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στον ιδιωτικό τομέα και πολιτική αποζημίωσης από τα ταμεία κοινωνικής 

ασφάλισης» 

Της: Νικολουδάκη Καλλιόπης 

Υπό την επίβλεψη των: Α. Φιλαλήθη, Κ. Σουλιώτη 

Ημερομηνία: Νοέμβριος 2011 

 

Εισαγωγή – Σκοπός: Η υπογεννητικότητα και η δημογραφική γήρανση του 

πληθυσμού στην Ελλάδα, με την επακόλουθη αύξηση της ζήτησης των υπηρεσιών 

υγείας, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό ως προς τη βιωσιμότητα των 

συστημάτων υγείας. Η διατήρηση των υγειονομικών δαπανών σε υψηλά επίπεδα σε 

σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβάλει στη σταδιακή κατάρρευση των 

συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ειδικότερα, το ύψος των ιδιωτικών δαπανών 

υγείας οδήγησε στον χαρακτηρισμό του ΕΣΥ ως ένα από τα πιο ιδιωτικοποιημένα 

συστήματα της Ευρώπης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσεγγίσουμε την 

ατομική οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται ο τοκετός σε ιδιωτικό μαιευτήριο, 

δεδομένης της απόσπασης σημαντικού μεριδίου της αγοράς μαιευτικών υπηρεσιών 

από τον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, θα υπολογίσουμε τη μέση τιμή χρέωσης 

φυσιολογικού τοκετού ή καισαρικής τομής σε ιδιωτικό μαιευτήριο και τα ποσά 

αποζημίωσης που δικαιούται η οικογένεια από το εκάστοτε ταμείο κοινωνικής 

ασφάλισης για τα έξοδα νοσηλείας σε ιδιωτική κλινική. 

Υλικό και μέθοδος: Επιλέχθηκε μία σύγχρονη ιδιωτική κλινική του δήμου 

Ηρακλείου ως επιχείρηση αναφοράς για τον προσδιορισμό της χρέωσης τοκετού και 

τα ταμεία ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ για την εκτίμηση της κάλυψης του τοκετού 

από την κοινωνική ασφάλιση. Η συλλογή στοιχείων έγινε με συνεντεύξεις του 

προσωπικού και παραχώρηση στοιχείων από το λογιστήριο και το τμήμα 

μηχανογράφησης της επιχείρησης αναφοράς. Συλλογή δεδομένων έγινε επίσης από 

τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, από τρείς ακόμη ιδιωτικές κλινικές, μία εκ των 
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οποίων εδρεύει στην Κρήτη και δύο στην Αθήνα. Σημαντικές πληροφορίες 

αντλήθηκαν από τα δύο δημόσια νοσοκομεία του δήμου Ηρακλείου και από το 

ληξιαρχείο Ηρακλείου. 

Αποτελέσματα: Τα έξοδα νοσηλείας σε ιδιωτικό μαιευτήριο της Κρήτης στην 

περίπτωση φυσιολογικού τοκετού κυμαίνονται από 1.796,94 € έως 2.374,52 €, ενώ 

για καισαρική τομή η αντίστοιχη δαπάνη κυμαίνεται μεταξύ των 2.121,26 € και 

2.790,96 €. Η αμοιβή του μαιευτήρα αποτελεί πρόσθετη δαπάνη. Τα έξοδα νοσηλείας 

σε ιδιωτικό μαιευτήριο της Αθήνας εκτιμώνται αυξημένα κατά 35% σε σύγκριση με 

τα νοσήλια σε ιδιωτική κλινική της Κρήτης. Τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης 

καταβάλλουν εφάπαξ επίδομα τοκετού ως εξής: ΙΚΑ 991,20 € - ΟΠΑΔ 1.000 € - 

ΟΓΑ 225,04 € - ΟΑΕΕ 800 €.  

Συμπέρασμα: Η αδυναμία επαρκούς κάλυψης της δαπάνης τοκετού από την 

κοινωνική ασφάλιση και η μετακύλιση του κόστους στην οικογένεια, σε συνδυασμό 

με ποικίλες κοινωνικές παραμέτρους, αποτελούν ένα σύμπλεγμα παραγόντων που 

οξύνει το πρόβλημα της υπογεννητικότητας και της γήρανσης του πληθυσμού στη 

χώρα μας. Προτείνεται η σύναψη συμβάσεων μεταξύ των φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης και των ιδιωτικών μαιευτηρίων ως μέτρο εξυγίανσης της χρηματοδότησης 

των μαιευτικών υπηρεσιών. 

Λέξεις – Κλειδιά: Αναπαραγωγικότητα, τοκετός, κοινωνική ασφάλιση, ιδιωτική 

δαπάνη. 
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Abstract 

Title: “Obstetrical services in Greece: pricing policy in private sector and 

compensation policy by the social insurance”  

By: Nikoloudaki Kalliopi 

Supervisors: A. Philalithis, K. Souliotis 

Date: November 2011 

 

Introduction – aim: The low birthrate and the demographic ageing of population in 

Greece caused the increase of demand of health services. The situation described 

above led to intense reflection about the viability of health systems. The high levels of 

sanitary expenses in Greece compared to the European Union, contributed to the 

gradual collapse of systems of social insurance. Specifically, the National Health 

System of Greece is characterized by the high level of private financing. Based on the 

fact that the private sector has an important share of the market of obstetric services, 

the objective of the present study is to approach how much the individuals pay for a 

delivery that takes place in a private hospital. In particular, we will calculate the 

average cost of a delivery that takes place in a private maternity hospital and the 

money that family takes back from the social insurance as a compensation for the 

hospitalisation in the private clinic.  

Data and Methods: All available economic information from a modern private 

hospital of municipality of Heraklion were analysed in order to estimate the 

expenditures of obstetric care. Also, economic data were collected by the 

organisations Social Insurance Institute (ΙΚΑ), Agricultural Insurance Institute 

(ΟΓΑ), Public Employees Insurance Institute (ΟΠΑΔ) and Self-employing Insurance 

Institute (ΟΑΕΕ) regarding the compensation for obstetric services by the social 

insurance. Data were collected from the personnel of the private hospital mentioned 

above using interviews. In addition, information were analysed with the support of the 

accounts department and the department of computerization. Moreover, economic 

data were gathered from the institutions of social insurance and three more private 

hospitals, one in Crete and two in Athens. Important information was drawn from two 

public hospitals of municipality of Heraklion and the registry office of the area.  
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Results: The expenses of hospitalisation in the case of childbirth in private clinic of 

Crete range from 1.796,94 € to 2.374,52 €, while the charges for a caesarean section 

range from 2.121,26 € to 2.790,96 €. The fee of the obstetrician constitutes additional 

expense for the family. The charges in the case of childbirth in a private obstetric 

home of Athens are 35% more than those in a clinic of Crete. The institution of social 

insurance compensate the family for the delivery as follows: Social Insurance Institute 

(ΙΚΑ) 991.20 € - Public Employees Insurance Institute (ΟΠΑΔ) 1.000 € - 

Agricultural Insurance Institute 225.04 € - Self-employing Insurance Institute (ΟΑΕΕ) 

800 €. 

Conclusions: The social insurance is unable to cover the expenses for the delivery in 

a private organisation. As a result, the cost of the delivery is a great strain on 

individual’s resources. This fact combined with other social parameters aggravates the 

problem of the low birthrate and the ageing of population in our country. A contract 

between the institutions of social insurance and the private maternity clinics is 

recommended as a measure of cleansing the financing of obstetrical services. 

Keywords: Birthrate, delivery, social insurance, out of pocket expenses. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  I
 

Ι. Εισαγωγή 

Η ιστορική εξέλιξη των δημογραφικών χαρακτηριστικών της Ελλάδας έχει 

καταλήξει σε χαμηλή γονιμότητα και γήρανση του πληθυσμού. Η μεταβολή αυτής 

της δομής του ελληνικού πληθυσμού έχει ποικίλες κοινωνικές και οικονομικές 

προεκτάσεις. Αφενός, οι κοινωνικές ανάγκες και το επίπεδο ιατρικής υποστήριξης 

των ηλικιωμένων και αφετέρου, η μείωση του εργατικού δυναμικού και η 

βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συνδέονται άμεσα με το 

φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού. Η εμφάνιση του φαινομένου αυτού 

προέρχεται, κατά κύριο λόγο, από τη μείωση της γεννητικότητας στη χώρα μας. Τα 

επίπεδα του συντελεστή γονιμότητας στην Ελλάδα δείχνουν ότι δεν εξασφαλίζεται η 

αναπλήρωση των γενεών.  

Η αγορά μαιευτικών υπηρεσιών στη χώρα μας αποτελεί πρόσφορο έδαφος για 

την δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τομέα. Η μερική αδυναμία του δημόσιου τομέα 

να καλύψει τις ανάγκες των επίτοκων στο στάδιο της προγεννητικής περιόδου και η 

καθοδήγηση της επιτόκου από τον μαιευτήρα – γυναικολόγο ως προς την επιλογή του 

μαιευτηρίου, επέτρεψαν την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα στην αγορά μαιευτικών 

υπηρεσιών. 

Ο ιδιωτικός τομέας έχει αποσπάσει σημαντικό μερίδιο της εν λόγω αγοράς 

μέσω των αποκλειστικών συμβολαίων με μαιευτήρες, ξεπερνώντας, με αυτόν τον 

τρόπο, το εμπόδιο της σταθερότητας της ζήτησης για μαιευτικές υπηρεσίες. Ωστόσο, 

η επιλογή του ιδιωτικού τομέα για την πράξη του τοκετού συνεπάγεται ένα υψηλό 

κόστος για την οικογένεια λόγω της έλλειψης πολιτικής αποζημίωσης από πλευράς 

κοινωνικής ασφάλισης. Η απόκλιση του εφάπαξ βοηθήματος τοκετού σε σχέση με 

την τιμολογιακή πολιτική της ιδιωτικής αγοράς και η επακόλουθη οικονομική 

επιβάρυνση της οικογένειας δεν συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του δημογραφικού 

προβλήματος της Ελλάδας.  

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί πραγματοποιείται η  ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

ως προς την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και τις 
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διαρθρωτικές αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη μέχρι σήμερα. Επίσης, το κεφάλαιο 

ΙΙ εστιάζει στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας και στους παράγοντες 

διαμόρφωσης της σύνθεσης του πληθυσμού. Τέλος, αναλύεται η διαδικασία επιλογής 

ιδιωτικού ή δημόσιου μαιευτηρίου και οι χρηματικές ροές που προκύπτουν κατά τη 

χρήση μαιευτικών υπηρεσιών.  

Στα κεφάλαια ΙΙΙ και ΙV παρουσιάζονται η μεθοδολογία της έρευνας και τα 

αποτελέσματα από την επεξεργασία δεδομένων ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών,  

για την προσέγγιση της ατομικής οικονομικής επιβάρυνσης ως αποτέλεσμα της 

απόκλισης μεταξύ του βοηθήματος της κοινωνικής ασφάλισης και της χρέωσης του 

τοκετού σε ιδιωτική κλινική. 

Η έρευνα ολοκληρώνεται στα κεφάλαια V και VI με παράθεση συζήτησης, 

συμπερασμάτων και προτάσεων για περαιτέρω διερεύνηση  επί του θέματος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι Ι  
 

 

ΙΙ. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

1. Γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου υγείας 

1.1 Βασικές αρχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

Απώτερος στόχος κάθε συστήματος υπηρεσιών υγείας είναι η παροχή των 

απαραίτητων υγειονομικών υπηρεσιών προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό 

επίπεδο υγείας των κατοίκων της χώρας, δεδομένης της σπανιότητας των πόρων 

(Θεοδώρου, Σαρρής, Σούλης, 1995). Βάσει αυτού του στόχου, το 1983 η Ελληνική 

κυβέρνηση προχώρησε στην ίδρυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με τον 

ιδρυτικό νόμο 1397/83. Αυτός ο νόμος χαρακτηρίστηκε ως η σημαντικότερη 

νομοθετική μεταρρύθμιση που έχει πραγματοποιηθεί στο ελληνικό υγειονομικό 

σύστημα. Η μεταρρύθμιση του Ε.Σ.Υ. ενσωμάτωσε τις ακόλουθες αρχές: 

1. Το κράτος έχει πλήρη ευθύνη για την καθολική κάλυψη και ίση πρόσβαση 

στις υπηρεσίες υγείας. 

2. Κεντρικός θεσμός του Ε.Σ.Υ. είναι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

3. Βασικότερο φορέα της Π.Φ.Υ. αποτελούν τα Κέντρα Υγείας, ενώ 

προβλέπεται επέκταση των δημόσιων νοσοκομείων, απαγόρευση ίδρυσης νέων 

ιδιωτικών νοσοκομείων και εξαγορά των ήδη υπαρχόντων από το δημόσιο. 

4. Διοικητική αποκέντρωση στη διαδικασία προγραμματισμού και οργάνωσης 

της παροχής υπηρεσιών υγείας. 

5. Οι γιατροί του Ε.Σ.Υ. και λοιπό προσωπικό θα απασχολείται πλήρως και 

αποκλειστικά από το Ε.Σ.Υ. (Tragake & Polyzos, 1996). 

1.2 Οργάνωση των υπηρεσιών υγείας 

Οι υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα διακρίνονται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες 

που αποτελούν τα βασικά επίπεδα περίθαλψης. 
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Η πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και 

αναφέρεται στην πρώτη επαφή του ασθενούς με το σύστημα υγείας. Στον δημόσιο 

τομέα η πρωτοβάθμια περίθαλψη παρέχεται κυρίως από τα κέντρα υγείας, τα 

εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων και ασφαλιστικών ταμείων (Θεοδώρου και συν., 

1995).  Η πρωτοβάθμια περίθαλψη ασκείται ευρέως και από τον ιδιωτικό τομέα, όπου 

εντάσσονται οι ιδιώτες γιατροί που ασκούν το επάγγελμά τους στα ιδιωτικά ιατρεία, 

τα διαγνωστικά κέντρα, τα μικροβιολογικά εργαστήρια και εντός των εξωτερικών 

ιατρείων ιδιωτικών θεραπευτηρίων (Τούντας και συν., 2001). 

Στον εξωνοσοκομειακό τομέα ενός συστήματος υγείας ανήκει και η 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Η Π.Φ.Υ. είναι η μόνη υπηρεσία υγείας που είναι σε 

θέση να αναγνωρίσει προβλήματα υγείας που πηγάζουν από το στενό κοινωνικό 

περιβάλλον του ατόμου και συμβάλει στην αντιμετώπισή τους, στην πηγή 

δημιουργίας τους, πριν το άτομο αρρωστήσει (Φιλαλήθης, 1996). Η Π.Φ.Υ. 

παρέχεται, στις αστικές περιοχές, από τα ιατρεία του Ιδρύματος Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και από τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., από 

ιδιώτες γιατρούς και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Στις μη-αστικές περιοχές η 

Π.Φ.Υ. παρέχεται από τα Κέντρα Υγείας και από περιφερειακά ιατρεία του Ε.Σ.Υ. 

(Θεοδώρου και συν., 1995).   

Το δευτεροβάθμιο επίπεδο περίθαλψης (ενδονοσοκομειακή περίθαλψη) 

ασκείται στο τοπικό ή νομαρχιακό νοσοκομείο και καλύπτει τα βασικά προβλήματα 

υγείας του πληθυσμού, ενώ διαθέτει τις βασικές κλινικές, παρακλινικές και 

εργαστηριακές ειδικότητες (Θεοδώρου και συν., 1995). Η εν λόγω κατηγορία 

περίθαλψης αναπτύσσεται ιδιαίτερα και στον ιδιωτικό τομέα, στα δύο μεγάλα αστικά 

κέντρα της χώρας μας, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (Τούντας και συν., 2001). 

Στην τριτοβάθμια φροντίδα υγείας συγκαταλέγονται οι υπηρεσίες 

εξειδικευμένης ιατρικής περίθαλψης. Η τριτοβάθμια περίθαλψη λαμβάνει χώρα στα 

Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία και στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, τα οποία 

έχουν στη διάθεσή τους ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και εξοπλισμό 

σύγχρονης τεχνολογίας για την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων υγείας 

(Θεοδώρου και συν., 1995). 

Αξίζει να αναφέρουμε ένα ακόμα επίπεδο περίθαλψης, τα οποίο δεν 

συμπεριλαμβάνεται στην συμβατική διάκριση των επιπέδων περίθαλψης του Ε.Σ.Υ., 
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αλλά αποτελεί τη βάση της πυραμίδας των υπηρεσιών υγείας. Η άτυπη φροντίδα 

υγείας αναφέρεται στις φροντίδες υγείας που προέρχονται από συγγενείς, φίλους, 

γείτονες που προσφέρουν δραστηριότητες υγείας στα πλαίσια της κοινωνικής 

συμπεριφοράς τους ή σε ομάδες, συνήθως σε αυθόρμητη βάση (Froland, 1980).   

1.3 Χρηματοδότηση και δαπάνες υγείας 

Οι υγειονομικές υπηρεσίες στην Ελλάδα χρηματοδοτούνται μέσω δημόσιων 

και ιδιωτικών πηγών. Οι δημόσιες δαπάνες χρηματοδοτούνται από την άμεση 

φορολογία (φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογία εταιρικών 

κερδών, φόρος ακίνητης περιουσίας) και την έμμεση φορολογία επί των συναλλαγών 

και των εμπορευμάτων. Δημόσια πηγή χρηματοδότησης αποτελούν και οι 

υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους 

(Σίσκου, 2007α). 

Στις ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης κατατάσσονται οι εθελοντικές 

εργοδοτικές πληρωμές για ιατρική φροντίδα των εργαζομένων και οι άμεσες 

καταβολές πληρωμών από τους χρήστες υγείας στους προμηθευτές των υπηρεσιών.  

Οι πληρωμές των ιδιωτών χρηστών διακρίνονται σε άμεσες, άτυπες και 

συμπληρωματικές. Οι άμεσες πληρωμές προκύπτουν από υπηρεσίες υγείας που 

παρέχονται στον ιδιωτικό τομέα και δεν καλύπτονται από κάποιο ταμείο κοινωνικής 

ασφάλισης. Οι άτυπες πληρωμές δεν καταγράφονται και προσφέρονται στο 

υγειονομικό προσωπικό για την εξασφάλιση ταχύτερης και ποιοτικά καλύτερης 

ιατρικής φροντίδας. Τέλος, οι συμπληρωματικές πληρωμές αφορούν συμμετοχή του 

ασθενούς στο κόστος υπηρεσιών που καλύπτονται μερικώς από την κοινωνική 

ασφάλιση. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι μέρος των ιδιωτικών δαπανών υγείας, το εύρος 

της οποίας φτάνει μόλις το 10% του ελληνικού πληθυσμού το έτος 2000 (Σίσκου, 

2007α). 

Τα παραπάνω καθιστούν το υγειονομικό σύστημα της Ελλάδας ως ένα από τα 

πιο ιδιωτικοποιημένα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς οι ιδιωτικές 

δαπάνες αντιπροσωπεύουν ένα υψηλό ποσοστό των συνολικών δαπανών υγείας 

(WHO, 2004). 

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, οι προσπάθειες υπολογισμού του ύψους των 

δαπανών υγείας φέρνουν στην επιφάνεια παράγοντες, όπως η αυξανόμενη 

παραοικονομία, οι παράλληλες εξαγωγές φαρμάκων, οι επενδύσεις για την υγεία, οι 
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υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται σε λαθρομετανάστες κ.α., ο συνυπολογισμός των 

οποίων θα δώσει το ακριβές ύψος των δαπανών υγείας στην Ελλάδα (Σουλιώτης, 

2002α). 

1.4 Δομή της κοινωνικής ασφάλισης  

Το σύστημα ασφάλισης στην Ελλάδα ακολουθεί το συμβατικό σύστημα 

ασφαλιστικής κάλυψης όπου οι παραγωγοί υπηρεσιών υγείας είναι τα νοσοκομεία, οι 

κλινικές, τα διαγνωστικά κέντρα, οι ιατροί-ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγοραστές 

των υπηρεσιών υγείας είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές 

εταιρίες ή οι ιδιώτες ασθενείς. 

Η πολυδιάσπαση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, με τις προφανείς 

συνέπειες ως προς την ισότητα των ασφαλισμένων,  συρρικνώνεται με το πέρασμα 

των ετών. Το 2004 υπήρχαν 33 φορείς και κλάδοι ασθένειας με διαφορετικούς 

τρόπους χρηματοδότησης και διαφοροποιημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, 29 

από τους οποίους λειτουργούσαν ως Ν.Π.Δ.Δ. και 4 ως Ν.Π.Ι.Δ. (Τούντας, 2008). 

Τον Μάρτιο του 2008, πραγματοποιείται συγχώνευση ασφαλιστικών οργανισμών σε 

13 ασφαλιστικούς φορείς εκ των οποίων 5 είναι κύριοι φορείς ασφάλισης, 5 

επικουρικοί και 3 πρόνοιας. Τα νέα 13 ταμεία κοινωνικής ασφάλισης είναι τα εξής:  

• ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης 

Μισθωτών)  

• ΤΠΔΥ (Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων) 

• ΟΓΑ (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων) 

• ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών) 

• ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων) 

• ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού στα Μέσα 

Ενημέρωσης) 

• ΕΤΕΑΜ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών) 

• ΤΕΑΙΤ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα) 

• ΤΑΥΤΕΚΩ (Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων 

Κοινής Ωφέλειας) 

• ΤΕΑΔΥ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων) 

• ΤΕΑΠΑΣΑ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων 

στα Σώματα Ασφαλείας) 
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• ΤΑΠΙΤ (Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα) 

• ΕΤΑΤ (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων). 

Ο αριθμός των ασφαλισμένων που λαμβάνουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 

από τους 4 πρώτους ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΙΚΑ, ΤΠΔΥ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ) 

καλύπτει το 95% του συνολικού ασφαλιστικού πληθυσμού, ενώ μόνο οι 

ασφαλισμένοι του ΙΚΑ υπερβαίνουν το 50% του ασφαλιστικού πληθυσμού. Οι 

ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ εξυπηρετούνται από το δίκτυο μονάδων του ιδρύματος, οι 

ασφαλισμένοι του ΤΠΔΥ και του ΟΓΑ λαμβάνουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 

φροντίδας κυρίως από τα κέντρα υγείας και τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, 

αλλά και από συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικά ιατρεία. Οι 

ασφαλισμένοι των λοιπών ταμείων λαμβάνουν υγειονομική φροντίδα μόνο από 

συμβεβλημένα ιδιωτικά ιατρεία και εργαστήρια (Tragake & Polyzos, 1996; Βοζίκης 

& Λοπατατζίδης, 2006). 

 Η διαπραγματευτική ισχύς από την πλευρά των παραγωγών, η ασύμμετρη 

πληροφόρηση ιατρού-ασθενούς (Rice, 1998), σε συνδυασμό με την παθητική 

διεκπεραίωση των πληρωμών από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, επηρεάζουν την 

ζήτηση υγειονομικών υπηρεσιών σε τέτοιο βαθμό ώστε να δημιουργείται διόγκωση 

του κόστους στο Ε.Σ.Υ. (Ματσαγγάνης, 2001α). 

