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Demographic  ageing  and the  evolution  of  biomedical  technology in  the 

recent decades have on the one hand caused an explosion of demand for health 

services, but also the cost of offering these services. In many countries there are 

already in place scientific methods of calculating the costs of health services and 

measures for cost containment. In Greece, hospitals and social insurance pension 

funds currently operate with deficits of Billions of Euros, and their operation is 

characterised  by  a  total  lack  of  both  computerisation  and  application  of  cost 

control methods.

Apart  from  the  traditional  methods  of  cost  reimbursement  of  hospital 

services, in recent years the logic of cost “packaging” has been applied, at least to 

certain categories of surgical operations

The purpose of this essay is to approach the cost calculation of the widely 

held  surgical  operation  of  laparoscopic  cholecystectomy,  end  up  with  a  cost 

amount which will include all the relevant to this packaged operation expenses, 

and  compare  this  to  the  amount  that  social  insurance  pension  funds  currently 

reimburse but also the tariffs that are in effect internationally.

Materials and methods: A regional and modern 200 bed private clinic with 

fully computerised accounting systems was selected. Collection of data was made 

via  staff  interviews,  data  provided  by  the  Finance  department  and  personnel 

department of the said clinic.   



Results: The 2 largest pension funds currently reimburse the amount of Euro 

73.37 for surgery theatre costs and Euro 14.95 for  sedation costs, while not 

accounting for costs of materials but including some tests and medicines, the total 

reimbursement cost amounts from 150€ (ΙΚΑ) up to 367€ (ΟΠΑΔ), where the 

respective “package” cost amount for hip arthroplasty is 2054,29 €, excluding the 

cost of operation materials. 

Our own calculation, which includes the cost of materials, has resulted in a 

final amount of 2315.4 Euros, 18% below the international average cost.

We suggest that the enactment of "surgical operations packages " will 

ultimately function as a disincentive to artificial demand of health services 

and towards cost  containment, while allowing different options for the patients 

and ultimately contributing towards them receiving better service .

Key words: laparoscopic cholecystectomy, costs, surgical operations packages 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε ένα οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που διαρκώς αυξάνει τις πιέσεις που 

ασκεί στα συστήματα υγείας παγκοσμίως, αυτά καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα 

την μεγαλύτερη πρόκληση στην ιστορία τους. Από την μία πλευρά να θέσουν έλεγχο στο 

διαρκώς αυξανόμενο κόστος παροχής υπηρεσιών υγείας και από την άλλη να παρέχουν 

φροντίδα υγείας υψηλής ποιότητας ,αναφαίρετο και βασικό δικαίωμα, σε ολοένα και πιο 

ενημερωμένους πολίτες. Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον διαρκών και ταχέων εξελίξεων 

στον τομέα της βιοϊατρικής και της τεχνολογίας που προκάλεσε τα τελευταία έτη έκρηξη 

στο κόστος παροχής υγειονομικών υπηρεσιών.

Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στα φαινόμενα της προκλητής ζήτησης και 

του ηθικού κινδύνου που κάνουν την εμφάνισή τους παράλληλα προς την πληθώρα 

επαγγελματιών υγείας, διαγνωστικών και θεραπευτικών μέσων, και δωρεάν παροχών 

κοινωνικής ασφάλισης. Όλα αυτά αποτελούν ζητήματα που καλούνται να αναλύσουν 

και  να  αντιμετωπίσουν  οι  κυβερνήσεις  προκειμένου  να  αποκτήσουν  βιώσιμα 

συστήματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης.

 Εμείς  επιλέξαμε να ασχοληθούμε στην παρούσα εργασία,  όχι με θεωρητική 

ανάλυση  του  ζητήματος  αλλά  με  μία  πρακτική  πτυχή  του.  Πιο  συγκεκριμένα,  με 

δεδομένη την δυσμενή οικονομική κατάσταση των Νοσοκομείων στην χώρα μας και 

γνωρίζοντας  πως  οι  απαρχαιωμένες  τιμές  αποζημιώσεων  ιατρικών  πράξεων  και 

νοσηλίων  αποτελούν  βασικό  αιτιολογικό  παράγοντά  των  ελλειμμάτων  τους,  θα 

προσπαθήσουμε να αποδείξουμε πως η λογική των πακέτων χειρουργικών επεμβάσεων 

μπορεί να συγκρατήσει τις δαπάνες αφενός και να παρέχει υψηλού επιπέδου περίθαλψη 

στους ασφαλισμένους αφετέρου.

Λαμβάνοντας  επίσης  υπόψιν  την  ολοένα  αυξανόμενη  ζήτηση  για  Ιδιωτικές 

Υπηρεσίες  Υγείας,  θα  επιχειρήσουμε  να  υπολογίσουμε  το  κόστος  της  πιο  συχνά 

διενεργούμενης επέμβασης, της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής,  για την οποία οι 

λίστες αναμονής στα Δημόσια Νοσοκομεία είναι μέγιστες και η στροφή των ασθενών 

προς τον Ιδιωτικό τομέα μεγάλη.
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 O  υπολογισμός  του  πραγματικού  κόστους  διενέργειας  λαπαροσκοπικής 

χολοκυστεκτομής με την χρησιμοποίηση στοιχείων ιδιωτικής κλινικής, η σύγκρισή του 

με το παρεχόμενο από τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης ποσό καθώς και με τις τιμές 

που ισχύουν διεθνώς.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: λαπαροσκοπική  χολοκυστεκτομή,  κόστος,  πακέτα  χειρουργικών 

επεμβάσεων
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ΙΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α. Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος

   

    α)εξελίξεις στα συστήματα υγείας διεθνώς

Το μέγεθος και η σπουδαιότητα των συστημάτων υγείας αυξάνονται σε όλες τις 

χώρες του ΟΟΣΑ. Η πρόοδος στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και η ανάπτυξη 

νέων φαρμάκων συνέβαλαν στη σταθερή βελτίωση της  κατάστασης της υγείας  στις 

χώρες  του  Οργανισμού  κατά  τις  τελευταίες  δεκαετίες.  Παράλληλα,  οι  δαπάνες 

υγειονομικής περίθαλψης δεν υπήρξαν ποτέ τόσο υψηλές απορροφώντας αυξανόμενο 

μερίδιο του εθνικού εισοδήματος.

Σαν αποτέλεσμα, η  κατάσταση της υγείας έχει βελτιωθεί σημαντικά στις χώρες 

του Οργανισμού.  Το προσδόκιμο ζωής στη γέννηση αυξήθηκε σημαντικά   κατά τις 

τελευταίες  δεκαετίες,  χάρη  στη  βελτίωση  του  βιοτικού  επιπέδου,  τη  βελτίωση  του 

τρόπου  ζωής  και  την  καλύτερη  εκπαίδευση,  καθώς  και  χάρη  στην  πρόοδο  που 

επιτεύχθηκε όσον αφορά την πρόσβαση στην περίθαλψη και την αποτελεσματικότητα 

της ιατρικής. Κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ το προσδόκιμο ζωής στη γέννηση 

ανήλθε από τα 68,5 έτη το 1960 στα 77,8 το 2003. 

Το  προσδόκιμο  ζωής  στα  65  έτη  αυξήθηκε  επίσης  σημαντικά  κατά  τις 

τελευταίες   δεκαετίες  στις  χώρες του ΟΟΣΑ. Το 2003 το προσδόκιμο ζωής στα 65 

έφτανε κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ τα 19,3 έτη για τις γυναίκες και τα 15,9 

έτη  για  τους  άνδρες,  που  μεταφράζεται  σε  αύξηση  μεγαλύτερη  από  3  χρόνια  σε 

σύγκριση με το 1970 και  για τα δύο φύλα.  Όπως και για το προσδόκιμο ζωής στη 

γέννηση,  το  2003  η  Ιαπωνία  ανέφερε  το  υψηλότερο  προσδόκιμο  ζωής  στα  65.  Το 

προσδόκιμο ζωής στα 65 αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται στο μέλλον. Σύμφωνα 

με υπολογισμούς του ΟΟΣΑ, το προσδόκιμο ζωής στα 65 θα ανέλθει κατά μέσο όρο 

έως το 2040 στα 21,6 χρόνια για τις γυναίκες και τα 18,1 χρόνια για τους άνδρες στις 

χώρες του Οργανισμού.

Όλες οι χώρες του ΟΟΣΑ έχουν σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο στη μείωση 

του  ποσοστού  βρεφικής  θνησιμότητας  κατά  τις  τελευταίες  δεκαετίες,  χάρη  στη 

συνολική βελτίωση των οικονομικών και των κοινωνικών συνθηκών, καθώς και χάρη 
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στη  βελτίωση  των  υπηρεσιών  μεταγεννητικής  φροντίδας  και  την  αύξηση  της 

πρόσβασης στην παιδική ανοσοποίηση.

Εκτός από την εντυπωσιακή αύξηση του μέσου όρου ζωής κατά τις περασμένες 

δεκαετίες στις χώρες του ΟΟΣΑ, και το κόστος της υγείας επίσης αυξήθηκε διαχρονικά. 

Επιπλέον,  στις  περισσότερες  χώρες  ο  ρυθμός  αύξησης  των  δαπανών  υγείας  ήταν 

γρηγορότερος απ’αυτόν της συνολικής οικονομικής μεγέθυνσης. Το 2003 οι χώρες του 

ΟΟΣΑ διέθεσαν κατά μέσο όρο 8,8% του ΑΕΠ τους στην υγεία, έναντι του 7,1% το 

1990 και λίγο πάνω από το 5% το 1970. Εντούτοις, το μερίδιο του ΑΕΠ που διατέθηκε 

στις δαπάνες υγείας ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των χωρών κυμαινόμενο από 15% στις 

Ηνωμένες  Πολιτείες  έως λιγότερο από 6% στη Δημοκρατία  της  Σλοβακίας  και  την 

Κορέα.  Το  2003  οι  υψηλότερες  δαπάνες  υγείας  ως  ποσοστό  του  ΑΕΠ  έγιναν  στις 

Ηνωμένες Πολιτείες και ακολουθούσαν η Ελβετία και η Γερμανία με ποσοστό 11,5% 

και 11,1% του ΑΕΠ .

Σχήμα 4 Δημόσιες και Ιδιωτικές Δαπάνες Υγείας ανά χώρα, χώρες ΟΟΣΑ 2006

Πηγή: ΟΟΣΑ 2008

Η αύξηση των δαπανών υγείας οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Γενικά, οι 

χώρες του ΟΟΣΑ με υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ τείνουν να δαπανούν περισσότερο 

κατά κεφαλή για την υγεία . Εντούτοις, υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των 

χωρών,  που  ίσως  εν  μέρει  να  αντανακλούν  τις  διαφορετικές  αποφάσεις  πολιτικής 
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σχετικά με το κατάλληλο ύψος των δαπανών, τις ποικίλες δομές χρηματοδότησης και 

οργάνωσης  των  συστημάτων  υγείας,  καθώς  και  την  αξία  που  προσδίδεται  στις 

επιπρόσθετες δαπάνες υγείας έναντι άλλων αγαθών και υπηρεσιών. 

Η  πρόοδος  στον  τομέα  της  πρόληψης,  της  διάγνωσης  και  της  θεραπείας 

αποτελεί κύριο παράγοντα αύξησης του κόστους της υγείας.

Οι  παράγοντες  που  επηρεάζουν  την  ανάπτυξη  και  τη  διάδοση  των  νέων 

ιατρικών τεχνολογιών και των νέων φαρμάκων είναι πολλοί και συμπεριλαμβάνουν τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων για τους τρόπους χρηματοδότησης του νέου εξοπλισμού, 

της θεραπείας ή των φαρμάκων.

 Η  γήρανση  του  πληθυσμού  συμβάλλει  εξίσου  στην  αύξηση  των  δαπανών 

υγείας. Το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 65 και άνω αυξήθηκε σε όλες τις χώρες του 

ΟΟΣΑ και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται στο μέλλον, δεδομένης ιδιαίτερα της 

γήρανσης  της  γενιάς  των  «baby-boomers»  (δηλαδή  των  ατόμων  που  γεννήθηκαν 

μεταξύ του 1943 και του 1960 και που θα αρχίσουν να πλησιάζουν τα 65 από το 2010 

και  μετά).  Καθώς  οι  ανάγκες  των  πληθυσμιακών  ομάδων  μεγαλύτερης  ηλικίας  σε 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και μακροχρόνια μέριμνα τείνουν να είναι μεγαλύτερες, 

η γήρανση του πληθυσμού αναμένεται να αυξήσει τις δημόσιες δαπάνες σε αυτούς τους 

τομείς.

Δεδομένου  ότι  η  δημόσια  χρηματοδότηση  (είτε  μέσω  της  κοινωνικής 

ασφάλισης,  είτε  μέσω  του  κρατικού  προϋπολογισμού)  κυριαρχεί  στην  κάλυψη  της 

υγειονομικής  δαπάνης,  ο δημόσιος τομέας  βαρύνεται  με το μεγαλύτερο μερίδιο των 

δαπανών υγείας σε όλες τις χώρες, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και 

την Κορέα .

Ακόμα  και  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  όπου  ο  ιδιωτικός  τομέας  συμμετέχει 

σημαντικά  στη  χρηματοδότηση  αυτή,  οι  δημόσιες  δαπάνες  για  την  υγεία 

αντιπροσωπεύουν το 6,6% του ΑΕΠ, ποσοστό εφάμιλλο με αυτό του μέσου όρου του 

ΟΟΣΑ. 

Η περασμένη δεκαετία διαιρείται γενικά σε δύο περιόδους ως προς την αύξηση 

των δημόσιων δαπανών υγείας στις χώρες του ΟΟΣΑ. Κατά την πενταετία 1992-1997 ο 

ρυθμός αύξησης των δημόσιων δαπανών υγείας ήταν παρεμφερής ή κάπως πιο βραδύς 

απ’αυτόν της οικονομικής μεγέθυνσης. Πρόσφατα, όμως, οι δημόσιες δαπάνες υγείας 

αυξήθηκαν ταχύτερα από την οικονομική μεγέθυνση σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ.
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Σε ορισμένες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς, οι πρόσφατες 

αυξήσεις  των  δημόσιων  δαπανών  υγείας  αντανακλούσαν  εκούσιες  πολιτικές  που 

στόχευαν  στην  άμβλυνση  της  πίεσης  από  την  πλευρά  της  ζήτησης,  την  οποία 

προκάλεσαν  τα  μέτρα  συγκράτησης  του  κόστους  που  εφαρμόστηκαν  στα  μέσα  της 

δεκαετίας του ’90.

Η πρόσφατη ραγδαία άνοδος των φαρμακευτικών δαπανών (περισσότερο από 

5% ετησίως κατά μέσο όρο από το 1997 έως σήμερα) υπήρξε σημαντικός μοχλός της 

γενικής αύξησης της συνολικής δημόσιας δαπάνης υγείας. Πράγματι, στις περισσότερες 

χώρες του ΟΟΣΑ η αύξηση των φαρμακευτικών δαπανών ξεπέρασε την αύξηση της 

συνολικής  δαπάνης υγείας  κατά την ίδια περίοδο.  Στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  και  την 

Αυστραλία  ο  ρυθμός  αύξησης  των  φαρμακευτικών  δαπανών  ήταν  τουλάχιστον 

διπλάσιος  του  αντίστοιχου  των  συνολικών  δαπανών  υγείας  για  την  ίδια  περίοδο. 

Σημαντική  αύξηση  σημειώθηκε  επίσης  στην  Ιρλανδία  και  την  Κορέα,  αν  και  από 

σχετικά χαμηλότερο επίπεδο κατά κεφαλή στις αρχές της περιόδου. Ο ρυθμός αύξησης 

ήταν πολύ πιο αργός στην Ιαπωνία.

Κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ, το 60% των φαρμακευτικών δαπανών 

βαρύνει  τα  δημόσια ταμεία  και  το  υπόλοιπο καλύπτεται  κυρίως  από πληρωμές  των 

χρηστών  και  έως  ένα  μικρότερο  βαθμό  από  την  ιδιωτική  ασφάλιση.  Εντούτοις,  η 

απόκλιση που κρύβεται πίσω απ’αυτόν το μέσο όρο κυμαίνεται από 11% στο Μεξικό 

και  21%  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  έως  86%  στην  Ιρλανδία.  Οι  διαφορές  αυτές 

πιθανότατα  να  αντανακλούν  το  διαφορετικό  βαθμό  κάλυψης  της  φαρμακευτικής 

δαπάνης  από  τα  εθνικά  προγράμματα  υγείας  και  τη  δημοσίως  χρηματοδοτούμενη 

ασφάλιση.

Το  2003  οι  δαπάνες  για  τα  φάρμακα  ανά  άτομο  ήταν  οι  υψηλότερες  στις 

Ηνωμένες Πολιτείες (πάνω από 700 δολάρια ΗΠΑ ανά άτομο), και ακολουθούσαν η 

Γαλλία (λίγο περισσότερα από 600 δολάρια ΗΠΑ), ο Καναδάς και η Ιταλία (περίπου 

500 δολάρια ΗΠΑ). Οι χαμηλότερες δαπάνες μόλις που υπερέβαιναν τα 100 δολάρια 

ΗΠΑ, σημειώθηκαν στο Μεξικό και την Τουρκία. Οι αποκλίσεις αυτές αντανακλούν 

διαφορές στον όγκο, τη δομή της κατανάλωσης και το επίπεδο των τιμών. Οι διαφορές 

στα επίπεδα του εισοδήματος μεταξύ των χωρών επηρεάζουν επίσης τις φαρμακευτικές 

δαπάνες. 

Επιπλέον αξίζει να αναφερθεί ότι η έλλειψη πόρων για υγειονομική περίθαλψη 

θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα σε κάποιες χώρες, ενώ σε κάποιες άλλες 
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αναζητούνται λύσεις για την αντιμετώπιση της υπερπληθώρας ιατρών. Το μέγεθος, η 

κατανομή  και  η  σύνθεση  των  ασκούντων  το  επάγγελμα  γιατρών  επηρεάζονται  από 

πολλούς  παράγοντες,  όπως  τα  μέτρα  που  περιορίζουν  την  είσοδο  στο  ιατρικό 

επάγγελμα,  η  επιλογή  της  ειδικότητας,  η  αμοιβή  και  άλλες  πτυχές  των  συνθηκών 

εργασίας, καθώς επίσης και η μετανάστευση. Το 2003 η αναλογία των γιατρών κατά 

κεφαλή στις χώρες του ΟΟΣΑ κυμαινόταν από 4 γιατρούς ανά 1.000 άτομα στην Ιταλία 

και την Ελλάδα έως λιγότερους από 2 ανά 1.000 άτομα στην Τουρκία, το Μεξικό και 

την Κορέα. Η αναλογία των γιατρών ήταν επίσης σχετικά χαμηλή στην Ιαπωνία, τον 

Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο  και  τη Νέα Ζηλανδία,  οι  οποίες  όμως παραδοσιακά 

έχουν θέσει περιορισμούς στον αριθμό των εισακτέων στις ιατρικές σχολές. ( ΟΟΣΑ 

2005)

Παράλληλα,  η  διασφάλιση  καλού  επιπέδου  υγείας  ,αποτελεί  έναν  από  τους 

βασικούς στόχους της Ε.Ε σύμφωνα με την νέα στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για την 

υγεία 2008-2013 . Πιο συγκεκριμένα:

Η πολιτική υγείας σε κοινοτικό επίπεδο πρέπει να προάγει την καλή υγεία, να 

προστατεύει  τους πολίτες  από τους κινδύνους  και  να στηρίζει  την αειφορία.  Για να 

αντιμετωπίσει τις σημαντικές προκλήσεις που παρουσιάζονται στον τομέα της υγείας 

στην ΕΕ, η  στρατηγική προσδιορίζει τρεις στόχους ως τομείς-κλειδιά για τα επόμενα 

έτη.

Στόχος Ι: Προαγωγή της καλής υγείας σε μια Ευρώπη που γηράσκει

Το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού, το οποίο οφείλεται στα χαμηλά 

ποσοστά  γεννήσεων  και  τη  μεγαλύτερη  διάρκεια  ζωής,  αποτελεί  σήμερα  πραγμα-

τικότητα. Έως το 2050 ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών στην ΕΕ θα 

αυξηθεί κατά 70%. Η ομάδα των ατόμων ηλικίας άνω των 80 ετών θα αυξηθεί κατά 

170%.

Οι αλλαγές αυτές είναι πιθανόν να αυξήσουν τη ζήτηση για φροντίδα υγείας ενώ 

θα  επιφέρουν  μείωση  του  ενεργού  πληθυσμού.  Αυτό  θα  μπορούσε να  οδηγήσει  σε 

αύξηση των δαπανών για φροντίδα υγείας κατά 1% έως 2% του ΑΕΠ στα κράτη μέλη 

έως το 2050. Κατά μέσο όρο το γεγονός αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση της τάξεως του 

25% περίπου στις δαπάνες για φροντίδα υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ. Οι προβολές της 

Επιτροπής δείχνουν, ωστόσο, ότι εάν τα άτομα μπορούν να παραμένουν υγιή καθώς 

μεγαλώνουν σε ηλικία, η αύξηση των δαπανών για φροντίδα υγείας λόγω της γήρανσης 

του πληθυσμού είναι δυνατόν να μειωθεί στο μισό.
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Η «υγιής γήρανση» πρέπει να προωθείται  μέσω ενεργειών που προάγουν 

την  υγεία  και  προλαμβάνουν  τις  ασθένειες  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  ζωής, 

επιλύοντας σημαντικά ζητήματα.

Στόχος II: προστασία των πολιτών από τους κινδύνους για την υγεία.

Η προστασία της υγείας συνιστά υποχρέωση στην ΕΕ. Σε κοινοτικό επίπεδο, η 

προστασία  αυτή  προϋποθέτει  την  επιστημονική  αξιολόγηση  των  κινδύνων,  την 

ετοιμότητα και την ανταπόκριση στις επιδημίες και στη βιοτρομοκρατία, τη βελτίωση 

της  ασφάλειας  των  εργαζομένων  και  τη  δράση  για  τη  μείωση  των  ατυχημάτων. 

Απαιτείται  επίσης  εκτίμηση  του  αντίκτυπου  που  έχουν  οι  νέες  απειλές,  όπως  οι 

κλιματικές  αλλαγές  στη  δημόσια  υγεία,  καθώς  και  ενίσχυση  των  μηχανισμών 

επιτήρησης και ανταπόκρισης στους κινδύνους για την υγεία.

Στόχος III: προώθηση δυναμικών συστημάτων υγείας και νέων τεχνολογιών. 

Οι  νέες  τεχνολογίες  έχουν  τη  δυνατότητα  να  βελτιώσουν  την  πρόληψη  των 

ασθενειών και να ενισχύσουν την ασφάλεια των ασθενών.

β) η παροχή φροντίδων υγείας και η ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα

Στην  έκθεση  του  ΟΟΣΑ  για  την  Ελληνική  Οικονομία  (Ιούνιος  1998) 

επισημαίνονται τα παρακάτω προβλήματα του δημόσιου νοσοκομειακού τομέα:

Η έλλειψη ευελιξίας στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων.

Η έλλειψη κινήτρων απόδοσης για τους ιατρούς και το λοιπό υγειονομικό 

προσωπικό.

Η ελαχιστοποίηση του περιθωρίου άσκησης διοίκησης και εξοικονόμησης 

προσωπικού, αφού τα πάντα καθορίζονται από το υπουργείο.

Η απώλεια πόρων εξαιτίας του χαμηλού ποσοστού κάλυψης στην επαρχία 

συγκριτικά με τις μακρές λίστες αναμονής στο κέντρο.

Η μη χρησιμοποίηση της αγοραστικής μονοψωνιακής δύναμης των νοσοκομείων 

του ΕΣΥ (πχ. στις διαδικασίες προμηθειών).

Η ύπαρξη αντιδεοντολογικών συμπεριφορών από την πλευρά των ιατρών.

Η συνολική αναποτελεσματικότητα, όπως αναδεικνύεται και από τη χαμηλή ικανοποίηση 

των ασθενών.(Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, 2001).
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Αν και  η  έκθεση  χρονολογείται  προ  δεκαετίας,στα  ίδια  συμπεράσματα,όπως 

φαίνεται πιο κάτω, καταλήγουν πιο πρόσφατες μελέτες.

Σύμφωνα  με  πρόσφατη  μελέτη  του  Κέντρου  Μελετών  Υπηρεσιών  Υγείας 

ανισοκατανομή, ανεπάρκεια και ανισότητα είναι τα τρία στοιχεία που χαρακτηρίζουν σε 

μεγάλο  βαθμό  τις  υπηρεσίες  υγείας  της  χώρας  μας.  Οι  περισσότερες  νοσοκομειακές 

κλίνες είναι συγκεντρωμένες στο λεκανοπέδιο Αττικής και τη Μακεδονία, γεγονός που 

συνεπάγεται μεγάλη «ροή» ασθενών που αναζητούν νοσηλευτική φροντίδα από τον τόπο 

κατοικίας τους προς αυτές τις περιφέρειες (σχήμα 1). Παράλληλα, όλο και περισσότεροι 

πολίτες στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα υγείας για πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας και 

είναι  ενδεικτικό ότι  περισσότεροι  από τους  μισούς προσφεύγουν σε ιδιώτες γιατρούς, 

φαινόμενο που παρατηρείται ακόμα και στις αγροτικές περιοχές, όπου μόνο το 20% των 

κατοίκων απευθύνεται στα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία.

Σχήμα 1 Διαπεριφερειακές ροές ασθενών (2004).

Πηγή: ΕΣΥΕ 2004, Τούντας και συν 2008

Ειδικότερα,  σύμφωνα  με  τη  μελέτη  «Υπηρεσίες  Υγείας  στην  Ελλάδα 

1996-2006»  (Τούντας  κ  συν  2008)  ,  η  γεωγραφική  κατανομή  των  νοσοκομειακών 

κλινών στη χώρα παρουσιάζει μεγάλες ανισότητες. Από τις περίπου 52.000 κλίνες που 
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λειτουργούν στην Ελλάδα -πλην των κλινών των στρατιωτικών νοσοκομείων- οι 22.500 

(43,3%) είναι ανεπτυγμένες στην περιφέρεια της πρωτεύουσας και οι 12.200 (23,6%) 

στην περιφέρεια Μακεδονίας. Συνολικά στη χώρα αντιστοιχούν 4,7 κλίνες ανά 1.000 

κατοίκους με τη μεγαλύτερη αναλογία να καταγράφεται στο λεκανοπέδιο Αττικής (6 

κλίνες ανά 1.000 κατοίκους), και τη Μακεδονία (5). Στη χειρότερη θέση από άποψη 

αναλογίας κλινών ανά κατοίκους, βρίσκονται η Στερεά Ελλάδα, πλην της Αττικής, και 

η Εύβοια (2,6 ανά 1.000 κατοίκους) καθώς και η Πελοπόννησος (2,9).

