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Οι πρόσφατες τεχνολογικές τοµές στο χώρο της υγείας σε συνδυασµό µε την 

εξέλιξη της επιστήµης της ιατρικής συνοδεύτηκαν από επακόλουθη αύξηση του 

νοσοκοµειακού κόστους. Στη µελέτη αυτή επιχειρήθηκε ο υπολογισµός του 

κόστους της εντατικής νοσηλείας νεογνών στα νοσοκοµεία “Πα.Γ.Ν.Η.” και 

“Βενιζέλειο-Πανάνειο” και η σύγκρισή του µε το ποσό που καταβάλλουν τα 

ασφαλιστικά ταµεία. Έτσι,  πραγµατοποιήθηκε  µία προοπτική µελέτη 

καταγραφής όλων των εισαγωγών στις Μ.Ε.Ν.Ν. Η κοστολόγηση της νοσηλείας 

ξεκινά από τη γέννηση του νεογνού µέχρι την έξοδό του από το νοσοκοµείο και 

υπάρχει διάκριση µεταξύ των Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 

(ΜΕΝΝ) και των µονάδων ενδιάµεσης νοσηλείας. Η περίοδος παρακολούθησης 

εστιάζει στις εισαγωγές νεογνών κατά το διάστηµα 14/6/2006-14/7/2006. 

∆ιαµορφώθηκαν ειδικά ερευνητικά πρωτόκολλα στα οποία καταγράφτηκαν 

επιδηµιολογικά, κλινικά και οικονοµικά δεδοµένα. Την υπό εξέταση χρονική 

περίοδο νοσηλεύθηκαν στις δύο Μ.Ε.Ν.Ν. 36 νεογνά συνολικά τα οποία 

ταξινοµήθηκαν ανάλογα µε το βάρος γέννησης και την ηλικία κύησης. Για τον 

ακριβή υπολογισµό του κόστους νοσηλείας, πραγµατοποιήθηκε καταγραφή των 

πόρων κατανάλωσης κάθε νεογνού σε όλες τις νοσοκοµειακές κατηγορίες 

δαπανών.  Η ανάλυση κόστους έγινε µε τη χρήση βάσης δεδοµένων. Ο µέσος 

χρόνος διάρκειας νοσηλείας των νεογνών προσεγγίζει τις 15.5 ηµέρες. Το Μέσο 

Ηµερήσιο Κόστος Νοσηλείας είναι 293,84€ και το µέσο κόστος ανά παιδί είναι 

4.418,25 €(1.854,72 € χρεώνεται το αντίστοιχο µέγεθος από τα ασφαλιστικά 
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ταµεία). Το συνολικό κόστος και για τα δύο νοσοκοµεία όσον αφορά την 

περίοδο παρακολούθησης είναι 155.145,52€. Παρουσιάστηκε µία αντίστροφη 

σχέση µεταξύ  κόστους ανά παιδί τόσο ως προς το βάρος όσο και ως προς την 

ηλικία κύησης σε κάθε µέρος της ανάλυσης. Επιπλέον, οι σηµαντικότερες 

δαπάνες αφορούν το προσωπικό και την εντερική/ παρεντερική διατροφή. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας αναδεικνύουν τη διάσταση µεταξύ της 

νοσοκοµειακής τιµολόγησης  και της αποζηµίωσης εκ µέρους των ασφαλιστικών 

ταµείων, γεγονός που συµβάλλει σηµαντικά στη διατήρηση των ελλειµµάτων 

των προϋπολογισµών  των δηµόσιων νοσοκοµείων. Ως εκ τούτου, η υιοθέτηση 

ενός συστήµατος χρηµατοδότησης το οποίο αντανακλά τη χρήση πόρων µε βάση 

την κατάταξη των ασθενών κατά διαγνωστική κατηγορία θεωρείται ότι θα δώσει 

τη δυνατότητα ελέγχου και ορθολογικής διαχείρισης των νοσοκοµειακών πόρων.   
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κύησης,  Πα.Γ.Ν.Η., Βενιζέλειο-Πανάνειο, Ηράκλειο 
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Abstract 

 

Title: Prospective study of hospitalisation cost of infants in Neonatal Intensive 

Care Units (N.I.C.U.’s) of the prefecture of Herakleion, Greece   

By: Georgios Xyrafas   

Supervisors: 1.A.Philalithis 

  2.M.Geitona 

 

Date: November 2007   

 

The recent technological advances in the field of health in combination with the 

evolution of the science of medicine were accompanied by consequent increase 

of hospital cost. This study aimed to estimate the hospitalization costs of the 

neonates admitted to the Neonatal Intensive Care Unit (N.I.C.U.) of the hospitals 

in comparison with the sum charged by the social security funds. So, a 

prospective study recording all the admissions of the ΝΙCU’s was realized. The 

cost estimation of hospitalisation begins from the birth of the infant up to its exit 

from the hospital and there is a distinction between the N.I.C.U.s and the units of 

intermediary care. The period of follow-up focuses on the admissions of infants 

during 14/6/2006-14/7/2006. Special research protocols were designed in which 

epidemiologic, clinical and economic data were recorded. Within the time period 

under consideration 36 infants in total were hospitalized which were classified 

with respect to the weight of birth and the age of gestation. In order to estimate 

the hospitalisation cost with accuracy the resources consumed by each infant 

were recorded in accordance with all types of hospital expenses. The cost 

analysis was realised with the use of a data base. The average length of stay of 

infants in hospital is 15.5 days approximately. The Average Cost Per Child is 

4.418,25 € (The equivalent sum which is charged by the social security funds is 

1.854,72 €).The total cost for both hospitals with regard to the follow-up period 

is 155145,52€. An inverse relationship between cost per child and both weight of 

birth and age of gestation was found in every part of the analysis. Moreover, the 

most important expenditures according the research concern the personnel and 

the cost of enteral / parenteral nutrition. The results of this study exhibit the 
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discord between hospital pricing and reimbursement on behalf of social security 

funds, fact that contributes significantly to the maintenance of the deficits of 

public hospitals budgets. Consequently,it is believed that the adoption of a 

payment system which reflects the resources used based on patient grouping will 

offer the possibility of control and rational management of hospital resources  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key -words: cost-analysis, neonatal intensive care unit cost, birthweight , 

gestational age ,Pa.G.N.I., Venizeleio-Pananeio, N.I.C.U., Ηerakleion   
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 1. Εισαγωγή 

 

Η εξέλιξη της περιγεννητικής ιατρικής και η ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας 

οδήγησε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στη δηµιουργία Μονάδων Εντατικής 

Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ). Σε αυτές τις µονάδες νοσηλεύονται κυρίως πρόωρα 

βρέφη, καθώς επίσης και βρέφη µε σοβαρές ασθένειες. Ως πρόωρος τοκετός ορίζεται 

ο τοκετός µετά την 20η εβδοµάδα κύησης ή κατά άλλους την 23-24η εβδοµάδα και 

πριν από την συµπλήρωση των 37 εβδοµάδων δηλ. νωρίτερα από την πάροδο 8 ½ 

µηνών, ανεξαρτήτως από το βάρος του εµβρύου(Μάϊνας 2001). 

 

Ένα από τα συχνότερα αίτια θανάτου παιδιών κατά τον πρώτο µήνα της ζωής τους 

είναι η προωρότητα.  Τα νεογνά που δεν έχουν αναπτυχθεί φυσιολογικά µπορεί να 

οδηγηθούν όχι µόνο στο θάνατο αλλά και να αντιµετωπίσουνε προβλήµατα όσον 

αφορά την πνευµατική τους ανάπτυξη, την κινητικότητά τους, την ακοή ή την όρασή 

τους(Πε.Σ.Υ.Π. Βορείου Αιγαίου 2002).   

 

Οι µονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών διαθέτουν ιδιαίτερο εξοπλισµό µε 

σύγχρονα µηχανήµατα, µε τα οποία µπορεί να παρακολουθούνται συνεχώς και να 

ρυθµίζονται οι λειτουργίες των νεογέννητων (καρδιακή λειτουργία, σφίξεις, 

αναπνοές, αρτηριακή πίεση κ.α.).  Γενικά, στα εν λόγω τµήµατα, γίνεται προσπάθεια 

να βρίσκονται τα βρέφη σε περιβάλλον πλήρους αντισηψίας.   

 

Συχνά, τα βρέφη που γεννιούνται πρόωρα αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα.  

Αυτά συνήθως σχετίζονται µε δυσκολίες στην αναπνοή, στην σίτιση και ευαισθησία 

στις λοιµώξεις.  Πρέπει να σηµειωθεί, ότι µερικά από τα προβλήµατα των νεογνών 

χρειάζονται επείγουσα αντιµετώπιση από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, π.χ. 

παιδοχειρουργού, καρδιολόγου, ορθοπεδικού κλπ.     

Τα τελευταία χρόνια, η συνεχιζόµενη αύξηση του κόστους στον τοµέα της υγείας, 

έχει ωθήσει τα κέντρα λήψης αποφάσεων (υπουργείο υγείας, ασφαλιστικά ταµεία, 

διοικήσεις νοσοκοµείων κ.λ.π.) να εισαγάγουν τρόπους ελέγχου και συγκράτησης του 

κόστους της νοσοκοµειακής και φαρµακευτικής δαπάνης. Οι Μονάδες Εντατικής 

Νοσηλείας Νεογνών είναι ένας από τους ακριβότερους νοσοκοµειακούς τοµείς, 

καθώς ο προηγµένης τεχνολογίας µηχανολογικός εξοπλισµός και το εξειδικευµένο 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που στελεχώνει αυτές τις µονάδες επιβαρύνουν 

κατά πολύ το κόστος τους.    
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1.1  Στατιστικά στοιχεία πρόωρων γεννήσεων 

 

Λόγω της τεχνολογικής και ιατρικής εξέλιξης σχετικά µε την νεογνολογία, τις 

τελευταίες δεκαετίες υπάρχει σαφής βελτίωση όσον αφορά την επιβίωση των παιδιών 

που γεννιούνται πρόωρα.  

 

Σε κάθε 1000 παιδιά που γεννιούνται τα 60 παρουσιάζουν κάποια συγγενή ανωµαλία 

δηλ. 6%. Εάν όµως υπάρχουν στην οικογένεια άτοµα µε κληρονοµική επιβάρυνση 

ασθένειας (π.χ. µεσογειακή αναιµία), τότε ο κίνδυνος για το παιδί που θα γεννηθεί 

είναι πολύ µεγάλος και σε ορισµένες παθήσεις µπορεί να φθάσει το 50%. 

 

Σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή, 2001, από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, 

οι γεννήσεις στην Ελλάδα ήταν 103.000, το ποσοστό των πρόωρων τοκετών 

κυµάνθηκε στο 10%, δηλ. 10.000 παιδιά(∆ελτίο Ε.Σ.Υ.Ε. 2001). 

 

Οι πίνακες που ακολουθούν έχουν ως πηγή την Ε.Σ.Υ.Ε (∆ελτίο Ε.Σ.Υ.Ε. 

2001).Παρουσιάζουν δε δεδοµένα που αφορούν τα πρόωρα νεογνά : 

 

 

Πίνακας 1.1.Είδος κύησης-Συχνότητα πρόωρου τοκετού 

 

Συχνότητα πρόωρου τοκετού ανάλογα

την κύηση (%) 

Μονήρης κύηση 9,4 

∆ίδυµη κύηση 50,74 

Τρίδυµη κύηση 91,03 

 

 

 

 

Η συχνότητα πρόωρου τοκετού ανάλογα µε την ηλικία κύησης είναι: 

 

 



Πίνακας 1.2.Ηλικία κύησης-συχνότητα πρόωρου τοκετού 

 
Συχνότητα πρόωρου τοκετού ανάλογα

την ηλικία κύησης (%) 

35-37 εβδοµάδες 50 

32-35 εβδοµάδες  35 

<32 εβδοµάδες 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πιθανότητα επιβίωσης ανάλογα µε την ηλικία κύησης είναι:  

 

  

 Πίνακας 1.3.Ποσοστά επιβίωσης-Εβδοµάδα Κύησης 

 

Εβδοµάδα Κύησης Ποσοστό Επιβίωσης (%)

23 15-30 

24 33-60 

25 60-79 

26 70-82 

27 80-85 

28 85-90 

29 90 

>32 100 

 

Πριν από τις 29 εβδοµάδες της κύησης η θνητότητα είναι διπλάσια στα αγόρια σε 

σχέση µε τα κορίτσια, ενώ στις δίδυµες κυήσεις είναι 3-4 φορές µεγαλύτερη απ’ ότι 

στις µονές κυήσεις.  Βέβαια αν και η θνητότητα µε την αύξηση της ηλικίας 

ελαττώνεται κάτι ανάλογο δεν συµβαίνει µε τη νοσηρότητα καθώς από το 15% των 

νεογνών που επιζούν στις εβδοµάδες κύησης µόνο το 2% είναι χωρίς ανωµαλίες 

εγκεφάλου, ενώ στις 24 εβδοµάδες το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 21%. 

Βάσει των ανωτέρω στοιχείων και σε συνάρτηση µε το γεγονός της τεχνολογικής και 

ιατρικής προόδου στη νεογνολογία-καλύτεροι δείκτες επιβίωσης- εύκολα προκύπτει 
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το συµπέρασµα της συνεπακόλουθης εκτόξευσης του κόστους νοσηλείας των 

νεογνών. 

Προκύπτει η ανάγκη διερεύνησης του κόστους λοιπόν µε στόχο τη συγκράτηση του 

και την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των Μ.Ε.Ν.Ν. Οι όποιες µελέτες κόστους 

αυτονόητο είναι βέβαια πως τελικό στόχο έχουν την βελτίωση των δεικτών 

επιβίωσης και µε κανένα τρόπο την εξοικονόµηση πόρων εις βάρος αυτής της 

προόδου.  

 

1.2 Σκοπός και επιµέρους στόχοι της  µελέτης 

 

Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι ο προσδιορισµός του κόστους νοσηλείας στις 

Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών(Μ.Ε.Ν.Ν.) του νοµού Ηρακλείου µε τη 

χρήση µίας κατάλληλης µεθόδου. Έτσι, πραγµατοποιείται αναλυτική καταγραφή των 

πόρων που διατίθενται για τη νοσηλεία των νεογνών και πως αυτοί κατανέµονται. Η 

κοστολόγηση της νοσηλείας ξεκινά από τη γέννηση του νεογνού µέχρι την έξοδό του 

από το νοσοκοµείο και υπάρχει διάκριση µεταξύ των Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας 

Νεογνών (ΜΕΝΝ) και των µονάδων ενδιάµεσης νοσηλείας.   

Κατ’ αρχήν, έγινε η συγκέντρωση και ταξινόµηση του νοσοκοµειακού κόστους, 

έπειτα πραγµατοποιήθηκε ανάλυση του κόστους θεραπείας και παραµονής στις 

ΜΕΝΝ και των δύο νοσοκοµείων του Ηρακλείου και τέλος συγκρίνεται η 

πραγµατική κοστολόγηση των νοσοκοµείων µε αυτή που αποδίδεται από τα 

ασφαλιστικά ταµεία (κλειστό νοσήλιο-καθώς και στοιχεία γραφείου κίνησης). 

Επιµέρους στόχοι της έρευνας είναι η ανάδειξη µέσα από τον υπολογισµό του -

ιδιαίτερου-κόστους των Μ.Ε.Ν.Ν. της χρησιµότητας εύρυθµων πολιτικών 

διαχείρισης αυτού µέσα στο υπάρχον πλαίσιο δηµόσιου/ ιδιωτικού τοµέα-

διαπραγµάτευσης µε ασφαλιστικά ταµεία καθώς επίσης και η κατάδειξη χρήσιµων 

συµπερασµάτων σχετικά µε το έργο των Μ.Ε.Ν.Ν.- αναφορικά µε τις κύριες πηγές 

κόστους έτσι όπως τα µεγέθη τους θα προσδιοριστούν µέσω της µελέτης και των ad 

hoc διεθνών ευρηµάτων. 

Επιπρόσθετα, µέσω της µελέτης καταγράφονται ορισµένα κοινωνικά και 

δηµογραφικά στοιχεία και υπάρχει και µία εισαγωγική προσέγγιση αναφορικά µε το 

κόστος διακοµιδής νεογνών. Ωστόσο, η ενσωµάτωση χρηµατικών δεδοµένων 

αποτίµησης κόστους διακοµιδής στον κύριο κορµό κοστολόγησης αυτής της έρευνας 

αποκλείεται λόγω προφανών µεθοδολογικών δυσχερειών( επικάλυψη κόστους, 
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δυσκολία στην ακρίβεια προσδιορισµού συµβολής της εν λόγω δραστηριότητας στο 

υπό εξέταση κόστος)  

 

      

 

2. Είδη Κόστους-∆ιάφορες µεθοδολογικές προσεγγίσεις κοστολόγησης  

 

2.1. Εισαγωγή 

 

Κόστος µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι η νοµισµατική αξία των πόρων που 

χρησιµοποιούνται ή καταναλώνονται για να παραχθεί ή να διανεµηθεί ένα προϊόν ή 

µια υπηρεσία (Βενιέρης 1986). 

 

Στην οικονοµική βιβλιογραφία παρατηρείται ένας πλούτος θεωρητικών και 

οικονοµετρικών προσεγγίσεων που αποσκοπούν στην ανάλυση του κόστους της 

νοσοκοµειακής περίθαλψης, καθώς και στον προσδιορισµό παραγόντων που 

επηρεάζουν τη διαµόρφωση και την εξέλιξη αυτού του κόστους.  Το σταθερό, το 

λειτουργικό, το µέσο και το οριακό κόστος υπήρξαν το αντικείµενο µελέτης, καθώς 

επίσης και το ερώτηµα αν και κατά πόσον παρουσιάζονται κλίµακες παραγωγής όπου 

το κόστος ελαχιστοποιείται.  Η εµπειρία από διάφορα υγειονοµικά συστήµατα 

δηµόσιου (Αγγλίας) ή ιδιωτικού (Αµερικής) φορέα έδειξε ότι η διάρθρωση του 

ασφαλιστικού-υγειονοµικού συστήµατος µιας χώρας επηρεάζει άµεσα το κόστος 

λειτουργίας των νοσοκοµειακών µονάδων. 

 

Κάθε ιατρική πράξη έχει ένα κλινικό και ένα οικονοµικό αποτέλεσµα.  Το 

οικονοµικό αποτέλεσµα ή κόστος της ιατρικής πράξης εξαρτάται από το πρώτο και 

µετράται συνήθως για µεγαλύτερη ευκολία και χρησιµότητα σε νοµισµατικές 

µονάδες. 

 

Ως κόστος υπηρεσιών υγείας εννοούµε το σύνολο των δαπανών που έχουν σχέση µε 

την παραγωγή και την προσφορά µια συγκεκριµένης  υπηρεσίας υγείας και 

παρέχονται στον ιδιαίτερο χώρο µιας µονάδας υγείας.  Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

των υπηρεσιών υγείας είναι ότι η παραγωγή και η κατανάλωση µιας υπηρεσίας 

υγείας γίνεται ταυτόχρονα, σε αντίθεση µε άλλες επιχειρήσεις παραγωγής αγαθών 

όπου από την παραγωγή µέχρι την κατανάλωση µεσολαβεί πάντα ένα εύλογο χρονικό 
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διάστηµα.  Αυτό δηµιουργεί ιδιαίτερες απαιτήσεις ως προς την ποιότητα των 

παρεχοµένων υπηρεσιών.  

 

Σε µια νοσοκοµειακή µονάδα οι εκροές παρουσιάζονται συνήθως µε τον αριθµό των 

ασθενών ή τις ηµέρες νοσηλείας ανά κλίνη.  Οι µεταβαλλόµενες εισροές εκφράζονται 

µε τον αριθµό των ωρών απασχόλησης του ιατρικού, του νοσηλευτικού και του 

λοιπού δυναµικού.  Οι σταθερές εισροές αποδίδονται από την υπάρχουσα ιατρική 

τεχνολογία, τα κτίρια, τα κρεβάτια και άλλους παραγωγικούς τεχνολογικούς 

συντελεστές που παραµένουν αµετάβλητοι στη βραχυχρόνια περίοδο.  Ένας επίσης 

σηµαντικός συντελεστής που συµµετέχει ουσιαστικά στην παραγωγική διαδικασία 

είναι η επιχειρηµατικότητα, η οποία δεν εφαρµόζεται από το Εθνικό Σύστηµα 

Υγείας.  Οι εκροές του υγειονοµικού συστήµατος παρουσιάζονται συνήθως υπό τη 

µορφή δεικτών υγείας.  Για το σύστηµα υγείας, ως συνολικοί επιτελικοί δείκτες 

έχουν χρησιµοποιηθεί δείκτες θνησιµότητας, νοσηρότητας, ανικανότητας-αδυναµίας 

και ποιότητας ζωής.  Στο νοσοκοµειακό τοµέα ως εκροές έχουν χρησιµοποιηθεί 

δείκτες που αναφέρονται στον αριθµό των ασθενών που νοσηλεύθηκαν σε κάθε 

κλινική του νοσοκοµείου καθώς και η µέση διάρκεια παραµονής ενός ασθενούς στο 

νοσοκοµείο. 

 

2.2. Το σύστηµα χρηµατοδότησης του νοσοκοµειακού τοµέα στην Ελλάδα 

 

Τα ελληνικά νοσοκοµεία απορροφούν το 60% των συνολικών δαπανών υγείας 

(5% του ΑΕΠ) και το 83% των δηµοσίων δαπανών υγείας.  Οι βασικές πηγές 

χρηµατοδότησης τους είναι: 

 

• Η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισµό και η 

επιχορήγηση από τον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων. 

• Τα έσοδα από νοσήλια και άλλες εξετάσεις των ασφαλισµένων και των ιδιωτών 

(34% των εσόδων) και οι ίδιοι πόροι των νοσοκοµείων (6% των εσόδων). 

 

Στην πράξη η κρατική επιχορήγηση καλύπτει σχεδόν το σύνολο των δαπανών 

µισθοδοσίας και τις επενδύσεις και τα νοσήλια απορροφώνται για τις υπόλοιπες 

λειτουργικές δαπάνες (Πολύζος 1999). 
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Το ενοποιηµένο «κλειστό» νοσήλιο για όλες τις θέσεις και τα νοσοκοµεία 

καθιερώθηκε το 1983.  Η διατήρηση των τιµών του νοσηλίου σε χαµηλά επίπεδα, 

παρόλο που έχει αυξηθεί από τη θέσπιση του, επέφερε τη διάσταση των ονοµαστικών 

(κλειστό νοσήλιο) µε τις πραγµατικές τιµές (µέσο ηµερήσιο κόστος νοσηλείας) και 

είχε σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση ελλειµµάτων στους νοσοκοµειακούς 

προϋπολογισµούς.  Το νοσήλιο οδηγεί τα νοσοκοµεία σε παράλληλη αύξηση εσόδων 

και όγκου δραστηριότητας. 

 

2.3 Κατηγορίες κόστους 

 

Έχουµε δύο κύριες προσεγγίσεις όσον αφορά το κόστος: 

 Η οικονοµική προσέγγιση προσδιορίζει το κόστος ως άθροισµα του άµεσου 

οικονοµικού, έµµεσου οικονοµικού και κρυφού κόστους.  

