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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εισαγωγή: Το υπουργείο Υγείας της Ελλάδας, θεσπίζοντας τα Κλειστά Ενοποιηµένα 

Νοσήλια (ΚΕΝ – DRGs) για κάθε κατηγορία παθήσεων παρουσίασε ένα νέο τρόπο 

αποζηµίωσης, που στηρίζεται σε έναν κωδικό που αφορά στην κάθε κατηγορία πάθησης 

ασθενούς (η οποία χαρακτηρίζεται και από άλλα στοιχεία εκτός της βασικής διάγνωσης), 

στην οποία θα αντιστοιχεί ένα συγκεκριµένο ποσό για όλα τα νοσοκοµεία. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση του βαθµού ανταπόκρισης των 

νοσοκοµείων στα οριζόµενα από το ΦΕΚ 946 τ Β΄ µέσα από τη διερεύνηση της µέσης 

διάρκειας νοσηλείας σε ηµέρες καθώς και στις συσχετίσεις ανάµεσα στο µέσο κόστος σε 

ευρώ ανάλογα µε τη πόλη, που βρίσκεται το νοσοκοµείο (εκτός ή εντός Αθήνας και 

Θεσσαλονίκης) για τα ΚΕΝ που αφορούν στο αναπνευστικό σύστηµα. 

Μεθοδολογία: Χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα, που χορηγήθηκαν από τα νοσοκοµεία της 1ης, 

3ης και 6ης ΥΠΕ. και αφορούν σε 23 ΚΕΝ του αναπνευστικού συστήµατος (Ν=4.355). Για 

τη στατιστική ανάλυση χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο IBM SPSS 21.0 προκειµένου 

να εφαρµοστούν περιγραφικές δοκιµασίες και να διερευνηθούν συσχετίσεις.  

Αποτελέσµατα: Στα 20 ΚΕΝ η πραγµατική ΜΔΝ βρέθηκε µεγαλύτερη έναντι της 

προκαθορισµένης από το νόµο ΜΔΝ, ενώ στα 22 ΚΕΝ το πραγµατικό µέσο κόστος βρέθηκε 

µικρότερο έναντι του προκαθορισµένου από το νόµο κόστους. Η πραγµατική ΜΔΝ βρέθηκε 

στατιστικά σηµαντικά µεγαλύτερη στα νοσοκοµεία σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη σε σχέση µε τα 

νοσοκοµεία εκτός Αθήνας/Θεσσαλονίκης στα 16 από τα 23 ΚΕΝ. 

Συµπεράσµατα: Οι παρατηρούµενες διαφορές µεταξύ πραγµατικού κόστους και ΜΔΝ µε το 

προκαθορισµένο κόστος και ΜΔΝ µπορεί να οφείλονται σε πληθώρα παραγόντων, οι οποίοι 

χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και ορισµένοι εκ των οποίων µπορεί να είναι η λάθος 

κωδικοποίηση των ΚΕΝ στην πράξη καθώς και η πραγµατική αναντιστοιχία του 

προκαθορισµένου µέσου κόστους και της προκαθορισµένης ΜΔΝ µε το πραγµατικό µέσο 

κόστους και την πραγµατική ΜΔΝ, γεγονός που καθιστά αναγκαία την πλήρη αναθεώρηση 

των ΚΕΝ. 

Λέξεις κλειδιά: ΚΕΝ, DRGs, Κλειστά Ενοποιηµένα Νοσήλια, Μέση Διάρκεια Νοσηλείας, 

Αποζηµίωση Νοσοκοµείων. 
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ABSTRACT 

Introduction: The Greek Ministry of Health, by adopting Diagnosis-Related Groups (DRGs) 

for each category of disease presented a new way of pricing, based on a code that relates to 

each patient’s condition (characterized by other elements outside the primary diagnosis) , 

which corresponds a certain cost for all hospitals. 

Purpose: The purpose of this study was to investigate the response of hospitals to those set out 

in section 946 FEK B through the investigation of the average duration of hospitalization in 

days and the correlations between the average cost in euros depending on the city, the 

hospital’s location (outside or inside Athens and Thessaloniki) for DRGs related to respiratory 

diseases. 

Methodology: The used data were provided by hospitals in 1st, 3rd and 6th Health Region and 

refer to 23 DRGs related to respiratory diseases ( N = 4.355 ). For the statistical analysis the 

statistical package IBM SPSS 21.0 was used so that descriptive tests would be applied and 

correlations investigated. 

Results: In 20 DRGs the real average duration of hospitalization was longer than the 

predefined one by the law, while in 22 DRGs the actual average cost was lower against the 

predetermined one. In 16 out of 23 DRGs  the actual duration of hospitalization was found 

statistically significantly higher in hospitals in Athens / Thessaloniki compared to hospitals 

outside Athens / Thessaloniki. 

Conclusions: The observed in this thesis differences between the actual costs and the duration 

of hospitalization to the fixed costs and duration can be attributed to numerous factors, which 

require further investigation and some of which may be the wrong encoding of DRGs in 

action and the actual mismatch of the default average cost and fixed Duration of 

Hospitalization to the actual average costs and real duration, which necessitates a complete 

revision of DRGs. 

Key Words: Diagnosi Related Gropups, DRGs, Duration of Hospitalization, Hospital 

remuneration. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα Ελληνικά Κλειστά Ενοποιηµένα Νοσήλια (ΚΕΝ) αντιπροσωπεύουν µια µορφή 

διαδικασίας σύµφωνα, µε την οποία τιµολογούνται και διαχειρίζονται τα νοσοκοµειακά 

νοσήλια ασθενών και η οποία στηρίζεται στα διεθνώς καθιερωµένα DRGs (Diagnosis Related 

Groups). Η έλλειψη ενός κοινά αποδεκτού θεωρητικού υποδείγµατος για την οικονοµική 

συµπεριφορά των νοσοκοµείων οδήγησε στη δηµιουργία των DRGs, η οποία βασίστηκε σε 

δύο µηχανισµούς : 

1) Τη δηµιουργία οµάδων προϊόντων του νοσοκοµείου, 

2) Τον καθορισµό της τιµής για κάθε µια οµάδα προϊόντων. 

 

Στην Ελλάδα η αποζηµίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας µε τα ΚΕΝ λαµβάνει υπόψη 

κάποιους «οδηγούς κοστολόγησης», οι οποίοι προκύπτουν από το  οµαδοποιηµένο προϊόν.  

 

Με την εφαρµογή των ΚΕΝ οι διάφοροι αρµόδιοι φορείς, όπως το Υπουργείο Υγείας, δίνουν 

βάση στον εντοπισµό του ακριβούς προσδιορισµού της εκµετάλλευσης των δαπανηθέντων 

πόρων, ώστε να δηµιουργήσουν νέες διαδικασίες περισσότερο αποτελεσµατικές. Πρέπει να 

τονίσουµε ότι η εφαρµογή των ΚΕΝ προσαρµόζεται όχι µόνο στα χαρακτηριστικά του κάθε 

εθνικού υγειονοµικού συστήµατος όπως για παράδειγµα του ελληνικού ΕΣΥ αλλά και στους 

στόχους που θέτουν τα Υπουργεία Υγείας και οι εκάστοτε φορείς  χάραξης πολιτικής.  

 

Στην σηµερινή εποχή είναι γνωστό ότι ο µηχανισµός χρηµατοδότησης µε στόχο το ηµερήσιο 

νοσήλιο είναι πληθωριστικός και κρύβει διάφορα προβλήµατα και για το λογο αυτόν έχει 

εγκαταλειφθεί η εφαρµογή του σχεδόν από το σύνολο των σύγχρονων συστηµάτων υγείας. 

Τα σηµαντικότερα προβλήµατα, που παρουσιάζει ο συγκεκριµένος τρόπος χρηµατοδότησης, 

είναι:  

• δεν επιτρέπει την ενδελεχή παρακολούθηση των δαπανών του νοσοκοµείου µε 

αποτέλεσµα τη µόνιµη ανάγκη για εύρεση συµπληρωµατικών προϋπολογισµών, και 

• τα ελλείµµατα ισοσκελίζονται µε κρατική επιχορήγηση και η κάλυψη αυτή έχει 

πληθωριστικό χαρακτήρα.  

 

Οι τιµές των νοσηλίων, που καθορίζονται από τους σχετικούς νόµους, αντιπροσωπεύουν ένα 

ελάχιστο αριθµό του αληθινού κόστους νοσηλείας µιας και προσαρµόζονται µε υπουργικές 
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αποφάσεις σε αραιά χρονικά διαστήµατα, γεγονός που έχει ως κατάληξη την ανά διαστήµατα 

αποµάκρυνσή τους από το πολλαπλάσιο πραγµατικό κόστος των νοσηλευτικών υπηρεσιών 

και την αναπόφευκτη εµφάνιση ελλειµµάτων. Το µέγεθος της ηµερήσιας αποζηµίωσης 

κλιµακώνεται αντίστροφα µε τη διάρκεια νοσηλείας µετά την εισαγωγή του ασθενούς, άρα 

µετά από συγκεκριµένο αριθµό ηµερών νοσηλείας, το κόστος νοσηλείας -και ως εκ τούτου 

και η αποζηµίωση από τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς- µειώνεται. Σκοπός λοιπόν θα 

πρέπει να είναι η µείωση του διαχειριστικού χρόνου και του κόστους τόσο των νοσηλευτικών 

ιδρυµάτων όσο και των ασφαλιστικών οργανισµών.  

 

Με την παρούσα µελέτη γίνεται µία προσπάθεια να τονιστεί η σηµαντικότητα της εφαρµογής 

του συστήµατος των DRGs στην ελληνική πραγµατικότητα και πιο συγκεκριµένα για την 

περίπτωση των παθήσεων του αναπνευστικού συστήµατος. Γίνεται προσπάθεια ανάδειξης 

των πλεονεκτηµάτων καθώς και των αδυναµιών, που παρουσιάζονται µέσα από την 

εφαρµογή των DRGs στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Παρατίθεται 

βιβλιογραφική ανασκόπηση της εφαρµογής του θεσµού των DRGs, ώστε να παραχθεί 

βοήθεια στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

1.1 Ορισµός συστήµατος υγείας 

Διαχρονικά για τη λέξη «υγεία» έχουν χρησιµοποιηθεί διάφοροι ορισµοί. Στο καταστατικό 

του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ) το 1976 η υγεία ορίζεται ως «η κατάσταση της 

απόλυτης φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι αποκλειστικά η απουσία της νόσου 

ή της αναπηρίας». Έτσι λοιπόν, η έννοια της υγείας, δεν αποδίδεται µόνο από την 

υγειονοµική  σκοπιά, αλλά και από άλλους παράγοντες όπως είναι το περιβάλλον, η 

οικονοµία, η εργασία κλπ. Ο ορισµός αυτός επιβεβαιώθηκε και στην παγκόσµια συνδιάσκεψη 

για την Υγεία και την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, που έγινε από τον ΠΟΥ τον 

Σεπτέµβριο του 1978. Το δικαίωµα προστασίας της υγείας αποτελεί κοινωνικό δικαίωµα, το 

περιεχόµενο του οποίου συνίσταται στην υποχρέωση του κράτους να παρέχει υπηρεσίες και 

να προβαίνει σε ενέργειες που προάγουν, αποκαθιστούν ή διατηρούν την υγεία των 

ανθρώπων. Οι θεµελιώδεις αρχές του δίκαιου της υγείας ιεραρχούνται σε τρείς βασικές 

αρχές: 

• της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,  

• της ελευθερίας, και  

• της ισοτιµίας.  

και σε τρείς ειδικότερες αρχές: 

• τη συναίνεση του ασθενούς, 

• την ενηµέρωση για την κατάσταση τα υγείας του και τη θεραπεία, που θα 

ακολουθηθεί, και  

• την ασφάλεια και ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών. 

 

Ένας ορισµός του συστήµατος υγείας θα µπορούσε να περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες, 

των οποίων κύριος στόχος είναι η προαγωγή, η επαναφορά και η διατήρηση της υγείας. 

Υπάρχουν τρία συστήµατα υγείας (Καλογεροπούλου κ. συν., 2007):  

1. Το φιλελεύθερο υγειονοµικό υπόδειγµα, που βασίζεται στη φιλοσοφία της ελεύθερης 

αγοράς. Το φιλελεύθερο σύστηµα υγείας βασίζεται στο αξίωµα του Laissez-Faire. Οι βασικές 

αρχές της προσφοράς και της ζήτησης των υπηρεσιών υγείας βασίζονται στην ελευθερία 
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οικονοµικής επιλογής. Οι βασικές αρχές του Φιλελεύθερου Συστήµατος Υγείας, στο οποίο 

δεν εµπλέκεται το κράτος είναι οι εξής: 

• Η ατοµική ιδιοκτησία. 

• Η οικονοµική ιδιοκτησία. 

 

2. Το υπόδειγµα Bismark, που διέπεται από τις αρχές οργάνωσης και διοίκησης ενός 

κοινωνικό-ασφαλιστικού συστήµατος. Το µεικτό σύστηµα υγείας θεσπίστηκε από τον 

Bismark το 1880. Κυριότεροι εκφραστές αυτού του µοντέλου είναι η Γαλλία και η Γερµανία. 

Τα χαρακτηριστικά του µεικτού συστήµατος υγείας είναι: 

• Η κάλυψη του πληθυσµού είναι συλλογική, µε στόχο την επίτευξη του στόχου της 

κοινωνικής δικαιοσύνης. 

• Η ασφαλιστική κάλυψη έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για το σύνολο του πληθυσµού, 

είναι επιλεκτική και στοχοθετηµένη . 

• Η χρηµατοδότηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) προέρχεται από τις 

εισφορές των εργοδοτών και των εργαζοµένων. 

• Οι παραγωγικοί συντελεστές ανήκουν είτε στο δηµόσιο είτε σε ιδιώτες . 

• Η κρατική παρέµβαση στο πλαίσιο του ΣΚΑ, είναι θεσµοθετηµένη και συνιστάται 

τόσο στη χρηµατοδότηση του ΣΚΑ όσο και στην λειτουργία του ΣΚΑ. 

 

3. Το υπόδειγµα Beveridge, που βασίζεται στη φιλοσοφία του κρατικού παρεµβατισµού 

και αναφέρετε στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Το εθνικό σύστηµα υγείας διέπεται από τις αρχές 

του πρότυπου του Beveridge, που θεσµοθετήθηκε το 1946. Τα χαρακτηριστικά του Εθνικού 

συστήµατος υγείας είναι τα εξής: 

• Η χρηµατοδότηση του έρχεται κυρίως από τη φορολογία . 

• Η κάλυψη του πληθυσµού είναι πλήρης και καθολική . 

• Η δηµιουργία υγειονοµικής πολίτικης γίνετε µε βάση τις ανάγκες του πληθυσµού. 

Υπάρχει διαχωρισµός των επίπεδων υγείας σε πρωτοβάθµιο, δευτεροβάθµιο και τριτοβάθµιο. 
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1.2 Κράτος πρόνοιας 

Ο όρος κράτος πρόνοιας αναφέρεται σε εκείνη τη µορφή κράτους, που δρα µέσω της 

κοινωνικής διοίκησης, µε σκοπό την άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και τη 

συστηµατική κάλυψη κοινωνικών κινδύνων και αναγκών των πολιτών (Lautier, 1987). 