Η διόγκωση του κόστους στα εθνικά συστήματα υγείας έχει επιβάλλει σε 

πολλές χώρες την αναζήτηση τρόπων περιορισμού της ζήτησης μέσω αλλαγών στο 

σύστημα ασφάλισης του πληθυσμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός 

τροποποιημένου συστήματος ασφάλισης είναι η περίπτωση της Αμερικής με τους 

Οργανισμούς Προστασίας της Υγείας (Health Maintenance Organizations, HMOs), 

που είναι μία μορφή συνδυασμού χρηματοδότησης και παροχής υπηρεσιών υγείας 

(Τούντας, 2008). Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των υπηρεσιών υγείας στις ΗΠΑ 

αποτελεί, επίσης,  η ύπαρξη συστημάτων Διαχειριζόμενης Φροντίδας Υγείας, όπου οι 

παραγωγοί υπηρεσιών υγείας αποζημιώνονται εκ των προτέρων από τους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς για πακέτα περίθαλψης σύμφωνα με το σύστημα 

Ομοιογενών Διαγνωστικών Κατηγοριών (Diagnostic Related Groups-DRG’s), σε 

αντίθεση με την εκ των υστέρων αποζημίωση κατά πράξη και κατά περίπτωση 

υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα (Ματσαγγάνης, 2001α).  



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

8 
 

2. Προσφορά και ζήτηση υπηρεσιών υγείας στον ιδιωτικό τομέα 

2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του ιδιωτικού τομέα υγείας 

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας βασίστηκε στις αρχές της δωρεάν και ισότιμης 

περίθαλψης των Ελλήνων πολιτών. Η συνεχιζόμενη προβληματική κατάσταση σε όλα 

τα επίπεδα περίθαλψης του Ε.Σ.Υ. ανέδειξε την αδυναμία και ανεπάρκεια του 

δημόσιου συστήματος και εν συνεχεία την σπουδαιότητα της ιδιωτικής υγείας στην 

υγειονομική φροντίδα του ελληνικού λαού.  

 Ο ιδιωτικός τομέας επεκτείνεται κυρίως στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας 

και τα αίτια αυτού του φαινομένου ποικίλουν. Αρχικά, η περιοριστική πολιτική ως 

προς την δημιουργία ιδιωτικών μονάδων νοσοκομειακής φροντίδας, μετά τη 

μεταρρύθμιση του Ε.Σ.Υ., απομάκρυνε τον ιδιωτικό τομέα από την νοσοκομειακή 

περίθαλψη. Βέβαια, κάθε άλλο παρά ελκυστική ήταν η αποζημίωση νοσοκομειακής 

περίθαλψης από τα ασφαλιστικά ταμεία στις συμβεβλημένες ιδιωτικές μονάδες. Η 

γρήγορη προσαρμογή του ιδιωτικού τομέα στη νέα βιοϊατρική τεχνολογία, η απουσία 

θεμελιωδών θεσμών όπως ο οικογενειακός γιατρός, η αλματώδης αύξηση της 

προσφοράς κυρίως ιατρών και οδοντιάτρων, η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε 

θέματα υγείας και προληπτικής ιατρικής αλλά κυρίως η αδυναμία κάλυψης των 

υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από το δημόσιο σύστημα υγείας, 

συντέλεσαν στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη 

(Τούντας και συν., 2009). 

 Αισθητή είναι η παρουσία του ιδιωτικού τομέα και στην νοσοκομειακή 

περίθαλψη. Η έλλειψη επαρκούς εξειδικευμένου προσωπικού σε θέματα διοίκησης 

μονάδων υγείας, η απουσία μηχανισμών ελέγχου και συντονισμού των φορέων 

παροχής υπηρεσιών υγείας, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, η παροχή ανεπαρκούς 

και χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών δημόσιας υγείας, η γήρανση και η άνοδος του 

βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού οδήγησαν στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και 

στην δευτεροβάθμια περίθαλψη (Τούντας και συν., 2009; Tountas et al, 2005). 

Οι γραφειοκρατικές πολιτικές οι οποίες ελαττώνουν την αποδοτική διανομή 

των υπηρεσιών υγείας, καθώς επίσης και οι κοινωνικές ανισότητες και η 

συγκέντρωση των πόρων σε προνομιούχες ομάδες ανθρώπων, αύξησαν την 

δυσαρέσκεια προς τον δημόσιο τομέα υγείας και οδήγησαν καταναλωτές και 

ανθρώπινο δυναμικό στον ιδιωτικό τομέα ως εναλλακτική λύση (Frenk, 1993). Η 
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ηθική βάση στην οποία βασίζεται ο ιδιωτικός τομέας, είναι η πεποίθηση ότι η υγεία 

δεν διαφέρει από τα υπόλοιπα αγαθά και τις υπηρεσίες και επομένως, η τιμή είναι ο 

μόνος μηχανισμός που καθορίζει την αγορά και την πώληση των υγειονομικών 

υπηρεσιών (Stiglitz, 1988). 

2.2 Ζήτηση των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας 

Σύμφωνα με υπολογισμούς, για το έτος 2007, οι ιδιωτικές δαπάνες για την 

υγεία απορροφούν το 3.8% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, ένα υψηλό 

ποσοστό, αν αναλογιστούμε και τις πρόσθετες-άτυπες πληρωμές των ασφαλισμένων, 

οι οποίες δημιουργούν μία υψηλή παραοικονομία στον τομέα της υγείας, που 

επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τα ατομικά εισοδήματα.  

Σύμφωνα με στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α., με εξαίρεση την Ελβετία, το ελληνικό 

σύστημα υγείας φαίνεται να είναι το πιο ιδιωτικοποιημένο της Ευρώπης καθώς το 

40% του συνόλου των δαπανών υγείας αποτελούν ιδιωτική δαπάνη. Το 3.8% του 

Α.Ε.Π. συνιστά ιδιωτική δαπάνη για την υγεία, ενώ, μόλις το 5.8% του Α.Ε.Π. 

αποτελεί δημόσια δαπάνη, τη στιγμή που ο μέσος όρος για τα κράτη-μέλη του 

Ο.Ο.Σ.Α. είναι 6.4% και 2.4% του Α.Ε.Π. για δημόσια και ιδιωτική δαπάνη 

αντίστοιχα. Από τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί συμπεραίνουμε ότι, όσον 

αφορά την Ευρώπη, η Δανία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ελβετία, η Αυστρία, η Γαλλία, 

η Ελλάδα, η Ισλανδία και η Πορτογαλία εμφανίζουν αυξημένες συνολικές δαπάνες 

υγείας σε σύγκριση, πάντα, με τον μέσο όρο των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. (8.8% του 

Α.Ε.Π.), εφόσον δεν γνωρίζουμε το ιδανικό ύψος των δαπανών υγείας. Αξίζει να 

σημειώσουμε ότι από τις παραπάνω χώρες μόνο στην Ελλάδα και στην Ελβετία η 

ποσοστιαία αναλογία της ιδιωτικής δαπάνης υπερβαίνει το μέσο όρο των μελών του 

Ο.Ο.Σ.Α. με τιμές 3.8% και 4.4% του Α.Ε.Π. αντίστοιχα για το έτος 2007. Σύμφωνα 

με τη βιβλιογραφία η άνοδος στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ελλάδα την 

τελευταία εικοσαετία συνδέεται με την ελλιπή δημόσια χρηματοδότηση (Siskou et al, 

2008). 

Οι δαπάνες υγείας στις ΗΠΑ είναι οι υψηλότερες στον κόσμο και 

αντιστοιχούσαν το 2007 στο 16% του Α.Ε.Π. (7.3% δημόσιες, 8.7% ιδιωτικές). Οι 

δαπάνες αυτές καλύπτονται κατά 45.6% από κρατική χρηματοδότηση για τις ανάγκες 

λειτουργίας των προγραμμάτων Medicare και Medicaid, ενώ το υπόλοιπο 54.4% 

καλύπτεται από την ιδιωτική ασφάλιση και άμεσες πληρωμές. 
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Πίνακας 1. Δημόσια και Ιδιωτική δαπάνη για την Υγεία ως ποσοστό του Α.Ε.Π., 

έτος 2007. 

 

Πηγή: OECD Factbook 2010 

 

Η συνολική δαπάνη υγείας καταγράφει ανοδική πορεία στις χώρες του 

Ο.Ο.Σ.Α., τις τρεις τελευταίες δεκαετίες (Λιαρόπουλος, 2007), ενώ παράλληλα με την 

συνολική υγειονομική δαπάνη, αυξητικές τάσεις παρουσιάζουν και οι ιδιωτικές 

δαπάνες υγείας από το 1980 μέχρι σήμερα (Σουλιώτης, 2000). 

Δημόσια 
Δαπάνη 

Ιδιωτική 
Δαπάνη

Δημόσια 
Δαπάνη 

Ιδιωτική 
Δαπάνη

Εσθονία 4,0 1,3 Αυστραλία 6,0 2,9
Τουρκία 4,1 1,6 Νορβηγία 7,5 1,4
Μεξικό 2,7 3,2 Ολλανδία 7,3 1,7

Κορέα 3,5 2,8 Νέα 
Ζηλανδία 7,1 1,9

Πολωνία 4,6 1,9 Σουηδία 7,4 1,7
Δημοκρατί
α Τσεχίας 5,8 1,0 Ισλανδία 7,7 1,6

Λουξεμβού
ργο 6,6 0,7 Ελλάδα 5,8 3,8

Ουγγαρία 5,2 2,2 Δανία 8,2 1,5
OECD 6,4 2,4 OECD 6,4 2,4
Ιρλανδία 6,1 1,5 Βέλγιο 7,4 2,4

Σλοβενία 5,6 2,2 Πορτογαλί
α 7,1 2,8

Δημοκρατί
α 
Σλοβακίας

5,2 2,6 Αυστρία 7,7 2,4

Ιαπωνία 6,6 1,5 Καναδάς 7,1 3,0
Φιλανδία 6,1 2,1 Γερμανία 8,0 2,4
Ηνωμένο 
Βασιλείο 6,9 1,5 Ελβετία 6,4 4,4

Ισπανία 6,1 2,4 Γαλλία 8,7 2,3

Ιταλία 6,7 2,0 Ηνωμένες 
Πολιτείες 7,3 8,7
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Σύμφωνα με τη γενική παραδοχή ότι η επίδραση των υγειονομικών δαπανών 

στην κατάσταση υγείας του πληθυσμού είναι μικρή, συμπεραίνουμε ότι η βελτίωση 

του επιπέδου υγείας του πληθυσμού θα επιτευχθεί μέσω πολιτικών υγείας που 

στηρίζονται σε κοινωνικές και οργανωτικές αλλαγές (Σούλης, 2002). Η βάση της 

πολιτικής υγείας, διεθνώς, είναι η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 

δηλαδή της πρόληψης και αποφυγής της ασθένειας, καθώς θεωρείται καθοριστικό 

μέτρο συγκράτησης του συνεχώς αυξανόμενου κόστους παροχής υπηρεσιών υγείας 

που οδηγούν σταδιακά στην κατάρρευση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 

(Κοντιάδης & Σουλιώτης, 2005). 

2.3 Προσφορά ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας 

Οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα αναπτύσσονται με ταχείς 

ρυθμούς. Η πλειοψηφία τους βρίσκεται συγκεντρωμένη στην περιφέρεια της Αθήνας 

και ακολουθεί η περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. 

 Σχετικά με τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, στα πλαίσια του ιδιωτικού τομέα, 

τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται συγχωνεύσεις στο χώρο των ιδιωτικών 

θεραπευτηρίων λόγω αδυναμίας των μικρών μονάδων να επιβιώσουν εξαιτίας των 

χαμηλών νοσηλίων, της ραγδαίας ανάπτυξης της βιοϊατρικής τεχνολογίας αλλά και 

του ανταγωνισμού από μεγάλες ιδιωτικές μονάδες. Ο ανταγωνισμός δεν αφήνει 

περιθώρια ανάπτυξης στις μικρές μονάδες υγείας για τον επιπρόσθετο λόγο ότι ο 

κλάδος υγείας είναι εντάσεως κεφαλαίου και απαιτεί μηχανολογικό εξοπλισμό που 

ακολουθεί τις βελτιώσεις της βιοτεχνολογίας.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι 

μεγαλύτερες μονάδες τείνουν να μετατραπούν σε πολυεθνικές επιχειρήσεις με 

επέκταση των δραστηριοτήτων τους κυρίως στα Βαλκάνια (ICAP, 2010). 

Ο προσανατολισμός του ιδιωτικού τομέα στις διαγνωστικές υπηρεσίες 

οφείλεται κυρίως στα εμπόδια που έθετε το θεσμικό πλαίσιο στην ίδρυση νέων 

θεραπευτηρίων ή την επέκταση παλαιοτέρων. Τα τελευταία χρόνια, η έντονη ζήτηση 

για εξειδικευμένες και αναβαθμισμένες διαγνωστικές υπηρεσίες, οδήγησε τις μεγάλες 

μονάδες του κλάδου στην υλοποίηση σημαντικών επενδυτικών σχεδίων για τον 

εξοπλισμό τους. Σήμερα, εκτιμάται ότι στη χώρα μας λειτουργούν περίπου 400 

ιδιωτικά ιατρικά διαγνωστικά κέντρα (ICAP, 2010). 

Παρά το γεγονός της χαμηλής πληρότητας ορισμένων ιδιωτικών μαιευτηρίων 

εξαιτίας της υπογεννητικότητας στην χώρα μας, έντονη είναι, κυρίως τα τελευταία 
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χρόνια, η επενδυτική δραστηριότητα στον κλάδο αυτό, τόσο σε κτιριακές 

εγκαταστάσεις, όσο και σε μηχανολογικό εξοπλισμό με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα ιδιωτικά μαιευτήρια που λειτουργούν σήμερα στην 

Ελλάδα αποτελούν κλινικές οι οποίες παρέχουν μαιευτικές και γυναικολογικές 

υπηρεσίες. Επιπλέον, τα περισσότερα από αυτά έχουν επεκταθεί και στην ίδρυση 

σύγχρονων εξεταστικών κέντρων για την παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών (Τούντας 

και συν., 2009). 

Η αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα στις υπηρεσίες υγείας που αφορούν 

τον γυναικείο πληθυσμό είναι εμφανής, καθώς το έτος 2003 το ένα τρίτο περίπου του 

συνόλου των τοκετών της χώρας πραγματοποιήθηκαν σε τρία μόλις ιδιωτικά 

μαιευτήρια της Αττικής (30.000 τοκετοί στις 100.000 γεννήσεις το χρόνο, υπό την 

απλουστευτική υπόθεση της απόκλισης νεκρών και πολλαπλών γεννήσεων) 

(Σουλιώτης, 2008).  

 Στον προσανατολισμό της ιδιωτικής επένδυσης στις υπηρεσίες υγείας που 

απευθύνονται στον γυναικείο πληθυσμό έχουν συμβάλει παράγοντες όπως η 

εφαρμογή του νόμου 3305/27-01-05 για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή 

(Ι.Υ.Α.), ο προγεννητικός έλεγχος ρουτίνας που περιλαμβάνει δέσμη κλινικών και 

παρακλινικών εξετάσεων και φυσικά η τάση των τελευταίων ετών για επεμβάσεις 

αισθητικής ιατρικής σύμφωνα με τα γυναικεία πρότυπα (Σουλιώτης, 2008). 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το έτος 2008 

καταγράφηκαν σε ολόκληρη τη χώρα 15.028 κλίνες σε ιδιωτικά θεραπευτήρια επί του 

συνόλου των 53.652 κλινών. Όσον αφορά την κατηγορία των ιδιωτικών κλινικών, το 

μεγαλύτερο μερίδιο της ιδιωτικής αγοράς σε όρους κύκλου εργασιών κατέχουν οι 

γενικές κλινικές με ποσοστό 67% για το έτος 2009, ακολουθούν τα ιδιωτικά 

διαγνωστικά κέντρα με ποσοστό 19% και το υπόλοιπο 14% συγκεντρώνουν οι 

μαιευτικές κλινικές (ICAP, 2010). 

2.4 Αποζημίωση από ασφαλιστικά ταμεία και ιδιωτικές εταιρείες 

Η βιωσιμότητα των ιδιωτικών φορέων παροχής υγειονομικής περίθαλψης 

εξαρτάται από τις συμφωνίες που διατηρούν τόσο με τα ταμεία κοινωνικής 

ασφάλισης όσο και με τους ιδιωτικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, αν και η 

καθήλωση των αποζημιώσεων των ιατρικών πράξεων από τα ασφαλιστικά ταμεία 
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ενοχοποιείται για την ανάπτυξη μηχανισμών άτυπων πληρωμών που επιβαρύνουν τον 

οικογενειακό προϋπολογισμό των νοικοκυριών (Τούντας και  συν. 2009). 

2.4.1 Ιδιωτική ασφάλιση 

Η επέκταση και ο ρυθμός ανάπτυξης της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας 

εξαρτάται κυρίως από το σύστημα υγείας κάθε χώρας, αν και οι περισσότερες χώρες 

τείνουν να εφαρμόζουν μικτά πρότυπα ιδιωτικής ασφάλισης. Η ιδιωτική ασφάλιση 

υγείας είτε υποκαθιστά την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, είτε έχει πρόσθετο ή 

συμπληρωματικό χαρακτήρα. Μεταξύ των χωρών μελών του Ο.Ο.Σ.Α. 

παρατηρούνται ισχυρές αντιθέσεις στην ισορροπία μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας 

ασφάλισης υγείας. Αν και ο ιδιωτικός τομέας κατέχει συμπληρωματικό ρόλο στην 

ασφαλιστική κάλυψη, σε μερικές χώρες μπορεί να αντικαταστήσει τον δημόσιο τομέα 

για να καλύψει ακόμα και την πρωτοβάθμια περίθαλψη για το σύνολο ή μέρος του 

πληθυσμού (Σίσκου, 2007β).  

Στην πλειοψηφία των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. η ιδιωτική ασφάλιση υγείας έχει 

την μορφή της συμπληρωματικής ασφάλισης. Έτσι, στη Γαλλία, τον Καναδά, την 

Ιαπωνία, την Αυστρία και τη Δανία το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού διαθέτει 

ιδιωτικά συμβόλαια υγείας. Ομοίως, σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται η ιδιωτική 

ασφάλιση υγείας στην Ελβετία, όπου το 80% του πληθυσμού χρησιμοποιεί την 

ιδιωτική ασφάλιση ως συμπληρωματική, και στις ΗΠΑ όπου η ιδιωτική ασφάλιση 

αποτελεί βασικό φορέα κάλυψης των υγειονομικών δαπανών (επεκτείνεται και στην 

πρωτοβάθμια περίθαλψη) για το 71,9% του πληθυσμού (OECD, 2006). Αντίθετα, σε 

χώρες όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Φιλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η 

Σουηδία, η Νορβηγία και η Ελλάδα, η ιδιωτική ασφάλεια υγείας αντιπροσωπεύει μία 

μικρή αγορά που καλύπτει μόλις το 10% του πληθυσμού (OECD, 2004) και στην 

περίπτωση της Ελλάδας ασφαλίζει κυρίως την πρόσβαση σε ιδιωτικούς φορείς 

παροχής υπηρεσιών υγείας (Λιαρόπουλος, 1995). Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, το 

2003, το 80% των δαπανών του συνόλου των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών για 

υπηρεσίες υγείας αποτελούσαν πληρωμές για νοσηλεία σε ιδιωτικές μονάδες υγείας 

(Τούντας, 2008).  

Αναφορικά με τις καταβαλλόμενες δαπάνες από την ιδιωτική ασφάλιση, 

κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα και στην πλειοψηφία των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. δεν 

ξεπερνούν το 10% των συνολικών δαπανών υγείας. Εξαίρεση αποτελούν οι ΗΠΑ, η 
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Ολλανδία και η Γαλλία με ποσοστά επί των συνολικών δαπανών υγείας 35,4% , 

17,9% και 12,2% αντίστοιχα, το έτος 2003. Στον αντίποδα βρίσκονται χώρες όπως η 

Φιλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, το Μεξικό, η Κορέα, η Ιαπωνία και η Ελλάδα 

όπου η συμμετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης προσεγγίζει μόλις το 5% των συνολικών 

δαπανών υγείας (OECD, 2004; OECD, 2006).  

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά χαρακτηρίζεται από την ολιγοπωλιακή της 

δομή, η οποία εμφανίζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσα από εξαγορές και 

συγχωνεύσεις. Ουσιαστικά 10 μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες ελέγχουν το 90% της 

ασφαλιστικής αγοράς (Ρούπας, 2006). Τα συνηθέστερα ασφαλιστικά προγράμματα 

είναι τα νοσοκομειακά τα οποία αποδίδουν το 60% έως 100% της δαπάνης νοσηλείας 

μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (κλασικά προγράμματα), 

είτε καλύπτουν μέρος ή το σύνολο της δαπάνης νοσηλείας με απευθείας πληρωμή 

στην ιδιωτική κλινική με την οποία είναι συμβεβλημένη η ασφαλιστική εταιρεία 

(κάρτες νοσηλείας) (Τούντας, 2008). 

 Η ιδιωτική αγορά ασφάλισης υγείας στην Ελλάδα είναι από τις μικρότερες 

μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. καθώς καλύπτει μόνο το 10% περίπου του πληθυσμού 

(Ρούπας, 2006). Παρά την αύξηση στο ποσοστό του καλυπτόμενου πληθυσμού από 

το 1975 μέχρι σήμερα, η ιδιωτική ασφάλιση συνεισφέρει στο ΑΕΠ κατά 2% , τη 

στιγμή που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες συμβάλει κατά 3,2% έως 12,3% (Σουλιώτης, 

2002β). Η συγκράτηση του ποσοστού του καλυπτόμενου πληθυσμού από την 

ιδιωτική ασφάλιση σε χαμηλά επίπεδα και κατ’ επέκταση, η μικρή συνεισφορά της 

ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς στο ΑΕΠ, οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους. Αφενός, 

η επέκταση της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα δεν επιτρέπει την ύπαρξη της 

ιδιωτικής (Σκουτέλης, 1993), παρά μόνο όντας συμπληρωματική · και αφετέρου, 

προωθείται από την ελληνική κυβέρνηση η μετακύλιση του κόστους περίθαλψης 

στους πολίτες (συμμετοχή στο κόστος), ενώ ταυτόχρονα οι πολίτες ανταποκρίνονται 

θετικά, θεωρώντας ότι οι άμεσες πληρωμές (νόμιμες και άτυπες) θα τους 

εξασφαλίσουν ταχύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και αναβαθμισμένες 

υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας (Mossialos & Thomson, 2002; Mossialos et al, 

2002). 
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3. Εξελίξεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 

3.1 Ανεπάρκειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

Το σύστημα υγείας της Ελλάδας χαρακτηρίζεται από σοβαρές αντιφάσεις οι 

οποίες κινούνται μεταξύ του σχεδιασμού και της εφαρμογής του. Η βασικότερη 

αντίφαση συναντάται στην πηγή χρηματοδότησης. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει 

αναπτυχθεί σύμφωνα με τα μοντέλα Bismark και Beveridge, στα οποία οι πηγές 

χρηματοδότησης είναι η κοινωνική ασφάλιση, δηλαδή πόροι που προέρχονται από 

εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων (μοντέλο Bismark) και, η γενική φορολογία 

(μοντέλο Beveridge). Σε αντίθεση με τα παραπάνω, το 40% επί του συνόλου των 

δαπανών υγείας αποτελούν ιδιωτική δαπάνη, συνιστώντας το Ε.Σ.Υ. ως ένα από τα 

πιο ιδιωτικοποιημένα συστήματα υγείας της Ευρώπης (Σουλιώτης, 2008). 

Η ύπαρξη του ιδιωτικού τομέα είτε ως πηγή χρηματοδότησης είτε ως φορέα 

παροχής υπηρεσιών υγείας είναι πραγματικότητα στην Ελλάδα όπως και σε άλλες 

χώρες. Ως προς την ύπαρξη αυτή στον τομέα της υγείας επικρατούν δυο διαφορετικές 

απόψεις. Από τη μία πλευρά, οι υποστηρικτές της φιλελεύθερης άποψης, οι οποίοι 

θεωρούν ότι η υγεία είναι ένα αγαθό όπως όλα τα καταναλωτικά αγαθά και τις 

υπηρεσίες, επομένως υπόκειται στις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης · ενώ, 

από την άλλη πλευρά βρίσκονται εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η υγεία είναι ένα 

γνήσιο δημόσιο αγαθό, η διάθεση του οποίου δεν πρέπει να ελέγχεται από την αγορά. 

