
0 
 

 

 

 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  

ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ 

Σμήμα Κοινωνικής και Δκπαιδεσηικής Πολιηικής 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔΜΟΙ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΤΓΔΙΑ 

 

Η ειζαγωγή ηοσ ζσζηήμαηος Ομοιογενών Γιαγνωζηικών 

Καηηγοριών (ΚΔΝ-DRGs) ζηα ελληνικά νοζοκομεία.          

Η διάρκεια νοζηλείας αζθενών πριν και μεηά ηην εθαρμογή 

ηων ΚΔΝ. Η περίπηωζη ηοσ Π.Γ.Ν.Παηρών.  

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

ΥΑΡΙΚΛΔΙΑ Η. ΟΚΟΛΑΚΗ 

 

Σξηµειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή:  

Μαίξε Γείηνλα, Αλ. Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, Δπηβιέπνπζα  

Κπξηάθνο νπιηψηεο, Δπ. Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 

Μαξία αξίδε, Γηεπζχληξηα Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο Γ.Ν. Κνξίλζνπ 

 

Κφξηλζνο, επηέκβξηνο 2017 

 



1 
 

Copyright © Υαξίθιεηα νθνιάθε, 2017. Με επηθχιαμε παληφο δηθαηψµαηνο. All 

rights reserved. Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνµή ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, εμ νινθιήξνπ ή ηµήµαηνο απηήο, γηα εµπνξηθφ ζθνπφ. Δπηηξέπεηαη ε 

αλαηχπσζε, απνζήθεπζε θαη δηαλνµή γηα ζθνπφ µε θεξδνζθνπηθφ, εθπαηδεπηηθήο ή 

εξεπλεηηθήο θχζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα αλαθέξεηαη ε πεγή πξνέιεπζεο θαη λα 

δηαηεξείηαη ην παξφλ µήλπµα. Δξσηήµαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ηεο εξγαζίαο γηα 

θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ πξέπεη λα απεπζχλνληαη πξνο ηνλ ζπγγξαθέα. Οη απφςεηο θαη ηα 

ζπµπεξάζµαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην έγγξαθν εθθξάδνπλ ηνλ ζπγγξαθέα θαη 

κφλν. 

  



2 
 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ...................................................................................................................... 2 

ΠΙΝΑΚΔ ................................................................................................................................. 4 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ..................................................................................................................... 5 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ .............................................................................................................................. 6 

ABSTRACT .............................................................................................................................. 8 

ΔΙΑΓΧΓΗ................................................................................................................................ 9 

ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ .................................................................................................................... 12 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: χζηεµα Οµνηνγελψλ Γηαγλσζηηθψλ Καηεγνξηψλ (DRGs) ......................... 12 

1.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή αλάπηπμεο ησλ DRGs .................................................................... 12 

1.2 Οξηζκφο θαη δνκηθά ζηνηρεία ........................................................................................ 14 

1.3 Σππνπνίεζε θαη θνζηνιφγεζε ησλ DRGs .................................................................... 16 

1.4 Αηηίεο εμάπισζεο ησλ DRGs ........................................................................................ 19 

1.5 Δπξσπατθή θαη Γηεζλήο εκπεηξία ησλ DRGs ................................................................ 20 

1.5.1 Δξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ ηελ επξσπατθή εθαξκνγή ησλ DRGs .......................... 20 

1.5.1.1 Αγγιηθά DRGs................................................................................................. 21 

1.5.1.2 Απζηξηαθά DRGs ............................................................................................ 22 

1.5.1.3 Γαιιηθά DRGs ................................................................................................. 23 

1.5.1.4 Γεξκαληθά DRGs ............................................................................................. 24 

1.5.1.5 Διβεηηθά DRGs ............................................................................................... 26 

1.5.1.6 Ιξιαλδηθά DRGs .............................................................................................. 27 

1.5.1.7 Πνξηνγαιηθά DRGs ......................................................................................... 28 

1.5.1.8 θαλδηλαβηθά DRGs ........................................................................................ 29 

1.5.2 Δξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ ηελ δηεζλή εθαξκνγή ησλ DRGs ................................. 30 

1.5.2.1 Απζηξαιηαλά DRGs ........................................................................................ 31 

1.5.2.2 Σατβαλέδηθα DRGs .......................................................................................... 31 

1.5.2.3 Ιζξαειηλά DRGs.............................................................................................. 32 

1.6 Αμηνιφγεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ησλ DRG ................................................................... 32 

1.7 Μειινληηθέο πξννπηηθέο ............................................................................................... 38 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Η εθαξκνγή ησλ DRGs ζην ειιεληθφ πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα ....................... 41 

2.1 Αηηίεο ζέζπηζεο ησλ ΚΔΝ ............................................................................................. 41 

2.2 Γηαδηθαζίεο ζπγθξφηεζεο ησλ ΚΔΝ ............................................................................. 42 

2.3 Πξνζαξκνγή ηεο Μέζεο Γηάξθεηαο Ννζειείαο ............................................................ 44 

2.4 Πξνζαξκνγή ηεο θνζηνιφγεζεο ................................................................................... 44 

2.5 Αληηζηνίρηζε ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ κε ην ICD-10 ..................................................... 45 



3 
 

2.6 Γηαδηθαζία θαηάηαμεο ησλ αζζελψλ ζε ΚΔΝ ............................................................... 46 

ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ..................................................................................................................... 48 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Μεζνδνινγία ................................................................................................. 48 

3.1 θνπφο έξεπλαο ............................................................................................................. 48 

3.2 Πεδίν έξεπλαο ................................................................................................................ 48 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: Απνηειέζκαηα ............................................................................................... 50 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: πδήηεζε ....................................................................................................... 65 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: πκπεξάζκαηα .............................................................................................. 67 

ΠΗΓΔ- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...................................................................................................... 69 



4 
 

ΠΙΝΑΚΔ 
Πίλαθας 1: Σηοητεία θιηληθώλ παζοιογηθού ηοκέα .................................................................. 50 

Πίλαθας 2: Γηαθύκαλζε ΜΓΝ θιηληθώλ παζοιογηθού ηοκέα ................................................... 51 

Πίλαθας 3: Μέζος όρος ΜΓΝ .................................................................................................. 51 

Πίλαθας 4: Σηοητεία θιηληθώλ τεηροσργηθού ηοκέα .................................................................. 58 

Πίλαθας 5:  Γηαθύκαλζε ΜΓΝ θιηληθώλ τεηροσργηθού ηοκέα .................................................. 59 

Πίλαθας 6: Μέζος όρος ΜΓΝ .................................................................................................. 59 

  



5 
 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ 
Γηάγξακκα 1: ΜΓΝ (2007-2016) Α΄ Παζοιογηθή Κιηληθή ...................................................... 52 

Γηάγξακκα 2: ΜΓΝ (2007-2016) Β΄Παζοιογηθή Κιηληθή ....................................................... 53 

Γηάγρακκα 3: ΜΓΝ (2007-2016) Γ΄Παζοιογηθή Κιηληθή ........................................................ 54 

Γηάγρακκα 4; ΜΓΝ (2007-2016) Καρδηοιογηθή Κιηληθή ......................................................... 55 

Γηάγξακκα 5: ΜΓΝ (2007-2016) Μνλάδα ηεθαληαίσλ Νφζσλ ............................................ 55 

Γηάγρακκα 6: ΜΓΝ (2007-2016) Α΄ Παηδηαηρηθή Κιηληθή ....................................................... 56 

Γηάγρακκα 7: ΜΓΝ (2007-2016) Β΄ Παηδηαηρηθή Κιηληθή ....................................................... 56 

Γηάγρακκα 8: ΜΓΝ (2007-2016) Γερκαηοιογηθή Κιηληθή ....................................................... 57 

Γηάγρακκα 9: Σύγθρηζε Μ.Ο. ΜΓΝ θιηληθώλ παζοιογηθού ηοκέα(2007-2011) θαη Μ.Ο. ΜΓΝ 

θιηληθώλ παζοιογηθού ηοκέα(2012-2016) ................................................................................ 57 

Γηάγρακκα 10: ΜΓΝ (2007-2016) Α΄ Χεηροσργηθή Κιηληθή ..................................................... 60 

Γηάγρακκα 11: ΜΓΝ (2007-2016) Β΄ Χεηροσργηθή Κιηληθή ..................................................... 60 

Γηάγρακκα 12: ΜΓΝ (2007-2016) Α΄ Ορζοπεδηθή Κιηληθή ..................................................... 61 

Γηάγρακκα 13: ΜΓΝ (2007-2016) Β΄ Ορζοπεδηθή  Κιηληθή .................................................... 61 

Γηάγρακκα 14: ΜΓΝ (2007-2016) Νεσροτεηροσργηθή Κιηληθή ................................................ 62 

Γηάγρακκα 15: ΜΓΝ (2007-2016) Γσλαηθοιογηθή Κιηληθή ...................................................... 62 

Γηάγρακκα 16: ΜΓΝ (2007-2016) Ωηορσλοιαρσγγοιογηθή Κιηληθή ........................................ 63 

Γηάγρακκα 17: ΜΓΝ (2007-2016) Οσροιογηθή Κιηληθή .......................................................... 63 

Γηάγρακκα 18: Σύγθρηζε Μ.Ο. ΜΓΝ θιηληθώλ τεηροσργηθού ηοκέα (2007-2011) θαη Μ.Ο. ΜΓΝ 

θιηληθώλ τεηροσργηθού ηοκέα (2012-2016) .............................................................................. 64 

 

  



6 
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Η  πξννπηηθή  µέζνδνο  πιεξσµήο  µε  βάζε  ηα  DRGs  (Diagnosis  Related 

Groups - Οµνηνγελείο ∆ηαγλσζηηθέο Οµάδεο), έρεη επηθξαηήζεη σο ην θχξην µέζν 

γηα ηελ  απνδεµίσζε  ησλ  λνζνθνµείσλ,  ζε  παγθφζµην  επίπεδν.  Ο  θχξηνο  ιφγνο 

γηα  ηε δεµνηηθφηεηα  ησλ  DRGs  είλαη  φηη  ζεσξείηαη  φηη  παξέρνπλ  ηζρπξά  θίλεηξα 

γηα  ηε βειηίσζε  ηεο  απνδνηηθφηεηαο. Η  εθαξµνγή  ησλ  ΚΔΝ  (Κιεηζηψλ 

Δλνπνηεµέλσλ Ννζειίσλ) ζηελ Διιάδα, ζηνρεχεη  ζηελ ζεηηθή απηή επίδξαζε ζηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ λνζνθνµείσλ.  

Ο  ζθνπφο  ηεο  έξεπλαο  είλαη  λα  παξνπζηαζηνχλ  νη  κεηαβνιέο  ζηε  Μέζε  

∆ηάξθεηα Ννζειείαο (Μ∆Ν) ζην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Παηξψλ, 

απφ ην 2007 έσο θαη ην 2016, δειαδή πέληε έηε πξηλ θαη πέληε κεηά ηελ εθαξκνγή 

ηεο κεζφδνπ απνδεκίσζεο κέζσ νκνηνγελψλ δηαγλσζηηθψλ θαηεγνξηψλ ,  θαζψο ην 

2012 ππήξμε ε αθεηεξία ηεο εθαξκνγήο ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία.  Η  ζπγθξηηηθή 

παξνπζίαζε απνζθνπεί ζην λα αλαδείμεη ηηο επηπηψζεηο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

λνζνθνκεηαθνχ ηνµέα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πξννπηηθήο κεζφδνπ  απνδεκίσζεο.  

πιιέρζεθαλ απφ ην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Παηξψλ ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ηνλ αξηζκφ λνζειεπζέλησλ αλά θιηληθή θαη ηηο εκέξεο  λνζειείαο ηνπο. Η έξεπλα 

πεξηνξίζηεθε ζε 16 θιηληθέο ηνπ λνζνθνκείνπ απφ ηηο 32 πνπ δηαζέηεη ζην ζχλνιν, 8 

ηνπ παζνινγηθνχ ηνκέα θαη 8 ηνπ ρεηξνπξγηθνχ. 

Σα  απνηειέζµαηα  ηεο  κειέηεο ησλ  επηιεγµέλσλ  θιηληθψλ  έδεημαλ πσο ην 

ζχζηεκα πξννπηηθήο απνδεκίσζεο επέθεξε κείσζε ζηε Γηάξθεηα Ννζειείαο ησλ 

αζζελψλ ζηηο θιηληθέο πνπ αλήθνπλ ζηνλ παζνινγηθφ ηνκέα αιιά θακία 

αμηνζεκείσηε δηαθνξά ζηηο θιηληθέο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ρεηξνπξγηθφ ηνκέα. ηηο 6 

απφ ηηο 8 επηιεγκέλεο θιηληθέο ηνπ παζνινγηθνχ ηνκέα ν Μ.Ο. ΜΓΝ ηελ πξψηε 

πεληαεηία απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο κέζσ ΚΔΝ (2012- 2016) 

κεηψζεθε θαηά 0,32 ζε ζρέζε κε ηελ ηειεπηαία πεληαεηία πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

λένπ ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο (2007-2011).ηηο θιηληθέο ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ηνκέα 

παξαηεξείηαη κείσζε ηεο ΜΓΝ ζηηο 4 απφ ηηο 8 επηιεγκέλεο θιηληθέο θαη αχμεζε ζηηο 

ππφινηπεο, αχμεζε φκσο ε νπνία ζηηο 3 απφ ηηο 4 θιηληθέο δελ μεπεξλά ην 0,17 θαη 

καο νδεγεί ζε έλα ηειηθφ ζπλνιηθφ απνηέιεζκα αχμεζεο ηνπ Μ.Ο. ΜΓΝ ηελ 

πεληαεηία 2012- 2016 ηεο ηάμεσο ηνπ 0,01 ην νπνίν δελ ζεσξείηαη αμηνινγήζηκν 

θαζψο είλαη πνιχ κηθξφ. ε γεληθέο γξακκέο άιισζηε ε ΜΓΝ ζηηο ρεηξνπξγηθέο 

θιηληθέο δελ παξνπζίαζαλ ηδηαίηεξεο κεηαβνιέο θαηά ηελ δεθαεηία ε νπνία 

κειεηήζεθε. 
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Γεδνµέλνπ    φηη    ε    ζπγθεθξηµέλε    µειέηε    εμεηάδεη απνηειέζµαηα ηεο 

εθαξµνγήο ηνπ λένπ ζπζηήµαηνο πξννπηηθήο ρξεµαηνδφηεζεο πνπ αθνξνχλ ηα   

δεδνµέλα ελφο κφλν λνζνθνµείνπ πεξαηηέξσ ζπγθξηηηθή µειέηε µε  άιια  

λνζνθνµεία, ζα µπνξνχζαλ λα εθηηµήζνπλ  ηελ  επίδξαζε  ηεο  ΓΝ  εμεηάδνληαο  θαη  

άιιεο  παξαµέηξνπο.   

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ρξεµαηνδφηεζε, DRGs, απνδνηηθφηεηα, µέζε δηάξθεηα λνζειείαο,  

ΚΔΝ  
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ABSTRACT 

Prospective  payment  systems  based  on   DRGs  (Diagnosis  Related 

Groups)  have  become  the  principal  means  of  reimbursing  hospitals  globally.  

The main  reason  for  the  popularity  of  DRGs  is  that  they  are  thought  to  provide  

strong incentives to improve efficiency. The implementation of KEN in Greece, 

aimed at the positive impact on the efficiency of hospitals.  

The purpose of the research is to present the changes in the Average Length 

of Stay (ALOS) at the University General Hospital of Patras from 2007 to 2016, ie 

five years before and five after the implementation of the method of compensation 

through KEN, as 2012 was the starting point for implementation in Greek hospitals.  

The comparative presentation aims to highlight the impact on the behavior of the 

hospital sector by implementing the prospective compensation method. The data on 

the number of patients hospitalized per clinic and their days of hospitalization were 

collected from the University Hospital of Patras. The research was limited to 16 

clinics in the hospital, out of 32, 8 pathological and 8 surgical. 

The results of the study of the selected clinics showed that the prospective 

payment system of remunerating resulted in a reduction in the ALOS in the pathology 

clinics but no noticeable difference in surgical clinics. In 6 out of 8 selected pathology 

clinics, ALOS in the first five years since the application of the compensation scheme 

through KEN (2012-2016) decreased by 0.32 over the last five years before the new 

compensation scheme (2007-2011). In surgical clinics there is a reduction in ALOS in 

4 out of 8 selected clinics and an increase in the rest clinics, but in 3 out of 4 clinics it 

does not exceed 0.17 and leads us to a final overall increase of the mean. ALOS for 

the five-year period 2012-2016 of the order of 0.01 which is not considered to be 

evaluable as it is very small. In general,  M. ALOS in surgical clinics did not show 

any particular changes during the decade studied. 

Providing that this study examines results of the implementation of the new 

prospective funding system concerning the data of a single hospital, further 

comparative study with other hospitalsb could assess the effect of the LOS by 

examining other parameters. 

 

Keywords: financing, DRGs, efficiency, average length of stay, ΚΔΝ  
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Σν αίηεµα ηεο Διιάδαο γηα βνήζεηα απφ ην Γηεζλέο Ννµηζµαηηθφ Σαµείν 

ην 2010  θαη  ε  ππνγξαθή  ηνπ  Μλεµνλίνπ  ζπλνδεχηεθαλ  απφ  ηελ  εθαξµνγή  

ζθιεξψλ µέηξσλ  ιηηφηεηαο  θαη  ηνλ  πεξηνξηζµφ  ησλ  θνηλσληθψλ  παξνρψλ.  ην  

πιαίζην  απηφ, ζπληειέζηεθε  κία  ζεηξά  µεηαξξπζµίζεσλ  πνπ  απέξξεαλ  απφ  ηηο  

δεζµεχζεηο  πνπ αλέιαβε ε Διιάδα έλαληη ησλ πηζησηψλ ηεο. εµαληηθφ µεξίδην ησλ 

µεηαξξπζµίζεσλ πνπ πξνσζήζεθαλ, αιιά θαη πνπ ζπλερψο πξνσζνχληαη αθνξνχλ 

ηνλ ηνµέα ηεο πγείαο.  

Σν αλαρξνληζηηθφ µνληέιν ρξεµαηνδφηεζεο ηνπ Διιεληθνχ πζηήµαηνο 

Τγείαο (ΔΤ), έδεημε δηαρξνληθά φηη είλαη αλίθαλν λα ππνζηεξίμεη θαη λα αληαπνθξηζεί 

απνηειεζµαηηθά ζηηο εμειίμεηο θαη ζηε  ιεηηνπξγία  ησλ  ζχγρξνλσλ ππεξεζηψλ 

πγείαο. Οη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο νη νπνίεο επηρεηξνχληαη δηεζλψο αιιά θαη ζηε 

ρψξα  καο, απνζθνπνχλ  ζηε  ζπγθξάηεζε  ηεο  δαπάλεο  θαη  ηε  µείσζε  ηνπ  θφζηνπο 

παξαγσγήο θαη σο εθ ηνχηνπ ζηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο 

θαηαλνµήο ησλ  ζπάλησλ  πγεηνλνµηθψλ  πφξσλ. Άιισζηε, ε πνιηηηθή πγείαο ζε φιεο 

ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο επηθεληξψλεηαη ζηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ πγείαο κε ηελ 

παξάιιειε δηαηήξεζε ηνπ φγθνπ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

(Κνληνχιε-Γείηνλα Μ., 1992). 

Μία απφ ηηο αιιαγέο νη νπνίεο εθαξκφζηεθαλ είλαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ αλαδξνµηθψλ  κεζφδσλ απνδεµίσζεο απφ ηελ πξννπηηθή 

ρξεµαηνδφηεζε  βάζεη  ηνπ  παξαγφµελνπ έξγνπ  θαη  ηεο  πνηφηεηαο,  ζηα  πιαίζηα  ηεο 

εηζαγσγήο   θαη   εθαξµνγήο   ζχγρξνλσλ   ηερληθψλ   νξγάλσζεο   θαη   δηνίθεζεο   

ησλ µνλάδσλ πγείαο.  

Σελ δεθαεηία ηνπ ΄80 αλαπηχρζεθαλ εξγαιεία ρξεµαηννηθνλνµηθήο 

δηνίθεζεο φπσο ν  ζθαηξηθφο πξνυπνινγηζµφο (global budget) θαη νη νµνηνγελείο 

δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο (Diagnostic Related Groups/DRGs) ζέηνληαο φξηα ζηνπο 

πξνυπνινγηζµνχο   ησλ   λνζνθνµείσλ   θαη   επηβάιινληαο   ηελ   εθ   ησλ   

πξνηέξσλ θνζηνιφγεζε  θαη  ηηµνιφγεζε  ησλ  πξνο  απνδεµίσζε  παξερφµελσλ  

ππεξεζηψλ.  Η εθαξµνγή    ηνπ    ζπζηήµαηνο    ηαμηλφµεζεο    θαη    πξννπηηθήο    

απνδεµίσζεο ησλ λνζνθνµεηαθψλ ππεξεζηψλ µε βάζε ηα DRGs, βαζίδεηαη ζπλήζσο 

ζηελ πξνζαξµνγή θαη εθαξµνγή ηνπ ζε πθηζηάµελν ζχζηεµα πγείαο άιιεο ρψξαο, 

ε  νπνία επηιέγεηαη γηα ζπγθεθξηµέλνπο θαη αηηηνινγεµέλνπο ιφγνπο. Έηζη, ηα 

DRGs πνπ αλαπηχζζνληαη θαη εθαξµφδνληαη µπνξεί λα δηαθέξνπλ θαηά πεξίπησζε 

ζην πεξηερφµελφ ηνπο, ζην ζπλνιηθφ  αξηζµφ  ηνπο,  ζηνπο αιγφξηζµνπο  θαηάηαμεο  
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ησλ αζζελψλ, αιιά θαη ζηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη ζηε κέζνδν απνδεµίσζεο 

(Thomson  et  all, 2009).  Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο αλά DRG κπνξεί λα γίλεη κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη εμαξηάηαη απφ ηηο  ηερληθέο θνζηνιφγεζεο, ην  δείγκα 

πνπ  ρξεζηκνπνηείηαη, ηα  δηαζέζηκα δεδνκέλα, ηηο  ππεξεζίεο επί ησλ νπνίσλ 

εθαξκφδεηαη ε  κέζνδνο, ηελ ζθνπηκφηεηα πνπ εμππεξεηείηαη θαη απφ ηελ 

νκνηνγέλεηα ησλ  θαηεγνξηψλ πνπ  απαηηνχληαη (Μπαιαζνπνχινπ Α., 2009). 

. Σν ζχζηεκα απνδεκίσζεο ησλ DRGs ηέζεθε ζε εθαξκνγή ζην ειιεληθφ 

πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα ζηα ηέιε ηνπ 2011 (αξρηθά πηινηηθά ζε 20 λνζνθνκεία θαη απφ 

ην 2012 εθαξκφζηεθε ζε φια ηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο) ζηα πιαίζηα ησλ 

κλεκνληαθψλ ππνρξεψζεσλ κε ηελ νλνκαζία ―Κιεηζηά Δλνπνηεκέλα Ννζήιηα‖ 

(ΚΔΝ), θαηφπηλ µειέηεο  ηεο  απζηξαιηαλήο  εθδνρήο  ησλ  DRGs,  ηα  νπνία  κεηά  

απφ  µειέηε  ηεο δηεζλνχο  βηβιηνγξαθίαο  έδεημαλ  φηη  έρνπλ  ηελ  επξχηεξε  απνδνρή  

ζηα  ζπζηήµαηα πγείαο ησλ πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ. ηφρν είραλ ηνλ  εμνξζνινγηζκφ  

ησλ  δαπαλψλ  πγείαο  αιιά  θαη  ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ απφ ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο.  

Σα   ΚΔΝ   απνηεινχλ   έλα   γεληθεπµέλν   θαηάινγν   λνζειεηψλ,   φπνπ   

έρεη πξνεγεζεί ε νµαδνπνίεζε ησλ λνζειεηψλ αζζελψλ ζε 700 θαηεγνξίεο θαη 

θαζνξίδεη ην θφζηνο θαη ηε Γηάξθεηα Ννζειείαο (ΓΝ) γηα θάζε θαηεγνξία. Η  

θαηαγξαθή θαη ηαμηλφµεζε  ησλ  πεξηζηαηηθψλ, βαζίδεηαη  θπξίσο  ζηελ  αξρηθή  

δηάγλσζε  θαη ζεξαπεία θαη φρη ζε ζχλζεηνπο πνιχ-παξαγνληηθνχο αιγνξίζµνπο. 

Έηζη επηηπγράλεηαη ε εχθνιε ηηµνιφγεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ε ηαρχηεξε 

απνδεµίσζε, δηαζθαιίδνληαο µεγάια νθέιε ζε δηαρεηξηζηηθφ ρξφλν θαη θφζηνο ηφζν 

γηα ηα λνζνθνµεία φζν θαη γηα ηνπο  αζθαιηζηηθνχο  νξγαληζµνχο.   

Η  παξνχζα  µειέηε,  ζην  γεληθφ  µέξνο  απνζθνπεί    λα  παξνπζηάζεη  ηελ  

γεληθή θηινζνθία  θαη  ιεηηνπξγία  ησλ  Οµνηνγελψλ  ∆ηαγλσζηηθψλ  Οµάδσλ ζε 

παγθφζκην επίπεδν,  θαζψο  θαη  ηηο επηπηψζεηο  ηεο  εθαξµνγήο  ηνπο. Η  µειέηε  

επηθεληξψζεθε  θπξίσο  ζηελ  επίδξαζε  ηνπ  ζπζηήµαηνο  ησλ  DRGs ζηελ   

απνδνηηθφηεηα   ησλ   λνζνθνµείσλ,   παξνπζηάδνληαο   ζρεηηθή   βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε.   Δπίζεο,   παξνπζηάδεη   ηελ   δηαδηθαζία   εθαξµνγήο   ησλ   DRGs   

ζηνλ ειιεληθφ λνζνθνµεηαθφ ηνµέα.   

ην εηδηθφ κέξνο παξνπζηάδνληαη  νη  κεηαβνιέο  ζηε  Μέζε  ∆ηάξθεηα 

Ννζειείαο (Μ∆Ν) ζην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Παηξψλ, απφ ην 2007 

έσο θαη ην 2016, δειαδή πέληε έηε πξηλ θαη πέληε κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 

απνδεκίσζεο κέζσ νκνηνγελψλ δηαγλσζηηθψλ θαηεγνξηψλ ,  θαζψο ην 2012 ππήξμε ε 
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αθεηεξία ηεο εθαξκνγήο ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία. Η ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε 

απνζθνπεί ζην λα αλαδείμεη ηηο επηπηψζεηο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ λνζνθνκεηαθνχ 

ηνµέα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πξννπηηθήο κεζφδνπ  απνδεκίσζεο κέζσ ζηνηρείσλ ηα 

νπνία ζπιιέρζεθαλ απφ ην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Παηξψλ θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ αξηζκφ λνζειεπζέλησλ αλά θιηληθή θαη ηηο εκέξεο  λνζειείαο 

ηνπο.  