 

Το κράτος πρόνοιας αποτελεί εκείνη τη µορφή κράτους, που συµπεριλαµβάνει µεταξύ των 

θεµελιωδών σκοπών του την αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης και παρεµβαίνει στον 

οικονοµικό χώρο προκειµένου να αναδιανείµει στους πολίτες ένα µερίδιο του εθνικού 

εισοδήµατος και να εγγυηθεί ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης. Η 

επίλυση των διαφορών των οµάδων συµφερόντων γίνεται µε µια διαδικασία διευθετήσεως µε 

το κράτος στο ρόλο του διαιτητή και διαµεσολαβητή. 

 

Σύµφωνα µε τον Mishra (1990), το κράτος πρόνοιας συντελεί µαζί µε την εναλλαγή 

πολυσυλλεκτικών κοµµάτων (κοµµάτων µε ρεαλιστικές προτάσεις και όχι έντονες 

ιδεολογικές διαφοροποιήσεις, που απορροφούν την πολιτική συµµετοχή) στη συνέχιση της 

φιλελεύθερης δηµοκρατίας. Το κράτος πρόνοιας παρεµβαίνει στην οικονοµία µε σκοπό: 

• την ενίσχυση της απασχόλησης, 

• την διασφάλιση βασικών κοινωνικών υπηρεσιών(εκπαίδευση , κοινωνική ασφάλιση, 

υγειονοµική προστασία κ.α.), και 

• την κατοχύρωση ενός κοινωνικού δικτύου ασφαλείας µέσω της εγγύησης ενός 

ελάχιστου βιοτικού επιπέδου. 

 

Η παρέµβαση στην οικονοµία ή αλλιώς «διαµόρφωση της µεικτής οικονοµίας ή κοινωνικής 

οικονοµίας της αγοράς συνεπάγεται ότι παράλληλα µε την αναγνώριση της λειτουργίας της 

ιδιωτικής οικονοµίας και της ελεύθερης δράσης των ιδιωτών αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα 

µιας µόνιµης πολιτικής παρέµβασης, µε σκοπό την αποτροπή κρίσεων στην αναπαραγωγή 

του κοινωνικού και οικονοµικού συστήµατος». 

 

Το κράτος πρόνοιας αντιδιαστέλλεται από το πρώιµο φιλελεύθερο κράτος. Η αντικατάσταση 

των παραδοσιακών θεσµών αλληλεγγύης και φιλανθρωπίας από κρατικά οργανωµένους 
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θεσµούς κοινωνικής ασφάλειας συνιστά υπέρβαση του ωφελιµιστικού φιλελεύθερου 

ατοµικισµού. 

 

 

1.3 Οργανωτική Δοµή Ελληνικού Συστήµατος Υγείας 

Το σύστηµα υγείας ορίζεται ως ο συνδυασµός πόρων, οργανωτικών συστηµάτων, 

χρηµατοδοτικών σχηµάτων και διοικητικών µεθόδων, που αποσκοπούν στην παροχή 

υπηρεσιών υγείας στον πληθυσµό (Λιαρόπουλος, 2007).  

 

Το σύστηµα υγείας έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση της υγείας του πληθυσµού µε βάση τις 

οικονοµικές δυνατότητες της εκάστοτε κοινωνίας, µέσα από προγραµµατισµένες υπηρεσίες. 

Λειτουργεί σύµφωνα µε την αρχή της κλινικής αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας 

και της ισότητας, ενώ εµφανίζει χαρακτηριστικά, όπως µονοπωλιακές τάσεις στην αγορά, µη 

αποτελεσµατική αξιολόγηση των υπηρεσιών και ανισότητες.  

 

Γενικότερα, το σύστηµα υγείας αποτελεί ένα σύνολο υποσυστηµάτων, που σχετίζονται και 

επηρεάζονται µεταξύ τους και που έχουν ως σκοπό τη βελτίωση της υγείας του πληθυσµού 

της χώρας. Για να θεωρείται ένα σύστηµα υγείας αποτελεσµατικό θα πρέπει να παρέχει τις 

καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, µειώνοντας στο ελάχιστο δυνατό το 

κόστος περίθαλψης.  

 

Το ελληνικό σύστηµα υγείας βασίζεται κυρίως στην υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. 

Επίσης, χαρακτηρίζεται ως µεικτό καθώς ένα µέρος της χρηµατοδότησής του προέρχεται από 

τις ασφαλιστικές εισφορές και ένα άλλο µέρος προέρχεται από τη φορολογία.  

 

Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική και τα Ασφαλιστικά Ταµεία 

χρηµατοδοτούνται από τις εισφορές των ασφαλισµένων αλλά και από τον κρατικό 

προϋπολογισµό. Πιο συγκεκριµένα, το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) ιδρύθηκε το 

1934 και αποτελεί το µεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα της χώρας (Θεοδώρου  και συν., 2005).  
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Το 1983 ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του έχοντας 

ως στόχο την ισότιµη παροχή υπηρεσιών υγείας στον πληθυσµό και την ανάπτυξη της 

πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Στο ελληνικό σύστηµα υγείας ο κύριος φορέας που 

καθορίζει τη λειτουργία του συστήµατος υγείας και εποπτεύει τους Οργανισµούς Κοινωνικής 

Ασφάλισης, είναι το Υπουργείο Υγείας. 

 

Το Υπουργείο Άµυνας είναι υπεύθυνο για τις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας στον τοµέα του 

στρατού, ενώ το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας είναι µε τη σειρά του υπεύθυνο για τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας στο ναυτικό.  

 

Όπως προαναφέραµε, το ελληνικό σύστηµα υγείας είναι ένα µεικτό σύστηµα το οποίο 

λαµβάνει τους απαραίτητους για τη λειτουργία του πόρους µέσω της φορολογίας, της 

κοινωνικής ασφάλισης και τις ιδιωτικές δαπάνες. Η πρωτοβάθµια φροντίδα παρέχεται από τα 

νοσοκοµεία, από τα κέντρα υγείας και από τους ασφαλιστικούς φορείς, τα οποία 

χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό του κράτους (Λιαρόπουλος, 2007).  

 

Πιο συγκεκριµένα, το σύστηµα υγείας αποτελεί ένα ανοικτό σύστηµα υγείας το οποίο 

αποτελείται από το σύστηµα διεύθυνσης – συντονισµού, το σύστηµα χρηµατοδότησης και το 

σύστηµα παραγωγής και διανοµής (Μπουρσανίδης  και συν., 1992).  

 

Στην παρακάτω Εικόνα (Εικόνα 1) παρουσιάζεται η δοµή και η λειτουργία του συστήµατος 

υγείας. Το ελληνικό σύστηµα υγείας -κατά την ίδρυσή του- αποτελείτο από τρία 

υποσυστήµατα, τα οποία ήταν τα εξής (Θεοδώρου και συν, 2005):  

• Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας (ΕΣΥ) (Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας και ΕΚΑΒ)  

• Το ΙΚΑ και τα υπόλοιπα Ασφαλιστικά Ταµεία  

• Ο ιδιωτικός τοµέας παροχής υπηρεσιών υγείας  
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Εικόνα 1: Δοµή και λειτουργία του συστήµατος υγείας 
Πηγή: Μπουρσανίδης, 1992. 

 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά, που παρουσιάζει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας στη χώρα µας, είναι 

τα εξής (Καλογεροπούλου και συν, 2007): 

• ισότιµη παροχή και χρηµατοδότηση Υπηρεσιών Υγείας, 

• πλήρης κάλυψη του πληθυσµού, και 

• έµφαση στη νοσοκοµειακή φροντίδα υγείας . 

 

Από την άλλη, τα βασικά µειονεκτήµατα του ελληνικού συστήµατος υγείας 

συµπεριλαµβάνονται στα εξής (Καλογεροπούλου και συν, 2007):  

• Οι δαπάνες υγείας είναι ιδιαίτερα υψηλές  

• Το επίπεδο ανάπτυξης της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας εµφανίζεται πολύ χαµηλό  

• Οι ασθενείς δεν έχουν τη δυνατότητα επιλογής ιατρού  
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• Ύπαρξη προβληµάτων γεωγραφικών και οικονοµικών ανισοτήτων του πληθυσµού  

• Ύπαρξη λίστας αναµονής ασθενών  

• Επαναλαµβανόµενη εµφάνιση περιστατικών άτυπων πληρωµών  

 

Ωστόσο, το Εθνικό Σύστηµα Υγείας παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα λειτουργίας. 

Αρχικά, τα οικονοµικά προβλήµατα, που αντιµετωπίζει, είναι ιδιαίτερα αυξηµένα και έχουν 

επιβαρυνθεί σε µεγαλύτερο βαθµό εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, που επικρατεί τα 

τελευταία χρόνια στη χώρα µας. Η εµφάνιση αλόγιστων σπαταλών στο εθνικό σύστηµα 

υγείας και οι υπερτιµολογηµένες αγορές νοσοκοµειακού υλικού οδήγησαν το σύστηµα υγείας 

σε οικονοµικό αδιέξοδο, µε αποτέλεσµα να αδυνατεί να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες σε 

νοσοκοµειακό και ιατρικό υλικό. Επιπλέον, το ελληνικό εθνικό σύστηµα υγείας παρουσιάζει 

µεγάλο ποσοστό αναποτελεσµατικότητας. Οι ασθενείς έρχονται συχνά αντιµέτωποι µε 

υπερτιµηµένο κόστος παροχής υπηρεσιών υγείας που συχνά αδυνατούν να πληρώσουν και 

δεν τους προσφέρεται ισότιµη πρόσβαση στις υπηρεσίες του εθνικού συστήµατος υγείας 

(Λιαρόπουλος, 2007).  

 

 

1.4 Οικονοµικά Στοιχεία της Υγειονοµικής Περίθαλψης - Οικονοµικό 

Περιβάλλον 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σε παγκόσµιο επίπεδο ραγδαία αύξηση των δαπανών 

υγείας. Η ταυτόχρονη αύξηση του µέσου όρου ζωής και των απαιτήσεων για παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, επιβαρύνουν τους προϋπολογισµούς των χωρών και 

δηµιουργούν την ανάγκη εξοικονόµησης πόρων µέσω µιας ορθολογικής διαχείρισης των 

δαπανών υγείας. Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας της Ελλάδας δεν αποτελεί εξαίρεση, 

παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση των δαπανών τα τελευταία 30 χρόνια.  

 

Στην Εικόνα 2 παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των ετών 1970-2008 οι συνολικές δαπάνες 

που αφορούν στην υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το 2007 οι συνολικές δαπάνες ανέρχονταν σε 

ποσοστό 9.7% του ΑΕΠ, ενώ το 2008 συνεχίζοντας την αυξητική τους τάση έφτασαν το 

10.1% του ΑΕΠ. 
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Εικόνα 2: Συνολικές δαπάνες υγείας ως % ΑΕΠ 
Πηγή: (OECD Health Data 2010) 

 

Οι συνολικές δαπάνες για την υγεία στην Ελλάδα ξεπερνούν το µέσο όρο των δαπανών των 

χωρών του ΟΟΣΑ. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3 η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση µε 9.7%, 

ενώ ο µέσος όρος ανέρχεται σε 9% για το έτος 2007. 
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Εικόνα 3: Συνολικές δαπάνες υγείας των χωρών του ΟΟΣΑ  
Πηγή: (OECD Health Data 2010) 

 

Ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό του Ελληνικού Εθνικού Συστήµατος Υγείας αποτελεί η 

ανισοκατανοµή των δηµοσίων και ιδιωτικών δαπανών. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4, οι 

ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία στην Ελλάδα ανέρχονται σε 3.8% του ΑΕΠ, ενώ οι δηµόσιες 

δαπάνες για την υγεία σε 5.8% του ΑΕΠ για το έτος 2007 (OECD Health Data, 2010). Οι 

δηµόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι από τις χαµηλότερες µεταξύ των χωρών του 

ΟΟΣΑ. Αντιθέτως, οι ιδιωτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι από τις υψηλότερες 

παγκοσµίως. Σε καµία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 κρατών το ποσοστό αυτό 

δεν ξεπερνά το 3%. 
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Εικόνα 4: Δηµόσιες και Ιδιωτικές δαπάνες υγείας των χωρών του ΟΟΣΑ για το έτος 2007 
Πηγή: OECD Health Data, 2010 

 

Ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά των συνολικών δαπανών υγείας στην Ελλάδα, 

είναι η µεγάλη συµµετοχή των ιδιωτικών δαπανών. Το ποσοστό των ιδιωτικών δαπανών σε 

σχέση µε τις συνολικές δαπάνες υγείας ανέρχονται σε 40% το έτος 2007, έναντι του 28.1%, 

που αποτελεί τον µέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Στην Εικόνα 5 η Ελλάδα κατέχει την 5η 

θέση, µια από τις υψηλότερες µεταξύ των ανεπτυγµένων χωρών (OECD Health Data 2012). 
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Συνεπώς, µπορούµε να ισχυριστούµε πως η Ελλάδα κατέχει ένα από τα πλέον 

ιδιωτικοποιηµένα συστήµατα υγείας ακολουθώντας χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Ελβετία. 

 

 
Εικόνα 5: Ποσοστό Ιδιωτικών δαπανών στις συνολικές δαπάνες υγείας των χωρών του 
ΟΟΣΑ για το έτος 2007 
Πηγή: OECD Health Data, 2012 
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Σηµαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των φαρµακευτικών δαπανών τις τελευταίες 

δεκαετίες. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 6, οι φαρµακευτικές δαπάνες ως ποσοστό των 

συνολικών δαπανών που αφορούν την υγεία παρουσιάζουν διαχρονικά αυξητική τάση. Πιο 

συγκεκριµένα, το έτος 2003 ξεπέρασαν για 1η φορά το 20% και το 2007 ανέρχονταν στο 

24.8% του συνόλου των δαπανών για την υγεία.  

 

 
Εικόνα 6: Φαρµακευτικές δαπάνες ως % των συνολικών δαπανών υγείας 
Πηγή: OECD Health Data, 2010 

 

Συγκριτικά µε τις χώρες του ΟΟΣΑ, οι φαρµακευτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ 

παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση την τελευταία δεκαετία. Το 1990 η Ελλάδα βρισκόταν 

κάτω από το µέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, µε φαρµακευτικές δαπάνες της τάξεως του 
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0.8% του ΑΕΠ. Ωστόσο, το 2006 ξεπέρασε το µέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ µε ποσοστό 

1.7% του ΑΕΠ, όπως δείχνει η Εικόνα 7. 

 

 
Εικόνα 7: Φαρµακευτικές δαπάνες ως % του ΑΕΠ των χωρών του ΟΟΣΑ  
Πηγή: OECD Health Data, 2010 

 

 

1.5 Μέθοδοι χρηµατοδότησης νοσοκοµείων 

1.5.1 Παραδοσιακές µέθοδοι 

Οι παραδοσιακές διαδικασίες χρηµατοδότησης των νοσοκοµείων είναι η «πληρωµή κατά 

πράξη», η «πληρωµή ανά κεφαλή εξυπηρετούµενου πληθυσµού», το ηµερήσιο νοσήλιο και οι 

σφαιρικοί (ή ανά κατηγορία) προϋπολογισµοί. Η κάθε µέθοδος από αυτές εµφανίζει σχετικά 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Λόγου χάριν, η µέθοδος της «πληρωµής κατά πράξη», η 

οποία είναι και η πιο παλιά, διότι έχει να κάνει µε την έναρξη του ιατρικού επαγγέλµατος 

(Klarman, 1965), δηµιουργεί µια τάση για υπερπροσφορά υπηρεσιών από τους προµηθευτές 
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µε σκοπό να διασφαλίσουν περισσότερα κέρδη, αφού πάρουν ένα καθαρό κέρδος από όλες 

τις ξεχωριστές υπηρεσίες, που παρέχουν (Bunker, 1970). Οπότε παρουσιάζεται αύξηση του 

κόστους και µείωση της οικονοµικής αποδοτικότητας του συστήµατος υγείας.  

