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Πεξίιεςε 

 

Ζ εξγαζία απηή μεθηλά κε ηελ παξαδνρή φηη ηα δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο Διιάδαο δελ 

πξνρψξεζαλ αθφκα ζηελ εθαξκνγή ηνπ θιεηζηνχ θαηά ηκήκα πξνυπνινγηζκνχ ελψ ε 

εθαξκνγή απηή απνηειεί πάγηα πιένλ ηαθηηθή γηα λνζνθνκεία άιισλ ρσξψλ ζηελ 

Δπξψπε θαη αιινχ.  

Ζ δεθαεηία ηνπ ’80 ππήξμε δηεζλψο εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ηξφπν 

δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο πγείαο θαη, βεβαίσο, ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ησλ λνζνθνκείσλ. Δίλαη ε ρξνληθή ζηηγκή φπνπ κεγάιεο κεηαξξπζκίζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα απηφ θαη έλα ζεκαληηθφ ζεκείν εθθίλεζεο γηα κηα 

δηαξθή εμέηαζε θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δαπαλψλ πνπ 

δηαηίζεληαη γηα ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ησλ παξαγνκέλσλ απνηειεζκάησλ. 

Ζ Διιάδα, αθνινπζψληαο θαη απηή ην κεηαξξπζκηζηηθφ απηφ πλεχκα, ηδξχεη ην Δζληθφ 

χζηεκα Τγείαο ην 1983 θαη κε κηα ζεηξά λφκσλ θαη άιισλ λνκνζεηηθψλ θαη 

ξπζκηζηηθψλ θεηκέλσλ πνπ αθνινχζεζαλ πξνζπαζεί λα βξεη ιχζεηο ηφζν ζε φ,ηη αθνξά 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ λνζνθνκείσλ φζν θαη ηελ νξζφηεξε δηαρείξηζή ηνπο. Μέζα απφ 

ηα λνκνζεηηθά απηά θείκελα παξαηεξεί θαλείο ηνλ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ φισλ ησλ 

θπβεξλήζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εηψλ αιιά θαη δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ησλ 

λφκσλ, δηζηαγκνχο ζηελ αιιαγή θαη, ηειηθά, παξακνλή ζηελ ίδηα ζρεδφλ θαηάζηαζε 

παξά ηηο επηκέξνπο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία ηεο δηαρείξηζεο. 

Δπηρεηξείηαη, ινηπφλ, εδψ ε αλαθνξά ησλ ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ, ε πεξηγξαθή εκπεηξηψλ 

απφ ρψξεο φπνπ ν ηχπνο απηφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εθαξκφδεηαη, ε θαηαγξαθή ηεο 

παξνχζαο θαηάζηαζεο ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία θαη ν εληνπηζκφο ησλ ζεκείσλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα μεπεξαζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ν ζχγρξνλνο απηφο ηξφπνο 

θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Μέζα απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαιείσλ πνπ ήδε ππάξρνπλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ 

ελδερνκέλσο απνηεινχλ πξφθιεζε, ζα αλαδεηρηνχλ νη δξάζεηο εθείλεο πνπ κε 

ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε θαη ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζηελ 

επηηπρή εθαξκνγή ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ απηνχ εξγαιείνπ. 
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Σα πάληα, βέβαηα, φπσο ζε θάζε πξνζπάζεηα αιιαγήο, ρξεηάδνληαη λα αληηκεησπίδνληαη 

κε ηελ αληίζηνηρε θνπιηνχξα αιιαγήο θαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ αληίζηνηρν 

ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηε δηαξθή αμηνιφγεζή ηνπο.  

Λέμεηο θιεηδηά: θαηά ηκήκα πξνυπνινγηζκφο, θιεηζηφο πξνυπνινγηζκφο, λνζνθνκεηαθφ 

θφζηνο, θνζηνιφγεζε, ηηκνιφγεζε, νκνηνγελείο δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο (DRGs), 

Κιεηζηά Δλνπνηεκέλα Ννζήιηα (ΚΔΝ), ινγηζηηθή λνζνθνκείσλ. 
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Summary  

 

This study has as a point of departure the admission that the public hospitals of Greece 

have not yet put in practice the application of the fixed and departmental budget while 

this application is now a routine for hospitals in other countries in Europe and 

elsewhere. 

The decade of ’80 was very important, worldwide, concerning the ways of the health 

economics management and the management of hospitals. It is a milestone for extended 

reforms in this sector and a starting point for a continuous evaluation and reorientation 

of the relation between the health expenditure and the produced results. 

Greece followed this spirit of reform and founded the National Health System in 1983, 

while a number of laws and other legislative and regulatory instruments followed in an 

attempt to find solutions regarding the funding of the hospitals and their sound 

management. These legislative documents clearly imply the concern of all of the 

governments in the last thirty years as well as the difficulties in implementing the laws, 

the hesitations to change and, finally, the lagging in reform despite the partial 

developments in the technology of management. 

It is being attempted here to make a reference to the theoretical framework, to describe 

experiences from countries where this type of budgeting has been applied, to put down 

and analyze the present situation in the hospitals of the country and to identify the 

points that could be surpassed in order to adopt this modern way of budgeting. 

Through the descriptions of the tools that already exist and the preconditions that might 

form a challenge, there will be actions that will emerge, actions which can lead to the 

successful application of this managerial tool through systemic approach and strategic 

planning. 

Like in every attempt for change, everything needs to be seen in a culture of change and 

to be included in a relevant planning, implementation and continuous evaluation. 

Key words: departmental budget, clinical budget, fixed budget, hospital services 

costing, pricing, Diagnostic Related Groups (DRGs), hospital accounting. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηεο 21
εο

 Δθπαηδεπηηθήο εηξάο ηεο Δζληθήο ρνιήο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κηα πεξίνδν έληνλα ραξαθηεξηζκέλε απφ 

κηα παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαη, βεβαίσο, απφ κηα πξσηνθαλή εγρψξηα 

νηθνλνκηθή θξίζε, κε αηρκή ην δεκφζην ρξένο. Έλα δεκφζην ρξένο πνπ ζπρλά 

αλαθέξζεθε φηη δεκηνπξγήζεθε ιφγσ θαθήο, ή ηνπιάρηζηνλ φρη ζπλεηήο, δηαρείξηζεο 

απφ πιεπξάο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηελ αλνρή, εθφζνλ δελ κπνξνχκε λα 

επηθαιεζηνχκε άγλνηα, ηεο θνηλσλίαο. 

Απηή ε θαθνδηαρείξηζε αλαθέξεηαη θπξίσο ζηε κε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ 

θαη ζηελ θαηαζπαηάιεζε πφξσλ κε ηξφπν ηέηνην ψζηε νη δαπάλεο γηα ηα δεκφζηα 

αγαζά λα δηνγθψλνληαη δηαξθψο δεκηνπξγψληαο ειιείκκαηα θαη, θαηά ζπλέπεηα, λα 

νδεγνχλ ην δεκφζην ρξένο ζε φιν θαη κεγαιχηεξν κέγεζνο. 

Σν αγαζφ ηεο πγείαο εληάζζεηαη, ππφ ην πξίζκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζην ίδην 

πιαίζην πνπ αθνξά φιεο ηηο δεκφζηεο δαπάλεο θαη ελψ απηφ δελ πεξηνξίδεηαη ζηα 

λνζνθνκεία, εληνχηνηο ηα λνζνθνκεία είλαη εθείλα πνπ απνξνθνχλ ηε κεξίδα ηνπ 

ιένληνο απφ ηελ «πίηα» ηεο ιεγφκελεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα ηελ πγεία. 

Έηζη, νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ηελ θαιή δηαρείξηζε ή ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

ησλ κνλάδσλ πγείαο απνθηά ζηηο κέξεο καο φιν θαη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ. Καη απηφ 

γηαηί ην δεηνχκελν πάληνηε είλαη ε παξνρή ηεο κέγηζηεο θαη βέιηηζηεο θξνληίδαο πγείαο 

κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Πνιιψ δε κάιινλ, ζε κηα ζπγθπξία φπνπ νη δαπάλεο 

ζπκπηέδνληαη ζρεδφλ αζθπθηηθά πξνο ηα θάησ θαη πιένλ απηφ πνπ επηδηψθεηαη είλαη 

ηνπιάρηζηνλ λα κελ θαηέβεη ην επίπεδν ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

ηα πιαίζηα, ινηπφλ, απηά, ε παξνχζα εξγαζία θηινδνμεί λα ιάβεη κέξνο ζην ζχγρξνλν 

δηάινγν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ λνζνθνκείσλ θαη λα 

ζπκβάιεη, ζηα πιαίζηα ηνπ δπλαηνχ, ζηελ αλάδεημε πιεπξψλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ 

νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο φπσο είλαη δπλαηφ λα απνηππψλεηαη ζηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ηνπο. 

Θεξκέο επραξηζηίεο απεπζχλσ ζε φινπο φζνπο θξφληηζαλ ηελ εθπαίδεπζή καο θαη ηε 

δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο εξγαζίαο καο ζην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηα 

ζηειέρε ησλ λνζνθνκείσλ πνπ καο θαηαηφπηζαλ πάλσ ζηελ εξγαζία ηνπο αθηεξψλνληάο 
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καο κέξνο ηνπ πνιχηηκνπ ρξφλνπ ηνπο θαη, ηδηαηηέξσο, ηελ επηβιέπνπζα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, Αλαζηαζία Μπαιαζνπνχινπ, Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηελ θαζνδήγεζή ηεο 

ζηελ έξεπλα, ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ γεληθφηεξε ζπκπαξάζηαζή ηεο. 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Οξηζκόο ηνπ θιεηζηνύ θαηά ηκήκα πξνϋπνινγηζκνύ 

Ο πξνυπνινγηζκφο, γεληθά, είλαη έλα νηθνλνκηθφ έγγξαθν, ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ 

εζηηάδεηαη ζηελ πξνβνιή κειινληηθψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ γηα ζπγθεθξηκέλε 

κειινληηθή ρξνληθή πεξίνδν, ζπλήζσο ελφο έηνπο. Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο ζχληαμεο 

ελφο πξνυπνινγηζκνχ είηε απφ έλα άηνκν είηε απφ κηα επηρείξεζε είηε απφ έλαλ 

νξγαληζκφ είλαη γηα λα εθηηκήζεη ην εάλ ην άηνκν ή ε επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο 

κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ηα πξνβαιιφκελα έζνδα θαη έμνδα. 

Με άιια ιφγηα, ν πξνυπνινγηζκφο απνηειεί έλα εηήζην νξγαλσηηθφ ζρέδην, 

απνηππσκέλν ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο. Θα κπνξνχζε λα πεί θαλείο φηη απνζθνπεί ζηελ 

πξφβιεςε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

δεκηνπξγεί έλα επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ νηθνλνκηθά κε βάζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο, γεγνλφηα θαη ζρέδηα. Δπίζεο, απνηειεί θαη έλα εξγαιείν 

ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ζε ζρέζε ζχγθξηζεο κε ηελ πξφβιεςε, δειαδή, 

θαηά πφζν πηζηά εθηειέζηεθε ν πξνυπνινγηζκφο θαη, εάλ φρη, πνηέο νη απνθιίζεηο θαη 

πνηέο νη αηηίεο ησλ απνθιίζεσλ απηψλ. 

Ο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο, είλαη ν ηππηθφο λφκνο κε ηνλ νπνίν πξνζδηνξίδνληαη ηα 

φξηα ησλ εμφδσλ θαη ε πξνέιεπζε ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο. 

Ο πξνυπνινγηζκφο απνηειεί θαη ηε βξαρπρξφληα πινπνίεζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηεο θπβέξλεζεο. Δίλαη δεζκεπηηθφο, είλαη ιεπηνκεξήο θαη έρεη δηάξθεηα 

ελφο έηνπο. 
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Μέξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απνηεινχλ θαη νη πξνυπνινγηζκνί ησλ δεκφζησλ 

λνζνθνκείσλ, ηα νπνία είλαη Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. χκθσλα κε ην 

Άξζξν 29 ηνπ Ν.2519/1997, παξάγξαθνη 1 θαη 2: «1.  Γηα ηελ απνδνηηθφηεξε ρξήζε ησλ 

πφξσλ σο θαη ηνλ έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο εθηέιεζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ 

ησλ λνζνθνκείσλ θεη ησλ Κέληξσλ Υγείαο, ζπληζηάηαη εηδηθή ππεξεζία ζε επίπεδν 

Τκήκαηνο ζηε Δηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Πξφλνηαο. Η ππεξεζία 

απηή επεμεξγάδεηαη ηνπο ππνβαιιφκελνπο θαηά ηελ επφκελε παξάγξαθν πξνυπνινγηζκνχο 

ησλ λνζνθνκείσλ θαη εηζεγείηαη ηελ ηειηθή δηακφξθσζή ηνπο ζην πιαίζην ησλ 

δηαηηζέκελσλ ζπλνιηθψλ πφξσλ. 2. Οη πξνυπνινγηζκνί ησλ λνζνθνκείσλ θαηαξηίδνληαη 

γηα ην επφκελν έηνο θαη ππνβάιινληαη θαηά κήλα Σεπηέκβξην κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ 

Δηεπζπληή ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηελ αξκφδηα Δηεχζπλζε Υγείαο θαη Πξφλνηαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο κε αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηνπ Δ.Σ. ηνπ λνζνθνκείνπ. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο 

ηεο Πεξηθέξεηαο ππνβάιιεη κε εηζήγεζε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ λνζνθνκείσλ ηεο 

πεξηθέξεηάο ηνπ ζην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Πξφλνηαο κε θνηλνπνίεζε ζην Υπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ. Οη πξνυπνινγηζκνί ησλ λνζνθνκείσλ δηακνξθψλνληαη θαη σο θιεηζηνί 

θαηά ηνκέα, εξγαζηήξην θαη δηνηθεηηθή ηερληθή ή άιιε κνλάδα ηνπ λνζνθνκείνπ θαη 

εγθξίλνληαη σο ζπλνιηθνί θιεηζηνί πξνυπνινγηζκνί.» 

Σα δεκφζηα λνζνθνκεία ζπληάζζνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο κε βάζε εθείλνλ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη, επίζεο, κε βάζε ην Γεκφζην Λνγηζηηθφ (Νηθφιανο Μ. 

Πνιχδνο, 2007). Καη νη δχν απηέο βάζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ ηακεηαθή απεηθφληζε ηεο 

πξφβιεςεο θαη ηεο δηαρείξηζεο αιιά δελ ζπκβάιινπλ θαζφινπ ζηελ απεηθφληζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο, ηφζν ηεο ζπλνιηθήο φζν θαη ηεο θαηά ηκήκα, φπσο επίζεο δελ 

κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ έλαλ πξνυπνινγηζκφ πνπ ζα απνηειεί θαη έλα νπζηαζηηθφ 

κέηξν ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο θαη φρη κφλν δηαρείξηζεο. 

ηα πιαίζηα κηαο έληνλεο λνκνζεηηθήο θηλεηηθφηεηαο κεηαξξπζκηζηηθνχ ηχπνπ γηα ην 

ζχζηεκα πγείαο ηεο ρψξαο, πνιιέο θνξέο επαλαιήθζεθε ε αλάγθε ηεο εθαξκνγήο 

ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα λνζνθνκεία ηέηνηνπ ψζηε λα ππάξρεη θαιχηεξε εηθφλα θαη 

έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο δηαρείξηζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν 

παξαπάλσ αλαθεξφκελνο Νφκνο 2519/1997, ν νπνίνο λαη κελ αλαθέξεη ηε δηακφξθσζε 

ησλ πξνυπνινγηζκψλ σο «θιεηζηψλ θαηά ηνκέα» αιιά ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 146 γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Τγείαο πνπ ζα 

ζηήξηδε ηε ζπγθεθξηκέλε απηή δηακφξθσζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ, εθδφζεθε ην 2003 
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(ΦΔΚ Α122/21.05.2003), δειαδή έμη ρξφληα κεηά. Απηφ θαηαδεηθλχεη φηη λαη κελ 

ππήξρε ε βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε δελ δίλνληαλ φκσο ηα πξαθηηθά εθείλα «εξγαιεία» θαη 

ελδερνκέλσο νχηε ηα θίλεηξα γηα ηελ επίηεπμε κηαο ηφζν ζεκαληηθήο αιιαγήο. 

Όκσο, αθφκα θαη ηψξα, πνπ ππάξρνπλ φια ηα λνκνζεηηθά «εξγαιεία» γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ θιεηζηνχ θαηά ηκήκα πξνυπνινγηζκνχ, απηφ δελ ζπκβαίλεη. Παξαηεξείηαη έλαο 

δηζηαγκφο ή δπζπηζηία σο πξνο ηελ κεζνδνινγία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ή θφβνο 

γηα ηελ αιιαγή ή άιιεο αηηίεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή απηή. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηρεηξεζεί ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο είλαη ζθφπηκν λα 

νξίζνπκε ηνλ θιεηζηφ θαηά ηκήκα πξνυπνινγηζκφ. Κιεηζηφο πξνυπνινγηζκφο είλαη 

εθείλνο πνπ θαιχπηεη ζθαηξηθά ην ζχλνιν ησλ πξνβιεπνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη δελ επηηξέπεη θακκία κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο, δειαδή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηνπ. Καηά ηκήκα πξνυπνινγηζκφο είλαη 

εθείλνο ν νπνίνο απνηειείηαη απφ επηκέξνπο πξνυπνινγηζκνχο πνπ ζπληάζζνπλ ηα 

Σκήκαηα (ή Κέληξα Κφζηνπο / Τπεπζπλφηεηαο) ζηα νπνία ν νξγαληζκφο είλαη 

δηαξζξσκέλνο. Δπνκέλσο, ν θιεηζηφο θαηά ηκήκα πξνυπνινγηζκφο είλαη ην άζξνηζκα 

ησλ θιεηζηψλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ ηκεκάησλ απφ ηα νπνία απνηειείηαη ν νξγαληζκφο 

(Αλαζηαζία Μπαιαζνπνχινπ, 2010). 

Γνκή ηε εξγαζίαο 

Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ην εηζαγσγηθφ κέξνο, φπνπ νξηνζεηείηαη ην πξνο 

δηεξεχλεζε ζέκα θαη πξνζεγγίδνληαη νη βαζηθνί νξηζκνί, ην κέξνο πνπ πεξηγξάθεη ηε 

δνκή ηεο εξγαζίαο θαη ηε κεζνδνινγία. 

Αθνινπζνχλ ηξία θεθάιαηα κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο θαη ζην ηέινο παξαηίζεηαη ε 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, σο ην ηειεπηαίν θεθάιαην, θαη ν επίινγνο. 