Σέινο, απνηππψλνληαη ζπκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο, ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο κε εθείλα αληίζηνηρσλ εξεπλψλ, θαζψο θαη πξνηάζεηο 

γηα κειινληηθή έξεπλα. 
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ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: χζηεµα Οµνηνγελψλ Γηαγλσζηηθψλ Καηεγνξηψλ 

(DRGs)  

 

1.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή αλάπηπμεο ησλ DRGs 

 

Οη    Οκνηνγελείο    Γηαγλσζηηθέο    νκάδεο    (Diagnostic    Related    

Groups)  αλαπηχρζεθαλ  ηε  δεθαεηία  ηνπ  ‗70  ζην  παλεπηζηήκην  Yale  απφ  ηνπο  

θαζεγεηέο-εξεπλεηέο Robert Fetter, John Thompson, θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο. 

θνπφο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο  ήηαλ  λα  δηαζθαιηζηεί  ε  πνηφηεηα  ησλ  

πγεηνλνκηθψλ  ππεξεζηψλ  ζην παλεπηζηεκηαθφ   λνζνθνκείν   πνπ   εξγάδνληαλ   

παξάιιεια   κε   ηε   δηαρείξηζε  ηνπ λνζνθνκεηαθνχ θφζηνπο (White 2003; Fetter & 

Freeman, 1986). Με ηε δεκηνπξγία ησλ DRGs   επηρεηξνχληαλ   ε   θσδηθνπνίεζε   ησλ   

ππεξεζηψλ   πγείαο,   βαζηδφκελε   ζηηο δηαγλψζεηο  ησλ  εμηηεξίσλ  ησλ 

λνζειεπφκελσλ  αζζελψλ  απφ  ην  δηεζλέο  ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο  ησλ  αζζελεηψλ  

(International  Classification  of  Diseases)  κέζσ  ελφο πξφηππνπ  ινγηζκηθνχ.  Με  

απηφ  ηνλ  ηξφπν  ππήξρε  ε  δπλαηφηεηα  λα  κεηξεζεί  ην αμηνινγνχκελν έξγν ησλ 

λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη παξάιιεια λα ππνινγηζηεί ε θαηαλάισζε ησλ πφξσλ 

αλά πεξηζηαηηθφ. 

Σν πξψην ζχζηεκα ησλ DRGs  εκθαλίζζεθε ην 1973 θαη απνηεινχληαλ 

απφ 333 νκάδεο ηνπνζεηεκέλεο ζε 54 βαζηθέο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο. Η 

Οκνζπνλδηαθή Γηνίθεζε Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Federal Social Security 

Administration) εηζήγαγε ηε   δεχηεξε   έθδνζε   εθαξκνγήο   ησλ   DRGs.   Απηή   

πεξηειάβαλε   383   νκάδεο θαηαρσξεκέλεο ζε 83 βαζηθέο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο 

(Major DiagnosticCategories - MDCs) θαη βαζίδνληαλ ζηα ζηνηρεία 500 ρηιηάδσλ 

αζζελψλ ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ New Jersey. Οη αζζελείο νκαδνπνηνχληαλ κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ αλάινγα κε ηελ  θχξηα  δηαγλσζηηθή  θαηεγνξία,  ηα  

δεκνγξαθηθά  ζηνηρεία  θαη  ηηο  εκθαληδφκελεο επηπινθέο. Με ηελ νκαδνπνίεζε ησλ 

αζζελψλ ζηνρεχνληαλ ε παξφκνηα ρξήζε πφξσλ ζε «παξφκνηα» πεξηζηαηηθά.     

Η   ηξίηε   έθδνζε   ηνπ   1982   πεξηειάβαλε   467   νκάδεο,   είρε   

δηαθνξεηηθή θσδηθνπνίεζε, σζηφζν ήηαλ θαη απηή ζρεδηαζκέλε ψζηε λα 

αλαγλσξίδεη πεξηπηψζεηο αζζελψλ  κε  παξφκνηα αλακελφκελε  ρξήζε  πφξσλ  

κεηξνχκελε  απφ  ηε  δηάξθεηα  ηεο λνζειείαο. Καη νη δχν εθδφζεηο είραλ ζην θέληξν 
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ηνπο ην ζεβαζκφ ζηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ κε δηαθνξεηηθή φδεπζε κεηαμχ ηνπο 

(Fetter et al, 1980). Η ηειηθή έθδνζε (HCFA-DRG)   πνπ   εηζήρζε   ζην   Medicare   

ην 1983 πεξηειάβαλε 23βαζηθέο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο θαη 470 νκάδεο (Wiley, 

2011). Η θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ εμαηξεηηθά κεγάινπ θάζκαηνο ησλ αζζελεηψλ, κε 

δεδνκέλν φηη θάζε κηα απαηηεί δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε θαη θξνληίδα θαη ζπλεπψο 

δηαθνξεηηθνχο πφξνπο, βνήζεζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηε ζεξαπεία φκνησλ πεξηπηψζεσλ, κε απνηέιεζκα ηε ζπλνιηθή εθ ησλ πξνηέξσλ 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Medicare. Σερληθά ζηεξίρζεθε ζηελ αλαιπηηθή θνζηνιφγεζε 

ησλ δηαγλσζηηθψλ θαηεγνξηψλ θαη ζηε ζχλδεζε ηνπ θφζηνπο κε ηηο λνζνθνκεηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα εθηηκεζνχλ νη πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε δηαγλσζηηθή 

θαηεγνξία. (νπιηψηεο Κ., 2000) 

Σα DRGs ηέζεθαλ ζε πεληαεηή εζληθή πηινηηθή εθαξκνγή γηα πξψηε θνξά, 

ζην ζχζηεκα Medicare ησλ Ηλσκέλσλ πνιηηεηψλ απφ ην 1983 σο έλα ζχζηεκα 

πξννπηηθήο απνδεκίσζεο    (Prospective    Payment    System).    Αξγφηεξα    

επεθηάζεθαλ  θαη αλαζεσξήζεθαλ   ζε   πνιιέο   Δπξσπατθέο   ρψξεο   θαη   ρψξεο-

κέιε   ηνπ   ΟΟΑ απνηειψληαο ηε βάζε γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ λνζειεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ (Tzavaras et al, 2006; Busse et al, 2011). Η γξήγνξε εμάπισζε ηνπο απφ 

ην 1984, βαζίζηεθε ηφζν ζε  ζρεηηθνχο  κε  ηελ  θάζε  ρσξά  παξάγνληεο,  φζν  θαη  

ηελ  επηξξνή  θαη  εκπεηξηθή εθαξκνγή απφ άιιεο ρψξεο πνπ εθάξκνδαλ ηα DRGs 

(πνιηηηθή δηάδνζεο) αιιά θαη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα  ησλ  ππάξρνλησλ  

ζπζηεκάησλ  απνδεκίσζεο  (Gilardi  et  al., 2009).           

Η επξσπατθή εθαξκνγή ησλ DRGs μεθίλεζε απφ ηελ Πνξηνγαιία ην 1988, 

ζηελ νπνία  ιεηηνχξγεζε  σο  ζχζηεκα  πιεξσκψλ  ησλ  λνζειεπηηθψλ  ηδξπκάησλ  απφ  

ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη πηνζεηήζεθε ε αξρηθή έθδνζε ησλ DRGs. 

Αθνινχζεζαλ ε Ννξβεγία θαη νη ππφινηπεο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο κε ηξνπνπνίεζε ηεο 

πξψηεο έθδνζεο, ψζηε λα θαιπθζνχλ νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο (NordDRGs) θαζψο θαη 

ε Ιξιαλδία γηα ηα λνζνθνκεία βξαρείαο λνζειείαο. Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ζηελ 

Δπξψπε βαζίδνπλ ηηο ηαμηλνκήζεηο ηνπο ζε θάπνην βαζκφ ζηα ακεξηθάληθα θαη 

απζηξαιηαλά DRGs σζηφζν ε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηα πνζνζηά απνδεκίσζεο 

δηαθέξνπλ αλά ρψξα. Δπηπιένλ, ρψξεο φπσο ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (HRG), ε 

Απζηξία (LDF), ν Καλαδάο (CMG) θαη ε Οιιαλδία (DBC),  δελ εθάξκνζαλ ην 

αξρηθφ ζχζηεκα αιιά αλαπηχζζνπλ ζπζηήκαηα θαηεγνξηνπνίεζεο  ζχκθσλα  κε  ηηο  

εγρψξηεο  αλάγθεο  ηνπο,  βαζηζκέλα  θπξίσο  ζηηο λνζνθνκεηαθέο πξάμεηο θαη ηε 

ζνβαξφηεηα ηνπο (Cylus & Irwin, 2010; Gilardi et al., 2009).     
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 Γηεζλψο,   κεηά   ηηο   Ηλσκέλεο   Πνιηηείεο,   εθαξκφζηεθαλ   ηα   DRGs   

ζηελ Απζηξαιία (AN/AR DRG) ην 1992. Σα απζηξαιηαλά DRGs εηζήρζεζαλ ζηε 

Γεξκαλία ην 2004 (G-DRG), ζηελ Διιάδα ην 2011 (ΚΔΝ) θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ 

Διβεηία ην 2012 (Swiss-DRG) (Fässler et al., 2015). Σν ζχζηεκα απνδεκίσζεο 

DRGs ζηηο κέξεο καο   απνηειεί   ην   επηθξαηέζηεξν   εξγαιείν   ρξεκαηνδφηεζεο   

ηεο   λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο  θαη  ην  θπξίαξρν  ζχζηεκα  ηαμηλφκεζεο  αζζελψλ  

(Patient Classification System),  θπξίσο,  ησλ  αλεπηπγκέλσλ  ρσξψλ  (Street  et  al, 

2012;  Fourie  et  al,  2014; Wiley, 2011).   

 

1.2 Οξηζκφο θαη δνκηθά ζηνηρεία 

 

Καηά ηηο ζρεδφλ ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πνιιέο βηνκεραληθέο ρψξεο 

έρνπλ εηζαγάγεη   πξννπηηθά   ζπζηήκαηα   πιεξσκήο   γηα   ηελ   θάιπςε   ησλ   

δαπαλψλ   ηεο λνζνθνκεηαθήο  πεξίζαιςεο  ή  ηε  κέηξεζε  ηεο  δξαζηεξηφηεηαο  ησλ  

λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ,   βαζηδφκελα   ζηηο   Οκνηνγελείο   Γηαγλσζηηθέο   

Καηεγνξίεο   (DRGs). 

Έλαο θνηλφο νξηζκφο γηα ηα DRGs βξίζθεη αξθεηά εκπφδηα θαζψο ν φξνο 

DRG ρξεζηκνπνηείηαη  είηε  σο  κέηξν  αμηνιφγεζεο  ησλ  λνζειεπηηθψλ  κνλάδσλ  

είηε  σο εξγαιείν πιεξσκήο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε ρψξαο (Busse et al., 2006;  

Schreyögg et al., 2006). Χζηφζν, έλα θνηλφ ζεκείν γηα ηα DRGs θαη ζηηο δχν 

εθαξκνγέο ηνπο, είλαη φηη ιεηηνπξγνχλ σο ζπζηήκαηα θαηεγνξηνπνίεζεο κεγάινπ 

αξηζκνχ πεξηπηψζεσλ (‗‗Case-based‘‘) ζε Οκνηνγελείο Γηαγλσζηηθέο Καηεγνξίεο 

(Schreyoegg et al, 2006). Δπηπιένλ, θαηαρσξνχλ ηνπο αζζελείο κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν αιγφξηζκν DRG θαη δελ ζπζρεηίδνληαη κε ζπζηήκαηα πεξηπηψζεσλ 

βαζηζκέλα ζε κείγκα αζζελψλ (―Case-mix-based‖) (Cylus & Irwin, 2010). Γελ πξέπεη 

λα παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη ε εηζαγσγή ησλ  DRGs  είλαη  κηα  απαηηεηηθή  θαη  εθ  

βάζξσλ  δηαδηθαζία  πνπ  ζρεηίδεηαη  κε  ηελ πνιηηηθή πγείαο θάζε ρψξαο, ηηο 

εθαξκνδφκελεο αξρέο ηεο Ιαηξηθήο θαη απαηηεί ζπλερή ελεκέξσζε θαη  

επηθαηξνπνίεζε   ησλ   θαηεγνξηψλ,   έιεγρν   ηεο   πνηφηεηαο   ησλ θαηαρσξήζεσλ, 

ηεο  επεμεξγαζίαο  ησλ  δεδνκέλσλ  θαη  ηεο  θνζηνιφγεζεο  ψζηε  λα  

θαζίζηαηαη νκαιή ε ιεηηνπξγία ηνπο (Casas, 1991).   

Σα ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο θαη απνδεκίσζεο κε βάζε ηα DRGs 

απνηεινχλ έλα ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο αζζελψλ (Patient Classification System - PCS) 
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βαζηζκέλν ζε  ηέζζεξα  θχξηα  δνκηθά  ραξαθηεξηζηηθά.  πιιέγνληαη  ζε  ηαθηηθή  

βάζε  θιηληθά δεδνκέλα απφ ηα εμηηήξηα ησλ αζζελψλ, ηα νπνία θαηεγνξηνπνηνχλ 

ηνπο αζζελείο ζε δηαρεηξίζηκεο νκάδεο πεξηπηψζεσλ, θιηληθά ζπζρεηηζκέλεο θαη κε 

νκνηνγελέο πξφηππν θαηαλάισζεο πφξσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνδεκίσζεο 

(Kobel et al., 2011; Cylus & Irwin, 2010). Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζπλεπηθνπξεί 

ζηε ζπλερή αλαπξνζαξκνγή ηεο  ηαμηλφκεζεο  θαη  θνζηνιφγεζεο  ψζηε  λα  

πξνζαξκφδεηαη  ην  ζχζηεκα  DRGs  ζε «αθξαίεο» δαπαλεξέο πεξηπηψζεηο (Outliers). 

Σα      πεξηζζφηεξα  επξσπατθά      ζπζηήκαηα      DRGs      βαζίδνληαη      ζε  

θαηεγνξηνπνηήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ απζηξαιηαλή θαη ακεξηθάληθε εθαξκνγή  

ησλ DRGs (Busse et al., 2006). Ιδηαηηεξφηεηεο σζηφζν εκθαλίδνληαη ζηελ νξγάλσζε 

θαη   ρξεκαηνδφηεζε   αλά   ρψξα   θαζψο   θαη   δηαθπκάλζεηο   ζηνπο  αιγφξηζκνπο 

ηαμηλφκεζεο, ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ, ηελ θνζηνιφγεζε θαη ηελ απνδεκίσζε 

ησλ λνζνθνκείσλ (Μαληαδάθεο θαη ζπλ., 2011; Mathauer & Wittenbecher 2013). 

Παξά ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ηα ζπζηήκαηα DRGs πεξηθιείνπλ δχν ζεκειηψδε 

παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά   πεξηιακβάλνληαο   έλα   εμαληιεηηθφ   ζχζηεκα   

ηαμηλφκεζεο   ησλ αζζελψλ  θαη  κία  θφξκνπια  θαζνξηζκνχ  ησλ  πνζνζηψλ  

απνδεκίσζεο  βάζεη  ησλ νπνίσλ ππνινγίδνληαη ε απνδεκίσζε γηα θάζε DRG ή 

νηζπληειεζηέο βαξχηεηαο ηνπ θφζηνπο (Scheller-Kreinsen et al, 2009; Cylus & Irwin, 

2010).   

Η  θαηεγνξηνπνίεζε  ησλ  αζζελψλ  ζε  Οκνηνγελείο  Γηαγλσζηηθέο  

Καηεγνξίεο (DRGs) βαζίδεηαη ζε κεηαβιεηέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηελ θχξηα θαη ηηο 

δεπηεξεχνπζεο δηαγλψζεηο   θαη   ηα   δεκνγξαθηθά   ζηνηρεία   ησλ   αζζελψλ.   

Δπηπιένλ, ε χπαξμε ζπλλνζεξφηεηαο, νη πηζαλέο επηπινθέο, νη δηαγλσζηηθέο θαη 

ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ θαζψο θαη ν ξφινο ηνπ θαζνξηζκνχ 

ησλ DRGs απφ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ζπκβάιινπλ ζηε πνηθηιία ησλ 

θαηεγνξηνπνηήζεσλ (Αιεηξάο θαη ζπλ., 2002 ; Miranda & Cortez, 2005).  Η αξρηθή 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ λνζειεπφκελσλ αηφκσλ κπνξεί λα κεηαβιεζεί αλάινγα κε ηε 

πνξεία ηεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη λα απνηππσζεί ζηε δηάγλσζε εμηηεξίνπ 

(Μπαιαζνπνχινπ, 2010).  

Οη αζζελείο κε παξφκνηα ή παξεκθεξή δηάγλσζε ζα ιάβνπλ ηηο ίδηεο 

ππεξεζίεο πεξίζαιςεο,  ελψ  θαη  ε  ρξήζε  ησλ  λνζνθνκεηαθψλ  πφξσλ  δελ  

δηαθνξνπνηείηαη (Αιεηξάο θαη ζπλ., 2002). Η ζπζρέηηζε ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ 

αζζελψλ κε ηε ρξήζε ησλ  απαξαίηεησλ  πφξσλ  παξέρεη  κηα  ζπλνπηηθή  εηθφλα  
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ηεο  δξαζηεξηφηεηαο  ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη σο εθ ηνχηνπ ησλ 

παξερφκελσλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο πγείαο.  

 

1.3 Σππνπνίεζε θαη θνζηνιφγεζε ησλ DRGs 

 

Η αλάιπζε ηεο απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζσ 

ησλ DRGs  απνηειεί  κηα  δηεζλψο  πνιπζπδεηεκέλε  δηαδηθαζία  εμαηηίαο  ησλ  

πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα πγεηνλνκηθά ζπζηήκαηα απφ ηνπο 

πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο, ηε δηφγθσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ απμαλφκελε δήηεζε γηα 

ππεξεζίεο πγείαο (Popesko et al., 2015).  

Οη   κεραληζκνί   ηηκνιφγεζεο   δηαθνξνπνηνχληαη   κεηαμχ   ησλ   θξαηψλ   

πνπ εθαξκφδνπλ  ηα  DRGs  σζηφζν  παξνπζηάδνπλ  θνηλά  ραξαθηεξηζηηθά  θαη  

ζηάδηα ηηκνιφγεζεο. ην πξψην ζηάδην επηιέγεηαη ην ζχζηεκα DRGs πνπ ζα 

εθαξκνζζεί θαη ζην νπνίν πεξηθιείνληαη νη δηαγλψζεηο, νη δηαγλσζηηθέο θαη 

ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο, ε  ζνβαξφηεηα  ησλ  επηπινθψλ  θαη  ε  ζπρλφηεηα  ησλ  

αλαζεσξήζεσλ.  ην δεχηεξν ζηάδην  αθνινπζνχληαη  δπν  δηαθνξεηηθέο  

πξνζεγγίζεηο,  ε  άκεζε  θαη  ε  έκκεζε.  

ηελ  άκεζε  ππνινγίδεηαη  απεπζείαο  ην  κέζν  θφζηνο  αλά  νκάδα  DRG  

θαη ρξεζηκνπνηείηαη   σο   πνζνζηφ   απνδεκίσζεο,   ελψ   ζηελ   έκκεζε   

ππνινγίδνληαη   νη ζπληειεζηέο  βαξχηεηαο  ηνπ  θφζηνπο  ζρεηηδφκελνη  κε  ηε  ζρέζε  

ζηελ  έληαζε  ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πφξσλ θαη ησλ νκάδσλ ησλ DRGs (Scheller-

Kreinsen et al, 2009).  

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαηάηαμεο ιαµβάλνληαη ππφςε θαη αμηνινγνχληαη 

θιηληθέο, δεµνγξαθηθέο, δηνηθεηηθέο µεηαβιεηέο θαη µεηαβιεηέο θαηαλάισζεο 

λνζνθνµεηαθψλ πφξσλ. πγθεθξηµέλα, ν ζρεµαηηζµφο ησλ DRGs βαζίδεηαη ζηα 

αθφινπζα ζηνηρεία:   

1) Κχξηα δηάγλσζε  

2) Φχιν  

3) Ηιηθία  

4) Καηάζηαζε ηνπ αζζελνχο θαηά ηελ έμνδν (ίαζε , ζάλαηνο ή µεηαθνξά αιινχ)  

5) ∆ηάξθεηα ηεο παξαµνλήο ζην λνζνθνµείν  
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6) ∆επηεξεχνπζα δηάγλσζε  

7) Παξεµβάζεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ εθηεινχληαη (Μπαιαζνπνχινπ Α θαη ζπλ. 

1992).  

ηελ έκκεζε θαη πην ζπρλή πξνζέγγηζε επηιέγεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν 

δείγκα λνζειεπηηθψλ   ηδξπκάησλ   απφ   ην   νπνίν   εμάγνληαη   δεκνγξαθηθά,   

θιηληθά   θαη θνζηνινγηθά  δεδνκέλα  κε  βάζε  ηε  ζχλζεζε  ησλ  πεξηζηαηηθψλ  

(case  mix)  ησλ λνζνθνκείσλ  ηνπ  δείγκαηνο. ηε  ζπλέρεηα  αξκφδηεο  επηηξνπέο 

ππνινγίδνπλ   ηνπο   ζπληειεζηέο   βαξχηεηαο   ηνπ   θφζηνπο   (cost   weights)   γηα   

ηε δηαγλσζηηθή  νκάδα  αλαθνξάο  κε  ζπληειεζηή  βαξχηεηαο  θφζηνπο  ίζνπ  κε  1.0  

θαη αθνινπζεί  ν  ππνινγηζκφο  ησλ  ηηκψλ  ησλ  απνδεκηψζεσλ  αλά  θαηεγνξία  

DRG  κε πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ ζπληειεζηή θφζηνπο ηνπ DRG κε ηελ νκάδα αλαθνξάο 

DRG. Με απηφ ηνλ ηξφπν ππνινγίδεηαη ν δείθηεο CMI (Case Mix Index), ν νπνίνο 

αληηζηνηρεί ζην ζπληειεζηή βαξχηεηαο θφζηνπο DRG σο πξνο ην κείγκα ησλ αζζελψλ 

θαη απνηειεί ην κέζν θφζηνο αλά DRG.  

Η απνδεκίσζε ησλ Ννζειεπηηθψλ Ιδξπκάησλ γηα θάζε DRG δίλεηαη απφ ηνλ 

ηχπν: 

R = πληειεζηήο Βαξχηεηαο Κφζηνπο (CMI) x Αξηζκφο αζζελψλ x Δηδηθφο 

ζπληειεζηήο (Base rate) 

(Pierdzioch, 2008;  Seheller- Kreinsen et al., 2009) 

Δηδηθφο ζπληειεζηήο (Base rate) κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην λνζειεπηηθφ 

ίδξπκα θαη πεξηιακβάλεη αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο. Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζην 

θφζηνο εκθαλίδνληαη κεηαμχ ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη κπνξεί λα 

πεγάδνπλ απφ ην ηχπν ηνπ λνζνθνκείνπ (παλεπηζηεκηαθφ, αληηθαξθηληθφ), ηνλ 

αξηζκφ ησλ θιηλψλ ηνπ, ηηο  εθπαηδεπηηθέο  ηνπ  παξνρέο,  ηνπο  παξάγνληεο  ηνπ  

εμσηεξηθνχ  πεξηβάιινληνο (κηζζνινγηθέο απνιαβέο, κεηαβνιέο ζηα θφζηε 

θεθαιαίνπ) θαη αζθαιηζηηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ νξγάλσζε ηνπο πνπ νδεγνχλ ζε 

νηθνλνκίεο ή αληηνηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη σο εθ ηνπ απνηειέζκαηνο, κεηαβνιή ηνπ 

θφζηνπο (Busse et al, 2008; Antioch & Walsh 2004; Scheller-Kreinsen et al, 2009).  

  

Δπηπιένλ,  εκθαλίδνληαη  θαη  πεξηπηψζεηο  αζζελψλ  κε  θαηαλάισζε  

πφξσλ ζεκαληηθά πςειφηεξε ή πνιχ ρακειφηεξε απφ ην ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ 

θφζηνπο ή ηεο ηηκήο ηνπ ζρεηηδφκελνπ DRG πνπ κπνξεί λα νθείινληαη  θαη ζε θαθέο 
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πξαθηηθέο ηεο  αξρηθήο  ηαμηλφκεζεο  ή  ιαλζαζκέλεο  δηάγλσζεο.  Γηα  απηέο  ηηο  

αθξαίεο  ηηκέο (outliers)  ηα ζπζηήκαηα DRGs πξνζαξκφζηεθαλ γηα ηε δηαρείξηζε 

ηνπο κε πξφζζεηε απνδεκίσζε  ηνπο  (Scheller-Kreinsen  et  al.,  2009;  Pierdzioch,  

2008).  Χζηφζν,  ζηηο πεξηζζφηεξεο  ρψξεο  ηα  DRGs  δελ  θαιχπηνπλ  δνκέο  

ρξνλίσο  παζρφλησλ,  δνκέο απνθαηάζηαζεο   θαζψο   θαη   ςπρηαηξηθέο   ππεξεζίεο,   

ελψ   δελ   ζπλππνινγίδνληαη εξεπλεηηθέο   δηαδηθαζίεο,   νη   αζζελείο   ησλ   

εμσηεξηθψλ   ηαηξείσλ   θαζψο   θαη   ην θεθαιαηνπρηθφ θφζηνο (Geissler, 2011). 

