγγαξία, Ρνπκαλία, 

ινβαθία, ινβελία. 

Πηγή: Σειπά Health Systems in transition, European Observatory on Health Care Systems. 

Δπεξεπγαζία ηος   γπάθονηορ. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Οη δηαβνπιεχζεηο γηα ηελ αλεχξεζε ηνπ θαηαιιειφηεξνπ κεραληζκνχ 

πιεξσκψλ δελ έρνπλ θαηαιήμεη ζε θάπνηνλ ηδεψδε ηχπν. Τπνζηεξίδεηαη ε 

άπνςε φηη θάζε κεραληζκφο απνδεκίσζεο κπνξεί λα απνηχρεη φζνλ αθνξά ηα 

ζέκαηα ηεο ζπαηάιεο πφξσλ θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

πγείαο, ελψ ξφιν παίδεη θη ε δηακνξθσκέλε ζε θάζε θνηλσλία εζηθή ζρεηηθά κε 

ηνπο φξνπο άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο (Abel Smith B, 1994).  

Πηζαλφηαηα, ν πιένλ ζπλεζηζκέλνο ζπλδπαζκφο ησλ ηξηψλ βαζηθψλ 

κεζφδσλ, δειαδή θαηά θεθαιήλ γηα νηθνγελεηαθνχο ηαηξνχο, θαηά πξάμε θαη 

πεξίπησζε γηα εηδηθνχο θαη εηδηθέο πξάμεηο ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη κηζζφ γηα 

ηνπο ηαηξνχο πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα απνηειεί ην 
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ζεκέιην ελφο ιεηηνπξγηθνχ κεραληζκνχ πιεξσκψλ. Δπηκέξνπο ζεηηθά ζηνηρεία 

πνπ απαληψληαη ζπνξαδηθά ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα πγείαο ζα κπνξνχζαλ λα 

θάλνπλ ηε δηαθνξά. Δπνκέλσο, είλαη δπλαηφ λα δηαηππσζνχλ νξηζκέλεο 

πξνηάζεηο. 

Δίλαη επλφεην φηη δελ ππάξρεη πξαθηηθά ιφγνο λα κελ θαζηεξσζεί ην 

επίδνκα απφδνζεο ζηνπο λνζνθνκεηαθνχο ηαηξνχο ζε φια ηα λνζνθνκεία. Γίδεη 

θίλεηξα ηφζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξανηθνλνκίαο φζν θαη γηα ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ηαηξψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ 

έξγνπ. Απνηειεί κέζνδν αληηκεηψπηζεο δειαδή ηνπ κεγαιχηεξνπ 

κεηνλεθηήκαηνο ηεο πιεξσκήο κε κηζζφ, δειαδή ηελ έιιεηςε θηλήηξνπ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο εξγαζίαο. 

Δίλαη θνηλσληθά δίθαην λα απμάλεηαη ην εηζφδεκα ησλ ηαηξψλ αλάινγα κε 

ηελ ειηθία ησλ αζζελψλ ηεο ιίζηαο ηνπ θαη ηελ απφθαζή ηνπ λα αζθήζεη ηελ 

ηαηξηθή ζε απνκαθξπζκέλε πεξηνρέο, ζε δχζθνιεο πνιιέο θνξέο ζπλζήθεο. 

Δλψ ήδε πεξίπνπ ζηηο κηζέο επξσπατθέο ρψξεο έρεη θαζηεξσζεί επίδνκα ησλ 

GP αλάινγα κε ηελ ειηθία, δελ ηζρχεη θάηη αληίζηνηρν γηα ηηο απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δεχηεξε ζπλζήθε ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο κε ην ηδηαίηεξν αλάγιπθν κε απνκνλσκέλα λεζηά θαη 

δπζπξφζηηεο νξεηλέο πεξηνρέο. Δπίζεο, δελ είλαη ζπρλή ε πξηκνδφηεζε ησλ 

εηδηθψλ ηαηξψλ κε βάζε ηελ ειηθία ησλ αζζελψλ ηνπο. 

Σν ζχζηεκα πιεξσκψλ ησλ ηαηξψλ δελ είλαη απνθνκκέλν απφ ηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ θξάηνπο ζε κηα δεδνκέλε πεξίνδν. 

Αληίζεηα, ζπλδέεηαη άξξεθηα κε απηφ. ηε βάζε απηήο ηεο ινγηθήο ζα 

κπνξνχζε θάπνηνο λα επηζεκάλεη φηη ην ζχζηεκα ηεο θαηά πξάμε θαη 

πεξίπησζε πιεξσκήο, παγησκέλν παλεπξσπατθά γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ 

ειεπζεξνεπαγγεικαηηψλ ηαηξψλ, δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη θαιχηεξα κε ηελ 

πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο πφλησλ κε ηνλ ηξφπν πνπ εθαξκφδεηαη ζηε 

Ρνπκαλία. Με ηνλ ππνινγηζκφ δειαδή ηεο αμίαο ηνπ θάζε πφληνπ κε βάζε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ πνπ δηαηίζεηαη γη’ απηφλ ην ζθνπφ θάζε κήλα θαη ηνλ ζπλνιηθφ 

αξηζκφ πφλησλ πνπ θαηαζέηνπλ νη ηαηξνί ην κήλα απηφ. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν 

κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ην θαηλφκελν ηεο εθηέιεζεο άζθνπσλ ηαηξηθψλ 

πξάμεσλ θαζψο ζα νδεγνχζε ζε κείσζε ηεο αμίαο απνδεκίσζήο ηνπο. ε θάζε 

πεξίπησζε ε εθάζηνηε θπβέξλεζε νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηελ πιεξσκή ησλ 

ηαηξψλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αμηνπξεπήο δηαβίσζή ηνπο. 
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Κάηη ηέηνην ζπλεπάγεηαη αμηνπξεπείο δαπάλεο γηα ηελ πγεία σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ. 