Η λογιστική θεωρεί το κόστος ως άθροισµα του άµεσου λογιστικού και έµµεσου 

λογιστικού κόστους. Θα αποσαφηνίσουµε κάθε έννοια ξεχωριστά: 

  

Άµεσο κόστος (direct cost) – (λογιστική προσέγγιση): Άµεσο κόστος είναι αυτό που 

δηµιουργείται λόγω της ύπαρξης του αντικειµένου του (προϊόντος ή υπηρεσία), 

γίνεται αποκλειστικά γι’ αυτό, ενσωµατώνεται σε αυτό, µπορεί να διακριθεί πάνω σε 

αυτό και αποτελεί σηµαντικό µέρος του κόστους της συνολικής εργασίας που θα 

χρειαστεί για την παραγωγή του, π.χ. το άµεσο κόστος µιας εργαστηριακής εξέτασης 

περιλαµβάνει το κόστος της άµεσης εργασίας ως προς τη συγκεκριµένη εξέταση 

(µισθοί, ασφαλιστική και συνταξιοδοτική κάλυψη των εργαζοµένων που εµπλέκονται 

στη διεξαγωγή της συγκεκριµένης εξέτασης), αναλώσιµα υλικά, αντιδραστήρια και 

φάρµακα που αναλώθηκαν προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η εξέταση, απόσβεση 

των µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται κατά τη διεξαγωγή της εξέτασης 

κλπ.(Βενιέρης 1986). 

 

Άµεσο κόστος (direct cost) – (οικονοµική προσέγγιση): Σύµφωνα µε την οικονοµική 

προσέγγιση, η οποία χρησιµοποιείται βασικά στην κοινωνικοοικονοµική αξιολόγηση 

των υπηρεσιών υγείας, υπάρχει το άµεσο ιατρικό κόστος (direct medical cost), το 

κόστος τεχνολογίας, το κόστος άλλων υπηρεσιών, το κόστος φαρµάκων(µε ή χωρίς 

συνταγή),το κόστος για έρευνα και ανάπτυξη(Research and Development cost) και 

τέλος, το άµεσο µη ιατρικό κόστος (direct no medical cost).  
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 Το άµεσο ιατρικό κόστος περιλαµβάνει τα κόστη φροντίδας, περίθαλψης και 

υποστηρικτικών υπηρεσιών του ασθενούς. Το κόστος τεχνολογίας διαιρείται σε 

σταθερό και µεταβλητό σε σχέση µε τη χρήση της τεχνολογικής υποδοµής και 

συµπεριλαµβάνει επιπλέον τις αποσβέσεις και το κόστος αποθήκευσης. Όσον αφορά 

τις άλλες υπηρεσίες εννοούµε τις διοικητικές, ύδρευσης, φωτοδότησης 

κ.α.(overheads). Στο κόστος των φαρµάκων ενδεικτικά περιλαµβάνεται και το κόστος 

παραγγελίας και καταγραφής καθώς και το κόστος προµηθειών. Το κόστος Έρευνας 

και Ανάπτυξης συµπεριλαµβάνει επιπλέον τις δαπάνες εκπαίδευσης και κατάρτισης 

καθώς και το κόστος υπηρεσιών βιβλιοθήκης.    Το άµεσο µη ιατρικό κόστος 

αναφέρεται σε δαπάνες που πραγµατοποιεί ο ίδιος ο ασθενής (ιδιωτικές δαπάνες) για 

την αντιµετώπιση της νόσου (π.χ. αποκλειστική νοσοκόµα, συµµετοχή στα φάρµακα, 

άτυπη αµοιβή ιατρού, µεταφορικά έξοδα κ.λ.π).(Υφαντόπουλος 2004) 

 

 

Έµµεσο κόστος (indirect cost) – (οικονοµική προσέγγιση): Το έµµεσο κόστος, 

σύµφωνα µε την οικονοµική προσέγγιση, αντανακλά την αξία των αγαθών και των 

υπηρεσιών που θα µπορούσαν να παραχθούν από το άτοµο εάν αυτό δεν είχε 

αρρωστήσει ή δεν είχε ανάγκη ιατρικής, προληπτικής ή θεραπευτικής εξέτασης. 

Περιλαµβάνει την απώλεια παραγωγής, την προερχόµενη από την ασθένεια, την 

ανικανότητα ή και τον θάνατο. Το κόστος νοσηρότητας και ανικανότητας προκύπτει 

από την απώλεια εισοδήµατος από τις χαµένες ηµέρες εργασίας. Σ’ αυτό το κόστος 

δεν υπολογίζονται τυχόν µεταβιβαστικές πληρωµές που εισπράττει ο ασθενής από το 

ασφαλιστικό του ταµείο. Στην ευρεία έννοια του έµµεσου κόστους εµπίπτει και το 

κοινωνικό κόστος, το οποίο επέρχεται στην κοινωνία, στους ίδιους τους ασθενείς και 

στο κοινωνικό και οικογενειακό τους περιβάλλον. Αφορά κυρίως την απώλεια 

χρόνου και εισοδήµατος των συγγενών και φίλων του ασθενούς, τη προερχόµενη από 

απουσία τους από την εργασία και τις άλλες δραστηριότητές τους όταν τον 

περιθάλπουν ή τον συνοδεύουν σε µία ιατρική επίσκεψη ή εξέταση. (Getzen 1997). 

 

Τέλος, στη συνολική εκτίµηση του κόστους πρέπει να προσµετράται και το αόρατο ή 

κρυφό κόστος (intangible cost), το οποίο οφείλεται στα προκαλούµενα από την 

αρρώστια, πόνο και δυσανεξία, στην υποβάθµιση της ποιότητας ζωής, καθώς επίσης 

και στις κοινωνικές, ψυχολογικές και ηθικές επιπτώσεις της αρρώστιας στους ίδιους 

τους ασθενείς αλλά και στον οικογενειακό και κοινωνικό τους περίγυρο. 

(Κυριόπουλος και συν.1996). Είναι σαφώς δύσκολο να γίνει κοστολόγηση όσον 
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αφορά το κρυφό κόστος καθώς θα πρέπει να δοθεί χρηµατική αξία σε νοµισµατικές 

µονάδες σε επιπτώσεις πόνου ασθένειας, χαµένης προοπτικής(για παράδειγµα η 

σχιζοφρένεια),επιδείνωσης ποιότητας ζωής εν γένει (Greener, Guest  2006) 

Έµµεσο κόστος ( indirect cost) – (λογιστική προσέγγιση): Έµµεσο είναι 

οποιοδήποτε κόστος δεν είναι άµεσο, δηλαδή η ύπαρξή του δεν εξαρτάται µόνο από 

τον φορέα του κόστους και άρα µπορεί να επιµερισθεί και να επιβαρύνει 

περισσότερους φορείς κόστους. (Βενιέρης 1986) Π.χ. οι γενικές υποστηρικτικές 

λειτουργίες (overhead cost) και το κεφαλαιουχικό κόστος αφορούν την κατανάλωση 

πόρων για τη διανοµή υπηρεσιών σε όλη την µονάδα υγείας και όχι µεµονωµένα στα 

επιµέρους τµήµατα ή στις επιµέρους ιατρικές πράξεις. Εποµένως πρέπει να γίνει 

επιµερισµός του κόστους χρησιµοποίησής τους στα επιµέρους τµήµατα ή υπηρεσίες. 

Η κατανάλωση ρεύµατος, το ενοίκιο και  η υπηρεσία καθαριότητας είναι 

παραδείγµατα υποστηρικτικών λειτουργιών. Το κεφαλαιουχικό κόστος αναφέρεται 

στο κόστος των παγίων (γη, κτίρια, µηχανήµατα υποστήριξης, έπιπλα κλπ). 

Σηµειώνεται ότι στην οικονοµική προσέγγιση το έµµεσο κόστος της λογιστικής 

προσέγγισης ανήκει στο άµεσο κόστος.  

 

Κοινά κόστη (joint costs): Είναι τα κόστη που απαιτούνται για περισσότερες από µία 

διαφορετικές εκροές.  

Κριτήριο διαχωρισµού η µονάδα µέτρησης του κόστους (Finkler , Ward 1999) 

 

 

 

Βασικές έννοιες κόστους 

Συνολικό κόστος (Total cost): Είναι το άθροισµα του άµεσου και του έµµεσου 

κόστους. Ονοµάζεται και πλήρες κόστος. Περιλαµβάνει όλους τους συντελεστές του 

κόστους που απαιτούνται για να παραχθεί µία µονάδα προϊόντος ή µία υπηρεσία.  

Μέσο κόστος (average cost): Εκφράζει τους πόρους οι οποίοι καταναλώνονται ανά 

µονάδα εκροής. Είναι το πηλίκο του συνολικού κόστους δια του αριθµού των 

παραγόµενων µονάδων ή υπηρεσιών.  

Οριακό κόστος (marginal cost): Εκφράζει την µεταβολή που επέρχεται στο κόστος 

από την παραγωγή µίας πρόσθετης ή µίας λιγότερης µονάδας εκροής. Κόστος οριακό 

είναι εκείνο που χρειάζεται για να αυξηθεί η παραγωγή ή η απασχόληση κατά µία 

µονάδα, ή εκείνο που εξοικονοµείται από τη µείωση της παραγωγής ή απασχολήσεως 

κατά µία µονάδα.  Το οριακό κόστος αποτελείται, κατά κανόνα, από στοιχεία 



 19 

µεταβλητά. Ο προσδιορισµός γίνεται στις περιπτώσεις καθορισµού διαφορετικών 

τιµών πωλήσεως, δηλαδή τιµών πωλήσεως της πρόσθετης µονάδας των 

παραγόµενων προϊόντων σε τιµές διαφορετικές (µικρότερες) από τις τιµές πωλήσεως 

των λοιπών προϊόντων. Ο προσδιορισµός του οριακού κόστους γίνεται επίσης στις 

περιπτώσεις µεταβολής της απασχολήσεως. 

 

Είναι ο λόγος της µεταβολής του συνολικού κόστους δια της µεταβολής του αριθµού 

εκροών.  

Κριτήριο διαχωρισµού η συσχέτιση του κόστους µε τις µεταβολές του όγκου 

παραγωγής (Κοέν, Κωλέτση 2002). 

 

Σταθερό κόστος (fixed cost): Είναι το κόστος το οποίο δεν µεταβάλλεται στο σύνολό 

του σε σχέση µε τον όγκο των εκροών, αλλά µεταβάλλεται ανά µονάδα προϊόντος 

αντίστροφα µε τις µεταβολές του όγκου των εκροών. Π.χ. το κόστος του ενοικίου ή η 

µισθοδοσία του προσωπικού µιας µονάδας υγείας είναι σταθερό κόστος και δεν 

µεταβάλλεται στο σύνολό του ανάλογα µε τις ιατρικές επισκέψεις που 

πραγµατοποιούνται στη συγκεκριµένη µονάδα υγείας. Εάν όµως οι ιατρικές 

επισκέψεις αυξηθούν, το κόστος του ενοικίου ή της µισθοδοσίας θα µειωθεί ανά 

ιατρική επίσκεψη, ενώ αντίθετα εάν οι ιατρικές επισκέψεις µειωθούν, το κόστος του 

ενοικίου ή της µισθοδοσίας ανά επίσκεψη θα αυξηθεί. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το 

σταθερό κόστος θεωρείται σταθερό πάντα σε σχέση µε µία συγκεκριµένη χρονική 

περίοδο, αφού µακροπρόθεσµα όλα τα κόστη είναι µεταβλητά. Χρησιµοποιώντας το 

παράδειγµα του ενοικίου, το τελευταίο µπορεί να είναι σταθερό για ένα έτος, αλλά 

εάν κάθε χρόνο µεταβάλλεται, τότε εξελίσσεται σε µεταβλητό κόστος.  

 

Μεταβλητό κόστος (variable cost): Μεταβλητό είναι το κόστος το οποίο παραµένει 

αµετάβλητο ανά µονάδα προϊόντος αλλά µεταβάλλεται ευθέως στο σύνολό του µε τις 

µεταβολές του όγκου των εκροών. Παραδείγµατα µεταβλητού κόστους είναι τα 

φάρµακα που χορηγούνται, τα αναλώσιµα υλικά κλπ. Όταν αυξάνει ο αριθµός των 

ασθενών που εξυπηρετούνται από τη µονάδα υγείας, το συνολικό κόστος των 

φαρµάκων και των αναλώσιµων αυξάνεται ενώ το κόστος ανά ασθενή παραµένει 

σταθερό. Εποµένως κάθε µεταβολή της παραγωγικής διαδικασίας µεταβάλλει το 

συνολικό µεταβλητό κόστος αλλά όχι το µεταβλητό κόστος ανά µονάδα προϊόντος.  

 

Σηµειώνεται ότι:  
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♦ Το συνολικό κόστος, που αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελεί ταυτοχρόνως το 

άθροισµα του σταθερού και του µεταβλητού κόστους και το άθροισµα του άµεσου 

και του έµµεσου κόστους.  

♦ Το άµεσο κόστος είναι από τη φύση του πάντα µεταβλητό, ενώ το έµµεσο κόστος 

µπορεί να είναι, ανάλογα µε την περίπτωση, σταθερό ή µεταβλητό. 

♦ Μεσοπρόθεσµα οι αποφάσεις της διοίκησης ενός Οργανισµού λαµβάνοντας µε 

βάση το µέσο κόστος. Βραχυπρόθεσµα µε βάση το µεταβλητό κόστος, αφού για να 

δούµε εάν πρέπει να αυξήσουµε την παραγωγική δραστηριότητα ενός Οργανισµού 

πρέπει να µετρήσουµε το µεταβλητό κόστος.  

 

Πρέπει να επισηµανθεί ότι το κόστος δεν θα πρέπει να συγχέεται: 

♦ Με την τιµή. Η τιµή αναφέρεται στο χρηµατικό ποσό το οποίο ζητείται από τον 

πελάτη-χρήστη της υπηρεσίας. Μια επιχείρηση, για παράδειγµα, στην τιµή την οποία 

χρεώνει για τη χρήση µιας υπηρεσίας περιλαµβάνει και το αναµενόµενο γι ’αυτήν 

κέρδος (βέβαια, κάτω από την οπτική του πελάτη-χρήστη το κόστος ταυτίζεται µε 

την τιµή). 

♦ Με την πληρωµή. Ειδικά όσον αφορά τις υπηρεσίες υγείας, είναι συνηθισµένο να 

υπάρχει πληρωµή από τρίτο µέρος (κράτος ή ταµείο). Είναι λάθος να θεωρηθεί ότι 

µια προνοµιακή παροχή, για παράδειγµα, είναι δίχως κόστος.  

♦ Με χρηµατική ροή. Για παράδειγµα, εάν αρχίσει να παρέχεται µια καινούργια 

υπηρεσία δίχως αύξηση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού, είναι λάθος να θεωρηθεί 

ότι η υπηρεσία αυτή δεν έχει εργατικό κόστος, παρόλο που η µισθοδοσία πριν και 

µετά την παροχή της υπηρεσίας παραµένει η ίδια. 

 

2.4 Συστήµατα – µέθοδοι υπολογισµού κόστους 

 

Υπάρχουν τρία διαφορετικά συστήµατα κοστολόγησης προϊόντος ή υπηρεσίας, όσον 

αφορά τη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση των λογιστικών στοιχείων κόστους. 

Τα συστήµατα αυτά είναι: 

 

1. Το σύστηµα κοστολόγησης κατά το έργο ή εξειδικευµένη παραγγελία (job order 

costing), όπου κοστολογούνται ξεχωριστά οι επιµέρους µονάδες υπηρεσιών ή 

προϊόντων που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του τελικού προϊόντος ή 
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υπηρεσίας (Finkler, Ward 1999). Κάθε προϊόν ή υπηρεσία κοστολογείται 

µεµονωµένα επειδή είναι διαφορετικά από τα άλλα και κατά συνέπεια έχει 

διαφορετικό κόστος. Παράδειγµα τέτοιου συστήµατος κοστολόγησης από τον χώρο 

της υγείας θα µπορούσε να είναι η ξεχωριστή κοστολόγηση της εγχείρησης ανοιχτής 

καρδιάς από την εγχείριση αλλά ειδικά τα διαφορετικά είδη εγχειρήσεων. Είναι µία 

ακριβής µέθοδος καθώς παρέχει τη δυνατότητα να συλλεχθούν ακριβή στοιχεία για 

την πραγµατική κατανάλωση πόρων για κάθε συγκεκριµένη εργασία. Μία τέτοια 

µέθοδος κοστολόγησης απαιτεί λεπτοµερή και ακριβή πληροφόρηση, κάτι το οποίο 

αποτελεί δύσκολο εγχείρηµα για το δηµόσιο χώρο της υγείας στην Ελλάδα.         

2. Το σύστηµα κοστολόγησης µε βάση τις διαδικασίες (process costing), όπου όλα 

τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παράγονται σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 

κοστολογούνται ενιαία. Χρησιµοποιείται όταν οι εισροές για την παραγωγή 

διαφορετικών εκροών είναι περίπου ίδιες. Η κοστολόγηση µε βάση τις διαδικασίες 

οµαδοποιεί το κόστος, δίνοντας πιο αξιόπιστο µέσο όρο και αποτελεί το λιγότερο 

δαπανηρό και γραφειοκρατικό σύστηµα (Finkler , Ward  1999). 

3. Το σύστηµα κοστολόγησης µε βάση τις δραστηριότητες (activity based costing – 

ABC), το οποίο απεικονίζει την επιχείρηση ως σειρά από δραστηριότητες που 

συνδέονται µε τις επιθυµίες του χρήστη και το κόστος. Είναι µία διαδικασία που 

µετρά το κόστος των δραστηριοτήτων του οργανισµού. ∆ίνει έµφαση στην ανάλυσή 

τους και στους συντελεστές του κόστους κάθε µιας από αυτές, βοηθά τον οργανισµό 

να αναγνωρίσει τις δραστηριότητες εκείνες που δίνουν µεγαλύτερη προστιθέµενη 

αξία στην διαδικασία παραγωγής του συγκεκριµένου προϊόντος ή υπηρεσίας και 

προωθεί τη συνεχή βελτίωση που απαιτείται στην ποιότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. (Schuneman  1997). 

 

2.5 Προσδιορισµός του κόστους στις υπηρεσίες υγείας. 

 

Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία (Finkler , Ward 1999) , για τον καθορισµό του 

κόστους µιας υπηρεσίας φροντίδας υγείας, πρέπει να καθορισθούν τα συστατικά 

µέρη-οι εισροές. ∆ηλαδή, να προσδιοριστούν οι πόροι που καταναλώνονται, η 

µονάδα µέτρησης του κόστους τους και η βάση υπολογισµού του κόστους 

κατανάλωσής τους. Σ’ αυτό το σηµείο είναι πολύ σηµαντικό να τονιστεί ότι ο 

καθορισµός αυτός εξαρτάται από την οπτική γωνία κάτω από την οποία γίνεται η 

ανάλυση. ∆ιαφορετικά αντιλαµβάνεται την έννοια του κόστους η διοίκηση ενός 

Νοσοκοµείου από τη διοίκηση ενός ασφαλιστικού φορέα. Ένα στοιχείο µπορεί να 
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αντιπροσωπεύει κόστος κάτω από µια οπτική γωνία και όχι κάτω από µια άλλη 

οπτική.  Για παράδειγµα, η µετάβαση του εξεταζόµενου στο χώρο εξέτασης, 

ιδιαίτερα όταν λόγω απόστασης απαιτεί µεταφορικό µέσο, έχει κόστος για τον 

εξεταζόµενο αλλά δεν αντιπροσωπεύει κόστος π.χ για το νοσοκοµείο. ∆ιαφορετικές 

οπτικές µπορεί να αντιπροσωπεύουν, όπως θα αναλυθεί παρακάτω: ο χρήστης των 

υπηρεσιών υγείας, ο διανοµέας της υπηρεσίας υγείας, το Υπουργείο Υγείας, η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, η κοινωνία ή και άλλοι.  

 

Επίσης πρέπει να µετρηθούν οι µονάδες κάθε πόρου οι οποίες καταναλώνονται ανά 

µονάδα εκροής. Είναι χρήσιµο να µετρηθούν και να αναφερθούν οι µονάδες των 

πόρων που καταναλώθηκαν, ξεχωριστά από τη µετατροπή τους σε νοµισµατικές 

αξίες. Στη συνέχεια πρέπει να καθοριστούν οι νοµισµατικές αξίες των µονάδων κάθε 

πόρου που καταναλώθηκαν για την εισαγωγή της συγκεκριµένης υπηρεσίας υγείας.  

 

Στο χώρο της υγείας καλούµαστε να επιλέξουµε ανάµεσα σε δύο προσεγγίσεις 

κόστους:Την οικονοµική και τη λογιστική όπως αυτές έχουν αναλυθεί ανωτέρω. Το 

ποια προσέγγιση θα επιλεγεί έχει να κάνει µε την απόφασή µας, όπως αναφέρθηκε, 

σχετικά µε την οπτική γωνία από οποία θα µετρήσουµε το κόστος. Συχνά οι µέτοχοι 

του συστήµατος υγείας έχουν αντικρουόµενα συµφέροντα και προσεγγίζουν το 

κόστος διαφορετικά. Πολλές εντάσεις στην πολιτική υγείας δηµιουργούνται από την 

διαφορετική οπτική γωνία των µετόχων, που µπορεί να είναι ο ασθενής, η οικογένειά 

του, το νοσοκοµείο, το ιατρικό προσωπικό, το ταµείο ασφάλισης, το κράτος. Π.χ. ο 

ασθενής ενδιαφέρεται περισσότερο για τα δικά του προσωπικά έξοδα, τον χρόνο που 

σπαταλά, τις δυσκολίες και τον πόνο που νιώθει. Η οικογένεια του ασθενή 

επιβαρύνεται µε την απώλεια χρόνου, εξόδων µετακίνησης αλλά φέρει και το βάρος 

του ψυχολογικού κόστους. Ο χρόνος που χάνουν οι ασθενείς προκειµένου να 

µπορέσουν να επισκεφθούν έναν ιατρό του ασφαλιστικού τους ταµείου και η 

ταλαιπωρία που υφίστανται από αυτήν την αναµονή πολλές φορές δηµιουργούν τις 

απαραίτητες συνθήκες ώστε να καταφύγουν στον ιδιωτικό τοµέα. Το ιατρικό 

προσωπικό, εξαιτίας της ιδιαίτερης θέσης που κατέχει στον χώρο της υγείας, όχι µόνο 

αγνοεί την έννοια του κόστους αλλά την θεωρεί αρµοδιότητα τρίτων. Ο ιατρός 

προκαλεί µία σειρά από παρεπόµενα της ιατρικής επίσκεψης κόστη είτε άµεσα µε την 

αλόγιστη χορήγηση φαρµάκων είτε έµµεσα παραγγέλλοντας µία σειρά από µη 

απαραίτητες ιατρικές πράξεις. Το Ταµείο Ασφάλισης, από την µεριά του, όσο οι 

αµοιβές του προσωπικού που απασχολεί διατηρούνται σε χαµηλά επίπεδα και το 
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κράτος καλύπτει τα τυχόν ελλείµµατα του κλάδου υγείας του, δεν εγείρει καµία 

αξίωση για τον περιορισµό του κόστους. Τέλος η κοινωνία και το κράτος 

ενδιαφέρονται για τις αυξηµένες δαπάνες υγείας (δηµόσιες και ιδιωτικές) όσον 

αφορά τα αποτελέσµατά τους στη βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσµού 

αλλά και των θεµάτων που άπτονται της απώλειας παραγωγικότητας και 

δευτερευουσών παρενεργειών.  