Το παράδοξο είναι ότι σε αυτές τις περιφέρειες το ποσοστό κάλυψης των κλινών 

είναι  ιδιαίτερα  χαμηλό,  ενώ  καταγράφονται  υψηλές  «μετακινήσεις»  ασθενών  προς 

άλλες περιφέρειες και κυρίως προς την Αττική με την οποία γειτνιάζουν. Ειδικότερα, 

στη  Στερεά  Ελλάδα  (πλην  της  Αττικής)  και  την  Εύβοια  το  ποσοστό  κάλυψης  των 

κλινών ανέρχεται στο 47% και στην Πελοπόννησο στο 59%, τη στιγμή που ο μέσος 

όρος στη χώρα μας είναι 70%.

Σχήμα 2 Εξελθόντες κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου (1998)

Πηγή: ΕΣΥΕ 2001,Τούντας κ συν 2008
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Σχήμα 3 Κατανομή συνολικών ημερών νοσηλείας κατά γεωγραφικό
διαμέρισμα (1998).

Πηγή: ΕΣΥΕ 2001, Τούντας κ συν 2008

Ως  υγειονομικά  αυτοδύναμες  περιφέρειες  χαρακτηρίζονται  από  τη  μελέτη  η 

περιφέρεια  της  πρωτεύουσας,  της  Μακεδονίας,  και  της  Ηπείρου,  αφού  όχι  μόνο 

«συγκρατούν» τους κατοίκους - ασθενείς εντός των συνόρων τους, αλλά δέχονται και 

ασθενείς από άλλες περιοχές της χώρας. Είναι ενδεικτικό ότι από τα 637.114 εξιτήρια 

που εξέδωσαν τα νοσοκομεία της Αττικής το 2004, τα 187.550 αφορούσαν ασθενείς 

άλλων περιοχών της χώρας. Στον αντίποδα είναι η Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια από 

όπου  το  ίδιο  έτος  διακομίσθηκαν  σε  άλλες  περιφέρειες  περίπου  83.700  ασθενείς. 

Εξαρτημένες από υπηρεσίες υγείας άλλων περιφερειών είναι επίσης η Πελοπόννησος 

και τα Νησιά του Αιγαίου. 

Ανεπάρκεια  καταγράφεται  αναφορικά  με  το  νοσηλευτικό  προσωπικό  που 

στελεχώνει τις υπηρεσίες υγείας της χώρας μας, αφού η αναλογία νοσηλευτή ανά κλίνη 

είναι  1:1,  τη  στιγμή  που  ο  μέσος  όρος  των  χωρών του  ΟΟΣΑ,  είναι  περίπου  3:1. 

Αναφορικά  με  το  ιατρικό  προσωπικό  οι  ελλείψεις  εστιάζονται  στη  στελέχωση  των 

Κέντρων Υγείας, όπου η μέση κάλυψη των οργανικών θέσεων δεν ξεπερνά το 47% , 

γεγονός  που εξηγεί  και  την «προτίμηση» των πολιτών προς  τον ιδιωτικό  τομέα για 

υπηρεσίες  Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας.  Είναι  ενδεικτικό  ότι  το  25,6%  των 

πολιτών προσφεύγει  σε ιδιώτες γιατρούς μη συμβεβλημένους  με το ταμείο τους για 

πρωτοβάθμια περίθαλψη και το 26% σε συμβεβλημένους ιδιώτες γιατρούς, φαινόμενο 
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που παρατηρείται ακόμα και στις αγροτικές περιοχές, όπου όπως προαναφέρθηκε μόνο 

το 20% των κατοίκων απευθύνεται στα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης το σχήμα 2 και  ο πίνακας 1 που ακολουθεί  οπου 

σχηματοποιείται  το μέγεθος της στροφής των ασθενών προς τον ιδιωτικό τομέα για 

παροχή  νοσοκομειακών  φροντίδων.  Είναι  αξιοσημείωτο,  πως  στα  ιδιωτικά 

θεραπευτήρια και ΝΠΙΔ πραγματοποιήθηκε το 19% των νοσηλειών ενώ στον ιδιωτικό 

τομέα στρέφεται το 22,6% των ασθενών απο αγροτικές περιοχές, την στιγμή που το 

αντίστοιχο  ποσοστό  για  κατοίκους  αστικών  περιοχών  είναι  8,3%.

Πίνακας 1 Τύπος νοσοκομείου διανυκτέρευσης ανά αστικότητα και 
                   οικογενειακή κατάσταση

Πηγή: Ι.Κ.Π.Ι. 2006

Παράλληλα,σε χαμηλά επίπεδα παραμένει ο βαθμός ικανοποίησης των πολιτών

Τρεις στους δέκα Έλληνες δηλώνουν ότι είχαν κάποια επαφή με γιατρό ή γενικά με 

επαγγελματία υγείας για κάποιο πρόβλημα υγείας τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με 

πρόσφατη  έρευνα  του  Ινστιτούτου  Κοινωνικής  και  Προληπτικής  Ιατρικής,  που 

συμπεριλαμβάνεται  στη μελέτη  «Οι  υπηρεσίες  Υγείας  στην Ελλάδα 1996-2006»,  οι 

κύριες αιτίες επαφής με επαγγελματία υγείας ήταν ο προληπτικός έλεγχος (30,3%), η 

οξεία ενόχληση (24,6%) και η χρόνια ασθένεια  (18,5%). Αξίζει  να σημειωθεί  ότι  ο 

βαθμός  ικανοποίησης  των πολιτών  από τις  υπηρεσίες  υγείας  κυμαίνεται  σε  χαμηλά 

επίπεδα  εξαιτίας  κυρίως  των  χαμηλής  ποιότητας  ξενοδοχειακών  υπηρεσιών  των 

δημόσιων νοσοκομείων και της μεγάλης λίστας αναμονής για ορισμένες ειδικότητες. 

Είναι  ενδεικτικό  ότι  οι  Έλληνες  πολίτες  βαθμολογούν  τα νοσοκομεία  με  4,56 όταν 

«άριστα» είναι το 10.
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Σχετικά  με  τις  δαπάνες  που  επιβαρύνουν  τα  δημόσια  νοσοκομεία,  μπορούν 

επιγραμματικά  να  αναφερθούν  τα  εξής  (Υφαντόπουλος  2003,  WHO  2004,  Ομάδα 

Στελεχών Διοίκησης 2006):

Σύμφωνα  με  τον  ΟΟΣΑ,  από  φόρους  προέρχεται  το  70%  της  συνολικής 

χρηματοδότησης των νοσοκομείων, ενώ το υπόλοιπο 30% προέρχεται από ένα μείγμα 

κοινωνικής ασφάλισης και άτυπων πληρωμών (out of pocket payments).

Το σύνολο των νοσοκομειακών δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 3,6 δις ευρώ 

ετησίως (μ.ο. τριετίας 2004-6).

Το  35%  των  δαπανών  αφορά  λειτουργικές  δαπάνες  και  το  65%  δαπάνες 

μισθοδοσίας. Οι δαπάνες για μισθοδοσία και για επενδύσεις καλύπτονται εξ ολοκλήρου 

από  τον  κρατικό  προϋπολογισμό.  Οι  λειτουργικές  δαπάνες  (φάρμακα,  υλικά,  κ.ά.) 

καλύπτονται από τα ίδια έσοδα των νοσοκομείων (κοινωνική ασφάλιση και ιδιωτικές 

πληρωμές) κατά 90%, ενώ το υπόλοιπο 10% καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση.

Η χρηματοδότηση της νοσοκομειακής περίθαλψης τυπικά γίνεται με βάση το 

συμβασιακό  σύστημα,  δηλαδή  τα  ταμεία  υγείας  καταβάλλουν  νοσήλια  για  την 

περίθαλψη  των  ασφαλισμένων  στα  νοσοκομεία  του  ΕΣΥ  (αναλυτικά  στο  επόμενο 

κεφάλαιο), τα οποία όμως καλύπτουν μόλις το 20% περίπου του πραγματικού κόστους 

νοσηλείας. Τα έσοδα από φόρους χρησιμοποιούνται συχνά για να συμπληρώσουν το 

κενό  μεταξύ  του  επίσημα  καθορισμένου  επιπέδου  χρηματοδότησης  της  κοινωνικής 

ασφάλισης και του πραγματικού κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. (Σχήμα 3i)

Σχήμα  3i:  Σχέση  πραγματικού  και  ημερήσιου  κόστους  νοσηλείας  Γενικών 

Νοσοκομείων

Πηγή:Σουλιώτης 2000
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Ο κρατικός προϋπολογισμός καλύπτει το 70% των εσόδων των νομαρχιακών 

νοσοκομείων, το 50% των περιφερειακών νοσοκομείων, το 25% των ψυχιατρικών και 

το 60% των ειδικών (πχ. αντικαρκινικών) νοσοκομείων. Από την άλλη, στα νομαρχιακά 

νοσοκομεία  τα νοσήλια  καλύπτουν το 27% των εσόδων τους,  στα περιφερειακά το 

40%, στα ψυχιατρικά το 65% και στα ειδικά το 34%.

Το ποσοστό  των ιδιωτικών πληρωμών (άμεσων πληρωμών και πληρωμών μέσω 

ιδιωτικής ασφάλισης) ώς αναλογία σε σχέση με τις συνολικές δαπάνες είναι από τα 

υψηλότερα στην Ευρώπη,(σχήμα 4) ενώ ιδιαίτερα αυξημένο είναι  το φαινόμενο της 

παραοικονομίας (1,5% του ΑΕΠ), μέρος του οποίου αφορά τον παράνομο χρηματισμό 

του νοσοκομειακού προσωπικού (κυρίως ιατρών). Αξίζει να αναφερθεί η επισήμανση 

του  Γ.  Κυριόπουλου  πως  το  σύστημα  υγείας  σήμερα  ισορροπεί  χάρη  στην  έντονη 

παρουσία του ιδιωτικού τομέα και στην υψηλή ιδιωτική δαπάνη η οποία στην ουσία 

αποτελεί μια μορφή άτυπης συνασφάλισης.

Ορισμένες από τις κυριότερες πηγές των ιδιωτικών δαπανών υγείας είναι οι παρακάτω:

 οι δαπάνες των ανασφάλιστων

 οι δαπάνες για υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση ορισμένων 

πληθυσμιακών και επαγγελματικών ομάδων

 η νομοθετημένη συμμετοχή των ασφαλισμένων στα έξοδα περίθαλψης 

(διαφέρει αναλόγως του ασφαλιστικού φορέα)

 η διαφορά μεταξύ της δαπάνης που αποδίδουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί για 

ιατρικές πράξεις και της πραγματικής αμοιβής του ιατρού 

 οι επιπλέον δαπάνες των ασφαλισμένων για διαφορά θέσεως στα νοσοκομεία

 οι δαπάνες που καταβάλλονται για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο

εξωτερικό.(ICAP 2008)

Σημαντικές διατάξεις που έχουν ψηφιστεί (ν. 2889/01, 2955/01) για κατάρτιση 

σφαιρικών  προϋπολογισμών,  λειτουργία  του  αλληλόχρεου  λογαριασμού,  κατάρτιση 

μητρώου ιατροτεχνολογικών προϊόντων, κ.λ.π., δεν υλοποιήθηκαν.

Το πρόβλημα των ελλειμμάτων στα νοσοκομεία(συνολικά χρέη προς όλους τους 

προμηθευτές ξεπερνούν τα 5 δις €) οφείλεται κυρίως:

 στη διαφορά μεταξύ πραγματικού και κλειστού νοσηλίου.
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 στην ετεροχρονισμένη είσπραξη των νοσηλειών (μέσος χρόνος καθυστέρησης 

27,36 μήνες -820,89 ημέρες.(ΣΦΕΕ 2008) Η αντίστοιχη εκτίμηση ένα έτος πριν 

ήταν 36% μικρότερη (20,15 μήνες) (iatronet.gr ημερομηνία ανάκτησης 23/02/09)

 στην εκτέλεση πράξεων και εξετάσεων που δεν είναι κοστολογημένες και δεν 

χρεώνονται.

 στην περίθαλψη απόρων και ανασφάλιστων και σε δωρεάν παροχές, όπως μέρος 

των παρακλινικών εξετάσεων για ασφαλισμένους του ΟΓΑ, ξένους πολίτες στα 

Κ.Υ, κ.ά.

 στη  λειτουργία  των  Κέντρων  Αιμοδοσίας  και  των  Ειδικών  Κέντρων 

(ιστοσυμβατότητας, μεταμοσχεύσεων, κ.λ.π.)

 στις υπερτιμολογήσεις πολλών προμηθειών και στην έλλειψη επαρκούς ελέγχου 

της κατανάλωσης νοσοκομειακών προϊόντων και υπηρεσιών

(Ομάδα Στελεχών Διοίκησης 2006).

Βασικός  παράγοντας  που  συμβάλλει  στη  δημιουργία  ελλειμμάτων  είναι  η 

ανεπαρκής  οργάνωση  των  νοσοκομείων  και  κυρίως  η  έλλειψη  ενός  επαρκούς  και 

ολοκληρωμένου  συστήματος  μηχανογράφησης.  Οργανισμοί  με  προϋπολογισμούς 

πολλών εκατομμυρίων  ευρώ δεν  έχουν  ολοκληρωμένα  συστήματα  παρακολούθησης 

λογαριασμών. Οι κανονισμοί λειτουργίας των νοσοκομείων είναι απαρχαιωμένοι, ενώ η 

διαδικασία αναβάθμισής τους είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατική και χρονοβόρα, με την 

εμπλοκή δύο τουλάχιστον υπουργείων. Πρόβλημα επίσης προκαλεί το υπάρχον θεσμικό 

καθεστώς των ΝΠΔΔ που καθιστά δύσκολη την άσκηση σύγχρονου μάνατζμεντ.  Το 

ακατάλληλο νομικό και οργανωτικό πλαίσιο όμως και η πλήρης έλλειψη σύγχρονου 

μάνατζμεντ ακυρώνει κάθε προσπάθεια ορθολογικής διαχείρισης των νοσοκομειακών 

πόρων.

Η  κατάσταση  αυτή  επιδεινώνεται  και  από  το  ισχύον  αναδρομικό  σύστημα 

αποζημίωσης  των  νοσοκομείων  που  έχει  ως  συνέπεια  την  αδυναμία  ελέγχου  του 

συνολικού  ύψους  των  δαπανών  και  την  ανυπαρξία  κινήτρων  για  τη  βελτίωση  της 

αποδοτικότητας. Η επιβολή επίσης ενός «κλειστού νοσηλίου» σε επίπεδα πολύ κάτω του 

πραγματικού κόστους, το οποίο αναμορφώνεται ελάχιστα κάθε 8-10 χρόνια, συσσωρεύει 

σημαντικά  ελλείμματα  τα  οποία  επιτείνονται  και  από  τις  μεγάλες  καθυστερήσεις 

πληρωμών από την κοινωνική ασφάλιση. Ένα επιπλέον στοιχείο είναι ότι η τελευταία 
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κοστολόγηση  των  εργαστηριακών  εξετάσεων  δημοσιεύτηκε  στο  ΦΕΚ  του  1991. 

(Πρόσφατη απόπειρα ανατιμολόγησης (2007) δεν εφαρμόστηκε τελικά.)

Πρόσθετη ιδιομορφία του δημόσιου νοσοκομειακού τομέα είναι το γεγονός ότι τα 

αναγκαία ποσά για τις πάσης φύσης αμοιβές προσωπικού καταβάλλονται απευθείας από 

το  δημόσιο  ταμείο,  χωρίς  να  καταγράφονται  στους  ετήσιους  προϋπολογισμούς, 

καθιστώντας  έτσι  ανέφικτη  κάθε  απόπειρα  προσδιορισμού  του  πραγματικού 

νοσοκομειακού  κόστους.  Τέλος,  στο  κρίσιμο  θέμα  των  προμηθειών,  οι  ισχύουσες 

διαδικασίες δεν επιτυγχάνουν ανταγωνιστικές τιμές, προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις 

και  αυξάνουν  τις  εξωσυμβατικές  προμήθειες  για  να  μη  δυσχερανθεί  ή  διακοπεί  η 

λειτουργία τμημάτων. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι  ότι  τα νοσοκομεία του 

ΕΣΥ λειτουργούν από νομικής, οργανωτικής και οικονομικής πλευράς ως σπάταλες και 

αναποτελεσματικές  δημόσιες  υπηρεσίες  και  όχι  ως  σύγχρονοι  δημόσιοι  οργανισμοί 

(Ομάδα Στελεχών Διοίκησης 2006, Τούντας κ συν 2008). 

Αξίζει  τέλος  να  επισημανθεί  πως  ενώ  σύμφωνα  με  τον  ΟΟΣΑ  τα  βασικά 

προβλήματα του συστήματος  συνοψίζονται  στην υποχρηματοδότηση και  την υψηλή 

ιδιωτική δαπάνη, η ιατρική αποτελεσματικότητα και η αποδοτική χρήση των πόρων 

κυμαίνονται  σε ικανοποιητικά επίπεδα, σύμφωνα με τους αντίστοιχους  δείκτες  στην 

παγκόσμια κατάταξη (WHO 2000).
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Ταμεία κοινωνικής ασφάλισης

Δυσλειτουργίες,  που  αναμένεται  να  «πνίξουν»,  συν  τω  χρόνω,  το  σύστημα 

κοινωνικής  ασφάλισης  και  να  καταστήσουν  ακόμη  και  τα  όποια  εύρυθμα  Ταμεία 

προβληματικά,  δημιουργούν τα μεταφερόμενα λόγω των συγχωνεύσεων ελλείμματα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τον κοινωνικό προϋπολογισμό του 2008, τα 8 

από τα 13 νεοσυσταθέντα Ταμεία «κληρονόμησαν» ελλείμματα τα οποία ξεπερνούν τα 

2 δις. ευρώ. 

Ουσιαστικά  υπάρχουν  35  ελλειμματικοί  λογαριασμοί  και  κλάδοι,  οι  οποίοι 

επιβαρύνουν  το  ασφαλιστικό  σύστημα  και  σε  συνδυασμό  με  τη  γήρανση  του 

πληθυσμού που επιδεινώνει την αναλογία μεταξύ ασφαλισμένων και συνταξιούχων και 

τα  οργανωτικά  προβλήματα  (κενές  θέσεις  προσωπικού  και  παντελής  έλλειψη 

μηχανοργάνωσης) δημιουργούν έναν βρόχο από τον οποίο είναι δύσκολο να ξεφύγουν 

τα 13 υπερταμεία. Πρέπει να επισημανθεί ότι τα μεταφερόμενα ελλείμματα του ΤΣΑ 

και του ΤΑΕ «έπνιξαν» τελικά και το υγιές ΤΕΒΕ, όταν όλα μαζί συγχωνεύθηκαν στον 

Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα στην κύρια ασφάλιση θα ανέλθει σε 1,9 δις. ευρώ, 

στην επικουρική σε 46 εκατομμύρια ευρώ, στους φορείς ασθένειας θα φθάσει τα 21 

εκατομμύρια και στους φορείς πρόνοιας τα 176 εκατομμύρια ευρώ. Από τα στοιχεία 

προκύπτει αναμφισβήτητα ότι απειλείται  η βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής 

ασφάλισης και αυτό οφείλεται:

Στη ραγδαία αύξηση των δαπανών υγείας, οι οποίες από 6,9 δις. ευρώ το 2007 

έφθασαν τα 7,8 δις. ευρώ το 2008.

Στην επιδείνωση της αναλογίας μεταξύ ασφαλισμένων και συνταξιούχων, που 

διαμορφώνεται στο 1 προς 1,73. Την τελευταία δεκαετία οι συνταξιούχοι αυξήθηκαν 

κατά 10%, ενώ οι ασφαλισμένοι κατά 8%.

Στις  επενδύσεις  των  ασφαλιστικών  ταμείων,  οι  οποίες  παραμένουν 

εγκλωβισμένες και καταγράφουν, λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης, λογιστικού 

χαρακτήρα απώλειες ύψους –όπως εκτιμάται– 4 δις. ευρώ.

Στα οργανωτικά προβλήματα (κενές θέσεις προσωπικού και παντελής έλλειψη 

μηχανοργάνωσης).  Συνολικά  οι  κενές  θέσεις  φθάνουν  τις  7.655.  Εξ  αυτών  4.473 

αφορούν το διοικητικό προσωπικό (προβλεπόμενες 18.256 - υφιστάμενες 13.783) και 
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3.182  στο  υγειονομικό  προσωπικό  (προβλεπόμενες  20.376  -  υφιστάμενες  17.194). 

(express.gr, ημερομηνία ανάκτησης: 10/11/2008)

γ) Η ιδιωτική αγορά υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα:
     γενικά χαρακτηριστικά

Η  ανάλυση  της  κατάστασης  που  διαμορφώθηκε  την  τελευταία  20ετία 

προϋποθέτει τη διάκριση των ιδιωτικών νοσοκομείων στην Ελλάδα σε δύο κατηγορίες. 

Η  πρώτη  περιλαμβάνει  έναν  μικρό  αριθμό  –που  όμως  έχει  αυξηθεί  τα  τελευταία 

χρόνια– διακεκριμένων νοσοκομείων της Αθήνας και  της  Θεσσαλονίκης  κυρίως,  με 

δυναμικό 150-400 κρεβάτια το καθένα .Τα νοσοκομεία αυτά διαθέτουν αξιόλογο και 

έμπειρο  ιατρικό  δυναμικό  και  προσφέρουν  υψηλής  ποιότητας  ιατρικές  και 

ξενοδοχειακές υπηρεσίες, σε ιδιώτες ή ιδιωτικά ασφαλισμένους ασθενείς.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει έναν μεγαλύτερο αριθμό νοσοκομείων με 

δυναμικό μικρότερο από 150 κρεβάτια το καθένα, των οποίων ο αριθμός μειώνεται. 

Πρόκειται για νοσοκομεία που παρέχουν συγκριτικά κατώτερης ποιότητας υπηρεσίες, 

σε  πολύ  φθηνότερες  τιμές,  σε  ασθενείς  χαμηλότερης  κοινωνικό-οικονομικής 

κατάστασης, που καλύπτονται σχεδόν αποκλειστικά από τους πόρους της κοινωνικής 

ασφάλισης (Σουλιώτης 2000).

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν τα νευροψυχιατρικά θεραπευτήρια καθώς και 

οι μαιευτικές – γυναικολογικές κλινικές.

Η απαγόρευση της δημιουργίας νέων ιδιωτικών νοσοκομείων και της επέκτασης 

των υπαρχόντων με τον ιδρυτικό  νόμο του ΕΣΥ του 1983,  και  η  καθήλωση του –

καθορισμένου  από  το  κράτος–  νοσηλίου  που  αποδίδεται  στα  νοσοκομεία  από  την 

κοινωνική ασφάλιση σε χαμηλές τιμές, οδήγησε σε μεγάλη μείωση του αριθμού των 

ιδιωτικών κλινικών και κλινών την τελευταία 20ετία (Σουλιώτης 2000). Έτσι, με βάση 

στοιχεία του υπουργείου Υγείας, οι ιδιωτικές κλινικές μειώθηκαν από 468 το 1980 σε 

218  το  2000  και  οι  ιδιωτικές  κλίνες  από  25.075  το  1980  σε  15.806  το  2000.  Τα 

τελευταία  χρόνια,  λόγω  της  αλλαγής  του  νόμου  του  1992  και  της  απελευθέρωσης 

δυνάμεων της αγοράς, της σταδιακής αύξησης των νοσηλίων, της γενικότερης τάσης 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς ιδιωτικοποίηση και των ελλείψεων και ανεπαρκειών του 

δημόσιου  νοσοκομειακού  τομέα,  η  κατάσταση  αυτή  έχει  αρχίσει  να  μεταβάλλεται 

(Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας 2001 Tountas et al. , 2005).
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Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Γ.Γ. της Ε.Σ.Υ.Ε., το 2006 σε 

ολόκληρη τη χώρα καταγράφηκαν 15.082 κλίνες σε ιδιωτικά θεραπευτήρια επί συνόλου 

53.701  κλινών.  Όσον  αφορά  στον  ιατροτεχνολογικό  εξοπλισμό,  κατά  το  2006  στα 

ιδιωτικά  θεραπευτήρια  ήταν  εγκατεστημένο  το  27,9%  του  συνόλου  των  ιατρικών 

μηχανημάτων  υψηλής  τεχνολογίας.  Σύμφωνα  με  στοιχεία  της  Πανελλήνιας  Ένωσης 

Ιδιωτικών  Διαγνωστικών  Κέντρων,  σε  ολόκληρη  την  επικράτεια  εκτιμάται  ότι 

λειτουργούν πάνω από 400 κέντρα κάθε μορφής και μεγέθους. 

Τα  τελευταία  κυρίως  χρόνια  ο  κλάδος  χαρακτηρίζεται  από  σημαντικές 

ανακατατάξεις   λόγω των εξαγορών και συγχωνεύσεων μεταξύ εταιρειών των τριών 

ευρύτερων τομέων  δραστηριότητας  (γενικές  κλινικές,  μαιευτικές  και  γυναικολογικές 

κλινικές,  διαγνωστικά  κέντρα).  Αποτέλεσμα  της  τάσης  αυτής,  είναι  η  επικράτηση 

πολυδύναμων  επιχειρηματικών  ομίλων  παροχής  ιατρικών  υπηρεσιών,  οι  οποίοι 

προσφέρουν πλήρες εύρος υπηρεσιών διάγνωσης και θεραπείας.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ιδιωτικών μονάδων υγείας, είναι ιδιαίτερα έντονος 

τα  τελευταία  κυρίως  χρόνια  και  εστιάζεται  στην  ανανέωση  του  ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού,  στο  εύρος,  στην  αναβάθμιση  της  ποιότητας,  στην  ταχύτητα  των 

παρεχομένων  υπηρεσιών,  στην  επέκταση  του  δικτύου  (παρουσία  σε  περισσότερες 

περιοχές), αλλά και στη συνεργασία με ασφαλιστικούς φορείς  (ICAP 2008).