Σν πξψην θεθάιαην επηρεηξεί κηα ζεσξεηηθή αλαζθφπεζε απφ ηελ ειιεληθή θαη μέλε 

βηβιηνγξαθία, ην δεχηεξν θεθάιαην πξνρσξάεη ζε κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο 

θαηάζηαζεο φπσο είλαη δηακνξθσκέλε ζήκεξα ελψ ην ηξίην θεθάιαην αλαπηχζζεη ηηο 

πξνθιήζεηο θαη ηηο αληηζηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη. 
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Ζ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ επηρεηξείηαη κε βάζε ηε κειέηε θαηαγεγξακκέλσλ 

δεδνκέλσλ θπξίσο απφ ηελ Διιάδα, ζε κηα πξνζπάζεηα αλάδεημεο πηζαλψλ απαληήζεσλ 

ζε ζχγξνλνπο πξνβιεκαηηζκνχο. 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα πξνζπάζεηα απάληεζεο ζε βαζηθά ζπνλδπισηά 

εξσηήκαηα θαη ην θείκελν ηεο εξγαζίαο απνηειεί απηήλ αθξηβψο ηελ απνηχπσζε ηεο 

απάληεζεο ή ηεο έιιεηςεο απάληεζεο, εάλ απηφ ζπκβαίλεη ζε νξηζκέλα εθ ησλ 

εξσηεκάησλ. Σα βαζηθά εξσηήκαηα δηαηππψλνληαη πάλσ ζηελ δηαπίζησζε φηη ν 

θιεηζηφο θαηά ηκήκα πξνυπνινγηζκφο δελ εθαξκφδεηαη κέρξη ηψξα ζηα ειιεληθά 

λνζνθνκεία θαη απηφ ζπλεπάγεηαη έλα θφζηνο πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη φθεινο. Γηαηί 

φκσο απηφ ζπκβαίλεη θαη πψο ζα κπνξνχζε λα μεπεξαζηνχλ ηα δηάθνξα πξαγκαηηθά ή 

ππνζεηηθά εκπφδηα; Μέζα απφ απηά ηα εξσηήκαηα, επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηεο 

ζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε αλαδήηεζε ηεο επηζπκεηήο, ελψ νη βαζηθέο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο είλαη κειέηεο, άξζξα, δεκνζηεχκαηα θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ηχπνπ 

αλαθνξέο ζηελ ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία. 

Ζ αλάιπζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο πεξηιακβάλεη ηελ χπαξμε ή φρη επαξθψλ 

νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θιεηζηνχ 

θαηά ηκήκα πξνυπνινγηζκνχ θαζψο θαη ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην. Κξίζηκν 

ζεκείν εδψ είλαη ε δπζθνιία ζχλζεζεο κεηαμχ λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ θαη πξαθηηθψλ 

εθαξκνγψλ θαη νδεγηψλ, πξάγκα πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη κηα θξηηηθή αλαζηνραζηηθή 

πξνζέγγηζε ζε φ,ηη αθνξά νξηζκέλεο αλεπάξθεηεο, αζπκβαηφηεηεο ή κνλνκέξεηεο 

θάπνηνπ βαζκνχ ζηα εγρεηξίδηα πνπ έρνπλ θπθινθνξήζεη κέρξη ζήκεξα ζηε ρψξα. 

Οη πξνθιήζεηο αλαθέξνληαη ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ λνζνθνκείσλ θαη πφζν απηή 

είλαη δπλαηφλ λα βνεζήζεη ή λα εκπνδίζεη ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ ηχπνπ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Σα νθέιε πξφθεηηαη λα αλαδεηεζνχλ απφ ρψξνπο φπνπ έρεη ήδε 

εθαξκνζηεί ν ηχπνο απηφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη, επνκέλσο, ζηνηρεία ζα 

αλαδεηεζνχλ απφ λνζνθνκεία ηνπ εμσηεξηθνχ. Οη δηζηαγκνί πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

εθαξκνγή απηή έρνπλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν κε ηε ζηειέρσζε ησλ λνζνθνκείσλ, ηε 
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ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κεηαβνιέο ηέηνηνπ ηχπνπ θαη ηε δηάρπζε ηεο 

θνπιηνχξαο ησλ αιιαγψλ εληφο ησλ λνζνθνκείσλ. 

Ζ αλίρλεπζε ησλ πξνθιήζεσλ θαη ησλ δηζηαγκψλ πξνζεγγίδεηαη κε βάζε ηελ 

επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε φπσο θαηαγξάθεηαη ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία, ηελ 

εκπεηξηθή παξαηήξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο φζν θαη θαηά ηελ 

εθπφλεζε ζεκηλαξηαθήο εξγαζίαο θαζψο θαη ζπλεληεχμεηο κε ζηειέρε ηνπ ρψξνπ ηεο 

πγείαο θαη πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ άμνλα ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο κεηαμχ ηεο 

πθηζηάκελεο θαη επηζπκεηήο θαηάζηαζεο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

1.1. Βαζηθέο έλλνηεο 

1.1.1. θαηξηθόο Πξνϋπνινγηζκόο (Global Budget) 

Ο ζθαηξηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα έλα λνζνθνκείν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εηήζηα εθ 

ησλ πξνηέξσλ πιεξσκή κηαο ζπλνιηθήο, ζθαξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ είηε απφ ην θξάηνο είηε απφ αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηα έζνδα 

ππνινγίδνληαη απφ ηνλ ηχπν 

Bt = Bt – 1(1+κ) 

φπνπ Bt είλαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ επφκελνπ έηνπο, θαη 

Bt – 1(1+κ) είλαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζπλ ηελ αλάινγε αχμεζε, 

αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ ιφγσ πιεζσξηζκνχ (Κνληνχιε-Γείηνλα, 1993). 

ηελ πεξίπησζε ηνπ ζθαηξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ έρνπκε, επνκέλσο, ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ λα δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηα πξνυπνινγηζκέλα έζνδα θαη ηα έμνδα λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηα έζνδα, δειαδή λα κελ ππεξβαίλνπλ ηα έζνδα.  

Δπηπιένλ, ν ζθαηξηθφο πξνυπνινγηζκφο, φπσο εθαξκφζηεθε ζηε Γαιιία ζηα πιαίζηα 

ηνπ Νφκνπ γηα ηε Ννζνθνκεηαθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1983 «la dotation Budgetaire 

Globale”, πεξηέιαβε εθηφο απφ ηε κεηαξξχζκηζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε (εθ ησλ πξνηέξσλ 
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εηήζηα ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ λνζνθνκείνπ) θαη κεηαξξχζκηζε ζηε δηαρείξηζε, 

ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ δηαθφξσλ ππεπζχλσλ ηνπ λνζνθνκείνπ ζηελ 

θαηάξηηζε ηνπ λνζνθνκεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ – άξα ηνλ θαηά ηκήκα πξνυπνινγηζκφ. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα θάλνπκε ηελ παξαηήξεζε φηη ν ζθαηξηθφο πξνυπνινγηζκφο 

ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν ζεκαίλεη ην πνζφλ πνπ ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

δηαζέηεη γηα ππεξεζίεο πγείαο, κέξνο ησλ νπνίσλ απνηεινχλ νη λνζνθνκεηαθέο 

ππεξεζίεο. Καηά ζπλέπεηα, ην πνζφλ πνπ δηαζέηεη ην θξάηνο γηα ηηο λνζνθνκεηαθέο 

ππεξεζίεο πξέπεη λα θαηαλεκεζεί ζηα δηάθνξα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο. Καη εδψ πξέπεη 

λα ζέζνπκε ην εξψηεκα ηνπ πνηα ζα είλαη ηα θξηηήξηα ηεο θαηαλνκήο ηνπ πνζνχ απηνχ 

ζηα λνζνθνκεία. Πξφθεηηαη γηα έλα ζπζηεκηθφ εξψηεκα ην νπνίν βαίλεη αληηζέησο πξνο 

ηηο πξφζθαηεο νξηδφληηεο πεξηθνπέο δαπαλψλ γηα ηελ πγεία (αίηεκα ηεο θπβέξλεζεο 

πξνο ηα λνζνθνκεία γηα κείσζε ησλ δαπαλψλ ηνπο θαηά 35% ην έηνο 2011).  

Καζίζηαηαη ζαθέο φηη ε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θξίζε ζα ζπκπηέζεη πεξαηηέξσ ηηο 

δαπάλεο γηα ηα δεκφζηα αγαζά θαη, επνκέλσο, θαη ηηο δαπάλεο γηα ηελ πγεία, θαη ζα 

πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ηξφπνη κείσζεο ησλ δαπαλψλ κέζσ ηεο πην απνηειεζκαηηθήο 

δηαρείξηζεο θαη φρη κέζσ ησλ νξηδφληησλ πεξηθνπψλ δεδνκέλνπ φηη απηέο είλαη δπλαηφλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ δπζβάζηαθηεο ζπλζήθεο ζε λνζνθνκεία κε κεγάιε θίλεζε ελψ λα 

αθήζνπλ αλεπεξέαζηα λνζνθνκεία πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπο ή πνπ αθφκα θαη ππνιεηηνπξγνχλ. 

 

1.1.2. Οκνηνγελείο Δηαγλωζηηθέο Καηεγνξίεο (DRGs )  

Οη Οκνηνγελείο Γηαγλσζηηθέο Καηεγνξίεο δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηελ νκαδνπνίεζε 

πεξηπηψζεσλ αζζελψλ κε βάζε ηε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο. Αζζελείο κε ηελ ίδηα ή 

παξφκνηα δηάγλσζε θαη παξφκνην πξνθίι απαηηνχλ ζρεδφλ φκνηεο δηαδηθαζίεο θαη 

θαηαλαιψλνπλ αληίζηνηρα ίδηνπο λνζνθνκεηαθνχο πφξνπο (Μπαιαζνπνχινπ 

Αλαζηαζία, 2010). 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο πξνο εζσηεξηθνχο 

αζζελείο ζε λνζνθνκεία θαη πεξηιακβάλεη ην θφζηνο λνζειείαο (ηαηξηθφ, δηαγλσζηηθφ, 

ζεξαπεπηηθφ), ην ππνζηεξηθηηθφ θαη ην δηνηθεηηθφ θφζηνο. 
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Σν ζχζηεκα απηφ αλαπηχρζεθε γηα πξψηε θνξά ζε κειέηεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Yale 

ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ φπνπ θαη εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1983 ζε κηα 

πξνζπάζεηα ζπγθξάηεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ. Ξεθίλεζε 

πηινηηθά ζε έλα κηθξφ φκηιν λνζνθνκείσλ ζην New Jersey γηα αζζελείο ησλ 

πξνγξακκάησλ Medicare θαη Medicaid θαη εθαξκφδεηαη πιένλ φρη κφλν ζηηο ΖΠΑ αιιά 

θαη ζε πνιιέο επξσπατθέο θαη άιιεο ρψξεο. Έρεη επηθξαηήζεη θπξίσο σο κέζνδνο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο νπνίεο, πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε, εμαηξνχληαη ηα επείγνληα πεξηζηαηηθά, ε καθξνρξφληα θξνληίδα θαη ε 

ηαηξηθή απνθαηάζηαζε, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κε άιινπο ηξφπνπο (θνπειίηεο 

Δπζηξάηηνο , 2010). 

Παξφηη πξφθεηηαη γηα ζχζηεκα πνπ αθνξά θπξίσο ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ δαπαλψλ, είλαη ρξήζηκν ζηελ δηαδηθαζία ηεο θαηάξηηζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ δηφηη επηηξέπεη ζρεηηθά αζθαιείο πξνβιέςεηο. 

Απηφ ην ζχζηεκα καο απαζρνιεί ζηελ παξνχζα κειέηε σο βαζηθή έλλνηα δεδνκέλνπ 

φηη ζηνλ κέρξη ζήκεξα επηζηεκνληθφ δηάινγν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θιεηζηνχ θαηά 

ηκήκα πξνυπνινγηζκνχ ζηα λνζνθνκεία ππήξμαλ ζεσξήζεηο φηη απηφ δελ κπνξεί λα 

ζπκβεί εάλ δελ εθαξκνζηνχλ πξνεγνπκέλσο ηα DRGs. 

 

1.1.3. Κνζηνιόγεζε θαη ηηκνιόγεζε 

Δλψ ζεσξεηηθά ζα κπνξνχζε ην θφζηνο λα ελζσκαησζεί ζηελ ηηκή θαη έηζη λα έρνπκε 

ηαχηηζε ηεο θνζηνιφγεζεο κε ηελ ηηκνιφγεζε ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, ηα νπνία δελ 

απνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε θέξδνπο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ δελ ζπκβαίλεη ή 

ηνπιάρηζηνλ δελ ζπκβαίλεη πάληα. Καη απηφ δηφηη ε ηηκή πνπ νξίδεηαη απφ θεληξηθά 

φξγαλα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο αληαλαθιά ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε ηνπ θιεηζηνχ λνζειίνπ. 

Ζ θνζηνιφγεζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ πξνθχπηεη κε δχν βαζηθνχο ηξφπνπο: 

είηε κε ην άζξνηζκα ηνπ άκεζνπ θαη ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο είηε κε ην άζξνηζκα ηνπ 

ζηαζεξνχ θαη ηνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο, φπνπ ην άκεζν θφζηνο πεξηιακβάλεη ηε 

κηζζνδνζία, ηα αλαιψζηκα, ηα θάξκαθα, νξηζκέλεο ζπληεξήζεηο θαη ηηο απνζβέζεηο 

εμνπιηζκνχ, ην έκκεζν θφζηνο πεξηιακβάλεη ηηο δηνηθεηηθέο δαπάλεο, ηε γεληθή ηερληθή 
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ππνζηήξημε θαη άιιεο δαπάλεο (θαζαξηφηεηα, θχιαμε θιπ) θαη ην αλφξγαλν θφζηνο ελψ 

ην ζηαζεξφ θφζηνο πεξηιακβάλεη ηε κηζζνδνζία, ηηο απνζβέζεηο εμνπιηζκνχ, νξηζκέλεο 

ζπληεξήζεηο, ηηο δηνηθεηηθέο δαπάλεο, ηε γεληθή ηερληθή ππνζηήξημε θαη ηηο ινηπέο 

δαπάλεο (θαζαξηφηεηα, θχιαμε θιπ) θαη ην κεηαβιεηφ θφζηνο πεξηιακβάλεη ηα 

αλαιψζηκα πιηθά, ηα θάξκαθα, ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηε ρξήζε ηνπο θαη ην αλφξγαλν θφζηνο (Αλαζηαζία 

Μπαιαζνπνχινπ, 2010). 

Αλεμάξηεηα απφ ην πνηφ εθ ησλ δχν αζξνηζκάησλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

θνζηνιφγεζε, ην θφζηνο είλαη δπλαηφλ λα ππνινγίδεηαη γηα θάζε ηκήκα ηνπ 

λνζνθνκείνπ μερσξηζηά κε ηνλ θαηάιιειν επηκεξηζκφ ησλ δαπαλψλ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, θαη ρσξίο λα καο απαζρνιεί ζηελ παξνχζα κειέηε ην εάλ ε 

ηηκνιφγεζε ζα αληηζηνηρεί ζην πξαγκαηηθφ θφζηνο ή φρη - εθφζνλ παίδεη εδψ 

ζεκαληηθφ ξφιν ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ θάζε θνξά αθνινπζείηαη -  είλαη ζαθέο φηη 

είλαη δπλαηή ε εμαγσγή ζεκαληηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ζε ζρέζε κε ηα παξαγφκελα 

απνηειέζκαηα απφ ην θάζε ηκήκα.  

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ε ζρέζε θφζηνπο απνηειέζκαηνο γηα ην 

θάζε ηκήκα ρξεηάδεηαη λα αμηνινγείηαη πξνζεθηηθά θαη ηεθκεξησκέλα ψζηε λα 

απνθεχγνληαη εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα. Έηζη, αμηνιφγεζε ηεο ζρέζεο απηήο κπνξεί 

λα γίλεη κέζσ ηεο ζχγθξηζεο νκνεηδψλ ηκεκάησλ θαη κε βαζηθφ άμνλα πάληνηε ηελ 

θαηά ην δπλαηφ πςειήο πνηφηεηαο παξερφκελε θξνληίδα. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ε ζπγθξηηηθή απηή δηαδηθαζία δελ ζηνρεχεη ζηελ 

έμσζελ επηβξάβεπζε ή δπζκελή ζρνιηαζκφ ησλ ππεπζχλσλ ησλ ηκεκάησλ αιιά ζηνλ 

ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ αηηηνιφγεζε ησλ απνθιίζεσλ έηζη ψζηε λα επηδηψθεηαη 

πάληνηε ην βέιηηζην απνηέιεζκα. 

1.1.4. Μηζζνδνζία 

Απφ ην 2001, ζηα πιαίζηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ γηα ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ 

ΟΝΔ, ε κηζζνδνζία ησλ λνζνθνκείσλ, θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο, γίλεηαη απφ ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 

Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη εηθφλα γηα ηηο δαπάλεο κηζζνδνζίαο, αληηζέησο, 

ππάξρεη Γξαθείν Μηζζνδνζίαο ζηα λνζνθνκεία ην νπνίν παξαθνινπζεί ηηο 
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κηζζνινγηθέο θαη βαζκνινγηθέο εμειίμεηο ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ζε ζπλεξγαζία 

κε ην Σκήκα Πξνζσπηθνχ. 

εκαίλεη, φκσο, φηη ην θφζηνο απηφ δελ εκθαλίδεηαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ 

λνζνθνκείσλ. 

Παξφηη ζηελ παξνχζα κειέηε ην δήηεκα απηφ δελ καο απαζρνιεί ηδηαίηεξα, εθφζνλ 

κπνξνχκε λα ην απνδερηνχκε σο παξαδνρή, δελ κπνξνχκε παξά λα παξαηεξήζνπκε φηη 

ην θφζηνο ηεο κηζζνδνζίαο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί κέξνο, θαη κάιηζηα ην 

κεγαιχηεξν, ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο πγείαο.  

Πξαγκαηηθά, ππνινγίδεηαη φηη ε εξγαζία κπνξεί λα αλέιζεη ζην 60 έσο 70% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ελφο Σκήκαηνο ελφο Ννζνθνκείνπ ελψ νη πξνκήζεηεο ζην 15 έσο 25% 

θαη ην ελαπνκέλσλ αθνξά άιιεο δαπάλεο (Ganti Anita G., 2004). Ζ εξγαζία ζηελ 

πεξίπησζε απηή ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: ηε κηζζνδνζία θαη ηελ εθηφο κηζζνδνζίαο. Ζ 

κηζζνδνζία αθνξά ζηα έηνκα πνπ εξγάδνληαη ζην λνζνθνκείν θαη ε εθηφο κηζζνδνζίαο 

αθνξά ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Ζ εξγαζία θαιχπηεη ηαηξηθφ, δηνηθεηηθφ, ηερληθφ 

θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ. 

ηελ Διιάδα ε εξγαζία αληηζηνηρεί ζην 50 έσο 60% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ελφο λνζνθνκείνπ ιφγσ ησλ ρακειψλ κηζζψλ θαη κνπ κηθξφηεξνπ αξηζκνχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

 

1.1.5. Πξνβιεκαηηζκνί πνπ αθνξνύλ ζην ζθέινο εζόδωλ 

Ο πξνυπνινγηζκφο ρσξίδεηαη ζε δχν ζθέιε: ηα έζνδα θαη ηα έμνδα. Σα έζνδα 

πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ παξνρή λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ (π.ρ. απφ ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο) θαη ηα έμνδα δηαηίζεληαη θπξίσο ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ηεο θξνληίδαο πγείαο. 

