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Envelopment Analysis 
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The goal of this study is to evaluate the relative efficiency of the General University 

Hospital of Heraklion before and during the development of the sovereign debt crisis in Greece; 

thus we focus between 2009 and 2013. Furthermore, we investigate the parameters of the 

efficiency variation the corresponding time period in order to discretize the influence of the 

economic crisis on the organization. To do so, the method of Data Envelopment Analysis (DEA) 

with input(s) orientation and constant returns to scale assumption is applied on the data. The 

analysis was implemented in two phases : a) On an annual basis for the period 2009-2013 and b) 

on a semi-annual basis (as intermediate cross- assessment) for the period 2011-2013. In both 

cases the analysis was performed  in two ways : a) Without weighting, and b) with weighting 

variables taking as the decisional unit  PAGNH these time periods . 

Used as inputs : 

a ) Human resource (medical , nursing, administrative , technical) 

b ) beds capacity ( developed ) 

c ) financial information (operating expenses divided into five categories : medicines , medical 

supplies , orthopedic materials , chemical reagents , other costs ) . 

Used as outputs : 

a) The number of visits to outpatient clinics 

b ) The number of visits to the emergency department 

          We conclude that the relative efficiency of the University Hospital has improved, overall, 

in recent years. Moreover, among the individual analyzes and conclusions, it is remarkable that 

the quantities of chemical reagents, orthopedic material and pharmaceutical expenditure could 

have been reduced , for the years 2009-2012, so they could have contributed to increase the 

efficiency of this period.  

Keywords : Evaluation , efficiency , economic crisis , Data Envelopment Analysis , University 

Hospital 
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Κεφάλαιο 1 

Ειςαγωγό 

ε δηεζλέο επίπεδν, ε δεκφζηα δηνίθεζε έρεη ζηξαθεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ζηε ράξαμε πνιηηηθήο βαζηδφκελε ζε απνηειέζκαηα δηαθφξσλ εξεπλψλ. 

(Zerzoloulos, 2010). Γηα ηελ κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ δαπαλψληαη πεξηζζφηεξα θεθαιαία 

θαη πεξηζζφηεξεο αλζξσπνψξεο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ ζηνρεχνληαο ζηελ εθαξκνγή 

κεηξήζεσλ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο (Pollitt and Bouckaert, 2004). 

ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηνπο Οηθνλφκνπ, Σνχληα, Νηάθα (2007), νη κεηξήζεηο 

απνδνηηθφηεηαο είλαη πεξηνξηζκέλεο, ζε αληίζεζε κε ηηο δηεζλείο  πξαθηηθέο. πλέπεηα ηεο 

πζηέξεζεο απηήο είλαη φηη ε ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε κεηά βίαο δηαζέηεη επαξθείο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάιιειε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ αιιά θαη ην πξαγκαηηθφ ειάρηζην θφζηνο παξαγσγήο. Ζ έιιεηςε πιεξνθφξεζεο 

δπζρεξαίλεη  ηελ ράξαμε πνιηηηθήο ε νπνία ζα ζηνρεχεη  ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ 

πφξσλ.  ρεηηθά κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ κεηξήζεσλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, νη Osborne θαη 

Gaebler (1992) αλαθέξνπλ:  

«εάλ δελ κεηξάο ηα απνηειέζκαηα δελ κπνξείο λα δηαρσξίζεηο ηελ απνηπρία απφ ηελ επηηπρία, 

εάλ δελ κπνξείο λα δηαθξίλεηο ηελ απνηπρία, δελ είλαη δπλαηφ λα ηε δηνξζψζεηο». 

 

Δθηφο φκσο απφ ηελ πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή θαη έιιεηςε αμηνπνίεζεο ησλ κεηξήζεσλ 

απφδνζεο ησλ κνλάδσλ Τγείαο, ε νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ καζηίδεη ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, έρεη πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην ίδην ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (ΔΤ).  

πγθεθξηκέλα, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, έρεη πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΤ ελψ ηαπηφρξνλα παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηεο δήηεζεο ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πγείαο (Kaitelidou, Kouli, 2012). Οη δπλάκεηο ζπξξίθλσζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ νδεγνχλ ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα λα πξνζπαζνχλ λα παξέρνπλ πεξηζζφηεξν 

φγθν ππεξεζηψλ ρσξίο ζρεηηθή αχμεζε ησλ εηζξνψλ, δειαδή κε ην ίδην πιήζνο πξνζσπηθνχ θαη 

ην ίδην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Γεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ, είλαη ζεκαληηθφ λα εξεπλεζεί ν 

θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο ησλ εηζξνψλ, ν νπνίνο ζα παξέρεη κε ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν 

ηηο ππεξεζίεο πγείαο. Γηα ηελ ράξαμε πνιηηηθήο θαη ζηνρνζεζίαο κε ζθνπφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, ην πξψην βήκα, ζχκθσλα κε ηνπο 

Αthanasopoulos (1999) θαη Καινγεξφπνπινο (2011), απνηειεί ε εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Ζ παξνχζα κειέηε έρεη ζθνπφ λα εθηηκήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ  

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2008-2013, δειαδή γηα κηα πεξίνδν 

πξν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, λα ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα θαη λα 

δηεξεπλήζεη ηηο αηηίεο ηεο κεηαβνιήο ηεο απνδνηηθφηεηαο ζην δηάζηεκα απηφ, κε ζηφρν λα 

αλαδείμεη ηνλ ηξφπν επηξξνήο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. 

ην Κεθάιαην 2 γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΤ. 

ην ίδην θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ζηνλ ηξφπν πνπ επεξεάδεη έλα 

ζχζηεκα πγείαο. Σν θεθάιαην 2 θιείλεη κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ηνπ 2008 ζην 

ΔΤ.  
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ην Κεθάιαην 3 αλαθέξνληαη νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, αλαιχεηαη ε κέζνδνο DEA ελψ γίλεηαη ηζηνξηθή αλαζθφπεζε νξηζκέλσλ κειεηψλ 

πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο.  

ην Κεθάιαην 4 αλαπηχζζεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη ζηε παξνχζα εξγαζία, 

ελψ επίζεο ζην θεθάιαην απηφ αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηα εξγαιεία 

ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ε ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε 

κειέηε.  

Αθνινπζεί ην Κεθάιαην 5 κε ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο αλαιχζεηο 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί.  

Ζ ζπδήηεζε γίλεηαη ζην Κεθάιαην 6, φπνπ ζρνιηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

αλάιπζεο, ζε ζρέζε κε άιια ελδεηθηηθά ζηνηρεία. Δπίζεο ζην ίδην θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά 

ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο κειέηεο.  

Ζ παξνχζα εξγαζία νινθιεξψλεηαη ζην θεθάιαην 7, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην γεληθφ 

ζπκπέξαζκα θαη πξνηείλνληαη ζέκαηα γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε. 

 

Κεφάλαιο 2 

Εθνικό ύςτημα Τγεύασ τησ Ελλϊδασ  

Σν ΔΤ ηδξχζεθε ην 1982.. Ο λφκνο 1397/1983 έβαιε ηα πιαίζηα θαη ηηο βάζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο ζην νπνίν ζα είραλ δσξεάλ πξφζβαζε φινη νη πνιίηεο 

αλεμαξηήησο πλεπκαηηθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ επηπέδνπ. Σν ΔΤ, βαζηζκέλν ζηελ 

αληίιεςε  φηη ε πγεία είλαη έλα δεκφζην αγαζφ, ζηφρεπε ζηελ εμαζθάιηζε ηζφηηκεο πξφζβαζεο 

ζε πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο πγείαο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο (Οηθνλφκνπ, 2012). Σν 

ΔΤ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε, αλέπηπμε ππνδνκή ζε φιε ηελ 

επηθξάηεηα ηεο ρψξαο , ηε δηαρείξηζε ηεο νπνίαο είραλ δεκφζηνη θνξείο. .  

Δομή ςυςτήματοσ 

Ο θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο Διιάδαο ζηεξίρζεθε 

ζε πξαθηηθέο άιισλ ρσξψλ. Απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ πγείαο ήηαλ 

φηη ην ΔΤ απνηέιεζε έλα κείγκα ζπκβνιαηαθψλ αζθαιηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη  αζθαιηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ απνδεκίσζεο, ελζσκαηψλνληαο αξρέο δηαθνξεηηθψλ νξγαλσηηθψλ πξνηχπσλ 

(OECD, 1992).  

  Σν ζχζηεκα πγείαο, απνηειείηαη απφ ηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ 

πγείαο. Κάζε ηνκέαο έρεη άιιε δνκή θαη δηάξζξσζε. Ζ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο (ΠΦΤ),ε   

νπνία απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, παξέρεηαη απφ ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ 

λνζνθνκείσλ, ηα θέληξα πγείαο, ηα πεξηθεξεηαθά ηαηξεία, ηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο 

θαη πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, ηα πνιπταηξεία ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ , ηα ηδησηηθά δηαγλσζηηθά 

θέληξα θαη ηνπο ηδηψηεο γηαηξνχο.  Ζ δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε παξέρεηαη απφ ηα λνκαξρηαθά 

λνζνθνκεία ελψ ε ηξηηνβάζκηα πεξίζαιςε πινπνηείηαη κέζα απφ ηα πεξηθεξεηαθά λνζνθνκεία, 

ηα εηδηθά λνζνθνκεία, ηηο εξεπλεηηθέο κνλάδεο θαη ηα εηδηθά επηζηεκνληθά θέληξα. 
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Σα αζθαιηζηηθά ηακεία απνηεινχζαλ κηα ζεκαληηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ελψ θάπνηα είραλ θαη δηθά ηνπο ηαηξεία, θπξίσο φκσο  γηα παξνρή πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πγείαο. Σα ηακεία κε δηθά ηνπο ηαηξεία ρσξίδνληαλ ζε δχν είδε: α) Σα αζθαιηζηηθά 

ηακεία ηα νπνία είραλ δηθέο ηνπο ηαηξηθέο δνκέο, θάιππηαλ ηηο αλάγθεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπο 

γηα πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο θαη απαζρνινχζαλ πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ κε κηζζφ θαη β) 

Σα αζθαιηζηηθά ηακεία πνπ δελ είραλ δηθέο ηνπο δνκέο πεξίζαιςεο αιιά πξνθεηκέλνπ λα 

παξέρνπλ πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο ζχλαπηαλ ζπκβάζεηο κε ηδηψηεο επαγγεικαηίεο πγείαο, ηνπο 

νπνίνπο απνδεκίσλαλ αλαδξνκηθά αλά πξάμε θαη πεξίπησζε κε πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο. Πέξα 

φκσο απφ ηνλ ηξφπν παξνρήο ησλ πξσηνβάζκησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία 

ππφθεηλην ην θάζε έλα ζε δηαθνξεηηθή λνκνζεζία θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ππήξραλ 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο παξνρέο, ηηο απνδεκηψζεηο θαη ηνπο ρξφλνπο αλακνλήο  κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη αληζφηεηα ζηελ πξφζβαζε θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ.  

Οη κεηαξξπζκίζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηελ ρψξα είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

ζπγρψλεπζε ησλ πεξηζζνηέξσλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζε έλα Δζληθφ Οξγαληζκφ Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο (ΔΟΠΤΤ). 

 

Δαπάνεσ και Χρηματοδότηςη Εθνικού υςτήματοσ Τγείασ Ελλάδασ 

Σν ζχζηεκα πγείαο ηεο Διιάδαο ρξεκαηνδνηείηαη απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο πφξνπο. 

Ζ δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηελ θνξνινγία. Ζ 

θνηλσληθή αζθάιηζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο εηζθνξέο εξγνδνηψλ θαη εξγαδφκελσλ θαζψο θαη 

απφ ηηο εηζθνξέο ηνπ θξάηνπο γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο. Ο εζληθφο πξνυπνινγηζκφο, 

κέζσ ηεο άκεζεο θαη έκκεζεο θνξνινγίαο, θαιχπηεη: α) Γηνηθεηηθά θφζηε, β) Δπελδχζεηο ζε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή, γ) Δθπαηδεχζεηο ηνπ πγεηνλνκηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ δ) 

Υξεκαηνδφηεζε θέληξσλ πγείαο, αγξνηηθψλ ηαηξείσλ, δεκφζησλ λνζνθνκείσλ γηα ηελ παξνρή 

επείγνπζαο πξνλνζνθνκεηαθήο, πξσηνβάζκηαο θαη λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο (Ρεθιείηε, 

Σαλαλάθε, Κπινχδεο 2012).  

Ζ Σξίηε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, ε ηδησηηθή δαπάλε, απνηειείηαη είηε απφ άκεζεο 

πιεξσκέο, είηε απφ επίζεκεο πιεξσκέο, είηε απφ άηππεο πιεξσκέο. Οη άκεζεο πιεξσκέο 

γίλνληαη απφ ηνπο ηδηψηεο ζε δχν πεξηπηψζεηο: α) Γηα ηηο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο δελ παξέρεη ην 

ζχζηεκα πγείαο ή β) Γηα ηηο ππεξεζίεο, νη νπνίεο κελ παξέρνληαη απφ ην ΔΤ, αιιά ηα άηνκα 

πξνηηκνχλ λα ηηο αγνξάδνπλ ζηελ ηδησηηθή αγνξά γηα λα κεηψζνπλ ην ρξφλν αλακνλήο ή θαη λα 

απμήζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο. Δπίζεκεο πιεξσκέο απνηεινχλ νη ζπκκεηνρέο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ ζηα ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα θαη ην θφζηνο ζπκκεηνρήο ζηελ πεξίζαιςε. 

ηηο άηππεο πιεξσκέο πεξηιακβάλνληαη νη παξάηππεο πιεξσκέο ηνπ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ 

πξνθεηκέλνπ λα παξαθακθζνχλ νη ιίζηεο αλακνλήο ή λα δνζεί ε δένπζα πξνζνρή απφ ηνλ 

ζεξάπσλ ηαηξφ (Οηθνλφκνπ 2012).  

Έλα αμηνζεκείσην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο είλαη ην πςειφ πνζνζηφ 

ηδησηηθψλ δαπαλψλ. χκθσλα κε ηνλ Οηθνλφκνπ (2012) ην 39,7% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ 

πγείαο είλαη ηδησηηθέο. Καηά ζπλέπεηα, ν ξφινο ηεο ηδησηηθήο δαπάλεο είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζε αλαγθαίεο ππεξεζίεο πγείαο (νπιηψηεο, 2000). Ζ αλάγθε 

ρξεκαηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ ηδησηψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηνλ δεκφζην 

ραξαθηήξα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο Διιάδαο. Σν πξφβιεκα ηεο πςειήο ηδησηηθήο δαπάλεο 
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εληζρχεηαη απφ ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο ζηε ρψξα ην νπνίν πξνθαιεί κεησκέλα έζνδα 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Οη πιεξσκέο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο είλαη αλαδξνκηθέο θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηηο απνδεκηψζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε  ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξψλ κε ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία θαζψο θαη ηα εκεξήζηα λνζήιηα γηα ηα δεκφζηα λνζνθνκεία. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο πιεξσκήο δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ επίδνζε ησλ πξνκεζεπηψλ κε 

απνηέιεζκα ε παξνρή πγείαο λα είλαη ιηγφηεξν απνδνηηθή απφ φηη ζα ήηαλ αλ εθαξκνδφηαλ 

πξννπηηθή κέζνδνο απνδεκίσζεο (Κπξηφπνπινο, Οηθνλφκνπ 2000). 

Ζ Διιάδα είλαη κία απφ ηηο ιίγεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ πνπ δελ έρεη πηνζεηήζεη ζχζηεκα 

θαηαγξαθήο ηεο πγείαο κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρνπλ επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

θαηαλνκή ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ δαπαλψλ πγείαο ζηηο δηάθνξεο κνξθέο πεξίζαιςεο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη δαπάλεο πγείαο έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά ηφζν θαηά θεθαιήλ 

φζν θαη σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Σν πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία έρεη απμεζεί 

απφ ην 6,6% ην 1990 ζε 9,6% ηνπ ΑΔΠ θαηά ην 2007 (WHO, 2010) κε πςειφ πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηεο ηδησηηθήο δαπάλεο. Ζ απμεηηθή απηή ηάζε ησλ δαπαλψλ πγείαο ζηελ Διιάδα 

κπνξεί λα εξκελεπηεί σο ε πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο λα πιεζηάζεη ηα πνζνζηά θνηλσληθήο δαπάλεο 

ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. Θεκηηή θξίλεηαη ε δηεξεχλεζε αλ απηή ε αχμεζε ησλ δαπαλψλ 

επέθεξε θαη αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

χκθσλα κε ηνλ Οηθνλφκνπ (2012) ηα απνηειέζκαηα θάπνησλ κειεηψλ έδεημαλ φηη νη 

πγεηνλνκηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πην παξαγσγηθέο ζε ζρέζε κε ηελ 

παξνχζα απφδνζε ηνπο. 

Γηάθνξεο κειέηεο, σζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα, πξνζπαζνχλ λα αλαδείμνπλ ηα ζέκαηα 

ηνπ ππέξκεηξνπ θφζηνπο ηνπ ΔΤ. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ην WHO (2000) ην ΔΤ 

θαηάθεξε λα  βειηηψζεη ην επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ παξά ηα πξνβιήκαηα ζην ζχζηεκα. 

Δπηπιένλ, βάζεη ηηο ίδηαο πεγήο, ην ΔΤ θαηέρεη  ηελ 14ε ζέζε αλάκεζα ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ 

ΟΖΔ, επηβεβαηψλνληαο ην ιεγφκελν ειιεληθφ «παξάδνμν». 

  Σα πξνβιήκαηα ζηελ νξγάλσζε θαη  ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ηεο ρψξαο 

θαζψο θαη νη δπζθνιίεο ζηε δηαλνκή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο δελ ζηακάηεζαλ λα ππάξρνπλ, 

αληίζεηα, ηα πξνβιήκαηα δηνγθψζεθαλ ιφγσ ηεο κεξηθήο ή αλχπαξθηεο εθαξκνγήο λνκηθψλ 

δηαηάμεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Οηθνλφκνπ (2012). Ο Οηθνλφκνπ αλαθέξεη ελ ζπλερεία φηη 

ππνζπζηήκαηα εληφο ηνπ ΔΤ εμαθνινχζεζαλ λα ππάξρνπλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά σο 

πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ηηο ξπζκίζεηο ιφγσ ηεο απνηπρίαο εθαξκνγήο κεηαξξπζκίζεσλ, νη νπνίεο 

δελ είραλ ηελ πνιηηηθή θαη δεκφζηα ππνζηήξημε. Δλδεηθηηθά πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

εμαθνινπζνχλ λα είλαη α) Οη πςειέο ηδησηηθέο δαπάλεο, β) Ζ ρακειή ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ, 

γ) Ζ δπζιεηηνπξγηθή θαηαλνκή ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, θαη δ) Οη 

αληζφηεηεο ζηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο (Polyzos, Oikonomou and Zilidis, 2008). 

Ζ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη νξγαλσηηθψλ κνληέισλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

έιιεηςε κεραληζκνχ ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ ζπληέιεζε ζηελ επηθάιπςε θαη θαηάηκεζε ηεο 

θξνληίδαο πγείαο θαη δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη 

ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή κηαο εζληθήο πνιηηηθήο πγείαο.  

Παξά ην φηη ε ΠΦΤ ζεσξείηαη ν θνξκφο θάζε ζπζηήκαηνο πγείαο, ζχκθσλα κε θείκελα 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ εδψ θαη 30 ρξφληα, ζηελ Διιάδα ε αλάπηπμε ηεο ΠΦΤ βξίζθεηαη ζε ηέικα 
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ιφγσ κε νινθιεξσκέλσλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ (Polyzos et al, 2008). Απνηέιεζκα 

ησλ ειιηπψο εθαξκνζκέλσλ κεηαξξπζκίζεσλ είλαη φηη νη πνιίηεο νδεγήζεθαλ ζην λα αλαδεηνχλ 

ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ζε δεπηεξνβάζκηεο δνκέο θξνληίδαο απμάλνληαο έηζη ηφζν 

ηελ θίλεζε φζν θαη ην θφζηνο ησλ δνκψλ απηψλ. 

Ζ ΠΦΤ παξάκελε, ζχκθσλα κε ηνλ Μπέλν (2000), έλα φλεηξν θαη ην εξψηεκα ήηαλ γηαηί 

δελ εθαξκνδφηαλ. Όλεηξν φκσο πνπ  κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί αλ  απειεπζεξσζνχλ θάζε 

ινγήο κηθξνζπκθέξνληα. Μνλαδηθή επθαηξία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε  ηνπ νλείξνπ απηνχ, 

απνηειεί ζχκθσλα κε ηνπο σηεξηάδνπ, Μαιιηαξνχ, αξάθε , (2011) ε παξνχζα νηθνλνκηθή 

θξίζε θαζψο είλαη ε ηξαληαρηή απφδεημε ηεο απνηπρίαο ελφο ζπζηήκαηνο βαζηζκέλνπ ζηελ 

θπξηαξρία ησλ αγνξψλ θαη ηελ αλάπηπμε ρξεκαηηζηεξηαθψλ πξντφλησλ κε κφλν ζθνπφ ην 

ηδησηηθφ θέξδνο.  

 

Οικονομικό κρύςη-ςύςτημα υγεύασ 

H αλζξσπφηεηα έρεη βηψζεη πνιιέο θνξέο ην θαηλφκελν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε 

ραξαθηεξηζηηθή ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929. Ζ ζπγθεθξηκέλε θξίζε δηήξθεζε 

έσο θαη δέθα ρξφληα ζε θάπνηεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη είρε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ην 

δηεζλέο εκπφξην θαη ηηο αγνξέο (Wikipedia, 2013). Πέξα φκσο απφ ηελ θξίζε ηνπ 1929 ε 

παγθφζκηα ηζηνξία έρεη θαηαγξάςεη θαη άιιεο, ζρεηηθά επηφηεξεο, φπσο ηελ θξίζε ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟70 ζηηο ρψξεο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ, ηελ πηψζε ησλ πξψελ ζνζηαιηζηηθψλ 

Δπξσπατθψλ ρσξψλ ην 1989, ηελ χθεζε ζηελ Αλαηνιηθή Αζία ην 1997  (Economou, 2012). 

