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Πεξίιεςε 

 Οη Οκνηνγελείο Γηαγλσζηηθέο Καηεγνξίεο (DRGs) αλαπηχρζεθαλ ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟80 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο σο κέζνδνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

λνζνθνκεηαθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γηα πξψηε θνξά εηζάγσληαη ζηελ Δπξψπε ην 1986 

φηαλ ε Γαιιία πηνζέηεζε ηε κέζνδν, σο ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν ηνπ ζθαηξηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. Σα DRGs απνηεινχλ έλα ζχζηεκα βάζεη ηνπ νπνίνπ νη αζζελείο πνπ 

λνζειεχνληαη ζε έλα λνζνθνκείν νκαδνπνηνχληαη θαη θαηαηάζζνληαη ζε νκνηνγελείο 

θαηεγνξίεο αξρηθά κε θξηηήξην ηε δηάγλσζε θαη ζηε ζπλέρεηα κε θαπνηα επηπιένλ 

θξηηήξηα πνπ αλαιχνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. Σε ηειεπηαία δεθαεηία ε κέζνδνο 

απηή έρεη θπξηαξρήζεη σο ε πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκείσλ 

δηεζλψο. 

Πξφζθαηα ηα DRGs εηζήρζεζαλ λνκνζεηηθά θαη ζηελ Διιάδα. θνπφο ηεο 

κειέηεο είλαη λα εμεηαζηνχλ νη πξνυπνζέζεηο, ηα ζηάδηα πινπνηεζήο ηνπο, ε 

απαξαίηεηε πεξίνδνο πξνζαξκνγήο θαζψο θαη νη φξνη εθαξκνγήο ηνπο. Ζ κεζνδνινγία 

ηεο κειέηεο βαζίδεηαη ζηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα δηεζλνχο θαη ειιεληθήο 

βηβιηνγξαθίαο, ζηελ αλάιπζε δηαδηθηπαθψλ πεγψλ θαζψο θαη ζηελ αλαιπηηθή 

αλαζθφπεζε απηψλ. Δπίζεο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία 

πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ Διιάδα γηα ηελ εηζαγσγή ησλ DRGs θαη δεδνκέλνπ ηεο 

έιιεηςεο βηβιηνγξαθίαο, αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο ησλ ζπλεληεχμεσλ κε 

δεκνζηνυπαιιειηθά ζηειέρε πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηήλ, κε παξάιιειε κειέηε ησλ 

λνκνζεηηθψλ ξπκίζεσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ εηζαγσγή. 

Όζνλ αθνξά ζηε δνκή ηεο εξγαζίαο, ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κία αλαθνξά 

ζην πσο ιεηηνπξγεί ζήκεξα ην ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηα ειιεληθά λνζνθνκεία, 

κε κία αδξή αλαθνξά ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηελ πεξηβάιιεη αιιά θαη ζε θάπνηεο 

ζνβαξέο παζνγέλεηεο ηνπ.  

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, επηθεληξψλνληαο ζην λνζνθνκεηαθφ ηνκέα 

θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ θάζκαηνο 

ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ πνπ δηακνξθψλνπλ νη βαζηθνί 

δξψληεο – κέηνρνη (stakeholders) ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο, κε αλαθνξά ζηηο πξφζθαηεο 

εμειίμεηο απηνχ ηνπ πεδίνπ. Δπίζεο ζην ηειεπηαίν κέξνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη 
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κία αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα ησλ 

Οκνηνγελψλ Γηαγλσζηηθψλ Καηεγνξηψλ, ησλ ιφγσλ ηνπο νπνίνπο εμππεξεηεί ε 

ιεηηνπξγία ηνπο, ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ηα κεηνλεθηεκάησλ ηνπο. 

ην ηξίην θεθάιαην εμεηάδεηαη ε εθαξκνγή ησλ Οκνηνγελψλ Γηαγλσζηηθψλ 

Καηεγνξίσλ ζηελ Δπξψπε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ρψξεο Γεξκαλία, Ηηαιία, Γαιιία. Οη 

ρψξεο απηέο επηιέρζεθαλ εμαηηίαο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο ηνπο 

ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο, θαη επηπιένλ επεηδή δηαζέηνπλ πινχζηα πιένλ εκπεηξία απφ 

ηελ εθαξκνγή ησλ DRGs ζην λνζνθνκεηαθφ ηνπο ηνκέα. Δπηρεηξείηαη επνκέλσο κέζα 

απφ ηε κειέηε ησλ παξαδεηγκάησλ απηψλ ησλ ρσξψλ λα βγνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα 

γηα ην ελδεδεηγκέλν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ DRGs  ζηελ Διιάδα. Δπηπιεφλ ππήξμε ε 

ζθέςε φηη έπξεπε λα αλαιπζνχλ ρψξεο πνπ απνηεινχλ αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα θαη 

ησλ δχν θπξίαξρσλ ζπζηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πγείαο ζηελ Δπξψπε, ηνπ 

ζπζηήκαηνο Bismarck (Γεξκαλία, Γαιιία) θαη ηνπ ζπζηήκαηνο Beveridge (Ηηαιία). Ζ 

Διιάδα παξφηη έρεη επηιέμεη ην ζχζηεκα Beveridge γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

λνζνθνκεηαθνχ ηεο ηνκέα (Δζληθφ χζηεκα Τγείαο), έρεη αλαπηχμεη θαη δηαηεξεί πνιιά 

ραξαθηεξηζηηθά απφ ην ζχζηεκα Bismarck (χπαξμε αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη 

ζπκκέηνρή ηνπο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ λνζνθνκείσλ). 

Γηα ηηο ππφ κειέηε ρψξεο, αλαιχεηαη ην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ DRGs, νη ιφγνη 

θαη ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηνπο. Δπίζεο γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην πεξηβάιινλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Απηφ αθνξά ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ πεξηβάιιεη ηε 

ρξεκαηνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ γεληθά αιιά θαη εηδηθφηεξα ζηε ρξήζε 

ησλ DRGs, ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο, πξναγσγήο θαη ειέγρνπ ηνπο θαζψο θαη ζηα 

εξγαιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια κε απηά θαη εληζρχνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Σέινο 

γίλεηαη πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη 

παξνπζίαζεο ησλ πξφζθαησλ εμειίμεσλ θαη εμάγνληαη ζπκπεξαζκαηηθέο δηαπηζηψζεηο. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην αθνξά ζηα ζηάδηα εηζαγσγήο ησλ Διιεληθψλ Οκνηνγελψλ 

Γηαγλσζηηθψλ Καηεγνξηψλ (ΚΔΝ-DRGs) θαη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πηνζεηεζήο ηνπο. 

Παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα ην παξάδεηγκα ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ «ΑΣΣΗΚΟΝ», ην νπνίν απνηειεί έλα απφ ηα πηινηηθά λνζνθνκεία 

εθαξκνγήο ησλ Κιεηζηψλ Δλνπνηεκέλσλ Ννζειείσλ (ΚΔΝ). ην θεθάιαην πέληε 

γίλεηαη ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ ηνπ παξαδείγκαηνο ησλ ηξηψλ επξσπατθψλ 
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ρσξψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη ηεο Διιάδαο, θαη ζην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη 

ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ απνξξένπλ νιηζηηθά απφ ηε παξνχζα κειέηε. 

Δίλαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη ε έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζε κία πνιχ 

πξψηκε θάζε φζνλ αθνξά ζηελ εηζαγσγή ησλ DRGs ζηελ Διιάδα θαη ελψ βξίζθεηαη 

ζε εμέιημε ε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπο. Γίλεηαη παξαηαχηα πξνζπάζεηα γηα φζνλ ην 

δπλαηφλ, πιεξέζηεξε παξαθνινχζεζε, ηφζν ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ φζν θαη ηεο 

εμέιημεο ησλ δηαδηθαζηψλ πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηνπο . 

 

 

Λέμεηο – θιεηδηά: 
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πληειεζηήο θφζηνπο DRG (Cost weight) 

Κνζηνιφγεζε  
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Abstract  

 The Diagnosis Related Groups (DRGs) developed in the United States of 

America in the early ‟80s as a method of funding hospital activity. France was the first 

European country that adopted DRGs, as a complementary tool of the global budget. 

DRGs is a system whereby patients that are admitted in a hospital are grouped and 

classified into homogenous groups according to their initial diagnosis and to some more 

criteria analyzed in this paper. The last decade this method has dominated as the most 

widespread method of compensation for hospitals worldwide. 

 The system of DRGs introduced in Greece recently by law. The purpose of this 

study is to examine the conditions, stages of implementation, the necessary period of 

adjustment and their application conditions. The methodology of the study is based on 

literature review of international and Greek literature, analysis of web sources and the detailed 

review of these. Also to draw conclusions about the procedure followed in Greece for the 

introduction of DRGs and given the lack of   literature, the methodology of interviews with civil 

service executives who participated in it and the study of legislation which led to the 

introduction, is used. 

Regarding the structure of work, the first chapter refers to the funding of the 

Greek hospitals and how it works, to its legislative framework and to some serious 

problems of it. 

 The second chapter deals with the theoretical framework of the financing of 

health systems, focusing on the hospital sector and then analyzing the operating 

framework, by the spectrum of actions and guidelines set up by the main actors – 

shakeholders of a health care system with reference to recent developments in this field. 

Also in the last section of this chapter there is a detailed record of how the system of the 

Diagnosis Related Groups works, the reasons which serve its function, its advantages 

and disadvantages. 

 The third chapter examines the application of Diagnosis Related Groups in 

Europe and specifically in Germany, Italy, France. These countries were selected 

because of the good functioning of their health systems compared with other countries, 

and because of their big experience in the implementation of DRGs in the hospital 

sector. Therefor this study attemps through the examples of these countries to come out 
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safe conclusions on the appropriate operating framework for the DRGs in Greece. 

Moreover, the thought was that had to be countries that are representative samples of 

the two dominant systems of the health financing in Europe, the Bismarck system 

(Germany, France) and the Beveridge system (Italy). Greece, despite having chosen the 

Beveridge system for the funding of the hospital sector (NHS), it has also developed 

and retains many features from the Bismarck system (existence of security funds and 

participation in the hospital financing). 

 For the countries under study, there is an analysis of the context of the 

implementation of DRGs, the reasons and the process of introduction. It also 

specifically refers to the operational environment. This concerns the legal framework of 

the financial operation of hospitals in general and specifically the use of DRGs, the 

process of creating, promoting and monitoring DRGs, as well as tools that work 

alongside them and enhance their function. Finally an attempt is made to assess the 

results from their application and to export conclusions. There is also a presentation of 

the recent developments in the field of DRGs. 

 The fourth chapter deals with the stages of importing Greek Diagnosis Related 

Groups (KEN-DRGs) and the regulatory framework for their adoption. Moreover there 

is a presentation of the example of University General Hospital "ATTICON", which is 

one of the pilot hospitals implementing the Closed Unified hospital Fees (KEN). In 

chapter five there is a comparative analysis between the example of the three European 

countries presented and Greece, and the sixth chapter presents the conclusions holistic 

arising from this study. 

 It should be noted that this study was carried out at a very early stage regarding 

the introduction of DRGs in Greece and in the middle of the pilot implementation. 

Nevertheless there is an effort for an as much as possible comprehensive monitoring for 

both regulatory and application processes. 
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Κεθάιαην 1. Δηζαγσγή 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζηελ Διιάδα βαζίδεηαη ζηνλ λφκν 

1397/1983 ηνπ ΔΤ( Δζληθφ χζηεκα Τγείαο). Με ηνλ λφκν 2889/2001 «Βειηίσζε θαη 

Δθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο» θαη ηελ ίδξπζε ησλ ΠΔΤΠ 

απνθαζίδεηαη ην απνθεληξσκέλν δηνηθεηηθά ζχζηεκα πγείαο. Αξγφηεξα ηα ΠΔΤΠ 

(Πεξηθεξεηαθά πζηήκαηα Τγείαο θαη Πξφλνηαο) κεηνλνκάδνληαη ζε ΓΤΠΔ. Με ηνλ 

λφκν 3329/2005, ηα λνζνθνκεία σο ΝΠΓΓ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Γηνηθεηή 

ηεο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο. ήκεξα ε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

λνζνθνκείσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα ίδηα θαη εγθξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο ΓΤΠΔ, σο ηκήκα ηνπ εληαίνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο.  

 Γηα λα θαιχςνπλ ην ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηα 

λνζνθνκεία  έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκπξάηηνπλ κε ηδησηηθέο εηαηξίεο γηα ππεξεζίεο 

νπσο θαζαξηζκφο, ηξνθνδνζία, αζθάιεηα, ινγηζηηθέο εθαξκνγέο, πιεθνξνξηαθά 

ζπζηήκαηα θ.α. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ λνζνθνκείσλ πξνέξρεηαη απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ (έμνδα επελδχζεσλ, κηζζνδνζία) θαη απφ ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία 

(απνδεκίσζε ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπο). Ζ κέζνδνο ρξεκαηνδφηεζεο 

πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε αλαδξνκηθή (εθ ησλ πζηέξσλ απνδεκίσζε). 

 Σα λνζνθνκεία κέζσ ησλ Γξαθείσλ Κίλεζεο, απφ ηα νπνία ιακβάλεη ην 

εμηηήξην ηνπ ν αζζελήο, θνζηνινγνχλ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξείραλ γηα ηηο 

λνζειεπφκελεο πεξηπηψζεηο θαη δεηνχλ απνδεκίσζε γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο, είηε απφ 

ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο είηε απεπζείαο απφ ηνλ αζζελή, εάλ απηφο δελ είλαη 

αζθαιηζκέλνο. Ζ ηηκή απνδεκίσζεο θαζνξίδεηαη κε βάζε ην θιεηζηφ εκεξήζην λνζήιην 

( Κ.Τ.Α. Τ4α/νηθ.1320/98 (ΦΔΚ 99 Β') – «Οξηζκόο λνζειίνπ Ννζνθνκείσλ), ην 

νπνίν, θαηα γεληθή νκνινγία, είλαη ρακειφηεξν απφ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο. Δπηζεο 

ζηελ ηηκή ζπλππνινγίδνληαη θάπνηεο εμεηάζεηο (φηαλ παξέρνληαη ζηνλ αζζελή) πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην εκεξήζην λνζήιην θαη νη ηηκέο ηνπο νξίδνληαη κε Πξνεδξηθά 

Γηαηάγκαηα. Σν εκεξήζην λνζήιην θαζνξίδεηαη κε θπβεξλεηηθή απφθαζε, είλαη 

δηαθνξεηηθφ γηα ηα παζνινγηθά, ηα ρεηξνπξγηθά θαη ηα ςπρηαηξηθά πεξηζηαηηθά, ηζρχεη 

ην ίδην ζε φια ηα λνζνθνκεία θαη ε κφλε δηαθνξνπνίεζε πνπ ππάξρεη ζην λνζήιην είλαη 

αλάινγα κε ηε ζέζε λνζειείαο. 

 Ο  αλνξζνινγηθφο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε 

ππνθνζηνιφγεζε ηνπο κε ηηο ηηκέο λα δηαηεξνχληαη επί ρξφληα ζην ίδην επίπεδν, ρσξίο 
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λα αλαζεσξνχληαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ εμειίμεσλ, ζε ζπλδηαζκφ κε ηελ θαθή 

δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηελ ππεξβάιινπζα αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ 

πγεηνλνκηθψλ πιηθψλ νδήγεζε ζηε δηφγθσζε ησλ ειιεηκκάησλ ησλ λνζνθνκείσλ θαη 

ζηελ αλαγθαζηηθή θαηά πεξηφδνπο θάιπςε κεγάινπ κέξνπο απηψλ απφ θξαηηθή 

επηρνξήγεζε (ξπζκίζεηο ρξεψλ).  

ηελ πξνζπάζεηα εθινγίθεπζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ ειιεληθνχ λνζνθνκεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο πγείαο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ ππέξνγθσλ ειιεηκκάησλ, ππεγξάθε ε Κνηλή 

Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγείσλ Τγείαο, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Οηθνλνκηθψλ γηα εηζαγσγή ησλ Κιεηζηψλ Δλνπνηεκέλσλ Ννζειίσλ (ΚΔΝ), ησλ 

ειιεληθψλ Οκνηνγελψλ Γηαγλσζηηθψλ Καηεγνξηψλ (DRGs). Ζ ζθνπηκφηεηα πνπ 

εμππεξεηείηαη κε ηε λέα ζεζκηθή ξχζκηζε είλαη ε εδξαίσζε ελφο ζπζηήκαηνο 

θνζηνιφγεζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ βάζεη 

πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ. ηελ παξνχζα κειέηε επηρεηξείηαη λα δηεπξεπλεζνχλ νη φξνη 

θαη νη πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο ησλ ειιεληθψλ DRGs, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο ελ γέλεη θαη ζε ζχγθξηζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο πνπ ήδε ηα 

εθαξκφδνπλ. 

Ζ δηεξεχλεζε ζα γίλεη κεζα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ησλ 

δηαζηάζεσλ θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπληζηνχλ ην πεξηβάιινλ ρξεκαηνδφηεζεο ελφο 

ζπζηήκαηνο πγείαο, επηθεληξψλνληαο ζην λνζνθνκεηαθφ ηνκέα. Θα παξνπζηαζηνχλ ηα 

ζπζηήκαηα πγείαο ηξηψλ επξσπατθψλ ρσξψλ, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο 

Γαιιίαο. Θα θαηαγξαθεί ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαη εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ησλ 

DRGs ζηηο ρψξεο απηέο θαη ζα αλαιπζεί ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν αλαπηχρζεθαλ. 

ηε ζπλέρεηα ζα αλαπηπρζνχλ ηα βήκαηα εηζαγσγήο ησλ DRGs ζηε ρψξα καο θαη ζα 

γίλεη ζπγθξηηηθή αλάιπζε κε ηα παξαδείγκαηα ησλ ππφ εμέηαζε ρσξψλ. 
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Κεθάιαην 2. Αλάπηπμε αλαιπηηθνύ θαη ζεσξεηηθνύ 

πιαηζίνπ 

2.1 Υξεκαηνδόηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

 Σν ζχζηεκα πγείαο κίαο ρψξαο απνηειεί έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηθά 

δηαθνξνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ (ππεξεζίεο, αζζελείο-πνιίηεο, θνξείο αζθάιηζεο, πάξνρνη 

πγείαο...) ηα νπνία ζπλδένληαη κεηάμπ ηνπο κε ζρέζεηο δπλακηθήο αιιειεμάξηεζεο θαη 

αιιειεπίδξαζεο. Έλα ζχζηεκα πγείαο επνκέλσο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιππινθφηεηα 

θαη άξα ζα πξέπεη λα δξά ζχκθσλα κε θάπνηνπο θαλφλεο, πνπ λα θαζνξίδνληαη ζαθψο 

θαη αλαιπηηθά απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο. Σν πεξηβάιινλ, ινηπφλ, κέζα ζην 

νπνίν δηακνξθψλνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη 

ε ζθνπηκφηεηα δξάζεο ηνπο (ζθνπφο, ζηφρνο) είλαη ζεκαίλνπζαο ζεκαζίαο γηα ηελ 

θαιή ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο κε απψηεξνπο ζηφρνπο ηελ ηζφηεηα 

πξφζβαζεο, ηελ απνδνηηθφηεηα (ζρέζεηο εηζξνψλ θαη εθξνψλ) θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 ηνλ ππξήλα ηνπ νξγαλσηηθν-δηνηθεηηθνχ πιαηζίνπ ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο 

βξίζθνληαη αθελφο ην ζχζηεκα δηεχζπλζεο θαη ζπληνληζκνχ θαη αθεηέξνπ ην ζχζηεκα 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ. Ζ ρξεκαηνδνηηθή δηαδηθαζία δηαθξίλεηαη ζε δχν επηκέξνπο 

δηαζηάζεηο. ηελ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε πνπ αθνξά ζηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

ζηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θνξέσλ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ζηελ εζσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην 

ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ θαη ζην θάζκα ησλ ηερληθψλ θαη ησλ κεζφδσλ ακνηβψλ θαη 

απνδεκίσζεο ησλ κνλάδσλ πγείαο (Μπνπξζαλίδεο 2010). 

2.1.1 Εξωηεπική σπημαηοδόηηζη 

 Οη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ δηάθνξεο κνξθέο. Μία κνξθή 

είλαη ε θαηαβνιή θφξσλ ζην δεκφζην θαη επνκέλσο θνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη άκεζα ην θξάηνο. Μία άιιε κνξθή είλαη νη 

εηζθνξέο, ππνινγηδφκελεο σο πνζνζηφ επί ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη 

εηζθνξέο κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη είηε κφλν απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, είηε απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη ηνπο εξγνδφηεο (δηκεξήο ρξεκαηνδφηεζε), είηε απφ εξγαδφκελνπο, 

εξγνδφηεο θαη ην θξάηνο (ηξηκεξήο ρξεκαηνδφηεζε). ηελ πεξίπησζε ησλ εηζθνξψλ 
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θνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ηα θνηλσληθά ηακεία αζθάιηζεο. Οη δχν παξαπάλσ 

κνξθέο αθνξνχλ ζην πσο είλαη δηακνξθσκέλν ην θνηλσληθφ θξάηνο πξφλνηαο θαη ζηνπο 

θνηλσληθνχο ζεζκνχο κέζα απφ ηνπο νπνίνπο  θάζε ρψξα εμαζθαιίδεη ζηνπο πνιίηεο 

ηεο ίζε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα πγείαο (αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο). 

 Παξάιιεια ππάξρνπλ θαη νη ηδησηηθέο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο φπσο είλαη ε 

θαηαβνιή αζθαιίζηξνπ ζε ηδησηηθνχο κεραληζκνχο ζπιινγηθήο θάιπςεο ηεο πγείαο 

(ηδησηηθέο αζθαιηζηηθεο εηαηξίεο), πνπ ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηελ αξρή ηεο 

αληαπνδνηηθφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη ε κνξθή ηεο ηδίαο πιεξσκήο ηνπ θφζηνπο 

απεπζείαο ζηνπο παξφρνπο πγείαο. Καη νη ηέζζεξηο παξαπάλσ κνξθέο πξνέξρνληαη απφ 

ηνλ ίδην πξσηνγελή θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο, απφ έλα ζχλνιν ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ, 

ησλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο. 

 Αλάινγα κε ηε κνξθή θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, Γεκφζην (θξάηνο), Κνηλσληθή 

Αζθάιηζε Τγείαο (ηακεία), Ηδησηηθή Αζθάιηζε Τγείαο (ηδησηηθέο εηαηξίεο), γίλεηαη θαη 

ε δηάθξηζε ησλ ζπζηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνρήο πγείαο ζηηο δηάθνξεο ρψξεο. 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

ΜΟΝΣΔΛΟ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

ΦΟΡΔΑ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

ΥΩΡΔ 

Μνληέιν 

Beveridge 

Γεκόζην 

Αγγιηα, Γαλία, 

νπεδία, 

Φηιαλδία,Ννξβεγία, 

Ηηαιία,  Ηζπαλία,  

Διιάδα 

Μνληέιν 

Bismarck 

Κνηλσληθή 

Αζθάιηζε 

Γεξκαλία, Γαιιία, 

Οιιαλδία,  Απζηξία, 

Διβεηία, Βέιγην, 

Λνπμεκβνύξγν 

Μνληέιν 

Αγνξάο 

Ηδησηηθή Αζθάιηζε Ζπα, Υηιή, ηγθαπνύξε 

 Πίλαθαο 1. πζηήκαηα Υξεκαηνδφηεζεο, Πεγή: Μπνπξζαλίδεο 2010 
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2.1.2 Εζωηεπική σπημαηοδοηηζη 

 Έλα ζχζηεκα ακνηβψλ θαη απνδεκηψζεσλ ζρεκαηνπνηείηαη βάζεη ηξηψλ 

δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ θαζνξηζηηθνχ ραξαθηήξα. Ζ πξψηε δηάζηαζε αλαθέξεηαη 

ζηνπο ζηφρνπο ζηνπο νπνίνπο πξνζβιέπεη έλα ζχζηεκα ακνηβψλ. Ζ δεχηεξε αθνξά ζηηο 

κνξθέο θαη ζηηο κεζφδνπο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε ηξίηε ζηνπο κεραληζκνχο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο νξηζκνπ ησλ ακνηβψλ θαη ησλ απνδεκηψζεσλ. 