 

Συµπερασµατικά λοιπόν, η οικονοµική προσέγγιση είναι η ευρύτερη: εκφράζει την 

έννοια του κόστους και από την οπτική γωνία του χρήστη των υπηρεσιών φροντίδας 

υγείας και της κοινωνίας γενικότερα. Η λογιστική προσέγγιση εκφράζει την έννοια 

του κόστους από την οπτική γωνία του διαχειριστή ενός προϋπολογισµού –της 

διοίκησης του ΙΚΑ επί παραδείγµατι.  

 

2.6  Το πρόβληµα του έµµεσου κόστους της οικονοµικής προσέγγισης 

 

Ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα, τα οποία συνήθως αναδύονται στη διαδικασία 

της κοστολόγησης, είναι αυτό που αφορά τον τρόπο µε τον οποίο θα αποτιµηθεί το 

έµµεσο κόστος, όπως αυτό ορίστηκε προηγουµένως σύµφωνα µε την οικονοµική 

προσέγγιση. Θα πρέπει να τονισθεί ότι είναι σηµαντικό να µην περιορίζεται η 

κοστολογική ανάλυση στις δαπάνες. Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και άλλοι πόροι 

οι οποίοι καταναλώνονται και των οποίων η κατανάλωση δεν εκφράζεται σε τιµές 

αγοράς. Όσον αφορά τις υπηρεσίες υγείας οι βασικοί πόροι, οι οποίοι ενώ 

καταναλώνονται δεν εκφράζονται σε τιµές αγοράς, είναι ο χρόνος των εθελοντών 

(volunteer time) και ο χαµένος χρόνος του ασθενή και της οικογένειάς τους (leisure 

time) (Drummond Et al, 1996). Π.χ στην περίπτωση της κοστολόγησης της ιατρικής 

επίσκεψης πρέπει να εκτιµηθεί ο χαµένος χρόνος των εξεταζόµενων, καθώς και των 

πιθανών συνοδών τους, κατά τη µετάβαση από τον τόπο κατοικίας στον τόπο της 

εξέτασης.  

 

Ο ορισµός νοµισµατικής αξίας για το χαµένο χρόνο είναι ένα δύσκολο εγχείρηµα. Θα 

µπορούσε να οριστεί µε βάση το µέσο ή το κατώτερο ηµεροµίσθιο, τα οποία µπορούν 

να θεωρηθούν ικανοποιητικοί δείκτες του κόστους ευκαιρίας. Στη συνέχεια θα πρέπει 

να εξετασθεί το στοιχείο του από πόσο µακρινές περιοχές από το σηµείο της 

εξέτασης προέρχονται οι εξεταζόµενοι και ποιο ποσοστό από αυτούς συνοδεύεται 

από συγγενικό πρόσωπο, ώστε να εκτιµηθεί η µέση διάρκεια χαµένου χρόνου. Λόγω 
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λοιπόν των προφανών δυσχερειών στη συλλογή των στοιχείων και του έντονα 

υποκειµενικού χαρακτήρα της νοµισµατικής αποτίµησης του χαµένου χρόνου, η πιο 

συνηθισµένη πρακτική, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, είναι να µην κοστολογείται ο 

χαµένος χρόνος στη βασική ανάλυση κόστους.  

 

Επιπρόσθετα προκύπτει και το πρόβληµα της διαφυγούσας παραγωγής ή του 

διαφυγόντος εισοδήµατος. Αυτά αποτιµώνται µε το κριτήριο της παρούσας αξίας. 

Έτσι θα πρέπει να επιλέξουµε ανάµεσα σε ένα συντελεστή προεξόφλησης καθώς και 

να ορίσουµε ένα χρονικό ορίζοντα αναφοράς-διεργασίες που εντείνουν τα 

προβλήµατα υπολογισµού κόστους(Υφαντόπουλος 2004 ) 

 

Ειδικά όσον αφορά στην ιατρική επίσκεψη, η οποία εξετάζεται στην παρούσα 

εργασία, είναι σηµαντικό να εκτιµηθεί και η µέση χρονική διάρκεια της αναµονής, 

από την στιγµή της εκφρασµένης ανάγκης για ιατρική επίσκεψη έως την 

πραγµατοποίησή της καθώς και οι επιπτώσεις αυτής της αναµονής στην υγεία του 

ασθενούς. Σ’ αυτό το σηµείο επανέρχεται το κρίσιµο ζήτηµα της οπτικής γωνίας 

κάτω από την οποία εξετάζεται το κόστος. Επιπλέον, ζητήµατα όπως ο χρόνος 

αναµονής, αφορούν µάλλον την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών παρά την 

κοστολόγησή τους αυτή καθεαυτή, τουλάχιστον κάτω από την οπτική γωνία του 

διαχειριστή ενός Οργανισµού παροχής υπηρεσιών υγείας. Εξάλλου, η διαθεσιµότητα 

κάθε πόρου έχει δύο όψεις, την ποσοτική και την ποιοτική. Η κοστολογική ανάλυση 

εξετάζει βασικά την ποσοτική όψη της διαθεσιµότητας των πόρων.  

 

Συµπερασµατικά, η κοστολόγηση είναι µια διαδικασία η οποία δεν µπορεί να 

τυποποιηθεί µε απόλυτο τρόπο. Πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να ορίζονται οι 

παραδοχές κάτω από τις οποίες αυτή πραγµατοποιείται. Ο προσδιορισµός του 

έµµεσου κόστους της οικονοµικής προσέγγισης είναι ένα ιδιαίτερα ασαφές και 

δύσκολο εγχείρηµα, το οποίο, επιπλέον, έχει έντονα υποκειµενικό χαρακτήρα. Η 

λογιστική προσέγγιση είναι στενότερη από την οικονοµική, αλλά σαφέστερα 

προσδιορίσιµη. Επιπλέον, εκφράζει την έννοια του κόστους από την οπτική γωνία 

του διαχειριστή ενός προϋπολογισµού.  
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2.7  Ιδιαιτερότητες κοστολόγησης των προϊόντων /υπηρεσιών υγείας 

 

Ειδικότερα στον τοµέα της υγείας, ο προσδιορισµός και η µέτρηση των προϊόντων» 

των υπηρεσιών υγείας εµφανίζει ιδιαιτερότητες σε σχέση µε άλλους τοµείς της 

παραγωγής, δεδοµένου ότι τα νοσοκοµεία αντιµετωπίζουν  κατά  κανόνα  ένα 

εξαιρετικά µεγάλο φάσµα ασθενειών και περιπτώσεων για νοσηλεία. Το γεγονός 

αυτό αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό θέµα για τη ∆ιοίκηση ενός νοσοκοµείου και 

συνδέεται άµεσα µε την αποτελεσµατικότερη διοίκηση και διαχείριση αυτού και εν 

τέλει µε την οικονοµική αποτελεσµατικότητα και βιωσιµότητα του. Αυτή και µέσα 

από τις οικονοµίες κλίµακας ως προς την «παραγωγή»  έργου υγείας οδηγεί 

επακόλουθα σε εξοικονόµηση πόρων και αύξηση της δυνατότητας κάλυψης 

µεγαλύτερου εύρους περιπτώσεων-βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης 

υπηρεσίας υγείας (Hollingswork, Parkin 2001).   

Ως εκ τούτου, πρωταρχικής σηµασίας για την κοστολόγηση σε ένα νοσοκοµείο είναι 

να µπορέσει να επιτύχει µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια σύνδεση του 

κόστους που προκαλεί σε αυτό κάθε ασθενής (µονάδα προϊόντος) µε τον ίδιο τον 

ασθενή. 

∆εδοµένου ότι κάθε ασθενής αποτελεί για το νοσοκοµείο µία ξεχωριστή περίπτωση, 

για    να    επιτευχθεί    κοστολόγηση    µεγάλης    ακρίβειας,    απαιτείται    απόλυτη 

συγκεκριµενοποίηση των πόρων που αυτός καταναλώνει. Κατά συνέπεια, για την 

«κοστολόγηση των ασθενών» ακριβέστερη µέθοδος από αυτές που αναφέρθηκαν 

ανωτέρω θεωρείται η «κοστολόγηση ακολουθίας έργου». 

Αντίθετα, η «κοστολόγηση διαδικασιών» που επιµερίζει τα διάφορα κόστη κατά 

µέσο όρο σε  έναν  µεγάλο αριθµό εργασιών, δεν ενδείκνυται για την κοστολόγηση 

ασθενών, οι οποίοι καταναλώνουν σηµαντικά διαφοροποιηµένους πόρους, καθώς δεν 

µπορεί να επιτευχθεί η επιδιωκόµενη ακρίβεια. 

Ακολουθώντας την «κοστολόγηση ακολουθίας έργου» στην περίπτωση των 

ασθενών, η εργασία και οι άµεσες προµήθειες, που χρειάζεται κάθε ασθενής, 

συνδέονται άµεσα µε αυτόν. Για να γίνει η σύνδεση αυτή δεν χρειάζεται απαραίτητα 

άµεση παρατήρηση του κάθε ασθενή ξεχωριστά. 

Στην κατεύθυνση αυτή µπορεί να συµβάλλει η χρησιµοποίηση του συστήµατος 

«Οµοιογενών ∆ιαγνωστικών Κατηγοριών» (DRG's). Με την χρησιµοποίηση των 

«Οµοιογενών ∆ιαγνωστικών Κατηγοριών» και τη διεξαγωγή ειδικών µελετών, 

αποδίδεται πιο εύκολα το κόστος της άµεσης εργασίας και των υλικών σε κάθε ασθενή 

σύµφωνα µε την αναµενόµενη συνηθισµένη κατανάλωση για το συγκεκριµένο DRG. 
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Βέβαια, η εκπόνηση τέτοιων µελετών αποτελεί για το νοσοκοµείο µία σηµαντική 

δαπάνη, κοστίζει ωστόσο σε αυτό λιγότερο σε σχέση µε την εξατοµικευµένη 

παρατήρηση του κάθε ασθενή. 

 

 

2.8  Σύστηµα «Οµοιογενών ∆ιαγνωστικών Κατηγοριών» (DRG's) 

  

Τα DRG's (Οµοιογενείς ∆ιαγνωστικές Κατηγορίες) προέρχονται από τις Η.Π.Α και 

αποτελούν έκφανση των µικτών συστηµάτων ιατρικών περιπτώσεων (case mix systems). 

To σκεπτικό για την ανάπτυξη τους ήταν η προσπάθεια να κατηγοριοποιηθούν και να 

ενταχθούν σε οµάδες οι ατελείωτες κατηγορίες ασθενών στα νοσοκοµεία, σύµφωνα µε 

εκ των προτέρων προσδιορισµένα χαρακτηριστικά. Με τα συστήµατα των DRG's 

οµαδοποιούνται όµοιες περιπτώσεις ασθένειας και παράλληλα γίνεται χρήση µίας σειράς 

µεταβλητών (πχ. αρχική ιατρική διάγνωση, πιθανές επιπλοκές της ασθένειας, την ηλικία, 

το φύλο, τη βαρύτητα της ασθένειας). Τα DRG's παρέχουν τη δυνατότητα να 

απεικονισθούν οι τυχόν υφιστάµενες ιατρικές διαφοροποιήσεις στη θεραπεία (medical 

variations), οι υφιστάµενες διαφοροποιήσεις στη χρήση των πόρων και του κόστους 

µεταξύ ιατρικών τµηµάτων, ειδικοτήτων κλπ. Τα DRG's οφείλουν τη δηµιουργία τους 

στην προσπάθεια να ξεπεραστεί η ανεπάρκεια µέτρων που είχαν χρησιµοποιηθεί στο 

παρελθόν, όπως ο αριθµός των νοσηλευθέντων ασθενών, η µέση διάρκεια νοσηλείας 

κ.α., τα οποία δεν αποτυπώνουν πληροφορίες, που να µπορούν να αξιοποιηθούν από τη 

∆ιοίκηση του νοσοκοµείου. 

Μέσω των DRG’s είναι εφικτός ο έλεγχος επιµέρους προϋπολογισµών σε κάθε τµήµα ή 

υπηρεσία νοσοκοµείου. Καταλήγουµε λοιπόν στο συµπέρασµα πως τα DRG’s αποτελούν 

τη βάση του κλινικού προϋπολογισµού και της διαχείρισης των νοσοκοµειακών 

πόρων(Γείτονα 1997)   

 

2.9 Τρόποι επιµερισµού του έµµεσου λογιστικού κόστους σύµφωνα µε τις τρέχουσες 

µεθόδους κοστολόγησης 

 

Σύµφωνα µε τον ισχύοντα σήµερα τρόπο κοστολόγησης, το «γενικά κόστη» (overhead 

costs), που αφορούν στην όλη λειτουργία του Νοσοκοµείου κατά κανόνα υπολογίζονται 

και διαιρούνται µε το σύνολο των ηµερών νοσηλείας, προκειµένου να προσδιοριστεί το 

ηµερήσιο κόστος νοσηλείας. Με την εφαρµογή αυτού του τρόπου επιµερισµού, προκύπτει 

ίδιο ηµερήσιο κόστος νοσηλείας για κάθε ασθενή, ανεξάρτητα από το κλινικό του 
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πρόβληµα, το επίπεδο φροντίδας που χρειάζεται κατά την παραµονή του στο νοσοκοµείο 

ή τη διάρκεια παραµονής του (Length of Stay, LOS) κλπ. Εντούτοις, έχει παρατηρηθεί ότι 

όλα τα «γενικά κόστη» ενός Νοσοκοµείου δεν διαφέρουν στη βάση της ηµερήσιας 

νοσηλείας. Για παράδειγµα,«γενικά κόστη (overhead costs), που σχετίζονται µε την 

«εισαγωγή των ασθενών» µεταβάλλονται ανάλογα µε τον αριθµό των εισαγοµένων 

ασθενών και όχι µε βάση τις ηµέρες νοσηλείας. Επιπλέον, το κόστος ηµερήσιας 

νοσηλείας δεν είναι το ίδιο για όλους τους ασθενείς, π.χ. ασθενείς που έχουν σύντοµη 

παραµονή στο νοσοκοµείο, χρειάζονται όµως εντατική νοσηλευτική φροντίδα έχουν 

υψηλότερο νοσηλευτικό κόστος ανά ηµέρα νοσηλείας συγκριτικά µε άλλους που 

παραµένουν περισσότερο στο νοσοκοµείο, χρειάζονται όµως ελάχιστη νοσηλευτική 

φροντίδα. Εποµένως, η κατανοµή του έµµεσου κόστους σύµφωνα µε τον ισχύοντα τρόπο 

κοστολόγησης µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές στρεβλώσεις στην κατανοµή του 

νοσηλευτικού κόστους σε κάθε ασθενή, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που υπάρχουν 

σηµαντικές διαφοροποιήσεις στη νοσηλευτική φροντίδα αυτών. 

Με τον ισχύοντα τρόπο κοστολόγησης µπορεί επίσης να παρατηρηθεί κατάταξη στο 

«έµµεσο κόστος» εξόδων, που µπορούν να συσχετισθούν άµεσα µε τον ασθενή, (όπως 

π.χ. ο φάκελος του ιατρικού του αρχείου). Αυτό σηµαίνει, ότι ως προς τα κόστη αυτά 

µπορεί ο επιµερισµός στους ασθενείς να γίνεται «ανά ηµέρα νοσηλείας». Αποτέλεσµα 

αυτού είναι να χρεώνεται ο ασθενής επιπλέον ή πολλαπλάσια σε σχέση µε την 

πραγµατική κατανάλωση που έκανε, για κάποια υλικά ή υπηρεσίες, που χρησιµοποιεί 

κατά την παραµονή του στο νοσοκοµείο. 

Όταν πρόκειται για ορισµένα αντικείµενα µικρής αξίας (όπως πχ. ο φάκελος του 

αρχείου) ή για αντικείµενα, που είναι δύσκολο να συνδεθούν µε τον κάθε ασθενή 

χωριστά (π.χ. το κόστος του πλυντηρίου για το νοσοκοµείο), ανακύπτει ο 

προβληµατισµός κατά πόσον αξίζει να αποδοθεί το κόστος τους σε κάθε ασθενή, 

δεδοµένου ότι η συγκέντρωση των αντίστοιχων στοιχείων είναι δαπανηρή. Έτσι, σε 

κάποιες τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται το κόστος για την απόκτηση της σχετικής 

πληροφορίας να είναι µεγαλύτερο από την αξία της ίδιας της πληροφορίας. Εποµένως, 

κάποια κόστη θεωρούνται ως έµµεσα, όχι επειδή δεν υπάρχει σχέση αιτίας - 

αποτελέσµατος ανά ασθενή, αλλά επειδή είναι πολύ δαπανηρό να βρεθεί επακριβώς η 

σχέση αυτή. Ως εκ τούτου, κριτήριο για την κατάταξη κάποιου κόστους σε «άµεσο» ή 

«έµµεσο» θα πρέπει να αποτελεί - πέρα από την δυνατότητα άµεσης σύνδεσης του µε 

συγκεκριµένο ασθενή - και το σχετικό κόστος για την απόκτησης της πληροφορίας, 

καθώς και το τελικό όφελος που προκύπτει για το νοσοκοµείο από την ακριβέστερη 

πληροφόρηση 
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2.10 Η µέθοδος υπολογισµού κόστους µε βάση τις υγειονοµικές δραστηριότητες. 

 

Η µέθοδος κοστολόγησης µε βάση τις δραστηριότητες βασίζεται στην αντίληψη 

σύµφωνα µε την οποία κάθε ασθενής που επισκέπτεται το νοσοκοµείο για την 

πραγµατοποίηση εξετάσεων ή παραµένει σε αυτό για κάποιο χρονικό διάστηµα αποτελεί 

ιδιαίτερη περίπτωση και θα πρέπει να του καταλογίζεται το ακριβές κόστος των 

συγκεκριµένων υγειονοµικών υπηρεσιών που χρησιµοποίησε. 

Τα κόστη σε ένα νοσοκοµείο διακρίνονται - όπως έχει ήδη αναφερθεί - σε άµεσα και 

έµµεσα. Τα άµεσα κόστη µπορούν εύκολα να συνδεθούν µε κάθε ασθενή. ∆υσκολίες 

ανακύπτουν κατά τον επιµερισµό του «έµµεσου κόστους» του νοσοκοµείου στα τελικά 

προϊόντα (ασθενείς) ή υπηρεσίες, δεδοµένου ότι τα νοσοκοµεία παρέχουν ένα µεγάλο 

φάσµα υπηρεσιών (π.χ. εξετάσεις, εγχειρήσεις κλπ), το κόστος των οποίων µπορεί στην 

πράξη να είναι σηµαντικά διαφοροποιηµένο. Στην πραγµατικότητα, το θέµα του 

«έµµεσου κόστους» ήταν εκείνο, που οδήγησε στην ανάπτυξη της υπό εξέταση µεθόδου. 

Η προσέγγιση που ακολουθεί, αποβλέπει - µέσα από την χρησιµοποίηση ορισµένων 

εργαλείων - στην ακριβέστερη µέτρηση του τελικού κόστους (άµεσου και έµµεσου), που 

προκαλεί σε ένα Νοσοκοµείο /Οργανισµό Υγείας κάθε ασθενής εξατοµικευµένα, 

ανάλογα µε τις υπηρεσίες που χρησιµοποίησε (θεραπείες, φάρµακα κλπ) ή κάθε οµάδα 

ασθενών, αν χρησιµοποιείται το σύστηµα «∆ιαγνωσµένων Κατηγοριών Ασθενειών» 

(∆ΚΑ). Στην τελευταία περίπτωση ο ασθενής εντάσσεται σε συγκεκριµένη διαγνωστική 

κατηγορία ανάλογα µε το κλινικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει (οµαδοποίηση ασθενών 

µε παρόµοιο κλινικό πρόβληµα) και το κόστος που προκαλεί υπολογίζεται κατά 

προσέγγιση. 

Το ισχύον σύστηµα που ακολουθείται σήµερα για τον επιµερισµό του «έµµεσου 

κόστους» στην βιοµηχανία γενικά, αλλά και στα νοσοκοµεία/ οργανισµούς υγείας είναι η 

χρησιµοποίηση µίας µόνο βάσης επιµερισµού (application base). Οι βάσεις που συνήθως 

χρησιµοποιούνται τείνουν να επικεντρώνουν στην ποσότητα. Για παράδειγµα, στα 

νοσοκοµεία λαµβάνεται συνήθως ως βάση επιµερισµού ο αριθµός των ασθενών που 

νοσηλεύτηκαν ή οι ηµέρες νοσηλείας κλπ. Παρόλα αυτά, η ποσότητα µπορεί να µην 

αποτελεί πάντα την καταλληλότερη βάση για ακριβή επιµερισµό του έµµεσου κόστους; 

Μία άλλη βάση που χρησιµοποιείται στη βιοµηχανία για να υπολογιστεί µέσα σε ένα 

τµήµα παραγωγής το «έµµεσο κόστος» που θα καταλογιστεί σε κάθε µονάδα παραγωγής 

είναι η «αξία του συνολικού χρόνου διευθέτησης» του τµήµατος σε σχέση µε τον αριθµό 

των µονάδων που παράγονται στο χρόνο αυτόν. Η χρησιµοποίηση της βάσης αυτής 
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προϋποθέτει, ότι όλες οι εργασίες που διενεργούνται µέσα σε ένα τµήµα παράγουν τον 

ίδιο περίπου αριθµό µονάδων. Αν όµως δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο στην πράξη, υπάρχει 

πιθανότητα κάποιες µονάδες παραγωγής να υποκοστολογηθούν ή να 

υπερκοστολογηθούν. 

Η κοστολόγηση βάσει των υγειονοµικών δραστηριοτήτων ασχολείται κατά βάση µε το 

θέµα του «έµµεσου κόστους» και θεωρεί ότι το τελευταίο αποτελεί για ένα Νοσοκοµείο/ 

Οργανισµό Υγείας σηµαντικό παράγοντα για την ακρίβεια της τελικής κοστολόγησης 

των υπηρεσιών υγείας που παρέχει. Η µέθοδος αυτή καθίσταται σηµαντικό εργαλείο για 

ένα νοσοκοµείο, όταν το «έµµεσο κόστος» αποτελεί µεγάλο ποσοστό του συνολικού 

κόστους, που καταλογίζεται σ' έναν ασθενή. Κατά συνέπεια, σε περιπτώσεις ασθενών, 

που το «κόστος» τους επικεντρώνεται κυρίως σε άµεση εργασία και υλικά (προµήθειες - 

φάρµακα κλπ), η χρησιµοποίηση της µεθόδου αυτής δεν είναι απαραίτητη, µπορεί 

µάλιστα να οδηγήσει και σε σφάλµατα. Η ειδοποιός διαφορά της «κοστολόγησης βάσει 

δραστηριοτήτων» σε σχέση µε άλλες µεθόδους κοστολόγησης είναι, ότι προτείνει 

επανεξέταση του τρόπου επιµερισµού του «έµµεσου κόστους» σε ένα νοσοκοµείο. 

Επισηµαίνει τη διαφορά που υπάρχει µεταξύ υπολογισµού του κόστους µε βάση την 

ποσότητα και υπολογισµού του µε βάση τις υγειονοµικές δραστηριότητες.. Τονίζει δε την 

πιθανότητα υπερκατανοµής γενικού κόστους σε προϊόντα που είναι σε µεγάλες 

ποσότητες και υποκατανοµής σε προϊόντα που βρίσκονται σε µικρές ποσότητες, όταν ο 

επιµερισµός του «γενικού κόστους» γίνεται µε βάση την ποσότητα. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα κόστη ενός νοσοκοµείου χωρίζονται σε άµεσα και έµµεσα. 