 

Ζ πην πξφζθαηε νηθνλνκηθή χθεζε, γλσζηή ζηε βηβιηνγξαθία κε ηνλ φξν 

Υξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008, έξρεηαη 79 ρξφληα κεηά ηελ ηειεπηαία κεγάιε θξίζε ηνπ 

1929. Σα πξψηα πξνβιήκαηα εκθαλίζηεθαλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο πξηλ απφ 4 

πεξίπνπ ρξφληα, θπξίσο ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά κε ηε κνξθή επηζθαιψλ πιεξσκψλ θαη 

αδπλακίαο πιεξσκήο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. Ζ πξνζπάζεηα απνκάθξπλζεο ηνπ πηζησηηθνχ θαη 

επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ απφ ηηο ηξάπεδεο, ε κεηαηξνπή ζηάζηκσλ θεθαιαίσλ ζε εκπνξεχζηκνπο 

ηίηινπο θαη ε κεηαθίλεζε ησλ ζχλζεησλ επελδπηηθψλ ηίηισλ ζηηο θαηαζηάζεηο εηδηθψλ 

νληνηήησλ πξνθάιεζαλ έλα "ληφκηλν" αιπζηδσηψλ αληηδξάζεσλ ζηνλ ακεξηθαληθφ θαη 

επξσπατθφ ηξαπεδηθφ θαη θηεκαηνκεζηηηθφ ηνκέα (Καξαΐζθνπ, Μαιιηαξνχ, αξάθεο 2012).  ε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην πξφβιεκα εμειίρζεθε, ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ζε δηεζλή 

θξίζε πνιιαπιψλ θιάδσλ κε απνηέιεζκα λα επεξεάζεη ρψξεο κηθξνχ θαη κέζνπ εηζνδήκαηνο 

(Καξαΐζθνπ et al, 2012). εκάδηα νηθνλνκηθήο χθεζεο έγηλαλ θαλεξά ζηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα 

θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνιιψλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ, νδεγψληαο ζε δπζκελήο ζπλζήθεο 

νιφθιεξεο νηθνλνκίεο  θαη ηειηθά ζε παγθφζκηαο θιίκαθαο νηθνλνκηθή χθεζε (Κπξηφπνπινο, 

Σζηάληνπ, 2010). 

 

Σα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε  ηεο θξίζεο ήηαλ άκεζα θαη πνηθηιφκνξθα αλάινγα κε 

ηελ ρψξα, σζηφζν είραλ σο θνηλφ ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο. Σα κέηξα ζηφρεπαλ ζην 

α) Να ηνλσζεί ε δήηεζε, β) Να εληζρπζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη γ) Να θηλεηνπνηεζνχλ νη 

επελδχζεηο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλαζέξκαλζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε ζπγθξάηεζε ηεο 

απαζρφιεζεο. Υψξεο φπσο νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη ε Αγγιία ζηφρεπζαλ ζηελ 

αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο αγνξάο κε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, φκσο ην κέηξν απηφ  
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πξνθάιεζε ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ ειιεηκκάησλ. Ζ πνιηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο χθεζεο ζηφρεπζε ζε καθξνπξφζεζκέο επελδχζεηο κε ηφλσζε ηεο αγνξάο θαη 

ηεο απαζρφιεζεο ψζηε λα απμεζεί καθξνπξφζεζκα ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Οη ζηφρνη απηνί πινπνηνχληαλ ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο γηα 

ηελ λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία. Υψξεο κε κεζαίνπ επηπέδνπ 

αλάπηπμε θαη κε κε αλεπηπγκέλα δίθηπα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ρξεηάδνληαη κεγάια πνζά γηα ηελ παξνρή ηεο ειάρηζηεο αζθαιήο 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (BirdsallN. 2009). 

 

Επιπτώςεισ οικονομικήσ κρίςησ ςτα ςυςτήματα υγείασ 

χκθσλα κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ε θξίζε κεηαθέξεηαη απφηνκα ζηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία (Ηnternational 1.monetaryfund, 2009). Σν δηεζλέο εκπφξην, ν ξπζκφο ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ε απαζρφιεζε αληαλαθινχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ε δηεζλήο νηθνλνκία. Οη ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνηθίιινπλ κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ, κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ θαη αλάινγα κε ην ρξφλν. 

Δπηπξφζζεηα, δηαθνξεηηθέο είλαη νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ 

ρσξψλ, έηζη ψζηε ηα άηνκα κε ρακειή εθπαίδεπζε λα πθίζηαληαη ηηο πιένλ δπζκελείο 

επηπηψζεηο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πςειήο εθπαίδεπζεο ηεο κεζαίαο θαη αλψηεξεο ηάμεο 

(Κπξηφπνπινο, Σζηάληνπ, 2010). 

 

  Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ηνκείο πνπ πιήηηνληαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο είλαη ε απαζρφιεζε. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαηαθφξπθε αχμεζε ηεο αλεξγίαο 

αιια θαη ηεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο.  Όπσο έρεη θαη‟ επαλάιεςε επηζεκαλζεί ζηελ 

βηβιηνγξαθία, ε αλαζθάιεηα ζηελ εξγαζία θαη ε απψιεηα εηζνδήκαηνο νδεγεί ζε απψιεηα 

επεκεξίαο θαη σζεί κεγάια ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ζηε θηψρεηα επεξεάδνληαο ζεκαληηθά ηελ 

πγεία ηνπο, ηφζν ηελ ςπρηθή φζν θαη ηελ ζσκαηηθή. Αηηηνινγηθέο εξκελείεο απηνχ ηνπ 

θαηλνκέλνπ απνηεινχλ ε θηψρεηα, ην ζηξεο, νη επηβιαβείο γηα ηελ πγεία ζπκπεξηθνξέο φπσο ε 

θαηάρξεζε αιθνφι, θαπλίζκαηνο θαη λαξθσηηθψλ αιιά θαη νη εηδηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο (κε 

ηθαλνπνηεηηθή εξγαζία, ππνβαζκηζκέλε ζέζε) (Σνχληαο, 2004).  Ζ πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδεη 

ζήκεξα ε παγθφζκηα θνηλφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ WHO-b( 2009), είλαη λα πξνιάβεη ψζηε ε 

νηθνλνκηθή θξίζε λα κε γίλεη θνηλσληθή θξίζε θαη θξίζε πγείαο. 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε δεκηνπξγεί, επίζεο, πξνβιήκαηα ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο. Ζ αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ησλ δεκφζησλ 

ειιεηκκάησλ πξνθαινχλ κείσζε εζφδσλ γηα ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνκέα κε απνηέιεζκα λα 

αζθνχληαη αζθπθηηθέο πηέζεηο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηεο αζθάιηζεο κε επηπηψζεηο ζηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο. Σν γεγνλφο απηφ απεηιεί ηελ νκαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

πγεηνλνκηθνχ ηνκέα πνπ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 
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Οι επιπτώςεισ τησ οικονομικήσ κρίςησ ςτο εθνικό ςύςτημα υγείασ 

(ΕΤ)  

Σν ΔΤ, πνιχ πξηλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, είρε πξνβιήκαηα λα επηιχζεη θαη γηα πάλσ 

απφ ηξείο δεθαεηίεο βξηζθφηαλ ζε κηα θαηάζηαζε δηαξθνχο θξίζεο θαη αλάγθεο νπζηαζηηθήο 

αλαδηάξζξσζεο ησλ δνκψλ ηεο. Σα βαζηθά πξνβιήκαηα ήηαλ: ε θαηαθεξκαηηζκέλε δνκή, νη 

επηθαιχςεηο θαη νη πγεηνλνκηθέο αληζφηεηεο, ε αδπλακία θάιπςεο αλαγθψλ πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο, ν πιεζσξηζκφο ησλ ηαηξψλ θαη ε έιιεηςε λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε ρακειή 

παξαγσγηθφηεηα θαη ε ζπάηαιε ησλ πφξσλ, ε πεξηνξηζκέλε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ε κε 

αληαπνθξηζηκφηεηα, ν απμεκέλνο ηδησηηθφο ηνκέαο, νη αλεπίζεκεο πιεξσκέο ησλ αηφκσλ 

(Καξαΐζθνπ et al, 2012). 

 

Πέξα απφ ηα δηαρξνληθά πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ε Διιάδα έρεη πιένλ λα 

αληηκεησπίζεη θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σν 2010, ε ρψξα ηέζεθε ππφ ηελ 

πξνζηαζία ηεο επξσπατθήο επηηξνπήο, ηεο επξσπατθήο θεληξηθήο ηξάπεδαο θαη ηνπ δηεζλνχο 

επξσπατθνχ ηακείνπ. Ζ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηνλ δαλεηζκφ ηεο 

ρψξαο, ππέγξαςε κηα ζεηξά απφ κλεκφληα ηα νπνία ζηφρεπαλ θπξίσο ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη άξα ζηελ ζπξξίθλσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο (Kaitelidou, Kouli, 2012).  

 

Οη ζηφρνη ηεο κλεκνληαθήο πνιηηηθήο ρσξίδνληαη ζε: α) Οηθνλνκηθνχο ζηφρνπο, β) 

ηφρνπο έληαζεο θαη πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη γ) ηφρνπο πνπ επεξεάδνπλ ηα θφζηε ησλ 

δεκνζίσλ  ρξεκαηνδνηνχκελσλ ππεξεζηψλ πεξίζαιςεο. Αλαιπηηθφηεξα: 

-Οη νηθνλνκηθνί ζηφρνη επηηπγράλνληαη  κέζσ ηεο κείσζεο ηεο δαπάλεο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα γηα ηελ πγεία, ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ εμφδσλ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πγείαο θαη ηεο 

αχμεζεο ηεο ρξεκαηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ ζηηο δνκέο πγείαο.  

-Οη πνιηηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ έληαζε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εμεηάζεσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα ηακεία αζθάιηζεο θαη 

ηελ αχμεζε ησλ ρξφλσλ αλακνλήο ησλ αηφκσλ ζηηο δεκφζηεο δνκέο πγείαο, γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη  ζηελ απμεκέλε δήηεζε γηα δεκφζηεο ππεξεζίεο πεξίζαιςεο.  

-Οη ζηφρνη γηα ηα θφζηε ησλ δεκνζίσλ  ρξεκαηνδνηνχκελσλ ππεξεζηψλ πεξίζαιςεο 

πεξηειάκβαλαλ κεηψζεηο κηζζψλ θαη ζπκβάζεηο πξνζσπηθνχ πνπ δελ αλαλεψζεθαλ κε 

απνηέιεζκα λα  δεκηνπξγεζεί έιιεηκκα πξνζσπηθνχ. Δπηπξφζζεηα κεηψζεθε ε θαξκαθεπηηθή 

δαπάλε θαη δεκηνπξγήζεθε κηα ιίζηα γελφζεκσλ θαξκάθσλ. ηελ πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηνπ 

θφζηνπο δεκηνπξγήζεθε θαηλνχξηνο ηξφπνο απνδεκίσζεο ησλ δεκφζησλ λνζειεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ην ελνπνηεκέλν θιεηζηφ λνζήιην. 

 

Χο  απνηέιεζκα ησλ κέηξσλ πνπ επέβαιε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ ηακείν, ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πγεηνλνκηθφ ηνκέα ζηε ρψξα πεξηνξίζηεθε πεξεηαίξσ, ηνλ θαηξφ κάιηζηα 

πνπ νη αλάγθεο γηα ππεξεζίεο πγείαο απμάλνληαη (Economou, 2012). Ο ζπλδπαζκφο ηεο 

κεησκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην πνιχ πςειφ εζληθφ έιιεηκκα πξνθάιεζε ηελ 

ζπξξίθλσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ 

πγεηνλνκηθνχ ηνκέα, ν νπνίνο  απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο θνηλσληθήο παξαγσγήο. Ζ 

ζεκαληηθή κείσζε ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ζηελ πγεία, κηα απφ ηηο ρακειφηεξεο κεηαμχ ησλ 
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ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ
1
, νδεγεί ζε κεγάιε κείσζε ησλ αλζξψπηλσλ, ηερλνινγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ.  

 

Παξάιιεια, ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ηνπ εηζνδήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε 

ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ πγεία ζηξέθεη ηνπο αζζελείο ζε δεκφζηεο κνλάδεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο. Ζ ηάζε ηεο πξνηίκεζεο ησλ δεκφζησλ δνκψλ έλαληη ησλ ηδησηηθψλ πξνθαιεί 

αχμεζε ησλ δαπαλψλ ζην ηνκέα πγείαο θαη αλάγθε αχμεζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνπο ήδε 

πεξηνξηζκέλνπο θξαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο (WHO-b, 2009, Κπξηφπνπινο, Σζηάληνπ, 2009). Οη 

ππεξεζίεο πγείαο έρνπλ θιεζεί πιένλ λα εμππεξεηνχλ κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, παξά 

ηηο πεξηθνπέο ησλ δαπαλψλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα κελ είλαη εθηθηφ θαη σο εθ ηνχηνπ λα 

πεξηνξηζηεί ε πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ 

ρξεζηψλ (Erman, 2009). χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ Κπξηφπνπινπ (2010-β) έρνπλ απμεζεί 

πεξίπνπ 30% νη επηζθέςεηο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ, ελψ αληίζηνηρα 

έρνπλ πεξηνξηζηεί ζηηο απνιχησο αλαγθαίεο νη επηζθέςεηο ζηα ηδησηηθά ηαηξεία. 

 

Ζ ζηξνθή ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο νδεγεί, πέξα απφ ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα 

δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο, ζηε κείσζε ηεο δήηεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ν νπνίνο αληηκεησπίδεη 

δπζρέξεηεο ζηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ, θαζψο ε δήηεζε γηα ηε ζχλαςε ηδησηηθψλ αζθαιηζηεξίσλ 

ζπκβνιαίσλ πγείαο κεηψλεηαη εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο (Κπξηφπνπιν et 

al, 20010). Ζ κείσζε απηή ηεο θεξδνθνξίαο απαηηεί ηνλ πεξηνξηζκφ δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ, ηελ 

επαλεμέηαζε ή ηελ αλαβνιή ησλ επελδχζεσλ, ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηε κείσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, ηελ εθπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηε πηζαλή ζπγρψλεπζε θαη 

ηέινο ηε ζπξξίθλσζή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε δεκηνπξγεί επίζεο πξνβιήκαηα θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο πνπ 

παξακεινχλ ή θαζπζηεξνχλ ηε θξνληίδα ηνπο αλαινγηδφκελνη ηα επηπιένλ θφζηε (Stuckler et 

al., 2009). Λφγσ ηεο κε αζθάιηζεο ηα άηνκα βάδνπλ ζε αλακνλή ηα πξνβιήκαηα πγείαο ή 

αλαβάιινπλ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο ηνπο ζηηο δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο.  Ζ 

παξακέιεζε ηεο πγείαο ησλ αηφκσλ έρεη σο απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ιηγφηεξεο ηαθηηθέο 

εηζαγσγέο θαη επηζθέςεηο ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ζε αληίζεζε κε ηηο επείγνπζεο επηζθέςεηο 

νη νπνίεο απμάλνληαη. Όκσο, ε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, επεηδή 

πξννξίδεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ πγείαο νη νπνίεο απαηηνχλ 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη κεραλήκαηα, είλαη πεξηζζφηεξν θνζηνβφξα. Με απηφ ην ηξφπν 

απμάλεηαη πεξηζζφηεξν ην θφζηνο ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηα νπνία πξέπεη λα 

αληηκεησπίζνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ. Πέξα φκσο απφ ηελ επηβάξπλζε 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ε παξακέιεζε ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ζέηεη ζε θίλδπλν θαη ηελ δσή 

ησλ αηφκσλ, ηφζν ζε επίπεδν πνηφηεηαο δσήο φζν θαη ζε επίπεδν καθξνδσίαο.   

 

Τπφ ηελ πίεζε ηεο παγθφζκηαο αιιά θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηίζεηαη ην 

εξψηεκα ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο. χκθσλα κε ηνλ 

Economou (2012) ε νηθνλνκηθή θξίζε απνηειεί κηα επθαηξία αιιαγήο θαη αλαδηάξζξσζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο. Όπσο ππνζηεξίδνπλ θάπνηνη επηζηήκνλεο, ην ζχζηεκα πγείαο ηεο ρψξαο 

κπνξεί λα αλαπηπρζεί ρσξίο επηπξφζζεηνπο πφξνπο κε ηελ εμάιεηςε ηεο ζπαηάιεο θαη 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζηα πιαίζηα κηαο αλαδηάξζξσζεο βαζηζκέλεο ζηελ νξγάλσζε θαη 

                                                           
1
 H δθμόςια δαπάνθ για υγεία μειϊκθκε από 5,7% τo 2009 ςε 4,0% περίπου το 2012 ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ. 
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αλάπηπμε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

απνδεκίσζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηε ινγηζηηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ 

λνζνθνκείσλ, ηελ αλάπηπμε δνκψλ θαη ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

θαη δηαπίζηεπζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ θνξέσλ, ηε ζπγρψλεπζε πνιιψλ ππνζηεξηθηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ (Μαληαδάθεο, 2011).  

 

Όζνλ αθνξά ζηα ζπζηήκαηα πγείαο, ελδερνκέλσο ε νηθνλνκηθή θξίζε λα έρεη, ηειηθά, 

ζεηηθά απνηειέζκαηα, νδεγψληαο ζε δεκηνπξγηθέο ζθέςεηο γηα δηαξζξσηηθέο αιιαγέο κε έκθαζε 

ζηε δεκφζηα πγεία, ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο αζθάιηζεο πγείαο θαη ζηελ εηζαγσγή νηνλεί 

αγνξψλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο (Κπξηφπνπινο, 2010). Με βάζε ηα παξαπάλσ, 

πεξηκέλνπκε ηα επφκελα ρξφληα νη κειέηεο λα εζηηάδνληαη ζηε ζσζηή θαηαλνκή ησλ ζπάλησλ 

πφξσλ γηα ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο πγείαο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ επάισησλ νκάδσλ είηε ζην 

εζσηεξηθφ ησλ εχξσζησλ θξαηψλ είηε άιισλ θξαηψλ πνπ έρνπλ ρακειά ρξεκαηνδνηηθά 

απνζέκαηα, αδχλακνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο, θαηεζηξακκέλεο δνκέο θαη έρνπλ ίζσο λα 

αληηκεησπίζνπλ θαη ην κεγάιν πξφβιεκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (WHO- b, 2009). Ζ πνιηηηθή 

πγείαο, θαζνδεγνχκελε απφ ηηο κειέηεο ησλ επηπηψζεσλ ζηελ πγεία πξνεγνχκελσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ θξίζεσλ (Jack, 2009) πξέπεη θπξίσο λα βαζίδεηαη ζηελ πξνζπάζεηα 

δηαηήξεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη ζηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο 

αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ. 

 

Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξναλαθεξζείζα βηβιηνγξαθία είλαη φηη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 έρεη επεξεάζεη ηνλ δεκφζην πγεηνλνκηθφ ηνκέα ηεο Διιάδαο 

πξνθαιψληαο ηνλ πεξηνξηζκφ ηφζν ησλ δαπαλψλ φζν θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Οη 

δεκφζηνη πάξνρνη πγείαο πξέπεη λα εμππεξεηνχλ ηνλ ίδην ή θαη απμεκέλν θφζκν κε ιηγφηεξεο 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο δειαδή ιηγφηεξν θφζηνο πξνκεζεηψλ θαη ιηγφηεξν πξνζσπηθφ. Οη πνιίηεο 

πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ηα ρξήκαηα πνπ μνδεχνπλ γηα πγεία ακεινχλ ηα πξνβιήκαηα πγείαο 

ηνπο θαη  φηαλ απνθαζίζνπλ λα επηζθεθηνχλ θάπνηα δνκή πγείαο επηιέγνπλ θάπνην δεκφζην 

νξγαληζκφ ψζηε λα κελ επηβαξπλζνχλ κε πεξεηαίξσ θφζηνο. Απηέο νη αιιαγέο ζηελ ιεηηνπξγία 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ίζσο λα επεξεάδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ νξγαληζκψλ πγείαο. 

Δθθξεκεί ινηπφλ λα εμεηαζηεί πσο επηδξά ε νηθνλνκηθή θξίζε ζε κηα κνλάδα πγείαο θαη θαηά 

επέθηαζε λα εμαρζνχλ εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο γηα ηελ επηξξνή ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε. 

 

ηα επφκελα θεθάιαηα  γίλεηαη ε πξνζπάζεηα λα αλαιπζεί θαη λα ζπγθξηζεί ε 

απνδνηηθφηεηα ηνπ  ΠΑΓΝΖ πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζνχλ νη αηηίεο ησλ αιιαγψλ κε ζθνπφ ηελ 

εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ επηξξνήο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο κνλάδαο. Χο 

αληηθείκελν ηεο κειέηεο επειέγε ην ΠΑΓΝΖ δηφηη είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα λνζνθνκεία ηεο 

ρψξαο (ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ πξψησλ πέληε), ην κεγαιχηεξν ηεο Νφηηαο Διιάδαο, ελψ 

θαιχπηεη νιφθιεξε ηελ Κξήηε θαη ηα γχξσ λεζηά εηδηθά ζε ηξηηνβάζκηεο ππεξεζίεο πγείαο, 

αιιά θαη ζε δεπηεξνβάζκηεο ππεξεζίεο αλ θαη φπνηε ρξεηαζηεί.  

Πξηλ φκσο ηελ αλάιπζε, θξίλεηαη ρξήζηκν λα παξαηεξεζνχλ νη αιιαγέο ησλ πνζψλ ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο αλάκεζα ζηα έηε κειέηεο θαη λα δηαπηζησζνχλ, ζε 

πνζνηηθά δεδνκέλα, εάλ ππήξμαλ αιιαγέο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο λνζνθνκεηαθήο 

κνλάδαο. 
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τοιχεύα Οικονομικόσ Δραςτηριότητασ ΠΑΓΝΗ 2009-2012 

Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ. Γηα ην έηνο 

2013 δελ είραλ δεκνζηεπηεί ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, έσο ηνλ Μάξηην ηνπ  2014 φπνπ 

δεηήζεθαλ, επνκέλσο ε αλάιπζε βαζίδεηαη ζηα έηε 2009 έσο θαη 2012. 

 

ηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη ηα πνζά απφ ζπγθεθξηκέλνπο ινγαξηαζκνχο 

ελεξγεηηθνχ ησλ ηζνινγηζκψλ ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηα έηε κειέηεο (2009-2012). 

 

Ζ αμία ησλ απνζεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ ηα νπνία θαηαγξάθνληαη θάζε 31 Γεθεκβξίνπ γηα ηα 

έηε 2010-2012 έρεη θαζνδηθή ηάζε. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη δχν πξάγκαηα, ζθεπηφκελνη ηελ 

πνζφηεηα θαη ζθεπηφκελνη ηελ αμία. Με βάζε ηελ πνζφηεηα, ε κεησκέλε θαηαγξαθή δειψλεη 

φηη θάζε ηέινο ηνπ έηνπο, ηα απνζέκαηα ζε πξψηεο χιεο, αλαιψζηκα πιηθά θ.α. είλαη ιηγφηεξα 

απφ ηα αληίζηνηρα πεξπζηλά απνζέκαηα. Απηφ παξαηεξείηαη θαη ζηνλ «Λνγαξηαζκφ Γεληθήο  

Δθκεηαιεχζεσο» ηνπ ΠΑΓΝΖ ησλ εηψλ 2010- 2012 (Παξάξηεκα Β). ηνλ Πίλαθα 2 παξαθάησ 

θαίλεηαη ε πνξεία ησλ αγνξψλ ζε πξψηεο χιεο, αλαιψζηκα θαη αληαιιαθηηθά πνπ έθαλε ην 

λνζνθνκείν θαηά ηα έηε κειέηεο, ε νπνία πνξεία βαίλεη θζίλνπζα. Δπηπξνζζέησο, δεδνκέλεο ηεο 

απμεκέλεο δήηεζεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζε δεκφζηα λνζνθνκεία, θάζε ρξφλν 

θαηαλαιψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξα πιηθά πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί ν απμεκέλνο αξηζκφο 

πεξηζηαηηθψλ. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηε αμία ησλ απνζεκάησλ, ε θαζνδηθή ηάζε πνπ θαηαγξάθεηαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ λνζνθνκείσλ δείρλεη φηη ην λνζνθνκείν αγνξάδεη ηελ 

ίδηα πνζφηεηα πξνκεζεηψλ κε κηθξφηεξν θφζηνο. 

