
 
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ 

ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ (MBA) 

 

 

 

 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΠΟΡΧΝ 

ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΓΔΗΑ  

 

 

 

 

ΜΤΛΧΝΑ ΑΝΣΧΝΙΟ ηνπ ΚΧΝ/ΝΟΤ 

ΔΜΒΑ - 1127 

 

 

ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ 

ΧΡΡΟ  ΙΧΑΝΝΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αζήλα, 2014 

  



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

ειίδα 2 απφ 139 

 

 

 

 

ηνπο δηθνύο κνπ αλζξώπνπο 

Γηνλπζία, Φσηεηλή, Κώζηα θαη Υάξε 

  

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

ειίδα 3 απφ 139 

 

 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΠΟΡΧΝ 

ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΓΔΗΑ  

 

Μπισλάο Αληψληνο 

 

εκαληηθνί φξνη: Πνηφηεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, απνδνηηθή ρξήζε πφξσλ,  

Μέζν θφζηνο, Μέζε δηάξθεηα λνζειείαο, Πιεξφηεηα, Αζζελείο, εκέξεο λνζειείαο  

 

Πεξίιεςε 

 

Ζ ηειεπηαία 5εηηα απνηέιεζε κηα πεξίνδνο έληνλσλ αιιαγψλ γηα ηελ Διιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Μέζα απφ κηα κεγάιε πεξίνδν νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ 

δηαξθεί αθφκα ε Διιάδα θιήζεθε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηεξάζηηεο δηαξζξσηηθέο 

αιιαγέο πάληα κε ηνλ ίδην ζθνπφ θαη ζηφρν. Σελ απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη ή παξάγεη ζαλ νηθνλνκία. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή, πξαγκαηνπνηήζεθαλ κηα ζεηξά δηαξζξσηηθψλ θηλήζεσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

ηεο νηθνλνκηθνθνηλσληθήο δσήο. Έλαο απφ απηνχο ηνπο ηνκείο απνηέιεζε θαη ν 

δχζθνινο ρψξνο ηεο Τγείαο. Ο ρψξνο ηεο Τγείαο ιφγσ ηεο επαίζζεηεο θχζεο ηνπ 

θιήζεθε απφ ηε κηα λα εμνηθνλνκήζεη πεξηηηέο δαπάλεο, κεηψλνληαο ην θφζηνο ηνπ 

θαη απφ ηελ άιιε λα δηαηεξήζεη, αλ φρη λα απμήζεη, ηηο παξνρέο ηνπ πξνο ηνπο 

πνιίηεο. Γηα λα ην επηηχρεη απηφ, ην 2011 μεθίλεζε κηα δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο θαη 

θαηαγξαθήο φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, πνπ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα πιήξε εηθφλα ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο θαη λα νδεγήζνπλ ζηελ 

ζπλέρεηα ζε ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο, πνπ ζα εμνηθνλνκήζνπλ πφξνπο, ρσξίο φκσο 

λα κεηψζνπλ ην επίπεδν παξνρψλ θαη θαη’ επέθηαζεο ην επίπεδν πγείαο ησλ πνιηηψλ. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο, είλαη ε παξνπζίαζε ησλ βαζηθφηεξσλ πνηνηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, ηα νπνία ζπγθεληξψλεη ε ρψξα καο θαη κε ηα νπνία 

ελεκεξψλεη επίζεκα ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο. Δπηπξφζζεηα, κέζσ ησλ ζηνηρείσλ απηψλ εμάγεη ζπλνπηηθέο 

παξαηεξήζεηο, κέζσ ησλ νπνίσλ εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα, γηα ηα νπνία γίλνληαη 

πξνηάζεηο πεξαηηέξσ βειηίσζεο θαη εμνξζνινγηζκνχ. 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα, θαζεγεηή κνπ θ. ψξξν Ησάλλε 

γηαηί ην πάζνο πνπ έρεη γηα ηελ επηζηήκε ηνπ θαη ε ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ, 

απνηεινχλ θίλεηξα πνπ ζε νδεγνχλ λα ζεο λα επηηχρεηο ην θαιχηεξν πνπ κπνξείο λα 

πξνζθέξεηο ζην ρψξν ζνπ.    

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ζεξκά φιν ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, δηφηη κε ηηο δηαιέμεηο θαη κε ηηο ζπκβνπιέο ηνπο θαζ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη κεηά απφ απηφ, κε βνήζεζαλ ζην λα 

κπνξέζσ λα εηνηκάζσ θαιπηέξα ηελ παξνχζα εξγαζία δίλνληαο κνπ παξάιιεια 

εθφδηα πνπ ζα απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ κειινληηθή κνπ επαγγεικαηηθή επηηπρία 

Δπίζεο κέζα απφ ηελ παξνχζα εξγαζία ζα ήζεια λα εθθξάζσ έλα κεγάιν επραξηζηψ 

ζηνλ θ. Ρφκπα Κσλζηαληίλν. Ζ ζπκκεηνρή, ε βνήζεηα θαη ε ππνζηήξημε ηνπ θαζ φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε 

κηαο ζεηξάο ζηφρσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε νινθιήξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

κεηαπηπρηαθνχ. 

Σέινο ην κεγαιχηεξν επραξηζηψ ην αθηεξψλσ ζηνπο πξαγκαηηθά δηθνχο κνπ 

αλζξψπνπο. Σνλ αδειθφ κνπ ράξε πνπ απνηέιεζε γηα κέλα  έκπλεπζε θαη θίλεηξν λα 

κελ ζπκβηβάδνκαη κε ηίπνηα ιηγφηεξν απφ απηφ πνπ κπνξνχλ λα κνπ εμαζθαιίζνπλ 

νη δπλαηφηεηεο κνπ.  ηνπο γνλείο κνπ Κψζηα θαη Φσηεηλή πνπ κέζα απφ κηα ζεηξά 

δπζθνιηψλ έθαλαλ θάζε απαξαίηεηε ζπζία πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη δηθέο 

κνπ δπλαηφηεηεο ζα γίλνπλ εξγαιεία πνπ ζα κε ζπληξνθεχνπλ κηα δσή. ηε ζχδπγν 

κνπ Γηνλπζία ε νπνία ζηάζεθε θαη ζηέθεηαη δίπια κνπ ζηα πάληα, θάλνληαο θάζε ηη 

λα θαληάδεη εθηθηφ θαη εχθνιν   
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Δηζαγσγή  

 

Ζ Διιάδα βξίζθεηαη απφ ην 2009 αληηκέησπε κε κηα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ επεξέαζε 

φρη κφλν ηελ ίδηα αιιά ην ζχλνιν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ θξίζε απηή, ε νπνία 

ζπλερίδεηαη αθφκα θαη ζήκεξα δηαηεξψληαο γηα κηα 5εηηα ηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο 

ρψξαο ζε πθεζηαθέο ζπλζήθεο, δελ ζα κπνξνχζε λα αθήζεη αλεπεξέαζηε ζρεδφλ 

θακία  έθθαλζε ηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο. Έλαο 

απφ απηνχο ηνπο ηνκείο πνπ επεξεάζηεθαλ άκεζα θαη δξακαηηθά ήηαλ ην ζχζηεκα 

πγείαο ηεο ρψξαο.  

Σν Διιεληθφ Τγεηνλνκηθφ χζηεκα, εκθαλίδεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ιφγσ ηεο 

ηδηαίηεξεο θχζεο ηνπ (εθηελέο λεζησηηθφ θαη Ζπεηξψηηθν δίθηπν θάιπςεο 

πιεζπζκνχ) θαζψο θαη ηεο ηδηαίηεξεο πξνλνηαθήο κέξηκλαο πνπ παξείρε ζην ζχλνιν 

ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ. Ζ ηδηαίηεξε απηή θχζε είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ δεκηνπξγία 

πςεινχ θφζηνπο πγεηνλνκηθήο θάιπςεο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ εηο βάξνο ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.   

Με ηελ έλαξμε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ην Δζληθφ χζηεκα πγείαο (ΔΤ), 

θιήζεθε λα απνξξνθήζεη κεγάιν κέξνο ηεο εμνηθνλφκεζεο πνπ φθεηιε λα αλαδείμεη 

ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη νη δαπάλεο γηα ην ΔΤ  

αλέξρνληαλ γηα ην 2008 ζε 9,7 % ηνπ ΑΔΠ κε ην πνζνζηφ απηφ λα δηακνξθψλεηαη 

ζην 6% κέζα ζηα επφκελα ρξφληα.  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη ε απνηχπσζε ηεο εμέιημεο ησλ πνηνηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΔΤ,  φπσο απηνί έρνπλ δηακνξθσζεί ζην ππάξρνλ 

πιαίζην πθεζηαθψλ ζπλζεθψλ θαη ειιηπνχο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έρεη δηακνξθσζεί 

ζηε ρψξα καο.  