Σε καθεμία από τις παραπάνω απόψεις υπάρχουν κενά. Όσον αφορά στη λειτουργία 

του ελεύθερου ανταγωνισμού στην υγεία πρέπει να ληφθεί υπόψη η ατελής 

πληροφόρηση των καταναλωτών-ασθενών η οποία αμέσως αποτρέπει τη λειτουργία 

του ανταγωνισμού. Αντιθέτως, η ισχυρή παρουσία του δημόσιου τομέα στην υγεία 

δεν σημαίνει και απουσία της έννοιας του ανταγωνισμού. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελούν οι συμβάσεις μεταξύ ασφαλιστικών ταμείων και ιδιωτικών 

νοσοκομείων. Πηγή χρηματοδότησης είναι ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης, 

προμηθευτής υπηρεσιών είναι το ιδιωτικό νοσοκομείο και η συνεργασία τους 

στηρίζεται στον έλεγχο που ασκεί ο δημόσιος τομέας στον ιδιωτικό, μέσω του 

«φόβου» ότι η σύμβασή τους θα ανανεωθεί αν και μόνο αν τηρούνται οι 

προϋποθέσεις (Stiglitz, 1988; Λιαρόπουλος, 2007). Συνεπώς, η ρίζα του προβλήματος 

βρίσκεται στις συνθήκες και στους όρους κάτω από τους οποίους ο ιδιωτικός και ο 
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δημόσιος τομέας συνυπάρχουν και συνεργάζονται, αφού καθορίζουν την ποιότητα 

των υπηρεσιών υγείας αλλά και το κόστος τους  (Frenk, 1993). 

Ένα ακόμα τρωτό σημείο εντοπίζεται στη βάση του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας, την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Με τη μετάβαση από τα λοιμώδη 

νοσήματα στις χρόνιες παθήσεις αποφασίστηκε αλλαγή “πλεύσης” και του 

συστήματος υγείας. Η απουσία του θεσμού του οικογενειακού γιατρού, η έλλειψη 

κάθε μορφής συντονισμού δραστηριοτήτων, η ουσιαστική ανυπαρξία μηχανισμών, η 

απουσία κάθε μορφής συμμετοχής της κοινότητας δεν επέτρεψαν την ουσιαστική 

μετάβαση του συστήματος υγείας από την αυστηρή νοσοκομειοκεντρική αντίληψη 

στην ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.  Υποστηρίζεται, μάλιστα, ότι η 

εφαρμογή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις αστικές περιοχές υστερεί έναντι 

των ημιαστικών και αγροτικών περιοχών. Στην πράξη οι πρωτοβάθμιες υπηρεσίες 

του Ι.Κ.Α. περιορίζονται κυρίως στην συνταγογραφία και στις παραπομπές σε 

νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και σε εξετάσεις υψηλού κόστους, κυρίως σε άτομα 

της τρίτης ηλικίας που αποτελούν και τους συχνότερους χρήστες των μονάδων 

(Σουλιώτης, 2008). 

Μία εξίσου σημαντική αδυναμία του Ε.Σ.Υ. σχετίζεται με την απόκλιση που 

υπάρχει ανάμεσα στις αμοιβές των φροντίδων υγείας που παρέχονται μέσω της 

κοινωνικής ασφάλισης στους ασφαλισμένους και στα πραγματικά στοιχεία κόστους. 

Με το ισχύον σύστημα, τα ποσά αποζημίωσης των εξόδων περίθαλψης εκ μέρους της 

κοινωνικής ασφάλισης είναι σχεδόν συμβολικά, καθώς καλύπτουν ένα μέρος του 

πραγματικού κόστους νοσηλείας, τόσο στα δημόσια νοσοκομεία όσο και στις 

ιδιωτικές κλινικές. Αποτέλεσμα της υπάρχουσας κατάστασης είναι οι 

επαναλαμβανόμενες κρατικές παρεμβάσεις για την κάλυψη των χρεών των 

νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και η οικονομική επιβάρυνση των χρηστών ιδιωτικής 

παροχής υπηρεσιών υγείας (Σουλιώτης, 2008). 

3.2 Βασικές μεταρρυθμίσεις στην παροχή υπηρεσιών υγείας 

Όλοι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί είναι σε θέση να γνωρίζουν τις ελλείψεις 

στην προσβασιμότητα και στην ποιότητα των υπηρεσιών, τη διόγκωση των 

οικονομικών ελλειμμάτων τους, την αδυναμία ελέγχου της ζήτησης των υπηρεσιών 

υγείας και την έλλειψη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.  
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Η διαχείριση και μετάδοση της πληροφορίας κατέχει πρωταρχικό ρόλο στον 

κλάδο των υπηρεσιών υγείας. Στην Ελλάδα η χρήση της πληροφορικής βρίσκεται 

ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Έρευνες δείχνουν ότι μόνο το 10% των Ελλήνων γιατρών 

κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε αντίθεση με Ευρώπη και Αμερική 

όπου τα ποσοστά είναι 50% αι 80% αντίστοιχα (Βοζίκης & Λοπατατζίδης, 2006; 

Παπαδάκης, 2006). Εντούτοις, η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών αποτελεί αδιαμφισβήτητο μέσο ελέγχου του κόστους των 

υγειονομικών υπηρεσιών, γεγονός που οδήγησε στην εφαρμογή του συστήματος 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τα ασφαλιστικά ταμεία, ως μηχανισμό ελέγχου 

της φαρμακευτικής δαπάνης. Το μέτρο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη και ενδέχεται να 

επεκταθεί σε όλους τους φορείς της υγείας αλλά και των παραϊατρικών υπηρεσιών 

έως τον Ιανουάριο του 2012.  

Την 1η Σεπτεμβρίου 2010 τέθηκε σε εφαρμογή το παρατηρητήριο τιμών από 

την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Νόμος 3580/2007) όπου καθορίζονται ανώτατες 

τιμές υγειονομικών υλικών που κατά καιρούς έχουν συνδεθεί με οικονομικά 

σκάνδαλα και «μαύρες τρύπες». Την λίστα αυτή έχουν λάβει όλα τα δημόσια 

νοσοκομεία της χώρας και οι ιδιωτικές κλινικές, καθώς οι ασφαλιστικοί οργανισμοί 

θα καλύπτουν τους ασφαλισμένους τους μόνο μέχρι την ανώτατη τιμή που ορίζεται 

από το παρατηρητήριο τιμών. 

Η σημαντικότερη αλλαγή στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης θεωρείται η 

δημιουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Το δίκτυο μονάδων υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι κλάδοι 

υγείας του ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΤΠΔΥ θα βρίσκονται πλέον υπό την εποπτεία του 

Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με στόχο να 

εξασφαλισθεί ισότιμη πρόσβαση των ασφαλισμένων στις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες 

υγείας, σε ένα ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας. Τη δημιουργία του 

ΕΟΠΥΥ σηματοδοτεί η εφαρμογή των κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων ή DRGs 

που θα ξεκινήσει από 01/10/2011. Σκοπός της εφαρμογής των Κλειστών 

Ενοποιημένων Νοσηλίων είναι η προσέγγιση πραγματικών μεγεθών κόστους όσον 

αφορά τις αποζημιώσεις των ταμείων προς το ΕΣΥ για κάθε ασφαλισμένο. Σύμφωνα 

με το νέο σύστημα οι χρεώσεις των νοσοκομείων προς τα ταμεία θα γίνονται με βάση 

την θεραπευτική πράξη, δηλαδή τον ειδικό κωδικό που έχει διαμορφωθεί ο οποίος 

περιέχει τη διάρκεια και το κόστος νοσηλείας για την συγκεκριμένη ιατρική πράξη. 

Κάθε επιπλέον ημέρα νοσηλείας ή ιατροτεχνολογικά προϊόντα, φάρμακα, εξετάσεις 
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που δεν προβλέπονται από το κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο θα χρεώνονται 

επιπροσθέτως σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

4. Γυναικείος πληθυσμός 

4.1 Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της υγείας των γυναικών 

Η οικονομική ανάπτυξη των χωρών συνοδεύεται συνήθως και από αλλαγές 

στην νοοτροπία του πληθυσμού οι οποίες είναι κοινές για το ανδρικό και γυναικείο 

φύλλο. Τέτοιες μεταβολές έλαβαν χώρα και στην Ελλάδα, παράλληλα με την 

μετάβασή της από αναπτυσσόμενη σε αναπτυγμένη, οι οποίες οδήγησαν στην 

διαμόρφωση ενός διαφορετικού νοσολογικού προτύπου  και στο πέρασμα από τα 

λοιμώδη στα χρόνια νοσήματα (Ταπεινός, 2002). 

Τα χρόνια νοσήματα έχουν πολυπαραγοντική αιτιολογία και συγκεκριμένα 

σχετίζονται με τέσσερα είδη προσδιοριστικών παραγόντων: γονίδια και βιολογία, 

ιατρική φροντίδα, συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία καθώς και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά. Οι παράγοντες, οι οποίοι είναι κοινοί για τον ανδρικό και τον 

γυναικείο πληθυσμό είναι κυρίως η κοινωνική κλιμάκωση, το άγχος, η ανεργία, ο 

εθισμός, η διατροφή και η φυσική άσκηση (Wilkinson & Marmot 2003).  Θα πρέπει 

να τονισθεί ότι παρά το γεγονός της υπεροχής των γυναικών έναντι των ανδρών όσον 

αφορά το προσδόκιμο επιβίωσης στη χώρα μας (Κυριόπουλος, 1996), φαίνεται ότι οι 

Ελληνίδες έχουν σημαντικά χαμηλότερο προσδόκιμο επιβίωσης σε σχέση με αυτό 

των γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2005 το προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη 

γέννηση των Ελληνίδων υπολογιζόταν στα 81,76 έτη, ενώ για το ίδιο έτος σε αρκετές 

χώρες της Ε.Ε. το προσδόκιμο επιβίωσης των γυναικών ήταν ανώτερο 

(Λουξεμβούργο 82,27 - Σουηδία 82,99 - Ισπανία 83,8 - Γαλλία 83,94 - Ελβετία 

84,09) (WHO, 2011). Τα παραπάνω υποδηλώνουν την επιβαρυμένη υγεία του 

γυναικείου πληθυσμού στην Ελλάδα, η οποία πιθανώς πηγάζει από τον πολυδιάστατο 

ρόλο τους αλλά και την ταυτόχρονη δυσλειτουργία των υπηρεσιών υγείας.  

4.2 Η συμβολή της γυναίκας στην προαγωγή της υγείας 

Η αλλαγή «παραδείγματος» στην Ιατρική Επιστήμη και η έμφαση που δίνεται 

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την διατήρηση της υγείας μέσα στην 

οικογένεια και, κατ’ επέκταση, στην κοινότητα, δίνει τη δυνατότητα προσέγγισης  

του ολιστικού ορισμού της υγείας (Κούτης, 1992). Το 1977 η Παγκόσμια Συνέλευση 
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Υγείας διακήρυξε ότι: «ο κύριος κοινωνικός στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας στις ερχόμενες δεκαετίες, πρέπει να είναι η επίτευξη για όλους τους πολίτες 

του κόσμου ως το έτος 2000 ενός επιπέδου υγείας το οποίο να τους επιτρέπει να 

διάγουν μια κοινωνικά και οικονομικά παραγωγική ζωή» (WHO, 1985a). Σύμφωνα 

με τη Διεθνή Συνδιάσκεψη του Π.Ο.Υ. και της UNICEF που έλαβε χώρα στην Alma-

Ata το 1978, το κλειδί για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας που στηρίζεται στην προαγωγή της υγείας και την πρόληψη της 

ασθένειας, στην ήπια ιατρική και στην παραγωγή φροντίδων μέσα στην κοινότητα 

(WHO, 1978).  

Σύμφωνα με τον ολιστικό ορισμό της υγείας, η υγεία είναι μία έννοια 

πολυπαραγοντική στη διαμόρφωση της οποίας συμβάλλουν παράμετροι του 

περιβάλλοντος και του σύγχρονου τρόπου ζωής. Ο ορισμός αυτός δίνει έμφαση στην 

προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, χωρίς να απορρίπτει την αναγκαιότητα για 

νοσοκομειακή περίθαλψη και υψηλή βιοϊατρική τεχνολογία, ο οποίος επιτυγχάνεται 

με υγιεινή διατροφή, μείωση του καπνίσματος και της κατανάλωσης εξαρτησιογόνων 

ουσιών, σωματική άσκηση, περιορισμό των βλαπτικών συνηθειών της 

καθημερινότητας και γενικά με μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων (Τούντας, 2000; 

Nordenfelt, 2007). Έτσι, το βάρος για την παραγωγή φροντίδων υγείας μετατοπίζεται 

από το Σύστημα Υγείας στο νοικοκυριό.  

Έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες προτιμούν τις ήπιες μορφές ιατρικής και 

ανταποκρίνονται καλύτερα στην προαγωγή της υγείας και πρόληψη της ασθένειας 

συγκριτικά με τους άντρες οι οποίοι προτιμούν τη νοσοκομειακή περίθαλψη και την 

σκληρή ιατρική. Ειδικότερα η αυτοφροντίδα, δηλαδή η παραγωγή φροντίδων υγείας 

στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, είναι χαρακτηριστικό των γυναικών, οι οποίες 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της υγείας μέσα στα πλαίσια του 

νοικοκυριού (Presser and Sen, 2000). Κατά παράδοση, ο ρόλος των γυναικών μέσα 

στην οικογένεια είναι η ανατροφή των παιδιών και η εξασφάλιση της καλής υγείας 

τους. Έτσι, υιοθετούν καθημερινές πρακτικές οι οποίες προάγουν την υγεία καθώς 

φροντίζουν για την προσωπική υγιεινή των παιδιών, την σωστή διατροφή, τον 

εμβολιασμό κλπ, με αποτέλεσμα να έχουν μία ολοκληρωμένη κοινωνικοοικολογική 

αντίληψη για την υγεία (Desai and Johnson, 2005).  Συμπερασματικά, η συμβολή της 

γυναίκας στην προαγωγή της υγείας, όπως αυτή διενεργείται μέσα στην οικογένεια, 

είναι ιδιαιτέρως σημαντική γιατί συμβαδίζει με την νέα προσέγγιση της υγείας, στο 
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κείμενο Διακήρυξης της Alma-Ata, και έρχεται σε αντίθεση με την σκληρή 

θεραπευτική ιατρική και το τεχνολογικό σύστημα υγείας, το οποίο έχει υποστεί 

ισχυρή κριτική για τη μικρή αποτελεσματικότητά του σε σχέση με το κόστος του.  

4.3 Ο Ρόλος της γυναίκας ως μητέρα 

Στις σύγχρονες κοινωνίες η δομή και η μορφή της οικογένειας έχουν υποστεί 

σημαντικές αλλαγές και κατά συνέπεια ο ρόλος της γυναίκας μέσα σε αυτήν έχει 

μεταβληθεί. Στην παραδοσιακή οικογένεια η γυναίκα-σύζυγος είχε το βιολογικά 

καθοριζόμενο συγκριτικό πλεονέκτημα να γεννά παιδιά, γεγονός που οδηγούσε στην 

εξειδίκευσή της στην ανατροφή των παιδιών και στις οικοκυρικές ασχολίες.  Στις 

αναπτυγμένες κοινωνίες η ταυτότητα της γυναίκας έχει εμπλουτιστεί. 

Χαρακτηρίζεται από την συμμετοχή της στην αγορά εργασίας, τον ρόλο της συζύγου 

καθώς και την εξασφάλιση της υγείας, της καλής διατροφής και της εκπαίδευσης των 

παιδιών, στα πλαίσια μίας οικογένειας που συχνά είναι μονογονεïκή λόγω της 

αύξησης των διαζυγίων (Πάβη & Κυριόπουλος, 2008).  

Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία διευκόλυνε τις καθημερινές οικοκυρικές 

εργασίες, οι νομοθετικές διευκολύνσεις για την μητρότητα, όπως η φύλαξη και 

φροντίδα των παιδιών προσχολικής ηλικίας στους δημόσιους και ιδιωτικούς 

βρεφονηπιακούς σταθμούς, η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος με την 

λειτουργία απογευματινών σχολείων και τέλος, η αύξηση των θέσεων εργασίας ως 

αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, οδήγησαν στην έξοδο της 

γυναίκας από το σπίτι και στην είσοδό της στην αγορά εργασίας (Θωμαΐδης, 2008).  

Σήμερα, είναι γεγονός ότι οι γονείς διαθέτουν λιγότερο χρόνο για την επαφή 

με τα παιδιά τους. Δεν αμφισβητείται όμως η ανώτερη, ποιοτικά, φροντίδα και των 

δύο γονέων προς τα παιδιά, η οποία προκύπτει από το βελτιωμένο μορφωτικό επίπεδο 

της μητέρας, τις ποικίλες εργασιακές εμπειρίες της αλλά και την ουσιαστική 

παρουσία του σύγχρονου πατέρα ο οποίος αναλαμβάνει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο 

στη ζωή της οικογένειας.  

Με εξαίρεση τον μητρικό θηλασμό, ο οποίος είναι δραστηριότητα της 

μητρότητας, η παιδεία των πρώτων χρόνων ζωής, η αγωγή της υγείας, η πρόληψη των 

ατυχημάτων, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και η διαχείριση της βίας μέσα στην 

οικογένεια, αποτελούν τις γονικές δραστηριότητες (Θωμαΐδης, 1989). 
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Τα πλεονεκτήματα του μητρικού θηλασμού συνδέονται τόσο με την υγεία του 

παιδιού όσο και με την υγεία της μητέρας. Επιγραμματικά,  ο μητρικός θηλασμός 

προστατεύει το παιδί από λοιμώξεις του αναπνευστικού και γαστρεντερικού 

συστήματος, οδηγεί στην αποφυγή αλλεργικών καταστάσεων και παχυσαρκίας, ενώ 

παράλληλα συμβάλει στην καλή ψυχική υγεία λόγω του ψυχικού δεσμού που 

αναπτύσσεται ανάμεσα στη μητέρα και το νεογνό. Στη γυναίκα προσφέρει ψυχική 

ολοκλήρωση ως μητέρα, μείωση βάρους μετά τον τοκετό και μερική επαναφορά του 

μαστού στην αρχική του κατάσταση (Θωμαΐδης, 1989). 

Μία άλλη σημαντική δραστηριότητα της μητέρας είναι η εκπαίδευση του 

παιδιού. Έχει αναφερθεί ότι η εκπαίδευση της μητέρας σχετίζεται με το επίπεδο 

εκπαίδευσης του παιδιού της, καθώς εκείνη το επηρεάζει στο να εκτιμήσει την αξία 

της εκπαίδευσης και του εξασφαλίζει περισσότερες δυνατότητες να εκπαιδευτεί, 

μεταφέροντάς του τις εμπειρίες που βίωσε η ίδια κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής 

της και της εργασίας της (Becker, 1993). 

Η αίσθηση της ευθύνης για την ανάπτυξη συμπεριφορών και απόψεων που 

σχετίζονται με την υγεία και την ασθένεια είναι σύμφυτη με τη μητέρα. Εντυπωσιακή 

είναι η οξυμένη παρατηρητικότητά της και το ένστικτό της να προβλέπει και να 

αποτρέπει προβλήματα που αφορούν την υγεία της οικογένειάς της. Ο ρόλος της 

γυναίκας στην προαγωγή της σωματικής, συναισθηματικής, ψυχικής και κοινωνικής 

υγείας είναι καταλυτικός για όλα τα μέλη της οικογένειας και ιδιαίτερα για τα παιδιά 

της, όπως αυτός εκφράζεται μέσω της μητρότητας (Richter, 2004).  

Εξίσου σημαντική είναι η μέριμνα για την αποφυγή ατυχημάτων εντός της 

οικίας, με την κατάλληλη τοποθέτηση επίπλων και εύθραυστων υλικών, την ασφαλή 

φύλαξη τοξικών απολυμαντικών και φαρμάκων και την απομόνωση ηλεκτρικών 

συσκευών που αποτελούν κίνδυνο για τα παιδιά. Είναι γνωστό ότι τα ατυχήματα στο 

σπίτι είναι η κύρια αιτία νοσηρότητας στην προσχολική ηλικία (Petridou et al., 2007). 

Εν κατακλείδι, η συμβολή της γυναίκας στην οικογένεια και κατ’ επέκταση στην 

εξέλιξη της κοινωνίας είναι αδιαμφισβήτητη, καθόσον στην γυναίκα-μητέρα 

βασίζονται, κατά κύριο λόγο, οι μελλοντικές επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο. 
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5. Αναπαραγωγικότητα στην Ελλάδα 

5.1 Σύνθεση του πληθυσμού & παράγοντες διαμόρφωσής της 

Μείζον θέμα συζήτησης και κοινός τόπος αναφοράς μεταξύ των ειδικών 

επιστημόνων στις σύγχρονες κοινωνίες είναι η γήρανση του πληθυσμού. Το 

φαινόμενο αυτό απασχολεί ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς, 

πέρα από το ότι καθιστά αβέβαιη τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας των χωρών 

αυτών, συνδέεται άμεσα με θέματα πόρων και επιβίωσης, πολιτικών αποφάσεων και 

κοινωνικών διαστάσεων θέματα (Τσαούσης, 1997).  

5.1.1 Αναπαραγωγικότητα 

Η σύνθεση του πληθυσμού καθορίζεται από δύο βασικούς δημογραφικούς 

παράγοντες, τη γεννητικότητα και τη θνησιμότητα. Σε στενή σχέση με τα παραπάνω, 

είναι η αναπαραγωγικότητα η οποία παριστάνει την τελική μορφή της γονιμότητας 

μιας γυναίκας (Βοσκάκη & Ρουμελιώτη, 2008). Η αναπαραγωγική υγεία ορίζεται από 

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως μία κατάσταση φυσικής, ψυχικής, και 

κοινωνικής ευεξίας, σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με το αναπαραγωγικό 

σύστημα, σε όλα τα στάδια της ζωής.  

Καθώς η αναπαραγωγικότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της σύνθεσης 

και της εξέλιξης του πληθυσμού, η μελέτη της αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η 

πολυδιάστατη, όμως, έννοια και οι ιδιομορφίες της αναπαραγωγικότητας 

δυσχεραίνουν την μέτρηση και την αξιολόγησή της. Η θνησιμότητα, η μείωση της 

οποίας έχει αρνητικές επιπτώσεις στην γεννητικότητα (Ρουμελιώτη & 

Παπαευαγγέλου, 1994), η αύξηση ηλικίας γάμου των γυναικών, η διάζευξη, η 

αυξανόμενη συμμετοχή της γυναίκας στην αγορά εργασίας, η ανάγκη για μόρφωση, η 

δυνατότητα παρέμβασης των επιστημόνων στην γέννηση ενός παιδιού, είναι μερικοί 

από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της αναπαραγωγικότητας (Βοσκάκη & 

Ρουμελιώτη, 2008).   

Το μέγεθος του προβλήματος της γήρανσης του πληθυσμού γίνεται εύκολα 

αντιληπτό αν συσταθμίσουμε το ότι για την αύξηση του πληθυσμού, ο συντελεστής 

ολικής γονιμότητας (δηλαδή ο μέσος αριθμός τέκνων ανά γυναίκα αναπαραγωγικής 

ηλικίας) απαιτείται να είναι μεγαλύτερος του 2,11. Στο γράφημα 1 φαίνεται η πορεία 

του ολικού συντελεστή γονιμότητας για την Ελλάδα, όπου από το 1981 μέχρι σήμερα 
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η γονιμότητα μειώνεται σε επίπεδο κάτω του 2,11 οπότε και δεν εξασφαλίζεται η 

αναπλήρωση των γενεών. Στον πίνακα 2 φαίνεται η σταδιακή πτώση του ολικού 

συντελεστή γονιμότητας από 1,32 το 2000 στο 1,28 το 2003 και η επάνοδός του από 

1,31 το 2004 στο 1,52 το 2009. 