 

Ο ινγαξηαζκφο «απαηηήζεηο απφ πψιεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ» ν νπνίνο αλαθέξεηαη 

ζηνλ Πίλαθα 1 αληηπξνζσπεχεη ηελ αμία ηεο απαίηεζεο πνπ έρνπκε πξνο πιεξσκή γηα ηηο 

ππεξεζίεο πνπ έρνπκε πξνζθέξεη. Πεξηιακβάλεη απαηηήζεηο κε ηε κνξθή αλνηθηνχ 

ινγαξηαζκνχ. Ζ αλαγλψξηζε ηεο απαίηεζεο γίλεηαη απφ ηε ζηηγκή αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ απφ 

ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο κε ην πνζφ ην νπνίν πξφθεηηαη λα εηζπξαρζεί (Γθίθαο Γ., 2007). 



Πίνακας 1 :  Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ Ηζνινγηζκψλ ΠΑΓΝΖ 2012 – 2009 

 
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Ποζά κλειόμενης τρήζεφς 2012 

 
Ποζά κλειόμενης τρήζεφς 

2011 

 

Ποζά κλειόμενης 

τρήζεφς 2010 

 

Ποζά κλειόμενης 

τρήζεφς 2009 

 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ          

   Ι. Aποθέματα         

4.   Πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο, Αλαιψζηκα πιηθά, 

αληαιιαθηηθά θαη Δίδε ζπζθεπαζίαο  8.620.617,44  9,048,832.44  12,880, 393.02 

 

11,534,898.18 

   ΙΙ. Απαιτήσεις       
 

 

1.   Απαηηήζεηο απφ πψιεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ  146.417.150,18  84,432,322.87  55,025,744.92 
 

105,464,428.89 

      4.   Δπηζθαιείο-Δπίδηθεο απαηηήζεηο θαη ρξεψζηεο  4.656.491,68  

3,916,8

90.18  

1,68

1,28

9.99  

 

 

ΜΔΗΟΝ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 738.873,96 3.917.617,72 0.00 3,916,890.18 0.00 1,681,289.99 

 

74,500.00 

      5.   Υξεψζηεο δηάθνξνη   14.213,75  13,766.90  17,407.11 
 

29,411.40 

      6.   Λνγαξηαζκνί δηαρείξηζεο πξνθαηαβνιψλ θαη 

πηζηψζεσλ  0.00  0.00  0.00 

 

10,000.00 

   150.348.981,65  88,362,979.95  56,724,442.02  105,578,340.29 

  ΙV. Διαθέσιμα       
 

 

      1. Σακείν   5.310,74  5,034.74  0.00 
 

0.00 

      3. Καηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο  4.592.894,69  14,798,322.73  174,722,118.83 
 

42,257,711.33 

   4.598.205,43  14,803,357.47  174,722,118.83 

 

42,257,711.33 



 

Πίνακας 2: Αγνξέο Υξήζεσλ ΠΑΓΝΖ 2012-2010 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΕΤΕΩ ΠΑΓΝΗ 2010-2012 

   2012 2011 2010 

Αγορές Χρήσεως (Πρϊτεσ και βοθκθτικζσ φλεσ, 
Αναλϊςιμα, Ανταλλακτικά παγίων ςτοιχείων) 

60.608.400,55 66,555,571.32 76,854,954.28 

 

 Ο ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο έρεη κία έληνλε απμεηηθή πνξεία ζηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 

2008-2012 κε εμαίξεζε ην έηνο 2010 θαηά ην νπνίν παξαηεξείηαη κία απφηνκε κείσζε 

(Γξάθεκα 1). Ζ γεληθφηεξε απμεηηθή ηάζε ησλ απαηηήζεσλ ίζσο είλαη αχμεζε ζηελ πνζφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ην λνζνθνκείν θάζε έηνο γηα ηηο νπνίεο φκσο δελ έρεη αθφκα 

πιεξσζεί. Ζ απφηνκε πηψζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ην 2010 νθείιεηαη ζην λφκν 3867/2010( άξζξν 

27, παξάγξαθνο 8). Βάζεη απηήο ηεο λνκνζεζίαο, νη απαηηήζεηο ηνπ ΠΑΓΝΖ έλαληη 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε αζθαιηζκέλσλ κέρξη 

31.12.2009 εθρσξνχληαη ζην Γεκφζην. Έηζη, νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο αθαηξνχληαη απφ ην 

ινγαξηαζκφ θαη ππάξρεη απηή ε απφηνκε πηψζε.  

 

 Παξφηη φκσο νη απαηηήζεηο ην 2010 κεηψζεθαλ αηζζεηά, ην λνζνθνκείν δελ θαηάθεξε λα 

θξαηήζεη ζηα ρακειά απηά επίπεδα ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηα επφκελα ρξφληα κε απνηέιεζκα, ελψ 

ην 2010 ε αμία ησλ απιήξσησλ ππεξεζηψλ ηεο κνλάδαο είλαη  55,025,744.92 επξψ, ην 2012 ε 

αμία ησλ αλνηθηψλ απαηηήζεσλ λα έρεη θηάζεη ζην πνζφ ησλ 146.417.150,18 επξψ 

ππνδεηθλχνληαο ηα κεγάια πνζά πνπ ρξεσζηάλε ηα ηακεία αζθάιηζεο, ηα νπνία είλαη ε 

πιεηνςεθία ησλ πειαηψλ, ζηε λνζνθνκεηαθή κνλάδα. 

 

 

Γράθημα 1: Λνγαξηαζκφο «απαηηήζεηο» ηζνινγηζκψλ ΠΑΓΝΖ 2009-2012 
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 Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ν ινγαξηαζκφο «επηζθαιείο-επίδηθεο απαηηήζεηο θαη 

ρξεψζηεο» ζπλερψο απμάλεηαη ζηε δηάξθεηα ησλ εηψλ κειέηεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο 

δείρλεη ην θεθάιαην, ην νπνίν είλαη κελ απαηηνχκελν  πξνο είζπξαμε, αιιά γηα θάπνην ιφγν 

ζεσξείηαη επηζθαιέο , δειαδή ην λνζνθνκείν μέξεη φηη ε είζπξαμε απηνχ ην θεθαιαίνπ δελ ζα 

γίλεη ζίγνπξα ζην κέιινλ δειαδή είλαη πςεινχ ξίζθνπ. 

 

 Δλψ θαηά ηα έηε 2009 θαη 20010 ην ηακείν είλαη κεδεληθφ, θαίλεηαη λα απμάλεηαη θαη λα 

απνθηάεη κε κεδεληθέο ηηκέο θαηά ηα έηε 2011, 2012, 2013. 

 

 Σν πνζφ ησλ 174,722,118.83 επξψ πνπ ππάξρεη ζηνλ ινγαξηαζκφ «θαηαζέζεηο φςεσο θαη 

πξνζεζκίαο» θαηά ην έηνο 2010, ην νπνίν είλαη πνιιαπιάζην ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ ησλ άιισλ 

εηψλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζην ινγαξηαζκφ απηφ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ην πνζφ ησλ 

141.013.137,43 επξψ πνπ αθνξά κε εθθαζαξηζζείζεο νθεηιέο πξνο πξνκεζεπηέο έσο 31/12/10 

απφ ηελ ξχζκηζε εμφθιεζεο βάζεη νκνιφγσλ βάζεη ηνπ Νφκνπ 3867/2010 (Παξάξηεκα Α, 

Ηζνινγηζκφο 31 Γεθεκβξίνπ 2010,ζεκεηψζεηο). 

 

 Απφ ηα ζηνηρεία νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ΠΑΓΝΖ θαηά ηα έηε 2009-2012 

παξαηεξήζεθαλ αιιαγέο ζε ινγαξηαζκνχο. θφπηκν είλαη λα αλαδεηεζεί εάλ ππήξμαλ αιιαγέο 

θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ θαηά απηή ηε ρξνληθή δηάξθεηα. ηηο επφκελεο ελφηεηεο 

ηεο εξγαζίαο γίλεηαη ε πξνζπάζεηα λα εθηηκεζεί ε απνδνηηθφηεηα ηνπ ΠΑΓΝΖ θαηά ηα έηε 

2009-2012, λα ζπγθξηζνχλ νη αιιαγέο θαη λα αλαδείρλνπλ νη ιφγνη απηψλ ησλ αιιαγψλ. 

 

Πξηλ φκσο απφ ηελ αλάιπζε, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί ε κέζνδνο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αλάιπζε θαη ν ηξφπνο πνπ ε κέζνδνο επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα. 

 

Κεφάλαιο 3 

Μϋθοδοι αξιολόγηςησ αποδοτικότητασ μονϊδων υγεύασ 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο απνηειεί κία ζχλζεηε δηαδηθαζία γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε 

θαη απαηηεί ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ θαη κεζφδνπ. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ 

αλαπηπρζεί αξθεηνί κέζνδνη κέηξεζεο απφδνζεο – απνηειεζκαηηθφηεηαο – απνδνηηθφηεηαο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:  

 

1. ηηο κεηξήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο 

2. ηηο κεηξήζεηο απνδνηηθφηεηαο  

3. ηηο κεηξήζεηο ζηξαηεγηθήο 

 

1. ηελ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη κεηξήζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Απφδνζεο, φπσο: 

 Μέζνδνο Απφδνζεο επί ηεο Δπέλδπζεο (Return on Investment – ROI) 

 Μέζνδνο ρεδηαζκνχ, Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Πξνυπνινγηζκνχ (Planning, Programming 

and Budgeting System – PPBS) 
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 Μέζνδνο Πξνυπνινγηζκνχ Μεδεληθήο Βάζεο(Zero-Based Budgeting System – ZBB) 

 

2. ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ νη κεηξήζεηο Απνδνηηθφηεηαο, φπσο: 

 Μέζνδνο ηνραζηηθήο Αλάιπζεο (Stochastic Frontier Analysis – SFA) 

 Μέζνδνο Πεξηβάιινπζαο Κακπχιεο (Data Envelopment Analysis – DEA) 

 

3. ηελ ηξίηε θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη νη κεηξήζεηο ηξαηεγηθήο: 

 Μέζνδνο Καιψλ Πξαθηηθψλ ή Πξνηχπσλ Αλαθνξάο (Best Practices/Benhmarking) 

 Μέζνδνο Ηζνξξνπεκέλεο Κάξηαο Δπηδφζεσλ (Balanced Scorecard – BSC) 

 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία κεηξήζεσλ είλαη επξχηεξε απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο δηφηη απηέο νη 

κέζνδνη  θαη εηδηθφηεξα ε κέζνδνο ηεο Ηζνξξνπεκέλεο Κάξηαο Δπηδφζεσλ, βαζίδνληαη ελ κέξεη 

ζε κεζφδνπο πνπ εληάζζνληαη ζηηο κεηξήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο (π.ρ. κέζνδνο 

Απφδνζεο επί ηεο Δπέλδπζεο) θαη απνδνηηθφηεηαο (π.ρ. κέζνδνο ηνραζηηθήο Αλάιπζεο θαη 

κέζνδνο Πεξηβάιινπζαο Κακπχιεο) (Zeropoulos P, Palaskas T,2011). 

 

Μϋθοδοι μϋτρηςησ Αποδοτικότητασ 

Ζ κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο είλαη δηαδεδνκέλε ζην δεκφζην ηνκέα θαη ζεσξείηαη 

απινχζηεξε ζπγθξηηηθά κε ηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαζψο εζηηάδεη ζηε δηαδηθαζία 

κεηαζρεκαηηζκνχ εηζξνψλ ζε εθξνέο πνπ εθθξάδνληαη απφ κεηξήζηκεο παξακέηξνπο. Αληίζεηα, 

γηα ηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, επηπιένλ ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ, ρξεηάδεηαη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ ηα απνηειέζκαηα (outcomes). Σα απνηειέζκαηα 

απνηεινχληαη απφ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ ζπρλά δελ είλαη εχθνια κεηξήζηκα (π.ρ. 

ζπκβνιή ηεο πνηνηηθήο βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο). 

 

 

Γεληθά, ε κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ελφο ζπζηήκαηνο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

αποδοηικόηηηα = εκροές / ειζροές 

 

Απηφο ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ είλαη ζπρλά αλεπαξθήο, ιφγσ ηεο χπαξμεο πνιιαπιψλ 

εηζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθνχο πφξνπο, δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο έρνπλ αλαπηπρζεί 

κέζνδνη κέηξεζεο απνδνηηθφηεηαο ηφζν πεξηκεηξηθέο (parametric)  φζν θαη κε παξακεηξηθέο 

(nonparametric) (Chander et al, 2006). 

 

Ζ επξχηεξα ρξεζηκνπνηνχκελε παξακεηξηθή κέζνδνο είλαη ε ηνραζηηθή Αλάιπζε 

(Stochastic Frontier Analysis) θαη κε παξακεηξηθή, ε κέζνδνο ηεο Πεξηβάιινπζαο Κακπχιεο 

(Data Envelopment Analysis) (Pestieau, 2009).  

 

Οη δχν απηέο ηερληθέο αμηνινγνχλ ηε ζρεηηθή απνδνηηθφηεηα (relative efficiency), 

δειαδή, ηελ απνδνηηθφηεηα κίαο παξαγσγηθήο κνλάδαο, ή ελ πξνθεηκέλνπ ελφο δεκφζηνπ 
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νξγαληζκνχ, ζε ζχγθξηζε κε ην ζηνραζηηθφ ηνπ φξην παξαγσγήο (stochastic frontier output) 

(ζηελ πεξίπησζε ηεο κεζφδνπ ηνραζηηθήο Αλάιπζεο) ή κε ηελ απνδνηηθφηεηα άιισλ νκνεηδψλ 

κνλάδσλ (ζηελ πεξίπησζε ηεο Πεξηβάιινπζαο Κακπχιεο). Οπζηαζηηθά, νη ηερληθέο κέηξεζεο 

απνδνηηθφηεηαο απνηεινχλ πνζνηηθέο πξνζεγγίζεηο πξνζδηνξηζκνχ θαιψλ πξαθηηθψλ (Best 

Practices‟ Methods). Μέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ πξνζδηνξίδνληαη „πξφηππα‟ βέιηηζηεο 

ιεηηνπξγίαο γηα ηηο ππφ αμηνιφγεζε επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο. Δηδηθφηεξα, νη κνλάδεο – „πξφηππν‟ 

απαξηίδνπλ ην αλψηαην ή βέιηηζην φξην πνπ απνηειεί ζηφρν κεηάβαζεο γηα ηηο ππφινηπεο ππφ 

αμηνιφγεζε κνλάδεο. Λφγσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ελφο βέιηηζηνπ νξίνπ απφ ηηο δχν 

πξναλαθεξζείζεο κεζφδνπο κέηξεζεο απνδνηηθφηεηαο απνθαινχληαη βηβιηνγξαθηθά „νξηαθέο‟ 

κέζνδνη (frontier methods). 

 

Οη παξακεηξηθέο κέζνδνη, φπσο ε ηνραζηηθή Αλάιπζε, δηαζπνχλ ηηο παξαγσγηθέο 

κνλάδεο ζε ππνζπζηήκαηα φκνηα κεηαμχ ηνπο (κνλάδεο ιήςεο απφθαζεο-Decision Making 

Units DMU) θαη ζηε ζπλέρεηα, κε ηε βνήζεηα ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ, θαηαζθεπάδνπλ ηηο 

ζπλαξηήζεηο παξαγσγήο πξνζαξκνζκέλεο ζηα δεδνκέλα. Οη κνλάδεο απηέο (DMU) κπνξεί λα 

ζρεηίδνληαη κε αλζξψπηλν δπλακηθφ, εγθαηαζηάζεηο, θεθάιαην, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ πφξνπο 

σο εηζξνέο γηα λα παξάγνπλ εθξνέο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζην ζθνπφ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη 

εθξνέο αληηπξνζσπεχνπλ ρξεκαηηθά ή άιια θέξδε φπσο γηα παξάδεηγκα ην επίπεδν 

εμππεξέηεζεο, ηθαλνπνίεζεο απφ κηα ππεξεζία θηι. ηε ζπλέρεηα ηα ππνζπζηήκαηα (DMU) 

ζπγθξίλνληαη κε ην κέζν φξν παξαγσγήο γηα λα θαζνξηζηεί πνηα είλαη απνδνηηθά θαη πνηα φρη. 

 

Ζ πξνζέγγηζε απηή παξνπζηάδεη θάπνηεο δπζθνιίεο δηφηη δελ είλαη πάληα εχθνιν λα 

εθηηκεζεί ε ζπλάξηεζε παξαγσγήο γηα θάζε δηαθνξεηηθφ πξφβιεκα μερσξηζηά. Δπηπιένλ πηζαλά 

ζθάικαηα ζηα δεδνκέλα ησλ εκπεηξηθψλ παξαηεξήζεσλ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηε 

δηαδηθαζία. Ακθηιεγφκελν ζεκείν απηψλ ησλ κεζφδσλ απνηειεί θαη ν απζαίξεηνο θαζνξηζκφο 

ησλ παξακέηξσλ ζχγθξηζεο. 

 

Λφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη παξαπάλσ κέζνδνη αλαπηχρηεθαλ νη κε 

νηθνλνκεηξηθέο ή κε παξακεηξηθέο κέζνδνη, νη νπνίεο ζε αληίζεζε κε ηηο παξακεηξηθέο 

ζπγθξίλνπλ ηηο κνλάδεο κε έλα ζεκείν αλαθνξάο (benchmarking) θαη  επηδηψθνπλ λα 

αμηνινγήζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ζε έλα νξγαληζκφ ζε ζρέζε κε άιινπο νξγαληζκνχο ηνπ ίδηνπ 

θιάδνπ. Οη κέζνδνη απηέο ρξεζηκνπνηνχλ κηα πξνζέγγηζε γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα λα 

θαηαζθεπάζνπλ έλα κε παξακεηξηθφ γξακκηθφ θπξηφ ζχλνξν, έηζη ψζηε θακηά ππφ κειέηε 

κνλάδα λα κε βξίζθεηαη έμσ απφ απηφ. Ζ πεξηζζφηεξν επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο 

απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε Πεξηβάιινπζα Αλάιπζε Γεδνκέλσλ (Data Envelopment 

Analysis, DEA). 

 

 

Μϋθοδοσ DEA  

Ζ αξρηθή κνξθή ηεο αλάιπζεο ηεο ζρεηηθήο απνδνηηθφηεηαο έγηλε απφ ηνλ Farrell ην 

1957, ν νπνίνο πξφηεηλε έλα ζχζηεκα γξακκηθψλ εμηζψζεσλ, θαη κεηέπεηηα απφ ηνπο Charnes, 

Cooper θαη Rhodes (1981), νη νπνίνη αλαγλσξίδνληαο ηε δπζθνιία ζηελ αλαδήηεζε ελφο θνηλνχ 
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ζπλφινπ βαξψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρεηηθήο απνδνηηθφηεηαο,  αλαδηαηχπσζαλ ηελ 

ππφζεζε σο πξφβιεκα γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Αλαγλψξηζαλ ην γεγνλφο φηη νη 

δηαθνξεηηθέο κνλάδεο κπνξεί λα απνηηκήζνπλ ηηο εηζξνέο θαη εθξνέο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη, 

ζπλεπψο, λα ππνινγίζνπλ δηαθνξεηηθά βάξε, θαη πξφηεηλαλ φηη θάζε κνλάδα ζα πξέπεη λα 

επηηξέπεηαη λα εγθξίλεη έλα ζχλνιν ησλ βαξψλ πνπ αλαδεηθλχεη ηελ κέγηζηε απνδνηηθφηεηα ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο κνλάδεο.  

 

Ζ ΠΑΓ είλαη κηα ηερληθή βαζηζκέλε ζηνλ γξακκηθφ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηε κέηξεζε ηεο 

ζρεηηθήο απφδνζεο ησλ νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ κε πνιιαπιέο εηζξνέο θαη εθξνέο, αμηνινγψληαο 

ηελ „απφζηαζε‟ ηεο ππφ εθηίκεζε κνλάδαο απφ ην αλψηαην δπλαηφ φξην ηεο παξαγσγήο.  

 

Χο πιήξσο (100%) απνηειεζκαηηθή νξίδεηαη κία κνλάδα αλ θαη κφλν εάλ νη απνδφζεηο 

ησλ άιισλ κνλάδσλ δελ δείρλνπλ φηη κεξηθέο απφ ηηο εηζξνέο ή εθξνέο ηεο κπνξνχλ λα 

βειηησζνχλ ρσξίο ηελ παξάιιειε «επηδείλσζε» θάπνησλ απφ ηηο άιιεο εηζξνέο ή εθξνέο ηεο ελ 

ιφγσ κνλάδαο” (Cooper, Seiford, Zhu, 2004:3). 

 

Ζ ΠΑΓ ππνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο ζπλφινπ κνλάδσλ παξαγσγήο, ησλ Μνλάδσλ 

Απφθαζεο (Decision Making Units- DMUs). Χο Μνλάδα Λήςεο Απνθάζεσλ λνείηαη ε 

επηρείξεζε, ν νξγαληζκφο, ε εθάζηνηε λνκηθή νληφηεηα πνπ έρεη ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο 

κεηαηξνπήο ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ (εηζξνψλ) ζε πξντφληα ή ππεξεζίεο (εθξνέο). Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κνλάδα ζεσξείηαη αλεμάξηεηε, αθφκε θη αλ εληάζζεηαη ζε επξχηεξε 

επηρεηξεκαηηθή ή επηρεηξεζηαθή δνκή, θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηεο 

θαζψο θαη ηνπ παξαγφκελνπ απνηειέζκαηνο (Thanassoulis, 2001; Norman and Stoker, 1991). 

 Οη DMUs ιεηηνπξγνχλ ζε έλα εληαίν πιαίζην, είλαη ζπγθξίζηκεο, νκνηνγελείο θαη θαηαλαιψλνπλ 

ηηο ίδηεο πνιιαπιέο εηζξνέο θαη παξάγνπλ ηηο ίδηεο πνιιαπιέο εθξνέο. Σφζν νη εηζξνέο φζν θαη νη 

εθξνέο είλαη πνηθηιφκνξθεο, κεηξήζηκεο ζε δηαθνξεηηθέο ζπλήζσο θιίκαθεο κέηξεζεο θαη 

νξηδφκελεο αλαιφγσο ηεο θχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Οη 

εηζξνέο απνηεινχλ «αγαζά» πξνο εμνηθνλφκεζε (κηθξφηεξα επίπεδα θαηαλάισζεο είλαη 

πεξηζζφηεξν επηζπκεηά), νη δε εθξνέο «αγαζά» πξνο κεγηζηνπνίεζε (κεγαιχηεξα επίπεδα 

παξαγσγήο είλαη πεξηζζφηεξν επηζπκεηά).  