 

Η διαδικασία της «αµοιβής κατά κεφαλή» είναι ουσιαστικά η καθορισµένη πληρωµή 

(prospective payment) των προµηθευτών υγείας, που αφορά σε ένα αριθµό ατόµων και για 

µια χρονική περίοδο, για την οποία αντιστοιχεί ένα πακέτο υπηρεσιών. Οι αριθµοί του 

πακέτου υπηρεσιών σχετικά µε αυτή τη διαδικασία ισούνται µε τον αριθµό που παρέχεται 

στον προµηθευτή προς τον αριθµό των ασφαλισµένων για συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Σε 

περίπτωση που οι τιµές αυτές είναι λιγότερες από το κόστος που είχε υπολογιστεί, τότε οι 

προµηθευτές χρειάζεται να διορθώσουν τα ελλείµµατά τους µειώνοντας τα αναµενόµενα 

κόστη µε τη µείωση του χρόνου παρακολούθησης των ασθενών, την επιλογή ασθενών 

«χαµηλού κινδύνου» κλπ. Άρα, µεταφέρεται ο οικονοµικός κίνδυνος (financial risk) από τον 

«τρίτο πληρωτή» στους προµηθευτές υγείας. Μερικές φορές η αµοιβή δεν είναι καθορισµένη 

αλλά διαµορφώνεται, τοποθετώντας µερικούς παράγοντες, που έχουν να κάνουν µε κινδύνους 

του εγγεγραµµένου πληθυσµού, όπως για παράδειγµα το φύλο των ασθενών, την ηλικία κλπ. 

Η συγκεκριµένη διαδικασία βοηθά στην εξέταση του όγκου και του κόστους των υπηρεσιών, 

όµως ταυτόχρονα παρουσιάζεται και ο κίνδυνος της υπολειτουργίας (under-provision) των 

προµηθευτών και της παροχής υπηρεσιών κακής ποιότητας (Hornbook et al, 1983).. 

 

Οι σφαιρικοί ή οι «ανά κατηγορία» προϋπολογισµοί είναι συγκεκριµένες συνολικές 

πληρωµές για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Ο αριθµός των πληρωµών ουσιαστικά έχει 

να κάνει µε προηγούµενες πληρωµές, που µπορεί να είναι προσαρµοσµένες στον 

πληθωριστικό παράγοντα. Οι ανά κατηγορία προϋπολογισµοί, σε αντίθεση µε τους 

σφαιρικούς, δεν δίνουν την ευκαιρία στις διοικήσεις των νοσοκοµειακών µονάδων της 

επεξεργασίας των πόρων από τις σχετικές κατηγορίες των κονδυλίων (µισθοί, φάρµακα, 

εξοπλισµός, συντήρηση κλπ). Αποτέλεσµα είναι η έλλειψη κύριων υπηρεσιών υγείας, που ο 

αριθµός τους έχει να κάνει σε ιστορικά επίπεδα χρησιµοποίησης των πόρων. Η συγκεκριµένη 

διαδικασία είναι πιο πολύ γνωστή σε κράτη µε µικρό και µέσο εισόδηµα και ο λόγος είναι η 

απουσία συστηµάτων πληροφόρησης, η οποία δίνει την δυνατότητα για λειτουργία 

περισσότερο αναπτυγµένων συστηµάτων αποζηµίωσης  (Giokas, 2001).. 

 



29 

 

1.5.2 Σύγχρονες µέθοδοι χρηµατοδότησης- DRGs 

Μια εξελιγµένη διαδικασία αποζηµίωσης και ελέγχου του νοσοκοµειακού χρέους, που 

λειτουργεί στα καινούρια συστήµατα υγείας µε µικρές παραλλαγές, είναι η χρηµατοδότηση 

βάσει οµοειδών διαγνωστικών οµάδων (Diagnosis Related Groups - DRGs). Η συγκεκριµένη 

διαδικασία λειτούργησε αρχικά από το Αµερικανικό Κογκρέσο το 1983 και είχε ως σκοπό τη 

πληρωµή των νοσοκοµείων, που φιλοξενούσαν ασθενείς, που τους κάλυπτε το οµοσπονδιακό 

πρόγραµµα υγειονοµικής περίθαλψης ηλικιωµένων και αναπήρων Medicare. 

 

Η κύρια ιδέα των Fetter και Thompson, του Πανεπιστηµίου Yale των ΗΠΑ (1979), ήταν 

ανακατάταξη του πολύ υψηλού µεγέθους ιατρικών περιστατικών-περιπτώσεων σε οµάδες µε 

ίδια χαρακτηριστικά. Το κύριο θετικό είναι η δυνατότητα ορισµένης ανάλυσης, λόγου χάριν η 

σύγκριση του κόστους, της αποδοτικότητας και της ποιότητας, που διαφορετικά δεν θα ήταν 

εφικτό. 

 

Ακόµα, τα προηγούµενα βοήθησαν στην µεγέθυνση του βαθµού διαφάνειας σχετικά µε την 

απόδοση των προµηθευτών και την εκµετάλλευση των πόρων, σε έναν χώρο όπου η άσκηση 

πολιτικής και διοίκησης είχε να κάνει µε έλλειψη πληροφόρησης διότι οι διευθύνσεις και οι 

«τρίτοι» πληρωτές ήξεραν ελάχιστα για την εσωτερική διαδικασία των νοσοκοµείων και 

κατείχαν συγκεκριµένα µέσα για να πραγµατοποιήσουν σχετικές συγκρίσεις. Τα DRGs είναι 

ένας µηχανισµός κατανοµής των οικονοµικών πόρων των νοσοκοµείων βάσει των υπηρεσιών 

που προσφέρουν, που ταυτόχρονα δεν συνιστά την παροχή περιττής ιατρικής περίθαλψης 

καθώς συνιστά την οικονοµικά αποδοτική παροχή της συγκεκριµένης φροντίδας υγείας. 

 

Η συγκεκριµένη διαδικασία µε µικρές αλλαγές, είναι επιθυµητή για τους έχοντες την ευθύνη 

χάραξης πολιτικής στον τοµέα των οικονοµικών της υγείας τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε 

ορισµένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη συγκεκριµένη διαδικασία µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος των δαπανών των νοσοκοµείων και επιπλέον µπορούν να 

αποφευχθούν οι πολιτικές διαµάχες όπως στις περιπτώσεις των σφαιρικών προϋπολογισµών. 

Επιπλέον, περισσότερο σε χώρες όπου η βασική µέθοδος χρηµατοδότησης των νοσοκοµείων 

είναι οι σφαιρικοί προϋπολογισµοί και οι ανά κατηγορία προϋπολογισµοί, οι διοικήσεις έχουν 

ελάχιστη επίγνωση για το είδος και το τελικό κόστος των υπηρεσιών, που παρέχονται από 

τους παραγωγούς υγείας. Η µέθοδος των DRGs, µε τη χρήση της σωστής µηχανοργάνωσης 
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έχει ως στόχο την υποστήριξη του ρόλου των διοικήσεων των νοσοκοµείων, δίνοντάς τους 

την ευκαιρία παρακολούθησης και ελέγχου του έργου των παρόχων υπηρεσιών υγείας. 

 

Όλες οι διαδικασίες χρηµατοδότησης DRGs των νοσοκοµείων (Schreyogg et. al., 2006) είναι 

υλοποιηµένες από δυο διαφορετικούς µηχανισµούς:  

 

(α) Στην κατάταξη των νοσοκοµειακών υπηρεσιών, που παρέχονται σε µεµονωµένα άτοµα σε 

συγκρίσιµες οµοειδείς οµάδες, βρίσκοντας ουσιαστικά τις οµάδες των «προϊόντων» ενός 

νοσοκοµείου. Η συγκεκριµένη διαδικασία έχει να κάνει µε έναν συγκεκριµένο αριθµό 

κλινικών δεδοµένων (όπως οι κλινικές διαγνώσεις και οι ιατρικές επεµβάσεις), δηµογραφικά 

δεδοµένα (ηλικία, φύλο) και µετρήσεις της χρήσης των πόρων (κόστος, χρόνος παραµονής). 

Μερικές περιπτώσεις των συστηµάτων DRGs, όπως για παράδειγµα στην Αυστραλία, στη 

Γερµανία και στην Ολλανδία, µετρούν και επιπλέον παράγοντες όπως το συνδυασµό όλων 

των επεµβάσεων, που έγιναν όταν το άτοµο βρισκόταν ακόµα στο νοσοκοµείο (Diagnosis-

Treatment Groups). 

 

(β) Σταθµίζοντας τις τιµές για κάθε κατηγορία προϊόντων.  

 

Από τα προηγούµενα προκύπτει ότι η διαδικασία χρηµατοδότησης βάσει DRGs έχει να κάνει 

µε συγκεκριµένη πληρωµή ανά ασθενή σχετικά µε την βασική διάγνωσή του (κι όχι µόνο) και 

έχει αποδειχθεί, από µελέτες του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, ότι βάζει επιπλέον τα 

κίνητρα για σωστή παροχή υπηρεσιών και απαγορεύει ακούσιες συµπεριφορές, όπως τα 

πρόωρα εξιτήρια των ασθενών.  

 

Παρόλο που η οικονοµική θεωρία εξηγεί ότι το σύστηµα αποζηµίωσης DRG των 

νοσοκοµείων δίνει κίνητρα για µεγαλύτερη απόδοση, σύµφωνα µε τον Street και τους 

συνεργάτες του (2011) υπάρχει πιθανότητα να δηµιουργηθούν εµπόδια (όπως ο 

συγκεκριµένος σχεδιασµός και η λειτουργία του εκάστοτε συστήµατος) για την 

πραγµατοποίηση αυτών των κινήτρων στην πράξη. 

 

Έχουν πραγµατοποιηθεί µελέτες µε στόχο να βρεθεί ο βαθµός επιρροής της αποδοτικότητας 

των νοσοκοµείων από την λειτουργία των DRG στοχεύοντας στη εύρεση της τεχνικής 
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αποδοτικότητας (technical efficiency) και της παραγωγικότητας (productivity), που περιέχει 

και την αποδοτικότητα κλίµακας (scale efficiency) (Ξένος και συν., 2014).  

 

Οι µέθοδοι χρηµατοδότησης των υπηρεσιών υγείας τύπου DRG παρέχουν άρρητα (explicit) 

οικονοµικά κίνητρα µε σκοπό την επιρροή της αποδοτικότητας των παραγωγών. Η µέθοδος 

πρόσθετων αµοιβών (ή χρηµατικών κρατήσεων σε περίπτωση µη επίτευξης του ελάχιστου 

προκαθορισµένου επιπέδου απόδοσης) παρέχονται ρητά (implicit) οικονοµικά κίνητρα. Αυτά 

τα κίνητρα συνδέονται µε το είδος, την ποσότητα και την ποιότητα της παρεχόµενης ιατρικής 

περίθαλψης, την ορθή κατανάλωση ιατροφαρµακευτικών πόρων και την ποιότητα των 

ιατρικών αποτελεσµάτων (Ξένος και συν., 2014). 

 

Τα DRGs και η εφαρµογή τους απαιτεί διαδικασία που θα πρέπει να προσαρµόζεται στις 

πολιτισµικές καταβολές της ιατρικής θεραπείας. Τα λογισµικά πρέπει να ενηµερώνονται 

τακτικά καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας του κόστους και των πληροφοριακών 

συστηµάτων. Σύµφωνα µε τον Schreyoegg και τους συνεργάτες του (2006), τα DRGs έχουν 

στόχο την κατηγοριοποίηση της παρέµβασης εντός του νοσοκοµείου, το διαχωρισµό των 

ασθενών σε διαγνωστικές οµάδες και τη στόχευση της παρακολούθησης της ποιότητας, της 

χρήσης των υπηρεσιών υγείας καθώς και των απαιτούµενων πόρων. 

 

Όσον αφορά στην τιµολόγηση, ξεκινάει κατά την διαδικασία εφαρµογής των DRGs ο 

ορισµός ενός συγκεκριµένου δείγµατος νοσοκοµείων από όπου θα εξαχθούν αξιόπιστα 

δεδοµένα σχετικά µε το κόστος. Εν συνεχεία, ο υπεύθυνος φορές για την επεξεργασία 

δεδοµένων υπολογίζει τους συντελεστές βαρύτητας ή τις τιµές των διαγνωστικών οµάδων. Ως 

ο πιο συχνός τρόπος τιµολόγησης είναι η άµεση προσέγγιση όπου υπολογίζονται οι 

συντελεστές βαρύτητας του κόστους δίνοντας αποτελέσµατα για τη σχέση µεταξύ 

διαφορετικών οµάδων DRG  σύµφωνα µε τη συχνότητα και ένταση χρήσης των 

νοσοκοµειακών πόρων (Scheller - Kreinsen et al, 2009). 

 

Τα προβλήµατα που πιθανά αντιµετωπίζουν τα συστήµατα DRG είναι ότι οι διαγνωστικές 

οµάδες ενσωµατώνουν ορισµένες περιπτώσεις θεραπείας, που η κατανάλωση πόρων είναι 

σηµαντικά υψηλότερη από την τιµή ή το συντελεστή βάρους του κόστους της εν λόγω 

οµάδας (Pierdzioch, 2008). 
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Η εξίσωση, που ακολουθεί, παρουσιάζει τη γενική σχέση των καθοριστικών παραγόντων του 

κόστους νοσηλείας κατά την τιµολόγηση των DRGs σύµφωνα µε τον Scheller- Kreinsen και 

τους συνεργάτες του (2009). 

Αποζηµίωση DRG = Συντελεστής Βαρύτητας Κόστους * (Ποσοστό Βάσης + Συντελεστές 

Προσαρµογής) 

 

Στην Ελλάδα, σε σύγκριση µε τα ευρωπαϊκά DRGs, η εφαρµογή τους βασίστηκε πιο πολύ 

στην ανάγκη ανάπτυξης και εφαρµογής του νέου αυτού συστήµατος. Σκοπός ήταν η 

ελεγχόµενη αποζηµίωση των λειτουργικών εξόδων των νοσοκοµείων, η ορθολογική 

κατάρτιση των προϋπολογισµών και απολογισµών των νοσοκοµείων, η µείωση του 

νοσοκοµειακού κόστους, η απελευθέρωση του προσωπικού από την γραφειοκρατία. 

Παράλληλα, υπήρξε σύνδεση της αποζηµίωσης και των αντίστοιχων πληρωµών µε το 

πραγµατικό νοσοκοµειακό παραγόµενο έργο.  
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ΚΕΑΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

2.1 Εισαγωγή  

Τα Κλειστά Ενοποιηµένα Νοσήλια (ΚΕΝ) προτείνουν µια ευκαιρία για τοποθέτηση των 

DRGs (GR DRGs) στο ελληνικό Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Ουσιαστικά αποτελούν την 

εισαγωγή συστήµατος προοπτικής χρηµατοδότησης και αποζηµίωσης των υπηρεσιών υγείας 

στα νοσοκοµεία. 

