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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα εξγαζία κειεηά ηελ παξνρή δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Δζηηάδεη ζηελ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ επηινγή 

λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο λνζειείαο ζε άιιν θξάηνο κέινο, θαη αλαιχεη ηα ζηάδηα φπνπ 

ιακβάλνληαη απνθάζεηο απφ ηνλ αζζελή, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απφθαζε απηή. Ζ εξγαζία πεξηνξίδεηαη ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Δπίζεο ε δηαδηθαζία λνζειείαο ζε άιιν θξάηνο κέινο πνπ αλαιχεηαη αθνξά 

κεηαθίλεζε αζζελψλ κέζσ ηεο νδεγίαο 2011/24/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ή 

ηνλ Καλνληζκφ 883/04. 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε 

ζην θνκκάηη ηεο δηαζπλνξηαθήο θξνληίδαο πγείαο. Πεξηγξάθνληαη ηάζεηο κεηαθίλεζεο, 

ηα θίλεηξα κεηαθίλεζεο, ε εμέιημε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

αζζελψλ, ηερλνινγηθέο θαη κεζνδνινγηθέο εμειίμεηο ζχκθσλα κε ηελ πξφζθαηε 

βηβιηνγξαθία. 

 ηε ζπλέρεηα ε εξγαζία εζηηάδεη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχλ φζνη επηζπκνχλ λα 

λνζειεπηνχλ ζε άιιε Δπξσπατθή ρψξα, εθηφο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο. 

Απνηππψλνληαη ηα βαζηθά βήκαηα πνπ απαηηείηαη λα αθνινπζήζεη έλαο ηέηνηνο 

αζζελήο θαη ζα αλαιχεηαη ε βαξχηεηα ησλ βαζηθψλ θξηηεξίσλ πνπ είλαη θαζνξηζηηθά 

γηα ηελ απφθαζή ηνπ ζε θάζε βήκα. ε θάζε επίπεδν πνπ ιακβάλεηαη απφθαζε, γίλεηαη 

κηα αμηνιφγεζε ησλ θαζνξηζηηθψλ θξηηεξίσλ θαη πεξηνξηζκψλ, θαη αλάιπζε ηεο 

ζεκαληηθφηεηάο απηψλ. Γηα ηελ κειέηε ησλ θξηηεξίσλ εθαξκφδεηαη ε κεζνδνινγία 

Analytic Hierarchy Process (AHP) πνπ απνηειεί κηα δνκεκέλε πξνζέγγηζε αλάιπζεο 

ζχλζεησλ απνθάζεσλ θαη ζπλδπάδεη ηελ επηζηήκε ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο 

ςπρνινγίαο. 

Ζ βαζηθή ζπλεηζθνξά ηεο εξγαζίαο είλαη φηη ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία δηαρσξίδεη 

ην πξφβιεκα ζε βήκαηα φπνπ νη ξφινη είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνη θαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ κέζνδν AHP, δεκηνπξγνχλ έλα εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ζηνπο αζζελείο λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ελψ ε 

επηινγή λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο κπνξεί λα απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, ν ρξήζηεο 

ηνπ κνληέινπ εμαζθαιίδεη ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία ηελ νπνία βαζκνινγεί θαη ζηελ 

ζπλέρεηα ε βαζκνινγία ηεο θάζε ελαιιαθηηθήο ζηαζκίδεηαη ζχκθσλα κε ζπληειεζηέο 

βαξχηεηαο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Δηζαγσγή 
 

Ο αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ ηαμηδεχνπλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη απμεζεί 

ζεκαληηθά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ελψ ηαπηφρξνλα νη κεηαθηλνχκελνη αζζελείο είλαη 

έλα ζέκα πνπ ζπδεηείηαη έληνλα ζε εζληθφ αιιά θαη επξσπατθφ επίπεδν. Οη αξηζκνί ησλ 

αζζελψλ πνπ ηειηθά ηαμηδεχνπλ ζε άιιε Δπξσπατθή ρψξα πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ 

ππεξεζίεο πγείαο είλαη αθφκα ρακεινί, νη ίδηνη φκσο δειψλνπλ ζπρλά πσο ε πξφζβαζε 

ζε ππεξεζίεο πγείαο άιινπ θξάηνπο κέινπο είλαη πην εχθνιε πην άκεζε ή θαιχηεξεο 

πνηφηεηαο. Ζ ειεχζεξε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

θαηνρχξσζε θαη ηελ ειεχζεξε κεηαθίλεζε αζζελψλ, θάηη ην νπνίν αλέδεημε κε ηε ζεηξά 

ηνπ δεηήκαηα πξνζβαζηκφηεηαο θαη πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, θαζψο θαη 

ζπληνληζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο ησλ θξαηψλ κειψλ. Μεηά ηηο εμειίμεηο απηέο, 

έλαο αζζελήο πνπ επηζπκεί λα λνζειεπηεί ζε άιιε επξσπατθή ρψξα, πξέπεη λα πάξεη 

κηα ζεηξά απνθάζεσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο ηνπ, θαη ζην ηέινο λα 

ηηο αμηνινγήζεη θαη λα επηιέμεη ηελ θαιχηεξε γηα ηνλ ίδην. Σν πξφβιεκα ηεο επηινγήο 

λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο αλάκεζα ζε κηα ζεηξά παξαπιήζησλ ελαιιαθηηθψλ κπνξεί λα 

γίλεη ηδηαίηεξα ζχλζεην γηα έλαλ αζζελή πνπ δελ αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε 

κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ησλ επηινγψλ ηνπ.  

Ζ εξγαζία απηή, ζηφρν έρεη λα αλαιχζεη ην πξφβιεκα ηεο επηινγήο λνζνθνκεηαθήο 

κνλάδαο θαη λα πξνζδηνξίζεη ζαθψο ηνπο βαζηθνχο ξφινπο ηνπ πξνβιήκαηνο, ηα 

θξηηήξηα θαη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν επεξεάδνπλ ηνλ εθάζηνηε αζζελή θαζψο θαη ηα 

βήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα αθνινπζήζεη κέρξη λα ιάβεη ηελ ηειηθή ηνπ απφθαζε.  

Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη, είλαη ζε πξψην ζηάδην λα αλαιπζεί ην πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν αλήθεη έλαο αζζελήο. πλεπψο ζην θεθάιαην ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ δηαζπλνξηαθή θξνληίδα πγείαο 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, νη επηινγέο πνπ δίλνληαη ζε έλαλ αζζελή κέζσ απηνχ ηνπ 

πιαηζίνπ, ην επίπεδν ζχγθιηζεο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

ηα θξηηήξηα πνπ δείρλνπλ λα επεξεάδνπλ ηνπο αζζελείο πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ 

δηαζπλνξηαθέο ππεξεζίεο πγείαο. Ζ κειέηε βαζίδεηαη ζε βηβιηνγξαθία πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί θπξίσο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη ζπληίζεηαη απφ επηζηεκνληθά άξζξα θαη 

κειέηεο, θξαηηθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία, απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ έξγσλ πνπ 

πινπνηήζεθαλ, θαζψο θαη ζε ζηαηηζηηθέο αλαθνξέο δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Αθνχ 

αλαιπζεί ην πεξηβάιινλ, φια ηα παξαπάλσ ζπλδπάδνληαη ζε κηα κεζνδνινγία 

ηεζζάξσλ βαζηθψλ βεκάησλ γηα ηνλ αζζελή.  
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ην 1ν βήκα ζπκκεηέρεη απνθιεηζηηθά ν Ηαηξφο πνπ θάλεη ηελ δηάγλσζε ηεο πάζεζεο 

θαη δίλεη ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε πιεξνθνξία γηα λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία. ην 

2ν βήκα εθαξκφδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο AHP ψζηε ν αζζελήο λα αμηνινγήζεη πνηα 

θξηηήξηα είλαη πην ζεκαληηθά γηα ηνλ ίδην σο πξνο ηελ ζπγθεθξηκέλε πάζεζε θαη κέζσ 

ηεο αμηνιφγεζεο απηήο πξνθχπηνπλ νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ. ην 3
ν 

βήκα ν αζζελήο ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ εκείν Δπαθήο εηνηκάδνπλ κηα ιίζηα κε 

ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο ζε θάζε ρψξα, ην θφζηνο ζεξαπείαο ζε θάζε κία απφ απηέο 

θαζψο θαη ην λνκηθφ πιαίζην θάησ απφ ην νπνίν ζα απνδεκησζεί. 

ην 4
ν
 βήκα ν αζζελήο βαζκνινγεί ηηο επηινγέο ηνπ ζχκθσλα κε 5 ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα, θαη αθνχ ζηαζκηζηεί ε βαζκνινγία κε ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ηνπ 

βήκαηνο 2 πξνηείλεηαη ε βέιηηζηε επηινγή.  

Έλα ζεκαληηθφ ζεκείν πνπ θαζηζηά θαη ηελ AHP θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηελ ιήςε 

ηέηνηνπ ηχπνπ απνθάζεσλ είλαη ην φηη ε κέζνδνο απηή ειέγρεη ηελ ζπλέπεηα ησλ 

απαληήζεσλ ηνπ ρξήζηε. πλεπψο αλ ν αζζελήο ζην βήκα 2 δψζεη απαληήζεηο πνπ ε 

κία έξρεηαη ζε αληίθαζε κε ηελ άιιε, ην κνληέιν ην επηζεκαίλεη. Έηζη απμάλεηαη ε 

αμηνπηζηία ζηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη πην πηζαλφ ν αζζελήο 

λα θαηαιήμεη ζηελ ζσζηή γηα ηνλ ίδην επηινγή.   

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε 

2.1  Γηαζπλνξηαθή Φξνληίδα Τγείαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

 

Ζ δηαζπλνξηαθή θξνληίδα πγείαο αθνξά ηελ παξνρή θάζε ηαηξηθήο ππεξεζίαο θαη κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν. Ο επίζεκνο νξηζκφο  πνπ δίλεηαη ζηελ 

νδεγία 2011/24 ΔΔ  νξίδεη σο δηαζπλνξηαθή πγεηνλνκηθή θξνληίδα ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε πνπ παξέρεηαη ή ζπληαγνγξαθείηαη ζε θξάηνο κέινο δηάθνξν απφ ην θξάηνο 

κέινο αζθάιηζεο (European Parliament, 2011). 

Ζ νδεγία απηή θαηνρπξψλεη ηα δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ θαη πεξηγξάθεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα παξνρή δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ πγείαο. Μέρξη ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηειηθήο νδεγίαο, κεζνιάβεζε ν θαλνληζκφο 1408 ηνπ 1971 θαη κηα ζεηξά απνθάζεσλ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ γηα αζζελείο πνπ είραλ δηεθδηθήζεη δηθαζηηθά ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο.  
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2.2 Γηθαηώκαηα Αζζελώλ θαη Ννκηθό Πιαίζην 

Ζ ζρέζε ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ κε ηελ Δπξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ πγεία 

Σν λνκηθφ ππφβαζξν γηα ηελ κεηαθίλεζε αζζελψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απνηέιεζε 

ν θαλνληζκφο 1408/71 πνπ ζεζπίζηεθε ην 1971 θαη αθνξνχζε ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Ο θαλνληζκφο απηφο έρεη επηηξέςεη λα 

πξνζθεξζνχλ εγγπήζεηο ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ππεθφνπο ησλ θξαηψλ κειψλ γηα 

ηελ ίζε κεηαρείξηζε θαη ηε ρνξήγεζε ησλ παξνρψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, αλεμάξηεηα 

απφ ηνλ ηφπν απαζρφιεζήο ή θαηνηθίαο ηνπο(European Parliament and Council of the 

European Union, 1971).ηε ζπλέρεηα, απφ ηελ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη (1992) θαη 

κεηέπεηηα ε αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ ζπζηεκάησλ 

ηνπο θνηλσληθήο αζθάιεηαο θσδηθνπνηήζεθε ξεηά ζην πξσηνγελέο επξσπατθφ δίθαην 

(άξζξν 168, παξάγξαθνο 7, ΛΔΔ), ρσξίο, φκσο, λα κπνξέζεη λα επεθηαζεί ε 

ξπζκηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Έλσζεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ζηηο παξνρέο ησλ 

ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ. Ωζηφζν, ζηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ απηνχ ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ χπαξμε 

αξθεηψλ ππνζέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε αηηήκαηα Δπξσπαίσλ Πνιηηψλ γηα θάιπςε ηνπ 

θφζηνπο πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ πνπ έιαβαλ ζε άιιν θξάηνο κέινο απφ απηφ ηεο 

ρψξαο αζθάιηζήο ηνπο, δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε γηα έλα Δπξσπατθφ λνκηθφ πιαίζην 

γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε δηαζπλνξηαθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Οη πην γλσζηέο 

ππνζέζεηο ήηαλ ησλ Kohl θαη Decker ην 1998 θαη ησλ Watts ην 2006. Γηα ηνπο πξψηνπο  

ε απφθαζε φξηδε πσο ππήθννη ηεο ΔΔ κπνξνχλ λα έρνπλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε ζε άιιν θξάηνο κέινο ρσξίο πξνέγθξηζε, θαη λα ηνπο επηζηξαθνχλ ηα έμνδα 

θαηά ην πνζνζηφ πνπ πξνβιέπεη ην θξάηνο ζην νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνη. ηελ 

ππφζεζε Watts ην δηθαζηήξην απνθάζηζε φηη ππνρξέσζε επηζηξνθήο ησλ εμφδσλ 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο πνπ παξέρεηαη ζε άιιν θξάηνο κέινο ηζρχεη επίζεο γηα ηνπο 

εζληθνχο θνξείο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ παξέρνπλ απηέο ηηο ππεξεζίεο 

δσξεάλ. Σν Δζληθφ χζηεκα Τγείαο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ δελ κπνξεί λα αξλεζεί 

λα εγθξίλεη ηε κεηάβαζε αζζελνχο ζην εμσηεξηθφ γηα πεξίζαιςε ιφγσ ηνπ καθξνχ 

ρξφλνπ αλακνλήο γηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ζην θξάηνο δηακνλήο ηνπ, εθηφο αλ 

είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη φηη ν ρξφλνο αλακνλήο δελ ππεξβαίλεη κηα απνδεθηή απφ 

ηαηξηθή άπνςε πεξίνδν αλακνλήο, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο θαη 

ησλ θιηληθψλ αλαγθψλ ηνπ αζζελνχο(ECJ, 2004). Οη απνθάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηεξίνπ βαζίζηεθαλ ζηελ ινγηθή φηη εθφζνλ ε πγεία παξερφηαλ σο ππεξεζία 
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έλαληη ακνηβήο, ζα έπξεπε λα ηζρχζεη φηη ηζρχεη ζηε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε γηα ηελ ειεχζεξε κεηαθίλεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ εληφο απηήο(ECJ, 1998). 

Βνχιεζε ησλ θξαηψλ κειψλ ήηαλ λα κελ αθήζνπλ ζην Γηθαζηήξην ηελ πεξαηηέξσ 

εμέιημε ηνπ επαίζζεηνπ ηνκέα ηεο δηαζπλνξηαθήο πεξίζαιςεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ 

αλαπηχρζεθε απφ ην 2004 έλαο δηάινγνο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ν νπνίνο φκσο, 

θαηέιεμε ζηελ απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα ηεο Δπηηξνπήο λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ Οδεγία 

2006/123/ΔΚ, ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά (άξζξν 23) ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο. Έηζη, ην πκβνχιην EPSCO ην 2006, κε ζηφρν κία Πξφηαζε Οδεγίαο 

αλάινγε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, ζπκπεξηέιαβε ζηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπ κία δήισζε ζην ζέκα “Κνηλέο αμίεο θαη αξρέο ζηα ζπζηήκαηα 

πγείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο”, ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη φια ηα ζπζηήκαηα πγείαο ησλ 

θξαηψλ κειψλ: θαζνιηθφηεηα, αιιειεγγχε θαη πξφζβαζε ζε ηζφηηκε θαη πνηνηηθή 

πεξίζαιςε. Όιεο απηέο νη πξνζπάζεηεο νδήγεζαλ ζηελ Οδεγία 2011/24/ΔΔ, γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ ζην πιαίζην ηεο δηαζπλνξηαθήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, έπεηηα απφ ζρεηηθή 

δηαβνχιεπζε ζην ζέκα, πηνζέηεζε ην 2008 κηα πξφηαζε Οδεγίαο γηα “Δθαξκνγή ησλ 

Γηθαησκάησλ ησλ Αζζελψλ ζηε Γηαζπλνξηαθή Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε”, ε νπνία 

ςεθίζηεθε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζηηο 19 Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη δεκνζηεχηεθε σο 

Οδεγία 2011/24/EΔ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 4 

Απξηιίνπ 2011, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία κεηαθνξάο ζην Δζληθφ Γίθαην ησλ 

Κξαηψλ Μειψλ ηελ 25ε Οθησβξίνπ 2013.  

Ζ Οδεγία θαιχπηεη φιεο ηηο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ επαγγεικαηίεο 

πγείαο ζηνπο αζζελείο γηα αμηνιφγεζε, δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηε ζπληαγνγξάθεζε θαη δηαλνκή θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 

θαη ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Δμαηξνχληαη απφ ηα παξαπάλσ νη ππεξεζίεο 

καθξνρξφληαο θξνληίδαο γηα ζηήξημε αηφκσλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, ηα 

κνζρεχκαηα νξγάλσλ ή εζληθέο εθζηξαηείεο εκβνιηαζκψλ. 

 

Βαζηθνί ηφρνη ηεο Οδεγίαο: 

Ζ Οδεγία δηεπθξηλίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ γηα πξφζβαζε ζε αζθαιήο θαη 

θαιήο πνηφηεηαο πεξίζαιςε ζε δηαζπλνξηαθή βάζε εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο απνδεκίσζεο γηα απηήλ. 

Οη ζηφρνη απηνί είλαη νη εμήο: 

1. Ζ παξνρή ζαθέζηαησλ θαλφλσλ θαη αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο αζζελείο γηα 
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άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο γηα πξφζβαζε θαη απνδεκίσζε γηα ππεξεζίεο πγείαο 

πνπ ιακβάλνπλ ζε άιιν Κξάηνο Μέινο. 

2. Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε δηαζπλνξηαθή βάζε, ψζηε λα βνεζεζεί ν αζζελήο γηα 

ελεκεξσκέλεο επηινγέο πξηλ ηελ αλαρψξεζή ηνπ γηα ζθνπνχο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

ζην εμσηεξηθφ. 

3. Ζ θαζηέξσζε θαη δηαζθάιηζε επίζεκεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ 

πγείαο.  

4. Ζ επίηεπμε ηεο ζσζηήο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο αεηθνξίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο, κε παξάιιειε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ λα 

αλαδεηήζνπλ ζεξαπεία εθηφο ηεο ρψξαο ηνπο.  

 

Ζ Οδεγία ζπκπεξηιακβάλεη πξφλνηεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ ζε δηαζπλνξηαθή βάζε. 

Γηθαηψκαηα αζζελψλ θαη Τπνρξεψζεηο Κξαηψλ Μειψλ: 

1. Δλεκέξσζε ησλ Αζζελψλ: Ζ δεκηνπξγία Δζληθνχ εκείνπ Δπαθήο (ΔΔ) ζα βνεζά 

ηνπο αζζελείο λα ιακβάλνπλ ελεκεξσκέλεο απνθάζεηο, κέζσ ηεο παξνρήο πξνο απηνχο 

πιεξνθνξηψλ γα ηα δηθαηψκαηα, ηελ απνδεκίσζε, ηα θξηηήξηα γηα ηελ πνηφηεηα θαη 

αζθάιεηα ησλ ππεξεζηψλ, ηνπο παξφρνπο πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζην δηθαίσκα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, ηε δηαδηθαζία πξνζθπγήο 

θαη θαηαγγειίαο, ηνπο κεραληζκνχο άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαη λνκηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ επηινγψλ γηα επίιπζε δηαθνξψλ, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ Δζληθψλ 

εκείσλ Δπαθήο ζηα άιια ΚΜ θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ λνζνθνκείσλ απφ άηνκα 

κε αλαπεξίεο. 

2. Απνδεκίσζε ηεο δηαζπλνξηαθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο: Σα Κξάηε Μέιε 

θαινχληαη λα παξέρνπλ μεθάζαξε πιεξνθφξεζε ζηνπο αζζελείο αλαθνξηθά κε ην είδνο 

ηεο ππεξεζίαο πνπ ππφθεηηαη ζε απνδεκίσζε θαη ζε πνην βαζκφ. 

3. Πξνεγνχκελε Έγθξηζε: πγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ζηε δηαζπλνξηαθή πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε κπνξνχλ λα ππφθεηληαη ζε πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ην θξάηνο κέινο 

αζθάιηζεο, ην νπνίν είλαη ππνρξεσκέλν λα θαζνξίδεη ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα 

πξνεγνχκελεο έγθξηζεο κε ζπγθεθξηκέλν θαηάινγν ησλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ 

ππφθεηληαη ζε πξνεγνχκελε έγθξηζε.  

4. Γηνηθεηηθέο Γηαδηθαζίεο: Ζ Οδεγία θαζνξίδεη θαλφλεο γηα δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαζπλνξηαθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ζπγθεθξηκέλα γηα 
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αηηήκαηα απνδεκίσζεο θαη πξνεγνχκελεο έγθξηζεο θαη γηα ππνβνιή παξαπφλσλ. Ζ 

ελεκέξσζε γηα ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο γηα ην θνηλφ. 

5. Αζθάιεηα, πνηφηεηα θαη ζπλέρεηα ζηελ πεξίζαιςε: Ζ δηαζπλνξηαθή πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε πξέπεη λα παξέρεηαη ζηνπο αζζελείο κε βάζε ηα θξηηήξηα πνηφηεηαο θαη 

αζθαιείαο θαη ηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ηζρχνπλ ζην ΚΜ ζεξαπείαο. Γηα 

ζθνπνχο ζπλέρεηαο, νη αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία ζε άιιν ΚΜ δηθαηνχληαη λα 

έρνπλ ην αξρείν ηεο ζεξαπείαο ηνπο θαη νη ζπληαγέο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζην εμσηεξηθφ 

πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο Δθαξκνζηηθήο Οδεγίαο 

2012/52/ΔΔ γηα “θαζνξηζκφ κέηξσλ γηα δηεπθφιπλζε ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ηαηξηθψλ 

ζπληαγψλ πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν ΚΜ”. 

6. Αζζελείο κε πάληεο Παζήζεηο: Ζ Οδεγία πεξηιακβάλεη πξφλνηεο γηα αληηκεηψπηζε 

ησλ ζπάλησλ παζήζεσλ θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα ππνζηεξίμεη ηα ΚΜ ζηε κεηαμχ 

ηνπο ζπλεξγαζία θαη ζηελ αλάπηπμε θαιχηεξσλ ηθαλνηήησλ γηα δηάγλσζε θαη ζεξαπεία 

ησλ ζπάλησλ παζήζεσλ κέζσ Δπξσπατθψλ Γηθηχσλ Αλαθνξάο.  