Πίνακας 2. Συντελεστής Ολικής Γονιμότητας 

ΕΛΛΑΔΑ 

Έτος 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Συντελεστής Ολικής 
Γονιμότητας 1.32 1.25 1.27 1.28 1.31 1.34 1.41 1.42 1.51 1.52 

 

Γράφημα 1. Συντελεστής Ολικής Γονιμότητας 1970-2009. 

                                                                                                                                    

Πηγή: WHO/Europe, European HFA Database, Φεβρουάριος 2011. 
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5.1.2 Θνησιμότητα 

Η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας αξιολογείται με διάφορους δείκτες, που 

αφορούν στην υγεία και στη θνητότητα, τόσο της μητέρας όσο και του παιδιού. Η 

βρεφική και η παιδική θνησιμότητα (θάνατοι παιδιών ηλικίας 1-14 ετών) αποτελούν 

δείκτες υγείας που έχουν άμεση σχέση με τη σωστή οργάνωση και λειτουργία των 

συστημάτων υγείας, αλλά εξαρτάται και από τους κοινωνικοοικονομικούς και 

πολιτιστικούς παράγοντες μιας χώρας. 

 Με τον όρο βρεφική θνησιμότητα εννοούμε το άθροισμα της νεογνικής και 

της όψιμης βρεφικής θνησιμότητας. Νεογνική θνησιμότητα είναι οι θάνατοι των 

παιδιών ηλικίας από 0 ημέρες έως 28 ημέρες και όψιμη βρεφική θνησιμότητα είναι οι 

θάνατοι των παιδιών ηλικίας από 28 ημέρες έως 1 έτος (Θεοδώρου και συν., 1995). 

Η μείωση της βρεφικής θνησιμότητας, παρά το ότι υποδηλώνει την καλή 

ποιότητα των υπηρεσιών υγείας μιας χώρας, παράλληλα, αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα στην μείωση της αναπαραγωγικότητας αφού ο ίδιος επιθυμητός αριθμός 

παιδιών επιτυγχάνεται με λιγότερους τοκετούς (Βοσκάκη & Ρουμελιώτη, 2008). 

Ειδικότερα, στο γράφημα 2 είναι ξεκάθαρη η πτωτική πορεία της νεογνικής 

θνησιμότητας από το 1970 έως το 2009. Ενδεικτικά στον πίνακα 3, η νεογνική 

θνησιμότητα από 3,88‰  το έτος 2000 έφτασε στο 2,02‰ το 2009. 

 

Πίνακας 3. Νεογνική Θνησιμότητα 

ΕΛΛΑΔΑ 

Έτος 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Θάνατοι κάτω 
των 28 

ημερών/1000 
γεννηθέντων 
ζώντων 

3.88 3.56 3.5 2.7 2.62 2.64 2.49 2.25 1.79 2.02 
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Γράφημα 2. Νεογνική Θνησιμότητα 1970-2009. 

 
Πηγή: WHO/Europe, European HFA Database, Φεβρουάριος  2011. 

 

Ομοίως, η όψιμη βρεφική θνησιμότητα μειώνεται από το έτος 1970 μέχρι 

σήμερα, από 1,55‰ το 2000 έφτασε στο 1,13‰ το 2009 με εξαίρεση το έτος 2002 

όπου αυξήθηκε στο 1,62‰ και το έτος 2008 όπου έφτασε στο χαμηλότερο σημείο 

δηλαδή στο 0,86‰ (Πίνακας 4, Γράφημα 3). 

Πίνακας 4. Όψιμη Βρεφική Θνησιμότητα 

 
ΕΛΛΑΔΑ 

Έτος 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Θάνατοι από 28 
ημερών έως 1 
έτους/1000 
γεννηθέντων 
ζώντων 

1.55 1.54 1.62 1.32 1.44 1.16  1.2 1.3 0.86 1.13 
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 5.1.3 Κοινωνικοί παράγοντες 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, κοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά 

τα επίπεδα αναπαραγωγικότητας μιας χώρας. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, η 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού και η αύξηση του εισοδήματος 

επιδρούν δυσανάλογα στον επιθυμητό αριθμό τέκνων, ενώ παράλληλα αυξάνει το 

χρόνο και το μέρος του εισοδήματος που δαπανά η οικογένεια για το κάθε παιδί 

(Becker et al., 1993). 

Υποστηρίζεται, επίσης, ότι η αναπαραγωγική δραστηριότητα και η 

εκπαίδευση ενός πληθυσμού είναι δυο μεταβλητές αντιστρόφως ανάλογες μεταξύ 

τους. Το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης των γυναικών συμβάλλει στην 

καθυστέρηση της τέλεσης γάμου και στον περιορισμό της αναπαραγωγικής ηλικίας 

της γυναίκας, με αποτέλεσμα να μειωθεί και το επίπεδο γονιμότητας (Κορνάρου, 

1996; Menken, 1985). 

Γράφημα 3. Όψιμη Βρεφική Θνησιμότητα 1970-2009. 

 

Πηγή: WHO/Europe, European HFA Database, Φεβρουάριος 2011. 
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5.1.4 Αμβλώσεις 

Το φαινόμενο των αμβλώσεων έχει καθοριστική σημασία στο δημογραφικό 

πρόβλημα της χώρας μας αν το συνδυάσουμε με την μείωση της ολικής γονιμότητας 

και την γήρανση του πληθυσμού που περιγράψαμε παραπάνω. Σύμφωνα με στοιχεία 

της Γενικής Γραμματείας Ισότητας (2005) πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην 

Ελλάδα περίπου 100.000 εκτρώσεις, αριθμός ίσος με αυτόν των γεννήσεων. 

Επισημαίνεται δε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει υψηλή σχέση εκτρώσεων προς 

γεννήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη σχέση λοιπών χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ο αυξημένος αριθμός εκτρώσεων στη χώρα μας αποδίδεται κυρίως στην 

νοοτροπία των Ελληνίδων που αντιμετωπίζουν την τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης 

ως μέρος του οικογενειακού προγραμματισμού. Ο ρόλος, λοιπόν, του οικογενειακού 

προγραμματισμού στην Ελλάδα αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν στα παραπάνω 

προσθέσουμε τον μειούμενο ρυθμό γεννήσεων. Στόχος του οικογενειακού 

προγραμματισμού είναι ο έλεγχος του επιθυμητού αριθμού γεννήσεων κάθε 

οικογένειας μέσω μιας επαρκούς πληροφόρησης των γυναικών για εναλλακτικές 

μεθόδους αντισύλληψης, με τεράστια οφέλη για το επίπεδο υγείας του γυναικείου 

πληθυσμού αλλά και του ευρύτερου πληθυσμού λόγω εξοικονόμησης πόρων (Lovel 

& Bakoula, 1985). 

Στον πίνακα που ακολουθεί, γίνεται αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος, 

αν λάβουμε υπόψη ότι ο αριθμός αμβλώσεων λειτουργεί αθροιστικά με τους 

προαναφερθέντες παράγοντες στην υπογεννητικότητα. Παρατηρούμε ότι από το 1999 

έως το 2006 ο αριθμός των αμβλώσεων ανά 1000 γεννήσεις ζώντων παιδιών έχει 

μεταβληθεί σημαντικά, σημειώνοντας την μεγαλύτερη τιμή το 2001 με 217 

αμβλώσεις στις 1000 γεννήσεις, ενώ από το 2004 έως και το 2006 ο αριθμός των 

αμβλώσεων έχει σταθεροποιηθεί στις 153 σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία 

(Πίνακας 5, Γράφημα 4). Είναι εύκολο, λοιπόν, να υποθέσουμε πόσο θα βοηθούσε η 

μείωση των αμβλώσεων στον περιορισμό της έκτασης του φαινομένου. 
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Πίνακας 5. Αναλογία αμβλώσεων/1000 γεννήσεων ζώντων παιδιών 

ΕΛΛΑΔΑ 

Έτος 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Αριθμός 
αμβλώσεων / 

1000 γεννήσεις 
ζώντων παιδιών 

174.45 217.27 156.16 151.14 152.71 153.38 153.44 ... ... ... 

 
 

Στην παραπάνω ανάλυση πρέπει να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι οι αμβλώσεις 

που γίνονται στα ιδιωτικά μαιευτήρια και δεν καταγράφονται, δυσχεραίνει την 

εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων για τον ακριβή αριθμό αμβλώσεων.  

 

 

Γράφημα 4. Αναλογία αμβλώσεων/1000 γεννήσεων ζώντων παιδιών, 1970-2006. 

Πηγή: WHO/Europe, European HFA Database, Φεβρουάριος 2011. 
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 5.1.5 Μετανάστευση 

Η μεταναστευτική κίνηση, στο πέρασμα των χρόνων, έχει διαμορφώσει τη 

σύνθεση του πληθυσμού της Ελλάδας με ποικίλους τρόπους. Η εξωτερική 

μετανάστευση επιτάχυνε τη γήρανση του πληθυσμού, διότι με την αποδημία 

αφαιρούσε τον παραγωγικό πληθυσμό από τις νεότερες ηλικίες ενώ με την 

παλιννόστηση προσέθετε πληθυσμό στις μεγαλύτερες παραγωγικές και γεροντικές 

ηλικίες. Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., η χώρα μας, λόγω της εξωτερικής 

μετανάστευσης, κατά τη δεκαετία 1951-1960 είχε απώλεια 211.000 ατόμων και κατά 

τη δεκαετία 1961-1970 μετανάστευσαν στο εξωτερικό 435.000 άτομα. Αντίθετα, στη 

δεκαετία του 1970 συντελέστηκε στην Ελλάδα μαζική παλιννόστηση με αποτέλεσμα 

να μετατραπεί, σταδιακά, από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών, 

δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μία χώρα πολυπολιτισμική. Συγκεκριμένα, κατά 

τη δεκαετία 1971-1980 σημειώθηκε υπεροχή των παλιννοστούντων που ανήλθε στα 

272.000 άτομα. Μετά το τέλος της δεκαετίας του 1990 πραγματοποιείται έντονη 

Γράφημα 5. Πληθυσμός της Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου των ετών 1996-2006 

 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. 2007. 
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είσοδος μεταναστών στην Ελλάδα από βαλκανικές χώρες, ιδιαίτερα, το 2001 ο 

αριθμός των μεταναστών έφτασε στους 762.191 , οι περισσότεροι από τους οποίους 

(57%)  ήταν Αλβανικής καταγωγής (Μπαλούρδος και συν., 2006).  

Η αστυφιλία συνέβαλε επίσης στη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού με 

τη μείωση της γονιμότητας του μετακινηθέντος πληθυσμού προς τα αστικά κέντρα, 

διότι οι μετακινηθέντες προσαρμόστηκαν στον τρόπο ζωής των αστικών περιοχών.   

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, ο 

πληθυσμός της Ελλάδας, την 1η Ιανουαρίου του 2006, ανερχόταν σε 11.125.179 

άτομα. Από αυτά, τα 5.508.165 ήταν άνδρες και τα 5.617.014 γυναίκες (Γράφημα 5). 

Αν και ο απόλυτος αριθμός του πληθυσμού φαίνεται να αυξάνεται, εντούτοις, η 

φυσική κίνηση του πληθυσμού, δηλαδή ο δείκτης που προκύπτει από τη διαφορά 

μεταξύ γεννήσεων και θανάτων, κυμαίνεται, την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, 

κοντά στο μηδέν. Η δημογραφική σύνθεση στην Ελλάδα διανύει μία φάση όπου το 

ποσοστό θνησιμότητας συναντά το ποσοστό γεννητικότητας, γεγονός που ενισχύει 

την άποψη ότι η αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια οφείλεται στην 

μετανάστευση (Τούντας και συν., 2007). 

5.2 Ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού 

Μία διαφορετική όψη του δημογραφικού ζητήματος στην Ελλάδα είναι και η 

αύξηση της αναλογίας του πληθυσμού μεγαλύτερης ηλικίας (65 και άνω) αλλά και 

της ηλικιακής ομάδας 15-64 ετών, σε βάρος των ηλικιών 0-14 ετών (Πίνακας 6). 

Ο πίνακας 6 περιγράφει τις μεταβολές της δημογραφικής σύνθεσης του 

ελληνικού πληθυσμού, ανά δεκαετία, από το 1971 έως το 2001. Η ομάδα ηλικιών 0-

14 ετών βαίνει μειούμενη,  από 25,36% του πληθυσμού το 1971 έφτασε στο 15, 18% 

του πληθυσμού το 2001. Αντιθέτως, οι ηλικιακή ομάδα 15-64 ετών ακολουθεί 

αύξουσα πορεία, από 63,72% του πληθυσμού το 1971 έφτασε στο 68,12% του 

πληθυσμού το 2001. Η ηλικιακή ομάδα 65 ετών και άνω, σημείωσε τη μεγαλύτερη 

αύξηση, κατά 5,79 ποσοστιαίες μονάδες.  
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Πίνακας 6. Πραγματικός πληθυσμός της Ελλάδας, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών 

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2010. 

 
Δείκτες της δημογραφικής σύνθεσης ενός πληθυσμού είναι ο δείκτης 

γήρανσης και ο δείκτης εξάρτησης. Ο δείκτης γήρανσης προκύπτει από την αναλογία 

του πληθυσμού με ηλικία άνω των 65 ετών ως προς 100 άτομα ηλικίας 0-14 ετών. Ο 

δείκτης εξάρτησης είναι η αναλογία του οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού 

(ηλικιακές ομάδες 0-14 και άνω των 65 ετών) ως προς 100 άτομα του οικονομικά 

ενεργού πληθυσμού, δηλαδή ηλικίας 15-64 ετών (Κοτζαμάνης, 1994). Ο δείκτης 

εξάρτησης, κατά τη δεκαετία 1996-2006, δεν μεταβάλλεται καθώς η αύξηση των 

ηλικιωμένων αντισταθμίζεται από τη μείωση του αριθμού των παιδιών (τιμή 48,91 

για το έτος 2006). Αντίθετα, ο δείκτης γήρανσης έχει αυξηθεί κατά 45,5% μέσα σε 

μια δεκαετία, φτάνοντας στο 129,31 το έτος 2006 (Γράφημα 6). 

1971 1981 1991 2001
Σύνολο Ελλάδος 8.768.372 9.739.589 10.259.900 10.964.020
Άρρενες 4.286.748 4.779.571 5.055.408 5.427.682
Θήλεις 4.481.624 4.960.018 5.204.492 5.536.338

0-14 ετών 2.223.904 2.307.297 1.974.867 1.664.085
15-64 ετών 5.587.352 6.192.751 6.880.681 7.468.395
65 ετών και άνω 957.116 1.239.541 1.404.352 1.831.540

Ποσοστιαία κατανομή %
Άρρενες 48,89 49,07 49,27 49,50
Θήλεις 51,11 50,93 50,73 50,50

0-14 ετών 25,36 23,69 19,25 15,18
15-64 ετών 63,72 63,58 67,06 68,12
65 ετών και άνω 10,92 12,73 13,69 16,71

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
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Από όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, είναι εμφανές ότι υπάρχει δημογραφικό 

πρόβλημα στην Ελλάδα, οι δύο συνιστώσες του οποίου είναι η υπογεννητικότητα και 

η γήρανση του πληθυσμού. Η μεταβολή αυτή της δομής του ελληνικού πληθυσμού 

συμβαδίζει με αλλαγές που παρατηρούνται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και 

εκτιμάται ότι θα συνεχίσει την ίδια πορεία και τις ερχόμενες δεκαετίες. Προβλέπεται 

ότι το φαινόμενο αυτό θα προκαλέσει αύξηση της ζήτησης των υπηρεσιών υγείας, 

ιδιαίτερα σε ότι αφορά χρόνια προβλήματα υγείας. Οι ποικίλες προεκτάσεις αυτού 

του ζητήματος έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 

Αναπαραγωγική και Σεξουαλική Υγεία, το όραμα του οποίου είναι η ανάπτυξη 

σύγχρονων δομών και υπηρεσιών αναπαραγωγικής υγείας καθώς και η συστηματική 

υιοθέτηση υπεύθυνων στάσεων ζωής και κοινωνικών προτύπων σχετικά με την 

αναπαραγωγική υγεία, με απώτερο στόχο την αντιμετώπιση του δημογραφικού 

προβλήματος (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2008). 

 Εν κατακλείδι, καθώς το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί ένα βραδυφλεγές 

ζήτημα με ποικίλες προεκτάσεις και αφορά ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, 

Γράφημα 6. Εξέλιξη των δεικτών γήρανσης και εξάρτησης στην Ελλάδα, 1996-2006

Πηγή: Τούντας και συν., 2007 
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απαιτείται, σύμφωνα με τη διάσκεψη του Καΐρου το 1994, ο συντονισμός όλων των 

κυβερνήσεων για την επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου αναπαραγωγικής υγείας 

μέχρι το 2015. 

6. Μαιευτικές υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα 

6.1 Διαδικασία κατανομής και διαμόρφωσης του κόστους τοκετού 

Η διαδικασία του τοκετού στην Ελλάδα μοιάζει με «μονόδρομο», καθώς ο 

ειδικός μαιευτήρας στον οποίο θα απευθυνθεί η επίτοκος καθορίζει και την πορεία 

που θα ακολουθήσει ως προς την επιλογή του μαιευτηρίου και του είδους του 

τοκετού.  

Αρχικά, η επίτοκος θα επιλέξει τον μαιευτήρα της, ο οποίος θα την 

παρακολουθεί από την στιγμή της σύλληψης του εμβρύου μέχρι την αποκατάσταση 

της εμμήνου ρύσεως. Σε αυτό το σημείο προκαθορίζεται και ο τόπος που θα λάβει 

χώρα η πράξη του τοκετού. Αν η επίτοκος επισκεφθεί τα εξωτερικά ιατρεία ενός 

δημόσιου νοσοκομείου τότε ο ειδικός γιατρός θα αναλάβει την παρακολούθησή της 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ο τοκετός θα πραγματοποιηθεί σε δημόσιο 

νοσοκομείο. Σε αυτήν την περίπτωση τα έξοδα του τοκετού καλύπτονται άμεσα από 

το ασφαλιστικό ταμείο ή έμμεσα μέσω του βοηθήματος τοκετού ενώ οι αμοιβές του 

ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του 

κράτους. Μερικές φορές παρατηρούνται άτυπες πληρωμές στο ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό οι οποίες είναι απόρροια των κοινωνικών αντιλήψεων. Οι 

τιμές αποζημίωσης της πράξης του τοκετού προσδιορίζονται από το Υπουργείο 

Υγείας και συνήθως δεν καλύπτουν το πραγματικό κόστος του τοκετού. Απόρροια 

των παραπάνω είναι η ετήσια επιχορήγηση των δημόσιων νοσοκομείων από τον 

προϋπολογισμό του κράτους που καθιστά βιώσιμα τα δημόσια θεραπευτήρια της 

χώρας. Αν η επίτοκος δεν επιλέξει μαιευτήρα που έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με 

το δημόσιο νοσοκομείο της χώρας τότε ο τοκετός θα πραγματοποιηθεί σε κάποια 

ιδιωτική μαιευτική κλινική στην οποία ο ειδικός μαιευτήρας θα ασκεί ελεύθερα το 

επάγγελμα και τα έξοδα του τοκετού καθώς και η αμοιβή του μαιευτήρα θα βαρύνουν 

εξολοκλήρου το εισόδημα των γονιών (Νιάκας, 2001). 

Η επιλογή του μαιευτήρα-γυναικολόγου που περιγράφεται παραπάνω θα 

καθορίσει και τις ταμιακές ροές στην αγορά των μαιευτικών υπηρεσιών υγείας. 

Αρχικά, σύμφωνα με το σύστημα ασφάλισης ο πληθυσμός της χώρας είναι 
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υποχρεωτικά ασφαλισμένος σε κάποιο από τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης στο 

οποίο θα πρέπει να καταβάλει τις εισφορές που του αναλογούν. Στην περίπτωση 

τοκετού σε δημόσιο μαιευτήριο το ταμείο θα καλύψει τα έξοδα του τοκετού ενώ στην 

περίπτωση τοκετού σε ιδιωτική μονάδα τα έξοδα θα επιβαρύνουν τον ιδιώτη. Κοινό 

στοιχείο και στις δύο περιπτώσεις είναι το προκαθορισμένο επίδομα τοκετού που 

προσφέρεται στην ασφαλισμένη μητέρα, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με το 

ταμείο κοινωνικής ασφάλισης. Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει σαφές ότι το 

επίδομα τοκετού δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό ύψος του ποσού που καταβάλει 

το ζευγάρι στο ιδιωτικό μαιευτήριο. Για το λόγο αυτό ο πληθυσμός καταφεύγει συχνά 

στην ιδιωτική ασφάλιση για πρόσθετη κάλυψη των εξόδων του τοκετού. Τελικά, το 

κόστος του τοκετού σε μαιευτικό τμήμα που ανήκει στο Ε.Σ.Υ. καλύπτεται από τα 

ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και τον προϋπολογισμό του κράτους, ενώ στα ιδιωτικά 

μαιευτήρια το επίδομα τοκετού καλύπτει ένα μέρος των εξόδων του τοκετού (αμοιβή 

κλινικής και ιατρού) καθώς οι τιμές καθορίζονται αυθαίρετα σε ένα ολιγοπωλιακό 

περιβάλλον. Η μόνη δυνατότητα διαπραγμάτευσης του τιμοκαταλόγου μιας ιδιωτικής 

μονάδας υφίσταται σε περίπτωση σύμβασης της ιδιωτικής μονάδας με την ιδιωτική 

ασφαλιστική εταιρεία στην οποία είναι πελάτης το ζευγάρι που σκοπεύει να 

τεκνοποιήσει (Νιάκας, 2001). 

6.2 Ιδιομορφίες της αγοράς μαιευτικών υπηρεσιών 

6.2.1 Επιλογή μαιευτήρα-γυναικολόγου 

Η προηγηθείσα ανάλυση των δυνάμεων της ζήτησης και της προσφοράς στην 

αγορά των μαιευτικών υπηρεσιών υγείας εξηγεί ορισμένες από τις ιδιομορφίες της. 

Δεδομένης της σταθερότητας της ζήτησης των μαιευτικών υπηρεσιών, ο ιδιωτικός 

τομέας αντιμετωπίζει αυτό το εμπόδιο μέσω της προσέλκυσης μαιευτήρων-

γυναικολόγων και της σύναψης αποκλειστικών συμβολαίων. Η κυριαρχία του 

ιατροκεντρικού μοντέλου στη χώρα μας σε συνδυασμό με τις δυσκολίες πρόσβασης 

της εγκύου στον ειδικό μαιευτήρα αλλά και στις προγεννητικές υπηρεσίες στον 

δημόσιο τομέα ενισχύουν τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο των γυναικείων 

υπηρεσιών υγείας (Αρσενοπούλου, 2001). 

Σε μερικές χώρες η διενέργεια των τοκετών από μαίες έχει σχεδόν εκλείψει. 

Οι Η.Π.Α. και ο Καναδάς αποτελούν τα πιο κραυγαλέα παραδείγματα (Gaskin, 1998; 

Shroff, 1997), ενώ όμοια φαινόμενα παρατηρούνται και στην Ελλάδα. Η έλλειψη 
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οργανωμένης δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις μαιευτικές υπηρεσίες, η 

οποία εμφανίζεται κυρίως στο στάδιο της προγεννητικής φροντίδας με τη μορφή 

μακράς λίστας αναμονής, εμποδίζει την ανάπτυξη μίας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ 

εγκύου και ιατρού. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη του ιατροκεντρικού μοντέλου στις 

μαιευτικές υπηρεσίες είναι αισθητή σε όλα τα στάδια της κύησης. Σε αντίθεση με 

άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα η επιβεβαίωση της κύησης πραγματοποιείται 

κατά κύριο λόγο από τον ειδικό μαιευτήρα και όχι από τον οικογενειακό γιατρό. 