 

Ζ DEA ρξεζηκνπνηεί σο δεδνκέλα είηε πνζφηεηεο απαζρνινχκελσλ εηζξνψλ θαη 

παξαγφκελσλ εθξνψλ είηε ην θφζηνο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ηα έζνδα απφ ηε 

δηάζεζε ησλ εθξνψλ. ε αληίζεζε φκσο κε ην γξακκηθφ πξνγξακκαηηζκφ πνπ αμηνινγεί κία 

κφλν επηρεηξεζηαθή κνλάδα, επηδηψθνληαο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βέιηηζηνπ επηπέδνπ 

απαζρφιεζεο παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη παξαγσγήο, ε DEA αμηνινγεί ηελ απνδνηηθφηεηα 

ελφο ζπλφινπ DMUs, δειαδή, ζπγθξίλεη ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ εηζξνψλ ζε εθξνέο ηεο 

θάζε κνλάδαο κε ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ (DMUs) ηνπ δείγκαηνο. Γη‟ απηφ ην ιφγν, ε 

εθηηκψκελε απνδνηηθφηεηα πνπ πξνθχπηεη κέζσ ηεο DEA ραξαθηεξίδεηαη ζρεηηθή ή ζπγθξηηηθή 

(Coelli etal, 2005; Zhu, 2003). 

 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο, δεκηνπξγεί έλα ζχλνξν κέγηζησλ παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ 

θάησ απφ ην νπνίν βξίζθνληαη φιεο νη ππφ δηεξεχλεζε κνλάδεο, νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη 

ζχκθσλα κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Βάζε απηνχ ηνπ ζπλφξνπ νη αλαπνηειεζκαηηθέο 
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κνλάδεο δχλαληαη λα αληηιεθζνχλ ηηο αδπλακίεο ηνπο θαζψο ζπγθξίλνληαη κε κηα νκάδα 

απνηειεζκαηηθψλ. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα, ε θάζε κνλάδα κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, κε δχν ηξφπνπο. Δίηε κε πξνζαλαηνιηζκφ εηζξνψλ (input-

orientation),κεηψλνληαο δειαδή ηηο εηζξνέο ηεο θαη δηαηεξψληαο ζηαζεξέο ηηο εθξνέο ηεο, είηε κε 

πξνζαλαηνιηζκφ εθξνψλ (output-orientation) απμάλνληαο δειαδή ηηο εθξνέο ηεο θαη 

δηαηεξψληαο ζηαζεξέο ηηο εηζξνέο ηεο(Niavis and Polyzos, 2010).  

 

Ζ κέζνδνο απηή εθηηκά πνζνηηθά ηελ κέγηζηε ηηκή ηεο ζρεηηθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ρσξίο λα επεξεάδεηαη απφ ππνθεηκεληθνχο παξάγνληεο θαη ρσξίο ηελ 

αλάγθε κεηαηξνπήο ησλ δεδνκέλσλ ζε θάπνην ζχζηεκα αμηψλ, γηα λα γίλεη ε άζξνηζε ησλ 

εηζφδσλ/εμφδσλ θαη ε απνηίκεζε. Υξεζηκνπνηψληαο ζαλ ζχζηεκα αλαθνξάο ηα νκνεηδή απηά 

ζχλνια, ε DEA παξνπζηάδεη ζηνλ απνθαζίδνληα, ηηο πηπρέο κηαο κε απνδνηηθήο Μνλάδαο πνπ 

πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ γηα λα γίλεη απηή απνδνηηθή θαζψο θαη ην κέγεζνο ησλ απαηηνχκελσλ 

ηξνπνπνηήζεσλ. 

 

Ζ DEA επηηξέπεη επηπιένλ ηελ εθηίκεζε ηεο  απνδνηηθφηεηαο ησλ κνλάδσλ απφθαζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο κεηαβιεηέο νη νπνίεο έρνπλ ζηαζκηζηεί σο πξνο ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζήο 

ηνπ ζηελ ηειηθή εθηίκεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Κάπνηεο ζρνιέο ζθέςεηο ηζρπξίδνληαη φηη κε ην 

λα ζηαζκίδνληαη νη κεηαβιεηέο επεκβαίλνπκε ζηελ αλάιπζε θαη ράλεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα 

ησλ απνηειεζκάησλ κε ην θίλδπλν λα δεκηνπξγεζνχλ bias. Όκσο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ DEA 

ρσξίο ζηάζκηζε κεηαβιεηψλ πνιιέο θνξέο δεκηνπξγείηαη ην πξφβιεκα φηη κεηαβιεηέο νη νπνίεο 

είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ κειέηεο δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη  ζηελ εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ελψ ζπκκεηέρνπλ άιιεο κεηαβιεηέο νη 

νπνίεο κπνξεί λα κελ έρνπλ ηφζε ζεκαζία γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, 

είλαη ρξήζηκν λα ζηαζκηζηνχλ νη θξίζηκεο κεηαβιεηέο ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ εθηίκεζε 

θαηά θάπνην ειάρηζην πνζνζηφ θαη λα ζηαζκηζηνχλ νη ρακειήο ζεκαζίαο κεηαβιεηέο ψζηε λα 

κελ κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ζηελ εθηίκεζε θαηά ην 100%, (Hussain Α. and Jones M.,2001). 

 

Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο κεζνδνινγίαο απηήο απνηειεί ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη γηα 

δηαρξνληθή ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε, κειεηψληαο θάζε DMU μερσξηζηά ζην δηελεθέο ηνπ ρξφλνπ. 

Ζ ηερληθή απηή πνπ πξνηάζεθε απφ ηνπο Charnes, Clark, Cooper and Golany (1985) 

νλνκάζηεθε “window analysis” θαη πξνβιέπεη ηελ απνκάθξπλζε απφ ην δείγκα ηνπ θησρφηεξνπ 

δείγκαηνο ζπγθξηηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, θάζε θνξά πνπ λέα δεδνκέλα πξνζηίζεληαη. 

 

Μαθηματικό θεμελύωςη DEA 

Ζ απνδνηηθφηεηα γηα νπνηαδήπνηε Μνλάδα ππνινγίδεηαη ζρεκαηίδνληαο ην ιφγν ηνπ 

αζξνίζκαηνο ησλ εμφδσλ, ζε θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο έρεη αληηζηνηρεζεί έλα βάξνο, πξνο ην 

άζξνηζκα ησλ εηζφδσλ, ζηηο νπνίεο επίζεο έρνπλ αληηζηνηρεζεί βάξε. εκεησηέν λ φηη ηα βάξε 

απηά είλαη κεηαβιεηέο θαη φρη θαζνξηδφκελα απφ ηνλ απνθαζίδνληα. Ζ ζρέζε πνπ νξίδεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα (Charnes et al, 1978) είλαη ινηπφλ: 
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νπνχ: 

i είλαη ε ππνζεκείσζε ησλ εηζφδσλ (i = 1,2,……m) 

j είλαη ε ππνζεκείσζε ησλ DMUs (j=1,2,………n) 

r είλαη ε ππνζεκείσζε ησλ εμφδσλ (r= 1,2,…………...s) 

Xij είλαη ε i είζνδνο ηεο j DMU 

Τrj είλαη ε r έμνδνο ηεο j DMU 

s είλαη ν αξηζκφο ησλ εμφδσλ 

m είλαη ν αξηζκφο ησλ εηζφδσλ 

n είλαη ν αξηζκφο ησλ Μνλάδσλ. 

Ζ ζρεηηθή απνδνηηθφηεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο Μνλάδαο (πνπ ζην εμήο ζα νλνκάδνπκε 

DMUo) πξνθχπηεη κε ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ ηχπνπ (1). Απηή ζα γίλεη ππφ πεξηνξηζκνχο (έλαο 

γηα θάζε Μνλάδα) φηη ν ιφγνο απνδνηηθφηεηαο ηεο θάζε Μνλάδαο είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο κε 

έλα. Άξα ζα ππάξρνπλ s+m κεηαβιεηέο θαη ηφζνη πεξηνξηζκνί, φζεο θαη νη Μνλάδεο, έζησ n. Ο 

καζεκαηηθφο ηχπνο ηεο κεζφδνπ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο DMUo ζπλνςίδεηαη 

ινηπφλ σο εμήο (Charnes et al, 1978): 

 
νπνχ: 

i είλαη ε ππνζεκείσζε ησλ εηζφδσλ ( i= 1,2,…..,m) 

j είλαη ε ππνζεκείσζε ησλ DMUs ( j = 1,2,……n) 

r είλαη ε ππνζεκείσζε ησλ εμφδσλ (r=1,2,….,s) 

ν είλαη ε ππφ εμέηαζε Μνλάδα 

Xij είλαη ε i είζνδνο ηεο j Μνλάδαο (DMU) 

Τrj είλαη ε r έμνδνο ηεο j Μνλάδαο 
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s είλαη ν αξηζκφο ησλ εμφδσλ 

m είλαη ν αξηζκφο ησλ εηζφδσλ 

n είλαη ν αξηζκφο ησλ Μνλάδσλ 

 

Ζ DEA καο δίλεη κηα εθηίκεζε γηα ην πφζν απνδνηηθή είλαη θάζε Μνλάδα, κε βάζε ηηο 

πξαγκαηηθέο εηζξνέο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα παξάμεη ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο ησλ εθξνψλ 

ηεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ε γλψζε ηεο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο. Σα βάξε Ur θαη 

Ni δελ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ απνθαζίδνληα, αιιά ππνινγίδνληαη απφ ηε κέζνδν σο νη ηηκέο πνπ 

πξέπεη λα αληηζηνηρεζνχλ ζε θάζε είζνδν θαη έμνδν, ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ν ιφγνο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο Μνλάδαο πνπ εμεηάδεηαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζαλ ιχζε πξνθχπηεη ην ζχλνιν 

ησλ ηηκψλ ησλ Ur θαη Ni πνπ θάλνπλ ηελ ππφ εμέηαζε Μνλάδα λα κεγηζηνπνηεί ην ιφγν 

απνδνηηθφηεηαο ηεο θαη παξάιιεια απηφο ν ιφγνο δελ μεπεξλά ην 1 γηα  θακία Μνλάδα Λήςεο 

Απφθαζεο ζην ίδην ζχλνιν ησλ νκφηηκσλ Μνλάδσλ. Οη βέιηηζηεο ηηκέο ησλ Ur θαη Ni 

δηαθέξνπλ απφ Μνλάδα ζε Μνλάδα, αθνχ απνηεινχλ ηε ιχζε ηεο (2), ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη 

σο πξνο ηνπο ζπληειεζηέο ζε θάζε δηαθνξεηηθή κνλάδα. Ζ εμίζσζε (2) έρεη πάληα ιχζε, κε ηελ 

ηηκή ηεο λα θπκαίλεηαη κεηαμχ Ο θαη 1, θαζψο ε Μνλάδα πνπ αμηνινγείηαη πεξηιακβάλεηαη 

ζηνπο πεξηνξηζκνχο. Γηα ηηκή ίζε κε 1 ε Μνλάδα ζα είλαη απνδνηηθή. Γηα ηηκή κηθξφηεξε ηνπ 1, 

ηφηε ππάξρεη θάπνην ππνζχλνιν ηνπ ζπλφινπ νκφηηκσλ ζηνηρείσλ φπνπ αλήθεη ε ππφ εμέηαζε 

Μνλάδα, ζε ζρέζε κε ην νπνίν απηή θξίλεηαη κε απνδνηηθή. 

 

Ζ κεζνδνινγία ηεο DEA εθαξκφζηεθε απφ ην Farrel to 1957, ελψ αλαπηχρζεθε 

πεξαηηέξσ απφ ηνπο Charnes, Cooper θαη Rhodes (Charnes et al., 1978), θαζψο θαη απφ ηνπο 

Banker, Charnes θαη Cooper (Banker, Charnes, Cooper, 1984). αλ απνηειέζκαηα ησλ δχν 

παξαπάλσ πξνζπαζεηψλ είλαη ε  δεκηνπξγία ησλ δχν βαζηθψλ ππνδεηγκάησλ ηεο κεζνδνινγίαο 

πνπ είλαη ην CCR θαη ην BCC, φπσο νλνκάζηεθαλ απφ ηα αξρηθά ησλ ζπγγξαθέσλ. Ζ δηαθνξά 

ησλ δχν ππνδεηγκάησλ έγθεηηαη ζην φηη ην CCR βξίζθεη εθαξκνγή φηαλ νη ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο 

παξνπζηάδνπλ ζηαζεξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο (Constants Returns to Scale-CRS), ελψ ην BCC 

φηαλ εκθαλίδνπλ κεηαβιεηέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο (Variable Returns to Scale-VRS) 

 

Σο μοντέλο CCB 

Σν αξρηθφ θιαζκαηηθφ κνληέιν ηεο ΠΑΓ, φπσο αλαιχζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα 

δεκηνπξγεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ πξνζπάζεηα ππνινγηζκνχ ησλ ιχζεσλ γηα ηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο DEA. Γη' απηφ γίλεηαη κεηαηξνπή ηνπ θιαζκαηηθφ κνληέινπ ζ' έλα 

ηζνδχλακν γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζε δχν κνξθέο. 

 

ηελ πξψηε κνξθή, ζέηνπκε ηνλ παξαλνκαζηή ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο ίζν κε ηε 

κνλάδα ππφ ηε κνξθή πεξηνξηζκνχ, θαη κεγηζηνπνηνχκε ηνλ αξηζκεηή. ηε δεχηεξε κνξθή 

ζέηνπκε ηνλ αξηζκεηή ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο ίζν κε ηε κνλάδα ππφ ηε κνξθή 

πεξηνξηζκνχ, θαη ειαρηζηνπνηνχκε ηνλ παξαλνκαζηή. 

Άξα ην κνληέιν (2) κεηαηξέπεηαη ζε (Banker, Charnes et al,1989): 
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Ο ζπκβνιηζκφο ε, ν κφλνο φξνο πνπ δελ ππήξρε θαη ζηελ εμίζσζε (2) αληηπξνζσπεχεη 

έλα θαηψηαην φξην, κηα ζεηηθή ζηαζεξά ηεο ηάμεο ηνπ 10-6 γηα λα δηαζθαιίζεη φηη φιεο νη 

παξαηεξνχκελεο ηηκέο εηζφδσλ θαη εμφδσλ έρνπλ θάπνηα ζεηηθή ηηκή. 

 

Σο μοντέλο BCC 

To γξακκηθφ απηφ κνληέιν, θαηακεηξά ηελ παξαγσγηθή απνδνηηθφηεηα κέζσ ησλ 

ζρέζεσλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ. ε αληίζεζε κε ην βαζηθφ κνληέιν CCR, ην νπνίν αζρνιείηαη 

κφλν κε ηε ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο, ην κνληέιν BCC παξάγεη θαη κεηαβιεηή απφδνζε 

θιίκαθαο. 

 

ην κνληέιν BCC ππάξρεη ε ππφζεζε ηεο θπξηφηεηαο. χκθσλα κε ην αμίσκα ησλ 

Banker, Charnes and Cooper δερφκαζηε φηη αλ δχν παξαγσγηθέο πηζαλφηεηεο παξαηεξνχληαη 

ζηελ πξάμε, ηφηε θάζε παξαγσγηθφ ζρέδην, ην νπνίν έρεη ηε βαξχηεηα θπξηνχ ζπλδπαζκνχ ησλ 

δχν παξαγσγηθψλ πηζαλνηήησλ, είλαη επίζεο θαηνξζσηφ. 

Ζ κνξθή ηνπ κνληέινπ BCC είλαη ε εμήο: 

 
Όπνπ ζχκθσλα κε ηνπο Banker et al (1984) νη ιφγνη ησλ κεηαβιεηψλ Mr θαη ui, 

παξέρνπλ εθηηκήζεηο γχξσ απφ ηηο νξηαθέο αλαινγίεο κεηαζρεκαηηζκνχ (αληηθαηάζηαζεο) ησλ 

εμφδσλ, ηηο νξηαθέο αλαινγίεο κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ εηζφδσλ, θαη ηηο νξηαθέο παξαγσγηθφηεηεο. 
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Ιςτορικό Αναςκόπηςη DEA 

Απφ ηελ αξρηθή κειέηε ησλ Charnes, Cooper, and Rhodes ε DEA έρεη εμειηρζεί θαη 

δηεπξπλζεί γηα λα ζπκπεξηιάβεη κία ζεηξά εθαξκνγψλ. Πιένλ ε DEA ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

αλάιπζε ηεο νηθνλνκίαο ζθνπνχ θαη θιίκαθαο θαη κπνξεί λα εθηηκήζεη ην θαηάιιειν πνζνζηφ 

ρξήζεο εηζξνψλ. Δπηπιένλ κπνξεί λα θαζνξίζεη πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη 

πξνζδηνξίδεη δεκφζηα θαη ηδησηηθά θφζηε (Kirkley, Fare, Grosskopf, McConnell, Strand & 

Squires, 2000). Σν κνληέιν ηεο DEA έρεη πεξάζεη απφ ηελ αξρηθή ζηαηηθή ηνπ κνξθή, ζε κία 

πην δπλακηθή (Fare & Grosskopf, 1983).H κέζνδνο DEA έρεη αλαπηπρζεί κε δηάθνξεο κνξθέο 

θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο είλαη ε κέηξεζε ηεο ηερληθήο απνδνηηθφηεηαο, ε κέηξεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαηαλνκήο, ε ππφζεζε ησλ ζηαζεξψλ ή κεηαβιεηψλ απνδφζεσλ θιίκαθαο, ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ζηηο εηζξνέο ή εθξνέο ηεο εμεηαδφκελεο κνλάδαο. 

 

Δξεπλεηέο φισλ ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ αλαγλψξηζαλ ηελ DEA σο ρξήζηκε 

κεζνδνινγία ηεο επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο, ελψ ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ a priori ππνζέζεσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ εκπεηξηθφ  πξνζαλαηνιηζκφ  νδήγεζαλ ζηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ζε δηάθνξεο 

κειέηεο εθηίκεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ  φζν θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. 

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ θαη λα ζπγθξηζνχλ νκνεηδή δεκφζηα ηδξχκαηα, ε κεζνδνινγία 

ηεο DEA  έρεη εθαξκνζηεί ζε έξεπλεο ζρνιείσλ (Charmes et al. (1981)), Παλεπηζηεκίσλ( 

Beassley (1990)), δηθαζηεξίσλ (Lewin et al. (1982)),  Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ 

εθαξκνγψλ είλαη αθελφο ε ρξήζε πνιιψλ εηζξνψλ γηα ηελ παξαγσγή πνιιψλ εθξνψλ θαη 

αθεηέξνπ ε ζεκαληηθφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο ησλ εηζξνψλ.  

 

Ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα  ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ε κέζνδνο έρεη γλσξίζεη κεγάιε 

εθαξκνγή ηφζν ζηε δηεζλή φζν θαη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ιφγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ 

εκθαλίδεη. Σν 2001, ζχκθσλα κε ηνλ Tavares (2002) ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο DEA είραλ 

θαηαρσξεζεί 3203 αλαθνξέο, 2152 ζπγγξαθείο and 1242 ιέμεηο θιεηδηά.  

 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, νη Burgess θαη Wilson (1996) ζχγθξηλαλ δηαθνξεηηθέο 

λνζνθνκεηαθέο δνκέο πξνηείλνληαο έλα πιαίζην εηζξνψλ-εθξνψλ πνπ έρεη σο εηζξνή  ηελ 

εξγαζία θαη ην θεθαιαίν θαη σο εθξνή ηηο ππνζέζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ (ηε ζνβαξφηεηα ησλ 

ππνζέζεσλ θαη ηελ δηαθχκαλζε απηψλ) ζε θάζε λνζνθνκείν.  

 

Ο Valdmanis (1991) κειέηεζε κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ηελ χπαξμε δηαθνξψλ ζηελ 

απνδνηηθφηεηα κεηαμχ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ, θεξδνζθνπηθνχ θαη κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα ζηηο Ζ.Π.Α., ρξεζηκνπνηψληαο ηε DEA. Απφ ηε κειέηε πξνέθπςε φηη ηα κεγάια 

δεκφζηα λνζνθνκεία είλαη πην απνδνηηθά γηα θάζε θαηεγνξία αζζελψλ θαη λνζειείαο απφ ηα 

ηδησηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα. 

 

Ο Masiye (2007) πξνζπάζεζε λα εθηηκήζεη ηελ ηερληθή απνδνηηθφηεηαο ζε έλα δείγκα 

32 λνζνθνκείσλ ζηε Εάκπηα ρξεζηκνπνηψληαο σο εηζξνέο: ην κε εξγαζηεξηαθφ θφζηνο, ηνλ 
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αξηζκφ ησλ ηαηξψλ, αξηζκφ λνζειεπηηθνχ θαη κε πξνζσπηθνχ θαη σο εθξνέο: ηνλ αξηζκφ 

επηζθέςεσλ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία, ηηο εκέξεο λνζειείαο, ηνλ αξηζκφ ησλ δηαγλσζηηθψλ 

εμεηάζεσλ θαη ρεηξνπξγείσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ζπαηαινχληαη 

ζεκαληηθά πνζνζηά εηζξνψλ θαη φηη ε ζπκθφξεζε πφξσλ θαη ην κέγεζνο ησλ λνζνθνκείσλ 

κεηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα απηψλ. 

 

Οη Sheikhzadeh, Roudsari, Vahidi, Emrouznejad, Dastgiri (2012) πξνζπάζεζαλ λα 

παξνπζηάζνπλ έλα κνληέιν απφδνζεο γηα επηιεγκέλα ηδησηηθά θαη δεκφζηα λνζνθνκεία ηνπ 

αλαηνιηθνχ Αδεξκπατηδάλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν DEA κε ζθνπφ λα πξνηείλνπλ πξφηππα 

βέιηηζηεο πξαθηηθήο. Χο εηζξνέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ, θαηαλεκεκέλν 

ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο (εηδηθεπκέλνη ηαηξνί, γεληθνί ηαηξνί, ηαηξηθή νκάδα κε κεγάιε εκπεηξία 

θ.α.) θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ελεξγψλ θιηλψλ. Χο εθξνέο έιαβαλ ηνλ αξηζκφ ησλ εθηάθησλ 

πεξηζηαηηθψλ αζζελείαο, ηνλ αξηζκφ ησλ αζζελψλ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

λνζειεπνκέλσλ αζζελψλ επί ηε κέζε δηάξθεηα λνζειείαο.  

 

Οη Jandaghi, Matin, Doremami, Aghaziyarati (2010) εθηίκεζαλ θαη ζχγθξηλαλ ηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ νθηψ λνζνθνκείσλ (δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ) ηεο πφιεο Qom ζην Ηξάλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ DEA θαη κε ηελ κέζνδν ησλ ζηαζεξψλ θαη κε ηελ κέζνδν ησλ κεηαβιεηψλ 

απνδφζεσλ θιίκαθαο, νξίδνληαο σο εηζξνέο: ηνλ αξηζκφ ησλ ηαηξψλ, ησλ λνζειεπηψλ, ηνπ 

ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κφληκσλ ππαιιήισλ θαη ην χςνο ηεο εηήζηαο δαπάλεο θαη σο εθξνέο 

ησλ αξηζκφ ησλ θιηληθψλ επηζθέςεσλ θαη ησλ εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ. 