ε φια ηα ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο θαη απνδεκίσζεο DRGs, ε 

θσδηθνπνίεζε ησλ δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ πξάμεσλ απνηειεί ην 

απαξαίηεην ππφβαζξν γηα ηε  δεκηνπξγία  ησλ  Οκνηνγελψλ  Γηαγλσζηηθψλ  

Καηεγνξηψλ.  Η  θσδηθνπνίεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ ζπζηεκάησλ DRGs, δηεζλψο θαη 

παλεπξσπατθά, ζηεξίδεηαη ζην δηεζλέο ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ησλ αζζελεηψλ, έθδνζε 

10, κε ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζε θάζε ρψξα  (International  Classification  of  

Disease  ICD  –  ICD-10).  Χζηφζν, θξάηε  πνπ έρνπλ DRGs κε ην αξρηθφ 

απζηξαιηαλφ ζχζηεκα (Πνξηνγαιία, Ιζπαλία) εθαξκφδνπλ ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε 

(ICD-9) (Πίλαθαο 1.2). To ICD είλαη κηα  πξφηππε θαζνιηθή επηδεκηνινγηθή   βάζε   

ηαμηλφκεζεο   δηαγλψζεσλ   πνπ   πεξηιακβάλεη   ζπκπηψκαηα, παζνινγηθά  επξήκαηα,  

θνηλσληθέο  ζπλζήθεο  θαη  εμσηεξηθά  αίηηα  ηξαπκαηηζκψλ  ή αζζελεηψλ. Δπηπιένλ 

πεξηθιείεη κειέηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ εκθάληζε θαη ησλ επηπνιαζκφ  ησλ  

λφζσλ  θαζψο  θαη  ηα  ραξαθηεξηζηηθά  αηφκσλ  πνπ  έρνπλ  λνζήζεη (WHO, 2004).  

   

Η θσδηθνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ δηαθέξεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ιφγσ ηεο απνπζίαο ελφο δηεζλνχο πξνηχπνπ. ρεδφλ θάζε θξάηνο έρεη 

αλαπηχμεη δηθφ ηνπ, πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπ θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

ηνπ, ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο, κε κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηνπο (Busse  et al 

2011). Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε Απζηξία πνπ πεξηιακβάλεη 

κφλν επηιεγκέλεο δηαδηθαζίεο θαη σο εθ ηνχηνπ πεξηέρεη κφλν 1500 είδε ελψ ζηνλ 

αληίπνδα ην  γεξκαληθφ  ζχζηεκα  εζσθιείεη  30000  ζηνηρεία  πνπ  θαιχπηνπλ  ηηο  

πγεηνλνκηθέο δηαδηθαζίεο θαζνιηθά.  
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1.4 Αηηίεο εμάπισζεο ησλ DRGs 

 

Απφ ην 1983, φηαλ ην Medicare πηνζέηεζε ηα DRGs σο ην ζχζηεκα γηα 

ηελ απνδεκίσζε  ησλ  λνζειεπηηθψλ  ηδξπκάησλ  ησλ  Ηλσκέλσλ  Πνιηηεηψλ,  ηα  

DRGs εμαπιψζεθαλ ηαρχηαηα ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν 

(Paris et al., 2010).  Οη  αηηίεο  ηεο  εμάπισζήο  ηνπο  ζρεηίδνληαλ  κε  ηελ  αλάγθε  

λα  απμεζεί  ε δηαθάλεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, λα βειηησζεί ε δηαρείξηζε 

ησλ λνζνθνκείσλ θαη  λα  δνζνχλ  θίλεηξα  γηα  ηελ  νξζνινγηθφηεξε  θαη  

απνδνηηθφηεξε  δηαρείξηζε  ησλ πφξσλ ηνπο κε θχξην ζηφρν ηελ πεξηζηνιή ησλ 

δαπαλψλ (Langenbrunner & Wiley, 2002; Cylus & Irwin, 2010).  

Η   δηαθάλεηα   ησλ   πξάμεσλ   θξνληίδαο   κε   ηα   DRGs,   έγθεηηαη   ζην   

φηη ζπκππθλψλνπλ   έλα   εμαηξεηηθά   κεγάιν   αξηζκφ   λνζνινγηθψλ   πεξηπηψζεσλ   

ζε θαηεγνξίεο κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη κνλάδεο κέηξεζεο πνπ πξηλ δελ ήηαλ 

εθηθηφ. Με   απηφ   ην   ηξφπν   επηδηψθνληαλ   αξρηθά   λα   απμεζεί   ε   

ζπγθξηζηκφηεηα   ησλ πγεηνλνκηθψλ   δηαδηθαζηψλ   απφ   ηνπο   αζθαιηζηηθνχο   

νξγαληζκνχο   θαη   ηηο   αξρέο ράξαμεο πνιηηηθήο πγείαο αθνχ ζα θαζηζηνχζε εθηθηή 

ηε κέηξεζε δεηθηψλ θφζηνπο, πνηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο (Fetter et al., 1980)  Η 

κε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ πξηλ ηελ εθαξκνγή  

ησλ DRGs απνηέιεζε κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο εμάπισζήο ηνπο θαζψο ππήξρε  

αλάγθε λα απμεζεί ε ελεκέξσζε πξνο ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη λα δεκηνπξγεζεί  

έλα ππφβαζξν ινγνδνζίαο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηρεηξνχληαλ  

λα θαηαζηεί εθηθηή ε αμηνιφγεζε ηφζν ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ θαη δηαδηθαζηψλ φζν 

θαη ζπλνιηθά ησλ λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ (Cylum & Irwin, 2010).   

Σέινο, ε βαζηθφηεξε αηηία ηεο ηαρείαο εμάπισζεο ησλ DRGs ήηαλ ε 

πξνζδνθία λα  δνζνχλ  θίλεηξα  γηα  ηελ  πεξηζηνιή  ησλ  ζπλερψο  δηνγθνχκελσλ  

δαπαλψλ  ηνπ πγεηνλνκηθνχ  ηνκέα  κε  ηελ  εθαξκνγή  ηνπο  σο  ζπζηεκάησλ  

απνδεκίσζεο  θαη  λα αληηθαηαζηήζνπλ  πξνεγνχκελα  αλαδξνκηθά  κνληέια  

ρξεκαηνδφηεζεο.  Σα  θίλεηξα είραλ  σο  ζηφρν  ηελ  νξζνινγηθφηεξε  θαη  

απνδνηηθφηεξε  δηαρείξηζε  ησλ  πφξσλ  ησλ λνζνθνκείσλ,  ηελ  αμηφπηζηε  θαη  νξζή  

θαηαλνκή  ησλ  θνλδπιίσλ  ησλ  ζρεηηδφκελσλ θνξέσλ, θαη ηελ απνθπγή ηεο ρξήζεο 

πεξηηηψλ ππεξεζηψλ θαη άξα πεξηζηνιήο ηνπ θφζηνπο (Geissler et al, 2011).  
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1.5 Δπξσπατθή θαη Γηεζλήο εκπεηξία ησλ DRGs 

1.5.1 Δξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ ηελ επξσπατθή εθαξκνγή ησλ DRGs 

 

Δκπλεπζκέλα    απφ    ην    πξννπηηθφ    ζχζηεκα    απνδεκίσζεο    DRGs    

ηεο ελδνλνζνθνκεηαθήο  θξνληίδαο  ηνπ  ακεξηθάληθνπ  Medicare,  ηα  επξσπατθά  

θξάηε αλέπηπμαλ δηθά ηνπο πην ιεπηνκεξή ζπζηήκαηα DRGs ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα. 

Δλψ κηα εληαία πξνζέγγηζε ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε κπνξεί λα πξνθχςεη γηα ηα 

ζπζηήκαηα DRGs,  είλαη  ζαθέο  πσο  νη  επξσπατθέο  ρψξεο  θαηά  ηε  δηαδηθαζία  

πινπνίεζεο  ησλ DRGs αθνινχζεζαλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο βαζηδφκελεο ζηηο 

δηθέο ηνπο δνκέο θαη αλάγθεο.  

Γηαθνξνπνηήζεηο    παξαηεξνχληαη    ζηνλ    αξηζκφ    ησλ    θαηεγνξηψλ    

θαη δηαγλσζηηθψλ νκάδσλ, ηα ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο ησλ αζζελψλ, ηελ  

θνζηνιφγεζε θαη  ηελ  θαηαλνκή  ησλ  πφξσλ.  Δπηπιένλ,  ζηελ  πνηφηεηα  θαη  ηελ  

εηνηκφηεηα  λα αληαπνθξηζνχλ   ζε   απξφβιεπηεο   ζπλζήθεο   θαηά   ηε   δηαδηθαζία   

πινπνίεζεο   θαη εθαξκνγήο  ησλ  ελ  ιφγσ  ζπζηεκάησλ,  ηελ  αλαζεψξεζε  θαη  

επηθαηξνπνίεζε  ησλ ζπζηεκάησλ,  ηελ  αμηνπηζηία  ησλ  δεδνκέλσλ  θφζηνπο  θαη  

ηέινο  ηελ  εθαξκνδφκελε πνιηηηθή πγείαο (Quentin et al., 2013). ε κεξηθά θξάηε ηα 

ζπζηήκαηα DRGs έηπραλ ρξήζεο  θπξίσο  σο  ζπζηήκαηα  αμηνιφγεζεο  (νπεδία,  

Φηλιαλδία),  ελψ  ζε  άιια απνηέιεζαλ  ηνπο  απνθιεηζηηθνχο  κεραληζκνχο  

ρξεκαηνδφηεζεο  ησλ  λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ  (Γεξκαλία,  Γαιιία)  (Busse  et  al.,  

2006;    Schreyögg  et  al.,  2006).   

Σα ζπζηήκαηα DRGs αλεμάξηεηα απφ ην ζχζηεκα πγείαο πνπ επηθξαηνχζε 

ζε θάζε επξσπατθή ρψξα, εηζήρζεζαλ γηα δχν θπξίσο ιφγνπο. Ο πξψηνο ήηαλ λα 

εληζρπζεί ε δηαθάλεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο θαηαγξαθήο θαη 

θαηαρψξεζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ  δεδνκέλσλ  θαη  σο  επαθφινπζν  λα  ραξαρζεί  ε  

ζηξαηεγηθή  πνιηηηθή πγείαο. Ο δεχηεξνο ιφγνο ήηαλ λα δνζνχλ θίλεηξα ζηα 

λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ πην απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά 

ηνπο δηαλεκφκελνπο πφξνπο κε ηελ πιεξσκή αλά πεξίπησζε αζζελνχο (Geissler et 

al., 2011).   
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1.5.1.1 Αγγιηθά DRGs 

 

ηηο   πεξηζζφηεξεο   επξσπατθέο   ρψξεο,   ηα   DRGS   κεηεμειίρζεθαλ   

απφ ζπζηήκαηα    ζπγθξηηηθήο    αμηνιφγεζεο    ζε    ζπζηήκαηα    ρξεκαηνδφηεζεο    

ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ. ηελ Αγγιία απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ηα 

DRGs (HRGs)  εθαξκφζηεθαλ  κε  παξεκθεξή  ηξφπν  σο  ζπζηήκαηα  αμηνιφγεζεο  

κε  ηε δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ (Κχξηα Γηάγλσζε, ΜΓΝ)  θαη εμαγσγήο 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, σο κνρινί παξνρήο θηλήηξσλ γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε 

πφξσλ αιιά θαη ηε δηαδηθαζία ζπκβαζηνπνίεζεο παξνρψλ κε ηνπο αζθαιηζηηθνχο 

θνξείο (Sanderson, 1995).   

Σα   αγγιηθά   DRGs   δέρηεθαλ   αξθεηέο   ηξνπνπνηήζεηο   θαη   απφ   ην   

2003 εθαξκφδεηαη  ε  4ε  έθδνζε  (HRG4),  ε  νπνία  πεξηιακβάλεη  22  βαζηθέο  

δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο θαη 1400 νκάδεο θαιχπηνληαο ζεκαληηθά ηηο επηπινθέο ησλ 

λφζσλ θαη ηε ζπλλνζεξφηεηα.  Σα  HRGs  θαιχπηνπλ  φια  ηα  λνζειεπηηθά  

ηδξχκαηα  εθηφο  ησλ ςπρηαηξηθψλ  δφκσλ  κε  ζρεδηαζκφ  γηα  κειινληηθή  έληαμή  

ηνπο.  Όιεο  νη  εηζαγσγέο αζζελψλ  θαηαηάζζνληαη  ζε  HRG  παξφκνηα  θαη  

νκνηνγελή  αλάινγα  κε  ηελ  θχξηα δηάγλσζε, ηελ ειηθία θαη ην επίπεδν ησλ 

επηπινθψλ (Mason & Goddard, 2009).  

Οη βαζηθνί ζηφρνη ησλ HRGs θαη ηεο αλαβάζκηζήο  ηνπο (PbR – Payment 

by Results)    ζηα    λνζειεπηηθά    ηδξχκαηα,    ήηαλ    λα    απμεζεί    ε    

«απνδνηηθφηεηα» (δξαζηεξηφηεηα), λα κεησζεί ε αλακνλή ησλ αζζελψλ, λα απμεζεί 

ε ηθαλνπνίεζε ησλ ηειεπηαίσλ θαη παξάιιεια λα δηαηεξεζεί ην θφζηνο ππφ έιεγρν 

(Miraldo et al., 2006).  

Οη Marini & Street (2006) θαη Miraldo et al. (2006), ζε κειέηεο ηνπο 

απνηχπσζαλ ηε ζεηηθή   επίδξαζε   ηνπ   λένπ   ζπζηήκαηνο   απνδεκίσζεο,   ζηε   

δξαζηεξηφηεηα   θαη απνδνηηθφηεηα ησλ λνζνθνκείσλ ρσξίο λα επηδεηλσζεί ε 

πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο θξνληίδαο πγείαο. Δπηπιένλ νη Farrar et al. (2007), 

θαηέιεμαλ ζην φηη ε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο  νθείινληαλ  ζηε   κείσζε  ηνπ   

αλά  κνλάδα   θφζηνπο.  Παξεκθεξή επξήκαηα απνηππψζεθαλ θαη ζηελ έθζεζε 

αμηνιφγεζεο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ σζηφζν απηέο  νη  βειηηψζεηο  δελ  απνδίδνληαη  

απνθιεηζηηθά  ζηα  HRG4  (Audit  Commission, 2008).    

Οη  Mason  et  al.  (2009),  αλαθέξνπλ  φηη  ηα  HRGs  απνηεινχλ  ηνλ  

θχξην κεραληζκφ  απνδεκίσζεο  θαη  ειέγρνπ  ησλ  λνζειεπηηθψλ  ηδξπκάησλ,  
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δεδνκέλνπ  φηη ζπγθξάηεζαλ   ηελ   πγεηνλνκηθή   δαπάλε   ησλ   αζθαιηζηηθψλ   

θνξέσλ   θαη   δελ εκθαλίζηεθαλ θαθέο πξαθηηθέο, φπσο ε ιαλζαζκέλε ηαμηλφκεζε 

αζζελψλ (up-coding)  παξά ηα εκπφδηα πινπνίεζεο ηνπο. Χζηφζν παξαηεξήζεθε ην 

θαηλφκελν ηεο επηινγήο «πγεηψλ» αζζελψλ (‗‗cream skimming‘‘) (Mannion et al., 

2008). Η λέα θσδηθνπνίεζε ηνπ 2010 ζηνρεχεη ζηε πεξαηηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ 

κείγκαηνο ησλ αζζελψλ κε ην θίλδπλν  φκσο  λα  εκθαληζηνχλ  θαηλφκελα  θαθήο  

πξαθηηθήο  απφ  ηελ  πεξαηηέξσ ζπκπίεζε ηνπ θφζηνπο.  

 

1.5.1.2 Ασζηρηαθά DRGs 

 

Σα απζηξηαθά DRGs (LKF-PCS) εθαξκφζηεθαλ ζην ζχζηεκα πγείαο ην 

1997 θαη αλαζεσξήζεθαλ ηειεπηαία ην 2009, εμαηηίαο ηεο πξσηαξρηθήο αλάγθεο γηα 

παξνρή θηλήηξσλ ζηε βειηίσζε ηεο ζρέζεο θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο ή ηεο 

κείσζεο ηεο ΜΓΝ  ζηα  λνζειεπηηθά  ηδξχκαηα.  Δπηπιένλ,  ππήξρε  ε  ζηφρεπζε  γηα  

αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο, ηε κείσζε ησλ πεξηηηψλ δηαγλσζηηθψλ πξάμεσλ, ηε 

κεηαηφπηζε αζζελψλ ζηελ   εμσλνζνθνκεηαθή   θξνληίδα   θαη   ηελ   ηεθκεξίσζε   

ησλ  θαηαγξαθφκελσλ δεδνκέλσλ κε παξάιιειε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ζηε 

θξνληίδα. ήκεξα ν θχξηνο ζθνπφο ησλ LKF-PCS  είλαη ε δηαρείξηζε θαη θαηαλνκή 

ησλ δηαηεζέλησλ θνλδπιίσλ γηα  ηα  λνζνθνκεία  νμείαο  θξνληίδαο  δηαρσξηζκέλα  ζε    

552  δηαγλσζηηθέο  θαη 427 ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο (979 νκάδεο LDFs).  

Οη πξψηεο αμηνινγήζεηο ησλ LKF-PCS απφ ηηο κειέηεο ησλ Theurl & 

Winner, (2007)  θαη  ησλ  Frick  et  al.  (2001)  θαηέδεημαλ  φηη  κεηψζεθε  ε  Μέζε  

Γηάξθεηα Ννζειείαο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ ηνκέσλ, σζηφζν 

ζηνπο 8 απφ ηνπο  21  απμήζεθε  ζεκαληηθά.  ηνλ  αληίπνδα  κεηψζεθε  ε  ΜΓΝ  γηα  

8  απφ  ηηο  20 κειεηψκελεο   Οκνηνγελείο   Γηαγλσζηηθέο   Καηεγνξίεο,   ζχκθσλα   

κε   ην   ICD-10, νδεγψληαο ην απζηξηαθφ ζχζηεκα πγείαο ζε αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο, απφ ην 1997 νπφηε θαη εθαξκφζηεθαλ ηα 

LKF-PCS (Frick et al, 2001;  Theurl Sc Winner, 2007). Γελ ζα πξέπεη σζηφζν λα 

παξαβιέπεηαη θαη ην γεγνλφο φηη ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ δελ βαζίδεηαη ζε δείθηεο 

πνηφηεηαο αλ θαη έρνπλ ηεζεί γηα κεξηθέο ζεξαπείεο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο. 

Δπηπξφζζεηα, ιφγσ ηεο δηάξζξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δελ παξαηεξήζεθε κεηαθνξά 

αζζελψλ ζε εμσλνζνθνκεηαθέο κνλάδεο, ελψ ηα κεξίδηα ησλ κνλάδσλ εκεξήζηαο 

λνζειείαο απμάλνληαη ρσξίο φκσο λα επεξεάδνπλ ηα πνζνζηά ησλ  εηζαγσγψλ  ζηα  
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λνζνθνκεία,  πξνβάιινληαο  κηα  πηζαλή  κεηαθνξά  απφ  ηελ εμσλνζνθνκεηαθή 

ζηελ ελδνλνζνθνκεηαθή θξνληίδα (Pfeiffer, 2002b).  

χκθσλα κε ηνπο Kobel, & Pfeiffer (2011), κε ηε κεηαξξχζκηζε ησλ LKF-

PCS βειηηψζεθε   ε   δηαρείξηζε   ηεο   ρξεκαηνδφηεζεο   ε   νπνία   πιένλ   

αληαλαθιά   θαη ζπκβαδίδεη κε ηηο παξερφκελεο απζηξηαθέο ππεξεζίεο πεξίζαιςεο. 

Δπηπιένλ απμήζεθε ε δηαθάλεηα θαη ε αμηνπηζηία ζηνλ έιεγρν ηεο λνζνθνκεηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, σζηφζν παξαηεξνχληαη αξθεηά πξνβιήκαηα. Πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ηελ απνδεκίσζε απφ 

αιινδαπνχο αζζελείο θαη ηνλ πεξαηηέξσ θαζνξηζκφ θαη ηαπηνπνίεζε ησλ 

δεπηεξεπνπζψλ δηαγλψζεσλ θαη ησλ επηπινθψλ ησλ λφζσλ θάλνληαο επηηαθηηθή κία 

αλαβάζκηζε ησλ LKF-PCS (Kobel, & Pfeiffer, 2011).  

 

1.5.1.3 Γαιιηθά DRGs 

 

Σα γαιιηθά DRGs (GHM - Groupes Homogènes des Malades) εηζήρζεζαλ 

ζην πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα ην 1986 ελψ κε ηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή (T2A, 

Tarification à l‘activité)  ηέζεθαλ  ζε  ιεηηνπξγηθή  εθαξκνγή  ην  2004/2005  γηα  ηηο  

ππεξεζίεο  ηεο βξαρείαο  λνζειείαο  ζπκπεξηιακβαλνκέλεο  θαη  ηεο  παξερφκελεο  

πεξίζαιςεο  θαη‘ νίθνλ ελψ αλαζεσξήζεθαλ ην 2009. Χζηφζν δελ θαιχπηνπλ 

δνκέο απνθαηάζηαζεο, ςπρηαηξηθήο θαη ρξφληαο θξνληίδαο. Η ζεκεξηλή 11ε έθδνζε 

απνηειείηαη απφ 26 θχξηεο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο κε 2297 νκάδεο θαη 2 θαηεγνξίεο 

γηα κεηακνζρεχζεηο θαη κία γηα   εηδηθέο   πξάμεηο   (ρεκεηνζεξαπεία,   αηκνθάζαξζε)   

θαιχπηνληαο   ην   56%   ησλ λνζνθνκεηαθψλ δαπαλψλ (Or & Bellanger, 2011).  

Οη ζηφρνη ηεο γαιιηθήο κεηαξξχζκηζεο ήηαλ λα βειηησζεί ε απνδνηηθφηεηα 

θαη λα  δεκηνπξγεζεί  πγηήο  αληαγσληζκφο  δεκφζηνπ  θαη  ηδησηηθνχ  πγεηνλνκηθνχ  

ηνκέα. Δπίζεο, λα απμεζεί ε δηαθάλεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ε δηαρείξηζε ησλ 

λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ  θαη  ε  βειηίσζε  ηεο  πνηφηεηαο  ηεο  παξερφκελεο  

πεξίζαιςεο  (Or,  2014). Χζηφζν  νη  πξψηεο  επίζεκεο  εθηηκήζεηο  ηεο  επηηξνπήο  

αμηνιφγεζεο  δείρλνπλ  φηη επηδεηλψζεθε ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ παξά θαη ηηο  παξάιιειεο  νξγαλσηηθέο  αιιαγέο  

(ζπγρσλεχζεηο),  αθνχ  ζρεδφλ  έλα  ζηα  ηξία ηδξχκαηα παξνπζίαδε ειιείκαηα ην  

2007, ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο ηδησηηθέο δνκέο πγείαο, κε κηα  κηθξή  σζηφζν  αχμεζε  

ηεο  δξαζηεξηφηεηαο  θαη  βειηίσζεο  ζηε  δηαρείξηζε  ησλ πφξσλ (DREES, 2009). 
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Παξεκθεξήο  κειέηε  ηνπ  Διεγθηηθνχ  πλεδξίνπ  απνηππψλεη  ηελ  

αλεπάξθεηα ησλ  GHM  σο  κεραληζκνχ  ειέγρνπ  ηνπ  θφζηνπο  αιιά  θαη  ειέγρνπ  ησλ  

πφξσλ  ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαζψο δελ είλαη εθηθηή ε ζπζρέηηζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο κε ηελ εμέιημε ησλ εζφδσλ ησλ λνζνθνκείσλ απφ αζθαιηζηηθνχο 

θνξείο θαη ηδηψηεο. Δμάιινπ, ππάξρεη αδπλακία πξνυπνινγηζκνχ, απφ ηα 

λνζνθνκεία, ησλ εζφδσλ ηνπο ελψ  θαηαγξάθεθε  θαη  κεγάιε  αχμεζε  ζε  

θάξκαθα,  ηαηξηθέο  ζπζθεπέο  θαη  έμηξα πιεξσκέο (37% θαη 21% αληίζηνηρα) πνπ 

δελ θαιχπηνληαη απφ ηα GHM.    

ε αληίζηνηρε κειέηε ηνπο νη Or & Bellanger (2011) θαηαιήγνπλ φηη ηα 

GHM  ππνιείπνληαη  απφ  ηνπο  δεδεισκέλνπο  ζηφρνπο  ηνπο  φζνλ  αθνξά  ηε  

βειηίσζε  ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο,    ηεο    δηαθάλεηαο,    ηεο    δηθαηνζχλεο,    ηεο    

νξζνινγηθήο ρξεκαηνδφηεζεο,   θαη   ηεο   πνηφηεηαο.   Δπηπιένλ,   δελ   θαζίζηαηαη   

εθηθηφο   θαη   ν εληνπηζκφο  ησλ  απνδνηηθφηεξσλ  λνζειεπηηθψλ  ηδξπκάησλ  γηα  λα  

δηεπθνιπλζεί  ε θαηαλφεζε  ησλ  δηαθνξψλ  ζηηο  ηαηξηθέο  πξαθηηθέο  θαη  ηελ  

παξαθνινχζεζε  ησλ αιιαγψλ  ζηε  ζπκπεξηθνξά  ησλ  δηαθφξσλ  εξγαζηαθψλ  

νκάδσλ.  Όζνλ  αθνξά  ηε βειηίσζε  ηεο  παξαγσγηθφηεηαο,  δελ  είλαη  ζαθέο  ζε  

πνην  βαζκφ  κεηαθέξζεθαλ πεξηζζφηεξνη αζζελείο ζε εμσλνζνθνκεηαθέο δνκέο θαη 

αλ απηφ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ιάζνο θσδηθνπνίεζε ή ζε 

ππεξπξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ. Γελ   πξέπεη   λα   παξαβιέπεηαη   θαη   ε   αλππαξμία   

ζηαηηζηηθψλ   δεηθηψλ   πνηφηεηαο (επαλεηζαγσγέο  -  ζλεζηκφηεηα),  ε  αδπλακία  

πξνυπνινγηζκνχ  ησλ  εζφδσλ  απφ  ηα λνζνθνκεία εμαηηίαο ηεο αληηπαξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ ηηκψλ θαη ηνπ φγθνπ ησλ ππεξεζηψλ θαη ε επηινγή 

ιηγφηεξν θνζηνβφξσλ δηαδηθαζηψλ θξνληίδαο θπξίσο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πγείαο. 

Σέινο, ν Or (2014), αλαθέξεη φηη ζε κεγάιν βαζκφ ηα  γαιιηθά DRGs (T2A) δελ 

επλννχλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ ή ζην ίδην λνζνθνκείν κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ ππεξεζηψλ αιιά νχηε θαη ηε κεηαθίλεζε αζζελψλ.  