Γηα ηελ απνηχπσζε απηή, ζπγθεληξψζεθαλ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο 

θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (ESYnet) νηθνλνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά 

δεδνκέλα. Σα δεδνκέλα απηά, αλ θαη απνηεινχλ ηα επίζεκα ζηνηρεία κε ηα νπνία ε 

ρψξα καο ελεκεξψλεη ην ζχλνιν ησλ Δπξσπατθψλ θνξέσλ πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηα 

ειέγρνπ, δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αθξηβή ζπγθξηηηθά κεγέζε κε αληίζηνηρα 

κεγέζε άιισλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ. Βαζηθή αηηία ηεο αδπλακίαο απηήο απνηεινχλ νη 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θάζε πζηήκαηνο Τγείαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 
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ηνπ Διιεληθνχ (Γηαθνξεηηθφ ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ησλ δνκψλ, δηαθνξεηηθφ 

πιαίζην θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ, δηαθνξεηηθφ πιαίζην 

αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, θιπ) ν νπνίνο νδήγεζε ζε κεζφδνπο θαηαγξαθήο θαη 

επεμεξγαζίαο πνπ δελ αθνινπζνχλ θάπνην γεληθφ Δπξσπατθφ πιαίζην. θνπφο ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ είλαη λα απνηειέζνπλ κηα ζηαζεξή βάζε απνηχπσζεο ηνπ θφζηνπο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ παξαγφκελνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο Τγείαο 

πνπ ζα κπνξέζεη καθξνρξφληα λα απνηππψζεη ηελ εμέιημή ηνπ .  

Σν ESYnet ζαλ εξγαιείν θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 

2011. Λφγσ ηεο ηδηαίηεξα εθηελνχο θχζεο ηνπ ΔΤ, θαζψο θαη ηεο πηινηηθήο ηνπ 

εθαξκνγήο, ηα δεδνκέλα ηνπ 201,1 ηα νπνία θαη ζπγθεληξψζεθαλ, παξνπζηάδνπλ 

νξηζκέλεο αλαθνινπζίεο, νη νπνίεο ηα θαζηζηνχλ αλαζθαιή σο πξνο ηε ρξήζε ηνπο 

θαη ηελ αληηπαξαβνιή ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε παξνχζα εξγαζία ιακβάλεη ππφςε 

ηεο ηα νξηζηηθνπνηεκέλα θαη επίζεκα νηθνλνκηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ 

Ηαλνπάξηνο – Γεθέκβξηνο 2012 θαη Ηαλνπάξηνο – Ηνχιηνο 2013, φπσο απηά 

απνηππψλνληαη ζηηο επίζεκεο ελεκεξσηηθέο εθζέζεηο πνπ ζπληάζζεη ην Τπνπξγείν 

Τγείαο πξνο ηα ηερληθά θιηκάθηα ειέγρνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ηξέρνπζα 

πεξίνδνο απνηχπσζεο ησλ ζηνηρείσλ δελ είλαη βέβαηα νινθιεξσκέλε ρξνληθά 

πεξίνδν. Γηα λα είλαη εθηθηή ε ζχγθξηζε δπν δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ, ε 

παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη επί ηε βάζε ησλ κέζσλ φξσλ αλά αζζελή θαη αλά 

εκέξα λνζειείαο, απνηππψλνληαο νπζηαζηηθά θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο, φρη ηφζν κηα 

ζπγθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, αιιά ηελ γεληθφηεξε ηάζε πνπ επηθξαηεί γηα θάζε 

θαηεγνξία δεδνκέλσλ. Απφ ηελ ζπλνιηθή απνηχπσζε δεδνκέλσλ, έρνπλ εμαηξεζεί κηα 

ζεηξά λνζνθνκείσλ, πνπ ελψ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΤ, εληνχηνηο δηαζέηνπλ 

κηα ζεηξά απφ εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αιινηψλνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα 

παξνπζηάδνληαο ςεπδή εηθφλα. Σα λνζνθνκεία απηά είλαη ηα 5 λνζνθνκεία ηνπ ΗΚΑ, 

ην Χλάζζεην, ην ΓΝ Παπαγεσξγίνπ, ην ΓΝ Παηεζίσλ, ην ΓΝ Αγία Βαξβάξα θαη ε 

Πνιπθιηληθή. 

Ζ εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε πέληε βαζηθά θεθάιαηα . ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα 

απνηχπσζε ησλ νξγάλσλ δηαθπβέξλεζεο θαη άζθεζεο πνιηηηθψλ πγείαο ζηελ 

Διιάδα, θαζψο θαη ν ηξφπνο ζχληαμεο πξνυπνινγηζκνχ, ν νπνίνο απνηειεί ηελ 

βαζηθή ρξεκαηνδνηηθή πεγή ηνπ ΔΤ. ην δεχηεξν θεθάιαην, γίλεηαη κηα απνηχπσζε 

ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ. θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ 
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είλαη λα δνζεί κηα εηθφλα ηνπ Τγεηνλνκηθνχ πξνθίι ησλ Διιήλσλ, φπσο απηφ έρεη 

δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα. Σν ηξίην θεθάιαην απνηππψλεη  ηνπο ιεηηνπξγηθνχο θαη 

πνηνηηθνχο δείθηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ΔΤ. ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη 

κηα ζεηξά απφ δείθηεο,  φπσο είλαη ε κέζε δηάξθεηα λνζειείαο, ε πιεξφηεηα ησλ 

δηαζέζηκσλ θιηλψλ, ν ξπζκφο αλαθχθισζεο ησλ αζζελψλ θαη ην ζχλνιν ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαη ησλ ρεηξνπξγείσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ΔΤ κε 

ζθνπφ ηελ απνηχπσζε ηεο πνηνηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ θαη ησλ 

δηαζέζηκσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ. Σν ηέηαξην θεθάιαην απνηππψλεη ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ ΔΤ. Ζ απνηχπσζε πξαγκαηνπνηείηαη κε κηα ζεηξά 

δεηθηψλ, φπσο ην κέζν ζπλνιηθφ θφζηνο, ην κέζν θφζηνο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, 

κέζν θφζηνο αλαιψζεσλ κέζν θφζηνο ππεξεζηψλ θιπ. Οη δείθηεο απηνί 

απνηππψλνληαη αλά αζζελή θαη αλά εκέξα λνζειείαο. Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην 

γίλεηαη ζχλνςε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ θεθαιαίσλ πνπ αθνινχζεζαλ θαζψο θαη 

παξνπζίαζε πξνηάζεσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ δεηθηψλ ζην ΔΤ θαη 

ιχζεσλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη.  
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1. Γηαθπβέξλεζε θαη άζθεζε πνιηηηθώλ Τγείαο ζηελ Διιάδα 

  
 

1.1 ρεηηθά κε ην Τπνπξγείν Τγείαο
1
  

 

 

Σν Τπνπξγείν  

Σν Τπνπξγείν Τγείαο εδξεχεη ζηελ νδφ Αξηζηνηέινπο 17 ζηελ Αζήλα. Δίλαη ην 10ν 

ζηε ζεηξά ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε Τ4/21.6.2012 ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ.   

 

Όξακα 

Ζ θαιχηεξε πγεία γηα φινπο ηνπο Έιιελεο πνιίηεο.  

 

Απνζηνιή  

Απνζηνιή ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο   είλαη ε άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ 

Τγεία , πνπ πεξηιακβάλεη: 

 Σελ πξναγσγή, ηελ πξνζηαζία, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ.  

 Σελ ηζφηεηα ζηελ παξνρή ηνπ πςειφηεξνπ δπλαηνχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ θαη 

αγαζψλ πγείαο, ζην  θνηλσληθφ ζχλνιν θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 

αηφκνπ.  

 Σελ πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαηά ηελ παξνρή 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.  