 Μία ακόμη –νέα για τη χώρα μας– πρακτική για την περαιτέρω ενδυνάμωση 

του ιδιωτικού νοσοκομειακού τομέα αποτελούν οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα (ΣΔΙΤ), επιλογή η οποία ήδη έχει υιοθετηθεί και εφαρμοσθεί σε πολλές χώρες 

(κυρίως στη Μ. Βρετανία), σε μια προσπάθεια αναβάθμισης των υπό δημόσιο έλεγχο 

υπηρεσιών,  με  τρόπο  που  –σύμφωνα  με  τους  υποστηρικτές  της–  εξασφαλίζει 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μικρότερη συμμετοχή του δημοσίου στην κάλυψη 

του κόστους.
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Υποδομές

 

Σχήμα 5 :Κατανομή των ιδιωτικών κλινών κατά γεωγραφική περιφέρεια (2004)

Πηγή: ΕΣΥΕ 2004,Τούντας κ συν. 2008

Σε  ό,τι  αφορά  την  κατανομή  των  κλινών  των  ιδιωτικών  θεραπευτηρίων, 

προέκυψε  ότι  στην  περιφέρεια  της  πρωτεύουσας  το  2004  ήταν  συγκεντρωμένο  το 

51,1% των ιδιωτικών κλινών (7.419 κλίνες) και στην περιφέρεια Μακεδονίας το 25,7% 

(3.732  κλίνες).  Η  περιφέρεια  με  τις  λιγότερες  ιδιωτικές  κλίνες  (30)  είναι  αυτή  της 

Ηπείρου (σχήμα 5)

Ζήτηση

Οι  σημαντικότεροι  από  τους  παράγοντες  που  επηρεάζουν  τη  ζήτηση  για 

ιδιωτικές   υπηρεσίες υγείας (πρωτοβάθμιες  και δευτεροβάθμιες) συνοψίζονται στους 

παρακάτω:

Δημογραφικοί  και  κοινωνικοί  παράγοντες  (ηλικία,  βιοτικό  επίπεδο,  τόπος 

διαβίωσης –πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας κλπ.). 

Οικονομικοί παράγοντες (εισόδημα, τιμές υπηρεσιών, επίπεδο ασφάλισης).

Το  επίπεδο  των  δημόσιων  νοσηλευτικών  υπηρεσιών.  Τυχόν  ελλείψεις  στη 

διάρθρωση,  οργάνωση  και  λειτουργία  των  νοσηλευτικών  ιδρυμάτων  του  δημοσίου 

(ώρες αναμονής στα εξωτερικά ιατρεία, συνθήκες νοσηλείας, ξενοδοχειακή υποδομή, 
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επάρκεια ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού κλπ.), στρέφουν συχνά το κοινό προς 

τις υπηρεσίες υγείας του ιδιωτικού τομέα.

Τα γραφειοκρατικά εμπόδια και οι μακρές λίστες αναμονής που παρατηρούνται 

κατά  τις  διαδικασίες  έγκρισης  και  πραγματοποίησης  σημαντικών  εξετάσεων  και 

παροχής διαγνωστικών υπηρεσιών από τα δημόσια ταμεία προς τους ασφαλισμένους 

τους,  αναγκάζουν  πολλούς  ασθενείς  να  καταφύγουν  στον  ιδιωτικό  τομέα.(βλέπε 

παρακάτω για λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή)

Ο παράγων τεχνολογία είναι βαρύνουσας σημασίας, δεδομένου ότι η προηγμένη 

τεχνολογία  σε  ιατρομηχανολογικό  εξοπλισμό  αυξάνει  τα  ποσοστά  θετικού 

αποτελέσματος στη διάγνωση και στη θεραπεία.

Σημαντικές είναι τα τελευταία χρόνια οι επενδύσεις από πλευράς του ιδιωτικού 

τομέα  στην  εξωνοσοκομειακή  περίθαλψη  και  στην  υψηλή  διαγνωστική  τεχνολογία, 

καθιστώντας με τον τρόπο αυτό την παροχή πολλών υπηρεσιών ταχύτερη, ευκολότερη 

και το σπουδαιότερο περισσότερο έγκυρη και αξιόπιστη.

Επιπλέον,  οι  ελλείψεις  μερικών  δημοσίων  θεραπευτηρίων  -  ιδιαίτερα  της 

επαρχίας – σε σύγχρονο διαγνωστικό και ιατρικό εξοπλισμό, σε κτιριακή υποδομή και 

σε επάρκεια κλινών και ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού, λειτουργούν συχνά προς 

όφελος του ιδιωτικού κλάδου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Σύμφωνα με στοιχεία για την κίνηση των θεραπευτηρίων της χώρας κατά την 

περίοδο  1990-2004,  προκύπτει  μείωση  του  μέσου  χρόνου  νοσηλείας  (ημέρες 

νοσηλείας  /εξελθόντα  ασθενή)  από  9,9  ημέρες  το  1990  σε  7,9  ημέρες  το  2004. 

Αναφορικά με το μέγεθος της νοσηλευτικής κίνησης στα διάφορα θεραπευτήρια της 

χώρας κατά ειδικότητα (πίνακας Π2.2 και σχήμα 6),διαχρονική αύξηση παρουσιάζει ο 

συνολικός  αριθμός  των  ημερών  νοσηλείας  την  περίοδο  1995-2004.  Η  μέση  ετήσια 

πληρότητα εμφανίζεται ανοδική φθάνοντας στο 85% το 2004 από 66% το 1995. 

Σχετικά  με  τη  νοσηλευτική  κίνηση  των  θεραπευτηρίων  κατά  γεωγραφικό 

διαμέρισμα  στα  νοσοκομεία  της  πρωτεύουσας  πραγματοποιήθηκε  το  46%  των 

συνολικών ημερών νοσηλείας για το 2004 (σχήμα 6).
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Σχήμα 6 : Νοσηλευτική κίνηση θεραπευτηρίων (1995-2004)

Πηγή : Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε 

Χαρακτηριστικά της Ζήτησης

Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η εξέλιξη της μέσης μηνιαίας δαπάνης υγείας των 

νοικοκυριών  σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  των  δύο  τελευταίων  Ερευνών 

Οικογενειακών Προϋπολογισμών της Ε.Σ.Υ.Ε. (1998/99 και 2004/05). Όπως προκύπτει 

από τον εν λόγω πίνακα, αύξηση κατά 35,9% παρουσιάζει το ύψος της συγκεκριμένης 

δαπάνης μεταξύ των δύο εξεταζομένων περιόδων, το δε μερίδιο αυτής στο σύνολο των 

μέσων μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών αυξήθηκε από 6,82% σε 7,15%. Η τελευταία 

Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών πραγματοποιήθηκε από την Ε.Σ.Υ.Ε.  κατά 

την περίοδο Φεβρουάριος 2004 – Ιανουάριος 2005, σε τελικό δείγμα 6.555 νοικοκυριών 

και σε 17.386 μέλη τους σε ολόκληρη τη χώρα, με σκοπό τη συγκέντρωση αναλυτικών 

πληροφοριών για την αξία των αγορών και των σε είδος απολαβών των νοικοκυριών, 

καθώς  και  των  δημογραφικών  και  κοινωνικών  χαρακτηριστικών  αυτών  και  των 

κατοικιών τους. 
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Πίνακας 2 Μέση μηνιαία δαπάνη υγείας των νοικοκυριών
                  1998/1999 2004/2005. Ρυθμός Μεταβολής

Πηγή : ΕΣΥΕ/Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών

Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  της  εν  λόγω έρευνας,  οι  συνολικές  μέσες  μηνιαίες 

δαπάνες υγείας ανά νοικοκυριό σε όλες τις περιοχές της χώρας για την συγκεκριμένη 

περίοδο, ανήλθαν σε €128,17 αντιπροσωπεύοντας το 7,15% του συνόλου των μηνιαίων 

αγορών ανά νοικοκυριό.

Η μεγαλύτερη αναλογία δαπανών υγείας στο σύνολο των αγορών αντιστοιχεί 

στα νοικοκυριά των αγροτικών περιοχών (8,28%) και η μικρότερη στα νοικοκυριά της 

περιφέρειας πρωτευούσης (6,9%), ενώ σε απόλυτες τιμές, τα νοικοκυριά που ζουν στην 

πρωτεύουσα εμφανίζουν την υψηλότερη μέση μηνιαία δαπάνη (€138,84). Επίσης, για 

όλες  τις  κατηγορίες  των  περιοχών,  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  δαπανών  υγείας 

αντιστοιχεί στις υπηρεσίες των οδοντιάτρων και ακολουθούν οι δαπάνες για ιατρικές 

υπηρεσίες  γενικά.  Οι  δαπάνες  για  φάρμακα  και  νοσοκομειακή  περίθαλψη  είναι 

συγκριτικά χαμηλότερες.

Με κριτήριο το μέγεθος  του νοικοκυριού ,  η μεγαλύτερη αναλογία δαπανών 

υγείας στο σύνολο των μηνιαίων αγορών παρουσιάζεται στα νοικοκυριά με δύο μέλη 

(8,77%) και η μικρότερη στα νοικοκυριά με τέσσερα μέλη (6,08%), ενώ σε απόλυτες 

τιμές, η μέση μηνιαία δαπάνη υγείας αυξάνεται όσο αυξάνονται και τα μέλη του κάθε 

νοικοκυριού.
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Σχήμα 7 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών (2004/05)
               (α) κατά κατηγορία περιοχής (β) κατά αριθμό μελών

Πηγή: ΕΣΥΕ / Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004/05

Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  ο  ο  μέσος  όρος  των μηνιαίων δαπανών υγείας  των 

νοικοκυριών κατά γεωγραφική περιφέρεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του εν λόγω , στην 

περιφέρεια  των  Ιονίων  Νήσων  παρουσιάζονται  οι  υψηλότερες  δαπάνες  υγείας 

(€195,10), ενώ στην ίδια γεωγραφική περιφέρεια παρουσιάζονται και οι  υψηλότερες 

δαπάνες  τόσο  για  παραϊατρικές  υπηρεσίες  (€20,32)  όσο  και  για  νοσοκομειακή 

περίθαλψη (€43,83). Αντίθετα, η Ήπειρος παρουσιάζει τις χαμηλότερες δαπάνες υγείας.

Τέλος, στον πίνακα Π2.7 του παραρτήματος παρουσιάζεται η εγχώρια ιδιωτική 

κατανάλωση υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών της 

Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. Όπως προκύπτει από  προσωρινά στοιχεία του εν λόγω πίνακα, ο μέσος 

ετήσιος  ρυθμός  μεταβολής των δαπανών των νοικοκυριών  (σε  τρέχουσες  τιμές)  για 

ιδιωτική υγεία ανήλθε για την περίοδο 2001-2006 σε 3,8%, ενώ σε υψηλότερα επίπεδα 

κυμάνθηκε ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δαπανών για δημόσια υγεία (5,6%).

Επειδή όμως η μετακύλιση του χρηματοδοτικού βάρους των υπηρεσιών υγείας 

στα οικογενειακά εισοδήματα συνιστά ένα εξαιρετικά υψηλό πρόσθετο βάρος για το 

μέσο Ελληνικό νοικοκυριό και ασκεί ζημιογόνες επιδράσεις στην ευχερή και ισότιμη 

πρόσβαση στις  υπηρεσίες  υγείας,  είναι  αναγκαία  η  θέσπιση κανόνων,  οι  οποίοι  θα 

αποτελέσουν  την  προστατευτική  ασπίδα  στα  δικαιώματα  των  καταναλωτών 

(Κυριόπουλος 2000).
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Ευρωπαϊκή Εμπειρία

Τα τελευταία  χρόνια παρατηρούνται  σημαντικές  αλλαγές  στη λειτουργία  του 

ιδιωτικού τομέα υγείας στις διάφορες χώρες της Ε.Ε., οι οποίες συνδυάζονται τόσο με 

δημογραφικούς παράγοντες, όσο και με τη μείωση του κρατικού παρεμβατισμού αλλά 

και την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Σε  αρκετές  χώρες  της  Ε.Ε.,  η  ιδιοκτησία  των  ιδιωτικών  θεραπευτηρίων 

μεταβιβάζεται σταδιακά από ομάδες ιατρών σε μεγάλους χρηματοοικονομικούς ομίλους 

ή  ασφαλιστικούς  οργανισμούς,  οι  οποίοι  με  τη  σειρά  τους  εισάγουν  σύγχρονες 

μεθόδους  προώθησης  πωλήσεων  με  γνώμονα  την  ποιοτική  αναβάθμιση  των 

παρεχομένων υπηρεσιών (ICAP 2008).

«Ο ιδιωτικός τομέας ανταποκρίνεται στην ζήτηση, ενώ ο δημόσιος καλύπτει τις  

ανάγκες»

Rudolf Klein 1982
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

α) Εννοιολογική προσέγγιση κόστους

Πρόκειται για το σύνολο των δαπανών, που έχουν σχέση με την παραγωγή και 

την προσφορά υπηρεσιών υγείας και παρέχονται στον ευρύτερο χώρο του νοσοκομείου. 

Στις  υπηρεσίες  υγειονομικής  φύσεως  οι  πόροι  είναι  το  ανθρώπινο  δυναμικό,  το 

αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, ο τεχνολογικός εξοπλισμός, το κεφαλαιουχικό κόστος 

και το κόστος υποστηρικτικών λειτουργιών.

Στόχος  είναι  η  αποτελεσματική  και  αποδοτική  διαχείριση  των  πόρων  του 

νοσοκομείου.  Είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται το κόστος, να παρακολουθείται η 

συμπεριφορά του και να λαμβάνονται αποφάσεις που θα έχουν άμεση συσχέτιση με τις 

ανάγκες του νοσοκομείου και το κόστος.

Αποφάσεις όπως:

Είναι  απαραίτητο  να  αυξηθεί  ο  αριθμός  του  νοσηλευτικού  προσωπικού  του 

Χειρουργικού τμήματος;

Χρειάζεται να προσληφθεί και άλλος εφημερεύον ιατρός;

Συμφέρει το νοσοκομείο να διατηρεί παθολογοανατομικό τμήμα προκειμένου 

να  έχει  τα  αποτελέσματα  των  βιοψιών  ή  είναι  προτιμότερο  τα  δείγματα  να  απο-

στέλλονται σε δημόσιο νοσοκομείο;

Όπως γίνεται κατανοητό η μέτρηση του κόστους είναι μια περίπλοκη διαδικασία 

και προφανώς εξαρτάται από το τι ζητήται να κοστολοπγηθεί. Σαφώς παράγοντες όπως

 η ακρίβεια των πληροφοριών

 η σχετικότητα των πληροφοριών

 η επικαιρότητα των πληροφοριών

 η ικανότητα του αναλυτή να συνθέσει και να ερμηνεύσει τις πληροφορίες 

   είναι καθοριστικοί και σίγουρα διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα.
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Είδη κόστους

Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητη μια αναφορά σε όρους που σχετίζονται με 

το κόστος όπως είναι η μονάδα κόστους, τα κοινά κόστη, το συνολικό κόστος, το άμεσο 

και το έμμεσο κόστος, το αμετάβλητο και το μεταβλητό, το μέσο, το επιπρόσθετο, το 

οριακό και το κόστος ευκαιρίας, το άμεσο ιατρικό κόστος, το άμεσο μη ιατρικό,  το 

ακαθόριστο και το δευτερογενές κόστος. (Σούλης1998).

 Το  κόστος  μπορεί  να  είναι  σταθερό  πχ.  ενοίκια,  μισθοί  κλπ.  συνεπώς 

ανεξάρτητα από το αριθμό των νοσηλευθέντων ασθενών, ανεξάρτητα από την κάλυψη 

των κλινών και ανεξάρτητα από την μέση διάρκεια νοσηλείας του Νοσοκομείου,  το 

κόστος αυτό θεωρείται δεδομένο και παραμένει σταθερό.

Ακόμη το κόστος μπορεί να είναι μεταβλητό, που σημαίνει ότι όσο αυξάνει ο 

αριθμός των νοσηλευθέντων ασθενών, τόσο περισσότερο αυξάνει και το λειτουργικό 

κόστος του Νοσοκομείου, δηλαδή τρόφιμα, φάρμακα, αναλώσιμα υλικά κλπ.

Έτσι με βάση τα παραπάνω, το συνολικό κόστος του Νοσοκομείου, δηλαδή το 

νοσοκομειακό κόστος, αποτελείται από τα δυο είδη κόστους: 

α) το σταθερό κόστος και β) το μεταβλητό κόστος,

Το  ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΚΟΣΤΟΣ  ισούται  με  το  άθροισμα  του  ΣΤΑΘΕΡΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ και του ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ.

Μονάδα κόστους: οτιδήποτε ζητούμε να κοστολογηθεί.

Κοινά κόστη: όσα απαιτούνται για τη θεραπεία περισσοτέρων από μιας ομάδας 

υπηρεσιών ή ασθενών.

Συνολικό κόστος: το σταθερό και το μεταβλητό κόστος.

Άμεσο κόστος:  συνδέεται με καθαρό τρόπο και άμεσα με το αντικείμενο του 

κόστους  και  αφορά  το  κόστος  των  παραγωγικών  συντελεστών.  Αποτελεί  το 

μέρος εκείνο του κόστους που προκαλεί ένας ασθενής στο Νοσοκομείο και που 

μπορεί να συνδεθεί άμεσα με αυτόν και του να χρεωθεί απευθείας σε μία βάση 

αιτίας - αποτελέσματος. Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους που προκαλεί ένας 
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ασθενής στο Νοσοκομείο είναι άμεσο. Για παράδειγμα, η εργασία νοσηλευτών 

και των γιατρών, οι κλινικές προμήθειες (υλικά) που καταναλώνονται γι' αυτόν . 

Επίσης,  οι  εξειδικευμένες  υπηρεσίες  που χρησιμοποιεί,  μπορούν να χρεωθούν 

απευθείας σε αυτόν (πχ. χρήση χειρουργείου,  διαγνωστικές και εργαστηριακές 

εξετάσεις, φάρμακα κλπ).

Οι  καταναλωτές  νοσοκομειακών υπηρεσιών δηλαδή,  συμμετέχουν σε ένα  από τα 

κέντρα ιατρό-νοσηλευτικής παροχής, που είναι :

 Τα Εξωτερικά Ιατρεία

 Τα χειρουργεία

 Οι κλινικές

Τα  κέντρα  άμεσων  νοσηλευτικών  παροχών   διασυνδέονται  στην  βασική  τους 

λειτουργία  από  τρία  συμπληρωματικά  και  αλληλοσυνδεόμενα  οργανωτικό-

λειτουργικά κέντρα:

 Των εργαστηρίων

 Του φαρμακείου

 Των τμημάτων αποκατάστασης

δηλαδή των τμημάτων εκείνων που παρέχουν άμεσα αγαθά και υπηρεσίες διαγνωστικής 

φύσης,  αποκατάστασης,  υπηρεσίες  όμως  άμεσων  ιατρικών  παροχών  που  συμμετέχει 

πάντα ο ασθενής.

Έμμεσο κόστος: Συμπεριλαμβάνει κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται για την 

υποστήριξη της βασικής (Ε.Ι., Χειρουργεία ,Κλινικές) και συμπληρωματικής φροντίδας 

Δηλαδή, όλα τα μη άμεσα κόστη, που δεν συνδέονται άμεσα με την παραγωγική 

διαδικασία (δηλ. την «παροχή υπηρεσιών υγείας») και ως εκ τούτου δεν μπορούν να 

βαρύνουν απευθείας κάποιο συγκεκριμένο Τμήμα του νοσοκομείου και που αντιστοιχούν 

στις πιο κάτω υποστηρικτικές λειτουργίες: (Γούλα 2007).
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 Διοικητικές

 Οικονομικές

 Τεχνικές 

 Διατροφής 

 Επιστασίας

 Ιματισμού

 Καθαριότητας 

 Αποστείρωσης

Αμετάβλητο/Σταθερό κόστος:    είναι   εκείνο   που   στο   σύνολο   του 

παραμένει  αναλλοίωτο  κατά  τις  αυξομειώσεις  της  ποσότητας  των  εκροών. 

Περιλαμβάνει τις δαπάνες για τα κτίρια, μηχανήματα, εξοπλισμό (αποσβέσεις), ενοίκια, 

αμοιβές για μόνιμο ή επί σύμβαση ορισμένου χρόνου ειδικευμένο προσωπικό, τόκους 

για δανεισμό.

Μεταβλητό: έχει άμεση εξάρτηση    από    την    ποσότητα   των    εκροών 

(πχ.  το κόστος των αναλώσιμων  υλικών που χρησιμοποιούνται  κατά την διάρκεια 

μιας  χειρουργικής  επέμβασης  αυξάνεται  όσο  περισσότερες  επεμβάσεις 

πραγματοποιούνται). Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται 

 οι δαπάνες για αγορά αναλώσιμων

 οι δαπάνες για αγορά υγειονομικού υλικού

 οι δαπάνες για ενέργεια

 οι δαπάνες για επικοινωνία

 οι δαπάνες για προμήθεια ειδών διατροφής

 οι δαπάνες για ιματισμό

       (Γούλα 2007)

Επιπρόσθετο  κόστος: εκείνο  που  επέρχεται  από  μια  απόφαση  και  που  δεν 

επέρχεται αν δεν είχε ληφθεί.

Επειδή το συνολικό κόστος δεν μας παρέχει αρκετές πληροφορίες, επιδιώκουμε 

τον προσδιορισμό του μέσου κόστους και του οριακού κόστους. 
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Το μέσο κόστος  ή κόστος ανά μονάδα προϊόντος διακρίνεται σε:

Μέσο κόστος

Μέσο σταθερό-πάγιο

Μέσο μεταβλητό.

Συνήθως  χρησιμεύει  για  την  συγκριτική  διερεύνηση  μεταξύ  του  κόστους 

προϊόντων  –υπηρεσιών  μεταξύ  ομοειδών  παραγωγικών  μονάδων  –νοσοκομείων  και 

αποτελεί  την  βάση  για  την  δημιουργία  συγκριτικών  αξιολογικών  δεικτών  μεταξύ 

επιχειρήσεων-μονάδων,μεταξύ  παραγωγικών  τομέων  όπως  κλινικές,μεταξύ  ομοειδών 

παραγωγικών μονάδων όπως μέσο κόστος ανά ασθενοημέρα

 

 Μέσο  κόστος:  Συνολικό  κόστος/Συνολικό  παραγόμενο  προϊόν  (πχ 

ασθενοημέρες)

Οριακό  κόστος:  απεικονίζει  την  μεταβολή  που  προκύπτει  για  το  συνολικό 

κόστος με την παραγωγή μίας επιπλέον ή μίας λιγότερης μονάδας του προϊόντος.

Λέγοντας  οριακό  κόστος,  εννοούμε  την  μεταβολή  που  επέρχεται  στο 

νοσοκομειακό κόστος  από μία μικρή μεταβολή του αριθμού  των ασθενών,  δηλαδή, 

οριακό  κόστος  (ΜC)  είναι  ο  λόγος  της  μεταβολής  του  συνολικού  νοσοκομειακού 

κόστους (ΤC) δια της μεταβολής του αριθμού των ασθενών (Q) και δίνεται από τον 

τύπο:

Οριακό  Κόστος:  Μεταβολή  Συνολικού  Κόστους  (ΔTC)/Μεταβολή  αριθμού 

ασθενών (ΔQ)

Κόστος ευκαιρίας: το αποτέλεσμα που θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί εάν οι 

πόροι δεν δεσμεύονταν σε ένα πρόγραμμα αλλά σε κάποιο άλλο. Αν και δεν είναι πάντα 

εύκολο  να   αποτιμηθεί  πλήρως  το  κόστος   μιας   θεραπείας  ή   ενός  υγειονομικού 

προγράμματος  εντούτοις  υπάρχουν  ορισμένοι  παράμετροι  που  πρέπει  να  συνυπο-

λογίζονται για να υπάρχει ένας όσο το δυνατόν πληρέστερος υπολογισμός του κόστους. 

Αυτές είναι οι εξής:

Άμεσο  ιατρικό  κόστος:    αναφέρεται  σε  όλες  τις  ιατρικές  υπηρεσίες  που 

παρέχονται  στα  πλαίσια  του  συστήματος  υγείας.  Κατά  συνέπεια  περιλαμβάνει  το 
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κόστος  των  αμοιβών  του  προσωπικού,   των  διαγνωστικών   εξετάσεων,  των  χορη-

γούμενων φαρμάκων, της νοσηλείας και των χρησιμοποιούμενων υλικών.

Άμεσο μη ιατρικό κόστος:  εκείνο το οποίο επιβαρύνει τον ασθενή και τους 

οικείους του. Οικιακή βοήθεια, μεταφορά στον τόπο της θεραπείας.

Ακαθόριστο/κρυφό  κόστος:  αναφέρεται  σε  ό,τι  δεν  μπορεί  να  αποτιμηθεί 

ποσοτικά  και  αφορά τις  επώδυνες  καταστάσεις  και  τα  αρνητικά  συναισθήματα που 

βιώνουν ο ασθενής και οι συγγενείς του.

Τέλος  αξίζει  να  επισημανθεί  και  το   Κόστος  για  άλλες  υπηρεσίες  ή 

άτομα (συμπληρωματικό    ή    δευτερογενές   εξωτερικό    κοινωνικό    κόστος), το 

οποίο αναφέρεται στη χρηματική αξία των πρόσθετων επιβαρύνσεων της τοπικής ή και 

της ευρύτερης κοινωνίας για την   ανάπτυξη δευτερογενών δράσεων ή της επιβάρυνσης 

κοινωνικών  ομάδων  από τη διαφορετική  χρήση  των διαθέσιμων πόρων.