  

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία νη Athanassopoulos, Gounaris, Sissouraw (1999) κέηξεζαλ 

θαη ζχγθξηλαλ ηελ ηερληθή απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα θαηαλνκήο ζε 98 λνζνθνκεία 

ηεο Διιάδαο κε ηε κέζνδν DEA,  ζηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο απνδφζεηο θιίκαθαο 

ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ παξακέηξνπο ην κέγεζνο ησλ λνζνθνκεηαθψλ νξγαληζκψλ θαη ηε 

γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηνπο. 

 

  Οη Zavras, Tsakos, Economou  Kyriopoulos (2002) ζχγθξηλαλ 133 πνιχΐαηξεία ηνπ ΗΚΑ 

ζε εζληθφ επίπεδν ζηελ Διιάδα κε ηε κέζνδν DEA ρξεζηκνπνηψληαο σο εηζξνέο ηνλ αξηζκφ ηνπ 

πξνζσπηθνχ (ζηξσκαηνπνηεκέλε ζε θαηεγνξίεο) θαη ηνλ πιεζπζκφ εμππεξέηεζεο θαη σο εθξνή 

ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθέςεσλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, ηα θέληξα πγείαο κε 

ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηεξηαθψλ ή / θαη  αθηηλνινγηθψλ εμεηάζεσλ 

παξνπζίαζαλ πςειφηεξεο απνδφζεηο . Δπηπιένλ, θέληξα πνπ θάιππηαλ πιεζπζκφ απφ 10.000 

έσο 50.000 βξέζεθαλ πην απνηειεζκαηηθά. 

 

πγθξηηηθή αμηνιφγεζε ππεξεζηψλ πγείαο έγηλε θαη απφ ηνπο Kontodimopoulos, Nanos, 

Niakas (2006), νη νπνίνη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν DEA πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο εηζξνέο, κε 

ηελ ππφζεζε ησλ ζηαζεξψλ απνδφζεσλ θιίκαθαο, ζχγθξηλαλ 17 λνζνθνκεία κηθξήο θιίκαθαο 

ηεο επαξρίαο θαη επέιεμαλ σο εηζξνέο ηνλ αξηζκφ ησλ γηαηξψλ , λνζειεπηψλ θαη θιηλψλ, θαη σο 

εθξνέο ηνλ αξηζκφ ησλ εηζαγσγψλ, ηηο επηζθέςεηο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία θαη ηηο ππεξεζίεο 

πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο . Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ήηαλ φηη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή επεξεάδεη 

ηελ απφδνζε κε ηηο πην απνκαθξπζκέλεο κνλάδεο λα θαίλνληαη πην απνδνηηθέο θαη επηπιένλ 
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παξαηεξήζεθε  φηη νη κνλάδεο πνπ παξείραλ θαη ππεξεζίεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο ήηαλ αλψηεξεο 

ζηελ απφδνζε. 

 

 Δπηπξνζζέησο, ν Καινγεξφπνπινο (2011) εθηίκεζε θαη ζχγθξηλε ,κέζσ ηεο κεζφδνπ 

DEA, ππνζέηνληαο ζηαζεξέο απνδφζεηο θιίκαθαο, ηελ απνδνηηθφηεηα 25 δεκφζησλ γεληθψλ 

λνζνθνκείσλ ηεο Αηηηθήο, ηα νπνία παξνπζίαδαλ νκνηνκνξθία σο πξνο ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ παξείραλ θαη ηνλ πιεζπζκφ πνπ εμππεξεηνχζαλ. Οη εηζξνέο ηεο κειέηεο ήηαλ ν αξηζκφο ησλ 

θιηλψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ (ζπλνιηθά) θαη νη δαπάλεο. Οη εθξνέο ήηαλ ν αξηζκφο ησλ 

λνζειεπζέλησλ, ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ θιηλνεκεξψλ, ησλ επηζθέςεσλ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία, 

ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαη ν αξηζκφο ησλ ρεηξνπξγείσλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα 

ην 64% ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ ηνπ δείγκαηνο είλαη απνδνηηθά. 

Σέινο, ζε κηα πην πξφζθαηε κειέηε ηνπ Polyzos (2012)κειέηεζε ηελ απνδνηηθφηεηα 117 

λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ ζηελ Διιάδα ην έηνο 2011 κε ηε κέζνδν DEA πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο 

εηζξνέο θαη ζχγθξηλε απηά ηα δεδνκέλα κε αληίζηνηρα  απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ είραλ γίλεη ην 

2009 θαη 2010. Χο εηζξνέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ: ν αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ (ρσξηζκέλν ζε 

ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ), ν αξηζκφο ησλ θξεβαηηψλ θαη νη δαπάλεο ησλ 

λνζνθνκείσλ. Χο εθξνέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ν αξηζκφο ησλ αζζελψλ  θαη ν αξηζκφο επηζθέςεσλ 

ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη, κεηαμχ ησλ εηψλ 2009-2011, φια ηα 

λνζνθνκεία, θπξίσο κεζαίνπ κεγέζνπο , ζεκείσζαλ  βειηίσζε ηεο απφδνζεο. Δηδηθά 

πξνβιήκαηα παξαηεξήζεθαλ θπξίσο ζε κεγάινπ κεγέζνπο λνζνθνκεία. Ζ ηερληθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο θπκαίλεηαη κεηαμχ ηθαλνπνηεηηθψλ 

επίπεδσλ θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο. 

 

Κεφάλαιο 4 

Μεθοδολογύα 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ΠΑΓΝΖ ε αξρηθή ζθέςε ήηαλ ηα 

πξνζεγγηζηεί ε ρξνληθή πεξίνδνο γηα πέληε (5) ρξφληα πξηλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε έσο ζήκεξα. 

Όκσο, ιφγσ έιιεηςεο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ κε ηνλ ίδην νκνηνγελή ηξφπν δελ θαηέζηε δπλαηή 

ε αξρηθή επηζπκεηή αλάιπζε. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπγθξηζηκφηεηα θαη ε 

νκνηνκνξθία ησλ δεδνκέλσλ, ε αλάιπζε πνπ ηειηθά αλαιχζεθε αθνξά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 

2009 έσο θαη 2013. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

αλάιπζε είλαη θαηαγεγξακκέλα θαη ηαμηλνκεκέλα κε ηνλ ίδην ηξφπν νκαδνπνίεζεο 

εμαζθαιίδνληαο ηελ ζπγθξηζηκφηεηα ηνπο θαη άξα ηελ αμηνπηζηία ηεο αλάιπζεο. Δπίζεο, ζην 

δηάζηεκα απηφ κπνξνχκε λα δνχκε ηελ εηθφλα ηεο ππφ κειέηεο λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο, πξηλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ θξίζε δηαπηζηψλνληαο ηηο ζπλέπεηεο ηεο χθεζεο ζην λνζνθνκείν 

θαη ζε έλα βαζκφ ζην ζχζηεκα πγείαο ηεο ρψξαο.  
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Πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί ε DEA πξέπεη πξψηα λα απνθαζηζηνχλ νη κνλάδεο 

απφθαζεο, δειαδή νη κνλάδεο πνπ ζα ζπγθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο ζηελ αλάιπζε ψζηε λα 

αλαδεηρζνχλ νη θαιέο πξαθηηθέο πξνο κίκεζε. 

Μονάδεσ Απόφαςησ (DMUs) 

Ζ ζεσξεία ηεο κεζφδνπ ηεο D.E.A. ππνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο ζπλφινπ κνλάδσλ 

παξαγσγήο, ησλ DMUs, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζε έλα εληαίν πιαίζην, είλαη ζπγθξίζηκεο, 

νκνηνγελείο θαη θαηαλαιψλνπλ ηηο ίδηεο πνιιαπιέο εηζξνέο θαη παξάγνπλ ηηο ίδηεο πνιιαπιέο 

εθξνέο. Γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο κειέηεο ζεσξνχκε σο DMU ην ΠΑΓΝΖ ζε δηαθνξεηηθέο 

ρξνληθέο πεξίνδνο ηεο κειέηεο. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, γίλνληαη δχν αλαιχζεηο, κία ζε εηήζηα βάζε φπνπ νξίδνληαη πέληε (5) 

κνλάδεο ιήςεο απφθαζεο θαη κία ζε εμακεληαία βάζε φπνπ νξίδνληαη έληεθα (11) κνλάδεο 

απφθαζεο. Οπζηαζηηθά ζπγθξίλεηαη ε παξαγσγηθή κνλάδα ηνπ ΠΑΓΝΖ θάζε έηνο κε ηελ ίδηα 

κνλάδα ηα ππφινηπα έηε κειέηεο. Αληίζηνηρα γηα ηελ αλάιπζε ζε εμακεληαία βάζε,  

ζπγθξίλεηαη ην ΠΑΓΝΖ σο κνλάδα απφθαζεο θάζε εμάκελν. Ζ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε πιεξνί 

ηηο απαηηήζεηο ηεο ζεσξίαο αθνχ νη Μνλάδεο Απφθαζεο είλαη ζπγθξίζηκεο, θαηαλαιψλνπλ ηηο 

ίδηεο εηζξνέο, παξάγνπλ ηηο ίδηεο εθξνέο θαη ιεηηνπξγνχλ ζε εληαίν πιαίζην ιεηηνπξγηψλ.  

 

Δεδομένα 

Ζ παξνχζα εξγαζία βαζίζηεθε ζε δεδνκέλα ηα νπνία ζπιιέρηεθαλ απφ ην γξαθείν 

πνηφηεηαο ηνπ ΠΑΓΝΖ ζε ζπλεξγαζία κε άιια ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ, φπσο ε νηθνλνκηθή 

ππεξεζία γηα ηελ ζπιινγή ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Δπίζεο γηα ηελ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ 

πξνζσπηθνχ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ ESY.net πάιη κέζσ ηνπ γξαθείνπ πνηφηεηαο 

ηνπ ΠΑΓΝΖ ζε ζπλδπαζκφ κε  πιεξνθνξίεο απφ ην γξαθείν πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ. Γηα 

ηελ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ππνβιήζεθε αίηεζε ζηνλ δηνηθεηή ηνπ λνζνθνκείνπ, ν νπνίνο ηελ 

ελέθξηλε θαη ηελ πξνψζεζε πξνο δηεθπεξαίσζε ζηα αξκφδηα ηκήκαηα.  

 

Ζ DEA πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε κεηαβιεηψλ ρσξηζκέλσλ ζε εηζφδνπο θαη εμφδνπο. Χο 

είζνδνη ζεσξνχληαη νη κεηαβιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία γηα ηελ 

παξνρή ηεο ππεξεζίαο. Χο έμνδνη ζεσξνχληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. ηελ παξνχζα αλάιπζε επηιέρζεθαλ ηξείο θαηεγνξίεο εηζφδσλ θαη 

δχν έμνδνη βάζεη πξνεγνχκελσλ κειεηψλ DEA πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ην ίδην ζέκα θαζψο θαη 

ηεο ζεσξίαο ηεο κεζφδνπ. Χο θχξηεο κεηαβιεηέο , επηιέρζεθαλ, ιφγσ αθξίβεηαο ππνινγηζκνχ, ε 

εξγαζία, ην θεθάιαην, νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο . 

 

Οη εηζξνέο πνπ  επηιέρζεθαλ αξρηθά είλαη: 

α) πιήζνο ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ (ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ, δηνηθεηηθφ, ηερληθφ) 

β) δπλακηθφηεηα θιηλψλ (αλαπηπγκέλεο) 

γ) νηθνλνκηθά ζηνηρεία (ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ρσξηζκέλεο ζε πέληε θαηεγνξίεο: 

θάξκαθα, πγεηνλνκηθφ πιηθφ, νξζνπεδηθά πιηθά, ρεκηθά αληηδξαζηήξηα, ινηπέο δαπάλεο).  
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Χο εθξνέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ: 

α) Σν πιήζνο ησλ επηζθέςεσλ ζηα ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία (ΣΔΗ) 

β) Σν πιήζνο ησλ επηζθέςεσλ ζην ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ (ΣΔΠ).  

 

Ειςροέσ 

Ο δηαρσξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ έγηλε κε βάζε ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο λνζνθνκεηαθήο 

κνλάδαο ε νπνία ρσξίδεη ην πξνζσπηθφ ζε απηέο ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο. ην πξνζσπηθφ 

πεξηιακβάλνληαη νη πξνζσπνπαγείο ζέζεηο, νη ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

θαη νη απνζπάζεηο/κεηαθηλήζεηο ζην θνξέα. Ο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ αλά έηνο νξίζηεθε βάζεη 

ηνπ αξηζκνχ ηνπ ππεξεηνχληνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. 

Αληίζηνηρα γηα ηελ αλάιπζε αλά εμάκελν ππνινγίζηεθε ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ηελ 

ηειεπηαία εκέξα ηνπ εμακήλνπ. 

-Χο ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ δηεπζπληψλ, ησλ ζπληνληζηψλ, ησλ  

επηκειεηψλ Α‟ θαη Β‟, ησλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ, ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ θαη ησλ κειψλ 

Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΓΔΠ).  

Όζνλ αθνξά ηα κέιε ΓΔΠ, νη ζπγθεθξηκέλνη εξγαδφκελνη, πέξα απφ ην ηαηξηθφ έξγν πνπ 

παξέρνπλ, απαζρνινχληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ρξφλνο απφ ηελ εξγαζία ηνπο αθηεξψλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο 

θαζαξά ηαηξηθέο. Καη‟ επέθηαζε θαίλεηαη φηη νη εθξνέο (επηζθέςεηο ΣΔΗ, ΣΔΠ) δελ ζρεηίδνληαη 

απφιπηα απφ ηελ εξγαζία ησλ κειψλ ΓΔΠ αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ θαη απηφ πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε ζηα απνηειέζκαηα. 

-Χο λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ λνείηαη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηε 

λνζειεπηηθή ππεξεζία φισλ ησλ κνξθσηηθψλ επηπέδσλ.  

-Χο ηερληθφ πξνζσπηθφ λνείηαη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ αλήθεη ζηελ ηερληθή ππεξεζία ηεο 

λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο.  

-ηελ θαηεγνξία „δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ‟ ζπκπεξηειήθζεζαλ νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη 

φισλ ησλ κνξθσηηθψλ επηπέδσλ, ην επηζηεκνληθφ κε ηαηξηθφ, ην παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ θαη 

ινηπφ πξνζσπηθφ θαη πάιη φισλ ησλ κνξθσηηθψλ επηπέδσλ. 

 

ηελ είζνδν „θιίλεο‟  αλήθεη ην πιήζνο ησλ θξεβαηηψλ ηεο λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο, 

δειαδή νη αλεπηπγκέλεο θιίλεο, νη θιίλεο ηεο κνλάδαο  βξαρείαο λνζειείαο θαη ηεο κνλάδαο 

ηερλεηνχ λεθξνχ. 

 

Ζ εηζξνή «δαπάλεο» ρσξίζηεθε ζε πέληε θαηεγνξίεο: 

-ηελ θαηεγνξία  «θάξκαθα» φπνπ θαηαηάζζνληαη νη δαπάλεο πξνκήζεηαο 

θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ. 

-ηελ θαηεγνξία «πγεηνλνκηθφ πιηθφ» φπνπ αλήθνπλ νη δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα φινπ 

ηνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ. 

-Χο «νξζνπεδηθφ πιηθφ» φπνπ νξίδεηαη ην θφζηνο πξνκήζεηαο νξζνπεδηθψλ πξνζζεηηθψλ 

θαη ινηπψλ πιηθψλ αλαπήξσλ. 

-ηα «ρεκηθά αληηδξαζηήξηα» φπνπ αλήθνπλ νη δαπάλεο γηα ηελ αγνξά ηνπ πιηθνχ ηεο 

αηκνδνζίαο. 
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Οη ηέζζεξηο απηέο θαηεγνξίεο απνηεινχλ θαηά κέζν φξν ην 72% ησλ ζπλνιηθψλ 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κειεηείηαη. Γηα ην ιφγν απηφ νη ππφινηπεο 

δαπάλεο αζξνηζηήθαλ ζηελ πέκπηε θαηεγνξία. 

-ηελ 5
ε 

θαηεγνξία «ινηπέο δαπάλεο» αλήθνπλ φιεο νη ππφινηπεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 

εθηφο ησλ παξαπάλσ, φπσο δαπάλεο αγνξάο γξαθηθψλ θαη αλαιψζηκσλ πιηθψλ, 

θσηηζκφο, ζέξκαλζε, χδξεπζε, απνρέηεπζε, ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο εμνπιηζκνχ. 

 

Εκροέσ 

Χο εθξνέο ηεο έξεπλαο επειέγεζαλ: α) Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο επηζθέςεσλ ζηα ηαθηηθά 

εμσηεξηθά ηαηξεία (ΣΔΗ) θαη β) Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο επηζθέςεσλ ζην ηκήκα επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ (ΣΔΠ). 

 

ρεηηθά κε ηηο επηζθέςεηο ζηα ΣΔΗ, ζπλππνινγίζηεθαλ  ην ηκήκα αηκνδνζίαο θαη ε 

παζνινγηθή-νγθνινγηθή θιηληθή. Ο ιφγνο πνπ ζπκπεξηειήθζε ε παζνινγηθή-νγθνινγηθή 

θιηληθή είλαη φηη ζρεηίδεηαη κε φιεο ηηο εηζξνέο ηεο κειέηεο δειαδή κε ηηο θιίλεο, ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη ηηο δαπάλεο ζην θνκκάηη ηνπ νξζνπεδηθνχ πιηθνχ. Ο ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην ηκήκα ηεο αηκνδνζίαο είλαη φηη, παξά ην γεγνλφο φηη ν ηνκέαο ηεο αηκνδνζίαο δελ δηαζέηεη 

θξεβάηηα, νη επηζθέςεηο ζηελ αηκνδνζία ζρεηίδνληαη κε ηηο άιιεο εηζφδνπο ηεο εξγαζίαο δειαδή 

ην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηηο δαπάλεο φζνλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ρεκηθψλ 

αληηδξαζηεξίσλ.  

 

Απφ ηα δεδνκέλα πνπ αξρηθά επηιέρζεθαλ, κεξηθά δελ ππήξραλ θαηαγεγξακκέλα. 

πγθεθξηκέλα, δελ θαηέζηε δπλαηή ε θαηαγξαθή ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο αλά θαηεγνξία θαη αλά εμάκελν γηα ηα έηε 2009 έσο θαη 2010. 

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αμηνιφγεζεο , ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο 

εηζξνέο (input-oriented) κνληέιν ηεο DEA, επεηδή νη πνζφηεηεο ησλ εηζξνψλ είλαη ππφ ηνλ 

έιεγρν ηεο δηνίθεζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ θαη άξα κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ. 

Αληίζεηα, νη εθξνέο δελ επεξεάδνληαη, ηνπιάρηζηνλ άκεζα, απφ ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ 

λνζνθνκείσλ. Πξάγκαηη, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ππφ ηελ πίεζε ησλ κλεκνλίσλ, ν πγεηνλνκηθφο 

ηνκέαο ηεο ρψξαο θαζψο θαη θάζε λνζνθνκείν έρνπλ θιηζεί λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηηο δαπάλεο 

ηνπο ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ θεθάιαηα (Polyzos, 2012).  

 

Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν CCB φπνπ ππνζέηεη ζηαζεξέο νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο (Constants Returns to Scale-CRS), ην νπνίν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

βηβιηνγξαθία ηεο εθηίκεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ. 

 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο κε ηελ κέζνδν DEA 

πξαγκαηνπνίεζεθε ζην πξφγξακκα Frontier Analyst ηεο Banxia Software  Version 3.2.2. Σν 

πξφγξακκα Frontier Analyst έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηηο αλάγθεο αλάιπζεο ηεο κεζφδνπ DEA 

πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ε απφδνζε ησλ κνλάδσλ ιήςεο απφθαζεο. Σν πξφγξακκα ιακβάλεη 

ππφςε φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ κνλάδσλ 
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γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπο. Μεηαηξέπεη ηηο πνιιαπιέο εηζφδνπο θαη εμφδνπο ζε έλα εληαίν κέηξν 

παξαγσγηθφηεηαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, πξνζδηνξίδνληαη νη κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζρεηηθά 

απνδνηηθά θαη εθείλεο πνπ δελ είλαη ζρεηηθά απνδνηηθέο. Οη απνδνηηθέο κνλάδεο, εθείλεο πνπ 

θάλνπλ βέιηηζηε ρξήζε ησλ πφξσλ, αμηνινγνχληαη  σο 100 % ελψ νη κε απνδνηηθέο ιακβάλνπλ 

ρακειφηεξεο βαζκνινγίεο . Δπηπξφζζεηα, ην πξφγξακκα παξάγεη απνηειέζκαηα απφδνζεο γηα 

φιεο ηηο κνλάδεο πνπ αλαιχνληαη, δείρλεη πφζν νη κε απνδνηηθέο κνλάδεο πξέπεη λα κεηψζνπλ ηηο 

εηζξνέο ηνπο ή λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδνηηθέο θαη έηζη 

πξνηείλεη ηνπο ζηφρνπο απφδνζεο θαη νξίδεη ηηο κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ «βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο» γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κνλάδεο κίκεζεο. Γηα ηε εθκάζεζε θαη ηε ζσζηή ρξήζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ην  εγρεηξίδην ρξήζεο „Frontier Analyst Workbook 1‟ ησλ 

Αsia Hussain θαη Μatthew Jones ηεο Βanxia Software Ltd,Version 1, April 2001.  

 

 

Κεφάλαιο 5 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 

Ζ εηζξνή θιίλεο, δειαδή ν αξηζκφο ησλ θξεβαηηψλ ζηε δηάξθεηα ησλ εηψλ κειέηεο είλαη 

ζηαζεξφο θαη αλέξρεηαη ζε 769 θιίλεο ζπλνιηθά, απφ ηηο νπνίεο 746 είλαη αλεπηπγκέλεο θιίλεο, 8 

είλαη θιίλεο ηεο κνλάδαο  βξαρείαο λνζειείαο θαη 15 είλαη θιίλεο ηεο κνλάδαο ηερλεηνχ λεθξνχ. 

 

Ο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3α, παξνπζηάδεη κηα γεληθφηεξε 

θαζνδηθή ηάζε απφ ην έηνο 2011, φπνπ ζηελ θαηεγνξία ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ είλαη πην έληνλε. Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, έγηλαλ απνιχζεηο θαη 

ζπληαμηνδνηήζεηο πξνζσπηθνχ ρσξίο λα θαιπθηνχλ κε αληίζηνηρεο πξνζιήςεηο κε απνηέιεζκα 

λα παξαηεξείηαη κεησκέλν ην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ ηα ηειεπηαία έηε. Ζ κείσζε ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απεηθνλίδεηαη θαη ζην Γξάθεκα 2 φπνπ βιέπνπκε φηη ζηηο θαηεγνξίεο 

λνζειεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ  ε αξλεηηθή θιίζε ηεο γξακκήο είλαη πην έληνλε απφ 

ηηο άιιεο δχν θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ. 