Τα άµεσα κόστη µπορούν εύκολα να συνδεθούν µε τον κάθε ασθενή, καθώς αφορούν 

υπηρεσίες, που απευθύνονται αποκλειστικά σε αυτόν. ∆υσκολίες ανακύπτουν κατά τον 

προσδιορισµό του «έµµεσου κόστους» (overhead costs), καθώς αυτό αφορά στην όλη 

λειτουργία του νοσοκοµείου. Η µέθοδος κοστολόγησης «µε βάση τις δραστηριότητες» 

ασχολείται κατά κύριο λόγο µε το ζήτηµα της κατανοµής του «έµµεσου κόστους» σε ένα 

νοσοκοµείο. 

Η µεθοδολογία που ακολουθείται στηρίζεται σε µία βασική αρχή κατανοµής του 

κόστους: ότι όσο µεγαλύτερη ακρίβεια θέλουµε να επιτύχουµε στην κοστολόγηση, τόσο 

περισσότερες βάσεις επιµερισµού για τα γενικά κόστη του νοσοκοµείου χρειάζεται να 

χρησιµοποιήσουµε.- και αυτό γιατί τα διάφορα κόστη ποικίλλουν όσον αφορά 

διαφορετικά αντικείµενα. Σε αυτήν τη βασική αρχή κατανοµής, η υπό εξέταση 

µεθοδολογική προσέγγιση εισάγει τους όρους «οδηγοί κόστους» και «δραστηριότητες». 

Σύµφωνα µε την υπό εξέταση µεθοδολογική προσέγγιση, η καθοδική διαδικασία 

κατανοµής του έµµεσου κόστους σε ασθενείς/ οµάδες ασθενών γίνεται σε δύο στάδια: 
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Κατά το α' στάδιο: το γενικό νοσοκοµειακό κόστος (hospital overhead costs) 

κατανέµεται σε «κέντρα δραστηριοτήτων» (activity centers). 

Κατά το β' στάδιο, τα έµµεσα κόστη αντιστοιχίζονται µέσω των «κέντρων 

δραστηριοτήτων» στους ασθενείς µε τη χρήση κατάλληλων οδηγών κόστους, που 

µετρούν τι καταναλώνει ο κάθε ασθενής από τους «πόρους» των δραστηριοτήτων των 

κέντρων. 

Η υλοποίηση του α' σταδίου προϋποθέτει: 

1. καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα σε ένα τυπικό 

νοσοκοµείο και διάκριση τους σε γενικές (πχ. διοικητικές, οικονοµικές κλπ) και σε 

δραστηριότητες που αφορούν την παροχή ιατρικής ή υποστηρικτικής φροντίδας προς τον 

ίδιο τον ασθενή. 

2. δηµιουργία µερικών διακριτών «κέντρων δραστηριοτήτων» στο νοσοκοµείο, τα οποία 

περιλαµβάνουν διάφορες επιµέρους δραστηριότητες συναφείς µεταξύ τους. 

3. εντοπισµός των «πηγών» (πχ. γενική επίβλεψη, συντήρηση εξοπλισµού κλπ), που 

δηµιουργούν «γενικό κόστος» (overhead cost) στο νοσοκοµείο και διάκριση τους σε 

κατηγορίες κόστους ανάλογα µε τη φύση αυτών. 

4. κατανοµή ποσοστού από τις κατηγορίες γενικού νοσοκοµειακού κόστους στα διάφορα 

κέντρα δραστηριότητας του νοσοκοµείου, που έχουν ήδη προσδιοριστεί. Η 

χρησιµοποίηση της µεθόδου αυτής προϋποθέτει την ύπαρξη στο Νοσοκοµείο ενός 

πληροφοριακού συστήµατος, που να περιλαµβάνει και να µπορεί να επεξεργάζεται 

δεδοµένα και στοιχεία για τις δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα σε αυτό και τις 

υπηρεσίες που παρέχονται 

 

Η εφαρµογή της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων από ένα τυπικό νοσοκοµείο 

απαιτεί την ύπαρξη σ' αυτό ενός πληροφοριακού συστήµατος, στο οποίο θα υπάρχουν 

διαθέσιµα λεπτοµερή στοιχεία για όλες τις δραστηριότητες, που λαµβάνουν χώρα σε 

αυτό. Η προϋπόθεση αυτή δηµιουργεί µία πρώτη δυσκολία εφαρµογής, καθώς η συλλογή 

των απαραίτητων δεδοµένων που απαιτεί η µέθοδος αυτή κοστολόγησης είναι αφενός 

χρονοβόρα, αφετέρου δαπανηρή. Επιπλέον, χρειάζεται να υπάρχουν στο νοσοκοµείο 

ειδικά εκπαιδευµένα άτοµα, που να µπορούν να εφαρµόσουν την υπό εξέταση µέθοδο. 

Σε σχέση µε τον ισχύοντα τρόπο κοστολόγησης, η µέθοδος αυτή είναι πιο περίπλοκη και 

λεπτοµερειακή, αφού σύµφωνα µε αυτή τα κόστη κατανέµονται σε διαφορετικές 

«δεξαµενές δραστηριοτήτων», καθεµία από τις οποίες υποδιαιρείται σε µερικές 

διαφορετικές δραστηριότητες. Η διαδικασία αυτή απαιτεί λεπτοµερή µελέτη των 
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λογιστικών - οικονοµικών αρχείων του νοσοκοµείου καθώς και λεπτοµερή έρευνα για τη 

συγκέντρωση πληροφοριών κόστους καθώς και άλλων πληροφοριών για συγκεκριµένες 

δραστηριότητες. Σε ορισµένες δε περιπτώσεις, οι πληροφορίες που χρειάζεται το 

σύστηµα κοστολόγησης «βάσει των δραστηριοτήτων» είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο 

να βρεθούν 

Η επιτυχηµένη εφαρµογή του συστήµατος κοστολόγησης βάσει των δραστηριοτήτων 

χρειάζεται ακόµα αλλαγή στην νοοτροπία όλου του νοσοκοµειακού προσωπικού, από 

τους γιατρούς και τις νοσηλεύτριες έως το διοικητικό προσωπικό καθώς και 

επανεκπαίδευση αυτού και εν τέλει στροφή του µάνατζµεντ του νοσοκοµείου από µία 

τµηµατική άποψη για τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες, που επιτελούνται σε αυτό, 

σε µία περισσότερο διαλειτουργική άποψη (cross functional view). Σε κάθε πάντως 

περίπτωση, θα πρέπει να συνυπολογίζεται το κόστος, που προκαλεί η εφαρµογή της 

µεθόδου αυτής στο νοσοκοµείο, σε σχέση µε το τελικό όφελος που προκύπτει από την 

απόκτηση των σχετικών πληροφοριών κόστους και την συνακόλουθη συµβολή τους στην 

οικονοµική αποτελεσµατικότητα του νοσοκοµείου. Είναι δε προφανές πως η εφαρµογή 

του στο ελληνικό σύστηµα υγείας µε τα ως τώρα δεδοµένα είναι κάτι παραπάνω από 

δυσχερής( Κότσιφος-Κούνουπας 2006)  

 

3.Μεθοδολογικά ζητήµατα 

 

3.1. Υπάρχουσα πολιτική εκτίµησης κόστους Μ.Ε.Ν.Ν.- Πρόκληση της παρούσης 

έρευνας 

 

Οι µονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών έχουν πολύ υψηλό κόστος νοσηλείας, από τα 

υψηλότερα του ιατρικού κλάδου.  Το κόστος της µονάδας διαχωρίζεται σε δύο βασικούς 

άξονες, ο πρώτος αφορά στο κόστος παραµονής και ο δεύτερος στο ιατρικό κόστος που 

περιλαµβάνει (Μηχανολογικό εξοπλισµό, εργαστηριακές εξετάσεις, ακτινολογικές 

εξετάσεις, φαρµακευτική αγωγή καθώς και όλες τις υπόλοιπες υποστηρικτικές αγωγές) 

(Leftakis A., Geitona M, 2001). 

 

Η κοστολόγηση που εφαρµόζεται σήµερα από τα νοσοκοµεία βασίζεται  στον 

τιµοκατάλογο που έχει εκδοθεί από το υπουργείο υγείας και πρόνοιας και αφορά σε όλες 

τις ιατρικές πράξεις, οι οποίες είναι κοινές για όλα τα νοσοκοµεία, ανεξαρτήτως ιατρικού 

και νοσηλευτικού δυναµικού, καθώς και µηχανολογικού εξοπλισµού, που σαφώς 

ανεβάζει το κόστος νοσηλείας.  Με τον προαναφερόµενο τρόπο κοστολόγησης υπάρχει 
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µεγάλη διαφορά του πραγµατικού κόστους και του κόστους που πηγάζει από τον κοινό 

τιµοκατάλογο.  

 

Επιπλέον, µε αυτόν τον τρόπο δεν είναι δυνατόν να γίνουν συγκρίσεις ακόµα και µεταξύ 

των ασθενών του ίδιου νοσοκοµείου καθώς κάποιος µπορεί να έχει χρησιµοποιήσει 

παραπάνω υπηρεσίες του νοσοκοµείου από κάποιον άλλο και στην κοστολόγηση να 

φαίνονται το ίδιο, λόγω µη ορθού καταµερισµού και επιµερισµού του κόστους.   

 

Επιπροσθέτως πρέπει να αναφερθεί πως στην Ελλάδα υπάρχει το λεγόµενο “κλειστό 

νοσήλιο”, µε το οποίο γίνεται η απόδοση των χρηµάτων από τα ασφαλιστικά ταµεία.  

Στο “κλειστό νοσήλιο” περιλαµβάνονται όλες οι ιατρικές πράξεις και η κοστολόγηση 

τους και βάση αυτού έχει ορισθεί η αποζηµίωση των νοσοκοµείων από τα ασφαλιστικά 

ταµεία(Γείτονα , Υφαντόπουλος 1995).  Το εν λόγω νοσήλιο βασίζεται στην ηµερήσια 

παραµονή στο νοσοκοµείο και διαχωρίζεται ανάλογα µε την κλινική που νοσηλεύεται ο 

κάθε ασθενής. (δηλ. Για χειρουργικά περιστατικά το ταµείο αποδίδει 73 ευρώ στο 

νοσοκοµείο για κάθε ηµέρα παραµονής του ασθενούς, για παθολογικά περιστατικά 60 

ευρώ/ηµέρα κ.ο.κ.).  

 

3.2. Μεθοδολογία έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη φύση του µεταβλητού κόστους της έρευνας κατά τη 

γέννηση του-καταγραφή του κόστους των αναλωσίµων, εργαστηριακών εξετάσεων κ.α. 

παράλληλα µε την κλινική λειτουργία της µονάδας. Φέρει δηλαδή τη φύση της 

προοπτικής µελέτης. 

 

Στην έρευνα καταγράφονται στοιχεία από τις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 

των νοσοκοµείων του νοµού Ηρακλείου:΄΄Βενιζέλειο- Πανάνειο’’ και ΄΄Πανεπιστηµιακό 

Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου(Πα.Γ.Ν.Η.)’’. 

 

Η καταγραφή των δεδοµένων κόστους έγινε µε τη χρήση ερευνητικού 

πρωτοκόλλου(Βλ.παράρτηµα: Π1). 

 

Έτσι, καταγράφηκαν στοιχεία κόστους-καθώς και λοιπής φύσης 

επιδηµιολογικά(συµπληρώνονται από γιατρούς των µονάδων)και δηµογραφικά στοιχεία-

από όλα τα νεογνά µέσα στην περίοδο παρακολούθησης 14/06/2006-14/07/2006. 
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Το ενοποιηµένο δείγµα της µελέτης αποτελείται από 36 νεογνά(Καταγεγραµένες 

περιπτώσεις και στα δύο νοσοκοµεία). Αρχικά όµως παρουσιάζονται δεδοµένα µε βάση 

τα δύο νοσοκοµεία ξεχωριστά. Έτσι στο Πα.Γ.Ν.Η. το δείγµα αφορά 13 νεογνά 

(εξαιρέθηκε η περίπτωση ενός νεογνού λόγω αδυναµίας καταγραφής δεδοµένων-

πολύµηνης παραµονής αυτού εντός µονάδας) και στο Βενιζέλειο 23. Η ανάλυση των 

δεδοµένων είναι λοιπόν τριµερής 

 

Για να υπάρξει ορθή καταµέτρηση του κόστους είναι απαραίτητος ο διαχωρισµός της 

τιµολογιακής πολιτικής των ταµείων από αυτή του νοσοκοµείου.  Για την ανεύρεση του 

κόστους των ΜΕΝΝ λαµβάνονται υπόψη οι κάτωθι παράγοντες (Rogowski 1999): 

 

1) Κόστος παραµονής στη µονάδα, κλινο-ηµέρες. 

2) Κόστος θεραπείας. 

3) Φαρµακευτική αγωγή 

4) Εργαστηριακές εξετάσεις 

5) Συνοδευτικές αγωγές (π.χ. παρεντερική διατροφή) 

6) Κόστος µηχανολογικού εξοπλισµού και απόσβεση αυτού (π.χ. θερµοκοιτίδων, 

αναπνευστήρων κ.α.)  

7) Αναλώσιµα είδη (π.χ. πάνες, καθετήρες σίτισης, κυκλώµατα αναπνευστήρων 

κ.α.) 

 

Τα νεογνά ταξινοµήθηκαν σε δύο κατηγορίες ανάλογα α) µε το βάρος γέννησης και β) µε 

την ηλικία κύησης.  Η κάθε κατηγορία χωρίζεται σε πέντε υποκατηγορίες, οι οποίες, για 

το βάρος γέννησης είναι οι ακόλουθες: i) Νεογνά εξαιρετικά χαµηλού βάρους κατά τη 

γέννηση (ΕΧΒΓ)< 1000 γραµ., ii) Νεογνά πολύ χαµηλού βάρους κατά τη γέννηση 

(ΠΧΒΓ) 1000 γραµ≤ ΠΧΒΓ < 1500 γραµ, iii) Νεογνά χαµηλού βάρους κατά τη γέννηση 

(ΧΒΓ) 1500γραµ ≤ ΧΒΓ < 2500 γραµ, iv) Νεογνά κανονικού βάρους κατά τη γέννηση 

(ΚΒΓ) ΚΒΓ ≥ 2500 γραµ.v) Θάνατοι νεογνών 

 

Βάσει ηλικίας κύησης τα νεογνά διαχωρίζονται περαιτέρω σε αυτά µε α) ηλικία κύησης 

µικρότερης των 24 εβδοµάδων, β) µεταξύ 24 και 32 εβδοµάδων, γ) µεταξύ 32 και 37 

εβδοµάδων και δ) µεταξύ 37 και 42 εβδοµάδων-τελειόµηνα ,µη πρόωρα νεογνά  
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H τεχνική προσέγγισης κόστους ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των bottom-up 

µελετών η οποία εστιάζεται στη µέθοδο κοστολόγησης ανά δραστηριότητα (activity 

based costing). Η ανάλυση βασίζεται στη µίκρο-κοστολόγηση και επιλέχτηκε εξαιτίας 

της µη ύπαρξης εθνικών δεδοµένων ή πρότερης συνολικής καταγραφής (Geitona 

2006).Επιπλέον η ανάλυση αυτή ενδείκνυται για περιπτώσεις όπου τα πάγια έξοδα και τα 

έξοδα µισθοδοσίας αποτελούν σηµαντικό ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης( 

Wordsworth, Ludbrook,2003) Η κοστολόγηση βασίστηκε στις τιµές του Εθνικού 

Συστήµατος Υγείας (ΦΕΚ 157/91 Τεύχος Α) και στην ισχύουσα αποζηµίωση των 

ασφαλιστικών ταµείων µε το κλειστό νοσήλιο (ΦΕΚ 99Β/10-2-98) που αφορά στις 

ΜΕΝΝ (187 ευρώ/ηµέρα ) και για ενδιάµεση νοσηλεία (93 ευρώ/ηµέρα). Η οπτική της 

ανάλυσης αφορά την ενδονοσοκοµειακή οικονοµική αποτίµηση(άµεσο οικονοµικό 

κόστος, άµεσο και έµµεσο λογιστικό κόστος) λειτουργίας των Μ.Ε.Ν.Ν. των 

προαναφερθέντων νοσοκοµείων. Οπτικό πρίσµα: Το νοσοκοµείο. Ειδικότερα :Το κόστος 

της παρεντερικής διατροφής και της εντερικής σίτισης υπολογίστηκε µε βάση τα 

συστατικά που χρησιµοποιήθηκαν για κάθε νεογνό (National Guideline Clearinghouse, 

Agency for Healthcare Research and Quality 2002).  Το λειτουργικό κόστος  

επιµερίστηκε µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα τα οποία καταλαµβάνει η εντατική και η 

ενδιάµεση νοσηλεία ως προς τη συνολική έκταση του νοσοκοµείου.  

 

Το κόστος των λειτουργικών και πάγιων εξόδων των νοσοκοµείων (φως, νερό, 

τηλέφωνο) προσδιορίστηκε βάσει των στοιχείων των οικονοµικών υπηρεσιών των δύο 

νοσοκοµείων. ∆εν υπολογίζονται δε κόστη προµήθειας, µισθωµάτων κτιρίων, πάσης 

φύσης µεταφορών, καθαρισµού και ταχυδροµικών τελών λόγω έλλειψης παρατιθέµενων 

στοιχείων. 

    

Η κοστολόγηση γίνεται σε ευρώ και η πραγµατική κοστολόγηση του κάθε νεογνού θα 

υπολογιστεί από τον αριθµό των παρεχοµένων υπηρεσιών ανά νεογνό, 

πολλαπλασιάζοντας την εκάστοτε υπηρεσία που έχει χρησιµοποιηθεί επί το κόστος της 

και προσθέτοντας στο τέλος  το κόστος όλων των υπηρεσιών.  Το κόστος της κάθε 

υπηρεσίας θα βασιστεί στους τιµοκαταλόγους που έχουν εκδοθεί από το υπουργείο 

υγείας και πρόνοιας και αφορούν σε κάθε µία υπηρεσία ξεχωριστά.   Όσον αφορά στη 

φαρµακευτική αγωγή, οι τιµές που θα ληφθούν υπόψη θα ληφθούν από το κοστολόγιο 

της νοσοκοµειακής τιµής των φαρµάκων που έχει δηµοσιευτεί από το υπουργείο 

ανάπτυξης, δηλ. Τον υπεύθυνο φορέα τιµολόγησης των φαρµακευτικών προϊόντων.  
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Εκτός από το άµεσο κόστος που αφορά σε όλες τις προαναφερθείσες υπηρεσίες,  µεγάλη 

σηµασία έχει και εκείνο το άµεσο κόστος, που αφορά α) σε αµοιβές ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού της µονάδας β) σε αµοιβές ιατρών άλλων ειδικοτήτων π.χ. 

παιδοχειρουργών που δεν ανήκουν στη ΜΕΝΝ αλλά απασχολούνται από περιστατικά 

της µονάδας και γ)σε λοιπό προσωπικό 

 

Η κοστολόγηση λοιπόν του προσωπικού βασίζεται στις µισθολογικές καταστάσεις που 

προκύπτουν από αρχεία της ∆.Υ.Π.Ε. Κρήτης(καθώς τα νοσοκοµεία που εξετάσθησαν 

είναι του ΕΣΥ) και έγινε επιµερισµός ώστε να καταµετρηθεί και το τυχόν διαφυγόν 

κόστος προσωπικού που είναι εξίσου σηµαντικό µε το καθεαυτό κόστος µισθοδοσίας της 

µονάδας και διαφοροποιείται από νοσοκοµείο σε νοσοκοµείο (Princeton University 

2001).Πιο συγκεκριµένα:Το κόστος του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 

υπολογίστηκε µε βάση τον αριθµό των εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης στη ΜΕΝΝ 

και την ενδιάµεση νοσηλεία των δύο νοσοκοµείων.  Το κόστος του παραϊατρικού, 

διοικητικού, του λοιπού επιστηµονικού και βοηθητικού προσωπικού επιµερίστηκε µε 

βάση τον αριθµό νοσηλευθέντων εκάστου νοσοκοµείου. 

 

Μόλις ένα νεογνό σταµατήσει την µηχανική υποστηρικτική αναπνοή και το βάρος του 

έχει ανέλθει τουλάχιστον στα 2000γρ, εξέρχεται της µονάδας εντατικής νοσηλείας και 

µεταφέρεται στη µονάδα ενδιάµεσης νοσηλείας.  Στις µονάδες ενδιάµεσης νοσηλείας 

παρέχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες στο βρέφος όπως άµεση αναζωογόνηση, 

παρατεταµένη παρακολούθηση και άλλες θεραπείες έως ότου εξέλθει από το 

νοσοκοµείο.  Στις µονάδες ενδιάµεσης νοσηλείας παρέχονται εξίσου υψηλής αξίας 

υπηρεσίες µε τη µόνη διαφορά πως υπάρχει µικρότερος αριθµός ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού.  Πρέπει να προστεθεί η κοστολόγηση της µονάδας 

ενδιάµεσης νοσηλείας έγινε χωριστά. Έτσι προέκυψε το πραγµατικό κόστος νοσηλείας 

ενός νεογνού από την στιγµή της γέννησης µέχρι την ηµέρα εξόδου από το νοσοκοµείο. 

 

Μέσω των τελικών αποτελεσµάτων της επεξεργασίας όλων των καταγεγραµµένων 

δεδοµένων κόστους σε βάση δεδοµένων excel προκύπτουν και οι κύριες πηγές κόστους 

ανάµεσα στις προαναφερθείσες κατηγορίες(όπως αναλώσιµα, φαρµακευτική αγωγή, 

µηχανολογικός εξοπλισµός κτλ.) 
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 Το επόµενο στάδιο ήταν η εύρεση του ανά µονάδα κόστους το οποίο καταδεικνύεται 

από την εύρεση του µέσου κόστους νοσηλείας. Όπως γνωρίζουµε, εντός µίας 

νοσοκοµειακής µονάδας, το τελευταίο µπορεί να πάρει τη µορφή: 

1.Μέσου κόστους ανά ασθενή 

2.Κόστους ανά ηµέρα νοσηλείας 

3.Κόστους ανά αριθµό κλινών 

4.Κόστους ανά ιατρό ή σύνολο προσωπικού κ.α.(Υφαντόπουλος 2005) 

 

Στην παρούσα έρευνα η προκρινόµενη µεθοδολογία ενδεικνύει τη χρήση της µεθόδου 

µέσου κόστους ανά ασθενή και Μέσου Ηµερήσιου Κόστους ανά ασθενή .  

 

Αφού επιµερίσαµε το συνολικό κόστος των Μ.Ε.Ν.Ν. των δύο νοσοκοµείων ανά νεογνό-

χωριστά για κάθε νοσοκοµείο-προέκυψε το µέσο κόστος νοσηλείας ανά νεογνό . 