 

Το συγκεκριµένο εγχείρηµα έχει να κάνει µε την αυστραλιανή εκδοχή των DRGs, τα οποία 

δείχνουν να έχουν µεγαλύτερη αποδοχή και λειτουργούν σε πολλά κράτη ύστερα από 

συγκεκριµένες προσαρµογές. Άρα, και µε βάση το πόρισµα της Ειδικής Επιτροπής του 

Υπουργείου Υγείας για το συγκεκριµένο θέµα διαλέχτηκε η ταξινόµηση των αυστραλιανών 

DRGs (AR DRG version 6), τα οποία χρειάζονταν να µεταφραστούν και να προσαρµοστούν 

στην ελληνική γλώσσα µε σχετική µεθοδολογία.  

 

Μεθοδολογία µετάφρασης και προσαρµογής της ονοµατολογίας των ΚΕΝ  

Διαλέχτηκε η επιστηµονικώς αποδεκτή µετάφραση και πολιτισµικής προσαρµογής 

(translation and cultural adaptation) οποιουδήποτε ξενόγλωσσου «εργαλείου» πχ 

ερωτηµατολογίου, πρωτοκόλλου, κειµένου εργασίας κλπ). 

 

Η ύπαρξη της ελληνικής ταξινόµησης νόσων και διαγνώσεων ICD 10, η οποία θα λειτουργεί 

για όλο τον τοµέα υγείας στην Ελλάδα, ήταν η αρχή για την κεντρική µεθοδολογική επιλογή, 

για την οποία χρειάζεται να προκρίνεται η ορολογία της ICD 10.   

 

Κλείνοντας, πραγµατοποιήθηκε η αλλαγή της κωδικοποίησης των ΚΕΝ διότι βρέθηκαν λάθη 

σε κωδικούς (ίδιος κωδικός σε διαφορετικά ΚΕΝ, λάθος κωδικός σε σχέση «µε» ή «χωρίς» 

συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές κλπ). 
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2.2 Αναθεώρηση Μέσης Διάρκειας Νοσηλείας Ελληνικών ΚΕΝ  

Τα Κλειστά Ενοποιηµένα Νοσήλια (ΚΕΝ) προτείνουν µια προσπάθεια δηµιουργίας της 

ελληνικής εκδοχής των DRGs (GR DRGs), ουσιαστικά την τοποθέτηση συστήµατος 

προοπτικής χρηµατοδότησης και αποζηµίωσης των υπηρεσιών υγείας στα νοσοκοµεία. 

Σχετικά µε τη διεθνή πρακτική του συγκεκριµένου συστήµατος αποζηµίωσης των 

νοσοκοµειακών υπηρεσιών, για όλα τα DRGs χρησιµοποιείται η Μέση Διάρκεια Νοσηλείας 

(ΜΔΝ) οπότε και στον κατάλογο των ελληνικών ΚΕΝ χρησιµοποιείται και η ΜΔΝ για 

καθένα από αυτά (ΚΥΑ υπ’ αριθµόν Υ4α/οικ. 85649/ 27/7/2011).  

 

Παρατηρείται ότι η λογική των DRGs είναι η λογική του µέσου όρου. Άρα, η ΜΔΝ είναι 

ουσιαστικά ότι υποδηλώνει ο ορισµός της. Λόγου χάριν, τρία περιστατικά, που βρίσκονται 

στο ίδιο ΚΕΝ για αποζηµίωση ίσως έχουν διαφορετική ΜΔΝ το καθένα, και επιπλέον 

διαφορετική τη ΜΔΝ που είναι για το ΚΕΝ, όµως ο µέσος όρος να συγκλίνει προς την 

οριζόµενη για το ΚΕΝ ΜΔΝ. Τα συστήµατα άλλων κρατών, που λειτουργούν τη µέθοδο 

αποζηµίωσης των DRGs για µακρό χρονικό διάστηµα, έχουν υλοποιήσει τον καλύτερο 

δυνατό µηχανισµό παρακολούθησης όλων των νοσοκοµειακών περιστατικών και 

αναθεώρησης των DRGs και για το κόστος αλλά και στη ΜΔΝ. Οπότε, η ΜΔΝ στηρίζεται σε 

απόρρητα πρωτογενή στοιχεία υψηλού αριθµού ασθενών (πχ στη Γερµανία καταγράφονται 

περί τα 18.000.000 περιστατικά νοσοκοµειακής νοσηλείας κατ’ έτος τα οποία αναλύονται). 

Και µε αυτό το τρόπο, η ΜΔΝ είναι εντελώς τεκµηριωµένη.  

 

Αυτήν την περίοδο στην Ελλάδα, δεν  υπάρχει  σήµερα  παρόµοια  δυνατότητα  

µηχανογραφικής  παρακολούθησης  και  ανάλυσης  των  νοσοκοµειακών  περιστατικών  

ώστε  η  ΜΔΝ  των  ΚΕΝ  να  αποτελεί  ένα  απόλυτα  τεκµηριωµένο  στοιχείο.  Ο  µόνιµος  

µηχανισµός  παρακολούθησης  και  ανάλυσης  των  στοιχείων  από  την  εφαρµογή  των  

ΚΕΝ  στην  Ελλάδα θα δώσει λύση στο πρόβληµα αυτό. 

  

 

Επιπλέον, στη διαδικασία των επόµενων φάσεων του συγκεκριµένου έργου θα µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί πιλοτική παρακολούθηση της εφαρµογής των ΚΕΝ, µαζί και µε τη 

δηµιουργία expert consensus panel groups. Παράλληλα, θα ξεκινήσει η παρακολούθηση της 
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ΜΔΝ των ΚΕΝ µέσω του ESYnet, µε σκοπό αυτή να αναθεωρηθεί µε µεγαλύτερη 

τεκµηρίωση. 

2.3 Η περίπτωση της Ελλάδας 

Στην Ελλάδα, το σύνολο της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας χρηµατοδοτείται από τα 

ασφαλιστικά ταµεία υγείας (περιλαµβανοµένων και των κρατικών ενισχύσεων για την 

κάλυψη των ελλειµµάτων) και µετά από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες και τους 

ανασφάλιστους πολίτες (Νεκτάριος, 2010). Για τα δηµόσια νοσοκοµεία υπάρχει ένα 

καθεστώς µικτής χρηµατοδότησης, όπου περιέχει πληρωµές από τον κρατικό προϋπολογισµό, 

τους ασφαλιστικούς φορείς και ένα ποσοστό ιδιωτικής συµµετοχής µε επίσης σηµαντικό 

χαρακτηριστικό του την έλλειψη θεσµοθετηµένων κινήτρων παραγωγικότητας. 

 

Ακόµα µια έλλειψη είναι αυτής του ελέγχου διασφάλισης της ποιότητας της παρεχόµενης 

φροντίδας υγείας και του εν γένει υλοποιηθέντος έργου. Το Υπουργείο Υγείας δεν είχε σωστά 

αναπτυγµένη την ηλεκτρονική υποδοµή, που κρίνεται απαραίτητη για τη συλλογή χρήσιµων 

και ολοκληρωµένων πληροφοριών, που είχαν να κάνουν µε τη κοστολόγηση και τη 

λειτουργία των νοσοκοµείων. Το συγκεκριµένο γεγονός είχε ως αποτέλεσµα ένα 

περιορισµένο εύρος παρακολούθησης της οικονοµικής λειτουργίας καθώς και σύγκρισης των 

επί µέρους επιδόσεων των νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Με στόχο να 

παύσει να υπάρχει αυτό, το Υπουργείο δηµιούργησε, ανέπτυξε και έβαλε σε εφαρµογή µια 

διαδικτυακή πλατφόρµα πληροφοριών, µε την ονοµασία “ESY. net”, για τη συγκέντρωση 

αξιόπιστων και χρήσιµων πληροφοριών (ΥΥΚΑ, 2015). Όλα τα νοσοκοµεία χρειάζεται να 

βρίσκονται στη συγκεκριµένη πλατφόρµα τα στατιστικά δεδοµένα, που έχουν να κάνουν µε 

την είσπραξη των εσόδων, τους µισθούς του προσωπικού, τα λοιπές δαπάνες καθώς και 

στοιχεία αναφορικά µε το φόρτο εργασίας (όπως ο αριθµός εισαγωγών και ο αριθµός 

εξωτερικών ασθενών) σε µηνιαία βάση. 

 

Επιπλέον, κρίνεται αναγκαίος ο διαχωρισµός των λειτουργιών της «προσφοράς» και της 

«ζήτησης» υπηρεσιών υγείας (πχ περίπτωση του βρετανικού ΕΣΥ). Σχετικά µε το Νόµο 

«διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» του 2011, ο συντονισµός 

της αγοράς των µεγάλων ασφαλιστικών ταµείων (ΟΠΑΔ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ) και 

οποιωνδήποτε διαφορετικών ταµείων λειτουργούν από ένα ενιαίο συντονιστικό όργανο (µε τη 



36 

 

µορφή ΝΠΔΔ), όπου διαπραγµατεύεται για όλα τα ταµεία τις τιµές και τις συµβάσεις, µε 

ιατρούς, νοσοκοµεία και διαγνωστικά κέντρα. Τα ταµεία, µε την βοήθεια του συντονιστικού 

οργανισµού (Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - ΕΟΠΥΥ), έχουν µαζί ενιαία 

µηχανογράφηση και υψηλότερη διαπραγµατευτική δύναµη. Τα νοσοκοµεία που ήταν στο 

ταµείο του ΙΚΑ µεταφέρθηκαν οργανικά πλέον στο ΕΣΥ. 

 

Το σύστηµα υγείας από πάντα ήταν ανοικτό για τη χρηµατοδότησή του, µε συνέπεια το 

κράτος και τα ασφαλιστικά ταµεία να πληρώνουν αναδροµικά όλες τις ιατρικές πράξεις. Ο 

ρόλος του ΕΟΠΥΥ είναι ουσιαστικά η συλλογή εσόδων από τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης υγείας και κρατικής συµµετοχής (επιχορηγήσεις) και επιπλέον η σύναψη 

συµβάσεων µε δηµόσιους ή ιδιωτικούς προµηθευτές νοσοκοµειακής και εξωνοσοκοµειακής 

περίθαλψης. Ο βασικός σκοπός του ΕΟΠΥΥ είναι η υλοποίηση µηχανισµού αγοράς και 

ελέγχου της ποιότητας και της ποσότητας, όπως και της οικονοµικής αποδοτικότητας των 

υπηρεσιών υγείας, εισάγοντας στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης (benchmerking (χωρίς 

yardstick)) στο ΕΣΥ και µονοψωνίου στην κοινωνική ασφάλιση (ΕΟΠΥΥ) και το φάρµακο 

(Υπουργείο Υγείας).  

 

Για την οικονοµική λειτουργία των νοσοκοµείων, κατά το έτος 2012 οι πληρωµές από τους 

αγοραστές υπηρεσιών υγείας πραγµατοποιούνταν µε βάση το σύστηµα των DRGs 

(καθιέρωση «πακέτου νοσηλείας» ανά διαγνωστική κατηγορία). Παράλληλα, σταµάτησαν να 

λειτουργούν τα κρατικά τιµολόγια για τα ηµερήσια νοσήλια και οι πρόσθετες ιατρικές 

πράξεις στις νοσηλείες (Polyzos et. al., 2013). Για τη σχεδίαση του ελληνικού µηχανισµού 

αποζηµίωσης των DRGs-ΚΕΝ (κλειστά ενοποιηµένα νοσήλια) χρησιµοποιήθηκε η εµπειρία 

από διάφορα κράτη κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων προσπαθειών υιοθέτησης του 

συγκεκριµένου µηχανισµού. Περισσότερη σηµασία δόθηκε σε χώρες µε συστήµατα υγείας 

συναφή µε το ελληνικό αναφορικά µε την παροχή υπηρεσιών και τους µηχανισµούς 

χρηµατοδότησης. Η επιλογή του Υπουργείου Υγείας, όπως και των εξειδικευµένων 

επιστηµόνων στα θέµατα των Οικονοµικών της Υγείας ήταν η εστίαση και η προσαρµογή 

στα ελληνικά δεδοµένα του αυστραλιανού (version 6.0, 2008−2009) και του γερµανικού 

(version 2011) συστήµατος ταξινόµησης DRG. Η κατάταξη µε αρχή το γερµανικό µοντέλο, 

το οποίο στηρίζεται στην υλοποίησή του από το αυστραλιανό, διαλέχτηκε για το λόγο ότι η 

Ελλάδα έχει τα ίδια προβλήµατα πλεονάζουσας δυναµικής παραγωγικότητας και έλλειψης 
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σωστής κατανοµής πόρων βάσει κριτηρίων ζήτησης (Schmid et. al., 2009). Η ταξινόµηση, σε 

περίπου 700 οµοειδείς οµάδες, διαλέχτηκε µε βάση την αρχική διάγνωση και τη θεραπευτική 

διαδικασία.  

 

Ύστερα από την αρχική λειτουργία του καινούριου συστήµατος αποζηµίωσης και τη 

συστηµατική και αναλυτική λογιστική καταγραφή του κόστους, όπου δηµιουργήθηκε από τα 

DRGs-KEN, που υπήρχαν στα µεγάλα νοσοκοµεία, πραγµατοποιήθηκε µια προσαρµογή των 

τιµών στο πραγµατικό νοσοκοµειακό κόστος. Έτσι, παρουσιάστηκε µια µέση µείωση 10% 

στις αρχικές τιµές ανά κατηγορία (δεύτερη υπουργική απόφαση για τα ΚΕΝ). Ακόµα, ένας 

αριθµός κατηγοριών DRGs-KEN, ο οποίος δεν είχε τιµολογηθεί σωστά διαχωρίστηκε σε 

παραπάνω κατηγορίες, µεγαλώνοντας το συνολικό αριθµό των κατηγοριών σε 760.  

 

Για το 33,1% των νοσηλειών, ο χρόνος νοσηλείας περνούσε την προτεινόµενη τιµή της 

(ακραίες τιµές), φανερώνοντας την ανάγκη για επιπλέον αποζηµίωση. Για το σύνολο των 

νοσοκοµείων (n=133), τα συνολικά έσοδα ήταν περίπου 175 εκατοµµύρια € (Ξένος, 2007). 

 

Επίσης, σηµαντικό στάδιο στη µεταρρύθµιση του συστήµατος υγείας για τις διαδικασίες 

αποζηµίωσης των νοσοκοµειακών υπηρεσιών χρειάζεται να είναι η αξιοποίηση του 

συστήµατος DRG-ΚΕΝ από τον ΕΟΠΥΥ µε σκοπό να παρατηρεί το κόστος των 

νοσοκοµείων του ΕΣΥ . 

 

Μια κύρια έλλειψη του ΕΣΥ είναι η απουσία ενός επίσηµου συστήµατος πληροφόρησης των 

ασθενών για τις επιδόσεις των µονάδων υγείας. Οπότε, δεν γίνεται να πραγµατοποιηθεί ούτε 

σύγκριση ούτε αξιολόγηση του κινδύνου. Από την άλλη, η πληροφόρηση πραγµατοποιείται 

µε το στόµα (world of mouth) και δεν είναι τεκµηριωµένη. Έτσι, ο χρήστης δεν βοηθάται για 

τις επιλογές του και οι προµηθευτές δεν έχουν κίνητρο βελτίωσης της απόδοσής τους. 

Αναγκαία χρειάζεται να είναι και η λειτουργία διαγνωστικών και θεραπευτικών 

πρωτοκόλλων. Η µη τήρησή τους θα έχει και τις σχετικές συνέπειες  (Polyzos et al., 2013). 