 



Πίνακας 3
α
:  Δηζξνέο «πξνζσπηθφ», «θιίλεο» 
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Α ΔΞΑΜΗΝΟ 2010 Μ.Γ.. Μ.Γ. Μ.Γ.. Μ.Γ.. 769 

Β ΔΞΑΜΗΝΟ 2010 Μ.Γ.. Μ.Γ. Μ.Γ.. Μ.Γ.. 769 

Α ΔΞΑΜΗΝΟ 2011 550 882 101 507 769 

Β ΔΞΑΜΗΝΟ 2011 546 846 84 484 769 

Α ΔΞΑΜΗΝΟ 2012 530 825 79 452 769 

Β ΔΞΑΜΗΝΟ 2012 534 795 75 417 769 

Α ΔΞΑΜΗΝΟ 2013 523 777 73 405 769 

Β ΔΞΑΜΗΝΟ 2013 543 767 69 373 769 

*Μ.Γ.. - κε δηαζέζηκα ζηνηρεία 

 

 

Γράθημα 2: Αξηζκφο Πξνζσπηθνχ ΠΑΓΝΖ αλά Καηεγνξία θαη αλά Δμάκελν 2011-2013 

 



 

Λφγσ απηήο ηεο κείσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ αλακέλεηαη λα εκθαληζηεί 

απμεκέλε απνδνηηθφηεηα κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ κειέηεο θαη απηφ δηφηη εάλ ππνζέζνπκε φηη νη 

εθξνέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο, ε κείσζε ηεο πνζφηεηαο ηεο εηζφδνπ „εξγαζία‟ ζεκαίλεη φηη 

ιηγφηεξνη εξγαδφκελνη παξάγνπλ πεξηζζφηεξν γηα λα επηηχρνπλ ηα ίδηα επίπεδα παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε εθδνρή ζπκπεξαίλεηαη απφ καζεκαηηθή ζθνπηά. Δάλ ζην θιάζκα 

απνδνηηθφηεηα = εθξνέο / εηζξνέο θξαηήζνπκε ζηαζεξφ ηνλ αξηζκεηή θαη κεηψζνπκε ηνλ 

παξαλνκαζηή, ε ηηκή ηνπ  θιάζκαηνο ζα απμεζεί. 

 

Πέξα απφ ην πξνζσπηθφ, σο ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πεξηκέλνπκε λα δνχκε θαη 

αληίζηνηρε κείσζε ησλ δαπαλψλ ηεο λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο. Σελ επηβεβαίσζε ηεο κείσζεο 

ησλ δαπαλψλ καο δίλεη ην Γξάθεκα 3 παξαθάησ φπνπ θαίλεηαη ε γεληθφηεξε κείσζε φισλ ησλ 

δαπαλψλ ζηε δηάξθεηα κειέηεο. 

 

Δηδηθφηεξα, κεγάιε κείσζε παξαηεξείηαη ζηηο θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο φπνπ απφ ην πνζφ 

ησλ  22,351,323.76€ πνπ δαπαλήζεθε ην Α‟ εμάκελν ηνπ 2009 γηα θαξκαθεπηηθφ πιηθφ, ην 

αληίζηνηρν πνζφ δαπάλεο έπεζε ζην πνζφ ησλ 9,588,454.39€ ην Β‟ εμάκελν 2013 δειαδή 

κεηψζεθε πάλσ απφ 50% κε εληνλφηεξε κείσζε ηα ηειεπηαία δχν εμάκελα, φπσο θαίλεηαη θαη 

απφ ηελ έληνλε θιίζε ηεο γξακκήο ζην Γξάθεκα 3 γηα ην δηάζηεκα απηφ. Μεγάιε κείσζε  ηεο 

ηάμεσο ηνπ 78% έγηλε θαη ζηηο δαπάλεο γηα ρεκηθά αληηδξαζηήξηα. Ζ παξαηήξεζε απηή δελ είλαη 

κελ εχθνια δηαθξηηή ζην Γξάθεκα 3 ιφγσ ησλ κηθξψλ δαπαλψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζε 

ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα πνζά ησλ άιισλ θαηεγνξηψλ, αιιά γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ 

Πίλαθα 3β πνπ παξνπζηάδεη ηα πνζά δαπαλψλ. 

 

Έληνλε θιίζε παξνπζηάδνπλ θαη νη δαπάλεο πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ νη νπνίεο κεηψζεθαλ 

θαηά πνζνζηφ πεξίπνπ 50% ζηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο.  

 

Σν θφζηνο πξνκήζεηαο νξζνπεδηθνχ πιηθνχ κεηψζεθε απφηνκα έσο ην Α εμάκελν ηνπ 

2010 θαη έπεηηα ζπλέρηζε λα κεηψλεηαη αιιά κε αξθεηά κηθξφηεξν βαζκφ. Σέινο νη ινηπέο 

δαπάλεο δελ παξνπζηάδνπλ μεθάζαξε ηάζε κείσζεο ή αχμεζεο αιιά απμνκεηψλνληαη ζηε 

δηάξθεηα ηεο κειέηεο. 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 3β: Δηζξνέο «Γαπάλεο» 

 

 ΓΑΠΑΝΔ 

 

ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ 

ΤΛΙΚΟ 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟ 

ΤΛΙΚΟ 

ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΟ 

ΤΛΙΚΟ 

ΥΗΜΙΚΑ 

ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ 
ΛΟΙΠΔ 

ΓΑΠΑΝΔ 

Α ΔΞΑΜΗΝΟ 2009 
14,326,705.94 22,351,323.76 5,135,808.68 64,128.75 

9,811,064.29 

Β ΔΞΑΜΗΝΟ 2009 
14,305,286.74 20,064,176.48 4,820,070.38 34,960.77 

10,394,043.11 

Α ΔΞΑΜΗΝΟ 2010 11,947,379.86 19,436,893.97 2,037,095.33 18,583.04 10,286,706.65 

Β ΔΞΑΜΗΝΟ 2010 
10,912,665.37 17,991,978.45 1,948,571.76 33,239.52 

9,133,460.47 

Α ΔΞΑΜΗΝΟ 2011 9,145,618.95 17,593,738.07 1,251,636.15 13,419.30 9,976,346.35 

Β ΔΞΑΜΗΝΟ 2011 8,733,576.11 15,774,006.21 944,906.88 17,726.24 11,196,502.43 

Α ΔΞΑΜΗΝΟ 2012 
8,086,224.34 17,020,604.27 856,519.60 11,598.64 

10,293,362.07 

Β ΔΞΑΜΗΝΟ 2012 6,497,106.43 15,822,145.23 668,896.82 4,737.31 10,763,892.88 

Α ΔΞΑΜΗΝΟ 2013 7,448,047.97 12,041,078.86 671,894.93 1,765.63 8,638,805.66 

Β ΔΞΑΜΗΝΟ 2013 6,590,652.30 9,588,454.39 641,268.40 3,131.58 8,933,600.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Γράθημα 3: Γαπάλεο ΠΑΓΝΖ αλά Καηεγνξία θαη αλά Δμάκελν 2009-2013 

 

 
 

 

Πίνακας 3γ: Δθξνέο 

 

 ΔΚΡΟΔ 

 ΔΠΙΚΔΦΔΙ ΣΔΙ ΔΠΙΚΔΦΔΙ ΣΔΠ 

Α ΔΞΑΜΗΝΟ 2008 Μ.Γ.. 44633 

Β ΔΞΑΜΗΝΟ 2008 Μ.Γ.. 42944 

Α ΔΞΑΜΗΝΟ 2009 39306 45298 

Β ΔΞΑΜΗΝΟ 2009 38503 45020 

Α ΔΞΑΜΗΝΟ 2010 38674 42933 

Β ΔΞΑΜΗΝΟ 2010 42092 44068 

Α ΔΞΑΜΗΝΟ 2011 52868 45311 

Β ΔΞΑΜΗΝΟ 2011 56267 45455 

Α ΔΞΑΜΗΝΟ 2012 57387 50085 

Β ΔΞΑΜΗΝΟ 2012 55699 46582 

Α ΔΞΑΜΗΝΟ 2013 59663 46527 

Β ΔΞΑΜΗΝΟ 2013 57099 45477 

*Μ.Γ.- κε δηαζέζηκα ζηνηρεία 
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Χο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αλακέλεηαη ζηξνθή πξνο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

πγείαο κε αληίθξηζκα ζηελ αχμεζε ησλ επηζθέςεσλ ζηα ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία θαη ζηα 

επείγνληα. Ζ ζηξνθή αχηε πξνο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο θαηαγξάθεηαη ζην Γξάθεκα 4 

φπνπ παξαηεξνχκε κηα κεγάιε αχμεζε ησλ επηζθέςεσλ ζηα ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία φπνπ ε 

αχμεζε θηάλεη ην πνζνζηφ 45%. Γειαδή νη επηζθέςεηο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ ΠΑΓΝΖ 

ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθαλ απφ ην Α‟ εμάκελν ηνπ 2009 έσο ην Β‟ εμάκελν ηνπ 2013. Σα επείγνληα 

πεξηζηαηηθά πνπ εμππεξέηεζε ην λνζνθνκείν θαηά ην δηάζηεκα κειέηεο δελ δείρλνπλ θάπνηα 

μεθάζαξε αχμεζε, παξά κφλν ζην Α΄ εμάκελν ηνπ 2012. 

 

Γράθημα 4: Δπηζθέςεηο ΣΔΠ-ΣΔΗ  ΠΑΓΝΖ αλά Καηεγνξία θαη αλά Δμάκελν 2009-2013 

 

 

 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΩΡΙ ΣΑΘΜΙΗ-ΕΣΗΙΑ ΒΑΗ 

Σαμηλνκψληαο ηα δεδνκέλα αλά θαηεγνξία εηζξνψλ θαη εθξνψλ θαη εηζάγνληαο ηα 

δεδνκέλα ζε εηήζηα βάζε ζην πξφγξακκα Frontier Analyst, φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ 

Δηθφλα 1, αλαιχζεθε ε απνδνηηθφηεηα ηεο λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο αλά έηνο γηα ηε ρξνληθή 

πεξίνδν 2009-2013. ηελ ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε δελ έγηλε θάπνηα ζηάζκηζε ησλ κεηαβιεηψλ 

σο πξνο ην βάξνο ηνπο ζηελ απνδνηηθφηεηα. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο έδεημαλ φηη αλάκεζα ζηα έηε κειέηεο 2009 θαη 2013 

ππάξρνπλ δχν ζρεηηθά απνδνηηθέο κνλάδεο, πνπ εκθαλίδνληαη κε ηηκή απνηειεζκαηηθφηεηαο 

100%, θαη ηξεηο κε απνδνηηθέο, φπνπ παίξλνπλ ηηκέο κηθξφηεξεο ηνπ 100%. Ζ λνζνθνκεηαθή 

κνλάδα εκθαλίδεηαη απνηειεζκαηηθή γηα ηα έηε 2012 θαη 2013, φπνπ ηα έηε απηά ζεσξνχληαη 
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πξφηππα θαιήο πξαθηηθήο, ελψ γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011 ην ΠΑΓΝΖ απνηειεί κε 

απνδνηηθή κνλάδα φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4 παξαθάησ.  

 

 

Δικόνα 1: Γεδνκέλα ΠΑΓΝΖ 2009-2013 αλά Έηνο 
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Πίνακας 4: Απνηειέζκαηα Απνδνηηθφηεηαο ΠΑΓΝΖ 2009-2013 θαη Γπλαηφηεηεο Βειηίσζεο 

 

χκθσλα κε ηε κέζνδν DEA, γηα λα έθηαλε ε απνδνηηθφηεηα ηνπ ΠΑΓΝΖ ην έηνο 2009 

ην αλψηαην φξην παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ, πνπ πξνθχπηεη ζπγθξηηηθά κε ηα άιια έηε κειέηεο, 

ζα ρξεηαδφηαλ λα κεησζνχλ φιεο νη εηζξνέο θαη λα απμεζνχλ νη επηζθέςεηο ζηα Σ.Δ.Η.. Σα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά κείσζεο πνπ πξνηείλνληαη είλαη ζηηο δαπάλεο φπνπ ε επηζπκεηή κείσζε 

ησλ δαπαλψλ γηα ρεκηθά αληηδξαζηήξηα είλαη θαηά 87,1%, νη δαπάλεο πξνκεζεηψλ γηα 

νξζνπεδηθφ πιηθφ ζα ρξεηαδφηαλ λα κεησζνχλ θαηά 86% θαη ην θφζηνο πξνκήζεηαο γηα 

πγεηνλνκηθφ πιηθφ θαηά 52,3%. Με κηθξφηεξα πνζνζηά επηζπκεηήο κείσζεο εκθαλίδνληαη νη 

ππφινηπεο εηζξνέο. Δπηπξφζζεηα, σο δπλαηφηεηα βειηίσζεο εκθαλίδεηαη θαη ε αχμεζε ησλ 

επηζθέςεσλ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία θαηά 38,5%. Με απηέο ηηο αιιαγέο, ε λνζνθνκεηαθή κνλάδα 

ην 2009 ζα ζπλδχαδε  κε ηέηνην ηξφπν ηη ο εηζξνέο θαη εθξνέο ηεο ψζηε λα εκθαλίδεηαη σο 

απνδνηηθή κνλάδα. 

 

Δικόνα 2: Πνζνζηά Πξνηεηλφκελσλ Βειηηψζεσλ 2009 
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Αληίζηνηρα, γηα ην έηνο 2010, ν ζπλδπαζκφο βειηηψζεσλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ πνπ 

πξνηείλεηαη απφ ην πξφγξακκα, εκθαλίδεη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά κείσζεο ζηηο δαπάλεο γηα 

ρεκηθά αληηδξαζηήξηα θαη νξζνπεδηθφ πιηθφ φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 3 πνπ αθνινπζεί. 

Αθνινπζνχλ νη δαπάλεο γηα πγεηνλνκηθφ πιηθφ θαη θάξκαθν, ην ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη έπεηηα νη ππφινηπεο είζνδνη κε κηθξά πνζνζηά πξνηεηλφκελεο κείσζεο. ρεηηθά 

κε ηηο εμφδνπο, φπσο θαη ζην έηνο 2009, παξαηεξνχκε φηη πξνηείλεηαη ε αχμεζε ησλ επηζθέςεσλ 

ζηα Σ.Δ.Η.. Παξφκνηα αλαινγία πνζνζηψλ βειηίσζεο εκθαλίδεηαη θαη ζην έηνο 2011. 

 

 

Δικόνα 3: Πνζνζηά Πξνηεηλφκελσλ Βειηηψζεσλ 2010 

 

 
 

Δλψλνληαο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνηεηλφκελε βειηίσζε ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ 

θάζε έηνπο, παξαηεξείηαη φηη ε κεηαβιεηή πνπ επηδέρεηαη ηελ κεγαιχηεξε βειηίσζε είλαη απηή 

ησλ δαπαλψλ γηα ρεκηθά αληηδξαζηήξηα (Δηθφλα 4). Αθνινπζνχλ νη δαπάλεο γηα νξζνπεδηθφ θαη 

πγεηνλνκηθφ πιηθφ κε πνζνζηά 19,97% θαη 12,38% αληίζηνηρα. Έπεηηα, κεηαβιεηέο κε 

κηθξφηεξε αιιά φρη ακειεηέα δπλαηφηεηα βειηίσζεο είλαη νη δαπάλεο γηα θαξκαθεπηηθφ πιηθφ, 

ην δηνηθεηηθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ θαζψο θαη νη επηζθέςεηο ζηα Σ.Δ.Η.. 
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Δικόνα 4: Πνζνζηά Γπλαηνηήησλ Βειηίσζεο πλνιηθά αλά Δηζξνή-Δθξνή 

 

 
 

ηελ έσο ηψξα αλάιπζε, κε έρνληαο θάλεη θάπνηα ζηάζκηζε ζηηο κεηαβιεηέο σο πξνο ην 

βάξνο ηνπο ζηα απνηειέζκαηα, ην πξφγξακκα frontier analysis πξνθεηκέλνπ λα εκθαλίζεη ηελ 

κεγαιχηεξε δπλαηή απνδνηηθφηεηα ζπζρέηηζε κφλν ηηο κεηαβιεηέο πνπ ηνπ επέηξεςαλ λα 

εκθαλίζεη ηελ κεγαιχηεξε ηηκή απνδνηηθφηεηαο. Οη κεηαβιεηέο απηέο γηα ην έηνο 2009 είλαη νη 

ινηπέο δαπάλεο, θιίλεο θαη επηζθέςεηο ΣΔΠ φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 5 παξαθάησ, ε 

νπνία δείρλεη ηελ ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο. Οη 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο, ελψ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ αλάιπζε γηα ηελ δπλαηφηεηα βειηίσζεο 

ησλ κεηαβιεηψλ, δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο κνλάδαο (βιέπε 

Κεθάιαην 3, Δλφηεηα «Μέζνδνο DEA»). 

 

 

Δικόνα 5: πζρέηηζε Μεηαβιεηψλ γηα Δθηίκεζε Απνδνηηθφηεηαο ΠΑΓΝΖ 2009 
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Γηα ην έηνο 2010, φπσο θαη γηα ην 2009, νη κφλεο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ απφ 

ην πξφγξακκα γηα λα εμαρζεί ε κέγηζηε ηηκή απνδνηηθφηεηαο είλαη νη ινηπέο δαπάλεο, νη θιίλεο 

θαη νη επηζθέςεηο ΣΔΠ. Οη αληίζηνηρεο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηνπ έηνπο 2011 θαζψο θαη ησλ απνδνηηθψλ εηψλ 2012 θαη 2013 είλαη  νη θιίλεο, 

επηζθέςεηο ΣΔΠ, επηζθέςεηο ΣΔΗ.  

 

πκπεξαζκαηηθά, ε απνδνηηθφηεηα ζε θάζε έηνο ππνινγίζηεθε βάζεη κφλν ηξηψλ απφ 

ησλ δψδεθα  κεηαβιεηψλ ηεο αλάιπζεο. Ζ αλάιπζε ρσξίο ζηάζκηζε, παξφηη είλαη αληηθεηκεληθή 

εθφζνλ δελ επεκβαίλνπκε ζηα δεδνκέλα, κπνξεί λα ειινρεχεη ηνλ θίλδπλν λα κελ ζπκπεξηιάβεη 

θξίζηκεο ζεκαζίαο κεηαβιεηέο, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ πξνθείκελε αλάιπζε. 

 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕ ΣΑΘΜΙΗ- ΕΣΗΙΑ ΒΑΗ 

Θεσξψληαο  φηη νη επηζθέςεηο ζηα ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία θαη ζην ηκήκα επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα  ζηηο λνζνθνκεηαθέο δνκέο, 

ζηαζκίζηεθαλ νη δχν απηέο κεηαβιεηέο  ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ κε πνζνζηφ θαη‟ ειάρηζην 

10% ζηελ αλάιπζε.  

 

Ζ ίδηα ζηάζκηζε έγηλε θαη γηα ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ 

δηφηη ζπκκεηέρεη άκεζα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Σν ηερληθφ 

θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ζηαζκίζηεθε κε κέγηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 90% ζηελ αλάιπζε θη 

απηφ δηφηη ην ζπγθεθξηκέλν πξνζσπηθφ κεηέρεη έκκεζα θη φρη άκεζα ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία. Ζ ίδηα ζηάζκηζε έγηλε θαη ζηηο θιίλεο δειαδή κέγηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

νξίζηεθε ην 90%. Οη δαπάλεο γηα πγεηνλνκηθφ πιηθφ, θαξκαθεπηηθφ πιηθφ θαη ρεκηθά 

αληηδξαζηήξηα ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ αλάιπζε κε θαηά ειάρηζην 

πνζνζηφ 10% δηφηη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  

 

Αληίζεηα ιφγσ ηνπ φηη ην νξζνπεδηθφ πιηθφ ρξεζηκνπνηείηαη κε κηθξφ κέξνο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη νη ινηπέο δαπάλεο είλαη γηα ππεξεζίεο δεπηεξεχνληεο ησλ ηαηξηθψλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζεσξήζεθε φηη ε ζπκκεηνρή απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ ζηελ εθηίκεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δελ κπνξεί λα μεπεξλάεη ην 90%. 

 

Υξεζηκνπνηψληαο ηε ζηάζκηζε ησλ κεηαβιεηψλ, ε  αλάιπζε καο δείρλεη δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα απφ ηελ αζηάζκεηε πξνζέγγηζε. πγθεθξηκέλα, σο ζρεηηθά απνδνηηθή κνλάδα 

εκθαλίδεηαη ην ΠΑΓΝΖ κφλν ζην έηνο 2013, ζε αληίζεζε κε ηελ αζηάζκεηε αλάιπζε φπνπ 

εκθαληδφηαλ θαη ην 2012 απνδνηηθφ.  
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Πίνακας 5: Απνηειέζκαηα Απνδνηηθφηεηαο ΠΑΓΝΖ 2009-2013 θαη Γπλαηφηεηεο Βειηίσζεο-

ηαζκηζκέλε Πξνζέγγηζε 

 

 
 

Σα πνζνζηά βειηίσζεο αλά έηνο θαη αλά κεηαβιεηή, παξνπζηάδνληαη απμεκέλα, κε 

κηθξέο εμαηξέζεηο, ζε ζρέζε κε ηελ αζηάζκεηε πξνζέγγηζε. Χζηφζν, δελ κεηαβάιινληαη σο 

πξνο ηελ ζεηξά ησλ κεηαβιεηψλ πνπ επηδέρνληαη βειηίσζε φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 6 ε 

νπνία δείρλεη φηη θαη ζηηο δχν πξνζεγγίζεηο ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά βειηίσζεο εκθαλίδνληαη 

ζηηο δαπάλεο γηα ρεκηθά αληηδξαζηήξηα , νξζνπεδηθά πιηθά θαη θάξκαθα. 
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Δικόνα 6: Πνζνζηά Πξνηεηλφκελσλ Βειηηψζεσλ 2009-2012 χγθξηζε Αζηάζκεηεο-

ηαζκηζκέλεο Αλάιπζεο 

2009      2010 

 

2011      2012 

 

ΑΣΑΘΜΗΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ  ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 
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Σα πνζνζηά βειηίσζεο ζπλνιηθά αλά θαηεγνξία δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιε 

δηαθνξνπνίεζε ζπγθξηλφκελα κε απηά ηεο κε ζηαζκηζκέλεο αλάιπζεο (Δηθφλα 4 θαη Δηθφλα 7). 