Ακόμα και κατά την διάρκεια της προγεννητικής περιόδου και της πράξης του 

τοκετού, κύριος υπεύθυνος παραμένει ο ειδικός μαιευτήρας, σε αντίθεση με άλλες 

χώρες (Δανία, Βρετανία) όπου πρωταγωνιστικό ρόλο κατέχουν οι μαίες 

(Αρσενοπούλου, 2001). 

Οι ανεπάρκειες του συστήματος υγείας στις μαιευτικές υπηρεσίες αποτελούν 

πρόσφορο έδαφος στον ιδιωτικό τομέα για την σύναψη συμβολαίων με μαιευτήρες-

γυναικολόγους, οι οποίοι θα αποσπάσουν σημαντικό μερίδιο της συγκεκριμένης 

αγοράς, ξεπερνώντας με αυτόν τον τρόπο την σταθερότητα της ζήτησης των 

μαιευτικών υπηρεσιών. 

6.2.2 Καισαρική τομή ή φυσιολογικός τοκετός; 

Ο τομέας των μαιευτικών υπηρεσιών υγείας χαρακτηρίζεται από την 

αδυναμία προώθησης της προκλητής ζήτησης. Ίσως η μόνη ένδειξη προκλητής 

ζήτησης στον κλάδο αυτό είναι η αυξημένη συχνότητα καισαρικών τομών.  

Τα τελευταία τριάντα χρόνια η συχνότητα της καισαρικής τομής αυξάνεται 

στην Ελλάδα, τη στιγμή που σε διεθνές επίπεδο γίνονται προσπάθειες μείωσης του 

ποσοστού καισαρικών τομών και προώθησης του φυσιολογικού τοκετού 

(Ταμπακούδης και συν., 2003). Από το 1996 οι ερευνητές προειδοποιούσαν ότι τα 

ποσοστά καισαρικών τομών είχαν διπλασιαστεί στην Ελλάδα σε σύγκριση με την 

προηγούμενη δεκαετία. Μάλιστα, οι καισαρικές τομές διενεργούνταν δυο φορές 

συχνότερα στα δημόσια νοσοκομεία, στοιχείο που κατά τους συγγραφείς εξηγούσε 

την συμβολή κοινωνικών παραγόντων στην εφαρμογή της μεθόδου (Skalkidis et al, 

1996). Το ποσοστό των καισαρικών τομών που διενεργείται στη χώρα μας 

χαρακτηρίζεται υψηλό σε σύγκριση με αυτό άλλων χωρών. Το 41,6% των τοκετών 

στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και το 53% των τοκετών στα ιδιωτικά μαιευτήρια της 

χώρας αποτελούν καισαρικές τομές (Mossialos et al, 2005). Σύμφωνα με τον 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

36 
 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας οι περισσότερες χώρες εμφανίζουν αυξημένο ποσοστό 

καισαρικών τομών εφόσον ένα λογικό επίπεδο δεν ξεπερνάει το 10%-15% (W.H.O., 

1985b). Για παράδειγμα η κυβέρνηση των ΗΠΑ θεωρεί ότι το επιθυμητό ποσοστό 

καισαρικών τομών θα πρέπει να κυμαίνεται ανάμεσα στο 12%-15% (Shearer, 1993) 

και το ποσοστό επανάληψης μετά από καισαρική τομή να μην υπερβαίνει το 3% 

(Paul & Miller, 1995).  

Το ιατροκεντρικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα συμβάλει επιπλέον στην 

επιλογή της καισαρικής ως μέθοδο τοκετού. Επιλογές όπως η περινεοτομή σε 

περίπτωση φυσιολογικού τοκετού, η καισαρική τομή μετά από προηγηθείσα 

καισαρική (Αρσενοπούλου, 2001) και η χρήση της επισκληριδίου αναισθησίας ως 

αναλγησία εκλογής στην καισαρική αλλά και τον φυσιολογικό τοκετό (Βαβάτση & 

Χατζηλεωνίδας, 1990; Βαδαλούκα, 1990), εφαρμόζονται ευρέως στα μαιευτικά 

κέντρα και τροφοδοτούν ολοένα και περισσότερο την κυριαρχία του μαιευτήρα και 

την ταυτόχρονη παθητικότητα της εγκύου στις σχετικές αποφάσεις (Τζουμάκα-

Μπακούλα, 1995). 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η υπεροχή του ποσοστού της καισαρικής τομής 

έναντι του φυσιολογικού τοκετού οφείλεται: 

 στην εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας η οποία επιτρέπει την έγκαιρη 

διάγνωση του εμβρύου που βρίσκεται σε κίνδυνο και την άμεση 

διενέργεια της καισαρικής τομής, καθώς προτιμάται από τη χρήση 

εμβρυουλκίας (βεντούζα και μεταλλικοί εμβρυουλκοί) (Levinson, 

1986) 

 σε ιατροδικαστικούς λόγους εξαιτίας αρνητικής έκβασης ενός 

φυσιολογικού τοκετού (Levinson, 1986). Η ασφάλεια των 

χειρουργικών επεμβάσεων με τις σύγχρονες τεχνικές αναισθησίας, τη 

διαθεσιμότητα αντιβιοτικών, τη δυνατότητα μετάγγισης αίματος και 

την χρήση ενδοφλέβιας θεραπείας, επεσήμανε την ασφάλεια της 

καισαρικής τομής σε σχέση με το παρελθόν και συνέβαλε στην 

προτίμηση της μεθόδου από τους μαιευτήρες για την αποφυγή 

κινδύνων που συνδέονται με τον φυσιολογικό τοκετό (Francome & 

Savage, 1993) 

 στην ελάττωση του ποσοστού της μητρικής και εμβρυϊκής 

θνησιμότητας κατά την καισαρική επέμβαση, η οποία οφείλεται 
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μερικώς στην ευρεία χρήση της επισκληριδίου αναισθησίας έναντι της 

γενικής (Σδράνη, 2001) 

 στην μεγαλύτερη ηλικία τεκνοποίησης από την πλευρά των γυναικών 

η οποία αυξάνει τον κίνδυνο των επιπλοκών και η επιλογή της 

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής η οποία έχει συνδεθεί με την επιλογή 

της καισαρικής επέμβασης (Ταμπακούδης και συν., 2003).  

 σε οικονομικούς λόγους, αφού η καισαρική τομή συνεπάγεται 

υψηλότερη αμοιβή για την κλινική και τον μαιευτήρα, καθώς επίσης, 

σε λειτουργικούς λόγους αφού προγραμματίζεται εύκολα η ώρα της 

διενέργειας του τοκετού (Mossialos et al, 2005) 

Η καισαρική τομή, σε αντίθεση με τον φυσιολογικό τοκετό, δεν παύει να είναι 

μια χειρουργική επέμβαση και ως τέτοια, ενέχει κινδύνους για τη γυναίκα και για το 

παιδί με αποτέλεσμα υψηλότερο ποσοστό θνητότητας και νοσηρότητας (Hemminki, 

1996). Συνεπώς θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέθοδος τοκετού μόνο όταν 

πληρούνται συγκεκριμένες κλινικές προϋποθέσεις και όχι υπό τον τύπο μιας 

επέμβασης ρουτίνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι Ι Ι  
 

 

ΙΙΙ. Μεθοδολογία της έρευνας 

1. Εισαγωγή 

Στα προηγούμενα κεφάλαια τονίσθηκε η σπουδαιότητα του προβλήματος της 

υπογεννητικότητας στην Ελλάδα και της σταδιακής γήρανσης του πληθυσμού, καθώς 

και οι ενδεχόμενες κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις του ζητήματος. Η γήρανση 

του πληθυσμού απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητα του εθνικού συστήματος υγείας και 

της κοινωνικής ασφάλισης μέσω των χρόνιων παθήσεων του «ηλικιωμένου» 

πληθυσμού και της μείωσης του εργατικού δυναμικού.  Παρά την σοβαρότητα του 

προβλήματος, φαίνεται πως ο τρόπος χρηματοδότησης των μαιευτικών υπηρεσιών 

στην Ελλάδα δεν συμβάλλει θετικά στην αύξηση της γεννητικότητας. Η επέκταση 

του ιδιωτικού τομέα στην εν λόγω αγορά σε συνδυασμό με την ασθενή ασφαλιστική 

κάλυψη συνεπάγεται την αισθητή οικονομική επιβάρυνση του νοικοκυριού.  

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση βρέθηκε ότι την περίοδο 1996-1999 

πραγματοποιήθηκε έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στα πλαίσια του 

προγράμματος EuroPurse, με θέμα «Αγορά υπηρεσιών υγείας με τη βοήθεια 

υποδειγμάτων: το παράδειγμα των μαιευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα». Τα στοιχεία 

της έρευνας είχαν έτος αναφοράς το 1994 και το πόρισμα της έρευνας ήταν η 

αδυναμία εξασφάλισης ελκυστικών μαιευτικών υπηρεσιών, από μέρους του δημόσιου 

συστήματος υγείας, χωρίς σημαντική οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων. 

Σύμφωνα με την συλλογή στοιχείων από τέσσερις ιδιωτικές μονάδες των Αθηνών, η 

μέση χρέωση των κλινικών ανά τοκετό υπολογίστηκε σε 374.050 δρχ για το έτος 

1994. Εκτιμήθηκε ότι οι τιμές στις ιδιωτικές κλινικές εκτός Αθηνών ήταν 

χαμηλότερες κατά 30% (μέση χρέωση 261.835 δρχ). Η αμοιβή του γιατρού 

εκτιμήθηκε σε 350.000 δρχ στις ιδιωτικές κλινικές της Αθήνας και 250.000 δρχ στις 

ιδιωτικές κλινικές της υπόλοιπης Ελλάδας. Το βοήθημα τοκετού ανερχόταν στο ποσό 

των 126.559 δρχ, ποσό που δεν κάλυπτε παρά μικρό μέρος των εξόδων που πράγματι 

κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι που χρησιμοποιούσαν ιδιωτικά μαιευτήρια   

(Ματσαγγάνης, 2001β). 
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Μετά το πέρας 17 ετών η αγορά μαιευτικών υπηρεσιών υγείας λειτουργεί 

ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και έχει τις ίδιες αδυναμίες ως προς την χρηματοδότηση 

και την ασφαλιστική κάλυψη των υπό συζήτηση υπηρεσιών. Εκτιμάται πως η 

παρούσα μελέτη θα επαναφέρει τη σπουδαιότητα του ζητήματος και θα συμβάλει 

στην ευαισθητοποίηση των φορέων ως προς την αναγκαιότητα αναδιοργάνωσης του 

τομέα υγείας στην Ελλάδα. 

2. Σκοπός της μελέτης 

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η προσέγγιση της δαπάνης που προκύπτει από 

την επιλογή ιδιωτικού μαιευτηρίου για την πράξη του τοκετού και ποιο μέρος αυτής 

της δαπάνης επωμίζεται η ίδια η ασφαλισμένη. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού 

εξετάζονται οι τιμοκατάλογοι 2 ιδιωτικών μονάδων στο δήμο Ηρακλείου Κρήτης και 

2 ιδιωτικών μονάδων στην περιοχή της Αττικής, καθώς και τα ποσά αποζημίωσης 

από τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ για το έτος 2010. 

2.1 Επιμέρους στόχοι 

1. Η μέτρηση της συμμετοχής των μεταναστών στο συνολικό αριθμό 

γεννήσεων του 2010 στο δήμο Ηρακλείου Κρήτης. 

2. Ο υπολογισμός της αναλογίας των τοκετών που έλαβαν χώρα το 2010 

στα δύο δημόσια και στα 2 ιδιωτικά νοσοκομεία του δήμου 

Ηρακλείου. 

3. Ο προσδιορισμός της μέσης χρέωσης τοκετού από τα πραγματικά 

στοιχεία της ιδιωτικής κλινικής Ι (στο Ηράκλειο Κρήτης) για το έτος 

2010 και η μετέπειτα σύγκριση με τα ποσά αποζημίωσης από τα 4 

μεγαλύτερα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης.  

4. Η σύγκριση μεταξύ των τιμοκαταλόγων δύο ιδιωτικών μαιευτηρίων 

στο Ηράκλειο Κρήτης (κλινική Ι και ΙΙ) και των τιμοκαταλόγων δύο 

ιδιωτικών μαιευτηρίων της Αττικής (κλινική ΙΙΙ και ΙV).  

3. Τρόπος συλλογής δεδομένων 

Αρχικά, η συλλογή στοιχείων που αφορούν τους τιμοκαταλόγους των 

ιδιωτικών μαιευτηρίων αντλήθηκαν από το τμήμα μηχανογράφησης, λογιστηρίου και 

από το τμήμα κίνησης κάθε κλινικής. Διευκρινίζουμε ότι για να είναι εφικτή η 

σύγκριση των τιμοκαταλόγων των τεσσάρων ιδιωτικών επιχειρήσεων, στους 
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σχετικούς υπολογισμούς έχουν εκτιμηθεί κοινές παράμετροι όπως το είδος του 

τοκετού, η θέση νοσηλείας, τα νοσήλια, τα έξοδα χειρουργείου, υγειονομικό υλικό, 

εργαστηριακές εξετάσεις μητέρας – νεογνού, τα έξοδα αναισθησίας, η φαρμακευτική 

αγωγή και οι αμοιβές ιατρών.  

Πληροφορίες ελήφθησαν από τα τμήματα μαιευτικής των δημόσιων 

νοσοκομείων του δήμου Ηρακλείου για το πλήθος των τοκετών και από τα 

αντίστοιχα τμήματα πληροφορικής για  τον αριθμό των διαθέσιμων κλινών. 

Τέλος, σημαντικές πληροφορίες δόθηκαν από το ληξιαρχείο του δήμου 

Ηρακλείου σχετικά με τη δημογραφική κίνηση του πληθυσμού και από τα τμήματα 

παροχών ασθενείας των τεσσάρων ταμείων κοινωνικής ασφάλισης. 

4. Ηθική και Δεοντολογία 

Για λόγους εμπιστευτικότητας διατηρείται η ανωνυμία των ιδιωτικών 

μονάδων υγείας καθώς έθεσαν στη διάθεσή μας οικονομικά στοιχεία που δεν 

δημοσιεύονται.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙV
 

 

IV.Αποτελέσματα 

1. Δημογραφική κίνηση στο Δήμο Ηρακλείου 

Για μία πλήρη εικόνα της δημογραφικής κίνησης του δήμου Ηρακλείου της 

Κρήτης για το χρονικό διάστημα 01-01-2010 έως 31-12-2010 κρίνεται σκόπιμο να 

αναφερθούν τα παρακάτω δεδομένα. 

Ο δήμος Ηρακλείου βρίσκεται στα βόρεια του νομού Ηρακλείου, έχει έκταση 

108,773 km2 και σύμφωνα με την απογραφή του 2001 έχει πληθυσμό 137.711 

κατοίκους. Στο έτος 2010 γεννήθηκαν στον δήμο Ηρακλείου 4443 παιδιά. Από αυτά 

τα 2346 ήταν αγόρια και τα 2097 ήταν κορίτσια. Από τις 4443 γεννήσεις τα 21 παιδιά 

γεννήθηκαν νεκρά, ενώ 7 παιδιά δεν κατάφεραν να συμπληρώσουν τον πρώτο χρόνο 

ζωής. Συνολικά, το έτος 2010 οι θάνατοι έφτασαν τους 963, από τους οποίους 511 

ήταν άνδρες και 452 ήταν γυναίκες.  

Στον επόμενο πίνακα φαίνεται η εθνικότητα των γονέων για τις 4443 

γεννήσεις. 

Πίνακας 7. Εθνικότητα γονέων για τα παιδιά που γεννήθηκαν στο δήμο 
Ηρακλείου το έτος 2010 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΓΟΝΕΩΝ 
344 Αλβανία 
140 Βουλγαρία 
48 Ρουμανία 
26 Συρία 
57 Λοιπές χώρες 
189 Ο ένας από τους δύο γονείς είναι Έλληνας 
3639 Ελλάδα 

 

Στο σύνολο των 4.443 γεννήσεων στο δήμο Ηρακλείου το έτος 2010, το 

7,74% των νεογνών είχαν γονείς Αλβανικής καταγωγής, το 3,15% των παιδιών είχαν 
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γονείς από την Βουλγαρία και η εθνικότητα των γονέων για το 2,95% των γεννήσεων 

ήταν από διάφορες χώρες. Τα 189 από τα 4.443 παιδιά που γεννήθηκαν στον δήμο 

Ηρακλείου το 2010 είχαν έναν από τους δύο γονείς Ελληνικής καταγωγής και, όπως 

είναι φυσικό, το 81,90% των παιδιών είχαν Έλληνες γονείς. 

2. Μαιευτικές υπηρεσίες στο Δήμο Ηρακλείου 

Οι μαιευτικές υπηρεσίες στον δήμο Ηρακλείου παρέχονται από δύο δημόσια 

νοσοκομεία και δύο ιδιωτικές κλινικές. 

Με την καθιέρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα, Ν. 

1397/83, αποφασίστηκε η ανέγερση και λειτουργία του Πανεπιστημιακού Γενικού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) στα πλαίσια μιας προσπάθειας σύγκλισης της 

ποιότητας των υπηρεσιών υγείας μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Το νοσοκομείο 

βρίσκεται σε απόσταση 10 χλμ περίπου από το κέντρο της πόλης και η λειτουργία του 

ξεκίνησε σταδιακά το 1989. Η συνολική κάλυψη του νοσοκομείου ανέρχεται σε 

60.837 τ.μ. και η δυναμικότητα κατά τη μελέτη κατασκευής σε 672 κλίνες. 

Μαιευτικές υπηρεσίες υγείας παρέχονται, επίσης, στο γενικό νοσοκομείο 

Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο, συνολικής κάλυψης 25.390 τ.μ. και δυναμικότητας 

500 κλινών. Το νοσοκομείο βρίσκεται σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από το κέντρο της 

πόλης και η λειτουργία του ξεκίνησε το 1953. 

Τέλος, μαιευτικές υπηρεσίες υγείας καλύπτονται και από τον ιδιωτικό τομέα 

στον δήμο Ηρακλείου.  Δύο ιδιωτικές κλινικές στο κέντρο του Ηρακλείου, οι οποίες 

βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, διαθέτουν μαιευτικό τμήμα. Η μία από 

τις δύο είναι μαιευτική – γυναικολογική κλινική δυναμικότητας 52 κλινών και η άλλη 

είναι γενική κλινική συνολικής δυναμικότητας 60 κλινών. 

3. Κατανομή τοκετών μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων 

Από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του 2010 

πραγματοποιήθηκαν 4.383 τοκετοί στον δήμο Ηρακλείου. Η κατανομή του πλήθους 

των τοκετών μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών μαιευτηρίων φαίνεται στον πίνακα 8. 
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Πίνακας 8. Κατανομή τοκετών μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων 
στο δήμο Ηρακλείου, 2010 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα το 53,28% των τοκετών έγιναν στα 

δύο δημόσια νοσοκομεία του δήμου, ενώ το υπόλοιπο 46,72% των τοκετών 

πραγματοποιήθηκαν σε ιδιωτικά μαιευτήρια της περιοχής. 

4. Τιμολογιακή πολιτική ιδιωτικών επιχειρήσεων  

4.1 Ιδιωτικό νοσοκομείο Ι : Επιχείρηση αναφοράς 

Παρουσίαση κλινικής 

Το ιδιωτικό νοσοκομείο Ι βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης και αποτελεί 

γενική κλινική συνολικής δυναμικότητας 60 κλινών, εκ των οποίων οι 18 είναι 

γυναικολογικές-μαιευτικές κλίνες. 

Πολιτική Τιμολόγησης 

Οι τιμοκατάλογοι που παρουσιάζονται στη συνέχεια αφορούν ιδιώτες. 

Πίνακας 9. Ιδιωτικό νοσοκομείο Ι: Ενδεικτικός τιμοκατάλογος φυσιολογικού 
τοκετού, 2010 

ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ 

Αα ΘΕΣΗ-1ΚΛΙΝΟ 1.765,00 

Αβ ΘΕΣΗ-2ΚΛΙΝΟ 1.605,00 

Β ΘΕΣΗ-3ΚΛΙΝΟ 1.195,00 

 

Διαθέσι
μες 

Κλίνες
Σύνολο 
τοκετών

Τοκετοί % συν. Τοκετοί % συν. Τοκετοί % συν. Τοκετοί % συν.

4.383 1.451 33,11% 884 20,17% 879 20,05% 1.169 26,67%

Δημόσιο νοσ. Ι Δημόσιο νοσ. ΙΙ Ιδιωτικό νοσ. Ι Ιδιωτικό νοσ. ΙΙ

30 26 18 43
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Οι ανωτέρω τιμές είναι κατ’ εκτίμηση το κόστος ενός μέσου περιστατικού 

φυσιολογικού τοκετού και η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του 

παραπάνω τιμοκαταλόγου οποτεδήποτε, ανάλογα πάντα με την περίπτωση.  

Ο τιμοκατάλογος (Πίνακας 9) ισχύει για έναν φυσιολογικό τοκετό έως 4 

ημέρες νοσηλείας, ενώ για κάθε επιπλέον ημέρα νοσηλείας η χρέωση είναι η εξής: 

• .........................................................Αα θέση – 1κλινο  200,00 

• .........................................................Αβ θέση – 2κλινο  155,00 

• .........................................................Β θέση – 3κλινο  130,00 

Στα έξοδα νοσηλείας φυσιολογικού τοκετού περιλαμβάνονται τα νοσήλια, τα 

έξοδα χειρουργείου, τα αναλώσιμα υλικά, υγειονομικό υλικό, είδη υγιεινής μητέρας-

νεογνού και η εξέταση «ωτοακουστικές εκπομπές».  

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνονται τα εξής: 

• Φαρμακευτική αγωγή, εργαστηριακές εξετάσεις, αμοιβή 

αναισθησιολόγου και αμοιβή νεογνολόγου, η χρέωση των οποίων 

κυμαίνεται από 500 έως 600 ευρώ. 

• Ο Φ.Π.Α. 11%. 

• Η αμοιβή του μαιευτήρα-γυναικολόγου. 

 

 

Πίνακας 10. Ιδιωτικό νοσοκομείο Ι: Ενδεικτικός τιμοκατάλογος καισαρικής 
τομής, 2010 

ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ 

Αα ΘΕΣΗ – 1ΚΛΙΝΟ 2.095,00 

Αβ ΘΕΣΗ – 2ΚΛΙΝΟ 1.875,00 

Β ΘΕΣΗ – 3ΚΛΙΝΟ 1.425,00 
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 Στον πίνακα 10 περιγράφεται το ενδεικτικό κόστος ενός μέσου περιστατικού 

καισαρικής τομής και η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του παραπάνω 

τιμοκαταλόγου οποτεδήποτε, ανάλογα πάντα με την περίπτωση.  

Ο τιμοκατάλογος ισχύει για μια καισαρική τομή έως 5 ημέρες νοσηλείας, ενώ 

για κάθε επιπλέον ημέρα νοσηλείας η χρέωση είναι η εξής: 

• .........................................................Αα θέση – 1κλινο  200,00 

• .........................................................Αβ θέση – 2κλινο  155,00 

• .........................................................Β θέση – 3κλινο  130,00 

Στα έξοδα νοσηλείας καισαρικής τομής περιλαμβάνονται τα νοσήλια, τα 

έξοδα χειρουργείου, τα αναλώσιμα υλικά, υγειονομικό υλικό, είδη υγιεινής μητέρας-

νεογνού και η εξέταση «ωτοακουστικές εκπομπές».  