 

1.5.1.4 Γερκαληθά DRGs 

 

Σα γεξκαληθά DRGs (G-DRG) βαζίζηεθαλ ζην απζηξαιηαλφ ζχζηεκα 

DRGs (AR-DRG, έθδνζε 4.1), ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή γηα πξψηε θνξά ην 2003 θαη 

εηζήρζεζαλ ππνρξεσηηθά   ην   2004   γηα   ην   ζχλνιν   ησλ   λνζνθνκείσλ   βξαρείαο  

λνζειείαο. Πεξηθιείνπλ 25 θχξηεο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο θαη εζσθιείνπλ 1200 

ηαμηλνκεκέλεο νκάδεο (Geissler et al, 2011). ήκεξα απνηεινχλ ηνλ θχξην 
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κεραληζκφ θαηαλνκήο ηεο πιεηνλφηεηαο   ησλ   πγεηνλνκηθψλ   πφξσλ   (85%   -   65   

δηζεθαηνκκχξηα   επξψ)  ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο Τγείαο (SHI) θαη ηνπ ηδησηηθνχ  ηνκέα.  ηε  ρξεκαηνδφηεζε  κέζσ  

DRGs  δελ  πεξηιακβάλνληαη  νη δνκέο απνθαηάζηαζεο, νη  ςπρηαηξηθέο  θαη  νη  

ςπρνζσκαηηθέο  δνκέο  (Vogl,  2012;   Klein-Hitpaß & Scheller-Kreinsen, 2015). Η 

απνδεκίσζε ησλ λνζνθνκείσλ κέζσ ησλ DRGs γηα θάζε πεξίπησζε, νξίδεηαη εηήζηα 

σο ην γηλφκελν ηνπ βαζηθνχ θξαηηθνχ επηηνθίνπ κε ην ζρεηηθφ βάξνο ηεο θάζε 

δηαγλσζηηθήο νκάδαο θαη ππνινγίδεηαη απφ ην Ιλζηηηνχην γηα  ηηο  ακνηβέο  ησλ  

λνζνθνκείσλ  (InEK)(Klein-Hitpaß  &  Scheller Kreinsen,  2015).   

Η δηαδηθαζία ηεο ηαμηλφκεζεο βαζίδεηαη ζε έλαλ αιγφξηζκν νκαδνπνίεζεο 

πνπ ππνινγίδεηαη κε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηα εμηηήξηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε 

θχξηα δηάγλσζε,   ηηο   δεπηεξεχνπζεο   δηαγλψζεηο,   ηα   δεκνγξαθηθά   

ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο, ηε δηάξθεηα λνζειείαο, ηνπο ιφγνπο ηνπ 

εμηηεξίνπ θαη ην είδνο ηεο εηζαγσγήο    ζην    λνζειεπηηθφ    ίδξπκα    (έθηαθηε    

εηζαγσγή,    παξαπνκπή    απφ νηθνγελεηαθνχο  ηαηξνχο  ή  δηαθνκηδή  απφ  άιιν  

λνζνθνκείν). ηε  ζπλέρεηα  έλα ινγηζκηθφ  νκαδνπνίεζεο  ηνπνζεηεί  ηα  

ζπγθεθξηκέλα  δεδνκέλα  ζην  ζπγθεθξηκέλν DRG (Geissler et al, 2011).   Σα   πξψηα   

εκπεηξηθά   δεδνκέλα,   ην   2008,   κεηά   ηελ εθαξκνγή ησλ γεξκαληθψλ DRGs 

θαηέδεημαλ φηη νη ζηφρνη γηα βέιηηζηε θαηαλνκή θαη  

έιεγρν    ησλ    πγεηνλνκηθψλ    πφξσλ,    θαζνξηζκφ    θαη    απνδεκίσζε    φισλ    

ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ, ζα επηηεπρζνχλ (IGES, 2010). Δπηπιένλ, κία 

κειέηε ηνπ 2007  ηεθκεξίσζε  επξεία  απνδνρή  ηνπ  λένπ  ζπζηήκαηνο  

απνδεκίσζεο  απφ  ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ηνπο ζρεηηδφκελνπο θνξείο 

(Geissler et al, 2011). Χζηφζν, νη Herwartz  &  Strumann  (2014)  κειεηψληαο  ηε  

γεξκαληθή  εθαξκνγή  ησλ  DRGS θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη κε ηε 

παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ απμήζεθε ε ζπλνιηθή αλαπνηειεζκαηηθφηεηα    ηνπ    

πγεηνλνκηθνχ    ζπζηήκαηνο    θαη    ζηαδηαθά    ππήξμε απνκείσζε  ηεο  πξψηεο  

ζεηηθήο  επίδξαζεο  ησλ  DRGS.  Δπηπιένλ  παξαηεξήζεθε ζπλνιηθή κείσζε ζηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ ε νπνία κπνξεί λα  απνδίδεηαη  ζε  

κεησκέλεο  εηζαγσγέο  αζζελψλ,  κε  νξζνινγηθέο  πξαθηηθέο  πνπ πεξηιακβάλνπλ  

επηινγή  κε  θνζηνβφξσλ  αζζελψλ,  επαλεηζαγσγέο  θαη  ιαλζαζκέλεο 

θσδηθνπνηήζεηο γηα αχμεζε ηεο απνδεκίσζεο.  

ε κηα κειέηε, γηα ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

θαη ηελ  αληίιεςε  ηνπο  ζρεηηθά  κε  ηηο  παξερφκελεο  ππεξεζίεο  πγείαο  
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παξαηεξήζεθε επηδείλσζε ζε πνηνηηθέο θαη εξγαζηαθέο πηπρέο. Αθφκε, κεηψζεθε ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπο θαη  απμήζεθε  ε  εξγαζηαθή  εμνπζέλσζε  ζε  δηάζηεκα  κηαο  

δεθαεηίαο  κεηά  ηελ εθαξκνγή  ησλ  DRGs  (Zander  et  al.,  2013).  Παιαηφηεξε  

κειέηε  είρε  θαηαδείμεη βειηίσζε  ησλ  πνηνηηθψλ  δεηθηψλ  ησλ  παξερφκελσλ  

ππεξεζηψλ  πγείαο  εμαηηίαο  ηεο αχμεζεο  ηεο  απνηειεζκαηηθφηεηαο  ζε  ζπζρεηηζκφ  

κε  ηελ  απνπζία  θαηλνκέλσλ πξφσξσλ εμαγσγψλ θαη επηινγήο «πγεηψλ» αζζελψλ 

(Sens et al., 2009).  

χκθσλα κε ηνπο Geissler et  al  (2011)  ζηα πιενλεθηήκαηα ησλ 

γεξκαληθψλ DRGs  πεξηιακβάλνληαη,  ε  ζπκκφξθσζε  ησλ  λνζειεπηηθψλ  

ηδξπκάησλ  ζηε  λέα κεηαξξχζκηζε    ζηελ    νπνία    πεξηιακβάλνληαη    ε    αθξηβήο    

ραξηνγξάθεζε    ηεο θαηαλάισζεο ζε πγεηνλνκηθνχο πφξνπο θαη σο εθ ηνχηνπ ε 

αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο  αθξίβεηαο  ησλ  παξερφκελσλ  ππεξεζηψλ.  ηνλ  

αληίπνδα  δελ  ελζσκαηψλνληαη δείθηεο  πνηφηεηαο  ζην  ζχζηεκα  απνδεκίσζεο  θαη  

άξα  δελ  ζρεηίδεηαη  ην  χςνο  ηεο απνδεκίσζεο  κε  ηελ  πξνζθεξφκελε  πνηφηεηα,  

ελψ παξαηεξείηαη  θαη  απμεκέλε πνιππινθφηεηα   απφ   ην   πιήζνο   ησλ   

δηαγλσζηηθψλ   νκάδσλ.   Δπηπξφζζεηα,   ν ππνινγηζκφο ησλ ηηκψλ ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ πξάμεσλ απφ ην  InEK είλαη εληαίνο ζε φιε ηε Γεξκαλία ρσξίο λα 

ππνινγίδνληαη νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηεο πεξηθέξεηαο 

θαζψο θαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκψλ ζηηο λνζνθνκεηαθέο ξνέο.   

 

1.5.1.5 Διβεηηθά DRGs 

 

H  Διβεηία  εηζήγαγε  ηα  DRGs,  γηα  ηε  ρξεκαηνδφηεζε  ησλ  

λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ  ηεο  ην  2012,  πξνθεηκέλνπ  λα  απμεζεί  ε  

απνηειεζκαηηθφηεηα  θαη  ε δηαθάλεηα  ηεο  ειβεηηθήο  πγεηνλνκηθήο  πεξίζαιςεο. Η  

ειβεηηθή  θαηεγνξηνπνίεζε βαζίζηεθε  ζηα  γεξκαληθά  DRGs  (G-DRGs)  θαη  ε  

εηζαγσγή  ηνπο  δξνκνινγήζεθε ζηαδηαθά   ζηα   θαληφληα   θαη   δελ   πεξηειάβαλε   

ςπρηαηξηθά   ηδξχκαηα   θαη   θέληξα απνθαηάζηαζεο ζηα νπνία δε ππήξρε ε 

δπλαηφηεηα θαηεγνξηνπνίεζεο. Δπηπιένλ, νη κειινληηθέο   επελδχζεηο   πγείαο,   ζε   

αληίζεζε   κε   ην   γεξκαληθφ   ζχζηεκα   ζα ρξεκαηνδνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ 

ηελ απνδεκίσζε πνπ ιακβάλνπλ ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα απφ ηα DRGs (Fässler et 

al., 2015).          
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Με ηελ εθαξκνγή ηεο θνζηνιφγεζεο κέζσ DRGs πεξηνξίζηεθαλ νη 

εηζαγσγέο ησλ αζζελψλ (-2,8%), κεηψζεθε ε ΜΓΝ (-10%) θαη ε λνζνθνκεηαθή 

ζλεζηκφηεηα (-3,1%),  θαηαγξάθεθε  αχμεζε  ησλ  πφξσλ  ζηελ  εμσλνζνθνκεηαθή  

θξνληίδα (+10%) θαζψο θαη ησλ επαλεηζαγσγψλ ζην ηηζέκελν δηάζηεκα 90 εκεξψλ 

(+13,5%). Αθφκε, ε ζπλνιηθή επηβάξπλζε ηεο λφζνπ θαηά θεθαιήλ ήηαλ 

παλνκνηφηππε κεηαμχ ηεο λέαο θαη ηεο παιηάο κεζφδνπ ρξεκαηνδφηεζεο (-1,1%) 

(Busato & Below, 2010).  

Σα απνηειέζκαηα ηεο κέρξη ηψξα εθαξκνγήο απνηππψλνληαη απφ ηνπο 

Fässler et   al   (2015),   ζε   κειέηε   ηνπο,   κεηαμχ   ηνπ   ειβεηηθνχ   ηαηξηθνχ      

πξνζσπηθνχ. Παξαηεξήζεθε   φηη   ε   ζπλερηδφκελε   θαη   απμεηηθή   έκθαζε   ζηηο   

νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο, απφ ηε Γηνίθεζε ζηνπο γηαηξνχο, κείσλε ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε θαη επεξέαδε ηελ αληηιακβαλφκελε απηνλνκία ησλ ηαηξψλ ζε βαζκφ 

ηθαλφ λα επεξεάζεη ηελ   πνηφηεηα   θαη   ηελ   ηζφηηκε   παξνρή   ηεο   πγεηνλνκηθήο  

πεξίζαιςεο,   ελψ   δελ παξαηεξνχληαλ θαη αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο. Δπηπξφζζεηα 

παξαηεξνχληαλ κείσζε ησλ ρξήζηκσλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ 

πεξίζαιςε ησλ αζζελψλ κε ηαπηφρξνλε θαηαγξαθή πξφσξσλ εμηηεξίσλ.   

 

1.5.1.6 Ιριαλδηθά DRGs 

 

Σα  Ιξιαλδηθά  DRGs  (G-DRG)  πηνζεηήζεθαλ  ην  2005  απφ  ην  

απζηξαιηαλφ ζχζηεκα DRGs (AR-DRG) κε ζηφρν ηελ ηαμηλφκεζε ηεο εκεξήζηαο 

λνζειείαο θαη ηνλ έιεγρν  ηεο  δξαζηεξηφηεηαο  ηεο  λνζνθνκεηαθήο  θξνληίδαο.  Γελ  

πεξηιακβάλνπλ  ηηο δνκέο απνθαηάζηαζεο θαη ηηο δνκέο γεξηαηξηθήο θξνληίδαο θαη 

ρξφλησλ ςπρηαηξηθψλ λνζεκάησλ.  Η  ηξέρνπζα  εθαξκνγή  βαζίδεηαη  ζηελ  6ε  

απζηξαιηαλή  έθδνζε  θαη εθαξκφδεηαη απφ ην 2009 παξάιιεια κε ηε ηαμηλφκεζε 

θαη ηεο εμσλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο ζε έλα εληαίν ζχζηεκα, ηα TRGs (Treatment-

Related Groups) (O‘Reilly et al., 2011).  

Η αμηνιφγεζε ησλ Ιξιαλδηθψλ DRGs ηεθκεξίσζε ηε ζχγθιηζε ζηα κέζα 

θφζηε ησλ  παξερφκελσλ  ππεξεζηψλ,  ησλ  λνζειεπηηθψλ  ηδξπκάησλ,  πνπ  ζρεηίδεηαη  

κε  ην κείγκα ησλ αζζελψλ θαη ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα ηείλνπλ πξνο ην κέζν 

θφζηνο ηνπ ζπλφινπ  ησλ  λνζνθνκείσλ.  Χζηφζν  δελ  ελζσκαηψλνληαη  δείθηεο  

πνηφηεηαο  θαη απνδνηηθφηεηαο  ψζηε  λα  είλαη  μεθάζαξν  απφ  πνχ  πξνήιζε  ε  

κείσζε  ηνπ  θφζηνπο (O‘Reilly et al., 2011). ήκεξα ηα TRGs  ρξεζηκνπνηνχληαη 
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εθηφο ηεο απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκείσλ, γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο πγείαο αιιά θαη 

ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ  λνζειεπηηθψλ  δνκψλ.  Δπηπιένλ  ε  παξνρή  ηδησηηθψλ  

ππεξεζηψλ  πγείαο  απφ  ηηο δεκφζηεο   λνζειεπηηθέο   δνκέο,   κε   ηα   DRGs,   είλαη   

πιενλεθηηθφηεξε   απφ   ην πξνεγνχκελν ζχζηεκα απνδεκίσζεο (DoHC, 2010b).  

 

1.5.1.7 Πορηογαιηθά DRGs 

 

Η  Πνξηνγαιία  ήηαλ  ε  πξψηε  ρψξα  κε  εζληθφ  ζχζηεκα  πγείαο  (NHS)  

πνπ ελζσκάησζε   ηα   DRGs   (AP-DRG),   γηα   ηε   δηακφξθσζε   ησλ   

λνζνθνκεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ,  ζε  εζληθφ  επίπεδν  ην  1990,  θαη  ηελ  εθαξκνγή  

ηνπ  πιαηζίνπ  ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπζηεκάησλ αζθάιηζεο.  

Η βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ δηακέζνπ ηεο δηαθάλεηαο θαη ε 

δηθαηφηεξε θαηαλνκή ηνπο πεξηιακβάλνληαλ ζηνπο λένπο ζηφρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο 

απνδεκίσζεο (Dismuke & Guimaraes, 2002). Χζηφζν, ν θχξηνο ζηφρνο ηεο 

εηζαγσγήο ησλ DRGs ήηαλ  λα  ππάξμεη  αθφκα  ζηελφηεξε  ζχλδεζε  ησλ  πφξσλ  γηα  

ηελ  ελδνλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε κε ηηο εθξνέο ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

(Dismuke & Sena, 1999). Σα πνξηνγαιηθά DRGs κε ηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή 

ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή ην 2006 (21ε έθδνζε) θαη θαιχπηνπλ ην 75-85% ηεο 

λνζνθνκεηαθήο δαπάλεο. Απνηεινχληαη απφ 25 θχξηεο   δηαγλσζηηθέο   θαηεγνξίεο   

αληηζηνηρηδφκελεο   ζε   φξγαλν   ή   ζχζηεκα   ηνπ αλζξψπηλνπ   ζψκαηνο   θαη   κία   

θαηεγνξία   γηα   πεξηπηψζεηο   πςεινχ   θφζηνπο (κεηακνζρεχζεηο), 

ελζσκαηψλνληαο 669 νκάδεο.  

ηελ εθαξκνγή ησλ πνξηνγαιηθψλ DRGs πεξηιακβάλνληαη δείθηεο 

πνηφηεηαο θαη  επηβξάβεπζεο  κέζσ  ησλ  κεησκέλσλ  επαλεηζαγσγψλ  ηηο  πξψηεο  

κέξεο  θαη  ηνπ κείγκαηνο  ησλ  ρεηξνπξγείσλ  κε  αχμεζε  ησλ  ρεηξνπξγείσλ  

εκέξαο.  Δπηπιένλ  ε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο επηρεηξείηαη κέζσ ηεο αχμεζεο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο κείσζεο ηεο ΜΓΝ. Οη Dismuke & Sena (1999), 

θαηέγξαςαλ αχμεζε ηεο ηερληθήο απνδνηηθφηεηαο  θαη  ηεο  παξαγσγηθφηεηαο  ησλ  

δηαγλσζηηθψλ  ηερλνινγηψλ  κεηά  ηελ εηζαγσγή ησλ πνξηνγαιηθψλ DRGs ζηα 

λνζειεπηηθά ηδξχκαηα.  

ε κειέηεο ηνπ 2004 θαη ηνπ 2008 παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο Μέζεο 

Γηάξθεηαο Ννζειείαο (ΜΓΝ), αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ έπαηξλαλ εμηηήξην, ελψ 

ηα πνζνζηά πιεξφηεηαο θπκαίλνληαλ ζην 75%. Σα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ 
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ηεθκεξίσλαλ κία πηζαλή αχμεζε ηηο απνδνηηθφηεηαο ησλ ζεξαπεπηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ελψ  ηαπηφρξνλα απμήζεθε  θαη  ε  πνιππινθφηεηα  ησλ  λνζειεπφκελσλ  

αζζελψλ  (Bentes  et  al.,  2004; Mateus,  2008).  ε  πξφζθαηε  κειέηε  γηα  ηηο  2,5  

δεθαεηίεο  εθαξκνγήο  ησλ  DRGs  ν Mateus (2011) επηβεβαηψλεη ηε ζεηηθή επίδξαζε  

ζηελ νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε θαη έιεγρν  ησλ  πφξσλ  ζηα  λνζνθνκεία,  ηελ  

αχμεζε  ησλ  αζζελψλ  κε  ηελ  παξάιιειε κείσζε ηεο ΜΓΝ, κεηαθξάδνληαο ηα ζε 

αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ιφγσ ησλ DRGs. Αθφκε, ε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ κέζσ ησλ DRGs κε πιεξνθνξίεο γηα ηε  λνζεξφηεηα  θαη  ηα  

πξσηφθνιια  ζεξαπείαο  ζπκβάιινπλ  ζηε  ράξαμε  πνιηηηθήο πγείαο.   

 

1.5.1.8 Σθαλδηλαβηθά DRGs 

 

Σα  ζθαλδηλαβηθή  θξάηε,  ε  Γαλία,  ε  Φηλιαλδία  ε  νπεδία,  ε  Ιζιαλδία,  

ε Ννξβεγία θαη κεηαγελέζηεξα ε Δζζνλία εθάξκνζαλ απφ ην 1996 έλα θνηλφ 

ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο DRGs, γλσζηφ σο NordDRG ην νπνίν δέρεηαη εηήζηα 

αλαβάζκηζε (Linna & Virtanen, 2011). Καηεγνξηνπνηείηαη ζε δχν εθδφζεηο, ηελ 

θιαζζηθή πνπ θαηαρσξεί ηνπο  αζζελείο  ζε  DRG  αλάινγα  κε  ηα  λνζνθνκεηαθά 

δεδνκέλα  θαη  ηελ  πιήξε  πνπ ρξεζηκνπνίεη θαη εμσλνζνθνκεηαθά ζηνηρεία. Η πιήξεο 

έθδνζε ηνπο πεξηιακβάλεη 983 νκνηνγελείο δηαγλσζηηθέο νκάδεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

219 γηα εκεξήζηα λνζειεία θαη 190  γηα  εμσλνζνθνκεηαθή  θξνληίδα  (Kautiainen  et  

al.,  2011;  Serdén  &  Heurgren, 2011).   

Σν θηιαλδηθφ ζχζηεκα DRGs, ρσξηζκέλν ζε δχν ζπζηήκαηα DRGs 

(NordDRG θιαζηθφ & NordDRG νινθιεξσκέλν ζχζηεκα), άξρηζε λα εθαξκφδεηαη 

απφ ην 1995 γηα ηελ είζπξαμε πιεξσκψλ ησλ λνζνθνκείσλ απφ ηνπο δήκνπο 

(εξγαιείν ρξέσζεο) θαη φρη γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαζψο ην θηιαλδηθφ 

ζχζηεκα πγείαο είλαη πιήξσο απνθεληξσκέλν.  ηε   ζπλέρεηα   ρξεζηκνπνηήζεθε   σο   

εξγαιείν   πξνγξακκαηηζκνχ, απνηίκεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ 

ππεξεζηψλ, ελψ ζε εζληθφ επίπεδν σο ζχζηεκα  αμηνιφγεζεο  (Kautiainen  et  al.,  

2011).  Η  αμηνιφγεζε  ηνπ  θηιαλδηθνχ κνληέινπ  DRGs  αλαδεηθλχεη  σο  κείδνλ  

πξφβιεκα  ηελ  αλππαξμία  θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ   γηα   ηελ   νκνηφκνξθε   

εθαξκνγή   ηνπ   θαη   δελ   ππάξρνπλ   θίλεηξα   γηα πνηνηηθφηεξε  θαη  απνδνηηθφηεξε  

θξνληίδα  πγείαο.  ηνλ  αληίπνδα,  ζηα  λνζειεπηηθά ηδξχκαηα πνπ εθαξκφδεηαη έρεη 

βειηησζεί ε νξγάλσζε, ε δηαρείξηζε θαη ε θαηαγξαθή ηνπ  θφζηνπο  ζε  ζπζρεηηζκφ  
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κε  ηελ  θσδηθνπνίεζε  ησλ  αζζελψλ  (Kautiainen  et  al., 2011;   Häkkinen   &   

Linna,   2005).   χκθσλα   κε   ηνλ      Häkkinen,   (2010),   ν απνθεληξσκέλνο 

ραξαθηήξαο ηνπ ζπζηήκαηνο νδεγεί ζε πνιχ απνδνηηθέο ππεξεζίεο ρσξίο φκσο λα 

ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία ζε φξνπο λνζνθνκεηαθψλ εθξνψλ.  

Σα ζνπεδηθά DRGs, αληίζεηα κε ηα θηιαλδηθά DRGs, πηνζεηήζεθαλ ην 

1995 γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο θαη ηε κεηάβαζε ζε έλα πην 

επηθεληξσκέλν ζχζηεκα  ζηνλ  αζζελή.  Δθηφο  απφ  ηελ  αχμεζε  ηελ απνδνηηθφηεηαο  

ζηνρεχνληαλ  ε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ε ζπξξίθλσζε ησλ ρεηξνπξγηθψλ 

ιηζηψλ αλακνλήο θαη  ε  ειεπζεξία  ζηελ  επηινγή  λνζειεπηηθνχ  ηδξχκαηνο  απφ  ην 

αζζελή  ψζηε  λα δεκηνπξγεζεί   έλαο   άηππνο   αληαγσληζκφο   κεηαμχ   ησλ   

λνζνθνκείσλ   (Serdén   & Heurgren, 2011). Πξφζθαηε κειέηε αμηνιφγεζεο ηνπο 

θαηέιεμε ζην φηη βειηηψζεθε ε δηαθάλεηα  θαη  ε  παξαγσγηθφηεηα  ησλ  

λνζνθνκείσλ.  Παξάιιεια  δηεπθνιχλζεθε  ε επηθνηλσλία  κεηαμχ  ησλ  αξκφδησλ 

θνξέσλ,  ε  ΜΓΝ  κεηψζεθε  ζεκαληηθά,  ηέζεθαλ πνηνηηθνί  δείθηεο  ζηελ  

απνδεκίσζε  θαη  ζπξξηθλψζεθε  ε  αξρηθή  αληίζηαζε  ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεηά ηελ ελεκέξσζε ηνπ γηα ηα νθέιε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο  

(Serdén & Heurgren, 2011; Lindqvist, 2008).  

Η Δζζνλία εηζήγαγε ηα DRGs ην 2003 κε ζηφρν ηε κείσζε θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ    πγεηνλνκηθψλ    δαπαλψλ    κέζσ    ηεο    αχμεζεο    ηεο    

απνδνηηθφηεηαο    θαη παξαγσγηθφηεηαο θαη φρη ηφζν ηεο δηαθάλεηαο ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ εθξνψλ. Με ηελ εθαξκνγή   ηνπ   ζπζηήκαηνο   επηηεχρζεθαλ   νη   

θχξηνη   ζηφρνη   γηα   ελίζρπζε   ηεο απνδνηηθφηεηαο   θαη   κείσζε   ηνπ   θφζηνπο.   

Δπηπιένλ   παξέρνληαη   ηεθκεξησκέλα δεδνκέλα  πνπ  θαζηζηνχλ  δπλαηή  ηελ  

νξζνινγηθφηεξε  ζχγθξηζε  ησλ  λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ  ρσξίο  φκσο  λα  ππάξρνπλ  

πνηνηηθά  θξηηήξηα  γηα  ηελ απνδεκίσζε  ηνπο (Kahur et al, 2011).  

 

1.5.2 Δξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ ηελ δηεζλή εθαξκνγή ησλ DRGs 

 

Αθνινπζψληαο   ην   παξάδεηγκα   ησλ   Ηλσκέλσλ   Πνιηηεηψλ,   πνιιέο   

ρψξεο δηεζλψο  πηνζέηεζαλ  ή  εθάξκνζαλ  λέα  ζπζηήκαηα  θνζηνιφγεζεο  θαη  

απνδεκίσζεο βαζηζκέλα ζηα DRGs. Σν 1992, ε Απζηξαιία έζεζε ζε ιεηηνπξγηθή 

εθαξκνγή ην δηθφ ηεο ζχζηεκα DRGs (AN DRGs) βαζηζκέλν ζην ζχζηεκα 

πγεηνλνκηθήο ηεο πεξίζαιςεο ελψ  ζηελ  αζηαηηθή  ήπεηξν  πξψηε  εθάξκνζε  ηα  
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DRGs  ε  Νφηηνο  Κνξέα  ην  1997,  αθνινχζεζε  ε  Ιαπσλία  ην  1998  θαη  πνιχ  

αξγφηεξα  ε  Σαηβάλ  (Tw-DRGs)  ην  2009. Κχξηνο ζθνπφο φισλ ησλ 

πξναλαθεξζεηζψλ ρσξψλ ήηαλ ε πεξηζηνιή θαη ν έιεγρνο ησλ δαπαλψλ.  