Άλλοι Δείκτες Κόστους ( Σούλης 1998):

Μέσο ημερήσιο κόστος:  TC (χρονικής περιόδου)/Ημέρες νοσηλείας

Για το σύνολο των ασθενών: TC (χρονικής περιόδου)/Ημέρες νοσηλείας

Για ειδική κατηγορία: TC  κλινικής/Αρ.  ημερών  νοσηλείας  της 
κλινικής χρονικής περιόδου t

Ανά ασθενή γενικά: TC νοσοκομείου/Αρ. ασθενών

Ανά ασθενή ειδικής κλινικής: TC κλινικής/Αρ. ασθενών κλινικής

Το ημερήσιο κόστος μας βοηθά να προσδιορίσουμε το ποσό που δαπανά το 

νοσοκομείο  ανά  ημέρα  νοσηλείας  για  το  σύνολό  των  ασθενών,  ή  κάποιας  ειδικής 

κατηγορίας ασθενών που νοσηλεύονται σε αυτό.

Κόστος  ανά  κλίνη  =  Συνολικό  κόστος  (t  περιόδου)/Αριθμός   αναπτυγμένων 

κλινών
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Το κόστος  ανά κλίνη  μας  βοηθά να υπολογίσουμε  το κόστος  της  κάθε  μιας 

κλίνης  για  μια  συγκεκριμένη  χρονική  περίοδο  ή  μιας  ημέρας,  για  το  σύνολο  του 

νοσοκομείου ή για ειδικές κλίνες πχ. ΜΕΘ

Αιτιολογικοί παράγοντες διαμόρφωσης νοσοκομειακού κόστους 

(Γούλα 2007)

Το μέγεθος του νοσοκομείου

Το είδος του νοσοκομείου

Το επίπεδο κάλυψης του νοσοκομείου

Η νομική μορφή του νοσοκομείου

Η μέση διάρκεια νοσηλείας

Το ποσοστό κάλυψης κλινών – ο βαθμός πληρότητας

Η Γεωγραφική θέση του νοσοκομείου

Η προσπελασιμότητα του νοσοκομείου

Η πολιτική απασχόλησης και η πολιτική διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Η παραγωγικότητα της εργασίας

Η οργάνωση της εργασίας

Η πιστοληπτική ικανότητα,η χρηματο-οικονομική πολιτική και η δυνατότητα 
δανεισμού

Οι δεξιότητες- ικανότητες των ανθρώπινων πόρων

Η μορφή της αγοράς

Η πολιτική των μισθών

Η δύναμη των προμηθευτών

Η επιρροή της ιατροφαρμακευτικής και βιοϊατρικής τεχνολογίας

Το νοσολογικό φάσμα του πελατειακού πληθυσμού

Η δυνατότητα επιλογής πελατών ασθενών

η υποχρεωτική εκπαίδευση και εξειδίκευση των επαγγελματιών υγείας
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β) Κοστολόγηση νοσοκομειακών υπηρεσιών 

Σημειώνεται ότι σε πολλές χώρες, με ζητούμενο τον έλεγχο του κόστους των 

νοσοκομειακών  δαπανών  εφαρμόζονται  σύγχρονες  επιστημονικές  μέθοδοι 

κοστολόγησης. Οι σημαντικότερες είναι οι εξής (Βλάσση, 2007):

  1. Κοστολόγηση κατά φάσεις

2. Κοστολόγηση με βάση το ενιαίο αντικείμενο κόστους (job order costing)

3. Κατάταξη ασθενών και ασθενειών σε Διαγνωστικές Ομάδες

4. Κοστολόγηση κατά δραστηριότητες (Activity Based Costing)

Κοστολόγηση κατά φάσεις 

Η  μέθοδος  αυτή,  η  οποία  αποτελεί  ένα  από  τα  παραδοσιακά  συστήματα 

κοστολόγησης μπορεί να έχει πρακτική εφαρμογή σε περιπτώσεις μαζικής παραγωγής 

ομοιόμορφων προϊόντων, που έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Σε τέτοιες συνθήκες, όπου 

οι μονάδες παραγωγής παράγονται σε μια χρονική περίοδο και τους αναλογεί το ίδιο 

κόστος  καθώς  επίσης  όλα  τα  προϊόντα  καταναλώνουν  ακριβώς  τις  ίδιες  εισροές. 

Μπορεί  η  μέθοδος  αυτή  ν’  αποδώσει  σε  επαναλαμβανόμενες  τυποποιημένες 

διαδικασίες -βιομηχανική παραγωγή – προϊόν ( Βινιέρης, 1998)) . 

Κοστολόγηση με βάση το ενιαίο αντικείμενο κόστους (job order costing) 

Το  τυπικό  μοντέλο  job  order  costing  για  τους  οργανισμούς  υγείας  είναι  η 

αντιμετώπιση  του  ασθενούς  ως  τελικού  προϊόντος  και  ο  ακριβής  καθορισμός  της 

εργασίας ή του υλικού που χρησιμοποιείται για τον κάθε ασθενή χωριστά. Όταν ένας 

ασθενής μπαίνει σε έναν οργανισμό υγείας και ξεκινά η διαδικασία περίθαλψής του, 

μετατρέπεται  σε  χαρτί  κόστους,  το  οποίο  αποτελεί  μέρος  του  συνολικού  ιατρικού 

φακέλου. Ότι χρησιμοποιείται καταγράφεται στο χαρτί κόστους. Στον ιατρικό φάκελο 

φαίνεται η ακριβής ποσότητα κάθε υλικού που χρησιμοποιήθηκε. Το σημαντικό είναι ο 

συσχετισμός  του  ασθενούς  με  τους  πόρους  που  καταναλώνονται  γι’  αυτόν.  Στην 

συνέχεια εντοπίζεται ο χρόνος που αφιερώνει ο κάθε υπάλληλος όταν έρχεται σε άμεση 
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επαφή  με  τον  ασθενή.  Σκοπός  είναι  ο  προσδιορισμός  του  κόστους  διαφορετικών 

ασθενών έτσι ώστε τα κόστη αυτά να μπορούν να συγκριθούν με τα έσοδα από τους 

ασθενείς ( Μιχας  2005, Παπαχριστόπουλος 2007).

Κατάταξη ασθενών και ασθενειών σε Διαγνωστικές Ομάδες

Απ’  όσα  συστήματα  κατάταξης  ασθενειών  ή  ασθενών  έχουν  εφαρμοσθεί  τα 

D.R.Gs είναι τα πιο δημοφιλή. Για τον λόγο αυτό στις ΗΠΑ, για πρώτη φορά οι  Robert 

Barclay  Fetter  και  John  Devereaux  Thompson  στο  Yale  University,  πρότειναν  την 

κατάταξη των ασθενών σε  ομοειδείς  διαγνωστικές  κατηγορίες.  Αυτές  οι  κατηγορίες 

υπολογίστηκαν  μετά  από  πρωτότυπη  έρευνα  σε  μεγάλο  δείγμα  πληθυσμού 

(εκατοντάδες  χιλιάδες  άτομα),  όπου  προέκυψαν  μέσα  από  στατιστική  ανάλυση 

κατηγορίες ασθενειών οι οποίες είχαν σχέση με τις βασικές παθολογικές κατηγορίες και 

οι  οποίες  παρουσίαζαν την μεγαλύτερη ομοιότητα ως προς τα θεραπευτικά μέσα τα 

οποία απαιτούσαν. Προέκυψαν έτσι 470 κατηγορίες ασθενειών, η κάθε μία από αυτές 

χαρακτηριζόμενη  από  ορισμένες  μεταβλητές  (όπως  πρωτογενής  και  δευτερογενής 

διάγνωση,  ηλικία,  ύπαρξη  χειρουργικής  επέμβασης,  κλπ.),  ενώ  και  η  διάρκεια  της 

νοσηλείας αποτέλεσε βασική παράμετρο της κατηγοριοποίησης (Πολύζος, Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 

1999).

  Κοστολόγηση κατά δραστηριότητες (Activity Based Costing)

 Κοστολόγηση  ανά  δραστηριότητα  είναι  ο  επιμερισμός  του  κόστους  σε 

συγκεκριμένες  σειρές  πράξεων  και  δραστηριότητες  που  πραγματοποιούνται  στο 

νοσοκομείο. Σχετίζεται με την ικανότητα της διοίκησης να προσδιορίσει ποιες είναι οι 

σειρές των προσφερόμενων πράξεων και δραστηριοτήτων και με τον προσδιορισμό των 

επιμέρους  διαδικασιών  που χρησιμοποιούνται  για  καθεμιά  φροντίδα  και  πράξη ανά 

εισαγόμενο ασθενή.  Όπως περιγράφουν ο Balakrishnan et  al  (1996),  το νοσοκομείο 

είναι μια σειρά ομόκεντρων, σχετιζομένων σφαιρών ανθρωπίνων υπηρεσιών γύρω από 

την κεντρική αποστολή του να παράσχουν φροντίδα στον ασθενή  (McGowan et  al, 

2007).

Υπάρχουν δύο απαιτήσεις  για  την αποτελεσματική  εφαρμογή της μεθόδου. 

Πρώτα απαιτείται  επακριβής και άμεση πληροφορία για το κάθε είδος κόστους που 
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σχετίζεται  με  κάθε  προσφερόμενη  διαδικασία.  Είναι  εξαιρετικά  περίπλοκο  να 

προσδιοριστούν οι φροντίδες και οι ιατρικές πράξεις που προσφέρονται ακόμα και σε 

ένα  μεσαίο  σε  χωρητικότητα  νοσοκομείο.  Χρειάζεται  σοβαρή  προσπάθεια  για  να 

προσδιοριστούν  τα  στοιχεία  κόστους  των  επιμέρους  δραστηριοτήτων  και  πρέπει  να 

γίνεται επιμερισμός του κόστους σε καθημερινή βάση και ανά ασθενή για να επιτύχει η 

μέθοδος. Επίσης απαιτείται η ύπαρξη χρηματοδότησης διότι η εφαρμογή της μεθόδου 

έχει υψηλό κόστος. Τα παλαιά συστήματα  θάβουν το κόστος της κακής ποιότητας σε 

ανεπαρκώς κατανοητούς "φουσκωμένους" απολογισμούς, που καθιστούν δύσκολο το 

να ανακαλυφθούν οι ανεπάρκειες ( King, 1994).

Η A.B.C.  μελετάει-αναγνωρίζει  τις  δραστηριότητες  που λαμβάνουν χώρα σε 

μονάδα, ανιχνεύει τα κόστη αυτών των δραστηριοτήτων και χρησιμοποιεί διάφορους 

οδηγούς κόστους για να εντοπίσει και να αποδώσει το κόστος των δραστηριοτήτων στα 

τελικά προϊόντα και υπηρεσίες. Στο χώρο της υγείας υπάρχουν δυσκολίες εφαρμογής 

για τους παρακάτω λόγους (McGowan et al, 2007).

• Η υγειονομική περίθαλψη είναι κάτι αφηρημένο και επομένως δύσκολο στο να είναι 

λειτουργική,  και  αυτό  γιατί  το  περισσότερο  μέρος  της  δραστηριότητάς  της  δεν 

μπορεί να παρακολουθηθεί και συνεπώς να μετρηθεί το νοσοκομειακό προϊόν.

• Οι δραστηριότητες είναι περίπλοκες και συνεπώς το κόστος δεν ευδιάκριτο.

• Τα ενδιάμεσα  προϊόντα  είναι  σκορπισμένα  σε  διάφορους  χώρους  και  απαιτείται 

διαφορετικό επίπεδο ανάλυσης για κάθε προϊόν.

• ένα περιβάλλον που περιλαμβάνει δύο ομάδες με φαινομενικά αντίθετους στόχους - 

τους γιατρούς που πασχίζουν να ανεβάσουν τα «standards» της υψηλού επιπέδου 

περίθαλψης και τους διαχειριστές που προσπαθούν να ελέγξουν το κόστος

Για να μπορέσει να εφαρμοστεί η μέθοδος αυτή σε μονάδες παροχής ιατρικών 

υπηρεσιών  θα  πρέπει  τα  νοσοκομειακά  κόστη  να  επιμεριστούν  σε  κατηγορίες 

δραστηριότητας και επίσης τα κόστη αυτά θα πρέπει να κατανέμονται απ’ αυτές τις 

δραστηριότητες ατομικά στους ασθενείς χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους οδηγούς 

κόστους.

Αξίζει  να  σημειωθεί  πως  οι  δραστηριότητες  που  λαμβάνουν  χώρα  σε  ένα 

νοσοκομείο είναι τόσες πολλές που δεν είναι οικονομικά εφικτό να δημιουργηθεί μια 
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ομάδα κατηγοριοποίησης για κάθε δραστηριότητα. Συνεπώς κάποιες δραστηριότητες θα 

πρέπει να αθροιστούν για να δημιουργηθούν κατηγορίες-ομάδες.

 Επίσης χρειάζεται ένας οδηγός κόστους που θα μπορεί να αποδώσει το κόστος 

αυτών  των  δραστηριοτήτων  στις  επιμέρους  διαδικασίες.  Θα  πρέπει  να  προσέξουμε 

ώστε απ’ την μία πλευρά να μην δημιουργηθούν πολλές ομάδες δραστηριοτήτων και 

γίνει η εφαρμογή του συστήματος περίπλοκη και από την άλλη να μην συμπεριληφθούν 

πολλές ενέργειες μέσα σε μία ομάδα και μειωθεί η ικανότητα του οδηγού κόστους να 

αποδώσει με ακρίβεια τους πόρους που καταναλώθηκαν ανά ασθενή.

Όταν πρόκειται να μελετήσουμε ένα συγκεκριμένο τμήμα του νοσοκομείου δεν 

θα  ασχοληθούμε  με  όλες  τις  διαδικασίες  του  νοσοκομείου,  αλλά  με  την  κρίσιμη 

διαδρομή  που  έχει  να  κάνει  παροχή  συγκεκριμένης  υπηρεσίας.  Πρόκειται  για  την 

διαδρομή  εκείνη  που  ακολουθείται  από  το  νοσηλευτή  και  τον  ιατρό  για  ένα 

συγκεκριμένο ασθενή και χρησιμοποιείται σε κάθε βάρδια και σε κάθε διαδοχικό τμήμα 

δια μέσω του οποία κατευθύνεται η ροή της φροντίδας.

γ) Τρόπος αποζημίωσης των νοσοκομειακών υπηρεσιών: ημερήσιο νοσήλιο

Αναφερθήκαμε ήδη στον τρόπο αποζημίωσης των νοσοκομειακών υπηρεσιών 

στην  Ελλάδα,το  ημερήσιο  νοσήλιο.  Το  κλασσικό  αυτό  υπόδειγμα  χρηματοδότησης, 

αφορά  στην  καταβολή  του  αντιτίμου  της  νοσοκομειακής  περίθαλψης  απο  τον 

νοσηλευόμενο  –είτε  απ’ευθείας  είτε  μέσω  του  ασφαλιστικού  του  φορέα  . 

Επισημαίνουμε  επίσης  πως  η  εκ  των  υστέρων  αυτή  μορφή  αποζημίωσης  των 

νοσοκομειακών  υπηρεσιών  έχει  γίνει  αντικείμενο  σημαντικής  κριτικής,  λόγω  των 

πληθωριστικών  πιέσεων  που  υποστηρίζεται  οτι  ασκεί  στο  σύστημα  υγείας,  με 

αποτέλεσμα να έχει  εγκαταλειφθεί  απο όλα σχεδόν τα σύγχρονα συστήματα υγείας. 

Συγκεκριμένα,  η χρηματοδότηση με ημερήσιο νοσήλιο,  δυσχεραίνει  τον έλεγχο των 

δαπανών  των  νοσοκομείων,  ενώ  με  την  αύξηση  των  ημερών  νοσηλείας  από  τα 

νοσοκομεία, οδηγεί στην απορρόφηση πλασματικών εσόδων. Επίσης, η παρέμβαση του 

κράτους με την μορφή επιχορηγήσεων στα ελλείμματα των νοσοκομείων, δημιουργεί 

νέες πληθωριστικές πιέσεις στο σύστημα (Σουλιώτης 2000). Αξίζει να αναλύσουμε τις 

τρείς μορφές νοσηλίων.

                      

36



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ανοιχτό ή κοινό νοσήλιο

Το ανοιχτό νοσήλιο περιλαμβάνει τις ξενοδοχειακού τύπου δαπάνες οι οποίες 

είναι:

Η μισθοδοσία και ασφάλιση του προσωπικού.
Η τροφοδοσία.
Το ενοίκιο.
Οι αποσβέσεις.
Τα γενικά έξοδα της κλινικής

Όλες  οι  υπόλοιπες  υπηρεσίες  που  προσφέρονται  από  την  κλινική  και  έχει 

ανάγκη ο ασθενής καλύπτονται ιδιαίτερα και πέραν του χορηγούμενου νοσηλίου από τα 

ασφαλιστικά ταμεία: Όπως:

α)   Φάρμακα: Τα φάρμακα είτε χορηγούνται στον ασθενή με συνταγογράφηση η αξία 

της οποίας χρεώνεται από το φαρμακείο στο ασφαλιστικό ταμείο, είτε τα πληρώνει 

η κλινική στο φαρμακείο και χρεώνεται στην συνέχεια ο ασφαλιστικός φορέας με 

τον λογαριασμό που υποβάλλει η κλινική.

β)  Τα έξοδα χειρουργείου και νάρκωσης καταβάλλονται ιδιαίτερα στην κλινική από τον 

ασφαλιστικό φορέα και σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο που καθορίζεται  κάθε 

φορά με υπουργική απόφαση.

γ)   Η  αμοιβή  των  ιατρικών  (εργαστηριακών,  χειρουργικών  καθώς  και  όλων  των 

διαγνωστικών  και  θεραπευτικών)  που  διενεργούνται  στην  κλινική  αμείβονται 

ιδιαίτερα από τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά τιμολόγιο 

αμοιβής ιατρικών επισκέψεων και πράξεων και το οποίο καθορίζεται με Π.Δ.

δ)   Τα διάφορα εμφυτεύσιμα και μη υλικά που χρησιμοποιούνται σε κάθε επέμβαση 

(βηματοδότες,  υλικά  αρθροπλαστικής,  οστεοσυνθέσεων κ.λ.π.)  πληρώνονται  από 

την  κλινική  στην  προμηθεύτρια  εταιρία  και  η  αξία  αυτών,  σύμφωνα  με  τα 

τιμολόγια  αγοράς  τους,  αποδίδεται  στην  κλινική  από  τα  ασφαλιστικά  ταμεία 

(Βλάσση 2007).

Κλειστό Νοσήλιο

Στο κλειστό νοσήλιο περιλαμβάνονται, πέραν του ξενοδοχειακού κόστους, και 

κάθε ιατρική και νοσηλευτική συνδρομή προς τον άρρωστο που παρέχεται μέσα στο 

νοσηλευτικό ίδρυμα. Οι δαπάνες αυτές είναι οι ακόλουθες:
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Το ενοίκιο.
Οι αποσβέσεις.
Τα γενικά έξοδα της κλινικής.
Φαρμακευτικές δαπάνες.
Έξοδα χειρουργείου και νάρκωσης.

Εργαστηριακές  και  λοιπές  εξετάσεις  και  ιατρικές  πράξεις  που  διενεργούνται 

μέσα στην κλινική.

Από  την  προαναφερόμενη  ανάλυση  προκύπτει  ότι  η  έννοια  του  κλειστού 

νοσηλίου είναι  ευρύτερη της έννοιας του κοινού νοσηλίου και ακόμα ευρύτερη της 

έννοιας του μέσου κόστους ημερήσιας νοσηλείας.

Θα πρέπει εδώ να διευκρινισθεί ότι στην περίπτωση του κλειστού νοσηλίου η 

διοίκηση χορηγεί  ένα ποσό την ημέρα για την κάλυψη των φαρμάκων,  των εξόδων 

χειρουργείων και νάρκωσης και για την διενέργεια όλων των ιατρικών (εργαστηριακών, 

χειρουργικών,  θεραπευτικών  κ.λ.π.)  πράξεων,  ποσό  το  οποίο  εντάσσεται  μέσα  στο 

κλειστό νοσήλιο μαζί με το κόστος των δαπανών ξενοδοχειακού τύπου.

Εκτός του κλειστού νοσηλίου παραμένουν πάντοτε τα εμφυτεύσιμα ή μη υλικά 

καθώς  και  κάποιες  πολύ  λίγες  εξετάσεις  υψηλού  κόστους  όπως  μαγνητικές 

τομογραφίες,  αγγειογραφίες,  που δεν γίνονται στην μεγάλη πλειοψηφία των γενικών 

κλινικών και ανάλογα με την συμφωνία που γίνεται μεταξύ ασφαλιστικών ταμείων και 

ιδιωτικών κλινικών (Βλάσση, 2007).

Ημίκλειστο Νοσήλιο

Στην  πράξη  δεν  εφαρμόζεται  ποτέ  ούτε  το  αμιγές  ανοιχτό  ούτε  το  καθαρά 

κλειστό νοσήλιο.

Ιδιαίτερα,  προκειμένου  για  συμβάσεις  ΙΚΑ και  ΟΓΑ μέσα  στην  έννοια  του 

νοσηλίου  περιλαμβάνεται  ένα  πλήθος  φαρμάκων  και  εργαστηριακών  καθώς  και 

παρακλινικών εξετάσεων για τα οποία δεν καταβάλλεται καμία ιδιαίτερη αμοιβή από τα 

συγκεκριμένα  ταμεία,  ενώ για  τις  λοιπές  εργαστηριακές  εξετάσεις  που  παραμένουν 

εκτός  της  έννοιας  του  νοσηλίου  καταβάλλεται  το  55%  του  καθοριζόμενου  και 

ισχύοντος κάθε φορά τιμολογίου αμοιβής ιατρικών πράξεων.
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Ένας άλλος τρόπος ημίκλειστου νοσηλίου είναι εκείνος της χορήγησης από τα 

ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ και ΤΕΒΕ ενός ποσού άπαξ την ημέρα για κάθε άρρωστο, ως 

αποζημίωση  των  χορηγουμένων  φαρμάκων  και  εργαστηριακών  εξετάσεων 

(προκειμένου για το ΙΚΑ 7,34 Ευρώ) ή των φαρμάκων μόνο (προκειμένου για το ΤΕΒΕ 

13,21 Ευρώ). Κατ’ εξαίρεση το ΤΕΒΕ δίνει εφ’ άπαξ για κάθε άρρωστο 18,49 Ευρώ για 

την διενέργεια των βασικών εννέα μικροβιολογικών εξετάσεων , μιας ακτινογραφίας 

θώρακος και ενός ΗΓΚ, ενώ οι λοιπές εξετάσεις αμείβονται σύμφωνα με το τιμολόγιο 

της αμοιβής των ιατρικών πράξεων (Βλάσση, 2007).

Σημειώνεται πως το συνολικό ποσό που αποδίδεται με την μορφή νοσηλίου, σε 

κάθε περίπτωση εξαρτάται και διαμορφώνεται απο παράγοντες όπως: 

 Το είδος της επέμβασης 

Οι  καρδιοθωρακοχειρουργικές  και  οι  αρθλοπλαστικές  ισχίου-γόνατος 

αποζημιώνονται με «πακέτα¨πρόσφατα  κοστολογημένα, για τις λοιπές ισχύει 

κρατικό τιμολόγιο (1991)

 Την θέση της κλίνης

Θέση Γ   : 34,63 , Θέση  ΒΒ :38,09 , Θέση ΒΑ :45,01,  Θέση  Α: 51,44

 Το είδος της κλινικής  και την Γεωγραφική της θέση

Γενική,  ψυχιατρική,  μαιευτική,  Αθήνα-  Πειραιάς  –Θεσσαλονίκη  και 

περιφέρεια.

 Το τμήμα νοσηλείας 

Παθολογικό, χειρουργικό, ΜΕΘ

 Το είδος των φαρμάκων

Κάποια  φάρμακα  όπως  για  παράδειγμα  τα  κυταροστατικά 

αποζημιώνονται ξεχωριστά

 Το είδος των εξετάσεων

Για παράδειγμα Μαγνητικές Τομογραφίες αποζημιώνονται επιπλέον

 Τον ασφαλιστικό φορέα

Αποζημιώνουν  με  διαφορετικό  τρόπο  τις  ίδιες  υπηρεσίες(π.χ. 

φάρμακα,εργαστηριακές εξετάσεις)

(Γούλα 2007). 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι όσον αφορά στις συμβάσεις των μεγάλων ιδιωτικών 

κλινικών με τα ασφαλιστικά ταμεία,στις περισσότερες περιπτώσεις,αυτές αφορούν στις 
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κατηγορίες επεμβάσεων για τις οποίες ισχύουν προσφάτως κοστολογημένα πακέτα, τα 

οποία  ανταποκρίνονται  στο  πραγματικό  κόστος  νοσηλείας.  Στην  κατηγορία  αυτή 

ανήκουν η ολική  αρθροπλαστική ισχίου και  οι  καρδιοχειρουργικές  επεμβάσεις.  Σαν 

αποτέλεσμα, σε πολλές περιπτώσεις οι ασθενείς καλούνται να καλύψουν το συνολικό 

κόστος νοσηλείας τους σε περίπτωση που επιλέξουν ή αναγκαστούν να καταφύγουν 

στον Ιδιωτικό τομέα για κάποια άλλη επέμβαση.

Όσον αφορά στον τρόπο αμοιβής των ιατρών, ελεύθερων επαγγελματιών, αυτή 

μπορεί να γίνεται με τους εξής τρόπους:

1.  Αμοιβή κατά πράξη: ο ιατρός αμείβεται για κάθε ιατρική πράξη. 

2.  Αμοιβή με πάγιο μισθό: ο ιατρός αμείβεται με πάγια αντιμισθία.

3.  Αμοιβή  κατά  κεφαλή:  Ανεξάρτητα  από  τον  αριθμό  των  επισκέψεων,  ο  ιατρός 

εισπράττει  καθορισμένη ετήσια αμοιβή για κάθε συμβεβλημένο ασφαλισμένο.

Διαχρονική εξέλιξη νοσηλίου στην Ελλάδα (Σχήμα 8)

Το 1992 η Επιτροπή τιμών και εισοδημάτων αποφάσισε πως οι προδιαγραφές 

και το ύψος των νοσηλίων των κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των ιδιωτικών 

κλινικών  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Για  την  υλοποίηση  της  συγκεκριμένης  απόφασης 

καθορίσθηκε το νοσήλιο της Γ’ Θέσης τόσο των κρατικών νοσοκομείων όσο και των 

ιδιωτικών  κλινικών  (πλην  των  ψυχιατρικών),  για  μεν  την  Αθήνα-Πειραιά  και 

Θεσσαλονίκη στις 8 χιλ. δρχ. (23,48 €), για δε την επαρχία στις 7 χιλ. δρχ. (20,54 €).