7. πλεξγαζία κεηαμχ ησλ πζηεκάησλ Τγείαο: Ζ Οδεγία πεξηιακβάλεη πξφλνηεο πνπ 

εκπινπηίδνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ Δζληθψλ πζηεκάησλ Τγείαο κέζσ ησλ 

Δπξσπατθψλ Γηθηχσλ Αλαθνξάο, ηεο Αμηνιφγεζεο Σερλνινγηψλ Τγείαο θαη ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Τγείαο. πγθεθξηκέλα, νη πξφλνηεο γηα ηα Δζληθά Γίθηπα Αλαθνξάο 

ζηνρεχνπλ ζην λα θέξνπλ ζε επαθή εμεηδηθεπκέλα θέληξα ζε φιε ηελ Δπξψπε, 

δηεπθνιχλνληαο ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαη 

εκπεηξνγλσκνζχλε; νη πξφλνηεο γηα Αμηνιφγεζε ησλ Σερλνινγηψλ Τγείαο εηζάγνπλ κία 

κφληκε δνκή ζπλεξγαζίαο ζηελ ΔΔ ε νπνία ζα βνεζήζεη ηα αξκφδηα ζψκαηα ιήςεο 

απνθάζεσλ λα πάξνπλ ηηο ζσζηέο απνθάζεηο γηα επελδχζεηο θαη δαπάλεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο πγείαο; θαη νη πξφλνηεο γηα ηελ ειεθηξνληθή πγεία απνηεινχλ έλα πξψην βήκα ζηε 

“δηαιεηηνπξγηθφηεηα” ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ επηθνηλσλίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν γηα δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο ζηελ πγεία, 

ζπλέρεηα ζηε ζεξαπείαο θαη έξεπλα πγείαο. 

 

Ηζηνξηθό θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 883/2004 

Σα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) 

ζπληνλίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Ωζηφζν, ν θαζνξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ θαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο γίλεηαη ζε εζληθφ επίπεδν, βάζεη ησλ παξαδφζεσλ 

θαη ηεο λννηξνπίαο θάζε ρψξαο. 
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Σν επξσπατθφ δίθαην νξίδεη θαλφλεο θαη αξρέο πνπ νθείινπλ λα δηαθπιάζζνπλ ην 

δηθαίσκα ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ πξνζψπσλ εληφο ηεο ΔΔ. 

Ο παξψλ θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο ππεθφνπο κίαο ρψξαο ηεο ΔΔ πνπ 

θαιχπηνληαη ή έρνπλ θαιπθζεί απφ ηε λνκνζεζία θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε κία απφ ηηο 

ελ ιφγσ ρψξεο, θαζψο επίζεο θαη ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη ηνπο επηδψληεο 

ηνπο. 

Δπίζεο, εθαξκφδεηαη ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ ΔΔ 

θαη ε θαηάζηαζε ησλ νπνίσλ ηνπο ζπλδέεη κε πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε. Ο θαλνληζκφο 

εθαξκφδεηαη επίζεο ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη ηνπο επηδψληεο ηνπο. 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, νη ππήθννη κίαο ρψξαο ηεο ΔΔ θαη ηα 

πξφζσπα πνπ δηακέλνπλ ζηελ ελ ιφγσ ρψξα ρσξίο λα έρνπλ ηελ ππεθνφηεηα είλαη ίζνη 

έλαληη ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή 

λνκνζεζία. 

Οη δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ αθνξνχλ φινπο ηνπο θιαζηθνχο θιάδνπο ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, δειαδή: 

ηελ αζζέλεηα, 

ηε κεηξφηεηα, 

ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα, 

ηηο επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο, 

ηηο παξνρέο αλαπεξίαο, 

ηηο παξνρέο αλεξγίαο, 

ηηο νηθνγελεηαθέο παξνρέο, 

ηηο παξνρέο ζχληαμεο, 

ηα επηδφκαηα ζαλάηνπ. 

Ο θαλνληζκφο αλαγλσξίδεη επίζεο ηελ αξρή ζπλππνινγηζκνχ ησλ πεξηφδσλ, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία νη πεξίνδνη αζθάιηζεο, απαζρφιεζεο ή θαηνηθίαο πνπ έρνπλ ζπκπιεξσζεί 

ζε κία ρψξα ηεο ΔΔ ιακβάλνληαη ππφςε ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ην άλνηγκα ηνπ δηθαηψκαηνο ζηηο παξνρέο ζε έλα θξάηνο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο 

πεξηφδνπο αζθάιηζεο, απαζρφιεζεο, κε κηζζσηήο δξαζηεξηφηεηαο ή θαηνηθίαο πνπ 

έρνπλ ζπκπιεξσζεί ζε έλα άιιν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ. 

Ο αζθαιηζκέλνο ππάγεηαη ζηε λνκνζεζία ελφο κφλν θξάηνπο κέινπο. Σν ελ ιφγσ 

θξάηνο κέινο είλαη απηφ κέζα ζην νπνίν αζθεί κηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Δηδηθνί θαλφλεο πξνβιέπνληαη γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο πνπ ππάγνληαη ζηε 
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λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν αλήθεη ε ππεξεζία πνπ ηνπο απαζρνιεί, γηα 

εξγαδνκέλνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κηα κηζζσηή ή κε κηζζσηή δξαζηεξηφηεηα ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία ρψξεο ηεο ΔΔ. 

Οη δηαζπλνξηαθνί εξγαδφκελνη αζθαιίδνληαη ζηνλ νξγαληζκφ ηεο ρψξαο ζηελ νπνία 

εξγάδνληαη, κνινλφηη θαηνηθνχλ ζε άιιε ρψξα ηεο ΔΔ θαη έρνπλ πξφζβαζε ζηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ησλ δχν θξαηψλ. Έρνπλ πξνβιεθζεί εηδηθέο δηαηάμεηο 

ζρεηηθά κε ηηο παξνρέο ζε είδνο γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. 

Σα πξφζσπα πνπ δηακέλνπλ άιιε ρψξα ηεο ΔΔ απφ ηε ρψξα θαηνηθίαο ηνπο, εηδηθφηεξα 

θαηά ηε δηάξθεηα δηαθνπψλ, πξέπεη λα κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ ησλ αλαγθαίσλ 

ηαηξηθψλ παξνρψλ θαηά ηε δηακνλή ηνπο. Ζ λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο φπνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε δηακνλή είλαη απηή πνπ νξίδεη ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο άζθεζεο 

ησλ παξνρψλ, σζηφζν ην θφζηνο αλαιακβάλεηαη/επηζηξέθεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο. Σν δηθαίσκα απηφ πηζηνπνηείηαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Κάξηα Αζθάιηζεο Αζζέλεηαο (ΔΚΑΑ), ηελ νπνία κπνξεί λα δεηήζεη θάζε 

αζθαιηζκέλνο απφ ηνλ νξγαληζκφ θνηλσληθήο αζθάιηζεο φπνπ αλήθεη. 

Ζ ΔΚΑΑ είλαη κία δσξεάλ θάξηα πνπ πξνζθέξεη πξφζβαζε ζε ηαηξηθά αλαγθαία, 

θξαηηθή πεξίζαιςε θαηά ηελ πξνζσξηλή δηακνλή ζε κηα απφ ηηο 28 ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηελ Ηζιαλδία, ην Λίρλελζηατλ, ηε Ννξβεγία θαη ηελ Διβεηία κε 

ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ην ίδην θφζηνο κε ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηεο ελ ιφγσ ρψξαο. Ζ 

ΔΚΑΑ δελ ππνθαζηζηά ηελ ηαμηδησηηθή αζθάιηζε, δελ θαιχπηεη ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε ζε ηδησηηθά λνζειεπηήξηα, νχηε δαπάλεο φπσο ην αεξνπνξηθφ εηζηηήξην, δελ 

θαιχπηεη ηηο δαπάλεο αλ ν αζθαιηζκέλνο ηαμηδεχεη γηα λα ιάβεη ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη 

δελ εγγπάηαη ηε δσξεά παξνρή ππεξεζηψλ. 

 

 

Πίλαθαο 1: Γηαθνξέο κεηαμύ Οδεγίαο 2011/24/ΔΔ θαη Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 

883/2004 

 Οδεγία 2011/24 Καλνληζκνί 883/04 θαη 

987/09 

Ννκηθφ Πεξηερφκελν Διεχζεξε δηαθίλεζε 

αηφκσλ, θαξκάθσλ θαη 

ηαηξνηερλνινγηθνχ 

Διεχζεξε δηαθίλεζε 

αηφκσλ 
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εμνπιηζκνχ 

Πξνέγθξηζε Θεξαπείαο Γελ ρξεηάδεηαη 

πξνέγθξηζε, 

εθηφο εάλ ε ζεξαπεία: 

1. Πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ κία 

δηαλπθηέξεπζε 

2. Παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξν θίλδπλν 

γηα ηνλ αζζελή / 

πιεζπζκφ 

3. Ο πάξνρνο 

ελδέρεηαη λα 

εγείξεη ζνβαξέο θαη 

ζπγθεθξηκέλεο 

αλεζπρίεο φζνλ 

αθνξά ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ 

πνηφηεηα ηεο 

πεξίζαιςεο 

Πξνέγθξηζε ρξεηάδεηαη ζε 

φιεο ηηο ζεξαπείεο. 

(Δθηφο απφ ηηο ζεξαπείεο 

πνπ είλαη ηαηξηθψο 

αλαγθαίεο θαηά ηε 

δηάξθεηα πξνζσξηλήο 

παξακνλήο ζην θξάηνο 

κέινο ζεξαπείαο) 

 

Ζ πξνέγθξηζε δελ κπνξεί 

λα απνξξηθζεί εάλ: 

1. Ζ ζεξαπεία 

ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζην «παθέην 

σθειεκάησλ 

πγείαο» 

2. Ζ ζεξαπεία δελ 

κπνξεί λα γίλεη 

εληφο πξνζεζκίαο 

ηαηξηθά 

δηθαηνινγεκέλεο 

Ηζρχνληεο Καλφλεο Αλαθέξεηαη ζην κράτος 

μέλος ασυάλισης. 

 

« σο εάλ ηχγραλε 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

ζην θξάηνο κέινο 

αζθάιηζεο». 

Δθαξκφδνληαη νη 

δηαηππψζεηο θαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ θξάηνπο 

κέινπο αζθάιηζεο. 

Αλαθέξεηαη ζην θράτος 

μέλος θεραπείας. 

 

«σο εάλ ήηαλ 

αζθαιηζκέλνο ζην θξάηνο 

κέινο ζεξαπείαο 

Δθαξκφδνληαη νη 

δηαηππψζεηο θαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ θξάηνπο 

κέινπο ζεξαπείαο 

Σν θξάηνο κέινο 
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Ο αζζελήο πξνπιεξψλεη 

θαη ην θξάηνο κέινο 

αζθάιηζεο ηνπ επηζηξέθεη 

ηα έμνδα. 

 Εάν πληρούνηαι οι όροι 

ηοσ Κανονιζμού 883/04, 

ιζτύοσν οι όροι ασηοί 

αζθάιηζεο πιεξψλεη 

απεπζείαο 

Πάξνρνη Όινη νη πάξνρνη Μφλν δεκφζηνη ή 

ζπκβεβιεκέλνη κε ην 

δεκφζην 

 

 

Ννκηθό πιαίζην θαη αζζελείο 

Αθνχ αλαιχζεθε ην πεξηερφκελν θαη ην ηζηνξηθφ ηνπ ζρεηηθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ, 

αθνινπζεί κηα πεξηγξαθή ησλ επηινγψλ πνπ έρεη έλαο αζζελήο. Έλαο αζζελήο ζπλήζσο 

ιακβάλεη ζεξαπεία ζε άιιν θξάηνο κέινο εθηφο απφ απηφ ηεο θαηαγσγήο ηνπ κέζσ ησλ 

δηαδηθαζηψλ Δ112(πιένλ S2) θαη ηεο Δπξσπατθήο Κάξηαο Αζθάιηζεο Αζζέλεηαο 

(EHIC), ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο δηεθδηθεί δηθαζηηθά ηελ απνδεκίσζε ησλ εμφδσλ 

ηνπ.  

Ζ Δπξσπατθή Κάξηα Αζθάιηζεο Αζζέλεηαο (EHIC) αληηθαηέζηεζε ηηο θφξκεο Δ111, 

Δ110, Δ128 θαη Δ119 θαη νπζηαζηηθά πηζηνπνηεί φηη ν θάηνρνο ηεο έρεη δεκφζηα 

αζθάιηζε. Ζ EHIC κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηαδήπνηε Δπξσπατθή xψξα, κε ηνλ 

πεξηνξηζκφ φηη δελ γίλεηαη δεθηή απφ θνξείο κε ζπκβεβιεκέλνπο κε ην δεκφζην θαη δελ 

θαιχπηεη ηαμηδησηηθά έμνδα επηζηξνθήο. πλήζσο δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

πξνγξακκαηηζκέλε πεξίζαιςε, αιιά γηα πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πξνθχπηεη αλάγθε 

φζν βξίζθεηαη ν θάηνρνο ζε άιιε ρψξα. Έρεη παξαηεξεζεί επίζεο ην θαηλφκελν, φηαλ 

αζζελείο δελ ιακβάλνπλ ηελ απαηηνχκελε πξνέγθξηζε γηα ζεξαπεία ζε άιιε ρψξα, λα 

ηαμηδεχνπλ ζε απηή θαη έπεηηα κέζσ ηεο θάξηαο EHIC λα αηηνχληαη λα ηνπο θαιπθζεί ε 

λνζειεία γηαηί πξνέθπςε εθηάθησο αλάγθε θαηά ην ηαμίδη ηνπο(Wismar, 2011).  

Σν έληππν S2 ζπκπιεξψλεηαη φηαλ έλαο αζζελήο ζέιεη λα αηηεζεί πξνγξακκαηηζκέλε 

ζεξαπεία ζε άιιν θξάηνο κέινο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ιακβάλεη κηα πξνέγθξηζε θαη 

ηνπ θαιχπηνληαη ηαμηδησηηθά θαη έμνδα λνζειείαο. Δλδέρεηαη φκσο ν αζζελήο λα 
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πξέπεη λα θαηαβάιεη έλα κέξνο ησλ εμφδσλ θαη έπεηηα λα απνδεκησζεί απφ ηνλ 

αζθαιηζηηθφ θνξέα ηνπ.  

Ζ ηξίηε πεξίπησζε, αθνξά αζζελείο πνπ επηιέγνπλ λα λνζειεπζνχλ ζε άιιν θξάηνο 

κέινο ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κία απφ ηηο δχν παξαπάλσ δηαδηθαζίεο. ηελ 

ζπλέρεηα κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ δηθαζηηθά απνδεκίσζε ησλ εμφδσλ ηνπο απφ ηνλ 

αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα, επηθαινχκελνη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηνπο Kohl θαη Decker. 

 

Πίλαθαο 2: Έληππα πνπ πηζηνπνηνύλ ηα δηθαηώκαηα ησλ κεηαθηλνύκελσλ αζζελώλ ζην 

εζσηεξηθό ηεο ΔΔ 

S1  

 (πξψελ 

  E 106, 

  E 109 

  θαη 

  E 121) 

Βεβαίσζε ηνπ δηθαηψκαηφο ζε 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε γηα αζζελείο 

πνπ δελ δνπλ ζηε ρψξα φπνπ είλαη 

αζθαιηζκέλνη. Υξήζηκν ζε 

δηαζπλνξηαθνχο εξγαδνκέλνπο, 

ζπληαμηνχρνπο, δεκφζηνπο 

ππαιιήινπο θαη πξφζσπα 

εμαξηψκελα απφ απηνχο. 

Τπνβάιιεηαη ζηνλ αζθαιηζηηθφ 

θνξέα ηεο ρψξαο δηακνλήο. 

S2  

 (πξώελ 

  E 112) 

Άδεηα ππνβνιήο 

ζε πξνγξακκαηηζκέλε πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε ζε κηα άιιε ρψξα ηεο ΔΔ 

ή ηεο ΔΕΔ. Ο αζζελήο δηθαηνχηαη 

ηελ ίδηα πεξίζαιςε κε ηνπο θαηνίθνπο 

ηεο ρψξαο απηήο, ίζσο φκσο 

ρξεηαζηεί λα θαηαβάιεη έλα πνζνζηφ 

ησλ ηαηξηθψλ εμφδσλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ. 

Τπνβάιιεηαη ζηνλ αζθαιηζηηθφ 

θνξέα ηεο ρψξαο ζεξαπείαο. 

S3 

Βεβαίσζε ηνπ δηθαηψκαηφο ζε 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζηελ 

πξνεγνχκελε ρψξα απαζρφιεζήο. 

Υξήζηκν ζε ζπληαμηνχρνπο 

δηαζπλνξηαθνχο εξγαδνκέλνπο πνπ 

Τπνβάιιεηαη ζηνλ αζθαιηζηηθφ 

θνξέα ηεο ρψξαο εξγαζίαο σο 

δηαζπλνξηαθφο εξγαδφκελνο. 

http://europa.eu/internet/europa.eu/youreurope/citizens/health/planned-treatments/index_en.xml
http://europa.eu/internet/europa.eu/youreurope/citizens/health/planned-treatments/index_en.xml


14 

 

δελ είλαη πιένλ αζθαιηζκέλνη ζηελ 

πξνεγνχκελε ρψξα απαζρφιεζήο 

ηνπο. 

DA1  

 (πξώελ 

  E 123) 

Βεβαίσζε ηνπ δηθαηψκαηφο γηα 

ηαηξηθή πεξίζαιςε ζε εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο, φπσο π.ρ. εξγαηηθά 

αηπρήκαηα θαη επαγγεικαηηθέο 

αζζέλεηεο ζε κηα άιιε ρψξα ηεο ΔΔ. 

Τπνβάιιεηαη ζηνλ αζθαιηζηηθφ 

θνξέα ηεο ρψξαο δηακνλήο. 

 

 

2.3 πλεηζθνξά Γηαθπβεξλεηηθώλ θαη Με-Κπβεξλεηηθώλ Οξγαληζκώλ 

ζηελ Γηαζπλνξηαθή Φξνληίδα Τγείαο ζηελ ΔΔ.  

 

Ζ παξνρή δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο εληφο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

αλαιχζεθε παξαπάλσ, γίλεηαη κε ηελ εκπινθή ησλ θνξέσλ παξνρήο, ησλ 

δηακεζνιαβεηψλ, ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηέινο, ησλ αζζελψλ. 

Λφγσ ηεο αλάγθεο γηα έξεπλα, ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ελφο πιαηζίνπ γηα ηελ παξνρή 

δηαζπλνξηαθήο πεξίζαιςεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ππήξμε θαη ζπλερίδεη λα ππάξρεη 

ζπλεξγαζία επηζηεκνληθψλ θαη ζεζκηθψλ θνξέσλ ζε πνιιά επίπεδα.  Μηα ζεηξά Με-

Κπβεξλεηηθψλ Οξγαληζκψλ (ΜΚΟ ζην εμήο) ή Γηαθπβεξλεηηθψλ Οξγαληζκψλ (ΓΚΟ 

ζην εμήο) δξαζηεξηνπνηείηαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, είηε ζην εθηειεζηηθφ θνκκάηη, είηε 

ζην νξγαλσηηθφ θαη ζεζκηθφ.  

Απφ ηνπο πην γλσζηνχο ΓΚΟ πνπ ρξεκαηνδφηεζαλ ηηο δξάζεηο ελαξκφληζεο κε ηελ 

νδεγία 2011/24 ΔΔ είλαη ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο 

Τγείαο θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε. Γηα ηελ δηαζπλνξηαθή θξνληίδα πγείαο ζηελ ΔΔ, 

ππήξμε ζπλεξγαζία θνξέσλ ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ν ζρεδηαζκφο 

θαη ε πινπνίεζε ζηα επηζηεκνληθά πεδία πνπ επεξέαδε ε νδεγία. 

Οη θνξείο, νη ρξεκαηνδφηεο, αιιά θαη ν ζθνπφο ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ κέρξη 

ζήκεξα, παξνπζηάδνληαη ζηελ ζπλέρεηα.   

 

 

SIMPATIE – Safety Improvement For Patients In Europe 
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ρεηηθή ηζηνζειίδα: http://www.simpatie.org/ 

Γηάξθεηα έξγνπ: Απφ Φεβξνπάξην 2007 έσο Φεβξνπάξην 2009 

 

Πεξηγξαθή: Ο ζθνπφο ηνπ έξγνπ ήηαλ λα ζέζεη ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, σο 

παξάγνληα πνπ θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα ζηελ πγεία. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ 

πξνήιζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλνηηθήο 

Γξάζεο 2007-2009 ζηνλ ηνκέα ηεο Γεκφζηαο πγείαο.  

Οη ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ πινπνίεζε νξγαληζκνί ήηαλ νη: 

 

 CBO Dutch Institute for Healthcare Improvement , Οιιαλδία 

 Action against Medical Accidents AvMA / LMCA, Ζλσκέλν Βαζίιεην 

 Council of Europe ,Γηεζλήο Οξγαληζκφο 

 HOPE European Hospital and Healthcare Federation, Γηεζλήο ΜΚΟ 

 ESQH European Society for Quality in Healthcare,  Γηεζλήο ΜΚΟ 

 CPME Standing Committee of European Doctors, Γηεζλήο ΜΚΟ 

 HAS High Health Authority, Γαιιία. 

 

 

MARQuIS -Methods of Assessing Response to Quality Improvement Strategies 

ρεηηθή Ηζηνζειίδα: http://www.marquis.be 

Γηάξθεηα έξγνπ: Απφ Ηαλνπάξην 2005 έσο Γεθέκβξην 2007 

 

Πεξηγξαθή: Σν έξγν ζρεδηάζηεθε ψζηε λα αλαπηχμεη κεζφδνπο πνπ ζα αμηνινγνχλ ηελ 

αμία δηαθφξσλ ζηξαηεγηθψλ πνηφηεηαο θαη λα παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο 

ζε ρψξεο πνπ παξέρνπλ δηαζπλνξηαθέο ππεξεζίεο πγείαο, θαζψο θαη ζε λνζνθνκεία πνπ 

αλαζεσξνχλ ην ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο πνηφηεηάο ηνπο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ πινπνίεζε νξγαληζκνί ήηαλ νη: 

 

 HOPE European Hospital and Healthcare Federation , Βέιγην 

 ESQH European Society for Quality in Healthcare (Ireland office), Ηξιαλδία 

 CEREF Centre for Research and Advanced Training , Ηηαιία 

 FAD Avedis Donabedian Foundation, Ηζπαλία 

http://www.simpatie.org/
http://www.marquis.be/
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 Department of Social Medicine, Academic Medical Centre / University of 

Amsterdam, Οιιαλδία 

 CBO Dutch Institute for Healthcare Improvement, Οιιαλδία 

 University of Manchester / Manchester Centre for Healthcare Management,  

Ζλσκέλν Βαζίιεην 

 NCQA National Centre for Quality Assessment in Health Care, Πνισλία 

 

 

HealthACCESS – Mapping Health Services Access: National and Cross-border 

Issues 

ρεηηθή Ηζηνζειίδα: http://www.ehma.org 

Γηάξθεηα έξγνπ: Απφ 2004 έσο 2006 

 

Πεξηγξαθή: Σν έξγν μεθίλεζε ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκφζηαο Τγείαο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Σε δηαρείξηζή ηνπ αλέιαβε ην  EHMA-European Health 

Management Association, Γνπβιίλν-Βξπμέιεο. θνπφο ηνπ έξγνπ ήηαλ ε θαηαγξαθή 

ησλ δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ είραλ επίζεκε κνξθή, κεηαμχ 10 θξαηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ή αλάκεζα ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα 10 απηά θξάηε θαη θάπνην 

άιιν απφ ηα ππφινηπα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Busse R., 2006). Σα θξάηε πνπ 

κειεηήζεθαλ ήηαλ ε Απζηξία, ην Βέιγην, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε Οπγγαξία, ε 

Ηξιαλδία, ε Ηηαιία, ε Οιιαλδία, ε Πνισλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

Οη ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ πινπνίεζε νξγαληζκνί ήηαλ νη: 

 CEFASS European Training Centre for Social Affairs and Public Health Care, 

Ηηαιία 

 Institute of Public Administration, Ηξιαλδία 

 Jagiellonian University Medical College, Πνισλία  

 LSE Health, London School of Economics, Ζλσκέλν Βαζίιεην  

 National School of Public Health, Γαιιία  

 Nederlands Instituut Zorg en Welzijn / International Centre, Οιιαλδία  

 School of Public Health, Leuven University, Βέιγην 

 Semmelweis University Health Services Managemet Training Centre, Οπγγαξία  

 Berlin University of Technology, Γεξκαλία  

 Universität Klagenfurt, Απζηξία 

http://www.ehma.org/
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HealthBASKET- Health Benefits and Service costs in Europe 

ρεηηθή Ηζηνζειίδα: http://www.ehma.org 

Γηάξθεηα έξγνπ: Απφ Απξίιην 2004 έσο Μάξηην 2007 

 

Πεξηγξαθή: Σν έξγν κειεηά ηηο παξνρέο πξνο αζζελείο πνπ επηδνηνχληαη απφ 

ζπζηήκαηα πγείαο ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο, ελψ κειεηά ηελ νκνηνγέλεηα ζηελ θνζηνιφγεζε ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ 

ηνπ δείγκαηνο. Οη ρψξεο πνπ κειεηήζεθαλ ήηαλ ε Γαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε 

Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε Οπγγαξία, ε Ηηαιία, ε Πνισλία, ε Ηζπαλία θαη ε Οιιαλδία.  