 

1.5.2.1 Ασζηραιηαλά DRGs 

 

 

Η πξψηε πξνζπάζεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Απζηξαιηαλψλ DRGs (AN-

DRGs) αλάγεηαη  ζην  1988,  απφ  ηελ  Οκνζπνλδηαθή  Τπεξεζία  Τγείαο,  λα  

ελζσκαηψζεη  ηα DRGs ζηε ζπκθσλία πεξίζαιςεο Medicare (1988-1993) κεηαμχ 

ηεο Κνηλνπνιηηείαο (θεληξηθή θπβέξλεζε) θαη νθηψ Πνιηηεηψλ. Σαπηφρξνλα 

ζρεδίαζε θαη ρξεκαηνδφηεζε ηελ πξψηε πινπνίεζε ηνπο ζηε Βηθηφξηα ην 1992 

(McNair & Duckett, 2002).  

Οη ζηφρνη εθαξκνγήο ησλ απζηξαιηαλψλ DRGs θαη ησλ 

επαλαιακβαλφκελσλ αλαζεσξήζεσλ   ηνπο   επηηεχρζεθαλ   ζε   ζεκαληηθφ   βαζκφ   

θαζψο   απμήζεθαλ   νη εηζαγσγέο θαη κεηψζεθε ζεκαληηθά ην θφζηνο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (Ettelt et al., 2006;  Street et al., 2007). ε πξφζθαηε 

έξεπλα ην απζηξαιηαλφ ππνπξγείν πγείαο θαηέγξαςε κείσζε ηεο Μέζεο Γηάξθεηαο 

Ννζειείαο ζε ηδησηηθά (32,4%)  θαη δεκφζηα λνζειεπηηθά   ηδξχκαηα   (19,6%),   

απνδηδφκελε   ζε   αχμεζε   ηεο   απνδνηηθφηεηαο. Πξφζζεηα  ζε  ζπγθξηηηθή  κειέηε  

(Απζηξαιία,  ΗΠΑ,  Πνξηνγαιία)  παξαηεξήζεθε ππνρψξεζε ηεο ΜΓΝ θαη αχμεζε 

ηφζν ησλ λνζειεπφκελσλ αζζελψλ φζν θαη απηψλ πνπ έπαηξλαλ εμηηήξην 

απνδίδνληαο ηα ζε απνδνηηθφηεξεο ππεξεζίεο πγείαο (Mateus, 2008).  

 

 

1.5.2.2 Ταϊβαλέδηθα DRGs 

 

Σν ηατβαλέδηθν ζχζηεκα απνδεκίσζεο κε βάζε ηα DRGs (TW-DRG) 

ηέζεθε ζε εθαξκνγή ζηηο αξρέο ηνπ 2010 θαη πεξηιακβάλεη 1.029 νκνηνγελείο 

δηαγλσζηηθέο νκάδεο.  Οη  ζηφρνη  πινπνίεζεο  ηνπο  εζψθιεηαλ  ηε  ζπγθξάηεζε  ηνπ  

θφζηνπο  θαη  ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζην 

πιαίζην κηαο εληαίαο πιεξσκήο κέζα ζε έλα θαζνιηθφ ζχζηεκα αζθαιηζηηθήο 
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θάιπςεο πνπ είρε θαζηεξσζεί ην 1995 (Bureau of National Health Insurance, 2013). 

  

Πξφζθαηε  κειέηε  αμηνιφγεζεο  έδεημε  κείσζε  ηφζν  ηεο  Μέζεο  

Γηάξθεηαο λνζειείαο (10%) φζν θαη ηεο έληαζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

θξνληίδαο σζηφζν δελ  κεηαβιήζεθαλ  νη  εθβάζεηο  ηεο  πγείαο  ησλ  αζζελψλ  

(Cheng,  et  al.,  2012).  ε αληίζηνηρε  έξεπλα  παξαηεξήζεθε  αχμεζε  ηεο  

απνδνηηθφηεηαο  απφ  ηε  κείσζε  ηνπ θφζηνπο  θαη  ηελ  αιιαγή  ηεο  ζπκπεξηθνξάο  

ηνπ  ηαηξηθνχ  πξνζσπηθνχ  ελψ  δελ απμήζεθαλ νη επηπινθέο θαη ε ζλεζηκφηεηα 

ησλ αζζελψλ κεηά ην εμηηήξην. Δπηπιένλ, εληφο  δηαζηήκαηνο  30  εκεξψλ  δελ  

απμήζεθαλ  νη  επαλεηζαγσγέο  αιιά  κεηψζεθε ζεκαληηθά  ε  θεξδνθνξία  

λνζνθνκείσλ  βξαρείαο λνζειείαο  αλαδεηθλχνληαο  άκεζα πξφβιεκα ζηελ 

θσδηθνπνίεζε θαη θνζηνιφγεζε (Lin, 2011; Yan, 2011).   

 

1.5.2.3 Ιζραειηλά DRGs 

 

Σα  ηζξαειηλά  DRGs  (DPs)  άξρηζαλ  λα  εθαξκφδνληαη  πεξηνξηζκέλα  απφ  

ην 1990, πξνεξρφκελα απφ ηα ακεξηθάληθν ζχζηεκα DRGs, κε κηα βάζε 30 

νκνηνγελψλ δηαγλσζηηθψλ νκάδσλ θαη ζήκεξα θηάλνπλ ηηο 150. Σα DPs 

απνδεκηψλνπλ κφλν ην 1/3 ησλ  εηζαγσγψλ  ελψ  ηα  2/3  θαιχπηνληαη  απφ  ην  

εκεξήζην  λνζήιην.  Δπηπιένλ  δελ πεξηιακβάλνπλ  δηαγλψζεηο  αιιά  κφλν  ηαηξηθέο  

πξάμεηο  ρσξίο  λα  ππνινγίδνπλ  ηελ ειηθία ή ζπλνδέο λφζνπο ησλ αζζελψλ (Rosen, 

2011).  

Ο Shmueli (2000), ζε έξεπλα γηα ηελ επίδξαζε ησλ DPs, αλέθεξε 

κεησκέλε κέζε  δηάξθεηα  λνζειείαο,  αχμεζε  ησλ  εηζαγσγψλ  ησλ  πεξηπηψζεσλ  κε  

θεξδνθφξα DRGs κε πηζαλή ρξήζε πεξηηηήο θξνληίδαο θαη ησλ επαλεηζαγσγψλ 

ρσξίο σζηφζν λα παξαηεξείηαη κεηαβνιή ζηνπο δείθηεο ζλεζηκφηεηαο.  

 

 

1.6 Αμηνιφγεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ησλ DRG 

 

Η  εηζαγσγή  ελφο  πξννπηηθνχ  ζπζηήκαηνο  απνδεκίσζεο  βαζηδφκελνπ  

ζηα DRGs  ζπλέηεηλε  ζεκαληηθά  ζηνλ  έιεγρν  θαη  ηε  ζπγθξάηεζε  ησλ  δαπαλψλ  

πγείαο θαζψο ζπλδχαζε ηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία ησλ αζζελεηψλ κε ηελ 
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νξζνινγηθφηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ (Αιεηξάο θαη ζπλ., 2002). ηε Φηιαλδία ε 

κεηαξξχζκηζε ησλ DRGs έδσζε    ηε   δπλαηφηεηα   ζηνπο    δήκνπο   λα   

βειηηψζνπλ   ηνλ   νηθνλνκηθφ   ηνπο πξνγξακκαηηζκφ  θαη  λα  ζρεκαηίζνπλ  κηα  

ζπλνπηηθή  εηθφλα  γηα  ηηο  ππεξεζίεο  πνπ ρξεκαηνδνηνχλ (Lehtonen, 2007).     

Χζηφζν κεηά ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή ησλ DRGs ζηα ειβεηηθά 

λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ην 2012, γηα ηελ παξνρή λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, κε 

ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο   απνδνηηθφηεηαο   θαη   ηνλ   έιεγρν   ηνπ   θφζηνπο   

δηακέζνπ   ηεο   δηαθάλεηαο, αλαδείρζεθαλ πνιιαπιά εζηθά δηιιήκαηα. Γηιιήκαηα 

πνπ πεξηθιείνπλ ην θφζηνο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε ζρέζε κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο  πεξίζαιςεο,  ηελ  

ηζφηηκε  πξφζβαζε  ησλ  αζζελψλ  αιιά  θαη  ηηο επηδξάζεηο ηνπο ζην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ (Fourie et al, 2014).   

Σν θφζηνο, ε πνηφηεηα θαη ε πξνζβαζηκφηεηα πεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα 

ηεο «αλαδηαλεκεηηθήο δηθαηνζχλεο» γηα κηα δίθαηε θαηαλνκή ησλ πγεηνλνκηθψλ 

αγαζψλ κεηαμχ ησλ πνιηηψλ (Fourie et al, 2014). Απηφ ζήκαηλε φηη ε απαίηεζε γηα 

δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ζηηο πγεηνλνκηθέο δαπάλεο νδήγεζε ζε ζπγθξνχζεηο ην ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ, ζε  φξνπο  επεκεξίαο  κεηαμχ  ησλ  νξζφηεξσλ  επηινγψλ  γηα  ηνπο  

αζζελείο  θαη  ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ (Fässler, 

et al., 2015).  

Η κεηαξξχζκηζε ησλ  DRGs ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα επεξέαζε ζεηηθά ηηο 

πξαθηηθέο ππνινγηζκνχ, ζπγθξάηεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο θαζψο έδσζε ψζεζε 

γηα   απνδνηηθφηεξεο   θαη   πνηνηηθφηεξεο   παξερφκελεο   ππεξεζίεο   θξνληίδαο   κε   ηε 

ζπζρέηηζε  ησλ    ζπληειεζηψλ  παξαγσγήο  κε  ηε  ιακβαλφκελε  απνδεκίσζε  

θαη ηαπηφρξνλα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο (Μπαιαζνπνχινπ, 2010;  Busse & 

Quentin, 2011;  Cots et al, 2011). Απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο εθαξµνγήο ησλ DRGs 

θάλεθε φηη βειηηψλνπλ ηελ νξγαλσηηθνδηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνµείσλ 

δεµηνπξγψληαο δνµέο θαη ζέζεηο ππεπζπλφηεηαο. Έηζη, θαζηζηνχλ δπλαηέο ηηο 

ζπγθξίζεηο µε θνηλή βάζε θαη δεδνµέλα ηφζν µεηαμχ λνζνθνµείσλ πνπ αλήθνπλ 

ζηα ίδηα ζχζηεµα πγείαο, φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν (Euro –  DRGs θαη I-DRGs). 

Βειηηψλνληαο ην ζχζηεµα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο,  πξνζαλαηνιίδνπλ  ηνπο 

αζζελείο  ζηελ  εμσλνζνθνµεηαθή  πεξίζαιςε,  ελψ εµπεηξηθά  αλαθέξεηαη  φηη  

µεηψλνπλ  ηε  δηάξθεηα  λνζειείαο  ρσξίο  απηφ  λα  έρεη αληίθηππν ζηελ παξερφµελε 

πνηφηεηα (Γείηνλα, 2009).  



34 
 

Χζηφζν  ηα DRGs δελ δίλνπλ ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα γηα ηε ρξήζε 

απνηειεζκαηηθψλ σο πξνο ην θφζηνο (cost-effective) δηαδηθαζηψλ αθνχ δελ 

βαζίδνληαη ζε θάπνην ζχλνξν θφζηνπο- απνηειεζκαηηθφηεηαο  θαη  σο  εθ  ηνχηνπ  

κπνξνχλ  λα  ζηεξήζνπλ  απφ  ηνπο  αζζελείο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο πξάμεηο.  

Αληίζεηα κπνξνχλ λα σζήζνπλ ζε έλα πηζαλφ κέζν έιιεηκα 

απνδνηηθφηεηαο  εμαηηίαο ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ DRGs απφ ην κέζν φξν ηνπ θφζηνπο 

ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ  (Donaldson  &  Magnussen,  1992).  Οη  Herwartz  &  

Strumann  (2014),  ζε κειέηε ηνπο γηα ηε γεξκαληθή εθαξκνγή ησλ DRGs θαηέιεμαλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη κε ηελ   παξέιεπζε   ηνπ   ρξφλνπ   κεηψζεθε   ε   απνδνηηθφηεηα   

ησλ   λνζνθνκείσλ   θαη ζπξξηθλψζεθε  ε  πξψηε  ζεηηθή  επηξξνή  ησλ  DRGs.    Η  

κείσζε  ζηελ  έληαζε  ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πφξσλ δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα 

αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο αιιά ελδερνκέλσο ρεηξνηέξεπζε ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο.   

ηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο ε εθαξκνγή ησλ DRGs ζηφρεπε ζηε βειηίσζε 

ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ πεξίζαιςεο θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, λα δηεπξπλζεί θαη ε ζχγθξηζε πνηνηηθψλ δεηθηψλ κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ. 

Χζηφζν, ηα DRGs κπνξνχλ λα ζέζνπλ κηα ελ γέλεη απεηιή ζηελ πνηφηεηα ηεο 

θξνληίδαο πγείαο, αθνχ ηα θπξίαξρα θίλεηξα ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ είλαη λα 

κεηψζνπλ ηα θφζηνο αλά αζζελή αλεμαξηήηνπ απνηειέζκαηνο ή λα παξαιείςνπλ 

απαξαίηεηεο δηαγλσζηηθέο θαη  ζεξαπεπηηθέο  δηαδηθαζίεο.  Η  πνηφηεηα  νξίδεηαη  

σο  νπνηαδήπνηε  πηπρή  ηεο θξνληίδαο   πγείαο   πνπ   σθειεί   ηα   λνζειεπφκελα   

άηνκα   θαηά   ηε   δηάξθεηα   ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πεξίζαιςεο, ή ζπκβάιιεη ζεηηθά 

ζηελ έθβαζε ηεο πγείαο ηνπο κεηά ηελ ζεξαπεία θαη σο εθ ηνχηνπ ε νπνηαδήπνηε 

παξάιεηςε ζα κεηψζεη ηελ πνηφηεηα (Busse et al, 2013).               

ε   δχν   ζρεηηδφκελεο   κειέηεο   γηα   ηελ   πνηφηεηα   ηεο   πεξίζαιςεο   

ησλ ειηθησκέλσλ  αζζελψλ  ηνπ  Medicare  ζηηο  ΗΠΑ,  δηαθάλεθε  φηη  ε  

ζλεζηκφηεηα  δελ κεηαβιήζεθε   θαη   ζπλερίζηεθε   ε   βειηίσζε   ησλ   δηαδηθαζηψλ   

πεξίζαιςεο   ζηα λνζειεπηήξηα  πξηλ  θαη  κεηά  ηελ  εηζαγσγή  ησλ  DRGS,  αιιά  

ππήξρε  κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα νη αζζελείο λα πάξνπλ εμηηήξην ζε κε ζηαζεξή 

θαηάζηαζε γηα ηελ πγεία ηνπο  (20%)  ρσξίο  σζηφζν  λα  απμεζεί  ν  δείθηεο  

ζλεζηκφηεηαο  (Rogers  et  al,  1990; Busse et al, 2013). ηε Γεξκαλία, ε ζλεζηκφηεηα 

30 εκέξεο κεηά ην εμηηήξην, κεηψζεθε θαη βειηηψζεθαλ νη δείθηεο πνηφηεηαο θαηά 

ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν (Fürstenberg et al., 2011).             
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Σα   DRGs   παξέρνπλ   κηα   ζπλνπηηθή   κέζνδν   γηα   ηελ   ππνβνιή   

εθζέζεσλ δξαζηεξηφηεηαο   ησλ   λνζνθνκείσλ   θαη   πξνάγνπλ   ηε   ζχγθξηζε   ηνπο   

κε   δείθηεο απνδνηηθφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο απφ ηα 

ζπιιεγφκελα ζηνηρεία. Υαξαθηεξηζηηθφ   παξάδεηγκα   απνηεινχλ   Δπξσπατθέο   

ρψξεο   (Γαιιία,   Ιζπαλία, Ιξιαλδία, Φηιαλδία) πνπ ζπγθξίλνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ 

λνζειεπηηθψλ ηνπο ηδξπκάησλ (ΜΓΝ, επηπινθέο). Πξφζζεηα ε ζχγθξηζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο επηηξέπεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη κέηξεζεο ηνπ θιηληθνχ 

θφζηνπο θαζψο θαη ησλ λνζνθνκεηαθψλ εθξνψλ επηηπγράλνληαο   ηε   θαιχηεξε   θαη   

νξζνινγηθφηεξε   δηαρείξηζε   ησλ   δηαηηζέκελσλ νηθνλνκηθψλ θεθαιαίσλ κε 

απμεκέλν σζηφζν δηνηθεηηθφ θφζηνο απφ ηηο ζρεηηδφκελεο αξρέο (Busse & Quentin, 

2011; Cots etal, 2011). 

Οη θηιαλδηθέο δεκνηηθέο αξρέο κε ηα DRGs  ζχγθξηλαλ  ηνπο  παξφρνπο  

πγεηνλνκηθψλ  ππεξεζηψλ  θαη  αλαθαηέλεηκαλ  ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο κε ππφβαζξν 

ηηο αλάγθεο θαη ην θφζηνο ηνπο (Lehtonen, 2007). Η  ζπγθέληξσζε  κεγάινπ  

αξηζκνχ  αζζελψλ  ζε  έλα  πνιχ  κηθξφηεξν  αξηζκφ Οκνηνγελψλ  Γηαγλσζηηθψλ  

θαηεγνξηψλ  πξνάγεη  ηε  δηαθάλεηα  θαη  ηελ  αθξηβέζηεξε κέηξεζε ηεο 

λνζνθνκεηαθήο δξαζηεξηφηεηαο (Busse & Quentin, 2011; Busse, 2006). Με απηφ 

ηνλ ηξφπν δηεπθνιχλεηαη ν έιεγρνο απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη ηνπο 

ζρεηηδφκελνπο ρξεκαηνδφηεο ησλ λνζνθνκείσλ ελψ δεκηνπξγείηαη έλα πιαίζην 

ειέγρνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ (Γείηνλα, 2009).  

Ο πξψηηζηνο ζηφρνο γηα κείσζε ησλ εκεξψλ λνζειείαο κε ηελ εθαξκνγή 

ησλ DRGs  κπνξεί  λα  νδεγήζεη  ζε  θαιχηεξεο  εθβάζεηο  ησλ  λνζειεπφκελσλ  

αζζελψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, κείσζε ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ θαη ησλ 

αλαπεξηψλ πνπ  εκθαλίδνληαη  ζην  λνζνθνκείν  θαη  αχμεζε  ηεο  ηθαλνπνίεζεο  

ηνπο. Σα  DRGs ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο λνζειείαο αλά 

πεξηζηαηηθφ, ηε κείσζε ησλ  ιηζηψλ  αλακνλήο  θαη  ηαπηφρξνλα  απμάλνπλ  ηνλ  

αξηζκφ  ησλ  δηαγλσζζέλησλ πεξηζηαηηθψλ παξάιιεια κε ηε ζηφρεπζε γηα βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ηεο θξνληίδαο πγείαο  (Mathauer  &  Wittenbecher  2013;  Busse  et  

al,  2013).  Χζηφζν  απμάλεηαη δπλεηηθά ε πηζαλφηεηα γηα θαθέο πξαθηηθέο φπσο 

πξφσξα (αηκαηεξά, ―bloody exits‖) εμηηήξηα κε επηπινθέο γηα ηελ πγεία ησλ 

αζζελψλ, ιαλζαζκέλεο θσδηθνπνηήζεηο (up-coding), επηινγή ‗‗πγεηψλ‘‘ αζζελψλ 

(―cherry-peaking‖) θαη αζζελψλ κε πξνζνδνθφξα DRGs   (―cream   skimming‖)   

(Fässler   et   al.,   2015).   Δπηπιένλ   κηα   ππεξβνιηθή ζπξξίθλσζε   ηεο   ΜΓΝ   

κπνξεί   λα   ζπκβάιιεη   ζηε   κείσζε   ηεο   πνηφηεηαο   ησλ παξερφκελσλ  
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ππεξεζηψλ  θαη  ηελ  αχμεζε  ησλ  επαλεηζαγσγψλ  (Or  et  al,  2013;   

Ljunggren & Sjödén, 2003).                 

Η εηζαγσγή ησλ DRGs ζηηο ΗΠΑ θαη ηε Γεξκαλία κείσζε ηε ΜΓΝ ρσξίο 

λα απμήζεη ηηο επαλεηζαγσγέο σζηφζν νη εηζαγφκελνη αζζελείο δηαγηγλψζθνληαλ σο 

‗‘πην άξξσζηνη‘‘ (up-coding) κε πνιιαπιά πξνβιήκαηα θαη κε δεπηεξεχνπζεο 

δηαγλψζεηο (Busse  et  al,  2013).  Η  εζθαικέλε  θσδηθνπνίεζε  γηα  ηελ  αχμεζε  ηεο  

απνδεκίσζεο πξνθχπηεη   είηε   απφ   θαηαρψξεζε   δεπηεξνγελψλ   δηαγλψζεσλ,   

είηε   κε   αιιαγή ζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ γηα ηε ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ ζε 

DRG κε κεγαιχηεξν θέξδνο ή ζε κε αλαγθαίεο επαλεηζαγσγέο γηα ηελ παξνρή 

πεξηηηψλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ νδεγψληαο ζε κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο (Kjerstad, 

2003; Serden et al.,2003; Cots et al, 2011).              

ηε Ρνπκαλία πνπ ηα πγεηνλνκηθά θφζηε δελ πεξηνξίζηεθαλ ζχκθσλα κε 

ηελ θιηληθή  πξαγκαηηθφηεηα  είρε  σο  επαθφινπζν  λα  ηίζεηαη  δηάγλσζε  κε  

κεγαιχηεξν πνζνζηφ  απνδεκίσζεο  (Mathauer  &  Wittenbecher  2013).  Η  αχμεζε  

ηεο  απφδνζεο δεπηεξεπνπζψλ δηαγλψζεσλ (94%) αλά πεξίπησζε κεηαμχ 1988-2000, 

παξαηεξήζεθε ζηε νπεδία απφ ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο ελψ ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ κε δεπηεξεχνπζα δηάγλσζε απφ 

ην 29% αλήιζε ζην 46% ην 1988 (Serden et al.,2003). Αληίζεηα ζηε Ννξβεγία 

εκθαλίζηεθε ην θαηλφκελν ηνπ ρακεινχ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο κε κείσζε ηεο 

έληαζεο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πφξσλ,   νδεγψληαο   ζε   αχμεζε   ησλ   

επαλεηζαγσγψλ   (Kjerstad,   2003).   Γηα   λα αληηκεησπηζηεί ην θαηλφκελν ηεο 

ιαλζαζκέλεο ηαμηλφκεζεο ζην γεξκαληθφ ζχζηεκα πγείαο,    νκάδα    εηδηθψλ   

ειεγθηψλ    επηζθέπηεηαη    ηα    λνζνθνκεία    θαη    ειέγρεη ηπραηνπνηεκέλα ηα 

θιηληθά θαη εξγαζηεξηαθά ζηνηρεία ησλ λνζειεπζέλησλ αζζελψλ (Cots et al., 2011).  

Ο ζηφρνο γηα ειαρηζηνπνίεζε ηεο ΜΓΝ νδήγεζε ζην θαηλφκελν ησλ 

πξφσξσλ (αηκαηεξψλ)  εμηηεξίσλ  θαη  ζηε  κεηαθνξά  αζζελψλ  ζε  

εμσλνζνθνκεηαθέο  κνλάδεο ρσξίο λα είλαη ζαθέο αλ νθείιεηαη ζε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο. Γηα ηελ απνθπγή ησλ    πξφσξσλ    εμηηεξίσλ    εθαξκφδνληαη     

δηεζλψο    πνιηηηθέο    πξφιεςεο    κε ραξαθηεξηζηηθφ  παξάδεηγκα  ηελ  Αγγιία  πνπ  

δελ  απνδεκηψλεη  ηα  λνζνθνκεία  γηα επαλεηζαγσγέο   30   εκέξεο   κεηά   ην   

εμηηήξην   ελψ   θαη   ε   Γεξκαλία   κεηψλεη   ηελ θαηαβαιιφκελε απνδεκίσζε ζην ίδην 

ρξνληθφ δηάζηεκα (Goldfield, 2010; Cots et al, 2011).  ην  ηηαιηθφ  ζχζηεκα  πγείαο  

κεηά  ηελ  εηζαγσγή  ησλ  DRGs  ην  1995  ελψ πεξηνξίζηεθαλ νη εηζαγσγέο (17%) 
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απμήζεθαλ θαηά 7 θφξεο νη ρξήζεηο ησλ εκεξήζησλ λνζνθνκείσλ (Busse et al, 

2013). Δπηπξφζζεηα, παξαηεξήζεθε ζε κειέηε φηη κε ηα DRGs  απμάλεηαη  ε  ρξήζε  

ηεο  ΠΦΤ  θαη  ηαπηφρξνλα  βειηηψλεηαη  ε  παξαγσγή  θαη θαηαλνκή  ησλ  

πγεηνλνκηθψλ  ππεξεζηψλ  (Πξσηνβάζκηα  Φξνληίδα  Τγείαο)  (HOPE, 2006).   

Χζηφζν   κπνξεί   λα  εκθαληζηεί   ην   θαηλφκελν   ησλ   επαλαιακβαλφκελσλ 

εηζαγσγψλ    (―revolving    door‖    effect)    κεηαμχ    κνλάδσλ    απνθαηάζηαζεο    

θαη λνζνθνκείσλ ή ην θαηλφκελν ηεο επηινγήο ησλ αζζελψλ (―cream skimming‖ ή 

―cherry-peaking‖).   

Η  επηινγή  αζζελψλ  ρακειφηεξνπ  θηλδχλνπ  πνπ  κεηαθξάδεηαη  ζε  

κεησκέλε πνιππινθφηεηα θαη ζπλλνζεξφηεηα, γηα ηελ απνθπγή ππέξβαζεο ηεο 

απνδεκίσζεο ηνπ αληίζηνηρνπ DRG νδεγεί αξθεηνχο αζζελείο εθηφο λνζειεπηηθψλ 

δνκψλ (―dumping‖) ζε κνλάδεο απνθαηάζηαζεο, κε επαθφινπζεο ζπλέπεηεο γηα ηελ 

πγεία ηνπο (Cots et al, 2011;   Böcking   et   al,   2005).   ρεηηθά   θαηλφκελα   

επηινγήο   ηεο   ‗‗αθξφθξεκαο‘‘ παξαηεξήζεθαλ  ζηε  Γαιιία  θαη  ηελ  Αγγιία  

θπξίσο  απφ  ηδησηηθά  ζεξαπεπηήξηα νδεγψληαο ζε κείσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο (Mason et al, 2010; Or et al, 2013; Martinussen & Hagen, 2009). Γηα 

ηελ απνθπγή ηέηνησλ πξαθηηθψλ ππάξρνπλ κέζνδνη εληνπηζκνχ έθηνπσλ ηηκψλ 

(outliers) ζρεηηδφκελεο κε ηε δηάξθεηα λνζειείαο ή ην θφζηνο (Ννξβεγία) θαη 

θαζηεξψλνληαη επηπξφζζεηεο απνδεκηψζεηο γηα απηέο (Cots et al, 2011).  