Αντιπαραβάλλεται δε το εν λόγω κόστος µε το µέσο κόστος νοσηλείας όπως αυτό 

προκύπτει από τα ταµεία(στατιστικά στοιχεία γραφείου κίνησης) 

 

Επιπλέον το Μέσο Ηµερήσιο Κόστος Νοσηλείας χρησιµοποιείται για εξαγωγή του 

πραγµατικού Συνολικού κόστους νοσηλείας για ΜΕΝΝ και ενδιάµεση µονάδα. Αυτό το 

µέγεθος εξήχθη ως εξής: Εν αρχή υπολογίστηκε το Μέσο Ηµερήσιο Κόστος Νοσηλείας 

ξεχωριστά για τη ΜΕΝΝ και για την ενδιάµεση µονάδα. Έπειτα για κάθε παιδί 

πολλαπλασιάστηκε το Μ.Η.Κ.Ν. σε κάθε µονάδα µε τις αντίστοιχες µέρες παραµονής. 

Το άθροισµα αποτελεί το συνολικό κόστος νοσηλείας-πραγµατικό κόστος. Αυτό 

αντιπαραβάλλεται τελικά µε το ονοµαστικό συνολικό κόστος που αφορά το αποδιδόµενο 

ύψος από τα ασφαλιστικά ταµεία που υπολογίστηκε κατά τον ίδιο τρόπο µόνο που 

χρησιµοποιούνται οι τιµές αποζηµίωσης για ΜΕΝΝ και ενδιάµεση αντί του Μ.Η.Κ.Ν.      

 

Μέσω της µελέτης καταγράφηκαν-βάσει πρωτοκόλλου-δεδοµένα δηµογραφικής και 

επιδηµιολογικής φύσης, η εκτενής επεξεργασία και η συσχέτιση τους µε δεδοµένα 

κόστους ξεφεύγουν από τα πλαίσια της παρούσης µεταπτυχιακής εργασίας. 

 

Γίνεται επιπλέον αναφορά στο κόστος διακοµιδής νεογνών προς τις Μ.Ε.Ν.Ν. του νοµού 

Ηρακλείου βάσει καταγεγραµµένων στατιστικών στοιχείων του Ε.Κ.Α.Β. Κρήτης και σε 

στοιχεία αποτίµησης της λειτουργίας του Ε.Κ.Α.Β. Ηρακλείου. Η ενσωµάτωση δε των 

στοιχείων αυτών στον κύριο κορµό της µεθοδολογίας υπολογισµού του κόστους 
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νοσηλείας-συνεπεξεργασία τους στην προαναφερθείσα βάση δεδοµένων-αποφεύγεται 

λόγω σαφών µεθοδολογικών προβληµάτων όπως: 

 

Α)Ελλιπή στοιχεία-στοιχεία βάσει πρόβλεψης λειτουργίας 

 

Β)∆υσκολία προσδιορισµού ακριβούς µεγέθους κόστους διακοµιδής της υποκατηγορίας 

των διακοµιδών νεογνών(αναφορικά και µε την συνολική αξία του έργου του 

προσωπικού διακοµιδών και του λοιπού υποστηρικτικού προσωπικού) 

Γ)Επικαλύψεις κόστους-υπερκοστολόγηση (Βλ.Παραρτηµα:Π2)    



 

 

 

4.Αποτελέσµατα 

 

4.1.Χαρακτηριστικά του δείγµατος 

 

Στους παρακάτω δύο πίνακες παρατίθενται αριθµητικά περιγραφικά δεδοµένα 

αναφορικά µε διάφορα χαρακτηριστικά του δείγµατος:  

 

 Πίνακας 4.1.1.Χαρακτηριστικά του δείγµατος 

Σε απόλυτους αριθµούς (%) 
Χαρακτηριστικά Νεογνών 

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑ.Γ.Ν.Η 

Αριθµός Ασθενών 23 (60.6) 13 (39.4) 

Αγόρια 13 (56.5) 9(69.23) 

Κορίτσια 10 (43.5) 4 (30.77) 

Κατηγοριοποίηση βάσει 
Βάρους Γέννησης (n) 

  

ΕΧΒΓ** < 1000 γραµµ. 0(0) 1(7) 

1000 ≤ ΠΧΒΓ** < 1500 γραµµ. 3(13) 1(7) 

1500 ≤ ΧΒΓ** < 2500 γραµµ. 9(39.13) 4(30.7) 

ΦΒΓ** ≥ 2500 γραµµ. 10(43.5) 6(46.1) 

Θάνατοι 1(4.4) 1(7) 

Ηλικία Κύησης (n)   

< 24 εβδοµάδες - - 

24 ≤  εβδοµάδες < 32 2 (8.69) 1(7) 

32 ≤  εβδοµάδες < 37 15 (65.2) 7 (53.8) 

37 ≤ εβδοµάδες < 42 5 (21.74) 4 (46.1) 

Θάνατοι 1 (4.4) 1 (7) 

 

Είναι ενδιαφέρον το στοιχείο πως το 21,7% και το 30,8% και στα δύο δείγµατα 

ξεχωριστά αφορούν παιδιά που δεν είναι πρόωρα( Ηλικία κύησης από 37-42 

εβδοµάδες). Στο ενιαίο δείγµα το ποσοστό αυτό φτάνει το 27,3% 
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Επιπλέον τα ελλειποβαρή παιδιά σε Βενιζέλειο και ΠαΓΝΗ αποτελούν σε ποσοστό το 

52,2% και 46,2% αντίστοιχα. Στο ενιαίο δείγµα το ποσοστό είναι 50% δηλαδή τα µισά 

παιδιά που εισέρχονται στη ΜΕΝΝ είναι κάτω του κανονικού βάρους 

 

  

 Πίνακας 4.1.2.Χαρακτηριστικά του δείγµατος 

Σε απόλυτους αριθµούς (%)  
Χαρακτηριστικά Νεογνών ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑ.Γ.Ν.Η 

Ηλικία µητέρας* 27.17(4.34) 28,92 (6) 

Μέση διάρκεια κύησης* 

(εβδοµάδες) 
35.5 (3.12) 33.85 (3.83) 

Μέσο βάρος γέννησης (γραµµ)* 2391.3 (840,63) 2111,15(846,4) 

Μέσος χρόνος παραµονής στην 

εντατικής (ηµέρες)* 
4.52(4,27) 

 

4(3.05) 

Μέσος χρόνος παραµονής στην 

ενδιάµεση νοσηλεία (ηµέρες) 
8.043 

 

16.46 

 

Μέσος χρόνος παραµονής 

συνολικά στο νοσοκοµείο 
12.22 

18.23 

 

 

 

*     Μέσα σε παρένθεση:Τυπική απόκλιση 

** ΕΧΒΓ:εξαιρετικά χαµηλού βάρους γέννησης; ΠΧΒΓ: πολύ χαµηλού βάρους 

γέννησης; ΧΒΓ:χαµηλού βάρους γέννησης; ΚΒΓ: κανονικού βάρους γέννησης 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα αυτό τα περιγραφικά στατιστικά που παρατίθενται είναι 

στα ίδια επίπεδα και για τα δύο νοσοκοµεία. Οι διαφοροποιήσεις στις δύο τελευταίες 

κατηγορίες πιθανό είναι να σχετίζονται µε τυχαία δεδοµένα και την κλινική πρακτική 

που ακολουθεί κάθε µονάδα ανά νοσοκοµείο 
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4.2  Πα.Γ.Ν.Η. 

 

Ακολουθεί παράθεση σε πίνακες των αποτελεσµάτων που αφορούν το Πα.Γ.Ν.Η. 

Έπεται σχολιασµός 

 

 

 4.2.1.Επιµερισµός ανά κέντρα κόστους 

Κέντρα Κόστους 
 Κόστος/ Παιδί  

(σε€) 
Ποσοστά  

Μ.Ε.Ν.Ν:  4,25% 
Κόστος εργαστηριακών & 

διαγνωστικών εξετάσεων 
357,77 5,96% Ενδιάµεση 

Μονάδα:1,71% 

Μ.Ε.Ν.Ν: 1,55 % 

Φαρµακευτική Αγωγή 174,74 2,91% Ενδιάµεση Μονάδα: 

1,36% 

Μ.Ε.Ν.Ν:  1,28% 
Κόστος Εντερικής – 

Παρεντερικής διατροφής 
482,31 8,03% Ενδιάµεση 

Μονάδα:6,75% 

Μ.Ε.Ν.Ν:  0,95% 

Αναλώσιµα 159,44 2,66% Ενδιάµεση 

Μονάδα:1,70% 

Κόστος προσωπικού 4792,21 79,83% 

Κόστος υποδοµών 36,85 0,61% 

  100,00% 
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4.2.2.Συνολικό κόστος/ οµάδες, αθροιστικά-Μέσο Ηµερήσιο Κόστος Νοσηλείας  

 Συνολικά Μεγέθη  Κόστος  Μ.Ε.Ν.Ν.
Κόστος Ενδιάµεσης 

Νοσηλείας 

Άµεσα Κόστη νοσηλείας 15.265,59€ 6.274,97€ 8.991€ 

έξοδα µισθοδοσίας  

προσωπικού 
62.298,73€ 43.609,11€ 18.690€ 

πάγια νοσοκοµ. 479,02€ 239,51€ 240€ 

Συνολικά: 78.043,34€ 50.123,60€ 27.920€ 

ηµέρες νοσηλείας 237 52 185 

Μέσο ηµερήσιο κόστος 

ανά παιδί 
329,30 € 963,92 € 150,92 € 

    

 

 

4.2.3.Κέντρα κόστους-κατηγορίες βάρους 

 

Κατηγορίες 
Βάρους 

Ν 

  Κόστος  

εργαστηριακών & 

διαγνωστικών 

εξετάσεων 

Φαρµακευτική 

Αγωγή 

 Κόστος 

Εντερικής – 

Παρεντερικής 

διατροφής 

Αναλώσιµα 
Σύνολο 

 

1: < 1000 grs 1 599,33 € 449,93 € 1.270,27 € 2.061,94 € 1.931,47 € 

2:1000 ≤ grs< 

1500 
1 768,11 € 355,67 € 1.633,91 € 2.733,52 € 2.615,11 € 

3:1500 ≤ grs< 

2500 
4 1.267,16 € 641,51 € 3.897,58 € 5.070,79 € 4.906,34 € 

4:≥ 2500 grs 6 1.942,84 € 818,53 € 3.188,85 € 5.703,62 € 5.418,17 € 

5:Θάνατοι 1 74 € 276 € 0,00 € 45 € 395 € 
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4.2.4.Κέντρα κόστους-ηλικία κύησης 

 

 Κατηγοριοποίηση 
ανά κατηγ.ηλικίας 

κύησης 
Ν 

Κόστος 

εργαστηριακών & 

διαγνωστικών 

εξετάσεων 

Φαρµακευτική 

Αγωγή 

Κόστος 

Εντερικής – 

Παρεντερικής 

διατροφής 

Αναλώσιµα 
Σύνολο 

 

1: < 24 εβδοµάδες 0 0 € 0 € 0 € 0 € - 

2: 24 ≤  εβδ. < 26 1 599 € 346 € 550 € 436 € 1.931 € 

3: 26 ≤  εβδ. < 29 7 2.553 € 793 € 4.270 € 1.153 € 8.768 € 

4: 29 ≤  εβδ. < 32 4 1.426 € 857 € 1.450 € 439 € 4.171 € 

5: Θάνατοι 1 74 € 276 € 0 € 45 € 395 € 

4.2.5.Κόστος/οµάδες-Βάρος κύησης- κόστος /παιδί 

 

Κατηγοριοποίηση 
ανά κατηγ.Βάρους 

Ν 
 

Άµεσα έξοδα 
Νοσηλείας 

πάγια 
νοσοκοµείου 

έξοδα 
µισθοδοσίας 

Σύνολο 
 

Κόστος/Παιδί 
 

1: < 1000 grs 1 1.931 € 37 € 4.792 € 6.761 € 6.761 € 
  2: 1000 ≤ grs < 

1500 
1 2.615 € 37 € 4.792 € 7.444 € 7.444 € 

  3: 1500 ≤ grs < 

2500 
4 4.906 € 147 € 19.169 € 24.223 € 6.056 € 

4:≥ 2500 grs 6 5.418 € 221 € 28.753 € 34.393 € 5.732 € 

5: Θάνατοι 1 395 € 37 € 4.792 € 5.224 € 5.223,56 € 

 

4.2.6. Κόστος/ οµάδες-ηλικία κύησης –κόστος /παιδί 

 

Κατηγοριοποίηση 
ανά κατηγ.ηλικίας 

κύησης 

Ν 
 

Άµεσα έξοδα 
Νοσηλείας 

πάγια 
νοσοκοµείου 

έξοδα 
µισθοδοσίας 

Σύνολο 
 

Κόστος/Παιδί 
 

 1: < 24 εβδοµάδες 0 - - - - - 

2: 24 ≤  εβδ. < 32 1 1.931 € 37 € 4.792 € 6.761 € 6.761 € 

3: 32 ≤  εβδ. < 37 7 8.768 € 258 € 33.545 € 42.572 € 6.082 € 

4: 37 ≤  εβδ. < 42 4 4.171 € 147 € 19.169 € 23.488 € 5.872 € 

5: Θάνατοι 1 395 € 37 € 4.792 € 5.224 € 5.223,56 € 
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4.2.7.Πραγµατικό-Ονοµαστικό Κόστος/ Βάρος 

 

Κατηγορίες Βάρους Ονοµαστικό κόστος 
  Συνολικό κόστος/ παιδί 

ΜΕΝ + Ενδιάµεση 
∆ιαφορά πραγµατικού-

ονοµαστικού κόστους 

1: < 1000 grs 2.629,48 € 8.860,25 € -6.230,77 € 

2: 1000 ≤ grs < 1500 5.728,51 € 16.488,85 € -10.760,34 € 

3: 1500 ≤ grs < 2500 11.832,66 € 24.974,33 € -13.141,67 € 

4: ≥ 2500 grs 9.484,91 € 31.132,60 € -21.647,69 € 

5:Θάνατοι 187,82 € 963,92 € -776,10 € 

 

4.2.8. Πραγµατικό-Ονοµαστικό Κόστος/ Ηλικία κύησης 

 

Κατηγοριοποίηση ανά 
κατηγ.ηλικίας κύησης 

Ονοµαστικό κόστος 
  Συνολικό κόστος/ παιδί 

ΜΕΝ + Ενδιάµεση 
∆ιαφορά πραγµατικού-
ονοµαστικού κόστους 

1: < 24 εβδοµάδες - - - 

2: 24 ≤  εβδοµάδες < 32 2.629,48 € 8.860,25 € -6.230,77 € 

3 :32 ≤ εβδοµάδες < 37 20.002,83 € 47.373,28 € -27.370,45 € 

4 :37 ≤ εβδοµάδες < 42 7.043,25 € 25.222,50 € -18.179,25 € 

5:Θάνατοι 187,82 € 963,92 € -776,10 € 

 

 

 

4.2.9. Μέσα και Συνολικά Πραγµατικά και Ονοµαστικά Κόστη-∆ιαφορές 

 

 Ονοµαστικό κόστος 
Συνολικό κόστος/ παιδί ΜΕΝ 

+ Ενδιάµεση 
∆ιαφορά πραγµατικού-

ονοµαστικού κόστους 

Συνολικά: 
29.863,38 € 

 
82.419,95 € 

 
-52.556,57 € 

 

 Ονοµαστικό κόστος 
Συνολικό κόστος/ παιδί ΜΕΝ 

+ Ενδιάµεση 
∆ιαφορά πραγµατικού-

ονοµαστικού κόστους 

Ανά παιδί: 2.297,18 € 6.340,00 € -4.042,81 € 
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Ο πίνακας 4.2.1. αναδεικνύει το κόστος της µισθοδοσίας ως το σηµαντικότερο 

παράγοντα κόστους στο Πα.Γ.Ν.Η.  Το Μέσο Ηµερήσιο Κόστος Νοσηλείας είναι 329,3€ 

και το µέσο κόστος ανά παιδί είναι 6003,33€ (Συνολικό κόστος/ αριθµός δείγµατος).Το συνολικό 

κόστος που καταγράφηκε κατά την περίοδο παρακολούθησης είναι 78.043,34€ και από αυτό 

το 64,2% αντιστοιχεί στην εντατική θεραπεία ενώ το 35,8% στην ενδιάµεση νοσηλεία.(Πίνακας 

4.2.2.). Η µέση διαµονή εντός µονάδας είναι  18,23 µέρες(Μέρες εντος µονάδας/Ν Στους 

πίνακες 4.2.3-4.2.4 έχουµε µία ανάλυση στον οριζόντιο άξονα των άµεσων εξόδων 

νοσηλείας(άµεσο κόστος) σε κέντρα κόστους. Η Αντιπαραβολή των µεγεθών οδηγεί στο 

συµπέρασµα πως το κόστος παρεντερικής-εντερικής διατροφής είναι ο σηµαντικότερος 

παράγοντας διαµόρφωσης άµεσου κόστους σχεδόν ανά κάθε κατηγορία. Στον πίνακα 4.2.6. 

παρουσιάζεται µία αντίστροφη σχέση κόστους/ παιδί- ηλικίας κύησης προϊούσης της 

τελευταίας. Μία ανάλογη σχέση διαφαίνεται παρά την εξαίρεση µίας κατηγορίας και 

για το βάρος του νεογνού(πίνακας 4.2.5). Η σύγκριση χρέωσης βάσει κλειστού 

νοσηλίου(ονοµαστικό κόστος) και κόστους βάσει Μέσου Ηµερήσιου Κόστους 

Νοσηλείας(πραγµατικό κόστος) καταδεικνύει µία σαφή υποκοστολόγηση από τα ασφαλιστικά 

ταµεία τόσο ως προς τα κατηγοριοποιηµένα µεγέθη όσο και συνολικά και ανά παιδί(πίνακες 

4.2.7-4.2.9) 



4.3  Βενιζέλειο-Πανάνειο 

 

Εν αντιστοιχία µε το προηγούµενο κεφάλαιο παρατίθενται οι πίνακες των 

αποτελεσµάτων που αφορούν το Βενιζέλειο. Ακολουθεί σχολιασµός-σύγκριση µε τα 

αποτελέσµατα του προηγούµενου υποκεφαλαίου 

 

4.3.1.Επιµερισµός ανά κέντρα κόστους 
 

  

Κέντρα Κόστους 
  Κόστος/ Παιδί 

(σε€) 
Ποσοστά  

Μ.Ε.Ν.Ν:  6,70% 
Κόστος εργαστηριακών & 

διαγνωστικών εξετάσεων 
283,6 

8,46% 

 
Ενδιάµεση 

Μονάδα:1,76% 

Μ.Ε.Ν.Ν: 1,64 % 

Φαρµακευτική Αγωγή 67,72 
2,02% 

 
Ενδιάµεση Μονάδα: 

0,38% 

Μ.Ε.Ν.Ν:  2,45% 
Κόστος Εντερικής – 

Παρεντερικής διατροφής 
302,4 9,05% Ενδιάµεση 

Μονάδα:6,60% 

Μ.Ε.Ν.Ν:  2,70% 

Αναλώσιµα 144,8 4,32% Ενδιάµεση 

Μονάδα:1,61% 

Κόστος προσωπικού 2471,96 73,74% 

Κόστος υποδοµών 2,41% 

 

80,78 

100,00% 
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4.3.2.Συνολικό κόστος/ οµάδες, αθροιστικά-Μέσο Ηµερήσιο Κόστος Νοσηλείας  

 Συνολικά Μεγέθη Κόστος  Μ.Ε.Ν.Ν. 
Κόστος Ενδιάµεσης 

Νοσηλείας 

Άµεσα Κόστη 

νοσηλείας 
18.389,66€ 10.405,09€ 7.985€ 

έξοδα µισθοδοσίας 

ιατρικού προσωπικού 
56.857,11€ 39.799,98€ 17.057€ 

πάγια νοσοκοµ. 1.855,41€€ 927,71€ 928€ 

Συνολικά: 77.102,18€ 51.132,77€ 25.969€ 

ηµέρες νοσηλείας 281 104 177 

Μέσο ηµερήσιο 

κόστος ανά παιδί 
274,38 € 491,66 € 146,72 € 

    

 

4.3.3.Κέντρα κόστους-κατηγορίες βάρους 

 

Κατηγορίες 
Βάρους 

   Ν 

Κόστος 

εργαστηριακών & 

διαγνωστικών 

εξετάσεων 

Φαρµακευτική 

Αγωγή 

  Κόστος 

Εντερικής– 

Παρεντερικής 

διατροφής 

 Αναλώσιµα 
Σύνολο 

 

1: < 1000 grs 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

 2:1000 ≤ grs 

<1500 
3 810 € 81 € 2.800 € 991 € 4.682 € 

 3:1500 ≤ grs 

<2500 
9 2.346 € 780 € 2.350 € 1.261 € 6.736 € 

4:≥ 2500 grs 10 2.789 € 374 € 1.530 € 860 € 5.553 € 

5:Θάνατοι 1 579 € 324 € 300 € 216 € 1.419 € 
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4.3.4.Κέντρα κόστους-ηλικία κύησης 

 

Κατηγοριοποίηση ανά 
κατηγ.ηλικίας κύησης 

   Ν 

Κόστος 

εργαστηριακών & 

διαγνωστικών 

εξετάσεων 

Φαρµακευτική 

Αγωγή 

Κόστος 

Εντερικής – 

Παρεντερικής 

διατροφής 

Αναλώσιµα 
Σύνολο 

 

  1: < 24 εβδοµάδες 0 0 € 0 € 0 € 0 € - 

2: 24 ≤  εβδ. < 26 2 807 € 678 € 1.450 € 658 € 3.593 € 

3: 26 ≤  εβδ. < 29 15 4.231 € 480 € 4.510 € 2.178 € 11.400 € 

4: 29 ≤  εβδ. < 32 5 765 € 76 € 660 € 227 € 1.728 € 

5: Θάνατοι 1 579 € 324 € 300 € 216 € 1.419 € 

 

 

4.3.5.Κόστος/οµάδες-Βάρος κύησης- κόστος /παιδί 

 

Κατηγοριοποίηση     
ανά κατηγ.Βάρους 

   Ν 
 

Άµεσα έξοδα 
Νοσηλείας 

πάγια 
νοσοκοµείου 

έξοδα 
µισθοδοσίας 

Σύνολο 
 

  Κόστος/ 
Παιδί 

 

1: < 1000 grs 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

 2: 1000 ≤ grs < 1500 3 4.682 € 242 € 7.416 € 12.340 € 4.113 € 

 3: 1500 ≤ grs < 2500 9 6.736 € 726 € 22.248 € 29.711 € 3.301 € 

4:≥ 2500 grs   10 5.553 € 807 € 24.720 € 31.080 € 3.108 € 

5: Θάνατοι 1 1.419 € 81 € 2.472 € 3.972 € 3.972 € 

 

4.3.6. Κόστος/ οµάδες-ηλικία κύησης –κόστος /παιδί 

 

Κατηγοριοποίηση 
ανά κατηγ.ηλικίας 

κύησης 

Ν 
 

Άµεσα έξοδα 
Νοσηλείας 

πάγια 
νοσοκοµείου 

έξοδα 
µισθοδοσίας 

Σύνολο 
 

  Κόστος/ 
Παιδί 

 

1: < 24 εβδοµάδες - - - - - - 

2: 24 ≤  εβδ. < 32 2 3.593 € 161 € 4.944 € 8.699 € 4.349 € 

3: 32 ≤  εβδ. < 37 15 11.400 € 1.210 € 37.081 € 49.691 € 3.313 € 

4: 37 ≤  εβδ. < 42 5 1.728 € 403 € 12.360 € 14.492 € 2.898 € 
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4.3.7.Πραγµατικό-Ονοµαστικό Κόστος/ Βάρος 