 

Οη ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ πινπνίεζε νξγαληζκνί ήηαλ νη: 

 

 Berlin University of Technology, Γεξκαλία  

 Bocconi University, Ηηαιία 

 Centre for Health Economics, University of York, Ζλσκέλν Βαζίιεην  

 Danish Institute for Health Services Research, Γαλία 

 Erasmus University Rotterdam, Οιιαλδία 

 National School of Public Health, Γαιιία 

 Jagiellonian University Medical College, Πνισλία  

 Health Services Management Training Centre, Semmelweis University, 

Οπγγαξία  

 Universitat Pompeu i Fabra, Ηζπαλία 

 

ECAB (EUCBCC) –European Union Cross Border Care Collaboration 

ρεηηθή Ηζηνζειίδα: http://www.ecabeurope.eu 

Γηάξθεηα έξγνπ: Απφ Μάην 2010 έσο Απξίιην 2013 

 

Πεξηγξαθή: θνπφο ηνπ Έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο δηεξγαζίαο κε ηελ νπνία νη 

Δπξσπαίνη πνιίηεο ζα κπνξνχλ λα έρνπλ επαξθή ελεκέξσζε γηα λα πάξνπλ απνθάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηελ ιήςε ππεξεζηψλ πγείαο ζε άιια θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Οη δηνηθεηηθέο θαη θιηληθέο δηεξγαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη απιέο θαη λα 

http://www.ehma.org/
http://www.ecabeurope.eu/
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δηαζθαιίδνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο πεξίζαιςεο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε έγηλε απφ 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζσ ηνπ 7
νπ

 Πξνγξάκκαηνο Πιαηζίνπ. 

 

 Οη ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ πινπνίεζε νξγαληζκνί είλαη νη: 

 LSE Health, Ζλσκέλν Βαζίιεην 

 European Observatory on Health Systems and Policies, Βέιγην  

 London School of Hygiene and Tropical Medicine, Ζλσκέλν Βαζίιεην 

 Observatoir Social European, Βέιγην 

 Universiteit Maastricht, Οιιαλδία 

 Technische Universitat Berlin, Γεξκαλία 

 European Centre for Social Welfare Policy and Research, Απζηξία 

 University of Barcelona, Ηζπαλία 

 Institute of Public Health of The Republic of Slovenia, ινβελία 

 PRAXIS Center for Policy Studies, Δζζνλία 

 National Research and Development Centre for Welfare and Health, Φηλιαλδία 

 Semmelweis Egyetem, Οπγγαξία 

 Regione del Veneto, Ηηαιία 

 

 

epSOS- European Patients Smart Open Services 

ρεηηθή Ηζηνζειίδα: http://www.epsos.eu 

Γηάξθεηα έξγνπ: Απφ Ηνχιην 2008 έσο Γεθέκβξην 2013 

 

Πεξηγξαθή: Σν έξγν απνζθνπεί ζην λα ζρεδηάζεη, λα δεκηνπξγήζεη θαη λα αμηνινγήζεη 

κηα ππνδνκή ππεξεζηψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε δηαζπλνξηαθή δηαζχλδεζε κεηαμχ 

ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ κεηξψσλ πγείαο ζηελ Δπξψπε. πγρξεκαηνδνηήζεθε 

απφ ην Πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Καηλνηνκίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηηο Σερλνινγίεο 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο.  

Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ έξγνπ απηνχ είλαη ην κεγάιν πιήζνο ησλ νξγαληζκψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ, θάηη ην νπνίν είλαη αλακελφκελν, αθνχ ην θάζε θξάηνο έπξεπε λα 

αλαπηχμεη ηνπο δηθνχο ηνπ κεραληζκνχο πινπνίεζεο θαη πξνζαξκνγήο. Οη νξγαληζκνί 

παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

http://www.epsos.eu/
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 Austrian Federal Ministry of Health, Απζηξία 

 ELGA, Απζηξία 

 BEPLAT Plate-forme eHealth, Βέιγην 

 RECIP-E VZW, Βέιγην 

 IHE Integrating the Healthcare Enterprise-Europe AISBL, Βέιγην 

 IZIP Internet Access to Patient Electronic Health Record, Σζερία 

 Danish National Board of e-Health, Γαλία 

 Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Γαλία 

 MEDCOM Danish National Health Data Network, Γαλία (πκκεηείρε ζην έξγν 

κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011) 

 EESTI Eesti e-Tervise Sihtasutus, Δζζνλία 

 THL Terveyden Ja Hyvinvoinnin Laitos , Φηλιαλδία 

 French Ministry of Health, Γαιιία 

 ASIP Santé, Γαιιία 

 German Federal Ministry of Health, Γεξκαλία 

 Fraunhofergesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung (Fraunhofer 

ISST), Γεξκαλία 

 Gematik Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH, 

Γεξκαλία 

 ZI Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung, Γεξκαλία 

 EMPIRICA Empirica Gesellschaft für Kommunikations– und 

Technologieforschung mbH , Γεξκαλία 

 Pharmaxis, Διιάδα 

 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Διιάδα 

 ESKI Egeszsegugyi Strategiai Kutatointezet, Οπγγαξία 

 Region of Lombardy, Ηηαιία 

 LISPA Lombardia Informatica, Ηηαιία 

 MHEC Ministry for Health, the Elderly and Community Care, Μάιηα 

 NONA Helsedirektorate , Ννξβεγία 

 KOMPETANSESENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI I 

HELSEVESENET AS (KITH), Ννξβεγία 

 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA (NFZ), Πνισλία 

http://www.epsos.eu/faq-glossary/glossary.html?tx_a21glossary%5Buid%5D=852&tx_a21glossary%5Bback%5D=14&cHash=7d61d28eeb66cb27fa91ee9ae4bd5085
http://www.epsos.eu/faq-glossary/glossary.html?tx_a21glossary%5Buid%5D=722&tx_a21glossary%5Bback%5D=14&cHash=7a005e669e8f08b335e53c49c0b097ce
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 INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA (ILIM), Πνισλία 

 Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (PTNA), Πνξηνγαιία 

 UNIVERSIDADE DE AVEIRO (UAVR), Πνξηνγαιία 

 INSTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA REPUBLIKE SLOVENIJE 

(NIPHRS), ινβελία 

 NHIC National Health Information Centre, ινβαθία 

 Spanish Ministry of Health and Consumer Affairs, Ηζπαλία 

 Fundació TicSalut Catalonia, Ηζπαλία 

 Regional Healthcare Service of Andalucia, Ηζπαλία 

 SESCAM Regional Healthcare Service of Castilla La Mancha, Ηζπαλία 

 AIAQS Catalan Agency for Health Information, Assessment and Quality, 

Ηζπαλία 

 AGENCIA VALENCIANA DE SALUD (AVS), Ηζπαλία 

 BAL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS, Ηζπαλία 

 SALAR Swedish Association of Local Authorities and Regions, νπεδία 

 Swedish Ministry of Health and Social Affairs, νπεδία 

 HUG LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, Διβεηία 

 CHNA Federal Office of Public Health, Διβεηία 

 NICTIZ National IT Institute for Healthcare in the Netherlands, Οιιαλδία 

 Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport, Οιιαλδία 

 TRNA Turkiye Cumhuriyeti Saglik Bakanligi, Σνπξθία 

 SRDC YZILIM ARASTIRMA VE GELISTIRME VE 

DANISMANLIKTICARET LIMITED SIRKETI, Σνπξθία 

 Department of Health, Ζλσκέλν Βαζίιεην 

 

Όια ηα παξαπάλσ έξγα ζπλέβαιαλ ζε πνιιαπιά επίπεδα θαη δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά 

πεδία. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξηλ, ην εληαίν λνκηθφ πιαίζην ζπλέβαιε απνηέιεζε ηελ 

βάζε θαη ηελ αθνξκή γηα ηελ πξνζπάζεηα ζχγθιηζεο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο ησλ 

Δπξσπατθψλ ρσξψλ.   

2.4 ύγθιηζε ζπζηεκάησλ πγείαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

Ωο ζχγθιηζε ελφο ζπζηήκαηνο ζηελ επηζηήκε ηεο θνηλσληνινγίαο, νξίδεηαη ε 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη δνκέο δηαθνξεηηθψλ θνηλσληψλ, γίλνληαη νινέλα θαη πην 
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φκνηεο (Jary, 1991). πλεπψο, ε έλλνηα ηεο δνκήο ζηελ δηεπξπκέλε ηεο κνξθή, 

επηηξέπεη ηελ ρξήζε ηνπ παξαπάλσ νξηζκνχ θαη ζε άιιεο νληφηεηεο, εθηφο απφ ηηο 

θνηλσλίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη νξγαληζκνί, άλζξσπνη, ζπζηήκαηα 

(Nixon, 2000). 

Παξφιν πνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, νη 

ίδηεο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ζχγθιηζεο ηνπ λενθιαζηθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη 1) ε κείσζε ηεο εηεξνγέλεηαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, 

φζνλ αθνξά ηελ δηάξζξσζε ησλ αγνξψλ θαη ησλ ηδξπκάησλ, 2)ε αχμεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ ζηελ εκπνξία αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, 3) ε 

δηεπθφιπλζε κεηαθίλεζεο παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη αληαιιαγήο ηερλνινγίαο, 4)ε 

πξνψζεζε κηαο ελαξκνληζκέλεο πνιηηηθήο. Με απηνχο ηνπο φξνπο εληζρχεηαη ε 

νινθιήξσζε θαη επηηαρχλεηαη ε αλάπηπμε θαη ε δηαδηθαζία ζχγθιηζεο (Sachs, 1995). 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο κέζσ ζπκθσληψλ θαη κεραληζκψλ 

ψζηε λα παξαρζνχλ θηλεηήξηεο δπλάκεηο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ ζχγθιηζε ζηελ 

δεκφζηα πγεία (Hitiris, 2000). Μέρξη ηα κέζα ηνπ 90 νη πξνζπάζεηεο απηέο 

πεξηνξίδνληαλ ζε απηφ ην επίπεδν, ρσξίο λα είλαη εκθαλήο ν ζηφρνο ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο γηα ηππνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο (Hoffmeyer, 1994). Σα 

επφκελα ρξφληα φκσο ελζσκαηψζεθαλ ηέηνηνη ζηφρνη γηα ηελ πγεία θαη έρνπλ γίλεη 

ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο. Σέηνηα 

είλαη ε ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ κειψλ λα έρνπλ Δζληθφ εκείν Δπαθήο, ε αλάπηπμε 

DRGs πνπ κέζσ ηεο θσδηθνπνίεζεο ICD-10 δεκηνπξγεί κηα θνηλή γιψζζα γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο ησλ θξαηψλ κειψλ, ε ππνρξέσζε γηα θάιπςε (κεξηθή ή νιηθή) 

ηνπ θφζηνπο δηαζπλνξηαθήο πεξίζαιςεο εληφο επξσπατθψλ ζπλφξσλ.  

 

2.5 Σα DRGs ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

Σα DRGs(Diagnosis Related Groups) ή αιιηψο ΚΔΝ (Κιεηζηά Δλνπνηεκέλα Ννζήιηα) 

ζηελ ειιεληθή ηνπο έθδνζε απνηεινχλ έλαλ ηξφπν εηζαγσγήο ζπζηήκαηνο 

πξνυπνινγηζκνχ θαη απνδεκίσζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηα λνζνθνκεία (Δζληθή 

ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο, 2011). Ζ αθξηβήο κεηάθξαζε ηνπ φξνπ είλαη «Οκνεηδείο 

Γηαγλσζηηθέο Καηεγνξίεο», αιιά ζα αλαθέξνληαη σο DRGs ζε απηή ηελ κειέηε. Σα 

DRGs αλαπηχρζεθαλ αξρηθά ψζηε λα πξνζδηνξίζνπλ ηα εμεξρφκελα απνηειέζκαηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ. Μπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ βάζε γηα έιεγρν θφζηνπο, 

πξνυπνινγηζκφ, ή πνηνηηθφ έιεγρν ζε λνζνθνκεία (Fetter, 1991).  
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Σα DRGs, επηρεηξνχλ λα ηππνπνηήζνπλ ηηο πεξηπηψζεηο λνζειεπνκέλσλ αζζελψλ θαη 

λα δεκηνπξγήζνπλ νκάδεο λνζνθνκεηαθψλ πξντφλησλ, πνπ ζα απνδεκηψλνληαη ζηε 

βάζε ησλ πφξσλ πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα λα παξαρζνχλ.  ηεξίδνληαη ζηε δηεζλή 

ηαμηλφκεζε ησλ αζζελεηψλ (ICD). Οη παξάγνληεο πνπ  ιακβάλνπλ ππφςε είλαη, εθηφο 

απφ ηελ αξρηθή δηάγλσζε, νη πηζαλέο επηπινθέο ή άιιεο αζζέλεηεο πνπ έρνπλ 

δηαγλσζηεί γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή, ην θχιν, ε ειηθία ,ε βαξχηεηα ηεο αζζέλεηαο 

θαη ε κέζε δηάξθεηα λνζειείαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη σο δείθηεο γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ (Αιεηξάο Β., 2002). Κχξηνη ιφγνη ηεο νινέλα θαη 

κεγαιχηεξεο πηνζέηεζεο ησλ DRGs είλαη ε πεξηγξαθή ηεο δηάξζξσζεο ησλ 

πεξηζηαηηθψλ λνζειείαο ελφο λνζνθνκείνπ, ε ζχγθξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

λνζνθνκείσλ δηαρξνληθά θαη αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή, ε δηακφξθσζε πνιηηηθήο πγείαο 

πνπ βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, κε παξάιιειε αμηνιφγεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη ησλ 

επαλεηζαγσγψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη ζεκαληηθά ε ιήςε απνθάζεσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη θαηαλνκήο  πφξσλ. Σαπηφρξνλα ε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο γίλεηαη 

λσξίηεξα, θάηη ην νπνίν βνεζά ζηελ ζπλεξγαζία κε αζθαιηζηηθνχο θνξείο (Πνιχδνο, 

2007). 

Πίλαθαο 3: Γνκηθά ζηνηρεία θαη παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνύ ησλ DRGs  

Γνκηθά ζηνηρεία ελόο ζπζηήκαηνο DRG Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο 

χζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο αζζελψλ Γηάγλσζε 

Γηαδηθαζίεο 

νβαξφηεηα 

πιινγή δεδνκέλσλ Κιηληθά δεδνκέλα 

Γεδνκέλα Κφζηνπο 

Μέγεζνο Γείγκαηνο 

Σηκνιφγεζε Μέζεο ηηκέο 

ηάζκηζε Κφζηνπο 

Πνζνζηφ Απνδεκίσζεο Δμαηξέζεηο (outliers) 

Πεξηπηψζεηο Τςεινχ Κφζηνπο 

Πεγή: (Scheller-Kreinsen D., 2009) 

 

Σα DRGs αληηκεησπίδνληαη ζπρλά σο εξγαιείν απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκείσλ γηα ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ. Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο φκσο γηα ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθαλ 

είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφο, θαη νη ζθνπνί πνπ εμππεξεηνχλ πνηθίινπλ. Οη ζθνπνί απηνί 

ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζηνχλ ζε αχμεζε δηαθάλεηαο, αχμεζε απνδνηηθφηεηαο θαη 
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ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο (Scheller-Kreinsen D., 2009). Παξαθάησ αθνινπζεί έλαο 

πίλαθαο φπνπ παξνπζηάδεη ηνλ αξρηθφ ζθνπφ πνπ είρε ε θάζε ρψξα πνπ πηνζέηεζε 

θάπνην ζχζηεκα DRG, θαη πνηνπο ζθνπνχο εμππεξεηνχζε θπξίσο ην ζχζηεκα DRG 

ζηελ ίδηα ρψξα ην 2010. Γειαδή πεξίπνπ 10-15 ρξφληα αξγφηεξα, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε.  Απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη πσο νη ρψξεο πνπ εθάξκνζαλ αξρηθά ηα 

DRGs σο νηθνλνκηθφ εξγαιείν, ζπλέρηζαλ λα ην θάλνπλ κε θάπνηεο εμ απηψλ λα 

αμηνπνηνχλ ην ζχζηεκα θαη γηα κέηξεζε απφδνζεο ή benchmarking. Δλψ φζεο ηα 

εθάξκνζαλ αξρηθά ζαλ εξγαιείν δηνίθεζεο (Φηιαλδία, Πνξηνγαιία), ζηε ζπλέρεηα 

αμηνπνίεζαλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα νηθνλνκηθά ζέκαηα. Σν παξαπάλσ 

θαηλφκελν απνδεηθλχεη πσο νη Δπξσπατθέο ρψξεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα  λα αιιάδνπλ 

ην ζθνπφ ρξήζεο ησλ DRG ζπζηεκάησλ ηνπο, θαη άξα ελδερνκέλσο λα κπνξνχζαλ λα 

πηνζεηήζνπλ έλα πην νκνηνγελέο DRG ζχζηεκα (Paat-Ahi, 2016). Απηή ηε ινγηθή 

αθνινπζεί ην NordDRG πνπ ήδε ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηξεηο ρψξεο.  

 

Πίλαθαο 4: ύγθξηζε Αξρηθνύ θνπνύ Δθαξκνγήο ησλ DRGs θαη Κύξηνπ θνπνύ ην 2010 ζε 

Δπξσπατθέο Υώξεο 

Υώξα Έηνο Αξρηθόο θνπόο Κύξηνο θνπόο ην 2010 

Απζηξία 1997 Καηαλνκή Πξνυπνινγηζκνχ Καηαλνκή 

Πξνυπνινγηζκνχ, 

ρεδηαζκφο 

Αγγιία 1992 Καηεγνξηνπνίεζε αζζελψλ Πιεξσκέο 

Δζζνλία 2003 Πιεξσκέο Πιεξσκέο 

Φηιαλδία 1995 Απνηχπσζε ιεηηνπξγίαο 

λνζνθνκείνπ, 

Benchmarking 

Γηνίθεζε θαη 

ρεδηαζκφο, 

Benchmarking, 

Σηκνιφγεζε  

Γαιιία 1991 Απνηχπσζε ιεηηνπξγίαο 

λνζνθνκείνπ 

Πιεξσκέο 

Γεξκαλία 2003 Πιεξσκέο Πιεξσκέο 

Ηξιαλδία 1992 Καηαλνκή Πξνυπνινγηζκνχ Καηαλνκή 

Πξνυπνινγηζκνχ 

Οιιαλδία 2005 Πιεξσκέο Πιεξσκέο 

Πνισλία 2008 Πιεξσκέο Πιεξσκέο 

Πνξηνγαιία 1984 Μέηξεζε απνηειεζκάησλ Καηαλνκή 
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Ννζνθνκείσλ Πξνυπνινγηζκνχ 

Ηζπαλία 1996 Πιεξσκέο Πιεξσκέο, 

Benchmarking 

νπεδία 1995 Πιεξσκέο Benchmarking, Μέηξεζε 

Απφδνζεο 

Πεγή: (Busse, 2013)  

 

Σα βαζηθά θίλεηξα εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο DRG, είλαη ζχκθσλα κε ηνλ (Busse R, 

2006) ηα εμήο: 

 Δλζαξξχλεη ηελ ζεξαπεία αζζελψλ ησλ νπνίσλ ην αλακελφκελν θφζηνο 

ζεξαπείαο είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ αληίζηνηρε απνδεκίσζε. Απηφ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ζεηηθφ αλ ν αζζελήο επσθειεζεί απφ ηελ ζεξαπεία, ή αξλεηηθφ (γηα 

ηνλ ίδην) αλ ηα νθέιε είλαη ππφ ακθηζβήηεζε.  

 Απνζαξξχλεη ηελ ζεξαπεία αζζελψλ ησλ νπνίν ην αλακελφκελν θφζηνο 

ζεξαπείαο είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ αληίζηνηρε απνδεκίσζε. (Δπεξεάδεη 

ζπλήζσο αζζελείο πςειήο εμάξηεζεο απφ ηελ ζεξαπεία). 

 Δλζαξξχλεη ηελ επηπιένλ θσδηθνπνίεζε ησλ επηπινθψλ κηαο αζζέλεηαο. Κάηη 

ηέηνην αλαβαζκίδεη έλα ζχζηεκα DRG θαη απμάλεη ηελ απνδεκίσζε. 

 Μπνξεί κέζσ ηεο εληαηηθήο ζεξαπείαο ελφο αζζελνχο λα απμεζεί ε ζνβαξφηεηα 

ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη θαη άξα ην λνζνθνκείν λα ιάβεη κεγαιχηεξε 

απνδεκίσζε (αλ ε ζεξαπεία θνζηίζεη ηειηθά ιηγφηεξν). 

 ε θάζε θαηεγνξία ζεξαπείαο, ην ζχζηεκα δίλεη ηζρπξφ θίλεηξν ζην λνζνθνκείν 

λα πεξηνξίζεη ηα θφζηε, ή λα ηα κεηαθπιήζεη αιινχ. πλήζσο ζηνλ ρξήζηε ησλ 

ππεξεζηψλ ή ζε θάπνην θνηλσληθφ θνξέα. 

 Όηαλ ην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα θνζηνιφγεζε θαη απνδεκίσζε 

λνζνθνκείσλ, δελ παξέρεη θάπνην θίλεηξν  δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο 

ζεξαπείαο. Αληηζέησο κπνξεί λα ζεσξήζεη θαλείο φηη απνηειεί ηζρπξφ θίλεηξν 

ψζηε λα γίλνπλ πεξηθνπέο ζηελ πνηφηεηα. 