Η  αλειαζηηθφηεηα  ηεο  δήηεζεο  θαη  ε  αζθάιηζε  νδεγνχλ  ζε  

θαηλφκελα πξνθιεηήο δήηεζεο θαη αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ γηα κεγαιχηεξν θέξδνο, 

σζηφζν γηα λα  κελ  απμεζεί  ππέξκεηξα  ν  αξηζκφο  ησλ  αζζελψλ  έρνπλ  θαζηεξσζεί    

ζπγρξφλσο ζθαηξηθνί  πξνυπνινγηζκνί  (Cots  et  al.,  2011).  Δπηπιένλ,  

κεηαθέξεηαη  θξνληίδα αζζελψλ ζε εμσηεξηθά ηαηξεία πνπ δελ απνδεκηψλνληαη απφ 

ηα DRGs κε ελδερφκελεο φκσο επηπινθέο ζηελ πγεία ησλ αζζελψλ θαη θπξηαξρεί κηα 

«κέζε πνηφηεηα» θξνληίδαο αθνχ   δελ   ιακβάλνληαη   ππφςηλ   νη   εηεξνγελείο   

πξνηηκήζεηο   ησλ   αζζελψλ   θαη θαζηεξψλεηαη κηα ηηκή ελφο κέζνπ φξνπ θφζηνπο.  

Σα κεγαιχηεξα θαη θεληξηθφηεξα λνζνθνκεία ηηκσξνχληαη απφ ηα DRGs 

επεηδή λνζειεχνπλ πην ζχλζεηα πεξηζηαηηθά ελψ δελ ππάξρνπλ νξζνινγηθά 

θίλεηξα ζε έλα ηνπηθά κνλνπσιηαθφ λνζνθνκείν ρακειήο πνηφηεηαο θαη ρακεινχ 

θφζηνπο πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε ειιείκκαηα απνδνηηθφηεηαο ζηε βάζε 

αλχπαξθηνπ αληαγσληζκνχ.  



38 
 

εκαληηθφ πξφβιεκα ησλ DRGs απνηειεί θαη ε κε αθξηβήο θνζηνιφγεζε 

ηνπο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνιιαπιέο θαη θαθέο πξναλαθεξζείζεο πξαθηηθέο, 

ζε ζπιινγή αλαμηφπηζησλ  δεδνκέλσλ,  ζηε  κε  νξζνινγηθή  θαηαλνκή  θαη  

δηαρείξηζε  ησλ  πφξσλ ηνπο θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ εμφδσλ ηνπο ζηηο ηηκέο ησλ 

DRGs (Cots et al., 2011;  Cylus & Irwin, 2010).  

 

1.7 Μειινληηθέο πξννπηηθέο 

 

Η  ρξήζε  βέιηηζησλ  πξαθηηθψλ,  κειέηεο  θαη  αμηνιφγεζεο  ησλ  

εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ αλαζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ DRGs  κπνξεί 

λα νδεγήζεη ηνπο πγεηνλνκηθνχο  θνξείο λα θαξπσζνχλ ηα δπλεηηθά νθέιε ησλ  

DRGs ζεπηπρέο δηαθάλεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο κε ηελ ηαπηφρξνλε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ελφο δηεζλνχο εξγαιείνπ 

νκαδνπνίεζεο ηνπ κείγκαηνο ησλ αζζελψλ  (case  mix  grouper  tool)  πνπ  ζα  

πεξηιακβάλεη  εληαίεο  δηαγλψζεηο  θαη θσδηθνπνηεκέλεο   ηαηξηθέο   πξάμεηο   

ζηνρεχεη   ζηε   ζπγθξηηηθή   αμηνιφγεζε   ησλ απνηειεζκάησλ  ησλ  ζπζηεκάησλ  

DRGs  θαη  ηελ  πεξαηηέξσ  βειηίσζε  ηνπο  (France, 2003).  

Θεσξείηαη δεδνκέλν φηη νη Γηαγλσζηηθέο Οκάδεο δείρλνπλ ηνλ ηχπν θαη ην 

ζχλνιν ησλ αζζελψλ, πνπ ππάγνληαη ζε θάζε δηαγλσζηηθή θαηεγνξία θαη ηε 

δηαθνξνπνίεζή ηνπο, σο πξνο ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ ζηελ ίδηα δηαγλσζηηθή 

θαηεγνξία. Η δηάξθεηα λνζειείαο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη είλαη έλαο απφ ηνπο 

βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο, ηδίσο εάλ ην έκκεζν θαη 

θεθαιαηνπρηθφ θφζηνο κνηξάδεηαη αλαινγηθά αλά εκέξα λνζειείαο ζε φινπο ηνπο 

αζζελείο (Κνληνχιε-Γείηνλα Μ., 1992). 

Η αθξηβέζηεξε θαη ε δηθαηφηεξε θνζηνιφγεζε ησλ DRGs κε ηελ 

πινπνίεζε λέσλ ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ θαη δεηθηψλ θηλείηαη πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε (Tan et al,  2011).    Αθφκε,  ε  δπλαηφηεηα  ζπλδπαζκνχ  ζπζηεκάησλ  

DRGs  κε  ζθαηξηθνχο ηκεκαηηθνχο   πξνυπνινγηζκνχο   κειεηάηαη   ζε   αξθεηά   

επξσπατθά   θξάηε   θαη   ηελ Απζηξαιία κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ παξαβαηηθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

(Donaldson & Magnussen, 1992).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ρξήζε ησλ DRGs κέζα ζε έλα ζθαηξηθφ, ηκεκαηηθφ 

θαη εηήζην πξνυπνινγηζκφ αλά πεξηνρή ή ίδξπκα ζα αλάγθαδε ηα λνζειεπηηθά 
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ηδξχκαηα λα γίλνπλ απνδνηηθφηεξα θαζψο ζα εηζέπξαηηαλ θεθάιαηα γηα νξηζκέλν θαη 

αλακελφκελν αξηζκφ πεξηπηψζεσλ κε ζπγθεθξηκέλεο δηαγλψζεηο. Χζηφζν ηα 

ζπζηήκαηα DRGs ζα πξέπεη λα γίλνπλ πην επέιηθηα θαη λα θαιχπηνπλ ηα πεξίπινθα 

πεξηζηαηηθά πνπ λνζειεχνληαη ζε  εηδηθά  λνζνθνκεία.  ρεηηθφ  παξάδεηγκα  

απνηεινχλ  νη  πξφζζεηεο  απνδεκηψζεηο πεξηπιεγκέλσλ   πεξηζηαηηθψλ   ζπγγελνχο   

θαξδηνπάζεηαο   πνπ   δελ   θάιππηαλ   ηα γεξκαληθά  DRGs  γηαηί  δελ  ιάκβαλαλ  

ππφςηλ  δείθηεο  πνιππινθφηεηαο,  ηηκσξψληαο έηζη   ηα   λνζνθνκεία   πνπ   

ππέξβαηλαλ   ην   θφζηνο   ησλ   ζπγθεθξηκέλσλ   DRGs (Sinzobahamvya et al., 

2014).    

Η   αλάπηπμε   ζπλδπαζκέλσλ   ζπζηεκάησλ   απνδεκίσζεο   κεηαμχ   

κνλάδσλ λνζνθνκεηαθήο θαη εμσλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο (απνθαηάζηαζε) 

απνηειεί κηα λέα θαη θαηλνηφκν πξαθηηθή κε ζηφρεπζε ηελ επζπγξάκκηζε κεηαμχ 

ησλ ρξεκαηνδνηψλ ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο. Η πεξίπησζε ηνπ νιιαλδηθνχ 

πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ραξαθηεξηζηηθή θαζψο βειηηψζεθε ν ζπληνληζκφο θαη 

ε πνηφηεηα ζηνπο ζρεηηδφκελνπο θνξείο σζηφζν δελ πξνζδηνξίδεηαη ην παξαγφκελν 

έξγν κε βάζε ηα DRGs (de Bakker et al, 2012). Δπηπιένλ δελ είλαη μεθάζαξνη νη 

ππάξρνληεο νξηζκνί γηα ηελ ζπλδπαζκέλε θξνληίδαο  πγείαο  ψζηε  λα  πξνζδηνξηζηεί  

ε  αληίζηνηρε  απνδεκίσζε  (Hussey  et  al., 2011).    

Η ζπλερήο αμηνιφγεζε ησλ DRGs κπνξεί λα αλαδείμεη ηελ αλζεθηηθφηεηα 

ηνπο ζε  θαθέο  πξαθηηθέο,  λα  πεξηνξίζεη  θαηλφκελα  ρεηξαγψγεζεο  απφ  ηηο  

ζρεηηδφκελεο νκάδεο (επαγγεικαηίεο πγείαο, αζθαιηζηηθνί θνξείο, αζζελείο) θαη λα 

πξνσζήζεη ηε δηαθάλεηα ζηα πγεηνλνκηθά ζπζηήκαηα (Busse et al., 2013). Η 

ζηαδηαθή εηζαγσγή θαη επέθηαζε ησλ ζπζηεκάησλ DRGs ζε εμσλνζνθνκεηαθέο δνκέο 

(δνκέο απνθαηάζηαζεο, ςπρηαηξηθήο   θαη   ρξφληαο   θξνληίδαο)   θαη   λνζειεπηήξηα   

εκεξήζηαο   θξνληίδαο (ρεηξνπξγεία  εκέξαο)  δηεζλψο  (Αγγιία,  Γεξκαλία,  νπεδία,  

Ηλσκέλεο  Πνιηηείεο) ζηνρεχεη ηφζν ζηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο φζν θαη ζηνλ 

έιεγρν ηεο δαπάλεο θαζψο νινέλα θαη κεγαιχηεξνο φγθνο πεξηζηαηηθψλ κεηαθέξεηαη 

ζε απηέο ιφγσ ησλ ηαηξηθψλ εμειίμεσλ  αιιά  θαη  ηεο  απνθπγήο  ησλ  λνζνθνκεηαθψλ  

πεξηνξηζκψλ  απφ  ηα  DRGs (Busse et al., 2013;  Relman, 1985).    

Η πξνζπάζεηα γηα παξνρή θηλήηξσλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ παξαηεξείηαη ζε αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο. ηελ 

πεξίπησζε ησλ γεξκαληθψλ DRGs νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζπλάπηνπλ ζπκβφιαηα 

πνηφηεηαο κε ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα δίλνληαο κεγαιχηεξν πφζν απνδεκίσζεο ζε 
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πεξίπησζε πνπ νη δείθηεο  ζλεζηκφηεηαο  θαη  νη  κεηεγρεηξεηηθέο  επηπινθέο  

παξακέλνπλ  ρακειά  γηα ζπγθεθξηκέλεο  πεξηπηψζεηο  (θαξδηνρεηξνπξγηθά  

πεξηζηαηηθά)  (Busse  et  al.,  2013).  

Υαξαθηεξηζηηθφ  παξάδεηγκα  ππάξρεη  θαη  ζην  αγγιηθφ  ζχζηεκα  πγείαο  

ζην  νπνίν  ε απνδεκίσζε  ησλ  λνζνθνκείσλ  είλαη  ζε  πιήξε  ζπλάξηεζε  κε  

πνηνηηθνχο  δείθηεο παξνρήο λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ (Busse & Quentin, 2011).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Η εθαξκνγή ησλ DRGs ζην ειιεληθφ πγεηνλνκηθφ 

ζχζηεκα  

 

2.1 Αηηίεο ζέζπηζεο ησλ ΚΔΝ 

 

Η ρξεκαηνδφηεζε ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ, 70% ηεο ζπλνιηθήο 

δαπάλεο πγείαο  ζε  ρψξεο  ηνπ  ΟΟΑ,  ζρεηηδφκελε  κε  ηε  ζπλερή  αχμεζε  ησλ  

πγεηνλνκηθψλ δαπαλψλ πνπ νθείινληαλ θαηά θχξην ιφγσ ζηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, 

ζηε κεηαβνιή ησλ επηδεκηνινγηθψλ πξνηχπσλ θαη ηε ζπλερή αλάπηπμε θαη εηζαγσγή 

πνιπδάπαλσλ ηερλνινγηθψλ εμνπιηζκψλ απαζρφιεζε δηεζλψο ηα ζπζηήκαηα πγείαο, 

θαζψο απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο (Aletras et al., 2007; 

Polyzos et al, 2013). ηα  ζπζηήκαηα  πγεηνλνκηθήο  πεξίζαιςεο,  ε  κέηξεζε  ηεο  

απνδνηηθφηεηαο  απνηειεί ζπλήζσο ην πξψην βήκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο απφδνζεο ησλ 

λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη  απνηειεί  έλα  νξζνινγηθφ  πιαίζην  γηα  ηελ  θαηαλνκή  

ησλ  αλζξψπηλσλ  θαη  ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ (Kontodimopoulos et al., 2006).  

Σν ειιεληθφ Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (ΔΤ) απφ ηελ ίδξπζε ηνπ, ην 1983 

θαη πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ ΚΔΝ-DRGs ζηα ηέιε ηνπ 2011, ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ 

έλα αλαρξνληζηηθφ θαη πεξίπινθν κνληέιν, ην νπνίν αξρηθά πεξηειάβαλε ηε θαηά 

πξάμε πιεξσκή θαη ζηε ζπλέρεηα ην εκεξήζην λνζήιην. Χζηφζν δελ 

αληαπνθξηλφηαλ ηφζν ζηηο  ρξεκαηνδνηηθέο  αλάγθεο  ησλ  λνζνθνκείσλ,  

δεκηνπξγψληαο  θαη  δηνγθψλνληαο απνινγηζηηθά λνζνθνκεηαθά ειιείκαηα, φζν θαη 

ζηελ απμαλφκελε αλαγθαηφηεηα γηα παξνρή ζχγρξνλσλ ππεξεζηψλ πγείαο. Σν 

δήηεκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ην νπνίν είλαη θαηεμνρήλ κέγηζηεο ζεκαζίαο, 

ππνηηκήζεθε ζπζηεκαηηθά ζε φιεο ηηο πξνζπάζεηεο αλαζπγθξφηεζεο ησλ 

πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Η πξαθηηθή απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δηαξθψο 

δηεπξπλφκελα ειιείκκαηα ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαζψο επίζεο θαη ηελ πξφζθαηε 

ρξεκαηνδνηηθή θξίζε ησλ νξγαληζκψλ αζθάιηζεο πγείαο, ελνρνπνηνχληαη γηα ηελ 

δξακαηηθή ρξεκαηνδνηηθή θξίζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ καο ηνκέα (Κνληνχιε-Γείηνλα Μ., 

1997). 

Έσο  ην  1970  ηα  θαηεπζπλφκελα  θεθάιαηα  πξνο  ηα  λνζειεπηηθά  

ηδξχκαηα θάιππηαλ ζε κεγάιν πνζνζηφ ηηο δαπάλεο κε ιίγεο έθηαθηεο θξαηηθέο 

επηδνηήζεηο. ηε ζπλέρεηα απφ ην 1970 θαη κεηέπεηηα ε κε νξζνινγηθή πνιηηηθή ζηε 

δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ζηα πγεηνλνκηθά πιηθά δηφγθσζε ηα ειιείκαηα ησλ 
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λνζνθνκείσλ θαη κείσζε ηελ απνδνηηθφηεηα  ηνπο  θαζψο  ε  ρξεκαηνδφηεζε  δελ  

αθνινχζεζε  ηελ  ίδηα  πνξεία (Γνχλαξεο  θαη  ζπλ,  2006).  Οη  παξερφκελεο  ππν-

θνζηνινγεκέλεο  ππεξεζίεο  είραλ άκεζν αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα θαη δελ 

αληαπνθξίλνληαλ ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ.  

Η ππνθνζηνιφγεζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ πξάμεσλ θαη ε απνπζία θηλήηξσλ 

πξνο ηα  λνζνθνκεία  γηα  ηελ  αχμεζε  ηεο  απνδνηηθφηεηαο  ηνπο  νδεγνχζε  ζηε  

ζπλερή δηεχξπλζε  ηεο  ρξεκαηνδφηεζεο  απφ  θξαηηθέο  επηρνξεγήζεηο  αθνχ  ην  

εκεξήζην λνζήιην  δελ  θάιππηε  ην  πξαγκαηηθφ  ην  θφζηνο  (Economou,  2010).  Η  

αλαδξνκηθή κέζνδνο   ρξεκαηνδφηεζεο   (εκεξήζην   λνζήιην)   δπζρέξαηλε   ηελ  

πεξηζηνιή   ηεο πγεηνλνκηθήο   δαπάλεο   θαζψο   ζηελ   απνπζία   ειέγρνπ   

δεκηνχξγεζε   θίλεηξα   γηα θαηλφκελα  πξνθιεηήο  δήηεζεο  δηακέζνπ  ηεο  αχμεζεο  

ησλ  ηαηξηθψλ  πξάμεσλ,  ησλ εκεξψλ   λνζειείαο   θαη   ηεο   αλεμέιεγθηεο   ρξήζεο   

πιηθψλ.   Απηέο   νη   πξαθηηθέο πξνήγαγαλ   ηελ   παξανηθνλνκία,   ε   νπνία   

δηνγθψζεθε   θαη   απφ   ηηο   αλέιεγθηεο ζπλαιιαγέο  κεηαμχ  ησλ  λνζνθνκεηαθψλ  

πξνκεζεπηψλ  (ίζθνπ,  2007).  Σαπηφρξνλα κεηέβαιιε   πξνο   ην   ρεηξφηεξν   ηελ   

πνηφηεηα   θαη   απνδνηηθφηεηα   ησλ   ζπλερψο ππνβαζκηδφκελσλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ πεξίζαιςεο 

Η νηθνλνκηθή χθεζε ηνπ 2009 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηαρχηαηε δηφγθσζε 

ηεο λνζνθνκεηαθήο δαπάλεο ζηα 7 δηο επξψ θαη ηελ άθημε ηεο Σξφηθαο, ζην πιαίζην 

ησλ κλεκνληαθψλ    φξσλ,    νδήγεζε    ζηελ    πινπνίεζε    κηαο    απζηεξά    

πεξηνξηζηηθήο δεκνζηνλνκηθήο  πνιηηηθήο.  ε  απηφ  ην  πεξηβάιινλ  επηηαρχλζεθε  ε  

εθαξκνγή  ησλ Κιεηζηψλ   Δλνπνηεκέλσλ   Ννζειίσλ   (ΚΔΝ-DRGs)   γηα   ηνλ   

εθζπγρξνληζκφ   ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πιαηζίνπ κε άκεζν θαη θχξην ζηφρν ηνλ 

έιεγρν θαη ηε ζπξξίθλσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ δαπαλψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

εγγελψλ παζνγελεηψλ.  

 

2.2 Γηαδηθαζίεο ζπγθξφηεζεο ησλ ΚΔΝ 

 

Η   επηηαθηηθή   αλάγθε   γηα   αληηθαηάζηαζε   ηνπ   αλαδξνκηθνχ   

κνληέινπ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ ΔΤ νδήγεζε ζηηο 

αξρέο ηνπ 2011 ζηε   ζχζηαζε   25κεινχο   επηηξνπήο   (Τπνπξγηθή   Απφθαζε   

129424   /19-10-2010), απνηεινχκελεο απφ δηεπζπληέο ηαηξνχο, γηα ηελ δηεξεχλεζε .         
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ηεο εθαξκνγήο ησλ DRGs ζην  ειιεληθφ  πγεηνλνκηθφ  ζχζηεκα.  Σν  πφξηζκα  ηεο  

επηηξνπήο  πεξηειάβαλε  ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ηεο εθδνρήο ησλ απζηξαιηαλψλ 

DRGs (AR-DRGs έθδνζε 6ε), κεηά απφ ζπγθξηηηθή κειέηε (Η.Π.Α., Γεξκαλία, 

Γαιιία Απζηξαιία), βαζηδφκελσλ ζηα ειιεληθά δεδνκέλα. Σν πξνηεηλφκελν κνληέιν 

ηεο ειιεληθήο εθδνρήο ησλ DRGs (GR-DRGs)  απνηεινχληαλ  απφ  25  Οκνηνγελείο  

Γηαγλσζηηθέο  Καηεγνξίεο  ζηηο  νπνίεο πεξηθιείνληαλ 700 νκάδεο Κιεηζηψλ 

Δλνπνηεκέλσλ Ννζήιησλ (ΚΔΝ) βαζηζκέλσλ ζην δηεζλέο πξφηππν ηαμηλφκεζεο ησλ 

αζζελεηψλ (ICD-10).    

Η πξφηαζε ηεο επηηξνπήο έιαβε έγθξηζε ηνλ Μάην ηνπ 2011 απφ ηελ 

Οινκέιεηα ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔΤ) θαη δεκνζηεχζεθε 

(Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ4α/νηθ. 105604/ 27-9-11 ) ελψ ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε 

δχν θνξέο πξψηα κε ηελ ππνπξγηθή Απφθαζε Τ4α/νηθ. 13740/27-03-12 θαη κεηέπεηηα 

κε ηελ Τ4α/νηθ. 1805/27-03-12. ηα ηέιε ηνπ επηεκβξίνπ 2011 κε ηελ παξάιιειε 

νινθιήξσζε ηεο αληηζηνίρηζεο ησλ ΚΔΝ κε ην δηεζλέο πξφηππν ηαμηλφκεζεο ησλ 

αζζελεηψλ (ICD-10),  ηα  λνζειεπηηθά  ηδξχκαηα  ηεο  ρψξαο  έπξεπε  λα  θνζηνινγνχλ  

ηηο  παξερφκελεο ππεξεζίεο βάζεη ησλ ΚΔΝ (Δγθχθιηνο νηθ. 94622/2011). Σνλ 

Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο μεθίλεζε  ε  πηινηηθή  εθαξκνγή  ηνπο  ζε  επηιεγκέλα  

λνζνθνκεία  αλά  πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα (Τ.Π.Δ.) . 

Με ην μεθίλεκα ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ζπζηάζεθαλ επηηξνπέο ηεο ΔΓΤ 

γηα ηελ νξζνινγηθφηεξε θνζηνιφγεζε ηαηξηθψλ πξάμεσλ βάζεη ησλ ΚΔΝ. Η πξψηε 

αλαβάζκηζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε Τ4α/νηθ.13740/01- 

02-2012 ην Γεθέκβξην ηνπ 2011θαη βαζίδνληαλ ζε ηξέρνληα ζηνηρεία 

(νλνκαηνδνζία, θφζηνο ΚΔΝ, Μέζε Γηάξθεηα Ννζειείαο). ηε ζπλέρεηα 

αθνινχζεζαλ δχν ηξνπνπνηεηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο (Τ4α/νηθ. 13740/27-3-2012 

& Τ4α/νηθ.1805/27-3-2012) ελψ ηαπηφρξνλα ζπζηάζεθε θαη επηηξνπή ΦΚΑ θαη 

ΔΟΠΠΤ γηα ηε δηεμνδηθφηεξε αλάιπζε ηεο θνζηνιφγεζεο ησλ ΚΔΝ θαη ηνλ 

ππνινγηζκφ ελφο κεζνζηαζκηθνχ δείθηε (Grouper) πνπ ζα ζπλέβαιε ζηε ηαμηλφκεζε 

ησλ ηαηξνλνζειεπηηθψλ πξάμεσλ θαη ηελ ηππνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ πιηθψλ 

αλά ΚΔΝ. Δπίζεο, γηα ηελ θνζηνιφγεζε έγηλε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ esy.net απφ 

ην ΤΤΚΑ θαη ησλ ηηκψλ ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ησλ πξνκεζεπηψλ πγείαο (observe net). 
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2.3 Πξνζαξκνγή ηεο Μέζεο Γηάξθεηαο Ννζειείαο 

 

Η  αλαπξνζαξκνγή  ηεο  Μέζεο  Γηάξθεηαο  Ννζειείαο  πινπνηήζεθε  κεηά  

ηελ πηινηηθή  εθαξκνγή  ησλ  ΚΔΝ  θαζψο  δελ  ππήξραλ  αμηφπηζηα  πξσηνγελή  

ζηνηρεία εμαηηίαο     ηεο  αλππαξμίαο     ελφο     θαζνιηθνχ     κεραλνγξαθηθνχ     

ζπζηήκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθφ  παξάδεηγκα  κεηαβνιήο  κεηαμχ  άιισλ,  απνηειεί  ην  

ΚΔΝ  «Θ04Υ Μείδνλεο (εμαηξεηηθά βαξηέο) Δπεκβάζεηο γηα ηελ Παρπζαξθία ρσξίο 

ζπλππάξρνπζεο παζεζεηο – επηπινθέο παζήζεηο ›› ζην νπνίν ππεξδηπιαζηάζηεθε ε 

ΜΓΝ απφ 2 ζε 5 κέξεο (Τ4α/νηθ. 85649/27-7-2011) ρσξίο κεηαβνιή ηεο 

νλνκαηνδνζίαο ζηελ πξψηε αλαζεψξεζε.  

Η ζπλερήο αλαζεψξεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο ΜΓΝ απφ ηα 

θαηαγξαθφκελα πεξηζηαηηθά  λνζνθνκεηαθήο  πεξίζαιςεο  είλαη  επηηαθηηθή  θαη  

αλαγθαία  κε  ζηφρν  ε ΜΓΝ λα είλαη απφιπηα ηεθκεξησκέλε. Σν ζπκπέξαζκα απηφ 

θαηαγξάθεηαη θαη απφ ηελ επηηξνπή γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ ΚΔΝ κε πξφηαζε γηα ηελ 

παξάιιειε ζχζηαζε ελφο κεραληζκνχ επηθαηξνπνίεζεο ησλ ΚΔΝ ζπλνιηθά (ΔΓΤ, 

2011).  