 

Η οικονοµική συγκυρία αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα δεν αφήνει ανεπηρέαστο το σύστηµα 

υγείας, διότι χρειάζονται τώρα περικοπές και συµπιέσεις του συνόλου των σχετικών 

δαπανών. Αυτό το γεγονός ίσως να λειτουργήσει ως ευκαιρία για να πραγµατοποιηθούν οι 
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αναγκαίες µεταρρυθµίσεις για την αύξηση της οικονοµικής αποδοτικότητας και του επιπέδου 

ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, που δεν έγιναν τα προηγούµενα χρόνια στο βαθµό 

που χρειαζόταν. 

 

 

2.4 Η περίπτωση των παθήσεων του αναπνευστικού συστήµατος 

Σύµφωνα µε την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. Υ4α/οικ. 85649/27-7-11 Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης µε τίτλο «Κλειστά Ενοποιηµένα Νοσήλια και Ηµερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ» 

(ΦΕΚ 1702/Β’/2011) και την συµπλήρωσή της µε την υπ’ αριθµ. Υ4α/οικ.105604/27-9-11 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2150/Β’/2011), τα οποία από τότε καλούνται Κλειστά 

Ελληνικά Νοσήλια, ακολούθησαν αναπροσαρµογές των Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων για 

τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, το ΓΝ Παπαγεωργίου και το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 

από 1/3/2012. Έκτοτε για τις παθήσεις και διαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος ισχύει 

ο παρακάτω πίνακας: 

 

 Πίνακας Α: ΚΕΝ παθήσεων αναπνευστικού συστήµατος 
 

ΚΩΔ. 

ΚΕΝ 
ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΜΔΝ από 

1/3/2012 

Κόστος από 

1/3/2012 

ΤΚΑ 04 

Παθήσεις και διαταραχές του αναπνευστικού 

συστήµατος (Α) 
  

Α01Μ 

Μείζονες επεµβάσεις θώρακος µε καταστροφικές 

(συστηµατικές)  συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές 
15 4.274 € 

Α01Χ 

Μείζονες επεµβάσεις θώρακος χωρίς καταστροφικές 

(συστηµατικές)  συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές 
7 2.465 € 

Α02Μα 

Άλλες χειρουργικές επεµβάσεις του αναπνευστικού µε 

καταστροφικές (συστηµατικές)  συνυπάρχουσες 

παθήσεις- επιπλοκές 

16 3.565 € 
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Α02Μβ 

Άλλες χειρουργικές επεµβάσεις του αναπνευστικού µε 

σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις 

- επιπλοκές 

5 1.450 € 

Α02Χ 

Άλλες χειρουργικές επεµβάσεις του αναπνευστικού 

χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
1 621 € 

Α10Μ 

Πάθηση του αναπνευστικού συστήµατος µε µηχανική 

υποστήριξη αναπνοής µε καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

12 5.241 € 

Α10Χ 

Πάθηση του αναπνευστικού συστήµατος µε µηχανική 

υποστήριξη αναπνοής χωρίς καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

8 4.019 € 

Α11Χ 

Πάθηση του αναπνευστικού συστήµατος µε µη 

επεµβατικό αερισµό 
12 3.304 € 

Α12Α Βρογχοσκόπηση, ηµερήσια νοσηλεία 1 240 € 

Α12Μ 

Βρογχοσκόπηση σε καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
10 1.500 € 

Α12Χ 

Βρογχοσκόπηση σε παθήσεις χωρίς καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνέπειες - επιπλοκές 
7 1.000 € 

Α20Μ 

Κυστική ίνωση µε καταστροφικές (συστηµατικές) ή 

σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
13 3.360 € 

Α20Χ 

Κυστική ίνωση χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) ή 

σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
8 1.500 € 

Α21Μ 

Πνευµονική εµβολή µε καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
11 1.988 € 

Α21Χ 

Πνευµονική εµβολή χωρίς καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
6 941 € 

Α22Μα 
Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού µε 

καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες 
10 1.762 € 
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παθήσεις - επιπλοκές 

Α22Μβ 

Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού µε σοβαρές ή 

µέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις – 

επιπλοκές 

8 1.040 € 

Α22Χ 

Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού χωρίς 

συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές 
5 573 € 

Α23Α Σύνδροµο άπνοιας ύπνου-Μελέτη διαταραχών ύπνου 1 200 € 

Α24Μ 

Πνευµονικό οίδηµα και αναπνευστική ανεπάρκεια µε 

καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές 

8 1.655 € 

Α24Χ 

Πνευµονικό οίδηµα και αναπνευστική ανεπάρκεια 

χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές 

4 863 € 

Α25Μ 

Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια µε 

καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές 

9 1.446 € 

Α25Χ 

Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια χωρίς 

καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές 

5 863 € 

Α26Μα 

Μείζον τραύµα θώρακος µε καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
12 2.243 € 

Α26Μβ 

Μείζον τραύµα θώρακος µε σοβαρές ή µέτριας 

βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές 
5 1.068 € 

Α26Χ 

Μείζον τραύµα θώρακος χωρίς συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές 
3 552 € 

Α27Μ 

Σηµεία και συµπτώµατα του αναπνευστικού µε 

καταστροφικές (συστηµατικές) ή σοβαρές 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

4 785 € 
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Α27Χ 

Σηµεία και συµπτώµατα του αναπνευστικού χωρίς 

καταστροφικές (συστηµατικές) ή σοβαρές 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

2 318 € 

Α28Μ 

Πνευµοθώρακας µε συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 
6 1.252 € 

Α28Χ 

Πνευµοθώρακας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 
3 566 € 

Α29Μ 

Βρογχίτιδα και άσθµα µε συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 
4 792 € 

Α29Χ 

Βρογχίτιδα και άσθµα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 
2 361 € 

Α30Μ 

Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα µε 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
5 1.210 € 

Α30Χ 

Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα χωρίς 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
2 552 € 

Α31Μ 

Νεοπλάσµατα του αναπνευστικού µε καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
9 1.634 € 

Α31Χ 

Νεοπλάσµατα του αναπνευστικού χωρίς 

καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές 

5 828 € 

Α32Α 

Αναπνευστικά προβλήµατα αναδυόµενα από τη 

νεογνική περίοδο  
4 769 € 

Α33Μα 

Πλευριτική συλλογή µε καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
10 1.839 € 

Α33Μβ 

Πλευριτική συλλογή µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
5 948 € 

Α33Χ 

Πλευριτική συλλογή χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 
3 451 € 
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Α34Μα 

Διάµεση πνευµονοπάθεια  µε καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
10 1.797 € 

Α34Μβ 

Διάµεση πνευµονοπάθεια  µε σοβαρές ή µέτριας 

βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές 
7 1.266 € 

Α34Χ 

Διάµεση πνευµονοπάθεια  χωρίς συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές 
3 580 € 

Α35Μα 

Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος µε 

καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές 

8 1.415 € 

Α35Μβ 

Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος µε 

σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις 

– επιπλοκές 

5 884 € 

Α35Χ 

Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος χωρίς 

συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές 
2 432 € 

Α36Α Φυµατίωση του αναπνευστικού συστήµατος 14 1.800 € 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ  

3.1 Εισαγωγή 

Τα ΚΕΝ στηρίζονται στην αρχή “money follows the patient” (“τα χρήµατα ακολουθούν τον 

ασθενή”) από την οποία δίνεται η δυνατότητα να πραγµατοποιηθεί η αποδοτική αλλά και 

δίκαιη κατανοµή των πόρων και η κινητοποίηση µέγιστης προσπάθειας για τη καλυτέρευση 

των νοσοκοµειακών υπηρεσιών. Επιπλέον στηρίζεται και στο κριτήριο “value for money” 

βάσει του οποίου δύναται να βελτιωθεί η οικονοµική αποδοτικότητα και η αξία της 

επένδυσης στις συγκεκριµένες διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες. 

 

Σηµαντικό ακόµα είναι να γνωρίζουµε ότι τα συστήµατα προοπτικής χρηµατοδότησης και 

αποζηµίωσης µπορούν να επιδρούν στη λειτουργία του συστήµατος υγείας όπως και στις 

διαδικασίες αξιολόγησης και εποµένως το εγχείρηµα δεν σταµατά σε µια συγκεκριµένη 

τεχνική προσέγγιση, αλλά έχει ευρύτερης σηµασίας διαρθρωτικό χαρακτήρα. 

 

 

3.2 Μεθοδολογία ανάπτυξης των ΚΕΝ 

Όπως προαναφέρθηκε, το όλο εγχείρηµα στοχεύει στην αυστραλιανή εκδοχή των DRGs. 

Βάσει του πορίσµατος της Ειδικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) για την υλοποίηση του εγχειρήµατος διαλέχτηκε η ταξινόµηση 

AR-‐DRG version 6 στην οποία έγινε σχετική παρέµβαση µε διπλή αντίστροφη µετάφραση 

και προσαρµογή στην ελληνική γλώσσα.  

 

Στην χώρα µας δεν βρίσκονται αναλυτικές πληροφορίες των νοσολογικών περιπτώσεων στα 

ελληνικά νοσοκοµεία, όπου να είναι καταγεγραµµένα µε ηλεκτρονικό τρόπο και µε βάση τις 

έγκυρες διεθνείς ταξινοµήσεις (ICD-‐10, ICPC-‐2, EDMA, GMDN, CPT ή άλλες συναφείς) και 

κατά συνέπια δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί η κωδικοποιηµένη και ταξινοµηµένη 

συγκέντρωση πληροφορίας από την οποία εµφανίζεται η σύνθεση και ο όγκος των 
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ανθρώπινων και τεχνολογικών πόρων οι οποίοι δεσµεύονται για την εκτέλεση ιατρικών, 

διαγνωστικών και θεραπευτικών διαδικασιών. 

 

Ακόµα, δεν υπάρχει κάποιο σύστηµα αναλυτικής κοστολόγησης ανά µονάδα κόστους και 

έτσι µε τη σειρά του δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί η ανάπτυξη µηχανισµού τεκµηριωµένης 

κοστολόγησης και τιµολόγησης. Επίσης, και σύµφωνα µε αυτήν την άποψη η αναλυτική 

προσέγγιση δεν θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί ακόµα και αν µπορούσε να είναι διαθέσιµη 

η περιγραφική προσέγγιση των ιατρικών και άλλων κλινικών διαδικασιών. Η διαδικασία 

κοστολόγησης ενός DRG και η αντίστοιχη διερεύνηση της διαθεσιµότητας των απαραίτητων 

δεδοµένων στη χώρα µας παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

Σχηµατικά, η τιµολόγηση των DRGs παγκοσµίως πραγµατοποιείται µε µια πρακτική 

µικροκοστολόγησης στο επίπεδο του ασθενούς, σύµφωνα µε τη διάγνωση και τους σχετικούς 

καταναλισκόµενους πόρους για τη θεραπεία. Για αυτό το λόγο διαλέγεται ένα δείγµα 

νοσοκοµείων µε αναλυτικό σύστηµα καταγραφών, παρέχεται ένα περιθώριο προοπτικής 

καταγραφής των περιπτώσεων και, µετά πραγµατοποιείται επεξεργασία και παραγωγή 

εκτιµητριών για τους πραγµατικούς µέσους στον πληθυσµό. Η συγκεκριµένη επεξεργασία 

κατά την εισαγωγή ενός συστήµατος DRG µπορεί να διαρκέσει από δύο έως και πέντε έτη.  

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η οµάδα εργασίας στηρίχθηκε σε αυτές τις παραδοχές (α) στην 

επιλογή της αυστραλιανής εκδοχής (AR-‐DRGs) ονοµατολογίας και ταξινόµησης, όπως είχε 

γίνει αποδεκτή από το ΥΥΚΑ και (β) στη διερεύνηση του υπολογισµού των βαρών (cost 

weights) από κράτη τα οποία λειτουργούσαν συστήµατα (Αυστραλία, Γερµανία, Ηνωµένες 

Πολιτείες και ΠΓΔΜ) µαζί µε µεγάλη µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας από άλλα κράτη. Η 

επιλογή αυτών πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τα εξής: 

 

(α) το κριτήριο ότι εκφράζουν διαφορετικά ιατροασφαλιστικά συστήµατα,  

(β) την εµπειρία και την αποδοχή των συστηµάτων DRGs όπως και την ικανότητα 

διαφοροποίησης και προσαρµογής του αυστραλιανού υποδείγµατος,  

(γ) τη µόχλευση των ταξινοµήσεων και των σχετικών ειδικών βαρών των συστηµάτων DRGs 

των κρατών αυτών, όπου εµφανίστηκε η συσχέτιση ανάµεσα των διαφορετικών συστηµάτων 
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των χωρών που εξετάστηκαν, όπου µε ελάχιστες αποκλίσεις εµφανίζει ίδια περιθώρια 

κατανοµής των τιµών DRGs στις εξεταζόµενες χώρες  

(δ) τον υπολογισµό του πολλαπλασιαστή βάσης (base rate) σχετικά µε τα απολογιστικά 

οικονοµικά δεδοµένα του 2010, τις εκτιµήσεις του 2011 και τις προβλέψεις του 2012 από τις 

σχετικές επίσηµες πηγές, 

(ε) την παραδοχή ότι οι στρατηγικές της διαγνωστικής και θεραπευτικής διαδικασίας είναι 

αντίστοιχες στις χώρες όπου στηρίχθηκε το υπόδειγµα,  

(στ) στην εκτίµηση του ειδικού βάρους των συντελεστών παραγωγής (εργασία, τεχνολογία) 

ενός εκάστου ΚΕΝ σχετικά µε το Αυστραλιανό υπόδειγµα και την στάθµισή του µε εµπειρικά 

δεδοµένα της ΕΣΔΥ και  

(ζ) στην προσαρµογή των οικονοµικών δεδοµένων του τοµέα της υγείας στην ελληνική 

οικονοµική πραγµατικότητα. 

 

Η κύρια πηγή για τον υπολογισµό του κόστους ανά ΚΕΝ ήταν ο κατάλογος των ανάλογων 

βαρών των AR-‐DRGs Version 6.0. Η διαδικασία βασίστηκε στην εκτίµηση όλου του κόστους 

του κάθε ΚΕΝ βάσει του πολλαπλασιασµού του σχετικού βάρους, όπως παρουσιαζόταν στον 

Αυστραλιανό κατάλογο, επί τη σταθερά βάσης, η οποία είχε εκτιµηθεί για διαφορετικά έτη 

και για διαφορετικά επίπεδα παροχής νοσοκοµειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα. 

 

Αρκετά δύσκολη ήταν η διαδικασία παραγωγής καταλόγων τιµών των ΚΕΝ, όπου θα 

διαχώριζαν όλο το κόστος του κάθε ΚΕΝ στις συνιστώσες του κόστους εργασίας και του 

συνολικού κόστους µείον του κόστους εργασίας (κόστους τεχνολογίας). Η συγκεκριµένη 

ανάγκη προήλθε από την ιδιαιτερότητα του Ελληνικού συστήµατος της νοσοκοµειακής 

φροντίδας, όπου οι µισθοί του προσωπικού παρέχονται από διάφορες πηγές χρηµατοδότησης, 

έναντι του υπόλοιπου κόστους λειτουργίας του νοσοκοµείου.  