 

Κατηγορίες Βάρους Ονοµαστικό κόστος 
  Συνολικό κόστος/παιδί 

ΜΕΝ + Ενδιάµεση 
∆ιαφορά πραγµατικού-
ονοµαστικού κόστους 

1: < 1000 grs - - - 

2: 1000 ≤ grs < 1500 11.457,02 € 21.864,25 € -10.407,23 € 

3: 1500 ≤ grs < 2500 13.898,68 € 30.634,51 € -16.735,83 € 

4: ≥ 2500 grs 9.860,55 € 21.352,23 € -11.491,68 € 

5:Θάνατοι 1.690,38 € 4.424,95 € -2.734,57 € 

 

 

 

 

4.3.8. Πραγµατικό-Ονοµαστικό Κόστος/ Ηλικία κύησης 

 

  

Κατηγοριοποίηση ανά 
κατηγ.ηλικίας κύησης 

Ονοµαστικό κόστος 
 Συνολικό κόστος/παιδί 

ΜΕΝ + Ενδιάµεση 
∆ιαφορά πραγµατικού-
ονοµαστικού κόστους 

1: < 24 εβδοµάδες - - - 

2: 24 ≤  εβδοµάδες < 32 7.137,16 € 14.916,92 € -7.779,76 € 

3 :32 ≤ εβδοµάδες < 37 23.289,68 € 49.072,70 € -25.783,02 € 

4 :37 ≤ εβδοµάδες < 42 3.850,31 € 7.997,73 € -4.147,42 € 

5:Θάνατοι 1.690,38 € 4.424,95 € -2.734,57 € 
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4.3.9. Μέσα και Συνολικά Πραγµατικά και Ονοµαστικά Κόστη-∆ιαφορές 

 

 Ονοµαστικό κόστος 
 Συνολικό κόστος/ παιδί 

ΜΕΝ + Ενδιάµεση 
∆ιαφορά πραγµατικού-

ονοµαστικού κόστους 

Συνολικά: 36.906,63 € 78.275,94 € -41.369,31 € 

 Ονοµαστικό κόστος 
 Συνολικό κόστος/ παιδί 

ΜΕΝ + Ενδιάµεση 
∆ιαφορά πραγµατικού-

ονοµαστικού κόστους 

Ανά παιδί: 1.604,64 € 3.403,30 € -1.798,67 € 

 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 4.3.1. το κόστος της µισθοδοσίας αποτελεί το 

σηµαντικότερο παράγοντα κόστους στο Βενιζέλειο κάτι που βρίσκεται εν πλήρη 

συµφωνία και µε τα δεδοµένα του ΠΑΓΝΗ.  Το Μέσο Ηµερήσιο Κόστος Νοσηλείας είναι 

274,38€ και το µέσο κόστος ανά παιδί είναι 3352,27€.Το συνολικό κόστος που καταγράφηκε 

κατά την περίοδο παρακολούθησης είναι 77.102,18€ και από αυτό το 66,3% αντιστοιχεί στην 

εντατική θεραπεία ενώ το 33,7% στην ενδιάµεση νοσηλεία. Τα ποσοστά αυτά τείνουν να 

συµπέσουν µε τα αντίστοιχα του άλλου νοσοκοµείου της έρευνας (Πίνακας 4.3.2.). Η µέση 

διαµονή εντός µονάδας είναι 12,22 µέρες(Μέρες εντός µονάδας /Ν). Στους πίνακες 4.3.3-4.3.4-

πίνακες που αφορούν την ίδια ανάλυση µε τους πίνακες 4.2.3-4.2.4  του προηγούµενου 

υποκεφαλαίου οδηγούµαστε στο ίδιο συµπέρασµα:Το κόστος παρεντερικής-εντερικής 

διατροφής είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας διαµόρφωσης άµεσου κόστους περίπου σε όλες 

πάλι τις κατηγορίες. Στους πίνακες 4.3.6.- 4.3.7. παρουσιάζεται µία πλήρως αντίστροφη 

σχέση κόστους/ παιδί- ηλικίας κύησης  και κόστους/ παιδί- βάρος του νεογνού(πίνακας 

4.3.5) µε την εξέλιξη των κατηγοριών. ∆εν υπάρχει δε η εξαίρεση καµίας κατηγορίας 

κάτι που οφείλεται και στην αύξηση του δείγµατος ως προς το Βενιζέλειο. Αυτή η 

εξέλιξη θα επιβεβαιωθεί και µε τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα ακολούθως. Η σύγκριση 

χρέωσης βάσει κλειστού νοσηλίου(ονοµαστικό κόστος) και κόστους βάσει Μέσου Ηµερήσιου 

Κόστους Νοσηλείας(πραγµατικό κόστος) εξακολουθεί να παρουσιάζει µία σηµαντική 

υποκοστολόγηση από τα ασφαλιστικά ταµεία τόσο ως προς τα κατηγοριοποιηµένα µεγέθη όσο 

και συνολικά και ανά παιδί(πίνακες 4.3.7-4.3.9) κάτι που δεν µας εκπλήσσει καθώς έρχεται να 

επιβεβαιώσει την ίδια εικόνα που εξάγεται και από το Πα.Γ.Ν.Η. Τέλος θα πρέπει να τονίσω 

πως ενώ στα συνολικά µεγέθη των δύο νοσοκοµείων και ως προς τα ποσοστά των 

παραγόντων κόστους υπάρχει µία σαφής αντιστοιχία µεγεθών ως προς τα δύο νοσοκοµεία 

είναι επισφαλής η σύγκριση ως προς τα µέσα µεγέθη των δύο νοσοκοµείων λόγω διαφοράς 

µεγεθών ως προς το δείγµα(Το δείγµα του Βενιζελείου παρουσιάζει µία σαφή απόκλιση ως 

προς το µέγεθος του από το αντίστοιχο του Πα.Γ.Ν.Η.) κάτι που επηρεάζει το κλάσµα του 

µέσου κόστους-διαφορά παρονοµαστή. Έτσι τα µέσα µεγέθη είναι σαφώς µικρότερα για το 

Βενιζέλειο. 
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4.4.Ενιαία αποτελέσµατα  

 

Με ενοποίηση των δύο δειγµάτων(Ν=33) και συνεξέταση του κόστους τους 

λαµβάνουµε τα παρακάτω τελικά αποτελέσµατα. Ο σχολιασµός ακολουθεί 

οµοιοτρόπως 

 

4.4.1.Επιµερισµός ανά κέντρα κόστους 

  

 

Κέντρα Κόστους 
  Κόστος/ Παιδί 

(σε€) 
Ποσοστά  

Μ.Ε.Ν.Ν:  5,47% 
Κόστος εργαστηριακών & 

διαγνωστικών εξετάσεων 
310,3 

7,20% 

 
Ενδιάµεση 

Μονάδα:1,74% 

Μ.Ε.Ν.Ν: 1,60 % 

Φαρµακευτική Αγωγή 106,45 
2,47% 

 
Ενδιάµεση Μονάδα: 

0,87% 

Μ.Ε.Ν.Ν:  1,86% 
Κόστος Εντερικής – 

Παρεντερικής διατροφής 
368,4 8,54% Ενδιάµεση 

Μονάδα:6,68% 

Μ.Ε.Ν.Ν:  1,82% 

Αναλώσιµα 150 3,48% Ενδιάµεση 

Μονάδα:1,66% 

Κόστος προσωπικού 3309,77 76,80% 

Κόστος υποδοµών 64,64 1,50% 

  100,00% 
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4.4.2.Συνολικό κόστος/ οµάδες, αθροιστικά-Μέσο Ηµερήσιο Κόστος Νοσηλείας  

 Συνολικά Μεγέθη  Κόστος  Μ.Ε.Ν.Ν. 
Κόστος Ενδιάµεσης 

Νοσηλείας 

Άµεσα Κόστη νοσηλείας 33.655,24€ 16.680,06€ 16.975€ 

έξοδα µισθοδοσίας  

προσωπικού 
119.155,84€ 83.409,09€ 35.747€ 

πάγια νοσοκοµ. 2.334,44€ 1.167,22€ 1.167€ 

Συνολικά: 155.145,52€ 101.256,37€ 53.889€ 

ηµέρες νοσηλείας 528 156 372 

Μέσο ηµερήσιο κόστος 

ανά παιδί 
293,84 € 649,08 € 144,86 € 

    

 

 

4.4.3.Κέντρα κόστους-κατηγορίες βάρους 

 

Κατηγορίες 
Βάρους 

Ν 

Κόστος 

εργαστηριακών & 

διαγνωστικών 

εξετάσεων 

Φαρµακευτική 

Αγωγή 

  Κόστος 

Εντερικής – 

Παρεντερικής 

διατροφής 

Αναλώσιµα 
Σύνολο 

 

1: < 1000 grs 1 599 € 346 € 550 € 436 € 1.931 € 

 2:1000 ≤ grs< 

1500 
4 1.578 € 313 € 4.110 € 1.296 € 7.297 € 

 3:1500 ≤ grs< 

2500 
13 3.613 € 1.155 € 4.890 € 1.985 € 11.643 € 

4:≥ 2500 grs 16 4.732 € 1.417 € 3.400 € 1.422 € 10.971 € 

5:Θάνατοι 2 653 € 599 € 300 € 261 € 1.813 € 
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4.4.4.Κέντρα κόστους-ηλικία κύησης 

 

 Κατηγοριοποίηση 
ανά κατηγ.ηλικίας 

κύησης 
   Ν 

Κόστος  

εργαστηριακών & 

διαγνωστικών 

εξετάσεων 

Φαρµακευτική 

Αγωγή 

Κόστος 

Εντερικής – 

Παρεντερικής 

διατροφής 

Αναλώσιµα 
Σύνολο 

 

  1: < 24 εβδοµάδες 0 0 € 0 € 0 € 0 € - 

2: 24 ≤  εβδ. < 32 3 1.407 € 1.024 € 2.000 € 1.095 € 5.525 € 

3: 32 ≤  εβδ. < 37 23 7.236 € 1.544 € 9.050 € 3.423 € 21.253 € 

4: 37 ≤  εβδ. < 42 8 1.879 € 662 € 1.900 € 623 € 5.064 € 

5: Θάνατοι 2 653 € 599 € 300 € 261 € 1.813 € 

4.4.5.Κόστος/οµάδες-Βάρος κύησης- κόστος /παιδί 

 

 Κατηγοριοποίηση   
ανά κατηγ.Βάρους 

   Ν 
 

Άµεσα έξοδα 
Νοσηλείας 

πάγια 
νοσοκοµείου 

έξοδα 
µισθοδοσίας 

Σύνολο 
 

  Κόστος/ 
Παιδί 

 

1: < 1000 grs 1 1.931 € 65 € 3.310 € 5.306 € 5.306 € 

 2: 1000 ≤ grs < 1500 4 7.297 € 259 € 13.240 € 20.796 € 5.199 € 

 3: 1500 ≤ grs < 2500 13 11.643 € 843 € 43.028 € 55.514 € 4.270 € 

4:≥ 2500 grs 16 10.971 € 1.038 € 52.958 € 64.967 € 4.060 € 

5: Θάνατοι 2 1.813 € 130 € 6.620 € 8.563 € 4.281 € 
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4.4.6. Κόστος/ οµάδες-ηλικία κύησης –κόστος /παιδί 

 

Κατηγοριοποίηση 
ανά κατηγ.ηλικίας 

κύησης 

   Ν 
 

Άµεσα έξοδα 
Νοσηλείας 

πάγια 
νοσοκοµείου 

έξοδα 
µισθοδοσίας 

Σύνολο 
 

 Κόστος/  
Παιδί 

 

  1: < 24 εβδοµάδες 0 - - - - - 

2: 24 ≤  εβδ. < 32 3 5.525 € 195 € 9.930 € 15.649 € 5.216 € 

3: 32 ≤  εβδ. < 37 23 21.253 € 1.491 € 76.127 € 98.871 € 4.299 € 

4: 37 ≤  εβδ. < 42 8 5.064 € 519 € 26.479 € 32.062 € 4.008 € 

5: Θάνατοι 2 1.813 € 130 € 6.620 € 8.563 € 4.281 € 

 

4.4.7.Πραγµατικό-Ονοµαστικό Κόστος/ Βάρος 

 

Κατηγορίες Βάρους    Ονοµαστικό κόστος 
Συνολικό κόστος/ παιδί 

ΜΕΝ + Ενδιάµεση 
∆ιαφορά πραγµατικού-
ονοµαστικού κόστους 

1: < 1000 grs 2.629,48 € 6.571,64 € -3.942,16 € 

2: 1000 ≤ grs < 1500 17.185,53 € 37.649,92 € -20.464,39 € 

3: 1500 ≤ grs < 2500 25.731,34 € 59.097,59 € -33.366,25 € 

4: ≥ 2500 grs 19.345,46 € 49.246,89 € -29.901,43 € 

5:Θάνατοι 1.878,20 € 6.490,79 € -4.612,59 € 

 

4.4.8. Πραγµατικό-Ονοµαστικό Κόστος/ Ηλικία κύησης 

 

Κατηγοριοποίηση ανά 
κατηγ.ηλικίας κύησης 

Ονοµαστικό κόστος 
 Συνολικό κόστος/ παιδί 

ΜΕΝ + Ενδιάµεση 
∆ιαφορά πραγµατικού-
ονοµαστικού κόστους 

1: < 24 εβδοµάδες - - - 

2: 24 ≤  εβδοµάδες < 32 9.766,64 € 24.408,95 € -14.642,31 € 

3 :32 ≤ εβδοµάδες < 37 44.888,98 € 102.664,46 € -57.775,48 € 

4 :37 ≤ εβδοµάδες < 42 10.236,19 € 25.492,62 € -15.256,43 € 

5:Θάνατοι 1.878,20 € 6.490,79 € -4.612,59 € 
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4.4.9. Μέσα και Συνολικά Πραγµατικά και Ονοµαστικά Κόστη-∆ιαφορές 

 

 Ονοµαστικό κόστος 
Συνολικό κόστος/ παιδί 

ΜΕΝ + Ενδιάµεση 
∆ιαφορά πραγµατικού- 

ονοµαστικού κόστους 

Συνολικά: 66.770,01 € 159.056,83 € -92.286,82 € 

 Ονοµαστικό κόστος 
Συνολικό κόστος/ παιδί 

ΜΕΝ + Ενδιάµεση 
∆ιαφορά πραγµατικού- 

ονοµαστικού κόστους 

Ανά παιδί: 1.854,72 € 4.418,25 € -2.563,52 € 

 

 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του πίνακα 4.4.1. το κόστος της µισθοδοσίας όπως είναι 

αναµενόµενο εξακολουθεί να είναι ο κύριος πυλώνας κόστους . Το Μέσο Ηµερήσιο 

Κόστος Νοσηλείας είναι 293,84€ και το µέσο κόστος ανά παιδί είναι 4701,38€.Το συνολικό 

κόστος και για τα δύο νοσοκοµεία όσον αφορά την περίοδο παρακολούθησης ανέρχεται σε 

155145,52€ και από αυτό το 65,27% αφορά την εντατική θεραπεία ενώ το 34,73% την 

ενδιάµεση νοσηλεία.  (Πίνακας 4.4.2.).Βάσει του προηγούµενου πίνακα προκύπτει και η µέση 

διαµονή εντός µονάδας που είναι 14,66 µέρες(Μέρες εντός µονάδας/ Ν).Στους πίνακες 4.4.3-

4.4.4 έχουµε την ίδια ανάλυση όπως και στα δύο προηγούµενα κεφάλαια του οριζόντιου άξονα 

των άµεσων εξόδων νοσηλείας(άµεσο κόστος) σε κέντρα κόστους και συνεξέταση του µε τα 

δύο είδη κατηγοριοποιήσεων της έρευνας. Εκτός από την κατηγορία των θανάτων θα πρέπει 

να αναφερθεί πως το κόστος της εντερικής-παρεντερικής διατροφής αναδεικνύεται πλέον στο 

παράγοντα που συντελεί στο µεγαλύτερο βαθµό για τη διαµόρφωση του άµεσου κόστους .Η 

εξαίρεση της κατηγορίας των θανάτων από αυτό τον κανόνα οφείλεται προφανώς και στη µικρή 

παραµονή των θανόντων εντός µονάδας καθώς και στην αδυναµία σίτισης αυτών. Επιπλέον, 

στα θανόντα νεογνά τόσο οι εξετάσεις όσο και η φαρµακευτική αγωγή είναι οι πλέον 

κοστοβόρες ανάµεσα στις λοιπές εισαγωγές λόγω της κατάστασης της υγείας τους πριν την 

κατάληξη,  Στους πίνακες 4.4.5-4.4.6. παρουσιάζεται οριστικά πλέον η αντίστροφη 

σχέση µέσου κόστους ανά κατηγορία βάρους και ηλικίας κύησης.(Οι θάνατοι δεν 

ακολουθούν γραµµικά την εξέλιξη ως προς την κατηγοριοποίηση). Οι τρεις τελευταίοι 
πίνακες συγκλίνουν στην ίδια κατεύθυνση µε τα ανάλογα αποτελέσµατα των επιµέρους 

στοιχείων των δύο νοσοκοµείων:Η υποκοστολόγηση από τα ασφαλιστικά ταµεία 

επιβεβαιώνεται σταθερά: Αγγίζει δε κατά µέσο όρο το ύψος των 4042,81€ ανά παιδί    
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   5.Συζήτηση-Συµπεράσµατα 

 

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό την εκτίµηση του κόστους εντατικής νοσηλείας των 

νεογνών στην Κρήτη µε βάση την επικρατούσα µεθοδολογία διεθνώς η οποία 

κατατάσσει τα νεογνά κατά βάρος και ηλικία κύησης (Geitona and Hatzikou 2007). 

Είναι γεγονός ότι ερευνητικά δεδοµένα είναι ολίγα και αναφέρονται κυρίως στα 

οικονοµικά των µονάδων εντατικής νοσηλείας γενικότερα(Leftakis, Geitona 2001, 

Baltopoulos et al 1991,Γείτονα 2001, Apostolopoulou et al 2005,Νιάκας 2001) 

Η ανάδειξη του πραγµατικού κόστους νοσηλείας των νεογνών σε σύγκριση µε την 

αποζηµίωση που καταβάλλεται από την κοινωνική ασφάλιση, µπορεί να συµβάλλει 

στην επιτυχή συνεργασία µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα υγείας, στη µείωση 

των ελλειµµάτων των δηµοσίων νοσοκοµείων και στην ενίσχυση της 

διαπραγµατευτικής δυνατότητας των ασφαλιστικών ταµείων µε τα ιδιωτικά 

νοσοκοµεία (Niakas et al 2005, Geitona and Hatzikou 2007). 

Προ της εστίασης του βασικού κορµού της εργασίας ενδιαφέρουσα αποτελεί και µία 

άλλη διάσταση της .Έτσι, ένας επιµέρους στόχος της µελέτης είχε να κάνει µε τη 

σκιαγράφηση των χαρακτηριστικών του δείγµατος. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί πως 

η συσχέτιση των χαρακτηριστικών αυτών που φέρουν δηµογραφικό και 

επιδηµιολογικό χαρακτήρα µε το αµιγώς οικονοµικό σκέλος της έρευνας κόστους αν 

και δεν εµπίπτει µέσα στα πλαίσια της µεταπτυχιακής εργασίας αυτής εµπίπτει 

ωστόσο στις προκλήσεις της έρευνας.  

Μέσα από τα δεδοµένα της έρευνας λοιπόν προκύπτουν και τα χαρακτηριστικά του 

νεογνού που νοσηλεύεται στα δύο υπό εξέταση νοσοκοµεία του νοµού Ηρακλείου: 

Είναι συνήθως ελλιποβαρές (όπως έχουµε δει στο σύνολο του δείγµατος πάνω από τα 

µισά παιδιά που εισήχθησαν στην µονάδα είναι ελλιποβαρή), έχει βάρος από 1500 

έως 2500 γραµµάρια(µέσα στα πλαίσια αυτά εµπίπτει η συντριπτική πλειοψηφία του 

δείγµατος).Πιο συγκεκριµένα, το µέσο βάρος τους είναι τα 2391,3 γραµµ (s±698,6). 

για το Βενιζέλειο και τα 2111,15 (s±846,4) για το Πα.Γ.Ν.Η και είναι ένα πρόωρο 

νεογνό ως επί το πλείστον µε εξαίρεση 5 περιπτώσεις µόνο. Επιπλέον ως προς το 

δείγµα υπήρξαν 5 περιπτώσεις δίδυµης κύησης και η πιο συχνή επιπλοκή ήταν αυτή 

του RDS II(αναπνευστική δυσχέρεια)-την παρουσίασε 1 στα 3 παιδιά του δείγµατος. 

Αναφορικά µε την ηλικία των µητέρων των νεογνών που εισάγονται στις Μ.Ε.Ν.Ν. 

δούµε πως η µέση ηλικία τους είναι τα 28 έτη περίπου.(27,17 έτη,s±4,34 για το 

Βενιζέλειο και 28,92 έτη,s±6 για το Πα.Γ.Ν.Η.).O µέσος χρόνος παραµονής εντός  

εντατικής για τα παιδιά είναι οι 4(s±3,05) µέρες για το Πα.Γ.Ν.Η. και οι 4,5µέρες 



 56

(s±4,27)  για το Βενιζέλειο. Ο µέσος χρόνος παραµονής δε εντός νοσοκοµείου για το 

Βενιζέλειο είναι 12,22 ηµέρες ενώ για το Πα.Γ.Ν.Η. 18,23 ηµέρες. Εδώ θα πρέπει να 

τονισθεί πως ο χρόνος παραµονής εντός της ενδιάµεσης νοσηλείας επηρεάζεται από 

το βάρος των νεογνών που κατά µέσο ήταν µικρότερο στο Πα.Γ.Ν.Η. Έτσι, ο χρόνος 

παραµονής εντός της ενδιάµεσης νοσηλείας για το Πα.Γ.Ν.Η ήταν σχεδόν διπλάσιος 

σε σχέση µε αυτό του Βενιζελείου.(16,46 ηµέρες σε σχέση µε τις 8,04 στο 

Βενιζέλειο).Ως επακόλουθο αυτό επηρεάζει το µέσο χρόνο παραµονής στο 

νοσοκοµείο εν γένει. Τα νεογνά παραµένουν δηλαδή στην ενδιάµεση νοσηλεία όπου 

παράλληλα µε την παρακολούθηση σιτίζονται µέχρι να αυξηθεί το βάρος τους και να 

εξέλθουν της µονάδας. 

Στο κύριο µέρος της εργασίας εκτιµάται το συνολικό κόστος για τη Μ.Ε.Ν.Ν. του 

Πα.Γ.Ν.Η., το οποίο ανήλθε στα 78043,34€ εκ των οποίων τα 50123,6€ αφορούν την 

εντατική νοσηλεία ενώ τα 27.920€ την ενδιάµεση νοσηλεία. Οµοίως για το Βενιζέλειο 

οι δαπάνες έχουν ως εξής :77102,18€ συνολικά και 51132,77€-25969€ για εντατική 

και ενδιάµεση νοσηλεία αντίστοιχα. 