Όμως το 1993 το εν λόγω ενιαίο για κρατικά νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές 

τιμολόγιο νοσηλίων, διαχωρίστηκε, αφού αυξήθηκε μόνο το ύψος των  νοσηλίων των 

κρατικών  νοσοκομείων,  ενώ  το  αντίστοιχο  των  ιδιωτικών  κλινικών  παρέμεινε 

αμετάβλητο. Πιο συγκεκριμένα, το νοσήλιο της Γ’ Θέσης για τα κρατικά νοσοκομεία 

ανέβηκε στις 15.500 δρχ. (45,49 €) για το κέντρο και στις 13.500 δρχ. (39,62 €) για την 

επαρχία, ενώ για τις ιδιωτικές κλινικές παρέμεινε ακριβώς στα ίδια επίπεδα, δηλαδή 

8.000 δρχ. (για το κέντρο) και 7.000 δρχ. (για την επαρχία).

Η  διάκριση  σε  βάρος  των  ιδιωτικών  κλινικών  και  παρά  την  αρχική 

γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  τιμών  και  εισοδημάτων  (1992),  συνεχίστηκε  και 
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διευρύνθηκε.  Συγκεκριμένα,  το  τιμολόγιο  νοσηλίων  Γ΄  Θέσης  των  κρατικών 

νοσοκομείων  αυξήθηκε  το  1998  στις  20.000  δρχ.  (58,69  €)  για  τα  παθολογικά 

περιστατικά  και  στις  25.000 δρχ.  (73,37  €)  για  τα  χειρουργικά,  ενώ των ιδιωτικών 

κλινικών παρέμεινε πάλι στα αρχικά επίπεδα του 1992.

Το  2000  δημοσιεύτηκε  το  235/00  Προεδρικό  Διάταγμα  το  οποίο  επέβαλλε 

αύξηση  του  προσωπικού  και  προσαρμογή  ιατροτεχνολογικού  εξοπλισμού  από  τον 

Ιούνιο του 2001, αλλά μετά από πολλές αναβολές, δεν έχει ακόμα εφαρμοσθεί. Όμως οι 

περισσότερες  ιδιωτικές  κλινικές,  που  πίστευαν  ότι  η  αναβολή  της  ισχύος  του  που 

δινόταν  κάθε  φορά  θα  ήταν  και  η  τελευταία,  προσαρμόσθηκαν  με  τις  αυστηρές 

διατάξεις του ως προς τον εξοπλισμό και την σύνθεση του προσωπικού από το 2001 και 

2002,  με  αποτέλεσμα  να  λειτουργούν  με  ακόμα  μεγαλύτερες  ζημιές.  Από τότε  έως 

σήμερα, αρκετές δεν άντεξαν οικονομικά και έκλεισαν, ενώ οι υπόλοιπες συνέχισαν να 

λειτουργούν,  καθότι αδυνατούσαν να κλείσουν,  εξαιτίας των υψηλών αποζημιώσεων 

που απαιτούσε η απόλυση του παλαιότερου προσωπικού. Κατάφεραν δε να επιβιώσουν 

είτε με δάνεια είτε επί πιστώσει.

Αποφασίστηκε το 2001 για το επόμενο έτος 2002 ότι το νοσήλιο Γ’ θέσης και 

για τις ιδιωτικές κλινικές αυξάνεται στις 10 χιλ. δρχ. (29,35 €) για όλη τη χώρα (πλην 

ψυχιατρικών που ελάμβαναν ήδη από αρκετά χρόνια υψηλότερο νοσήλιο).

 Είναι φανερό, ότι η συγκεκριμένη αύξηση δεν κάλυπτε το κόστος νοσηλείας 

που  απαιτούσαν  οι  αυξήσεις  των  αποδοχών  του  προσωπικού  και  των  τιμολογίων 

αγοράς των υπολοίπων στοιχείων, κατά την δεκαετία 1992-2002, καθώς και γενικότερα 

η προσαρμογή των ιδιωτικών κλινικών στις  διατάξεις του 235 Π.Δ. Η προσφυγή της 

Ένωσης  των  Ιδιωτικών  Κλινικών  στο  Συμβούλιο  της  Επικρατείας  κατάφερε  την 

ακύρωση της απόφασης του 2001 γιατί: α) Δεν στηριζόταν σε καμία κοστολόγηση του 

νοσηλίου και ως εκ τούτου δεν υπήρχε καμία διαβεβαίωση ότι η καθοριζόμενη τιμή 

καλύπτει το κόστος παραγωγής που επιτυγχάνει μια ορθολογικά οργανωμένη κλινική. 

β)  Δεν  προέβλεπε  και  το  «εύλογο»  κέρδος  της  επιχείρησης.  Για  αυτούς  τους  δύο 

λόγους, διατάχτηκε ο ανακαθορισμός των νοσηλίων των ιδιωτικών κλινικών. (Βλάσση , 

2007)

Σημείωση:Αξίζει να αναφερθεί ότι με την υπ’ αριθμόν 3551/2005 απόφαση του 

Συμβουλίου  της  Επικρατείας  ακυρώθηκε  η  υπ’  αριθμόν  Υ4ε/9044  π.π./11.10.2001 

(Φ.Ε.Κ. Β΄ 1372/18.10.2001) κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών, 

Εργασίας  και  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  και  Υγείας  και  Πρόνοιας,  με  την  οποία 
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καθορίστηκε το νοσήλιο των ιδιωτικών κλινικών της χώρας από 1.1.2002. Σύμφωνα με 

το  αιτιολογικό  της  προαναφερθείσας  απόφασης  του ανωτάτου  δικαστηρίου  (Σ.Τ.Ε.) 

«..το  τιμολόγιο  νοσηλίων  των  ιδιωτικών  κλινικών  πρέπει  να  καθορίζεται  κατόπιν 

συνεκτιμήσεως  όχι  μόνο  του  κόστους  παραγωγής  που  επιτυγχάνει  μια  ορθολογικά 

οργανωμένη κλινική και δεν μπορεί, πάντως, να είναι κατώτερο του κόστους αυτού, 

αλλά  και  ενός  εύλογου  περιθωρίου  κέρδους,  αρκετού  για  την  εξασφάλιση  της 

επιβίωσης  της  κλινικής  ως  οικονομικής  μονάδας  εντός  της  ανταγωνιστικής  αγοράς, 

ενόψει και του ύψους των αντίστοιχων κρατικών νοσηλίων...»
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Σχήμα 8 :Διαχρονική εξέλιξη νοσηλίου (χειρουργική κλινική)

Σημειώνεται πως κατά την διάρκεια διενέργειας της συγκεκριμένης μελέτης, το νοσήλιο 
αναμορφώθηκε  όπως προαναφέρθηκε:
(Υ4ε/130675 Κοινή Υπουργική Απόφαση, αύξηση τιμολογίων νοσηλίων ιδιωτικών 
κλινικών της χώρας, 14/10/1008).
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Γ. Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 
    ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ

Η  λαπαροσκοπική  χολοκυστεκτομή  διενεργήθηκε  για  πρώτη  φορά  από  τον 

Muhe το  1986 και  έχει  φτάσει  σήμερα στο  σημείο  να  αντικαταστήσει  την  ανοιχτή 

τεχνική  στα  περισσότερα  ιατρικά  κέντρα  του  κόσμου.  Σήμερα  η  λαπαροσκοπική 

χολοκυστεκτομή θεωρείται η θεραπεία εκλογής για την Χολολιθίαση. 

Στα  πλεονεκτήματα  της  μεθόδου  (Σχήμα  9,  Cinquini  et  al,  2007)  περι-

λαμβάνονται το μικρότερο ποσοστό επιπλοκών, ο λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος, το 

καλύτερο  αισθητικό  αποτέλεσμα  και  η  μικρότερη  διάρκεια  νοσηλείας  που  οδηγεί 

τελικά σε μείωση του κόστους νοσηλείας, όπως αποδεικνύεται σε πολυάριθμες μελέτες 

(Fletcher,1995). Σημαντικός παράγοντας μείωσης του κόστους σε σχέση με την ανοιχτή 

χολοκυστεκτομή είναι η ενωρίς επιστροφή στην εργασία,που κυμαίνεται γύρω στις 11,6 

ημέρες (Vandenbergh HC, 1995).

Η  μέση  διάρκεια  διενέργειας  της  επέμβασης  σύμφωνα  με  την  Διεθνή 

βιβλιογραφία υπολογίζεται στα 60-185λεπτά ( Fialkowski Ε.et al, 2008) και εξαρτάται 

κατά πολύ από την εμπειρία της χειρουργικής ομάδος. 

Η Μέση διάρκεια νοσηλείας για την επέμβαση διεθνώς (για περιπτώσεις χωρίς 

επιπλοκές) κυμαίνεται στις 1-2 ημέρες ( Hasaniah et al, 2002) , ενώ νεότερες μελέτες 

καταδεικνύουν  ότι  μπορεί  να  διενεργείται  πλέον  και  σε  εξωτερική  βάση  (Tenconi, 

2008).  Για  όλες  τις  περιπτώσεις,  η  Μ.Δ.Ν.  φτάνει  τις  3,2  ημέρες  (Peristat,  1993). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η  μελέτη των Pan X et al, 2008 σύμφωνα με την οποία η 

διάρκεια  νοσηλείας  διαφέρει  μεταξύ  ανασφάλιστων και  ασφαλισμένων ασθενών,  με 

αποτέλεσμα  το  κόστος  να  είναι  μεγαλύτερο  μεταξύ  των  ασφαλισμένων  στις 

περιπτώσεις  που  δεν  υπάρχουν  θεσπισμένοι  μηχανισμοί  ελέγχου  του  κόστους  ενώ 

καταλήγει στην ανάγκη ύπαρξης μηχανισμών ελέγχου του κόστους.

Eκτιμάται  ότι  στη  χώρα  μας  διενεργούνται  περί  τις  15.000-20.000 

λαπαροσκοπικές  επεμβάσεις  ετησίως  τόσο  στα  δημόσια  νοσοκομεία  όσο  και  στα 

ιδιωτικά κέντρα και κλινικές. Μιλούμε βέβαια πάντοτε για εκτιμήσεις, δεδομένου ότι 

δεν υπάρχουν συγκεκριμένα αρχεία καταγραφής για τις  λαπαροσκοπικές  επεμβάσεις 

στην Ελλάδα .

Από το σύνολο των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων η πιο «δημοφιλής» είναι η 

λαπαροσκοπική  αφαίρεση  της  χολής.  Δεύτερη  σε  συχνότητα  επέμβαση  είναι  η 
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λαπαροσκοπική αφαίρεση κήλης, είτε βουβωνοκήλης είτε κοιλιοκήλης. (Το Βήμα on 

line, ημερομηνία ανάκτησης : 17/12/2008)

Επιλέξαμε  να  μελετήσουμε  την  περίπτωση  της  πιο  συχνά  διενεργούμενης 

επέμβασης,  της  λαπαροσκοπικής  χολοκυστεκτομής.  Η  λαπαροσκοπική  χολοκυστεκ-

τομή αποτελεί μια από τις επεμβάσεις για τις οποίες η λίστα  αναμονής φτάνει  και τους 

12 μήνες. Σύμφωνα με μελέτη των  Lewis et al στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2000, κατά 

την διάρκεια αυτών των μηνών το 23,7% των ασθενών εισήχθησαν επειγόντως λόγω 

σχετιζομένων με την χολοκυστίτιδα συμπτωμάτων και επιπλοκών (κολικός χοληφόρων, 

οξεία  χολοκυστίτιδα,  παγκρεατίτιδα).  Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η διενέργεια 

επιπλέον εξετάσεων (ακτινογραφίες, χολαγγειοπαγκρεατογραφίες, υπερηχογραφήματα, 

αξονικές  τομογραφίες),  που  αύξησαν  το  συνολικό  κόστος  αντιμετώπισης  της 

χολοκυστίτιδας  και  την μέση διάρκεια νοσηλείας,  ενώ άλλη μελέτη  (Cheruvu et  al, 

2002)  υποστηρίζει  πως  η  μακρά  περίοδος  αναμονής  σχετίζεται  και  με  αυξημένη 

θνητότητα.  Η  μελέτη  καταλήγει  στο  συμπέρασμα  πως   η  διενέργεια  νωρίς 

λαπαροσκοπικής  χολοκυστεκτομής  μπορεί  να  μειώσει  αισθητά  το  κόστος  με  την 

αποφυγή των επειγουσών εισαγωγών.

Αναφέρεται επίσης, ότι ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών που υποβάλλονται 

στην επέμβαση, είναι τα 54 έτη, μιλάμε επομένως για άτομα επαγγελματικώς ενεργά 

των οποίων η απουσία από την εργασία μεταφράζεται σε κόστος. Επίσης, εάν όντως το 

ζητούμενο είναι η υγιής γήρανση του πληθυσμού, θα πρέπει να μπορεί να προσφερθεί 

σε αυτούς τους ασθενείς άμεση και υψηλής ποιότητας φροντίδα.

Εξάλλου αναφέρθηκε ήδη ότι  η ύπαρξη μεγάλων λιστών αναμονής  αποτελεί 

βασικό λόγο στροφής των ασθενών προς τον ιδιωτικό τομέα.
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Σχήμα 9  Επιρροές της λαπαροσκοπικής τεχνολογίας

Πηγή : Cinquini et al 2007

Τα παραπάνω αποδεικνύονται και με την παράθεση του παρακάτω πίνακα που 

προέρχεται από την λίστα με τα DRG’S του 2008 (cholecystectomy Reimbursement 

Facts  2008),  όπου φαίνεται  πώς συνδέεται  η αύξηση του κόστους με την παρουσία 

επιπλοκών.
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Πίνακας 3 :Τιμές DRG’S για επιπλεγμένη και μη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή

Επέμβαση Ημέρες 

νοσηλείας

Κόστος 

(Εθνικός Μ.Ο 

ΜS-DRG )
Laparoscopic cholecystectomy w/o c.d.e. w 

MCC 

(με μείζονες επιπλοκές)

6,6 $11.500,27

Laparoscopic cholecystectomy w/o c.d.e. w CC 

(με ελάσσονες επιπλοκές)

4,5 $9.208,40

Laparoscopic cholecystectomy w/o c.d.e. w/o 

CC/MCC

(χωρίς επιπλοκές)

2,5 $6.675,87

Επομένως για τους  ασφαλιστικούς   φορείς  ζητούμενο θα έπρεπε να είναι  η 

νωρίς διενέργεια της επέμβασης αφού τους εξοικονομεί επιπλέον δαπάνες.
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Δ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1.  Ποιό είναι  το ύψος του ποσού που καλύπτεται  από τα ασφαλιστικά ταμεία  στην 

Ελλάδα  και  ποιές  οι  χρεώσεις  των  Ιδιωτικών  κλινικών;  (οι  οποίες  εφαρμόζουν 

συστήματα κοστολόγησης που δεν διατίθενται στον Δημόσιο τομέα).

2. Ο υπολογισμός του πραγματικού κόστους της επέμβασης σε ιδιωτική κλινική της 

περιφέρειας   και η σύγκρισή του με το χορηγούμενο από τα ασφαλιστικά ταμεία 

ποσό σε τι συμπεράσματα θα μας οδηγήσει;

3. Η διεθνής βιβλιογραφία επιβεβαιώνει τα ευρήματά μας;

4. Η θεσμοθέτηση πακέτου για μια τόσο συχνά διενεργούμενη επέμβαση είναι ικανή να 

λειτουργήσει σαν μηχανισμός ελέγχου του κόστους;

5.Ποιά θα είναι τα αποτελέσματα της εφαρμογής ενός τέτοιου μέτρου;
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ΙΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Α. Γενικά χαρακτηριστικά κλινικής

Όσον  αφορά  την  κλινική  στην  οποία  πραγματοποιήθηκε  η  μελέτη,  κρίνεται 

απαραίτητη η περιγραφή του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντός της.

 Εξωτερικό περιβάλλον

Η Ιδιωτική Κλινική που θα αποτελέσει αντικείμενο της μελέτης μας, βρίσκεται 

στην περιοχή της Πάτρας, στον νομό Αχαΐας, ενώ καλύπτει περιστατικά απ’ όλη την 

περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας .

Ο Νομός Αχαΐας βρίσκεται στη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Έχει έκταση 3.271 

τετραγωνικά χιλιόμετρα, πληθυσμό 327.316 κατοίκους (2001) και αποτελεί τη βασική 

πύλη σύνδεσης της Ελλάδας με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω 

του λιμανιού της Πάτρας. O Νομός Αχαΐας διοικητικά ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας μαζί με τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας. Αποτελεί το γεωγραφικό 

κέντρο βάρους της περιφέρειας, καθώς κατέχει το 29% της συνολικής έκτασης και το 

43% του συνολικού πληθυσμού της. Αποτελείται από τις επαρχίες Πατρών, Αιγιαλείας 

και  Καλαβρύτων  και  διαιρείται  σε  21  Δήμους  και  2  Κοινότητες.  Πρωτεύουσα  του 

νομού είναι η πόλη της Πάτρας η οποία είναι το τρίτο σε μέγεθος αστικό κέντρο της 

χώρας.

Σύντομη παρουσίαση του τομέα υπηρεσιών υγείας

Όσον αφορά στην υγεία στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας λειτουργούν 11 

Νοσοκομεία (9 γενικά ένα Παιδιατρικό και ένα Νοσημάτων Θώρακος), και 20 Κέντρα 

Υγείας (2.235 κλίνες)  που αντιστοιχούν σε αναλογία 331 κατοίκων/κλίνη (αναλογία 

χώρας 213 κάτοικοι/κλίνη) και που καλύπτουν τις ανάγκες για υγειονομική περίθαλψη 

των  κατοίκων  της  ευρύτερης  περιοχής.  Αν  και  το  επίπεδο  περίθαλψης  δεν  είναι 

αυστηρά διαβαθμισμένο, παρατηρείται ότι η υποδομή της θεωρούμενης τριτοβάθμιας 

περίθαλψης (υλικοτεχνική και ανθρώπινο δυναμικό) είναι συγκεντρωμένη κοντά στην 

πόλη  της  Πάτρας.  Ιδιαίτερο  ρόλο  παίζει  η  λειτουργία  του  Περιφερειακού 
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Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στη περιοχή (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμ- 

μα 2007-20013).

Παρ’  όλα  αυτά  το  επίπεδο  παροχής  υπηρεσιών  στον  κλάδο  της  υγείας  δεν 

ικανοποιητικό. Αυτό οφείλεται στους ακόλουθους λόγους:

Συγκέντρωση των υπηρεσιών υγείας κυρίως στην πόλη της Πάτρας.

Αυξημένες  απαιτήσεις  ως  προς  την  ποιότητα  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών 

υγείας.

Ελλιπής ανάπτυξη όλων των νοσοκομειακών ιδρυμάτων ως προς τον αριθμό 

των ειδικοτήτων.

Ελλείψεις στις κτιριακές υποδομές και στον εργαστηριακό εξοπλισμό.

Ελλιπής  ανάπτυξη  ιατρικών  υπηρεσιών  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  ορισμένων 

περιοχών.

Έλλειψη ενός συνολικού σχεδίου εξειδίκευσης, συνεργασιών και δικτύωσης των 

νοσοκομειακών μονάδων.

Επιπλέον σημειώνεται η από εξαμήνου μεταφορά και συστέγαση των κλινικών 

του Γενικού Νοσοκομείου ‘’Άγιος Ανδρέας’’ στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου της Πάτρας. 

Εσωτερικό περιβάλλον

 Επιλέχθηκε  για  την  μελέτη  μια  μεγάλη  Ιδιωτική  κλινική,  πλήρως 

μηχανογραφημένη  με  πληροφοριακά  συστήματα  τελευταίας  τεχνολογίας.  Έτσι 

καταφέραμε  να  έχουμε  εύκολη  πρόσβαση  σε  στοιχεία,  καθώς  και  δυνατότητα 

επεξεργασίας τους, κάτι που θα ήταν αδύνατο σε οποιοδήποτε Δημόσιο Νοσοκομείο.

Παρατίθενται  στην  συνέχεια,  τα  βασικά  λειτουργικά  και  οργανωτικά 

χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης μονάδας με σκοπό των ακριβέστερο προσδιορισμό 

των στοιχείων εκείνων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν για να μπορέσουμε στην 

συνέχεια να καταστρώσουμε μια αποτελεσματική κοστολόγηση.

Η ιδιωτική κλινική  Χ είναι μια σύγχρονη κλινική υψηλών προδιαγραφών που 

ιδρύθηκε το 2000, (Με βάση το Π.Δ 517/91) και λειτουργεί από το 2004 σε δικές της 

εγκαταστάσεις σε έκταση 35 .000 τ.μ με σκοπό να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες 

υψηλού  επιπέδου.  Διαθέτει  200  κλίνες,  που  κατανέμονται  στους  νοσηλευτικούς 

ορόφους  σε  κατηγορίες  δωματίων  από  σουίτες  έως  τετράκλινα,  καταλαμβάνοντας 
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17.000  τ.μ.  Διαθέτει  επίσης  Κέντρο  Αποθεραπείας-Αποκατάστασης  Κλειστής 

Νοσηλείας, 60 κλινών σε αυτόνομο κτίριο . Όλα τα δωμάτια έχουν πανοραμική θέα στο 

βουνό  ή  στη  θάλασσα κ  διαθέτουν  πλήρη ιατρική  και  ξενοδοχειακή  υποδομή.  Στις 

εγκαταστάσεις αναπτύσσονται κλινικές και εξωτερικά ιατρεία όλων των ειδικοτήτων με 

εξοπλισμό  τελευταίας  κατηγορίας.  Οι   υπερσύγχρονες  χειρουργικές  αίθουσες  της 

κλινικής είναι κατασκευασμένες με τις αυστηρότερες προδιαγραφές, που προσφέρονται 

στον τομέα υγείας. Συνολικά σήμερα απασχολεί περίπου 371 άτομα μόνιμο προσωπικό 

εκ’ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος είναι το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. 

Οι κλινικές και η κατανομή των κλινών φαίνονται παρακάτω.

Πίνακας 4: Οι κλινικές και η κατανομή των κλινών

Παθολογικό 20
Καρδιολογικό 10
Αιματολογικό 10
Χειρουργικό 30
Ουρολογικό 10
Μαιευτικό-Γυναικολογικό 30
Ορθοπεδικό 10
Ω.Ρ.Λ. 10
Οφθαλμολογικό 10
Νευροχειρουργικό 10
Φυσικής Ιατρικής και 
Αποκατάστασης

60
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Σχήμα 10  Τμήματα-κέντρα κόστους κλινικής

Παρακάτω παραθέτουμε στοιχεία και δείκτες που όπως προαναφέρθηκε,αποτελούν 

παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος.

Ανθρώπινο δυναμικό

Στην  κλινική  απασχολούνται  σήμερα  271  άτομα  νοσηλευτικό,  παραϊατρικό, 

διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, ενώ τα 100 άτομα φτάνει το  ιατρικό προσωπικό. 

(πίνακας 5 και πιό αναλυτικά στο παράρτημα)

Ημέρες νοσηλείας:

Συνολικά το 2008 πραγματοποιήθηκαν 47.923 ημέρες νοσηλείας, απο τις οποίες 

19.926 στο Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης.
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μαιευτικη κλινικη 
αποκαταστα
σης

παθολογι
κη 

γενικη 
χειρουργικη

Τομέ
ων 
Χειρο
υργικ
ής

Μ.Α.Φ.      μικροβιολογικ
ο 
εργαστηριο

γυναικο-
λογικη

καρδιολο-
γικη

καρδιο/θ/χειρουργ
ικη

Τομέ
ων 
Παθο
λογικ
ής

μοναδα
εμφραγμα
των

απεικονιστικο 
εργαστηριο

μοναδα 
νεογνων

αιματολο-
γικη

νευροχειρουργικη

μοναδα 
τεχνητου 
νεφρου 

          παθολογοα
νατομικο
εργαστηριο

ογκολογι-
κη

ορθοπαιδικη

τμήμα 
ενδοσκοπ
ήσεων

γαστρεντε
-ρολογικη

ουρολογικη

πνευμονο
λογική

οφθαλμολογική
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Ποσοστό κάλυψης: 

Σύνολο Ημερών Νοσηλείας Έτους*100/Αριθμός Κλινών Έτους *365.

Το 2008 υπολογίζεται στο 50,5 % συνολικά για ΚΑΑ και Γενική κλινική και 38,35% για 

την Γενική κλινική. 

Πίνακας 5:Κατηγορίες προσωπικού και δείκτες

*Σύμφωνα με ΠΔ 517/91
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΗ Κ.Α.Α.

Διοικητικο προσωπικο 30 8

Ιατρικο προσωπικο 95 5

Βοηθητικο προσωπικο 25 19
Νοσηλευτικο 

προσωπικο 96 33
Παραιατρικο 

προσωπικο 24 25

Τεχνικο προσωπικο 11 -

Συνολο 281 90

Κλινες ανα ιατρο 2 12
Κλινες ανα νοσηλευτή 

ννοnnnnoνοσηλευτη* 2 1,8
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Β. Τρόπος συλλογής - επεξεργασίας δεδομένων

 

H συλλογή στοιχείων για την πραγματοποίηση της έρευνας έγινε με προσωπικές 

συνεντεύξεις του προσωπικού. Καταγράφηκαν πληροφορίες σχετικά με τις απαιτού-

μενες εξετάσεις, το χρόνο και την κατηγορία του εμπλεκόμενου προσωπικού, τα υλικά 

και τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν, τις ημέρες νοσηλείας και αποθεραπείας 

κατά περίπτωση και συγκρίθηκαν με την βιβλιογραφία.

         Στον υπολογισμό του κόστους κάθε επιμέρους ιατρικής πράξης συμμετέχουν τα 

παρακάτω στοιχεία:

- Αμοιβές εμπλεκόμενου προσωπικού (χρόνος συμμετοχής του και η αξία αυτού του 

χρόνου).

-Αμοιβές λοιπού προσωπικού (έμμεσες) με επιμερισμό του κόστους.

-Αναλώσιμα υλικά.

- Έμμεσες δαπάνες (όπως αποσβέσεις εξοπλισμού και γενικά έξοδα).