ε φ,ηη αθνξά ηα έζνδα, ππάξρνπλ νξηζκέλνη πξνβιεκαηηζκνί πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηα θάησζη: 

 Κιεηζηφ λνζήιην 
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Σν εκεξήζην ελνπνηεκέλν (θιεηζηφ) λνζήιην είλαη έλα πξνθαζνξηζκέλν απφ ηελ 

θεληξηθή δηνίθεζε (Τπνπξγείν Τγείαο) πνζφ πνπ θαιχπηεη ηελ θάζε εκέξα λνζειείαο 

θαη πεξηιακβάλεη θάζε ηαηξηθή θαη λνζειεπηηθή πξνο ηνλ άξξσζην ζπλδξνµή πνπ 

παξέρεηαη απφ ην λνζνθνµείν θαη ε ζρεηηθή δαπάλε πνπ πξαγµαηνπνηείηαη γηα ηελ 

παξνρή ζηνλ άξξσζην ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ,  αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν λνζειείαο 

θαη ηηο ηπρφλ επηπινθέο ζην ζπγθεθξηµέλν λφζεµα γηα ην νπνίν λνζειεχεηαη (Κ.Τ.Α. 

Τ4α/νηθ.1320/98 - ΦΔΚ 99 Β'), κε νξηζκέλεο εμαηξέζεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο ηαηξηθέο 

πξάμεηο θαη ζπγθεθξηκέλα θάξκαθα, ηα νπνία ρξεψλνληαη εθηφο θιεηζηνχ λνζειίνπ. 

Δλψ ε παξαπάλσ ππνπξγηθή απφθαζε εθηηκά φηη «απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο 

δελ πξνθαιείηαη επηπξφζζεηε δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζµνχ θαη ησλ 

Αζθαιηζηηθψλ Ταµείσλ, θαζφζνλ ε νξηδφµελε λέα δνµή λνζειίνπ ζα επηηξέςεη ηνλ 

νξζνινγηθφ πξνγξαµµαηηζµφ θαη έιεγρν ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ησλ ππεξεζηψλ 

λνζειείαο θαη ζα ζπµβάιεη ζηελ απνηξνπή επηπιένλ δαπαλψλ», δελ δηαζαθελίδεηαη πψο 

ν ηξφπνο απηφο πιεξσκήο ησλ λνζνθνκείσλ είλαη δπλαηφλ λα νδεγεί ζε ηζνζθειηζκφ 

εζφδσλ θαη εμφδσλ, ηδίσο φηαλ ην πνζφλ ηνπ θιεηζηνχ λνζειίνπ δελ αθνινπζεί 

ηηκαξηζκηθέο ή άιισλ κνξθψλ απμήζεηο ησλ ηηκψλ ζε είδε πνπ πξνκεζεχεηαη έλα 

λνζνθνκείν. 

 Σξφπνο θαη ρξφλνο πιεξσκήο ησλ λνζνθνκείσλ 

Ζ είζπξαμε ησλ βεβαησζέλησλ εζφδσλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία δελ γίλεηαη κε 

άκεζν θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, πξάγκα πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηε δπζθνιία ησλ ηακείσλ 

λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Ζ κε έγθαηξε είζπξαμε ησλ βεβαησζέλησλ απαηηήζεσλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία 

νδεγεί ζηε ζπζψξξεπζε ρξεψλ πξνο πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη, κε ηε ζεηξά ηνπο, γηα λα 

θαιχςνπλ ηηο νηθνλνκηθέο δεκίεο ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ αλεβάδνπλ ηηο ηηκέο 

ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ην θφζηνο ησλ λνζνθνκείσλ γίλεηαη 

κεγαιχηεξν. Γεδνκέλνπ φηη ε πιεξσκή ησλ απαηηήζεσλ ησλ λνζνθνκείσλ θαζνξίδεηαη 

απφ άιια θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζπλδέεηαη κε ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή, ηα έζνδα ησλ λνζνθνκείσλ θαηαιήγνπλ λα κελ είλαη δηθή ηνπο ππφζεζε 

(εκηλαξηαθή Δξγαζία ζηελ ΔΓΓ/Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο 2011), ελψ ζε 

νξηζκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο πξαγκαηνπνηείηαη «ξχζκηζε ρξεψλ» πξνο ηνπο 

πξνκεζεπηέο ζπλνιηθά π.ρ. ξχζκηζε ρξεψλ ησλ λνζνθνκείσλ ζην ηέινο ηνπ 2010. 
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Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα έζνδα είλαη ε θάιπςε ησλ πεξηζηαηηθψλ 

αζζελψλ πνπ δελ έρνπλ θάπνηα αζθαιηζηηθή θάιπςε θαη, βεβαίσο, δελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ ηηο δαπάλεο απφ ίδηνπο πφξνπο. Οη δαπάλεο ησλ πεξηζηαηηθψλ 

απηψλ επηβαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη εληάζζνληαη ζηελ θξαηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε πξνο ηα λνζνθνκεία, ε νπνία, φπσο θαη κε ηελ πεξίπησζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, δελ θαηαβάιιεηαη ζπζηεκαηηθά. 

Απηή ε δχζθνιε γηα ηα λνζνθνκεία θαηάζηαζε νδεγεί ζεκαληηθή κεξίδα ηνπ 

ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ηνπο λα αλαξξσηηέηαη γηα ηε ζθνπηκφηεηα κεηαβνιψλ ζηελ 

θαηάξηηζε ελφο πξνυπνινγηζκνχ πνπ βαζίδεηαη θαηά θαλφλα ζηα έμνδα εθφζνλ δελ 

ππάξρεη ζπζηεκαηηθφηεηα ζηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ.  

 

 Ο θαηά ηκήκα πξνυπνινγηζκφο αθνξά θαη ηα έμνδα θαη ηα έζνδα; 

Έλα ζπζηεκηθφ εξψηεκα ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ 

ηκεκάησλ είλαη εάλ νη ππεχζπλνη ησλ ηκεκάησλ πνπ είλαη θαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

ηήξεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηκήκαηνο έρνπλ επίζεο ηελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ εζφδσλ ηνπ ηκήκαηνο. 

Αλαθεξφκελνη ζηνπο δχν παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνχο, ην θιεηζηφ λνζήιην θαη ηηο 

θαζπζηεξήζεηο ζηηο εηζπξάμεηο, ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη δελ είλαη δπλαηή ε 

δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ζε επίπεδν ηκήκαηνο. Απηφ εμάγεηαη σο ινγηθφ ζπκπέξαζκα φηη 

δειαδή εθφζνλ ην λνζνθνκείν ζπλνιηθά δελ κπνξεί λα ειέγμεη ηελ είζπξαμε ησλ 

εζφδσλ ηνπ εμππαθνχεηαη φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη νπνηνζδήπνηε αληίζηνηρνο έιεγρνο 

ζε επίπεδν ηκεκάησλ. 

Σν εξψηεκα εδψ καο απαζρνιεί δεδνκέλνπ φηη ππήξμαλ δηαηππψζεηο δηεθδηθήζεσλ απφ 

πιεπξάο ππεπζχλσλ ηκεκάησλ, γηα παξάδεηγκα ζηε Γαιιία, ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη νη 

ππεχζπλνη θαη ηα έζνδα. Πξαγκαηηθά, απηφ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα επηδησρζεί θαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί αιιά δελ απνηειεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ θαηά ηκήκα πξνυπνινγηζκνχ ζηα λνζνθνκεία. 

Έηζη, κπνξνχκε λα έρνπκε θαηάξηηζε θαη ηήξεζε ηκεκαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ απφ 

ηελ πιεπξά ησλ εμφδσλ ελψ ε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ λα γίλεηαη απφ ην επίπεδν ηεο 

θεληξηθήο δηαρείξηζεο ηνπ λνζνθνκείνπ, φπσο γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνιιψλ 
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επξσπατθψλ ρσξψλ, γηα παξάδεηγκα ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο νπεδίαο. Καη ελψ ζηελ 

Διιάδα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απηφ ζα ήηαλ απφηνθν κηαο ηδηαίηεξεο αδπλακίαο 

ηνπ ζπκπιέγκαηνο παξφρσλ θαη αγνξαζηψλ ππεξεζηψλ πγείαο, ζηηο ρψξεο απηέο απηφ 

γίλεηαη σο πνιηηηθή δηαρείξηζεο (Μπαιαζνπνχινπ Αλαζηαζία, 2010). 

 

1.1.6. Η κέρξη ζήκεξα βέιηηζηε θαηάζηαζε (Optimum) 

Παξφηη είλαη εμαηξεηηθά παξαθηλδπλεπκέλν λα κηιά θαλείο γηα ηδαληθέο θαηαζηάζεηο ζε 

πεξηβάιινληα δηαξθψο κεηαβαιιφκελα, είλαη δπλαηφλ λα ππνζέζνπκε, κε βάζε ηα 

ζεκεξηλά δεδνκέλα (Πνιχδνο Νηθφιανο, 2007) φηη ε ηδαληθή θαηάζηαζε ζε φηη αθνξά 

ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ λνζνθνκείσλ ζα κπνξνχζε λα ζπλνςηζηεί σο εμήο: 

 Πξνυπνινγηζκνί πνπ θαηαξηίδνληαη κε βάζε ηηο αλάγθεο λνζειείαο θαη 

εθηεινχληαη πηζηά 

 Σα Σκήκαηα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηήξεζε ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ ηνπο θαη κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ ηε ζέζε ηνπο ζπγθξηλφκελα 

κε άιια αληίζηνηρα ηκήκαηα είηε ηνπ ίδηνπ είηε άιισλ λνζνθνκείσλ 

 Ζ θνζηνιφγεζε θαη ε ηηκνιφγεζε γίλνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο αλά 

ηαηξηθή πξάμε, φπσο γηα παξάδεηγκα νη Οκνηνγελείο Γηαγλσζηηθέο Οκάδεο 

(ΚΔΝ) 

 Σν θάζε λνζνθνκείν έρεη πιήξε εηθφλα ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ αλά 

ηκήκα, αλά κνλάδα παξαγφκελνπ πξντφληνο, γηα παξάδεηγκα κηα ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε γηα εζσηεξηθνχο αζζελείο ή κηα εξγαζηεξηαθή εμέηαζε γηα 

εμσηεξηθνχο αζζελείο, θαη αλά αζζελή κε βάζε ηελ ειεθηξνληθή θάξηα 

αζζελνχο. 

Απηά πνπ αλαθέξνληαη εδψ σο ζηνηρεία ηδαληθήο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο είλαη 

ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ θαη θαηά ζπλέπεηα 

ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, πξάγκα απαξαίηεην γηα ηε βέιηηζηε παξνρή θξνληίδαο 

πγείαο κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 
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1.2.  Πξνϋπνζέζεηο – Τπνζηεξηθηηθά εξγαιεία 

1.2.1. Ο πξνζδηνξηζκόο ηωλ Κέληξωλ Κόζηνπο / Τπεπζπλόηεηαο 

Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ν θαηά ηκήκα πξνυπνινγηζκφο, βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη 

ν πξνζδηνξηζκφο ησλ Σκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σα Σκήκαηα απηά απνηεινχλ ηα 

Κέληξα Κφζηνπο ή ηα Κέληξα Τπεπζπλφηεηαο. 

Έλα Κέληξν Τπεπζπλφηεηαο αθνξά κηα ιεηηνπξγία θαη κηα ή πεξηζζφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ιεηηνπξγεί ππφ ηνλ έιεγρν κηαο θαη κνλαδηθήο αξρήο σο έλα 

ζπληνληζκέλν ζχλνιν αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ θαη κέζσλ ζηαζεξά θαη κφληκα 

εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ λνζνθνκείνπ. ηα Κέληξα απηά αληηζηνηρνχλ ηαηξηθέο, 

λνζνθνκεηαθέο, δηνηθεηηθέο θαη μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο θαη έηζη απηά ιεηηνπξγνχλ 

απηφλνκα θαη κε θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο κελ αιιά εληφο ησλ γεληθφηεξσλ πιαηζίσλ 

θαη ζηφρσλ ηνπ λνζνθνκείνπ (Σζαηζνχιε Γέζπνηλα, 2008). 

Βαζηθή έλλνηα ηεο θαηάηκεζεο ηνπ νξγαληζκνχ ζε Κέληξα Κφζηνπο ή Τπεπζπλφηεηαο 

είλαη ε απνθέληξσζε ζηε δηαρείξηζε, ε νπνία ζεκαίλεη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

ππεπζχλσλ ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζηνλ νπζηαζηηθφ έιεγρν ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ λνζνθνκείνπ. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα κηα πην νξηδφληηα κνξθή 

κάλαηδκελη, δηαθνξεηηθή απφ ηελ παξαδνζηαθή θάζεηε θαη ππξακηδηθή κνξθή 

κάλαηδκελη. 

Άιια βαζηθά ζηνηρεία ηεο θαηάηκεζεο απηήο είλαη ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζθαίξαο 

δξάζεο ηνπ θαζελφο εθ ησλ Σκεκάησλ / Κέληξσλ, ε απνηχπσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο, ε ηεξαξρία ζην εζσηεξηθφ ηνπ Σκήκαηνο / Κέληξνπ θαζψο θαη ε 

ζρέζε ηνπ Σκήκαηνο / Κέληξνπ κε ηηο Κεληξηθέο Τπεξεζίεο θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ 

ειέγρνπ (Μπαιαζνπνχινπ Αλαζηαζία, 2010). 

Σα Σκήκαηα – Κέληξα Κφζηνπο δηαθξίλνληαη ζε ηειηθά, ελδηάκεζα θαη ππνζηεξηθηηθά. 

Σειηθά είλαη ηα ηκήκαηα αλαθνξάο γηα ηνλ αζζελή, γηα παξάδεηγκα κηα παζνινγηθή 

θιηληθή ζηελ νπνία έρεη εηζαρζεί έλαο αζζελήο. Δλδηάκεζα είλαη ηα ηκήκαηα πνπ 

παξάγνπλ ππεξεζίεο θαηά παξαγγειία ηνπ θέληξνπ αλαθνξάο, γηα παξάδεηγκα ην 

κηθξνβηνινγηθφ εξγαζηήξην απφ ην νπνίν δεηά ε παξαπάλσ παζνινγηθή θιηληθή 

ζπγθεθξηκέλεο εμεηάζεηο γηα ηνλ αζζελή ηεο. Τπνζηεξηθηηθά είλαη ηα ηκήκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ πξνο φθεινο ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο, γηα παξάδεηγκα ε Σερληθή 
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Τπεξεζία. Σφζν ηα ελδηάκεζα φζν θαη ηα ππνζηεξηθηηθά θιείλνληαη ινγηζηηθά ζην 

ηέινο ηεο ρξήζεο θαη επηκεξίδνληαη ινγηζηηθά ζηα ηειηθά ηκήκαηα. Ο επηκεξηζκφο απφ 

ηα ελδηάκεζα ηκήκαηα πξνο ηα ηειηθά γίλεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εληνιψλ, γηα 

παξάδεηγκα πφζεο εμεηάζεηο δήηεζε ε ζπγθεθξηκέλε παζνινγηθή θιηληθή απφ ην 

κηθξνβηνινγηθφ εξγαζηήξην γηα φινπο ηνπο αζζελείο ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ο 

επηκεξηζκφο, δε, γηα ηα ππνζηεξηθηηθά ηκήκαηα πξνο ηα ηειηθά γίλεηαη κε βάζε 

εζσηεξηθνχο ζπκθσλεκέλνπο δείθηεο θαη αλαινγηθά πξνο ην είδνο ηεο ππνζηήξημεο, γηα 

παξάδεηγκα ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ζηα νπνία αλαπηχζζεηαη ε παζνινγηθή θιηληθή ζε 

φ,ηη αθνξά ηελ Σερληθή Τπεξεζία. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηκεκάησλ ζε θάζε λνζνθνκείν είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα γίλεη 

δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη γηα θαζέλα απφ απηά νξγαληζκφο πξνβιεπφκελνο απφ 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο. ε δχν δηπισκαηηθέο εξγαζίεο πνπ έγηλαλ ζηελ Δζληθή ρνιή 

Γεκφζηαο Τγείαο (Σζαηζνχιε Γέζπνηλα, 2008 θαη Καξπζηηλνχ Αγγειηθή 2010), 

απνηππψζεθε ν δηαρσξηζκφο ζε Σκήκαηα – Κέληξα Κφζηνπο/Τπεπζπλφηεηαο ζε δχν 

κεγάια Ννζνθνκεία ηεο Αηηηθήο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Δπσλπκία Ννζνθνκείνπ Αξηζκόο 

Κιηλώλ 

Αξηζκόο 

Σειηθώλ 

Σκεκάησλ 

Αξηζκόο 

Δλδηάκεζσλ 

Σκεκάησλ 

Αξηζκόο 

Τπνζηεξηθηηθώλ 

Σκεκάησλ 

«Κσλζηαληνπνχιεην» 

Γεληθφ Ννζνθνκείν 

Ν.Ησλίαο 

400 16 12 6 

Γεληθφ Ννζνθνκείν 

Νίθαηαο Πεηξαηά «Αγηνο 

Παληειεήκσλ» 

716 23 27 7 

 

 



21 

 

1.2.2. Ελεκέξωζε θαη εθπαίδεπζε ζηειερηαθνύ δπλακηθνύ 

Σα λνζνθνκεία είλαη, θαηά θχξην ιφγν, κνλάδεο παξαγσγήο ππεξεζηψλ πγείαο. 

Πξφθεηηαη γηα κνλάδεο παξαγσγήο πνπ ιεηηνπξγνχλ 24 ψξεο ηελ εκέξα θαη 7 εκέξεο 

ηελ εβδνκάδα, δειαδή αδηάιεηπηα. Πξφθεηηαη, επίζεο, γηα παξαγσγηθέο κνλάδεο 

εληάζεσο εξγαζίαο, φπνπ δειαδή νη αλζξψπηλνη πφξνη, ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο, 

έρνπλ θπξίαξρν ξφιν.  

Ζ ζχλζεζε ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ππνδεηθλχεη φηη ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ αλέξρεηαη θνληά ζην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ δπλακηθνχ ελψ ην δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ δελ μεπεξλά ην 10% πεξίπνπ (θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Παίδσλ «Αγία νθία» ηνλ Ηαλνπάξην 2011). Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα πςειήο 

εμεηδίθεπζεο πξνζσπηθνχ, κε βαζηθφ θαζήθνλ ηελ παξνρή ηαηξηθήο θαη λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο.  

Δλψ ε εθπαίδεπζε ηνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πεξηζηξέθεηαη γχξσ 

απφ ηελ απφθηεζε γλψζεο κε ζθνπφ ηελ ίαζε ησλ αζζελψλ, ε ηνπνζέηεζε ζε ζέζεο 

επζχλεο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ λνζνθνκείνπ πξνυπνζέηεη βαζηθέο γλψζεηο ή 

ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο. Οη γλψζεηο απηέο, θαηά θαλφλα απνθηψληαη εκπεηξηθά, 

παξαθνινπζψληαο, δειαδή, ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπο θαη αλαπηχζζνληαο, βεβαίσο, θαη 

θάπνηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ν θαζέλαο αλάινγα κε ην ραξαθηήξα θαη άιια δεδνκέλα. 

Έηζη, είλαη ζαθέο φηη ε Πξντζηακέλε κηαο Κιηληθήο ή ν Γηεπζπληήο κηαο Κιηληθήο 

αζθνχλ θαζήθνληα δηαρείξηζεο πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

Κιηληθήο. Οκνίσο, ν Γηεπζπληήο ηεο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο θαη ε Γηεπζχλνπζα, θαη’ 

αλαινγία αζθνχλ δηνηθεηηθά θαζήθνληα ζε επίπεδν θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

Παξφια ηα αλσηέξσ πεξί δηνηθεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ησλ λνζνθνκείσλ, ε εθηίκεζε ησλ ζηειερψλ απηψλ θαίλεηαη λα είλαη φηη ε 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ απηψλ αθνξά κφλν ηε ιεηηνπξγία θαη ηα απνηειέζκαηα απφ 

ηαηξηθήο θαη λνζειεπηηθήο κφλν ζθνπηάο θαη φρη απφ άιιεο δηνηθεηηθήο ή νηθνλνκηθήο 

ζθνπηάο. 