                                                 
1
 Σα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην απηφ απνηππψζεθαλ αξρηθά ζην ΠΓ 

95 (ΦΔΚ 76/Α/10-3-2000) θαη επηθαηξνπνηήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα κε δηαθφξνπο λφκνπο πνπ 

ηξνπνπνίεζαλ θαηά βάζε ηνλ νξγαληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. ηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή ην 

Τπνπξγείν Τγείαο ζε ζχγθξηζε κε ην πιαίζην πνπ έζεηε ην ΠΓ 95/2000 δελ έρεη πιένλ ηε κέξηκλα γηα 

ηελ πξφλνηα ηνπ πιεζπζκνχ κε απνηέιεζκα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηνπ ηίηινπ ηνπ απφ Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζε Τπνπξγείν Τγείαο. Παξάιιεια ιφγν ησλ απμεκέλσλ 

κλεκνληθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο δεκηνπξγήζεθε ζε φια ηα Τπνπξγεία ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ επηθνξηίδεηαη κε ην ζχλνιν 

ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ ηνπ εθάζηνηε Τπνπξγείνπ. Σέινο είλαη ζε δηαδηθαζία ε αλακφξθσζε 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κέζσ πξνζρεδίνπ ην νπνίν έρεη θαηαηεζεί ζην 

Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο. 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

ειίδα 14 απφ 139 

 

 

 

 Σελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηνλ έιεγρν ησλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία  ησλ αηφκσλ θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο πνηφηεηαο δσήο.  

 Σνλ θαζνξηζκφ, ηελ εθπαίδεπζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ πξναγσγή ησλ 

επαγγεικάησλ πγείαο , θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηνλ έιεγρν παξαγσγήο, 

δηαθίλεζεο θαη θαηαλάισζεο ησλ αγαζψλ πγείαο, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.  

 Σελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή 

ηεο πγείαο θαη ησλ πγηεηλψλ ηξφπσλ δηαβίσζεο, θαζψο θαη γηα ηελ απνθπγή 

θαη αληηκεηψπηζε ησλ λφζσλ θαη ησλ αλαπεξηψλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

επαλέληαμεο ησλ αηφκσλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

 

Ρόινο  

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ε Κεληξηθή Τπεξεζία 

είλαη αξκφδηα ηδηαίηεξα γηα: 

 Σελ εηζήγεζε ζηελ Κπβέξλεζε ησλ κέηξσλ γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο 

απνζηνιήο ηνπ Τπνπξγείνπ.  

 Σελ ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ.  

 Σελ εθπξνζψπεζε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζε αιινδαπά 

Κξάηε, ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη ινηπέο Οξγαλψζεηο, εκεδαπέο ή 

αιινδαπέο, κε ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ Τπνπξγείνπ.  

 Σε ζπλεξγαζία κε ηα ινηπά Τπνπξγεία, Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη 

Οξγαληζκνχο γηα ηε ράξαμε ηεο θνηλήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. 
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1.2 Οξγαλφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο  

 

Σν νξγαλφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαζνξίζηεθε κε ην Π.Γ. 95/00 « Πεξί 

Οξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο » (ΦΔΚ/ 76/Α/2000) θαη 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη έσο ζήκεξα κε ηελ θάησζη δνκή 

 

 
Γξάθεκα 1:Οξγαλόγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο κε βάζε ηνλ Ν. ην Π.Γ. 

95/00 « Πεξί Οξγαληζκνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξόλνηαο » (ΦΔΚ/ 76/Α/2000) 

  



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

ειίδα 16 απφ 139 

 

 

 

Δηδηθφηεξα ε Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο δηαξζξψλεηαη ζε Γεληθέο 

Γηεπζχλζεηο, Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα, Γξαθεία, Απηνηειείο Τπεξεζίεο θαη Σκήκαηα σο 

εμήο: 

 Πνιηηηθφ Γξαθείν Τπνπξγνχ 

 Πνιηηηθά Γξαθεία Τθππνπξγψλ 

 Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Τγείαο 

 Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκφζηαο Τγείαο 

 Τπεξεζίεο ππαγφκελεο απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ 

 ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (.Δ.Τ.Τ.Π.) κε ηνπο αθφινπζνπο 

ηνκείο θαη ηκήκαηα 

 Τομέαρ Υγειονομικού  Φαπμακεςηικού Δλέγσος 

 Τομέαρ Γιοικηηικού Οικονομικού Δλέγσος 

 Τομέαρ Δλέγσος Φοπέυν Ππόνοιαρ 

 Τομέαρ Δλέγσος Καπνού και αλκοόλ 

 Γ/λζε Γξακκαηείαο .Δ.Τ.Τ.Π. 

- Γξακκαηεία Σνκέα Τγεηνλνκηθνχ –Φαξκαθεπηηθνχ Διέγρνπ 

- Γξακκαηεία Σνκέα Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ  

- Γξακκαηεία Σνκέα Διέγρνπ Φνξέσλ  Πξφλνηαο 

- Γξακκαηεία Σνκέα Διέγρνπ Καπλνχ θαη αιθνφι 

 Γ/λζε Παιιατθήο Άκπλαο – Πνιηηηθήο ρεδίαζεο Δθηάθηνπ Αλάγθεο (Π.ΑΜ. – 

Π..Δ.Α.) ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

- ρεδίαζεο Πνιηηηθήο άκπλαο Πνιεκηθήο Πεξηφδνπ θαη Δθπαίδεπζεο 

- ρεδίαζεο Πνιηηηθήο Άκπλαο Δηξεληθήο Πεξηφδνπ 

 Σκήκα Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ  

 Σκήκα Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ, Ννκνζεηηθνχ πληνληζκνχ & 

Κσδηθνπνίεζεο 

 Δζληθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο (Δ.Κ.ΔΠ.Τ.) ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα ηκήκαηα: 

- Οξγάλσζεο, Τπνζηήξημεο θαη Παξαθνινχζεζεο Γηαδηθαζηψλ 

- Τπνζηήξημεο Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ 

 Γ/λζε Γξακκαηείαο Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔ..Τ.) η οποία 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

- Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο    
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- Δπηζηεκνληθήο Σεθκεξίσζεο 

 Γξαθείν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ 

 Τπεξεζίεο ππαγφκελεο απεπζείαο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 

 Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Τπνζηήξημεο ησλ Γ.Τ.ΠΔ. 

 Απηνηειήο Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ Αζζελψλ ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ην αθφινπζν ηκήκα: 

- Γξαθείν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο 

 Απηνηειέο Γξαθείν ηαηηζηηθήο 

 Δηδηθή Τπεξεζία Σνκέα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο 

- Μνλάδα Α1: ηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ 

- Μνλάδα A2: πληνληζκνχ  Δθαξκνγήο θαη Τπνζηήξημεο ηεο πινπνίεζεο 

- Μνλάδα Β: Παξαθνινχζεζεο θαη Γηαρείξηζεο Πξάμεσλ:  

- Μνλάδα Γ: Πξνεγθξίζεσλ θαη επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ 

- Μνλάδα Γ: Οξγάλσζεο θαη ππνζηήξημεο 

 Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο Σνκέα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο 

- Μνλάδα Α: Πξνγξακκαηηζκνχ, ζρεδηαζκνχ θαη σξίκαλζεο πξάμεσλ 

- Μνλάδα Β1: Τινπνίεζε πξάμεσλ ηνπ Σνκέα Τγείαο & Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ΔΠΑ 2007-2013         

- Μνλάδα Β2: Τινπνίεζε  πξάμεσλ ηνπ Σνκέα  Φπρηθήο Τγείαο ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ΔΠΑ 2007-2013 

- Μνλάδα Γ: Γηνηθεηηθήο  Τπνζηήξημεο 

 Τπεξεζίεο Τγείαο νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηηο αθφινπζεο Γηεπζχλζεηο: 

 Γενική Γιεύθςνζη Υπηπεζιών Υγείαρ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο εμήο 

Γηεπζχλζεηο: 

 Γιεύθςνζη  Ππυηοβάθμιαρ Φπονηίδαρ Υγείαρ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα ηκήκαηα: 

- Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Μνλάδσλ, 

- Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Ηδησηηθνχ Σνκέα, 

- Καηάξηηζεο Πξνγξακκάησλ 

 Γιεύθςνζη  Ανάπηςξηρ Μονάδυν Υγείαρ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα 

ηκήκαηα: 
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- Οξγάλσζεο Ννζνθνκείσλ, 

- Λεηηνπξγίαο Ννζνθνκείσλ,  

- Αηκνδνζίαο 

- Παξνρήο Άκεζεο Βνήζεηαο, 

- Ηδησηηθψλ Κιηληθψλ 

- Παλεπηζηεκηαθψλ Ννζνθνκείσλ, θιηληθψλ κνλάδσλ, Δξγαζηεξίσλ 

 Γιεύθςνζη  Χςσικήρ Υγείαρ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

- Ννζνθνκεηαθήο Πεξίζαιςεο 

- Δμσλνζνθνκεηαθήο Πξνζηαζίαο 

 Γιεύθςνζη Πποζυπικού Νομικών Ππόζυπυν, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα ηκήκαηα:  

- Γηαηξψλ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ),  

- Δπηζηεκνληθνχ, Ννζειεπηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ,  

- Γηαηξψλ Τπφρξεσλ Τπεξεζίαο Τπαίζξνπ,  

- Δηδηθεπνκέλσλ Ηαηξψλ. 