 

Δικόνα 7: Πνζνζηά Γπλαηνηήησλ Βειηίσζεο πλνιηθά αλά Δηζξνή-Δθξνή- 

ηαζκηζκέλε Πξνζέγγηζε 

 

 

 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΧΩΡΙ ΣΑΘΜΙΗ-ΕΞΑΜΗΝΗ ΒΑΗ 

 

Σαμηλνκψληαο επίζεο ηα δεδνκέλα ζε εμάκελε βάζε πξνέθπςαλ 12 Μνλάδεο Απφθαζεο 

γηα ηα έηε 2008-2013. Λφγσ κε χπαξμεο ζηνηρείσλ
2
 γηα ην πξνζσπηθφ, νη Μνλάδεο Λήςεο 

Απφθαζεο νη νπνίεο αλαιχζεθαλ ηειηθά ήηαλ 6 θαη αθνξνχλ ην Α‟ θαη Β‟ εμάκελν γηα ηα έηε 

2011-2013 (Πίλαθαο 6). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Δεν υπιρχαν διακζςιμα ςτθν μονάδα κατά τθν περίοδο που ηθτικθκαν 
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Πίνακας 6: Γεδνκέλα ΠΑΓΝΖ 2011-2013-Δμάκελε Αλάιπζε 

 

 
 

πγθξίλνληαο ηα παξαπάλσ έμη εμάκελα κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηηο εηζξνέο θαη 

ππνζέηνληαο ζηαζεξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ε κέζνδνο  DEA, έδεημε φηη ην ΠΑΓΝΖ ήηαλ 

ζρεηηθά απνδνηηθφ θαηά ηα ηειεπηαία ηέζζεξα εμάκελα κειέηεο δειαδή απφ ην 2012 θαη 2013, 

ελψ ην Α‟ θαη Β‟ εμάκελν ηνπ 2011 είλαη κε απνδνηηθά ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα εμάκελα 

κειέηεο. 

 

Δικόνα 8:-Απνδνηηθφηεηα ΠΑΓΝΖ αλά Δμάκελν 2011-2013- Μέζνδνο Υσξίο ηάζκηζε 
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Βάζεη ηεο αλάιπζεο, πξνθεηκέλνπ ε απνδνηηθφηεηα ηνπ Α‟ εμακήλνπ 2011 λα έθηαλε ην 

κέγηζην βαζκφ, ζα έπξεπε λα κεησζνχλ φιεο νη εηζξνέο θαη εηδηθφηεξα νη δαπάλεο γηα 

νξζνπεδηθφ πιηθφ θαηά 39%, νη δαπάλεο πξνκήζεηαο ρεκηθψλ αληηδξαζηεξίσλ θαηά  33%, ελψ 

ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ζα έπξεπε λα κεησζεί θαηά 29%. Οη ππφινηπεο εηζξνέο, επηδξνχλ ζηελ 

αλάιπζε κε κηθξφηεξα πνζνζηά. Σν επίπεδν απνδνηηθφηεηαο  ρσξίο ζηάζκηζε ηνπ Α‟ εμακήλνπ 

ηνπ 2011 πνπ αλέξρεηαη ζε 91,72%, πξνθχπηεη απφ : α) ηε ζπζρέηηζε ησλ εηζξνψλ θιηλψλ θαηά 

57% β) ηηο ινηπέο δαπάλεο θαηά 43% θαη γ) ηελ εθξνή επηζθέςεηο Σ.Δ.Π. θαηά 100%. Οη 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία δελ ζπλππνινγίζηεθαλ ζηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ επηπέδνπ απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Όζνλ αθνξά ην Β‟ εμάκελν 2011, ηνπ νπνίνπ ε απνδνηηθφηεηα ππνινγίζηεθε σο 95,44% 

ησλ παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα εμάκελα κειέηεο, γηα λα γίλεη ην 

ΠΑΓΝΖ απνδνηηθφ θαηά ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ε κέζνδνο DEA δείρλεη φηη ζα 

έπξεπε λα κεηψζεη ηηο δαπάλεο ηνπ γηα ρεκηθά αληηδξαζηήξηα θαηά 74%,πνζνζηφ αξθεηά 

κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν πξνηεηλφκελν ηνπ Α‟ εμακήλνπ 2011, θαη ηηο ππφινηπεο εηζξνέο 

ηνπ θαηά πνζνζηά κηθξφηεξα ηεο ηάμεσο ηνπ 30%. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ 

απνδνηηθφηεηαο ηνπ Β‟ εμακήλνπ 2011 ζπζρεηίζηεθαλ νη θιίλεο κε πνζνζηφ100% κε ηηο 

επηζθέςεηο Σ.Δ.Η. 66% θαη επηζθέςεηο  ΣΔΠ 34%. Δπίζεο, γηα ηα απνδνηηθά εμάκελα κειέηεο νη 

κεηαβιεηέο πνπ ζπζρεηίζηεθαλ δελ μεπεξλνχλ ηηο ηξείο αλά εμάκελν, αθήλνληαο εθηφο 

εθηίκεζεο θξίζηκεο κεηαβιεηέο φπσο είλαη νη δαπάλεο γηα πγεηνλνκηθφ πιηθφ θαη ην ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ.  

Αζξνίδνληαο ηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο πνζνηήησλ κεηαβιεηψλ ησλ δχν κε απνδνηηθψλ 

εμακήλσλ πξνθχπηεη ε Δηθφλα 7 ζηελ νπνία παξαηεξνχκε φηη, φπσο θαη ζηελ εηήζηα αλάιπζε 

κε θαη ρσξίο ζηάζκηζε, ε δχν κεηαβιεηέο πνπ επηδέρνληαη κεγαιχηεξε βειηίσζε είλαη νη 

δαπάλεο γηα ρεκηθά αληηδξαζηήξηα θαη νξζνπεδηθφ πιηθφ κε πνζνζηά 25,94% θαη 15,94% 

αληίζηνηρα. Έπεηηα , ζε αληίζεζε κε ηελ εηήζηα αλάιπζε, αθνινπζεί ην ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα νη δαπάλεο πξνκήζεηαο πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ. 
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Δικόνα 9: Πνζνζηά Γπλαηνηήησλ Βειηίσζεο πλνιηθά αλά Δηζξνή-Δθξνή αλά Δμάκελν 

-Με ηαζκηζκέλε Πξνζέγγηζε 

 

 

Παξαηεξψληαο φηη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, απφ ηηο 12 κεηαβιεηέο πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ αλάιπζε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θάζε θνξά κφλν δχν κε ηξείο, θξίλεηαη ρξήζηκν λα 

γίλεη ε ίδηα αλάιπζε ζηαζκίδνληαο φκσο ηηο κεηαβιεηέο. Σα πνζνζηά ζηάζκηζεο παξακέλνπλ ηα 

ίδηα φπσο απηά ηεο εηήζηαο αλάιπζεο. 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕ ΣΑΘΜΙΗ-ΕΞΑΜΗΝΗ ΒΑΗ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο κε ζηαζκηζκέλεο ηηο κεηαβιεηέο έδεημαλ φηη απφ ηηο έμη 

ζπγθξηλφκελεο κνλάδεο ιήςεο απφθαζεο, πξφηππα πξνο κίκεζε, δειαδή ζρεηηθά απνδνηηθέο 

κνλάδεο, είλαη κφλν νη δχν απφ απηέο θαη ζπγθεθξηκέλα ην Α‟ εμάκελν 2013 θαη ην Β‟ εμάκελν 

2013.  Σν απνηέιεζκα απηφ, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ αζηάζκεηε πξνζέγγηζε ε νπνία έδεημε 

ηέζζεξηο απνδνηηθέο κνλάδεο. 

Μεηά ηα εμάκελα Α‟ θαη Β‟ 2013, ε κνλάδα κε ηελ κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα 

ζπγθξηηηθά κε ην φξην δπλαηνηήησλ ηεο εκθαλίδεηαη ην Β‟ εμάκελν 2012 κε πνζνζηφ 

απνδνηηθφηεηαο 94,16%. Σν Α‟ εμάκελν 2012  εκθαλίδεη πνζνζηφ 89,97%, ην  Α‟ εμάκελν 2011 

έρεη ηηκή απνδνηηθφηεηαο 77,90% θαη ηέινο ην Β‟ εμάκελν 2011 έρεη απνδνηηθφηεηα 76,65%. 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ κνλάδσλ απφθαζεο πνπ αλαιχζεθαλ,  

ζπζρεηίζηεθαλ νη εηζξνέο θαη εθξνέο κε πνζνζηά φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ Δηθφλα 10. 



Δικόνα 10: πζρέηηζε Δηζξνψλ-Δθξνψλ γηα Δθηίκεζε Απνδνηηθφηεηαο-Δμάκελε Αλάιπζε-ηαζκηζκέλε Πξνζέγγηζε 

Α εμάκελν 2011          Β εμάκελν 2011 
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Α εμάκελν 2012         Β εμάκελν 2012
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Α εμάκελν 2013         Β εμάκελν 2013 

 



Ζ Δηθφλα 10 δείρλεη φηη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ε εθξνή επηζθέςεηο ζην 

ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 90% ζε θάζε εμάκελν 

αθήλνληαο ηελ ζπζρέηηζε ησλ επηζθέςεσλ ζηα ηαθηηθά εμσηεξηθά ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 10%.  

ηα πξψηα ηξία εμάκελα κειέηεο, ν αξηζκφο ησλ θξεβαηηψλ είλαη ε είζνδνο πνπ ππεξηεξεί ζηελ 

εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο. Έπεηηα αθνινπζνχλ κε κηθξφηεξα πνζνζηά νη εηζξνέο δαπάλεο 

γηα ρεκηθά αληηδξαζηήξηα, δαπάλεο γηα θάξκαθν, δαπάλεο πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ θαη ην ηαηξηθφ 

θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ελψ νη εηζξνέο δαπάλεο νξζνπεδηθνχ πιηθνχ, ινηπέο δαπάλεο, 

ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ δελ ζρεηίδνληαη θαζφινπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. 

ηα ηξία ηειεπηαία εμάκελα ηεο κειέηεο φκσο, ε ζπζρέηηζε ησλ εηζξνψλ δείρλεη 

δηαθνξεηηθή εηθφλα. Αξρηθά νη θιίλεο, ελψ ηα πξψηα εμάκελα ηεο κειέηεο ήηαλ ε θχξηα εηζξνή 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηα ηειεπηαία ηξία εμάκελα δελ ζπκκεηείρε θαλ κε κηθξφ 

πνζνζηφ, δειαδή αθαηξέζεθε εληειψο. Οη βαζηθέο εηζξνέο θαζνξηζκνχ ηεο απνδνηηθφηεηαο 

είλαη νη δαπάλεο γηα πγεηνλνκηθφ πιηθφ, θάξκαθν θαη ρεκηθά αληηδξαζηήξηα. Οη κεηαβιεηέο 

ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ κεηέρνπλ επίζεο ζηελ εθηίκεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. Οη ππφινηπεο ηέζζεξηο εηζξνέο εμαθνινπζνχλ λα απνπζηάδνπλ απφ ηελ 

ζπζρέηηζε εηζξνψλ-εθξνψλ. 

πγθξίλνληαο, ηα νξηδφκελα απφ ηε κέζνδν DEA κε απνδνηηθά θέληξα ιήςεο απφθαζεο 

κε ηα απνδνηηθά, παξαηεξήζεθαλ θάπνηεο πηζαλέο δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ησλ κεηαβιεηψλ 

(Πίλαθαο 7). Γηα ην Α‟ εμάκελν 2011 ζπζηήλεηαη ε κείσζε φισλ ησλ δαπαλψλ, κε κεγαιχηεξε 

αλάγθε κείσζεο ησλ δαπαλψλ πξνκήζεηαο  ρεκηθψλ αληηδξαζηεξίσλ. Μεγάιν πνζνζηφ 

ζπληζηψκελεο κείσζεο παξνπζηάδνπλ θαη ην ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. Παξφκνηα 

αλαινγία πνζνζηψλ παξαηεξείηαη θαη ζην Β‟ εμάκελν 2011 φπνπ ζπληζηάηαη ε κείσζε φισλ 

ησλ εηζξνψλ. Γηα ηα εμάκελα Α‟ θαη Β‟ 2012, παξφηη ζπζηήλεηαη κείσζε ησλ δαπαλψλ, 

επηπιένλ ζπζηήλεηαη κηθξή αχμεζε ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη γηα ην Β εμάκελν 2012 

πξνηείλεηαη επίζεο κηα κηθξή αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα πγεηνλνκηθφ πιηθφ. 
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Πίνακας 7: Γπλαηφηεηεο Βειηίσζεο Μεηαβιεηψλ ΠΑΓΝΖ Α‟ Δμάκελν 2011- Β‟ Δμάκελν 

2012-ηαζκηζκέλε Πξνζέγγηζε 

 

 

 

 

 πλδπάδνληαο ηηο πξνηεηλφκελεο βειηηψζεηο φισλ ησλ κνλάδσλ απφθαζεο, ε αληίζηνηρε 

πίηα πνζνζηψλ πνπ πξνθχπηεη (Δηθφλα 11) δείρλεη φηη ε κεηαβιεηή δαπάλεο γηα ρεκηθά 

αληηδξαζηήξηα είλαη απηή πνπ επηδέρεηαη ηελ κεγαιχηεξε αιιαγή κε πνζνζηφ 37,29%, πνζνζηφ 

αξθεηά κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηεο κε ζηαζκηζκέλεο αλάιπζεο πνπ ήηαλ 25,94%. 

Γεχηεξε ζε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο γηα βειηίσζε εκθαλίδεηαη ε πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθνχ 

πιηθνχ κε πνζνζηφ 15,33% θαη  έπεηηα είλαη νη δαπάλεο γηα νξζνπεδηθφ πιηθφ κε πνζνζηφ 

12,3%. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεηξά είλαη δηαθνξεηηθή κε ηελ αληίζηνηρε ηεο κε ζηαζκηζκέλεο 

αλάιπζεο φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 8 φπνπ ζπγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζηαζκηζκέλεο θαη κε πξνζέγγηζεο. 
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Δικόνα 11:  Πνζνζηά Γπλαηνηήησλ Βειηίσζεο πλνιηθά αλά Δηζξνή-Δθξνή αλά Δμάκελν 

-ηαζκηζκέλε Πξνζέγγηζε 

 

 

 
 

Πίνακας 8: χγθξηζε Απνηειεζκάησλ ηαζκηζκέλεο-Με ηαζκηζκέλεο Αλάιπζεο 

  ΜΖ ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ   ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

1 ΥΖΜΗΚΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ  

-

25.94% 1 

ΥΖΜΗΚΑ 

ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ  -37.29% 

2 ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΟ ΤΛΗΚΟ  

-

15.94% 2 ΦΑΡΜΑΚΟ  -15.33% 

3 ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

-

10.66% 3 ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΟ ΤΛΗΚΟ  -12.30% 

4 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ -8.94% 4 ΛΟΗΠΔ ΓΑΠΑΝΔ  -8.54% 

5 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ -8.81% 5 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ -6.88% 

6 ΦΑΡΜΑΚΟ  -8.20% 6 ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ -6.73% 

7 ΛΟΗΠΔ ΓΑΠΑΝΔ  -7.29% 7 

ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΔ 

ΓΑΠΑΝΔ -4.58% 

8 ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ -6.22% 8 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ -3.43% 

9 ΗΑΣΡΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ -4.83% 9 ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΣΔΗ 3.43% 

10 ΚΛΗΝΔ -3.09% 10 ΗΑΣΡΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ -0.87% 

11 ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΣΔΗ 0.08% 11 ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΣΔΠ -0.38% 

12 ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΣΔΠ 0.00% 12 ΚΛΗΝΔ 0.24% 
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Κεφάλαιο 6 

υζότηςη 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Κξίζεο ζηελ Απνδνηηθφηεηα ηνπ ΠΑΓΝΖ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κειέηε ζηφρεπε λα εθηηκήζεη 

ηελ κεηαβνιή ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ΠΑΓΝΖ θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2013, λα αλαδεηήζεη ηηο 

αηηίεο ηεο κεηαβνιήο απηήο θαη ελδερνκέλσο λα αλαδείμεη ηνλ ηξφπν επηξξνήο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ησλ Βέιηηζησλ Πξνηχπσλ Απνδνηηθφηεηαο (DEA) θαη ζπγθεθξηκέλα, 

ην „input-oriented model‟ ην νπνίν δίλεη έκθαζε ζηε κείσζε ησλ εηζξνψλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

άξηζηνπ βαζκνχ ζρεηηθήο απνδνηηθφηεηαο. Απφ ηα επηιερζέληα έηε, αλαιχζεθε ε πεξίνδνο 

2009-2013 ζε εηήζηα βάζε θαη ε πεξίνδνο 2011-2013 ζε εμακεληαία βάζε.   

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ε ηηκή ηεο ζρεηηθήο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ΠΑΓΝΖ ζηε 

δηάξθεηα 5 εηψλ (2009-2013) παξνπζηάδεη κηα αχμεζε. Αλαιπηηθφηεξα, ελψ ε απνδνηηθφηεηα ην 

2009 ήηαλ 94,55%  ε αληίζηνηρε ηηκή ηνπ 2013 έθηαζε ην 100%, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4 

ζηελ ελφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Απηή ε αχμεζε ππνδεηθλχεη φηη ην λνζνθνκείν άιιαμε ηνλ 

ζπζρεηηζκφ εηζξνψλ / εθξνψλ ηνπ κε ηέηνην ηξφπν πνπ επέηξεςε λα πξνθχςνπλ βειηησκέλα 

απνηειέζκαηα απνδνηηθφηεηαο ην ηειεπηαίν έηνο κειέηεο. Όλησο, απφ ηα γξαθήκαηα ησλ 

δεδνκέλσλ 2,3 θαη 4 ην πξνζσπηθφ θαη νη δαπάλεο πξνκεζεηψλ κεηψζεθαλ ζηε δηάξθεηα ησλ 

εηψλ κειέηεο ελψ νη επηζθέςεηο ζηα ΣΔΗ θαη ΣΔΠ απμήζεθαλ θαηά ην ίδην δηάζηεκα. ηελ 

κείσζε ησλ εηζξνψλ, κεξίδην επζχλεο θαίλεηαη λα έρνπλ ηα κέηξα ιηηφηεηαο πνπ εθαξκφζηεθαλ 

ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα πηέδνληαο γηα πεξαηηέξσ κείσζε ησλ δαπαλψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

(πξνκήζεηεο, κηζζνδνζίεο) πεξηνξίδνληαο έηζη ηηο ζπαηάιεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο 

λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο.  Ζ αιιαγή ηνπ κεγέζνπο νξηζκέλσλ εθξνψλ κπνξεί λα νθείιεηαη 

επίζεο ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε ππφ ηελ έλλνηα φηη ιφγσ κεησκέλσλ εζφδσλ ζηα λνηθνθπξηά, ηα 

άηνκα ζηξέθνληαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο πξνο ην δεκφζην ζχζηεκα 

πγείαο γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο γηα πεξίζαιςε.  

Αληηπαξαβάιινληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο εηήζηαο αλάιπζεο κε ηελ αζηάζκεηε θαη 

έπεηηα κε ηε ζηαζκηζκέλε κέζνδν παξαηεξνχκε φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο πξνηείλεηαη ε 

κείσζε ησλ δαπαλψλ. Οη δαπάλεο γηα ρεκηθά αληηδξαζηήξηα εκθαλίδνληαη πξψηεο ζηελ 

δπλαηφηεηα βειηίσζεο κε πνζνζηφ -24,13%
3
 ζηελ αζηάζκεηε πξνζέγγηζε θαη -26, 87% ζηελ 

ζηαζκηζκέλε κέζνδν (Δηθφλεο 4 θαη 7, ελφηεηα απνηειεζκάησλ). Δπίζεο κεγάια πνζνζηά 

δπλαηφηεηαο βειηίσζεο παξνπζηάδνπλ νη δαπάλεο γηα νξζνπεδηθφ πιηθφ (-19,97% θαη -16,5% 

αληίζηνηρα) θαη νη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαξκάθσλ θαη πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ. 

 

                                                           
3
 Σο – υποδθλϊνει αρνθτικό αποτζλεςμα δθλαδι μείωςθ τθσ μεταβλθτισ 
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Σν θφζηνο πξνκεζεηψλ, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα, πεξηνξίζηεθε αηζζεηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα κειέηεο βειηηψλνληαο ηα επίπεδα απνδνηηθφηεηαο ηνπ λνζνθνκείνπ. Οη ζπλέπεηεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζηε λνζνθνκεηαθή κνλάδα θαη θαη΄ επέθηαζε, ζην ειιεληθφ ζχζηεκα 

πγείαο, πίεζαλ ηηο δηνηθήζεηο ησλ πγεηνλνκηθψλ δνκψλ λα κεηψζνπλ ηηο ζπάηαιεο γηα ρεκηθά 

αληηδξαζηήξηα θαη ηε πξνκήζεηα άιισλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ. 

 

Πέξα απφ ηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ, νη αλαιχζεηο ζε εηήζηα βάζε δείρλνπλ φηη, 

ελδερφκελε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ εηδηθφηεξα θαηά ηα πξψηα ρξφληα 

κειέηεο, ζα αχμαλε ηελ απνδνηηθφηεηα. πγθεθξηκέλα ζηελ εηθφλα 6 βιέπνπκε φηη θαηά ην έηνο 

2009 θη 2010 θαη νη δχν αλαιχζεηο πξνηείλνπλ λα κεησζεί ην δηνηθεηηθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ 

πάλσ απφ 25%. Σν 2011 ην πνζνζηφ πξνηεηλφκελεο κείσζεο είλαη ιίγν πην θάησ απφ 25% θαη 

γηα ηηο δχν πξνζεγγίζεηο. Φπζηθά, απηή ε πξνζέγγηζε πξνυπνζέηεη φηη ζε ελδερφκελν πεξηνξηζκφ  

ηνπ πξνζσπηθνχ, ζα κπνξεί λα επηηειείηαη απξφζθνπηα θαη θαζ‟ νινθιεξία ν ζθνπφο θαη νη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ΠαΓΝΖ θαη κάιηζηα, κε ζηαζεξφ κέγεζνο εμππεξεηνχκελσλ αζζελψλ θαη 

πεξηζηαηηθψλ. Αλ γηα παξάδεηγκα ηα επφκελα έηε, πξνέθππηε απμεκέλε δήηεζε ηαηξηθψλ θαη 

λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ, γεγνλφο πνπ ζα νδεγνχζε είηε ζε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ είηε ζε αχμεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνζσπηθνχ, ε αλάιπζε ζα έδηλε δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα.  

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εμκήλσλ ησλ εηψλ 2011 έσο 2013 ρσξίο ζηάζκηζε κεηαβιεηψλ, 

πξνέθπςε κηα αχμεζε ηεο ζρεηηθήο απνδνηηθφηεηαο ηνπ λνζνθνκείνπ ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

κειέηεο, φπσο θαη ζηελ εηήζηα αλάιπζε. πγθεθξηκέλα ζηελ Δηθφλα 8 ηεο πξνεγνχκελεο 

ελφηεηαο εκθαλίδεηαη ηηκή ζρεηηθήο απνδνηηθφηεηαο 100% γηα ηα Α‟ θαη Β‟ εμάκελα 2012-2013 

ελψ ε ηηκή ηεο απνδνηηθφηεηαο πνπ έρνπλ ην Α΄ θαη Β΄ εμάκελν ηνπ 2011 είλαη 91,72% θαη 

95,44% αληίζηνηρα. Οη αξηζκνί απηνί δείρλνπλ φηη ν ζπλδπαζκφο ησλ εηζξνψλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

κεηαζρεκαηίζηεθε κε ζεηηθφ ηξφπν ψζηε λα ηνπ επηηξέςεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφδνζεο ηα 

ηειεπηαία εμάκελα κειέηεο. Ίδην ζπκπέξαζκα εκθαλίδνπλ θαη νη ηηκέο ηεο εμακεληαίαο 

αλάιπζεο φηαλ ζηαζκίζακε ηηο κεηαβιεηέο (ελφηεηα Απνηειεζκάησλ Δμακεληαίαο Βάζεο κε 

ηάζκηζε Μεηαβιεηψλ).  