 Οη ζηφρνη ελφο ζπζηήκαηνο ακνηβψλ θαη απνδεκηψζεσλ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηε 

επίηεπμε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ παξακέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνιίηεο – αζζελείο, πνπ απνηεινχλ 

βαζηθέο ζπληζηψζεο ηξηψλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ παξαγσγή θαη δηαλνκή ππεξεζηψλ 

θαη αγαζψλ πγείαο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο, είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ ζπζηήκαηνο βάζεη ηεο ιεηηνπξγίαο ζπληνληζκνύ θαη θηλήηξσλ 

γηα ηνλ επεξεαζκφ ησλ κνλάδσλ πξνζθνξάο ησλ ππεξεζηψλ. Έλαο άιινο βαζηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο είλαη ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ  βάζεη ηεο θαηλνηνκηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

εθαξκνγή λέσλ δηαδηθαζηψλ δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο. Ο ηξίηνο βαζηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ελφο ζπζηήκαηνο ακνηβψλ αθνξά ζηελ δηαζθάιηζε κηαο δίθαηεο, 

ζχκθσλεο κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο ρσξίο πςειή 

επηβάξπλζε ησλ θνξνινγνχκελσλ – αζθαιηζκέλσλ, βάζεη ηεο ιεηηνπξγίαο θαηαλνκήο 

ησλ πόξσλ. 

2.1.2.1 Μέθοδοι αποζημιώζεων 

 Οη κνξθέο θαη νη κέζνδνη ησλ απνδεκηψζεσλ ζπλδένληαη άξεθηα κε ηελ αλάγθε 

γηα ρξεκαηνδνηηθή θάιπςε ηνπ θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή 

ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ε θάιπςε. 

 Σα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ζέηνληαη γηα ηελ ρξεκαηνδνηηθή θάιπςε ηνπ 

θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ είλαη πνηνο, πφηε θαη πσο πξνζδηνξίδεη ην χςνο ηεο 

απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ. ρεηηθά κε ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο 

ππάξρνπλ δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο κεζφδσλ ππνινγηζκνχ. Ζ αλαδξνκηθή επηζηξνθή 

θόζηνπο θαη ε κέζνδνο ησλ πξννπηηθώλ πξνϋπνινγηζηηθώλ ηηκώλ. 
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 ηελ κέζνδν ηεο αλαδξνκηθήο επηζηξνθήο ην χςνο ηεο ακνηβήο θαζνξίδεηαη 

βάζεη ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο ηνπ θνξέα. Σν θφζηνο απηφ είλαη δπλάηνλ λα 

δηαπηζησζεί ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ επνκέλσο θαη ε ακνηβή δηακνξθψλεηαη ηφηε, άξα 

αλαδξνκηθά. ηε κέζνδν απηή επηβάιιεηαη θάζε λνζνθνκείν λα εθζέηεη ηα νηθνλνκηθά 

θαη θνζηνινγηθά πεπξαγκέλα ηνπ έηζη ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ην θφζηνο θαη πσο 

πξνέθπςε απηφ. 

 ηελ πξννπηηθή κέζνδν ην χςνο ηνπ θφζηνπο θάζε λνζνθνκείνπ 

δηακνξθψλεηαη ζηελ αξρή θάζε πεξηφδνπ ππνινγηζκνχ, ζηε βάζε θάπνησλ δεδνκέλσλ 

θαη θξηηεξίσλ θαη δελ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε πξαγκαηηθή εμέιημε ηνπ θφζηνπο. Με ηε 

κέζνδν απηή ην λνζνθνκείν κπνξεί λα παξνπζηάζεη πιεφλαζκα, ππάξρεη φκσο 

παξάιιεια θαη ν θίλδπλνο λα εκθαλίζεη έιιεηκκα. εκαληηθφ ξφιν ζηε δηαρείξηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ έρεη ην καλαηδκελη ηνπ λνζνθνκείνπ πξνθεηκέλνπ λα κελ 

εκθαληζηνχλ αξλεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ην θνξέα. Παξφιν ην αξλεηηθφ 

ελδερφκελν ηνπ ειιείκκαηνο ε κέζνδνο απηή έρεη θαηά γεληθή νκνινγία θαη κέζα απφ 

ηα παξαδείγκαηα πνιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ πνπ ηελ εθαξκφδνπλ, ζεηηθή επίδξαζε σο 

θίλεηξν γηα ηελ νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά ελφο λνζνθνκείνπ θαη γηα ηελ αλάπηπμε 

δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, θάηη πνπ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ επίηεπμε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ. 

ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΗ 

 Βαζηθή παξάκεηξν ηεο πξννπηηθήο κεζφδνπ απνηειεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

θαζνξίδνληαη απηέο νη πξννπηηθέο ηηκέο. Σα ζπζηήκαηα πνπ εθαξκφδνπλ ην ζχζηεκα 

ηεο πξννπηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο αθνινπζνχλ θπξίσο ην ζχζηεκα ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. ην ζχζηεκα απηφ ε δηακφξθσζε ηνπ χςνπο ησλ ηηκψλ απνηειεί 

αληηθείκελν ζεζκνζεηεκέλσλ δηαδηθαζησλ δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο. Οη ελδηαθεξφκελνη, δειαδή νη 

λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο, ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηαθαζίεο απηέο κε κέιε ηεο δηνίθεζεο 

ηνπο, ε δε άιιε πιεπξά ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, νη αζζελείο – ρξήζηεο, κε ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, δειαδή ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο ησλ 

Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ ηνπο. Σν χςνο ησλ ηηκψλ, σο απνηέιεζκα ησλ 

δηαπξαγκαηεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη ζπλάξηεζε παξαγφλησλ φπσο νηθνλνκηθψλ θαη 

άιισλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, σο ηερλνθξαηηθή δηάζηαζε αιιά θαη ζπλάξηεζε ηεο 

ζεζκηθήο δηακφξθσζεο απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ, ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηθαλφηεηαο 
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ησλ εθπξνζψπσλ θαη ηεο θαηάζηαζεο ηεο λνζνθνκεηαθήο αγνξάο (Μπνπξζαλίδεο 

2010). 

2.1.2.2 Παπαγώμενο έπγο 

 Μέιεκα θάζε ρξεκαηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηε 

βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο 

εμεηάδεηαη θπξίσο ζηε βάζε δχν εθθαλζεψλ ηεο, ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ θαη ηεο 

πνηφηεηαο. Σν ρξεκαηνδνηηθφ ζχζηεκα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

κίαο εθ ησλ δχν εθθάλζεσλ, δειαδή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παξαγψκελνπ έξγνπ, ζα 

πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ λνζνθνκεηαθνχ έξγνπ, ην νπνίν ζπκβάιιεη 

ζεηηθά ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ γηα βειηίσζε. 

 Σν παξαγψκελν έξγν κπνξεί λα εθηηκεζεί ζηε βάζε ηξηψλ δηαζηάζεσλ: ζηελ 

πνζνηηθή δηάζηαζε, ζηελ δηαξζξσηηθή δηάζηαζε θαη ζηε δηάζηαζε ηηκώλ. Ζ 

πνζνηηθή δηάζηαζε αθνξά ζε απφιπηνπο αξηζκνχο πνπ απνδίδνπλ ηελ πνζφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ κνλάδα (Q) πνπ έρεη επηιεγεί. Ζ δηαξζσηηθή 

δηάζηαζε επηρεηξεί λα εμεηάζεη ηελ πνζφηεηα ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζηε βάζε 

θάπνησλ θξηηεξίσλ νκνγελνπνίεζεο ησλ κεκνλσκέλσλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ ή ζηε βάζε 

ηεο αλάιπζεο ηεο ζπλζεζήο απηήο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο, δειαδή ηνπ case mix 

(Str). Ζ δηάζηαζε ηηκψλ αθνξά ζηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο γηα θάζε κνλάδα (P). 

 πλαξηήζεη, ινηπφλ, ησλ παξαπάλσ ηξηψλ δηαζηάζεσλ, ην ζπλνιηθφ πνζφ 

απνδεκίσζεο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

                                           ακνηβψλ = f (Q x Str x P) 

ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ  

 Τπάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη απνδεκίσζεο ηνπ παξαγψκελνπ έξγνπ νη νπνίεο 

πνιιέο θνξέο αθνινπζνχληαη ζπλδηαζηηθά ζην ζχζηεκα πγείαο ηεο θάζε ρψξαο. 

Πιεξσκή θαηα πξάμε 

 Οη αζζελείο πιεξψλνπλ ην λνζνθνκείν κε έλα ζχζηεκα ινγηζηηθήο θαηαγξαθήο 

φπνπ θνζηνινγείηαη μερσξηζηά θάζε πξνζθεξφκελε ηαηξηθφ-λνζειεπηηθή ππεξεζία 

(Μπνπξζαλίδεο 2010). Αλ θαη πνιιέο θνξέο νη ηηκέο αλά ππεξεζία είλαη θαζνξηζκέλεο, 

παξέρεηαη ε επρέξεηα ζην γηαηξφ λα απμήζεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο 
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παξαγγέιλνληαο πεξηζζφηεξεο αθηηλνδηαγλσζηηθέο θαη παξαθιηληθέο εμεηάζεηο κε 

ζθνπφ λα απμήζεη ηα έζνδα ηνπ λνζνθνκείνπ. Ο αζθαιηζηηθφο θνξέαο βξίζθεηαη ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε αθνχ είλαη δχζθνιν εθ ησλ πζηέξσλ λα ειέγμεη ηελ αλαγθαηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ θαηαλαιψζεθαλ. πλεπψο ν ηξφπνο απηφο ζεσξείηαη απφ ηνλ 

αζθαιηζηηθν θνξέα πιεζσξηζηηθνο θαη δαπαλεξφο (Θενδψξνπ θαη ζπλ 1995). 

Ζκεξήζην λνζήιην 

 Σν εκεξήζην λνζήιεην είλαη ε εκεξήζηα απνδεκίσζε πνπ θαηαβάιιεηαη ζην 

λνζνθνκείν γηα θάζε εκέξα λνζειείαο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη 

δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνλ αζζελή θαζψο θαη νη 

δηνηθεηηθέο θαη μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο. Σα έζνδα επνκέλσο ηνπ λνζνθνκείνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαθάησλ ζρέζε: 

                   Έζνδα = Ζκεξήζην λνζήιην x Αζζελείο x Ζκέξεο λνζειείαο 

Τπάξρνπλ ηξεηο κνξθέο λνζειείσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ πξαθηηθή ησλ 

λνζνθνκείσλ: 

 Κιεηζηό λνζήιην: πξφθεηηαη γηα ηελ ακνηβή βάζεη ελφο παγίνπ πνζνχ πνπ 

θαηαβάιιεηαη αλά εκέξα λνζειείαο γηα θάζε αζζελή, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πνζφηεηα θαη ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρεη ιάβεη. πλήζσο ην πνζφ ηεο 

απνδεκίσζεο είλαη πξντφλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ηνπ Κξάηνπο ή ησλ 

αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ κε ηα λνζνθνκεία. Ζ κνξθή απηή παξφιν πνπ 

δηαρεηξηζηηθά δηεπθνιχλεη ην ζχζηεκα, εληνχηνηο απνθιείεη απφ ην  λνζνθνκείν 

ην θίλεηξν ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο, θαζψο φζν πεξηζζφηεξν 

παξαηαζεί ε δηάξθεηα λνζειείαο ηνπ αζζελνχο ηφζν πεξηζζφηεξν σθειείηαη 

νηθνλνκηθά ην λνζνθνκείν. Ζ παξάηαζε απηή ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο πξνθαιεί 

πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο.  

 Δπιύγηζην-επέιηθην ή ζπαζηό-ζύλζεην λνζήιην: Έλα κέξνο ηνπ λνζειίνπ 

απηνχ είλαη ζηαζεξφ, ε ακνηβή ηνπ είλαη δεδνκέλε, σο θιεηζηφ λνζήιην. Σν 

ππφινηπν θνκκάηη ηεο ακνηβήο ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ, ηελ ηαηξηθή εηδηθφηεηα θαη ηελ δηαγλσζηηθή νκάδα. 

 Αλνηθηό λνζήιην: ε ακνηβή βάζεη ηνπ αλνηθηνχ λνζειίνπ δηακνξθψλεηαη 

θαζεκεξηλά σο κία πάγηα εκεξήζηα ακνηβή πνπ πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα κε ηελ 
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θαηαλάισζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία απηεο ηεο κεζφδνπ είλαη ε ιεηηνπξγία ελφο 

Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο φισλ ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ε άξηηα ινγηζηηθή παξαθνινπζεζή ηνπο.  

θαηξηθόο – Κιεηζηόο θαη θαηά ηκήκα Πξνϋπνινγηζκόο:  

 Δίλαη ν πξνυπνινγηζκφο πνπ θαιχπηεη ζθαηξηθά θαη ρσξίο θακία κεηαβνιή θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ην ζχλνιν ησλ πξνβιεπφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ νξγαληζκνχ, εθθξαζκέλσλ ζε νηθνλνκηθά κεγέζε. ε απηή ηε κέζνδν ε αλάιπζε ζε 

θαηά ηκήκα πξνυπνινγηζκνχο είλαη αλαγθαίν εξγαιείν πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

αλάπηπμε εζσηεξηθήο δπλακηθήο γηα ηελ απνδνηηθφηεξε νηθνλνκηθή δηνίθεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ (Μπαιαζνπνχινπ 2010). 

 Καηά ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θάζε ηκήκα πνπ γηα ηε δηαδηθαζία 

θνζηνιφγεζεο νλνκάδεηαη θέληξν θφζηνπο έρεη νξηζκέλν πξνυπνινγηζκφ. Ο θαηά 

ηκήκα πξνυπνινγηζκφο αλαιχεηαη ζε ινγαξηαζκνχο ζε πιήξε αληηζηνηρία κε ηνλ 

θεληξηθφ πξνυπνινγηζκφ. Σν άζξνηζκα απηψλ ησλ ηκεκαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ 

ζπλζέηεη ηνλ θεληξηθφ-ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ. Οη ηκεκαηηθνη πξνυπνινγηζκνί είλαη 

ζθαηξηθνί θαη θιεηζηνί φπσο αθξηβψο θαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ θνξέα. 

 Ωο πξνο ηελ ρξεκαηνδνηηθή ηνπ πιεπξά ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εηήζηα θαη εθ 

ησλ πξνηέξσλ πιεξσκή ηνπ θνξέα θαη σο πξνο ηελ δηαρείξηζε απφ ηελ θαηάηκεζε ηεο 

νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ηε ζπκκεηνρή επαξθνχο αξηζκνχ ππεπζχλσλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνχπνινγηζκνχ. 

Αναμενόμενα οθέλη  

 Καιχηεξε δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηκεκάησλ (είηε ζπλνιηθά, είηε θαηά πξάμε ή παξέκβαζε), κέζσ ηεο 

αλαιπηηθήο θνζηνιφγεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη 

 Αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο ζπγθξηηηθήο δηαδηθαζίαο (Benchmarking) 

κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ, κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε 

δηνηθεηηθψλ δηεξγαζίσλ γηα θαζνξηζκφ θαη επίηεπμε ηκεκαηηθψλ ζηφρσλ 

αιιά θαη ηελ ππνθίλεζε ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ηκεκάησλ γηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε δηνίθεζε. 
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 Πξνψζεζε καζεζηαθήο νξγάλσζεο κε ηελ ζπκκεηνρή θαη δέζκεπζε 

φισλ ησλ ηνκέσλ θαη επηπέδσλ ηεο ηεξαξρίαο 

 Δμαηηίαο φισλ ησλ παξαπάλσ, θαιχηεξε αλάπηπμε ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο κε αχμεζε ηνπ παξαγψκελνπ πξντφληνο θαη βειηίσζε ηεο 

πνηνηεηάο ηνπ, πξνο φθεινο ηνπ αζζελή. 

Ζ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ ζέηεη σο πξναπαηηνχκελν κία ζαθή εγεζία ηνπ 

ηκήκαηνο ζε ξφιν επζχλεο, κε αλαπηπγκέλεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηα πξνηξνπήο ησλ 

ππαιιήισλ γηα ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ πξνζπάζεηα εθηέιεζεο ησλ απνθάζεσλ θαη 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. Παξάιιεια απαηηείηαη ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα βάζεη ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ ηκεκάησλ, θαζψο ν ξφινο ησλ ππεξεζηψλ, ηαηξηθψλ, 

λνζειεπηηθψλ αιιά θαη δηνηθεηηθψλ δηεπξχλεηαη θαη απνηειεί πξφθιεζε. 

Οκνηνγελείο Γηαγλσζηηθέο Καηεγνξίεο (DRGs) 

 Απηή ε κέζνδνο ρξεκαηνδφηεζεο έρεη σο θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηνπ 

λνζνθνκεηαθνχ πξντφληνο ηελ νκαδνπνίεζε ησλ αζζελεηψλ ζε νκνηνγελείο 

δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο, κε ζηφρν ηελ αληηζηνίρηζε ησλ θιηληθψλ πεξηπηψζεσλ κε 

νηθνλνκηθέο αμίεο. ην δηεζλή ρψξν παξαηεξείηαη κία νινέλα θαη κεγαιχηεξε 

δηεχξπλζε ηεο κεζφδνπ απηήο θαζψο ζεσξείηαη κία απφ ηηο πην νινθιεξσκέλεο 

πξαθηηθέο θνζηνιφγεζεο θαη απνδεκίσζεο ησλ παξερφκελσλ λνζνθνκεηαθψλ 

ππεξεζηψλ. Οη νκνηνγελείο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηάθνξεο 

ρψξεο είηε απηνχζηα είηε ζπλδηαζηηθά κε άιια ζπζηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο θαη πνπ 

πνιχ πξφζθαηα εηζήρζεθαλ θαη ζηε ρψξα καο, ζα αλαιπζνχλ δηεμνδηθά παξαθάησ. 
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2.2 Γηεύζπλζε θαη ζπληνληζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο   

Ζ έλλνηα ηεο δηεχζπλζεο-ζπληνληζκνχ ζπλίζηαηαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ελφο 

πιαηζίνπ δξάζεο ζηε βάζε θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ, ζηελ ππνθίλεζε θαη ηνλ έιεγρν 

ησλ δξάζεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ-κεηφρσλ γηα κηα ζπκβαηή κε ην ζπζηεκα πγείαο 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηε δεκηνπξγία φξσλ πνπ θαζηζηνχλ δπλαηέο ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο 

(feed-back) θαη θαηά ζπλέπεηα απηνξξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. 

 ην επίθεληξν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο ζπληνληζκνχ 

βξίζθνληαη επηκέξνπο δηαζηάζεηο, θαζνξηζηηθεο γηα ηελ δηαξζξσζή ηνπ. Πνηνη θαη ζηε 

βάζε πνησλ κεραληζκψλ ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο, ζε πνην επίπεδν ιακβάλνληαη νη 

απνθάζεηο απηέο, πνηα είλαη ηα αληηθείκελα θαη νη βαζηθέο παξάκεηξνη ιήςεο ησλ 

απνθάζεσλ, πνηα είλαη ηα εξγαιεία εθαξκνγήο θαη κάλαηδκελη πνιηηηθψλ πγείαο. 

 Σν παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεη ηηο ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη κεηαμχ ησλ 

ηεζζάξσλ βαζηθψλ δξψλησλ - κεηφρσλ ελνο ζπζηήκαηνο πγείαο, βάζεη ησλ έμη πεδίσλ 

πνιηηηθήο πνπ ζπληζηνχλ ην Πιαίζην Γηεχζπλζεο θαη πληνληζκνχ έηζη φπσο έρνπλ 

ζρεκαηνπνηεζεί κέζα απφ αιιεινδηαδερφκελα βήκαηα εμέιημεο ησλ πνιηηηθψλ πγείαο 

πνπ αθνινχζεζαλ νη ρψξεο δηεζλψο. 

ρήκα 1. Αλαιπηηθφ Πιαίζην Γνκψλ θ  ́Δπηπέδσλ Μαλαηδκέλη πζηήκαηνο Τγείαο 
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Σν πξψην πεδίν πνιηηηθήο απεηθνλίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ θξάηνπο θαη κνλάδσλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ην δεχηεξν πεδίν απεηθνλίδεη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη 

κεηαμχ θξάηνπο θαη θνξέσλ ρξεκαηνδφηεζεο νη νπνίνη δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο. ην ζχζηεκα Beveridge ην θξάηνο ζπλεξγάδεηαη κε απηφλνκεο 

πεξηθεξεηαθέο αξρέο ελψ ζην ζχζηεκα Bismarck κε ζεζκνζεηεκέλνπο απηφλνκνπο 

νξγαληζκνχο, ηα θνηλσληθά αζθαιηζηηθά ηακεία. Σα δχν απηά πεδία απνηεινχλ  

θιαζηθά πεδία θξαηηθήο ηεξαξρίαο ηεο πνιηηηθήο παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο ζηα 

ζπζηήκαηα πγείαο.  

Σα πεδία ηξία θαη ηέζζεξα δείρλνπλ αθελφο ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ κνλάδσλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη πνιηηψλ, ηνπνζεηψληαο ηνπο αζζελείο ζε έλαλ 

εληζρπκέλν ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο (π.ρ δηθαίσκα επηινγψλ),  

αθεηέξνπ ηε ζρέζε κεηαμχ πνιηηψλ θαη θνξέσλ ρξεκαηνδφηεζεο (π.ρ ειεπζεξία 

επηινγήο Σακείνπ Τγείαο). 

Σν πεδίν πέληε απεηθνλίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαη ησλ 

θνξέσλ ρξεκαηνδφηεζεο. Πξφθεηηαη γηα κία ζρέζε πνπ πξνέθπςε κέζα απφ ηελ 

απνδπλάκσζε  ησλ ζρέζεσλ ηεο θιαζηθήο θξαηηθήο ηεξαξρίαο (1 θαη 2) θαη πνπ 

ζηαδηαθά ηηο αληηθαζηζηά. Ζ ζρέζε απηή βαζίδεηαη ζηε ιεηηνπξγηθή δηάθξηζε ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο, ζηε δηακφξθσζε νηνλεί αγνξψλ ζηα ζπζηήκαηα πγείαο θαη 

ζηελ εηζαγσγή ηνπ κεραληζκνχ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηνπ εξγαιείνπ ησλ 

ζπκβάζεσλ (contracting) σο απνηέιεζκα απηψλ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ζ λέα απηή 

θνπιηνχξα ιήςεο απνθάζεσλ θεξδίδεη δηαξθψο πεξηζζφηεξν έδαθνο ηφζν ζε 

επξσπατθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν θαη αλαδεηθλχεηαη ψο έλα πνιχ ζεκαληηθφ πεδίν 

άζθεζεο πνιηηηθήο πγείαο. 