 Γενική Γιεύθςνζη Γημόζιαρ Υγείαρ και Ποιόηηηαρ Ευήρ ,ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ηηο αθφινπζεο δηεπζχλζεηο: 

 Γιεύθςνζη Γημόζιαρ Υγιεινήρ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

- Δπηδεκηνινγίαο Ννζεκάησλ,  

- Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο,  

- Τγεηνλνκηθψλ Καλνληζκψλ Γεκφζηαο Τγείαο,  

- Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο,  

- ρνιηθήο Τγείαο,  

 Γιεύθςνζη Υγειονομικήρ Μησανικήρ και Υγιεινήρ Πεπιβάλλονηορ, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

- Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ Τδάησλ θαη Απνβιήησλ, 

- Αηκνζθαηξηθήο Ρχπαλζεο, Ραδηελέξγεηαο, Ηνληηδνπζψλ θαη κε Αθηηλνβνιηψλ,  

- Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο Μνλάδσλ Τγείαο θαη Οηθηζκψλ, 

 Γιεύθςνζη Σςνηονιζμού και Σςνεπγαζίαρ με ηοςρ Οπγανιζμούρ Τοπικήρ 

αςη/ζηρ Α΄ 

και Β΄ βαθμού ,η οποία πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

- Πξνγξακκαηηζκνχ, Δπνπηείαο, Αμηνιφγεζεο θαη Αλαπηπμηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ    

- Υάξηε Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 
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- Αλάπηπμεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ Σνκέα Γεκφζηαο Τγείαο 

 Γιεύθςνζη Σηομαηικήρ Υγείαρ, η οποία πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

- Πξναγσγήο ηεο ηνκαηηθήο Τγείαο θαη Οδνληηαηξηθψλ Φνξέσλ    

- Γεκφζηαο Οδνληηαηξηθήο Φξνληίδαο 

 Γιεύθςνζη Γιαηποθήρ  η οποία πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

- Γηαηξνθηθήο Πνιηηηθήο    

- Γξάζεσλ ζε ζέκαηα Γηαηξνθήο 

- Τπνζηήξημεο Τπεξεζηψλ Γηαηξνθήο, Πξνβνιήο θαη Δπηθνηλσλίαο 

 Γιεύθςνζη Δξαπηήζευν,  η οποία πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

- Δμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ  

- Αληηκεηψπηζεο Καπλίζκαηνο θαη Αιθννιηζκνχ 

- Φπρηθψλ Δμαξηήζεσλ Δμεηδηθεπκέλεο Αληηκεηψπηζεο 

  Γενική Γιεύθςνζη Υγείαρ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο δηεπζχλζεηο: 

 Γιεύθςνζη επαγγελμάηυν Υγείαρ και Ππόνοιαρ ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα ηκήκαηα: 

- Ηαηξηθνχ θαη ινηπνχ     Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ,  

- Ννζειεπηηθνχ  Πξνζσπηθνχ,  

- Λνηπψλ Δπαγγεικάησλ, 

 Γιεύθςνζη Αγυγήρ Υγείαρ και Πληποθόπηζηρ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα ηκήκαηα: 

- Πξνγξακκαηηζκνχ, κειεηψλ θαη αμηνιφγεζεο,  

- Πιεξνθφξεζεο,  

- Σερληθήο Τπνζηήξημεο Πξνγξακκάησλ 

 Γιεύθςνζη Υγειονομικήρ Πεπίθαλτηρ αζθαλιζμένυν ηος ΔΟΠΥΥ, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

- Πεξίζαιςεο ΔΟΠΤΤ,  

- Φπημαηοδόηηζηρ ΔΟΠΥΥ, 

 Γιεύθςνζη Φαπμάκυν και Φαπμακείυν,  ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα 

ηκήκαηα:  

- Φαξκαθεπηηθψλ Φνξέσλ, Φαξκάθσλ θαη     Καιιπληηθψλ,  

- Φαξκαθείσλ θαη Φαξκαθαπνζεθψλ,  

- Ναξθσηηθψλ 

- Σηκψλ Φαξκάθσλ 
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 Γενική Γιεύθςνζη Γιοικηηικήρ Υποζηήπιξηρ και  Τεσνικών Υποδομών, η 

οποία πεπιλαμβάνει ηιρ ακόλοςθερ διεςθύνζειρ: 

 Γ/νζη Πποζυπικού ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

- Πξνζσπηθνχ 

- Σερληθήο Τπνζηήξημεο  

- Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο θαη Απηνθηλήησλ                                

- πιινγηθψλ Οξγάλσλ 

- Γξακκαηείαο 

 Γ/νζη Δκπαίδεςζηρ και Έπεςναρ ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα 

ηκήκαηα: 

- Δθπαίδεπζεο 

- Έξεπλαο  

- πλερηδφκελεο Καηάξηηζεο   

- Βηβιηνζήθε 

 Γ/λζε Οξγάλσζεο, Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

- Οξγάλσζεο 

- Απινχζηεπζεο  Γηαδηθαζηψλ 

- Πιεξνθνξηθήο 

 Γ/λζε Γηεζλψλ ρέζεσλ ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

- Αλάπηπμεο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο 

- Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο θαη Ννκνζεηηθήο  Δλαξκφληζεο 

- Μεηαθξάζεσλ 

 Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

- Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δπνπηείαο έξγσλ 

- Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 

- Αμηνπνίεζεο Πεξηνπζίαο, Κηεκαηνινγίνπ θαη Σνπνγξαθήζεσλ 

- Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ Βηνταηξηθήο  

 Γ/λζε Πνηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο 

- Δξεπλψλ θαη Μεηξήζεσλ Απνδνηηθφηεηαο 

- Σεθκεξίσζεο, Καιχηεξσλ Πξαθηηθψλ θαη Γηαρείξηζεο  Παξαπφλσλ 

 Γενική Γιεύθςνζη Οικονομικών Υπηπεζιών, η οποία πεπιλαμβάνει ηιρ 

ακόλοςθερ διεςθύνζειρ: 

 Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 
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- Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

- Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

- Δπεμεξγαζίαο θαη Διέγρνπ Πξνυπνινγηζκψλ  Ννζνθνκείσλ 

- Δθθαζάξηζεο Διέγρνπ θαη Δληνιψλ Πιεξσκψλ Απνδνρψλ Πξνζσπηθνχ     

Ννζνθνκείσλ    

 Γ/λζε Πξνκεζεηψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

- Καηάξηηζεο Πξνγξακκάησλ Πξνκεζεηψλ 

- Δθηέιεζεο Πξνκεζεηψλ 

- Κνζηνιφγεζεο 

- Κεληξηθήο Απνζήθεο Τιηθνχ 

 Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο (Δ..Γ.Τ.) ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα 

ηκήκαηα θαη ηηο αθφινπζεο έδξεο: 

- Γξαθείν Δθπαίδεπζεο 

- Γξαθείν Γηαρείξηζεο Μεηα/θψλ Πξνγξακκάησλ 

- Γξαθείν Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο 

- Γξαθείν Πξνζσπηθνχ 

- Οηθνλνκηθφ Σκήκα 

- Δθπαηδεπηηθφ Σκήκα 

- Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Δξεπλψλ 

- KEK 

- Βηβιηνζήθε 

o ‘Έδξα Γεκφζηαο θαη Γηνηθεηηθήο Τγηεηλήο 

o Έδξα Παξαζηηνινγίαο θαη Δληνκνινγίαο 

o έδξα Δπηδεκηνινγίαο θαη  Βηνζηαηηζηηθήο 

o Έδξα Μηθξνβηνινγίαο θαη  Αλνζνβηνινγίαο 

o ‘Έδξα Γηαηξνθήο θαη Βηνρεκείαο 

o Έδξα Τγεηνλνκηθήο Μεραληθήο 

o Έδξα Δπγνληθήο θαη Τγηεηλήο Μεηξφηεηνο 

o Έδξα Δπαγγεικαηηθήο θαη Βηνκεραληθήο Τγηεηλήο 

o Έδξα Ηαηξηθήο Οηθνλνκίαο 

o Έδξα Γηνίθεζεο θαη Οξγάλσζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο 

o Έδξα Κνηλσληνινγίαο 

o Έδξα Κηεληαηξηθήο 

  Τπεξεζίεο Τγείαο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε εηδηθέο δηαηάμεηο: 
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 Γπαθείο Νομικού Σςμβούλος ηος Κπάηοςρ 

 Γπαθείο Παπέδπος 

 Υπηπεζία Γημοζιονομικού Δλέγσος  
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1.3 Αξκνδηφηεηεο ηνπ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

 

Ο Τπνπξγόο Τγείαο: 

α. πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο ηελ πνιηηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ, ζην πιαίζην ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ ινηπψλ ζπιινγηθψλ θπβεξλεηηθψλ 

νξγάλσλ. 

β. ζπληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο απηήο, 

γ. επνπηεχεη ηελ εθαξκνγή ηεο απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ, ησλ νπνίσλ 

πξνΐζηαηαη θαη 

δ. έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη ηεο 

πξφηαζεο έθδνζεο αηνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηαγκάησλ ή ηεο ζπλππνγξαθήο 

ηνπο κε άιινπο Τπνπξγνχο, Αλαπιεξσηέο Τπνπξγνχο θαη Τθππνπξγνχο. 

Οη Τθππνπξγνί Τγείαο : 

Αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο, πνπ ηνπο κεηαβηβάδνληαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο κε 

θνηλέο απνθάζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Ο Τπνπξγφο θαη νη Τθππνπξγνί κπνξνχλ λα κεηαβηβάδνπλ αξκνδηφηεηέο ηνπο, ζε 

άιια φξγαλα ηνπ Τπνπξγείνπ, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο : 

Πξνΐζηαηαη ακέζσο κεηά ηνλ Τπνπξγφ θαη ηνπο Τθππνπξγνχο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπο θαη αζθεί θάζε άιιε αξκνδηφηεηα, πνπ ηνπ παξέρεη ν λφκνο ή ηνπ 

αλαηίζεηαη βάζεη λφκνπ. 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

εηζεγείηαη γηα ηε ράξαμε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα 
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πξφλνηαο θαη έρεη αξκνδηφηεηα γηα ηηο Γηεπζχλζεηο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ην 

Νφκν. 

Οη Γεληθέο Γηεπζύλζεηο : 

Δίλαη αξκφδηεο γεληθά γηα: ηελ παξαθνινχζεζε, ην ζπληνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ηνλ έιεγρν ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη Τπεξεζηψλ, πνπ ππάγνληαη ζε απηέο, ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

θαη ππνζέζεσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν. Δίλαη επίζεο 

αξκφδηεο, κεξηκλνχλ θαη πξνβαίλνπλ: 

1. ηε κειέηε θαη εηζήγεζε γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηάο 

ηνπο θαη ζηελ παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφ θαη έιεγρν ηνπ έξγνπ ηνπο. 

2. ηελ παξνρή θαηεπζχλζεσλ θαη νδεγηψλ γηα ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, γηα 

ηελ επηηπρή εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο. 

3. ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επίιπζεο ησλ ζεκάησλ ή αηηεκάησλ, ηα νπνία 

ππνβάιινπλ άιια Τπνπξγεία, Τπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνί γηα ζέκαηα ηεο 

αξκνδηφηεηά ηνπο. 

4. ηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο 

ζηα άιια Τπνπξγεία, Τπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνχο θαη ζηελ παξαθνινχζεζή ηνπο, 

φπνπ απαηηείηαη, γηα ηε ράξαμε ηεο γεληθήο πνιηηηθήο ηνπο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

παξνπζηαδφκελσλ εθάζηνηε πξνβιεκάησλ θαη ππνζέζεψλ ηνπο. 

5. ηε ζχληαμε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη Τπεξεζηψλ, νη νπνίεο ππάγνληαη ζ’ απηήλ θαη ηελ 

παξνρή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ζηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ γηα ηε ζχληαμε ηνπ 

εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ. 

Οη Γεληθέο Γηεπζχλζεηο ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο κεξηκλνχλ γηα: 

1. Σελ παξαθνινχζεζε, κειέηε θαη έξεπλα ησλ ππνζέζεσλ ησλ ζεκάησλ θαη 

δεηεκάησλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο μέλεο Υψξεο θαη ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο 
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κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηεο ζέζεο θάζε Υψξαο θαη Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ ζηε δηεζλή 

θνηλσλία θαη ηεο ζεκαζίαο πνπ έρνπλ γηα ηελ Διιάδα, γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

αθνινπζεηέαο πνιηηηθήο ζηηο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο, θαζψο θαη γηα ηε ιήςε ησλ 

απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ πεξηθξνχξεζε θαη εμαζθάιηζε ησλ εζληθψλ θαη 

θξαηηθψλ ζπκθεξφλησλ επί ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ. 

2. Σελ πξνπαξαζθεπή, δηαπξαγκάηεπζε, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα απφ ην 

χληαγκα θαη ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, εξκελεία θαη εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ δηκεξψλ 

θαη πνιπκεξψλ πκβάζεσλ, πκθσληψλ θαη γεληθά ησλ Γηεζλψλ Πξάμεσλ ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ άιισλ Τπνπξγείσλ, Τπεξεζηψλ θαη 

Οξγαληζκψλ. 

3. Σε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηδηθή Τπεξεζία ζρεδηαζκνχ, ηεθκεξίσζεο, 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ αζθνπκέλσλ πνιηηηθψλ κεξηκλνχλ γηα: 

α. Σε κειέηε θαη εηζήγεζε, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζνχλ νη εζληθνί ζηφρνη θαη νη 

κέζνδνη γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. 

β. Σε κειέηε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ζηα πξνβιήκαηα θαη ππνζέζεηο 

ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο απφ ηελ αθνινπζνχκελε ή αθνινπζεηέα πνιηηηθή. 

4. Σε κειέηε θαη ζχληαμε ζρεδίσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο ζπλαξκφδηεο 

Τπεξεζίεο γηα: 

α. Σελ πξνβνιή ηεο Διιάδαο ζηε δηεζλή θνηλφηεηα. 

β. Σελ ελεκέξσζε ησλ μέλσλ Κπβεξλήζεσλ, ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, ησλ θνξέσλ 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ Διιάδα θαη 

ηηο ζεκεηνχκελεο εμειίμεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θξαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

γεληθά ηνπ εζληθνχ βίνπ. 
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1.4 Καηάξηηζε θαη εθηέιεζε Πξνυπνινγηζκνχ ΤΤΚΑ  

 

1.4.1 Καηάξηηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 

Σν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο ζπληάζζεηαη κε ηελ 

θαζνδήγεζε θαη επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ππνβάιιεηαη ζην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην γηα έγθξηζε ην αξγφηεξν κέρξη 15 Απξηιίνπ. Μεηά ηελ 

έγθξηζή ηνπ απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ην θαηαζέηεη 

ζηε Βνπιή γηα ςήθηζε ην αξγφηεξν κέρξη 15 Μαΐνπ. 

Ζ Βνπιή επηζθνπεί, ζπδεηεί θαη ςεθίδεη ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο. Δηδηθφηεξα, αμηνινγεί αλ ε θαηάξηηζή ηνπ έγηλε ζχκθσλα κε ηηο 

δεκνζηνλνκηθέο αξρέο θαη ξπζκίζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν θαη 

εγθξίλεη ηνπο κεζνπξφζεζκνπο ζηφρνπο γηα ηα ειιείκκαηα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 

ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ Κνηλσληθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ 

ελνπνηεκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ θαη 

ηα αλά θνξέα ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο αλψηαηα φξηα γηα ην έηνο πνπ αθνξά ν 

Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο. 

Σν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο πεξηέρεη:  

(α) Σνπο κεζνπξφζεζκνπο ζηφρνπο γηα ηε Γεληθή Κπβέξλεζε θαη ηνπο επί κέξνπο 

θνξείο ηεο. Οη ζηφρνη απηνί πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη, ρξνληθά πξνζδηνξηζκέλνη, 

πεξηεθηηθνί θαη λα θαηαξηίδνληαη αθνινπζψληαο ηελ ίδηα ινγηζηηθή βάζε κε ηνπ 

εηήζηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 

(β) Σελ πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ θαη 

πξννπηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηα δχν πξνεγνχκελα έηε 

θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα ην ηξέρνλ έηνο, ην έηνο πξνυπνινγηζκνχ θαη ηα επφκελα 

ηξία έηε ησλ θχξησλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. Δπίζεο, ζηνπο δείθηεο απηνχο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ΑΔΠ θαη νη θχξηεο ζπληζηψζεο ηνπ, ν δείθηεο ηηκψλ 

θαηαλαισηή, ε απαζρφιεζε θαη ε αλεξγία θαη ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. 