 

2.4 Πξνζαξκνγή ηεο θνζηνιφγεζεο 

 

Η  επηηξνπή  γηα  ηνλ  ππνινγηζκφ  ηνπ  θφζηνπο  ησλ  πγεηνλνκηθψλ  

ππεξεζηψλ, βαζίζηεθε  ζην  κέζν   θφζηνο  αλά  ειιεληθή  πεξίπησζε   ζε   

ζπζρεηηζκφ  κε  ηνπο κεηαθξαζκέλνπο απζηξαιηαλνχο δείθηεο (cost components)  

ψζηε λα ππνινγηζηεί ην ζρεηηθφ  βάξνο  αλά  ΚΔΝ.  ηε  ζπλέρεηα  ην  ζρεηηθφ  βάξνο  

πνιιαπιαζηάζηεθε  κε  ηε ζηαζεξά  βάζε,  βαζηδφκελε  ζηε  κηθξνθνζηνιφγεζε  απφ  

ζπγθεληξσκέλα  ζηνηρεία επηιεγκέλσλ   ειιεληθψλ   λνζνθνκείσλ,   ρσξίο   λα   

ππνινγίδεηαη   ε   πξνεξρφκελε κηζζνδνηηθή   δαπάλε   (50%   ηνπ   θφζηνπο)   απφ   

θξαηηθά   θνλδχιηα.   Σα   ζηνηρεία ζπιιέρζεθαλ απφ ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα 

ΑΥΔΠΑ (θαηάιπζε), ηνλ Δπαγγειηζκφ θαη ην Ιππνθξάηεην Αζελψλ   

(θαξδηαγγεηαθά,   θαξδηνρεηξνπξγηθά   πεξηζηαηηθά, θαηάιπζε) θαη ην ΚΑΣ 

(νξζνπεδηθά, ιαπαξνζθνπηθά πεξηζηαηηθά).  

Η  κειέηε  αλέδεημε  ηαπηφρξνλα  θαη  ηελ  ππνθνζηνιφγεζε,  ησλ  κέρξη  

ηφηε, παξερφκελσλ  ππεξεζηψλ.  Υαξαθηεξηζηηθφ  παξάδεηγκα  απνηειεί  ε  

θνζηνιφγεζε  ζε ΚΔΝ γηα ηελ «αληηθαηάζηαζε θάζε κεραληθήο βαιβίδαο» κε ην 
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πνζφ ησλ 12.134 επξψ κε ην ππνδηπιάζηα ππνινγηδφκελν θιεηζηφ λνζήιην ην 1998, 

ζε 5.896 επξψ.  Μεγάιεο δηαθνξέο   εκθαλίδνληαη   θαη   ζε   άιια   

θαξδηνρεηξνπξγηθά   θαη   κεηακνζρεπηηθά πεξηζηαηηθά (ΔΓΤ, 2011).  

Χζηφζν ε έιιεηςε ειεθηξνληθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηα 

δηεζλή πξφηππα  ηαμηλφκεζεο  αζζελεηψλ  (ICD10,  EDMA,  ICPC-2,  GMDN)  θαη  ε  

απνπζία ζπζηήκαηνο  αλαιπηηθήο  θνζηνιφγεζεο  αλά  κνλάδα  θφζηνπο  έζεζε  

εκπφδηα  ζηηο δηαδηθαζίεο   ηεο   θσδηθνπνίεζεο,   ηαμηλφκεζεο   θαη   ηηκνιφγεζεο.   

Δκπφδηα   πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαγλσζηηθψλ θαη 

ζεξαπεπηηθψλ πξάμεσλ.  

Η θνζηνιφγεζε αλά ΚΔΝ βαζίδεηαη ζηνλ παξαθάησ ηχπν θαη 

πξνζαξκφζηεθε ζηελ ηζνηηκία ηνπ επξψ ην Γεθέκβξην ηνπ 2010.  

 
 

CDRG = COHD x LOS +  (MP x CMP) +  (D x CD) +  (E x CE) 

 

Η ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηεο θνζηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 

2011 κε κεζνζηαζκηθή κείσζε ηνπο θφζηνπο ησλ ΚΔΝ θαηά 10% ζε ζρέζε κε ηελ 

αξρηθή    ιίζηα    (Τπνπξγείν    Γηνηθεηηθήο    Μεηαξξχζκηζεο    θαη   Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο,    2012).    Αθφκε,    θαη    κε    βάζε    ηελ    ππνπξγηθή   απφθαζε 

Τ4α/νηθ.1805/Β΄/27-3-2012, ε ππέξβαζε ηεο δαπάλεο αλά ΚΔΝ απφ ην λνζειεπηηθφ 

ίδξπκα θαιχπηεηαη κε ην εκεξήζην λνζήιην, ελψ ζε πεξηπηψζεηο  δχν λνζειεηψλ 

ην δεχηεξν ΚΔΝ απνδεκηψλεηαη κε ην 50% ηνπ αξρηθά πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ. 

 

2.5 Αληηζηνίρηζε ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ κε ην ICD-10 

 

Η  αληηζηνίρηζε  ησλ  ηαηξηθψλ  πξάμεσλ  κε  ηε  δηεζλή  ηαμηλφκεζε  ησλ  

λφζσλ έθδνζε  10  (ICD-10)  πξαγκαηνπνηήζεθε  απφ  25  επηηξνπέο,  αλά  

εηδηθφηεηα  θαη απνηεινχληαλ   απφ   εηδηθνχο   θαη   παλεπηζηεκηαθνχο   ηαηξνχο.   

ηα 746 Κιεηζηά Δλνπνηεκέλα  Ννζήιηα  αληηζηνηρνχλ  πεξίπνπ  11.500  θσδηθνί  

λφζσλ  ηεο  ειιεληθήο  κεηάθξαζεο ηνπ ICD-10 (2008) θαη 11.100 θσδηθνί ηαηξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Σν 81% ην ΚΔΝ αληηζηνηρείηαη κε ην ICD-10 θαη κφιηο ζην 63% 

αληηζηνηρνχλ θσδηθνί ηαηξηθψλ πξάμεσλ.   
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2.6 Γηαδηθαζία θαηάηαμεο ησλ αζζελψλ ζε ΚΔΝ 

 

Η δηαδηθαζία θαηάηαμεο ησλ λνζειεπφκελσλ αζζελψλ ζε ΚΔΝ 

παξνπζηάδεηαη ζην  ζρεδηάγξακκα 3.1 θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηε 

δηάγλσζε (αξρηθή θαη ηειηθή), ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο (ηαηξηθέο πξάμεηο, εκέξεο 

λνζειείαο), ηηο πηζαλέο επηπινθέο ησλ λφζσλ, ηηο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο 

(δεπηεξεχνπζεο δηαγλψζεηο, ICPC-2),  θαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αζζελνχο (θχιν, ειηθία).  

 

ρεδηάγξακκα 3.1 - Πεγή: Πνιχδνο (2011) 

 

 

Αξρηθά   νη   αζζελείο   κεηά   ηελ   εηζαγσγή   θαηαρσξνχληαη   ζε   κηα   

Κχξηα Γηαγλσζηηθή Καηεγνξία (Αζζελείο ηνπ Οπξνπνηεηηθνχ πζηήκαηνο ζην 

παξάδεηγκα ηεο εηθφλαο). ηε ζπλέρεηα δηαρσξίδνληαη ζε ρεηξνπξγηθά ή παζνινγηθά 

πεξηζηαηηθά (κε ρεηξνπξγηθά) θαη αθνινπζεί ε επηινγή αλάινγα κε ηελ ειηθία (0-17 

θαη 18+) θαη αλ ππάξρνπλ επηπινθέο. Μεηά ηελ έθδνζε ηνπ εμηηεξίνπ εληάζζεηαη ν 

αζζελήο ζην αληίζηνηρν ΚΔΝ ζχκθσλα κε ηα ζπιιεγφκελα ζηνηρεία ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη, ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία  ηνπ αζζελή, νη εκέξεο λνζειείαο,  ε 
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θαηάζηαζε ηνπ θαηά ην εμηηήξην ε θχξηα θαη νη δεπηεξεχνπζεο δηαγλψζεηο θαη νη 

πξαγκαηνπνηεζείζεο ηαηξηθέο πξάμεηο (ρεηξνπξγηθέο θαη κε).   
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ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Μεζνδνινγία 

 

3.1 θνπφο έξεπλαο 

 

Ο  ζθνπφο  ηεο  έξεπλαο  είλαη  λα  παξνπζηαζηνχλ  νη  κεηαβνιέο  ζηε  Μέζε  

∆ηάξθεηα Ννζειείαο (Μ∆Ν) ζην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Παηξψλ, 

απφ ην 2007 έσο θαη ην 2016, δειαδή πέληε έηε πξηλ θαη πέληε κεηά ηελ εθαξκνγή 

ηεο κεζφδνπ απνδεκίσζεο κέζσ νκνηνγελψλ δηαγλσζηηθψλ θαηεγνξηψλ θαζψο ην 

2012 ππήξμε ε αθεηεξία ηεο εθαξκνγήο ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία.  Η  ζπγθξηηηθή 

παξνπζίαζε απνζθνπεί ζην λα αλαδείμεη ηηο επηπηψζεηο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

λνζνθνκεηαθνχ ηνµέα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πξννπηηθήο κεζφδνπ  απνδεκίσζεο.   

 

3.2 Πεδίν έξεπλαο 

 

Σν πξψην βήµα ζηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ απνηέιεζε ε 

εμαζθάιηζε ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ην ∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

έπεηηα απφ αίηεζε πνπ πεξηέγξαθε ιεπηνµεξψο ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαλ θαη 

ηνλ ζθνπφ ηεο µειέηεο.  

Έπεηηα άπν ηελ ζρεηηθή έγθξηζε, ζπιιέρζεθαλ απφ ην Παλεπηζηεκηαθφ 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Παηξψλ ζηνηρεία απφ ην έηνο 2007 έσο θαη ην έηνο 2016 (5 έηε 

πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ ΚΔΝ ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία θαη 5 έηε κεηά) ζρεηηθά κε 

ηνλ αξηζκφ λνζειεπζέλησλ αλά θιηληθή θαη ηηο εκέξεο  λνζειείαο ηνπο. Η έξεπλα 

πεξηνξίζηεθε ζε 16 θιηληθέο ηνπ λνζνθνκείνπ απφ ηηο 32 πνπ δηαζέηεη ζην ζχλνιν, 8 

θιηληθέο ηνπ παζνινγηθνχ ηνκέα (Α΄ Παζνινγηθή Κιηληθή, Β‘ Παζνινγηθή Κιηληθή, 

Γ‘ Παζνινγηθή Κιηληθή, Καξδηνινγηθή Κιηληθή, Μνλάδα ηεθαληαίσλ Νφζσλ, Α‘ 

Παηδηαηξηθή Κιηληθή, Β‘ Παηδηαηξηθή, Γεξκαηνινγηθή Κιηληθή)  θαη 8 θιηληθέο ηνπ 

ρεηξνπξγηθνχ ηνκέα (Α‘ Υεηξνπξγηθή Κιηληθή, Β‘  Υεηξνπξγηθή Κιηληθή, Α΄ 

Οξζνπεδηθή Κιηληθή, Β‘ Οξζνπεδηθή Κιηληθή, Νεπξνρεηξνπξγηθή Κιηληθή, 

Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, Χηνξπλνιαξπγγνινγηθή Κιηληθή, Οπξνινγηθή Κιηληθή) 

θαζψο ζεσξήζεθε φηη πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ηα δεδνκέλα ησλ παζνινγηθψλ θιηληθψλ 
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ρσξηζηά απφ εθείλα ησλ ρεηξνπξγηθψλ. ε  θάζε  πεξίπησζε,  ζηα  ζηνηρεία  πνπ  

ζπγθεληξψζεθαλ  δελ ζπµπεξηιήθζεθαλ  πιεξνθνξίεο πνπ λα ζρεηίδνληαη µε ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ λνζειεπφµελσλ,   απνζθνπψληαο   θπζηθά   ζηελ   πξνζηαζία   ησλ   

πξνζσπηθψλ   ηνπο δεδνµέλσλ θαη ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ.  

ηελ ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθε κία βάζε δεδνκέλσλ ζηελ νπνία 

θαηαγξάθεθαλ ηα ζηνηρεία αλά θιηληθή (αξ. λνζειεπζέλησλ, εκέξεο λνζειείαο, 

ΜΓΝ). Ο αξηζκφο ησλ λνζειεπζέλησλ αλέξρεηαη ζηνπο 280.438, ζηνηρεία ησλ 

νπνίσλ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε νκάδεο αλάινγα κε ηελ θιηληθή ζηελ νπνία 

λνζειεχζεθαλ. Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα Excel Microsoft Office 2007 θαη ζηελ ζπλέρεηα κε 

βάζε ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή εμεηάζηεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ ν κέζνο φξνο, ε 

δηαθχκαλζε, ειάρηζηε ηηκή θαη κέγηζηε ηηκή, πξνθχπηνληαο έηζη ηα ζηνηρεία ησλ 

πηλάθσλ θαη ησλ ζρεδηαγξακκάησλ πνπ παξαζέηνληαη ζην Κεθάιαην 4. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: Απνηειέζκαηα 

Α‘ ΜΔΡΟ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Πίνακας 1: Στοιτεία κλινικών παθολογικού τομέα 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ                      

ΑΡ. ΝΟΗΛΔΤΘΔΝΣΧΝ 2021 2183 2457 2616 2296 2069 2416 2619 2737 2855 

ΗΜΔΡΔ ΝΟΗΛΔΙΑ 13040 16332 18497 20147 14809 13316 14632 14953 15962 19060 

ΜΓΝ 6,45 7,21 7,53 7,7 6,45 6,44 6,06 5,71 5,83 6,68 

Β’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ                      

ΑΡ. ΝΟΗΛΔΤΘΔΝΣΧΝ 2122 2180 2319 2597 2244 2391 2267 2482 2688 2542 

ΗΜΔΡΔ ΝΟΗΛΔΙΑ 13555 15740 17822 21855 17688 17229 15528 16699 17643 15262 

ΜΓΝ 6,39 7,22 7,69 8,42 7,88 7,21 6,85 6,73 6,56 6 

Γ’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ                      

ΑΡ. ΝΟΗΛΔΤΘΔΝΣΧΝ 2474 4280 5194 5307 6102 6855 6590 6948 7700 9243 

ΗΜΔΡΔ ΝΟΗΛΔΙΑ 12412 11183 13235 11239 11923 14102 13885 15635 16036 17815 

ΜΓΝ 5,02 2,61 2,55 2,12 1,95 2,06 2,11 2,25 2,08 1,93 

ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ                      

ΑΡ. ΝΟΗΛΔΤΘΔΝΣΧΝ 3591 3804 3627 3327 3350 3307 3000 2559 2468 2482 

ΗΜΔΡΔ ΝΟΗΛΔΙΑ 8591 9591 8961 9918 9453 9628 8921 8965 9438 10305 

ΜΓΝ 2,39 2,52 2,47 2,98 2,82 2,91 2,97 3,5 3,82 4,15 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΣΔΦΑΝΙΑΙΩΝ ΝΟΩΝ                     

ΑΡ. ΝΟΗΛΔΤΘΔΝΣΧΝ 930 875 779 737 772 750 735 706 747 681 

ΗΜΔΡΔ ΝΟΗΛΔΙΑ 2026 2159 1950 1829 1958 1967 1905 1954 1958 2070 

ΜΓΝ 2,18 2,47 2,5 2,48 2,54 2,62 2,59 2,77 2,62 3,04 

Α’ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ                      

ΑΡ. ΝΟΗΛΔΤΘΔΝΣΧΝ 1299 1352 1292 1219 1293 1246 1208 1241 1328 1338 

ΗΜΔΡΔ ΝΟΗΛΔΙΑ 4264 4964 4256 3994 3851 3773 3912 3710 4002 3976 

ΜΓΝ 3,28 3,67 3,29 3,28 2,98 3,03 3,24 2,99 3,01 2,97 

Β’ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ                      

ΑΡ. ΝΟΗΛΔΤΘΔΝΣΧΝ 1262 1300 1280 1134 1103 1058 1108 1097 1105 1202 

ΗΜΔΡΔ ΝΟΗΛΔΙΑ 4325 4679 4449 4040 3551 3609 3850 3728 3451 3779 

ΜΓΝ 3,43 3,6 3,48 3,56 3,22 3,41 3,47 3,4 3,12 3,14 

ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ                     

ΑΡ. ΝΟΗΛΔΤΘΔΝΣΧΝ 972 1183 1114 906 916 969 1138 1055 806 616 

ΗΜΔΡΔ ΝΟΗΛΔΙΑ 8707 9232 9433 8277 8197 8266 8003 8060 6543 5093 

ΜΓΝ 8,96 7,8 8,47 9,14 8,95 8,53 7,03 7,64 8,12 8,27 

     ▄ ειάρηζηε ηηκή (min)     ▄ κέγηζηε ηηκή (max)      
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Πίνακας 2: Διακύμανση ΜΔΝ κλινικών παθολογικού τομέα 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΜΑΝΗ ΜΔΝ 

Α‘ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ  0,42 

Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ  0,49 

Γ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ 0,77 

ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ  0,31 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΣΔΦΑΝΙΑΙΧΝ 

ΝΟΧΝ 0,04 

Α‘ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ  0,04 

Β‘ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ 0,02 

ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ 0,39 

 

Πίνακας 3: Μέσος όρος ΜΔΝ 

ΚΛΙΝΙΚΗ Μ.Ο. ΜΓΝ (2007-2011) Μ.Ο. ΜΓΝ (2012- 2016)   

Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ  7,06 6,14 ↓ 0,92 

Β‘ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ  7,52 6,67 ↓0,85 

Γ‘ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ 2,85 2,08 ↓0,76 

ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ  2,63 3,47 ↑0,84 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΣΔΦΑΝΙΑΙΧΝ 

ΝΟΧΝ 2,43 2,72 ↑0,29 

Α‘ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ  3,30 3,04 ↓0,26 

Β‘ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ  3,45 3,30 ↓0,15 

ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ 8,66 7,91 ↓0,75 
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Όζνλ αθνξά ηηο θιηληθέο παζνινγηθνχ ηνκέα θαη βάζεη ησλ θαηαγεγξακκέλσλ 

ζηνηρείσλ, ζε γεληθέο γξακκέο παξαηεξείηαη κείσζε ηεο ΜΓΝ πξν εθαξκνγήο θαη 

κεηά εθαξκνγήο ΚΔΝ. Δηδηθφηεξα: 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα, γηα ηελ Α‘ Παζνινγηθή Κιηληθή παξαηεξείηαη 

ζρεηηθή κείσζε ηεο ΜΓΝ έσο θαη 0,7 κνλάδεο απφ ην 2012 κέρξη ην 2016 πνπ 

παξαηεξείηαη αχμεζε ε νπνία φκσο μεπεξλά θαηά ειάρηζην ηελ ειάρηζηε ηηκή ΜΓΝ 

πξν εθαξκνγήο ησλ ΚΔΝ (Πίλαθαο 1). Η δηαθχκαλζε νξίδεηαη σο 0,42 (Πίλαθαο 2). 

Ο Μ.Ο. ΜΓΝ απφ ην 2007 έσο ην 2011 νξίδεηαη σο 7,06 εκέξεο, ελψ απφ ην 2012 

έσο ην 2016 νξίδεηαη σο 6,14 δειαδή εκθαλψο κεησκέλνο θαηά 0,92 κνλάδεο κεηά 

ηελ εθαξκνγή ησλ ΚΔΝ (Πίλαθαο 3) .  

 

 

 

Γηάγξακκα 1: ΜΓΝ (2007-2016) Α΄ Παζοιογηθή Κιηληθή   

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Μ
Δ

Ν
 

Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 



53 
 

 

Γηα ηελ Β΄ Παζνινγηθή Κιηληθή παξαηεξείηαη πησηηθή ηάζε ησλ ηηκψλ ηεο ΜΓΝ 

κεηά ην 2012 κε ειάρηζηε ηηκή ηηο 6 εκέξεο  ην 2016 (Πίλαθαο 1). Η δηαθχκαλζε 

θαηά ηα έηε ηεο έξεπλαο είλαη 0,49 (Πίλαθαο 2). Ο Μ.Ο. ΜΓΝ κέρξη ην 2011 είλαη 

7,52 θαη απφ ην 2012 θαη κεηά 6,67, παξνπζηάδεη δειαδή πηψζε θαηά 0,85 κνλάδεο 

κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ΚΔΝ (Πίλαθαο 3). 

 

 

 

Γηάγξακκα 2: ΜΓΝ (2007-2016) Β΄Παζοιογηθή Κιηληθή   
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Η Γ‘ Παζνινγηθή Κιηληθή παξνπζηάδεη κεγάιε ζηαζεξφηεηα ζηηο ηηκέο ηεο ΜΓΝ ε 

νπνία απφ ην 2008 θαη έπεηηα θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηηο 2 εκέξεο κέρξη θαη ην 2015 

(Πίλαθαο 1). Η δηαθχκαλζε είλαη 0,77 (Πίλαθαο 2). Ο Μ.Ο ΜΓΝ παξνπζηάδεηαη 

κεησκέλνο κεηά ηελ εθαξκνγή ΚΔΝ θαηά 0,76 (Πίλαθαο 3). 

 

 

 

Γηάγρακκα 3: ΜΓΝ (2007-2016) Γ΄Παζοιογηθή Κιηληθή  

 

ε αληίζεζε κε ηηο παξαπάλσ θιηληθέο έξρνληαη ε Καξδηνινγηθή Κιηληθή θαη ε 

Μνλάδα ηεθαληαίσλ Νφζσλ ε νπνίεο παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε ζηηο ηηκέο ηεο 

ΜΓΝ. Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ Καξδηνινγηθή Κιηληθή, ελψ απφ ην 2007 έσο θαη ην 

2011 ε ΜΓΝ δελ μεπεξλνχζε ηηο 2,98 εκέξεο, ην 2016 παξνπζηάδεη ηε κέγηζηε ηηκή 

ησλ εηψλ 2007- 2016 ε νπνία είλαη 4, 15 εκέξεο (Πίλαθαο 1)  κε δηαθχκαλζε 0,31 

(Πίλαθαο 2) . Δπίζεο απμεηηθέο, κηθξφηεξεο έληαζεο φκσο είλαη θαη νη ηηκέο ηεο 

ΜΓΝ ζηε Μνλάδα ηεθαληαίσλ Νφζσλ ζηελ νπνία ε κέγηζηε ηηκή παξνπζηάδεηαη 

επίζεο ην 2016 (3,04 εκέξεο) θαη δηαθχκαζλε 0,04 (Πίλαθαο 2). Ο Μ.Ο. ΜΓΝ γηα 

ηελ Καξδηνινγηθή Κιηληθή είλαη 2,63 θαηά ηα έηε 2007-2011 θαη 3,47 θαηά ηα έηε 

2012-2015 (αχμεζε 0,84) θαη γηα ηε Μνλάδα ηεθαληαίσλ Νφζσλ 2,43 θαη 2,72 

αληίζηνηρα (αχμεζε 0,29). 
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Γηάγρακκα 4; ΜΓΝ (2007-2016) Καρδηοιογηθή Κιηληθή 

 

Γηάγξακκα 5: ΜΓΝ (2007-2016) Μνλάδα ηεθαληαίσλ Νφζσλ 

 

ηελ Α΄ Παηδηαηξηθή Κιηληθή δελ παξαηεξνχληαη ηδηαίηεξεο κεηαβνιέο, παξφια απηά 

απφ ην 2012 θαη έπεηηα παξαηεξείηαη κείσζε ζηε ΜΓΝ φπσο επίζεο ζπκβαίλεη 

αληίζηνηρα θαη ζηελ Β΄ Παηδηαηξηθή Κιηληθή (Πίλαθαο 1) κε ηε δηαθχκαλζε λα είλαη 

0,04 θαη 0,02 αληηζηνίρσο (Πίλαθαο 2). Οη δχν απηέο θιηληθέο θαηά ην έηνο 2016 

παξνπζίαζαλ ηελ κηθξφηεξε ηηκή ΜΓΝ 2,97 εκέξεο θαη 3,14 εκέξεο αληίζηνηρα. Ο 

Μ.Ο. ΜΓΝ είλαη 3,30 πξν εθαξκνγήο ΚΔΝ θαη 3,04 κεηά, γηα ηελ Α΄ Παηδηαηξηθή 

Κιηληθή (κείσζε 0,26) θαη γηα ηελ Β΄ Παηδηαηξηθή Κιηληθή 3,45 θαη 3,30 (κείσζε 

0,15) (Πίλαθαο 3). 
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Γηάγρακκα 6: ΜΓΝ (2007-2016) Α΄ Παηδηαηρηθή Κιηληθή  

 

 

Γηάγρακκα 7: ΜΓΝ (2007-2016) Β΄ Παηδηαηρηθή Κιηληθή  

 

 

Όζνλ αθνξά ηελ Γεξκαηνινγηθή Κιηληθή ηα πξψηα ζηνηρεία κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ 

ΚΔΝ έδεηρλαλ κείσζε ηεο ΜΓΝ, σζηφζν θαηά ηα έηε 2015 θαη 2016 παξνπζηάδνληαη 

απμεηηθέο ηάζεηο (Πίλαθαο 1).  Η δηαθχκαλζε νξίδεηαη σο 0,39  (Πίλαθαο 2) θαη ν 

Μ.Ο. ΜΓΝ κέρξη ην 2011 είλαη 8,66 θαη απφ ην 2012 θαη έπεηηα 7,91, παξνπζηάδεη 

δειαδή κείσζε ηεο ηάμεσο 0,75 (Πίλαθαο 3). 
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Γηάγρακκα 8: ΜΓΝ (2007-2016) Γερκαηοιογηθή Κιηληθή 

 

Σέινο, ζπγθξίλνληαο ηνλ Μ.Ο. ΜΓΝ απφ ην έηνο 2007 έσο ην έηνο 2011 (4,74 

εκέξεο) κε ηνλ Μ.Ο. ΜΓΝ απφ ην 2012 έσο ην 2016 (4,42 εκέξεο) ζην ζχλνιν ησλ 

θιηληθψλ παζνινγηθνχ ηνκέα βιέπνπκε φηη ππάξρεη κείσζε 0,32 ζην Μ.Ο. ΜΓΝ.  

 

 

Γηάγρακκα 9: Σύγθρηζε Μ.Ο. ΜΓΝ θιηληθώλ παζοιογηθού ηοκέα(2007-2011) θαη Μ.Ο. 