πλεπψο, ν ξφινο ελφο ζπζηήκαηνο DRG είλαη πνιιαπιφο. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ρξήζηκν εξγαιείν θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ αζζελεηψλ θαη 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο ζεξαπείαο. Ζ ζέζπηζε ελφο Κνηλνχ Δπξσπατθνχ 

ζπζηήκαηνο DRG ζα κπνξνχζε λα δηεπθνιχλεη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ρσξψλ γηα 

πεξηπηψζεηο δηαζπλνξηαθήο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, θαη λα ζέζεη βάζεηο ψζηε λα 
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ππάξμεη νκνηνγέλεηα ζηελ θνζηνιφγεζε ησλ απνδεκηψζεσλ. Σα αλακελφκελα νθέιε ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη λα απνθεχγεηαη ε αιιεινεπηθάιπςε ησλ εξγαζηψλ κεηαμχ ρσξψλ, 

ε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο σο πξνο ηελ βειηηζηνπνίεζε 

ησλ DRGs, ε ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζηηο λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο, ε ζχγθξηζε 

δεδνκέλσλ θφζηνπο ππεξεζηψλ θαη παξαγσγηθφηεηαο θαη ηέινο, ε δηεπθφιπλζε ηεο 

κεηαθίλεζεο ησλ αζζελψλ θαζψο θαη ησλ πιεξσκψλ (Geissler A., 2015).  

 

2.6 Γηαπίζηεπζε θνξέσλ παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο θαη 

πιεξνθόξεζε αζζελώλ 

 

Άιινο έλαο παξάγνληαο πνπ ζπλέβαιε ζηελ ζχγθιηζε θαη ηελ νκνηνγέλεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ πγείαο είλαη ηα ζπζηήκαηα δηαπίζηεπζεο (Cortez, 2009). Ζ δεκνζηνπνίεζε 

θαη πξνβνιή ησλ ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο πξνζπάζεηαο θνξέσλ πγείαο γηα δηαπίζηεπζε, 

εμέιημε ηνλ ξφιν ησλ ζπζηεκάησλ δηαπίζηεπζεο. Ο ξφινο ηνπο έγηλε ζηαδηαθά απφ 

ζπκβνπιεπηηθφο πην επνπηηθφο θαη ελεκεξσηηθφο. ε ζπζηήκαηα πγείαο φπνπ παξέρεηαη 

ε δπλαηφηεηα επηινγήο θνξέα λνζειείαο, ε αλνηρηή πιεξνθφξεζε απηνχ ηνπ είδνπο 

απνηειεί ζεκαληηθφ θξηηήξην πνπ απνηειεί κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απφθαζεο ησλ 

αζζελψλ. Παξφιν πνπ ε δεκνζηεπκέλε πιεξνθνξία ζα κπνξνχζε λα είλαη ρξήζηκε θαη 

γηα ηνπο αζζελείο, θαίλεηαη λα ηελ αμηνπνηνχλ πεξηζζφηεξν άιινη νξγαληζκνί πγείαο 

θαη θπβεξλεηηθνί θνξείο. Απηφ γηαηί ην θνηλφ δελ είλαη αθφκα εθπαηδεπκέλν λα 

αμηνπνηεί ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθφξεζε  (The Joint Commission, 2007). εκαληηθφ ξφιν 

επίζεο παίδεη ην γεγνλφο φηη ε πιεξνθνξία απηή δελ έρεη κηα ηππνπνηεκέλε κνξθή, 

νχηε έρεη αλαπηπρζεί θάπνηνο κεραληζκφο αληαιιαγήο πιεξνθνξίαο πνπ λα ηελ θαζηζηά 

εχθνια αμηνπνηήζηκε απφ κε εμνηθεησκέλνπο ρξήζηεο (Shaw C., 2013). Ζ δεκνζίεπζε 

ιεπηνκεξνχο πιεξνθφξεζεο γηα ηα απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη 

ζπλήζσο ραξαθηεξηζηηθφ νξγαληζκψλ πνπ ιακβάλνπλ δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε, ή 

παξνπζηάδνπλ έληνλε ππεπζπλφηεηα θαη έρνπλ ζπζηήκαηα ινγνδνζίαο. Γηα λα κπνξέζεη 

φκσο ε δηαπίζηεπζε λα κπνξεί λα απνηειεί κέξνο ηεο ιήςεο ηεο απφθαζεο ελφο αζζελή 

θαη λα πξνσζεί ηελ δηαζπλνξηαθή κεηαθίλεζε, ηφηε ε πιεξνθφξεζε πξέπεη λα είλαη 

πιήξεο, πξνζβάζηκε θαη λα παξέρεηαη κε ζπλέπεηα ζην ζχλνιν ηεο Δ.Δ (Charles D. 

Shaw, 2010).  
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2.7 Συςτήματα Πιςτοποίηςησ και Διαπίςτευςησ 
χκθσλα κε ηελ δηαηχπσζε ηνπ πξνηχπνπ ISO/IEC Guide 2 «Γηαπίζηεπζε 

(accreditation) είλαη ε επηβεβαίσζε ηξίηνπ κέξνπο πνπ αλαθέξεηαη ζην θνξέα 

αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο, πξνζδίδνληαο επίζεκε ηεθκεξίσζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα 

δηεμάγεη θαζνξηζκέλνπο ξφινπο (tasks) αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο.» (ISO, 2004) 

Έλαο αληίζηνηρνο νξηζκφο ηεο δηαπίζηεπζεο, πξνζαξκνζκέλνο ζε ππεξεζίεο πγείαο 

είλαη «Ζ δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλαο νξγαληζκφο, εθηφο απηνχ πνπ παξέρεη 

ππεξεζίεο πγείαο, ζπλήζσο κε θπβεξλεηηθφο, αμηνινγεί ηνλ νξγαληζκφ ψζηε λα 

θαζνξίζεη αλ αληαπνθξίλεηαη ζε έλα πξφηππν πνπ έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα βειηησζεί ε 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.» (Joint Commission, 2003) 

Ζ δηαπίζηεπζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο είλαη ζπλήζσο εζεινληηθή (Saufl N., 2003). 

Παξέρεη ηελ εκθαλή δέζκεπζε ελφο νξγαληζκνχ, λα βειηηψζεη ηελ αζθάιεηα θαη 

πνηφηεηα ηεο πεξίζαιςεο ηνπ αζζελνχο, λα δηαζθαιίζεη έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ 

πεξίζαιςεο, θαη λα εξγάδεηαη ζπλερψο ψζηε λα κεηψζεη ηνπο θηλδχλνπο ζε αζζελείο θαη 

πξνζσπηθφ.  

Ο θνξέαο πνπ αλαιακβάλεη ηελ δηαπίζηεπζε ηνπ λνζνθνκείνπ, αμηνινγεί ηνλ βαζκφ 

ζπκκφξθσζεο ηνπ νξγαληζκνχ, θαη έπεηηα θνηλνπνηεί ηα απνηειέζκαηα. πλεπψο ε 

δηαπίζηεπζε απνηειεί έλα εξγαιείν δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, ην νπνίν ζπληίζεηαη απφ δχν 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: ηππνπνίεζε βάζεη πξνηχπνπ θαη κηα δηεξγαζία αλαζθφπεζεο 

(Scrivens., 1995). 

Ζ δηαθνξά ηεο πηζηνπνίεζεο ελφο ζπζηήκαηνο κε ηελ δηαπίζηεπζε έγθεηηαη ζην γεγνλφο 

φηη ε πηζηνπνίεζε αθνξά ηελ επίζεκε αλαγλψξηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο 

θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ. Σν πξφηππν απηφ κπνξεί λα είλαη νπνηνδήπνηε, θαη 

απαηηείηαη εμσηεξηθή αμηνιφγεζε απφ αξκφδην εμνπζηνδνηεκέλν επηζεσξεηή. Έλαο 

νξγαληζκφο πνπ έρεη πηζηνπνηήζεη ην ζχζηεκα δηαρείξηζήο ηνπ κε θάπνην πξφηππν (πρ 

ην ISO 9001) εγγπάηαη φηη ζα παξέρεη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ παξέρεη φπσο ηελ 

έρεη ζρεδηάζεη. Γελ πηζηνπνηείηαη φκσο ην ηειηθφ απνηέιεζκα. πλεπψο, ε πηζηνπνίεζε 

δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ δηαπίζηεπζε, αιιά είλαη ζπζηήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηελ αλάγθε 

γηα πνηφηεηα θαη πιεξνθφξεζε σο πξνο ηελ απφδνζε (Rooney AL, 1999).  

 

 

Φνξείο Γηαπίζηεπζεο 

Ο Δζληθφο θνξέαο δηαπίζηεπζεο γηα ηελ Διιάδα είλαη ην Δ.Τ.Γ.-Δζληθφ χζηεκα 

Γηαπίζηεπζεο. Σν Δ.Τ.Γ. ρνξεγεί πηζηνπνηεηηθά ζε Δξγαζηήξηα Γνθηκψλ θαη 
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Γηαθξηβψζεσλ, Κιηληθά Δξγαζηήξηα, Γηνξγαλσηέο Γηεξγαζηεξηαθψλ πγθξίζεσλ, 

Φνξείο Πηζηνπνίεζεο Πξντφλησλ, Φνξείο Πηζηνπνίεζεο πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ηεο 

Πνηφηεηαο, Φνξείο Πηζηνπνίεζεο πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο ησλ 

Σξνθίκσλ, Φνξείο Πηζηνπνίεζεο πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, 

Πεξηβαιινληηθνί Δπαιεζεπηέο (ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ EMAS), Φνξείο 

Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ, Φνξείο Πηζηνπνίεζεο Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ, Φνξείο 

Πηζηνπνίεζεο πζηεκάησλ Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία, Φνξείο Διέγρνπ 

Πξντφλησλ, Γηεξγαζηψλ ή Δγθαηαζηάζεσλ, Κέληξα Σερληθνχ Διέγρνπ Ορεκάησλ 

(KTEO), Φνξείο Δπαιήζεπζεο Δθπνκπψλ Αεξίσλ Θεξκνθεπίνπ. 

Αλ ζε έλα Ννζνθνκείν ππάξρεη πξφζεζε γηα δηαπίζηεπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ, απαηηείηαη επηινγή ελφο δηεζλνχο θνξέα δηαπίζηεπζεο 

πνπ κπνξεί λα αλαιάβεη απηφ ην ξφιν. 

Σέηνηνη είλαη νη παξαθάησ: 

Πίλαθαο 5: Φνξείο Γηαπίζηεπζεο Τπεξεζηώλ Τγείαο 

American Association of Blood Banks, Accreditation and Quality Programme - 

AABB  

Accreditation Canada  

The Australian Council on Healthcare Standard - ACHS International 

Australian General Practice Accreditation Limited / Quality in Practice - 

QIP/AGPAL  

Healthcare Accreditation Quality Unit, UK - CHKS-HAQU  

Council for Health Service Accreditation of Southern Africa - COHSASA  

Health Accreditation System of Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación, Co - ICONTEC  

The Irish Health Service Accreditation Board - IHSAB  

Joint Commission International, USA - JCI  

Malaysian Society for Quality in Health - MSQH  

Netherlands Institute for Accreditation in Healthcare - NIAZ  

Quality Improvement Council and the QIC Accreditation Program, Australia - QIC  

Taiwan Joint Commission on Healthcare Accreditation - TJCHA  

Health and Disability Auditing New Zealand - HDANZ  

Global-Mark Pty Ltd, Healthcare Certification Programme  

Aged Care Standards and Accreditation Agency, Australia – ACSAA 

Πηγή: (ISQUA) 

 Οη ηξεηο κεγαιχηεξνη θνξείο εμ’ απηψλ είλαη νη Accreditation Canada, JCI θαη ACHSI. 

Τπεχζπλνο γηα ηελ δηαπίζηεπζε ησλ νξγαληζκψλ δηαπίζηεπζεο ππεξεζηψλ είλαη ν 

International Society for Quality in Health Care (ISQua). 
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Ο ISQua είλαη παγθφζκηνο νξγαληζκφο ν νπνίνο ιεηηνπξγεί σο «νκπξέια» γηα ηνπο 

θνξείο απηνχο.  

Σν δηεζλέο πξφγξακκα δηαπίζηεπζήο ηνπ μεθίλεζε ην 1999 θαη σο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2009 έρνπλ δηαπηζηεπηεί 16 θνξείο. Σν πξφγξακκα απηφ πεξηιακβάλεη απηναμηνιφγεζε 

πνπ επηθπξψλεηαη απφ επηηφπηα επηζεψξεζε. Σν πξφηππν ηνπ ISQua έρεη ελζσκαηψζεη 

απαηηήζεηο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο (ISO) γηα ηνπο νξγαληζκνχο 

πηζηνπνίεζεο, ηα θξηηήξηα Baldrige γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε απφδνζεο, φπσο 

πεξηιακβάλνληαη θαη ζην πξφηππν επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο ηνπ EFQM (European 

Foundation For Quality Management), θαη θξηηήξηα αξηζηείαο απφ πξφηππα δηάθνξσλ 

εζληθψλ θνξέσλ δηαπίζηεπζεο. 

Οη θχξηεο δηεξγαζίεο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ην πξφηππν είλαη ηέηνηεο πνπ λα 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο θνξέα δηαπίζηεπζεο.  

Απηέο είλαη: 

 Γηαθπβέξλεζε 

 ηξαηεγηθή/Δπηρεηξεζηαθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε 

 Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ θαη Βειηίσζε Απφδνζεο 

 Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

 Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηψλ 

 Γηαρείξηζε Αμηνινγεηψλ 

 Γηαρείξηζε Αμηνιφγεζεο 

 Γηαπίζηεπζε ή ρνξήγεζε Πηζηνπνηεηηθνχ 

 

Σα δηαζέζηκα πξφηππα δηαπίζηεπζεο λνζνθνκείσλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ 

έκθαζε πνπ δίλνπλ ζε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. ηνλ Πίλαθαο 6, παξνπζηάδνληαη 6 

πξφηππα δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ σο πξνο 23 ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνθχπηεη ν αθφινπζνο 

ζπγθξηηηθφο πίλαθαο (Tabrizi, 2011). 

 

Πίλαθαο 6: ύγθξηζε βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζπζηεκάησλ δηαπίζηεπζεο 

Όλνκα Οξγ./ 

Υώξα  

 

JCAHO/JC

I 

CCHSA ACHS ANAE

S 

QHNZ UK 

program

s  

Αγγιία Ηδηόηεηεο ΖΠΑ Καλαδά

ο 

Απζηξαιί

α 

Γαιιία Νέα 

Εειαλδία 

Δπίδξαζε ζηελ 

βειηίσζε πνηφηεηαο 

**** ** ** * * * 

Δπίδξαζε ζηελ 

βειηίσζε 

**** ** * * * * 
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αζθάιεηαο 

Βειηίσζε ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο 

δηνίθεζεο πγείαο 

*** ** * * * * 

Παξέρεη βάζεηο 

δεδνκέλσλ ησλ 

νξγαληζκψλ 

πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο 

*           

ρεδηάδεη έλα 

δηεζλή θιάδν 

* - - - - - 

Δπεξέαζε άιια 

πξνγξάκκαηα 

δηαπίζηεπζεο 

*** * * * * * 

ηνηρεηνζέηεζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπ 

θνηλνχ ζηελ 

δηαδηθαζία 

**** ** * * * * 

Έκθαζε ζηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη 

ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεη

α 

*** ** * * * * 

Έκθαζε ζηελ 

ζπλερή θαηλνηνκία 

**** ** * * * * 

Δπεξξνή ζε 

παγθφζκηα πξφηππα 

δηαπίζηεπζεο 

**** ** * * * * 

Έκθαζε ζηα 

δηθαηψκαηα 

αζζελψλ θαη ζηελ 

δεκηνπξγία 

θνπιηνχξαο εζηθήο 

*** * * * * * 

Δζηίαζε ζηελ 

πιεξνθνξηαθή 

δηνίθεζε 

*** * * * * * 

Ηζηνξία ηνπ 

νξγαληζκνχ 

**** *** ** * * * 

Απνηειεζκαηηθή 

ζρέζε κε ηνπο 

εηαίξνπο 

*** ** ** ** ** ** 

Απνηειέζκαηα 

θαηάιεια γηα 

δεκνζηνπνίεζε 

*** ** ** ** ** ** 

πκθσλία κε ηνλ 

δείθηε AGIL 

(Adaptation-Goal 

Attainment-

Integration-Latency) 

*** *** * **     

Δχξνο πεδίνπ 

δξάζεο 

*** ** ** * ** * 

Γηαπηζηεπκέλνο απφ 

ηνλ ISQua 

* * * - - * 

Λακβάλεη ππφςε 

θαη ηα 3 είδε 

δεηθηψλ απφδνζεο 

* * - - - * 

αθήο δήισζε 

πξνζέζεσλ 

* * * - - - 
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Δζεινληηθή 

πκκεηνρή 

* * * - * * 

Κπβεξλεηηθνί/Με 

Κπβ. Οξγαληζκνί 

* * * - - * 

Δχξνο θάιπςεο θαη 

επηζηεκνληθφ 

επίπεδν 

**** ** * * * * 

Πεγή: (Tabrizi, 2011) 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δηακνξθψλεηαη θαη ην πξνθίι ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο 

δηαπίζηεπζεο. Σν πξφγξακκα ηνπ JCI δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα, ζηνλ 

ζρεδηαζκφ πξνδηαγξαθψλ πνπ εληνπίδνπλ θαη απνηξέπνπλ ηξαπκαηηζκνχο, 

ρξεζηκνπνηεί κεγάιν εχξνο δεηθηψλ πνηφηεηαο, θαη εζηηάδεη ζε βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

(Auras S, 2010). Σν πξφγξακκα ηεο Απζηξαιίαο εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ βειηίσζε 

ηεο λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο, ελψ ην Καλαδηθφ δίλεη έκθαζε ζηελ ζπλερή βειηίσζε 

πνηφηεηαο (Arah OA, 2003).  

ηα πιαίζηα ηεο δηαπίζηεπζεο ππεξεζηψλ πγείαο, έρνπλ αλαπηπρζεί θαη πξφηππα 

δηαπίζηεπζεο επαγγεικαηηψλ πγείαο σο πξνο ηελ επάξθεηά ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. ηελ 

θαηεχζπλζε απηή θηλείηαη ην Δπξσπατθφ European Council for Accreditation of 

Medical Specialist Qualifications (ECAMSQ). θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα 

ζέζεη πςειέο πξνδηαγξαθέο εθπαίδεπζεο, θαη κειινληηθά λα κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ 

νη επαγγεικαηίεο πγείαο. Υσξίο λα πξνηίζεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο αξκφδηνπο 

εζληθνχο θνξείο ζε θάζε ρψξα, ην πξφγξακκα αλακέλεηαη λα ελζαξξχλεη ηηο 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, δεκηνπξγψληαο έλα ζχζηεκα 

πεξηνδηθήο αμηνιφγεζήο ηνπο, πνπ εθηφο απφ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, ζα 

πεξηιακβάλεη θαη απεπζείαο παξαηήξεζε δεμηνηήησλ ζηελ ηαηξηθή πξάμε(UAEMS.eu).  

 

Γηαπίζηεπζε Ννζνθνκείσλ θαη πνηόηεηα πεξίζαιςεο αζζελώλ 

Γηα ην ζέκα ηεο ζπζρέηηζεο θαη ηεο επίπησζεο πνπ έρεη ε εθαξκνγή πξνηχπσλ ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηνπο αζζελείο έρνπλ γίλεη αξθεηέο 

έξεπλεο. Αληίζηνηρα, ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαπίζηεπζεο, γηα ηα πξφηππα πνπ 

εθαξκφδνληαη ψζηε λα νξίζνπλ ηηο δηεξγαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ, δελ έρεη απνδεηρηεί 

επαξθήο ζπζρέηηζε (Collopy, 1995). Οη πεξηζζφηεξεο αμηνινγήζεηο ζπζηεκάησλ 

δηαπίζηεπζεο ηείλνπλ λα είλαη πεξηγξαθηθέο. Ζ αμηνιφγεζε εζηηάδεη θπξίσο ζηα 

απνηειέζκαηα θαη ηελ επίπησζε πνπ έρεη ην ζχζηεκα ζην πξνζσπηθφ, παξά ζηνπο 

αζζελείο (κε ηελ έλλνηα φηη δελ αμηνινγείηαη ην ηαηξηθφ απνηέιεζκα) (Buxton, 1995). 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο νξγαληζκψλ πνπ έδσζαλ πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ εθαξκνγή 
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ηνπ ζπζηήκαηνο δηαπίζηεπζεο, αλαζέηνληαο πνιιά επηπιένλ γξαθεηνθξαηηθά θπξίσο 

θαζήθνληα ζηνπο εξγαδφκελνπο. Όπνπ απηφ έγηλε ρσξίο αλάινγε αχμεζε ηνπ 

απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ, αληηκεηψπηζαλ ην πξφβιεκα ηεο κείσζεο ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ. Απηφ παξνπζηάζηεθε ζε πξψηκα ζηάδηα αλάπηπμεο θαη 

εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαπίζηεπζεο ζε λνζνθνκεία, θαη απνδίδεηαη ζην φηη ην 

πξνζσπηθφ ζηελ αξρή, ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα δηεθπεξαηψζεη ηα 

θαζήθνληά ηνπ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ζχζηεκα, κε απνηέιεζκα ε βειηίσζε λα 

έξρεηαη ζηαδηαθά (Scrivens, 1997). Σν ζπκπέξαζκα δελ είλαη πσο ηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, ή δηαπίζηεπζεο λνζνθνκείσλ κεηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπο πξνο ηνπο αζζελείο. Αληηζέησο, απνηεινχλ ζπζηήκαηα κε 

δνκεκέλεο δηεξγαζίεο πνπ νδεγνχλ ζε ζπλερή βειηίσζε, δεκηνπξγψληαο πξνυπνζέζεηο 

γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Ζ Αλψηεξε Γηνίθεζε πξέπεη λα δεζκεχεηαη γηα ηελ 

ζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ επάξθεηα ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ. 

Σα βαζηθά εζσηεξηθά νθέιε απφ ηελ δηαδηθαζία δηαπίζηεπζεο γηα έλαλ νξγαληζκφ είλαη 

ε ελίζρπζε ηεο νκαδηθφηεηαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, ε εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ 

δηαδηθαζηψλ, ε ηππνπνίεζε ηαηξηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ε εθαξκνγή θαη 

αλαζθφπεζε ηεο πνιηηηθήο πνηφηεηαο, ε αλάπηπμε ηεο απηναμηνιφγεζεο, ε γλψζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ εκπεηξία ησλ αμηνινγεηψλ, ε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο εηθφλαο ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαη καθξνρξφληα, ε αχμεζε ηθαλνπνίεζεο επσθεινχκελσλ, πξνκεζεπηψλ 

θαη πξνζσπηθνχ (Shaw, 2004). Ωο επηπιένλ νθέιε ν JCI αλαθέξεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ, 

ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ηνπ λνζνθνκείνπ κε ηνπο ρξεκαηνδφηεο φηαλ έρεη 

ζηνηρεία πιένλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη, ε αλάπηπμε κηαο 

θνπιηνχξαο αμηνπνίεζεο ηεο γλψζεο πνπ πξνθχπηεη απφ αζηνρίεο. 