Για  τον  προσδιορισμό  των  τιμών  των  στοιχείων  που  απαρτίζουν  το  κόστος 

χρησιμοποιήθηκαν, ως πηγές, η οικονομική υπηρεσία και το φαρμακείο της κλινικής.

   Το κόστος των ανθρώπινων πόρων υπολογίζεται ανάλογα με την εκπαίδευση, 

την προϋπηρεσία, και τις εργοδοτικές εισφορές.

Για κάθε ιατρική πράξη λήφθηκαν υπ'όψιν τα ακόλουθα:

Ο χρόνος απασχόλησης στην δραστηριότητα

Ο χρόνος αναμονής

Το άμεσο ωριαίο κόστος αμοιβής(συνολικές ετήσιες αποδοχές/συνολικές ώρες 

απασχόλησης)

Για  τον  προσδιορισμό  του  κόστους  των  εξετάσεων  χρησιμοποιήθηκε  ο 

τιμοκατάλογος της κλινικής

Οι  αποσβέσεις  των  κτιριακών  εγκαταστάσεων,  και  οι  αποσβέσεις  του 

εξοπλισμού συμπεριλήφθηκαν στο κόστος. Τα κριτήρια υπολογισμού για το κόστος του 

εξοπλισμού είναι:

Η τιμή αγοράς

Το ποσοστό απόσβεσης

Η διάρκεια ζωής

Το ετήσιο κόστος συντήρησης
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Οι αποσβέσεις των εργαλείων που χρησιμοποιούνται κατά τη χειρουργική 

επέμβαση θεωρήθηκε ετήσια.

H προσέγγιση του κόστους ακολούθησε τις παρακάτω φάσεις:

- Τη διάγνωση της ασθένειας με τη βοήθεια εξετάσεων.

- Τη χειρουργική επέμβαση που περιλαμβάνει τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στο 

χώρο του χειρουργείου.

- Τη μετεγχειρητική φάση, που περιλαμβάνει τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για 

την αποθεραπεία του ασθενούς, στο χώρο του νοσοκομείου.
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Γ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ 
     ΣΤΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ 
     ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

Κατά τη διαδικασία της διάγνωσης, του προεγχειρητικού ελέγχου της νάρκω-

σης,  της  επέμβασης  και  της  ανάνηψης  της  λαπαροσκοπικής  χολοκυστεκτομής 

διαμορφώνονται  κατηγορίες  εξόδων  όπως  διαγνωστικές  εξετάσεις,  φάρμακα 

χρησιμοποιούμενα  υλικά,  συνήθως  μιας  χρήσεως,  των  οποίων  το  συνολικό  (άμεσο) 

κόστος  καταγράφεται  στον  παρακάτω  πίνακα.  Επίσης  ο  πίνακας  περιγράφει  το 

χρεούμενο από τη κλινική ποσό για κάθε πράξη-κατηγορία και το καλυπτόμενο από τα 

δύο μεγαλύτερα ασφαλιστικά ταμεία ποσό. Στην τελευταία στήλη φαίνεται το ποσό που 

καλύπτεται  για  τις  αντίστοιχες  κατηγορίες  εξόδων στην περίπτωση της  λογικής  του 

πακέτου. Επιλέγεται ως παράδειγμά το πακέτο της ολικής αρθροπλαστικής ισχίου, διότι 

πριν  την  εφαρμογή  του  πακέτου  αποζημιωνόταν  με  ποσό  μικρότερο  εκείνου  που 

καταβάλλεται για την χολοκυστεκτομή (Π.Δ 517/91). Επίσης, τα ποσά που χορηγούνται 

για τα λοιπά χορηγούμενα πακέτα είναι σημαντικά μεγαλύτερα

. Παρόλα αυτά, οι διαφορές που καταγράφονται είναι σημαντικές.

Πίνακας  6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ  ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ  ΣΕ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
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  *Σημειώνεται ότι η διαμονή, τα φάρμακα , το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, οι 

παρακλινικές εξετάσεις, η ιατρονοσηλευτική φροντίδα και αποκατάσταση θεωρείται ότι 

καλύπτονται από το οριζόμενο νοσήλιο Γ  Θέσης ήτοι 34,63€. Πρακτικά το νοσήλιο 

αυτό δεν δύναται να καλύψει ούτε καν την διατροφή του ασφαλισμένου ημερησίως.

( παράρτημα, κόστος διατροφής, πίνακας Ε)

** Υ4ε/130675: Κοινή Υπουργική Απόφαση, αύξηση τιμολογίων νοσηλίων 

 Ιδιωτικών Κλινικών της χώρας, 14/10/1008.

 Θέση Γ   : 34,63, Θέση ΒΒ :38,09, Θέση ΒΑ :45,01, Θέση Α: 51,44
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ΟΠΑΔ ΙΚΑ
ΠΑΚΕΤΟ  ΟΛΙΚΗΣ 

ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΦ’ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 14,67 14,67

ΝΟΣΗΛΙΟ Γ ΘΕΣΗ* 34,63** 34,63

12*34,63=415,56
2*64,56=129,12 (ΜΕΘ)
Περίπου 35,00€ 
ημερησίως

ΕΞΟΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 73,37 73,37 Συνολικά έξοδα 
χειρουργείου και 
αναισθησίας 274€

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 14,95 14,95
ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ 800€

ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ * * 80€

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ κρατικό τιμολόγιο 55% επί του 
κρατικού τιμολογίου 250€

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ 4,05€ 4,05€

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ δεν καλύπτονται δεν καλύπτονται Συνολικά υγειονομικό 
υλικό και φάρμακα

ΦΑΡΜΑΚΑ πλήρης κάλυψη καλύπτεται μέρος 
φαρμάκων 74,01

ΥΛΙΚΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ
ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ πλήρης κάλυψη 1100+ΦΠΑ πλήρης κάλυψη υλικών

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

122,67 + τα υλικά + 
εργαστηριακές εξετάσεις 
+ φάρμακα

122,67+υλικά λαπ. 
χολοκυστεκτομής
+55% εργ.εξετάσεων

2054,29+υλικά ολικής 
αρθροπλαστικής
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Παρατηρήσεις:

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση επεμβάσεων (Π.Δ.157), η χολοκυστεκτομή 

ανήκει  στις  βαριές  επεμβάσεις  και  αποζημιώνεται  με  73,37  €.  Την  ίδια  στιγμή,  η 

αρθροπλαστική ισχίου για την οποία διατίθεται πακέτο πιο πρόσφατα κοστολογημένο, 

ανήκει όχι στις βαριές, αλλά στις μεγάλες επεμβάσεις και  πρίν την ανακοστολόγησή 

της  και  εφαρμογή του πακέτου,αποζημιωνόταν  με  44,02 € για  τα αντίστοιχα  έξοδα 

χειρουργείου.  Σήμερα  αποζημιώνεται  με  2054,29  €  ενώ  τα  υλικά  αποζημιώνονται 

επιπλέον.

Επίσης γίνεται εμφανές, ότι το πακέτο καλύπτει με πολύ διαφορετικές τιμές αντίστοιχες 

υπηρεσίες ενώ παρέχοντας πλαφόν στις εργαστηριακές εξετάσεις και τα φάρμακα, δρα 

αποτρεπτικά στην υπερχρήση και υπερχρέωσή τους από πλευράς ιδιωτικών κλινικών.

Ενώ στην περίπτωση της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής, θεωρείται (από το 

ΙΚΑ)  ότι  14,91  €  είναι  αρκετά  για  έξοδα  αναισθησίας  την  στιγμή  που  το  κρατικό 

τιμολόγιο  για  την  προποφόλη  (ένα  από  τα  φάρμακα  που  χορηγούνται  για  την 

αναισθησία,)  είναι  18,08€  (πίνακας  Α  παραρτήματος),  στην  περίπτωση  της  ολικής 

αρθροπλαστικής ισχίου, αναγνωρίζεται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ότι  τα 

έξοδα  χειρουργείου  και  νάρκωσης  δεν  είναι  88,32€  που  αποδίδουν  σε  περίπτωση 

λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής, αλλά 274€.

Επίσης παρατηρούμε ότι οι ιατροί που συμμετέχουν στην ολική αρθροπλαστική 

αμείβονται με το ποσό των 800€ , ενώ η αμοιβή των συναδέλφων  τους που διενεργούν 

την λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, θεωρείται ότι πρέπει περιλαμβάνεται  στο ποσό 

των 73,37€.

Εκτός  από το ζήτημα της ανισότητας των παροχών των ταμείων προς τους 

ασφαλισμένους  τους,  είναι  φανερό  ότι  στην  περίπτωση  της  λαπαροσκοπικής 

χολοκυστεκτομής,  η  οποία  αποτελεί  πλέον  μια  από  τις  πιο  συχνά  διενεργούμενες 

επεμβάσεις,  δίδεται η δυνατότητα για υπερχρήση υπηρεσιών υγείας, αφού δεν μπαίνει 

κάποιο πλαφόν, καθώς και κίνητρο για παράταση ημερών νοσηλείας, διότι υπάρχει 

πλαφόν προς τα κάτω, δεν ορίζεται όμως οροφή.
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Επίσης,  από  τα  παραπάνω  απορρέει  αυτόματα  ότι  ο  ασφαλισμένος 

αναγκαστικά  επιβαρύνεται   με  την  διαφορά  του  μη  καλυπτόμενου  από  τον 

ασφαλιστικό  του  οργανισμό  ποσού  προκειμένου  να  νοσηλευτεί  και  να  του 

προσφερθούν ιατρικές υπηρεσίες. 

Πιο  αναλυτικά,  αναφέρονται  στον  παρακάτω  πίνακα  οι  πραγματικές  χρεώσεις  της 

κλινικής,  τα  αποδιδόμενα  από ΙΚΑ και  ΟΠΑΔ ποσά για  το  σύνολο  παρεχόμενων 

υπηρεσιών,φαρμάκων,  υλικών,  εξετάσεων,  καθώς  και  το  ποσό  που  καλείται  να 

καταβάλει ο ασθενής. 

Σημειώνεται πως στον Δημόσιο τομέα η προκύπτουσα διαφορά δεν καλύπτεται από 

τον ασθενή αλλά επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου.

Πίνακας  7:  Παράδειγμα  διενέργειας  λαπαροσκοπικής  χολοκυστεκτομής  σε 

ιδιωτική κλινική και ασφαλιστική κάλυψη για ασφαλισμένο σε ΙΚΑ και ΟΠΑΔ.

Περιγραφή Χρέωσης Π
ο
σ
ό
τ
η
τ
α

Τιμή Μονάδος Σύνολο ΙΔΙΩΤΗΣ ΟΠΑΔ ΙΚΑ

  
ΕΦ'ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 1 14,67 14,67 0,00 14,67 14,67

ΝΟΣΗΛΙΟ 
ΓΕΝ.ΚΛΙΝΙΚΗ * Θέση Γ

1 120,00 120,00 85,37 34,63 34,63

Έξοδα Χειρουργείου 1 634,92** 634,92 561,55 73,37 73,37
 ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ
 191,08 125,95 65,13 21,37

 ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ  29,92 29,92 8,94
 ΦΑΡΜΑΚΑ  153,50 153,50 1,17

 ΥΛΙΚΑ  123,02 123,02 0 0
 ΥΛΙΚΑ 

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 
ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ

 1015,74 1015,74 1015,74

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2282,85 895,89 
(ασφαλισμέν

ος στον 
ΟΠΑΔ)***

1386,96 1169,89

    * αναλυτικά οι χρεώσεις στο παράρτημα του κεφαλαίου, πίνακας Α.
** ΧΡΈΩΣΗ ΚΛΙΝΙΚΉΣ
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***Στην περίπτωση που ο ασθενής είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ η συμμετοχή 
του διαμορφώνεται στα 1112,96€

Γραφειοκρατικές διαδικασίες

Αποτελούν ένα από τα «αγκάθια»του συστήματος . Λόγω των γραφειοκρατικών 

διαδικασιών, σπαταλώνται πολλές ώρες εργασίας διοικητικών και μη υπαλλήλων, τόσο 

από πλευράς κλινικής όσο και από πλευράς ασφαλιστικού φορέα. Πιο συγκεκριμένα:

Για κάθε νοσηλεία η οποία πραγματοποιείται σε βελτιωμένη θέση η κλινική έχει 

υποχρέωση  να  ενημερώνει  τον  ελεγκτή  γιατρό  του  ΙΚΑ.

Ο  ελεγκτής  έχει  την  υποχρέωση  να  επισκέπτεται  τον  ασθενή  προκειμένου  να 

συμπληρώσει εις διπλούν  την “βεβαίωση νοσηλείας σε βελτιωμένη θέση”.

To έντυπο  συμπληρώνεται πλήρως και  υπογράφεται τόσο από τον ασθενή όσο 

και από τον ελεγκτή γιατρό. Το ένα αντίγραφο δίδεται στον νοσηλευόμενο ασθενή και 

το άλλο  επιστρέφεται από τον ελεγκτή στη Μονάδα Υγείας , η οποία έχει την ευθύνη 

διαχείρισης  της  σύμβασης  της  κλινικής.  Στη  Μονάδα   τηρείται  φάκελος  για  κάθε 

κλινική  στον  οποίον  φυλάσσονται  οι  ως  άνω  βεβαιώσεις  για  ένα  έτος  και 

«ενημερώνεται  η  Υπηρεσία   για  τις  κλινικές,  οι  οποίες  κατά  παράβαση  όλων  των 

παραπάνω αναφερομένων χρεώνουν τον ασφαλισμένο με δαπάνες πέραν αυτών που 

καταβάλει το Ίδρυμα».

Γενικά, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται από την πλευρά της 

κλινικής, έχουν να κάνουν με τα παρακάτω:

• Εισιτήριο (το διεκπεραιώνει υπάλληλος το λογιστηρίου ασθενών) 

• Εξιτήριο (το διεκπεραιώνει υπάλληλος το λογιστηρίου ασθενών) 

• Φύλλο νοσηλείας

• Κουπόνια  φαρμάκων  (Ελέγχονται  τα  κουπόνια  κατά  την  παραλαβή  από  τις 

νοσηλευτικές υπηρεσίες δειγματοληπτικά, αφήνονται αντίγραφα στο φάκελλο του 

αρχείου και αρχειοθετούνται ανά ασθενή)

• Συνταγογράφηση φαρμάκων ημερησίως-αποστολή σε ελεγκτή ιατρό για έγκριση.

• Συνταγογράφηση παρακλινικών εξετάσεων ημερησίως –αποστολή σε ελεγκτή ιατρό 

για  έγκριση.  (όταν  πρόκειται  για  μαγνητική  τομογραφία  θα  πρέπει  να  υπάρχει 
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έγκριση  από  δημόσιο  νοσοκομείο  και  σε  κάποιες  περιπτώσεις  να  προηγείται 

αξονική τομογραφία....)

• Θεώρηση-έγκριση ειδικών υλικών όπου αυτά χρησιμοποιούνται.

• Βεβαίωση παράτασης νοσηλείας όπου αυτή απαιτείται.

• Θεώρηση διακομιστηρίου όπου αυτό απαιτείται (έγκαιρη γνωστοποίηση)

• Έλεγχος  των  στοιχείων  των  ασθενών  σε  μεταβολές  για  διευκόλυνση  ομαλής 

έκδοσης του τιμολογίου.

• Παράδοση συγκεντρωτικής κατάστασης ασθενών μηνιαίως ανά ταμείο

      μέσα στην πρώτη εβδομάδα του επόμενου μήνα. 

      Επίσης στο λογιστήριο ασθενών ο υπεύθυνος κάθε ταμείου:

• Παραλαμβάνει  τα απαραίτητα  δικαιολογητικά  που εκδίδονται  ημερησίως από τα 

ασφαλιστικά ταμεία ώστε να ολοκληρώνει σταδιακά το φάκελλο κάθε ασθενή και 

φροντίζει να ελέγχει τυχόν εκκρεμότητες και να τις αποκαθιστά.

• Ενημερώνει  τα  αντίστοιχα  βιβλία  που  υπάρχουν  για  αποφάσεις,  εισιτήρια  και 

εξιτήρια

Παρατηρήσεις όσον αφορά το κάθε  ταμείο ειδικά:

 
ΙΚΑ: 

Τα ειδικά υλικά ορισμένων χειρουργικών περιστατικών όπως:

- οσφυϊκές δισκοκήλες

- ορθοπεδικές επεμβάσεις με υλικά οστεοσύνθεσης 

- χειρουργεία ανοιχτής καρδιάς (χρειάζεται δισκέτα με κωδικό)

- αγγειοπλαστικές – στεφανιογραφίες (απαιτείται δισκέτα με κωδικό) θα πρέπει 

μέσω  των  εταιρειών  να  αποστέλλονται  στο  ΙΚΑ  Πεντέλης,  αφού  έχουν 

εγκριθεί  τοπικά  ώστε  να  εκδίδεται  στατιστικό  δελτίο  για  να  μπορούν  να 

τιμολογηθούν. 

ΟΓΑ: 

Για  να  γίνει  εισαγωγή  απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι  βεβαίωση  από  δημόσιο 

νοσοκομείο, όπου θα αναγράφεται η διάγνωση καθώς και το ότι χρήζει νοσηλείας στο 

αντίστοιχο τμήμα ή χρήζει κάποιας επέμβασης. Επίσης θα πρέπει να έχει θεωρηθεί το 

γνήσιο της υπογραφής του ιατρού που το εξέδωσε στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου. 

Ακόμη, θα πρέπει να υποβάλλονται φύλλα νοσηλείας σε ελεγκτή ώστε να έχει μια βάση 
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σύγκρισης  όταν  πρόκειται  να  προβεί  σε  θεώρηση  φαρμάκων  ή  παρακλινικών 

εξετάσεων.  Κατά  την  αναγγελία  θα  πρέπει  να  αποστέλλεται  και  φωτοτυπία  του 

βιβλιαρίου .

    

                      ΟΠΑΔ:

Τα φύλλα νοσηλείας θα πρέπει να υποβάλλονται θεωρημένα

Σημειώνεται  ότι  στην  περίπτωση  του  πακέτου  χειρουργικής  επέμβασης,  οι 

γραφειοκρατικές  διαδικασίες   περιορίζονται  στην  έκδοση  εισιτηρίου-εξιτηρίου-

βεβαίωσης επέμβασης και  έγκρισης χρησιμοποιούμενων υλικών,  κάτι  που αποτρέπει 

την  σπατάλη  πολύτιμου  χρόνου  και  από  πλευράς  υπαλλήλων  κλινικής  αλλά  –το 

σημαντικότερο -και από πλευράς υπαλλήλων ταμείων που όπως διαφάνηκε πιο πάνω, 

πάσχουν από σοβαρές ελλείψεις  προσωπικού.  Στην περίπτωση που το ποσό που θα 

χορηγηθεί  από  το  ταμείο  συνδέεται  με  τον  κωδικό  της  επέμβασης  μόνο  και  είναι 

συγκεκριμένο,  ανεξάρτητο  και  μη  μεταβαλλόμενο  από  τα  υποβαλλόμενα  δικαιο-

λογητικά και αποδείξεις εξετάσεων, η διαδικασία απόδοσής του μπορεί να επιταχυνθεί 

(σε αντίθεση με  την σημερινή πραγματικότητα)  και  οι  απαιτούμενες  διαδικασίες  να 

γίνουν πολύ πιο απλές και λιγότερο χρονοβόρες.

Επιπλέον  γίνεται  σαφές  ότι  κάτι  τέτοιο  αποβαίνει  προς  όφελος  του 

ασφαλιστικού οργανισμού όχι μόνο διότι εξοικονομεί χρόνο εργασίας αλλά και διότι 

αναγκάζει τους παροχείς υπηρεσιών υγείας να κινηθούν μέσα σε συγκεκριμένα όρια, 

ενώ  εκείνοι  με  την  σειρά  τους  αποκτούν  κίνητρο  για  διαπραγμάτευση  με  τους 

προμηθευτές αφενός και για περιορισμό των μη απαραίτητων πράξεων αφετέρου.
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Δ.  ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

         ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Σύμφωνα  με  όσα  αναφέρθηκαν  παραπάνω,  τα  κύρια  κέντρα  κόστους  της 

κλινικής είναι τα παρακάτω:

 Χειρουργική

 Κ.Α.Α.

 Γυναικολογική

 Παθολογική

 Ειδικές Μονάδες

 Βοηθητικά κέντρα κόστους

Όπως είδαμε και πιο πάνω, θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν τα στοιχεία κόστους σε 

άμεσες  και  έμμεσες  δαπάνες  ,  δηλαδή  σε  δαπάνες  που  πραγματοποιούνται  στις 

παραγωγικές και υποστηρικτικές μονάδες του νοσοκομείου. (Γούλα 2007)

Πίνακας 8

Στοιχεία διαμόρφωσης νοσοκομειακού κόστους

ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Α. Αμοιβή Συντελεστή Εργασίας
(Άμεση διαγνωστικό-θεραπευτική σχέση)
Προσωπικό-Ανθρώπινοι πόροι
Β .Δαπάνες για αγορά υλικών πόρων
(αναλώσιμα, υγειονομικό υλικό, φάρμακα, ραδιενεργά υλικά κλπ)
Γ. Αποσβέσεις Υποδομών-Εξοπλισμού
(Εξοπλισμός χειρουργείων, εργαστηρίων, κλινικών κλπ)
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
α. Δαπάνες για οργάνωση νοσοκομείου
β. Δαπάνες για Πληροφοριακά Υποστηρικτικά συστήματα
γ. Δαπάνες  Συντήρησης Υποδομών –Εξοπλισμού
δ. Αποσβέσεις κτιρίων-Εξοπλισμού
ε. Δαπάνες για προμήθεια υλικών
(επιστασίας, συντήρησης, διατροφής, ιματισμού, κηπουρικής)
στ. Δαπάνες για ασφάλεια κτιρίων-εξοπλισμού
ζ. Δαπάνες για κατάρτιση
η. Δαπάνες για υποστηρικτικές λειτουργίες
( ηλεκτρισμός,φυσικό αέριο, νερό, τηλέφωνα, διαδίκτυο)

Πηγή : Γούλα 2007

Αναλυτικά τα παραπάνω σχηματοποιούνται σε πραγματικά ποσά στους πίνακες 

του παραρτήματος.
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Τα στάδια δραστηριοτήτων στην συγκεκριμένη   χειρουργική επέμβαση (λαπα-

ροσκοπική  χολοκυστεκτομή)  και  η  κοστολογική  καταγραφή  τους  φαίνονται  στους 

πίνακες που ακολουθούν.

(Γούλα 2007, ίδιες παρεμβάσεις)

Πίνακας 9 :Στάδιο Ι .Προεγχειρητικός έλεγχος

ΣΤΑΔΙΟ  1 ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΟΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΜΜΕΣΕΣ/ΕΜΜΕΣΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ  Ι1 έλευση του ασθενούς και 
παροχή διοικητικών 
υπηρεσιών-εισαγωγή

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΜΕΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ  Ι 2 κλινική εξέταση του 
ασθενούς στα Ε.Ι.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ   Ι3 λήψη ζωτικών σημείων ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΜΕΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ  Ι4 Ανάλυση αίματος στο 
εργαστήριο (Χ1)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΜΕΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ  Ι5 Ανάλυση αίματος στο 
εργαστήριο (Χ2)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΜΕΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ  Ι6 Ακτινογραφία ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΑΜΕΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ  Ι7 Υπερηχογράφημα ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΑΜΕΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ  Ι8 Αξιολόγηση-Εξέταση από 
τα Ε.Ι.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΣΗ
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Πίνακας 10 :Στάδιο ΙΙ Χειρουργική Επέμβαση
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ΣΤΑΔΙΟ 2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΣΕΣ/ΕΜΜΕΣΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΙΙ1 Συνοδεία-Εισαγωγή 
ασθενούς

ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ νοσηλευτική ΕΜΜΕΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΙΙ2 Κλινικός Έλεγχος-Εξέταση 
Ασθενούς

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΙΙ3 Προεγχειρητική 
Προετοιμασία

ΙΑΤΡ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΜΕΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΙΙ4 Μεταφορά ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΜΕΣΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΙΙ5 Αναισθησία ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΣΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΙΙ6 Χειρουργική Επέμβαση ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΣΗ
ΚΟΣΤΟΣ  ΙΙ6ι Βιοψία ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΣΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΙΙ7 Μεταφορά σε αίθουσα 

ανάνηψης
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΜΕΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΙΙ8 Ανάνηψη ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΣΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΙΙ9 Μεταφορά-Τοποθέτηση 

στην κλινική
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΜΕΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΙΙ10 Αποκατάσταση-
Φυσιοθεραπεία

ΙΑΤΡΙΚΗ-
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
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Πίνακας 11: Στάδιο ΙΙΙ Παραμονή στην κλινική και εξιτήριο

ΣΤΑΔΙΟ 3 ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ 
ΚΛΙΝΙΚΗ-
ΕΞΙΤΗΡΙΟ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΟΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΜΕΣΕΣ/
ΕΜΜΕΣΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΙΙΙ1 Κλινική Θεραπεία ΙΑΤΡ/ΝΟΣΗΛ ΑΜΕΣΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΙΙΙ2 Εργαστηριακές εξετάσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΜΕΣΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΙΙΙ3 Παρακλινικές Εξετάσεις ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ ΑΜΕΣΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΙΙΙ4 Χορήγηση Φαρμάκων ΙΑΤΡ/ΝΟΣΗΛΕΥΤ ΑΜΕΣΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΙΙΙ5 Διατροφή Ασθενή ΕΜΜΕΣΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΙΙΙ6 Κλινικός  Έλεγχος  –

Εξέταση ασθενούς
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΙΙΙ7 Συνταγογράφηση ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΣΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΙΙΙ8 Οικονομική/Ασφαλιστικ

ή 
Τακτοποίηση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΜΕΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΙΙΙ9 Εξιτήριο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΜΕΣΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΙΙΙ10 Μεταφορά ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΜΕΣΗ

Κατά την κοστολόγηση των σταδίων 1,2 και 3 υπολογίζονται το κόστος των 

αναλώσιμων  και  του  υγειονομικού  υλικού  και  φυσικά  όλες  οι  υποστηρικτικές 

δραστηριότητες σίτισης, επιστασίας διοικητικών διαδικασιών κλπ.