ΜΓΝ θιηληθώλ παζοιογηθού ηοκέα(2012-2016) 
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Β‘ ΜΔΡΟ: ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Πίνακας 4: Στοιτεία κλινικών τειροσργικού τομέα 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Α΄ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ                      

ΑΡ. ΝΟΗΛΔΤΘΔΝΣΧΝ 1328 1320 1327 1361 1356 1425 1374 1429 1242 1218 

ΗΜΔΡΔ ΝΟΗΛΔΙΑ 7014 7012 6784 7193 7293 7244 7219 8584 8036 6708 

ΜΓΝ 5,28 5,31 5,11 5,29 5,38 5,08 5,25 6,01 6,47 5,51 

Β΄ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ                      

ΑΡ. ΝΟΗΛΔΤΘΔΝΣΧΝ 1031 937 820 872 937 934 1013 1037 1130 1008 

ΗΜΔΡΔ ΝΟΗΛΔΙΑ 6455 6331 5938 6269 6456 6436 6483 7149 7624 7038 

ΜΓΝ 6,26 6,76 7,24 7,19 6,89 6,89 6,4 6,89 6,75 6,98 

Α΄ ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ                     

ΑΡ. ΝΟΗΛΔΤΘΔΝΣΧΝ 1151 1147 1012 883 916 1040 1016 997 1115 1231 

ΗΜΔΡΔ ΝΟΗΛΔΙΑ 8207 7898 7515 6898 7571 7719 7086 7369 9396 10019 

ΜΓΝ 7,13 6,89 7,43 7,81 8,27 7,42 6,97 7,39 8,43 8,14 

Β΄ ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ                     

ΑΡ. ΝΟΗΛΔΤΘΔΝΣΧΝ 1298 1247 1082 811 769 635 803 728 621 622 

ΗΜΔΡΔ ΝΟΗΛΔΙΑ 8043 8100 6994 5529 6208 5317 5347 4774 5422 5586 

ΜΓΝ 6,2 6,5 6,46 6,82 8,07 8,37 6,66 6,56 6,43 7,01 

ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ                     

ΑΡ. ΝΟΗΛΔΤΘΔΝΣΧΝ 1218 1236 1225 1219 1210 1173 1169 1168 1087 1087 

ΗΜΔΡΔ ΝΟΗΛΔΙΑ 8184 7726 8485 8105 7800 7421 7529 7531 6675 7372 

ΜΓΝ 6,72 6,25 6,93 6,65 6,45 6,33 6,44 6,45 6,14 6,78 

ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ                     

ΑΡ. ΝΟΗΛΔΤΘΔΝΣΧΝ 842 885 836 879 716 719 851 667 782 800 

ΗΜΔΡΔ ΝΟΗΛΔΙΑ 3241 3322 3025 3145 2371 2425 2688 2219 2536 2650 

ΜΓΝ 3,85 3,75 3,62 3,58 3,31 3,37 3,16 3,33 3,24 3,31 

ΩΣΟΡΤΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ                     

ΑΡ. ΝΟΗΛΔΤΘΔΝΣΧΝ 1607 1690 1773 1311 1208 1212 1237 1354 1328 1269 

ΗΜΔΡΔ ΝΟΗΛΔΙΑ 6266 6544 6806 5723 5495 5176 4698 5374 5345 5176 

ΜΓΝ 3,9 3,87 3,84 4,37 4,55 4,27 3,8 3,97 4,02 4,08 

ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
                    

ΑΡ. ΝΟΗΛΔΤΘΔΝΣΧΝ 2252 2457 2574 2345 2182 2071 2078 2244 2278 2437 

ΗΜΔΡΔ ΝΟΗΛΔΙΑ 7351 7881 8234 7400 7300 7625 6817 7189 7156 7848 

ΜΓΝ 3,26 3,21 3,2 3,16 3,35 3,68 3,28 3,2 3,14 3,22 

▄ ειάρηζηε ηηκή (min)     ▄ κέγηζηε ηηκή (max)      
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Πίνακας 5:  Διακύμανση ΜΔΝ κλινικών τειροσργικού τομέα 

ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ 

ΜΓΝ 

Α΄ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  0,17 

Β΄ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  0,08 

Α΄ ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  0,26 

Β΄ ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  0,38 

ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ 0,05 

ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 0,04 

ΧΣΟΡΤΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ 0,05 

ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
0,02 

 

Πίνακας 6: Μέσος όρος ΜΔΝ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟ ΜΓΝ (2007-2011) ΜΟ ΜΓΝ (2012- 2016)   

Α΄ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  5,27 5,66 ↑0,39 

Β΄ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  6,86 6,78 ↓0,08 

Α΄ ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  7,5 7,67 ↑0,17 

Β΄ ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  6,81 6,93 ↑0,12 

ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ 6,6 6,42 ↓0,18 

ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 3,62 3,28 ↓0,34 

ΧΣΟΡΤΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ 4,1 4,02 ↓0,08 

ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
3,23 3,3 ↑0,07 
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Όζνλ αθνξά ηηο θιηληθέο ρεηξνπξγηθνχ ηνκέα, νη δηαθνξέο κεηαμχ ΜΓΝ πξν 

εθαξκνγήο ΚΔΝ θαη κεηά δελ είλαη ηφζν έληνλεο. Δηδηθφηεξα: 

Γηα ηελ Α΄ Υεηξνπξγηθή Κιηληθή παξαηεξείηαη ζηαδηαθή αχμεζε ηεο ΜΓΝ απφ ην 

2012 θαη κεηά κε κέγηζηε ηηκή ηηο 6,47 εκέξεο ην 2015 (Πίλαθαο 4). Η δηαζπνξά 

νξίδεηαη σο 0,17 (Πίλαθαο 5). Ο Μ.Ο. ΜΓΝ πξν εθαξκνγήο ησλ ΚΔΝ είλαη 5, 27 θαη 

κεηά εθαξκνγήο 5,66 (αχμεζε θαηά 0,39) (Πίλαθαο 6). 

 

Γηάγρακκα 10: ΜΓΝ (2007-2016) Α΄ Χεηροσργηθή Κιηληθή  

Γηα ηελ Β΄ Υεηξνπξγηθή Κιηληθή παξαηεξείηαη έληνλε κείσζε ηεο ΜΓΝ θαηά ηα έηνο 

2013 φπνπ ζεκεηψλεηαη θαη ε ειάρηζηε ηηκή ηεο ΜΓΝ ηεο θιηληθήο (Πίλαθαο 4). Η 

δηαζπνξά νξίδεηαη 0,08 (Πίλαθαο 5) θαη ν Μ.Ο. ΜΓΝ 2007-2011 6,86 θαη ν Μ.Ο. 

ΜΓΝ 2012-2016 6,78 (κείσζε θαηά 0,08) (Πίλαθαο 6)  . 

  

Γηάγρακκα 11: ΜΓΝ (2007-2016) Β΄ Χεηροσργηθή Κιηληθή  
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ηελ Α΄ Οξζνπεδηθή Κιηληθή παξαηεξείηαη ζηαδηαθή αχμεζε ηεο ΜΓΝ εηδηθφηεξα 

απφ ην 2013 θ κεηά (Πίλαθαο 4). Η δηαθχκαλζε είλαη 0,26 κνλάδεο (Πίλαθαο 5). Ο 

Μ.Ο. ΜΓΝ πξν εθαξκνγήο ΚΔΝ είλαη 7,5 θαη κεηά εθαξκνγή 7, 67, παξνπζηάδνληαο 

αχμεζε θαηά 0,17(Πίλαθαο 6). 

 

Γηάγρακκα 12: ΜΓΝ (2007-2016) Α΄ Ορζοπεδηθή Κιηληθή  

 

Δπίζεο ειάρηζηα απμεηηθή παξαηεξείηαη ε ΜΓΝ ζηελ Β΄ Οξζνπεδηθή Κιηληθή ζηελ 

νπνία ε δηαθχκαλζε είλαη 0,38 (Πίλαθαο 5). Ο Μ.Ο. ΜΓΝ ησλ εηψλ 2007- 2011 είλαη 

6,81 θαη ησλ εηψλ 2012-2016 6,93 (αχμεζε 0,12) (Πίλαθαο 6). 

 

 

Γηάγρακκα 13: ΜΓΝ (2007-2016) Β΄ Ορζοπεδηθή  Κιηληθή  
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ηε Νεπξνρεηξνπξγηθή Κιηληθή δελ παξαηεξνχληαη ηδηαίηεξεο κεηαβνιέο πξν 

εθαξκνγήο ησλ ΚΔΝ θαη κεηά (Πίλαθαο 4). Η δηαθχκαλζε αλέξρεηαη ζην 0,05 

(Πίλαθαο 5) θαη ν Μ.Ο. ΜΓΝ 2007-2011 6,6 θαη ν Μ.Ο. ΜΓΝ 2012-2016 6,42, 

παξνπζηάδεη δειαδή κείσζε θαηά 0,18(Πίλαθαο 6). 

 

Γηάγρακκα 14: ΜΓΝ (2007-2016) Νεσροτεηροσργηθή Κιηληθή  

 

ηελ Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή παξαηεξείηαη πηψζε ησλ ηηκψλ ηεο ΜΓΝ κεηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ ΚΔΝ (Πίλαθαο 4). Η δηαθχκαλζε είλαη 0,04 (Πίλαθαο 5) θαη ν Μ.Ο 

ΜΓΝ κέρξη ην 2011 είλαη 3,62 θαη κεηά 3,28 (κείσζε 0,34) (Πίλαθαο 6). 

 

Γηάγρακκα 15: ΜΓΝ (2007-2016) Γσλαηθοιογηθή Κιηληθή   
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Σα θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ Χηνξπλνιαξπγγνινγηθή Κιηληθή 

δείρλνπλ κείσζε ζηε ΜΓΝ απφ ην 2012 θαη κεηά (Πίλαθαο 4). Η δηαθχκαλζε είλαη 

0,05 (Πίλαθαο 5) θαη ν Μ.Ο. ΜΓΝ απφ ην 2007 έσο ην 2011 είλαη 4,1 ελψ απφ ην 

2012 έσο ην 2016 είλαη 4,02, παξαηεξείηαη δειαδή κείσζε θαηά 0,08 (Πίλαθαο 6). 

 

Γηάγρακκα 16: ΜΓΝ (2007-2016) Ωηορσλοιαρσγγοιογηθή Κιηληθή 

 

ηελ Οπξνινγηθή Κιηληθή ην 2012 (έηνο εηζαγσγήο ησλ ΚΔΝ σο ζχζηεκα 

απνδεκίσζεο) παξαηεξείηαη ε κέγηζηε ηηκή ησλ ηηο πεξηφδνπ 2007- 2016, ε νπνία 

κεηψλεηαη ζηαδηαθά κέρξη θαη ην 2016 (Πίλαθαο 4). Η ηηκή ηεο δηαθχκαλζεο είλαη 

0,02 (Πίλαθαο 5). Ο Μ.Ο. ΜΓΝ πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ ΚΔΝ είλαη 3,23 θαη κεηά 3,3 

, παξνπζηάδεη δειαδή κηθξή αχμεζε θαηά 0,07 (Πίλαθαο 6). 

 

 

Γηάγρακκα 17: ΜΓΝ (2007-2016) Οσροιογηθή Κιηληθή 
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Σέινο, ζπγθξίλνληαο ηνλ Μ.Ο. ΜΓΝ ησλ εηψλ 2007-2011 θαη ηνλ Μ.Ο. ΜΓΝ  2012- 

2016 φισλ ζπλνιηθά ησλ ρεηξνπξγηθψλ θιηληθψλ βιέπνπκε αχμεζε απφ 5,49 ζε 5,50. 

 

Γηάγρακκα 18: Σύγθρηζε Μ.Ο. ΜΓΝ θιηληθώλ τεηροσργηθού ηοκέα (2007-2011) θαη 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: πδήηεζε 

Σα    απνηειέζµαηα    ηεο    κειέηεο   ησλ    επηιεγµέλσλ    θιηληθψλ    ηνπ 

Π.Γ.Ν.Παηξψλ  έδεημαλ πσο ην ζχζηεκα πξννπηηθήο απνδεκίσζεο επέθεξε κείσζε 

ζηε Γηάξθεηα Ννζειείαο ησλ αζζελψλ ζηηο παζνινγηθέο θιηληθέο αιιά θακία 

αμηνζεκείσηε δηαθνξά ζηηο ρεηξνπξγηθέο θιηληθέο.  

ηηο 6 απφ ηηο 8 επηιεγκέλεο παζνινγηθέο θιηληθέο ν Μ.Ο. ΜΓΝ ηελ πξψηε 

πεληαεηία απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο κέζσ ΚΔΝ (2012- 2016) 

κεηψζεθε θαηά 0,32 ζε ζρέζε κε ηελ ηειεπηαία πεληαεηία πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

λένπ ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο (2007-2011). 

Όζνλ αθνξά ζηελ Καξδηνινγηθή Κιηληθή θαη ζηελ Μνλάδα ηεθαληαίσλ 

Νφζσλ ησλ νπνίσλ ν Μ.Ο. ΜΓΝ απμήζεθε θαηά ηελ πξψηε πεληαεηία εθαξκνγήο 

ησλ ΚΔΝ, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα κειεηεζνχλ θαη άιινη παξάγνληεο νη νπνίνη 

ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ΜΓΝ νχησο ψζηε λα δηεπθξηληζηνχλ νη ιφγνη  

αχμεζεο ηεο. 

ηηο ρεηξνπξγηθέο θιηληθέο παξαηεξείηαη κείσζε ηεο ΜΓΝ ζηηο 4 απφ ηηο 8 

επηιεγκέλεο θιηληθέο θαη αχμεζε ζηηο ππφινηπεο, αχμεζε φκσο ε νπνία ζηηο 3 απφ ηηο 

4 θιηληθέο δελ μεπεξλά ην 0,17 θαη καο νδεγεί ζε έλα ηειηθφ ζπλνιηθφ απνηέιεζκα 

αχμεζεο ηνπ Μ.Ο. ΜΓΝ ηελ πεληαεηία 2012- 2016 ηεο ηάμεσο ηνπ 0,01 ην νπνίν δελ 

ζεσξείηαη αμηνινγήζηκν θαζψο είλαη πνιχ κηθξφ. ε γεληθέο γξακκέο άιισζηε ε 

ΜΓΝ ζηηο ρεηξνπξγηθέο θιηληθέο δε παξνπζίαζε ηδηαίηεξεο κεηαβνιέο θαηά ηελ 

δεθαεηία ε νπνία κειεηήζεθε. 

Η µειέηε   αμηνιφγεζεο   ηνπ   ζπζηήµαηνο   DRGs   ζηε   Γεξµαλία   απφ   

ηνπο Furstenberg  et  al,  (2011),  έδεημε  φηη  µεηψζεθε  ε  δηάξθεηα  λνζειείαο  µεηά  

ηελ εθαξµνγή  ηεο  πξννπηηθήο  απνδεµίσζεο  ελψ  ε  αχμεζε  ηνπ  ζπλνιηθνχ  

θφζηνπο παξέµεηλε  αλεπεξέαζηε  απφ  ην  ζχζηεµα  G-DRGs  (2 %  εηεζίσο).  Σν  

G-DRGs ζχζηεµα   ρξεµαηνδφηεζεο   ζρεδηάζηεθε   γηα   ηνλ   ππνινγηζµφ 

απνδεµίσζεο ησλ λνζνθνµείσλ αιιά ηειηθά έρεη εμειηρζεί ζε έλα πξφηππν µε 

ζηξαηεγηθέο επηπηψζεηο ζηε  δηαρείξηζε,  απφ  ηε  πξνζπάζεηα  πξνζαξµνγήο  ηνπ  

λνζνθνµεηαθνχ  θφζηνπο  ζηα έζνδα απφ ηα DRGs. Απηφο ν ζπλδπαζµφο δεµηνπξγεί 

πξνβιήµαηα ζηελ πξαγµαηηθή ρξεµαηνδφηεζε  ηνπ  λνζνθνµείνπ,  αλ  θαη  ε  

θαηαλνµή  ησλ  πφξσλ  ζην  ζχζηεµα θνζηνιφγεζεο  είλαη  πξνεγµέλε  (Furstenberg  

et  al,  2011).  
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Οη Pirson et all, (2012) ζε µειέηε ηνπο,   ζχγθξηλαλ   ηα   απνηειέζµαηα   ηεο   

εθαξµνγήο   ηνπ   πξννπηηθνχ   ζπζηήµαηνο απνδεµίσζεο  (DRGs)  ζηελ  Διβεηία  θαη  

ην  Βέιγην.  Σα  απνηειέζµαηα  µεηαμχ  ησλ άιισλ έδεημαλ φηη ε  ΓΝ ήηαλ παξφµνηα 

θαη ζηηο δχν ρψξεο. Σφληζαλ επίζεο, φηη νη µειέηεο  ζε  δηεζλέο  επίπεδν  είλαη  

εθηθηέο φηαλ νη µεζνδνινγίεο µεηάθξαζεο  θαη ηηµνιφγεζεο ησλ DRG είλαη παξφµνηεο 

θαη άξα ζπγθξίζηµεο (Pirson et al, 2012).  

Η µείσζε ηεο Μ∆Ν θαηά ηα πξψηα έηε εθαξµνγήο ηνπ λένπ ζπζηήµαηνο 

απνδεµίσζεο είλαη ζπλεπήο µε ηα απνηειέζµαηα ηεο µειέηεο ηεο Giammanco M.D., 

φπνπ θαη εμεηάδεηαη ε βξαρπρξφληα επίδξαζε ησλ DRGs ζηε Μ∆Ν ζηα λνζνθνµεία 

ηεο Ιηαιίαο (Giammanco M.D, 1999). Παξφµνηα, επίζεο, είλαη θαη ηα απνηειέζµαηα  

ηεο µειέηεο ησλ Shmueli A. et al, πνπ δείρλνπλ µείσζε ηεο Μ∆Ν ησλ γεληθψλ 

λνζνθνµείσλ ηνπ Ιζξαήι ζην πξψην έηνο εθαξµνγήο ηεο πξννπηηθήο µεζφδνπ 

απνδεµίσζεο (Shmueli A. et al 2002). Δπνµέλσο, ε εηζαγσγή ησλ   ΚΔΝ   ζηνλ 

ειιεληθφ λνζνθνµεηαθφ ηνµέα, θαίλεηαη πσο πξνθάιεζε ηελ αλαµελφµελε   

βξαρππξφζεζµε αιιαγή, πνπ ζρεηίδεηαη µε µείσζε ηεο Μέζεο ∆ηάξθεηαο Ννζειείαο.    
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: πκπεξάζκαηα 

Η  έξεπλα  επηθεληξψζεθε ζηηο επηπηψζεηο  ηεο εηζαγσγήο ηνπ ειιεληθνχ 

ζπζηήµαηνο πξννπηηθήο απνδεµίσζεο, θαηά ηα πξψηα πέληε έηε εθαξµνγήο ηνπ   

ζηνλ λνζνθνµεηαθφ ηνµέα. Απνηέιεζε µηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ηεο    

αληίδξαζεο  ηεο  Μ∆Ν  ηνπ  ππφ  εμέηαζε  λνζνθνµείνπ.  Πεξαηηέξσ  έξεπλα  είλαη  

ζαθψο  απαξαίηεηε, ηφζν  γηα  λα εμεηαζηεί,  θαηά  πφζν  ε  µεησµέλε  Μ∆Ν  

ζπλεπάγεηαη  θαη  ραµειφηεξεο  πνηφηεηαο πεξίζαιςε,  φζν  θαη  γηα  λα  

αμηνινγεζνχλ  νη  αιιαγέο  πνπ  ζα  πξνθχςνπλ  απφ  ηελ εθαξµνγή  ησλ  DRGs  ηα  

επφµελα  έηε.   

Οη µειέηεο απηέο, αθνινπζψληαο ην παξάδεηγµα ησλ εξεπλεηψλ ησλ 

ππφινηπσλ ρσξψλ, ζα πξέπεη λα ζπµπεξηιάβνπλ µεηαβιεηέο,  φπσο ε ζλεζηµφηεηα, ν 

αξηζµφο  ησλ επαλεηζαγσγψλ, ηα έζνδα ησλ λνζνθνµείσλ, έηζη ψζηε λα επεθηαζνχλ 

ζηελ εμέηαζε ησλ επηδξάζεσλ ζηα  απνηειέζµαηα   ηεο   πεξίζαιςεο,   ζηελ   

απνδνηηθφηεηα   ησλ λνζνθνµείσλ,  ζην  θφζηνο,  αιιά  θαη  ζηε  πνηφηεηα ηεο 

λνζνθνµεηαθήο πεξίζαιςεο. χκθσλα κε ηνλ Culter ζηελ πεξίπησζε πνπ 

παξαηεξεζνχλ µεηαβνιέο ζηνλ αξηζκφ ησλ επαλεηζαγσγψλ, ζα πξέπεη λα  εθηηµεζεί  

αλ  ε  πηζαλή  αχμεζε  απηψλ  απνηειεί  φλησο  δείθηε  ραµειφηεξεο πνηφηεηαο  

λνζνθνµεηαθήο  θξνληίδαο  ή  νθείιεηαη  ζηελ  γεληθφηεξε  ζηξαηεγηθή  ηνπ 

λνζνθνµείνπ  πξνθεηµέλνπ  λα  απμήζεη  ηα  έζνδά  ηνπ  (Culter,  1995).   

ε  µειέηε  ησλ Leister  et  al  (2005)  αλαθέξεηαη  φηη  ην  ζχζηεµα  

πξννπηηθήο  ρξεµαηνδφηεζεο  είλαη πηζαλφ  λα  εµθαλίδεη  αδπλαµίεο  πνπ  

ζρεηίδνληαη  µε  ηελ  απνηειεζµαηηθφηεηά  ηνπ, ζχµθσλα  µε  ηηο  απαηηνχµελεο  

πξνυπνζέζεηο  πνπ  έρνπλ  ηεζεί  απφ  ηελ  ΠΟΤ.  Σν θφζηνο  ησλ  DRGs  είλαη  

δπλαηφλ λα επεξεάζεη ηε ζπµπεξηθνξά ησλ παξφρσλ θαη έµµεζα ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφµελσλ ππεξεζηψλ (Leister et al, 2005). 

Σν ζχζηεµα θνζηνιφγεζεο ησλ GR-DRGs απνηειεί ην θαιχηεξν ζεµείν 

εθθίλεζεο γηα ηηο   απνθάζεηο   δηαρείξηζεο   θαη  θνζηνιφγεζεο   ζε   επίπεδν   

αζζελψλ.   Με   ηνπο αλαθεξφµελνπο    πεξηνξηζµνχο    επνµέλσο,    ζε    φηη    αθνξά    

ην    θαζεζηψο    ηεο θνζηνιφγεζεο   ησλ   GR-DRGs   ζε   εζληθφ   επίπεδν,   δελ  

κπνξεί   λα   ζεσξεζεί απνηειεζµαηηθφ  θαη  µε  δηαθάλεηα,  γεγνλφο  πνπ  απαηηείηαη  

γηα  ηελ  δηαρείξηζε  ηεο πγεηνλνµηθήο  πεξίζαιςεο  ζε  µαθξνπξφζεζµε  βάζε  (Vogl,  

2012).   
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Οη  Feder  et  al, (1987)   µειέηεζαλ   ηα   απνηειέζµαηα   πξνεγνχµελσλ   

εξεπλψλ   πνπ   έγηλαλ   ζηα λνζνθνµεία  ηεο  ΗΠΑ  ην  1982  θαη  ην  1984,  

πξνθεηµέλνπ  λα  αμηνινγήζνπλ  ηελ θνζηνιφγεζε  ησλ  DRGs.  Γεδνµέλνπ  φηη  ε  

θνζηνιφγεζε  γηλφηαλ  απφ  ην  θάζε λνζνθνµείν  μερσξηζηά,  θαίλεηαη  φηη  ηειηθά  

ππήξρε  ππεξθνζηνιφγεζε  ησλ  DRGs. Γερφµελνη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ 

λνζνθνµείσλ ζε φηη αθνξά ηελ πνιππινθφηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ 

εμππεξεηνχλ, πξνηείλνπλ λα γίλεηαη ε  θνζηνιφγεζε απφ ηελ θεληξηθή  εμνπζία  θαη  

λα  δηαθνξνπνηείηαη  αλάινγα  µε  ηελ  δεµνζηνλνµηθή  πνιηηηθή πνπ  ζα  θαζνξίδεηαη  

αλά  έηνο.  Έηζη  πηζαλφλ  λα  πεξηνξηζηεί  ην  θφζηνο  ησλ  DRGs, ρσξίο λα 

επεξεάδεηαη ε πνηφηεηα ησλ παξερφµελσλ ππεξεζηψλ (Feder et al,1987).  

Γεδνµέλνπ  φηη  ε  ζπγθεθξηµέλε κειέηε εμεηάδεη απνηειέζµαηα ηεο 

εθαξµνγήο ηνπ λένπ ζπζηήµαηνο πξννπηηθήο ρξεµαηνδφηεζεο πνπ αθνξνχλ   ηα   

δεδνµέλα   ελφο  κφλν   λνζνθνµείνπ  πεξαηηέξσ ζπγθξηηηθή  µειέηε  µε  άιια  

λνζνθνµεία  ηνπ  λνµνχ  αιιά  θαη  ηεο  επηθξάηεηαο, ζα µπνξνχζαλ λα  

εθηηµήζνπλ  ηελ  επίδξαζε  ηεο  ΓΝ  εμεηάδνληαο  θαη  άιιεο  παξαµέηξνπο.  

Δπηπιένλ  µειέηεο  ηεο  εθαξµνγήο  ησλ  ΚΔΝ  ζε  ζρέζε  µε  ηελ  θάιπςε  θιηλψλ  

αλά θαηεγνξία,  ηε  ζχλζεζε  ησλ  αζζελψλ  θαη  ηνπο  αλαισζέληεο  πφξνπο,  ζα  

είρε  σο απνηέιεζµα   ηε   ζπγθξηηηθή   αλάιπζε   θαη   ηε   µέηξεζε   ηεο   

απνδνηηθφηεηαο   ησλ λνζνθνµείσλ  ζηελ  Διιάδα.  Οη  µειέηεο  απηέο  ζε  ηαθηή  

βάζε  θαη  ζε  αμηφπηζηα δείγµαηα  αζζελψλ,  ζε  θάζε  λνζνθνµείν  μερσξηζηά  

αιιά  θαη  ζην  ζχλνιν  ησλ λνζνθνµείσλ ηεο ρψξαο είλαη δπλαηφλ λα 

εξµελεχζνπλ ηε δηαρξνληθή αληηζηνίρεζε ηεο λνζειεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ 

θφζηνπο.  

Σα ζπµπεξάζµαηα ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη πξφδξνµα, ζα πξέπεη λα  

επηβεβαησζνχλ  θαη  ζε  άιιεο  λνζειεπηηθέο  µνλάδεο,  ελψ  ζεµαληηθή  παξάµεηξνο 

ζηελ  νξηζηηθνπνίεζε  ησλ  ζπµπεξαζµάησλ  απνηεινχλ  νη  πνηνηηθνί  δείθηεο  

ζηελ λνζειεία ησλ αζζελψλ.   
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