Πξνθεηκέλνπ ηεο επίηεπμεο θαιχηεξσλ φξσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη 

πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο νηνλεί αγνξάο, έρνπλ εηζαρζεί λέεο δνκέο θαη 

ζχγρξνλα εξγαιεία κάλαηδκελη. Αλαδχεηαη ν θίλδπλνο ινηπφλ απνκάθξπλζεο ηεο 

νξγάλσζεο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο απφ ηηο θνηλσληθέο αξρέο εμαζθάιηζεο ελφο θαινχ 

επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. Σαπηφρξνλα επνκέλσο κε ηελ αλάπηπμε 

εθζπγρξνληζκέλσλ ζρέζεσλ δηεχζπλζεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο 

επαλεκθαλίδεηαη ε θξαηηθή εμνπζία έρνληαο φκσο έλαλ ξφιν ξπζκηζηηθφ ησλ ζρέζεσλ 

πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ θνξέσλ πγείαο θαη φρη έλαλ ξφιν ηεξαξρίαο κε ηελ θιαζηθή 

ηεο έλλνηα. 
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2.3 Θεσξεηηθή αλάιπζε ησλ Οκνηνγελώλ Γηαγλσζηηθώλ 

Καηεγνξηώλ (DRGs) 

2.3.1 Μεθοδολογία Ομοιογενών Διαγνωζηικών Καηηγοπιών 

 Ζ κεζνδνινγία ησλ Οκνηνγελψλ Γηαγλσζηηθψλ Καηεγνξηψλ – DRGs 

(Diagnostic Related Groups) απνηειεί έλαλ ηξφπν θνζηνιφγεζεο θαη απνδεκίσζεο ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ θαη πξνθχπηεη απφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ αζζελεηψλ ζε 

θαηεγνξίεο θαη ηελ ππνδηαίξεζε απηψλ ζε δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο. Βαζίδεηαη 

νπζηαζηηθά ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πεξηπηψζεσλ  εζσηεξηθψλ αζζελψλ ησλ 

λνζνθνκείσλ, κε βάζε ηε δηάγλσζε θαη ζθνπφο ηεο είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

κνλάδσλ κε γλψκνλα ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ εμππεξεηνχλ. Κάζε 

αζζελήο εληάζζεηαη ζε κία νκάδα κε βάζε ηελ δηάγλσζε  εηζαγσγήο, ε νπνία κπνξεί 

λα ηξνπνπνηεζεί ηεθκεξησκέλα ζηελ πνξεία, νπφηε θαη ιακβάλεηαη ππφςε ε δηάγλσζε 

εμφδνπ (Μπαιαζνπνχινπ Α. 2010). 

 Σν ζχζηεκα ησλ DRGs εηζήρζεθε πξψηε θνξά ζηηο ΖΠΑ ην 1983 κε ηελ 

πξννπηηθή λα απνηειέζεη έλα κέζν γηα ηε ζπγθξάηεζε  ηνπ θφζηνπο ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ. Δθαξκφζηεθε αξρηθά ζε έλαλ κηθξφ  φκηιν λνζνθνκείσλ 

θαη αθνχ ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ζχκθσλα κε ηα αλακελφκελα, πνιχ γξήγνξα 

εθαξκφζηεθε ζην ζχλνιν ησλ λνζνθνκείσλ ησλ ΖΠΑ. Ζ πξψηε ρψξα  πνπ εηζήγαγε 

ζηελ Δπξψπε ηα DRGs ήηαλ ε Γαιιία, ην 1986 σο ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν ηνπ 

ζθαηξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

 Οη νκνεηδείο δηαγλσζηηθέο νκάδεο (DRGs), επηρεηξνχλ  λα ηππνπνηήζνπλ φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ λνζειεπνκέλσλ αζζελψλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα νκάδα 

λνζνθνκεηαθψλ πξντφλησλ, ηα νπνία ζα απνδεκηψλνληαη ζηε βάζε ησλ πφξσλ πνπ 

είλαη αλαγθαίνη γηα λα παξαρζνχλ.  ηεξίδνληαη ζηε δηεζλή ηαμηλφκεζε ησλ αζζελεηψλ 

(ζχζηεκα Bertillon – ICD) θαη ρξεζηκνπνηνχλ, εθηφο απφ ηελ αξρηθή δηάγλσζε, ηηο 

πηζαλέο επηπινθέο ή ηηο δεπηεξεχνπζεο αζζέλεηεο πνπ ππάξρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ηνπ αζζελνχο, ην θχιν, ηελ ειηθία, ηε βαξχηεηα ηεο αζζέλεηαο θαη ηε κέζε 

δηάξθεηα λνζειείαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη σο έλδεημε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

πφξσλ (Αιεηξάο θαη ζπλ. 2002). 
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 Απφ ηελ άιιε νη νκάδεο πεξηπηψζεσλ λνζειείαο  ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη νη 

αζζελείο κπνξνχλ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζχλζεζε ησλ αζζελψλ (case 

mix), ηελ θάιπςε ησλ θιηλψλ αλα θαηεγνξία, θαζψο θαη ηνπο δεζκεπκέλνπο θαη 

αλαισζέληεο πφξνπο άλα θαηεγνξία (Μπαιαζνπνχινπ 2010). Έηζη απνθηνχλ 

ρξεζηκφηεηα ζπγθξίηηθεο αλάιπζεο θαη κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο (θνπειίηεο 

2010) 

Κχξηνη ιφγνη ηεο κεγάιεο απήρεζεο ησλ DRGs είλαη ε πεξηγξαθή ηεο δηάξζξσζεο ησλ 

πεξηζηαηηθψλ λνζειείαο ελφο λνζνθνκείνπ, ε ζχγθξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

λνζνθνκείσλ δηαρξνληθά θαη αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή, ε δηακφξθσζε πνιηηηθήο πγείαο 

βαζηζκέλεο ζηα απνηειέζκαηα, κε παξάιιειε εμέηαζε ηεο λνζεξφηεηαο, ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη 

επνκέλσο ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ψζηε λα απνθαζίδεηαη θαη ε θαηάιιειε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη θαηαλνκή ησλ πφξσλ.  Ζ πξνηππνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο βνεζά ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη ην θξάηνο ψζηε λα γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ην 

θφζηνο ηνπ πξντφληνο πνπ θαινχληαη λα αγνξάζνπλ πξνο εμππεξέηεζε ηεο πγείαο ησλ 

αζζελψλ-πειαηψλ (Πνιχδνο 2008). 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ DRGs, έρεη βνεζήζεη  ζηε βειηίσζε ηεο δηνίθεζεο ησλ 

λνζνθνκείσλ, ζηελ θαιχηεξε θιηληθή δηαρείξηζε ηνπ λνζνθνκεηαθνχ πξντφληνο θαη 

ζηελ νξζνινγηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ.  Ζ ρξήζε ηνπο άιιαμε ηε ινγηθή ησλ 

λνζνθνκείσλ ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε ηε δηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ 

λνζνθνκεηαθνχ πξντφληνο, ηελ θνζηνιφγεζε, ηελ ηηκνιφγεζε, ηελ νηθνλνκηθή 

δηνίθεζε αλά ηκήκα, ηελ αζζέλεηα, ηελ νξζνινγηθή ππνθαηάζηαζε ησλ εηζξνψλ θαη 

γεληθφηεξα ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο (Πνιχδνο 2008) 

Σν ζεκαληηθφηεξν απφ φια, είλαη ε ζπζρέηηζε ηεο ηαηξηθήο δηνίθεζεο κε ηνλ 

νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ.  Δλψ ε πξψηε βαζίδεηαη  ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ 

λνζειεπνκέλνπ κέζσ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ηαηξηθφ ηνπ θάθειν 

θαη ην DRG ηνπ, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε επηβεβαηψλεη ηελ απνδνηηθή ρξήζε 

ησλ πφξσλ θαη αμηνινγεί ζπκπιεξσκαηηθά ηελ εηθφλα ηνπ λνζνθνκείνπ πξνο ηα έμσ.  

Ο θαζνξηζκφο ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθεξζνχλ 

ζηνπο αζζελείο, ππνβνεζά ηελ ηαηξν-θιηληθή απφθαζε θαη ηειηθά ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ (Πνιχδνο 2008). 
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2.3.2 Κλινικά μονοπάηια 

Σν θιηληθφ κνλνπάηη είλαη έλα ζρέδην παξνρήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο ζην 

νπνίν ζπκκεηέρνπλ πνιινί επαγγεικαηίεο πγείαο θαη πεξηγξάθεη ηηο θχξηεο θιηληθέο 

παξεκβάζεηο πνπ γίλνληαη ζε έλα λνζνθνκείν απν ηελ νκάδα ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ 

είλαη ππεχζπλνη γηα ηε θξνληίδα ελφο αζζελή. Σα θιηληθά κνλνπάηηα βαζίδνληαη 

επνκέλσο ζηελ εκπεηξία ησλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη πάλσ ζε νκνηνγελείο νκάδεο 

αζζελψλ θαη απνηεινχλ έλαλ νδεγφ γηα ην ζρεδηαζκφ, ην ζπληνληζκφ, ηελ παξνρή, ηελ 

παξαθνινχζεζε, ηελ θαηαγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ θιηληθψλ παξεκβάζεσλ. Κνκβηθφ 

ζεκείν ζηε δηακφξθσζε ησλ θιηληθψλ δηαδξνκψλ  απνηειεί ε αλαζθφπεζε θαη 

αμηνιφγεζε ηνπο θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ βειηηζηνπνηνχληαη αιιά θαη ηππνπνηνχληαη 

κε ζθνπφ ηελ αληηζηνίρεζε ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ κε ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα. 

Σν θιηληθφ κνλνπάηη απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα  εξγαιεία δηαρείξηζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. Έρεη απνδεηρζεί  εκπεηξηθά, φηη ε εθαξκνγή 

ηνπο κεηψλεη ηελ πνηθηινκνξθία ηεο θιηληθήο πξαθηηθήο θαη βειηηψλεη ηα 

απνηειέζκαηα. Σα θιηληθά κνλνπάηηα πξνάγνπλ ηελ νξγαλσκέλε θαη απνδνηηθή 

πγεηνλνκηθή θξνληίδα βαζηζκέλε ζε ζρεηθά πξνβιεπφκελε πνξεία λνζειείαο θαη 

πεξίζαιςεο. Δίλαη, αλακθηζβήηεηα έλα δηνηθεηηθφ θαη θιηληθφ εξγαιείν πνπ νδεγεί 

ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο θξνληίδαο ηνπ αζζελνχο. ηφρνο ηνπ είλαη λα επηθεληξσζεί ζε 

φιν ην ηαμίδη ηνπ αζζελή κέζα ζην λνζνθνκεηαθφ θχθισκα θαη φρη ζηε ζπλεηζθνξά 

θάζε ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο μερσξηζηά. Πξνάγεηαη έηζη ζην ρψξν ηνπ  λνζνθνκείνπ ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη δηακνξθψλεηαη ε θνπιηνχξα κηαο πνιιαπιά 

ιεηηνπξγηθήο νκάδαο.  

Οη ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ δηακνξθψλνληαη κε ηηο θιηληθέο δηαδξνκέο 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ έληαμε ελφο  λνζειεπφκελνπ  ζε έλα DRG αιιά 

θαη ζηελ δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ DRG. Κξίζηκε είλαη επίζεο ε 

ζπκβνιή ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηεο δηάξθεηαο  λνζειείαο ελφο DRG θαζψο κέζσ απηψλ 

απνηππψλνληαη νη απαξαίηεηεο δηαδξνκέο ησλ αζζελψλ θάζε θαηεγνξίαο κέζα ζην 

λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ. Θα κπνξνχζε επνκέλσο λα πεη θαλείο φηη, νη θιηληθέο 

δηαδξνκέο, πνπ ζπλήζσο, αλαπηχζζνληαη θαη αλαζεσξνχληαη απφ νκάδεο επαγγεικαηηψλ 

πγείαο ησλ λνζνθνκείσλ, πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη 
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ρξεζηκνπνηνχληαη ζ᾽ απηφ, απνηεινχλ έλα νπζηαζηηθφ βήκα γηα ηε δηακφξθσζή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ DRGs. 

Σα θιηληθά κνλνπάηηα ελζσκαηψλνπλ θαηεπζπληήξηεο θιηληθέο νδεγίεο (clinical 

protocols). Οη νδεγίεο απηέο βαζίδνληαη ζηε βέιηηζηε δηαζέζηκε επηζηεκνληθή 

ηεθκεξίσζε θαη πξαθηηθή  εκπεηξία. Οη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζηελ ηαηξηθή  

δηαηππψλνληαη  απφ επηηξνπέο εηδηθψλ θαη απνηεινχλ ζπζηάζεηο πξνο ηνπο θιηληθνχο ηαηξνχο 

γηα ηε θξνληίδα αζζελψλ κε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα, ππνβνεζψληαο ηνπο ζηε ιήςε 

δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ απνθάζεσλ. Σν Ηλζηηηνχην ηεο Ηαηξηθήο ησλ ΖΠΑ νξίδεη ηηο 

θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο σο «ζπζηεκαηηθψο αλεπηπγκέλεο δειψζεηο πνπ βνεζνχλ ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ ησλ ηαηξψλ θαη ησλ αζζελψλ γηα ηελ θαηάιιειε θξνληίδα πγείαο ζε εηδηθέο 

θιηληθέο πεξηπηψζεηο» (Σαζηφπνπινο . Απνζηνιάθεο Η.) 

Σα βήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε κηαο θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Δπηινγή ηνπ ζέκαηνο - πξνβιήκαηνο πξνο επίιπζε. 

2. Γεκηνπξγία νκάδαο εηδηθψλ (expert panel) ζηελ νπνία αληηπξνζσπεχνληαη 

ζρεηηθέο εηαηξείεο, αιιά θαη άιινη ελδηαθεξφκελνη νξγαληζκνί. 

3. Δχξεζε θαη ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ (ελδείμεσλ), ηα νπνία 

αθνξνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν θιηληθφ εξψηεκα. 

4. Κξηηηθή αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ελδείμεσλ, κε έκθαζε ζηελ ηζρχ ησλ 

ηεθκεξίσλ ζηα νπνία βαζίδεηαη ε θιηληθή απφθαζε. 

5. Δθηίκεζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ ελδείμεσλ θαη θαζνξηζκφο απηψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

6. πγγξαθή ησλ νδεγηψλ: ζπζηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή αληηκεηψπηζε 

αζζελψλ κε ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, ζηαζκίδνληαο φιεο ηηο άιιεο πηζαλψο 

εκπιεθφκελεο παξακέηξνπο. 

7. Γηάζεζε ηεο νδεγίαο γηα εμσηεξηθή αλαζθφπεζε θαη ηπρφλ ηξνπνπνίεζε. 

8. Γεκνζίεπζε ηεο νδεγίαο. 

9. πλερήο αλαζθφπεζε θαη αλαλέσζε. 
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2.3.3 Κοζηολόγηζη ηων Ομοιογενών Διαγνωζηικών Καηηγοπιών – 

Διαδικαζία ειζαγωγήρ ζηιρ νοζοκομειακέρ μονάδερ 

 Ζ ινγηθή ησλ DRGs ζπλίζηαηαη ζην φηη  νη πεξηπηψζεηο πνπ εκθαλίδνπλ 

ηαηξηθέο - θιηληθέο αλαινγίεο θαη πξνθαινχλ παξφκνηα αλαινγηθά δαπάλε, εληάζζνληαη 

ζε νκάδεο θαη ρξεκαηνδνηνχληαη κε ηππνπνηεκέλε κνξθή. Μία πνιχ βαζηθή 

παξάκεηξνο ζηε δηακφξθσζε δηαρξνληθά ηνπ θφζηνπο  ησλ νκνηνγελψλ νκάδσλ είλαη 

φηη θάζε δηαγλσζηηθή θαηεγνξία δελ έρεη ζπγθεθξηκέλν θαη δεδνκέλν θφζηνο αιιά 

ρξεηάδεηαη κία δηαξθήο αλαζεψξεζε ζηελ αληηζηνίρεζε ηεο λνζνθνκεηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ ηεο θφζηνπο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ 

αλαζεψξεζε απηή επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα κειεηψλ είηε ζε αμηφπηζηα δείγκαηα είηε 

ζην ζχλνιν ησλ λνζνθνκείσλ πνπ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ησλ DRGs 

(Μπαιαζνπνχινπ 2010). 

 ηηο νκάδεο απηέο πεξηιακβάλεηαη ην πιήξεο θφζηνο λνζειείαο (ηαηξηθφ, 

δηαγλσζηηθφ, ζεξαπεπηηθφ) αιιά θαη ην ππνζηεξηθηηθφ θαη  ην δηνηθεηηθφ θφζηνο 

(Μπαιαζνπνχινπ 2010).  Σν θφζηνο αλά DRG  δελ  δηακνξθψλεηαη πάληα κε ηνλ ίδην 

ηξφπν. Τπάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ εζληθψλ  ζπζηεκάησλ ελψ ππάξρνπλ 

παξαδείγκαηα ρσξψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα ηα DRGs ζηηο 

πγεηνλνκηθέο ηνπο πεξηθέξεηεο. Ζ δηακφξθσζε ηεο ηηκήο εμαξηάηαη απφ ηηο ηερληθέο 

θνζηνινγεζεο, ην δείγκα ησλ λνζνθνκείσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ηα δηαζέζηκα   

δεδνκέλα, ηηο ππεξεζίεο επί ησλ νπνίσλ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο, ηελ ζθνπηκφηεηα πνπ 

εμππεξεηείηαη θαη απφ ηελ νκνηνγέλεηα ησλ θαηεγνξηψλ πνπ απαηηείηαη (θνπειίηεο 

2010). Κπξίσο φκσο εμαηξνχληαη ηα επείγνληα πεξηζηαηηθά,  ε καθξνρξφληα θξνληίδα, 

ε ηαηξηθή απνθαηαζηαζε θαη ε ςπρηθή πγεία. Δπίζεο ζπλήζσο δελ ππνινγίδνληαη ην 

θεθαιαηνπρηθφ θφζηνο ε εθπαίδεπζε θαη ε έξεπλα θαζψο θαη νη εμσηεξηθνί αζζελείο 

(Μπαιαζνπνχινπ 2010). 

 Στα παρακάτω ςχήματα απεικονίζονται αφενόσ το «ςπίτι των DRGs» και οι 

διαδικαςίεσ που ςυνήθωσ εξαιρούνται, ςύμφωνα με το EuroDRG project το οποίο 

αποτελεί μία θνηλνπξαμία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ ζπζηεκάησλ ησλ 

DRGs ζηελ Δπξψπε θαη ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ 10 ρψξεο, Αγγιία, νπεδία, Γαιιία, 

Ηζπαλία, Οιιαλδία, Απζηξία, Πνισλία, Δζζνλία, Φηλιαλδία θαη Γεξκαλία, αθεηέξνπ ηα 

θφζηε θαη νη ζεξαπείεο πνπ εμαηξνχληαη γηα θάζε ρψξα μερσξηζηά. 
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ρήκα 2. Σν «πίηη ησλ DRGs», Πεγή: Busse 2011 

Πίλαθάο 2. Γηαδηθαζίεο πνπ εμεξνχληαη απφ ηελ θνζηνιφγεζε ησλ DRGs, Πεγή: Geissler 2011 
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Ζ θσδηθνπνίεζε ηνπο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζηεξίδεηαη ζε θάπνηα 

έθδνζε ηνπ ICD (Γηεζλέο ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο αζζελεηψλ) θαη ζηε δηάξζξσζή ηνπ 

ζε θχξηεο θαη εηδηθφηεξεο νκάδεο θαη αζζέλεηεο. ηε ζπλέρεηα θαη βάζεη απηήο ηεο 

θσδηθνπνίεζεο, ηα Λνγηζκηθά Οκαδνπνίζεο (groupes) ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα φπσο 

θχξηα θαη δεπηεξεχνπζα δηάγλσζε, ρεηξνπξγηθέο θαη ινηπέο επεκβάζεηο, ζηνηρεία ηνπ 

αζζελνχο, ην ηκήκα θαη ηε δηάξθεηα λνζειείαο, ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο θαη ηελ 

θαηάζηαζε εμφδνπ (Μπαιαζνπνχινπ 2010). 

Η διαδικαςία ομαδοποίηςησ, κοςτολόγηςησ και τιμολόγηςησ των ομοιογενών 

διαγνωςτικών κατηγοριών ςύμφωνα με ςτοιχεία του EuroDRG project  είναι ςυνήθωσ ε 

ίδηα. Αξρηθά γίλεηαη ε επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο θαη ππνινγίδνληαη ηα 

δεδνκέλα γηα ηηο δηαγλψζεηο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη νη πεξηπηψζεηο επηπινθψλ. Έπεηηα απφ 

ην δείγκα ησλ λνζνθνκείσλ πνπ εμεηάδεηαη ζπγθεληξψλνληαη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία 

φπσο είλαη ηα θιηληθά δεδνκέλα, ηα δεδνκέλα θνζηνιφγεζεο, δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

θ.η.ι. Σα δεδνκέλα απηά αμηνπνηνχληαη γηα λα ππνινγηζηνχλ ηα ζρεηηθά θφζηε αλά 

DRG (costweigts) κε βάζε ην κείγκα ησλ αζζελψλ (casemix) ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ 

δείγκαηνο θαη ηέινο ππνινγίδνληαη νη ηηκέο απνδεκησζήο αλά θαηεγνξία. Παξάιιεια 

ζπγθεληξψλνληαη ζηνηρεία γηα ηα outliers, ηηο θιηληθέο πεξηπηψζεηο δειαδή, πνπ δελ 

κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε θάπνην DRG θαη νη νπνίεο αθνξνχλ ζε πςειά θφζηε 

(Geissler 2011)  

 

Ζ δηαδηθαζία απηή απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα 
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ρήκα 3. Γηαδηθαζία νκαδνπνίεζεο, θνζηνιφγεζεο θαη ηηκνιφγεζεο ησλ DRGs,                          

Πεγή: Geissler 2011 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο θνζηνιφγεζεο ελφο DRG θαη ηεο 

ηηκνιφγεζεο - απνδεκησζήο ηνπ απεηθνλίδνληαη δηαγξακκαηηθά παξαθάησ  
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ρήκα 4. Γηαδηθαζία θνζηνιφγεζεο, ηηκνιφγεζεο-απνδεκίσζεο ελφο DRG, Πεγή: Busse 2011 

 

 Ο εηδηθφο ζπληειεζηήο Base rate, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην λνζνθνκείν θαη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο 

παξάγνληεο απνδεκησζήο ηνπ θνξέα γηα θάζε DRG. Απνηειεί ρξεκαηηθή αμία πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ ηηκή κε ηελ νπνία έλα λνζνθνκείν ρξεψλεη θαηά κέζν φξν έλα 

νπνηνδήπνηε πεξηζηαηηθφ πνπ εληάζζεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν DRG θαη πεξηιακβάλεη 

κεηαβιεηέο φπσο ε ηνπνζεζία ηνπ λνζνθνκείνπ, ε πεξηθεξεηαθή ηνπ ζέζε, αλαθνξέο 

πξαγκαηηθνχ θφζηνπο θαη εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο (θνπειίηεο 2010). 

Ο ζπληειεζηήο απηφο πνιιέο θνξέο, είλαη δηαθνξεηηθφο ζην αξρηθφ ζηάδην 

πξνζαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο ζηε ρξεκαηνδφηεζε κε DRGs, κε ζηφρν ηε 

ζηαδηαθή ζχγθιηζε ησλ ηηκψλ (εληαίν base rate). ηε Γεξκαλία, γηα παξάδεηγκα, κέρξη 

ηε ιήμε ηεο θάζεο ζχγθιηζεο ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ λνζνθνκείσλ γίλνληαλ βάζεη 

δηαθνξνπνηεκέλνπ Base rate θαη κεηά ηε ιήμε ηεο θάζεο απηήο ην Base rate έγηλε 

εληαίν γηα φινπο ηνπο ρξεκαηνδνηνχκελνπο θνξείο. 

 Σα θφζηε αλά DRG (cost weights) ππνινγίδνληαη ζε θεληξηθφ επίπεδν σο 

ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο απφ ην ζχλνιν ησλ λνζνθνκείσλ ή απφ ην δείγκα ησλ 

λνζνθνκείσλ πνπ έρεη επηιεγεί.  Σν DRG cost weight είλαη ην κέζν  πξαγκαηηθφ θφζηνο 
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απφ φινπο ηνπο αζζελείο κέζα ζε απηφ ην DRG. Ζ κέζνδνο απηή ε νπνία απνηειεί κία 

“bottom up” κέζνδν πξνυπνζέηεη έλα κεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα ζην νπνίν 

απνζεθεχνληαη φια ηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα θξνληίδαο ελφο  

πεξηζηαηηθνχ θαζψο θαη άιια ζηνηρεία ηνπ αζζελνχο φπσο ε ειηθία ηνπ, ην θχιν, ε 

βαζηθή δηάγλσζε, άιιεο δηαγλψζεηο, ε βαξχηεηα ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Μέ ηα ζηνηρεία 

απηά δηακνξθψλεηαη ν Γείθηεο χλζεζεο Αζζελψλ - CMI (case mix index) ν νπνίνο 

απνηειεί έλαλ αιγφξηζκν βάζεη ηνπ νπνίνπ ππνινγίδεηα  ην cost weight ελφο DRG 

(Botz et al. 2006) 

                      CIM (Case Mix Index) DRG = CDRGi / Αξηζκόο Αζζελώλ  

ηε ζπλέρεηα ε απνδεκίσζε ησλ λνζνθνκείσλ γίλεηαη βάζεη ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ αζζελψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε DRG αθνχ πνιιαπιαζηαζηεη απηφο κε 

θφζηνο ηνπ DRG (cost weight) θαη ην ζπληειεζηή Base rate νπσο θαίλεηαη ζην αθξηβψο 

παξαπάλσ ζρήκα.  