 

 

2.8 Σξόπνη Παξνρήο Τπεξεζηώλ Γηαζπλνξηαθήο Φξνληίδαο Τγείαο 

ην European Commission Communication, δηαθξίλνληαη ηέζζεξηο βαζηθνί ηξφπνη 

παξνρήο δηαζπλνξηαθήο θξνληίδαο πγείαο (European Commision, 2006).  

Απηνί είλαη: 

•  Ζ ρξήζε ππεξεζηψλ ζην εμσηεξηθφ ( φπνπ έλαο αζζελήο κεηαθηλείηαη ζε έλα 

άιιν θξάηνο κέινο γηα λα ηνπ ρνξεγεζεί ζεξαπεία ή αζζελεί ζε άιιν θξάηνο κέινο 

μαθληθά) θαη απηνί είλαη πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ σο «κεηαθηλνχκελνη αζζελείο». 
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•  Απνκαθξπζκέλε παξνρή δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ πγείαο (παξνρή ππεξεζηψλ 

πγείαο απφ ηνλ ρψξν ελφο θξάηνπο κέινπο ζην ρψξν ελφο άιινπ), απηέο κπνξεί λα είλαη 

ππεξεζίεο ηειεταηξηθήο, απνκαθξπζκέλε δηάγλσζε θαη ζπληαγνγξάθεζε, θαζψο θαη 

εξγαζηεξηαθέο ππεξεζίεο. 

•  Μφληκε παξνπζία ελφο θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζε άιιε ρψξα (πνπ 

αθνξά ζε εγθαηάζηαζε ελφο θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζε έλα άιιν θξάηνο 

κέινο), φπσο νη ηνπηθέο θιηληθέο κεγαιχηεξσλ θνξέσλ (απηή ε θαηεγνξία δελ 

πεξηιακβάλεη ηελ κεηαθίλεζε επαγγεικαηηψλ πγείαο). 

•  Πξνζσξηλή παξακνλή επαγγεικαηηψλ πγείαο (πνπ αθνξά επαγγεικαηίεο πγείαο 

πνπ κεηαθέξνληαη ζην ρψξν ελφο άιινπ θξάηνπο κέινπο γηα λα παξέρνπλ ππεξεζίεο). 

Σν πξνζσπηθφ απηφ αλαθέξεηαη σο «κεηαθηλνχκελνη επαγγεικαηίεο πγείαο». 

 

Οη ππεξεζίεο δηαζπλνξηαθήο θξνληίδαο δηαρσξηζκέλεο αλά ηξφπν παξνρήο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθαο 7 θαη έπεηηα αθνινπζεί ε πεξαηηέξσ αλάιπζή ηνπο.  

 

Πίλαθαο 7:Ση ζπκπεξηιακβάλεη ε δηαζπλνξηαθή θξνληίδα πγείαο 

Μεηαθηλνύκελνη 

Αζζελείο 

Απνκαθξπζκέλεο 

Γηαζπλνξηαθέο 

Τπεξεζίεο Τγείαο 

Μόληκε παξακνλή 

θνξέα παξνρήο 

ππεξεζηώλ πγείαο 

ζε άιιε ρώξα 

Μεηαθηλνύκελνη 

Δπαγγεικαηίεο 

Τγείαο 

Αλεμάξηεηνη 

αζζελείο πνπ 

θαλνλίδνπλ κφλνη 

ηνπο λα 

λνζειεπηνχλ ζε 

άιιε ρψξα 

Σειεταηξηθή Κιηληθέο πνπ 

αλήθνπλ ζηνλ 

θνξέα ελφο 

θξάηνπο θαη είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο ζε 

άιιν θξάηνο 

Δπαγγεικαηίεο 

πγείαο πνπ 

εξγάδνληαη 

ηαπηφρξνλα ζε δχν 

ή πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο 

Σαμηδηψηεο 

(Σνπξίζηεο, 

Φνηηεηέο, 

Δπαγγεικαηίεο) 

Σειεθξνληίδα  πλεξγαζίεο 

κεηαμχ 

λνζνθνκείσλ πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ 

απνζηνιή 

πξνζσπηθνχ απφ ην 

έλα ζην άιιν 
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Μεηαλάζηεο εθηφο 

ΔΔ 

Σειε-πγεία   

Αζζελείο πνπ 

κεηαθέξνληαη κέζσ 

ηνπ εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο πγείαο 

ηνπο ζε άιιε ρψξα 

   

Κάηνηθνη ζε 

ζπλνξηαθέο 

πεξηνρέο 

   

Άηνκα πνπ 

ζπληαμηνδνηνχληαη 

ζε ρψξα εθηφο ηεο 

ρψξαο θαηαγσγήο 

ηνπο 

   

Άηνκα πνπ δνχζαλ 

αιινχ, θαη 

επηζηξέθνπλ ζηελ 

ρψξα θαηαγσγήο 

ηνπο γηα λα 

ζπληαμηνδνηεζνχλ 

   

 

Μεηαθηλνύκελνη αζζελείο 

Οη κεηαθηλνχκελνη αζζελείο ρσξίδνληαη θαη απηνί ζε πεξαηηέξσ θαηεγνξίεο, αλάινγα 

κε ηηο αηηίεο ηεο κεηαθίλεζεο. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη  (Bertinato, 2005): 

 Πξνζσξηλνί επηζθέπηεο κηαο ρψξαο. Απηνί είλαη άηνκα πνπ ηαμηδεχνπλ είηε γηα 

ιφγνπο αλαςπρήο, είηε θαη επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο θαη έηπρε λα αζζελήζνπλ 

εθεί θαη λα ρξεηαζηεί λα ηνπο παξαζρεζνχλ ππεξεζίεο πγείαο. πρλά ηνπο 

απνθαινχλ σο «Νένπο Δπξσπαίνπο», θαζψο ην θαηλφκελν εζσηεξηθήο 

κεηαθίλεζεο εληφο ηεο Δπξψπεο, νμχλζεθε κε ηελ θαηάξγεζε ησλ ζπλφξσλ. Γηα 

απηή ηελ θαηεγνξία αζζελψλ είρε δεκηνπξγεζεί ην Δ111, ην νπνίν φκσο θαη δελ 

ιχλεη φια ηα πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηελ κεηαθίλεζε 

αζζελψλ.  
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 Δπηζθέπηεο καθξάο δηάξθεηαο παξακνλήο πνπ ζπληαμηνδνηνχληαη ζε άιιε ρψξα. 

Ο αξηζκφο αλζξψπσλ πνπ ζπληαμηνδνηνχληαη ζε άιιε ρψξα είλαη απμαλφκελνο. 

Παξά ην φηη απηφ ην θαηλφκελν δελ είλαη θαηλνχξην (γηα παξάδεηγκα, εδψ θαη 

ρξφληα Ηξιαλδνί νη νπνίνη σο εξγαδφκελνη δνπλ ζηελ Αγγιία, θαη 

ζπληαμηνδνηνχληαη ζηελ Ηξιαλδία), νη αξηζκνί, αιιά θαη νη πξννξηζκνί έρνπλ 

κεηαβιεζεί ζεκαληηθά. Τπάξρνπλ πιένλ πνιινί θάηνηθνη ηεο βφξεηαο Δπξψπεο 

πνπ επηιέγνπλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ ζηελ λφηηα Δπξψπε θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ Ηζπαλία, ηελ Πνξηνγαιία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Διιάδα, θαζψο επίζεο θαη ζε 

ππνςήθηα ή πξφζθαηα θξάηε κέιε  φπσο ε Κξναηία θαη ε Βνπιγαξία. ε απηή 

ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ επίζεο θαη άηνκα πνπ είραλ κεηαλαζηεχζεη ζην 

παξειζφλ θαη επηζηξέθνπλ ζηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπο γηα λα ζπληαμηνδνηεζνχλ 

εθεί (Rossenmoller, 2006). 

 Άηνκα πνπ θαηνηθνχλ ζε ζπλνξηαθέο πεξηνρέο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ζε 

ηνπνζεζίεο θνληά ζηα ζχλνξα ππάξρνπλ ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ρσξψλ, ψζηε λα 

εμππεξεηνχληαη κε ηελ ίδηα κνλάδα πγείαο πιεζπζκνί πνπ βξίζθνληαη θαη απφ 

ηηο δχν πιεπξέο. Τπάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα ζπλεξγαζίαο φπνπ δχν ρψξεο 

κνηξάδνληαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο ζε ηέηνηεο ζπλνξηαθέο πεξηνρέο. Σέηνηα 

είλαη ε πφιε Βάιθα/Βάιγθα ζηα ζχλνξα Λεηνλίαο-Δζζνλίαο, ή πφιε Νφβα 

Γθφξηηζα/Γθνξίηζα ζηα ζχλνξα ινβελίαο-Ηηαιίαο. Παξφια απηά ππάξρνπλ 

πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ δελ έρνπλ επηιπζεί αθφκα, φπσο ε εζληθφηεηα ησλ 

παηδηψλ πνπ γελληνχληαη ζε έλα λνζνθνκείν πνπ βξίζθεηαη ζηελ άιιε πιεπξά 

ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο πνπ θαηνηθνχλ νη γνλείο ηνπο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο 

απηφ κπνξεί λα γίλεηαη άηππα, απφ θαηνίθνπο ησλ ζπλφξσλ πνπ επηιέγνπλ λα 

λνζειεπηνχλ ζηελ γεηηνληθή ρψξα, επεηδή ζεσξνχλ πσο είλαη πην θνληά, ή ζα 

εμππεξεηεζνχλ θαιχηεξα. Μεγάιν κεξίδην ησλ κεηαθηλνχκελσλ αζζελψλ 

ζπλήζσο αλήθεη ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαζψο έρεη θαζηεξσζεί (European 

Commission, 2008). 

 Αζζελείο πνπ ζηέιλνληαη γηα ζεξαπεία ζε άιιε ρψξα Κάπνηεο ρψξεο έρνπλ 

πηνζεηήζεη πνιηηηθέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θάπνηνη αζζελείο κεηαθέξνληαη ζε 

εμσηεξηθφ γηα ζεξαπεία. Αιινχ, κπνξεί λα είλαη θάπνηα βξαρπρξφληα 

ζηξαηεγηθή, ψζηε λα θαηαπνιεκήζνπλ ηνπηθά κνλνπψιηα θαη λα αιιάμνπλ ην 

εζληθφ ζχζηεκα πγείαο ηνπο. Μηθξέο ρψξεο, φπσο ε Μάιηα, ε Κχπξνο θαη ε 

Ηζιαλδία, έρνπλ καθξφρξνλε παξάδνζε λα ζηέιλνπλ αζζελείο ζην εμσηεξηθφ, 
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φηαλ πξφθεηηαη γηα εμεηδηθεπκέλεο ζεξαπείεο. Σέηνηεο ζεξαπείεο κπνξεί λα είλαη 

κηα εγρείξηζε θαξδηάο ή κεηακνζρεχζεηο κπεινχ ησλ νζηψλ, ήπαηνο, θαξδηάο ή 

πλεχκνλα. ηελ πεξίπησζε ηεο Γαλίαο, αλ ν ρξφλνο αλακνλήο γηα κηα ζεξαπεία 

μεπεξλά ην φξην πνπ έρεη νξίζεη ην ζχζηεκα πγείαο ηεο, ζηνλ αζζελή 

πξνηείλεηαη ε θάιπςε ηνπ θφζηνπο ηεο ζεξαπείαο ζε άιιν δεκφζην ή ηδησηηθφ 

λνζειεπηηθφ ίδξπκα. ηελ Ηηαιία ηζρχεη ην ίδην, κε ηελ δηαθνξά φηη γηα λα είλαη 

πξνηεηλφκελν έλα ηδησηηθφ λνζνθνκείν, πξέπεη λα είλαη δηαπηζηεπκέλν (KPMG 

Advisory Spa, Technopolis group; empirica GmbH, 2015).  

 Αζζελείο πνπ θαλνλίδνπλ νη ίδηνη ηελ λνζειεία ηνπο ζε άιιε ρψξα. Ζ 

θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλεη αζζελείο πνπ επηδηψθνπλ νη ίδηνη λα 

λνζειεπηνχλ ζε άιιε Δπξσπατθή ρψξα. Οη αηηίεο πνηθίινπλ, θαη κπνξεί λα είλαη 

ε πξνζδνθία πσο ζα ιάβνπλ θαιχηεξεο ππεξεζίεο, νη κηθξφηεξεο ιίζηεο 

αλακνλήο γηα πξνγξακκαηηζκέλεο επεκβάζεηο, ή αθφκα θαη ην ρακειφ θφζηνο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε ζεξαπεία εληφο ηεο ΔΔ είλαη θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα γηα 

ηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο, ν αξηζκφο απηψλ πνπ ην αμηνπνηνχλ είλαη αθφκα 

κηθξφο. Ζ αλαπαξαγσγηθή πγεία είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο ιφγνπο 

πνπ απνθαζίδνπλ άλζξσπνη λα δηαζρίζνπλ ηα ζχλνξα πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ 

ππεξεζίεο πγείαο (Hudson, 2011). Πην ζπγθεθξηκέλα απφ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηα έηε 2008-2009 εθηηκήζεθε πσο πεξίπνπ 11.000-14.000 

αζζελείο δηαζρίδνπλ ηα ζχλνξα εληφο Δπξψπεο γηα λα ιάβνπλ δηαζπλνξηαθέο 

ππεξεζίεο αλαπαξαγσγηθήο πγείαο (Shenfield F., 2010). 

 Οη «αφξαηνη» αζζελείο. Σέινο ππάξρεη κηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ ράλεηαη ζηα 

θελά πνπ έρνπλ ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα. ηελ νκάδα απηή αλήθνπλ 

κεηαλάζηεο εξγαδφκελνη, αιιά θαη κεηαθηλνχκελνη πιεζπζκνί, φπσο άηνκα πνπ 

επηζπκνχλ λα αηηεζνχλ άζπιν, θαζψο θαη ζχκαηα ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο 

αλζξψπσλ. Τπάξρεη παξφια απηά πνιχ ιίγε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ηεο θξνληίδαο πνπ ιακβάλνπλ ζε ρψξεο φπνπ έρνπλ δηακείλεη. Άιιε 

κηα ηδηαηηεξφηεηα ησλ κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ είλαη φηη ζε έθηαθηεο 

πεξηπηψζεηο νη ππεξεζίεο πγείαο πνπ ηνπο παξέρνληαη είλαη ζπρλά απφ θνξείο 

πνπ δελ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο, φπσο νη Γηαηξνί 

Υσξίο χλνξα.  

 

Μεηαθηλνύκελνη επαγγεικαηίεο πγείαο 
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Τπάξρνπλ επαγγεικαηίεο πγείαο νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε παξαπάλσ απφ κία ρψξεο, 

άιινη πνπ κεηαλαζηεχνπλ ζε άιιε ρψξα ηεο ΔΔ γηα λα εξγαζηνχλ, θαη άιινη πνπ ην 

λνζνθνκείν πνπ είλαη ε έδξα ηνπο, κπνξεί λα ηνπο ζηέιλεη γηα θάπνηεο κέξεο ζε άιιν 

ζπλεξγαδφκελν λνζνθνκείν άιιεο ρψξαο. Έλα παξάδεηγκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ρσξψλ, 

είλαη λνζνθνκεία ηεο Αγγιίαο πνπ θάπνηα αββαηνθχξηαθα ζπλεξγάδνληαη κε 

ρεηξνπξγηθέο νκάδεο πνπ έξρνληαη απφ λνζνθνκεία ηεο Γεξκαλίαο. Απηέο νη νκάδεο 

ρεηξνπξγνχλ πεξηζηαηηθά πνπ δελ θξίλνληαη σο επείγνληα, θαη ζηελ ζπλέρεηα 

επηζηξέθνπλ ζηελ Γεξκαλία (Bertinato, 2005). Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα ζπγθεθξηκέλα 

λνζνθνκεία κεηψλνπλ ηηο νπξέο αλακνλήο ηνπο. Σν ζεζκηθφ πιαίζην κέζσ ηνπ νπνίνπ 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο επαγγεικαηηψλ πγείαο είλαη ην Directive 

2005/36/EC. 

Ζ κεηαθίλεζε επαγγεικαηηψλ πγείαο εθηηκάηαη πσο έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ην 

ζχζηεκα πγείαο κηαο ρψξαο-απνδέθηε φηαλ είλαη βξαρπρξφληα, θαη αξλεηηθά γηα ηελ 

ρψξα-πεγή φηαλ είλαη καθξνρξφληα (Golubnitschaja O., 2011). Απηφ γηαηί θαιχπηνληαη 

κελ αλάγθεο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία κεηαθηλνχληαη, αιιά αλ κείλνπλ εθεί γηα κεγάιν 

δηάζηεκα, ε ρψξα απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη είλαη πηζαλφλ λα αληηκεησπίζεη 

πξφβιεκα έιιεηςεο ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. Δηδηθά ζε ρψξεο πνπ ιφγσ γιψζζαο, είλαη 

δχζθνιν λα «εηζάγνπλ» επαγγεικαηίεο πγείαο, αιιά ζπλερίδνπλ λα «εμάγνπλ» 

πξνζσπηθφ ζε άιιεο ρψξεο, ην πξφβιεκα γίλεηαη εληνλφηεξν. 

Ο επφκελνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ κεηαθίλεζε επαγγεικαηηψλ πγείαο ζηελ Δπξψπε. 

Με θφθθηλν ρξψκα θαίλνληαη νη ακθίδξνκεο κεηαθηλήζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. 
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Δηθόλα 1: Ρνέο Δπαγγεικαηηώλ Τγείαο εληόο ηεο Δ.Δ.  

(Dussault G et al., 2009). 

 

Απηφ πνπ παξαηεξεί θαλείο ζηνλ πίλαθα, είλαη πσο ππάξρνπλ θάπνηεο ρψξεο απνδέθηεο, 

ρψξεο πεγέο, θαη ρψξεο πνπ είλαη ηαπηφρξνλα θαη ηα δχν. Τπάξρνπλ ρψξεο ησλ νπνίσλ 

ηα ζπζηήκαηα πγείαο έρνπλ απμεκέλεο εηζξνέο ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ζπγθξηηηθά κε 

άιιεο ρψξεο. ε θάπνηεο κάιηζηα ππάξρεη ζεκαληηθή εμάξηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο 

απφ αιινδαπνχο επαγγεικαηίεο πγείαο, θαζψο είλαη απαξαίηεηνη γηα λα ιεηηνπξγήζεη. 

Σελ πςειφηεξε εμάξηεζε απφ αιινδαπφ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηελ έρνπλ ε Διβεηία, 

ινβελία, Ηξιαλδία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην κε πνζνζηά εμάξηεζεο κεηαμχ ηνπ 22.5% 

θαη 36.8%. Δλψ ζε αιινδαπφ λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηελ κεγαιχηεξε εμάξηεζε ηελ 

έρνπλ ε Οπγγαξία θαη ε Ηξιαλδία (47%) (Wismar, 2011). 

ην επφκελν γξάθεκα εκθαλίδνληαη νη εηήζηεο εηζξνέο μέλνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, 

ζηελ Γεξκαλία, ηελ Ηζπαλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. ηηο ππφινηπεο ρψξεο νη εηήζηεο 

εηζξνέο δελ μεπεξλνχλ ηηο 2.000 εηεζίσο. 

 

Δηθόλα 2:Δηήζηεο Δηζξνέο Ηαηξηθνύ Πξνζσπηθνύ ζηελ Δ.Δ. 

(Wismar, 2011) 

  

Σα θίλεηξα κεηαθίλεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο είλαη θπξίσο νηθνλνκηθά, θαη 

ακέζσο κεηά θαίλεηαη λα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν νη ζπλζήθεο εξγαζίαο , θαζψο θαη νη 
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δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο (Wismar, 2011).Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία φπσο ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ηνπο φξνπο ζπλεξγαζίαο, 

ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, θαη ηελ πξφζβαζε ζε θαιέο ππνδνκέο. 

 

Απνκαθξπζκέλε παξνρή δηαζπλνξηαθώλ ππεξεζηώλ πγείαο 

Ζ «Ζιεθηξνληθή Τγεία» (eHealth) αθνξά ζηελ ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο 

πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη ππεξεζίεο πγείαο εμ απνζηάζεσο. πλεπψο επεηδή κε ην 

eHealth γηα θάπνηεο παζήζεηο ε απφζηαζε δελ απνηειεί πεξηνξηζκφ (Perdahci N., 

2014), ζπρλά νη ππεξεζίεο απηνχ ηνπ είδνπο παξέρνληαη αθφκα θαη αλ ν αζζελήο κε ηνλ 

επαγγεικαηία πγείαο βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο ν θαζέλαο. 

Οη ππεξεζίεο απηέο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο: 

 Σειεταηξηθή-Telemedicine.Ο ζπγθεθξηκέλνο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα 

λα πεξηγξάςεη παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ή εθπαίδεπζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πγεία θαη ππεξεζίεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ πγείαο κε ηελ ρξήζε ηερλνινγίαο 

ηειεπηθνηλσληψλ. ρεηηθά παξαδείγκαηα είλαη ε ηαηξηθή ζπκβνπιεπηηθή ή ε 

απεηθφληζε ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ κέζσ κηαο πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο.  

 Σειε-θξνληίδα-Telecare. ηελ θαηεγνξία απηή γίλεηαη θπξίσο παξαθνινχζεζε 

ηεο πγείαο ελφο αζζελνχο κε ρξήζε εηδηθψλ ζπζθεπψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν 

αζζελήο απνθηά κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία, αιιά ηαπηφρξνλα δηαζέηεη έλα 

ζχζηεκα ην νπνίν εηδνπνηεί γηα ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζε δείθηεο πγείαο πνπ 

παξαθνινπζεί.  

 Σειε-πγεία-Telehealth. Ζ «Ζιεθηξνληθή Τγεία» (Telehealth) αθνξά ζε φια ηα 

κέζα κε ηα νπνία ηερλνινγίεο θαη ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία θαη 

ηελ επδσία είλαη πξνζβάζηκεο ή παξέρνληαη εμ απνζηάζεσο. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί αιιά θαη λα εληζρπζεί ε εκπηζηνζχλε ζηελ 

απνκαθξπζκέλε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, αλαπηχρζεθε έλα ζχζηεκα 

δηαπίζηεπζεο γηα φζνπο παξέρνπλ ππεξεζίεο ηειε-πγείαο θαη ηειεταηξηθήο αιιά θαη 

ην ISO/TS 13131 ψζηε λα ππάξμεη ηππνπνίεζε πξνδηαγξαθψλ (Taylor, 2015), 

2015). Ο θψδηθαο είλαη ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο 2012-2020 ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ην eHealth. Απεπζχλεηαη ζε παξφρνπο απνκαθξπζκέλσλ 

ππεξεζηψλ πγείαο εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ο θνξέαο αμηνιφγεζεο ηεο 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θψδηθα είλαη ν DNV GL ελψ ν πξνηεηλφκελνο 
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θνξέαο δηαπίζηεπζεο απφ ηνλ DNV GL είλαη ην European Telehealth (Telehealth 

Quality Group, TQG, 2016).  