 

Έτσι, η πληρωµή όλου του κόστους ανά ΚΕΝ από την ασφάλιση (δηλαδή του κόστους 

συµπεριλαµβανοµένων των µισθών) θα είχε ως αποτέλεσµα «διπλές χρεώσεις» για τα 

ασφαλιστικά ταµεία. 

 

Αν και είναι πολύ σηµαντική η ενσωµάτωση των µισθών στους προϋπολογισµούς των 

νοσοκοµείων, µε σκοπό την καλυτέρευση της οικονοµικής και της διοικητικής 
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αποδοτικότητας των οργανισµών, για το διάστηµα που µεσολάβησε έως τη διαρθρωτική αυτή 

αλλαγή, χρειαζόταν να διαχωριστούν -για όλα τα ΚΕΝ- το τµήµα του κόστους, το οποίο έχει 

να κάνει µε τη χρήση του συντελεστή "εργασία" και το τµήµα του κόστους, το οποίο έχει να 

κάνει µε τη χρήση του συντελεστή "τεχνολογία". Η συγκεκριµένη διαδικασία παραµένει πολύ 

δύσκολη, εάν αναλογιστούµε ότι το µίγµα των συντελεστών είναι διαφορετικό σε κάθε πράξη 

(άλλες νοσηλείες είναι εντάσεως εργασίας ενώ αρκετές κατατάσσονται σε λεγόµενες 

εντάσεως τεχνολογίας). Για τη λύση της συγκεκριµένης απαίτησης η Επιτροπή των Ειδικών 

εκµεταλλεύτηκε τον επιµερισµό του κόστους ανά DRG στα cost components (επιµερισµός µε 

βάση τα κέντρα κόστους) όπως εκτιµάται στον Αυστραλιανό κατάλογο. 

 

 

3.3 Περιορισµοί της µεθόδου 

Προείπαµε, ότι η έλλειψη αναλυτικών κλινικών δεδοµένων καταγεγραµµένων µε 

ηλεκτρονικό τρόπο, από τα ελληνικά νοσοκοµεία και η δυσκολία υιοθέτησης οποιασδήποτε 

αναλυτικής ποσοτικής µεθόδου έχει ως κατάληξη το γεγονός ότι οι όποιες αλλαγές στην 

κλινική πρακτική δεν έχουν τη δυνατότητα να ενσωµατωθούν στη βραχυπρόθεσµη προοπτική 

οπότε χρειάζεται µια µακρά και σύνθετη διαδικασία.  

 

Για την αντιµετώπιση αυτών των δυσκολιών κατά το έτος 2014 ψηφίστηκε ο Ν 4286 (ΦΕΚ 

194 / 19-09-2014) σύµφωνα µε τον οποίο ιδρύθηκε η Εταιρεία Συστήµατος Αµοιβών 

Νοσοκοµείων ΑΕ. Σύµφωνα µε το πρώτο άρθρο του Νόµου (παρ.2) το Σύστηµα Αµοιβών 

Νοσοκοµείων - ΣΑΝ αφορά σε όλες τις παρεχόµενες ιατρικές υπηρεσίες εξαιρουµένων όσων 

παρέχονται σε ψυχιατρικά τµήµατα των νοσοκοµείων, σε εξωτερικά ιατρεία των 

νοσοκοµείων καθώς και σε κέντρα αποκατάστασης. Το ΣΑΝ βασίζεται στη µεθοδολογία του 

συστήµατος Διαγνωστικών Οµοιογενών Οµάδων. Βάσει πάντα του νόµου προβλεπόταν η 

πιλοτική του εφαρµογή σε συγκεκριµένα νοσοκοµεία, που θα επιλέγονταν για το σκοπό 

αυτόν από την 1η Ιουνίου του 2015. Άλλες προβλεπόµενες ηµεροµηνίες ορόσηµα ήταν η 1η 

Ιανουαρίου 2016 έως και την 31η Δεκεµβρίου 2016, διάστηµα κατά το οποίο το σύστηµα θα 

έπρεπε να είχε υιοθετηθεί από όλα τα δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία. Όµως λόγω των 

εθνικών εκλογών που έλαβαν χώρα κατά τις αρχές του 2015 και της αλλαγής της 

κυβέρνησης, ο νόµος δεν έχει τύχει ακόµη εφαρµογής, αλλά ούτε κι έχει καταργηθεί. 
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3.4 Επιπτώσεις στην πολιτική υγείας 

Σε περίπτωση που το σύστηµα των DRGs εφαρµοστεί κατά ολοκληρωµένο τρόπο θα δοθεί η 

ευκαιρία ανίχνευσης των µη αποδοτικών διαστάσεων της νοσοκοµειακής περίθαλψης και 

συνακόλουθα η διερεύνηση της έκτασης και του χαρακτήρα ρυθµιστικών παρεµβάσεων µε 

σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας των νοσοκοµειακών µονάδων, καθώς και η 

εξοικονόµηση πόρων για επένδυσή τους σε άλλα επίπεδα φροντίδας όπως είναι η 

Πρωτοβάθµια Φροντίδας Υγείας. 
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Σκοπός της µελέτης 

Ο σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η µέτρηση της απόκλισης του νοµικά 

προκαθορισµένου µέσου κόστους και της µέσης διάρκειας νοσηλείας (ΜΔΝ) από το 

πραγµατικό µέσο κόστος και ΜΔΝ για τα ΚΕΝ, που αφορούν σε παθήσεις του 

αναπνευστικού συστήµατος.  

Στους στόχους της µελέτης περιλαµβάνεται η διερεύνηση παραγόντων (µέγεθος 

νοσοκοµείου, έδρα νοσοκοµείου κλπ) που σχετίζονται µε τις δαπάνες και τη ΜΔΝ για τις 

συγκεκριµένες παθήσεις. 

Αρχικά παρουσιάζονται οι περιπτώσεις ασθενών ανά κατηγορία ΚΕΝ αναφορικά µε το 

αναπνευστικό σύστηµα. Διερευνάται η διάρκεια νοσηλείας σε οµοειδείς οµάδες ασθενών σε 

ηµέρες. Εν συνεχεία παρουσιάζεται το µέσο κόστος νοσηλείας ανά ΚΕΝ σε ευρώ. Ακολουθεί 

µία σύγκριση εύρους κόστους σε νοσοκοµεία εκτός Αθήνας/ Θεσσαλονίκης σε σχέση µε τα 

νοσοκοµεία σε Αθήνα/ Θεσσαλονίκη. Γίνεται αναφορά στη µέση διάρκεια νοσηλείας στα 

νοσοκοµεία σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη σε σύγκριση µε τα νοσοκοµεία εκτός 

Αθήνας/Θεσσαλονίκης στα ΚΕΝ που αφορούσαν παθήσεις του αναπνευστικού 

συστήµατος για ασθενείς που προσήλθαν σε νοσοκοµεία της 1ης, της 3ης και της 6ης ΥΠΕ.  

 

Υλικό και Μέθοδος 

Δείγµα 

Το υπό µελέτη δείγµα αφορά σε περιπτώσεις µε παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος, οι 

οποίες νοσηλεύτηκαν στα Νοσοκοµεία της 1ης, 3ης και 6ης Υγιειονοµικής Περιφέρειας κατά 

το διάστηµα από Φεβρουάριος 2012 µέχρι και 2013. Μετά από επεξεργασία στην ανάλυση 

των δεδοµένων συµπεριλήφθηκαν µόνο 23 ΚΕΝ (Ν=4.355 περιπτώσεις) (από το σύνολο των 

47 ΚΕΝ, που αφορούν στις παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος). Αυτό συνέβη γιατί τα 

ΚΕΝ που είχαν περιπτώσεις λιγότερες των 100 δεν συµπεριελήφθησαν στον υπό µελέτη 
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πληθυσµό, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία της ανάλυσης, καθώς υπήρχαν ΚΕΝ µε 

εξαιρετικά µικρό αριθµό περιπτώσεων. 

  

Το προκαθορισµένο κόστος και η ΜΔΝ (σε ηµέρες) αντλήθηκαν από την Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως (946/27/03/2012).  

 

Θέµατα ηθικής και δεοντολογίας της µελέτης 

Για τη χορήγηση των δεδοµένων και της άδειας ανάλυσής τους υπεβλήθη η σχετική αίτηση 

στις Διοικήσεις της 1ης, 3ης και 6ης ΥΠΕ., οι οποίες και ανταποκρίθηκαν θετικά και οι 

οποίες δεν επιβαρύνθηκαν οικονοµικά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).  

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στατιστική ανάλυση 

Οι κατηγορικές µεταβλητές παρουσιάζονται ως απόλυτες (n) και σχετικές (%) συχνότητες, 

ενώ οι ποσοτικές µεταβλητές παρουσιάζονται ως µέση τιµή, τυπική απόκλιση, διάµεσος, 

ελάχιστη τιµή και µέγιστη τιµή. Ο έλεγχος των Kolmogorov-Smirnov και τα διαγράµµατα 

κανονικότητας χρησιµοποιήθηκαν για τον έλεγχο της κανονικής κατανοµής των ποσοτικών 

µεταβλητών. Βρέθηκε ότι οι ποσοτικές µεταβλητές δεν ακολουθούσαν την κανονική 

κατανοµή. 

 

Για τη διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης µεταξύ της µέσης διάρκειας νοσηλείας και του µέσου 

κόστους ανά ΚΕΝ και την πόλη, που εδρεύει το νοσοκοµείο χρησιµοποιήθηκε ο έλεγχος 

Mann-Whitney.  
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Το αµφίπλευρο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας ορίστηκε ίσο µε 0,05. Η ανάλυση των 

δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε το IBM SPSS 21.0 (IBM Corp. Released 2012. IBM SPSS 

Statistics for Windows, Version 21.0. Armonk, NY: IBM Corp.). 

 

Περιγραφικά αποτελέσµατα 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι περιπτώσεις ασθενών ανά κατηγορία ΚΕΝ. Ξεκινώντας 

από το ΚΕΝ µε τη µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης και κατά φθίνουσα σειρά, η κατάταξη 

των ΚΕΝ είχε ως εξής: 

o Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές (9,1%). 
o Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (7,7%). 
o Σηµεία και συµπτώµατα του αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (6,9%). 
o Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού µε καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (6,5%). 
o Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (6,1%). 
o Νεοπλάσµατα του αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (5,5%). 
o Βρογχίτιδα και άσθµα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (5,2%). 
o Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές (5%). 
o Σηµεία και συµπτώµατα του αναπνευστικού µε καταστροφικές ή σοβαρές 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (4,4%). 
o Πνευµονικό οίδηµα και αναπνευστική ανεπάρκεια χωρίς καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (4,2%). 
o Νεοπλάσµατα του αναπνευστικού µε καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (4,2%). 
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o Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια µε καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (3,8%). 
o Πνευµονικό οίδηµα και αναπνευστική ανεπάρκεια µε καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (3,3%). 
o Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (3,2%). 
o Πλευριτική συλλογή µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές (3,2%). 
o Πνευµονική εµβολή χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές (3,1%). 
o Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές (2,9%). 
o Πλευριτική συλλογή χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (2,8%). 
o Μείζον τραύµα θώρακος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (2,8%). 
o Πνευµονική εµβολή µε καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές (2,6%). 
o Βρογχίτιδα και άσθµα µε συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (2,6%). 
o Πνευµοθώρακας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (2,5%). 
o Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος µε καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (2,5%). 
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Πίνακας 1. Ο αριθµός των περιπτώσεων ανά ΚΕΝ. 
ΚΕΝ Περιπτώσεις ασθενών (%) 

Πνευµονική εµβολή µε καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 114 (2,6) 

Πνευµονική εµβολή χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 135 (3,1) 

Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού µε καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές 

283 (6,5) 

Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές 

337 (7,7) 

Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές 396 (9,1) 

Πνευµονικό οίδηµα και αναπνευστική ανεπάρκεια µε καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

143 (3,3) 

Πνευµονικό οίδηµα και αναπνευστική ανεπάρκεια χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

181 (4,2) 

Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια µε καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές 

165 (3,8) 

Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές 

267 (6,1) 

Μείζον τραύµα θώρακος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 120 (2,8) 

Σηµεία και συµπτώµατα του αναπνευστικού µε καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές 

190 (4,4) 

Σηµεία και συµπτώµατα του αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές 

302 (6,9) 

Πνευµοθώρακας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 107 (2,5) 

Βρογχίτιδα και άσθµα µε συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 113 (2,6) 

Βρογχίτιδα και άσθµα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 227 (5,2) 

Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 125 (2,9) 

Νεοπλάσµατα του αναπνευστικού µε καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - 183 (4,2) 
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Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται η µέση διάρκεια νοσηλείας ανά ΚΕΝ σε ηµέρες, η τυπική 

απόκλιση, η διάµεσος, η ελάχιστη τιµή και η µέγιστη τιµή. Ξεκινώντας από το ΚΕΝ µε τη 

µεγαλύτερη µέση διάρκεια νοσηλείας και κατά φθίνουσα σειρά, η κατάταξη των ΚΕΝ 

σύµφωνα µε τη µέση διάρκεια νοσηλείας ήταν η εξής: 

o Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού µε καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (14,7 ηµέρες). 
o Πνευµονική εµβολή µε καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές (14,4 ηµέρες). 
o Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος µε καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (12,6 ηµέρες). 
o Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια µε καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (11,8 ηµέρες). 
o Νεοπλάσµατα του αναπνευστικού µε καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (11,1 ηµέρες). 
o Πνευµονικό οίδηµα και αναπνευστική ανεπάρκεια µε καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (10,8 ηµέρες). 
o Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (9,5 ηµέρες). 