 

2.3.4. Πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα ηων DRGs 

 Πιενλεθηήκαηα 

 Με ηελ είζνδν ησλ DRGs δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηνπ 

ζπλνιηθνχ θαη αλά θαηεγνξία λνζνθνκεηαθνχ θφζηνπο θαη γίλεηαη 

αλάιπζε ηνπ κείγκαηνο ησλ αζζελψλ θαζψο θαη ησλ θαηαλαισζέλησλ 

πφξσλ. 

 Δμαηηίαο ηεο νινθιεξσκέλεο γλψζεο ηνπ θφζηνπο, ηεο δπλαηφηεηαο 

ζχγθξηζήο θαη ειέγρνπ ηνπ, θαζψο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο  ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ πφξσλ, παξαηεξείηαη βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο, ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ θαη εμνξζνινγηζκφο ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο.   

 Ζ δηθαηνιφγεζε θάζε πξάμεο ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα πξσηφθνιια 

θαη ηηο θιηληθέο δηαδξνκέο πξνάγεη ηελ δηαθάλεηα θαη ηε ινγνδνζία γηα 

ην δηνηθεηηθφ θαη θπξίσο γηα ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ.  
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 Με ηελ δηαθάλεηα πνπ εηζάγεη ην ζχζηεκα ησλ DRGs ηφζν ζην θιηληθφ 

φζν θαη ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν, νδεγεί ζε ζχγθξηζε ηνπ θφζηνπο θαη ζε 

θιηληθή αμηνιφγεζε, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζε 

δπλαηφηεηα ειέγρνπ εθ κέξνπο απηνχ πνπ πιεξψλεη. 

 Θεσξείηαη κέζνδνο δίθαηε θαη γηα ηα λνζνθνκεία θαη γηα ηνπο θνξείο 

πνπ πιεξψλνπλ (θξάηνο, ηακεία, αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο), ελψ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη δηθαηνιφγεζεο ηνπ ρξεκαηννηθνληθνχ ξίζθνπ 

γηα ηελ θνηλσληθή θαη ηδησηηθή αζθάιηζε (third payers). 

  Δμαζθαιίδεηαη ε ζπγθξηζηκφηεηα αλάκεζα ζε λνζνθνκεία ζε 

πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ, θαη δηεζλέο επίπεδν (EuroDRGs, I-DRGs). 

Παξάιιεια κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ άκηιια κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ 

ππεξεζηψλ λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο, εζηηαζκέλε ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο 

 Παξαηεξείηαη επίζεο κείσζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο λνζειείαο ρσξίο 

ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 

 Βειηηψλνπλ ηελ νξγαλσηηθνδηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ 

δεκηνπξγψληαο δνκέο θαη ζέζεηο ππεπζπλφηεηαο (Μπαιαζνπνχινπ 

2010) 

       Μεηνλεθηήκαηα 

 Τπάξρνπλ απμεκέλεο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο θαη απαηηνχληαη 

ιεπηνκεξείο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ πξνυπνζέηνπλ, θαιή νξγαλσηηθή 

ιεηηνπξγία θαη ζχγρξνλα νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, 

επνκέλσο θαη θαιή πξνεηνηκαζία ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη πγεηνλνκηθνχ 

πξνζσπηθνχ αιιά θαη δηάζεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

 Πνιιέο θνξέο πξνθχπηεη ην πξφβιεκα κε επαξθνχο θάιπςεο ηνπ 

θφζηνπο ηδηαίηεξα γηα ηηο ζνβαξφηεξεο παζήζεηο, εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ 

βαζκνχ εηεξνγέλεηαο ησλ πεξηζηαηηθψλ. Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί 

αξθεηέο θνξέο ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία ζην λα θάλνπλ επηινγή ησλ 

αζζελψλ ηνπο, απνξξίπηνληαο ηα ζνβαξφηεξα πεξηζηαηηθά κε 
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απξφβιεπηεο επηπινθέο θαη πξνηηκνχλ πεξηζηαηηθά κε θαζηεξσκέλε 

θιηληθή δηαδξνκή. 

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην ζχζηεκα πγείαο εθαξκφδεη ηε πξννπηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ νη θιηληθέο απνθάζεηο φπσο 

ε δηάξθεηα λνζειείαο, ν ρξφλνο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ηνπ αζζελνχο. 

  Παξάιιεια ππάξρεη ην ελδερφκελν πξψηκεο εμφδνπ θαη αχμεζε ησλ 

επαλεηζαγσγψλ ησλ αζζελψλ. Αθφκε ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν αζζελήο 

πάζρεη απφ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο αζζέλεηεο, ν γηαηξφο ηνλ θαηαηάζζεη 

ζε εθείλε ηε δηαγλσζηηθή θαηεγνξία πνπ θνζηίδεη πεξηζζφηεξν, κε 

πξνθαλή ζθνπφ λα απμήζεη ηελ ακνηβή ηνπ λνζνθνκείνπ. Απφ ηελ 

άπνςε απηή ην ζχζηεκα βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

επαγγεικαηηθή επζπλεηδεζία ησλ γηαηξψλ (Θενδψξνπ θαη ζπλ 1995). 

Σν θαηλφκελν ηεο θαηάηαμεο ησλ πεξηζηαηηθψλ ζε πςειφηεξε 

δηαγλσζηηθή θαηεγνξία θαη αχμεζεο ηεο απνδεκίσζεο κέζσ ηεο 

αιιαγήο ηνπ δείθηε CMI νλνκάδεηαη DRG creep / upcoding. 

  Ζ  ρξεκαηνδφηεζε κε ην ζχζηεκα ησλ DRGs δίλεη θίλεηξν ζηα 

λνζνθνκεία λα πξνηηκνχλ πεξηπηψζεηο πνπ αλήθνπλ ζε αθξηβφηεξεο 

δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απνδεκησζήο ηνπο. 

Σα αλαπηπγκέλα πγεηνλνκηθά ζπζηήκαηα θαη ε επειημία πνπ έρνπλ 

απνθηήζεη ηφζν ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηάγλσζεο, φζν θαη ζηελ δπλαηφηεηα 

εμέηαζεο ησλ πξάμεσλ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηνλ έιεγρν απηψλ ησλ 

αξλεηηθψλ εθθάλζεσλ (Μπαιαζνπνχινπ 2010). 
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Κεθάιαην 3. Δθαξκνγή ησλ Οκνηνγελώλ 

Γηαγλσζηηθώλ Καηεγνξηώλ ζηελ Δπξώπε 

 Ζ εθαξκνγή ησλ DRGs είλαη πιένλ εθηεηακέλε ηφζν δηεζλψο φζν θαη ζηελ 

Δπξψπε. Παξέρεηαη επνκέλσο αξθεηφ πιηθφ κέζα απφ ηελ εκπεηξία ησλ ρσξψλ θαη ηα 

δηάθνξα ζπζηήκαηα DRGs πνπ νη ρψξεο απηέο αλαπηχζζνπλ, πξνζαξκνζκέλα ζηηο 

δηθέο ηνπο αλάγθεο. Οη ιφγνη πνπ ην εξγαιείν απηφ πηνζεηείηαη είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ 

παξέρεη λα θαηαγξάθεηαη θαη λα αμηνινγείηαη ιεπηνκεξεηαθά ην παξαγφκελν πξντφλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ κε απνηέιεζκα λα είλαη ζπγθξίζηκν θαη απνηειεζκαηηθά δηαρεηξίζηκν. Σν 

δηαθχβεπκα ησλ ρσξψλ πνπ ην πηνζεηνχλ είλαη ε ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο θαη ε 

αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο. Ζ επηηπρήο εθαξκνγή ηνπο φκσο, έηζη φπσο πξνθχπηεη θαη 

απφ ηα παξαδείγκαηα ησλ ρσξψλ πνπ πινπνηνχληαη, πξνυπνζέηεη ζηαδηαθά βήκαηα 

εηζαγσγήο  θαη εθαξκνγήο ηνπο, παξάιιεια κε ηελ χπαξμε ππνδνκψλ θαη απνδνηηθήο 

νξγάλσζεο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο θαη ρξήζεο ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ κάλαηδκελη. 

 ηελ Δπξψπε, ε Γαιιία θαη έπεηηα ε Οπγγαξία, ε Αγγιία, ε Ηηαιία ε Ηζπαλία 

φπσο θαη νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο αλέπηπμαλ ζπζηήκαηα βαζηδφκελα θπξίσο ζηα 

ακεξηθάληθα DRGs, ην HCFA DRG θαη ζηελ εμειημή ηνπ ην AP – DRG.  

  Ζ Γαιιία θαη ε Οιιαλδία αλέπηπμαλ ζπζηήκαηα DRGs ηα νπνία νλνκάδνληαη 

Diagnosis – treatment groups θαη φρη Diagnosis – related θαζψο ζπλππνινγίδνπλ ηα 

ζπζηήκαηα απηά, φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ν αζζελήο θαηά ηε 

δηάξθεηα λνζειείαο ηνπ, ελψ ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε βαξχηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

πγείαο ελφο αζζελνχο ( ην γαιιηθφ ζχζηεκα δηαζέηεη κέρξη ηέζζεξα επίπεδα). 

 Σε δεθαεηία ηνπ ‟90 ε Απζηξαιία αλέπηπμε ην ζχζηεκα AR-DRG, ην νπνίν 

ζεσξήζεθε έλα απφ ηα αξηηφηεξα ζπζηήκαηα θαη απνηειεί ηε βάζε γηα ην γεξκαληθφ 

ζχζηεκα GDRG θαζψο θαη γηα πνιιά άιια ζπζηήκαηα ζηελ Δπξψπε θαη δηεζλψο. Σν 

πξφζθαηα ζεζκνζεηεκέλν ειιεληθφ ζχζηεκα ΚΔΝ- DRGs αθνινπζεί επίζεο ην 

απζηξαιηαλφ ζχζηεκα. Παξαθάησ αλαιχνληαη πην δηεμνδηθά ηα ζπζηήκαηα ησλ 

Οκνηνγελψλ Γηαγλσζηηθψλ Καηεγνξηψλ ηξηψλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο, ηεο Γεξκαλίαο ηεο 

Γαιιίαο θαη ηεο Ηηαιίαο. 
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3.1 Δηζαγσγή ησλ DRGs ζηελ Γεξκαλία – Πεξηβάιινλ 

εθαξκνγήο ηνπο 

3.1.1 Το ζύζηημα ςγείαρ ηηρ Γεπμανίαρ 

 Ζ νξγαλσηηθή δνκή θαη νη ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ γεξκαληθνχ 

ζπζηήκαηνο δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηνπ θνξπνξαηηζηηθνχ κνληέινπ νξγάλσζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο. Μάιηζηα, απνηειεί ην αληηπξνζσπεπηηθφηεξν παξάδεηγκα ρψξαο 

πνπ ην αθνινπζεί, θαζψο νη βάζεηο δηακφξθσζεο ηνπ κνληέινπ απηνχ πξνέξρνληαη απφ 
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ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ εηζήγαγε ν γεξκαλφο θαγθειάξηνο Otto Von Bismarck ήδε απφ 

ην 1883, ζε κία πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο επλντθφηεξσλ φξσλ δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ.  

Σν Ννέκβξε ηνπ 1881 ηφληζε φηη «ην θξάηνο πξέπεη λα πξνσζεί ζεηηθά θαη κε 

θαηάιιεια κέηξα ηελ επεκεξία φισλ ησλ κειψλ ηνπ» (Tauran Th. 2000 ζει.19, 

αλαθέξεηαη ζηελ Παπαξεγνπνχινπ – Περιηβαλίδε 2009). Σν 1883 έσο ην 1889 

δεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο αζθαιηζηηθνί θιάδνη. Οη θιάδνη αζζέλεηαο, εξγαηηθνχ 

αηπρήκαηνο, θαη γήξαηνο-αλαπεξίαο. 

 Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θνξπνξαηηζηηθνχ κνληέινπ, πνπ αθνινπζείηαη 

θαη απφ άιιεο επξσπατθέο ρψξεο φπσο ε Γαιιία θαη ε Οιιαλδία, είλαη νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζπιινγηθνχ ραξαθηήξα σο θπξίαξρνο κεραληζκφο ιήςεο απνθάζεσλ 

θαη δηακφξθσζεο ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, φπσο 

πνζφηεηεο, πνηφηεηα θαη ηηκέο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ πγείαο 

(Μπνπξζαλίδεο 2010).  Δπίζεο κεξίδην ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζην ζχζηεκα απηφ, πέξα 

απφ ηε δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, πνπ απνηειεί ην βαζηθφηεξν παξάγνληα 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ κέζα ζην ζχζηεκα πγείαο, έρνπλ ε θεληξηθή δηνίθεζε 

αιιά θαη ν κεραληζκφο ηεο αγνξάο. 

 ηε Γεξκαλία ε δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ 

θνξέσλ αληηηηζέκελσλ ζπκθεξφλησλ θαη νδεγνχλ ζε ζπκβφιαηα πνπ ξπζκίδνπλ ηηο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαη πνπ βέβαηα δεζκεχνπλ λνκηθά ηα κέιε ηνπο. Οη θνξείο απηνί 

είλαη νξγαλσκέλνη ζε ζσκαηεία σο Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη απφ ηε 

πιεπξά ηεο δήηεζεο θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο αγαζψλ – ππεξεζηψλ πγείαο 

θαη δηακνξθψλνπλ έηζη ην ζεζκφ ηεο θνηλσληθήο απηνδηνίθεζεο.  

Ζ ρξήζε ηνπ  εξγαιείνπ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, κε ην θξάηνο λα δηαηεξεί έλαλ 

επνπηηθφ ξφιν, νδεγεί ζε έλαλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο θνηλσλίαο -  θξάηνπο.  

Σν θξάηνο εθρσξεί ζηνπ ελδηάκεζνπο θνξείο εθπξνζψπεζεο θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ 

απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ ηνπο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ε 

θεληξηθή δηνίθεζε απαιιάζεηαη απφ ην κεγάιν θφξην δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ αιιά θαη 

επηηπγράλεηαη ακεζφηεξε θαη ζπκθεξφηεξε επίιπζε ηνκεαθψλ πξνβιεκάησλ. 

 χκθσλα ινηπφλ κε ην παξαπάλσ κνληέιν, ζην γεξκαληθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ηεο πγείαο, ππάξρνπλ νη φξνη ηνπ πιεξσηή (payer) θαη ηνπ παξφρνπ 

(provider). Σα θνηλσληθά ηακεία αζθάιηζεο ηεο πγείαο (payers) έρνπλ ηελ ππνρξέσζε 

λα ζπιιέγνπλ ηηο εηζθνξέο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο – κέιε ηνπο θαη λα νξίδνπλ πην 
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πνζνζηφ εηζθνξάο θξίλεηαη απαξαίηεην ψζηε λα θαιπθζνχλ νη δαπάλεο ηνπο. Δπίζεο 

αλαιακβάλνπλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηηο ηηκέο, ηηο πνζφηεηεο θαζψο θαη ηελ 

εμαζθάιηζε, εθ κέξνπο ησλ κειψλ ηνπο, κέηξσλ πνηφηεηαο γηα ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο (Busse, Riesberg 2004). 

 Οη ελψζεηο ησλ παξφρσλ (providers) ησλ νπνίσλ ηα πην εμέρνληα παξαδείγκαηα 

απνηεινχλ νη νξγαλψζεηο ησλ γηαηξψλ θαη ησλ νδνληηάηξσλ έρνπλ σο απνζηνιή λα 

παξέρνπλ φιεο ηηο ππεξεζίεο γηα ηελ θάιπςε ησλ πγεηνλνκηθψλ αλαγθψλ ησλ 

αληηζπκβαιιφκελσλ κέζσ ησλ ηακείσλ ηνπο, πνιηηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ 

ζπκβάζεσλ, λα εγγπνχληαη ηελ πξφιεςε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ κε ην λα παξέρνπλ 

ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο ζε φιν ην κήθνο ηεο επηθξάηεηαο, θαζψο θαη λα κνηξάδνπλ 

ηελ ακνηβή πνπ εηζπξάηνπλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζε φινπο ηνπο γηαηξνχο – κέιε 

ηνπο. ηνλ λνζνθνκεηαθφ ηνκέα εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ελψζεσλ παξφρσλ ζηα πξφηππα 

ηνπ θνξπνξαηηζηηθνχ κνληέινπ νξγάλσζεο, ηα λνζνθνκεία θπξίσο πξαγκαηνπνηνχλ 

εμαηνκηθεπκέλεο ζπκβάζεηο κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη ην 

εχξνο θαη ν αξηζκφο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηα πνζνζηά απφδεκίσζεο 

ησλ ππεξεζηψλ απηψλ (Busse, Riesberg 2004).  

 Γεδνκέλνπ επνκέλσο ηνπ θαζνξηζηηθνχ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη 

επαγγεικαηηθέο ελψζεηο ζηελ Γεξκαλία, ε επζχλε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζην ζχζηεκα πγείαο κνηξάδεηαη κεηαμχ ηεο Οκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο, 

ησλ 16 νκόζπνλδσλ θξαηηδίσv πνπ έρνπλ μερσξηζηφ ζχληαγκα, δηνηθεηηθή θαη 

νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη ησλ απηνξξπζκηδόκελσλ θνξέσλ, δειαδή, ησλ 

νξγαληζκψλ πξνκεζεπηψλ πγείαο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ (πεξίπνπ 292 ηακεία). 

3.1.2 Ειζαγωγή και εθαπμογή ηων Ομοιογενών Διαγνωζηικών 

Καηηγοπιών (G-DRG SYSTEM) 

 ηελ Γεξκαλία ππάξρνπλ πεξίπνπ 2100 λνζνθνκεία πνπ παξέρνπλ θξνληίδα ζε 

πεξίπνπ 17 εθαηνκκχξηα λνζειεπφκελεο πεξηπηψζεηο θάζε ρξφλν. Σα λνζνθνκεία 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ έλα ζχζηεκα πνπ νλνκάδεηαη «δπαδηθή ρξεκαηνδφηεζε», πνπ 

ζεκαίλεη φηη ιακβάλνπλ θεθάιαηα απφ δχν δηαθνξεηηθέο πεγέο. Οη θεθαιαηνπρηθέο 

επελδχζεηο θαιχπηνληαη απεπζείαο απφ ηνπο θνξνινγηθά ρξεκαηνδνηνχκελνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ησλ θξαηηδίσλ, ελψ ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε θαιχπηνληαη θπξίσο απφ 
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ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη απφ ηδησηηθέο εηαηξίεο αζθάιηζεο ηεο πγείαο (Quentin et al 

2011). 

 Ζ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ DRGs σο εξγαιείν ρξεκαηνδφηεζεο έρεη ψο 

ζεκείν αλαθνξάο ηελ ζεζκνζεηεκέλε Πξάμε Μεηαξξχζκηζεο ηεο αζθάιηζεο ηεο πγείαο 

(SHI Reform Act) ηνπ 2000, ζηελ νπνία αλαζεσξήζεθε ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

λνζνθνκείσλ γηα ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο κεηαξξχζκηζεο ήηαλ λα 

αληηθαηαζηαζεί ην κέρξη ηφηε θαζηεξσκέλν ζχζηεκα απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ 

ππεξεζηψλ, απφξξνηα κεηαξξπζκίζεσλ απφ ην 1993 (Quentin et al 2011).  χκθσλα κε 

απηφ ε απνδεκίσζε γίλνληαλ βάζεη πξνυπνινγηζκψλ ησλ νπνίσλ ηα δεδνκέλα 

ππνινγίδνληαλ βάζεη έλνο ζπαζηνχ εκεξήζηνπ λνζειίνπ πνπ θάιππηε ην κε ηαηξηθφ 

θφζηνο  ζε επίπεδν ζπγθεθξηκέλνπ λνζνθνκείνπ θαη ην ηαηξηθφ ζε επίπεδν ηκήκαηνο 

(θάξκαθα, επεκβάζεηο, λνζειεπηηθή θξνληίδα) θαη έλα κέξνο πνπ θάιππηε αλά 

πεξίπησζε ηε λνζειεία ηνπ αζζελνχο (θνπειίηεο 2010). 

 Σν λέν ζχζηεκα, ησλ Οκνηνγελψλ Γηαγλσζηηθψλ Καηεγνξηψλ, αλαδείρζεθε κε 

ηελ πξννπηηθή λα απνηειέζεη έλα ζχζηεκα ην νπνίν ζα απνδεκίσλε βάζεη κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο θαη νξηνζεηεκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, ελψ παξάιιεια ζα πξνήγαγε ηελ 

απνδνηηθφηεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ηε δηαθάλεηα ζηνλ λνζνθνκεηαθφ ηνκέα. Σν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο κεηαξξχζκηζεο ππνγξάκκηδε ηα ζεζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

λένπ ηξφπνπ απνδεκίσζεο θαη αλέζεηε ηελ επζχλε γηα αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ 

κειινληηθνχ G-DRG ζπζηήκαηνο, ζηελ θνηλή επηηξνπή ησλ απηνδηαρεηξηδόκελσλ 

θνξπνξαηηζηηθώλ ζσκάησλ (ζηηο νκνζπνλδηαθέο ελψζεηο ησλ Σακείσλ αζθάιηζεο 

ηεο πγείαο, ζηελ έλσζε ησλ θνξέσλ ηδησηηθήο αζθάιηζεο θαη ζηελ γεξκαληθή 

Οκνζπνλδία ησλ λνζνθνκείσλ). Σν ζεζκηθφ πιαίζην ζπγθεθξηκελνπνηνχζε επίζεο φηη 

φηη ην ζχζηεκα ζα έπξεπε λα εθαξκνζηεί ζε φια ηα λνζνθνκεία αλεμάξηεηα απν ην 

ηδηνθηεζηαθφ ηνπο θαζεζηψο. Οη ςπρηαηξηθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο εμαηξνχληαλ θαζψο ην 

ζχζηεκα θξίζεθε αλεπαξθέο γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο.     

 Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ε θνηλή επηηξνπή ησλ 

απηνδηαρεηξηδφκελσλ θνξέσλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ίδξπζε ην Ηλζηηηνύην γηα 

ην ζύζηεκα απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκείσλ (InEK) ην νπνίν παξέρεη ηελ 

νξγαλσηηθή δνκή γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα λνζνθνκεία θαη ηελ ηερληθή 

ππνζηήξημε. Απηή ηε ζηηγκή πεξίπνπ 1700 λνζνθνκεία, ην 80% ησλ λνζνθνκείσλ, 
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ιακβάλνπλ απνδεκηψζεηο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Οκνηνγελψλ Γηαγλσζηηθψλ 

Καηεγνξηψλ. 