 

Μόληκε παξακνλή θνξέα παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο ζε άιιε ρώξα 

Ζ θαηεγνξία απηή αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε κηαο θιηληθήο, λνζνθνκείνπ, δηαγλσζηηθνχ 

ή ζεξαπεπηηθνχ θέληξνπ ζε ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο ζπλαληψληαη 

θπξίσο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ππεξεζηψλ πγείαο αιιά αθνξνχλ ζπλήζσο εγθαηάζηαζε ζε 

ρψξα εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ κφλε πεξίπησζε φπνπ Δπξσπατθέο ρψξεο 

κνηξάδνληαη κεηαμχ ηνπο κνλάδεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ηνπο είλαη ζε 

ζπλνξηαθέο πεξηνρέο, φπνπ θαη πάιη ηππηθά δελ έρεη εγθαηαζηαζεί ν θνξέαο εθηφο 

ζπλφξσλ. Απιά ε θαηνηθεκέλε πεξηνρή βξίζθεηαη θαη ζηηο δχν πεξηνρέο ησλ ζπλφξσλ 

θαη ζπκπεξηιακβάλεη θαηνίθνπο θαη απφ ηηο δχν ρψξεο. Όπσο αλαθέξεηαη θαη 

παξαπάλσ ηέηνηεο πεξηνρέο είλαη ε πφιε Βάιθα/Βάιγθα ζηα ζχλνξα Λεηνλίαο-

Δζζνλίαο θαη πφιε Νφβα Γθφξηηζα/Γθνξίηζα ζηα ζχλνξα ινβελίαο-Ηηαιίαο. 

 

2.9 Μεηαθηλνύκελνη αζζελείο θαη ιόγνη κεηαθίλεζεο 

Απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ, ε  παξνχζα κειέηε εζηηάδεη ζηνπο 

κεηαθηλνχκελνπο αζζελείο πνπ πξνγξακκαηίδνπλ ηε ζεξαπεία ηνπο ζε άιιε ρψξα ηεο 

ΔΔ κε δηθή ηνπο βνχιεζε. Οη Δπξσπαίνη ζε πνζνζηφ 49% δειψλνπλ πξφζπκνη λα 

ιάβνπλ ζεξαπεία ζε άιιε Δπξσπατθή ρψξα. Σν πνζνζηφ απηψλ πνπ ηειηθά ιακβάλνπλ 

θάπνηα ζεξαπεία κε δηθή ηνπο βνχιεζε, είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 2% (Special Eurobarometer 

425 / Wave EB82.2 – TNS Opinion & Social , 2015). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ Δπξσβαξνκέηξνπ πνπ ζπλνςίδεηαη ζηνλ Πίλαθαο 8 

παξνπζηάδεη ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο κεηαθίλεζεο ησλ Δπξσπαίσλ αζζελψλ θαη ην 

πνζνζηφ ζην νπνίν ηνπο επεξεάδεη.  

 

Πίλαθαο 8: Λόγνη κεηαθίλεζεο ζε άιιε Δπξσπατθή ρώξα γηα ρνξήγεζε ζεξαπείαο 

Με δηαζεζηκφηεηα ζεξαπείαο ζηελ ρψξα 

δηακνλήο 

71% 

Θεξαπεία θαιχηεξεο πνηφηεηαο 53% 

Φήκε ηνπ επαγγεικαηία πγείαο ζην 

λνζνθνκείν πξννξηζκνχ 

38% 

Μηθξφηεξνο ρξφλνο αλακνλήο 34% 
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Υακειφηεξν θφζηνο ζεξαπείαο 23% 

Κνληηλή απφζηαζε απφ ηνλ ηφπν 

δηακνλήο 

6% 

Γείγκα: Κάηνηθνη ηεο ΔΔ28 πνπ είλαη πξφζπκνη λα ιάβνπλ ππεξεζίεο πγείαο ζε άιιε 

ρψξα ηεο ΔΔ. Πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο. (n=13,503) 

Πεγή:(Special Eurobarometer 425 / Wave EB82.2 – TNS Opinion & Social , 2015) 

 

Σν ζπκπέξαζκα απφ ηα παξαπάλσ είλαη πσο αλ έλαο αζζελήο ζέιεη λα πξνγξακκαηίζεη 

ηε ζεξαπεία ηνπ ζε λνζνθνκείν άιιεο Δπξσπατθήο ρψξαο, ζα πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηηο 

ελαιιαθηηθέο ηνπ κε βάζε ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο κεηαθίλεζεο. Δπεηδή ε ζπγθεθξηκέλε 

δηπισκαηηθή εξγαζία εζηηάδεη κφλν ζε αζζελείο πνπ ζθνπεχνπλ λα ιάβνπλ ζεξαπεία ζε 

άιιε Δπξσπατθή ρψξα, ην θξηηήξην ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηεο ζεξαπείαο εμαηξείηαη θαη 

ζεσξείηαη δεδνκέλν. Ζ εμαίξεζε απηή γίλεηαη γηαηί απηφ πνπ κειεηάηαη είλαη πφζν 

επεξεάδνπλ φινη νη ππφινηπνη παξάγνληεο ηελ απφθαζε ηνπ αζζελή ψζηε λα επηιέμεη 

λνζνθνκεηαθή κνλάδα αλάκεζα ζε απηέο πνπ ε ινγηθή παξαδνρή είλαη πσο δηαζέηνπλ 

ηε ζεξαπεία πνπ αλαδεηά. 

 

2.10 Ζ AHP σο εξγαιείν ιήςεο απνθάζεσλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

Ο ζθνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο, είλαη λα παξνπζηάζεη κηα κεζνδνινγία ψζηε λα 

ππνβνεζά ηνλ αζζελή ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο θαη ε 

απφθαζε λα ιακβάλεηαη κε πην δνκεκέλν ηξφπν. Ζ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκνζηεί 

είλαη ε AHP (Analytic Hierarchy Process). H AHP έρεη πνιιαπιέο εθαξκνγέο ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο. χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθηθή κειέηε ηνπ Matthew J Liberatore ην 

2008 ζρεηηθά κε ηελ AHP ζε ππεξεζίεο πγείαο, κφλν 8 άξζξα απφ ηα 50 έθαλαλ 

αλαθνξά ζηελ ζπκκεηνρή ησλ αζζελψλ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ κέζσ AHP 

(Matthew J. Liberatore, 2008). Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο AHP γηα ηελ επηινγή 

λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο, ην κνλαδηθφ άξζξν πνπ έρεη γξαθηεί είλαη ην Selection of Best 

Hospital for Surgery using AHP ηεο Hima Gupta ην νπνίν δεκνζηεχζεθε ην 2015 απφ 

ην IUP Journal of Operations Management. ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ άξζξνπ αλαθέξεηαη 

πσο ε AHP είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ψζηε λα πεηχρεη ν αζζελήο ην βέιηηζην 

απνηέιεζκα θαηά ηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Σν άξζξν εθαξκφδεη ηελ κέζνδν 

γηα 4 θξηηήξηα (Κφζηνο, Τπνδνκέο Ννζνθνκείνπ, Φήκε Ηαηξνχ, Πνηφηεηα) θαη έρεη 

πεξηνξίζεη ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο ζε 3 Ννζνθνκεία γηα ιφγνπο απινπνίεζεο. Ζ 
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πξφηαζε ζηελ νπνία θαηαιήγεη, είλαη πσο ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα κεζνδνινγία πνπ 

λα επηηξέπεη απηνκαηνπνηεκέλα ζηνλ αζζελή λα πξνζαξκφζεη ηα θξηηήξηα ζχκθσλα κε 

ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεη απνθάζεηο (Gupta, 2015).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Παξνπζίαζε ηνπ Μνληέινπ 

 

3.1 Ζ ζεσξία ηεο AHP σο κνληέιν ιήςεο απνθάζεσλ 

Ζ Analytic Hierarchy Process (AHP) είλαη έλα κνληέιν ιήςεο απνθάζεσλ πνπ 

αλαπηχρζεθε  απφ ηνλ Thomas L. Saaty ην 1970. Ζ αλάπηπμή ηνπ βαζίδεηαη ζηελ 

δπλαηφηεηα ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ λα δεκηνπξγεί ηελ ηεξαξρηθή δνκή 

ελφο πξνβιήκαηνο κε πεξηζζφηεξα απφ έλα θξηηήξηα. Σν κνληέιν ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε 

λα πεξηγξάςεη έλα πνιππαξαγνληηθφ πξφβιεκα ή έλα πξφβιεκα κε πνιιά θξηηήξηα θαη 

λα ην δνκήζεη ηεξαξρηθά. Με ηελ ηεξάξρεζε έλα ζχλζεην πξφβιεκα δηαζπάηαη ζε 

επηκέξνπο νκάδεο πνπ έπεηηα νξγαλψλνληαη ηεξαξρηθά ψζηε ε αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο λα είλαη πην δνκεκέλε θαη ζπζηεκαηνπνηεκέλε (Saaty, 1980).  

Ζ AHP είλαη κηα ζεσξία κέηξεζεο κέζσ ζπγθξίζεσλ ησλ θξηηεξίσλ ζε δεχγε, ελψ 

ηαπηφρξνλα βαζίδεηαη ζηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ρξήζηε ηεο κεζνδνινγίαο ψζηε λα 

πξνζδηνξίζεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο. Οη ζπγθξίζεηο γίλνληαη ρξεζηκνπνηψληαο κηα θιίκαθα 

ζχγθξηζεο απφιπησλ ηηκψλ ε νπνία δείρλεη θαηά πφζν έλα θξηηήξην ππεξηζρχεη έλαληη 

θάπνηνπ άιινπ (Saaty, 1980). Ζ AHP έρεη πνιιαπιέο εθαξκνγέο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, 

θαζψο είλαη επξέσο απνδεθηή σο κηα κεζνδνινγία ιήςεο απνθάζεσλ. 

Οη βαζηθέο ρξήζεηο ηεο AHP είλαη γηα (Bhushan N., 2004): 

1. Δπηινγή, βνεζάεη λα δηαιέμεη θαλείο κηα επηινγή έλαληη ησλ ελαιιαθηηθψλ πνπ 

ππάξρνπλ. 

2. Αμηνιφγεζε/Πξνηεξαηνπνίεζε, πξνζδηνξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ πνζνζηψλ 

αλάκεζα ζε πνιιέο ελαιιαθηηθέο.  

3. Γηάζεζε πφξσλ, πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηδαληθνχ ζπλδπαζκνχ ελαιιαθηηθψλ 

επηινγψλ ιφγσλ πνιιαπιψλ πεξηνξηζκψλ.  

4. Benchmarking ζπζηήκαηνο ή δηαδηθαζίαο ζε ζχγθξηζε κε θάπνηα άιιε.  

5. Γηαρείξηζε Πνηφηεηαο 

Θεκειηψδε αμηψκαηα ηεο AHP 

Ζ AHP βαζίδεηαη ζηελ αμησκαηηθή ζεκειίσζε ησλ παξαθάησ (Iryanto, 2008): 

1. Ακνηβαηφηεηα ζπγθξίζεσλ, πνπ ζεκαίλεη πσο ν πίλαθαο κε ηηο ζπγθξίζεηο 

δεπγψλ πνπ ζρεκαηίδεηαη, πξέπεη λα ηζρχεη θαη αληίζηξνθα.  

2. Οκνηνγέλεηα, πνπ ζεκαίλεη ηελ νκνηφηεηα ζηηο ζπγθξίζεηο ησλ δεπγψλ πνπ 

γίλνληαη. Γηα παξάδεηγκα αλ εξσηεζεί θάπνηνο αλ πξνηηκά έλα ιεκφλη απφ κηα 



45 

 

κπάια ηέληο, ν κφλνο ηξφπνο λα επζηαζεί θάπνην θξηηήξην ζα ήηαλ λα εξσηεζεί 

πφζν πην ζηξφγγπιν ζεσξεί ην έλα ζε ζρέζε κε ην άιιν.  

3. Αλεμαξηεζία ζηνηρείσλ ηνπ κνληέινπ. Απηφ ζπλαληάηαη φηαλ ππάξρεη μεθάζαξε 

θαη πιήξεο ηεξαξρία.  Τπάξρεη φκσο θαη ε πηζαλφηεηα ε ηεξαξρία λα κελ είλαη 

πιήξεο.  

4. Πξνζδνθία, πνπ ζεκαίλεη πσο ε AHP εκπεξηέρεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζδνθηψλ ή ηεο αληίιεςεο απηνχ πνπ παίξλεη ηελ απφθαζε θαη άξα δείρλεη 

ηελ πξνηεξαηφηεηα θαη φρη ηελ ινγηθή.  

Βαζηθέο αξρέο ηεο AHP 

Οη βαζηθέο αξρέο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ κε ηελ κέζνδν AHP είλαη, ην πξφβιεκα 

λα είλαη θαηαλεκεκέλν ηεξαξρηθά, ε αμηνιφγεζε ηεο ζρεηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 

αλάκεζα ζηα ζηνηρεία λα γίλεηαη γηα θάζε ηεξαξρία μερσξηζηά, ε ζχλζεζε 

πξνηεξαηνηήησλ θαη ε ζπλέπεηα ηεο αμηνιφγεζεο (Latifah, 2005). Οη αξρέο απηέο 

είλαη θαη ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.  

Καζνξηζκφο ηεο Ηεξαξρίαο 

Σν βήκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηεξαξρίαο ελφο πξνβιήκαηνο γίλεηαη πην μεθάζαξν 

θαη ιεπηνκεξέο φηαλ ζρεκαηίδεηαη ε ηεξαξρία ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απφθαζεο. 

Δθεί ην θάζε ζηνηρείν ζπλδέεηαη κε θάπνην άιιν ελψ θαίλνληαη θαη ηα δηάθνξα 

επίπεδα ηεο δηαδηθαζίαο. Σν επίπεδν ηεο ιεπηνκέξεηαο απμάλεηαη φζν απμάλνληαη 

θαη ηα ηεξαξρηθά επίπεδα, ελψ έλα πξφβιεκα ζεσξείηαη πιήξσο ηεξαξρεκέλν φηαλ 

δελ κπνξεί λα αλαιπζεί ζε πεξαηηέξσ επίπεδα. πλίζηαηαη επίζεο ε δνκή ηεο 

ηεξαξρίαο λα είλαη επέιηθηε ψζηε λα κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ηπρφλ λέα θξηηήξηα.  

Άξα κηα ηεξαξρηθή δνκή 2 επηπέδσλ θξηηεξίσλ ζα κπνξνχζε λα απεηθνληζηεί 

δηαγξακκαηηθά φπσο ην επφκελν ζρήκα.  
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Δηθόλα 3: Παξάδεηγκα Ηεξαξρηθήο Γνκήο AHP κε 2 επίπεδα θξηηεξίσλ 

 

Αμηνιφγεζε θξηηεξίσλ θαη ελαιιαθηηθψλ 

Ζ AHP παξέρεη ζηνλ ρξήζηε ηεο ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ ζρεηηθή 

βαξχηεηα ησλ θξηηεξίσλ κηαο ελφηεηαο κέζσ ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο θαηά δεχγε.  

Έπεηηα νη αξηζκνί πνπ εθθξάδνπλ ηελ βαξχηεηα κεηαηξέπνληαη ζηε ζρεηηθή 

πξνηεξαηφηεηα θάζε θξηηεξίνπ.  Μηα θιίκαθα απφ ην 1 σο ην 9 (θαη ην αληίζηξνθν) 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ θξηηεξίσλ ζε δεχγε. Ο Πίλαθαο 9 

δείρλεη ηελ θιίκαθα θαη πσο κεηαθξάδνληαη νη ηηκέο απηήο ζπγθξίλνληαο ηα 

ζηνηρεία i θαη j.  

 

Δηθόλα 4: Κιίκαθα πξνηίκεζεο AHP 

 

Πίλαθαο 9: Δπεμήγεζε εκαληηθόηεηαο θξηηεξίσλ ζηελ AHP 

εκαληηθφηεηα Οξηζκφο Δξκελεία 

1 Ίζε πξνηίκεζε Σα δχν ζηνηρεία είλαη εμίζνπ 
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ζεκαληηθά 

3 Μέηξηα πξνηίκεζε Τπάξρεη κηθξή πξνηίκεζε ζην i έλαληη 

ηνπ j 

5 Ηζρπξή πξνηίκεζε Τπάξρεη ηζρπξή πξνηίκεζε ηνπ i 

έλαληη ηνπ j 

7 Πνιχ Ηζρπξή 

πξνηίκεζε 

Τπάξρεη πνιχ ηζρπξή πξνηίκεζε ηνπ i 

έλαληη ηνπ j 

9 Δμαηξεηηθή πξνηίκεζε Σν i είλαη μεθάζαξα πξνηηκφηεξν 

έλαληη ηνπ j 

2,4, 6, 8 Δλδηάκεζεο ηηκέο  

1/(ηηο 

παξαπάλσ 

ηηκέο) 

Αλ επηρεηξεζεί ε 

αληίζηξνθε ζχγθξηζε, 

δειαδή ηνπ j κε ην i 

ηφηε νη αληίζηνηρεο 

ηηκέο ζα είλαη ην 1 δηά 

ηνλ βαζκφ πνπ είρε 

επηιεγεί παξαπάλσ 

Αθνξά ηελ ακνηβαηφηεηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο πξνηίκεζεο. Όηη αλ 

ηζρχεη ην έλα, ηζρχεη θαη ην 

αληίζηξνθν. 

 

Απφ ηελ αμηνιφγεζε αλάκεζα ζηα i θαη j πξνθχπηεη ν επφκελνο πίλαθαο 

 

ηάζκηζε θξηηεξίσλ θαη ελαιιαθηηθέο 

Ζ ζηάζκηζε γίλεηαη γηα λα πξνθχςεη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θάζε θξηηεξίνπ 

ή ην ηδηνδηάλπζκα ηνπ πίλαθα Α.  Γηα λα ππνινγηζηεί απηφ αθνινπζνχληαη ηα 

παξαθάησ βήκαηα: 

1.Πνιιαπιαζηαζκφο ηνπ πίλαθα Α 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ A
2
 ρξεζηκνπνηείηαη ν ηχπνο: 
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2. Άζξνηζκα ηεο θάζε ζεηξάο ηνπ πίλαθα A
2
 ψζηε λα πξνθχςεη ν πίλαθαο Β: 

 

Με ηελ ρξήζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ν πίλαθαο Β παίξλεη ηελ αθφινπζε κνξθή, 

 

Καη ηέινο αζξνίδνληαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα Β κε ηνλ ηχπν,  

 

3. Γίλεηαη θαλνληθνπνίεζε ηνπ πίλαθα Β κε ηνλ ηχπν,  

 

Ο πίλαθαο C είλαη θαη απηφο πνπ δείρλεη ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο γηα θάζε 

θξηηήξην.  

 

Μέηξεζε πλέπεηαο 

Ζ κέηξεζε ηεο ζπλέπεηαο είλαη άιιν έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο AHP 

αλάιπζεο.  Αλ θαη επηηξέπεηαη έλα επίπεδν αζπλέπεηαο, ν Saaty πξνηείλεη ν 

ζπληειεζηήο ζπλέπεηαο ηνπ κνληέινπ λα κελ μεπεξλά ην 10%. ηελ πξάμε ν 

ζπληειεζηήο απηφο εμεηάδεη πφζν ζπλεπείο είλαη ε απαληήζεηο πνπ δίλνληαη σο πξνο 

ηελ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ. Γηα παξάδεηγκα αλ θάπνηνο δειψζεη 

πσο ην Α είλαη ζεκαληηθφηεξν απφ ην Β θαη φηη ην Β είλαη ζεκαληηθφηεξν απφ ην Γ, 
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αλ απαληήζεη πσο ην Γ είλαη ζεκαληηθφηεξν απφ ην Α ην κνληέιν ζα ην ππνδείμεη 

κε έλα δείθηε πνπ ζα μεπεξλά ην 10%.  

Γηα λα ππνινγηζηεί ν ζπληειεζηήο ζπλέπεηαο, πξέπεη πξψηα λα ππνινγηζηεί o ηχπνο  

𝐶𝐼 =
(𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛)

𝑛 − 1 . Απφ ηνλ ηχπν δηαθαίλεηαη φηη φζν πην θνληά είλαη ην ιmax 

ζην n φπνπ ιmax  ε ηδηνηηκή θαη n ν αξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ, ηφζν πην ζπλεπέο είλαη 

ην κνληέιν.  

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ δείθηε ζπλέπεηαο ελφο ηπραία παξαγφκελνπ πίλαθα  A
r
 κε 

ζηνηρεία απφ ην ζχλνιν ηνπ Saaty νξίζηεθε ν ηπραίνο δείθηεο RI (random index). 

Σν ζχλνιν ηνπ Saaty, απνηειεί έλα πεπεξαζκέλν ζχλνιν ζεηηθψλ αξηζκψλ. Ο RI 

είλαη έλαο ηπραίνο δείθηεο ν νπνίνο έρεη ππνινγηζηεί κε ηελ ρξήζε ελφο κεγάινπ 

δείγκαηνο απφ ηπραία παξαρζέληεο ζεηηθά νξηζκέλνπο A
r
 πίλαθεο (reciprocal 

matrices) απμαλφκελεο ηάμεο. Οη ηηκέο ηνπ ηπραίνπ δείθηε δίλνληαη απφ έλαλ πίλαθα 

ηνλ νπνίν έρεη θαηαξηίζεη ν Saaty, ρξεζηκνπνηψληαο κεγάιν δείγκα πηλάθσλ κε 

αξηζκφ ηάμεο έσο 15, ππνινγίδνληαο θαηά κέζν φξν ηνλ δείθηε ζπλέπεηαο γηα θάζε 

ηάμε. Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη ην κέγεζνο ηνπ πίλαθα θαη ηνλ αληίζηνηρν κέζν 

R.I.: 

Πίλαθαο 10: Πίλαθαο Δθηίκεζεο R.I. ηνπ Saaty 

Μεγεζνο πίλαθα 

(n) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 

Ο δείθηεο ζπλέπεηαο ινηπφλ (CR) πξνθχπηεη απφ ηνλ ιφγν ηνπ CI πξνο ην ηνλ 

αληίζηνηρεο ηάμεο RI (Saaty, 1980).  Οπφηε CR=CI/RI 

Σν γεγνλφο φηη, απφ ηελ ίδηα ηελ κέζνδν AHP πξνβιέπνληαη ηξφπνη γηα κέηξεζε ηεο 

ζπλέπεηαο ησλ θξίζεσλ, ηελ δηαρσξίδεη ξηδηθά απφ ηηο πεξηζζφηεξεο αλαιπηηθέο 

κεζφδνπο απνθάζεσλ νη νπνίεο δελ έρνπλ αλαπηχμεη επίζεκν ηξφπν ειέγρνπ ηεο 

ζπλέπεηαο, θαη άξα ηελ θαζηζηά σο κηα απφ ηηο πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο 

κεζφδνπο. 

 

3.2 Παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο επηινγήο Ννζνθνκεηαθήο Μνλάδαο 

από αζζελείο εληόο ηεο Δ.Δ. 

θνπηκφηεηα εθαξκνγήο 
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Ζ ζθνπηκφηεηα απηνχ ηνπ κνληέινπ, είλαη λα απνηειέζεη έλα εξγαιείν ππνβνήζεζεο 

θαηά ηελ ιήςε απνθάζεσλ γηα ηνπο αζζελείο ηεο Δ.Δ. πνπ επηζπκνχλ λνζειεπηνχλ ζε 

λνζνθνκεηαθή κνλάδα ζε ρψξα δηαθνξεηηθή απφ ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. πλνςίδεη 

ηελ πιεξνθνξία πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί γηα ηελ εθάζηνηε λνζειεία θαη παξνπζηάδεη 

ζηνλ αζζελή θαη ηνλ επαγγεικαηία πγείαο πνπ ηνλ παξαθνινπζεί ηη ζεσξεί ν ίδηνο 

ζεκαληηθφ ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο πνπ έρεη δείμεη ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο 

δηαδηθαζίαο επηινγήο λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο. Με ηελ ρξήζε ηνπ κνληέινπ απηνχ, 

επηηπγράλεηαη πην ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ αζζελνχο θαη άξα κεγαιχηεξε εμαηνκίθεπζε 

ζηελ δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ.  