 Το  αναλυτικό  Κόστος  προεγχειρητικού  ελέγχου  και  των  μετεγχειρητικών 

εξετάσεων περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί.
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Πίνακας 12: Κόστος προεγχειρητικού και μετεγχειρητικού εργαστηριακού 
         ελέγχου

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ

ΔΟΣ

ΜΕΤΕΓ
ΧΕΙΡΗΤΙ-

ΚΑ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ-

ΔΟΣ
APTT (χρόνος μερικής 
θρομβοπλαστίνης)

4,05 Αλκαλική 
φωσφατάση

5,02

PT (χρόνος 
προθρομβίνης)

4,05 Αμυλάση 
ορού

2,26

Αλκαλική φωσφατάση 5,02 γ – GT 5,02
Αμυλάση ορού 2,26 Γενική 

Αίματος
2,88

γ – GT 5,02 Τρανσαμινά
ση SGOT

4,49

Γενική Αίματος 2,88 Τρανσαμινά
ση SGPT

4,49

ΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑ
ΦΗΜΑ

4,05 Χολερυθρίν
η άμεση

2,88

Κάλιο Ορού (K) 5,22 Χολερυθρίν
η ολική

2,88

Κρεατινίνη 4,05  Σύνολο 29,92 
Νάτριο ορού 5,22
Ουρία 2,26
Σάκχαρο 2,26
Τρανσαμινάση SGOT 4,49
Τρανσαμινάση SGPT 4,49
Χολερυθρίνη άμεση 2,88
Χολερυθρίνη ολική 2,88
Α/Α ΘΩΡΑΚΟΣ 1 FILM 20,00
ΠΘ ΧΟΛΗΔΟΧΟΣ 
ΚΥΣΤΗ

110,00

 Συνολο  191,08

Τα  λοιπά  κόστη  (φαρμάκων,υλικών  κλπ)  φαίνονται  στον  πίνακα  Α  του 

παραρτήματος .

Συνοψίζοντας τα πιο πάνω,παρακάτω φαίνεται ο αριθμός συμμετεχόντων στην 

επέμβαση

1. χειρουργός
2. βοηθός χειρουργός
3. εργαλειοδότρια
4. νοσηλεύτρια κίνησης
5. νοσηλεύτρια νάρκωσης
6. ιατρός αναισθησιολόγος   

66



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης

σύνολο : 6 άτομα

Τα  παρακάτω  παρατιθέμενα  στοιχεία  προέρχονται  από  συνεντεύξεις  του 

προσωπικού ενώ φαίνεται πως συμφωνούν  και με την διεθνή βιβλιογραφία

Ο  μέσος  αριθμός  επεμβάσεων  λαπαροσκοπικής  χολοκυστεκτομής  που 

διενεργούνται μηνιαίως στην κλινική, είναι 34.

Η  μέση  διάρκεια  διενέργειας  επέμβασης  από  την  συγκεκριμένη  χειρουργική 

ομάδα είναι 40 λεπτά Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία η μέση διάρκεια επέμβασης 

χωρίς επιπλοκές κυμαίνεται από 60 έως1 85 λεπτά, ( Fialkowski et al ,2008)

Η  Μέση  διάρκεια  συνυπολογίζοντας  προετοιμασία-αποχώρηση-ανάνηψη 

ασθενούς ανέρχεται στα 80 λεπτά.

Μέση διάρκεια νοσηλείας: 1 ημέρα (για ασθενείς χωρίς επιπλοκές),

Διεθνώς, η μέση διάρκεια νοσηλείας για μη επιπλεγμένα περιστατικά είναι 1-2 ημέρες 

(Hasaniah et al, 2002) ενώ για όλες τις περιπτώσεις φθάνει τις 3,2 ημέρες (Perissat, 1993)
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Ε. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΒΛΕΠΕ  ΚΑΙ 
    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΟΥ 2

 

Πίνακας 13

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 411
ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΥΓΕΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ

6.263

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ(ΑΜΕΣΑ) 1.231
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ(ΕΜΜΕΣΑ) 4.341
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΜΕΣΑ) 15.867
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(ΕΜΜΕΣΑ)

18.595

ΛΟΙΠΑ ΑΜΕΣΑ 12.943
ΛΟΙΠΑ 
ΕΜΜΕΣΑ(συντήρηση,ασφάλιστρα 
φόροι,τέλη ΦΠΑ, έξοδα κίνησης, 
έξοδα 3ων, διαφήμισης κλπ)

4.042

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (ΑΜΕΣΕΣ) 78.125
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (ΕΜΜΕΣΕΣ) 29.343
LEASING 35.991
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 14.782
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 221.523
Μ.Τ ΚΟΣΤΟΥΣ 538,98

ΣΥΚΓΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 3 

(ΕΚΤΟΣ ΙΙΙ 2,3,4 που θα προστεθούν ξεχωριστά )

Πίνακας 14

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ 2008 4.816
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 21.065
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (ΕΜΜΕΣΑ) 13.075
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 73.028
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΜΕΣΑ) 235.323

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΜΜΕΣΑ) 52.420

ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 81.506

ΛΟΙΠΑ ΑΜΕΣΑ 43.531

ΛΟΙΠΑ 13.596
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ΕΜΜΕΣΑ(συντήρηση,ασφάλιστρα 
φόροι,τέλη ΦΠΑ, έξοδα κίνησης ,έξοδα 
3ων ,διαφήμισης κλπ)
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 49.716
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (ΑΜΕΣΕΣ)
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (ΕΜΜΕΣΕΣ) 98.689
LEASING 2.282
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 684.231
Μ.Τ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΣΙΑΣ 142,07

Διευκρινήσεις : 

Το κόστος για την ομάδα «λοιπά» υπολογίζεται με επιμερισμό των εξόδων ανά μ2 
επιφανείας:

               C                x τ.μ. τμημάτων
C  =
              Συνολικά τετραγωνικά μέτρα

                                                                                   

Άλλες  δαπάνες  όπως  για  παράδειγμα  το  κόστος  τροφίμων  και 

ποτών,υπολογίζονται με τον ακόλουθο τρόπο:

                                            
                                                 C Τροφίμων και Ποτών
C Τροφίμων και Ποτών =  x Ασθενείς/κλινι / Έτος 
                                               Σύνολο Ασθενών Ανά Έτος                   

Σημείωση: Ο υπολογισμός του κόστους αμοιβών προσωπικού, υπολογίζεται όσον  

αφορά το άμεσα εμπλεκόμενο προσωπικό με βάσει το ωριαίο κόστος εργασίας και το  

ποσοστό αυτού που δαπανάται για την επέμβαση ή την νοσηλεία αντίστοιχα. Όσον αφορά  

στο κόστος αμοιβών του λοιπού προσωπικού (έμμεσο), αυτό επιμερίζεται με βάσει τον  

αριθμό δραστηριοτήτων ανά κλινική-τμήμα.
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ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

    ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

Βασιζόμενοι  στους  υπολογισμούς  που  προκύπτουν  από  τα  πραγματικά 

οικονομικά στοιχεία της κλινικής Χ για το 2008, καταλήγουμε στο παρακάτω:

Πίνακας 15

*Οι αμοιβές των ιατρών δεν συνυπολογίζονται στο πακέτο, καθώς στον ιδιωτικό τομέα 

ισχύει  η ελεύθερη επιλογή θεράποντος ιατρού και  οι  διακυμάνσεις  στις  απαιτήσεις  των 

χειρουργών είναι μεγάλες. Αν υπολογίσουμε τις αμοιβές σε αναλογία προς το πακέτο ολικής  

αρθροπλαστικής (800 €), το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 3111,54€

1.Έξοδα  χειρουργείου  λαπαροσκοπικής 
χολοκυστεκτομής 
(συμπεριλαμβανομένων  των 
αναλώσιμων),(πίνακας1,παράρτημα) 

538,98  €  (χωρίς  εύλογο  κέρδος  για 
κλινική)

2.Κόστος νοσηλίου κλινικής: 142,56€  (ΠΙΝΑΚΑΣ 2,Παράρτημα)

3.Φάρμακα : σύνηθες μέσο  κόστος 120€  ( ΠΙΝΑΚΑΣ Β )

4.Προεγχειρητικός έλεγχος  συν λοιπές 
εργαστηριακές  εξετάσεις  συν  μέσο 
κόστος   βιοψίας 

230€   ( ΠΙΝΑΚΑΣ Β ) 

100 €

5.Επισκέψεις  ιατρών  και  δαπάνες 
ιατρικών πράξεων

80€ στην ολική αρθροπλαστική)

ΣΥΝΟΛΟ 1.211,54 €

6.Υλικά λαπαροσκοπικής 
χολοκυστεκτομής

1.100 €+ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 2311,54 €+ ΦΠΑ
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V. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

   Περιορισμοί μελέτης

 Η μελέτη μας πραγματοποιήθηκε σε μια νοσηλευτική μονάδα. Ιδανικά, προ-

κειμένου να ενισχυθεί η ισχύς των αποτελεσμάτων θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες 

νοσηλευτικές μονάδες.

Επίσης, όπως αναφέρθηκε το συνολικό κόστος επηρεάζεται από παράγοντες όπως 

ο συνολικός αριθμός επεμβάσεων, η πληρότητα, το μέγεθος και η παλαιότητα της κλινικής, 

η γεωγραφική θέση και η επιρροή της βιοϊατρικής τεχνολογίας

Η  συγκεκριμένη  κλινική  είναι  μια  υψηλών  προδιαγραφών  κλινική  που 

λειτουργεί σε νέες δικές της εγκαταστάσεις ενώ αριθμεί μόνο 3 έτη λειτουργίας. Αν 

διαλέγαμε μια πιο παλιά κλινική (κατηγορίας έως 150 κλινών) που έχει ήδη αποσβέσει 

τις δαπάνες για τα κτιριακά και τα μηχανήματα, που δεν ανανεώνει πολύ συχνά τον 

εξοπλισμό της ή που λειτουργεί σε κτίριο όπου καταβάλλει ενοίκιο, τα αποτελέσματα 

θα  παρουσίαζαν  κάποια  διαφοροποίηση,κυρίως  ως  προς  το  νοσήλιο,  αν  και  όπως 

φαίνεται παραπάνω,τα υλικά είναι εκείνα που αυξάνουν το κόστος της επέμβασης σε 

μεγαλύτερο ποσοστό.

Εναλλακτικά,  θα  μπορούσαμε  να  υπολογίσουμε  το  κόστος  μισθοδοσίας 

σύμφωνα  με  την  συλλογική  σύμβαση  2006,  κάτι  που  θα  οδηγούσε  σε  εσφαλμένα 

αποτελέσματα,μιας και με αυτόν τον τρόπο ο μισθός του Διευθυντή κλινικής με 21 

χρόνια  προϋπηρεσία  ανέρχεται  μόλις  στα  1823,15  €  ποσό  πολύ  μακριά  από  τις 

πραγματικές  αμοιβές  κυρίως  των  έμπειρων  ιατρών  στον  ιδιωτικό  τομέα.  Έτσι 

υπολογίσθηκαν στο προκύπτον ποσό,  τα πραγματικά  έξοδα μισθοδοσίας  και  για  τις 

ανώτερες βαθμίδες του προσωπικού.

Για τον υπολογισμό των δεικτών πληρότητας κλπ χρησιμοποιήθηκε ο αριθμός 

συνολικών  κλινών  της  Γενικής  Κλινικής.  Σημειώνεται  όμως  ότι  οι  7  κλίνες  της 

Μονάδας Εμφραγμάτων δεν έχουν ακόμα λειτουργήσει, όπως και ότι οι 22 της μονάδας 

νεογνών δε καλύπτονται σχεδόν ποτέ 100%.
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Σχολιασμός αποτελεσμάτων

Έχει ενδιαφέρον να ανατρέξουμε στις τιμές που προτείνονται σύμφωνα με την 

διεθνή βιβλιογραφία για να θεωρηθεί ''cost-effective''  συγκεκριμένη επέμβαση ,καθώς 

και με τις τιμές που διαμορφώνονται στον ιδιωτικό τομέα εκτός Ελλάδας (πίνακας 16). 

Παρατηρούμε  πως  υπάρχει  μεγάλη  διακύμανση,ενώ  η  πιο  πρόσφατη  μελέτη  των 

Cinquini et al,η οποία έγινε με βάση την μέθοδο abc, προτείνει το ποσό των 3.287€.

Πίνακας 16 

Ξένες μελέτες υπολογισμού κόστους λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής

Ηνωμένο Βασίλειο 3.500-5800GBP, 
5.000- 8.285,714€ τιμή ισχύουσα 
στον ιδιωτικό τομέα (Private 
Healthcare UK,Gall bladder 
removal costs in the UK)
1 euro: 0.70 GBP  

Η.Π.Α. $5,361-$13,084   4123-10064 Euros 
 (Weiland DE et al 1997) 1 euro : 
1.30 USD 

Ιταλία 3.287€ ( Cinquini et al 2007)

Αξίζει  επίσης  να  αναφερθεί  εδώ,ότι  σύμφωνα  με  δημοσιευμένη  Ελληνική 

Μελέτη,που πραγματοποιήθηκε σε Δημόσιο νοσοκομείο το 2000, Το κόστος ανέρχεται 

στις 647.579 δρχ δηλαδή 1.900 € (Παλαμά 2000)

Ενώ αξίζει  το  προκύπτον  ποσό να  συγκριθεί  με  τις  ισχύουσες  τιμές  DRG'S 

διεθνώς που παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 17

Υπολογισμοί νοσοκομειακού κόστους για λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή σε 

US $ και €-σύγκριση κόστους σε διαφορετικές χώρες (DRG'S)

ΧΩΡΑ ΤΥΠΟΣ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

                 US$                  €

AUS AR-DRG 3.346
 

2.574 €

DNK Dk DRG 2.236
 

1.720 €
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FIN Nord-DRG 2.323
 

1.786 €

FRA PNSI 3.760
 

2.892 €

DEU G-DRG 2.825  2.173€ 

ISL Nord-DRG 3.374
 

2.595 €

NOR Nord-DRG 4.941
 

3.800 €

SWE Nord-DRG 4.171
 

3.208 €

GBR HRG 2.802
 

2.155 €

USA HCFA-DRG 5.971
 

4.593 €

Πηγή :ΟΟΣΑ(Cross-country comparison of hospital unit costs for seven DRGs, 2006)
Με βάση στοιχεία Δημοσίων Νοσοκομείων.

Όπως  προκύπτει  από  τα  παραπάνω,  η  προτεινόμενη  τιμή  για  το  πακέτο 

λαπαροσκοπικής  χολοκυστεκτομής  υπολείπεται  κατά  18% περίπου  του  μέσου  όρου 

(2749,6€)  των  υπολοίπων  χωρών,  όπου  έχουν  υιοθετηθεί  επιστημονικές  και 

τεκμηριωμένες μέθοδοι κοστολόγησης των νοσοκομειακών υπηρεσιών, (DRG'S) καθώς 

και κάτω από τα προτεινόμενα σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες δημοσιευμένες μελέτες 

ποσά, ( Cinquini et al 2007),οι οποίες αξίζει να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκαν σε 

Δημόσια Νοσοκομεία, όπου το προκύπτον κόστος είναι συγκρατημένο.

Κάτι  που  επίσης  αξίζει  να  σημειωθεί  είναι  η  διακύμανση  του  κόστους  των 

υλικών  από χώρα σε  χώρα.  Στην λογική  του  πακέτου  ,  προτείνεται  πλαφόν για  τα 

χρησιμοποιούμενα υλικά, ως μέτρο συγκράτησης των δαπανών για αυτή την κατηγορία, 

της οποίας το κόστος αυξάνει κατά πολύ το συνολικό ποσό . Επίσης κάτι τέτοιο θα 

έδινε  στους  προμηθευτές  υπηρεσιών  υγείας  κίνητρο  και  δυνατότητα  για 

διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές υλικών.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την μελέτη των Demoulin et al, η 

χρήση  αναλώσιμων,  μιάς  χρήσης  αντί  επαναχρησιμοποιούμενων  υλικών  για  την 

επέμβαση,  φαίνεται  πως ανεβάζει  το κόστος  της  επέμβασης ενώ προτείνεται  πως η 

χρήση επαναχρησιμοποιούμενων υλικών επιτυγχάνει συγκράτηση του κόστους, χωρίς 

να θυσιάζεται η ασφάλεια του ασθενούς ή του προσωπικού. 
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Αν ανατρέξουμε  στο  πραγματικό  παράδειγμα  που  παρουσιάστηκε  πιο  πάνω 

εξάλλου,  ουσιαστικά  σήμερα  τα  ασφαλιστικά  ταμεία,  αυτό  το  ποσό  καλύπτουν  εξ 

ολοκλήρου,  το  ποσό  που  αντιστοιχεί  στα  υλικά  μίας  χρήσης  της  λαπαροσκοπικής 

χολοκυστεκτομής, ενώ από τα λοιπά έξοδα, καλύπτεται μόνο το ποσό των 122.67€,  την 

στιγμή που στην περίπτωση της ολικής  αρθροπλαστικής ισχίου,  το αντίστοιχο ποσό 

φτάνει τα  2054,29€ , και που από την την μελέτη μας προέκυψε πως το ποσό αυτό στην 

πραγματικότητα είναι σχεδόν δεκαπλάσιο (2.311,54€). Σημειώνεται επίσης ότι ακόμα 

και  ανάμεσα  στους  ασφαλιστικούς  φορείς  εμφανίζονται  διαφορές  σε  σχέση  με  τις 

παροχές.

Προκύπτει  συνεπώς  μια  μεγάλη  διαφορά  μεταξύ  πραγματικού  κόστους  και 

κόστους καλυπτόμενου από τους ασφαλιστικούς φορείς την οποία, στην περίπτωση των 

ιδιωτικών  κλινικών  επωμίζεται  ο  ασθενής  ή  –σε  πολλές  περιπτώσεις-καλύπτεται  με 

προκλητή ζήτηση υπηρεσιών, στην δε περίπτωση των δημοσίων νοσοκομείων,  είναι 

από πολλές μελέτες αποδεδειγμένο ότι συντελεί στην αύξηση των χρεών τους.

Στην  συγκεκριμένη  μελέτη,  ασχοληθήκαμε  με  μια  επέμβαση  που 

συγκαταλέγεται στις 5 πιο συχνές παγκοσμίως, επομένως από την μία  πλευρά αποτελεί 

σημαντικό αίτιο συσσώρευσης ελλειμμάτων στα δημόσια νοσοκομεία,  από την άλλη 

επιβαρύνει  τον  οικογενειακό  προϋπολογισμό  πολλών  νοικοκυριών  (παράνομες 

πληρωμές  στα  δημόσια  νοσοκομεία,  ιδιωτικές  πληρωμές  λόγω  διαφοράς  από 

ασφαλιστική κάλυψη στα ιδιωτικά). Υπενθυμίζουμε πως μόνο το 2006  οι δαπάνες των 

νοικοκυριών για δημόσια υγεία έφταναν τα 4957 εκατομμύρια ευρώ , ενώ για ιδιωτική 

τα 3940 εκατομμύρια ευρώ.

Επίσης ασχοληθήκαμε με την συγκεκριμένη επέμβαση, που πραγματοποιείται 

με  μια  τεχνική  που  αναπτύχθηκε  τα  τελευταία  χρόνια  λόγω  της  εισαγωγής  της 

λαπαροσκοπικής  τεχνολογίας,  και  που  πλέον  αποτελεί  την  μέθοδο  εκλογής  για  την 

αντιμετώπιση  της  χολολιθίασης.  Σε  πολυάριθμες  μελέτες  η  λαπαροσκοπική 

χολοκυστεκτομή  έχει  αποδειχθεί  cost-effective  σε  σχέση  με  την  ανοιχτή 

χολοκυστεκτομή  κυρίως  λόγω  της  μείωσης  του  χρόνου  νοσηλείας  και  την  νωρίς 

επιστροφή στην εργασία (μείωση απώλειας παραγωγικού χρόνου) κάτι  που κρίνεται 

σημαντικό, αφού όπως αναφέρθηκε ο Μ.Ο. ηλικίας των ασθενών υπολογίζεται στα 54 

έτη. Επομένως στο παράδειγμα της  συγκεκριμένης επέμβασης, σχηματοποιούνται τα 

βασικά ζητήματα των συστημάτων υγείας που αναφέρθηκαν πιο πάνω :

Νέα τεχνολογία.
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Αυξημένο κόστος.

Μεγάλος αριθμός ασθενών- επεμβάσεων.

Μεγάλες λίστες αναμονής στα δημόσια νοσοκομεία.

Πίεση  στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης για παροχές.

Και,  όπως  αποδεικνύεται  πιο  πάνω,  ανάγκη  στην  Ελλάδα  για 

επαναπροσδιορισμό – ανακοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για  να  αποδείξουμε  πως  με  το  μέτρο  που  προτείνεται   προκύπτουν  οφέλη, 

σύμφωνα με τους Drummond et al 1997, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε 

στα πιο κάτω ερωτήματα:

1.  Συγκρινόμενη  με  αντίστοιχες  διαδικασίες  ή  υπηρεσίες  υγείας  αξίζει  σε σχέση με 

άλλες διαδικασίες ή υπηρεσίες που θα διενεργούνται με ανάλωση των ίδιων πόρων;

2.  Είμαστε  ικανοποιημένοι  με  τον  τρόπο  που  ξοδεύτηκαν  οι  πόροι  των  υπηρεσιών 

υγείας ή θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί με κάποιο άλλο τρόπο;

3.  Μπορεί  η  διαδικασία,  η  υπηρεσία  ή  το  πρόγραμμα  υγείας  να  κριθεί  ως 

αποτελεσματικό, ως αποδοτικό;

4.  Θα  λειτουργήσει;  Συγκρίνουμε  τα  θετικά  και  τα  αρνητικά  της  παρεχόμενης, 

διαδικασίας, υπηρεσίας ή προγράμματος υγείας σε σχέση με την αποδοτικότητα και 

την χρησιμότητα που αυτή έχει στον χρήστη.

5.  Είναι  διαθέσιμη σε αυτόν που την έχει  ανάγκη;   Έχουν πρόσβαση αυτοί  που θα 

μπορούσαν να ωφεληθούν από αυτή

Σήμερα  η  διεθνής  τάση  είναι  οι  περισσότερες  οικονομικές  μελέτες  να 

διεξάγονται  μέσα  από  το  πρίσμα  της  κοινωνίας  (social  perspective),  δηλαδή  να 

υπολογίζονται όλα τα είδη κόστους (και τα οφέλη) ανεξάρτητα από τον φορέα που τα 

επωμίζεται   (κοινωνικοοικονομική  αποτίμηση) (Λιαρόπουλος  1996,  Eisenberg  1989, 

Goldwater 1995).

Σαν προέκταση της δικής μας μελέτης , θα ήταν λοιπόν χρήσιμη μια  μελέτη 

οικονομικής  αξιολόγησης  που  θα  αποδείκνυε  την  αναγκαιότητα  εφαρμογής  του 

προτεινόμενου μέτρου.

Είναι προφανής η απάντηση στο ερώτημα 5 και έχει ήδη προαναφερθεί.

Λιγότερες  ιδιωτικές  πληρωμές,  μικρότερη  επιβάρυνση  του  οικογενειακού 

προϋπολογισμού, πρόσβαση σε περισσότερους παροχείς υπηρεσιών υγείας, μικρότερη 

περίοδος αναμονής που συνεπάγεται λιγότερες επιπλοκές και επείγουσες νοσηλείες με 

προφανές  πλεονέκτημα  για  τον  ασθενή  και  αποδεδειγμένο  πλεονέκτημα  για  το 
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ασφαλιστικό  ταμείο  από  εξοικονόμηση  πόρων  που  θα  απορροφούσαν  οι  επιπλέον 

νοσηλείες και εξετάσεις.

Αν και επιλέχθηκε για την μελέτη μας μια ιδιωτική κλινική, αυτό έγινε κυρίως 

για  πρακτικούς  λόγους,  μιάς  και  η  σύγχρονη  τεχνολογία  και  τα  πληροφοριακά 

συστήματα  μας  παρείχαν  ακριβή  στοιχεία  και  επιπλέον  ήταν  πιο  εύκολο  να 

υπολογισθούν ορισμένες κατηγορίες κόστους όπως για παράδειγμα η μισθοδοσία που 

στα δημόσια νοσοκομεία προέρχεται είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό είτε από το 

υπουργείο παιδείας (πανεπιστημιακά νοσοκομεία).  Έναυσμα αποτέλεσε επίσης και η 

ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα στην χώρα μας και διεθνώς τα τελευταία χρόνια καθώς 

και η στροφή των ασθενών προς τον τομέα, που αναλύθηκαν πιο πάνω. Το ποσό στο 

οποίο καταλήξαμε όμως, φαίνεται πως δεν διαφέρει από τα υπολογισμένα ποσά DRG’S 

άλλων  χωρών  σε  δημόσια  νοσοκομεία.  Αν  λοιπόν  οριστεί  ένα  πακέτο  για  την 

επέμβαση, το ζητούμενο είναι η εξυπηρέτηση του ασθενούς. Μπορεί ο ιδιωτικός τομέας 

να «αποσυμφορήσει» τον δημόσιο, όπως συμβαίνει με τις μαιευτικές κλινικές ιδιωτικού 

και δημόσιου τομέα που δουλεύουν (άτυπα) συμπληρωματικά . Το ζητούμενο δεν είναι 

Δημόσιος ή Ιδιωτικός τομέας, αλλά η αρμονική λειτουργία του συστήματος του οποίου 

κρίκοι είναι και οι δύο.

Όπως  έχει  ήδη  αναφερθεί,  η  εφαρμογή  πακέτου  για  μια  τόσο  συχνά 

διενεργούμενη επέμβαση,  με δεδομένη την ροή ασθενών προς τον Ιδιωτικό τομέα, θα 

αποτελέσει τελικά μέτρο συγκράτησης του κόστους και ελέγχου των ιδιωτικών (out of 

pocket) πληρωμών, αφού θα αποτελέσει αντικίνητρο για υπερχρεώσεις στον Ιδιωτικό 

τομέα και για παράνομες πληρωμές στον Δημόσιο.