(γ) Σελ πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ εμειίμεσλ θαη πξνβιέςεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηα πξνεγνχκελα δχν έηε θαη ησλ 
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πξνβιέςεσλ γηα ην ηξέρνλ έηνο, ην έηνο πξνυπνινγηζκνχ θαη ηα επφκελα ηξία έηε, 

ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη: 

 ζχγθξηζε ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ θαηαλνκψλ θαη απνηειεζκάησλ, γηα ην 

ηξέρνλ έηνο θαη ηα πξνεγνχκελα δχν νηθνλνκηθά έηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εζφδσλ, ησλ εμφδσλ, ηνπ ππνινίπνπ, ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνπ 

ρξένπο, 

 πξφβιεςε ησλ εζφδσλ, ησλ εμφδσλ, ηνπ ειιείκκαηνο θαη ρξένπο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε ηα θχξηα κέηξα πνιηηηθήο πνπ 

πξνγξακκαηίδεη ε Κπβέξλεζε ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ, 

 θαηάζηαζε φισλ ησλ θχξησλ κέηξσλ πνιηηηθήο πνπ πξνγξακκαηίδεη λα 

εηζάγεη ε Κπβέξλεζε ζηνλ επφκελν πξνυπνινγηζκφ θαη εθηίκεζε ηνπ 

κεκνλσκέλνπ θαη ζπιινγηθνχ αληίθηππνχ ηνπο επί ηνπ ειιείκκαηνο θαη 

ρξένπο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 

 πξφβιεςε ησλ εζφδσλ, ησλ εμφδσλ, ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ ρξένπο ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ θχξησλ κέηξσλ πνιηηηθήο 

πνπ πξνγξακκαηίδεη ε θπβέξλεζε ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ. 

(δ) Σελ θαηάζηαζε φισλ ησλ ππνθείκελσλ θχξησλ παξαδνρψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 ειαζηηθφηεηεο θαη πνζνζηά ζπκκφξθσζεο γηα ηηο θχξηεο πεγέο ησλ εζφδσλ 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 

 παξαδνρέο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδφκελσλ ζην Γεκφζην, φζσλ δηθαηνχληαη 

παξνρψλ θαη φζσλ ιακβάλνπλ ζχληαμε θαη ηελ ηηκαξηζκνπνίεζε ησλ κηζζψλ, 

ζπληάμεσλ, παξνρψλ, αγνξψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη εμφδσλ επελδχζεσλ, 

 επηηφθηα γηα ηηο πθηζηάκελεο θαη ηηο λέεο ππνρξεψζεηο ηεο θπβέξλεζεο. 

(ε) Σελ θαηάζηαζε ησλ θχξησλ πεγψλ θηλδχλνπ γηα ηηο δεκνζηνλνκηθέο πξνβιέςεηο 

θαη ηνπ εθηηκψκελνπ αληίθηππνπ ησλ παξαθάησ: 

 ηεο αλάιπζεο ηεο επαηζζεζίαο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο Κπβέξλεζεο 

θαη άιισλ ζπλφισλ ζηηο κεηαβνιέο ησλ θχξησλ νηθνλνκηθψλ παξαδνρψλ ησλ 

πξνβιέςεσλ θαη 
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 ηεο εθηίκεζεο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ αληίθηππνπ ησλ θχξησλ πεγψλ 

δεκνζηνλνκηθνχ θηλδχλνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγγπήζεσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη άιισλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ. 

(ζη) Σν ζηφρν γηα ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κε θσδηθνπνίεζε 

ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο ζηφρσλ ρξεκαηηθνχ ππνινίπνπ γηα ηνλ Κξαηηθφ Πξνυ-

πνινγηζκφ, ηνλ Κνηλσληθφ Πξνυπνινγηζκφ θαη ηνλ ελνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ ησλ 

ηνπηθψλ απηνδηνηθήζεσλ γηα ην έηνο πξνυπνινγηζκνχ θαη ηα επφκελα ηξία έηε. 

(δ) Σν ζπλνιηθφ αλψηαην φξην δαπαλψλ γηα ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ πνπ 

παξαηίζεηαη ζην άξζξν 6Δ ηνπ παξφληνο λφκνπ, πνπ θαιχπηεη ην νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ηα ηξία επφκελα νηθνλνκηθά έηε. 

(ε) Σν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γαπαλψλ γηα ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ πνπ 

πεξηέρεη: 

 εθηηκήζεηο ηαθηηθψλ δαπαλψλ θαη δαπαλψλ γηα επελδχζεηο γηα θάζε 

Τπνπξγείν, γηα ην έηνο πξνυπνινγηζκνχ θαη ηα ηξία επφκελα έηε πνπ 

ζπλάδνπλ κε ην ζπλνιηθφ αλψηαην φξην δαπαλψλ, 

 εθηηκήζεηο ηνπ χςνπο ησλ κεηαβηβάζεσλ απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 

ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηα 

λνζνθνκεία (θαη ζε άιιν θνξέα θαηά πεξίπησζε) γηα ην έηνο πξνυπνινγηζκνχ 

θαη ηα ηξία επφκελα έηε, 

 πεξηζψξην πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο κειινληηθψλ 

πνιηηηθψλ θαη ζθαικάησλ ζηηο πξνβιέςεηο δαπαλψλ γηα ηα ηξία έηε κεηά ην 

νηθνλνκηθφ έηνο, χςνπο φρη κηθξφηεξνπ ηνπ 1 θαη φρη κεγαιχηεξνπ ηνπ 2 ηνηο 

εθαηφ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ελφο δεδνκέλνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

(ζ) Σηο εθηηκήζεηο αθαζάξηζησλ εμφδσλ, εζφδσλ, θαη ειιείκκαηνο ή πιενλάζκαηνο 

ηνπ Κνηλσληθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ ηξηψλ 

επφκελσλ εηψλ, ηαμηλνκεκέλεο επί ηε βάζεη ηνπ ζρεδίνπ ηνπ θχξηνπ αζθαιηζηηθνχ 

θνξέα θαη ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ λνζνθνκείσλ πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ην ζηφρν πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε (γ). 
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(η) Σηο εθηηκήζεηο αθαζάξηζησλ εμφδσλ, εζφδσλ θαη ειιείκκαηνο ή πιενλάζκαηνο 

ησλ ελνπνηεκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ην έηνο 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ηα επφκελα ηξία έηε πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ην ζηφρν πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε (γ). 

(θ) Σε Γηαβεβαίσζε φηη, ε ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δεηθηψλ, 

ζηφρσλ θαη πξνβιέςεσλ καδί κε ηελ ελαξκφληζε ησλ θχξησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ζπλφισλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, βαζίδνληαη ζε έλλνηεο θαη ηαμηλνκήζεηο ηνπ 

Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Λνγαξηαζκψλ ηνπ 1995 (ESA 95). 

(ι) Σε Γήισζε ζπκκφξθσζεο ησλ πξνβιέςεσλ θαη ζηφρσλ ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ 

Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο κε ηηο αξρέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ παξαηί-

ζεληαη ζε απηφλ ηνλ λφκν. 

 

1.4.2 Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο 

Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, εληφο ηνπ επηεκβξίνπ θάζε έηνπο, εθφζνλ απφ ηελ 

ςήθηζε ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο έρνπλ 

κεηαβιεζεί νπζηψδε ζηνηρεία ησλ εθηηκήζεσλ θαη πξνβιέςεσλ απηνχ, ηα νπνία 

επηδξνχλ ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνο θαηάζεζε πξνυπνινγηζκνχ, ππνβάιιεη ζηε Βνπιή 

πξνο ςήθηζε επηθαηξνπνηεκέλν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. Ζ ςήθηζε απφ ηε 

Βνπιή πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηνπ. 