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνονται τα εξής: 

• Φαρμακευτική αγωγή, εργαστηριακές εξετάσεις, αμοιβή 

αναισθησιολόγου και αμοιβή νεογνολόγου, η χρέωση των οποίων 

κυμαίνεται από 500 έως 600 ευρώ. 

• Ο Φ.Π.Α. 11%. 

• Η αμοιβή του μαιευτήρα-γυναικολόγου. 

Με την εφαρμογή του Ν.3842/2010 επήλθαν σημαντικές τροποποιήσεις όσον 

αφορά την φορολόγηση των ιατρικών υπηρεσιών. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη νομοθεσία 

η ιατρική υπηρεσία, καθώς και οι στενά συνδεόμενες με αυτήν παραδόσεις αγαθών ή 

παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται σε οργανισμό δημοσίου δικαίου ή σε ΝΠΙΔ μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν υπάγονται στον ΦΠΑ. Στην περίπτωση παροχής 

υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας εξακολουθεί να υφίσταται η απαλλαγή 

από τον ΦΠΑ ακόμα και όταν παρέχεται από κερδοσκοπικό οργανισμό. Αντιθέτως, η 

παροχή υπηρεσιών δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας από κερδοσκοπικά νοσηλευτικά 

ιδρύματα υπάγεται σε ΦΠΑ με τον χαμηλό συντελεστή. Έτσι, η πράξη του τοκετού 

που πραγματοποιείται σε ιδιωτικό μαιευτήριο υπάγεται σε ΦΠΑ με χαμηλό 

συντελεστή 11% από 01/07/2010 (13% από 01/01/2011). 

Πιο συνοπτικά, σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της ιδιωτικής κλινικής 

Ι, η χρέωση για φυσιολογικό τοκετό έως 4 ημέρες νοσηλείας και για καισαρική τομή 

έως 5 ημέρες νοσηλείας κυμαίνεται ως εξής: 
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Πίνακας 11. Ιδιωτικό νοσοκομείο Ι: Συγκεντρωτικός- ενδεικτικός 
τιμοκατάλογος, 2010 

ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΤΟΚΕΤΟΣ 
ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ 

Αα ΘΕΣΗ-1ΚΛΙΝΟ 2.265,00 – 2.365,00 2.595,00 – 2.695,00 

Αβ ΘΕΣΗ-2ΚΛΙΝΟ 2.105,00 – 2.205,00 2.375,00 – 2.475,00 

Β ΘΕΣΗ-3ΚΛΙΝΟ 1.695,00 – 1.795,00  1.925,00 – 2.025,00 

 

 Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 11% και η αμοιβή του 

μαιευτήρα η οποία κυμαίνεται από 1.000 έως 1.500 ευρώ, αναφερόμενοι στους 

ιατρούς που συνεργάζονται με την ιδιωτική κλινική Ι.  

Κλινική διαχείριση του τοκετού 

Κατά τη διάρκεια παραμονής της επιτόκου στο μαιευτήριο, κύριος υπεύθυνος 

για την υγεία της μητέρας είναι ο μαιευτήρας, ενώ για το νεογνό έχει ευθύνη ο 

νεογνολόγος.  

Πριν τον τοκετό πραγματοποιείται προεγχειρητικός έλεγχος για τη μητέρα 

που περιλαμβάνει καρδιογράφημα, γενική εξέταση αίματος και έλεγχο πηκτικότητας. 

Επίσης, παρέχονται συμβουλές ψυχοπροφυλακτικής για την προετοιμασία της 

επιτόκου για ανώδυνο τοκετό.  

Ο τοκετός διενεργείται παρουσία γυναικολόγου, αναισθησιολόγου, μαίας, 

νοσηλεύτριας και νεογνολόγου. Για κάθε φυσιολογικό τοκετό η παραμονή στο 

νοσοκομείο διαρκεί περίπου 3 διανυκτερεύσεις, ενώ σε περίπτωση καισαρικής τομής 

η μέση διάρκεια νοσηλείας είναι 4 διανυκτερεύσεις. 

Πριν χορηγηθεί άδεια εξιτηρίου γίνονται οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις 

στο νεογνό, όπως εξέταση ομάδας αίματος, εξέταση Apgar score και εξετάσεις για τη 

διαπίστωση φυσιολογικής χολερυθρίνης. 
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Στην περίοδο λοχείας, κατά τη διαμονή της μητέρας στην κλινική, ο 

μαιευτήρας επιβεβαιώνει την έλλειψη επιπλοκών και η μαία παραδίδει μαθήματα 

θηλασμού και περιποίησης του νεογνού στις πρώτες ημέρες της ζωής του.  

Η απόφαση εξιτηρίου λαμβάνεται με τη συμφωνία των δύο γιατρών, 

μαιευτήρα και νεογνολόγου. 

Πραγματικά Δεδομένα: από 01/01/2010 έως 31/12/2010  

Την περίοδο από 01/01/2010 έως 31/12/2010 πραγματοποιήθηκαν στο 

ιδιωτικό νοσοκομείο Ι 879 τοκετοί. Από αυτούς οι 271 ήταν φυσιολογικοί τοκετοί και 

οι 608 έγιναν με καισαρική τομή.  

Η πληρότητα των μαιευτικών κλινών υπολογίζεται ως εξής: 

Ποσοστό Κάλυψης = Σύνολο Ημερών Νοσηλείας Έτους * 100 / Αριθμός Κλινών 

Έτους * 365 

Ποσοστό κάλυψης = 3069*100 / 18*365 = 46,71 % 

Η μέση διάρκεια νοσηλείας υπολογίζεται ως εξής: 

Μέση Διάρκεια Νοσηλείας = Σύνολο Ημερών Νοσηλείας Έτους / Αριθμός 

Εισαγωγών Έτους 

Μέση Διάρκεια Νοσηλείας = 3069 / 879  =  3,49 ημέρες νοσηλείας. 

Από την επεξεργασία των δεδομένων ο μέσος χρόνος νοσηλείας σε 

φυσιολογικό τοκετό υπολογίστηκε στις 3,10 διανυκτερεύσεις και για καισαρική τομή 

στις 3,66 διανυκτερεύσεις.  

Πίνακας 12. Ιδιωτικό νοσοκομείο Ι: Επιλογή θέσης νοσηλείας 

ΘΕΣΗ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΤΟΚΕΤΟΣ 

ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ 

ΤΟΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ 

Αα ΘΕΣΗ – 

1ΚΛΙΝΟ
147 332 479 

Αβ ΘΕΣΗ – 

2ΚΛΙΝΟ
23 33 56 

Β ΘΕΣΗ – 3ΚΛΙΝΟ 101 243 344 

ΣΥΝΟΛΟ 271 608 879 
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Στον πίνακα 12 περιγράφονται οι επιλογές των επιτόκων ως προς τη θέση 

νοσηλείας. Είναι εμφανής η προτίμηση της Αα και Β θέσης καθώς η επιλογή του 

δίκλινου δωματίου επιφέρει μικρή διαφοροποίηση στο κόστος συγκριτικά με τις δύο 

άλλες επιλογές. 

Λαμβάνοντας υπόψη την επιβολή του ΦΠΑ 11% στην παροχή υπηρεσιών 

υγείας από 01/07/2010, η ανάλυση των δεδομένων για το έτος 2010 χωρίζεται σε δύο 

περιόδους, α΄ και β΄ εξάμηνο. 

Πίνακας 13. Ιδιωτικό νοσοκομείο Ι: Πραγματικός μέσος όρος χρέωσης 
φυσιολογικού τοκετού 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΚΕΤΟ 
ΘΕΣΗ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
α΄ εξάμηνο (προ 

ΦΠΑ) 

01/01/10 – 30/06/10 

β΄ εξάμηνο (μετά 
ΦΠΑ) 

01/07/10 – 31/12/10 

Έτος 2010 

Αα ΘΕΣΗ-1ΚΛΙΝΟ 1.865,70 2.028,89 1.944,52 

Αβ ΘΕΣΗ-2ΚΛΙΝΟ 1.690,50 1.963,72 1.844,93 

Β ΘΕΣΗ-3ΚΛΙΝΟ 1.283,91 1.402,03 1.366,94 

 

Στους μέσους όρους χρέωσης των 271 φυσιολογικών τοκετών που 

πραγματοποιήθηκαν το 2010 στο ιδιωτικό νοσοκομείο Ι περιλαμβάνονται τα νοσήλια, 

τα έξοδα χειρουργείου, η φαρμακευτική αγωγή, οι εργαστηριακές εξετάσεις μητέρας-

νεογνού, τα αναλώσιμα υλικά, υγειονομικό υλικό και τα είδη υγιεινής μητέρας-

νεογνού. 

 Δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή του μαιευτήρα – γυναικολόγου η οποία έχει 

ένα εύρος τιμών από 1.000 έως 1.500 ευρώ, η αμοιβή του νεογνολόγου που 

προσεγγίζει τα 180 ευρώ και η αμοιβή του αναισθησιολόγου η οποία φτάνει τα 250 

στην περίπτωση φυσιολογικού τοκετού. 

Επίσης, στην 1η στήλη του πίνακα η μέση τιμή χρέωσης ανά θέση νοσηλείας  

δεν εμπεριέχει τον ΦΠΑ 11% καθώς δεν είχε εφαρμοστεί ο νόμος περί φορολόγησης 
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στο πρώτο εξάμηνο του 2010. Αντιθέτως, στην 2η στήλη η μέση τιμή χρέωσης ανά 

θέση νοσηλείας υπολογίστηκε συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ καθώς ο φόρος 

προστιθέμενης αξίας επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή. Στην 3η στήλη του πίνακα 

φαίνεται ο μέσος όρος χρέωσης ανά θέση νοσηλείας για το έτος 2010 χωρίς να 

γίνεται η διάκριση περιόδων προ και μετά ΦΠΑ.  

 

Πίνακας 14. Ιδιωτικό νοσοκομείο Ι: Πραγματικός μέσος όρος χρέωσης 
καισαρικής τομής 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ 
ΘΕΣΗ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
α΄ εξάμηνο (προ 

ΦΠΑ) 

01/01/10 – 30/06/10 

β΄ εξάμηνο (μετά 
ΦΠΑ) 

01/07/10 – 31/12/10 

Έτος 2010 

Αα ΘΕΣΗ-1ΚΛΙΝΟ 2.246,12 2.424,39 2.330,96 

Αβ ΘΕΣΗ-2ΚΛΙΝΟ 2.070,95 2.213,22 2.152,86 

Β ΘΕΣΗ-3ΚΛΙΝΟ 1.590,69 1.707,35 1.661,26 

 

Στους μέσους όρους χρέωσης των 608 τοκετών που έγιναν με καισαρική τομή 

στο ιδιωτικό νοσοκομείο Ι το 2010, περιλαμβάνονται τα νοσήλια, τα έξοδα 

χειρουργείου, η φαρμακευτική αγωγή, οι εργαστηριακές εξετάσεις μητέρας-νεογνού, 

τα αναλώσιμα υλικά, υγειονομικό υλικό και τα είδη υγιεινής μητέρας-νεογνού. 

 Δεν συνυπολογίζεται η αμοιβή του μαιευτήρα – γυναικολόγου η οποία έχει 

ένα εύρος τιμών από 1.000 έως 1.500 ευρώ, η αμοιβή του νεογνολόγου που 

προσεγγίζει τα 180 ευρώ και η αμοιβή του αναισθησιολόγου η οποία εκτιμάται στα 

280 ευρώ στην περίπτωση καισαρικής τομής. 

Συνοψίζοντας, αν συνεκτιμήσουμε τα πραγματικά έξοδα νοσηλείας για τον 

φυσιολογικό τοκετό / καισαρική τομή και τις αμοιβές των ιατρών νεογνολόγου  και 

αναισθησιολόγου θα λάβουμε το τελικό πληρωτέο ποσό για ένα μέσο περιστατικό. Η 

αμοιβή του μαιευτήρα εξαρτάται από τον εκάστοτε γιατρό. 
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Πίνακας 15. Ιδιωτικό νοσοκομείο Ι: Συγκεντρωτικός-πραγματικός μέσος όρος 
χρέωσης φυσιολογικού τοκετού 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΚΕΤΟ 
ΘΕΣΗ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
α΄ εξάμηνο (προ 

ΦΠΑ) 

01/01/10 – 30/06/10 

β΄ εξάμηνο (μετά 
ΦΠΑ) 

01/07/10 – 31/12/10 

Έτος 2010 

Αα ΘΕΣΗ-1ΚΛΙΝΟ 2.295,70 2.458,89 2.374,52 

Αβ ΘΕΣΗ-2ΚΛΙΝΟ 2.120,50 2.393,72 2.274,93 

Β ΘΕΣΗ-3ΚΛΙΝΟ 1.713,91 1.832, 03 1.796,94 

 

 

Πίνακας 16. Ιδιωτικό νοσοκομείο Ι: Συγκεντρωτικός-πραγματικός μέσος όρος 
χρέωσης καισαρικής τομής 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ 
ΘΕΣΗ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
α΄ εξάμηνο (προ 

ΦΠΑ) 

01/01/10 – 30/06/10 

β΄ εξάμηνο (μετά 
ΦΠΑ) 

01/07/10 – 31/12/10 

Έτος 2010 

Αα ΘΕΣΗ-1ΚΛΙΝΟ 2.706,12 2.884,39 2.790,96 

Αβ ΘΕΣΗ-2ΚΛΙΝΟ 2.530,95 2.673,22 2.612,86 

Β ΘΕΣΗ-3ΚΛΙΝΟ 2.050,69 2.167,35 2.121,26 

 

Από την σύγκριση του ενδεικτικού τιμοκαταλόγου που διαθέτει η ιδιωτική 

κλινική (πίνακας 11) και των αποτελεσμάτων από την επεξεργασία των πραγματικών 
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δεδομένων του 2010 (πίνακες 15 και 16) είναι εμφανής η σύγκλιση των θεωρητικών 

και των πραγματικών δεδομένων. 

Πιο αναλυτικά, η πραγματική μέση χρέωση για φυσιολογικό τοκετό ανά θέση 

νοσηλείας προσεγγίζει τα κατώτατα όρια του ενδεικτικού τιμοκαταλόγου. Η 

σύγκριση γίνεται με βάση τα στοιχεία του α΄ εξαμήνου όπου δεν περιλαμβάνεται ο 

ΦΠΑ 11%. 

Πίνακας 17. Σύγκριση μεταξύ ενδεικτικής και πραγματικής τιμολόγησης 
φυσιολογικού τοκετού 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΤΟΚΕΤΟΣ 

ΘΕΣΗ  

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΜΕΣΗ 

ΧΡΕΩΣΗ 

(α΄εξάμηνο – προ ΦΠΑ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΜΕΣΗ 

ΧΡΕΩΣΗ 

Αα ΘΕΣΗ-1ΚΛΙΝΟ 2.295,70 2.265,00 – 2.365,00 

Αβ ΘΕΣΗ-2ΚΛΙΝΟ 2.120,50 2.105,00 – 2.205,00 

Β ΘΕΣΗ-3ΚΛΙΝΟ 1.713,91 1.695,00 – 1.795,00  

  

Επίσης, η πραγματική μέση χρέωση για καισαρική τομή ανά θέση νοσηλείας 

πλησιάζει τα ανώτατα όρια του ενδεικτικού τιμοκαταλόγου με μία μικρή απόκλιση 

της τάξεως των 11 ευρώ έως 56 ευρώ. 

 

Πίνακας 18. Σύγκριση μεταξύ ενδεικτικής και πραγματικής τιμολόγησης 
καισαρικής τομής 

ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ  

ΤΟΜΗ 

ΘΕΣΗ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 

ΜΕΣΗ 

ΧΡΕΩΣΗ 

(α΄εξάμηνο προ ΦΠΑ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΜΕΣΗ 

ΧΡΕΩΣΗ 

Αα ΘΕΣΗ-1ΚΛΙΝΟ 2.706,12 2.595,00 – 2.695,00 

Αβ ΘΕΣΗ-2ΚΛΙΝΟ 2.530,95 2.375,00 – 2.475,00 

Β ΘΕΣΗ-3ΚΛΙΝΟ 2.050,69 1.925,00 – 2.025,00 
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Βασιζόμενοι σε αυτήν την σύγκλιση μεταξύ του ενδεικτικού τιμοκαταλόγου 

της ιδιωτικής κλινικής Ι και των πραγματικών στοιχείων για το 2010, θα 

προχωρήσουμε στην αξιολόγηση ενδεικτικών τιμοκαταλόγων τριών ακόμα ιδιωτικών 

νοσοκομείων καθώς και στην σύγκριση μεταξύ αυτών. 

4.2 Ιδιωτικό νοσοκομείο ΙΙ 

Παρουσίαση κλινικής 

Η ιδιωτική κλινική ΙΙ βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης και αποτελεί 

Μαιευτική κλινική συνολικής δυναμικότητας 52 κλινών εκ των οποίων οι 43 είναι 

μαιευτικές – γυναικολογικές κλίνες. 

Πληρότητα κλινών 

Λόγω μεταβολής των διαθέσιμων μαιευτικών – γυναικολογικών κλινών κατά 

την διάρκεια του έτους, η κάλυψη των κλινών εξετάζεται σε δύο περιόδους.  

 

Πίνακας 19. Ιδιωτικό νοσοκομείο ΙΙ: Πληρότητα μαιευτικών κλινών 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 

ΚΛΙΝΕΣ 
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 

% 

01-01-2010 

έως 

09-06-2010 

2305 506 41 35,14 % 

10-06-2010 

έως 

31-12-2010 

3001 690 43 34,04 % 

 

Η πληρότητα των μαιευτικών κλινών υπολογίζεται ως εξής: 

Ποσοστό Κάλυψης = Σύνολο Ημερών Νοσηλείας Έτους * 100 / Αριθμός Κλινών 

Έτους * 365 

Ποσοστό κάλυψης (01/01/2010 – 09/06/2010) = 2305*100 / 41*160 = 35,14 % 

Ποσοστό κάλυψης (10/06/2010 – 31/12/2010) = 3001*100 / 43*205 = 34,04 % 
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Η μέση διάρκεια νοσηλείας υπολογίζεται ως εξής: 

Μέση Διάρκεια Νοσηλείας = Σύνολο Ημερών Νοσηλείας Έτους / Αριθμός 

Εισαγωγών Έτους 

Μέση Διάρκεια Νοσηλείας = 5306 / 1196 = 4,44 ημέρες νοσηλείας. 

 

Πολιτική Τιμολόγησης 

Οι τιμοκατάλογοι που παρουσιάζονται στη συνέχεια αφορούν μόνο ιδιώτες 

και όχι ασφαλιστικές εταιρίες.  

 

Πίνακας 20. Ιδιωτικό νοσοκομείο ΙΙ: Ενδεικτικός τιμοκατάλογος φυσιολογικού 
τοκετού, 2010 

ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ 

Γ ΘΕΣΗ – 4ΚΛΙΝΟ 1.450,00 € 

Ββ ΘΕΣΗ – 3ΚΛΙΝΟ 1.550,00 € 

Βα ΘΕΣΗ – 2ΚΛΙΝΟ 1.800,00 € 

Αβ ΘΕΣΗ – 1ΚΛΙΝΟ 2.350,00 € 

Αα ΘΕΣΗ – 1ΚΛΙΝΟ 2.600,00 € 

ΛΟΥΞ 2.900,00 € 

ΣΟΥΙΤΑ 3.650,00 € 

 

Ο τιμοκατάλογος (Πίνακας 20) αναφέρεται σε φυσιολογικό τοκετό έως 5 

ημέρες νοσηλείας, ενώ για κάθε επιπλέον ημέρα νοσηλείας η χρέωση είναι η εξής: 

• ......................................................... Γ θέση – 4κλινο  120,00 € 

• .........................................................Ββ θέση – 3κλινο  140,00 € 

• .........................................................Βα θέση – 2κλινο  155,00 € 

• .........................................................Αβ θέση – 1κλινο  255,00 € 

• .........................................................Αα θέση – 1κλινο  255,00 € 

• .........................................................Λουξ  320,00 € 

• ......................................................... Σουίτα  470,00 € 
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Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται τα νοσήλια και τα έξοδα χειρουργείου. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται: 

• Το υγειονομικό υλικό, οι βασικές εργαστηριακές εξετάσεις μητέρας 

και νεογνού, η φαρμακευτική αγωγή και η εξέταση «ωτοακουστικές 

εκπομπές», τα οποία υπολογίζονται στα 300 ευρώ στην περίπτωση 

φυσιολογικού τοκετού. 

• Η αμοιβή αναισθησιολόγου η οποία ανέρχεται στα 100 ευρώ σε 

περίπτωση γενικής αναισθησίας και με χρήση επισκληριδίου 

αναισθησίας η αμοιβή είναι 350 ευρώ. 

• Η αμοιβή νεογνολόγου – παιδιάτρου η οποία είναι 190 ευρώ. 

• Η αμοιβή του ειδικού μαιευτήρα, η οποία διαφοροποιείται ανάλογα με 

τον ιατρό που θα επιλέξει η επίτοκος. 

• Ο ΦΠΑ 11% από 01/07/2010. 

 

Στο δεύτερο εξάμηνο του 2010 η επιχείρηση προχωρεί σε έκπτωση 5% επί 

του συγκεκριμένου τιμοκαταλόγου επιλέγοντας να μην επιβαρύνει την οικογένεια με 

το σύνολο του ΦΠΑ. 

Πίνακας 21. Ιδιωτικό νοσοκομείο ΙΙ: Ενδεικτικός τιμοκατάλογος καισαρικής 
τομής, 2010 

ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ 

Γ ΘΕΣΗ – 4ΚΛΙΝΟ 1.900,00 € 

Ββ ΘΕΣΗ – 3ΚΛΙΝΟ 1.990,00 € 

Βα ΘΕΣΗ – 2ΚΛΙΝΟ 2.200,00 € 

Αβ ΘΕΣΗ – 1ΚΛΙΝΟ 2.850,00 € 

Αα ΘΕΣΗ – 1ΚΛΙΝΟ 2.950,00 € 

ΛΟΥΞ 3.300,00 € 

ΣΟΥΙΤΑ 4.100,00 € 

 

Ο τιμοκατάλογος (Πίνακας 21) αναφέρεται σε καισαρική τομή έως 6 ημέρες 

νοσηλείας, ενώ για κάθε επιπλέον ημέρα νοσηλείας η χρέωση είναι η εξής: 
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• ......................................................... Γ θέση – 4κλινο  120,00 € 

• .........................................................Ββ θέση – 3κλινο  140,00 € 

• .........................................................Βα θέση – 2κλινο  155,00 € 

• .........................................................Αβ θέση – 1κλινο  255,00 € 

• .........................................................Αα θέση – 1κλινο  255,00 € 

• .........................................................Λουξ  320,00 € 

• ......................................................... Σουίτα  470,00 € 

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται τα νοσήλια και τα έξοδα χειρουργείου. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται: 

• Το υγειονομικό υλικό, οι βασικές εργαστηριακές εξετάσεις μητέρας 

και νεογνού, η φαρμακευτική αγωγή και η εξέταση «ωτοακουστικές 

εκπομπές», τα οποία υπολογίζονται στα 450 ευρώ στην περίπτωση 

καισαρικής τομής. 

• Η αμοιβή αναισθησιολόγου η οποία ανέρχεται στα 200 ευρώ σε 

περίπτωση γενικής αναισθησίας και με χρήση επισκληριδίου 

αναισθησίας η αμοιβή είναι 350 ευρώ. 

• Η αμοιβή του βοηθού χειρουργείου η οποία ανέρχεται στα 50 ευρώ. 

• Η αμοιβή νεογνολόγου – παιδιάτρου η οποία είναι 190 ευρώ. 

• Η αμοιβή του ειδικού μαιευτήρα, η οποία διαφοροποιείται ανάλογα με 

τον ιατρό που θα επιλέξει η επίτοκος. 