Σν κνληέιν απηφ εμαηξεί ηηο πεξηπηψζεηο φζσλ αζζέλεζαλ εθηάθησο θαηά ηελ δηακνλή 

ηνπο ζε άιιε ρψξα, θαζψο θαη φζνπο δελ είλαη ππήθννη θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ.  

Λεηηνπξγία ηνπ κνληέινπ 

Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ κνληέινπ είλαη φηη αμηνπνηεί ζπλδπαζηηθά ηελ πιεξνθφξεζε 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο κεραληζκνχο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

ζρεηηθά κε ηελ δηαζπλνξηαθή θξνληίδα πγείαο ζηα πιαίζηα ηεο Δ.Δ. , κε ηελ 

πιεξνθφξεζε πνπ δίλεη ν ίδηνο ν αζζελήο ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ.   

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ξφινη θαη νη κεραληζκνί απφ φπνπ πξνθχπηνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

ηνλ αζζελή είλαη ην Δζληθφ εκείν Δπαθήο, ε βάζε δεδνκέλσλ ICD κε ηα αληίζηνηρα 

θφζηε ησλ DRGs, ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ Δπξσπαίσλ αζζελψλ. Ζ 

πιεξνθφξεζε πνπ δίλεη ν αζζελήο γηα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ πξνζζέηεη ηνλ ππνθεηκεληθφ 

παξάγνληα θαη ζηαζκίδεη ηελ παξαπάλσ πιεξνθνξία.  

Γηα ηνλ ζπλδπαζκφ θαη αμηνιφγεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο πιεξνθνξίαο απηήο γηα 

ηελ πεξίπησζε ηνπ θάζε αζζελή ρξεζηκνπνηείηαη ε AHP αλάιπζε. Με ηελ κεζνδνινγία 

απηή ππνινγίδεηαη ε βαξχηεηα ησλ θξηηεξίσλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ αζζελή θαηά ηελ 

δηαδηθαζία επηινγήο λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο.  

Ωο θξηηήξηα επηινγήο λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απηά ηνπ 

Eurobarometer 425 ηνπ 2015 θαη είλαη ε πνηφηεηα ηεο ζεξαπεία, ε θήκε ηνπ 

επαγγεικαηία πγείαο, ν κηθξφηεξνο ρξφλνο αλακνλήο γηα λνζειεία, ην ρακειφηεξν 

θφζηνο ζεξαπείαο, ε θνληηλή απφζηαζε απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο. Σν θξηηήξην ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο ηεο ζεξαπείαο εμαηξείηαη. Ο ιφγνο ηεο εμαίξεζεο είλαη φηη ν αζζελήο 

πξνζπαζεί λα επηιέμεη αλάκεζα ζε λνζνθνκεία πνπ δηαζέηνπλ ηε ζεξαπεία, θαη άξα ε 

δηαζεζηκφηεηα ηεο ζεξαπείαο είλαη πξνυπφζεζε.  
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Οληφηεηεο/παξάγνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην κνληέιν θαη ν ξφινο ηνπο 

Πίλαθαο 11: Βαζηθέο Οληόηεηεο ηνπ Μνληέινπ θαη ν Ρόινο ηνπο 

Οληόηεηα/Παξάγνληαο Ρόινο 

Αζζελήο Αμηνινγεί ηα θξηηήξηα απφθαζεο 

Δπαγγεικαηίαο Τγείαο (ζηελ ρψξα 

δηακνλήο) 

Γλσκαηεχεη ηελ αζζέλεηα θαη ηνλ θσδηθφ 

ICD ζηνλ νπνίν αληηζηνηρεί. πκκεηέρεη 

ζηελ δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο πηζαλψλ 

λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ.  

Δζληθφ εκείν Δπαθήο Δλεκεξψλεη ηνλ αζζελή γηα ηηο 

δηαζέζηκεο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο ζηηο 

άιιεο ρψξεο, θαζψο θαη γηα ην θφζηνο 

ησλ ζρεηηθψλ DRG ζηελ θάζε ρψξα.  

ICD Database Σππνπνίεζε ησλ αζζελεηψλ θαη 

δηεπθφιπλζε ηεο θνηλήο απνηχπσζήο 

ηνπο φηαλ εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξεο απφ 

κία ρψξεο 

DRG Database Πιεξνθφξεζε γηα ην Κφζηνο, ηελ Μέζε 

Γηάξθεηα Ννζειείαο γηα θάζε ρψξα 

Ννκηθφ Πιαίζην Καζνξίδεηαη αλ ζα αθνινπζεζεί ε 

Οδεγία 2011/24 ή ν Καλνληζκφο 883/04  

 

 

3.3 Βήκαηα Δθαξκνγήο Μνληέινπ 

Οη παξαδνρέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ είλαη: 

 Ζ πάζεζε απαηηεί λνζειεία ζε λνζνθνκεηαθή κνλάδα. 

 Ο αζζελήο είλαη θάηνηθνο θξάηνπο κέινπο Δ.Δ. θαη δηαζέηεη αζθάιηζε. 

 Ο αζζελήο επηζπκεί λα πξνγξακκαηίζεη ηελ λνζειεία ηνπ ζε άιιν θξάηνο κέινο 

ηεο Δ.Δ. 

 Ζ λνζειεία ππεξβαίλεη ηελ 1 εκέξα. 

 Ο αζζελήο θαηνρπξψλεη ηελ απνδεκίσζε ηεο λνζειείαο ηνπ κε πξνέγθξηζε θαη 

φρη δηθαζηηθά κε ηελ ιήμε απηήο. 
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Βήκα 1: Γηάγλσζε 

ην βήκα απηφ ν επαγγεικαηίαο πγείαο γλσκαηεχεη ηελ πάζεζε ηνπ αζζελνχο θαη 

εμεγεί ηηο δηαδηθαζίεο λνζειείαο. Δπίζεο αληηζηνηρίδεη ηελ αζζέλεηα κε ηνπο θσδηθνχο 

ζχκθσλα κε ηελ θσδηθνπνίεζε ICD θαη νξίδεη ηελ ηαηξηθά δηθαηνινγεκέλε πξνζεζκία 

έλαξμεο ζεξαπείαο γηα απηή ηελ αζζέλεηα 

Γλσκάηεπζε ΚΩΓ ICD Ηαηξηθά 

δηθαηνινγεκέλε 

πξνζεζκία λνζειείαο 

   

 

Βήκα 2: χγθξηζε θξηηεξίσλ επηινγήο Ννζνθνκεηαθψλ Μνλάδσλ ζε δεχγε 

Ο αζζελήο εδψ απαληάεη πφζν ζεκαληηθφ ζεσξεί ην θάζε θξηηήξην ηεο αξηζηεξήο 

ζηήιεο κε ην θάζε θξηηήξην πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ δεμηά ζηήιε, ελψ ηα θξηηήξηα πνπ 

έρνπλ επηιεγεί είλαη απηά ηνπ Eurobarometer 425 ηνπ 2015. Γηα n αξηζκφ θξηηεξίσλ 

απαηηνχληαη 
𝑛(𝑛−1)

2
 ζπγθξίζεηο. πλεπψο ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πνπ ζπγθξίλνληαη 5 

θξηηήξηα κεηαμχ ηνπο, έρνπκε 10 ζπγθξίζεηο.  

Πίλαθαο 12: Πίλαθαο ζπγθξίζεσλ θξηηεξίσλ 

 

9=ΠΟΛΎ 

ΖΜΑΝΣΗΚΟ 

1=ΣΟ ΗΓΗΟ 

ΖΜΑΝΣΗΚΑ 

1/9=ΠΟΛΎ 

ΑΖΜΑΝΣΟ 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

1

/

2 

 

1

/

3 

 

1

/

4 

 

1

/

5 

 

1

/

6 

 

1

/

7 

 

1

/

8 

 

1

/

9   

Μηθξφηεξνο 

ρξφλνο 

αλακνλήο 

               

    

Μηθξφηεξν 

Κφζηνο 

Μηθξφηεξν 

Κφζηνο 

               

    

Καιχηεξε 

Πνηφηεηα 

Καιχηεξε 

Πνηφηεηα 

                 

Λφγσ 

θεκηζκέλεο 

Κιηληθήο/Ηαηξ

νχ 
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Λφγσ 

θεκηζκέλεο 

Κιηληθήο/Ηαηξ

νχ 

                 

Απφζηαζε 

απφ ηελ 

κφληκε 

θαηνηθία 

Μηθξφηεξνο 

ρξφλνο 

αλακνλήο 

                 

Καιχηεξε 

Πνηφηεηα 

Μηθξφηεξν 

Κφζηνο 

                 

Λφγσ 

θεκηζκέλεο 

Κιηληθήο/Ηαηξ

νχ 

Καιχηεξε 

Πνηφηεηα 

                 

Απφζηαζε 

απφ ηελ 

κφληκε 

θαηνηθία 

Μηθξφηεξνο 

ρξφλνο 

αλακνλήο 

                 

Λφγσ 

θεκηζκέλεο 

Κιηληθήο/Ηαηξ

νχ 

Μηθξφηεξν 

Κφζηνο 

                 

Απφζηαζε 

απφ ηελ 

κφληκε 

θαηνηθία 

Μηθξφηεξνο 

ρξφλνο 

αλακνλήο 

                 

Απφζηαζε 

απφ ηελ 

κφληκε 

θαηνηθία 

 

Όηαλ ν ρξήζηεο ηνπ κνληέινπ απαληήζεη ζην ζχλνιφ ηνπ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, νη 

ηηκέο ζπγθεληξψλνληαη απηφκαηα ζε έλαλ λέν πίλαθα απφ φπνπ ζα μεθηλήζνπλ νη 

ππνινγηζκνί πνπ νδεγνχλ ζηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο. Όια ηα επφκελα ζηάδηα ηνπ 

βήκαηνο 2 γίλνληαη απηφκαηα.  
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 Πίλαθαο 13:ύλνςε ύγθξηζεο Κξηηεξίσλ 

 

Μηθξφ

ηεξνο 

ρξφλνο 

αλακνλ

ήο 

Μηθξφ

ηεξν 

Κφζην

ο 

Καιχ

ηεξε 

Πνηφη

εηα 

Λφγσ 

θεκηζκέλ

εο 

Κιηληθήο/

Ηαηξνχ 

Απφζηαζε απφ ηελ 

κφληκε θαηνηθία 

Μηθξφηεξνο ρξφλνο 

αλακνλήο 1     Α  Β Γ     Γ     

Μηθξφηεξν Κφζηνο  1/Α 1      Δ  Σ Ε     

Καιχηεξε Πνηφηεηα 1/Β     1/Δ     1     Ζ     Θ     

Λφγσ θεκηζκέλεο 

Κιηληθήο/Ηαηξνχ  1/Γ 1/Σ      1/Ζ 1     Η     

Απφζηαζε απφ ηελ 

κφληκε θαηνηθία  1/Γ  1/Ε  1/Θ  1/Η 1     

ΑΘΡΟΗΜΑ 

ΣΖΛΖ ΑΘΡ1 ΑΘΡ2 ΑΘΡ3 ΑΘΡ4 ΑΘΡ5 

  

Αθνινπζεί ε θαλνληθνπνίεζε ησλ ηηκψλ ηνπ πίλαθα, φπνπ ε θάζε ηηκή, δηαηξείηαη κε ην 

άζξνηζκα ηεο ζηήιεο ζηελ νπνία αλήθεη. πλεπψο νη λέεο ηηκέο γηα ηα Α-Η είλαη  

Α=Α/ΑΘΡ2, Β=Α/ΑΘΡ3, Γ=Γ/ΑΘΡ4, Γ=Γ/ΑΘΡ5, Δ=Δ/ΑΘΡ3, Σ=Σ/ΑΘΡ4, 

Ε=Ε/ΑΘΡ5, Ζ=Ζ/ΑΘΡ4, Θ=Θ/ΑΘΡ5, Η=Η/ΑΘΡ5 

Λακβάλνπκε ινηπφλ ηνλ θαλνληθνπνηεκέλν πίλαθα φπνπ ηα λέα αζξνίζκαηα ζηήιεο 

ηζνχληαη πιένλ κε 1. Σαπηφρξνλα ππνινγίδεηαη ν Μέζνο Όξνο ηεο θάζε ζεηξάο.  

 

Πίλαθαο 14: Καλνληθνπνίεζε ηηκώλ ηνπ πίλαθα θξηηεξίσλ 

 

Μηθξφηεξνο 

ρξφλνο 

αλακνλήο 

Μηθξφ

ηεξν 

Κφζην

ο 

Καιχ

ηεξε 

Πνηφη

εηα 

Λφγσ 

θεκηζκέλ

εο 

Κιηληθήο/

Ηαηξνχ 

Απφζηαζε 

απφ ηελ 

κφληκε 

θαηνηθία 

Μέζνο 

όξνο 

εηξάο 

Μηθξφηεξνο 

ρξφλνο 
1/ΑΘΡ1 Α Β Γ Γ ΜΟ1 
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αλακνλήο 

Μηθξφηεξν 

Κφζηνο 
1/Α 

1/ΑΘ

Ρ2 
Δ Σ Ε ΜΟ2 

Καιχηεξε 

Πνηφηεηα 
1/Β 1/Δ 

1 

/ΑΘΡ

3 

Ζ Θ ΜΟ3 

Λφγσ 

θεκηζκέλεο 

Κιηληθήο/Ηαηξν

χ 

1/Γ 1/Σ 1/Ζ 1/ΑΘΡ4 Η ΜΟ4 

Απφζηαζε απφ 

ηελ κφληκε 

θαηνηθία 

1/Γ 1/Ε 1/Θ 1/Η 1/ΑΘΡ5 ΜΟ5 

ΑΘΡΟΗΜΑ 

ΣΖΛΖ 
1 1 1 1 1 1 

 

Με ηνλ ηξφπν απηφ έρνπλ ππνινγηζηεί νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο γηα ηα 5 θξηηήξηα θαη 

είλαη ν Μέζνο Όξνο ηεο θάζε ζεηξάο.  

Γηα λα εμεηαζηεί θαη ε αμηνπηζηία ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζε ν αζζελήο ζηνλ 1
ν
 

Πίλαθα απηνχ ηνπ βήκαηνο, ππνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο CR (Consistency Ratio).  

Δπεηδή CR=CI/RI πξέπεη πξψηα λα ππνινγηζηεί ην CI.  

Ο ππνινγηζκφο ηνπ CI γίλεηαη κε ηνλ εμήο ηξφπν: 

Ζ θάζε ζεηξά ηνπ Πίλαθαο 13:χλνςε χγθξηζεο Κξηηεξίσλ πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηελ 

ζηήιε κέζσλ φξσλ ηνπ Πίλαθαο 14: Καλνληθνπνίεζε ηηκψλ ηνπ πίλαθα θξηηεξίσλ θαη 

ην απνηέιεζκα δηαηξείηαη κε ηνλ Μέζν Όξν ηεο θάζε ζηήιεο. Έηζη πξνθχπηεη ε 

επφκελε ζηήιε κέηξεζεο ζπλέπεηαο: 

Πίλαθαο 15: Τπνινγηζκόο CI ηνπ κνληέινπ 

 
Μέζνο όξνο εηξάο Μέηξεζε πλέπεηαο 

Μηθξφηεξνο ρξφλνο αλακνλήο ΜΟ1 Μ1 

Μηθξφηεξν Κφζηνο ΜΟ2 Μ2 

Καιχηεξε Πνηφηεηα ΜΟ3 Μ3 

Λφγσ θεκηζκέλεο Κιηληθήο/Ηαηξνχ ΜΟ4 Μ4 
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Απφζηαζε απφ ηελ κφληκε θαηνηθία ΜΟ5 Μ5 

ΑΘΡΟΗΜΑ ΣΖΛΖ 1  𝜧𝜮𝒊

𝟓

𝟏

 

 

Δπεηδή 𝜆𝑚𝑎𝑥 =
 𝛭𝛴 𝑖
5
1

5
  θαη 𝐶𝐼 =

𝜆𝑚𝑎𝑥 −𝑛

𝑛−1
  φπνπ n=5 ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, κπνξεί 

πιένλ λα γίλεη ν ππνινγηζκφο ηνπ CI.  

Απφ ηνλ Πίλαθαο 10: Πίλαθαο Δθηίκεζεο R.I. ηνπ Saaty ιακβάλεηαη ε ηηκή ηνπ RI γηα 

n=5 πνπ ηζνχηαη κε 1,12. 

Έηζη κπνξεί πιένλ λα εμεηαζηεί ε ζπλέπεηα απαληήζεσλ ζηνλ πίλαθα ζχγθξηζεο 

θξηηεξίσλ κέζσ ηνπ δείθηε CR=CI/RI. χκθσλα κε ηνλ Saaty, αλ ε ηηκή ηνπ CR είλαη 

κηθξφηεξε απφ 0,1 ηφηε ην κνληέιν είλαη απνδεθηφ (Saaty, 1980). 

πλεπψο ν αζζελήο ζα πξέπεη λα εμεηάδεη ηελ ηηκή ηνπ CR πνπ ππνινγίδεηαη απηφκαηα, 

θαη λα πξνρσξήζεη ζην βήκα 3 κφλν αλ θαηαιήμεη ζε έλα απνδεθηφ CR.  

Βήκα 3: Δπηινγή ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα πξνγξακκαηηζηεί ε 

λνζειεία ζην εμσηεξηθφ 

Ο αζζελήο ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ εκείν Δπαθήο πξέπεη λα επηιέμεη θαη λα 

θαηνρπξψζεη λνκηθά ην δηθαίσκά ηνπ γηα λνζειεία ζην εμσηεξηθφ. Οη δηαδηθαζίεο γηα 

πξνγξακκαηηζκέλε λνζειεία ζε άιιε ρψξα, είλαη είηε κέζσ ηεο Οδεγίαο 2011/24 είηε 

κέζσ ηνπ Καλνληζκνχ 883/04. 

Μέζσ ηεο Οδεγίαο 2011/24: 

Δίλαη επηιέμηκεο φιεο νη λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο εληφο Δ.Δ. (Άξα απμάλεηαη ζεκαληηθά 

ην εχξνο ηνλ επηινγψλ) 

Ο αζζελήο πξνπιεξψλεη ην θφζηνο ζεξαπείαο θαη απνδεκηψλεηαη κειινληηθά. (Άξα ν 

αζζελήο πξέπεη λα έρεη εμαζθαιίζεη ην πνζφ ζεξαπείαο πξηλ κεηαβεί ζην εμσηεξηθφ) 

Σν θφζηνο ην θαιχπηεη ην θξάηνο κέινο αζθάιηζεο θαη απφ εθεί θαζνξίδεηαη θαη ην 

χςνο απνδεκίσζεο. (Άξα ρξεηάδεηαη ην DRG ηνπ θξάηνπο δηακνλήο) 

Μέζσ ηνπ Καλνληζκνχ 883/04 

Δίλαη επηιέμηκεο κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ Γεκφζην ηνκέα ή είλαη ζπκβεβιεκέλεο κε 

ην Γεκφζην (Άξα πεξηνξίδεηαη ην εχξνο επηινγψλ) 

Σν θφζηνο θαιχπηεηαη εμ’ αξρήο απφ ηνλ θνξέα αζθάιηζεο 

Σν πνζφ απνδεκίσζεο γηα ηελ λνζειεία θαζνξίδεηαη απφ ην θξάηνο ζεξαπείαο (Άξα 

ρξεηάδεηαη ην DRG ηνπο θξάηνπο ζεξαπείαο) 
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Καη ζηηο δχν δηαδηθαζίεο απαηηείηαη πξνέγθξηζε απφ ην θξάηνο αζθάιηζεο ε νπνία 

φκσο δελ κπνξεί λα απνξξηθζεί αλ ε ζεξαπεία ζηελ ρψξα δηακνλήο δελ κπνξεί λα 

ρνξεγεζεί εληφο ηαηξηθά δηθαηνινγεκέλεο πξνζεζκίαο. 

πλεπψο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ν αζζελήο θαηαιήγεη ζε κία ιίζηα κε ηηο 

δηαζέζηκεο επηινγέο γηα i επηινγέο. 

Ννζνθνκεηαθή 

Μνλάδα 
Ννο. Μνλ 1 … Ννο. Μνλ i 

Υώξα Υψξα Α … Υψξα i 

Κόζηνο ζην θξάηνο 

δηακνλήο 

DRG θξάηνπο 

δηακνλήο 
… DRG θξάηνπο δηακνλήο 

Κόζηνο ζην θξάηνο 

ζεξαπείαο 
DRG θξάηνπο 

ζεξαπείαο 
… 

DRG θξάηνπο 

ζεξαπείαο 

 

 

Ο αζζελήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ηαηξφ ηνπ αιιά θαη ην Δζληθφ εκείν Δπαθήο, έρεη 

πιένλ κηα ιίζηα κε ηηο Ννζνθνκεηαθέο Μνλάδεο εληφο Δ.Δ. φπνπ κπνξεί λα λνζειεπζεί. 

ηελ ιίζηα απηή ζπκπιεξψλεη ζηαδηαθά ηα αληίζηνηρα πεδία ηνπ αθφινπζνπ πίλαθα 

θφζηνπο. Αθνχ ζπκπιεξσζνχλ ηα αληίζηνηρα θφζηε ν αζζελήο βαζκνινγεί κε 10 ην 

θφζηνο πνπ κπνξεί λα θαιχςεη πην εχθνια θαη κε 1 ην θφζηνο πνπ κπνξεί λα θαιχςεη 

πην δχζθνια.  

Ζ Μέζε Γηάξθεηα Ννζειείαο (ΜΓΝ) παξέρεηαη σο πιεξνθφξεζε απφ ην DRG θαη 

ελδέρεηαη λα επεξεάδεη ην θφζηνο, εηδηθά αλ ν αζζελήο ζπλνδεχεηαη απφ ζπγγελείο. 

Δπεηδή ην θφζηνο δηακνλήο ζπλνδψλ δελ θαιχπηεηαη πάληα απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ 

θνξέα, εμαηξείηαη ζηελ παξνχζα κειέηε γηα ιφγνπο απινπνίεζεο.  

Σν πνζνζηφ θάιπςεο απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα είλαη απαξαίηεην θαζψο κέζσ απηνχ 

δίλεηαη θαη ε πιεξνθφξεζε γηα ην θφζηνο πνπ πξφθεηηαη λα θαηαβάιεη ν αζζελήο.   