Έηζη, ζε κηα απιή ζπδήηεζε πνπ κπνξεί λα θάλεη θαλείο κε νηθνλνκηθά ζηειέρε ελφο 

λνζνθνκείνπ απνθνκίδεη ηελ εληχπσζε φηη έλα βαζηθφ εκπφδην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαηα ηκήκα πξνυπνινγηζκνχ ζηα λνζνθνκεία ηεο Διιάδαο είλαη ε δπζθνιία ηνπ 
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ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ λα απνδερηεί ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο ηεο 

θαηάξηηζεο θαη ηεο ηήξεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηκήκαηφο ηνπο εληφο 

ζπγθεθξηκέλσλ πιαηζίσλ. 

Κνκβηθφ ζηνηρείν εδψ είλαη ε ηήξεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε ζπγθεθξηκέλν χςνο κε 

ηαπηφρξνλε ηήξεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ παξαγνκέλσλ απνηειεζκάησλ. 

Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί εδψ φηη ε εθπαίδεπζε ρξεηάδεηαη λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή, φρη λα δίλεη κφλν επηθαλεηαθή θαηαλφεζε θαη απνζπαζκαηηθέο 

γλψζεηο γηα ζέκαηα δηαρείξηζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ πνπ ελλννχκε ζηελ 

πεξίπησζε απηή εθπαίδεπζε είλαη ε κεηαθνξά ηερληθψλ πξνο ην ηαηξηθφ, ην 

λνζειεπηηθφ θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ ζηα 

δηαρεηξηζηηθά ηνπο θαζήθνληα. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

2.1. Δκπεηξία ζε άιιεο ρώξεο 

Σκεκαηηθνί πξνυπνινγηζκνί εθαξκφζηεθαλ γηα πξψηε θνξά ην 1980 ζε έλα γεληθφ 

λνζνθνκείν ζηε Γαιιία, ην Hôtel-Dieu, ζην θέληξν ηνπ Παξηζηνχ, ην νπνίν 

ιεηηνπξγνχζε κε ζθαηξηθφ πξνυπνινγηζκφ. Σν 1980, νη δαπάλεο παξνπζίαδαλ 

ππέξβαζε ηεο ηάμεο ηνπ 11% ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ελψ ε αχμεζε ζηηο 

λνζειείεο θαη ηηο εηζαγσγέο ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε. Ζ πεηξακαηηθή εθαξκνγή ησλ 

ηκεκαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ είρε σο απνηέιεζκα εμνηθνλφκεζε ηεο ηάμεο ηνπ 8,8% 

ζηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο θαη 18,7% ζηηο εηζαγσγέο (Besançon F., 1984).  

ηηο δεθαεηίεο ηνπ ’80 θαη ηνπ ’90 φιεο νη Δπξσπατθέο αιιά θαη ρψξεο φπσο νη ΖΠΑ, ε 

Απζηξαιία θαη ε Ν.Εειαλδία έδεημαλ ελδηαθέξνλ θαη εθάξκνζαλ ηνλ θαηά ηκήκα 

πξνυπνινγηζκφ ζηα πιαίζηα ησλ κεγάισλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα κε ζθνπφ 

ηνλ έιεγρν ησλ δηαξθψο δηνγθνχκελσλ δαπαλψλ πνπ απεηινχζαλ ηε βησζηκφηεηα 

νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. ηα ίδηα απηά πιαίζηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ εληάζζνληαη 
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θαη νη πξσηνβνπιίεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο είδνπο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηελ 

εηζαγσγή ηεο κεζφδνπ ηεο πξνζπκθσλεκέλεο πιεξσκήο (perspective method of 

payment). Δλψ θαη ηα δχν απηά κέηξα ζηφρεπαλ ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη ηε ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ, ε έλλνηα ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο είρε σο ζηφρν ηελ 

αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κέζσ ηνπ αληαγσληζκνχ εληφο ησλ λνζνθνκείσλ ελψ 

ε πξνζπκθσλεκέλε πιεξσκή είρε σο ζηφρν λα κεηαζέζεη επζχλε ζηα λνζνθνκεία 

ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ (Campanale Cristina, 

2011). 

Πξαγκαηηθά, ηελ πεξίνδν απφ ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ’80, ζε 

φιεο ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο αλαπηχρζεθαλ, γηα νηθνλνκηθνχο θπξίσο ιφγνπο αιιά φρη 

κφλν, «πνιηηηθέο πγείαο». ηα πιαίζηα ησλ πνιηηηθψλ απηψλ πνιιαπιαζηάζηεθαλ νη 

γηαηξνί ελψ ηδξχζεθαλ πνιιά λέα λνζνθνκεία, ηαηξεία θαη άιιεο δνκέο πγείαο. ε φιν 

απηφ ην πιέγκα, νη γηαηξνί είραλ θπξίαξρν ξφιν ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ζηελ 

θαηαλάισζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφνδν ηεο ηαηξηθήο 

ηερλνινγίαο, ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ αχμεζε ησλ ρξνλίσλ παζήζεσλ, 

ζπλέβαιε ζηε ζηαδηαθή αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία. πλεπψο, πνιιέο 

επξσπατθέο θαη άιιεο θπβεξλήζεηο επηρείξεζαλ δηάθνξεο κεηαξξπζκίζεηο κε ζθνπφ λα 

ζηεξίμνπλ ηε βησζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο ηνπο, κέζσ ηεο επηξξνήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ λνζνθνκεηαθψλ γηαηξψλ. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ θαηά ηκήκα πξνυπνινγηζκνχ (departmental budget ή clinical budget) 

ζηηο δηάθνξεο ρψξεο δελ έγηλε εχθνια θαη ζηηο πνιιέο κειέηεο / έξεπλεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί πάλσ ζην ζέκα απηφ σο ε ζεκαληηθφηεξε δπζθνιία αλαθέξεηαη ε 

δπζθνιία ησλ γηαηξψλ λα απνδερηνχλ έλα ξφιν νηθνλνκηθν-δηαρεηξηζηηθφ ελψ ε 

εθπαίδεπζή ηνπο θαη ε ηδενινγία ηνπο δελ εκπεξηείρε θάηη ηέηνην κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή 

θαη ελψ νη θπβεξλήζεηο δελ ηνπο ρνξεγνχζαλ ηαπηφρξνλα κε ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο 

θαη ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο θαη ηα αληίζηνηρα θίλεηξα. Παξαηεξνχκε φηη ε δπζθνιία 

είλαη νξγαλσζηαθνχ ραξαθηήξα θαη επαηζζεηνπνίεζεο – θηλεηνπνίεζεο ηνπ 

ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ. 

Οη φπνηεο δπζθνιίεο μεπεξάζηεθαλ κε πηνζέηεζε λέσλ πξαθηηθψλ ή πξαγκαηνπνίεζε 

πξνζαξκνγψλ απφ πιεπξάο ησλ θπβεξλήζεσλ αιιά θαη κε αμηνπνίεζε ηνπ 

επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ. Δπίζεο, ε 
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πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ πιεξνθνξηθή ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο πγείαο παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν εθφζνλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί αξθεηά αμηφπηζηα εξγαιεία / ινγηζκηθά 

γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε πξνυπνινγηζκψλ θαη γηα πξφζβαζε ζε 

νηθνλνκηθέο εθζέζεηο κε ζχλδεζή ηνπο κε κε νηθνλνκηθά ζηνηρεία. 

Πνιιέο κειέηεο πάλσ ζην ζέκα έρνπλ επηθεληξσζεί ζην ζέκα ησλ νξγαλσζηαθψλ 

αιιαγψλ θαη ηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ.  

 Γαλία 

ην άξζξν κε ζέκα «Απνθέληξσζε ηεο Δπζχλεο ηεο Γηαρείξηζεο: ε πεξίπησζε ησλ 

λνζνθνκείσλ ηεο Γαλίαο» (Thomas Pallesen θαη Lars Dahl Pedersen, 1993), ην νπνίν 

δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ International Journal of Health Planning and Management 

ην 1993, πξνζεγγίδεη απηφ αθξηβψο. Πψο, δειαδή, κηα ηέηνηα δηνηθεηηθή κεηαβνιή, 

φπσο είλαη ε εθαξκνγή ηνπ θαηά ηκήκα πξνυπνινγηζκνχ, επεξεάδεη ηε γεληθφηεξε 

δηνηθεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη εγθαζηζηά λέεο ηζνξξνπίεο. Πξηλ ηελ κεηαξξχζκηζε, 

ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ήηαλ ν Γηεπζπληήο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ν νπνίνο φκσο είρε πεξηνξηζκέλε εμνπζία λα επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο 

γηα ηηο δαπάλεο νη νπνίεο ιακβάλνληαλ είηε απφ θάζεηεο δνκέο (ε ηεξαξρία ηεο 

λνζειεπηηθήο) είηε απφ ηα δηάθνξα απηφλνκα ηκήκαηα (θιηληθέο). Γηα παξάδεηγκα, ε 

Γηεπζχλνπζα ήηαλ απνθιεηζηηθά ππεχζπλε γηα νηηδήπνηε ζπλέβαηλε ζ’ απηήλ ηελ 

εκηαπηφλνκε ηεξαξρία, δειαδή ηνπ 45% ηνπ πξνζσπηθνχ. Απφ ηελ άιιε, νη απηφλνκνη 

«θιηληθάξρεο» επέιεγαλ έλαλ εμ απηψλ λα ηνπο εθπξνζσπεί ζε θεληξηθφ επίπεδν αιιά 

απηφο ήηαλ έλαο κεηαμχ νκνίσλ θαη δελ είρε θάπνηα κνξθή εμνπζίαο επί ησλ ππνινίπσλ 

– ε ζρέζε ηνπ ήηαλ πεξηζζφηεξν πξνζσπηθή θαη πνιηηηθή παξά επαγγεικαηηθή. Ζ 

κεηαξξχζκηζε άιιαμε άξδελ ηε δνκή απηνχ ηνπ ηξίπηπρνπ εκηαπηφλνκνπ κνληέινπ θαη 

θαζηέξσζε ηελ δηνηθεηηθή νκάδα ε νπνία πιένλ απνηειείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή, ηελ 

Γηεπζχληξηα Ννζειεχηξηα (chief nurse) θαη έλαλ δηνξηζκέλν Γηεπζπληή γηαηξφ (chief 

doctor) νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ζπιινγηθά θαη έρνπλ απφ θνηλνχ ηελ εμνπζία θαη ηελ 

επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ. Καη σο νκάδα ζπκπεξηθέξνληαη ζπιινγηθά 

θαη νκνηφκνξθα. Παξαθάησ, ζε επίπεδν ηκήκαηνο, γίλνληαη αληίζηνηρεο ζεκαληηθέο 

κεηαβνιέο. ε θάζε ηκήκα πξνΐζηαληαη ν ππεχζπλνο γηαηξφο θαη ε ππεχζπλε 

λνζειεχηξηα. Απηνί, απφ θνηλνχ, έρνπλ ηελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο θαη 

ιακβάλνπλ απφ θνηλνχ ηηο απνθάζεηο, νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε ηνπ 
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πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηκήκαηφο ηνπο, κε ηα φξηα πνπ νξίδνληαη ζ’ απηφλ απφ ην 

θεληξηθφ επίπεδν. Ζ δηαρείξηζε απηή πεξηιακβάλεη ηηο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα 

αλαιψζηκα, ηηο ππεξεζίεο, ηα θάξκαθα θαη κηθξέο επελδχζεηο ελψ νη δαπάλεο απηέο δελ 

πξέπεη λα μεθεχγνπλ απφ ηνλ πξνβιεπφκελν πξνυπνινγηζκφ. Παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη 

κηα απηνλνκία ζηε δηαρείξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε επίπεδν ηκήκαηνο θαη ην θξίζηκν 

εξψηεκα ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ε δηαηήξεζε ησλ εθξνψλ ηνπ ηκήκαηνο κε ηελ 

ηήξεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη φρη κείσζε ηεο απφδνζεο. Αλαθέξεηαη ην κήλπκα 

πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο:“keep your budgets and keep your output level”. 

 Βξεηαλία 

ηελ πεξίπησζε ηεο Βξεηαλίαο, νη αληηζηάζεηο ησλ γηαηξψλ ηνπ NHS μεπεξάζηεθαλ κε 

ηελ εηζαγσγή ζπζηήκαηνο επηβξάβεπζεο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα, ηελ πξφζιεςε 

λέσλ κάλαηδεξ εθηφο NHS θαη κε ηε βειηίσζε ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο 

θαη ησλ ππφ κεηαξξχζκηζε λνζνθνκείσλ. Ζ βειηίσζε απηή πεξηιάκβαλε βαζχηεξεο 

κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ λνζνθνκείσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ζηηο 

αιιαγέο θαη θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ κεηαβνιψλ (Broadbent J, 1991). 

 Γεξκαλία θαη Ηηαιία 

Μηα ζπγθξηηηθή κειέηε γηα ηε Γεξκαλία θαη ηελ Ηηαιία (Jacobs K, 2004) θαηέδεημε φηη 

ε ζπνπδαηφηεηα πνπ απέδηδαλ νη θιηληθνί γηαηξνί ζην θφζηνο απμήζεθε. Ζ εηζαγσγή 

ηνπ θφζηνπο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ζηηο θιηληθέο πεξηγξάθηεθε σο «δηεξεχλεζε 

δηαθνξεηηθψλ ζεξαπεηψλ θαη επηινγήο θαξκάθσλ θαη επηινγή ηεο θζελφηεξεο εάλ ηα 

θιηληθά απνηειέζκαηα ήηαλ ηα ίδηα».  

ηε Γεξκαλία ε θαηάζηαζε απηή δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ πξφηαζε ηεο εηζαγσγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ GRGs. Μέζα ζ’ απηή ηε κεηαξξχζκηζε θαηέζηε 

ζαθέο φηη αλακελφηαλ απφ ηνπο γηαηξνχο λα είλαη ππεχζπλνη φρη κφλν γηα θιηληθά αιιά 

θαη γηα νηθνλνκηθά ζέκαηα. Απηφ δεκηνχξγεζε πίεζε πάλσ ζηνπο γηαηξνχο: 

αηζζάλζεθαλ φηη ην λνζνθνκείν ηνπο ζα βξηζθφηαλ ζε δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

εάλ εθείλνη δελ έδηλαλ ζεκαζία ζην θφζηνο. Καη παξφηη παξαδέρνληαλ ηε δπζθνιία 

ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ην ζχζηεκα ησλ DRGs, ν θφβνο γηα πηζαλά νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα ζην λνζνθνκείν ηνπο απνδείρηεθε έλα ηζρπξφ θίλεηξν γηα λα κάζνπλ ην 

λέν ζχζηεκα. 
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ηελ Ηηαιία ε ζηαδηαθή είζνδνο ηνπ θφζηνπο ζην ζχζηεκα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ζηηο 

θιηληθέο ζεσξήζεθε σο ζπλέπεηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ 1995 νη νπνίεο εηζήγαγαλ ηηο 

δαπάλεο σο κέξνο ηεο κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο. Έηζη, αλαηέζεθε ζηνπο γηαηξνχο ε 

επζχλε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ηκήκαηφο ηνπο κε ζρέζε θφζηνπο – απνηειέζκαηνο. 

Γεκηνπξγήζεθε κε ηνλ ηξφπν απηφ έλα ζχζηεκα ζθνπψλ θαη ζηφρσλ θαη ε επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ζπλδέζεθε κε ην χςνο ηνπ κηζζνχ, απμάλνληαο έηζη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

γηαηξψλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηελ ελεκέξσζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ. 

 Ννξβεγία 

ηα πξψηα βήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαηά ηκήκα πξνυπνινγηζκνχ ζηα λνζνθνκεία 

ηεο Ννξβεγίαο ην ζχζηεκα εκθάληδε απνηπρία δηφηη δελ απνδφζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ζ’ απηφ απφ ηα πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα (County Councils) θαη έηζη δελ αζθήζεθε ε 

απαξαίηεηε πίεζε πξνο ηνπο γηαηξνχο ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Σα πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα ζεψξεζαλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ σο θάηη 

ην απνιχησο ηππηθφ θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ηνλ θαηάξηηδαλ φια ζεσξνχληαλ εληάμεη 

αλεμάξηεηα κε ην πεξηερφκελφ ηνπ. Καηά ζπλέπεηα, ε παξακνλή εληφο ησλ νξίσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ δελ ζεσξείην θάηη ζεκαληηθφ θαη δελ ζπλέδεαλ ηηο ππεξβάζεηο ησλ 

δαπαλψλ κε θάπνηα επίπιεμε. Οη γηαηξνί, κε ηε ζεηξά ηνπο δελ αηζζάλνληαλ ηελ αλάγθε 

ηεο παξακνλήο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εθφζνλ θπξηαξρνχζε ε άπνςε φηη 

ην λνζνθνκείν ζα παίξλεη πάληα φ,ηη ρξεηάδεηαη επεηδή ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην ζα 

πιεξψλεη ην ινγαξηαζκφ. Έηζη,  ν πξνυπνινγηζκφο εδψ αληηκεησπίζηεθε σο επέιηθηνο 

πξνυπνινγηζκφο (flexible budget), ν νπνίνο κπνξνχζε λα αλαζεσξείηαη θαη ηα 

ειιείκκαηά ηνπ λα θαιχπηνληαη απφ πξφζζεηνπο θξαηηθνχο πφξνπο (Pettersen, 1995). 

 Απζηξαιία 

Μηα κειέηε πνπ δηεμήρζε κε εξσηεκαηνιφγηα ζε γηαηξνχο ελφο κεγάινπ λνζνθνκείνπ 

ζηελ Απζηξαιία πξνζέγγηζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξα ε 

εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ πξαθηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη ζπγθξνχζεηο 

κεηαμχ αηνκηθψλ επαγγεικαηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ θαη πεξηβάιινληνο ειέγρνπ. Ζ 

έλλνηα ηεο ζχγθξνπζεο εδψ κπνξεί λα δνζεί κε έλα παξάδεηγκα φπνπ κηα ζχγθξνπζε 

κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί αλάκεζα ζηα ζηάληαξληο ελφο αηφκνπ θαη ζηελ απαηηνχκελε 

απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπκπεξηθνξά. Ζ κειέηε απηή (Abernethy and Stoelwinder, 

1995), παξαηήξεζε φηη νη παξαδνζηαθέο κνξθέο ειέγρνπ πνπ βαζίδνληαη ζηηο εθξνέο 
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είλαη πην πηζαλφ λα δεκηνπξγήζνπλ ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηα άηνκα θαη ζηνπο 

κεραληζκνχο ειέγρνπ. Πξφηεηλε, ινηπφλ ηξείο ηξφπνπο ψζηε λα απνθεχγνληαη ηέηνηεο 

ζπγθξνχζεηο: Πξψηνλ, νη επαγγεικαηηθνί νξγαληζκνί πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε 

πνιηηηθέο θνηλσληθήο απνδνρήο θαη εθπαίδεπζεο ψζηε λα ελζαξξχλνληαη νη 

επαγγεικαηίεο λα πξναζπίδνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαη παξάιιεια λα απνδέρνληαη 

ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αμίεο ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ ειεγθηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γεχηεξνλ, 

ρξεηάδεηαη ε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ νξγαλσζηαθνχ πεξηβάιινληνο φπνπ νη αμίεο θαη 

νη ζηφρνη ησλ επαγγεικαηηψλ αλαγλσξίδνληαη θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο 

νξγαλσζηαθνχο ζηφρνπο θαη έηζη νη επαγγεικαηίεο αληηιακβάλνληαη φηη κπνξνχλ 

θαιχηεξα λα επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε ησλ δηθψλ ηνπο ζηφρσλ κέζα απφ ηελ επίηεπμε 

ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ. Σέινο, ζε ζρέζε κε ηνλ έιεγρν ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή απηνλνκία, ζεκεηψλεη φηη φηαλ ε επίβιεςε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη απφ 

εηδηθνχο επαγγεικαηίεο, ν έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζεσξείηαη σο έλα απνδεθηφ 

εξγαιείν ειέγρνπ. 