• Ο ΦΠΑ 11% από 01/07/2010. 

Από 01/07/2010 και μετά η επιχείρηση παρέχει έκπτωση 5% επί του 

συγκεκριμένου τιμοκαταλόγου. 

Συνοψίζοντας, το εκτιμώμενο κόστος ενός μέσου περιστατικού, με τα συνήθη 

έξοδα νοσηλείας, σύμφωνα με την πολιτική τιμολόγησης της ιδιωτικής κλινικής ΙΙ 

παρουσιάζεται στους πίνακες 22 και 23. 
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Πίνακας 22. Ιδιωτικό νοσοκομείο ΙΙ: Συγκεντρωτικός τιμοκατάλογος 
φυσιολογικού τοκετού, 2010 

ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ 

Γ ΘΕΣΗ – 4ΚΛΙΝΟ 2.290,00 € 

Ββ ΘΕΣΗ – 3ΚΛΙΝΟ 2.390,00 € 

Βα ΘΕΣΗ – 2ΚΛΙΝΟ 2.640,00 € 

Αβ ΘΕΣΗ – 1ΚΛΙΝΟ 3.190,00 € 

Αα ΘΕΣΗ – 1ΚΛΙΝΟ 3.440,00 € 

ΛΟΥΞ 3.740,00 € 

ΣΟΥΙΤΑ 4.490,00 € 

 

Ο τιμοκατάλογος (Πίνακας 22) ισχύει για φυσιολογικό τοκετό έως 5 ημέρες 

νοσηλείας και συμπεριλαμβάνει όλα τα πιθανά κόστη εκτός από την αμοιβή του 

μαιευτήρα. Στο κόστος του μέσου περιστατικού έχει συνυπολογιστεί το κόστος της 

επισκληριδίου αναισθησίας καθώς θεωρείται αναλγησία εκλογής τόσο στον 

φυσιολογικό τοκετό όσο και στην καισαρική τομή.  

 

Πίνακας 23. Ιδιωτικό νοσοκομείο ΙΙ: Συγκεντρωτικός τιμοκατάλογος 
καισαρικής τομής,  2010 

ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ 

Γ ΘΕΣΗ – 4ΚΛΙΝΟ 2.940,00 € 

Ββ ΘΕΣΗ – 3ΚΛΙΝΟ 3.030,00 € 

Βα ΘΕΣΗ – 2ΚΛΙΝΟ 3.240,00 € 

Αβ ΘΕΣΗ – 1ΚΛΙΝΟ 3.890,00 € 

Αα ΘΕΣΗ – 1ΚΛΙΝΟ 3.990,00 € 

ΛΟΥΞ 4.340,00 € 

ΣΟΥΙΤΑ 5.140,00 € 
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Ο τιμοκατάλογος (Πίνακας 23) ισχύει για καισαρική τομή έως 6 ημέρες 

νοσηλείας και συμπεριλαμβάνει όλα τα πιθανά κόστη εκτός από την αμοιβή του 

μαιευτήρα. Στο κόστος του μέσου περιστατικού έχει συνυπολογιστεί το κόστος της 

επισκληριδίου αναισθησίας καθώς θεωρείται αναλγησία εκλογής στην καισαρική 

τομή.  

Διευκρινίζουμε ότι οι παραπάνω χρεώσεις (πίνακες 22 και 23) ισχύουν για το 

πρώτο εξάμηνο του 2010. Στο δεύτερο εξάμηνο του έτους ο τιμοκατάλογος είναι 

μειωμένος κατά 5%, ενώ επιβαρύνεται με ΦΠΑ 11% . 

Τέλος, στο 2ο εξάμηνο του έτους, η ιδιωτική κλινική ΙΙ δημιουργεί 6 κλίνες 

οικονομικής θέσης προσαρμόζοντας τον τιμοκατάλογό της στις συνθήκες 

οικονομικής κρίσης. 

Πίνακας 24. Ιδιωτικό νοσοκομείο ΙΙ: Ενδεικτικός τιμοκατάλογος οικονομικής 

θέσης  

 
ΓΕΝΙΚΗ 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ 

ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΕΙΟΣ 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ 

(έως 3 ημέρες νοσηλείας) 
1.250,00 €  1.450,00 €   

ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ 

(έως 4 ημέρες νοσηλείας) 
1.850,00 € 1.950,00 € 

 

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται:  

• Νοσήλια 

• Αμοιβή αναισθησιολόγου 

• Αμοιβή νεογνολόγου - παιδιάτρου 

• Εξέταση «ωτοακουστικές εκπομπές» 

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται: 

• Υγειονομικό υλικό 

• Εργαστηριακές εξετάσεις 

• Φαρμακευτική αγωγή 
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Η χρέωση των μη συμπεριλαμβανομένων για τον φυσιολογικό τοκετό 

ανέρχεται στα 250,00 € και για την καισαρική τομή στα 350,00 € 

• Αμοιβή μαιευτήρα – γυναικολόγου 

• ΦΠΑ 11% 

4.3 Ιδιωτικές μαιευτικές - γυναικολογικές κλινικές Αττικής 

Τα ιδιωτικά μαιευτήρια που λειτουργούν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της 

Αττικής αποτελούν σύγχρονες κλινικές οι οποίες παρέχουν μαιευτικές και 

γυναικολογικές υπηρεσίες, ενώ παράλληλα καλύπτουν ένα εκτεταμένο φάσμα 

διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών.  

Παρά την σταθερότητα της ζήτησης μαιευτικών υπηρεσιών στην χώρα μας, 

γεγονός που οδηγεί ως ένα βαθμό στην χαμηλή πληρότητα των κλινών του κλάδου, 

παρατηρείται έντονη επενδυτική δραστηριότητα από μέρους ιδιωτικών μαιευτηρίων 

στην περιοχή της Αττικής.  

Το μαιευτήριο Λητώ ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1970 με στόχο τη 

δημιουργία μιας πρότυπης μαιευτικής και γυναικολογικής μονάδας. Σήμερα 

εντάσσεται στον όμιλο Υγεία όπου, πέραν των μαιευτικών υπηρεσιών με ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό την δυνατότητα επιλογής εναλλακτικού τοκετού, παρέχει πλήρεις 

γυναικολογικές διαγνωστικές κα θεραπευτικές υπηρεσίες ενώ έχει επεκταθεί και στην 

διεξαγωγή επεμβάσεων γενικής χειρουργικής, πλαστικής και ουρογυναικολογίας. 

Στον όμιλο Υγεία ανήκει και το «Μητέρα Μαιευτικό και Χειρουργικό Κέντρο 

Α.Ε.» το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του ως μαιευτική κλινική το 1970. Εννέα 

χρόνια αργότερα μετατράπηκε σε γενικό χειρουργικό κέντρο ακολουθώντας την τάση 

της εποχής, της μείωσης, δηλαδή, ή της μετατροπής των μαιευτικών κλινών σε 

γενικές κλίνες. Σήμερα το Μητέρα αποτελεί έναν ισχυρό οργανισμό παροχής 

υπηρεσιών υγείας διαθέτοντας γενική κλινική, μαιευτική και παιδιατρική κλινική 

συνολικής δυναμικότητας 515 κλινών. 

Το μαιευτήριο Ιασώ, μέλος του Ομίλου Ιασώ, ιδρύθηκε το 1976 και σήμερα 

αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα μαιευτήρια της Ευρώπης, ενώ διαθέτει μια από τις 

καλύτερες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Στον Όμιλο Ιασώ ανήκει η γενική κλινική Ιασώ η οποία διαθέτει 237 κλίνες υψηλής 

ξενοδοχειακής υποδομής, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας δυναμικότητας 20 κλινών 
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και Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Στα πλαίσια του ομίλου λειτουργεί και η 

παιδιατρική κλινική δυναμικότητας 65 κλινών διαφόρων κατηγοριών. 

Η «ΡΕΑ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική» γεννήθηκε το 2007 με την 

συνεργασία 450 μαιευτήρων – γυναικολόγων, έχοντας στόχο την παροχή μαιευτικών, 

γυναικολογικών αλλά και διαγνωστικών υπηρεσιών. 

Τέλος, το 2009 άνοιξε τις πύλες της το «Γαία Μαιευτικό – Γυναικολογικό 

Κέντρο Αθηνών Α.Ε.», δυναμικότητας 130 κλινών, με τη σύμπραξη του κοινωφελούς 

ιδρύματος «Ερρίκος Ντυνάν» και του ομίλου «Ιατρικό Αθηνών». 

4.4 Ιδιωτικό Νοσοκομείο ΙΙΙ 

Οι πίνακες που ακολουθούν περιγράφουν τον συνοπτικό τιμοκατάλογο της 

ιδιωτικής κλινικής ΙΙΙ για τον φυσιολογικό τοκετό και την καισαρική τομή έως 4 

ημέρες νοσηλείας.  

Πίνακας 25. Ιδιωτικό νοσοκομείο ΙΙΙ: Ενδεικτικός τιμοκατάλογος φυσιολογικού 
τοκετού, 2010 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  
ΘΕΣΗ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Χωρίς Επισκληρίδιο Με Επισκληρίδιο 

3ΚΛΙΝΟ 1.700,00 € 2.000,00 € 

3ΚΛΙΝΟ Superior 2.000,00 € 2.300,00 € 

2ΚΛΙΝΟ  3.000,00 €  3.300,00 € 

2ΚΛΙΝΟ Superior  3.650,00 €  3.950,00 € 

1ΚΛΙΝΟ 5.500,00 € 5.800,00 € 

ΛΟΥΞ 6.800,00 € 7.100,00 € 

ΣΟΥΙΤΑ 12.500,00 € 12.800,00 € 

 

Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται τα νοσήλια, τα έξοδα χειρουργείου, οι 

βασικές εξετάσεις μητέρας και νεογνού και τα συνήθη για τον φυσιολογικό τοκετό 

φάρμακα και υγειονομικό υλικό. Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον ιατρικές 

πράξεις χρεώνονται επιπρόσθετα. 
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Η χρέωση συλλογής ομφαλοπλακουντιακού αίματος σε άσηπτο περιβάλλον 

χρεώνεται 350 ευρώ. 

Στην τελική τιμή δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή του μαιευτήρα και ο ΦΠΑ 

11% από 01/07/2010. 

Πίνακας 26. Ιδιωτικό νοσοκομείο ΙΙΙ: Ενδεικτικός τιμοκατάλογος καισαρικής 
τομής,  2010 

ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

3ΚΛΙΝΟ 2.150,00 € 

3ΚΛΙΝΟ Superior 2.450,00 € 

2ΚΛΙΝΟ 3.600,00 € 

2ΚΛΙΝΟ Superior  4.200,00 € 

1ΚΛΙΝΟ 6.300,00 € 

ΛΟΥΞ 7.800,00 € 

ΣΟΥΙΤΑ 13.300,00 € 

 

Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται τα νοσήλια, τα έξοδα χειρουργείου, τα 

έξοδα αναισθησίας (γενική ή επισκληρίδιος), οι βασικές εξετάσεις μητέρας και 

νεογνού και τα συνήθη για την καισαρική τομή φάρμακα και υγειονομικό υλικό. Σε 

περίπτωση που προκύψουν επιπλέον ιατρικές πράξεις χρεώνονται επιπρόσθετα. 

Η χρέωση συλλογής ομφαλοπλακουντιακού αίματος σε άσηπτο περιβάλλον 

χρεώνεται 350 ευρώ. 

Στην τελική τιμή δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή του μαιευτήρα και ο ΦΠΑ 

11% από 01/07/2010. 

4.5 Ιδιωτικό νοσοκομείο IV 

Ακολουθεί η πολιτική τιμολόγησης μιας ακόμη ιδιωτικής κλινικής της 

Αττικής. 
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Πίνακας 27. Ιδιωτικό νοσοκομείο ΙV: Ενδεικτικός τιμοκατάλογος φυσιολογικού 
τοκετού, 2010 

ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 1.500,00 € 

3ΚΛΙΝΟ 2.500,00 € 

2ΚΛΙΝΟ  3.500,00 € 

1ΚΛΙΝΟ 5.500,00 € 

ΛΟΥΞ 7.400,00 € 

ΣΟΥΙΤΑ 10.800,00 € 

 

Ο τιμοκατάλογος (Πίνακας 27) αναφέρεται στο κόστος ενός μέσου 

περιστατικού έως 4 ημέρες νοσηλείας. Περιλαμβάνονται τα νοσήλια, τα έξοδα 

χειρουργείου, υγειονομικό υλικό, οι συνήθεις εργαστηριακές εξετάσεις μητέρας και 

νεογνού (συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής νεογνολόγου), η φαρμακευτική αγωγή 

και τα έξοδα αναισθησίας (συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής αναισθησιολόγου). 

Δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή του μαιευτήρα. 

Οποιαδήποτε υπηρεσία σχετική με την συλλογή ομφαλοπλακουντιακού 

αίματος παρέχεται δωρεάν. 

Πίνακας 28. Ιδιωτικό νοσοκομείο ΙV: Ενδεικτικός τιμοκατάλογος καισαρικής 
τομής, 2010 

ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 1.700,00 € 

3ΚΛΙΝΟ 3.100,00 € 

2ΚΛΙΝΟ  3.900,00 € 

1ΚΛΙΝΟ 6.000,00 € 

ΛΟΥΞ 7.900,00 € 

ΣΟΥΙΤΑ 11.700,00 € 
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Ο τιμοκατάλογος (Πίνακας 28) αναφέρεται στο κόστος ενός μέσου 

περιστατικού έως 5 ημέρες νοσηλείας. Περιλαμβάνονται τα νοσήλια, τα έξοδα 

χειρουργείου, υγειονομικό υλικό, οι συνήθεις εργαστηριακές εξετάσεις μητέρας και 

νεογνού (συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής νεογνολόγου), η φαρμακευτική αγωγή 

και τα έξοδα αναισθησίας (συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής αναισθησιολόγου). 

Δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή του μαιευτήρα. 

Οποιαδήποτε υπηρεσία σχετική με την συλλογή ομφαλοπλακουντιακού 

αίματος παρέχεται δωρεάν. 

Ο τιμοκατάλογος της ιδιωτικής κλινικής IV παραμένει σταθερός καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους. Αυτό σημαίνει ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2010 η επιχείρηση 

απορρόφησε το σύνολο του ΦΠΑ 11%. 

5. Χρηματοδότηση μαιευτικών υπηρεσιών μέσω κοινωνικής ασφάλισης 

5.1 ΙΚΑ Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών  

Το ΙΚΑ, στα πλαίσια καταπολέμησης της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα, 

προστατεύει την μητέρα προσφέροντας ένα σύνολο παροχών είτε με τη μορφή 

χρηματικών επιδομάτων είτε μέσω ολοκληρωμένων υπηρεσιών.  

Στις άμεσα ασφαλισμένες χορηγεί το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας και 

λοχείας) και το εφάπαξ βοήθημα τοκετού. 

Το επίδομα μητρότητας παρέχεται στην άμεσα ασφαλισμένη που έχει 

πραγματοποιήσει τουλάχιστον 200 ημέρες ασφάλισης στο διάστημα των δύο 

προηγούμενων ετών πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού και δεν εργάζεται την 

περίοδο της επιδότησης. Η περίοδος επιδότησης διαρκεί 119 ημέρες, 56 ημέρες 

αντιστοιχούν στο διάστημα κυοφορίας και 63 ημέρες αντιστοιχούν στο διάστημα της 

λοχείας. Το ποσό της επιδότησης υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών 

των τριάντα τελευταίων ημερών ασφάλισης του προηγούμενου έτους, ενώ 

καταβάλλεται ένα συμπληρωματικό ποσό από τον ΟΑΕΔ στη μητέρα προκειμένου να 

συμπληρώσει το σύνολο των αποδοχών της για τις 119 ημέρες που δεν εργάστηκε. 

Κατ’ εξαίρεση τα επίδομα λοχείας δεν καταβάλλεται στην περίπτωση που το παιδί 

γεννηθεί νεκρό ή πεθάνει μερικές ώρες μετά τον τοκετό. 

Το εφάπαξ βοήθημα τοκετού δικαιούται η άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένη 

κατά τη στιγμή του τοκετού. Το βοήθημα τοκετού για το 2010 υπολογίζεται βάσει 
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του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ανέρχεται στα 33,04 ευρώ. Συνεπώς 

το βοήθημα του τοκετού διαμορφώνεται στο ποσό των 991,20 ευρώ (33,04 * 30 = 

991,20). Αυτό το ποσό διπλασιάζεται σε περίπτωση δίδυμης κύησης κοκ. 

Το βοήθημα τοκετού δίδεται αντί μαιευτικής περίθαλψης σε νοσοκομείο του 

ΕΣΥ ή σε ιδιωτική κλινική για φυσιολογικό τοκετό έως 6 ημέρες νοσηλείας. Τα 

έξοδα νοσηλείας καλύπτονται από την ασφαλισμένη και στη συνέχεια της 

καταβάλλεται το ποσό των 991,20 ευρώ αντί της μαιευτικής περίθαλψης. Σε 

περίπτωση παθολογικής εξέλιξης του τοκετού (καισαρική τομή, χρήση θερμοκοιτίδας 

κ.α.) ο οργανισμός παρέχει επιπρόσθετη νοσοκομειακή περίθαλψη με απόδοση της 

σχετικής δαπάνης σύμφωνα με την κρατική διατίμηση. 

Επίσης, το ΙΚΑ καλύπτει τις βασικές δαπάνες σε περίπτωση εξωσωματικής 

γονιμοποίησης για τις γυναίκες ηλικίας 23 έως 45 ετών. Σε κάθε γυναίκα επιτρέπεται 

εξωσωματική γονιμοποίηση έως και τέσσερις φορές συνολικά και στο διάστημα της 

προσπάθειας αυτής καλύπτεται πλήρως η φαρμακευτική αγωγή που θα 

χρησιμοποιηθεί καθώς και οποιοδήποτε υγειονομικό υλικό. 

5.2 ΟΓΑ Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων 

Η Ελληνίδα αγρότισσα, είτε είναι άμεσα ασφαλισμένη είτε έμμεσα, 

δικαιούται τις κοινωνικές παροχές και τις παροχές υγείας από τον ΟΓΑ, που σημαίνει 

ότι λαμβάνει επίδομα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) και παροχές περιθάλψεως.  

Ειδικότερα, το επίδομα μητρότητας για την γυναίκα που θα επιλέξει να 

γεννήσει σε δημόσιο νοσοκομείο ανέρχεται στο ποσό της 1ης ασφαλιστικής 

κατηγορίας του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, δηλαδή 450,09 ευρώ για το 

2010. Σε περίπτωση που θα γεννηθούν δίδυμα, τρίδυμα, κοκ. και βρίσκονται στη ζωή 

κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την χορήγηση των παροχών, το επίδομα 

αυτό αυξάνεται για κάθε παιδί κατά 50%. Σημειωτέον ότι οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής νοσηλίων σε νοσοκομεία του ΕΣΥ.  

Για τις γυναίκες που θα επιλέξουν να γεννήσουν σε ιδιωτικό μαιευτήριο, 

προβλέπεται η παροχή εφάπαξ του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, ίσο με 450,09 

ευρώ, και επιπλέον βοήθημα τοκετού ίσο με το 50% του ποσού της 1ης ασφαλιστικής 

κατηγορίας του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, δηλαδή 225,04 ευρώ. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο ΟΓΑ δεν υποχρεούται να καταβάλλει 

δαπάνη για μαιευτική περίθαλψη σε ιδιωτική κλινική. 
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Σε περίπτωση θανάτου του παιδιού καταβάλλεται μόνο το βοήθημα τοκετού 

σε αυτόν που επωμίσθηκε τις σχετικές δαπάνες.  

5.3 ΟΠΑΔ Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου 

Στην ασφαλισμένη του Δημοσίου η άδεια κύησης και τοκετού χορηγείται με 

πλήρεις αποδοχές και ασφαλιστική κάλυψη και θεωρείται χρόνος πραγματικής 

δημόσιας υπηρεσίας. Οι αποδοχές της περιόδου κύησης και τοκετού καλύπτουν 

συνολικό διάστημα 5 μηνών και υπολογίζονται με βάση τις πραγματικές αποδοχές 

της εργαζόμενης. 

Επιπλέον ο ΟΠΑΔ καταβάλλει επίδομα τοκετού (φυσιολογικού ή καισαρικής 

τομής) 1000 ευρώ στην άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένη χωρίς καμία άλλη υποχρέωση. 

Το επίδομα αυτό αυξάνεται κατά 50% σε περίπτωση γέννησης δίδυμων ή τρίδυμων. 

Το επίδομα τοκετού καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας έως 4 ημέρες σε νοσοκομείο του 

ΕΣΥ ή σε ιδιωτικό μαιευτήριο. Μόνο σε περίπτωση παθολογικής εξέλιξης του 

τοκετού εφαρμόζονται οι διατάξεις περί νοσοκομειακής περίθαλψης για τις επιπλέον 

ημέρες νοσηλείας πέραν των τεσσάρων.  

Εάν γεννηθεί νεκρό έμβρυο, το επίδομα τοκετού χορηγείται υπό την 

προϋπόθεση να έχουν συμπληρωθεί 26 εβδομάδες κύησης. 

Διευκρινίζεται ότι το ποσό των 1000 ευρώ αφαιρείται από τις αποδοχές που 

καταβάλλονται στην ασφαλισμένη την περίοδο της άδειας μητρότητας. 

5.4 ΟΑΕΕ Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών 

Ο ΟΑΕΕ παρέχει στις ασφαλισμένες του επίδομα τοκετού ίσο με 800 ευρώ. 

Σε περίπτωση διδύμων το ποσό αυξάνεται κατά 50% και σε περίπτωση τριδύμων το 

ποσό αυξάνεται κατά 100%. Το εφάπαξ βοήθημα τοκετού καλύπτει φυσιολογικό 

τοκετό ή καισαρική τομή έως 4 ημέρες νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτικό 

μαιευτήριο. Εάν προκύψει τοκετός με επιπλοκές, όπου η νοσηλεία παρατείνεται 

πέραν των τεσσάρων ημερών, ο οργανισμός καταβάλλει, συμπληρωματικά, το ισχύον 

κλειστό νοσήλιο κρατικών νοσοκομείων ή ιδιωτικών κλινικών για τις επιπλέον 

ημέρες νοσηλείας. 

Ο ΟΑΕΕ συμβάλλει και στην κάλυψη δαπανών για εξωσωματική 

γονιμοποίηση. Εάν η προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης έχει θετική έκβαση, 

ο οργανισμός καταβάλλει το ποσό που ορίζουν κάθε φορά οι ισχύουσες διατάξεις. 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

65 
 

Για το 2010 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 352,16 ευρώ. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς 

προσπάθειας καταβάλλει το ήμισυ του παραπάνω ποσού. Καλύπτεται επίσης και η 

φαρμακευτική αγωγή με συμμετοχή του ασφαλισμένου κατά 25%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟV
 

 

V.Συζήτηση - Περιορισμοί 

1. Η συμβολή των μεταναστών στη σύνθεση του πληθυσμού του Ηρακλείου 

Η συμβολή των μεταναστών στην αύξηση του πληθυσμού συζητείται ολοένα 

και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Η φυσική μεταβολή του πληθυσμού (γεννήσεις 

μείον θάνατοι ανά έτος) κινείται κοντά στο μηδέν, γεγονός που ενισχύει την άποψη 

ότι η αύξηση του πληθυσμού στην Ελλάδα αποδίδεται στην καθαρή εισροή των 

μεταναστών (Τούντας και συν., 2007). 

Η συνεισφορά των μεταναστών κρίνεται πολλαπλά θετική αν ληφθεί υπόψη 

ότι πέρα από την αύξηση του πληθυσμού, συμβάλλουν και στο δημογραφικό 

πρόβλημα της χώρας. Οι γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες αντιπροσωπεύουν το 

17,4% του συνόλου των γεννήσεων για την πενταετία 2004-2008 (Δρεττάκης, 2010). 

Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για την αντιμετώπιση της 

υπογεννητικότητας στη χώρα μας αλλά και για τις συνέπειές της. Η γήρανση του 

Γράφημα 7. Εθνικότητα γονέων για τις γεννήσεις στο δήμο 
Ηρακλείου, έτος 2010 
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πληθυσμού, η έλλειψη εργατικού δυναμικού και κατά συνέπεια η όξυνση του 

ασφαλιστικού προβλήματος, εξηγούν την συμβολή των μεταναστών στην κοινωνία 

αλλά και στην οικονομία.  

Τα ποσοστά αυτά επαληθεύονται και στο δήμο Ηρακλείου για το έτος 2010. 

Το 13,84% των γεννήσεων προέρχονταν από αλλοδαπούς γονείς, κυρίως Αλβανικής 

και Βουλγαρικής καταγωγής, ενώ το 4,25% των παιδιών που γεννήθηκαν στο 

Ηράκλειο είχαν ένα γονέα με ξένη καταγωγή. Συνεπώς, σε ένα δήμο με μόλις 

140.000 κατοίκους (απογραφή 2001), το 18,09% των παιδιών που γεννήθηκαν το 

2010 είχαν τουλάχιστον έναν γονέα που δεν ήταν Έλληνας (Γράφημα 7).  

2. Ένταση χρήσης μαιευτικών κλινών στα νοσοκομεία του δήμου Ηρακλείου 

Οι δείκτες χρησιμοποίησης νοσοκομείων, εκτός από το ενδιαφέρον που 

παρουσιάζουν για την έρευνα των υπηρεσιών υγείας, είναι καθοριστικής σημασίας 

για την Οικονομία της Υγείας αφού η διαμόρφωση του νοσοκομειακού κόστους έχει 

βρεθεί ότι επηρεάζεται από τον αριθμό των κλινών, τον αριθμό των ασθενών ανά 

κλίνη, τη μέση διάρκεια νοσηλείας και το ποσοστό κάλυψης των κλινών. 

Αν και ο διαχωρισμός μεταξύ γυναικολογικών και μαιευτικών κλινών στα 

δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία του δήμου Ηρακλείου είναι δύσκολος, εντούτοις ο 

αριθμός τους αποτελεί ένδειξη της διαθέσιμης προσφοράς κλινών μεταξύ δημοσίου 

και ιδιωτικού τομέα. Στα δύο δημόσια νοσοκομεία του δήμου Ηρακλείου διατίθενται 

56 γυναικολογικές-μαιευτικές κλίνες συνολικά, ενώ οι δύο ιδιωτικές κλινικές του 

δήμου διαθέτουν συνολικά 61 μαιευτικές-γυναικολογικές κλίνες.  

Η ελαφριά υπεροχή του ιδιωτικού τομέα ως προς τη διαθεσιμότητα των 

μαιευτικών κλινών δεν συνοδεύεται με αντίστοιχη υπεροχή ως προς το πλήθος 

τοκετών που πραγματοποιήθηκαν το 2010, εφόσον το 53,28% των τοκετών έλαβαν 

χώρα στα δημόσια νοσοκομεία. Το 46,72% των τοκετών που πραγματοποιήθηκαν 

στα ιδιωτικά μαιευτήρια παραμένει ένα πολύ σημαντικό μερίδιο απόσπασης της 

αγοράς μαιευτικών υπηρεσιών από πλευράς του ιδιωτικού τομέα, αν αναλογιστούμε 

το υψηλό κόστος της γέννας σε ιδιωτικό μαιευτήριο και τις δυσμενείς οικονομικές 

συνθήκες της εποχής.  
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Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούμε και στην αξιοποίηση των 

διαθέσιμων μαιευτικών κλινών μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Για το έτος 

2010, στα δύο δημόσια νοσοκομεία του δήμου πραγματοποιήθηκαν 2.335 / 56 ≈42 

τοκετοί ανά κλίνη και στις δυο ιδιωτικές κλινικές έλαβαν χώρα 2.048 / 61 ≈ 34 

τοκετοί ανά κλίνη. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η μέση διάρκεια νοσηλείας 

στα ιδιωτικά μαιευτήρια του Ηρακλείου είναι 4 ημέρες νοσηλείας. Εάν για 

απλούστευση θεωρήσουμε ότι και στα δημόσια νοσοκομεία η μέση διάρκεια 

νοσηλείας είναι 4 διανυκτερεύσεις (4 ημέρες νοσηλείας αποζημιώνουν τα ταμεία 

κοινωνικής ασφάλισης), τότε τα αποτελέσματα ως προς την αξιοποίηση των κλινών 

είναι απογοητευτικά. Μία κλίνη με πληρότητα 100% θα φιλοξενούσε σε διάστημα 

ενός έτους 365 / 4 ≈ 91 τοκετούς. Όπως είδαμε παραπάνω, ο πραγματικός αριθμός 

τοκετών ανά κλίνη είναι πολύ χαμηλότερος. 

Όσον αφορά την κάλυψη των κλινών κατά τη διάρκεια του έτους 2010, όπως 

προκύπτει από την επεξεργασία των πραγματικών δεδομένων, η γενική ιδιωτική 

κλινική Ι είχε ποσοστό κάλυψης 46,71% και η μαιευτική ιδιωτική κλινική ΙΙ είχε 

πληρότητα κλινών 34,5% κατά μέσο όρο (α΄ εξάμηνο: 35,14% και β΄ εξάμηνο: 

34,04%). Όπως είναι φυσικό η ένταση χρησιμοποίησης κάθε κλίνης κατά τη διάρκεια 

Γράφημα 8: Κατανομή τοκετών μεταξύ δημόσιων & ιδιωτικών 
νοσοκομείων στο δήμο Ηρακλείου, έτος 2010 
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του έτους είναι υψηλότερη στη γενική κλινική γιατί η προσφορά των μαιευτικών 

κλινών ανταποκρίνεται καλύτερα στην αντίστοιχη ζήτηση, σε σύγκριση με την 

υπερβάλλουσα προσφορά κλινών της ιδιωτικής κλινικής ΙΙ που την καθιστά λιγότερο 

παραγωγική.  

Εάν, λόγω έλλειψης στοιχείων, θεωρήσουμε για απλούστευση ως μέση 

διάρκεια νοσηλείας στα δημόσια νοσοκομεία τις 4 διανυκτερεύσεις, τότε η 

πληρότητα των υφιστάμενων κλινών δεν είναι ικανοποιητική. Για το δημόσιο 

νοσοκομείο Ι το ποσοστό κάλυψης των μαιευτικών κλινών προσεγγίζει το 53%, ενώ 

για το δημόσιο νοσοκομείο ΙΙ η αντίστοιχη πληρότητα είναι ακόμα χαμηλότερη, 

δηλαδή 37,26% για το 2010.  

Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό κάλυψης των μαιευτικών κλινών στα 

δημόσια μαιευτήρια είναι ελαφρώς υψηλότερο σε σύγκριση με τις ιδιωτικές κλινικές 

του δήμου Ηρακλείου, τα στοιχεία δείχνουν την ανάγκη ορθότερης αξιοποίησης των 

διαθέσιμων κλινών, μέσω της μείωσης της υπερβάλλουσας προσφοράς των 

μαιευτικών κλινών ή της μετατροπής αυτών σε γενικές κλίνες. Ωστόσο, δεν πρέπει να 

παρακάμψουμε το γεγονός ότι στα ποσοστά κάλυψης των μαιευτικών κλινών για τα 

τέσσερα νοσηλευτικά ιδρύματα έχουμε συμπεριλάβει και τις γυναικολογικές κλίνες 

εξαιτίας της δυσκολίας του διαχωρισμού τους. 

3. Η δαπάνη για τον τοκετό σε ιδιωτικό μαιευτήριο  

Η παρουσία του ιδιωτικού τομέα στις μαιευτικές υπηρεσίες υγείας είναι 

ιδιαίτερα αισθητή ακόμα και σήμερα. Παρά την ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και 

ζήτησης στον κλάδο των μαιευτικών υπηρεσιών, οι επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα 

συνεχίζονται με πρόσφατο παράδειγμα τη δημιουργία της μαιευτικής κλινικής «Γαία» 

δυναμικότητας 130 κλινών. Αποδεικνύεται ότι οι επενδύσεις αυτές αποδίδουν, 

τουλάχιστον στο δήμο Ηρακλείου Κρήτης, όπου ο ιδιωτικός τομέας καλύπτει σχεδόν 

το 50% της ζήτησης για μαιευτικές υπηρεσίες.  

Η επιλογή του ιδιωτικού τομέα για την πράξη του τοκετού συνεπάγεται ένα 

υψηλό κόστος για την οικογένεια λόγω της έλλειψης πολιτικής αποζημίωσης από 

πλευράς κοινωνικής ασφάλισης. Η απόκλιση μεταξύ της χρέωσης των φροντίδων 

υγείας από το Ε.Σ.Υ. προς τους ασφαλιστικούς φορείς και του πραγματικού κόστους 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, εξηγεί την συγκράτηση του βοηθήματος τοκετού σε 

χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την τιμολογιακή πολιτική της ιδιωτικής αγοράς. 
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Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των πραγματικών 

δεδομένων της ιδιωτικής κλινικής Ι, το εύρος τιμών για τη χρέωση ενός φυσιολογικού 

τοκετού (έτος 2010) ήταν από 1.796,94 € έως 2.374,52 € (πίνακας 15). Επίσης, στην 

περίπτωση καισαρικής τομής η δαπάνη κυμαινόταν από 2.121,26 € έως 2.790,96 € 

κατά μέσο όρο (πίνακας 16). Επισημαίνουμε ότι η αμοιβή του μαιευτήρα αποτελεί 

πρόσθετη δαπάνη για την οικογένεια και στην περίπτωση της ιδιωτικής κλινικής Ι 

προσεγγίζει τα 1.000 έως 1.500 ευρώ. Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να 

αναφέρουμε ότι το 69% των τοκετών που πραγματοποιήθηκαν στην ιδιωτική κλινική 

Ι το 2010 έγιναν με την μέθοδο της καισαρικής τομής. Αν και η αξιολόγηση ενός 

τέτοιου ποσοστού από ιατρικής άποψης δεν είναι εφικτή στα πλαίσια της έρευνάς 

μας, ωστόσο, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό (Mossialos et 

al, 2005) και σχετίζεται με υψηλότερη ιδιωτική δαπάνη.   

Όσον αφορά τη χρηματική αποζημίωση από μέρους των ταμείων κοινωνικής 

ασφάλισης, διαφέρει ανάλογα με το ταμείο στο οποίο είναι ασφαλισμένη η επίτοκος. 

Το ΙΚΑ παρέχει εφάπαξ βοήθημα για την πράξη του τοκετού σε ιδιωτική κλινική, 

στην άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένη, ίσο με 991,20 ευρώ. Ο ΟΠΑΔ καταβάλλει 

επίδομα τοκετού στην άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένη το ποσό των 1.000 ευρώ και ο 

ΟΑΕΕ παρέχει στις ασφαλισμένες του βοήθημα τοκετού ίσο με 800 ευρώ. Σε 

περίπτωση παθολογικής εξέλιξης του τοκετού εφαρμόζονται οι διατάξεις για την 

κάλυψη της επιπρόσθετης δαπάνης σύμφωνα με την κρατική διατίμηση. Τέλος, από 

τον ΟΓΑ προβλέπεται το ποσό των 225,04 ευρώ ως χρηματικό βοήθημα για την 

πράξη του τοκετού σε ιδιωτικό μαιευτήριο.  

Από την προηγηθείσα ανάλυση προκύπτει ότι η κάλυψη του τοκετού από τα 

ταμεία κοινωνικής ασφάλισης είναι συμβολική. Το ποσό που καταβάλλει η 

οικογένεια μόνο για τα έξοδα νοσηλείας στην κλινική κυμαίνεται από 1.796,94 ευρώ 

έως 2.790,96 ευρώ, τη στιγμή που η αντίστοιχη κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία 

κυμαίνεται από 225,04 ευρώ έως 1.000 ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, το ύψος 

της ιδιωτικής δαπάνης που καλείται να καταβάλλει η οικογένεια αν προσθέσουμε στα 

παραπάνω έξοδα και την αμοιβή του ιατρού, η οποία φτάνει τα 1.500 ευρώ. Είναι 

σαφές ότι ο τομέας της υγείας διανύει μία περίοδο μεταρρυθμίσεων η οποία αγγίζει 

και το ζήτημα της ανεπαρκούς ασφαλιστικής κάλυψης. Σήμερα, συζητείται ο 

καθορισμός του εφάπαξ βοηθήματος τοκετού, το οποίο θα είναι κοινό για τους 

ασφαλισμένους των ταμείων ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ που θα βρίσκονται πλέον 
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κάτω από την «ομπρέλα» του Ενιαίου Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Ο 

χρόνος θα δείξει αν πρόκειται για χάραξη πολιτικής υγείας προσαρμοσμένης στα 

ελληνικά δεδομένα ή αν πραγματοποιείται απλή μεταφορά πολιτικών υγείας που ήδη 

εφαρμόζονται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω αναφέρονται στα 

πραγματικά οικονομικά στοιχεία μιας ιδιωτικής κλινικής σε μία επαρχιακή πόλη, το 

Ηράκλειο Κρήτης. Όπως φαίνεται στον πίνακα 29 η δαπάνη για τοκετό σε ιδιωτικό 

μαιευτήριο της Αθήνας είναι περίπου κατά 30-35% υψηλότερη από την αντίστοιχη 

δαπάνη σε ιδιωτική κλινική της Κρήτης (δεν αναφερόμαστε στην επιλογή θέσης 

νοσηλείας «λουξ» ή «σουίτα» καθώς δεν αποτελεί επιλογή ενός μέσου περιστατικού). 

Εάν δεχτούμε ότι η αμοιβή του μαιευτήρα για την πράξη του τοκετού (σε ορισμένες 

περιπτώσεις και για την παρακολούθηση της εγκύου) είναι σχεδόν ισόποση με το 

κόστος νοσηλείας της μητέρας στο ιδιωτικό μαιευτήριο (Νιάκας, 2001), 

αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της οικονομικής επιβάρυνσης για την οικογένεια της 

γυναίκας που θα επιλέξει μαιευτήρα ο οποίος ασκεί το επάγγελμά του σε ιδιωτικό 

νοσοκομείο της Αθήνας. Αξίζει, επίσης, να σχολιάσουμε τη διαφορά των τιμών 

μεταξύ των ιδιωτικών κλινικών Ι και ΙΙ η οποία είναι εμφανής στον πίνακα που 

ακολουθεί. Παρότι πρόκειται για δύο επιχειρήσεις που βρίσκονται στο κέντρο του 

Ηρακλείου σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, η απόκλιση των τιμών τους 

επιβεβαιώνει την άποψη ότι οι τιμές καθορίζονται αυθαίρετα σε ένα ολιγοπωλιακό 

περιβάλλον όπου λίγες επιχειρήσεις εξουσιάζουν την αγορά (Boutsioli, 2007). 

Για τον πίνακα 29 ισχύουν τα ακόλουθα:  

• Οι υπολογισμοί αναφέρονται στο ενδεικτικό κόστος τοκετού σύμφωνα 

με την τιμολογιακή πολιτική της εκάστοτε κλινικής του έτους 2010. 

• Έχουν εκτιμηθεί τα συνήθη έξοδα νοσηλείας κατά περίπτωση, εκτός 

από την αμοιβή του μαιευτήρα. 

• Δεν έχει συνυπολογιστεί η επιβολή του ΦΠΑ 11% από 01/07/2010, 

ποσό που επιβαρύνει την οικογένεια. 

• Από την ιδιωτική κλινική ΙΙ παρέχεται έκπτωση 5% από 01/07/2010 

και η ιδιωτική κλινική IV διατηρεί σταθερό τιμοκατάλογο σε όλη τη 

διάρκεια του έτους καθώς επιβαρύνεται η ίδια η επιχείρηση το σύνολο 

του ΦΠΑ. 
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Πίνακας 29. Ενδεικτικό κόστος τοκετού σε 2 ιδιωτικές κλινικές της Κρήτης (Ι, 

ΙΙ) και 2 ιδιωτικές κλινικές της Αθήνας (ΙΙΙ, ΙV), έτος 2010. 

 Έξοδα νοσηλείας φυσιολογικού 

τοκετού 

 Έξοδα νοσηλείας καισαρικής 

τομής 

Ιδιωτική 
Κλινική 

Θέση  

Νοσηλείας 

Ι ΙΙ ΙΙΙ IV I II III IV 

4ΚΛΙΝΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  2.290 

€  1.500 
€  2.940 

€  1.700 
€ 

3ΚΛΙΝΟ 1.795 
€ 

2.390 
€ 

2.000 
€ 

2.500 
€ 

2.025 
€ 

3.030 
€ 

2.150 
€ 

3.100 
€ 

3ΚΛΙΝΟ 
SUPERIOR   2.300 

€     2.450 
€  

2ΚΛΙΝΟ 2.205 
€ 

2.640 
€ 

3.300 
€ 

3.500 
€ 

2.475 
€ 

3.240 
€ 

3.600 
€ 

3.900 
€ 

2ΚΛΙΝΟ 
SUPERIOR   3.950 

€    4.200 
€  

1ΚΛΙΝΟ 2.365 
€ 

3.190 
€ 

5.800 
€ 

5.500 
€ 

2.695 
€ 

3.890 
€ 

6.300 
€ 

6.000 
€ 

1ΚΛΙΝΟ 
SUPERIOR  3.440 

€    3.990 
€   

ΛΟΥΞ  3.740 
€ 

7.100 
€ 

7.400 
€  4.340 

€ 
7.800 

€ 
7.900 

€ 

ΣΟΥΙΤΑ  4.490 
€ 

12.800
€ 

10.800
€  5.140 

€ 
13.300

€ 
11.700

€ 
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4. Περιορισμοί μελέτης  

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν ορισμένες αδυναμίες της 

μελέτης που προφανώς επηρέασαν τα αποτελέσματά μας. 

1. Για λόγους εμπιστευτικότητας, στοιχεία που σχετίζονται με το 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων που 

εξετάζουμε στη μελέτη μας δεν αναφέρονται, ώστε να μην είναι 

δυνατή η απόδοση των αποτελεσμάτων σε κάποια συγκεκριμένη 

μονάδα. Τέτοια στοιχεία είναι η ακριβής γεωγραφική θέση, η έκταση 

κάθε κλινικής (σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αναφέρονται οι 

διαθέσιμες κλίνες), ο αριθμός των απασχολούμενων, οι κτιριακές 

υποδομές, ο εξοπλισμός κάθε κλινικής και οι ξενοδοχειακές υπηρεσίες 

που παρέχονται.  

2. Ο υπολογισμός της πληρότητας μαιευτικών κλινών των 2 ιδιωτικών 

κλινικών και των 2 δημόσιων νοσοκομείων του δήμου Ηρακλείου 

έγινε με βάση τις διαθέσιμες μαιευτικές – γυναικολογικές κλίνες λόγω 

της δυσκολίας του διαχωρισμού τους. Με άλλα λόγια, η πραγματική 

πληρότητα μαιευτικών κλινών είναι μεγαλύτερη από αυτήν που 

έχουμε μετρήσει, αφού οι κλίνες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 

για τοκετό είναι λιγότερες από αυτές που έχουμε χρησιμοποιήσει στις 

μετρήσεις μας. 

3. Λόγω έλλειψης στοιχείων για το σύνολο ημερών νοσηλείας του έτους 

2010, η πληρότητα μαιευτικών κλινών των 2 δημόσιων νοσοκομείων 

της Κρήτης υπολογίστηκε με βάση τον πραγματικό αριθμό τοκετών 

στη διάρκεια του έτους και την υπόθεση ότι η μέση διάρκεια 

νοσηλείας για τοκετό ήταν 4 ημέρες. 

4. Τέλος, το γεγονός ότι δεν επεκταθήκαμε στη συμμετοχή της ιδιωτικής 

ασφάλισης στην αγορά μαιευτικών υπηρεσιών ως προς την 

διαπραγματευτική τους δύναμη με τις ιδιωτικές κλινικές και τις 

καλύψεις που παρέχουν για την πράξη του τοκετού, δεν μας επιτρέπει 

να έχουμε πλήρη εικόνα για τις χρηματικές ροές στον ιδιωτικό τομέα. 

Κάτι τέτοιο, όμως, ξεφεύγει από τα όρια της παρούσας εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  V I
 

 

VI. Συμπέρασμα – Πρόταση 

Είναι κοινή παραδοχή ότι η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα και η 

επακόλουθη γήρανση του πληθυσμού έχουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές 

επιπτώσεις. Η σοβαρότητα του ζητήματος γίνεται πιο έντονη όταν συζητείται ότι η 

αύξηση του πληθυσμού οφείλεται στην καθαρή εισροή των μεταναστών στη χώρα 

μας. Ωστόσο, ο τρόπος πρόσβασης των γυναικών στις μαιευτικές υπηρεσίες υγείας 

μέσω της καθοδήγησης του ιατρού φαίνεται πως συμβάλει στην κατάκτηση 

σημαντικού μεριδίου της συγκεκριμένης αγοράς από τον ιδιωτικό τομέα. Το υψηλό 

κόστος που συνεπάγεται η απόφαση τέλεσης του τοκετού στον ιδιωτικό τομέα και η 

αδυναμία επαρκούς κάλυψης από μέρους της κοινωνικής ασφάλισης οδηγούν στη 

μετακύλιση του κόστους των μαιευτικών υπηρεσιών υγείας στην ίδια την οικογένεια. 

Η υπάρχουσα κατάσταση, όπως περιγράφεται παραπάνω, μόνο αποτρεπτικός 

παράγοντας θα μπορούσε να είναι ως προς την απόφαση τεκνοποίησης της γυναίκας. 

Η παρουσία του ιδιωτικού τομέα είναι αισθητή στον κλάδο των μαιευτικών 

υπηρεσιών υγείας. Με βάση αυτό το δεδομένο προτείνουμε τη σύναψη συμβάσεων 

μεταξύ των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και των ιδιωτικών μαιευτηρίων ως μέτρο 

εξυγίανσης της χρηματοδότησης των μαιευτικών υπηρεσιών. Η υιοθέτηση μιας 

τέτοιας πρότασης θα εισάγει στοιχεία ανταγωνισμού στην αγορά μαιευτικών 

υπηρεσιών μέσω του ελέγχου που θα ασκεί ο δημόσιος τομέας στον ιδιωτικό και της 

διαπραγμάτευσης των ασφαλιστικών φορέων ως προς τη χρέωση του τοκετού. Σε 

καμία περίπτωση δεν προτείνεται η ανεξέλεγκτη κάλυψη των δαπανών που 

συνδέονται με την πράξη του τοκετού αλλά ο καθορισμός ορίων μέσα στα οποία θα 

πρέπει να κινείται ο ιδιωτικός τομέας. Τα όρια αυτά οφείλουν να ανταποκρίνονται σε 

πραγματικά μεγέθη κόστους ώστε να μην οδηγηθούμε τελικά σε φαινόμενα που 

συχνά συναντάμε με τον όρο «συμμετοχή ασθενούς» στο κόστος της υπηρεσίας που 

παρέχεται στον ιδιωτικό τομέα. 

Κλείνοντας, πιστεύουμε πως η παρούσα μελέτη θα μπορούσε να ενισχυθεί με 

μία αντίστοιχη, με πεδίο εφαρμογής τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στη 
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μέλλουσα μητέρα κατά την προγεννητική περίοδο τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο 

δημόσιο τομέα. Η προτεινόμενη μελέτη θα καταλήξει στον προσδιορισμό της 

οικονομικής επιβάρυνσης της οικογένειας από την χρήση προγεννητικών φροντίδων 

υγείας. 
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