Πίλαθαο 16:Πίλαθαο Τπνινγηζκνύ Κόζηνπο 

 

Ννζνθνκεηαθή 

Μνλάδα 

Ννο. Μνλ 1 … Ννο. Μνλ i 

Υώξα Υψξα Α … Υψξα i 

Κόζηνο ζην θξάηνο 

δηακνλήο 

DRG 

θξάηνπο 

… DRG θξάηνπο δηακνλήο 
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δηακνλήο 

Κόζηνο ζην θξάηνο 

ζεξαπείαο 

DRG 

θξάηνπο 

ζεξαπείαο 

… DRG θξάηνπο ζεξαπείαο 

ΜΓΝ (εκέξεο) Μέξεο 1 … Μέξεο i 

Κόζηνο Θεξαπείαο: ## … ## 

Πνζνζηό θάιπςεο ΠΚ% … ΠΚ% 

ύλνιν θόζηνπο γηα 

ηνλ αζζελή: 

Κφζηνο*(1-

Πνζνζηφ 

θάιπςεο) 

… Κφζηνο*(1-Πνζνζηφ 

θάιπςεο) 

Βαζκνινγία*: 10-0 … 10-0 

 

*Ζ βαζκνινγία γηα ην θφζηνο ππνινγίδεηαη απηφκαηα. Δπεηδή ην θξηηήξην είλαη ε 

ρακειφηεξε δπλαηή ηηκή, ρξεζηκνπνηείηαη ν παξαθάησ ηχπνο: 

Βαζκνινγία Κφζηνπο=10*(Κφζηνο Θεξαπείαο/Διάρηζην θφζηνο Θεξαπείαο) 

Με ηνλ ηξφπν απηφ θαη εθαξκφδνληάο ην γηα θάζε επηινγή, ε ελαιιαθηηθή κε ην 

ρακειφηεξν θφζηνο απφ φιεο (απηή δειαδή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ηχπν θαη σο 

Διάρηζην θφζηνο Θεξαπείαο) ζα βαζκνινγεζεί κε 10. Οη ππφινηπεο επηινγέο αλάινγα 

κε ην πφζν κεγαιχηεξεο είλαη απφ ηελ επηινγή κε ην Διάρηζην θφζηνο Θεξαπείαο 

ιακβάλνπλ ηνλ αληίζηνηρν βαζκφ σο πνζνζηφ ηνπ 10.  

Βήκα 4 

ην βήκα απηφ ν αζζελήο βαζκνινγεί ηηο επηινγέο ηνπ σο πξνο ηα ππφινηπα 4 θξηηήξηα 

πνπ είλαη πην ππνθεηκεληθά απφ ην θφζηνο. Υξεζηκνπνηεί θαη πάιη ηελ θιίκαθα 10-0.  

Πίλαθαο 17:πγθεληξσηηθόο πίλαθαο βαζκνινγίαο 

Ννζνθνκεηαθή Μνλάδα πληειεζηήο 

βαξχηεηαο 

Ννο. Μνλ 

1 

… Ννο. Μνλ 

i 

Μηθξφηεξνο ρξφλνο αλακνλήο ΜΟ1 𝑏11   𝑏1𝑖  

Μηθξφηεξν Κφζηνο ΜΟ2 𝑏21   𝑏2𝑖  

Καιχηεξε Πνηφηεηα ΜΟ3 𝑏31   𝑏3𝑖  

Λφγσ θεκηζκέλεο 

Κιηληθήο/Ηαηξνχ 

ΜΟ4 𝑏41   𝑏4𝑖  

Απφζηαζε απφ ηελ κφληκε 

θαηνηθία 

ΜΟ5 𝑏51   𝑏5𝑖  



59 

 

πλνιηθή ζηαζκηζκέλε 

βαζκνινγία 

 𝒘𝒃𝟏  𝒘𝒃𝒊 

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηεο θάζε ελαιιαθηηθήο ππνινγίδεηαη κέζσ ηνπ ηχπνπ 

  𝛭𝛰𝑛 × 𝑏𝑛𝑖  
𝑛=5
𝑛=1 = 𝑤𝑏𝑖  

 

Ζ ελαιιαθηηθή κε ην κεγαιχηεξν wb είλαη θαη απηή πνπ πξνηείλεη ην κνληέιν γηα ηνλ 

αζζελή, ζχκθσλα κε ηελ βαζκνινγία πνπ έρεη δψζεη.  

 

3.4 Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο απηήο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαδείγκαηνο, ε ζεσξία πνπ 

παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ ελζσκαηψζεθε ζε αξρείν MS Excel ψζηε λα γίλνληαη 

απηφκαηα νη ππνινγηζκνί, κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίαο.  

ελάξην: ην παξάδεηγκα απηφ ν αζζελήο είλαη απφ ηελ Διιάδα θαη πάζρεη απφ κηα 

πάζεζε ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ. Απνθαζίδεη λα λνζειεπηεί ζε άιιε ρψξα θαη κέζσ ηεο 

Οδεγίαο 2011/24 θαη ε αζθάιηζή ηνπ ζα ηνπ θαιχςεη ην 80% ηνπ θφζηνπο λνζειείαο 

ηνπ. Ο αζζελήο κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ Δζληθφ εκείν Δπαθήο θαη ηνλ Ηαηξφ ηνπ, 

θαηαιήγνπλ ζε 3 λνζνθνκεία ζε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο θαη πξνζπαζεί λα επηιέμεη ζε 

πνην ζα λνζειεπηεί. αλ πξνθίι ν αζζελήο δελ ελδηαθέξεηαη λα λνζειεπηεί θάπνπ 

θνληά ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ ή θάπνπ νηθνλνκηθά, αιιά ζέιεη λα λνζειεπηεί ζε έλα 

ζχγρξνλν λνζνθνκείν ζρεηηθά άκεζα θαη λα ηνλ αλαιάβεη έλαο θεκηζκέλνο ηαηξφο.  

Ζ Τπφζεζε πνπ γίλεηαη είλαη φηη ν αζζελήο είλαη απφ ηελ Υψξα Α. Σν θφζηνο γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ είλαη ζχκθσλα κε ην DRG 1200 επξψ. 

Σα 3 πξνηεηλφκελα λνζνθνκεία έρνπλ ην παξαθάησ πξνθίι: 

Ννζνθνκείν Ννζνθνκείν 1 Ννζνθνκείν 2 Ννζνθνκείν 3 

Υψξα Υψξα Β Υψξα Β Υψξα Γ* 

Κφζηνο DRG 2000 2000 1500 

ΜΓΝ 5 5 5 

Υξφλνο κέρξη 

ηελ έλαξμε 

λνζειείαο 

(κέξεο) 

20 15 10 

Φήκε Δμαηξεηηθή Δμαηξεηηθή Πνιχ Καιή 
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Ηαηξνχ/Κιηληθήο 

Πνηφηεηα -Πηζηνπνίεζε ISO 

9001 

-χγρξνλεο 

Τπνδνκέο 

-Πηζηνπνίεζε ISO 

9001 

-Γηαπηζηεπκέλν απφ 

ηνλ JCI 

-χγρξνλεο 

Τπνδνκέο 

-χγρξνλεο 

Τπνδνκέο 

-Γελ έρεη 

δεκνζηεχζεη 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε 

ηελ πνηφηεηα 

ππεξεζηψλ 

*Ζ ρψξα Γ είλαη πνιχ θνληά ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ αζζελνχο, ελψ νη ρψξα Β πνπ 

βξίζθνληαη ηα λνζνθνκεία 1 θαη 2 βξίζθνληαη αξθεηά καθξηά.  

 

Βήκα 1 

Ο αζζελήο ιακβάλεη απφ ηνλ Ηαηξφ ηνπ ηελ παξαθάησ δηάγλσζε 

Γλσκάηεπζε ΚΩΓ ICD Ηαηξηθά 

δηθαηνινγεκέλε 

πξνζεζκία λνζειείαο 

Δθθνιπσκαηηθή λφζνο ηνπ 

ιεπηνχ εληέξνπ ρσξίο 

δηάηξεζε ή απφζηεκα 

K57.1 60κέξεο 

 

Βήκα 2 

Ο αζζελήο ζπκπιεξψλεη ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ κέρξη λα έρεη έλαλ απνδεθηφ 

ζπληειεζηή ζπλέπεηαο (<10%) 

 

ΠΟΛΎ 

ΖΜΑΝ

ΣΗΚΟ 

      

ΣΟ ΗΓΗΟ 

ΖΜΑΝΣΗ

ΚΑ 

    

ΠΟΛΎ 

ΑΖΜΑΝΣΟ 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

1

/

2 

 

1

/

3 

 

1

/

4 

 

1

/

5 

 

1

/

6 

 

1

/

7 

 

1

/

8 

 

1

/

9   

Μηθξφηεξν

ο ρξφλνο 

αλακνλήο                           1       

Μηθξφηεξν 

Κφζηνο 
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Μηθξφηεξν 

Κφζηνο                     1             

Καιχηεξε 

Πνηφηεηα 

Καιχηεξε 

Πνηφηεηα               1                   

Λφγσ 

θεκηζκέλεο 

Κιηληθήο/Ηα

ηξνχ 

Λφγσ 

θεκηζκέλεο 

Κιηληθήο/Ηα

ηξνχ   1                               

Απφζηαζε 

απφ ηελ 

κφληκε 

θαηνηθία 

Μηθξφηεξν

ο ρξφλνο 

αλακνλήο                     1             

Καιχηεξε 

Πνηφηεηα 

Μηθξφηεξν 

Κφζηνο                         1         

Λφγσ 

θεκηζκέλεο 

Κιηληθήο/Ηα

ηξνχ 

Καιχηεξε 

Πνηφηεηα 1                                 

Απφζηαζε 

απφ ηελ 

κφληκε 

θαηνηθία 

Μηθξφηεξν

ο ρξφλνο 

αλακνλήο                 1                 

Λφγσ 

θεκηζκέλεο 

Κιηληθήο/Ηα

ηξνχ 

Μηθξφηεξν 

Κφζηνο               1                   

Απφζηαζε 

απφ ηελ 

κφληκε 

θαηνηθία 

Μηθξφηεξν

ο ρξφλνο 

αλακνλήο 1                                 

Απφζηαζε 

απφ ηελ 

κφληκε 

θαηνηθία 



62 

 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΤΝΔΠΔΗΑ 31,9% 

 

Ο ζπληειεζηήο ζπλέπεηαο κε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζε δελ είλαη απνδεθηφο. 

Διέγρνληαο ηνλ πίλαθα κε ηνλ ζπληειεζηή ζπλέπεηαο γηα θάζε θξηηήξην ην κνληέιν 

ππνδεηθλχεη ζηνλ αζζελή ην θξηηήξην ην νπνίν έρεη πηζαλφλ έρεη αμηνινγήζεη ιάζνο. 

Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή απφ ηνλ n αξηζκφ θξηηεξίσλ (5 ζην παξάδεηγκα) ηφζν πην 

αζπλεπέο είλαη ην κνληέιν. Άξα ν αζζελήο ειέγρεη ηηο απαληήζεηο ζε εκπεξηέρνπλ ηνλ 

παξάγνληα θφζηνπο ζεξαπείαο. 

Κξηηήξην 

Μέηξεζε 

πλέπεηαο 

Μηθξφηεξνο ρξφλνο αλακνλήο 5,53948068 

Μηθξφηεξν Κφζηνο 7,46070068 

Καιχηεξε Πνηφηεηα 6,18125669 

Λφγσ θεκηζκέλεο Κιηληθήο/Ηαηξνχ 6,69811261 

Απφζηαζε απφ ηελ κφληκε θαηνηθία 6,27526125 

Μέζνο φξνο(ιmax): 6,43096238 

 

Αιιάδνληαο ηελ ηηκή ζηελ πξψηε ζχγθξηζε (ρξφλνο κε θφζηνο) ιακβάλεη κηα απνδεθηή 

ηηκή ζπληειεζηή ζπλέπεηαο.  

 

ΠΟΛ

Ύ 

ΖΜ

ΑΝΣΗ

ΚΟ 

      

ΣΟ ΗΓΗΟ 

ΖΜΑΝΣΗΚ

Α 

    

ΠΟΛΎ 

ΑΖΜΑΝΣΟ 

  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

1

/

2 

 

1

/

3 

 

1

/

4 

 

1

/

5 

 

1

/

6 

 

1

/

7 

 

1

/

8 

 

1

/

9   

Μηθξφηεξνο 

ρξφλνο 

αλακνλήο             1                     

Μηθξφηεξν 

Κφζηνο 

Μηθξφηεξν 

Κφζηνο                     1             

Καιχηεξε 

Πνηφηεηα 
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Καιχηεξε 

Πνηφηεηα               1                   

Λφγσ 

θεκηζκέλεο 

Κιηληθήο/Ηαη

ξνχ 

Λφγσ 

θεκηζκέλεο 

Κιηληθήο/Ηαη

ξνχ   1                               

Απφζηαζε 

απφ ηελ 

κφληκε 

θαηνηθία 

Μηθξφηεξνο 

ρξφλνο 

αλακνλήο                     1             

Καιχηεξε 

Πνηφηεηα 

Μηθξφηεξν 

Κφζηνο                         1         

Λφγσ 

θεκηζκέλεο 

Κιηληθήο/Ηαη

ξνχ 

Καιχηεξε 

Πνηφηεηα 1                                 

Απφζηαζε 

απφ ηελ 

κφληκε 

θαηνηθία 

Μηθξφηεξνο 

ρξφλνο 

αλακνλήο                 1                 

Λφγσ 

θεκηζκέλεο 

Κιηληθήο/Ηαη

ξνχ 

Μηθξφηεξν 

Κφζηνο               1                   

Απφζηαζε 

απφ ηελ 

κφληκε 

θαηνηθία 

Μηθξφηεξνο 

ρξφλνο 

αλακνλήο 1                                 

Απφζηαζε 

απφ ηελ 

κφληκε 

θαηνηθία 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΤΝΔΠΔΗΑ 3,1% 
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Ο αζζελήο κπνξεί πιένλ λα ιάβεη ππφςε ηνπο ππφινηπνπο πίλαθεο ηνπ κνληέινπ πνπ 

ζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα θαη παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

 ύλνςε 

απαληήζεσλ 

Μηθξφ

ηεξνο 

ρξφλνο 

αλακνλ

ήο 

Μηθξφ

ηεξν 

Κφζην

ο 

Καιχ

ηεξε 

Πνηφη

εηα 

Λφγσ 

θεκηζκέλ

εο 

Κιηληθήο/

Ηαηξνχ 

Απφζηαζε απφ ηελ 

κφληκε θαηνηθία 

Μηθξφηεξνο ρξφλνο 

αλακνλήο 1     3      1/3 1     9     

Μηθξφηεξν Κφζηνο  1/3 1      1/3  1/5 2     

Καιχηεξε Πνηφηεηα 3     3     1     2     9     

Λφγσ θεκηζκέλεο 

Κιηληθήο/Ηαηξνχ  1/2 5      1/2 1     8     

Απφζηαζε απφ ηελ 

κφληκε θαηνηθία  1/8  1/2  1/9  1/8 1     

ΑΘΡΟΗΜΑ 4,96 12,50 2,28 4,33 29,00 

 

 Καλνληθνπνηε

κέλνο Πίλαθαο 

Μηθξ

φηεξν

ο 

ρξφλν

ο 

αλακν

λήο 

Μηθξ

φηεξν 

Κφζη

νο 

Και

χηεξ

ε 

Πνη

φηεη

α 

Λφγσ 

θεκηζκ

έλεο 

Κιηληθ

ήο/Ηαηξ

νχ 

Απφ

ζηαζ

ε 

απφ 

ηελ 

κφλη

κε 

θαην

ηθία 

ΑΘ

ΡΟΗ

Μ

Α 

ΤΝΣΔΛΔ

ΣΖ 

ΒΑΡΤΣΖΣ

Α 

CO

NSI

STE

NC

Y 

Μηθξφηεξνο 

ρξφλνο 

αλακνλήο 0,20 0,24 0,15 0,231 0,31 1,1 0,22 5,19 

Μηθξφηεξν 

Κφζηνο 0,06 0,08 0,15 0,046 0,06 0,4 0,08 5,07 

Καιχηεξε 0,60 0,24 0,44 0,462 0,30 2,1 0,41 5,21 
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Πνηφηεηα 

Λφγσ 

θεκηζκέλεο 

Κιηληθήο/Ηαηξν

χ 0,10 0,4 0,22 0,231 0,27 1,2 0,25 5,12 

Απφζηαζε απφ 

ηελ κφληκε 

θαηνηθία 0,024 0,04 0,05 0,029 0,03 0,2 0,04 5,1 

       

Μέζνο 

φξνο(ιmax) 5,14 

 

Άξα νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο έρνπλ πιένλ ππνινγηζηεί θαη είλαη απνδεθηνί. Ο 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ απφθαζε ηνπ αζζελή δείρλεη λα είλαη ε πνηφηεηα 

κε ζπληειεζηή 41%.  

Ο ζπληειεζηήο ζπλέπεηαο CR ηνπ κνληέινπ ππνινγίζηεθε ζε 3,1% κε ηηκέο ιmax,CI 

θαη RI γηα n=5: 

ιmax 5,139 

CI: 0,035 

RI: 1,12 

CR 3,1% 

 

Βήκα 3 

Ο αζζελήο ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ εκείν Δπαθήο θαηαιήγεη ζε 3 πξνηεηλφκελα 

λνζνθνκεία. Λφγσ ηνπ φηη ζα λνζειεπζεί κέζσ ηεο Οδεγίαο 2011/24. Απηφ πξαθηηθά 

ζεκαίλεη πσο κπνξεί λα λνζειεπζεί ζε φπνην λνζνθνκείν επηζπκεί, δεκφζην ή κε. Ζ 

απνδεκίσζε πνπ ζα ιάβεη ηζνχηαη κε ην 100% ηνπ θφζηνπο λνζειείαο ζηε ρψξα 

δηακνλήο. Άξα ην Πνζνζηφ Κάιπςεο ΠΚ=100% θαη ην θφζηνο γηα ηνλ αζζελή ζα είλαη 

ην θφζηνο ηνπ DRG ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ κείνλ ην θφζηνο ηνπ DRG  ζηε ρψξα 

δηακνλήο.  

πκπιεξψλεη ηνλ επφκελν πίλαθα πνπ αμηνινγεί ην θφζηνο γηα ηηο 3 επηινγέο πνπ έρεη.  

Ννζνθνκεηαθή 

Μνλάδα 

Ννζνθ 1 Ννζνθ. 2 Ννζνθ 3 

Υώξα Υψξα Β Υψξα Β Υψξα Γ 
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Κφζηνο DRG θξάηνπο 

δηακνλήο 

1200 1200 1200 

Κφζηνο DRG θξάηνπο 

ζεξαπείαο 

2000 2000 1500 

ΜΓΝ (εκέξεο) 5 5 5 

Πνζνζηό θάιπςεο 100% ηνπ 

θφζηνπο ζηε 

ρψξα δηακνλήο 

100% ηνπ 

θφζηνπο ζηε 

ρψξα δηακνλήο 

100% ηνπ θφζηνπο 

ζηε ρψξα δηακνλήο 

ύλνιν θόζηνπο γηα 

ηνλ αζζελή: 

2000-1200=800 2000-1200=800 1500-1200=300 

Βαζκνινγία: 
10
300

800
= 3,75 10

300

800
= 3,75 

10 

 

Βήκα 4 

Ο αζζελήο βαζκνινγεί ηηο επηινγέο θαη σο πξνο ηα ππφινηπα θξηηήξηα ζηνλ 

ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

Ννζνθνκεηαθή Μνλάδα 
πληειεζηήο 

βαξχηεηαο 

Ννζνθ 

1 

Ννζνθ 

2 

Ννζνθ 

3 

Μηθξφηεξνο ρξφλνο αλακνλήο 0,22 6 8 10 

Μηθξφηεξν Κφζηνο 0,08 3,75 3,75 10 

Καιχηεξε Πνηφηεηα 0,41 8 10 4 

Λφγσ θεκηζκέλεο 

Κιηληθήο/Ηαηξνχ 
0,25 10 10 7 

Απφζηαζε απφ ηελ κφληκε 

θαηνηθία 
0,04 5 5 8 

ύλνιν πξηλ ηελ ζηάζκηζε  32,75 36,75 39 

πλνιηθή ζηαζκηζκέλε 

βαζκνινγία 
 7,6 8,86 6,71 

 

Ο ιφγνο πνπ ππνινγίδεηαη θαη ην ζχλνιν πξηλ ηελ ζηάζκηζε, είλαη γηα λα ηνληζηεί ε 

ζπλεηζθνξά ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο κέζσ ηεο κεζφδνπ AHP. Δλψ δειαδή πξηλ 

ηελ ζηάζκηζε ην Ννζνθνκείν 3 έδεηρλε λα ζπγθεληξψλεη ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία, 
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κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζπληειεζηψλ ην πξνηεηλφκελν λνζνθνκείν είλαη ην 2 θαη ην 3 

κέλεη ηειεπηαίν.  

3.5 πκπεξάζκαηα 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε AHP είλαη κηα κεζνδνινγία αξθεηά ρξήζηκε ψζηε ν 

αζζελήο λα ζπκκεηέρεη πην ελεξγά ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο Ννζνθνκεηαθήο Μνλάδαο 

γηα λνζειεία. Ζ κειέηε απηή δίλεη ζην πξφβιεκα κηα πην αλαιπηηθή δνκή, φπνπ ν 

αζζελήο απαληψληαο ζε απιέο εξσηήζεηο αθελφο εμεηάζεη πφζε ζπλέπεηα ππάξρεη ζηηο 

απαληήζεηο πνπ δίλεη κέζσ ηνπ δείθηε ζπλέπεηαο CR θαη αθεηέξνπ ζηαζκίδεη ηελ 

βαζκνινγία ησλ δηαζέζηκσλ επηινγψλ ηνπ. Σν γεγνλφο φηη φινη νη ππνινγηζκνί γίλνληαη 

απηφκαηα κέζσ MS Excel απμάλεη ζεκαληηθά ηελ πξφζβαζε πνπ έρνπλ νη αζζελείο ζε 

κηα απηνκαηνπνηεκέλε κεζνδνινγία. Ζ βαζηθή ζπλεηζθνξά απηνχ ηνπ κνληέινπ, είλαη 

φηη εληζρχεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ αζζελψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πάζεζε ηνπο, ρσξίο ην πιήζνο ησλ επηινγψλ ή ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πξέπεη λα αμηνινγήζνπλ λα απνηειεί πξφβιεκα. Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί 

λα εθαξκνζηεί θαη γηα πεξηζζφηεξεο ελαιιαθηηθέο. Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

θξηηεξίσλ είλαη θάηη πνπ επίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα γίλεη, αιιά ζηελ AHP φζν 

απμάλνληαη ηα θξηηήξηα, ηφζν πην δχζθνιν γίλεηαη γηα ηνλ ρξήζηε λα πεηχρεη έλα 

απνδεθηφ CR, ζπλεπψο δελ πξνηείλεηαη. Σέινο, εθηφο απφ ηνπο απηφκαηνπο 

ππνινγηζκνχο, ην κνληέιν απηφ απνηειεί ηαπηφρξνλα έλαλ νδεγφ γηα ηνλ ρξήζηε θαζψο 

ζε θάζε βήκα ηνπ θαζνξίδεη ηελ ειάρηζηε πιεξνθνξία πνπ πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ή λα 

νξηζηηθνπνηήζεη πξνηνχ πεξάζεη ζην επφκελν.  

Πηζαλφ ζεκείν βειηίσζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο, ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο αληηζηνίρεζεο ησλ DRGs αλάινγα κε ηελ ρψξα 

φπνπ βξίζθεηαη ε λνζνθνκεηαθή κνλάδα. Σν γεγνλφο φηη πξνο ην παξφλ νη δηάθνξεο 

ρψξεο αθνινπζνχλ δηθή ηνπο θσδηθνπνίεζε, δεκηνπξγεί γισζζηθά θαη πξαθηηθά 

εκπφδηα ζην βήκα εχξεζεο ηνπ θφζηνπο ζεξαπείαο ζε θάζε ρψξα.  
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