3.1.3 Φάζειρ ειζαγωγήρ 

 Ζ εηζαγσγή ησλ DRGs ζηελ Γεξκαλία ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο θάζεηο νη νπνίεο 

απεηθνλίδνληαη παξαθάησ 

 Σνλ Ηνχλην ηνπ 2000 ε Κνηλή Δπηηξνπή ησλ θνξέσλ απνθάζηζε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην απζηξαιηαλφ ππφδεηγκα ησλ DRGs σο βάζε γηα λα αλαπηπρζεί ην 

γεξκαληθό G-DRG ζύζηεκα.  Έηζη ζηαδηαθά πξνζάξκνζαλ ην απζηξαιηαλφ κνληέιν 

ζηα γεξκαληθά δεδνκέλα θαη αλέπηπμαλ γεξκαληθνχο θψδηθεο θαηάηαμεο – 

θσδηθνπνίεζε ηαηξηθψλ πξάμεσλ ( German classification codes - OPS) θαζψο θαη ηνπο  

θψδηθεο δηάγλσζεο (German Modification codes for diagnosis / ICD-10-GM) πνπ  

ρήκα 5: Φάζεηο εηζαγσγήο ησλ DRGs ζηελ Γεξκαλία, πεγή: Quentin 2010 

απνηεινχλ γεξκαληθή ηξνπνπνίεζε. Ο θαηάινγνο OPS ρξεζηκνπνηεί πεξίπνπ 22.000 

θσδηθνχο θαη πεξηιακβάλεη δηαγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο επεκβαηηθέο ή κε, επεκβαηηθέο  
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πξάμεηο, ζεξαπεπηηθέο ηαηξηθέο δηαδηαθαζίεο, αθφκα θαη ηελ ρνξήγεζε αθξηβψλ 

θαξκάθσλ πνπ ρνξεγνχληαη βάζεη εηδηθνχ θαηαιφγνπ. Μεηά απφ πηινηηθή εθαξκνγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε λνζνθνκεία ην 2001, πξνεηνηκάζηεθε κία πξψηε εθδνρή ησλ 

DRGs κε 664 νκάδεο θαηεγνξηψλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2002. Οη αζζελείο ζε απηήλ ηελ 

αξρηθή θάζε θαηαηάζζνληαλ βάζεη ελφο αιγφξηζκνπ ζε κία απφ ηηο ππαξρνπζεο νκάδεο 

πεξηπηψζεσλ ησλ DRGs ελψ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πςεινχ θφζηνπο φπσο 

κεηακνζρεχζεηο ή λνζειεία ζηηο κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο ην DRG νξίδνληαλ 

απεπζείαο απφ ηελ δηαδηθαζία. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν αιγφξηζκνο 

θαζνξίδνληαλ βάζεη ηεο πξσηαξρηθήο δηάγλσζεο, ησλ δηαδηθαζηψλ, ηεο δεπηεξεχνπζαο 

δηάγλσζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζζελνχο (π.ρ ειηθία, θχιν). Οη πεξηπηψζεηο 

εμσλνζνθνκεηαθέο πεξίζαιςεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ζχζηεκα (Quentin et al 2011). 

 Απφ ηελ πξψηε θαηάηαμε ηνπ 2003 ν θαηάινγνο ησλ DRGs έρεη ελεκεξσζεί ζε 

εηήζηα βάζε, βάζεη αλαιχζεσλ θιηληθψλ θαη θνζηνινγηθψλ δεδνκέλσλ, ελψ 

ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ δηαδηθαζία απηή πξνηάζεηο απφ ηα λνζνθνκεία θαη απφ 

ηαηξηθέο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο. Σν 2010 νη θαηεγνξίεο έθηαζαλ ηηο 1200. 

Απφ ην 2003 πνπ μεθηλάεη ε δεχηεξε θάζε εηζαγσγήο θαη κεηά απφ 2 ρξφληα 

πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπο, ηα λνζνθνκεία κπνξνχζαλ εζεινληηθά λα θαηαηάζζνπλ ηνπο 

αζζελείο ηνπο ζε DRGs κε ην θίλεηξν φηη κπνξνχζαλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ 

πςειφηεξνπο πξνυπνινγηζκνχο. Σνλ επφκελν ρξφλν φια ηα λνζνθνκεία ππνρξεψζεθαλ 

λα ην θάλνπλ απηφ θαη έηζη ην 2004 νξίδεηαη σο ην έηνο ζπλνιηθήο εθαξκνγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο νη πξνυπνινγηζκνί ησλ λνζνθνκείσλ 

δηαθνξνπνηνχληαλ αλάινγα κε ην case mix ηνπ θάζε λνζνθνκείνπ. Απηφ εθαξκφζηεθε 

έηζη ψζηε ην θάζε λνζνθνκείν αλάινγα κε ην δηθφ ηνπ κείγκα αζζελψλ λα ππνινγίζεη 

ην δηθφ ηνπ base rate. Ζ απνδεκίσζε γίλνληαλ βάζεη δηαθνξνπνηεκέλνπ base rate γηα 

θάζε λνζνθνκείν. Με ην λα ρξεζηκνπνηείηαη έλα ζπγθεθξηκέλν base rate γηα θάζε 

λνζνθνκείν εμαζθάιηδε φηη ην ζχλνιν φισλ ησλ DRG-πιεξσκψλ ζα έθηαλε πεξίπνπ 

ζην χςνο ησλ πξνυπνινγηζκψλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Έηζη αξρηθά ηα λνζνθνκεηαθά 

base rates πνηθίιαλ εηδηθά κεηαμχ ησλ κηθξψλ αγξνηηθψλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ 

κεγάισλ αζηηθψλ λνζνθνκείσλ, θάηη πνπ αληαλαθινχζε ηζηνξηθέο δηαθνξέο ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ γίλνληαη γηα ην χςνο ησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη πηζαλά φηη ε 

βάζε δεδνκέλσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ cost weights δελ ήηαλ επαξθψο 

αληηπξνζσπεπηηθή ζηελ πξψηε εθδνρή ησλ G-DRG. 
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 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξίηεο θάζεο, ηεο θάζεο ζχγιηζεο ησλ ηηκψλ, απφ ην 

2005 έσο ην 2010 ηα εμαηνκηθεπκέλα base rates ζηαδηαθά ζπλέθιηλαλ πξνο έλα εληαίν 

base rate ζε επίπεδν θξαηηδίνπ. Έλα base rate δειαδή γηα θάζε θξαηίδην. Σα 

δηαπνιηηεηαθά base rates έγηλαλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο αξρηθά ην 2005 θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ζηνηρείν ζχγθξηζεο γηα ηα λνζνθνκεηαθά base rates ζε θάζε 

θξαηίδην. Σν 2005, έηνο πνπ μεθίλεζε ε ρξεκαηνδνηηθή ιεηηνπξγία, ε ζχγθιηζε ηνπ 

λνζνθνκεηαθνχ πξνο ην πνιηηεηαθφ base rate νξίζηεθε ζην 15%. Σν 2006 ζην 35% 

(15% ζπλ 20%). Μέρξη ην 2009 ηέζεθε ζηφρνο λα ζπγθιίλνπλ φια ηα λνζνθνκεηαθά 

base rates κε απηφ ηνπ θξαηηδίνπ (15%, 20%, 20%, 20%, 25% πξφζζεηε ζχγθιηζε αλά 

έηνο). Σν 2010 φια ηα λνζνθνκεία απνδεκηψζεθαλ βάζεη ηνπ πνιηηεηαθνχ base rate. 

ρήκα 6. Δμέιημε ησλ DRGs ζηελ Γεξκαλία, Πεγή: Malzahn 2009 

Παξαηαχηα, νη λνζνθνκεηαθνί πξνυπνινγηζκνί εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

δηαπξαγκαηεχζηκνη, ζχκθσλα κε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ case mix. Δάλ έλα 

λνζνθνκείν εμππεξεηήζεη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπξαγκαηεχηεθε, 

ηφηε ην πνζνζηφ DRG-απνδεκίσζεο κεηψλεηαη θαηά έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ θαη 

αληίζηξνθα απμάλεηαη εάλ ν αξηζκφο εμππεξεηνχκελσλ πεξηπηψζεσλ κεησζεί. 

Σα θιηληθα δεδνκέλα πνπ νδεγνχλ ζηελ νκαδνπνίζε ησλ DRGs ζπιιέγνληαη 

απφ φια ηα γεξκαληθά λνζνθνκεία θαη κεηαθέξνληαη ζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία θαη ζηηο 

ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο γηα λα απνδεκησζνχλ ηα λνζνθνκεία. Πξηλ 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νη πιεξσκέο, ηα Iαηξηθά πκβνχιηα Δπηζεψξεζεο ησλ Σακείσλ 
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ειέγρνπλ ηα παξαιεθζέληα ζηνηρεία, κήπσο εληνπίζνπλ ηπρφλ ιάζνο ή απάηε ησλ 

λνζνθνκείσλ, φπσο ρξεψζεηο αθαηάιιεισλ πιηθψλ ζηνπο αζζελείο ή θαηάηαμε 

αζζελνχο ζε αλψηεξε – αθξηβφηεξε θαηεγνξία DRG απφ απηή πνπ ζα έπξεπε λα είλαη. 

Δπηπιένλ ηα θιηληθά δεδνκέλα απφ φια ηα λνζνθνκεία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ λνζνθνκείσλ φπσο ν αξηζκφο θξεβαηηψλ, ν αξηζκφο 

πξνζσπηθνχ, ηα ζπλνιηθά θφζηε, δίλνληαη ζε έλα Κέληξν Γεδνκέλσλ ζην νπνίν 

γίλνληαη έιεγρνη ησλ δεδνκέλσλ απηψλ πξηλ πξνσζεζνχλ ζην InEK γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ λένπ G-DRG θαηαιφγνπ. 

 Σα δεδνκέλα θφζηνπο ζπιιέγνληαη απφ έλα δείγκα 250 λνζνθνκείσλ, ηα νπνία 

είλαη πξνζαξκνζκέλα ζε έλα πξφηππν ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ 

ην InEK. Σα λνζνθνκεία απηά ππνινγίδνπλ ηα θφζηε ζε επίπεδν αζζελνχο θαζψο 

ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο αηνκηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζε θάζε αζζελή. 

Οπσο ηα θιηληθά θαη ηα δνκηθά δεδνκέλα, έηζη θαη ηα θνζηνινγεκέλα ζηνηρεία 

απνζηέιινληαη ζην InEK γηα λα ππνινγηζηνχλ ηα θφζηε αλά DRG (cost weights). Σα 

cost weights γηα θάζε DRG ππνινγίδνληαη απφ ην InEK εηεζίσο. Γηα λα ππνινγηζηνχλ 

ηα cost weights αλά DRG, πξψηα εληνπίδνληαη ηα inliers (πεξηπηψζεηο αλά θαηεγνξία 

πνπ εληάζζνληαη ζηε κεζε δηάξθεηα λνζειείαο (LOS – Length Of Stay)). Απηά 

νξίδνληαη κε ην λα απνθιείνληαη ηα outliers, νη πεξηπηψζεηο κε παξαπάλσ ρξφλν 

λνζειείαο ( ε παξέθιηζε πνπ ιακβάλεηαη ππφςε είλαη ζπλήζσο πεξηζζφηεξν απφ ην 

δηπιάζην ηεο κέζεο δηάξθεηαο λνζειείαο) ή κε πνιχ κηθξφ ρξφλν λνζειείαο (ιηγφηεξν 

απφ ην 1/3 ηεο κέζεο δηάξθεηαο λνζειείαο). Αθνπ ππνινγηζηεί ην θφζηνο αλά DRG 

βάζεη ησλ inliers ηφηε ππνινγίδνληαη θαη ηα θφζηε πνπ αθνξνχλ ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο 

ρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο παξαπάλσ ή ιηγφηεξεο εκέξεο λνζειείαο. 

εκαληηθφ ξφιν επίζεο παίδνπλ θαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηερλνινγηθέο 

θαηλνηνκίεο έηζη ψζηε λα ελεκεξψλνληαη δηαξθψο νη βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηα 

ζπζηήκαηα θσδηθνπνίεζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Γεξκαληθό 

Ηλζηηηνύην Ηαηξηθήο Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθόξεζεο (German Institute for 

Medical Documentation and Information - DIMDI). 
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ρήκα 7. Θεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ DRGs ζηελ Γεξκαλία, Πεγή: Malzahn 2009 

Σν Τπνπξγείν πγείαο δελ παξεκβαίλεη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ 

θνξέσλ-αληηπξνζσπεπηηθψλ ζσκαηείσλ αζθαιηζκέλσλ θαη επαγγεικαηηψλ πγείαο, έρεη 

θαζαξά δηαηηεηηθφ ξφιν πξνάγνληαο ηηο ζπκθσλίεο ζε πεξηπηψζεηο αδπλακίαο ζπλαςήο 

ηνπο. Δπίζεο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ νκαιή εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ DRGs θαη ηελ 

εθαξκνγή ζπλνιηθά ηνπ λνκνζεηηθνχ ηνπο πιαηζίνπ.  

3.1.4 Ππόζθαηερ εξελίξειρ και ζςμπεπάζμαηα 

 Σν 2009 ε Πξάμε “ Hospital Financing Reform Act” – KHRG, εηζάγεη 

πεξηζζφηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Γεξκαλίαο. Σα 

πφιηηεηαθά base rates έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί λα ζπγθιίλνπλ ζε έλα εληαην  base rate ζε 

εζληθφ επηπεδν, κέρξη ην 2015. Δπίζεο ηα θπβεξλεηηθά ζψκαηα ησλ θξαηηδίσλ 

ππνρξενχληαη λα αλαπηχμνπλ θαη λα εηζάγνπλ, κέρξη ην 2013, ηελ απνδεκίσζε βάζεη 

ησλ DRGs θαη γηα ηηο ςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο. ηελ δηαδηθαζία απηή ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ θαζψο θαη νη ζεξαπεπηηθέο 

πξνζπάζεηεο. Δπίζεο ην 2012 νη θπβεξλήζεηο ησλ θξαηηδίσλ απνθηνχλ ην δηθαίσκα λα 

εγθαηαιείςνπλ ην ππάξρνλ ζχζηεκα ηεο δπαδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη λα 

αθνινπζήζνπλ ην κνληζηηθό ζύζηεκα (single payer), κε ην λα πξνζαξκφζνπλ ην 

ζχζηεκα πιεξσκψλ ρξεζηκνπνηψληαο επελδπηηθά cost weights. Καη νη ηξείο απηέο 
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εμειίμεηο δείρλνπλ φηη ε κέζνδνο ησλ DRGs απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην γηα ηε 

Γεξκαλία θαη φηη αλακέλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξα νθέιε απφ απηφ. 

 ε κία ζρεδφλ δεθάρξνλε δηαδηθαζία κηαο πξνζεθηηθήο εηζαγσγήο ησλ 

γεξκαληθψλ G-DRGs ην ζχζηεκα έρεη γίλεη επξέσο απνδεθηφ θαη γεληθά ζεσξείηαη σο 

κία επηηπρία (Quentin et al 2011). Οη ζηφρνη πνπ αλαθέξνληαλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ λένπ 

πιαίζηνπ, αθνξνχζαλ ζηελ δηαθάλεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα. Δπίζεο ην 

ζχζηεκα ζηφρεπε ζηελ ειεγρφκελε θαη νξηνζεηεκέλε απνδεκίσζε ησλ λνζνθνκείσλ κε 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο θαηαλνκήο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψο πφξσλ, ζε ίζεο 

ηηκέο απνδεκίσζεο ηεο θξνληίδαο γηα παξφκνηνπο αζζελείο, ζε βειηησκέλε 

ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ λνζειείαο κεηαμχ λνζνθνκείσλ θαη κεηαμχ θξαηηδίσλ, 

θαζψο θαη ζηελ κείσζε ηεο ζπαηάιεο εμαηηίαο ησλ αλεπαξθψλ δνκψλ (Mazahn 2009). 

 Οη παξαπάλσ ζηφρνη επηηεχρζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ. Ο ζεηηθφο αληίθηππνο πνπ 

έρεη ην ζχζηεκα είλαη γηαηί εμαζθάιηζε ηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο ζηνλ λνζνθνκεηαθφ 

ηνκέα, ελψ επίζεο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη έρεη ζπλεηζθέξεη ζηελ κεγαιχηεξε 

απνδνηηθνηεηά ηνπ. Δπηπιένλ έρεη βειηηψζεη θαη δηαηεξήζεη ζε πςειά επίπεδα ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  Πην ζπγθεθξηκέλα νη εηήζηεο ελεκεξψζεηο ησλ 

γεξκαληθψλ DRGs κεηά απφ δηεμνδηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ην InEK, ην νπνίν 

ζπλεξγάδεηαη ζηε δηαδηθαζία απηή κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο κεηφρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο, είλαη θάηη πνπ ελδπλακψλεη ην ζχζηεκα ησλ DRGs αιιά θαη γεληθφηεξα ην 

ζχζηεκα πγείαο (Quentin et al 2011). Ωζηόζν ηα DRGs ζπληζηνύλ απιά έλα εξγαιείν θαη 

δελ απνηεινύλ παλάθεηα. Τν πωο ζα αμηνπνηεζνύλ ζεηηθά ηα DRGs εμαξηάηαη από ην 

πνιηηηθό πιαίζην θαζώο θαη από ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο (Malzahn 2009). 
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3.2 Δηζαγσγή ησλ DRGs ζηελ Ηηαιία – Πεξηβάιινλ 

εθαξκνγήο ηνπο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Το ζύζηημα ςγείαρ ηηρ Ιηαλίαρ 

 Σν ζχζηεκα πγείαο ηεο Ηηαιίαο είλαη έλα Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (Servizio 

Sanitario Nazionale (SSN)) κε απνθεληξσκέλε δνκή, ην νπνίν ηδξχζεθε κε ηελ 

κεηαξξχζκηζε ηνπ 1978. Δληάζζεηαη ζηα ζπζηήκαηα ηχπνπ Beveridge πνπ ζεκαίλεη φηη 

παξέρεη θαζνιηθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ πγείαο φινπ ηνπ πιεζπζκνχ κε κεδεληθή 

ρξεκαηαηηθή επηβάξπλζε ζε νπνηνδήπνηε θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ απεπζπλζεί ν 

πνιίηεο θαη εθφζνλ ν θνξέαο απηφο αλήθεη ζην SSN. 

 Σν ζχζηεκα δηαξζψλεηαη ζε ηξία δηνηθεηηθά επίπεδα, ην εζληθφ, ην 

πεξηθεξεηαθφ θαη ην ηνπηθφ (Donatini et al 2001).  

 Σν εζληθό επίπεδν επηθνξηίδεηαη κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο επίηεπμεο ησλ γεληθψλ 

ζηφρσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Lo Scalzo et al 

2009). Δπίζεο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πξναγσγή ηεο ζπκβαηφηεηαο θαη ηεο ζπλνρήο ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ απνθεληξσκέλνπ, απνηεινχκελνπ απφ πεξηθέξεηεο, ζπζηήκαηνο πγείαο 
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(HOPE 2006). Δπη θεθαιήο ζε απηφ ην επίπεδν βξίζθεηαη ην Τπνπξγείν Τγείαο ην 

νπνίν κέζα απφ ηα ηκήκαηα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θξνληίδεη γηα  

 Σνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο πνιηηηθήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο 

 Σελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο 

 Σν πιαίζην θαλφλσλ 

 Σελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Σελ γεληθή δηαθπβέξλεζε ησλ Δζληθψλ Ηλζηηηνχησλ γηα ηελ Δπηζηεκνληθή 

Έξεπλα (IRCCS – Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) (Donatini 

et al 2001). 

Οη πεξηθεηαθέο θπβεξλήζεηο, κέζσ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηνπο πγεηνλνκηθψλ 

ηκεκάησλ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ παξνρή θαη δηαλνκή ελφο παθέηνπ ππεξεζηψλ κέζσ 

ελφο δηθηχνπ, Σνπηθψλ αξρψλ – Οξγαληζκψλ Τγεηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο (azienda 

sanitaria locale, „local health enterprises‟ (ASLs)), θαη δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ 

δηαπηζηεπκέλσλ λνζνκείσλ. Σν δίθηπν απηφ ζπγθξνηείηαη βάζεη ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

θάζε πεξηθέξεηαο Τγείαο (Lo Scalzo et al 2009). Οη πεξηθεξεηαθέο δηνηθήζεηο έρνπλ ππφ 

ηελ επζχλε ηνπο, ηνλ πγεηνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο πεξηθεξεηάο ηνπο, ηελ 

νξγάλσζε θαη ηνλ έιεγρφ ηνπ (HOPE 2006). Πην ζπγθεθξηκέλα ζρεδηάδνπλ ηελ 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ, ηα θξηηήξηα ρξεκαηνδφηεζεο, θξνληίδνπλ γηα ηελ ηερληθή 

ππνζηήξημε ησλ λνζνθνκείσλ, ελψ ειέγρνπλ θαη αμηνινγνπλ ην έξγν ζπλνιηθά θαη 

εμαηνκηθεπκέλα ησλ Σνπηθψλ Αξρψλ θαη ησλ λνζνθνκείσλ.  Τπάξρεη φκσο κία 

αμηνζεκείσηε παξέθιηζε κεηαμχ ηνπ λφηνπ θαη ηνπ βνξξά φζνλ αθνξά ζηελ πνηφηεηα 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Έηζη παξνπζηάδεηαη κία ζεκαληηθή δηαπεξεηθεξεηαθή 

ξνή αζζελψλ, ηδηαίηεξα πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ πςεινχ επηπέδνπ θξνληίδα θπξίσο ζηα 

ηξηηνβάζκηα λνζνζνκεία. 

Ο θαηάινγνο ησλ ππεξεζηψλ (livelli essenziali di assistenza (LEAs)), πνπ 

παξέρνληαη απφ ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (SSN) θαζνξίδεηαη ζε φξνπο κίαο ζεηηθήο 

θαη αξλεηηθήο ιίζηαο. Ζ ζεηηθή ιίζηα πεξηιακβάλεη ηηο ππεξεζίεο πνπ ην SSN πξέπεη λα 

παξέρεη νκνηφκνξθα ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο. Οη Πεξηθέξεηεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

πξνζθέξνπλ παξαπάλσ απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο ιίζηαο ζηνλ πιεζπζκφ ηνπο, ζά πξέπεη 

φκσο λα εμαζθαιίζνπλ νη ίδηεο ηνπο πφξνπο θαζψο δελ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ 
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θεληξηθή δηνίθεζε. Ζ αξλεηηθή ιίζηα απνθιείεη θαζνξηζκέλεο ππεξεζίεο βάζεη 

νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ, φπσο απνδεδεηγκέλε θιηληθή αλαπνηειεζκαηηθφηεηα. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζηα 

Δζληθά πζηήκαηα Τγείαο κε πεξηθεξεηαθή δνκή, επηθξαηεί ε ηάζε λα παξαρσξνχληαη 

ζεκαληηθέο απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε νξγαλσκέλνπο θνξείο θαη ζηηο πεξηθέξεηεο, 

ηφζν δηαπξαγκαηεπηηθνχ (ζπκβάζεηο) φζν θαη νξγαλσηηθνχ θαη ειεγθηηθνχ ραξαθηήξα. 

ηελ Ηηαιία o θχξηνο άμνλαο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζηε δεθαεηία ηνπ 

1990 αθνξνχζε ζε δηαδηθαζίεο απνθέληξσζεο, κε ηελ ηαπηφρξνλε εθρψξεζε πνιηηηθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ εμνπζηψλ ζηηο πεξηθέξεηεο εμαζθαιηδνληάο ηνπο δηνηθεηηθή 

απηνηέιεηα θαη ηελ παξαρψξεζε ζεκαληηθήο δηαρεηξηζηηθήο απηνλνκίαο ζηηο νκάδεο 

ζπκθεξφλησλ πξνκεζεπηψλ θαη αγνξαζηψλ θξνληίδσλ πγείαο (Κπξηφπνπινο θαη ζπλ 

2008). Δπίζεο ε κεξαξξχζκηζε ηνπ 1992 εηζήγαγε ζηνηρεία ζχγρξνλνπ management θαη 

νηνλεί αληαγσληζκνχ ζηελ νξγάλσζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη έζεζε ηηο 

βάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ λνζνθνκείσλ, θαζηεξψλνληαο ηελ αξρή «ηα 

ρξήκαηα αθνινπζνχλ ηνλ αζζελή» (θνπειίηεο 2010).  νη πεξηθέξεηεο θαη ε θεληξηθή 

δηνίθεζε θαζνξίδνπλ απφ θνηλνχ πγεηνλνκηθνχο ζηφρνπο νη νπνίνη ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

ζαθψο αληηιεπηνί απφ ηηο πεξηθέξεηεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ. 

Σν ηνπηθό επίπεδν επηθνξηίδεηαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζε φινπο 

ηνπο πνιίηεο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ. Έρνληαο σο ζηφρν απηφ, έρεη ππφ ηελ επζχλε 

ηνπ έλα δίθηπν δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ πξνκεζεπηψλ πγείαο νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ζε 

ηνπηθφ επίπεδν θαη ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: ηνπηθέο πγεηνλνκηθέο κνλάδεο, 

δεκφζηα λνζνθνκεηαθά ηξαζη, ηλζηηηνπηα έξεπλαο θαη ηδησηηθνί δηαπηζηεπκέλνη 

πξνκεζεπηέο (Donatini et al 2001).  