επιπλοκές 

Νεοπλάσµατα του αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές 

238 (5,5) 

Πλευριτική συλλογή µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 138 (3,2) 

Πλευριτική συλλογή χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 124 (2,8) 

Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος µε καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

107 (2,5) 

Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

141 (3,2) 

Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 219 (5,0) 
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o Πνευµονική εµβολή χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές (7,2 ηµέρες). 
o Πλευριτική συλλογή µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές (7 ηµέρες). 
o Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (6,9 ηµέρες). 
o Σηµεία και συµπτώµατα του αναπνευστικού µε καταστροφικές ή σοβαρές 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (5,8 ηµέρες). 
o Πνευµοθώρακας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (5,7 ηµέρες). 
o Βρογχίτιδα και άσθµα µε συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (5,6 ηµέρες). 
o Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (5,1 ηµέρες). 
o Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές (4,8 ηµέρες). 
o Πνευµονικό οίδηµα και αναπνευστική ανεπάρκεια χωρίς καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (4,1 ηµέρες). 
o Νεοπλάσµατα του αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (4,1 ηµέρες). 
o Πλευριτική συλλογή χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (3,6 ηµέρες). 
o Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές (3,1 ηµέρες). 
o Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές (3 ηµέρες). 
o Μείζον τραύµα θώρακος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (2,8 ηµέρες). 
o Βρογχίτιδα και άσθµα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (2,7 ηµέρες). 
o Σηµεία και συµπτώµατα του αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (2,6 ηµέρες). 
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Πίνακας 2. Η πραγµατική µέση διάρκεια νοσηλείας ανά ΚΕΝ σε ηµέρες, η τυπική απόκλιση, η διάµεσος, η ελάχιστη τιµή και η µέγιστη τιµή. 
ΚΕΝ Μέση διάρκεια  

νοσηλείας 

Τυπική  

απόκλιση 

Διάµεσος  Ελάχιστη 

τιµή 

Μέγιστη 

τιµή 

Πνευµονική εµβολή µε καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 14,4 5,7 14,0 1,0 31,0 

Πνευµονική εµβολή χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 7,2 4,2 6,3 1,0 26,0 

Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού µε καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 

14,7 7,0 13,3 0,0 51,0 

Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 

9,5 4,5 8,3 0,3 42,5 

Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές 4,8 2,0 4,5 1,0 26,0 

Πνευµονικό οίδηµα και αναπνευστική ανεπάρκεια µε καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές 

10,8 7,1 9,0 0,0 42,0 

Πνευµονικό οίδηµα και αναπνευστική ανεπάρκεια χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές 

4,1 2,0 4,0 1,0 14,0 

Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια µε καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 

11,8 5,8 10,5 1,0 30,0 

Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - 5,1 3,7 4,7 0,0 42,0 
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επιπλοκές 

Μείζον τραύµα θώρακος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 2,8 2,0 2,5 1,0 14,0 

Σηµεία και συµπτώµατα του αναπνευστικού µε καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 

5,8 3,8 5,0 1,0 28,0 

Σηµεία και συµπτώµατα του αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 

2,6 1,5 2,3 0,5 14,5 

Πνευµοθώρακας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 5,7 5,3 4,3 1,0 34,0 

Βρογχίτιδα και άσθµα µε συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 5,6 3,2 5,0 1,5 23,0 

Βρογχίτιδα και άσθµα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 2,7 1,3 2,4 1,0 7,0 

Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 3,0 1,4 3,0 1,0 7,0 

Νεοπλάσµατα του αναπνευστικού µε καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 11,1 7,4 9,0 1,0 62,0 

Νεοπλάσµατα του αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 

4,1 3,4 3,5 1,0 41,0 

Πλευριτική συλλογή µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 7,0 3,8 6,0 2,0 26,0 

Πλευριτική συλλογή χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 3,6 2,8 2,7 1,0 17,0 

Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος µε καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες 12,6 9,6 10,0 1,0 72,0 
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παθήσεις - επιπλοκές 

Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις 

- επιπλοκές 

6,9 4,5 6,0 1,0 37,0 

Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 3,1 2,8 2,3 1,0 28,0 
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Εικόνα 8. Σύγκριση προκαθορισµένης ΜΔΝ και πραγµατικής ΜΔΝ καθώς και η 

διαφορά αυτών 

 

 

Όπως διαπιστώνουµε από την Εικόνα 8 η πραγµατική ΜΔΝ είναι µεγαλύτερη σε όλα 

τα σχετικά ΚΕΝ έναντι της προκαθορισµένης από το νόµο ΜΔΝ. Εξαίρεση 

αποτελούν τα ΚΕΝ µε κωδικούς Α22Χ (Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού 

χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές), Α26Χ (Μείζον τραύµα θώρακος χωρίς 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές) και Α31Χ (Νεοπλάσµατα του αναπνευστικού 

χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές). 
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Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται το µέσο πραγµατικό κόστος νοσηλείας ανά ΚΕΝ σε 

ευρώ, η τυπική απόκλιση, η διάµεσος, η ελάχιστη τιµή και η µέγιστη τιµή. 

Ξεκινώντας από το ΚΕΝ µε το µεγαλύτερο µέσο κόστος νοσηλείας και κατά 

φθίνουσα σειρά, η κατάταξη των ΚΕΝ σύµφωνα µε το µέσο κόστος νοσηλείας ήταν η 

εξής: 

− Πνευµονική εµβολή µε καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές (1.908,00 €). 
− Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού µε καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (1.750,00 €). 
− Πνευµονικό οίδηµα και αναπνευστική ανεπάρκεια µε καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (1.578,00 €). 
− Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος µε καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (1.446,00 €) 
− Νεοπλάσµατα του αναπνευστικού µε καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (1.520,00 €). 
− Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια µε καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (1.365,00 €). 
− Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (1.001,00 €). 
− Πνευµονική εµβολή χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές (929,00 €). 
− Πλευριτική συλλογή µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές (896,00 €). 
− Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος µε σοβαρές ή µέτριας 

βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (848,00 €). 
− Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (814,00 €). 
− Πνευµονικό οίδηµα και αναπνευστική ανεπάρκεια χωρίς καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (806,00 €). 
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− Νεοπλάσµατα του αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (778,00 €). 
− Σηµεία και συµπτώµατα του αναπνευστικού µε καταστροφικές ή σοβαρές 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (754,00 €). 
− Βρογχίτιδα και άσθµα µε συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (766,00 €). 
− Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές (550,00 €). 
− Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές (546,00 €). 
− Πνευµοθώρακας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (536,00 €). 
− Μείζον τραύµα θώρακος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (528,00 

€). 
− Πλευριτική συλλογή χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (442,00 €). 
− Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος χωρίς συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές (410,00 €). 
− Βρογχίτιδα και άσθµα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (340,00 €). 
− Σηµεία και συµπτώµατα του αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές (302,00 €). 
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Πίνακας 3. Μέσο πραγµατικό κόστος νοσηλείας ανά ΚΕΝ σε ευρώ, η τυπική 
απόκλιση, η διάµεσος, η ελάχιστη τιµή και η µέγιστη τιµή αυτού 

 

ΚΕΝ 

Μέσο κόστος Τυπική 

απόκλιση 

Διάµεσος Ελάχιστη 

τιµή 

Μέγιστη 

τιµή 

Πνευµονική εµβολή µε καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 1.908,00 € 678,00 € 1.988,00 € 0,00 € 6.088,00 € 

Πνευµονική εµβολή χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 929,00 € 300,00 € 941,00 € 0,00 € 3.794,00 € 

Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού µε καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 

1.750,00 € 745,00 € 1.762,00 € 0,00 € 10.162,00 

€ 

Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 

1.001,00 € 309,00 € 1.040,00 € 0,00 € 4.680,00 € 

Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές 546,00 € 114,00 € 573,00 € 0,00 € 1.034,00 € 

Πνευµονικό οίδηµα και αναπνευστική ανεπάρκεια µε καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές 

1.578,00 € 529,00 € 1.655,00 € 0,00 € 4.755,00 € 

Πνευµονικό οίδηµα και αναπνευστική ανεπάρκεια χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές 

806,00 € 248,00 € 863,00 € 0,00 € 2.021,00 € 

Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια µε καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 

1.365,00 € 307,00 € 1.446,00 € 0,00 € 2.587,00 € 

Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 

814,00 € 226,00 € 863,00 € 0,00 € 2.243,00 € 

Μείζον τραύµα θώρακος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 528,00 € 122,00 € 552,00 € 0,00 € 1.124,00 € 

Σηµεία και συµπτώµατα του αναπνευστικού µε καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 

754,00 € 151,00 € 785,00 € 0,00 € 1.644,00 € 

Σηµεία και συµπτώµατα του αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 

302,00 € 61,00 € 318,00 € 0,00 € 614,00 € 

Πνευµοθώρακας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 536,00 € 164,00 € 566,00 € 0,00 € 1.182,00 € 

Βρογχίτιδα και άσθµα µε συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 766,00 € 188,00 € 792,00 € 0,00 € 1.584,00 € 

Βρογχίτιδα και άσθµα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 340,00 € 74,00 € 361,00 € 0,00 € 558,00 € 

Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 550,00 € 108,00 € 552,00 € 386,00 € 1.656,00 € 
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Νεοπλάσµατα του αναπνευστικού µε καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 1.520,00 € 401,00 € 1.634,00 € 0,00 € 2.660,00 € 

Νεοπλάσµατα του αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 

778,00 € 164,00 € 828,00 € 0,00 € 1.348,00 € 

Πλευριτική συλλογή µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 896,00 € 207,00 € 948,00 € 0,00 € 1.379,00 € 

Πλευριτική συλλογή χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 442,00 € 61,00 € 451,00 € 0,00 € 697,00 € 

Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος µε καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές 

1.446,00 € 864,00 € 1.415,00 € 0,00 € 8.114,00 € 

Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις 

- επιπλοκές 

848,00 € 201,00 € 884,00 € 0,00 € 1.936,00 € 

Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 410,00 € 133,00 € 432,00 € 0,00 € 1.451,00 € 



Εικόνα 9. Σύγκριση προκαθορισµένου κόστους και πραγµατικού µέσου κόστους καθώς και η 

διαφορά αυτών 

 

Όπως διαπιστώνουµε από την Εικόνα 9 το πραγµατικό µέσο κόστος ανά ΚΕΝ είναι 

µικρότερο σε όλα τα σχετικά ΚΕΝ έναντι του προκαθορισµένου από το νόµο κόστους. 

Εξαίρεση αποτελεί το ΚΕΝ µε κωδικό Α35 ΜΑ (Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού 

συστήµατος µε καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές). 
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Συσχετίσεις 

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις ανάµεσα στο πραγµατικό µέσο κόστος σε 

ευρώ ανά κατηγορία ΚΕΝ και την πόλη, που εδρεύει το νοσοκοµείο (εκτός ή εντός 

Αθήνας/Θεσσαλονίκης). 

 

Δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές σχέσεις ανάµεσα στο πραγµατικό µέσο κόστος σε ευρώ 

και την πόλη, που εδρεύει το νοσοκοµείο σε κάθε κατηγορία ΚΕΝ. Σηµειώνεται ότι σε όλες 

τις κατηγορίες ΚΕΝ, το µέσο κόστος ήταν ίδιο για τα νοσοκοµεία εκτός 

Αθήνας/Θεσσαλονίκης µε τα νοσοκοµεία σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη. 

 

Το εύρος του κόστους ήταν µεγαλύτερο στα νοσοκοµεία εκτός Αθήνας/Θεσσαλονίκης σε 

σχέση µε τα νοσοκοµεία σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη στα εξής ΚΕΝ: 

− Πνευµονική εµβολή µε καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 
− Πνευµονική εµβολή χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 
− Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές 
− Πνευµονικό οίδηµα και αναπνευστική ανεπάρκεια µε καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
− Μείζον τραύµα θώρακος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
− Πνευµοθώρακας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
− Βρογχίτιδα και άσθµα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
− Πλευριτική συλλογή µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 
− Πλευριτική συλλογή χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
− Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος µε καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
− Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 
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Το εύρος του κόστους ήταν µεγαλύτερο στα νοσοκοµεία σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη σε σχέση µε 

τα νοσοκοµεία εκτός Αθήνας/Θεσσαλονίκης στα εξής ΚΕΝ: 

− Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού µε καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
− Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
− Πνευµονικό οίδηµα και αναπνευστική ανεπάρκεια χωρίς καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
− Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια µε καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
− Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
− Σηµεία και συµπτώµατα του αναπνευστικού µε καταστροφικές ή σοβαρές 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
− Σηµεία και συµπτώµατα του αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
− Βρογχίτιδα και άσθµα µε συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
− Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
− Νεοπλάσµατα του αναπνευστικού µε καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές 
− Νεοπλάσµατα του αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
− Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
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Πίνακας 4. Συσχετίσεις ανάµεσα στο µέσο κόστος σε ευρώ και την πόλη, που εδρεύει το 

νοσοκοµείο ανά ΚΕΝ. 

ΚΕΝ Διάµεσο κόστος σε ευρώ (εύρος) Τιµή pα 

Νοσοκοµείο εκτός 

 Αθήνας/Θεσσαλονίκης 

Νοσοκοµείο σε 

 Αθήνα/Θεσσαλονίκη 

Πνευµονική εµβολή µε καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

1988 (6088) 1988 (4407) 0,18 

Πνευµονική εµβολή χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

941 (3794) 941 (478) 0,11 

Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού µε καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

1762 (5862) 1762 (10.056) 0,44 

Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού µε σοβαρές ή µέτριας 

βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

1040 (2140) 1040 (4603) 0,13 

Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού χωρίς συνυπάρχουσες 

παθήσεις – επιπλοκές 

573 (1034) 573 (780) 0,7 

Πνευµονικό οίδηµα και αναπνευστική ανεπάρκεια µε 

καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 

1655 (4755) 1655 (2175) 0,14 

Πνευµονικό οίδηµα και αναπνευστική ανεπάρκεια χωρίς 

καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 

863 (1563) 863 (1900) 0,1 

Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια µε καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

1446 (1884) 1446 (2501) 0,2 

Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια χωρίς καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

863 (1477) 863 (2125) 0,5 

Μείζον τραύµα θώρακος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 

552 (1124) 552 (166) 0,9 

Σηµεία και συµπτώµατα του αναπνευστικού µε καταστροφικές ή 

σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

785 (1145) 785 (1589) 0,1 
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Σηµεία και συµπτώµατα του αναπνευστικού χωρίς 

καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

318 (422) 318 (543) 0,9 

Πνευµοθώρακας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 566 (1183) 566 (349) 0,9 

Βρογχίτιδα και άσθµα µε συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 792 (1167) 792 (1188) 0,5 

Βρογχίτιδα και άσθµα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 

361 (558) 361 (330) 0,1 

Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα χωρίς συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές 

552 (169) 552 (1104) 0,1 

Νεοπλάσµατα του αναπνευστικού µε καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

1634 (2077) 1634 (2491) 0,7 

Νεοπλάσµατα του αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

828 (921) 828 (1180) 0,1 

Πλευριτική συλλογή µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

948 (1333) 948 (1189) 0,4 

Πλευριτική συλλογή χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 451 (697) 451 (291) 0,1 

Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος µε 

καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 

1415 (8114) 1415 (5907) 0,8 

Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος µε σοβαρές ή 

µέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

884 (884) 884 (1785) 0,7 

Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος χωρίς 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

432 (1452) 432 (589) 0,5 

α έλεγχος Mann-Whitney 
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Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις ανάµεσα στην πραγµατική µέση διάρκεια 

νοσηλείας σε ηµέρες ανά κατηγορία ΚΕΝ και την πόλη, που εδρεύει το νοσοκοµείο (εντός ή 

εκτός Αθήνας/Θεσσαλονίκης). 