Ζ Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 

πεξηέρεη, ηνπιάρηζηνλ ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ θαη πξνβιέςεσλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο θάζε 

νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζηηο νπνίεο γίλεηαη αλαθνξά ζην άξζξν 6Α ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
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1.4.3 πκκφξθσζε ησλ εηήζησλ πξνυπνινγηζκψλ κε ην Μεζνπξφζεζκν 

Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 

Ο εηήζηνο Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο, ν Κνηλσληθφο Πξνυπνινγηζκφο, ν 

ελνπνηεκέλνο εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, νη πξνζαξηεκέλνη 

ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, πξνυπνινγηζκνί άιισλ θνξέσλ θαη θάζε άιινο 

εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γελη-

θήο Κπβέξλεζεο κε ηα πξνζαξηήκαηά ηνπ, θαηαξηίδεηαη, εγθξίλεηαη θαη εθηειείηαη ζε 

απφιπηε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο πξνβιέςεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο θαη ζηηο 

ελδερφκελεο επηθαηξνπνηήζεηο ηνπ, ζχκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο θαη εγθπθιίνπο ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

 

1.4.4 Καηάξηηζε θαη πεξηερφκελν ηνπ εηήζηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 

Ζ θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ 

θαζνξηζκνχ, εθ ησλ πξνηέξσλ αλψηαησλ δεζκεπηηθψλ νξίσλ δαπαλψλ, αλά θνξέα 

ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, εληφο ησλ νπνίσλ θαη κφλν θαηαλέκνληαη νη δαπάλεο ησλ 

επί κέξνπο ππνθείκελσλ θνξέσλ. 

Ζ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ρσξίδεηαη ζε εκεξνινγηαθά ζηάδηα θαη έρεη σο εμήο: 

Ιαλνπάξην-Μάξηην (Α ηάδην): Καζνξίδεηαη ε Γεληθή Κπβεξλεηηθή ηξαηεγηθή θαη 

ζπληάζζεηαη ην Μεζνπξφζεζκν Γεκνζηνλνκηθφ Πιαίζην ηξαηεγηθήο (ΜΓΠ). 

Απξίιην-Μάην (Β ηάδην): Δγθξίλεηαη ην ΜΓΠ απφ ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην θαη 

εγθξίλεηαη/ςεθίδεηαη απφ ηε Βνπιή. 

Ινύλην - Ινύιην (Γ ηάδην): Έλαξμε δηαδηθαζίαο θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

ηαπηφρξνλε πξνεηνηκαζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ινηπψλ θνξέσλ Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο. 
 

Αύγνπζην - Οθηώβξην (Γ ηάδην): Γηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ 

κε ηα ππνπξγεία γηα ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο θαη έγθαηξε πξνεηνηκαζία ηνπ 

θνηλσληθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

Ννέκβξην - Γεθέκβξην (Δ ηάδην): Καηάζεζε θαη ςήθηζε ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ απφ ηε Βνπιή κε παξάιιειε δεκνζίεπζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ, Ννζνθνκείσλ, 

ΟΣΑ). 

ηνλ εηήζην Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ πεξηιακβάλνληαη: 
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(α) νη πξνβιέςεηο εζφδσλ θαη εμφδσλ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο, 

(β) ηα ζπλνιηθά αλψηαηα φξηα δαπαλψλ γηα ηνλ εηήζην Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, 

φπσο απηά νξίδνληαη ζην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο θαη 

θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα δχν ηξίηα (2/3) ησλ δαπαλψλ ηνπ εηήζηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ. Απφ ην φξην απηφ, εμαηξνχληαη νη δαπάλεο εμππεξέηεζεο ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο (ρξενιχζηα θαη ηφθνη), 

(γ) ηα εηήζηα αλψηαηα φξηα δαπαλψλ αλά θνξέα Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη αλά 

κείδνλα θαηεγνξία δαπαλψλ, 

(δ) ην χςνο απνζεκαηηθνχ, 

(ε) ε ρξήζε ελδερφκελνπ πιενλάζκαηνο, 

(ζη) ην κέγηζην χςνο δαλεηζκνχ, γηα ην νπνίν ε Βνπιή ζα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ λα αλαιάβεη εθ κέξνπο ηνπ Γεκνζίνπ, 

(δ) ε κεηαθνξά πφξσλ νπνηνπδήπνηε είδνπο, φπσο επηδνηήζεηο θαη ρξεκαηνδφηεζε 

πξνγξακκάησλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, απηφλνκσλ θνξέσλ θαη εηδηθψλ ηακείσλ, 

λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ πεξηιακβαλνκέλσλ θξαηηθψλ θαη 

δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη κε θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ, ηδξπκάησλ ή ηδησηψλ, 

(ε) νη εγγπήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ πξφθεηηαη λα δνζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, 

(ζ) θαηάζηαζε ηνπ αλεμφθιεηνπ ρξένπο, εγγπήζεσλ θαη ησλ δαλεηαθψλ πξάμεσλ ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 

(η) ην κέγηζην χςνο δαλεηζκνχ πνπ ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα εγθξίλεη γηα 

ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο. 

 

Όιεο νη δεκφζηεο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ηφζν σο πξνο ηα 

έζνδα, φζν θαη σο πξνο ηηο δαπάλεο, δηαξζξψλνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη ζηελ ίδηα 

θαηεγνξία ηφζν γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ φζν θαη γηα ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε. Οη 

ηαμηλνκήζεηο απηέο ζρεδηάδνληαη, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη δηαξζξψλνληαη 

θαηά ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πεξηεθηηθή παξνπζίαζε ζηνλ εηήζην Κξαηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ φισλ ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ θαη φισλ ησλ πηζηψζεσλ πνπ 

εγθξίλνληαη απφ ηελ Βνπιή. 

 

Ο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2012, ην νπνίν ήηαλ ην δεχηεξν έηνο εθαξκνγήο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, πινπνηήζεθε ζε έλα ηδηφκνξθν θαη ηδηαίηεξα 
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δπζκελέο δεκνζηνλνκηθά πεξηβάιινλ, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ αλάδεημε ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο ρξένπο ζε παγθφζκην επίπεδν.  

 

Γηα ην 2012, ε δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα γηα ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο 

βαζίζηεθε:  

• ζηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ κε-κηζζνινγηθψλ δαπαλψλ ησλ θνξέσλ ηνπ Σαθηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ ζε ζρέζε κε ην 2011, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ εμνξζνινγηζκφ 

ησλ κεηαβηβάζεσλ πξνο ηνπο ππνηνκείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ησλ 

επηρνξεγήζεσλ ζηνπο θνξείο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο,  

• ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο κε ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ 

κηζζνινγίνπ θαη ηε δηεχξπλζε ηνπ ζεζκνχ ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο ζην ζχλνιν ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα,  

• ζηελ πεξαηηέξσ πινπνίεζε ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ησλ 

δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ΝΠΗΓ θαη ΝΠΓΓ,  

• ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί 

απνδνηηθφηεξν θπξίσο πξνο ηε ζχιιεςε ηεο δηαθεχγνπζαο θνξνινγεηέαο χιεο,  

• ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ, κε ζπγρσλεχζεηο ή θαηαξγήζεηο 

θαη  

• ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κε απψηεξν ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

εμσζηξέθεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο.  

 

Σν 2013, ε δεκνζηνλνκηθή απηή πξνζαξκνγή, ην κεγαιχηεξν κέξνο, ηεο νπνίαο 

πξνέξρεηαη απφ ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ ζπλερίζηεθε. ην πιαίζην απηφ, ηα 

δεκνζηνλνκηθά κέηξα ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ είλαη 

πεξηνξηζκέλα θαη απνζθνπνχλ, κε ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο, λα ζπγθξαηήζνπλ ηελ 

ππεξβνιηθή πηψζε ησλ εζφδσλ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ χθεζε ηεο νηθνλνκίαο.  

Σελ πεξίνδν 2011-2013, ε εθηηκψκελε ζσξεπηηθή ζπξξίθλσζε ηνπ ΑΔΠ αλέξρεηαη 

ζε 18,7%, ελψ ε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ζε 14,2% θαη σο εθ ηνχηνπ ηα 

θνξνινγηθά έζνδα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζην 24,2% ην 

2013, έλαληη 23,5% ηνπ ΑΔΠ ην 2011. Αληίζηνηρα, ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηνπ 

Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ απφ 26,6% ηνπ ΑΔΠ ην 2011 πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην 

26,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2013. Σα επίπεδα απηά, αλ θαη εμαθνινπζνχλ λα ππνιείπνληαη 

ζεκαληηθά, αξρίδνπλ λα πξνζεγγίδνπλ ζηαδηαθά ηα κέζα επίπεδα εζφδσλ, σο 
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πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ πνπ ηζρχνπλ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο θαη ηνπ 

ΟΟΑ. Ζ ζπλέρηζε ηεο ζχγθιηζεο απηήο κεζνπξφζεζκα αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηε 

καθξνρξφληα βησζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ. 
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1.4.5 Πηζηψζεηο  Πξνυπνινγηζκνχ Τπνπξγείνπ Τγείαο  

Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο απνηεινχλ ππνζχλνιν ηνπ Κξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, πξνζδηνξίζηεθαλ κε ην 

Μεζνπξφζεζκν πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηαζεξφηεηαο 2012-2015 θαη αλαπξνζαξκφζηεθαλ κε ην Μεζνπξφζεζκν πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο 

ηαζεξφηεηαο 2013-2016. Σν ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πηζηψζεσλ επηκεξίδνληαη αλά θνξέα θαη θαηεγνξία δαπάλεο δηακνξθψλνληαο ηνλ Δηήζην 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο  ηνπο πηλάθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη νη θαηαλνκέο ησλ πηζηψζεσλ γηα ην 2012 θαη γηα ην 

2013 ηφζν θαηά θαηεγνξία δαπάλεο φζν θαη θαηά εηδηθφ θνξέα κε ηαπηφρξνλε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο.  