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο, σο ζχζηεκα Beveridge θπξίσο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ θνξνινγία. Ζ θνξνινγία πξαγκαηνπνηείηαη ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν θαη ππνινγίδεηαη επί ησλ εηζνδεκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα, θαη επί ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ζπλνιηθά ην ζχζηεκα πγείαο ηεο ρψξαο, 

δεκφζην θαη ηδησηηθφ έρεη σο εμήο:  

 Σνπηθνί θφξνη (36.7%) 

 ΦΠΑ (35,67%) 

  Ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (1,05%) 
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 Out of pocket πιεξσκέο (27,21%) 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πγεία σο πνζνζηφ ηνπ ΑεγρΠ απμήζεθαλ απφ ην 

7,95% ην 1990 ζην 8,7% ην 2007. Ζ δεκφζηα δαπάλε ζηελ πγεία ππνινγίζηεθε ην 2007 

ζην 77,0% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε Ηηαιία έρεη έλα απφ 

ηα κηθξφηεξα πνζνζηά δαπαλψλ γηα ηελ πγεία ζην ρψξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Όζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν παξαηεξνχληαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

πεξηθεξεηψλ πνπ νθείινληαη ζε δεκνζηνλνκηθνχο παξάγνληεο (Lo Scalzo et al 2009).  . 

 Απφ ην 1997 ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πεξηθεξεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ 

θεληξηθή δηνίθεζε. Γηα ηελ πξσηνβάζκηα θξνληηδα ηζρχεη ην ζχζηεκα ηνπ gatekeeping 

φπνπ ε ακνηβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γίλεηαη κε ηελ θαηά θεθαιήλ κέζνδν. Ζ 

λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ζπγθεληξψλεη ην 45% ηεο θεληξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Σα 

θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία γίλεηαη ε ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε αλά πεξηθέξεηα είλαη ε 

δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ, ην επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε ζχλζεζή ηνπ. Ο 

λνζνθνκεηαθφο ηνκέαο απνηειείηαη απφ 669 δεκφζηα, 540 ηδησηηθά θεξδνζθνπηθά θαη 

84 ηδησηηθά κε θεξδνζθνπηθά λνζνθνκεία. Δπίζεο ην 66,5% ησλ θξεβαηηψλ είλαη 

δεκφζηα, 27,59% ηδησηηθά θεξδνζθνπηθά θαη ην 5,86% ηδησηηθά κε θεξδνζθνπηθά. 

 Σα λνζνθνκεία ρξεκαηνδνηνχληαλ βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ζθαηξηθνχ – 

θιεηζηνχ πξνυπνινγηζκνχ. Σν 1995 πξαγκαηνπνηήζεθαλ κία ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ 

πνπ θπξίσο αθνξνχζαλ ηηο αιιαγέο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε, αιιάδνληαο ηελ πξνζέγγηζε 

ησλ ζθαηξηθψλ πξνυπνινγηζκψλ βαζηζκέλε ζηα αλά πεξηζηαηηθφ DRGs κε ζηφρν ηνλ 

έιεγρν ηνπ απμαλφκελνπ θφζηνπο ησλ λνζνθνκείσλ θαη αλαγθαδνληάο ηα λα είλαη 

ππφινγα ηεο παξαγσγηθνηεηάο ηνπο (Μπαιαζνπνχινπ 2010). Ήδε κε ηε κεηαξξχζκηζε 

ηνπ 1992, είρε εηζαρζεί ε πξννπηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη ην ζχζηεκα ησλ DRGs ε 

νπνία παξάιιεια παξείρε ηελ πιεξε δηνηθεηηθή επζχλε ζηα λνζνθνκεία θαζψο θαη ηελ 

επζχλε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

 Γεληθφηεξα ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο, ηα λνζνθνκεία θαη νη 

ηνπηθέο κνλάδεο ππνζηεξίρζεθαλ ζην λα αλαπηχμνπλ εξγαιεία κάλαηδκελη ζρεηηθά κε 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο, ηέηνηα ψζηε λα νδεγεζνχλ ζε 

επαξθή ρξεκαηννηθνλνκηθφ εθνδηαζκφ. πκπιεξσκαηηθά κε ηα εξγαιεία απηά 

ππάξρνπλ κεραληζκνί πνπ ειέγρνπλ ηηο ππεξβνιηθέο δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: 

ηελ θαηά δηαζηήκαηα θαηαγξαθή ηνπ πξνζσπηθνχ, ηε ζχλαςε ζπκβνπιεπηηθψλ 

ζπκβνιαίσλ, θαζψο θαη ηελ απαξαίηεηε έγθξηζε πνπ δίλεηα ζηα λνζνθνκεία 
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πξνθεηκέλνπ λα ζπλαιιαγνχλ κε ηελ αγνξα. Τπάξρνπλ επίζεο θαη κεραληζκνί πνπ 

αλαπηχζζνληαη απεπζείαο απφ ηηο πεξηθέξεηεο. 

 

3.2.2 Ειζαγωγή και εθαπμογή ηων Ομοιογενών Διαγνωζηικών 

Καηηγοπιών 

 Ζ εηζαγσγή ησλ DRGs απνηειεί κέξνο ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ηηαιηθνχ 

ζπζηήκαηνο πγείαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1992, κε ζηφρν λα αλαδεηρζεί έλα 

θαηλνχξγην πξφηππν νξγάλσζεο ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα θαη παξερφκελεο θξνληίδαο 

επηθεληξσκέλεο ζηνλ αζζελή.  

Οη ιφγνη εηζαγσγήο ηνπο αθνξνχζαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο επζχλεο γηα ζέκαηα 

ηφζν νηθνλνκηθά φζν θαη θιηληθά ζηελ παξνρή θξνληίδαο, κε απψηεξν ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο επίδνζεο ηνπ πγεηνλνκηθψλ θνξέσλ θαζψο θαη ηε  θιηληθή θαη νηθνλνκηθή 

απνδνηηθφηεηα ηνπο. Άιιε κία επηδίσμε ήηαλ ην λα παξαρσξεζεί ζηηο πεξηθέξεηεο θαη 

ζηηο ηνπηθέο πγεηνλνκηθέο κνλάδεο έλα απιφ εξγαιείν κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο 

δηαρείξηζεο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 Ζ πνιηηηθή απφθαζε εηζαγσγήο ησλ DRGs ιήθζεθε απφ ηελ ηηαιηθή 

θπβέξλεζε. Ζ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ηηαιηθνχ DRG-ζπζηήκαηνο ππνζηεξίρζεθε απφ 

ην Τπνπξγείν Τγείαο, ην  Δζληθό Ηλζηηηνύην Τγεηνλνκηθήο Έξεπλαο θαη έλα 

επηιεγκέλν ώκα λνζνθνκείσλ θαη δεκόζησλ ηδξπκάησλ (HOPE 2006). 

 Ζ πεξίνδνο κεηάβαζεο απφ ην παιηφ ζην λέν ζχζηεκα ησλ DRGs έγηλε ηελ 

πεξίνδν 1995 έσο 1997. Πξίλ απφ απηφ ππήξμε κία δηεηήο δνθηκαζηηθή πεξίνδνο απφ ην 

1993 έσο ην 1994 ζε έλαλ κηθξφ αξηζκφ λνζνθνκείσλ ε νπνία θαζνδεγήζεθε απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο (HOPE 2006).  

 Αξρηθά ε εηζαγσγή ησλ DRGs δεκηνχξγεζε ελδηαθέξνλ θαη ελζνπζηαζκφ 

κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, θαζψο αλέκελαλ ηελ βειηίσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο 

ηνπ πγεηνλνκηνχ ηνκέα κε ην λα γίλεηαη αθξηβήο θαηαγξαθή ησλ λνζνθνκεηαθψλ 

πξντφλησλ. Ο ελζνπζηαζκφο απηφο ζχληνκα κεηψζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ θφβν 

θαη αγσλία θαζψο ην λέν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο ησλ επαγγεικαηηψλ. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα νη γηαηξνί λα ζηξαθνχλ 

ελαληίνλ ησλ DRGs γηαηί ζεσξνχλ φηη δελ ζπλάδνπλ κε ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία θαη 

θνπιηνχξα ηνπο (HOPE 2006). 
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 Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην ην νπνίν θαζφξηδε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο 

ήηαλ ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ηνπ 1994. χκθσλα κε απηφ ην ηηαιηθφ ζχζηεκα ησλ 

DRGs πηνζεηνχζε ηελ δέθαηε έθδνζε ησλ ακεξηθαληθψλ HCFA DRGs (ζεκεξηλά CMS 

– DRGs). Σν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ησλ αζζελεηψλ ήηαλ ην ICD – 9 CM, ελψ αξρηθά 

αλαπηχρζεθαλ 25 θχξηεο θαη 489 Οκνηνγελείο Γηαγλσζηηθέο Καηεγνξίεο. ήκεξα ην 

εζληθν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη 523 DRGs ηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα πξνθχπηνπλ απφ 

25 θχξηεο Γηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο (MDC) ελψ απφ ην 1992 ηα εζληθά DRGs έρνπλ 

αλαζεσξεζεί δχν θνξέο, ην 1997 θαη ην 2006.  

  ηελ θάζε ηεο κεηάβαζεο κέρξη θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ε 

ρξεκαηνδφηεζε γίλνληαλ βάζεη ελφο κείγκαηνο ηνπ παιηνχ θαη ηνπ λένπ ηξφπνπ 

ρξεκαηνδφηεζεο. Σα λνζνθνκεία ήηαλ εμαζθαιηζκέλα θαηά 80% φζνλ αθνξνχζε ζηνλ 

παιηφ ηνπο πξνυπνινγηζκφ θαη ην 20% απνδεκηψλνληαλ βάζεη ησλ πξνζαξκνζκέλσλ 

ηηκψλ ησλ DRGs. Δπηπξφζζεηα ηα λνζνθνκεία κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ πιεξσκέο (lump 

sum) είηε γηα εηδηθέο ιεηηνπξγίεο, είηε πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζνπλ λέα πξνγξάκκαηα 

θξνληίδαο. 

 Σν 1995 δφζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε ζηηο πεξηθέξεηεο ην δηθαίσκα λα επηιέμνπλ 

κεηαμχ δχν ηξφπσλ πηνζέηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Μπνξνχζαλ είηε λα εθαξκφζνπλ ηηο 

ηηκέο ησλ εζληθψλ DRGs σο αλψηαην φξην, κε δπλαηφηεηα κείσζεο ψο θαη 20% αλά 

θαηεγνξία είηε λα εθαξκφζνπλ ε θάζε κία έλα απηφλνκν ζχζηεκα. Απηφ ζα γίλνληαλ 

είηε κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θφζηνπο αλά DRG απφ φια ηα λνζνθνκεία ηεο πεξηθέξεηαο, 

είηε κε ην θαζνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ θαηεγνξηψλ DRG θαη 

νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο ζα είραλ ηηο ηηκέο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο. 16 απφ ηηο 21 

πεξηθέξεηεο πηνζέηεζαλ ηα εζληθά DRGs. Ζ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε 

ησλ εζληθψλ DRGs είλαη ε Δηδηθή Γηεύζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, γηα ηα 

πεξηθεξεηαθά είλαη νη Δηδηθέο Γηεπζύλζεηο ησλ πεξηθεξεηώλ θαη παξάιιεια κία 

Δζληθή Δπηηξνπή φπνπ ζπκκεηέρνπλ θαη νη πεξηθέξεηεο θαη ε θεληξηθή θπβέξλεζε. 

 Σε δεθαεηία ηνπ ‟90 νη πεξηθέξεηεο ήηαλ θπξίσο αξκφδηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

DRGs κε θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο απφ ηελ θπβέξλεζε. Σελ ηξέρνπζα πεξίνδν, φκσο  

είλαη αξκφδηεο γηα ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ θαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηα 

DRGs. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη πεξηθέξεηεο λα κπνξνχλ λα επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηα 

εξγαιεία γηα ηoλ πξνζδηνξηζκφ ησλ case mix ή ηηο ηηκέο ησλ DRGs, λα 

δηαπξαγκαηεχνληαη ειάηησζε ηηκψλ ή λα ζέηνπλ ζπλεηζθνξέο (HOPE 2006). Σε βάζε 

γηα απνδεκίσζε ησλ λνζνθνκείσλ απνηειεί έλα ζχζηεκα πξννπηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο 
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πξνζαξκνζκέλε ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο. ηαδηαθά θαη κέρξη ην 1997 φιεο νη 

πεξηθέξεηεο ελζσκάησζαλ απηή ηε κέζνδν. 

 Οη απνδεκηψζεηο βάζεη ησλ DRGs αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ην ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο θεθαιαηνπρηθέο επελδχζεηο. Αξρηθά απνθαζίζηεθε, 

ε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα πξνζδηνξηκφ ηνπ θφζηνπο λα γίλεη απφ έλα κηθξφ αξηζκφ 

λνζνθνκείσλ. Έηζη ην 1994 θαη έρνληαο σο γλψκνλα ηε δηαζεζηκφηεηα ζηνηρείσλ 

θφζηνπο, ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα σο πξνο ηνλ εζληθφ πιεζπζκφ ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηαλνκή ηνπο ζε γεσξγαθηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ηελ χπαξμε νινθιεξσκέλσλ 

δεδνκέλσλ δξαζηεξηφηεηαο επηιερζεζαλ 8 λνζνθνκεία απφ φπνπ ζα γίλνληαλ ε 

ζπιινγή. εκαληηθφ επίζεο ζηνηρείν γηα ηελ επηινγή ήηαλ θαη ην επίπεδν ηεο εηήζηαο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ γηα ην 2003.  

Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο γίλεηαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πιήξνπο θφζηνπο 

θαη πεξηιακβάλνληαη νη ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ, ε αλάισζε πιηθψλ θαη θαξκάθσλ, νη 

απνζβέζεηο ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ, έκκεζα θφζηε θαηά ηκήκα θαη ζε επίπεδν 

λνζνθνκείνπ (δηνηθεηηθά θαη ινηπά έμνδα) (θνπειίηεο 2010). 

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηα λνζνθνκεία είλαη ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ. 

 Καλνληθή πνιπήκεξε λνζειεία κε ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο αλά εκέξα θαη 

DRG 

 Ζκεξήζηα λνζειεία κε ζπγθεθξέλεο ηηκέο αλά DRG 

 Πεξίζαιςε επηπιένλ εκεξψλ κε εκεξήζην λνζήιην 

 Μαθξνρξφληα λνζειεία κε εληαίν εθηφο DRG λνζήιην 

ην ηηαιηθφ ζχζηεκα πγείαο, κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ DRGs ελζαξξχλεηαη ε 

ρξήζε ηεο εκεξήζηαο λνζειείαο θαη απνζαξξχλεηαη ε ελδνλνζνθνκεηαθή λνζειεία, 

θαζψο επηθξαηεί ε πεπνίζεζε φηη ε ρξήζε ηεο λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο κπνξεί λα 

κεησζεί ρσξίο λα δηαθπβεχεηαη ε πνηφηεηα ηεο. Απνηέιεζκα ηεο πεπνίζεζεο απηήο ήηαλ 

φηη νη ηάζεηο κεηαμχ ησλ εηψλ 1993 θαη 1996 έδεημαλ ζεκαληηθή κείσζε ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ εηζαγσγψλ, ηεο κέζεο δηάξθεηαο λνζειείαο θαη ησλ εκεξψλ λνζειείαο. 
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3.2.3 Ανηίκηςπορ ηηρ εθαπμογήρ ηων DRGs – Σςμπεπάζμαηα 

Όζνλ αθνξά ζηα λνζνθνκεία, ε εηζαγσγή ησλ DRGs είρε άκεζε επίδξαζε ζε 

ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο θνξείο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

 Μείσζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο λνζειείαο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε 

 Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ εμεηάζεσλ 

ξνπηίλαο 

 Μείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θξεβαηηψλ 

 Ζ ρξήζε ησλ case mix έδσζε ηε δπλαηφηεηα γηα κηά θαιχηεξε 

απνηχπσζε ηεο εηθφλαο ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα θάηη πνπ εθνδίαζε ηε 

δηνίθεζε κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ 

δαπαλψλ. 

 Γηα ηνπο αζζελείο ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ λνζνθνκεηαθνχ ηνκέα 

πξνζέθεξε θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο ιίζηαο αλακνλήο, αχμεζε ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα. Μαδί κε ηα DRGs φκσο εηζήρζεζαλ κέηξα πνπ 

άιιαμαλ ηηο κέρξη ηφηε ζπλήζεηεο ησλ αζζελψλ, φπσο νη out of pocket 

εηζθνξέο φπσο ηα εηζηηήξηα εηζφδνπ θαη ε ηδησηηθή δξαζηεξηφηεηα 

γηαηξψλ κέζα ζηα λνζνθνκεία. 

Ζ εηζαγσγή ησλ DRGs άλνημε λένπο δξφκνπο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο αζθάιηζεο 

ηεο πγείαο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ελφο ζαθέζηεξνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη. Γεληθφηεξα ην ζχζηεκα ησλ DRGs ελίζρπζε ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ζηνλ 

πγεηνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο ρψξαο θαη σο επαθφινπζν ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

θαηαλάισζεο ησλ πφξσλ, θάηη πνπ έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηνπο θνξνινγνχκελνο κέζσ 

ηεο πξννπηηθήο κείσζεο ησλ θφξσλ. 
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3.3 Δηζαγσγή ησλ DRGs ζηελ Γαιιία – Πεξηβάιινλ 

εθαξκνγήο ηνπο 

 

3.3.1 Το ζύζηημα ςγείαρ ηηρ Γαλλίαρ 

 Σν γαιιηθφ ζχζηεκα πγείαο εληάζζεηαη ζηα ζπζηήκαηα πνπ αθνινπζνχλ ην 

κνληέιν Bismarcθ (χπαξμε αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα), 

παξάιιεια φκσο έρεη θάπνηα ζηνηρεία θαη απφ ην κνληέιν Beveridge ηα νπνία 

αληηθαηξνπηίδνληαη ζην κνληέιν ηνπ ελφο δεκφζηνπ πιεξσηή, ζηελ ηξέρνπζα 

απμαλφκελε ζεκαζία ηεο αχμεζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ζηελ ηζρπξή θξαηηθή παξέκβαζε. Σν βαζηθφηεξν ζηνηρείν ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ε χπαξμε Τπνρξεσηηθήο Αζθάιηζεο ηεο Τγείαο (SHI), ε νπνία κέζσ 

πνηθηιφκνξθσλ ζρεκάησλ εμαζθαιίδεη ηελ πγεηνλνκηθή αζθάιηζε ζρεδφλ ηνπ 100% 

ηνπ πιεζπζκνχ. 

 Ζ παξνρή θξνληίδαο κνηξάδεηαη κεηαμχ ηδησηηθψλ γηαηξψλ πνπ πιεξψλνληαη 

θαηά πξάμε, ηδησηηθψλ θεξδνζθνπηθψλ λνζνθνκείσλ, ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ. Ζ δηθαηνδνζία φζνλ αθνξά ηελ 

δηακφξθσζε πνιηηηθήο γηα ηελ πγεία θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, 
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δηακνηξάδεηαη κεηαμχ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο (θνηλνβνχιην, θπβέξλεζε, ππνπξγείν 

πγείαο), Τπνρξεσηηθήο Αζθάιηζεο ηεο Τγείαο – Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ζε έλα 

κηθξφηεξν βαζκφ ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο ηδηαίηεξα ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. ηηο 

πεξηθέξεηεο νη Πεξηθεξεηαθεο Τπεξεζίεο Ννζνθνκείσλ (ΑΡΖ‟s) είλαη αξκφδηεο γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ θαηαλνκή πφξσλ ζην λνζνθνκεηαθφ ηνκέα. Παξφιαπηα ηηο 

ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη επηρεηξείηαη λα 

κεηαβηβαζηνχλ πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο ζηηο πεξηθέξεηεο φζνλ αθνξά ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ηδηαίηεξα ζην πεδίν ηνπ ζρεδηαζκνχ (Chevreul et al 2010). 

Ο ζρεδηαζκφο θαη νη δηάθνξεο ξπζκίζεηο πξνθχπηνπλ κεηά απν 

δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ Παξφρσλ (λνζνθνκεία, επαγγεικαηίεο 

πγείαο), ηνπ θξάηνπο, πνπ αληηπξνζσπεχηαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη ηεο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Σν απνηέιεζκα απηψλ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ελζαξθψλεηαη 

ζε δηάθνξεο δηνηθεηηθέο απνθάζεηο θαη ζε λφκνπο πνπ ςεθίδνληαη απφ ην θνηλνβνχιην 

(Chevreul et al 2010). Οη πάξνρνη απνδεκηψλνληαη απφ ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε ή απφ 

ηνλ αζζελή ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ απνδεκηψλεηαη απφ ην Αζθαιηζηηθφ ηνπ Σακείν. 

Οη ηηκέο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζνξίδνληαη κέζα απφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 

ησλ παξφρσλ θαη ησλ ηακείσλ θαη εγθξίλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο. 

 Ζ ρξεκνηνδνηηθή επζχλε θπξίσο βαξχλεη ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε ε νπνία 

ρξεκαηνδνηεί ηα ηξία ηέηαξηα ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα ηελ πγεία, παξαρσξψληαο 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ζε ζπκπιεξσκαηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο φπσο ε εζεινληηθή 

αζθάιηζε. Σν 2007 ε ζπλνιηθή δαπάλε ζηελ πγεία ππνινγίζηεθε πεξί ηα 208 δηο επξψ 

ή γχξσ ζην 11% ηνπ ΑεγρΠ. Απφ ην 1996 ε εηήζηα δαπάλε ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

πεξηνξίδεηαη κέρξη έλα αλψηαην φξην (ONDAM). Ζ θνηλσληθή αζθάιηζε 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο πςειφηεξεο ζπλεηζθνξέο εξγνδνζίαο - εξγαδνκέλσλ ζηελ 

Δπξψπε, κε πνζνζηφ 19%. 

Σα δεκφζηα λνζνθνκεία ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 562 γεληθά 

λνζνθνκεία, 29 πεξηθεξεηαθά λνζνθνκεία, 349 ηνπηθά θαη 93 ςπρηαηξηθά. Σα ηδησηηθά 

θεξδνζθνπηθά λνζνθνκεία είλαη 1750 θαη ηα ηδησηηθά κε θεξδνζθνπηθά 1400. Σν 

64,7% ησλ γαιιηθψλ λνζνθνκείσλ αλήθνπλ ζην δεκφζην, ην 15,3% ζηνλ θεξδνζθνπηθφ 

ηδησηηθφ ηνκέα θαη ην 20% ζε ηδησηηθνχο, κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο. 
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Σν 1983 εηζάγεηαη ζηα λνζνθνκεία ην ζχζηεκα ηνπ θαηξηθνχ – Κιηληθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ (clinical budget). Οη πξνυπνινγηζκνί ησλ λνζνθνκείσλ 

ρξεκαηνδνηνχληαη ζε 12 κεληαίεο δφζεηο απν ηα ηακεία, κέζσ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη 

βάζεη ηνπ πνζνζηνχ ρξεκαηνδνηεζήο ηνπο απφ ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε . Κάζε 

Σακείν Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πιεξψλεη θαηφπηλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, αλάινγα κε ηηο 

εκέξεο λνζειείαο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ θαηα ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε εηήζηα 

ρξήζε. Οη ζθαηξηθνί πξνυπνινγηζκνί θαιχπηνπλ ην 90% ηεο λνζνθνκεηαθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ελψ ην ππφινηπν 10% πξνέξρεηαη απφ ηδησηηθέο πιεξσκέο (Σνχληαο 

2009). 