 Νέα Εειαλδία 

ηε Νέα Εειαλδία, νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ έγηλαλ ζηφρεπαλ ζηελ πξναγσγή ησλ 

λνζνθνκείσλ ζε «επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο». Σα λνζνθνκεία εηζήγαγαλ ηελ ηκεκαηηθή 

(θαηά ηκήκα) δνκή θαη νη γηαηξνί έγηλαλ ππφινγνη γηα ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ ζθνπηά 

ησλ εζφδσλ ηνπ ηκήκαηφο ηνπο. Σα έζνδα κεηξψληαη εδψ αλάινγα κε ηηο εθξνέο, 

ππνινγίδνληαο ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ αζζελψλ πνπ λνζειεχηεθαλ θαη 

πξνζαξκνζκέλα ζε δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη θφζηνπο φπσο ε δηάξθεηα λνζειείαο 

θαη νη δαπάλεο ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. Δδψ νη γηαηξνί έπξεπε λα ιεηηνπξγνχλ 

απνηειεζκαηηθά θαη λα θξαηνχλ ηηο δαπάλεο ηνπο εληφο ησλ εζφδσλ πνπ ειάκβαλαλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ν θφβνο ηεο απψιεηαο κέξνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο πίεδε 

ηνπο γηαηξνχο νη νπνίνη πιένλ άξρηζαλ λα δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνπο 

νηθνλνκηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο (Lawrence S ,1997). 

 Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ο Γηεπζπληήο Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ ηεο Louisville 

ζηελ πνιηηεία ηνπ Κεληάθπ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ αλαθέξεη πψο έλα ζπγθεθξηκέλν 

ινγηζκηθφ βνήζεζε ηνπο επηθεθαιήο ησλ ηκεκάησλ λα ηεξνχλ θαιχηεξα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπο θαη δειψλεη φηη κε θαιχηεξε θαη πην έγθαηξε πιεξνθφξεζε, νη 
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δηεπζπληέο κπνξνχλ λα θάλνπλ θαιχηεξα ηε δνπιεηά ηνπο, λα θξνληίδνπλ δειαδή ηα 

ρξήκαηα, ηα ηκήκαηά ηνπο θαη ηνπο αζζελείο πνπ πεξηζάιπνπλ. Ζ πεξίπησζε απηή 

αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα κηαο εηαηξείαο ε νπνία πξνκεζεχεη ινγηζκηθά ηέηνηνπ 

είδνπο ζε δηαθφξσλ εηδψλ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πξφθεηηαη γηα έλα κεγάιν 

γεληθφ λνζνθνκείν κε πεξίπνπ 50 δηεπζπληέο λα δηαρεηξίδνληαη αληίζηνηρα ηκήκαηα θαη 

λα αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα ζηελ παξακνλή εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο ιφγσ ηεο 

κε έγθαηξεο πιεξνθφξεζήο ηνπο κέζσ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ. Ζ αλάγθε 

ησλ δηεπζπληψλ απηψλ ήηαλ ηφζν ζην λα ιακβάλνπλ ηελ πιεξνθφξεζε απηή φζν θαη 

ζην λα αληηιακβάλνληαη ηελ αηηία ηεο ππέξβαζεο ηεο δαπάλεο ψζηε λα κπνξνχλ λα 

πξνβαίλνπλ ζηηο αλάινγεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο. 

Όιεο νη παξαπάλσ αλαθνξέο ζε δηάθνξεο ρψξεο ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαηά 

ηκήκα πξνυπνινγηζκνχ απνδεηθλχνπλ φηη ζε φιν ηνλ θφζκν έρεη επηθξαηήζεη ε 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή θαηάξηηζεο θαη ηήξεζεο πξνυπνινγηζκνχ σο ην πιένλ 

ελδεδεηγκέλν δηαρεηξηζηηθφ θαη ειεγθηηθφ εξγαιείν. Οη πξνζπάζεηεο δε ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, ησλ θξαηηθψλ δηνηθήζεσλ θαη ηεο αγνξάο (π.ρ. εηαηξείεο 

ινγηζηηθήο θαη κεραλνξγάλσζεο) πεξηζηξέθνληαη ζην πψο ζα βνεζήζνπλ ηνπο 

δηεπζπληέο ησλ ηκεκάησλ ελφο λνζνθνκείνπ λα δηαρεηξίδνληαη ηα νηθνλνκηθά ηνπο – λα 

ειέγρνπλ, δειαδή, ηηο δαπάλεο ηνπο. 

 

2.2. Πξαγκαηηθόηεηα ζηελ Διιάδα 

2.2.1. Ννκνζεζία 

 

Μεηά ηε κεγάιε κεηαξξχζκηζε πνπ επέθεξε ν Ν.1397/1983 κε ηελ ίδξπζε ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο, έγηλαλ αξθεηέο πξνζπάζεηεο ψζηε λα εγθαηαζηαζνχλ πιαίζηα 

νξζήο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ζαθνχο απεηθφληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ 

λνζνθνκείσλ.  

εκαληηθά παξαδείγκαηα ησλ πξνζπαζεηψλ απηψλ είλαη: 

  ν Νφκνο 2071/1992 πεξί εθζπγρξνληζκνχ θαη νξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πγείαο, ην άξζξν 49 παξ.2 ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεη «...θαζνξίδεη εληαίν πιαίζην 
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αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ψζηε απηνί λα ζηνηρεηνζεηνχληαη επί κεδεληθήο βάζεσο.», 

 Ο Νφκνο 2519/1997 πεξί αλάπηπμεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ΔΤ, νξγάλσζεο 

ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ξπζκίζεηο γηα ην θάξκαθν θαη άιιεο δηαηάμεηο, ην 

άξζξν 29 παξ.1 θαη 2 ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεη ηελ εηζαγσγή θιεηζηνχ θαηά ηκήκα 

πξνυπνινγηζκνχ ζηα λνζνθνκεία, 

 Ο Νφκνο 2889/2001 πεξί βειηίσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο, ν νπνίνο πξνβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ζηα Ννζνθνκεία θαη ην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε 

επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ δξάζεο, 

 Ζ Μειέηε γηα ηνλ «Οδεγφ Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ησλ 

Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ»  πνπ εθπνλήζεθε απφ ηελ Οκάδα Επηρεηξεζηαθήο 

Έξεπλαο θαη Δηνίθεζεο Υπεξεζηψλ Υγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ βάζεη ηεο 

Απφθαζεο Τπ.αξ 261/Φ 412.6 / 18-2-2002 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο θαη ζην Παξάξηεκα ηεο νπνίαο ππάξρεη νδεγφο γηα ηελ θαηάξηηζε 

ηκεκαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ, 

 

 To Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 146/2003 πεξί νξηζκνχ θαη πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ 

ρξφλνπ ελάξμεσο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Γεκνζίσλ 

Μνλάδσλ Τγείαο, 

 Ζ θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ4α/νηθ1320/98, ΦΔΚ 99Β πεξί νξηζκνχ 

λνζειίσλ λνζνθνκείσλ 

 H Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ4α/νηθ 85649/27.7.2011 «Κιεηζηά Δλνπνηεκέλα 

Ννζήιηα θαη Ζκεξήζην Ννζήιην ζην ΔΤ» 

Όια ηα παξαπάλσ απνδεηθλχνπλ ηφζν ηνλ πξνβιεκαηηζκφ φζν θαη ηελ πξνζπάζεηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ λνζνθνκείσλ κέζα ζε έλα κεηαξξπζκηζηηθφ πλεχκα απφ πιεπξάο 

ηνπ λνκνζέηε θαη ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Δπίζεο, απνδεηθλχνπλ ηε 

δπζθνιία εθαξκνγήο ηνπο. Απηή νθείιεηαη θπξίσο ζε κηα ζεηξά πξνθιήζεσλ πνπ 

έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ θπξίσο ζε επίπεδν κνλάδσλ πγείαο, δηζηαγκψλ ζρεηηθά κε 
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ην φιν εγρείξεκα ηνπ θιεηζηνχ θαηά ηκήκα πξνυπνινγηζκνχ θαη, ελδερνκέλσο, 

ακθηζβεηήζεσλ γχξσ απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ή αθφκα θαη ηα νθέιε ηνπ 

εγρεηξήκαηνο. 

ε κηα ηζηνξηθή επηζθφπεζε πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2007 (Κνπξήο Γαβξηήι, νπιηψηεο 

Κπξηάθνο, Φηιαιήζεο Αλαζηάζηνο) ε νξγαλσηηθή παζνγέλεηα ηνπ ειιεληθνχ 

ζπζηήκαηνο πγείαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ειιεηκκαηηθή ζρέζε κεηαμχ ππεξεζηψλ πγείαο 

θαη πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 

θαη απφ αλαπνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ. Θεσξείηαη φηη ε απνηπρίεο ησλ 

πγεηνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ νθείινληαη ζε έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο θαη ζε 

έιιεηςε ζπζηεκαηηθφηεηαο γηα ηελ πξνπαξαζθεπή θαη πινπνίεζε ησλ ζρεδηαζκψλ. 

Πξνηείλεηαη, δε, νη επφκελεο κεηαξξπζκίζεηο λα πεξηιακβάλνπλ πνιηηηθή βνχιεζε 

ζπλδπαζκέλε κε δηαθνκκαηηθή ζπλεξγαζία, λα ζηεξίδνληαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ θαη λα δίλνπλ θίλεηξα θαη λα 

βνεζνχλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηα λέα νξγαλσζηαθά 

πεξηβάιινληα. 

 

2.2.2. Οηθνλνκηθά θαη νξγαλωηηθά δεδνκέλα 

χκθσλα κε ηελ Δλδηάκεζε Έθζεζε ηεο Αλεμάξηεηεο Οκάδαο Δξγαζίαο Δηδηθψλ 

Δκπεηξνγλσκφλσλ ζηνλ Σνκέα ηεο Τγείαο (2011), ην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα 

εθαξκφδεηαη απφ φια ηα δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο (132) ελψ πάλσ απφ ην 90% 

ησλ λνζνθνκείσλ απηψλ δεκνζίεπζαλ ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο γηα ηα έηε 2009 θαη 

2010. Αλαθέξεηαη, επίζεο, φηη ζηα 125 απφ ηα 132 λνζνθνκεία έρεη επηηεπρζεί ε 

κεραλνγξάθεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πιηθψλ, ηνπ θαξκαθείνπ θαη ηνπ γεληθνχ 

ινγηζηεξίνπ ελψ ε κεραλνγξάθεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ γξαθείνπ θίλεζεο θαη ηνπ 

ινγηζηεξίνπ αζζελψλ έρεη επηηεπρζεί ζε 117 λνζνθνκεία.  

Οη παξαπάλσ αλαθεξφκελεο εμειίμεηο ζηα λνζνθνκεία έρνπλ θαηαζηήζεη εχθνιε ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. 

Πνιιά πξάγκαηα πνπ ζην παξειζφλ ζεσξνχληαλ πξνυπνζέζεηο γηα λα εθαξκνζηεί ν 

θαηά ηκήκα πξνυπνινγηζκφο είηε έρνπλ πιένλ εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ελψ 
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νξηζκέλα έπαςαλ λα ζεσξνχληαη σο πξνυπνζέζεηο αιιά απιά σο ππνζηεξηθηηθά 

εξγαιεία. 

ηνλ «Οδεγφ Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ» 

(2002), σο πξνυπνζέζεηο αλαθέξνληαη: 

 Η θαηαλφεζε απφ φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο γηα ηελ αλάγθε χπαξμεο ησλ 

ηκεκαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ησλ βαζηθψλ αξρψλ εθαξκνγήο ηνπο, 

 Η χπαξμε θαη αλάπηπμε Σηξαηεγηθψλ θαη Επηρεηξεζηαθψλ Σρεδίσλ 

(αληηθεηκεληθνί ζηφρνη – ζθνπνί), 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ηεξαξρηθψλ θαη άιισλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη ηεο 

θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ, 

 Η εηζαγσγή κεραληζκψλ ειέγρνπ – ζπληνληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο 

 Η ρξήζε Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο 

 Η κεραλνγξάθεζε – εθπαίδεπζε 

 Ο πξνζδηνξηζκφο Κέληξσλ Κφζηνπο 

Απφ ηα εθηά απηά ζεκεία, κφλν ην πξψην, ην ηξίην θαη ην ηειεπηαίν κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ πιένλ σο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο δηφηη φια ηα ππφινηπα έρνπλ 

ηθαλνπνηεζεί. Ζ εηζαγσγή ειέγρνπ – ζπληνληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο θαιχπηεηαη απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ESYNET, ε ρξήζε ηεο Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο έρεη 

πξνρσξήζεη κε ην Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ ρέδην θαη ηε Μεραλνγξάθεζε ησλ 

Λνγηζηεξίσλ, ε κεραλνγξάθεζε έρεη πξνρσξήζεη θαη πξφθεηηαη λα επεθηαζεί θαη 

βειηησζεί (βι.παξαθάησ 2.2.2.3). Παξφηη ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη δελ 

ιεηηνπξγνχλ νη δηαδηθαζίεο απηέο κε απφιπηα ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν θαη φηη γίλεηαη 

αξθεηά ζηαδηαθά ε ελζσκάησζή ηνπο, απνηεινχλ κηα ζνβαξή εμέιημε. 

 

2.2.2.1. Σακεηαθόο ή πξαγκαηηθόο πξνϋπνινγηζκόο, Υξέε 

Ζ πηνζέηεζε ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Τγείαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηα άιια ζρεηηθά λνκνζεηηθά θείκελα απνηέιεζε 
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έλα ζεκαληηθφ ζεκείν πξνφδνπ. Έηζη, ελψ ζπλερίδεη λα ηεξείηαη ην Γεκφζην Λνγηζηηθφ, 

ε εηθφλα πνπ απνηππψλεηαη γηα ην θάζε λνζνθνκείν μερσξηζηά είλαη δπλαηφ λα είλαη 

μεθάζαξε θαη αμηνινγήζηκε. 

Ο ηακεηαθφο πξνυπνινγηζκφο ζηελ νπζία απεηθνλίδεη ηηο εηζπξάμεηο θαη ηηο πιεξσκέο, 

ρσξίο λα ηηο εληάζζεη ζε θάπνηα ινγηθή θφζηνπο θαη παξνρήο ππεξεζίαο. Ο ηξφπνο 

απηφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ καο γίλεη ηε δπλαηφηεηα αλά πάζα ζηηγκή λα γλσξίδνπκε 

πφζα έρνπκε πιεξψζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη πφζα έρνπκε 

εηζπξάμεη. Απηφ, γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, θπξίσο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

δηαζεζίκσλ ππνινίπσλ εμππεξεηεί ην Γεκφζην Λνγηζηηθφ. 

Ζ θαηά ζεηξά εηψλ ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ λνζνθνκείσλ κε ηνλ ηακεηαθφ απηφ 

ηξφπν παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηαηεξνχζε απνζπλδεδεκέλα ηα 

νηθνλνκηθά απφ ηα παξαγσγηθά ζηνηρεία, φπνπ δειαδή νη θιηληθέο – ηα ηκήκαηα δελ 

ζεσξνχζαλ φηη έρνπλ θάπνηα εκπινθή ζηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο νη δαπάλεο πξαγκαηνπνηνχληαη αθξηβψο απφ ηα ηκήκαηα 

απηά ή ηηο θιηληθέο. Οη εμεηάζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζηνπο αζζελείο θαζψο θαη ηα πιηθά θαη 

ηα θάξκαθα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ παξαγγέιλνληαη απφ ηα ηειηθά ηκήκαηα θαη 

θαλέλαο δηνηθεηηθφο ππάιιεινο δελ ζα είρε νχηε ηε γλψζε νχηε ηε δηθαηνδνζία λα 

ειέγμεη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ζηηο επηινγέο ηνπ. 

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ηακεηαθφ πξνυπνινγηζκφ, αλ θαη φρη κφλνλ 

απηφλ, είλαη φηη εχθνια κπνξεί λα δεηεζεί αλαζεψξεζε ή ηξνπνπνίεζή ηνπ. Σν ζχλεζεο 

είλαη νη πξνυπνινγηζκνί απηνί λα είλαη θαηά θαλφλα ειιεηκκαηηθνί θαη λα δεηείηαη 

επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζή ηνπο, ρσξίο πεξαηηέξσ αηηηνινγία, πέξαλ ίζσο ηεο αλαθνξάο 

ησλ ΚΑΔ. 

Αληηζέησο,  πξαγκαηηθφο πξνυπνινγηζκφο, ρσξίο λα ελλννχκε φηη ν ηακεηαθφο 

βξίζθεηαη εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο, είλαη εθείλνο πνπ ζηεξίδεηαη ζην ζπλνιηθφ θφζηνο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ απεηθνλίδνληαο ην θάζε μερσξηζηφ ηνπ κέξνο θαη ηνπ 

νπνίνπ νη δαπάλεο αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ή πξάμεηο. ηελ 

πεξίπησζή ηνπ κπνξνχκε λα αμηνινγνχκε ηηο δαπάλεο ζε ζρέζε κε ην παξαγφκελν 

απνηέιεζκα. 
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Με έλαλ ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζρεηηθά αθξηβείο πξνβιέςεηο ζηελ πεξίπησζε 

απηή δελ ζα κπνξνχζε θαλείο λα παξαηεξήζεη κεγάιεο απνθιίζεηο κεηαμχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ. 

ρήκα 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 2 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, φκσο, νη απνθιίζεηο κεηαμχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ δελ νθείινληαη κφλν ζηελ ζσζηή ή φρη πξφβιεςε ή 

ζηελ πηζηή ή φρη ηήξεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Οθείιεηαη ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ ζηε 

ζπζψξεπζε ρξεψλ απφ πιεπξάο ησλ λνζνθνκείσλ ιφγσ ηεο κε έγθαηξεο είζπξαμεο απφ 
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ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ησλ απαηηήζεψλ ηνπο. ην ζρήκα 1 θαη ζην ζρήκα δχν 

βιέπνπκε ζε κηα δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε πφζν απέρεη ν πξνυπνινγηζκφο απφ ηνλ 

απνινγηζκφ ζε δχν κεγάια λνζνθνκεία ηεο Αζήλαο (εκηλαξηαθή Δξγαζία ζηελ 

ΔΓΓ/Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο 2011) φπσο επίζεο ην πψο ηείλεη λα θιείζεη ε 

κεηαμχ ηνπο ςαιίδα ην 2010, απνηππψλνληαο έηζη ηε ξχζκηζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην ηέινο ηνπ 2010 γηα ρξέε κέρξη θαη ην 2009. 