 

Η πραγµατική µέση διάρκεια νοσηλείας ήταν στατιστικά σηµαντικά µεγαλύτερη στα 

νοσοκοµεία σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη σε σχέση µε τα νοσοκοµεία εκτός 

Αθήνας/Θεσσαλονίκης στα εξής ΚΕΝ: 

− Πνευµονική εµβολή µε καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 
− Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού µε καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
− Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
− Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές 
− Πνευµονικό οίδηµα και αναπνευστική ανεπάρκεια µε καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
− Πνευµονικό οίδηµα και αναπνευστική ανεπάρκεια χωρίς καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
− Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια µε καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
− Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
− Σηµεία και συµπτώµατα του αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
− Βρογχίτιδα και άσθµα µε συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
− Βρογχίτιδα και άσθµα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
− Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
− Νεοπλάσµατα του αναπνευστικού µε καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές 
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− Πλευριτική συλλογή µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 
− Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
− Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 

 

Το εύρος της διάρκειας νοσηλείας ήταν µεγαλύτερο στα νοσοκοµεία εκτός 

Αθήνας/Θεσσαλονίκης σε σχέση µε τα νοσοκοµεία, που εδρεύουν σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη 

στα εξής ΚΕΝ: 

− Πνευµονική εµβολή µε καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 

−  Πνευµονικό οίδηµα και αναπνευστική ανεπάρκεια µε καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές  

− Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια µε καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

− Μείζον τραύµα θώρακος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

− Βρογχίτιδα και άσθµα µε συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

− Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

− Νεοπλάσµατα του αναπνευστικού µε καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές 

− Νεοπλάσµατα του αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

− Πλευριτική συλλογή µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 

− Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος µε καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 
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Το εύρος της διάρκειας νοσηλείας ήταν µεγαλύτερο στα νοσοκοµεία, που εδρεύουν σε 

Αθήνα/Θεσσαλονίκη σε σχέση µε τα νοσοκοµεία που βρίσκονται σε άλλες πόλεις εκτός 

Αθήνας/Θεσσαλονίκης στα εξής ΚΕΝ: 

− Πνευµονική εµβολή χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 

− Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού µε καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

− Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

− Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές 

− Πνευµονικό οίδηµα και αναπνευστική ανεπάρκεια χωρίς καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

− Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

− Σηµεία και συµπτώµατα του αναπνευστικού µε καταστροφικές ή σοβαρές 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

− Σηµεία και συµπτώµατα του αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές ή σοβαρές 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

− Πνευµοθώρακας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

− Βρογχίτιδα και άσθµα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

− Πλευριτική συλλογή χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

− Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

− Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 
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Πίνακας 5. Συσχετίσεις ανάµεσα στη µέση διάρκεια νοσηλείας σε ηµέρες και την πόλη, που 

εδρεύει το νοσοκοµείο, ανά κατηγορία ΚΕΝ. 

ΚΕΝ Διάµεση διάρκεια νοσηλείας σε ηµέρες (εύρος) Τιµή pα 

Νοσοκοµείο εκτός 

 Αθήνας/Θεσσαλονίκης 

Νοσοκοµείο σε 

 Αθήνα/Θεσσαλονίκη 

Πνευµονική εµβολή µε καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

11 (30) 15 (27) 0,05 

Πνευµονική εµβολή χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

6 (25) 6,6 (25) 0,23 

Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού µε καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

12 (49) 15 (51) <0,001 

Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού µε σοβαρές ή µέτριας 

βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

8 (31) 9 (39) 0,016 

Λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού χωρίς συνυπάρχουσες 

παθήσεις – επιπλοκές 

4 (16) 5 (25) <0,001 

Πνευµονικό οίδηµα και αναπνευστική ανεπάρκεια µε 

καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 

8 (42) 11 (31) <0,001 

Πνευµονικό οίδηµα και αναπνευστική ανεπάρκεια χωρίς 

καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 

3,5 (10) 5 (13) <0,001 

Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια µε καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

10 (29) 12 (22) 0,002 

Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια χωρίς καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

4,3 (30) 5,4 (40) <0,001 

Μείζον τραύµα θώρακος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 

2,5 (13) 2,5 (6) 0,9 

Σηµεία και συµπτώµατα του αναπνευστικού µε καταστροφικές ή 

σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

4,5 (23) 5,3 (27) 0,09 
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Σηµεία και συµπτώµατα του αναπνευστικού χωρίς 

καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

2 (9) 3 (14) <0,001 

Πνευµοθώρακας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 4 (28) 5 (32) 0,3 

Βρογχίτιδα και άσθµα µε συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 4,2 (22) 5,6 (16) <0,001 

Βρογχίτιδα και άσθµα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 

2,2 (5) 2,9 (6) 0,003 

Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα χωρίς συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές 

2,5 (6) 3,7 (5,3) <0,001 

Νεοπλάσµατα του αναπνευστικού µε καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

9 (61) 10 (42) 0,01 

Νεοπλάσµατα του αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές 

(συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

3,3 (40) 4 (13) 0,02 

Πλευριτική συλλογή µε σοβαρές ή µέτριας βαρύτητας 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

6 (24) 6,4 (16) 0,002 

Πλευριτική συλλογή χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 3 (13) 2,7 (16) 0,5 

Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος µε 

καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - 

επιπλοκές 

9 (71) 10 (34) 0,2 

Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος µε σοβαρές ή 

µέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

5 (23) 6 (35) 0,01 

Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήµατος χωρίς 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 

2 (14) 2,8 (27) <0,001 

α έλεγχος Mann-Whitney 
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ΣΥΖΉΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συζήτηση 

Δεδοµένων των προβληµάτων, που υπάρχουν στον τοµέα υγείας, µε ιδιαίτερη έµφαση στο 

νοσοκοµειακό τοµέα -λόγω του ό,τι αυτός ο τελευταίος είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένος στην 

Ελλάδα- και τα οποία προβλήµατα συνεχώς µεγεθύνονται λόγω της οικονοµικής και της εν 

γένει δηµοσιονοµικής κρίσης,  η προσέγγιση του συγκεκριµένου εγχειρήµατος χρήζει 

ιδιαίτερης προσοχής ώστε οι ανταλλαγές να γίνονται µε αληθινές τιµές στην αµφίδροµη ροή 

υπηρεσιών και χρηµάτων και να απεικονίζουν µε πιο ολοκληρωµένη µορφή την παραγωγική 

δραστηριότητα του υγειονοµικού τοµέα.  

 

 Η αναλυτική προσέγγιση της παρούσας εργασίας, αναφέρεται στις προϋποθέσεις, που έχουν 

σηµειωθεί και το σωστό και επαρκή χρόνο διαµόρφωσης ενός δείγµατος µε αξιοπιστία και 

ακρίβεια.  

 

Σε αυτήν την κατεύθυνση ο προσδιορισµός ενός εστιακού σηµείου για την παρακολούθηση, 

την προσαρµογή και εξέλιξη των ΚΕΝ είναι αναγκαστικός. Επιπλέον η προσθήκη ή η  

αναπροσαρµογή κάποιου/ων ΚΕΝ καλό είναι να γίνεται από αυτό το εστιακό σηµείο, ύστερα 

από προσεκτική ανάλυση των δεδοµένων σε συνδυασµό µε τα ευρήµατα της διεθνούς 

βιβλιογραφίας και πρακτικής. Υπό αυτήν την έννοια ο Ν 4286 δείχνει να είναι προς την ορθή 

κατεύθυνση. Αυτό δε σηµαίνει ότι θα πρέπει κάποιος να κρίνει αυστηρά την µέχρι τώρα 

εφαρµογή του θεσµού  των ΚΕΝ, αφού αυτή, πέρα από τις όποιες αδυναµίες της και 

περιορισµούς, ήδη κατάφερε να εισαγάγει στα νοσοκοµεία ένα διαφορετικό τύπο 

οργανωσιακής κουλτούρας. 

Επιπροσθέτως έχουν λάβει πνοή και άλλες µελέτες, που αφορούν στα ελληνικά ΚΕΝ και την 

εφαρµογή τους. H Δρ Όλγα Σίσκου (2011)  εκπόνησε µία  µελέτη µε σκοπό να αξιολογήσει το 

βαθµό, στον οποίο η καθορισµένη εκ των προτέρων µέση διάρκεια παραµονής αλλά και το 

κόστος ανά επιλεγµένο ΚΕΝ στην Ελλάδα συµµορφώνονται µε την πραγµατική χρήση των 

πόρων και να διερευνήσει τους παράγοντες (πχ το µέγεθος, τον τύπο και τη θέση του 

νοσοκοµείου), το οποίο συσχετίστηκαν µε το τελικό κόστος. 
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Από την παραπάνω µελέτη αναδεικνύονται, ότι η εισαγωγή των ΚΕΝ-DRGs  ήταν ένα 

χρήσιµο πρώτο βήµα για τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος κοστολόγησης των 

νοσοκοµείων. Τα αποτελέσµατα της Σίσκου, ανέδειξαν ότι απαιτούνται περαιτέρω 

αναθεωρήσεις για την ανάπτυξη ενός  µηχανισµού αµοιβών Νοσοκοµείων, που τελικα 

εγκρίθηκε στο ελληνικό σύστηµα υγείας. Η δηµιουργία (Ν 4286/2014 ΦΕΚ 194 / 19-09-

2014) του φορέα που είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη ενός συστήµατος αµοιβων για τα 

νοσοκοµεία, Εταιρείας Συστήµατος Αµοιβών Νοσοκοµείων (Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.)» µπορεί να 

συµβάλει σηµαντικά στην επίτευξη του στόχου αυτού, καθώς, είναι καθολικό σύστηµα 

κατανοµής αµοιβών, οικονοµικών πόρων µεταξύ νοσοκοµείων, δηµόσιων και ιδιωτικών, επί 

τη βάσει των ειδικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών εισαγωγής, διάγνωσης και θεραπείας 

ασθενών που παρέχονται. Βασίζεται στη µεθοδολογία του συστήµατος Διαγνωστικών 

Οµοιογενών Οµάδων (DRG−Diagnosis Related Groups), προβλέπει ως κεντρική αρχή τον 

καθορισµό δίκαιης αµοιβής για όλες τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται, ανά περιστατικό 

ασθενούς,  συνιστά ένα εθνικής εµβέλειας καθολικό σύστηµα καθορισµού αµοιβών επί τη 

βάσει διαγνωστικά οµοιογενών οµαδοποιήσεων των υπηρεσιών ανά περιστατικό, καθώς και 

συνυπολογισµού δαπανών κάθε είδους, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται, κατά το στάδιο της 

πλήρους θέσεώς του σε εφαρµογή. Το Σ.Α.Ν. τίθεται σε δοκιµαστική εφαρµογή την 1η  

Ιουνίου 2015, σε συγκεκριµένα νοσοκοµεία που θα επιλεχθούν για το σκοπό αυτόν και από 

την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεµβρίου 2016, σε όλα τα δηµόσια νοσοκοµεία και 

τις ιδιωτικές κλινικές. Ως ηµεροµηνία καθολικής εφαρµογής του Σ.Α.Ν. ορίζεται η 1η 

Ιανουαρίου 2017. Από την 1η Ιουνίου 2015 έως και την 1η Ιανουαρίου 2017 εξακολουθούν 

να ισχύουν παράλληλα µε το Σ.Α.Ν. οι κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών 

Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας που έχουν εκδοθεί 

για τον καθορισµό των Κλειστών Ενοποιηµένων Νοσηλίων (ΚΕΝ). 

 

Τέλος, το αποτέλεσµα της στατιστικής ανάλυσης από την χρήση των νοσοκοµειακών 

υπηρεσιών στο πλαίσιο του συστήµατος των ΚΕΝ, φανερώνει µια ασυµµετρία συµπεριφορών 

σε επίπεδο διαφορετικών νοσοκοµείων και µια σειρά στοιχείων, που καταδεικνύουν την 

χρήση διαφορετικών εφαρµοζόµενων πρακτικών κατά την παροχή φροντίδας υγείας, οι 

οποίες µπορεί να αναπτύσσονται λόγω του διαφορετικού τρόπου οργάνωσης, στελέχωσης 

κλπ µεταξύ των διαφόρων νοσοκοµείων του ΕΣΥ. 
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Συµπεράσµατα 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης βρέθηκε ότι η πραγµατική µέση 

διάρκεια νοσηλείας για την πλειονότητα των υπό µελέτη ΚΕΝ είναι µεγαλύτερη από την 

προκαθορισµένη ΜΔΝ, ενώ αντίστροφα το πραγµατικό µέσο κόστος βρέθηκε να είναι 

µικρότερο της προκαθορισµένης αποζηµίωσης. Αυτή η παραδοξότητα που καταδεικνύεται 

από τα αποτελέσµατα δεν είναι δυνατόν να διερευνηθεί από τα διαθέσιµα δεδοµένα. Σίγουρα 

όµως αυτά τα ευρήµατα καταδεικνύουν ότι τα ΚΕΝ θα πρέπει να επαναξιολογηθούν, 

προκειµένου να ανταποκρίνονται µε µεγαλύτερη ακρίβεια στα προκαθορισµένα αντίστοιχα 

µεγέθη.  

 

Η πραγµατική µέση διάρκεια νοσηλείας βρέθηκε στατιστικά σηµαντικά µεγαλύτερη στα 

νοσοκοµεία σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη για τα δώδεκα (12) από τα είκοσι τρία (23) ΚΕΝ. Αυτό 

βρέθηκε για όλες τις λοιµώξεις/φλεγµονές του αναπνευστικού, όλους τους τύπους 

πνευµονικού οιδήµατος,  στη χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια και στη βρογχίτιδα/άσθµα 

είτε µε είτε χωρίς καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές, στα 

νεοπλάσµατα του αναπνευστικού µε καταστροφικές (συστηµατικές) συνυπάρχουσες 

παθήσεις - επιπλοκές και τέλος στην πνευµονική εµβολή µε καταστροφικές (συστηµατικές) 

συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές. Αυτό ιθανώς να οφείλεται στην καθυστέρηση 

διαχείρισης των περιστατικών λόγω µεγαλύτερου φόρτου εργασίας. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η εφαρµογή των DRGs (ΚΕΝ) δείχνει να αποτελεί µονόδροµο όσον αφορά στην αποζηµίωση 

των νοσοκοµείων. Η έναρξη εφαρµογής του θεσµού στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια, 

µε τις όποιες αδυναµίες κι αν παρουσιάζει, αποτελεί ένα σηµαντικό µέτρο, το οποίο δε 

σχετίζεται µόνο µε τη βιωσιµότητα των νοσοκοµείων και του τοµέα της ασφάλισης της 

υγείας αλλά και µε τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας αφού 

θέτει κανόνες ως προς τον τρόπο παροχής αυτών των υπηρεσιών και παράλληλα καθιστά 

όλους τους παρόχους φροντίδας υγείας περισσότερο υπεύθυνους κατά τη διαδικασία 

παροχής.  

 

Παρά τους όποιους προβληµατισµούς που παρουσιάστηκαν, οι ασθενείς δεν θα πληρώνουν 

από την «τσέπη τους» εάν παραµείνουν περισσότερο από την καθορισµένη µέση διάρκεια 

νοσηλείας, αλλά τα ασφαλιστικά ταµεία, στα οποία είναι ασφαλισµένοι.  

 

Με την καθολική εφαρµογή των Κ.Ε.Ν. θα προκύψουν µεγάλα οφέλη σε διαχειριστικό χρόνο 

και κόστος τόσο για τα νοσηλευτικά ιδρύµατα όσο και για τους ασφαλιστικούς οργανισµούς 

επιταχύνοντας σηµαντικά τις σχετικές διαδικασίες. Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της 

παραπάνω εφαρµογής είναι ότι εξασφαλίζει δικαιότερη απόδοση εσόδων στα νοσοκοµεία 

ανάλογα µε το έργο που προσφέρουν. Ταυτόχρονα δε  παρέχει ισχυρά κίνητρα στις 

νοσοκοµειακές µονάδες για αύξηση της ανταγωνιστικότητας (αυξηµένη ετοιµότητα στην 

αντιµετώπιση σοβαρών περιστατικών) καθώς και ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων του 

συστήµατος (συγκράτηση του κόστους, περιορισµό των ηµερών νοσηλείας – απελευθέρωση 

κλινών για νέους ασθενείς, κλπ. 

Το όλο εγχείρηµα δεν απέχει πολύ από την ολοκλήρωσή του -λαµβανοµένου υπ' όψιν του 

δυναµικού χαρακτήρα του-, οπότε όλοι οι Έλληνες πολίτες ευχόµαστε αυτή η προσπάθεια να 

µη µείνει στα µισά του δρόµου.  
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