3.3.2 Ειζαγωγή και εθαπμογή ηων Ομοιογενών Διαγνωζηικών 

Καηηγοπιών 

 Ζ απφθαζε γηα ηελ εηζαγσγή ησλ DRGs, ιήθζεθε ην 1986, απφ ηνλ ππνπξγφ 

πγείαο. Με ηελ εηζαγσγή ηνπο πξνζδνθνχληαλ λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα φκνην ζχζηεκα 

γηα φια ηα λνζνθνκεία (θεξδνζθνπηθά θαη κή) κε ην νπνίν λα ζπγθιίλνπλ νη ηηκέο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Με απηφ ην ζχζηεκα δίλνληαλ επίζεο ε επθαηξία ζηα 

λνζνθνκεία λα αλαιχζνπλ ην δηθφ ηνπο case mix, ηηο ζεξαπεπηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο 

θαζψο θαη ηε δηάξζσζε ηνπ θφζηνπο ηνπο. Σα DRGs εηζήρζεζαλ σο ζπκπιεξσκαηηθή 

κέζνδνο γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε ησλ ζθαηξηθψλ πξνυπνινγηζκψλ κε ζηφρν ν 

πξνυπνινγηζκφο ησλ λνζνθνκείσλ λα αληαλαθιά ηελ πξαγκαηηθή λνζνθνκεηαθή 

δξαζηεξηφηεηα. Δπηρεηξνχληαλ επίζεο ε πξψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ (π.ρ 

ρεηξνπξγεία εκέξαο) θαη ε ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο (HOPE 2006). 

 Σν έηνο εηζαγσγήο ηνπο ήηαλ ην 1989. Ζ ρξεκαηνδνηηθή ιεηηνπξγία 

απνθαζίζηεθε κε ηελ κεηαξξχζκηζε “ Hospital 2007” ην 2003, νπφηε θαη εηζήρζεη ε 

πξννπηηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ λνζνθνκείσλ (TZA) βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ DRGs 

(Garrigues 2009). Σν επφκελν έηνο ην 2004, άξρηζε ε ρξεκαηνδφηεζε βάζεη ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο.  

Ζ πξψηε έθδνζε ησλ DRGs βαζίζηεθε ζην ακεξηθαληθφ ζχζηεκα. Σν ζχζηεκα 

ηαμηλφκεζεο αζζελεηψλ ήηαλ ην ICD-9. Ύζηεξα απφ 10 ρξφληα ζπιινγήο δεδνκέλσλ ε 

Γαιιία γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ λνζνθνκείσλ ηεο δηακφξθσζε θαη εθάξκνζε ηε 

γαιιηθή εθδνρή ησλ DRGs (GHM-Groupes Homogeneous de Maladies). Ο ζηφρνο είλαη 

κέρξη ην 2012 λα ρξεκαηνδνηείηαη ην 100% ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ 

κέζσ ησλ GHM, ελψ κέρξη ηφηε ρξεκαηνδνηνχληαη ζε έλα θιηκαθνχκελν πνζνζηφ ησλ 



57 

 

εζφδσλ ηνπο (10% ην 2004, 25% ην 2005, 50% ην 2008, 100% ην 2012). ε γαιιηθή 

εθδνρή ησλ ηαηξηθώλ πξάμεσλ πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε γαιιηθή ηαμηλφκεζε ησλ 

GHM, είλαη ην ζύζηεκα NGAP θαη ε κεηεμειημή ηνπ ην CCAM. Ζ CCAM 

αληαπνθξίλεηαη ζε κία ηαμηλνκηθή ινγηθή κε βάζε ηα αλαηνκηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο 

νξγαληθέο ιεηηνπξγίεο. Πεξηιακβάλεη 7.620 θσδηθνχο θαηαρσξεκέλνπο ζε 19 

θεθάιαηα. ηηο ηαμηλνκήζεηο απηέο απνηππψλνληαη ην θιηληθφ έξγν, νη ακνηβέο ησλ 

γηαηξψλ, ε θνζηνιφγεζε ησλ επεκβαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ε θνζηνιφγεζε ηεο 

ελδνλνζνθνκεηαθήο λνζειείαο (Κπξηφπνπινο 2010). 

Σα ηδησηηθά θεξδνζθνπηθά λνζνθνκεία ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ησλ GHM απφ 

ην 2005 γηα ην 100% ησλ εζφδσλ ηνπο. Οη ηηκέο φκσο δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ 

λνζνθνκείσλ εμαηηίαο ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηελ απνδεκίσζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ην 

πξνεγνχκελν ζχζηεκα απνδεκίσζεο ηνπο (εκεξήζην λνζήιην), φπσο θαη εμαηηίαο ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ ηερληθήο εμεηδίθεπζεο θαη πςειήο ηερλνινγίαο. Ο ζρεδηαζκφο γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ DRGs πξνσζεί ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ 

λνζνθνκείσλ, ελψ ζην πιάλν ρξεκαηνδφηεζεο 2004-2012 ππάξρεη ν ζηφρνο γηα θνηλά 

θαζνξηζκέλεο εζληθέο ηηκέο ηφζν ζηα δεκφζηα φζν θαη ζηα ηδησηηθά λνζνθνκεία. Σελ 

επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθά ηελ έρεη ην Yπνπξγείν Yγείαο, ελψ 

ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ηελ έρνπλ νη Πεξηθεξεηαθέο Αξρέο (ARH). Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη πξφζθαηα ν ζηφρνο γηα ζχγθιηζε ησλ ηηκψλ κεηαμχ δεκνζίσλ θαη 

ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ επαλαθαζνξίζηεθε γηα ην 2018. 

Οη ηηκέο (tariffs) ησλ GHM θαζνξίδνληαη εηεζίσο ζε εζληθφ επίπεδν. Οη ηηκέο 

δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ ηδησηηθψλ θαη ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ. Οη ηηκέο πνπ ηζρχνπλ 

γηα ηα δεκφζηα ηζρχνπλ θαη γηα ηα ηδησηηθά κε θεξδνζθνπηθά. Οη ηηκέο γηα ηα δεκφζηα 

πεξηιακβάλνπλ φια ηα θφζηε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κία κέξα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ακνηβψλ ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, φιεο ηηο εμεηάζεηο θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ παξέρνληαη), ελψ ζηα ηδησηηθά λνζνθνκεία δελ πεξηιακβάλνληαη νη 

ακνηβέο ησλ ηαηξψλ (πιεξψλνληαη κε ηελ θαηά πξάμε κέζνδν), νη βηνινγηθέο εμεηάζεηο 

θαη νη εμεηάζεηο απεηθφληζεο (Zeynep Or 2009). 

Ζ ζεκεξηλή έθδνζε ησλ GHM είλαη ε ελδέθαηε, αλαζεσξήζεθε ην 2008 θαη 

πεξηιακβάλεη 27 θχξηεο θαη 2291 δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο θαη ην ζχζηεκα 

ηαμηλφκεζεο είλαη ην ICD-10-CM.  

Ζ Σερληθή Τπεξεζία Ννζνθνκεηαθήο Πεξίζαιςεο – ATIH είλαη ππεχζπλε γηα 

ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ ελαξκφληζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ησλ λνζνθνκείσλ. Έρεη επίζεο αλαιάβεη ηελ θνζηνιφγεζε θαη ηελ 
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ηηκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ δηαδηθαζηψλ, ελψ είλαη αξκφδηα γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ 

ηαμηλνκήζεσλ θαη ησλ θσδηθνπνηήζεσλ. πιιέγεη ηα θιηληθά θαη θνζηνινγηθά 

δεδνκέλα ζην πιαίζην ηεο Δζληθήο Μειέηεο Κφζηνπο, αλαζεσξεί ηηο ηερληθέο 

δηαδηθαζίεο θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα GHM ζηα λνζνθνκεία. 

Ζ δηαδηθαζία έληαμεο ησλ πεξηπηψζεσλ λνζειείαο ζηα DRGs ζηα λνζνθνκεία 

έρεη σο εμήο: αξρηθά εθδίδεηαη ην Σππνπνηεκέλν Αξρείν Δμφδνπ (RSS), θαηά ηελ 

εμαγσγή ηνπ αζζελνχο πάλσ ζην νπνίν απνηππψλνληαη νη ππεξεζίεο πνπ ηνπ 

παξαζρέζεθαλ ζε θάζε έλα ηκήκα απφ ηα νπνία πέξαζε.  ηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα 

ησλ groupers ησλ ηκεκάησλ ηα RSS ηαμηλνκνχληαη βάζεη ηεο θχξηαο δηάγλσζεο. 

Κξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη ππάξρνπλ θχξηεο θαηεγνξίεο γηα πεξηπηψζεηο, φπσο 

είλαη νη κεηακνζρεχζεηο πνπ δελ ηαμηλνκνχληαη βάζεη ηεο θχξηαο δηάγλσζεο. Μεηά απφ 

απηφ θαη αθνχ γίλεη αλαθνξά ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ εληάζζνληαη 

ζηα GHM. Σα θξηηήξηα έληαμεο είλαη θξηηήξηα φπσο ε ειηθία, ηπρφλ δεπηεξεχνπζα 

δηάγλσζε, επηπινθέο θαη ζπαληφηεξα θαηάζηαζε εμφδνπ. 

 

3.3.3 Ππόζθαηερ εξελίξειρ – Σςμπεπάζμαηα 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα νη θπβεξλήζεηο ηεο Γαιιίαο, παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή 

ησλ DRGs έρνπλ πξνρσξήζεη ζε δηάθνξεο κεηαξξπζκίζεηο. ε κία απφ ηηο ηειεπηαίεο, 

ζηε κεηαξξχζκηζε ηεο Δζληθήο Αζθάιηζεο ηεο Τγείαο, ηέζεθαλ Δζληθνί ηφρνη γηα 

ηηο Ννζνθνκεηαθέο Γαπάλεο, δεκηνπξγήζεθε ν Ρπζκηζηηθφο Μεραληζκφο φγθνπ/ηηκψλ 

ησλ ππεξεζηψλ, βάζεη ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε ηηκνιφγεζε θάζε θαηεγνξίαο GHM εηεζίσο 

θαη ζπζηάζεθε κία Δπηηξνπή ( Δπηηξνπή γηα ηελ Αμηνινγφγεζε ηεο Δθαξκνγήο ηεο  

κεηαξξχζκηζεο γηα ηελ Γξαζηεξηφηεηα ησλ Σηκψλ), ε νπνία αμηνινγεί (HOPE 2006):  

 Σνλ αληίθηππν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ φζνλ αθνξά ηελ λνζνθνκεηαθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο λνζνθνκεηαθέο πξνκήζεηεο 

 Σελ απνδνηηθφηεηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 

 Σελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ Γαιιία. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγεο ησλ DRGs, πνιινί απφ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο 

έρνπλ επηηεπρζεί (π.ρ πξνψζεζε ππεξεζηψλ - ρεηξνπξγεία εκεξαο). Παξνπζηάδνληαη 

φκσο αξθεηά κεηνλεθηήκαηα. ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία εμαθνινπζεί λα ππάξρεη επηινγή 

ησλ αζζελψλ, ελψ ζηα δεκφζηα πνπ δελ κπνξνχλ λα αξλεζνχλ ηελ εηζαγσγή αζζελνχο 
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ππαξρεη ε ηάζε αχμεζεο ηεο θεξδνζθνπηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δμαηηίαο ηελ πξννπηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο ππαξρεη ε ηάζε γηα αχμεζε ησλ εκεξψλ δηακνλήο  ζηα λνζνθνκεία 

βάζεη ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ε απνδεκησζή ηνπο. Δπίζεο αλαιχζεηο δείρλνπλ φηη ην 

20% κε 25% ησλ ηηκψλ ησλ GHM είλαη θάησ ηνπ θφζηνπο κε απνηέιεζκα έλα κεγάιν 

κέξνο ησλ λνζνθνκείσλ λα είλαη ζε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (Garrigues 2009). 
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Κεθάιαην 4. Δηζαγσγή ησλ DRGs ζηελ Διιάδα 

4.1 ηάδηα εηζαγσγήο – Ρπζκηζηηθό πιαίζην 

 Ζ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ Οκνηνγελψλ Γηαγλσζηηθψλ Καηεγνξηψλ ζην 

ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο θπξίσο επηζπεχζεθε απφ ηελ ππνρξέσζε πνπ αλέιαβε ε ρψξα 

ζην Μλεκφλην (MoU) γηα θαζηέξσζε ελφο λένπ ηξφπνπ θνζηνιφγεζεο εζσηεξηθψλ 

αζζελψλ ηνπ ΔΤ κέρξη 31/3/2011. ηηο 19/10/2010 κε ηελ Αξ. Πξση. 129424 

Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζπγθξνηήζεθε κία 

Δπηηξνπή ε νπνία αλέιαβε ηε δηεξεύλεζε εθαξκνγήο ησλ DRGs ζηα λνζνθνκεία ηνπ 

ΔΤ. Πην ζπγθεθξηκέλα ην έξγν ηεο επηηξνπήο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ήηαλ 

 Ζ δεκηνπξγία ειιεληθήο ιίζηαο DRGs, κέζσ ηεο θαηάιιειεο κεηάθξαζεο 

ηειεπηαίαο έθδνζεο DRGs ρψξαο κέινπο ηνπ ΟΟΑ πνπ ηαηξίαδεη ζην ΔΤ 

 Ζ θνζηνινγεζή ηεο ζπλνιηθά θαη ρσξίο ηε κηζζνδνζία (κε αληηζηνηρίζεηο 

πιηθψλ – θαξκάθσλ) ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα δεδνκέλα ηνπ Διιεληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο θαη Αζθάιηζεο 

 Ζ αληηζηνίρηζε ησλ GR-DRGs θαη ησλ θνζηνινγήζεσλ ηνπο α) κε ηελ 

πξφζθαηε κεηάθξαζε ηνπ ICD-10 θαη β) ηηο θαηεγνξίεο ηεο Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο ηνπ 1998, πνπ απνηειεί ηελ ππάξρνπζα βάζε γηα ηελ απνδεκίσζε 

ησλ λνζνθνκείσλ. 

Σν έξγν ηεο επηηξνπήο νξίδνληαλ λα νινθιεξσζεί έσο 31/12/2010. 

 Ζ πξνζπάζεηα πξνεηνηκαζίαο ησλ λνζνθνκείσλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηνλ 

επηθείκελν λέν ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο, έγηλε λσξίηεξα, φηαλ ην Τπνπξγείν Τγείαο 

απνθάζηζε φηη ζηαδηαθά ζα έπξεπε λα γίλεηαη κηα θαηάηαμε ησλ λνζειεπφκελσλ 

πεξηζηαηηθψλ ζηα Ννζνθνκεία αιιά θαη ζηα Κέληξα Τγείαο βάζεη ηεο Κσδηθνπνίεζεο 

Νφζσλ – Γηαγλψζεσλ (ICD–10). Γηα ην ιφγν απηφ ελεκέξσζε κε έγγξαθν ηνπ ηηο 

ΓΤΠΔ ηεο ρψξαο δηαβηβάδνληαο παξάιιεια ηελ θσδηθνπνίεζε ICD–10, φηη ζα έπξεπε 

λα ελεκεξψζνπλ ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπο γηα ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Καηάηαμεο ησλ Πεξηζηαηηθψλ, βάζεη ICD-10 απφ  1-7-2010 θαη φηη απφ 

1-10-2010 ζα μεθηλνχζε ε πιήξεο εθαξκνγή ηνπ. 

 Ζ επηηξνπή δεκηνπξγίαο ησλ ειιεληθψλ DRGs επέιεμε σο βάζε γηα ηελ 

δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ πίλαθα ηε κεηάθξαζε ηνπ απζηξαιηαλνχ πξνηχπνπ AR-DRG. 

ηελ Απζηξαιία, ε αλάπηπμε ησλ AR-DRG νινθιεξψζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 1998 θαη 

απφ ηφηε αλαζεσξνχληαη θάζε δχν ρξφληα. Ζ ηειεπηαία εθδνζή ηνπο AR-DRGs 
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(version 6.0), ε νπνία κεηαθξάζηεθε γηα ηα ειιεληθά DRGs, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 

Ννέκβξην ηνπ 2008 θαη ελζσκαηψλεη ην ICD-10 (απ‟ φπνπ πξνέθπςε ην Australian 

Modification ICD-10-AM), ηελ απζηξαιηαλή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηαηξηθψλ 

παξεκβάζεσλ (ACHI) θαη ηηο απζηξαιηαλέο νδεγίεο θσδηθνπνίεζεο (ACS). ηε 

δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ηνπ ζπκκεηέρνπλ ην ππνπξγείν πγείαο, ε αξκφδηα επηηξνπή 

γηα ην case mix, παλεπηζηήκηα, πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο, νκάδεο θσδηθνπνίεζεο. Απηφ 

πνπ ζεσξείηαη σο θνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ αξηηφηεηα ηνπ απζηξαιηαλνχ ππνδείγκαηνο 

είλαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ γηαηξψλ κέζσ ηεο επηηξνπήο ηνπ case mix, θαζψο 

δηαζθαιίδεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ε αθξίβεηα ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 Ζ επηηξνπή αθνχ νινθιήξσζε ηελ πξνηαζή ηεο, κέζσ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

ηνπ Τπνπξγείνπ παξέδσζε κία ιίζηα 700 Κιεηζηψλ Δλνπνηεκέλσλ Ννζειείσλ (ΚΔΝ-

DRGs), πξνο γλσκνδφηεζε ζην Κεληξηθφ πκβνχιην Τγείαο (ΚΔΤ), κεηαθξαζκέλα 

θαη θνζηνινγεκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αληαλαθινχλ φζν ην δπλαηφλ ηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Σν θείκελν ηεο επηηξνπήο θαη ε ιίζηα ησλ ΚΔΝ 

εμεηάζζεθαλ ζε θνηλή ζπλεδξίαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ Δπηηξνπή 

Κνζηνιφγεζεο ηνπ ΚΔΤ ζηελ νπνία εγθξίζεθε ην έξγν ηεο επηηξνπήο θαη 

απνθαζίζηεθαλ ηα λνζνθνκεία ζηα νπνία ζα εθαξκφδνληαλ πηινηηθά ηα ΚΔΝ. 

 Με ηελ Αξ. Πξση. Τ4α/νηθ.85649-27/7/2011 Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ησλ 

ππνπξγψλ Τγείαο, Δξγαζίαο θαη Οηθνλνκηθψλ απνθαζίζηεθε ε εθαξκνγή λέαο 

ηηκνιφγεζεο κε ηε κέζνδν ησλ Κιεηζηψλ Δλνπνηεκέλσλ Ννζειίσλ θαη δεκνζηεχεηαη ε 

ιίζηα ησλ ΚΔΝ. Ζ ιίζηα πεξηιακβάλεη ηνλ Κσδηθφ ηνπ ΚΔΝ, ηε Πεξηγξαθή ηνπ (π.ρ 

Μεηακφζρεπζε ήπαηνο), ην Κφζηνο θαη ηε Μεζε Γηάξθεηα Ννζειείαο αλά ΚΔΝ. 

χκθσλα κε ηελ απφθαζε φηαλ θάπνηα λνζειεία ππεξβαίλεη ηε Μέζε Γηάξθεηα 

Ννζειείαο ηνπ θάζε ΚΔΝ, ηφηε ηηο πξφζζεηεο κέξεο ζα θαιχπηνπλ ηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία κε βάζε ηελ ΚΤΑ ηνπ 1998 θαη φπσο αλαπξνζαξκφδεηαη θαη απεηθνλίδεηαη ζηελ 

παξαπάλσ ΚΤΑ ησλ ΚΔΝ. Σν ίδην ζα ζπκβαίλεη κε θάζε λέν ΚΔΝ κέρξη λα ιάβεη ηελ 

αληίζηνηρε θνζηνιφγεζε. Αξρηθά απνθαζίζηεθε φηη ζα ίζρπε νξηζηηθά απφ 1/10/2011. 

Με ηελ εγθχθιην Αξ.Πξση: 94622-23/08-2011 «Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο 

ελεξγεηψλ γηα ηε εθαξκνγή ΚΔΝ-DRGs ην 2011», επαλαπξνζδηνξίδεηαη ε 1/1/2012 σο 

εκεξνκελία πιήξνπο θαη νξηζηηθήο εθαξκνγήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. 

 Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ζπγθξνηήζεθε 

Οκάδα Δξγαζίαο κε ηελ Αξ. Πξση: ΓΤ1δ/νηθ.61655/2-6-2011, νη εξγαζίεο ηεο 
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νπνίαο ζα δηαξθέζνπλ απφ 1-7-2011 έσο 31-12-2011. Έξγν ηεο νκάδαο είλαη ε ζχληαμε 

νδεγνχ νδεγηψλ εθαξκνγήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, παξαθνινχζεζε φισλ ησλ 

Γξαθείσλ Κίλεζεο ησλ λνζνθνκείσλ απφ 1-7-2011, ε κέζνδνο αληηζηνίρηζεο 

θσδηθνπνίεζεο ICD10 κε ΚΔΝ-DRGs  έσο 1-9-2011, ν ζπληνληζκφο εθπαίδεπζεο ησλ 

ρξεζηψλ απφ 1-7-2011, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα ινγηζηηθή εληαία εθαξκνγή κε 

ESY.net έσο 1-9-2011. 

4.2 Γηαδηθαζία Δθαξκνγήο – Σν παξάδεηγκα ηνπ ΠΓΝ «ΑΣΣΗΚΟΝ» 

 Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο απνθαζίζηεθε γηα ηα παξαθάησ 

λνζνθνκεία: 

· 1ε ΤΠΔ : 

Γ.Ν.Αζελψλ «ΚΑΣ»  

Γ.Ν. «Ζ Αγία νθία»  

Γεληθφ Ογθνινγηθφ Ννζνθνκείν Κεθηζηάο  

Γ.Ν. ΚΩΝ/ΛΔΗΟ «Ζ Αγία Όιγα» 

· 2ε ΤΠΔ : 

Γ. Ν. Πεηξαηά «Σδάλεην»  

Γ.Ν. Διεπζίλαο «Θξηάζην»  

Γ.Ν. χξνπ  

Κξαηηθφ Θεξαπεπηήξην – Κ.Τ. Λέξνπ  

Π.Γ.Ν. «Αηηηθφλ» 

Ωλάζεην Καξδηνρεηξνπξγηθφ Κέληξν  

· 3ε ΤΠΔ: 

Γ.Ν.Θ. «Παπαγεσξγίνπ»  

Γ.Ν. «Νάνπζαο»  

Γ.Ν. Καηεξίλεο  

· 4ε ΤΠΔ: 

Π.Γ.Ν. Αιεμαλδξνχπνιεο  

Γ.Ν. Καβάιαο  

· 5ε ΤΠΔ: 

Γ.Ν. Βφινπ «ΑΥΗΛΛΟΠΟΤΛΔΗΟ»  

Γ.Ν. Λακίαο  

· 6ε ΤΠΔ: 

Γ.Ν. Καιακάηαο  

Γ.Ν. Ησαλλίλσλ «ΥΑΣΕΖΚΩΣΑ»  

· 7ε ΤΠΔ: 

Γ.Ν. Ρεζχκλνπ  
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 Σν ΠΓΝ «ΑΣΣΗΚΟΝ» φπσο θαη ηα ππφινηπα λνζνθνκεία φπνπ εθαξκφδεηαη 

πηινηηθά ην ζχζηεκα, δξνχλ βάζεη ηεο εγθπθιίνπ κε Αξ.Πξ:68460-17/6/2011 «Οδεγίεο 

πηινηηθήο εθαξκνγήο ΚΔΝ-DRGs ζην ΔΤ απφ 1-7-2011». Γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη 

ηελ ζσζηή εθαξκνγή ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ βεκάησλ εηζαγσγήο ησλ DRGs ζην 

λνζνθνκείν έρεη ζπζηαζεί απφ ηηο αξρέο Ματνπ «Οκάδα πηινηηθήο εθαξκνγήο λέσλ 

Κιεηζηώλ Δλνπνηεκέλσλ Ννζειείσλ». Ζ νκάδα απηή απνηειείηαη απφ γηαηξνχο, 

λνζειεπηέο, δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη ππαιιήινπο θπξίσο ηνπ Σκήκαηνο Κίλεζεο θαη ηνπ 

Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο. Ζ νκάδα ζπλεξγάδεηαη κε ππάιιειν ηεο εηαηξείαο 

πιεξνθνξηθήο πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 χκθσλα κε ηελ εγθχθιην ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο φιεο νη λνζνθνκεηαθέο 

κνλάδεο ζα πξέπεη κέρξη ηηο 9/9/2011 λα πξνζαξκφζνπλ ηα πιεξνθνξηαθά  ζπζηήκαηα 

ηηκνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

ΚΔΝ (θσδηθνί λφζσλ ICD-10, θσδηθνί Ηαηξηθψλ Πξάμεσλ, ηηκέο θαη θσδηθνί ΚΔΝ). 