Μπνξνχκε εδψ λα θάλνπκε ηελ αζθαιή παξαηήξεζε φηη λαη κελ ν πξνυπνινγηζκφο δελ 

πξέπεη λα είλαη ηακεηαθφο θαη λα απνηειεί έηζη κηα δηνηθεηηθή πξάμε θελήο άιινπ 

νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ, αιιά θαη φηαλ είλαη πξαγκαηηθφο λα ζηεξίδεηαη ζε έλα 

ζχζηεκα έγθαηξεο πιεξσκήο ησλ παξαζρεζεζνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

Καη απηφ δηφηη φηαλ ζηηο γλσζηέο «ξπζκίζεηο ρξεψλ» πξαγκαηνπνηείηαη δηαγξαθή 

απαηηήζεσλ ησλ λνζνθνκείσλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία γηα ην ζχλνιν ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πάιη έρνπκε έλα κε πξαγκαηηθφ αιιά ηακεηαθφ 

ηξφπν ξχζκηζεο. 

 

2.2.2.2. Σν δήηεκα ηεο επάξθεηαο ηωλ νηθνλνκηθώλ δεδνκέλωλ 

Ο ηξφπνο ηήξεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ δίλεη ζαθή εηθφλα γηα ηηο αλαιψζεηο 

ηνπ θάζε ηκήκαηνο. Με ηνλ ηξφπν πνπ ηεξνχληαη ηα δεδνκέλα ηφζν ζην Λνγηζηήξην 

αιιά θαη ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Τγεηνλνκηθνχ Τιηθνχ 

θαη Φαξκαθείνπ είλαη γλσζηφ αλά πάζα ζηηγκή ην ηη έρεη παξαγγείιεη θαη ην ηη έρεη 

παξαιάβεη ην θάζε ηκήκα. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν είλαη γλσζηφ ην πξνζσπηθφ πνπ 

εξγάδεηαη ζην θάζε ηκήκα θαζψο θαη ε ακνηβέο ηνπ. 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν είλαη γλσζηά άιια δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηα θνηλά ιεηηνπξγηθά 

έμνδα ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα επηκεξίδνληαη ζην θάζε ηκήκα κε ηνλ ηξφπν πνπ 

αλαθέξεηαη ζην ππνθεθάιαην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ Κέληξσλ Κφζηνπο / 

Τπεπζπλφηεηαο. 

ε φ,ηη αθνξά ζηα έζνδα, εθηφο φηη κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θαη πξνυπνινγηζηνχλ κε 

ηε ρξήζε ηεο λέαο κεζφδνπ ΚΔΝ, δελ απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηνλ ηκεκαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ πνπ είλαη δπλαηφλ λα θαηαξηίδεηαη θαη λα παξαθνινπζείηαη απφ ηελ 
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πιεπξά ησλ εμφδσλ ελψ ε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ κπνξεί λα γίλεηαη φρη ζε επίπεδν 

ηκήκαηνο αιιά ζε θεληξηθφ επίπεδν. 

 

2.2.2.3. Σν δήηεκα ηεο επάξθεηαο ηεο Μεραλνγξάθεζεο 

Ζ κεραλνγξάθεζε ησλ λνζνθνκείσλ ζε ζρέζε κε ην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα ππήξμε 

επίζεο κηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή πξφνδνο ζε ζρέζε κε ην ππφ ζπδήηεζε ζέκα. Ήδε, 

ζχκθσλα κε ηελ Δλδηάκεζε Έθζεζε ηεο Αλεμάξηεηεο Οκάδαο Δξγαζίαο Δηδηθψλ 

Δκπεηξνγλσκφλσλ ζηνλ Σνκέα ηεο Τγείαο ζηα 125 απφ ηα 132 λνζνθνκεία έρεη 

επηηεπρζεί ε κεραλνγξάθεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πιηθψλ, ηνπ θαξκαθείνπ θαη ηνπ 

γεληθνχ ινγηζηεξίνπ ελψ ζε 117 έρεη επηηεπρζεί ε κεραλνγξάθεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

γξαθείνπ θίλεζεο θαη ηνπ ινγηζηεξίνπ αζζελψλ. 

Σν εξψηεκά καο εδψ είλαη εάλ ηα ινγηζκηθά πνπ δηαζέηεη ην θάζε λνζνθνκείν είλαη 

εληαία ή δηαθνξεηηθά. Παξφηη ζα εμππεξεηνχζε λα είλαη εληαία, απηφ ζα νδεγνχζε ζε 

πξνηίκεζε κηαο θαη κφλεο εηαηξείαο πνπ ζα πξνκήζεπε θαη ζα ζπληεξνχζε ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, πξάγκα πνπ δελ είλαη ζχκθσλν κε ηνλ αληαγσληζκφ ηεο 

αγνξάο. Σν φηη δελ είλαη ή δελ κπνξνχλ λα είλαη εληαία δελ ζπκαίλεη φηη δελ κπνξνχλ λα 

είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο. Πξαγκαηηθά, ε ζπκβαηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ είλαη θαίξην 

δήηεκα πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη θεληξηθή εηθφλα ζε επίπεδν Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο 

(Τ.Πε) θαη ζε επίπεδν Κεληξηθήο Γηνίθεζεο – Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

Παξφηη, ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Έθζεζε, ε πιεηνλφηεηα ησλ λνζνθνκείσλ 

δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηε βαζηθή κεραλνγξάθεζε, πνιιά απφ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα 

ινγηζκηθά είλαη παξσρεκέλα θαη νξηζκέλα δελ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηνπ λνζνθνκείνπ 

θαη κπνξεί λα ζπλαληήζνπκε έλα λνζνθνκείν κε ηξία δηαθνξεηηθά ινγηζκηθά πνπ είλαη 

θαη αζχκβαηα κεηαμχ ηνπο.  

ηελ Πξνθήξπμε Αλνηθηνχ Γηεζλνχο Γηαγσληζκνχ επηινγήο Αλαδφρνπ γηα ην έξγν 

«Αλάπηπμε θαη Βειηίσζε πζηεκάησλ Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Ννζνθνκείσλ κε ηελ ρξήζε Μεραλνγξαθεκέλνπ 

Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο» (2011), βιέπνπκε κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα λα 

βειηησζεί ε κεραλνγξάθεζε ησλ λνζνθνκείσλ ζε ηνπιάρηζηνλ 54 λνζνθνκεία ηεο 

ρψξαο. Οη Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο λνζνθνκείσλ αθνξνχλ 4 ηνκείο: 
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 Σελ θαηαγξαθή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ-ινγηζηηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, 

 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα ηελ νξγάλσζε δσλ δηαδηθαζηψλ ησλ επηκέξνπο 

ηκεκάησλ ησλ λνζνθνκείσλ, φπσο δηαρείξηζε-πιηθνχ-απνζήθεο-θαξκαθείν, 

ινγηζηήξην αζζελψλ, νηθνλνκηθή ππεξεζία 

 Τπεξεζίεο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γεληθήο θαη 

αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ ζην Ννζνθνκείν 

 πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο ππνζηήξημεο. 

 

Σν έξγν απηφ, πνπ είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Διιάδα θαηά 20% θαη θαηά 

80% απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΠΑ 2007-2013), αλακέλεηαη ,κεηαμχ 

άιισλ, λα θαιχςεη έλα ζεκαληηθφ θελφ πνπ ππάξρεη ζήκεξα ζηα ζηειέρε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο κε απψηεξν ζηφρν «ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ θαη απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ησλ ηαηξνθαξκαθεπηηθψλ θαη 

λνζειεπηηθψλ δαπαλψλ θαη ηελ αλαβάζκηζε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ησλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο πνπ ιακβάλεη ν πνιίηεο κέζσ ηεο αληίζηνηρεο αλαβάζκηζεο ηνπ 

ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ηεο πγείαο αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ αμηνπνίεζήο ηνπ». 

 

ε ζρέζε κε ηνλ θαηά ηκήκα πξνυπνινγηζκφ, ζίγνπξα νη βειηηψζεηο απηέο ζα 

βνεζήζνπλ θαηά πνιχ ηελ εθαξκνγή ηνπ, ε νπνία φκσο κπνξνχζε λα επηηεπρζεί θαη 

ρσξίο απηέο. Όλησο, φπσο εμεηάζακε θαηά ηε δηεξεχλεζε ηεο επάξθεηαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, παξαηεξήζακε φηη ήδε κε ηα πξνεγνχκελα, έζησ θαη ειιηπή, 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ππήξρε ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ αλαιψζεσλ αλά 

ηκήκα. 

 

2.2.2.4. Ξεθάζαξα βήκαηα, επαηζζεηνπνίεζε – ελδπλάκωζε ζηειερώλ 

Γηα θάζε εξγαδφκελν πνπ επζπλείδεηα θαη δεκηνπξγηθά επηζπκεί λα θέξεη εηο πέξαο ηα 

θαζήθνληα πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί, είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη φηη νη ελέξγεηέο ηνπ 

είλαη ζπκβαηέο ηφζν κε ηε λνκνζεζία φζν θαη κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο. Πνιιέο 

θνξέο απηφ ιακβάλεη ηε κνξθή ηεο αλαδήηεζεο εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ πξνθεηκέλνπ 

λα εθαξκνζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο. Παξφηη είλαη ζαθέο φηη κηα Δγθχθιηνο δελ 
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είλαη δπλαηφλ λα ππνθαηαζηήζεη ην ίδην ην λνκνζεηηθφ θείκελν, ε αλάγθε πνπ 

εθθξάδνπλ νη δεκφζηνη ππάιιεινη / ιεηηνπξγνί γη απηέο αληηθαηνπηξίδεη αθξηβψο ηελ 

αλάγθε ηνπο λα ιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα πνπ 

πξέπεη λα γίλνληαη θαη πψο απηά πξέπεη λα γίλνληαη. 

ηελ πεξίπησζή καο, ζε ζρέζε κε ηνλ θαηά ηκήκα πξνυπνινγηζκφ, εληνπίδνληαη δχν 

θείκελα πνπ έρνπλ εθδνζεί είηε απφ ηηο ίδηεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο είηε 

κε αλάζεζε: 

 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

Σν θείκελν απηφ εληνπίδεηαη ζην δηαδίθηπν σο πξνεξρφκελν απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ( www.yyka.gov.gr ) θαη θέξεη ηελ παξαπάλσ επηθεθαιίδα ελψ 

πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά πνιχ πξαθηηθψλ νδεγηψλ γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Παξφηη δελ αλαθέξεηαη ν ζπληάθηεο ηνπ εγγξάθνπ νχηε ε εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ, ην 

θείκελν βαζίδεηαη ζηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνεδξηθνχ 

Γηαηάγκαηνο γηα ην Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ ρέδην ζηα Ννζνθνκεία, πξάγκα πνπ 

απνδεηθλεχεη φηη ε ζχληαμή ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην 2003 θαη κεηά. 

ε απηφ ην θείκελν ησλ νδεγηψλ δίλεηαη αλαθνξά θαη ζηα δχν ζθέιε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, δειαδή θαη ζηα έζνδα θαη ζηα έμνδα. 

ε φ,ηη αθνξά ην ζθέινο ησλ εζφδσλ νξίδεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ πξντζηακέλνπ 

νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ ησλ ηκεκάησλ θαη πξφβιεςε γηα αξηζκφ 

λνζειεπνκέλσλ αζζελψλ, εκέξεο λνζειείαο, αξηζκφ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ θαη 

άιιεο πξάμεηο απνηηκέκελεο ζε ρξήκα κε βάζε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

ε φ,ηη αθνξά ην ζθέινο ησλ εμφδσλ, νξίδεη ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

αλαγθψλ απφ ηα ηκήκαηα – θιηληθέο γηα ην επφκελν έηνο, ν εηήζηνο απηφο 

πξνγξακκαηηζκφο πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ηκεκάησλ θαη 

απνζηέιιεηαη ζηνλ δηεπζπληή ηεο ηαηξηθήο θαη λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο. 

Παξαηεξνχκε φηη ε αλαθνξά ζηα ηκήκαηα – θιηληθέο ζε φ,ηη αθνξά ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ είλαη ζαθέζηαηε θαη εάλ νη νδεγίεο απηέο αθνινπζνχληαη απφ ην 

http://www.yyka.gov.gr/
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δηνηθεηηθφ θαη ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ησλ λνζνθνκείσλ ζεκαίλεη φηη ζε έλα κεγάιν κέξνο 

ν θαηά ηκήκα πξνυπνινγηζκφο εθαξκφδεηαη, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηελ θαηάξηηζή ηνπ. 

 Δγρεηξίδην – Οδεγφο γηα ηελ Καηάξηηζε, Τινπνίεζε θαη Παξαθνινχζεζε ηεο 

Τινπνίεζεο Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ησλ ΠΔΤ θαη ησλ Ννζνθνκεηαθψλ 

Μνλάδσλ (2002) 

Σν εγρεηξίδην απηφ εθπνλήζεθε σο βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ εθπφλεζε θαη θαηάξηηζε 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ησλ λνζνθνκείσλ θαη πεξηιακβάλεη σο Παξάξηεκα έλαλ 

νδεγφ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ. 

Σν θείκελν απηφ ηνπ παξαξηήκαηνο είλαη ρσξηζκέλν ζε δχν βαζηθά κέξε. Σν πξψην 

κέξνο αλαθέξεηαη ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηκεκαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ ελψ  

ην δεχηεξν ζε θάπνηα ζεκεία ηα νπνία ζεσξεί θξίζηκα γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπ, δειαδή 

ηνλ θαζνξηζκφ αξκνδηνηήησλ θαη ππνρξεψζεσλ αλά ππεξεζία, ηνπο βαζηθνχο δείθηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο θαη θφζηνπο λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ηέινο ηε κεζνδνινγία 

θαηάξηηζήο ηνπ. 

Λφγσ ηνπ φηη εθπνλήζεθε ην 2002, πξηλ δειαδή ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα γηα ην 

Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ, αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ηεο Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. 

Πεξαηηέξσ ην θείκελν, παξφηη δελ ζηεξείηαη ρξεζηκφηεηαο, είλαη αξθεηά γεληθφινγν, 

δελ δίλεη ζαθείο νδεγίεο – βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ. 

Σα δχν απηά θείκελα αλαθέξνληαη εδψ δηφηη έρνπλ απνζηαιεί ζηα λνζνθνκεία ππφ 

κνξθή νδεγηψλ, κε ζθνπφ δειαδή λα βνεζήζνπλ ηνπο εθεί εξγαδνκέλνπο λα θάλνπλ 

θαιχηεξα ηε δνπιεηά ηνπο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε παξαηεξνχκαη φηη ην κελ πξψην δίλεη 

νδεγίεο γηα ηελ θαηάξηηζε αιιά πνπζελά δελ δίλνληαη νδεγίεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

δαπαλψλ εληφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ νξίσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ην δε δεχηεξν είλαη 

γεληθφινγν θαη ζηελ νπζία απηφ πνπ πεηπραίλεη είλαη λα πεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο φηη ν 

ηκεκαηηθφο πξνυπνινγηζκφο είλαη θάηη ρξήζηκν. 

Αθφκα θη αλ ρξεζηκνπνηνχζε θαλείο ηα δχν απηά θείκελα ζπλδπαζηηθά δελ ζα 

κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηα ζηειέρε ελφο λνζνθνκείνπ ζην κέξνο απηφ ηεο δνπιεηάο 

ηνπο. Αθελφο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πξφβιεςε ησλ εζφδσλ, πξάγκα πνπ φπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί δελ βξίζθεηαη ζηελ επηξξνή ησλ ζηειερψλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη 



39 

 

αθεηέξνπ δελ γίλεηαη αλαθνξά ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλα θαη μεθάζαξα βήκαηα φρη κφλν 

γηα ηελ θαηάξηηζε αιιά θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ ηήξεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ψζηε λα ππάξρεη 

εηθφλα ηεο ζρέζεο θφζηνπο – απνηειέζκαηνο. 

 

2.2.2.5. Λνγηζηηθή ππνζηήξημε – εηαηξείεο 

Απφ ην 1998, νπφηε θαη άξρηζε ε εηζαγσγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηνλ δεκφζην ηνκέα, κε ην ΠΓ 205/98 πνπ αθνξνχζε ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ, δηαπηζηψζεθε φηη ηα ΝΠΓΓ, φπσο είλαη ηα λνζνθνκεία, δελ δηέζεηαλ ην 

θαηάιιειν ζηειερηαθφ δπλακηθφ γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο. Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα ζηειέρε ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ είραλ πξνζαξκνζηεί 

πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ θαη είραλ σο εθ ηνχηνπ 

απνκαθξπλζεί σο γλσζηηθφ θαη εκπεηξηθφ αληηθείκελν απφ ηε Γεληθή Λνγηζηηθή. Απφ 

ην 2006, νπφηε θαηέζηε ππνρξεσηηθή ε εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα 

λνζνθνκεία (ΠΓ 146/2003), αξρίδεη λα αιιάδεη ε δνκή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ κνλάδσλ πγείαο θαη ε πξνζαξκνγή ζ’ απηφ δελ είλαη 

εχθνιε (Γθνχκαο ππξίδσλ, 2010). 

πλέπεηα απηήο ηεο θαηάζηαζεο ήηαλ λα μεθηλήζεη ε ζπλεξγαζία κε ηδησηηθέο εηαηξείεο, 

νη νπνίεο αλαιάκβαλαλ, θαη εμαθνινπζνχλ λα ην θάλνπλ, λα παξαθνινπζνχλ ην 

δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα ησλ λνζνθνκείσλ θαη λα ζπληάζζνπλ ηνπο 

ηζνινγηζκνχο θαη ηηο δηάθνξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο/εθζέζεηο (www.kainotom.gr ). 

Οη εηαηξείεο απηέο, κεηά απφ αξθεηά πιένλ ρξφληα ζπλεξγαζίαο κε ηα λνζνθνκεία 

έρνπλ απνθηήζεη κηα πνιχ κεγάιε εκπεηξία γχξσ απφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δηαρείξηζε 

θαη ζα κπνξνχζε εχθνια λα ηηο ζπκπεξηιάβεη ζηνπο κεηφρνπο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ 

εμεηάδνπκε. Πνιιψ δε κάιινλ ηψξα πνπ δηαθαίλεηαη φηη κε ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζην δεκφζην ηνκέα ( ε πνιηηηθή ηνπ 1 πξνζιακβάλεηαη πξνο 10 πνπ απνρσξνχλ) ζα 

ζπλερίζεη λα θαζηζηά ηηο εηαηξείεο απηέο απαξαίηεηεο γηα ηα λνζνθνκεία. 

Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ απηψλ θαη ησλ λνζνθνκείσλ απνθηά κηα de facto 

ζεζκηθή ζεκαζία εθφζνλ εκθαλίδεη ζεκαληηθή ρξνληθή δηάξθεηα θαη αιιειεπίδξαζε 

http://www.kainotom.gr/
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θαη ρξεηάδεηαη λα ζπκπεξηιεθζεί ηφζν ζην δηάινγν φζν θαη ζην ζρεδηαζκφ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ θιεηζηνχ θαηά ηκήκα πξνυπνινγηζκνχ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΚΑΗ ΑΝΣΗΣΑΔΗ 

 

3.1. Η ελεκέξσζε / εθπαίδεπζε ηνπ ζηειερηαθνύ δπλακηθνύ 

Ζ θνηλνπνίεζε ελφο λένπ λφκνπ ζηνπο αξκφδηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο φηαλ 

πξφθεηηαη γηα κεγάιε κεηαβνιή ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο δελ είλαη αξθεηή γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε δεηνχκελε απφ ην λφκν κεηαβνιή. Αθφκα θαη φηαλ ππάξρνπλ 

εξκελεπηηθέο εγθχθιηνη είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα γίλεη ε κεηάβαζε απφ ηελ ππαξθηή 

ζηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε ρσξίο ηελ απαξαίηεηε θαζνδήγεζε σο πξνο ηνλ ηξφπν ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο αιιαγήο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε εδψ φηη πνιιέο θνξέο αηηήκαηα κεηαβνιψλ 

απεπζχλνληαη ζπρλά ζε ζηειέρε ηα νπνία ζηελάδνπλ θάησ απφ ην βάξνο ηεο δχζθνιεο 

θαζεκεξηλήο εξγαζίαο ζηα λνζνθνκεία, ηα νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα εκθαλίδνληαη 

ππν-ζηειερσκέλα. πρλά, δε, παξαηεξείηαη κηα «θαηάζηαζε επείγνληνο» ζε φ,ηη αθνξά 

ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ. Έλα πξφζθαην παξάδεηγκα είλαη ε Δγθχθιηνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ππ’αξηζκ.νηθ.68460 ε νπνία 

εθδφζεθε ζηηο 17 Ηνπλίνπ 2011 θαη δίλεη «Οδεγίεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ΚΔΝ-DRGs 

ζην ΔΤ απφ 1-7-2011» ελψ ε ζρεηηθή Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα ηα «Κιεηζηά 

Δλνπνηεκέλα Ννζήιηα θαη Ζκεξήζην Ννζήιην ζην ΔΤ» εθδφζεθε ζηηο 27 Ηνπιίνπ 

2011. Γεκηνπξγνχληαη εδψ εχινγα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

λνζνθνκείσλ λα πξνζαξκφδνληαη ζε λέεο ζπλζήθεο ζε ηφζν ζχληνκα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαη ρσξίο ηελ απαξαίηεηε πξνεηνηκαζία. Παξά ην γεγνλφο φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα κπνξεί θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη αληαλαθιά θαη ηελ πίεζε ηνπ 

Μλεκνλίνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα, είλαη γεγνλφο φηη 

παξφκνηνη ρξνληθνί ζπζρεηηζκνί έρνπλ παξαηεξεζεί πνιιάθηο ζην παξειζφλ. 

πρλά ε λνκνπαξαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία δελ πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή ή ηε γλψκε 

ησλ ζηειερψλ πνπ βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία ηνπο θαη ζηα εξγαιεία ηα νπνία δηαζέηνπλ ή 
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ζα ήζειαλ λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη λφκνη ζρεδηάδνληαη ζε 

πςειφ ζεσξεηηθφ επίπεδν θαη θαηφπηλ, κεηά ηελ ςήθηζή ηνπο, δίδνληαη ζηνπο 

ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο πξνο εθαξκνγή. 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ δηαιφγνπ θαη ελδερνκέλσο ηεο ζπλαίλεζεο, εθφζνλ απηή είλαη εθηθηφ 

λα επηηεπρζεί, κπνξεί ζαθψο λα ζεσξεζεί κέξνο ηεο ελεκέξσζεο. Δάλ, δε, ν δηάινγνο 

είλαη δνκεκέλνο κε νπζηαζηηθφ ηξφπν, ηφηε κπνξεί λα απνηειέζεη θαη κέξνο ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, ε λνκνζεζία θαη νη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαηα ηκήκα ή ηκεκαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ήξζαλ απφ πάλσ πξνο ηα θάησ (top – down 

approach) θαη ρσξίο ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο – ηερληθέο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ. Απεπζχλζεθαλ, δε, ζε έλα ζηειερηαθφ δπλακηθφ εμαηξεηηθήο εμεηδίθεπζεο φπσο 

είλαη ην ηαηξηθφ θαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ κε ρακειέο γηα ην επίπεδφ ηνπο 

απνδνρέο. Σν πξνζσπηθφ απηφ δελ ήηαλ ζε ζέζε νχηε λα αληηιεθζεί ηε ρξεζηκφηεηα 

κηαο ηέηνηαο πξαθηηθήο νχηε λα ηε ζηεξίμεη δεδνκέλνπ φηη δελ είρε ιάβεη θαλέλα 

θίλεηξν. Σν θίλεηξν εδψ ρσξίο λα απνθιείεηαη λα είλαη θαη νηθνλνκηθφ (π.ρ. πξφζζεηε 

ακνηβή ζηνλ δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο γηα ην νηθνλνκηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπ), 

αλαθέξεηαη ζην φθεινο πνπ ζα ζήκαηλε γηα ην πγεηνλνκηθφ πξνζσπηθφ ε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζηελ θαηάξηηζε θαη ηήξεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Αληηζέησο, ην πγεηνλνκηθφ δπλακηθφ ζεσξνχζε φηη ήηαλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ λα 

δηαηεξεζεί ην ππάξρνλ θαζεζηψο φπνπ θακία αλάκημε απφ πιεπξάο επζχλεο είρε σο 

πξνο ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο δαπάλεο.  

 

3.2. Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ ηεξαξρηθώλ θαη άιισλ ζρέζεσλ 

κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ Σκεκάησλ / Κέληξσλ θαη ηεο 

θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ – Καηακεξηζκόο 

επζύλεο 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ηκεκαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πξνυπνζέηεη, φπσο έρεη αλαθεξζεί 

πξνεγνπκέλσο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηκεκάησλ / θέληξσλ θφζηνπο. Σα ηκήκαηα απηά 

κε ηνλ ηξφπν απηφ απνθηνχλ κηα ζρεηηθή απηνλνκία θαη έηζη ν παξαδνζηαθφο 
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ζπγθεληξσηηζκφο αληηθαζίζηαηαη κε κηα λέα νξγαλσηηθή θαηάηκεζε ζε θιηληθά, 

λνζειεπηηθά, εξγαζηεξηαθά, δηνηθεηηθά θαη άιια ηκήκαηα. Ζ απηνλνκία απηή είλαη 

ζρεηηθή δεδνκέλνπ φηη ην θάζε ηκήκα κπνξεί λα θαζνξίδεη ηνπο δηθνχο ηνπ ζηφρνπο 

αιιά νη ζηφρνη απηνί εληάζζνληαη ζηα γεληθφηεξα πιαίζηα ησλ ζπλνιηθψλ ζηφρσλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ (Πνιχδνο Νηθφιανο, 2007). 

Πνιιέο θνξέο ν θαηακεξηζκφο απηφο αλαθέξεηαη σο απνθέληξσζε. Ο φξνο απηφο, 

φκσο, ηεο απνθέληξσζεο δελ κπνξεί λα είλαη απνδεθηφο εδψ δεδνκέλνπ φηη ε επζχλε 

δελ απνκαθξχλεηαη εληειψο απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε αιιά θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ θαη ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. 

Ζ αληηθαηάζηαζε ηεο θάζεηεο ηεξαξρηθήο νξγάλσζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ην 

παξαδνζηαθφ ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα κε ηελ νξηδφληηα ηκεκαηηθή νξγάλσζε πνπ 

ραξαθηεξίδεη ην λέν ηξφπν ηεο νηθνλνκηθή δηαρείξηζεο, ρξεηάδεηαη πξνζεθηηθφ 

ζρεδηαζκφ δεδνκέλνπ φηη ζα δεκηνπξγήζεη αλαπφθεπθηα λέεο ηζνξξνπίεο θαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία απηή θαη νξηζκέλνπο θιπδσληζκνχο.  

Ζ δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ έρεη απαζρνιήζεη ηε Γηνηθεηηθή 

Δπηζηήκε θαη ηελ Οξγαλσζηαθή Θεσξία κε δεδνκέλν φηη έρεη αλαγλσξίζεη ηε ζπλήζε 

αληίδξαζε ησλ αηφκσλ ζηηο αιιαγέο. Δλψ σο αηηίεο ηεο αληίζηαζεο ζηηο αιιαγέο 

αλαθέξνληαη ν θφβνο, ην αίζζεκα απψιεηαο, ε ζπλήζεηα ή ε κε θαηαλφεζε ηεο 

ρξεζηκφηεηαο ηεο αιιαγήο θιπ, νη θπξηφηεξεο κέζνδνη αληηκεηψπηζεο ησλ αληηζηάζεσλ 

ζηηο αιιαγέο είλαη ε εθπαίδεπζε, ε επηθνηλσλία, ε ζπκκεηνρή, ε δηεπθφιπλζε θαη 

ππνζηήξημε θαη ε δηαπξαγκάηεπζε (Μπνπξαληάο Γεκήηξεο, 2007). ηελ πεξίπησζή 

καο, ηα ηκήκαηα θφζηνπο/επζχλεο, ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ θαζελφο απφ απηά κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηακφξθσζεο ησλ ζρέζεσλ κε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

κέζα απφ κηα δηαιεθηηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα είρε θαιχηεξα θαη πην άκεζα 

απνηειέζκαηα απφ κηα δηαδηθαζία άζθεζεο δχλακεο, δειαδή εμαλαγθαζκνχ απφ ηνπο 

θνξείο ηεο αιιαγήο. ε θάζε πεξίπησζε, δε, ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ ηφζν εθείλνη πνπ 

ζα αλαιάβνπλ «πξφζζεηε» επζχλε φζν θαη εθείλνη πνπ ζα αηζζαλζνχλ φηη «ράλνπλ» 

κέξνο ηεο επζχλεο. 
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3.3. Η «επειημία» ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

Ζ κέρξη ηψξα δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ, θάπνηε θαη αξθεηέο 

θνξέο κέζα ζην ίδην έηνο, έδηλε ηελ αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο ζε ζηειέρε ησλ 

λνζνθνκείσλ φηη ηα ειιείκκαηα ζα θαιπθζνχλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε επζχλε 

κεηαηίζεην θάπνπ αιινχ, ζε αλψηεξα θιηκάθηα, ελδερνκέλσο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο ή 

ζε επίπεδν θεληξηθήο δηνίθεζεο. 

Σε δεκφζηα δηνίθεζε εδψ πξέπεη λα ηε δεη θαλείο ζην γεληθφηεξν πλεχκα απαμίσζεο 

ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ φπνπ ηα ίδηα ηα ζηειέρε ηεο ζεσξνχζαλ φηη φια είλαη πηζαλά 

ζηελ Διιάδα θαη φηη φια ζα ιχλνληαλ κε έλα καγηθφ ηξφπν. Ζ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ε ελ γέλεη θαθή θήκε ηνπ δελ κπνξνχζε παξά λα επεξεάζεη 

θαη ηα ζηειέρε ησλ λνζνθνκείσλ, ηα νπνία, απνπνηνχκελα ησλ επζπλψλ ελφο θιεηζηνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, κεηέθεξαλ ην πξφβιεκα ζε αλψηεξα δηνηθεηηθά επίπεδα. 

Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ δηζηαγκφ γηα λα κελ πνχκε ηελ άξλεζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

πξνζσπηθνχ λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία απηή, ιεηηνχξγεζε κε εμαηξεηηθά 

αλαζηαιηηθφ ηξφπν. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, δελ κπνξεί ν νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο λα 

πείζεη έλαλ δηεπζπληή θιηληθήο σο πξνο ηε ρξεζηκνπνίεζε θζελφηεξσλ πιηθψλ θαη 

θαξκάθσλ (αληίζηνηρεο βεβαίσο αμίαο σο πξνο ην δεηνχκελν ηαηξηθφ απνηέιεζκα) 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ν πξνυπνινγηζκφο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ, ζαθψο ν 

νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο ή αθφκα θαη ν δηνηθεηήο ηνπ λνζνθνκείνπ ζα επηζπκεί λα έρεη 

ηε δπλαηφηεηα ελφο επέιηθηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

 

3.4. Ο έιεγρνο ηνπ λνζνθνκείνπ επί ησλ εζόδσλ ηνπ 

Δίλαη νπσζδήπνηε επζχλε ηνπ λνζνθνκείνπ λα βεβαηψλεη έγθαηξα θαη ζσζηά ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Αιιά ε έγθαηξε πιεξσκή ησλ απαηηήζεσλ 

απηψλ βξίζθεηαη εθηφο ηεο ζθαίξαο ειέγρνπ ηνπ. Όπσο έρεη αλαιπζεί πξνεγνπκέλσο, ε 

πιεξσκή ησλ απαηηήζεσλ απηψλ ηφζν πνζνηηθά, δειαδή πφζν ζα ρξεσζνχλ νη 

ππεξεζίεο,  φζν θαη ρξνληθά, δειαδή πφηε ζα εμνθιεζνχλ, αλήθεη ζηε γεληθφηεξε 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα επεξεαζηεί απφ ην θάζε 

λνζνθνκείν. 
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Δμαηηίαο απηήο ηεο έιιεηςεο ειέγρνπ σο πξνο ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ ηα ζηειέρε 

εκθαλίδνληαη δχζπηζηα σο πξνο ηε ρξεζηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαηά ηκήκα 

πξνυπνινγηζκνχ εθφζνλ ζεσξνχλ φηη πξφθεηηαη γηα «ρακέλν θφπν». Δδψ εληνπίδεηαη 

κηα απνθαξδησηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο εμειίμεηο επεηδή απηή δελ ζπλνδεχεηαη θαη απφ 

άιιεο παξακέηξνπο. 

Θεσξνχλ, δειαδή, φηη αθνχ ζην ηέινο ζα ζπζσξεπζνχλ ηα ρξέε θαη ζα γίλεη κηα 

ξχζκηζε κε αζαθή θξηηήξηα ηφζν ζε φηη αθνξά ηελ εμφθιεζε ησλ πξνκεζεπηψλ φζν 

θαη ηε δηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, γηαηί λα κπνπλ ζηε 

δηαδηθαζία λα επηβαξπλζνχλ κε ην επηπιένλ βάξνο ζε ρξφλν θαη ζε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

εκπέδσζε λέσλ κεζφδσλ; Δδψ εληνπίδεηαη έιιεηςε θηλήηξνπ φρη απφ έιιεηςε 

ελεκέξσζεο ή εθπαίδεπζεο αιιά απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. 

 

3.5. Ο θόβνο ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο ( Benchmarking) 

Ωο δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζπκβάιιεη ζηελ 

απηναμηνιφγεζε θαη ζηελ απηνγλσζία θαη απνηειεί πξνυπφζεζε βειηίσζεο θαη 

πξνφδνπ γηα κηα νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφ. Μεηαμχ άιισλ, απμάλεη 

ηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηε ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

(Μπνπξαληάο Γεκήηξεο, 2002). 

Ωο δηαδηθαζία κάζεζεο, ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζπκβάιιεη ζην λα κεηαθέξνληαη νη 

θαιέο πξαθηηθέο κεηαμχ αληαγσληζηηθψλ ή  νκνεηδψλ νξγαληζκψλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

λα «αλαθαιχπηνπλ μαλά ηνλ ηξνρφ», θεξδίδνληαο έηζη ρξφλν θαη θφπν. 

Σν benchmarking δηαθξίλεηαη ζε ζηξαηεγηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ θαζψο θαη ζε εμσηεξηθφ 

θαη εζσηεξηθφ. Σν ζηξαηεγηθφ έρεη λα θάλεη κε ηε ζχγθξηζε κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε 

πην επηηπρεκέλσλ ζηξαηεγηθψλ θαη ην ιεηηνπξγηθφ κε ηε ζχγθξηζε δνκψλ, ιεηηνπξγηψλ, 

δηαδηθαζηψλ, κεζφδσλ θιπ. Δμσηεξηθφ είλαη φηαλ ε ζχγθξηζε γίλεηαη κε κνλάδα εθηφο 

ηνπ νξγαληζκνχ, γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζή καο ε παζνινγηθή θιηληθή ηνπ 

λνζνθνκείνπ Α κε ηελ παζνινγηθή θιηληθή ηνπ λνζνθνκείνπ Β θαη εζσηεξηθφ φηαλ ε 

ζχγθξηζε γίλεηαη εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, γηα παξάδεηγκα κεηαμχ ηεο παζνινγηθήο 

θιηληθήο Α θαη ηεο παζνινγηθήο θιηληθήο Β ηνπ Γ Ννζνθνκείνπ. 
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Μέζα απφ κηα θαθψο ελλννχκελε εξκελεία ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο, ηφζν ν 

έιεγρνο φζν θαη ε αμηνιφγεζε ζηε ζπλείδεζε πνιιψλ ζηειερψλ έρνπλ ζπλδεζεί κε 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα, δειαδή επηπιήμεηο ή δπζκελή θξηηηθή. Δίλαη θαζνξηζηηθφ λα 

γίλνπλ νη απαξαίηεηεο νξγαλσζηαθέο δηεξγαζίεο ψζηε λα εγθαηαζηαζεί έλα θιίκα 

εκπηζηνζχλεο θαη αιιεινζεβαζκνχ. Ο ζθνπφο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ δελ είλαη λα 

«ηηκσξήζνπλ» εθείλνπο πνπ δελ παξάγνπλ ηα βέιηηζηα ή ηα κέγηζηα απνηειέζκαηα 

νχηε λα «επηβξαβεχζνπλ» εθείλνπο πνπ ηα παξάγνπλ. Ο ζθνπφο ηνπο είλαη ε δηαξθήο 

αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ησλ δνκψλ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ, γηα παξάδεηγκα, λα έρεη έλαο δηεπζπληήο θιηληθήο κέηξν ζχγθξηζεο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δηθήο ηνπ έηζη ψζηε λα κπνξεί λα δηαθξίλεη ηξφπνπο πνπ ζα 

κπνξνχζε ε δηθή ηνπ θιηληθή λα βειηηψζεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. 

Άιισζηε, ζθνπφο ησλ ειέγρσλ θαη ησλ αμηνινγήζεσλ γεληθφηεξα είλαη λα βνεζήζνπλ 

ηνπο δηεπζπληέο ηκεκάησλ, γηα ηελ πεξίπησζή καο, λα  βνεζεζνχλ λα θέξνπλ εηο πέξαο 

ην έξγν ηνπο κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, εληφο ησλ νξίσλ ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ.  

Δλ ηέιεη, ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο κεηαμχ θιηληθψλ ελφο λνζνθνκείνπ, κεηαμχ θιηληθψλ 

δηαθνξεηηθψλ λνζνθνκείσλ κηαο ρψξαο ή αθφκα θαη δηαθνξεηηθψλ λνζνθνκείσλ ζε 

άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ζα βνεζήζεη εθηφο απφ ηελ βειηίσζε κέζσ ηνπ πγηνχο 

αληαγσληζκνχ θαη ζηελ επηινγή ηνπ αζζελνχο, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο 

λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο σο πειάηεο-ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη σο πνιίηεο. 