Για το Βενιζέλειο πάλι, η µέση δαπάνη ανά ηµέρα για κάθε παιδί είναι 274,38€ ενώ 

το αντίστοιχο µέγεθος για το Πα.Γ.Ν.Η είναι τα 329,3€. Και για τα δύο νοσοκοµεία 

τώρα το κόστος του προσωπικού είναι το σηµαντικότερο κέντρο κόστους(79,83% 

των δαπανών για το Πα.Γ.Ν.Η. και 73,74% των δαπανών για το Βενιζέλειο) ενώ 

ακολουθεί το κόστος της εντερικής-παρεντερικής σίτισης 

(Πα.Γ.Ν.Η.:8,03%,Βενιζέλειο:9,05%) και έπειτα το κόστος των εργαστηριακών και 

διαγνωστικών εξετάσεων(Πα.Γ.ΝΗ.:5,96%,Βενιζέλειο:8,46%).  

Όσον αφορά το µέσο κόστος(ανά παιδί) αυτό για το δείγµα του Πα.Γ.Ν.Η. είναι 

6340€ ενώ για το Βενιζέλειο το αντίστοιχο µέγεθος είναι 3403€. Επιπλέον το 

αποδιδόµενο µέσο κόστος από τα ασφαλιστικά ταµεία είναι 2297,18€ για το 

Πα.Γ.Ν.Η. και 1604,64€ για το Βενιζέλειο καταµαρτυρώντας µία σαφή διαφορά της  

τάξης 1798,67€ για το τελευταίο νοσοκοµείο και ένα αντίστοιχο έλλειµµα 4042,81€ 

για το Πα.Γ.Ν.Η. 

Εξετάζοντας σύστοιχα τα αποτελέσµατα του ενοποιηµένου δείγµατος αυτά 

καταµαρτυρούν την ίδια  διάσταση ονοµαστικού-πραγµατικού κόστους. Πιο 

συγκεκριµένα,  Το ύψος της αποζηµίωσης ανά νεογνό ανέρχεται σε 1.854,72 € ενώ 

το πραγµατικό µέσο κόστος που υπολογίστηκε από την έρευνα  ανέρχεται στα 

4.418,25 €. Αυτό καταδεικνύει µία ελλειµµατική διαφορά χρέωσης της τάξης των 

2.563,52 €. . Επιπλέον, από στοιχεία του γραφείου κίνησης το µέσο κόστος ανά παιδί 

βάσει δείγµατος 7 εκ των 13 νεογνών του δείγµατος του Πα.Γ.Ν.Η. ανέρχεται σε 
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3332,14€ ενισχύοντας την εικόνα της προαναφερθείσας µη αντιπροσωπευτικότητας 

ως προς τον υπολογισµό του κόστους  από πλευράς ταµείων. Όπως εξάγεται 

βιβλιογραφικά η διάσταση µεταξύ του πραγµατικού κόστους νοσηλείας και του 

κρατικού τιµολογίου αποζηµίωσης των ασφαλιστικών φορέων είναι µια από τις 

σηµαντικότερες αιτίες δηµιουργίας ελλειµµατικών προϋπολογισµών στα δηµόσια 

νοσοκοµεία της χώρας(Mossialos et al 2005, Κυριόπουλος και συν. 2005) 

Ένα από τα βασικά ευρήµατα αυτής της έρευνας ήταν η αντίστροφη σχέση κόστους-

βάρους γέννησης καθώς και κόστους-ηλικίας κύησης. Το εύρηµα αυτό είναι σε 

πλήρη συµφωνία µε αντίστοιχα ευρήµατα έτσι όπως αυτά προκύπτουν από την 

εξέταση τόσο της εγχώριας όσο και της διεθνούς βιβλιογραφίας(Chalfin et al 1995, 

Critical Care Medicine Tutorials 2006, Office of Technology Assessment Washington 

D.C. 1987, Zupancic et al 2003, Boyle et al 1983, Petrou 2003, Rogowski 2004, 

Merritt 2003, Gilbert et al 2003, Rogowski 1999, National Guideline Clearinghouse 

2002, Apostolopoulou 2004,Geitona, Hatzikou 2007). 

Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να γίνει για τα πρόσφατα αποτελέσµατα µελέτης 

αντίστοιχης µεθοδολογικής προσέγγισης(Geitona, Hatzikou 2007).Στην έρευνα αυτή, 

το µέσο κόστος νοσηλείας νεογνών στις ΜΕΝN των δύο µεγαλύτερων δηµόσιων  

µαιευτηρίων της Αθήνας-των «Αλεξάνδρα» και «Έλενα Βενιζέλου»- υπολογίστηκε 

στα 5.845€, όταν τα ασφαλιστικά ταµεία καταβάλλουν 3.952€ περίπου για κάθε 

νεογνό που νοσηλεύεται σε αυτές. Επίσης, και σε αυτή την έρευνα διαπιστώθηκε ότι 

το κόστος εντατικής νοσηλείας των νεογνών είναι αντιστρόφως ανάλογο µε το βάρος 

γέννησης και την ηλικία κύησης, εύρηµα το οποίο συµπίπτει µε αντίστοιχα της 

διεθνούς βιβλιογραφίας. Πιο συγκεκριµένα το µέσο κόστος ανά νεογνό φτάνει στην 

κορύφωση της τιµής του για την κατηγορία νεογνών µε βάρος γέννησης κατά την 

εισαγωγή τους στη µονάδα κάτω από 1000 γραµµάρια(8705€),για να φτάσει 

σταδιακά και προϊουσών των κατηγοριών στην κατώτατη τιµή του για παιδιά µε 

βάρος άνω των 2500 γραµµαρίων, δηλαδή τα 4469€.Ακόλουθα, για παιδιά 

κυοφορούµενα για χρονικό διάστηµα µεταξύ των 24 και 32 εβδοµάδων το κόστος 

ανέρχεται στα 8198€ ενώ µε την εξέλιξη της ηλικίας κύησης το κόστος για παιδιά 

µεταξύ 37 και 42 εβδοµάδων φτάνει τα 4609€. 

Για τις αντίστοιχες ακροτενείς κατηγορίες της έρευνας της µεταπτυχιακής αυτής 

εργασίας οι τιµές έχουν ως εξής: Για παιδιά κάτω των 1000 γραµµαρίων:5306€ ενώ 

για αυτά που ζυγίζουν πάνω από 2,5 κιλά η τιµή αυτή καταλήγει στα 4060€. Τέλος 

για τα παιδιά που γεννήθηκαν µεταξύ 24 και 32 εβδοµάδων κύησης το κόστος είναι 
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5216€ ενώ για αυτά που γεννήθηκαν µεταξύ 37 και 42 εβδοµάδων το κόστος έπεσε 

στα 4008€.    

Παραβάλλοντας τα αποτελέσµατα και άλλων ερευνών αναφορικά µε το πρίσµα του 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της παρούσας έρευνας έχουµε τα εξής: Σύµφωνα µε µια 

εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση για µελέτες που διεξήχθησαν εκτός ΗΠΑ (Petrou 

2003)το µέσο κόστος ανά νεογνό µε βάρος γέννησης µεταξύ 1000-1499 γραµµαρίων 

ανερχόταν σε 24.577$٭-σε δολάρια του 1998.  Σε αντίστοιχη µελέτη που 

πραγµατοποιήθηκε από το γραφείο αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας στην 

Ουάσιγκτον ΗΠΑ (Office of Technology Assessment Washington D.C.1987) το µέσο 

κόστος ανά νεογνό βάρους 1501-2000γραµ ήταν 8.594$ και για αυτά που είχαν 

βάρος άνω των 2.500 γραµ. ήταν 1.202$ –σε δολάρια του 1984).  Στην παρούσα 

µελέτη το µέσο κόστος ανά νεογνό και για τα δύο δηµόσια νοσοκοµεία υπολογίστηκε 

στα  5199€ (7327$∗) για βάρος νεογνού µεταξύ 1001-1500 γραµ, ενώ για νεογνά 

µεταξύ 1500-2500 γραµ. µειώνεται στα 4270€ (5943$∗).Τέλος, όπως είδαµε,  για 

εκείνα που υπερβαίνουν τα 2500 γραµ. το µέσο κόστος µειώνεται ακόµη 

περισσότερο φτάνοντας στα  4,060 €   (5651,52$∗).Θα πρέπει καταληκτικά να 

σηµειωθεί και η µελέτη των Λεφτάκη, Γείτονα (Leftakis A, Geitona 2001), η οποία 

υπολόγισε το µέσο νοσοκοµειακό κόστος ενήλικα νοσηλευθέντα σε µονάδα 

εντατικής στα  2.011$ (∆ολάριο του 2001) σε σύγκριση µε 4418,25€  (7.390$*) ανά 

παιδί της παρούσας µελέτης 

Κλείνοντας, θα πρέπει να τονισθεί ότι η εκπόνηση αυτής της µελέτης καθώς και 

ανάλογων  που δίνουν τη δυνατότητα γνώσης του πραγµατικού κόστους νοσηλείας 

µπορούν να συντελέσουν στη δηµιουργία βάσεων δεδοµένων σχετικά µε την 

αναλυτική καταγραφή των πόρων στις ΜΕΝΝ της χώρας, στην προτυποποίηση των 

µεθόδων κοστολόγησης και στην κατεύθυνση της υιοθέτησης ορθολογικότερων 

συστηµάτων  αποζηµίωσης της νοσοκοµειακής φροντίδας-όπως οι Οµοιογενείς 

∆ιαγνωστικές Κατηγορίες (Diagnostic Related Groups – DRGs). Γενικά, πρακτικές 

υπολογισµού κόστους όπως αυτές της µελέτης συµβάλλουν εύρυθµα στο απαραίτητο 

υποστηρικτικό περιβάλλον λειτουργίας των DRGs-αυτό δηλαδή της λεπτοµερούς 

κωδικοποίησης και χαρτογράφησης των κλινικών δραστηριοτήτων ανά κέντρο 
 

 Ισοτιµία Ιανουαρίου 1998 -  $1 ΗΠΑ : 0,61 GBP ٭

∗Ισοτιµία Σεπτεµβρίου 2007: 1$ ΗΠΑ=1,392 €  
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κόστους-οδηγούς κόστους (TC Health Administration 2001) Πιστεύεται ότι η 

σύγκλιση στη τιµολόγηση και κοστολόγηση της δηµόσιας νοσοκοµειακής φροντίδας 

θα ενισχύσει τη συνεργασία µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα υγείας. Με αυτόν 

τον τρόπο, ο χρόνος αναµονής για εντατική νοσηλεία και οι  διαπεριφερειακές ροές 

των ασθενών θα µειωθούν και θα βελτιωθούν η γεωγραφική κατανοµή των κλινών 

και η ευχερής πρόσβαση των ασθενών. 

 

6.Περιορισµοί της έρευνας 

 

Α) ∆εν συµπεριλαµβάνονται τα κόστη προµήθειας, µισθωµάτων κτιρίων, πάσης 

φύσης µεταφορών, καθαρισµού και ταχυδροµικών τελών. ∆εν έγινε επίσης 

υπολογισµός των αποσβέσεων  κτιρίων. 

Β)Το δείγµα ήταν σχετικά µικρό(Ν=36).Αυτό οφείλεται στη σχετικά µικρή 

παρακολούθηση των νεογνών(1 µήνας)-υπήρξαν χρονικοί περιορισµοί στην έρευνα. 

Η προοπτική φύση της έρευνας και η παρακολούθηση της εξέλιξης του κόστους για 

κάθε περίπτωση νεογνού ξεχωριστά ήταν εξαιρετικά δυσχερής. Επιπλέον, ως προς 

ορισµένες κατηγορίες νεογνών όπως αυτά µε ιδιαίτερα µικρό βάρος και ηλικία 

κύησης(κάτω από 1000 γραµµάρια και µε ηλικία κύησης από 24-32 εβδοµάδες) 

καταγράφηκαν µόνο 1 και 3 περιπτώσεις αντίστοιχα    

Γ)Τα ενδεικτικά στοιχεία κόστους όσον αφορά το γραφείο κίνησης βασίζονται στο 

δείγµα του Πα.Γ.Ν.Η µόνο. Εδώ βέβαια θα πρέπει να σηµειωθεί πως η κοστολόγηση 

βάσει ασφαλιστικών ταµείων έτσι όπως καταγράφηκε από τη µελέτη(το ονοµαστικό 

κόστος δηλαδή)δεν σχετίζεται µε αυτά τα υποστηρικτικά στοιχεία. Τα πρώτα είναι 

θεµελιώδους σηµασίας για την έρευνα και έχουν υπολογιστεί αναλυτικά για κάθε 

παιδί του συνολικού δείγµατος 

∆)Παραλείπεται η παρακολούθηση ενός νεογνού από το Πα.Γ.Ν.Η λόγω εξαιρετικά 

πολύµηνης παραµονής του εντός µονάδας και συνεπούς αδυναµίας παρακολούθησης. 

Με την προσθήκη του το µέσο κόστος νοσηλείας ως προς το Πα.Γ.Ν.Η  πιθανόν να 

ανερχόταν σε µία λίγο πιο υψηλή τιµή 

Ε)Υπήρξε αδυναµία ενσωµάτωσης δεδοµένων κόστους διακοµιδής νεογνών 
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Π1 .Αντίγραφο πρωτοκόλλου έρευνας 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΝΕΟΓΝΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Σκοπός της µελέτης είναι η ανεύρεση του κόστους νοσηλείας νεογνών που 

νοσηλεύονται στις µονάδες εντατικής νοσηλείας των τµηµάτων νεογέννητων  του 

νοµού Ηρακλείου.  

 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

 

Πρόκειται για προοπτική µελέτη η διάρκεια της οποίας θα είναι 1 µήνας. Έχουν 

διαµορφωθεί ειδικά ερωτηµατολόγια και πρωτόκολλα τα οποία περιλαµβάνουν 

δηµογραφικά, επιδηµιολογικά και κοινωνικοοικονοµικά στοιχεία των νεογνών και 

των γονέων τους καθώς και αναλυτική καταγραφή των πόρων που διατίθενται για τη 

νοσηλεία των νεογνών. Η κοστολόγηση της νοσηλείας θα ξεκινήσει από τη γέννηση 

του νεογνού µέχρι την έξοδό του από το νοσοκοµείο και θα υπάρχει διάκριση µεταξύ 

των Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και των  µονάδων ενδιάµεσης 

νοσηλείας.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

 

• Νεογνά που κρίθηκε αναγκαίο να νοσηλευθούν στις εντατικές νοσηλείας των 

τµηµάτων νεογέννητων νοµού Ηρακλείου.  

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 

Κανένα 
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ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 

 
1. ΜΕΝ Νεογνών Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου΄΄Πανάνειο-Βενιζέλειο΄΄ 

 

2. ΜΕΝ Νεογνών Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου 

(Π.Α.Γ.Ν.Η.) 

 

3. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών 
 

4. Πανεπιστήµιο Κρήτης, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Τµήµα Ιατρικής 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Γενικά στοιχεία καταγραφής κόστους Μ.Ε.Ν. (όπως κόστος απασχόλησης 

ανθρώπινου δυναµικού) 

Άτοµα που απασχολούνται στη ΜΕΝ: 

Ιατρικό προσωπικό: Άτοµα   Σύνολο µηνιαίων αποδοχών: 

Νοσηλευτικό προσωπικό: Άτοµα  Σύνολο µηνιαίων αποδοχών 

Καθαρίστριες: Άτοµα    Σύνολο µηνιαίων αποδοχών: 

∆ιοικητικοί & άλλοι υπάλληλοι  

που απασχολούνται στη ΜΕΝ:                       Σύνολο µηνιαίων αποδοχών: 

Τετραγωνικά µέτρα που καλύπτει η ΜΕΝ: 

Τετραγωνικά µέτρα νοσοκοµείου: 

Αριθµός θερµοκοιτίδων: 

Αριθµός αναπνευστήρων:  

Συνολικό κόστος µηχανηµάτων ΜΕΝ: 

 



 

ΣTOIXEIA ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

 

 

1. Επώνυµο:.............................................................................................. 

 

2. Ηµεροµηνία Γέννησης Παιδιού:.......................................................... 

 

3. Ώρα Γέννησης:...................................................................................... 

 

4. Ηλικία Κύησης:....................................................................................  

 

5. Ηµεροµηνία Εισόδου ΜΕΝ: ............................................................ 

 

 

6. Ηµεροµηνία Εξόδου ΜΕΝ: .............................................................. 

 

 

7. Ηµεροµηνία Εξόδου Νοσοκοµείου:.................................................. 

  

 

8. Είδος Τοκετού 

 

Καισαρική Τοµή   Φυσιολογικός Τοκετός  

 

9. Φύλο:   

Άρρεν             Θήλυ                      ∆ίδυµα                          

               

Σε περίπτωση διδύµων συµπληρώνετε ξεχωριστή φόρµα για κάθε παιδί. 

 

10. Βάρος παιδιού:  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ 

 

 

10. Ηλικία µητέρας:                                   

                             

11. Αριθµός Γέννας (π.χ.  Πρωτότοκος, δευτερότοκος κτλ...) 

 

Πρώτη     ∆εύτερη     Τρίτη    

 

11. Κάπνισµα κατά την περίοδο της κύησης 

 

Όχι     Ναι    

 

11. Ιστορικό καπνίσµατος µητέρας  

 

0-5 χρόνια     5-10 χρόνια    10-20 χρόνια    

               

12. Εθνικότητα Μητέρας:  ...................................................................... 

                      

13. Εθνικότητα Πατέρα:  ......................................................................... 

 

14. Τόπος Κατοικίας: ...............................................................................          

 

15. Ασφαλιστικό Ταµείο Μητέρας: ........................................................ 

 

16. Ασφαλιστικό Ταµείο Πατέρα: ........................................................... 

 

17. Ιδιωτική Ασφάλιση: 

 

Ναι                                             Όχι    
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18. Επάγγελµα Πατέρα   19. Επάγγελµα Μητέρας 

 

Ελεύθερος Επαγγελµατίας   Ελεύθερος Επαγγελµατίας   

Ιδιωτικός Υπάλληλος   Ιδιωτικός Υπάλληλος   

∆ηµόσιος Υπάλληλος   ∆ηµόσιος Υπάλληλος   

Αγρότης      Αγρότισσα     

Άνεργος     Άνεργη     

Οικιακά     

 

 

20. Γραµµατικές Γνώσεις Πατέρα  21. Γραµµατικές Γνώσεις Μητέρας 

 

 

Πρωτοβάθµια    Πρωτοβάθµια    

∆ευτεροβάθµια    ∆ευτεροβάθµια   

Τριτοβάθµια     Τριτοβάθµια    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

 

Α. Αναπνευστική υποστήριξη 

 
1. Μηχανικός Αερισµός 

             Ενδοτραχ.   
High Frequency                 Conventional                   CPAP    

Ventilation             Assist Ventilation        ∆ιαρινικό   

 

Ενδοτρ       ∆ιαριν Ηµέρες   Ηµέρες   Ηµέρες 

 

 
N.O   

  
2. Ηµέρες ∆ιασωλήνωσης: 

 
3. Ηµέρες σε Οξυγόνο: 
 

 

Επιπλοκές Αναπνευστικής Υποστήριξης 

 

 

1. ∆ιαφυγές Αέρα 

 

   Α. Πνευµοθώρακας   Ναι    Όχι  

 

   Β. Μεσοπνευµόνιο εµφύσηµα      Ναι       Όχι  

 

2. Εγκεφαλική Αιµορραγία:  Ναι    Όχι  

 

3. Βρογχοπνευµονική ∆υσπλασία: Ναι                    Όχι  
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4. Πνευµονική Αιµορραγία:  Ναι    Όχι  

 

5. Πνευµονική Υπέρταση:  Ναι    Όχι  

 

6. Άλλες  ......................................................................................................................... 

 

 

Β. Αφαιξοµετάγγιση: Ναι  Ηµέρες   Όχι  

 

     Φωτοθεραπεία:   Ναι  Ηµέρες   Όχι  
 

Άλλες 

............................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

Εργαστηριακές Εξετάσεις
 

1.   Είδος Εξέτασης    Χ (επί)  Αριθµό Εξετάσεων   Σύνολο 

 
Γενική Αίµατος   Χ ......................................................... 

Καλλιέργειες Αίµατος  Χ ......................................................... 

Αέρια Αίµατος  Χ ......................................................... 

OMAS   Χ ......................................................... 

RH    Χ ......................................................... 

CoomBs   Χ ......................................................... 

Κ    Χ ......................................................... 

Νa    X ……………………………............. 

Cl    X ……………………………............. 

Ουρία    Χ ......................................................... 

CRP    Χ ......................................................... 
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Κρεατινί-νη   Χ ......................................................... 

SGOT    Χ ......................................................... 

SGPT    Χ ......................................................... 

γGT    Χ ......................................................... 

Ca-P-ΑΦ   X ……………………………............. 

Γλυκόζη   Χ ......................................................... 

Γεν. ΕΝΥ   Χ ......................................................... 

Καλλιέργεια ΕΝΥ  Χ ......................................................... 

Καλλιέργεια Ούρων  Χ ......................................................... 

Καλλιέργεια   Χ ......................................................... 

Ρινοφάρυγγος 

 

Καλλιέργεια Ορθού  Χ ......................................................... 

Καλλιέργεια Οµφαλού Χ ......................................................... 

Χολερυθρίνη   Χ ......................................................... 

Άµεση   Έµµεση  

 

Υπέρηχος Εγκεφάλου  Χ ......................................................... 

Αξονική / µαγνητική  Χ ......................................................... 

Οφθαλµολογική εξέταση Χ ......................................................... 

Ακτινογραφίες   Χ ......................................................... 

Άλλες εξετάσεις............................................................................................... 

 

Συνολικό κόστος εξετάσεων 

 

Φαρµακευτική Αγωγή 

 
1. Επιφανειοδραστικός Παράγοντας 

 
Ώρα Χορήγησης........................................................................................ 

 
                                               ∆όσεις σε mg           Σύνολο mg  

Alvofact  1          2  3  4  ……… 

 73



Curosurf  1          2  3  4  ……… 

Survanta  1           2  3  4  ……… 

Synagis   1          2     3  4  ……… 

 

Κόστος επιφανειοδραστικού παράγοντα: 

 

2.Εδώ συµπληρώνονται τα φάρµακα που χορηγούνται, η δόση, οι επαναλήψεις 

και οι  συνολικές ηµέρες που θα δίδεται η αγωγή εντός του νοσοκοµείου π.χ. 

Primaxin 15mg x 2φορές /ηµέρα x 2 µέρες 

 

Φάρµακο   ∆όση     Επαναλήψεις Ηµέρες Θεραπείας   Κόστος 
Πχ. Mefoxil 15mg 2 φορές ηµερησίως 2 µέρες 5 ευρώ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Συνολικό κόστος φαρµακευτικής 

αγωγής 
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Γάλα 

Τύπος (π.χ. Frisolac) Γραµµάρια./ηµέρα Ηµέρες Συνολικό κόστος 

    

    

 

 
Συνοδευτικές αγωγές  

 

1. Παρεντερική ∆ιατροφή: Ναι     Όχι  

  

Πλήρης:  Ναι  Ηµέρες    Όχι  

 Μερική:  Ναι  Ηµέρες   Όχι  

 

Συνολικό κόστος παρεντερικής διατροφής  

 

2. Εντερική Σίτιση: Ναι    Όχι  
  

Πλήρης: Ναι  Ηµέρες    Όχι  

 

 Μερική: Ναι  Ηµέρες    Όχι  

 

Συνολικό κόστος εντερικής σίτισης  

 

 

4. Έκβαση 

 

Ίαση    Θάνατος  
 

Ηµεροµηνία Θανάτου...................... 
 75



 

∆ιαγνώσεις Ασθενούς: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είδος αναλωσίµων στη ΜΕN   Επώνυµο Παιδιού: 

 

        Ποσότητα  Τιµή µονάδος           Σύνολο 

 
1. Οµφαλικός Καθετήρας:....................................... .............................................      
 