Απφ 9/9 έσο 31/12/2011 ζα εθθαζαξίδνπλ θαη ζα ππνβάιινπλ πξνο ηα Αζθαιηζηηθά 

Σακεία ηα λνζήιηα κε ηνλ ζεκεξηλφ ηξφπν αιιά θαη κε ηε ρξήζε ηνπ θσδηθνχ ΚΔΝ. 

Απφ ηελ πξψηε εκέξα πηινηηθήο εθαξκνγήο θαη κέρξη 30/9/2011 ζην εμηηήξην αξρηθά 

ρεηξφγξαθα θαη έπεηηα κεραλνγξαθηθά ζα αλαγξάθνληαη απφ ηνπο γηαηξνχο νη θσδηθνί 

δηαγλψζεσλ θαηά ICD-10, θαζψο θαη νη θσδηθνί Ηαηξηθψλ Πξάμεσλ. Απφ 1/10/2011 ζα 

αλαγξάθνληαη επίζεο θαη νη θσδηθνί ησλ ΚΔΝ απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ Λνγηζηεξίνπ 

Αζζελψλ ελψ έσο ηφηε ε αληηζηνίρηζε ηνπ ΚΔΝ κε ην ICD-10 θαη ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο 

ζα γίλεηαη κφλν κέζα ζην ζχζηεκα πάιη απφ ηνλ ππάιιειν, ρσξίο λα θαίλεηαη ζην 

εμηηήξην. Ο ππάιιεινο ζα εηζάγεη επίζεο θαη ηελ πξαγκαηηθή Γηάξθεηα Ννζειείαο ζε 

εκέξεο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα Σακεία ζχκθσλα κε ην λέν ζχζηεκα (πιήξεο θαη 

νξηζηηθή εθαξκνγή) ζα γίλεη απφ 1/1/2012. Πξνθεηκέλνπ λα θαζνδεγεζνχλ νη 

ππάιιεινη ζε απηή ηε δηαδηθαζία έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο Δγρεηξίδην ηερληθώλ νδεγηώλ θαζψο θαη Δγρεηξίδην νδεγηώλ αληηζηνίρηζεο 

ησλ ΚΔΝ  κε ηηο Ηαηξηθέο Πξάμεηο θαη ην ICD-10. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα 

ην εμηηήξην ηζρχεη θαη γηα ην εηζηηήξην, φκσο φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην «ΑΣΣΗΚΟΝ» 

θάηη ηέηνην ζα εθαξκνζηεί αξγφηεξα. Όζα ζηνηρεία ζα ιακβάλνπλ ηα Αζθαιηζηηθά 

Σακεία ζα απνζηέιινληαη κεληαίσο θαη ειεθηξνληθά ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο γηα 

επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ. 

 Κάζε έλα απφ ηα πηινηηθά λνζνθνκεία έρεη αλαιάβεη λα αληηζηνηρίζεη έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ΚΔΝ. Ζ νκάδα πνπ ην αλαιακβάλεη νλνκάδεηαη νκάδα 
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θσδηθνπνηεηψλ ΚΔΝ (ζην «ΑΣΣΗΚΟΝ» εθπξφζσπνη απφ φιεο ηηο ππεξεζίεο, επέιηθην 

ζρήκα). Ο ππεχζπλνο γηα θάζε θσδηθνπνηεηή αλαγξάθεηαη ζε ιίζηα πνπ ππάξρεη επίζεο 

ζην site ηνπ ππνπξγείνπ ππφ ηνλ ηίηιν «Καηάινγνο 25 θσδηθνπνηεηψλ». Σν 

«ΑΣΣΗΚΟΝ» έρεη αλαιάβεη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: Σηο Λνηκψμεηο, ηηο Παζήζεηο 

αηκνπνηεηηθνχ, ηηο Αζζέλεηεο  αλδξηθνχ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηηο 

Λνηπέο νκάδεο - ιάζε πξνβιήκαηα. Οη ππεπζπλνη γηαηξνί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

λνζνθνκείνπ πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηε δηαδηθαζία απηή, έρνπλ εκπεηξία ζε Ννζνγξαθία 

θαηά ICD-10 απφ ην εμσηεξηθφ. Όζνλ αθνξά ηηο ινηκψμεηο ε δηαδηθαζία αληηζηνίρηζεο 

έρεη νινθιεξσζεί θαη έρεη ήδε απνζηαιιεί ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ΚΔΝ. 

ρήκα 8.  Παξάδεηγκα Δθαξκνγήο Ρνήο Πξνζδηνξηζκνχ ΚΔΝ, Πεγή: εγθχθιηνο ΤΤΚΑ κε 

Α.Π: νηθ 94622/23-8-2011 

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε πνξεία ηεο εθαξκνγήο, έρνπλ θαζνξηζηεί βάζεη 

ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο κεληαίεο ζπληαληήζεηο ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. Καηά ηε 

κεληαία ζχζθεςε ηνπ επηεκβξίνπ ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ ην Τπνπξγείν, νη 

ΓΤΠΔ θαη νη Ννζνθνκεηαθέο Γηνηθήζεηο ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί θαηά πφζν ηα 

λνζνθνκεία έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο αιιαγέο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

ηηκνιφγεζεο θαη αλ είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ παξαγσγηθά ηα ΚΔΝ. Σνπο κήλεο 

Οθηψβξην θαη Ννέκβξην ζα παξαθνινπζείηαη απφ ηηο ΓΤΠΔ ε πνξεία πινπνίεζεο θαη 

ζην ηέινο θάζε κήλα ζα γίλεηαη ζχζθεςε γηα αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ ΔΠΤ 

αλαιακβάλεη λα νινθιεξψζεη ηελ αληηζηνίρηζε πιηθψλ θάζε ΚΔΝ θαη ν ΔΟΦ ηελ 
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αληηζηνίρηζε θαξκάθσλ θάζε ΚΔΝ (ζε ζπλεξγαζία κε ΔΚΔΒΤΛ θαη ΗΦΔΣ) έσο 

30/11/2011. 

Κεθάιαην 5. πγθξηηηθή παξνπζίαζε – Αμηνιόγεζε 

επξεκάησλ 

 Δμεηάδνληαο ηα παξαδείγκαηα ησλ ηξηψλ επξσπατθψλ ρσξψλ πνπ αλαιχζεθαλ 

παξαπάλσ, παξαηεξείηαη φηη πξηλ ή παξάιιεια κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

Οκνηνγελψλ Γηαγλσζηηθψλ Καηεγνξηψλ είραλ πξνρσξήζεη ζηελ πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ 

δνκψλ δηαθπβέξλεζεο αιιά θαη λέσλ εξγαιείσλ κάλαηδκελη. Τπήξμε δειαδή κία 

θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηφζν ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα εηζέξρνληαλ ηα DRGs φζν 

θαη ζηα βήκαηα ηα νπνία αθνινχζεζαλ κέρξη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπο.  

 Κάζε ρψξα πξνζάξκνζε ην ζχζηεκα ζηηο αλάγθεο ηνπ δηθνχ ηεο κεραληζκνχ 

ρξεκαηνδφηεζεο (πνηνο πιεξψλεη θαη κε πνηα δηαδηθαζία) θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

δηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο. Δπίζεο θακία ρψξα δελ έθαλε απηφκαηα ηε 

κεηάβαζε απφ ην παιηφ ζην λέν ζχζηεκα. Τπήξμαλ δηάθνξα κεηαβαηηθά ζεκεία κέρξη 

λα θηάζνπλ ηειηθά ζηελ ψξηκε θάζε αλάπηπμεο.  

 Όπσο αλαθέξζεθε, θάζε ρψξα έζεηε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ζηε θάζε 

απφθαζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο, κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο ήηαλ θνηλνί θαη 

ζηηο ηξεηο ρψξεο (βειηίσζε απνδνηηθφηεηαο, αμηνιφγεζε (hospital benchmarking), 

ζπγθξάηεζε θφζηνπο, δηαθάλεηα). ηελ Διιάδα παξφιν πνπ ε εηζαγσγή ησλ DRGs 

απνηεινχζε αίηεκα ρξφλσλ, θπξίσο απφ ηνπο managers ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο, δελ 

ηίζεληαη μεθάζαξα νη επηδησθφκελνη ζηφρνη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

 Ζ πηινηηθή πεξίνδνο ήηαλ αξθεηά κεγάιε θαη γηα ηηο ηξεηο ρψξεο. Ζ Γεξκαλία 

θαη ε Ηηαιία είραλ κία δίρξνλε δνθηκαζηηθή πεξίνδν ελψ ε Γαιιία εηζήγαγε ην ζχζηεκα 

ησλ DRGs ην 1989, αιιά μεθίλεζε ηε ρξεκαηνδνηηθή ιεηηνπξγία ην 2004. Ζ ζπιινγή 

δεδνκέλσλ γηα ηελ γαιιηθή εθδνρή ησλ DRGs θξάηεζε πάλσ απφ 10 ρξφληα. ηελ 

Διιάδα, αληίζηνηρα ε πηινηηθή πεξίνδνο είρε πξνγξακκαηηζηεί ζε δηάζηεκα 6 κελψλ, ην 

νπνίν είλαη φκσο αθφκα κηθξφηεξν,  αθνχ νπζηαζηηθά ν λένο ηξφπνο ηηκνιφγεζεο 

(αλαθνξά ηνπ θφζηνπο ηνπ ΚΔΝ ζην εμηηήξην) μεθηλάεη απφ 1 Οθησβξίνπ κέρξη ηελ 

αξρή ηνπ επφκελνπ έηνπο φηαλ θαη ζα μεθηλήζεη ε πιήξεο εθαξκνγή θαη 

ρξεκαηνδφηεζε βάζεη ησλ ΚΔΝ. 
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 Ζ εδξαίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο επηηεχρζεθε ζε 

καθξνρξφλην δηάζηεκα, κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαλ αλαζεψξεζε - 

επηθαηξνπνίεζε ησλ DRGs. Απηφ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ, θαζψο ελαξκνλίδεη ηηο πιεξσκέο κε ηηο αιιαγέο θαη ηηο 

εμειίμεηο ζηελ παξνρή ηεο πεξίζαιςεο. Ζ αλαζεψξεζε αθνξά ην πεξηερφκελν θαη ηελ 

ηηκνιφγεζε ηνπ θάζε DRG. Κάηη ηέηνην θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ επηηπρία ηεο 

εθαξκνγήο ζηελ Διιάδα. Ήδε ππάξρεη πξνγξακκαηηζκφο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θνξέα 

πνπ ζα αληηζηνηρεί ην θάζε ΚΔΝ κε ηελ δαπάλε ζε κφληκε βάζε. Ζ αθξίβεηα ηεο 

δαπάλεο εμαζθαιίδεηαη κε ηελ θνζηνιφγεζε ησλ ελδεδεηγκέλσλ θιηληθώλ δηαδξνκώλ 

γηα θάζε νκάδα, ζηε βάζε κηαο δηαδηθαζίαο δπλακηθήο θαη αηέξκνλεο. ην πιαίζην 

απηφ εληάζζεηαη θαη ε αλάγθε γηα ζπλερή παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, γηα 

αμηνιφγεζή ηνπ θαη αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ πξνθχπηνπλ. 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη 

εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο DRGs δηαξθεί πεξίπνπ απφ 3 Δσο 5 έηε. 

ρήκα 9.  Υξφλνο Αλάπηπμεο DRGs ζε επξσπατθέο ρψξεο, Πεγή: HOPE 2006 
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 Αλαληηθαηάζηαηε θξίλεηαη θαη ε ζπκβνιή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

ησλ ρσξψλ ζε φιε ηε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ DRGs, ηφζν ζηε 

θάζε ηεο εηζαγσγήο, φζν θαη ζηηο θάζεηο αλαζεψξεζεο. Μέζσ ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζπιιέγνληαη ζηνηρεία γηα ηελ λνζνθνκεηαθή δξαζηεξηφηεηα θαη έηζη 

δεκηνπξγνχληαη βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αζζελψλ. 

Όζνλ αθνξά ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία, ε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο, δελ αληαπνθξίλεηαη νχηε ζηηο ζεκεξηλέο 

δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο αιιά θαη νχηε ζηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ λνζνθνκείσλ. 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ λνζνθνκείσλ δελ έρεη Οινθιεξσκέλα 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα. πλήζσο ηα πγεηνλνκηθά θαη ηα δηνηθεηηθά ηκήκαηα δελ 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ειεθηξνληθά παξά ζε ειάρηζηα λνζνθνκεία. Παξάιιεια θαη 

δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ πνπ αλαθέξζεθαλ, ηίζεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο, θαηά πφζν, ζε 

ηφζν ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα επηηεπρζεί ε απαξαίηεηε ελίζρπζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο, ψζηε λα ππνζηεξίμεη ηε δηαδηθαζία ησλ DRGs αιιά θαη θαηά 

πφζν ζα πξνιάβνπλ νη γηαηξνί θαη νη ππφινηπνη ππάιιεινη λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ.   

ρεηηθά κε ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πιαίζην, ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα 

λνζνθνκεία ζηηο επξσπατθέο ρψξεο ηφζν ζην κάθξν φζν θαη ζην κίθξν επίπεδν είλαη 

θαίξηνο.  

ην κάθξν επίπεδν έρνπλ δηακνξθσζεί ζχγρξνλέο δνκέο δηαθπβέξλεζεο κέζα 

ζηηο νπνίεο ηα λνζνθνκεία έρνπλ ηνλ πξψην ιφγν ζηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηνπο. Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία ησλ δνκψλ απηψλ είλαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ 

λνζνθνκείσλ ηφζν κε ην θξάηνο θαη ηηο απνθεληξσκέλεο δνκέο ηνπ (πεξηθέξεηεο), φζν 

θαη κε ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε (Σακεία). Σν θάζκα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

θαζνξίδεηαη ζεζκηθά, ελψ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ ησλ θνξέσλ θαη 

ε ξνή ησλ πφξσλ (ρξεκαηηθψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ) κεηαμχ ηνπο είλαη  απνηέιεζκα 

απηψλ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

Σν κίθξν επίπεδν πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνδεκηψζεσλ θαζψο 

θαη ηε δηαδηθαζία πιεξσκήο. Δξγαιεία φπσο ν Κιεηζηφο θαη Καηά Σκήκα 

πξνυπνινγηζκφο, ε Πξννπηηθή Υξεκαηνδφηεζε θαζψο θαη ζεζκνζεηεκέλα θξηηήξηα γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ  ηεο απνδεκίσζεο (case mix, base rate) θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ DRGs.  
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Κεθάιαην 6. πκπεξαζκαηηθέο δηαπηζηώζεηο 

Πνιιεο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ησλ 

DRGs ζηελ Διιάδα, έρνπλ ήδε ζπδεηεζεί παιαηφηεξα ελψ κεξηθέο απφ απηέο έρνπλ 

ζεζκνζεηεζεί αιιά δελ έρνπλ εθαξκνζηεί πιήξσο. Σα βήκαηα ζηελ δηαδηθαζία απηή ζα 

πξέπεη λα είλαη απνθαζηζηηθφηεξα απφ φηη ζην παξειζφλ.  

Δπηβεβιεκέλε θξίλεηαη ε ρσξίο άιιν θαζπζηέξεζε ιεηηνπξγία ηνπ Κιαδηθνχ 

Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ζε φια ηα λνζνθνκεία. Ννκηθά, ην δήηεκα απηφ έρεη ιπζεί κε ην 

άξζξν 3 ηνπ Π.Γ 205 (ΦΔΚ 163/Α/98), ελψ κε ηελ εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζηα 

λνζνθνκεία, πξνβιήκαηα ηερληθήο θχζεο πνπ ελδερνκέλσο λα ππήξραλ αξρηθά, έρνπλ 

πιένλ αληηκεησπηζηεί. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ζα πξέπεη λα επεθηαζεί θαη ζην 

θνκκάηη ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο (νκάδα 9 ηνπ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ) γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ θαη ηελ αθξηβή απεηθφληζε ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη 

παξάιιεια λα εηζαρζεί ην ζχζηεκα ησλ Κιεηζηψλ θαηά ηκήκα Πξνυπνινγηζκψλ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή ζα ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ελφο αθξηβέζηεξνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

θφζηνπο αλά DRG-KEN, ζα εμαζθαιίζεη φκσο παξάιιεια θαη θαιχηεξε πιεξνθφξεζε 

ζρεηηθά κε ηελ Μέζε Γηάξθεηα Ννζειείαο ησλ πεξηζηαηηθψλ. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία 

αθξηβνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ εμειηθηηθή πνξεία 

αλαζεψξεζεο ηεο ιίζηαο (ηηκή, ΜΓΝ) ησλ ΚΔΝ, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Απηφ 

κε ηε ζεηξά ηνπ ζα ζπκβάιιεη ζην λα απνδεκηψλνληαη ηα λνζνθνκεία αληίζηνηρα κε ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ, ρσξίο λα δεκηνπξγνχηαη ειιείκκαηα θαη ηαπηφρξνλα λα 

εμππεξεηνχληαη φιεο νη αλάγθεο ησλ αζζελψλ. 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ DRGs δεκηνπξγεί πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ πηνζέηεζε 

Πξννπηηθψλ ζπζηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο, θάηη πνπ έρεη ήδε ζπδεηεζεί αιιά θαη 

πξνηαζεί απφ κέιε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο «Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πηινηηθήο 

εθαξκνγήο ησλ ΚΔΝ». Ζ εθαξκνγή ησλ Πξννπηηθψλ ζπζηεκάησλ Υξεκαηνδφηεζεο, 

παξάιιεια κε ηνπο Κιεηζηνχο θαηά ηκήκα Πξνυπνινγηζκνχο είλαη έλαο ζπλδηαζκφο 

πνπ έρεη απνθέξεη  πνιιά ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε ρψξεο πνπ ηνλ εθάξκνζαλ.  

Γηα λα θαηαζηεί φκσο θάηη ηέηνην εθηθηφ, ν ξφινο ησλ θνξέσλ – βαζηθψλ 

δξψλησλ κέζα ζην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηεζεί. Οη 

αζθαιηζηηθνί θνξείο δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί, ηα λνζνθνκεία θαη νη ΓΤΠΔ ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζε έλαλ λέν ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη δηαπξαγκαηεχζεσλ κε γλψκνλα ηα 
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ζπκθέξνληα πνπ εθπξνζσπεί ε θάζε κία πιεπξά. Απαξαίηεηεο βέβαηα είλαη, απφ 

κέξνπο ηεο πνιηηείαο, νη θαηάιιειεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηνλ ζθαηξηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θάζκαηνο απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ. Κξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί 

φηη ζηελ Δπηηξνπή πνπ ζπζηάζεθε «γηα ηελ δηεξεύλεζε εθαξκνγήο ησλ DRGs» δελ 

ππάξρεη θαλέλαο πνπ λα εθπξνζσπεί ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ελψ ζηελ 

Οκάδα «γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο» νη Φνξείο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο ζπκκεηέρνπλ κφλν κε έλα κέινο πνπ εθπξνζσπεί έλα ζπγθεθξηκέλν Σακείν 

(ΗΚΑ).  Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, επίζεο, λα αλαβαζκηζηεί ην πεδίν επζχλεο ησλ ΓΤΠΔ, 

έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα ζχζηεκα πγείαο πην επέιηθην θαη αμηφπηζην φζνλ αθνξά 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ, θαηά ηα πξφηππα ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ πνπ αλαιχζεθαλ. 

 Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ γίλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο 

λα παξαθνινπζεί, κε ηε βνήζεηα ηεο Οκάδαο Παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ 

ΚΔΝ, ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ παιηψλ θαη λέσλ ηηκψλ έηζη φπσο 

απνηππψλνληαη ζην εμηηήξην ηνπ θάζε αζζελνχο, πξνηείλεηαη ε ελίζρπζε απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο ζηειέρσζεο ελφο θνξέα ν νπνίνο κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο 

Οκάδαο, ζα εμεηάζεη άκεζα ηηο δηαθνξέο απηέο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηακεία ζα 

κειεηήζεη θαηά πφζν απηά ζα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο λέεο απμεκέλεο ηηκέο 

πνπ ζχληνκα ζα θιεηζνχλ λα πιεξψζνπλ. Γηα παξάδεηγκα νη Κσδηθνί ΚΔΝ 

Π07Υ(θσιεθνεηδεθηνκή) θαη Γ04Υ(Τζηεξεθηνκή) ππνινγίδνληαη ζε 491,50€ θαη 

508,33€ εκεξήζηα λνζειεία αληίζηνηρα, ελψ κε ην παιηφ Κιεηζηφ Δλνπνηεκέλν 

Ννζήιην ε εκέξα λνζειείαο ππνινγίδνληαλ ζηα 110€ (ρεηξνπξγηθφο ηνκέαο). Όπσο 

θαίλεηαη ινηπφλ θαη απφ ην παξαπάλσ παξάδεηγκα νη ηηκέο πνπ ζα πιεξψζνπλ ηα 

Σακεία απφ ηελ αξρή ηνπ επφκελνπ έηνπο γηα ηηο δχν απηέο επεκβάζεηο είλαη 4 θνξέο 

κεγαιχηεξεο απφ ηηο παιηέο.  

Δπνκέλσο ε ζπκκεηνρή ησλ ηακείσλ ζηελ κειέηε ησλ ηηκψλ ησλ DRGs είλαη 

απαξαίηεηε θαη ζην πηινηηθφ ζηάδην, εμεηάδνληαο ηα κεζνπξφζεζκα απνηειέζκαηα γηα 

ηελ βησζηκνηεηά ηνπο, αιιά θαη αξγφηεξα ζα πξέπεη, ζχκθσλα κε ην παξάδεηγκα ηεο 

Γεξκαλίαο, λα ειέγρνπλ θαη λα έρνπλ ιφγν ζην πσο δηακνξθψλνληαη νη ηηκέο ησλ 

πεξηζηαηηθψλ (ηηκέο ΚΔΝ) πνπ ζα πιεξψλνπλ, θαζψο παξακέλνπλ έλαο απφ ηνπο 

βαζηθνχο ρξεκαηνδφηεο ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζηελ Διιάδα. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 Ζ δηεμνδηθή κειέηε άιισλ πγεηνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ εθάξκνζαλ κε 

επηηπρία ηε κέζνδν ησλ Οκνηνγελψλ Γηαγλσζηηθψλ Καηεγνξηψλ, απνηειεί έλαλ απφ 

ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο ησλ 

ΚΔΝ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα πηνζεηεζνχλ ηαθηηθέο πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ ζσζηή 

εθαξκνγή ηνπο, ελψ ζα απνθεπρζνχλ άιιεο πνπ απνηέιεζαλ ηξνρνπέδη γηα ηα 

ζπζηήκαηα. Ζ κειέηε απηή βέβαηα ζα πξέπεη λα γίλεη πάληα κε γλψκνλα ηηο αλάγθεο 

θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο. 

 πκπεξαζκαηηθά, βαζηθέο πξνυπνζέζεηο απνηεινχλ: ε αξηηφηεξε πξνζέγγηζε 

ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ κε ηε βνήζεηα ηεο αλάιπζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ 

αθνινπζνχκελσλ θιηληθψλ δηαδξνκψλ, ε εγθαηάζηαζε ζχγρξνλσλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζε φια ηα λνζνθνκεία, ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο ηεο πνιηηείαο γηα ηε 

δηακφξθσζε ελφο λένπ πιαηζίνπ αλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ ξφινπ θαη ησλ επζπλψλ ησλ 

βαζηθψλ κεηφρσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε 

απνδνηηθνηεηά ηνπ, ε βησζηκνηεηά ηνπ αιιά θαη ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη ην ελδερφκελν δεκηνπξγίαο ελφο θνξέα 

ζην πξφηππν ηνπ γεξκαληθνχ InEK ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηε ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηα λνζνθνκεία θαη κέζσ ηεο αλάιπζεο ηνπο 

ζηηο αλαζεσξήζεηο ηεο ιίζηαο ησλ DRGs. 
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