Επιπλέον,  θα συμβάλλει  στην προσπάθεια ελέγχου των χρεών των δημοσίων 

νοσοκομείων  αφού  θα  προσεγγίζει  το  πραγματικό  κόστος  της  επέμβασης,  το  οποίο 

βέβαια διαμορφώνεται από τα πραγματικά δεδομένα. Η πολιτική πλασματικών τιμών 

που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, ωφελεί  μόνο ονομαστικά τους 

κοινωνικούς  προϋπολογισμούς,  μεταβιβάζοντας  ουσιαστικά  το  κόστος  στο συνολικό 

προϋπολογισμό της χώρας, καθώς τα προκύπτοντα χρέη των νοσοκομείων καλύπτονται 

μέσω κρατικής ρύθμισης. 

Είναι άλλωστε εντυπωσιακό το γεγονός ότι κάθε 3 περίπου έτη διαμορφώνονται 

χρέη στα νοσοκομεία του ΕΣΥ που υπερβαίνουν τα 3 δις €. Επιπλέον, η πολιτική αυτή 

δεν έχει επιφέρει «ανακούφιση» των δαπανών των ασφαλιστικών ταμείων, αφού άλλοι 
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λόγοι (οργανωτικής κυρίως φύσης), έχουν επιβαρύνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς 

όπως πχ τα ειδικά υλικά.

Εξάλλου, το πακέτο χειρουργικών επεμβάσεων αποτελεί μια ήδη εφαρμοζόμενη 

πρακτική  για  άλλα  είδη  επεμβάσεων  δεν  αποτελεί  προτεινόμενη  επαναστατική 

καινοτομία και η πρότασή μας είναι πως θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες πολύ 

συχνά  διενεργούμενες  επεμβάσεις,  αφού  τα  οφέλη  για  τους  ασφαλισμένους,  τους 

παροχείς υπηρεσιών υγείας και τα ασφαλιστικά ταμεία είναι δεδομένα.

Εν κατακλείδι, το βασικό πλεονέκτημα των πακέτων χειρουργικών επεμβάσεων 

είναι η αποδυνάμωση των κινήτρων για προκλητή ζήτηση υπηρεσιών ή παράτασης της 

νοσηλείας  των ασθενών,  τόσο στο  δημόσιο,  όσο και,  κυρίως,  στον ιδιωτικό  τομέα. 

Επιπλέον,  αποτελεί ένα βήμα για τον εξορθολογισμό της σχέσης μεταξύ κοινωνικής 

ασφάλισης και παροχέων υπηρεσιών υγείας.
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VI. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Συμπερασματικά  από  τα  παραπάνω  αναδεικνύεται  πρωτίστως  η  ανάγκη  για 

κοστολόγηση των υπηρεσιών υγείας στην  Ελλάδα σαν πρώτο βήμα για τον έλεγχο των 

δαπανών των  νοσοκομείων , καθώς και για τον καθορισμό των απαιτήσεών τους από 

τους ασφαλιστικούς φορείς. Ήδη αναφέρθηκαν επιστημονικές μέθοδοι κοστολόγησης 

που  εφαρμόζονται  σε  πολλές  χώρες  ενώ  το  παράδειγμα  της  λαπαροσκοπικής 

χολοκυστεκτομής φαίνεται σαφώς η μεγάλη διαφορά μεταξύ πραγματικού κόστους και 

παρεχόμενου από τους ασφαλιστικούς φορείς ποσού. Και στο δεδομένο της αύξησης 

του κόστους  των υπηρεσιών  υγείας  τα τελευταία χρόνια λόγω της ανάπτυξης της 

βιοϊατρικής τεχνολογίας, η απάντηση πιστεύουμε πως δεν είναι  η προσκόλληση στις 

τιμές  του  1991,  αλλά  η  προσπάθεια  ελέγχου  της  υπερκατανάλωσης  .  Και  είναι 

βαρύνουσας σημασίας η αποτύπωση των πραγματικών μεγεθών  κόστους .

Η εφαρμογή του μέτρου των πακέτων χειρουργικών επεμβάσεων σε δημόσιο 

και ιδιωτικό τομέα που ήδη εφαρμόζεται και λειτουργεί με επιτυχία, πιστεύουμε πως θα 

είναι σε όφελος ασθενούς και συστήματος αν επεκταθεί και σε άλλες επεμβάσεις. Αυτό 

που προτείνεται εξάλλου, δεν είναι η χωρίς όριο κάλυψη των δαπανών που συνδέονται 

με  την  επέμβαση,  αλλά  ο  ορισμός  συγκεκριμένου  ποσού  μέσα  στο  οποίο  θα 

αναγκάζεται  να  κινηθεί  ο  παροχέας  της  συγκεκριμένης  υπηρεσίας  το  οποίο   όμως 

οφείλει  να βρίσκεται κοντά σε πραγματικά μεγέθη. Διότι προφανώς με 73,37€ είναι 

σαφές ότι δεν δύνανται να καλυφθούν τα έξοδα επέμβασης το 2009.

Τα στοιχεία της παραπάνω έρευνας θεμιτό είναι να ενισχυθούν με νέες μελέτες 

σε  διαφορετικά  νοσηλευτικά  ιδρύματα.  Επίσης  θα  ήταν  χρήσιμη  μια  μελέτη 

οικονομικής αξιολόγησης που να αποδεικνύει τα οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή 

του προτεινόμενου μέτρου.

Κλείνοντας, αξίζει να έχουμε υπ’όψιν  την παρατήρηση των Mc Gowan et al :

«η  γλώσσα  των  συμπτωμάτων,  της  αγωγής  και  της 

διάγνωσης  δεν  μεταφράζεται  εύκολα  στην  γλώσσα  του  

προϋπολογισμού και της αποδοτικότητας»
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Χρεώσεις  κλινικής-ποσά  χορηγούμενα  απο  τα  ασφαλιστικά  ταμεία  για  έξοδα 

λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής

Περιγραφή Χρέωσης Ποσό
-τητα

Τιμή
Μονάδος

Σύνολο Ιδιώτης ΟΠΑΔ-
ΥΠΑΔ

2

ΙΚΑ

  
ΕΦ'ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 1 14,67 14,67 0,00 14,67 14,67
  
ΝΟΣΗΛΙΟ  ΓΕΝ.ΚΛΙΝΙΚΗ * 
Θέση Γ

1 120,00 120,00 89,48 30,52* 30,52*

  
Έξοδα Χειρουργείου 1 634,92*** 634,92 561,55 73,37 73,37
 ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ

 

APTT (χρόνος μερικής 
θρομβοπλαστίνης)

1 4,05 4,05 0,00 4,05

PT (χρόνος προθρομβίνης) 1 4,05 4,05 0,00 4,05 2,23
Αλκαλική φωσφατάση 1 5,02 5,02 0,00 5,02 2,76
Αμυλάση ορού 1 2,26 2,26 0,00 2,26 1,24
γ – GT 1 5,02 5,02 0,00 5,02
Γενική Αίματος 1 2,88 2,88 0,00 2,88
ΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

1 4,05 4,05 0,00 4,05 2,23

Κάλιο Ορού (K) 1 5,22 5,22 0,00 5,22 2,87
Κρεατινίνη 1 4,05 4,05 0,00 4,05 2,23
Νάτριο ορού 1 5,22 5,22 0,00 5,22 2,87
Ουρία 1 2,26 2,26 0,00 2,26
Σάκχαρο 1 2,26 2,26 0,00 2,26
Τρανσαμινάση SGOT 1 4,49 4,49 0,00 4,49 2,47
Τρανσαμινάση SGPT 1 4,49 4,49 0,00 4,49 2,47
Χολερυθρίνη άμεση 1 2,88 2,88 0,00 2,88
Χολερυθρίνη ολική 1 2,88 2,88 0,00 2,88
Α/Α ΘΩΡΑΚΟΣ 1 FILM 1 20,00 20,00 15,95 4,05
  191,08 125,95 65,13 21,37

 ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ  
Αλκαλική φωσφατάση 1 5,02 5,02 0,00 5,02 2,76
Αμυλάση ορού 1 2,26 2,26 0,00 2,26 1,24
γ – GT 1 5,02 5,02 0,00 5,02
Γενική Αίματος 1 2,88 2,88 0,00 2,88
Τρανσαμινάση SGOT 1 4,49 4,49 0,00 4,49 2,47
Τρανσαμινάση SGPT 1 4,49 4,49 0,00 4,49 2,47
Χολερυθρίνη άμεση 1 2,88 2,88 0,00 2,88
Χολερυθρίνη ολική 1 2,88 2,88 0,00 2,88
  29,92 29,92 8,94
 ΦΑΡΜΑΚΑ (δραστικες ουσιες)  
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paracetamol inj sol 
(600+20)mg/4ml bt 3amp

3 1,41 4,23 0,00 4,23

atropine inso/d  50x1mg/1ml γυ 10 0,15 1,50 0,00 1,50
dexamethasone 8mg/2ml amp 1 1,04 1,04 0,00 1,04
dextrose inj 5% 1lt bot κοπερ 
fresenius

1 1,32 1,32 0,00 1,32

dopamine hcl/demo sol.inf 
5ampsx50mg/5ml

5 0,66 3,30 0,00 3,30

fentanyl inj 5x0.05mg/10ml amp 5 0,41 2,05 0,00 2,05
lactated ringer's 500ml  bott 1 1,09 1,09 0,00 1,09
ranitidine injsol 5x50mg/2ml amp 5 0,57 2,85 0,00 2,85
neostigmine ins 50 x2.5mg/1ml * 1 0,33 0,33 0,00 0,33
cisatracurium besylate injsol 
5x2mg/ml 10ml

5 8,29 41,45 0,00 41,45

oxisept solextus 10%  240ml* 1 1,57 1,57 0,00 1,57
glyceryl trintratel  tts 
30x10mg/24hrs

1 0,42 0,42 0,00 0,42

metoclopramide hydrochloride 
injsol 6x10mg/2ml amp

12 0,15 1,80 0,00 1,80

propofol/fre injem 1% 5x20amp 1 18,08 18,08 0,00 18,08
sod chlor 0.9% 1000ml twistoff 1 1,17 1,17 0,00 1,17 1,17
sod chlor 0.9% 1l bott 3 1,17 3,51 0,00 3,51
sodium chloride 0,9%/fresenius 
bag 100ml(free flex)

3 0,94 2,82 0,00 2,82

lornoxicam ps injsol 8mg/vial
+2ml solv

2 2,40 4,80 0,00 4,80

cefuroxime sodium drpdinj 
750mg/vial

2 2,40 4,80 0,00 4,80

pantoprazole  sodium pdinjsol 
40mg/vial

1 6,41 6,41 0,00 6,41

sodium chloride 0,9%/fresenius 
bag 100ml(free flex)

1 0,94 0,94 0,00 0,94

lornoxicam  ps injsol 8mg/vial
+2ml solv

1 2,40 2,40 0,00 2,40

cefuroxime sodium drpdinj 
750mg/vial

2 2,40 4,80 0,00 4,80

zurcazol pdinjsol 40mg/vial 1 6,41 6,41 0,00 6,41
φαρμακα…  21,61 21,61
  153,50 153,50 1,17
 Αναλωσιμα  
αυτοκολλητα ηλεκτροδια κ2223 5 0,12 0,60 0,60
γωνιωδης προεκταση (flex 
catheter mount1541351) 
φιλτρπρας

1 6,33 6,33 6,33

ενδοτρ/κοι ηι contour k8.5 86453 
107-85

1 4,00 4,00 4,00

ενδοτρ/κοι κεκ rae oral no.4,5 
113-45

1 5,50 5,50 5,50
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επιθ. σyγκρ. καθετηρα 6x7 
tegaderm 1623w με εγκοπη

1 0,56 0,56 0,56

επιθ. σyγκρ. καθετηρα 6x7 
tegaderm 1623w με εγκοπη

2 0,56 1,12 1,12

επιθ. σyγκρ. καθετηρα 6x7 
tegaderm 1623w με εγκοπη

1 0,56 0,56 0,56

καθετηρας levin no.16 1 0,68 0,68 0,68
καλυματα καμερας 01504-cc900 1 41,65 41,65 41,65
κανουλα 3way stop-cock 1 1,00 1,00 1,00
πλακες διαθερμιας (γειωσεως) 
8149f

1 1,18 1,18 1,18

προεκταση injectomat-line 200cm 1 4,83 4,83 4,83
ραμμα  vicryl  1,βελ.30μμ 
w9216

1 7,09 7,09 7,09

ραμμα  vicryl  1,βελ.30μμ 
w9216

1 7,09 7,09 7,09

ραμμα ethilon 4/0 βελ κοπ 20μμ 
w519

1 5,41 5,41 5,41

ραμμα mersilk 0 βελ 30μμ στ1/2 
μηκος75εκ w334h

1 3,71 3,71 3,71

συριγγα catheter 60ml 1 0,39 0,39 0,39
συριγγα injectomat 50/60ml 1 11,50 11,50 11,50
συσκ. ορου peel-pack me y 1 0,39 0,39 0,39
συσκ.παροχετευσης redon κενου 
αερα πλακε n12

1 12,25 12,25 12,25

σωληνας αναρροφησης αποστειρ. 
2.10

1 1,49 1,49 1,49

σωληνας σιλικονης 7χ1,5 1 2,74 2,74 2,74
ταινια σακχαρου ascencia bayer 1 0,50 0,50 0,50
φλεβοκαθετηρας 20g 
αυτομ.βαλβιδα

1 0,67 0,67 0,67

γαζα + leukop αυτοκ.10χ8 
(deepore)

1 0,08 0,08 0,08

γαζα + leukop αυτοκ.20χ10 
(deepore)

1 0,21 0,21 0,21

λαμες χειρ/κες νo.11 1 0,17 0,17 0,17
πωματα φλεβοκαθ. 3way 
(βιδακια)

2 0,06 0,12 0,12

συσκ. ορου peel-pack me y 1 0,39 0,39 0,39
συσκ. ορου peel-pack me y 1 0,39 0,39 0,39
  123,02 123,02 0 0
 υλικα λαπαροσκοπικης 
χολοκυστεκτομης

 

endoclip ii ml 10mm appli x6 
176657

1 313,88 313,88 0,00 313,88

ενδοσκοπικη λαβιδα 
αποκολλησης 5dcd

1 334,38 334,38 0,00 334,38

παρ-βαμ-clip τιτανιου medium-
large pl569

1 51,92 51,92 0,00 51,92
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παρ-βαμ-σακος συλλογης χολης 
400ml/9008-ελ/0110400

1 101,15 101,15 0,00 101,15

συστ. ασυμετρης διην. ιστων ada 
40510

1 214,41 214,41 0,00 214,41

  1015,74 1015,74 1015,74
  (έως 

1100+φ
πα)

ΣΥΝΟΛΟ  2282,85 900,00 1382,85

*το νοσήλιο αναδιαμορφώθηκε κατά την διάρκεια διενέργειας της μελέτης σε 34,63 
για την Γ θέση.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β
Υπολογισμός Κόστους Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής

Δεδομένα Ιαν-0
8

Φεβ-0
8

Μαρ-
08

Απρ-0
8

Μαϊ-0
8

Ιουν-0
8

Ιουλ-0
8

Αυγ-
08

Σεπ-0
8

Οκτ-0
8

Νοε-0
8

Δεκ-0
8

Grand 
Total

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (BUDGET). 15 27 18 28 24 29 38 16 51 55 55 55 411
Μ.Τ.πώλησης υπηρεσίας 503 548 498 550 487 595 518 472 487 491 491 491 508

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(BUDGET) 7.54814.7888.97215.41411.69617.24919.6747.54624.82827.01827.01827.018 208.769

Αναλώσεις Υγειονομικού 
Υλικού. 226 444 269 462 351 517 590 226 745 811 811 811 6.263

Αναλώσυμα Υλικά 
(άμεσα). 49 44 30 46 79 95 125 53 168 181 181 181 1.231

Αναλώσυμα Υλικά 
(έμμεσα) 157 307 187 320 243 359 409 157 516 562 562 562 4.341

Σύνολο Αναλώσεων 433 795 485 829 673 971 1.124 436 1.429 1.553 1.553 1.553 11.835
Αμοιβές Προσωπικού 

(άμεση) Λ/60. 636 572 381 593 1.017 1.229 1.610 678 2.161 2.330 2.330 2.330 15.867

Αμοιβές Προσωπικού 
(έμμεση) Λ/60. 672 1.317 799 1.373 1.042 1.536 1.752 672 2.211 2.407 2.407 2.407 18.595

Λοιπά ομάδος 6 (άμεσα). 468 917 556 956 725 1.069 1.220 468 1.539 1.675 1.675 1.675 12.943
Αμοιβές Γιατρών. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Λοιπά ομάδος 6 (έμμεση). 146 286 174 298 226 334 381 146 481 523 523 523 4.042
Leasing άμεσο Λ/62. 1.442 1.297 865 1.345 2.306 2.787 3.652 1.538 4.901 5.286 5.286 5.286 35.991

Λειτουργικα 
αποτελέσματα (EBITDA).3.752 9.603 5.71110.019 5.706 9.322 9.935 3.60912.10613.24413.24413.244 109.496

Χρηματοοικονομικά 65. 534 1.047 635 1.091 828 1.221 1.393 534 1.758 1.913 1.913 1.913 14.782
Αποσβέσεις(άμεσες)Γ.Κλ.2.825 5.534 3.357 5.768 4.377 6.455 7.362 2.824 9.291 10.11110.11110.111 78.125
Αποσβέσεις(έμεσες)Γ.Κλ. 1.061 2.078 1.261 2.166 1.644 2.424 2.765 1.061 3.490 3.797 3.797 3.797 29.343

Σύνολο Δαπανών. 7.78313.0498.02913.59112.16617.05620.1367.92025.83228.04228.04228.042 209.688
Γενικό Σύνολο Εξόδων. 8.21613.8458.51414.42012.83918.02721.2608.35627.26129.59529.59529.595 221.523
Καθαρά αποτελέσματα 

εκμετάλλευσης. -668 943 458 993 -1.143 -778 -1.586 -810 -2.433 -2.577 -2.577 -2.577 -12.754
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Μ.Τ.Κόστους Υπηρεσίας 548 513 473 515 535 622 559 522 535 538 538 538 539

 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ
Υπολογισμός νοσηλίου χειρουργικής κλινικής 

Δεδομένα Ιαν-08
Φεβ-0
8

Μαρ-0
8

Απρ-0
8

Μαϊ-0
8

Ιουν-0
8

Ιουλ-0
8

Αυγ-0
8

Σεπ-0
8

Οκτ-0
8

Νοε-0
8

Δεκ-0
8 Total

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (BUDGET). 287 293 364 359 341 399 444 303 475 517 517 517 4.816

 Μ.Τ.πώλησης υπηρεσίας 165,01 166,38 158,92 125,87 139,65 135,76 149,41 139,32 144,48 144,45 144,45 144,45 145,80
 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(BUDGET) 47.358 48.748 57.847 45.189 47.620 54.169 66.338 42.215 68.629 74.681 74.681 74.681 702.155
 Αναλώσεις Φαρμάκων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Αναλώσεις Υγειονομικού 
Υλικού. 1.421 1.462 1.735 1.356 1.429 1.625 1.990 1.266 2.059 2.240 2.240 2.240 21.065
 Αναλώσiμα Υλικά (ομάδα 
25) (έμμεσα) 882 908 1.077 841 887 1.009 1.235 786 1.278 1.391 1.391 1.391 13.075

 Κόστος Διατροφής 4.352 4.443 5.520 5.444 5.171 6.050 6.733 4.595 7.203 7.840 7.840 7.840 73.028

 Σύνολο Αναλώσεων 6.655 6.813 8.332 7.641 7.486 8.684 9.958 6.647 10.540 11.471 11.471 11.471 107.168
Αμοιβές Προσωπικού 
(άμεση) Λ/60. 14.024 14.317 17.786 17.542 16.662 19.496 21.695 14.805 23.210 25.262 25.262 25.262 235.323
Αμοιβές Προσωπικού 
(έμμεση) Λ/60. 3.535 3.639 4.319 3.374 3.555 4.044 4.953 3.152 5.123 5.575 5.575 5.575 52.420

Λοιπά ομάδος 6 (άμεσα). 2.936 3.022 3.586 2.802 2.952 3.358 4.113 2.617 4.255 4.630 4.630 4.630 43.531

Αμοιβές Γιατρών. 4.857 4.959 6.160 6.076 5.771 6.753 7.514 5.128 8.039 8.750 8.750 8.750 81.506

Λοιπά ομάδος 6 (έμμεση). 917 944 1.120 875 922 1.049 1.284 817 1.329 1.446 1.446 1.446 13.596

Leasing άμεσο Λ/62. 136 139 173 170 162 189 210 144 225 245 245 245 2.282
Λειτουργικα αποτελέσματα 
(EBITDA). 14.298 14.915 16.371 6.710 10.110 10.595 16.611 8.905 15.908 17.302 17.302 17.302 166.329

Χρηματοοικονομικά 65. 3.353 3.452 4.096 3.200 3.372 3.835 4.697 2.989 4.859 5.288 5.288 5.288 49.716

 Αποσβέσεις(έμεσες)Γ.Κλ. 6.656 6.852 8.130 6.351 6.693 7.613 9.324 5.933 9.646 10.497 10.497 10.497 98.689

Σύνολο Δαπανών. 36.415 37.323 45.370 40.389 40.089 46.338 53.791 35.586 56.686 61.692 61.692 61.692 577.063

 Γενικό Σύνολο Εξόδων. 43.069 44.136 53.702 48.029 47.575 55.022 63.749 42.233 67.226 73.163 73.163 73.163 684.231
Καθαρά αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης. 4.288 4.612 4.144 -2.841 45 -853 2.590 -18 1.403 1.518 1.518 1.518 17.924

 Μ.Τ.Κόστους Υπηρεσίας 150,07 150,64 147,53 133,79 139,52 137,90 143,58 139,38 141,53 141,51 141,51 141,51 142,07
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ –ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ

Πετρέλαιο Υγειονομικό Υλικό
Υγραέριο Χημικά Εργαστηρίων
Αναλωσ.Πισίνας Αναλώσιμα Εργαστηρίων
Αναλωσ.Μικροβιολογικ. Υγ.Υλικό Μη χρεούμενο
Αναλώσ.Χειρουργείου Υγ.Υλικό μη Χρεουμ.-είδη διατροφής
Αναλώσ.Ακτινολογικού Υγ.Οργανα Νοσηλείας
Αναλωσ.Καθαριότητας Αντιδραστήρια
Αναλώσ.Αποστείρωσης Μικροβιολογικού
Αναλώσ.Τεχν.νεφρού Βιοχημικού
Ιατρικό οξυγόνο υγρό Ανοσολογικού
Ιατρικό άζωτο Αιματολογικού
Ιατρικό διοξ.Ανθρακα Ορμονολογικού
Αναλώσιμα Αισθητικής Πυρηνικής
Αναλώσιμα κομμωτηρίου Παθολογοανατομικού
Λοιπά Ιατρικά Αέρια Υγ.Υλικό Χρεούμενο
Ιατρικό Ηλιο (He) Υγ.Υλικό Χρεουμ. Ράμματα
Αναλώσιμα Μαγειρίου Υγ.Υλικό Χρεουμ.-είδη διατροφής
Αναλ.εντυπ.-Υλικ.Γραφ. Παρακαταθήκες
Γενικός Ιματισμός Φάρμακα

ΟΜΑΔΑ 6
Λοιποι δημοτικοι φοροι-τε
Τελη υδρευσης            
Τελη αποχετευσης         
Χαρτόσημο μισθωμάτων     
Τέλη υδρεύσεως           
Φόρος ακίνητης περιουσίας
Κρατήσεις υπέρ δημοσίου &
Ειδικες κρατησεις τσαυ   
ΦΠΑ εκπιπτόμενος στη φορο
ΦΠΑleasing
ΦΠΑ μη εκπιπτόμ στη φορο
ΦΠΑ παγιων εκπιπτστη φορ
Χαρτοσημο αμοιβων δς    
Αγορα για χαρτοσημα-παραβ

Έξοδα κινήσεως μεταφορικώ
Εξκινησεπιβαχρ 6463(αν
Εξκινησλεωφαχχ 6442   
Εξκινησασθ/ροαχχ 8760 

Λοιποι δημοτικοι φοροι
Τελη υδρευσης            
Τελη αποχετευσης         
Χαρτόσημο μισθωμάτων     
Τέλη υδρεύσεως           
Φόρος ακίνητης περιουσίας
Κρατήσεις υπέρ δημοσίου &
Ειδικες κρατησεις τσαυ   
ΦΠΑ εκπιπτόμενος στη φορο
ΦΠΑleasing
ΦΠΑ μη εκπιπτόμ στη φορο
ΦΠΑ παγιων εκπιπτ στη φορ
Χαρτοσημο αμοιβων δς    
Αγορα για χαρτοσημα-παραβ

Εξοδα κινήσεως μεταφορικώ
Εξκινησεπιβαχρ 6463(αν
Εξκινησλεωφαχχ 6442   
Εξκινησασθ/ροαχχ 8760 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε:ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
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Κόστος Διατροφής Μαγειρίων  
Αγορές Μαγειρίων  146.439,93
Λογ.250595 Υλ.Μαγειρίων  13.321,70
Προσωπικό Μαγειρίων  187.623,26
Αποσβέσεις Μαγειρίων  4.879,62
Leasing  23.569,47
ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ (300 τα.μ. )  2.273,57
   
Συνολικό Κόστος Διατροφής 378.107,55
Μέρες Νοσηλείας (9 μηνο)  26.567,00
Κόστος ανά ημέρα νοσηλείας 14,23
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4
ΠΕ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ 2
ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 4
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 2

ΙΑΤΡΟΣ – ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 1
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΟΣ 1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 2
ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 7
ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 42
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 11
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ 1
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ 12
ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ 3
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 4
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ 0
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & 1
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 1
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 14
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ 3
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 51
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ 1
ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ 1
ΒΟΗΘΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ 9
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 5
ΟΔΗΓΟΣ 1
ΟΔΗΓΟΣ - ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑΣ 11
ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑΣ 9
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 7
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 1
ΒΟΗΘΟΣ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1
ΕΡΓΑΤΗΣ 2
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΦΥΛΑΚΑΣ 3
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 16
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ – ΠΛΥΝΤΡΙΑ 2
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ – ΣΙΔΕΡΩΤΡΙΑ 1
ΜΑΓΕΙΡΑΣ 3
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 5
ΛΑΝΤΖΕΡΑ 4
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΤΕ Χειριστής 
Ακτινολογικών Μηχανημάτων ) 1
Σ Υ Ν Ο Λ Ο : 271
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