ε απηή ηε πξνζέγγηζε, απνδνηηθέο κνλάδεο εκθαλίζηεθαλ ην Α‟ θαη Β‟ εμάκελν ηνπ 

2013,  έπεηηα ην Β‟ εμάκελν 2012  είρε ηελ κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα ζπγθξηηηθά κε ην φξην 

δπλαηνηήησλ ηνπ κε πνζνζηφ απνδνηηθφηεηαο 94,16%. Ακέζσο επφκελν εκθαλίδεηαη ην Α‟ 

εμάκελν 2012 κε πνζνζηφ 89,97%, έπεηηα ην  Α‟ εμάκελν 2011 κε ηηκή απνδνηηθφηεηαο 77,90% 

θαη ηέινο ην Β‟ εμάκελν 2011 κε απνδνηηθφηεηα 76,65%. Παξαηεξνχκε δειαδή φηη πέξα απφ ην 

Β‟ εμάκελν ηνπ 2011 ζην νπνίν εκθαλίδεηαη πηψζε απνδνηηθφηεηαο απφ ην πξνεγνχκελν 

εμάκελν, νη ππφινηπεο ζπγθξηλφκελεο κνλάδεο παξνπζίαζαλ αχμεζε ηεο ζρεηηθήο 

απνδνηηθφηεηαο ηνπο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν εμάκελν ηνπο. πγθξίλνληαο ην απνηέιεζκα 

απηφ κε ηα πξνεγνχκελα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη ηέζζεξηο δηαθνξηθέο αλαιχζεηο (εηήζηα-
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εμακεληαία βάζε, κε-ρσξίο ζηάζκηζε κεηαβιεηψλ) ζπγθιίλνπλ ζηελ δηαπίζησζε φηη ην ΠΑΓΝΖ 

βειηίσζε ηελ ζρεηηθή απνδνηηθφηεηα ηνπ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κειέηεο. Απηφ 

ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ρψξα θαη εηδηθφηεξα ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο. Με άιια ιφγηα, θαζψο ε νηθνλνκηθή θξίζε δηεπξπλφηαλ θαη εκπεδσλφηαλ 

δηαρξνληθά, ηα λνζνθνκεία έπξεπε λα κεηψλνπλ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο θάλνληαο πεξηθνπέο 

πφξσλ, δει. δαπαλψλ θαη πξνζσπηθνχ, γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ κέηξσλ 

ιηηφηεηαο πνπ επηβιήζεθαλ ζηε ρψξα απφ ηελ επξσπατθή θεληξηθή ηξάπεδα θαη ηελ ηξφηθα.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο εμακεληαίαο βάζεο ρσξίο ζηάζκηζή κεηαβιεηψλ, βιέπνπκε φηη 

πξνθεηκέλνπ ε απνδνηηθφηεηα ηνπ Α‟ εμακήλνπ 2011 λα έθηαλε ην κέγηζην φξην 

απνδνηηθφηεηαο, ζα έπξεπε λα κεησζνχλ φιεο νη εηζξνέο θαη εηδηθφηεξα νη δαπάλεο γηα 

νξζνπεδηθφ πιηθφ θαηά 39%, νη δαπάλεο πξνκήζεηαο ρεκηθψλ αληηδξαζηεξίσλ θαηά  33% θαη ην 

ηερληθφ πξνζσπηθφ θαηά 29%. Δπίζεο απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςε ε ζπληζηψκελε κείσζε θαη 

ησλ ππνινίπσλ εηζξνψλ κε κηθξφηεξα  φκσο πνζνζηά. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά πξνηεηλφκελεο 

κείσζεο ηεο ζηαζκηζκέλεο πξνζέγγηζεο, φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7, είλαη 48,2% γηα 

δαπάλεο πξνκήζεηαο νξζνπεδηθνχ πιηθνχ, 87,3% γηα δαπάλεο ρεκηθψλ αληηδξαζηεξίσλ, 30% γηα 

ηερληθφ πξνζσπηθφ ελψ νη δαπάλεο γηα θάξκαθν ζπζηήλεηαη λα κεησζνχλ θαηά κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ 34%.  

 

Αληίζηνηρα, ην Β‟ εμάκελν 2011, ηνπ νπνίνπ ε απνδνηηθφηεηα ππνινγίζηεθε σο 95,44% 

ζηελ αζηάζκεηε πξνζέγγηζε, γηα λα γίλεη απνδνηηθφ, ε κέζνδνο DEA έδεημε φηη ζα έπξεπε λα 

κεησζνχλ νη δαπάλεο γηα ρεκηθά αληηδξαζηήξηα θαηά 74%,πνζνζηφ αξθεηά κεγαιχηεξν απφ ην 

αληίζηνηρν πξνηεηλφκελν ηνπ Α‟ εμακήλνπ 2011, θαη νη ππφινηπεο εηζξνέο θαηά πνζνζηά 

κηθξφηεξα ηεο ηάμεσο ηνπ 30%. Απφ ηνλ Πίλαθα 7 βιέπνπκε φηη ηα πνζνζηά πξνηεηλφκελεο 

βειηίσζεο δηαθνξνπνηνχληαη ζηελ ζηαζκηζκέλε πξνζέγγηζε. πγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ 

πξνηεηλφκελεο κείσζεο δαπαλψλ ρεκηθψλ αληηδξαζηεξίσλ  εκθαλίδεηαη απμεκέλν θαη αγγίδεη ην 

πνζνζηφ 90,3%. Έπεηηα είλαη ην θφζηνο πξνκήζεηαο νξζνπεδηθνχ πιηθνχ κε πξνηεηλφκελε 

κείσζε θαηά 30,8% θαη νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο κε ρακειφηεξα πνζνζηά. 

 

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα πηζαλήο βειηίσζεο ησλ κεηαβιεηψλ ησλ εμακήλσλ κε 

ηεο δχν κεζφδνπο δηαπηζηψλνπκε φηη ε ζηαζκηζκέλε κέζνδνο έδεημε κεγαιχηεξε αλάγθε 

κείσζεο ησλ δαπαλψλ γηα ρεκηθά αληηδξαζηήξηα θαη θάξκαθα ζε ζρέζε κε ηελ αζηάζκεηε 

πξνζέγγηζε. Απηφ εκθαλίδεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 8 φπνπ ζπγθξίλνληαη ηα ζπλνιηθά πνζνζηά 

πηζαλήο βειηίσζεο ησλ δχν κεζφδσλ. Δπηπιένλ ε αλάγθε κείσζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη ηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ εκθαλίδεηαη κεησκέλε θαηά ηελ ζηαζκηζκέλε πξνζέγγηζε. Απηφ κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη κεηαβιεηέο απηέο ζηαζκίζηεθαλ κε αλψηαην φξην ζπζρέηηζεο 90%.  

Γεληθφηεξα, ζηαζκίδνληαο ηηο κεηαβιεηέο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία βιέπνπκε φηη  ηα πνζνζηά επηζπκεηήο βειηίσζεο απμάλνληαη γηα ηηο 
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κεηαβιεηέο πνπ  κεηέρνπλ άκεζα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ελψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ 

έκκεζσλ κεηαβιεηψλ κεηψλνληαη.   

 

Απφ ηηο δχν αλαιχζεηο, ην γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα είλαη φηη νη κεηαβιεηέο πνπ 

εκθαλίζηεθαλ λα παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε αλάγθε βειηίσζεο είλαη νη δαπάλεο γηα 

πξνκήζεηα ρεκηθψλ αληηδξαζηεξίσλ, θαξκάθσλ θαη νξζνπεδηθψλ πιηθψλ θαη έπεηηα ην ηερληθφ 

θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. 

 

Όιεο νη αλαιχζεηο ζπγθιίλνπλ ζηελ πξνηεηλφκελε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη ηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ, πάληα θπζηθά κε ηελ επηθχιαμε φηη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απνκείλεη, κπνξεί λα 

επηηειεί ζην αθέξαην ην απαηηνχκελν έξγν. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε ππφζεζε απηή εκπίπηεη 

ζηηο αλειαζηηθέο παξεκβάζεηο, θαη σο εθ ηνχην ε ζπγθεθξηκέλε παξαηήξεζε θαζίζηαηαη 

αλεθάξκνζηε!  Παξαηεξνχκε δειαδή φηη ε κέζνδνο DEA δείρλεη φηη ε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαίλεηαη λα απνηειεί αλάγθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κε 

απνηειεζκαηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο. 

Φπζηθά απηφ ην ζπκπέξαζκα εμάγεηαη κφλν απφ ηα πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ 

παξνχζα εξγαζία. Γηα λα δηαπηζησζεί εάλ απηφ ην ζπκπέξαζκα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζα έπξεπε λα εξεπλεζνχλ θαη άιινη παξάγνληεο πνζνηηθνί θαη πνηνηηθνί. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα  πνπ πξνθχπηεη απφ φιεο ηηο αλαιχζεηο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο είλαη φηη ε λνζνθνκεηαθή κνλάδα έρεη απμήζεη ηελ ηηκή ηνπ θιάζκαηνο 

εθξνέο / εηζξνέο θαη έηζη  δείρλεη κεγαιχηεξεο ηηκέο απνδνηηθφηεηαο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πνζνηηθή αλάιπζε δείρλεη φηη ην λνζνθνκείν ζηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, κέζα απφ 

ηηο πηέζεηο γηα κείσζε δαπαλψλ θαη ηελ κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαίλεηαη λα εμππεξέηεζε 

πεξηζζφηεξν θφζκν απμάλνληαο ηηο επηζθέςεηο ζηα ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία.  

 

Φπζηθά ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα είλαη απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ ηνπ ΠΑΓΝΖ . Οη πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο είλαη νη πεξηνξηζκνί ηεο ίδηαο ηεο κεζφδνπ 

DEA, δειαδή ην γεγνλφο φηη ε πνηφηεηα δελ έρεη εμεηαζηεί.  

 

Πνηνηηθέο κεηαβιεηέο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε σλ λνζνθνκεηαθψλ δνκψλ, 

φπσο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ παξνχζα κειέηε. Αθφκα, 

ιφγσ ηνπ φηη ε παξνχζα κειέηε εζηηάζηεθε ζηελ αλάιπζε κηαο κνλάδαο ζε βάζνο ρξφλνπ, δελ 

κπνξεί λα δείμεη απνηειέζκαηα γηα ηελ ζχγθξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδαο κε άιιεο νχηε 

κπνξεί λα νξίζεη ηελ απφιπηε ηηκή ηεο απνδνηηθφηεηαο.  

 

Δάλ δελ ιεθζνχλ ππφςε νη πξαγκαηηθέο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ λνζνθνκείνπ, αιιά 

κφλν ηα εμαγφκελα απφ ηελ DEA, ηφηε ην ζπκπέξαζκα πνπ βγαίλεη είλαη φηη ην λνζνθνκείν 

ΠΑΓΝΖ ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ κειέηεο βειηίσζε ηελ ζρεηηθή απνδνηηθφηεηα ηνπ ζε ζρέζε 

κε ηα πξψηα έηε κειέηεο. 
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ρεηηθά κε ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ ελφηεηα ηεο 

κεζνδνινγίαο, ε κφλε έμνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αλάιπζε είλαη ν αξηζκφο ησλ 

ζπλνιηθψλ επηζθέςεσλ ζηα ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία θαη ζην ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ. 

Ο αξηζκφο ησλ εξγαζηεξηαθψλ-δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ θαη άιιεο δηαδηθαζίεο δελ 

ζπκπεξηειήθζεζαλ γηα ιφγνπο κεζνδνινγηθήο πιεξφηεηαο θαη ζπγθξηζηκφηεηαο. Δπίζεο, ιφγσ 

κεζνδνινγηθήο νξζφηεηαο, δελ θαηέζηε δπλαηφ λα ιεθζνχλ ππφςε κεηαβιεηέο φπσο είλαη νη  

επαλαιακβαλφκελεο επηζθέςεηο ηνπ ίδηνπ αηφκνπ ζην λνζνθνκείν, νη εκέξεο λνζειείαο θ.α. 

ηελ είζνδν «ηαηξηθφ πξνζσπηθφ» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αλάιπζε πεξηιακβάλνληαη 

θαη ηα κέιε ΓΔΠ, δειαδή ηαηξνί νη νπνίνη απαζρνινχληαη θαη ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ έξεπλα 

θαηά ην σξάξην εξγαζία ηνπο, ζε αληίζεζε κε ην ππφινηπν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ην νπνίν 

απαζρνιείηαη εμνινθιήξνπ ζε παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα, ε κείσζε ησλ δαπαλψλ κπνξεί λα νδήγεζε θαη ζε αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα ηα νπνία φκσο δελ κπνξνχλ λα θαλνχλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε, δεδνκέλνπ 

φηη ε παξνχζα αλάιπζε είλαη θαζαξά πνζνηηθή. Αλαιπηηθφηεξα, ε πίεζε γηα απφηνκε θαη άκεζε 

κείσζε ησλ δαπαλψλ ζε ζπλδπαζκφ κε έλα βηαζηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ 

νδήγεζε ηα λνζνθνκεία λα πξνκεζεχνληαη πξψηεο χιεο κε κφλν παξάγνληα ην ρακειφηεξν 

θφζηνο. Αθήλνληαο, φκσο, εθηφο ζχγθξηζεο παξάγνληεο φπσο ε πνηφηεηα, ε αλζεθηηθφηεηα θαη 

ν ρξφλνο δσήο ησλ πξντφλησλ, νη απνζήθεο ησλ λνζνθνκείσλ γέκηζαλ κε πξντφληα ρακειήο 

πνηφηεηαο. Όπσο αλαθέξνπλ αξθεηά άξζξα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, ηα πιηθά πνπ 

πξνκεζεχνληαλ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ θάιππηαλ ηηο αλάγθεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ γηα πξνζηαζία θαη εμππεξέηεζε ηνπ θφζκνπ (ζην Παξάξηεκα Γ ππάξρνπλ 

νιφθιεξα άξζξα απφ κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ηεο πεξηφδνπ 2010-2013).  

 

Πεξαηηέξσ ζπλέπεηα απηνχ είλαη φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαηέζηε αδχλαηε ε 

εμππεξέηεζε ησλ αζζελψλ θαη ζε θάπνηεο άιιεο πεξηπηψζεηο ρξεηάζηεθε λα γίλεη 

ππεξθαηαλάισζε πξντφλησλ πξνθεηκέλνπ λα παξαρζνχλ νη παξερφκελεο ππεξεζίεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα γάληηα. Πνιιέο θνξέο νη πγεηνλνκηθνί ππάιιεινη ηνπ 

λνζνθνκείνπ ρξεηάζηεθε λα ζπαηαιήζνπλ πνιιά δεπγάξηα πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ έλα πνπ δελ 

ζθίδεηαη ακέζσο, ή λα θνξέζνπλ δχν θαη ηξία δεπγάξηα πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνχλ.  

 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην απφζπαζκα ηνπ άξζξνπ «Μφληκεο ειιείςεηο πιηθψλ ζηα 

δεκφζηα λνζνθνκεία» πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ θαζεκεξηλή ην 2011 πνπ αλαθέξεη:  

„‟φηαλ ν νθζαικίαηξνο κπήθε ην πξσί ηεο Γεπηέξα ζην ρεηξνπξγείν βξέζεθε αληηκέησπνο κε κία 

επράξηζηε έθπιεμε. Απηή ηε θνξά ηα γάληηα πνπ είρε πξνκεζεπηεί ην λνζνθνκείν γηα ην 

ρεηξνπξγείν ήηαλ γεξά, «δελ ζρηδφηαλ κε ηε πξψηε». Σα επράξηζηα ζηακάηεζαλ εθεί αθνχ ζε 

ιίγα ιεπηά ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ηα γάληηα ήηαλ πνιχ ιεία θαη γιηζηεξά κε απνηέιεζκα λα 

δπζθνιεχεηαη λα ρεηξηζηεί ηα κηθξά ρεηξνπξγηθά εξγαιεία….„‟  

  

  Δπηπξφζζεην αξλεηηθφ απνηέιεζκα απηνχ απνηειεί θαη ε ςπρνινγηθή πίεζε πνπ ληψζνπλ 

νη εξγαδφκελνη φηαλ ληψζνπλ φηη δελ ηνπο παξέρνληαη ηα ζσζηά κέζα γηα λα εξγαζηνχλ, πίεζε ε 

νπνία νδεγεί ζε κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ε κείσζε ησλ δαπαλψλ 
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κπνξεί λα αχμεζε ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ λνζνθνκείνπ αιιά δελ κπνξεί λα  εμεηαζηεί ζε απηή 

ηε κειέηε εάλ απηή ε κείσζε νδήγεζε ζε ειιείςεηο πιηθψλ θαη θαξκάθσλ, ζε πξνκήζεηα πιηθψλ 

ρακειφηεξεο πνηφηεηαο δειαδή ζε παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. Δλδεηθηηθά άξζξα εθεκεξίδσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ αλαθέξνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά (νιφθιεξα ηα άξζξα ζην Παξάξηεκα Γ): 

 

«Αδεηάδεη ην ΔΤ απφ γάληηα θαη ζχξηγγεο» 

«Υσξίο νξζνπεδηθά πιηθά ηα λνζνθνκεία ην θαινθαίξη» … «ε αιιαγή ηεο ηηκνινγηαθήο 

πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη έρεη δπζθνιέςεη ην θιάδν ησλ πξνκεζεηψλ κε ζπλέπεηα πνιιά 

λνζνθνκεία λα κελ δηαζέηνπλ πιηθά….» 

 

Γίλεηαη εκθαλέο ινηπφλ, φηη ε κείσζε ησλ δαπαλψλ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ κηα ζεηξά 

κέηξσλ θαη απνθάζεσλ ζε επίπεδν δηνίθεζεο θαζψο θαη απφ ηελ πηνζέηεζε ζχγρξνλψλ ηξφπσλ 

θαη κέζσλ άζθεζεο δηνίθεζεο φπσο είλαη ε κεραλνξγάλσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ε 

επίβιεςε θαη ν έιεγρνο ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ, ν ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ. 

Κεφάλαιο 7 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο πνζνηηθήο αλάιπζεο δείρλνπλ φηη ην ΠΑΓΝΖ βειηίσζε 

ηελ ηηκή ηεο ζρεηηθήο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θαηά ηα έηε 2008 έσο 2013. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

εξγαζίαο ζπκπεξαίλνπλ φηη κε ηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ πξνκήζεηαο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

κνλάδαο, ην λνζνθνκείν θαηάθεξε λα αληαπεμέιζεη ζε πην πνιιέο επηζθέςεηο αηφκσλ ηφζν ζηα 

εμσηεξηθά ηαηξεία φζν θαη ζην ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ.  

 

Βιέπνληαο φκσο ηελ εηθφλα ηνπ λνζνθνκείνπ θαη γεληθφηεξα ησλ δεκφζησλ 

λνζνθνκείσλ ζηε ρψξα, θαίλεηαη φηη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, καδί κε ηηο πεξηθνπέο ήξζαλ θαη 

νη ειιείςεηο ζε πιηθφ θαη πξνζσπηθφ θαη έσο θάπνην βαζκφ ε αδπλακία εμππεξέηεζεο ησλ 

πνιηηψλ γηα πεξίζαιςε. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ απηή ε αχμεζε ηεο απφδνζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ 

παξνχζα κειέηε ζρεηίδεηαη κε ηελ αιεζηλή βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ 

λνζνθνκείνπ ή είλαη απιά απνηέιεζκα ησλ ζπλεπεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηνλ ηνκέα 

πγείαο πξέπεη λα γίλεη πεξαηηέξσ έξεπλα φπνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

φπσο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο. 

 

Σν ζπκπέξαζκα ησλ απνηειεζκάησλ φηη ην ΠΑΓΝΖ αχμεζε ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 

αθνχ εμππεξέηεζε πην πνιινχο αζζελείο κε κηθξφηεξν αξηζκφ πξνζσπηθνχ έξρνληαη λα 

δηαςεχζνπλ ζεηξά άξζξσλ ζε εθεκεξίδεο ηνπ 2013 νη νπνίεο αλαθέξνπλ ειιείςεηο πξνζσπηθνχ 
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ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, κε εθηέιεζε ρεηξνπξγείσλ θαη άιισλ ηνκέσλ ιφγσ ειιηπνχο θάιπςεο 

ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ (νιφθιεξα ηα άξζξα ζην Παξάξηεκα Γ). 

 

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ ε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ λα ζεκαίλεη θαη αχμεζε ηεο απφδνζεο 

ηνπ λνζνθνκείνπ, ε κείσζε απηή ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο 

ζεκαζίαο θαη ηνπ ξφινπ ηεο θάζε ζέζεο εξγαζίαο θαη αλαθαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο 

θαηάιιειεο ζέζεηο επζχλεο. 

Δλ θαηαθιείδη, ελψ νη κεηαξξπζκίζεηο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ επηβιήζεθαλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζην  ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο θαίλεηαη λα έρνπλ κηα ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

πνζνηηθή εθηίκεζε ηεο απφδνζεο ηνπ λνζνθνκείνπ , ε παξαηεξνχκελε βειηίσζε ηεο ζρεηηθήο 

απνδνηηθφηεηαο  κπνξεί ηειηθά λα κελ νθείιεηαη ζηελ βειηίσζε ησλ ζπλδπαζκψλ εηζξνψλ θαη 

εθξνψλ ηεο κνλάδαο αιιά λα πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Γειαδή, πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ην εάλ ε αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηνπ ΠΑΓΝΖ ζπλδπάδεηαη κε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ή εάλ 

νθείιεηαη κφλν ζηηο πεξηθνπέο πνπ έγηλαλ θαηά ηε πεξίνδν απηή.   

Με ηελ έιιεηςε πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο εηζξνέο θαη ηηο εθξνέο , ηα απνηειέζκαηα 

ηεο παξνχζαο κειέηεο ίζσο λα απνηεινχλ κηα ελδεηθηηθή παξά κηα απφιπηε εηθφλα ηεο 

απφδνζεο. Ζ παξνχζα αλάιπζε νπζηαζηηθά ηνλίδεη «πξνβιεκαηηθά ζεκεία» πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα είλαη κηα αθεηεξία γηα πεξαηηέξσ έξεπλα . Σα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ κία ζπιινγηθή εηθφλα πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαζψο θαη ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε άιιεο ζρεηηθέο έξεπλεο. 

 

Σέινο , πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ζην έπαθξν ε ζσζηή αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ λνζνθνκείσλ, φιεο νη κνξθέο ησλ ηξερνπζψλ ζπζηεκέλσλ αδπλακηψλ πξέπεη λα 

εμαιεηθζνχλ ή ζε κεγάιν βαζκφ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ. Γηα λα ζπκβεί απηφ , νη ππεχζπλνη 

ράξαμεο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα εθρσξήζνπλ ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα  ζηελ απζηεξή κνξθή 

αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο .  
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