 

3.6. Δισταγμοί ηθικής και επαγγελματικής φύσεως 

Ο Ηππνθξάηεο θαηέζηεζε ηελ ηαηξηθή κηα πξνζσπηθή ππφζεζε κεηαμχ αζζελνχο θαη 

ζεξαπεπηή απνκαθξχλνληαο ηφζν ηελ αηηία ηεο αζζέλεηαο φζν θαη ηε ζεξαπεία ηεο απφ 

ηηο πξνεγνχκελεο ζξεζθεπηηθέο θαη θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

έζεζε ηνλ αζζελή ζην θέληξν ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξνζπαζεηψλ, έδσζε έκθαζε ζηελ 

έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζρέζεο γηαηξνχ-αζζελνχο. Ο φξθνο 

ηνπ Ηππνθξάηε αληαλαθιά ηε ζηάζε απηή θαη επηζθξαγίδεη ηελ ππφζρεζε ηνπ γηαηξνχ 

πξνο ηνλ αζζελή. Ζ ρσξίο ζπκβηβαζκνχο πξνζσπηθή απηή ζρέζε δηαηεξήζεθε γηα 
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είθνζη αηψλεο, κέρξη ηνλ 19
ν
 αηψλα, νπφηε ε ηαηξηθή άξρηζε θαη πάιη λα απνθηά έλα 

πεξηζζφηεξν θνηλσληθφ ξφιν θαη αθξηβέζηεξα έλαλ πεξηζζφηεξν δεκφζην ξφιν. Απηφ 

νθείιεηαη ζηελ πξφνδν ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο πνπ ζηαδηαθά μεθίλεζε ην 1846 κε ηελ 

πξψηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κε ρξήζε αηζέξα, ηελ ζπλαθφινπζε πξφνδν ηεο 

ρεηξνπξγηθήο θαη ηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο ησλ κνιχλζεσλ κε ηε ρξήζε ησλ 

αληηζεπηηθψλ. Ζ πξφνδνο ζπλερίζηεθε ηνλ εηθνζηφ αηψλα κε ηηο αθηίλεο Υ, ην 

ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα θαη δηάθνξεο άιιεο θαηλνηνκίεο πνπ νδήγεζαλ ζηε ζεκεξηλή 

πςειή ηερλνινγία ηεο ηαηξηθήο θαη πνπ αχμεζαλ ηηο ηθαλφηεηεο ηεο ηαηξηθήο αιιά 

ζπλάκα θαη ην θφζηνο. 

Έηζη, ε ρσξίο ζπκβηβαζκνχο ζρέζε γηαηξνχ-αζζελή άξρηζε λα ζπκβηβάδεηαη κε 

δηάθνξα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα. Ζ νηθνλνκηθή δηάζηαζε είλαη κηα κφλν 

απφ εθείλεο πνπ ζρεκαηίδνπλ ζπκβηβαζκνχο. Καη έηζη ν γηαηξφο, εθεί πνπ έδσζε φξθν 

λα θξνληίδεη ηνλ αζζελή, πξέπεη ηψξα λα δηαρεηξίδεηαη ζπάληνπο πφξνπο. ηελ Ακεξηθή 

φπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ηφζν νη δεκφζηνη φζν θαη νη ηδησηηθνί αζθαιηζηηθνί 

νξγαληζκνί πγείαο αλαδεηνχλ ηξφπνπο λα πεξηνξίδνπλ ηηο δαπάλεο πγείαο, πηέδνληαο 

ηνπο γηαηξνχο λα ζπκκαρήζνπλ ζ’ απηήλ ηελ πξνζπάζεηα. 

Απνθηνχλ, ινηπφλ, νη γηαηξνί ζπλήζεηεο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ νηθνλνκηθέο 

επηξξνέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ακνηβψλ γηα ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ 

πξνζηίκσλ γηα ηελ ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηεο δαπάλεο. Οη γηαηξνί ζπρλά δελ νκνινγνχλ 

απηήλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα νχηε ζηνπο αζζελείο ηνπο αιιά νχηε θαη ζηνπο εαπηνχο ηνπο 

εμαηηίαο ηεο παξαδνζηαθήο αληίιεςεο ηεο ηαηξηθήο βάζεη ηνπ φξθνπ ηνπ Ηππνθξάηε. Με 

ηελ ζησπή απηή εθ κέξνπο ησλ γηαηξψλ ζηεξείηαη ε θνηλσλία ελφο δηαιφγνπ εηιηθξηλνχο 

ζρεηηθά κε ην ηί κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ηαηξηθή θαη ηί κπνξεί ή πξνηίζεηαη ε θνηλσλία 

λα πιεξψζεη γη’απηφ. Με άιια ιφγηα, πψο κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ νη δαπάλεο πγείαο 

ρσξίο λα δηαζαιεπηεί ε εκπηζηνζχλε ησλ αζζελψλ. 

Μηα ιχζε ζα ήηαλ λα αληηκεησπηζηεί ε παξαδνζηαθή αληίιεςε ηνπ Ηππνθξάηε κε έλα 

πεξηζζφηεξν θξηηηθφ βιέκκα θαη λα γίλεη πιένλ αλνηθηά παξαδεθηφ φηη ε ηαηξηθή δελ 

είλαη πιένλ ππεξάλσ ηεο πνιηηηθήο κε ηελ έλλνηα ηεο αλάγθεο δηαρείξηζεο ησλ 

πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ κε ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε επηινγή 

ζεξαπείαο εληφο ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ. Έλαο ηέηνηνο δηάινγνο ζα βνεζνχζε θαη ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο λα ππεξζθειίζνπλ ηηο νπνηεζδήπνηε πξνθαηαιήςεηο θαη ηνπο 
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αζζελείο λα απνθηήζνπλ έλαλ νπζηαζηηθφηεξν ξφιν ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ 

πγεία ηνπο (Bloche M. Gregg, 2011). 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Σν βαζηθφ εξψηεκα πεξί ηεο θαζπζηέξεζεο εθαξκνγήο ηνπ θιεηζηνχ θαηά ηκήκα 

πξνυπνινγηζκνχ ζηα λνζνθνκεία ηεο Διιάδαο, αλαιπφκελν ζε επηκέξνπο ζπνλδπισηά 

εξσηήκαηα, απαληήζεθε ζηηο ζειίδεο απηέο κεηά απφ αλάιπζε ηνπ ζεσξεηηθνχ 

πιαηζίνπ θαη ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Μπνξνχκε λα πνχκε φηη απφ πιεπξάο λνκνζεζίαο θαη θεληξηθήο δηνίθεζεο ππήξρε 

δηζηαθηηθφηεηα ζηε ιήςε απνθαζηζηηθψλ κέηξσλ θαη αζάθεηα σο πξνο ηνπο ηξφπνπο 

εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο ελψ απφ πιεπξάο ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ / λνζνθνκείσλ, 

ππήξρε έιιεηςε γλψζεο, εθπαίδεπζεο, θηλήηξσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

κεηαβνιψλ θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, έιιεηςε ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, πιελ ηεο έιιεηςεο ζηηβαξήο πνιηηηθήο βνχιεζεο θαη 

ζπζηεκαηηθφηεηαο ζηηο λνκνζεηηθέο δηαδηθαζίεο, απηφ πνπ θπξίσο έιιεηπε εκθαλψο 

ήηαλ ε «κεηάθξαζε» ηεο λνκνζεζίαο ζε πξαθηηθή εθαξκνγή κε ζπγθεθξηκέλα θαη 

μεθάζαξα βήκαηα γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ζην ρψξν ηνπ δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ κε 

παξάιιειε εθπαίδεπζή ηνπο θαη αλαγλψξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ δηθψλ ηνπο 

πξνζσπηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δηζηαγκψλ αιιά θαη πξνηεξαηνηήησλ. 

Ζ απάληεζε ηνπ εξσηήκαηνο δελ αξθεί εάλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ελδεηθηηθέο πξνηάζεηο 

γηα ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη ιχζεηο απηέο βξίζθνληαη ελ κέξεη ζηηο πξφζθαηεο 

εμειίμεηο θαη ελ κέξεη ζηνπο νξγαλσηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζρεδηαζκνχο πνπ 

ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

Οη πξφζθαηεο εμειίμεηο, θπξίσο απηήο ηεο εθαξκνγήο ησλ Κιεηζηψλ Δλνπνηεκέλσλ 

Ννζειίσλ αιιά θαη εθείλεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο κεραλνγξάθεζεο ησλ λνζνθνκείσλ, 

απνηεινχλ πιένλ κηα νπζηαζηηθή λέα βάζε. 



48 

 

Ζ εθαξκνγή ησλ ΚΔΝ (Κιεηζηά Δλνπνηεκέλα Ννζήιηα) ζην ΔΤ μεθίλεζε πηινηηθά 

απφ 1
εο

 Ηνπιίνπ 2011 (Δγθχθιηνο 68460/17.06.2011) θαη νξηζηηθά απφ 1
εο

 Οθησβξίνπ 

2011, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζρεηηθή θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε. Ζ 

πηνζέηεζε ησλ ΚΔΝ πξφθεηηαη λα βνεζήζεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ θιεηζηνχ θαηά ηκήκα 

πξνυπνινγηζκνχ παξφηη δελ απνηεινχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φπσο ζην παξειζφλ 

είρε θαζηεξσζεί σο αληίιεςε. 

Με δεδνκέλεο, έηζη, ηελ πιεξφηεηα ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ηελ έθθξαζε ηεο 

πνιηηηθήο βνχιεζεο ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θιεηζηνχ θαηά ηκήκα 

πξνυπνινγηζκνχ θαζψο θαη κε ηηο δηαπηζηψζεηο φηη ηα απαηηνχκελα «εξγαιεία» 

βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ λνζνθνκείσλ, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη πξνζπάζεηεο ζα 

πξέπεη πιένλ λα επηθεληξσζνχλ ζε δχν βαζηθνχο ηνκείο, ηελ νξγαλσηηθή αλάπηπμε θαη 

ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ. 

Ζ νξγαλσηηθή αλάπηπμε ζπλδέεηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ Κέληξσλ 

Κφζηνπο/Δπζχλεο θαη κε ηε ξχζκηζε ησλ ηεξαξρηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ 

θαζψο θαη κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. 

Ζ επαηζζεηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπλδέεηαη κε ηελ ελεκέξσζε ησλ 

ζηειερψλ ψζηε απηά λα θαηαλνήζνπλ ηφζν ηα πξνζσπηθά θαη επαγγεικαηηθά ηνπο 

νθέιε κέζα απφ ηε δηαδηθαζία απηή φζν θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ λνζνθνκείνπ ζην 

νπνίν αλήθνπλ θαη ζην ζχζηεκα πγείαο ηεο ρψξαο, γεληθφηεξα, ηνπ νπνίνπ είλαη κέιε. 

Ζ εθπαίδεπζε ζα έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα εάλ ζρεδηαζηεί κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ηνπ ηαηξηθνχ, λνζειεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ φπνπ, εθηφο απφ ηε ζεσξεηηθή βάζε, απνιχησο απαξαίηεηε είλαη ε 

κεηαθνξά πξαθηηθψλ θαη ηερληθψλ εθαξκνγήο. Δίλαη απαξαίηεηε δειαδή πεξηζζφηεξν 

ε ζηνρεπκέλε ζε ηερληθέο εθπαίδεπζε παξά ε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζε νηθνλνκηθά θαη 

ινγηζηηθά δεηήκαηα. 

Σφζν ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θέληξσλ επζχλεο / θφζηνπο φζν θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ζηξαηεγηθέο δξάζεηο γηα ην θάζε λνζνθνκείν 

θαη λα είλαη εληαγκέλεο νη δξάζεηο απηέο ζε έλα ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ κε ηε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Άιισζηε, κε βάζε ηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε 

θαλέλαο ηνκέαο δξαζηεξηφηεηαο δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί μερσξηζηά απφ ηνπο 
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ππφινηπνπο δεδνκέλνπ φηη φινη νη ηνκείο είλαη αιιειέλδεηνη ζηα πιαίζηα ηνπ 

νξγαληζκνχ ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ κέξνο. 

Μηα θαιή εάλ φρη ελδεδεηγκέλε πξαθηηθή ζηελ πεξίπησζε απηή ζα ήηαλ ν ζηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο κε βάζε ην κεραληζκφ ηνπ Balanced Scorecard, φπνπ ε εηζαγσγή ηνπ 

θιεηζηνχ θαηά ηκήκα πξνυπνινγηζκνχ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα θνκβηθή 

ζηξαηεγηθή δξάζε. Σν πιενλέθηεκα ηνπ Balanced Scorecard είλαη φηη δεκηνπξγεί έλα 

πιαίζην αλαθνξάο κεηάθξαζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ζε 

επηρεηξεζηαθνχο κεηξήζηκνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινχλ ηηο 

θηλεηήξηεο δπλάκεηο ππνθίλεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

επηδησθνκέλσλ απνηειεζκάησλ (Μπνπξζαλίδεο Υξήζηνο, 2010). Οη θηλεηήξηεο 

δπλάκεηο ππνθίλεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ εζηηάδνληαη, εδψ, ηφζν ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κέηξνπ φζν θαη ζηα νθέιε πνπ 

πξφθεηηαη λα απνθνκίζεη ν νξγαληζκφο ζην ζχλνιφ ηνπ θαη ηα επί κέξνπο ηκήκαηά ηνπ 

μερσξηζηά. 

ε εξγαζηεξηαθή κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο / Σκήκα Τπεξεζηψλ Τγείαο, ζηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

(Μπνπξζαλίδεο Υξήζηνο, Γιπθηψηε Οιπκπία-Ησάλλα, Λεκπέζεο Αζαλάζηνο, 

Παπαληθνιάνπ Νίθε, Παπινπνχινπ Δηξήλε-Δπζπκία, ακαξηδή Υξχζα, Σξηάληνπ 

Αλαζηαζία, Φνπζηέξε Άλλα, 2011) ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Balanced Scorecard, 

θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ζηξαηεγηθνχ ράξηε γηα έλα απφ ηα γεληθά λνζνθνκεία ηεο 

πεξηθέξεηαο ησλ Αζελψλ, ε εθαξκνγή ηνπ θαηά ηκήκα πξνυπνινγηζκνχ εληάρζεθε σο 

δξάζε ζηα πιαίζηα ελφο εθ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζηξαηεγηθφο 

ζηφρνο έιαβε ηελ πεξηγξαθή «εμνξζνινγηζκφο δαπαλψλ» θαη ηνπ απνδφζεθαλ 

ζπγθεθξηκέλα κεηξήζηκα κεγέζε θαη δείθηεο. Αλαθνξά ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε 

γίλεηαη θαη ζηε δηάζηαζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ σο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο 

«Αλαζρεδηαζκφο Γηαδηθαζηψλ Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο». Παξάιιεια, ε εθπαίδεπζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ αλαθέξεηαη σο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ζηε δηάζηαζε ηεο νξγαλσηηθήο 

αλάπηπμεο θαη κάζεζεο θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ «Αλαζρεδηαζκφ Γηαδηθαζηψλ 

Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο». 
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 ην ζρήκα 3 απεηθνλίδνληαη νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη αλά ζηξαηεγηθή δηάζηαζε 

ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο ζε έλα πιέγκα αιιειεπίδξαζεο, ζρεκαηίδνληαο έηζη ην 

ζηξαηεγηθφ ράξηε. : 

 

ρήκα 3 

 

Δπεμήγεζε ηνπ ζρήκαηνο: ζηελ πξώηε ζηήιε ηνπ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη 5 

δηαζηάζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ζηε δεύηεξε ζηήιε εκθαλίδνληαη νη ζηξαηεγηθνί 

ζηόρνη αλά δηάζηαζε ελώ ηα βέιε κεηαμύ ησλ ζηόρσλ δείρλνπλ ηελ δηαζύλδεζε θαη 

ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο ζηε βάζε ηεο κεηαμύ ηνπο αηηηώδνπο ζπλάθεηαο. 

Τπνδεηθλύνληαη  νη ππό ζπδήηεζε ζηξαηεγηθνί ζηόρνη. 

 

ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, είλαη ζεκαληηθέο νη πξνζπάζεηεο πνπ 

γίλνληαη θαη πνπ κπνξνχλ λα δηεπξπλζνχλ ηφζν απφ ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο φζν θαη απφ ηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο.  

 

 

Δ. ΓΙΚΣΤΧΗ, 

ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ, 

ΓΗΜΟΙΑ 

ΔΙΚΟΝΑ 

1 ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ 

ΤΓΔΙΑ ΠΛΗΘΤΜΟΤ 

ΣΟΤ ΣΟΜΔΙ 

ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ  

3 

ΔΞΟΡΘΟΛΟΓΙΜ

Ο ΓΑΠΑΝΧΝ 

1 ΒΔΛΣΙΧΗ 

ΓΙΚΣΤΧΗ 
2 ΓΙΑΥΤΗ 

ΒΔΛΣΙΣΧΝ 

ΠΡΑΚΣΙΚΧΝ 

3 ΒΔΛΣΙΧΗ 

ΓΗΜΟΙΑ 

ΔΙΚΟΝΑ 

1 ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Δ 

ΣΠΔ 

2 ΔΝΙΥΤΗ 

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ 

ΔΠΑΡΚΔΙΑ 

ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Δ 

ΒΙΟΨΑΣΡΙΚΗ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 

2 

ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗ

Η ΣΟΤ ΠΡΟΦΙΛ 

ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ 

1 ΒΔΛΣΙΧΗ 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

4 ΔΝΙΥΤΗ 

ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ 

ΓΙΚΣΤΟΤ 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ

 

3 ΜΔΙΧΗ 

ΥΡΟΝΟΤ 

ΑΝΑΜΟΝΗ 

2 ΓΙΔΤΡΤΝΗ 

ΠΗΓΧΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ

Η 

1 ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΤΣΗΜΑΣΧΝ 

ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ 

2 ΑΤΞΗΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

ΑΘΔΝΧΝ 

3 

ΑΝΑΥΔΓΙΑΜΟ

 ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

Α. ΘΔΜΙΚΗ 

ΑΠΟΣΟΛΗ 

Γ. 

ΔΧΣΔΡΙΚΔ 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

Γ. ΜΑΘΗΗ&  

ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΗ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Β. ΑΘΔΝΟ-

ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
ΓΙΑΣΑΗ 

3 ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ 
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

Ζ δηαθαηλφκελε αλάγθε ζθαηξηθψλ πξνυπνινγηζκψλ γηα ηελ πγεία γεληθφηεξα θαη γηα 

ηα λνζνθνκεία εηδηθφηεξα, ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο κείσζεο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα ιφγσ ηεο αλάγθεο κείσζεο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ζα έρεη κηα 

κεηαηνπηδφκελε πξνο ηα θάησ δπλακηθή θαη έηζη ε αλάγθε ζθαηξηθψλ, θιεηζηψλ θαη 

θαηά ηκήκα πξνυπνινγηζκψλ ζε επίπεδν Ννζνθνκείνπ θαη παξαθάησ ζε επίπεδν 

Σκήκαηνο ζα είλαη αλαπφθεπθηε.  

Αληηθείκελν μερσξηζηήο κειέηεο κπνξεί λα είλαη νη επηπηψζεηο ησλ νξηδφληησλ 

πεξηθνπψλ δαπαλψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ρσξίο αληηθεηκεληθά θξηηήξηα κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ λνζνθνκείσλ θαη δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο κε βάζε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο. 

Δπίζεο, αληηθείκελν κειέηεο κπνξεί λα γίλεη ην θαηά πφζνλ είλαη ελδεδεηγκέλε ε 

θαηάξγεζε ελφο λνζνθνκείνπ ή ελφο ηκήκαηνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ θξίλεηαη 

αλαπνηειεζκαηηθφ ή δεκηνγφλν, ή ε επηδίσμε ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κε άιινπο ηξφπνπο. 
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