2. Ταινίες Dextro:.................................................................................................. 

 

3. Αναρροφήσεις βλεννών (µιας χρήσης):............................................................ 

 

4. Trocar:................................................................................................................ 

 

5. Μάσκες:.............................................................................................................. 
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6. 3-ways:................................................................................................................ 

 

7. Pamper:.............................................................................................................. 

 

8. Σακούλες Ούρων:…….......................................................................................      

 

9. Βαλβίδες Bullaw:............................................................................................... 

 

10. Στρωµατάκια:.................................................................................................. 

 

11. Προεκτάσεις κωδικού: 1155-10 για παρεντερικές:............................................. 

 

12. Προεκτάσεις κωδικού:1155–01 για αρτηρία:...................................................... 

 

13. Σύριγγες: .......................................................................................................... 

 

14. Soluset:.............................................................................................................. 

 

15. Red Dot 258-3 (αυτοκόλλητα monitor):........................................................ 

 

16. Καθετήρες σίτισης:......................................................................................... 

 

17. Φλεβοκαθετήρες:............................................................................................. 

 

18. Κυκλώµατα αναπνευστήρων µιας χρήσης  :................................................. 

  

18α. Κυκλώµατα αναπνευστήρων πολλαπλών χρήσεων:..................................... 

 

19. Πιπίλες: ...............................................................................................................

   
20. Λοιπά : ............................................................................................................. 
 

 Συνολικό κόστος αναλωσίµων στη ΜΕN: .......................................................... 
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ΜΟΝΑ∆Α ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

 
Από την ηµέρα που µεταφέρεται το νεογνό στη µονάδα ενδιάµεσης νοσηλείας 

συµπληρώνεται η παρούσα φόρµα. 

 

Επώνυµο Παιδιού:................................................................................................. 

 

Ηµεροµηνία µεταφοράς από ΜΕN:....................................................................... 

1. Φαρµακευτική Αγωγή στην ενδιάµεση νοσηλεία 
 

Συµπληρώνεται τα φάρµακα που χορηγούνται, τη δόση, τις επαναλήψεις και τις 

συνολικές ηµέρες που θα δίδεται η αγωγή εντός του νοσοκοµείου π.χ. 

Primaxin 15mg x 2φορές /ηµέρα x 2 µέρες 

 

 

Φάρµακο   ∆όση     Επαναλήψεις Ηµέρες Θεραπείας   Κόστος 
Πχ. Mefoxil 15mg 2 φορές ηµερησίως 2 µέρες 5 ευρώ 

     

     

     

     

     

Συνολικό κόστος φαρµακευτικής 

αγωγής 

  

 

 

 

 

 



Γάλα 

Τύπος (π.χ. Frisolac) Γραµ./ηµέρα Ηµέρες Συνολικό κόστος 

    

    

 

2. Συνοδευτικές αγωγές στην ενδιάµεση νοσηλεία  
 

1. Παρεντερική ∆ιατροφή: Ναι     Όχι  

  

Πλήρης:  Ναι  Ηµέρες    Όχι  

 Μερική:  Ναι  Ηµέρες   Όχι  

Συνολικό κόστος παρεντερικής διατροφής  

 

2. Εντερική Σίτιση: Ναι     Όχι  
  

Πλήρης: Ναι  Ηµέρες    Όχι  

Μερική: Ναι  Ηµέρες    Όχι  

 

Συνολικό κόστος εντερικής σίτισης  
 

 

Εργαστηριακές εξετάσεις στην ενδιάµεση νοσηλεία 
 

1.   Είδος Εξέτασης    Χ (επί)  Αριθµό Εξετάσεων   Σύνολο 

 

Γενική Αίµατος   Χ ......................................................... 

Καλλιέργειες Αίµατος  Χ ......................................................... 

Αέρια Αίµατος  Χ ......................................................... 

OMAS   Χ ......................................................... 

RH    Χ ......................................................... 
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CoomBs   Χ ......................................................... 

Κ    Χ ......................................................... 

Νa    X ……………………………............. 

Cl    X ……………………………............. 

Ουρία    Χ ......................................................... 

CRP    Χ ......................................................... 

Κρεατινίνη   Χ ......................................................... 

SGOT    Χ ......................................................... 

SGPT    Χ ......................................................... 

γGT    Χ ......................................................... 

Ca-Ρ-ΑΦ   X ……………………………............. 

Γλυκόζη   Χ ......................................................... 

Γεν. ΕΝΥ   Χ ......................................................... 

Καλλιέργεια ΕΝΥ  Χ ......................................................... 

Καλλιέργεια Ούρων  Χ ......................................................... 

Καλλιέργεια   Χ ......................................................... 

Ρινοφάρυγγος 

 

Καλλιέργεια Ορθού  Χ ......................................................... 

Καλλιέργεια Οµφαλού Χ ......................................................... 

 

Χολερυθρίνη   Χ ......................................................... 

Άµεση   Έµµεση  

 

Υπέρηχος Εγκεφάλου  Χ ......................................................... 

Αξονική / µαγνητική  Χ ......................................................... 

Οφθαλµολογική εξέταση Χ ......................................................... 

Ακτινογραφίες   Χ ......................................................... 

Άλλες εξετάσεις....................................................................................... 

 

Συνολικό κόστος εξετάσεων 
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Είδος Αναλωσίµων στην ενδιάµεση νοσηλεία  Επώνυµο Παιδιού 

 

      Ποσότητα      Σύνολο 
1. Οµφαλικός Καθετήρας:....................................................................................     
 

2. Ταινίες Dextro:.................................................................................................. 

 

3. Αναρροφήσεις βλεννών (µιας χρήσης):............................................................ 

 

4. Trocar:................................................................................................................ 

 

5. Μάσκες:.............................................................................................................. 

 

6. 3-ways:................................................................................................................ 

 

7. Pamper:.............................................................................................................. 

 

8. Σακ. Ούρων:....................................................................................................... 

 

9. Βαλβίδες Bullaw:............................................................................................... 

 

10. Στρωµατάκια:.................................................................................................. 

 

11. Προεκτάσεις κωδικού: 1155-10 για παρεντερικές:............................................. 

 

12. Προεκτάσεις κωδικού:1155–01 για αρτηρία:...................................................... 

 

13. Σύριγγες: .......................................................................................................... 

 

14. Soluset:.............................................................................................................. 

 

15. Red Dot 258-3 (αυτοκόλλητα monitor):........................................................ 

 

16. Καθετήρες σίτισης:......................................................................................... 
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17. Φλεβοκαθετήρες:............................................................................................. 
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18. Κυκλώµατα αναπνευστήρων µιας χρήσης  :................................................. 

  

18α. Κυκλώµατα αναπνευστήρων πολλαπλών χρήσεων:..................................... 

 

19. Πιπίλες: ...............................................................................................................

  

20. Άλλα: ................................................................................................................ 
 

Συνολικό κόστος αναλωσίµων  

 

 

 

 

 

Έκβαση 

 

Ίαση    Ηµεροµηνία εξόδου νοσοκοµείου:    

 
Θάνατος   Ηµεροµηνία Θανάτου:  
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Π.2. Κοστολόγηση διακοµιδής νεογνών 

 
Κόστος διακοµιδής νεογνών µέσω ΕΚΑΒ. 

 

Π.2.1.Αριθµητικά δεδοµένα διακοµιδών 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει αναφορά σε µία προσπάθεια καταγραφής στοιχείων 

κόστους που εστιάζουν στη διακοµιδή νεογνών µέσω του Ε.Κ.Α.Β. Τα στοιχεία που 

συγκεντρώθηκαν δεν ήταν δυνατό να ενσωµατωθούν στο κύριο κορµό της 

µεθοδολογίας της παρούσας έρευνας λόγω σωρείας προβληµάτων. Σε αυτά θα 

επανέλθω εντός του παρόντος κεφαλαίου. 

Στην αρχή θα παρουσιαστούν στοιχεία που αφορούν τον όγκο του έργου που το 

ΕΚΑΒ επιτελεί µε τη δραστηριότητα του και έχει να κάνει µε ποσοτικά δεδοµένα 

διακοµιδών. Τα στοιχεία καλύπτουν την περίοδο 1-1-2005 έως και 21-9 του 2006. 

Ελήφθησαν δε από τη βάση δεδοµένων ΕΚΑΒ(Τοµέας Ηρακλείου). 

 

Πίνακας 1. Περιστατικά διακοµιδών ανά τοµέα 

 

 

 2005 2006(έως και Σεπτέµ.) 

Τοµέας Ηρακλείου 33063 περιστατικά 28450 περιστατικά 

Τοµέας Αγ.Νικολάου 2329 περιστατικά 1686 περιστατικά 

Τοµέας Ρεθύµνου 365 περιστατικά 467 περιστατικά 

Τοµέας Χανίων 619 περιστατικά 920 περιστατικά 

Σύνολα: 36376 περιστατικά 31523 

 

 

 

Όπως είναι εµφανές για διάφορους λόγους (όπως ο πληθυσµός ή –κυριότερα-λόγω 

της ύπαρξης δύο µεγάλων νοσοκοµείων εκ των οποίων το ένα πανεπιστηµιακό),το 

µεγαλύτερο φόρτο διακοµιδών φέρει ο τοµέας ΕΚΑΒ Ηρακλείου. 



Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα σήµατα που έλαβε το κέντρο του 

ΕΚΑΒ Ηρακλείου για την προαναφερθείσα περίοδο. Με έντονα γράµµατα τονίζονται 

οι µήνες µέσα στο διάστηµα των οποίων εντάσσεται και η περίοδος προοπτικής 

παρακολούθησης του κόστους νεογνών της µελέτης(όπου 0*,#=έλλειψη στοιχείων) : 

 

 

 

Πίνακας 2. Ληφθέντα σήµατα διακοµιδών-ΕΚΑΒ Ηρακλείου 

 

 

 
Σύνολο σηµάτων για Ανατολική 
Κρήτη 

Σύνολο σηµάτων για ∆υτική 
Κρήτη 

 2005 2006 2005 2006 

Ιανουάριος 2101 2138 0* 1190 

Φεβρουάριος 1888 2062 0* 937 

Μάρτιος 2214 2172 0* 1138 

Απρίλιος 2220 2091 534 1123 

Μάιος 2162 2330 1017 1193 

Ιούνιος 2256 2321 1087 1231 

Ιούλιος 2401 2427 1262 1292 

Αύγουστος 2408 2622 1393 1451 

Σεπτέµβριος 2210 1590 1202 911 

Οκτώβριος 2076 # 1185 # 

Νοέµβριος 1992 # 1134 # 

∆εκέµβριος 2016 # 1125 # 

Σύνολο: 25944 19753 9939 10466 

          

Σύνολο σηµάτων 2005 Σύνολο σηµάτων 2006   

35883 30219   

Όπως είναι εµφανές το Τηλ. Κέντρο Ε.Κ.Α.Β. δέχεται περίπου 35000 σήµατα 

ετησίως ήτοι 96 σήµατα για περιστατικά την ηµέρα περίπου.  

Στους επόµενους πίνακες παρουσιάζονται τα περιστατικά διακοµιδής µέρος των 

οποίων είναι και τα νεογνολογικά :    
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Πίνακας 4. Παιδιατρικά- Παιδοχειρουργικά περιστατικά διακοµιδών-Ανατολική 

Κρήτη 

  

 

 
  Ανατολική Κρήτη 

  2005 2006 

  

Παιδιατρικά 

Περιστατικά 

Παιδοχειρουργικά 

περιστατικά 

Παιδιατρικά 

Περιστατικά 

Παιδοχειρουργικά 

περιστατικά 

Ιανουάριος 11 5 9 1 

Φεβρουάριος 11 2 15   

Μάρτιος 15 4 13 3 

Απρίλιος 6 1 5 4 

Μάιος 14 1 13   

Ιούνιος 11 4 15   

Ιούλιος 5   5 1 

Αύγουστος 7   9 3 

Σεπτέµβριος 17 2 5   

Οκτώβριος 11 3 # # 

Νοέµβριος 17   # # 

∆εκέµβριος 15 3 # # 
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Πίνακας 5. Παιδιατρικά- Παιδοχειρουργικά περιστατικά διακοµιδών-∆υτική 

Κρήτη 

 

 
  ∆υτική Κρήτη 

  2005 2006 

  

Παιδιατρικά 

Περιστατικά 

Παιδοχειρουργικά 

περιστατικά 

Παιδιατρικά 

Περιστατικά 

Παιδοχειρουργικά 

περιστατικά 

Ιανουάριος 0* 0* 5   

Φεβρουάριος 0* 0* 2   

Μάρτιος 0* 0* 4   

Απρίλιος 2 1 3   

Μάιος 4   5   

Ιούνιος 7 2 6   

Ιούλιος 5   4 1 

Αύγουστος 6 1 4 2 

Σεπτέµβριος 2 3 4   

Οκτώβριος 5 1     

Νοέµβριος 6       

∆εκέµβριος 8       

Σύνολο 45 8 37 3 

 

 

 Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι διακοµιδές από τους άλλους νοµούς 

της Κρήτης προς νοσοκοµεία του Ηρακλείου. Από αυτές τις κλήσεις θα προκύψουν 

οι συνολικές διανοµαρχιακές διακοµιδές προς Π.Α.Γ.Ν.Η και Βενιζέλειο-Πανάνειο. 
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Πίνακας 6.∆ιανοµαρχιακές διακοµιδές προς νοσοκοµεία Ηρακλείου 
  Προς Π.Α.Γ.Ν.Η. Προς Βενιζέλειο-Πανάνειο 

  2005 2006 2005 2006 

Ιανουάριος 24 69 10 25 

Φεβρουάριος 34 64 12 20 

Μάρτιος 23 74 16 20 

Απρίλιος 53 66 23 27 

Μάιος 69 59 34 30 

Ιούνιος 76 66 44 34 

Ιούλιος 68 74 34 37 

Αύγουστος 73 71 25 46 

Σεπτέµβριος 80 37 20 25 

Οκτώβριος 58 # 25 # 

Νοέµβριος 57 # 30 # 

∆εκέµβριος 80 # 14 # 

Σύνολο 695 580 287 264 

 

Ακολουθούν 4 πίνακες οι οποίοι σχετίζονται µε τις διακοµιδές που 

πραγµατοποιήθηκαν από 4 Κέντρα υγείας του νοµου Ηρακλείου προς το αντίστοιχο 

εφηµερεύον νοσοκοµείο του νοµού: 

 

Πίνακας 7.∆ιακοµιδές από Κέντρο Υγείας Βάµου 

 
  Κέντρο Υγείας Βάµου 

  2005 2006 

Ιανουάριος 0* 39 

Φεβρουάριος 0* 38 

Μάρτιος 0* 50 

Απρίλιος 20 53 

Μάιος 36 40 

Ιούνιος 41 48 

Ιούλιος 54 47 

Αύγουστος 60 68 

Σεπτέµβριος 38 40 

Οκτώβριος 38 # 

Νοέµβριος 35 # 

∆εκέµβριος 40 # 

Σύνολο 249 423 
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Πίνακας 8.∆ιακοµιδές από Κέντρο Υγείας Κισσάµου 

 
  Κέντρο Υγείας Κισσάµου 

  2005 2006 

Ιανουάριος 0* 25 

Φεβρουάριος 0* 26 

Μάρτιος 0* 29 

Απρίλιος 16 25 

Μάιος 19 30 

Ιούνιος 15 33 

Ιούλιος 12 37 

Αύγουστος 36 42 

Σεπτέµβριος 29 32 

Οκτώβριος 20 # 

Νοέµβριος 22 # 

∆εκέµβριος 24 # 

Σύνολο 193 279 

 

 

Πίνακας 9.∆ιακοµιδές από Κέντρο Υγείας Περάµατος 

 
  Κέντρο Υγείας Περάµατος 

  2005 2006 

Ιανουάριος 0* 31 

Φεβρουάριος 0* 38 

Μάρτιος 0* 34 

Απρίλιος 0* 31 

Μάιος 0* 40 

Ιούνιος 0* 0* 

Ιούλιος 0* 0* 

Αύγουστος 0* 0* 

Σεπτέµβριος 0* 0* 

Οκτώβριος 0* # 

Νοέµβριος 0* # 

∆εκέµβριος 0* # 

Σύνολο 0* 174 

 

 

 



 89

Πίνακας 10.∆ιακοµιδές από Κέντρο Υγείας Κανδάνου 

 
  Κέντρο Υγείας Κανδάνου 

  2005 2006 

Ιανουάριος 0* 10 

Φεβρουάριος 0* 9 

Μάρτιος 0* 19 

Απρίλιος 7 11 

Μάιος 16 16 

Ιούνιος 11 13 

Ιούλιος 10 17 

Αύγουστος 30 16 

Σεπτέµβριος 10 7 

Οκτώβριος 12 # 

Νοέµβριος 11 # 

∆εκέµβριος 3 # 

Σύνολο 110 80 

 

 

Π.2.2.Στοιχεία κόστους 
 

 
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ

   

  Βασικοί µισθοί 

∆.Ε.∆ακτυλογράφων-

Προσωπ.Η/Υ&Λοιπ. 
11601 

∆.Ε.Πληρωµάτων ασθενοφ.και 

αποσπασµένων(155 άτοµα) 
141018 

∆.Ε. Τηλεφωνητών(1ατοµο) 1083 

Π.Ε.∆ιοικητικών-Λογιστ.(2 άτοµα) 2427 

Τ.Ε.Μηχανικών(1 άτοµο) 1036 

Τ.Ε.∆ιοικητικών-Λογιστ.(2 άτοµα) 2284 

Μαθητ.Ο.Α.Ε.∆. (8 άτοµα) 3588 

Υ.Ε.Τραυµατιοφορέων 926 

Π.Ε.Ιατρών(7 άτοµα) 8228 

Σύνολο βασικών µισθών 172191 

  Επιδόµατα 

Νοσοκοµειακό ∆.Ε.Πληρωµάτ.(155 ατ.) 39525 

Νοσοκοµειακό ∆.Ε.Τηλεφωνητών(1 ατ.) 210 
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Νοσοκοµειακό ∆.Ε.Τεχνικού (1 ατ.) 210 

Νοσοκοµειακό ∆.Ε.Προσωπικού 

Η/Υ(1ατ.) 
210 

Νοσοκοµειακό 

∆.Ε.∆ακτυλογράφων(1ατ.) 
210 

Νοσοκοµειακό ∆.Ε.∆ιοικ.Λογιστ.(6 ατ.) 1260 

Θέσης Ευθύνης ∆.Ε.∆ιοικητ.Λογιστ.(2 

άτοµα)  
90 

Οικογενειακό ∆.Ε.(Γενικό) 9306 

Σύνολο Επιδοµάτ. Π.Ε.∆ιοικ.Λογιστ.(2 

άτοµα) 
984 

Χρονοεπιδόµατα Ιατρών(7 άτοµα) 1654,4 

Οικογενειακό Ιατρών(5 άτοµα) 283 

Βιβλιοθήκης Ιατρών 1811 

Νοσοκοµειακό Ιατρών 2403 

Τροφής Ιατρών 245 

Άγονης Ειδικότητας Ιατρών(2 επιµελ.) 440,28 

Κίνητρο απόδοσης Υ.Ε. Τραυµατιοφ. 86 

Νοσοκοµειακό Υ.Ε. Τραυµατιοφ. 255 

Λοιπά Υ.Ε. Τραυµατιοφ. 121 

Οικογενειακό Τ.Ε.∆ιοικητικών 88 

Λοιπά Τ.Ε. ∆ιοικητικών&Μηχανικών 1256 

Σύνολο επιδοµάτων 60647,68 

Σύνολο Μεικτών Μηνιαίων ∆απανών 
Μισθοδοσίας 

232838,68 

Αριθµός Προσωπικού 190 

Μέση Μεικτή Μηνιαία ∆απάνη ανά 

άτοµο  
1225,466737 

    

Προϋπολογιστικά στοιχεία κόστους   

Προϋπολογισθέν κόστος(εύρος 
δαπάνης)λειτουργίας ΕΚΑΒ 
Ηρακλείου-Σύνολο 

767600 

Μέση µηνιαία δαπάνη λειτουργίας 63966,66667 

    

    

Συνολική κατά προσέγγιση µέση 
µηνιαία δαπάνη: 

296805,3467 
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Κατ'εκτίµηση τυπικό πλήρωµα κατά 

νεογνική διακοµιδή(Από προσωπικό 

ΕΚΑΒ Ηρακλείου)   

Μέση µηνιαία κατ'εκτίµηση 

µισθολογική δαπάνη 

Α' ∆ιασώστης ∆.Ε.  1221,193548 

Β' ∆ιασώστης ∆.Ε. 1221,193548 

Γιατρός 2152,097143 

    

    

Σύνολο δαπάνης: 4594,484239 

 

 

Π.2.3.Συµπεράσµατα 

 

• Το παραγόµενο έργο του ΕΚΑΒ είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό και όπως παρουσιάζεται 

και από τα αριθµητικά δεδοµένα είναι επιπλέον ογκώδες. 

• Αυτό το έργο παρουσιάζει ένα σηµαντικό κόστος  

• Ως προς τις διακοµιδές νεογνών υπάρχουν σηµαντικές δυσκολίες προσδιορισµού του 

κόστους 

 

Π.2.4.Μεθοδολογικά προβλήµατα ένταξης των στοιχείων κόστους διακοµιδών του 

Ε.Κ.Α.Β. στον κύριο κορµό της µελέτης: 

 

• Παρατηρείται έλλειψη στοιχείων ακριβούς προσδιορισµού νεογνολογικών 

περιστατικών. Αυτά είναι µέρος του κωδικού καταγραφής των παιδιατρικών- 

παιδοχειρουργικών περιστατικών. Πιθανός θα ήταν ένας προσδιορισµός αυτών των 

περιστατικών µέσα σε µία πιο ευρέου µεγέθους µελέτη(βλέπε Περιορισµούς µελέτης) 

• Θα έπρεπε να πραγµατοποιηθεί µία αντίστοιχης προοπτικής δοµής µελέτη κόστους 

κάτι που δεν θα ήταν εφικτό στα πλαίσια αυτής της διπλωµατικής εργασίας 

• Είναι πιθανές οι ελλείψεις κάποιων κωδικών κόστους ή µισθοδοσίας 

• Τα στοιχεία προϋπολογισµού διαµορφώνουν ένα υπολογισθέν από το ΕΚΑΒ 

Ηρακλείου πλαφόν κόστους κατά προσέγγιση. Αποτελούν ένα κατ’ εκτίµηση 

µέγεθος. ∆εν αντιστοιχούν ούτε στη τελική έγκριση δαπανών ούτε και στο 

πραγµατικό κόστος-κάτι που θα ήταν ευκολότερα προσδιορίσιµο από µία προοπτική 

καταγραφή 



• ∆εν είναι εύκολο να αντιστοιχηθεί το κόστος κάτω υπό όλους αυτούς τους 

περιορισµούς µε τα νεογνολογικά περιστατικά. Αυτό µε τις υπάρχουσες οικονοµικές 

τεχνικές δεν θα ήταν επιστηµονικώς ορθό   
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