Πξνυπνζέζεηο πιεξσκήο ζα έπξεπε λα εθαξκνζηνχλ θαηά ην πξφηππν ηνπ 

Γεξκαληθνχ ζπζηήκαηνο. χκθσλα κε απηφ ηίζεληαη σο πξνυπνζέζεηο ε 

ζπλερηδφκελε ηαηξηθή εθπαίδεπζε κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίσλ θη ε 

πξαγκαηνπνίεζε ειάρηζηνπ αξηζκνχ εθηέιεζεο εηδηθψλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ ππφ 

επίβιεςε, ψζηε λα θαηνρπξψλεηαη ην δηθαίσκα εθηέιεζεο απηψλ θη 

απνδεκίσζεο. 

Ο ξφινο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζην ρψξν ηεο πγείαο απνηειεί επίζεο έλα ζέκα 

πξνο ζπδήηεζε. Δίλαη εζηθφ ή φρη ηαηξνί πνπ εξγάδνληαη ζε δεκφζηα 

λνζνθνκεία λα αζθνχλ ηδησηηθά ηελ ηαηξηθή ζην ρψξo ηνπ λνζνθνκείνπ ή 

εθηφο απηνχ; ε δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο κήπσο ζα έπξεπε λα 

ζπδεηεζεί ε πηνζέηεζε ηνπ κνληέινπ ηεο Απζηξίαο; Γειαδή, ε θξάηεζε 

κηθξνχ κέξνπο ησλ θιηλψλ ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηελ θάιπςε απφ «ηδησηηθνχο 

αζζελείο», νη νπνίνη απαηηνχλ απνιαβή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ άκεζα ρσξίο λα 

ππνκείλνπλ ιίζηεο αλακνλήο. Κάηη ηέηνην ζα απέδηδε επηπιένλ έζνδα ηφζν 

ζηνπο ηαηξνχο πνπ ζα αλαιάκβαλαλ ηέηνηνπ είδνπο δξάζε φζν θαη ζηα 

λνζνθνκεία, θαζψο νη ακνηβέο ζα κνηξάδνληαλ αλάκεζα ζηα δχν κέξε. Σα 

λνζνθνκεία ζα κπνξνχζαλ λα επελδχζνπλ ηα επηπιένλ έζνδα ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπο θαη ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πςειφηεξεο πνηφηεηαο ζε φινπο ηνπο αζζελείο. Δίλαη δεδνκέλν 

φκσο φηη, ηνπιάρηζηνλ άκεζα, κία ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθή αληίθεηηαη ζηελ 

απαίηεζε γηα ηζφηεηα ησλ αζζελψλ ζηελ πξφζβαζή ηνπο ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο. 

πλνςίδνληαο, φια ηα ζπζηήκαηα επηδξνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηα 

αθαλζψδε δεηήκαηα  ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο, ηνπ ηχπνπ ηεο 

θξνληίδαο πγείαο θαη ηεο πξφζβαζεο ζε απηή. Σν πνην ζχζηεκα ηειηθά ζα 

επηιεγεί εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο ε χπαξμε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

δεδνκέλσλ πγείαο, ε δηαζεζηκφηεηα ζεζκηθήο ππνζηήξημεο, κεηαξξπζκίζεηο 

ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ή ηεο νηθνλνκίαο θη νη ζπλνιηθνί βξαρππξφζεζκνη θαη 

καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη ζην θξίζηκν απηφ πεδίν.  
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ABSTRACT 

 

Payment mechanisms define the type and the value of the provided services. 

They produce incentives for the physicians to provide more or less services, to 

examine more or less patients and maybe control the cost of the provided 

services. (Robinson,2001). It is common knowledge that the remunerations of 

physicians represent one of the most important source of expenditure in the 

section of provision of health services. This fact contributes to the enhancement 

of the payment mechanism as one of the most crucial issues for the health 

policy makers who seek to maintain or improve the efficiency, access and 

quality of health services, cover under-served areas while controlling costs. The 

importance of the issue is increased due to the economic crisis and employs 

further the modern European states Nevertheless little is known about the 

effects of different types of payments in terms of these objectives,  which 

leaves room for the conduction of studies. 

In general terms, it can be stated in conclusion that almost all countries use 

combinations of the three basic methods of payments (salary, fee for service 

and capitation). Observed differences mainly in the role of the family doctor as 

gatekeeper to the health system, the provision of additional financial incentives 

to doctors in the form of performance bonus and other benefits and the level of 

earnings. 

 The following essay is an analysis payment method for doctors in the 

European Union based on bibliographical data mainly derived from the series 

“Health systems in transition” of European Observatory on Health Systems and 

Policies. It purpose is the comprehensive recording and comparison of payment 

mechanisms for doctors in the European Union. This work can serve as 

reference for the study of payment mechanisms. 
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