 

Κσδηθφο 

Αξηζκφο 
Ολνκαζία 2012 2013 

Μεηαβνιή ηνπ 2012 

επί ηνπ 2013 

Πνζνζηφ Γηαθνξνπνίεζεο ηνπ 

2012 επί ηνπ 2013 

110 Κεληξηθή Τπεξεζία 30.652.500,00 € 22.094.000,00 € -8.558.500,00 € -27,92 € 

210 Γαπάλεο Τγείαο 5.246.268.500,00 €* 4.777.102.000,00 € -469.166.500,00 € -8,94 € 

230 
Δζληθή Αξρή Τπνβνεζνχκελεο 

Αλαπαξαγσγήο 
322.000,00 € 150.000,00 € -172.000,00 € -53,42 € 

240 
Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Τγείαο 

(Δ.Π.Τ.) 
562.000,00 € 501.000,00 € -61.000,00 € -10,85 € 

 χλνια 5.277.805.000,00 € 4.799.847.000,00 € -477.958.000,00 € -9,06 € 
Πίλαθαο 1 : Καηαλνκή πηζηώζεσλ  θαηά εηδηθό θνξέαο 
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Κσδηθφο 

Αξηζκφο 
Ολνκαζία 2012 2013 

Μεηαβνιή ηνπ 2012 

επί ηνπ 2013 

Πνζνζηφ Γηαθνξνπνίεζεο ηνπ 

2012 επί ηνπ 2013 

0001 Απνδνρέο θαη ζπληάμεηο 2.231.165.000,00 € 2.020.195.128,00 € -210.969.872,00 € -9,46 % 
0002 Πξφζζεηεο θαη παξεπφκελεο παξνρέο 483.650.000,00 € 342.697.757,00 € -140.952.243,00 € -29,14 % 
0003 Καηαλαισηηθέο θαη ζχλζεηεο δαπάλεο 27.226.000,00 € 14.562.700,00 € -12.663.300,00 € -46,51 % 

0004 Μεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο 2.526.514.000,00 € 2.414.564.415,00 € -111.949.585,00 € -4,43 % 

0005 
Πιεξσκέο πνπ αληηθξίδνληαη απφ 

πξαγκαηνπνηνχκελα έζνδα 9.250.000,00 € 7.827.000,00 € -1.423.000,00 € -15,38 % 
 χλνια 5.277.805.000,00 € 4.799.847.000,00 € -477.958.000,00 € -9,06 % 

Πίλαθαο 2: Καηαλνκή πηζηώζεσλ  θαηά κείδνλα θαηεγνξία όισλ ησλ εηδηθώλ θνξέσλ. 

 

 

 Κσδηθφο 

Αξηζκφο 
Ολνκαζία 2012 2013 

Μεηαβνιή ηνπ 2012 

επί ηνπ 2013 

Πνζνζηφ Γηαθνξνπνίεζεο ηνπ 

2012 επί ηνπ 2013 α/α  

1α 

110 Κεληξηθή Τπεξεζία 30.652.500,00 € 22.094.000,00 € -8.558.500,00 € -27,92 € 

0001 
Απνδνρέο θαη 

ζπληάμεηο 
26.800.000,00 € 18.890.000,00 € -7.910.000,00 € 

-29,51 % 

0002 
Πξφζζεηεο θαη 

παξεπφκελεο παξνρέο 
1.010.500,00 € 624.000,00 € -386.500,00 € 

-38,25 % 

0003 
Καηαλαισηηθέο θαη 

ζχλζεηεο δαπάλεο 
2.842.000,00 € 2.580.000,00 € -262.000,00 € 

-9,22 % 

1β 

210 Γαπάλεο Τγείαο 5.246.268.500,00 € 4.777.102.000,00 € -469.166.500,00 € -8,94 % 

0001 
Απνδνρέο θαη 

ζπληάμεηο 
2.203.800.000,00 € 2.000.770.128,00 € -203.029.872,00 € -9,21 % 

0002 
Πξφζζεηεο θαη 

παξεπφκελεο παξνρέο 
482.614.500,00 € 342.067.757,00 € -140.546.743,00 € -29,12 % 
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0003 
Καηαλαισηηθέο θαη 

ζχλζεηεο δαπάλεο 
24.090.000,00 € 11.872.700,00 € -12.217.300,00 € -50,72 % 

0004 
Μεηαβηβαζηηθέο 

πιεξσκέο 
2.526.514.000,00 € 2.414.564.415,00 € -111.949.585,00 € -4,43 % 

0005 

Πιεξσκέο πνπ 

αληηθξίδνληαη απφ 

πξαγκαηνπνηνχκελα 

έζνδα 

9.250.000,00 € 7.827.000,00 € -1.423.000,00 € -15,38 % 

1γ 

230 

Δζληθή Αξρή 

Τπνβνεζνχκελεο 

Αλαπαξαγσγήο 
322.000,00 € 150.000,00 € -172.000,00 € 

-53,42 % 

0001 
Απνδνρέο θαη 

ζπληάμεηο 
180.000,00 € 150.000,00 € -30.000,00 € 

-16,67 % 

0002 
Πξφζζεηεο θαη 

παξεπφκελεο παξνρέο 
10.000,00 € 0,00 € -10.000,00 € 

-100,00 % 

0003 
Καηαλαισηηθέο θαη 

ζχλζεηεο δαπάλεο 
132.000,00 € 0,00 € -132.000,00 € 

-100,00 % 

1δ 

240 
Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ 

Τγείαο (Δ.Π.Τ.) 
562.000,00 € 501.000,00 € -61.000,00 € 

-10,85 % 

0001 
Απνδνρέο θαη 

ζπληάμεηο 
385.000,00 € 385.000,00 € 0,00 € 

0,00 % 

0002 
Πξφζζεηεο θαη 

παξεπφκελεο παξνρέο 
15.000,00 € 6.000,00 € -9.000,00 € 

-60,00 % 

0003 
Καηαλαισηηθέο θαη 

ζχλζεηεο δαπάλεο 
162.000,00 € 110.000,00 € -52.000,00 € 

-32,10 % 

  χλνια 5.277.805.000,00 € 4.799.847.000,00 € -477.958.000,00 € -9,06% 
Πίλαθαο 3 : Καηαλνκή πηζηώζεσλ  θαηά εηδηθό θνξέαο θαη κείδνλα θαηεγνξία



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

2. Απνηύπσζε ηεο θαηάζηαζεο Τγείαο ηνπ Διιεληθνύ Πιεζπζκνύ 

 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη πην πξφζθαηεο πιεξνθνξίεο γηα ην επίπεδν 

πγείαο ησλ Διιήλσλ. Πεξηιακβάλεη ηε ζπλνιηθή πγεία, ηηο θχξηεο αηηίεο λνζεξφηεηαο 

θαη ζλεζηκφηεηαο, θαη ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πγείαο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

θαηάζηαζε πγείαο. Σν ζχλνιν ησλ δεηθηψλ, πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηφ ην 

θεθάιαην, αλαδεηθλχνπλ ηε πνιπκνξθία θαη πνιππινθφηεηα ησλ δεηεκάησλ ηνπ 

ηνκέα πγείαο, ζηα νπνία έλα ζχζηεκα πγείαο νθείιεη λα αληαπνθξίλεηαη θαζεκεξηλά  

 

2.1 Πξνζδφθηκν δσήο θαη πξνζδφθηκν πγηνχο δσήο θαηά ηελ γέλλεζε  

 

Σν πξνζδφθηκν δσήο κεηξά πφζν ρξφλν, θαηά κέζν φξν, νη άλζξσπνη αλακέλεηαη λα 

δήζνπλ κε βάζε έλα δεδνκέλν ζχλνιν εηδηθψλ θαηά ειηθία δεηθηψλ ζλεζηκφηεηαο. 

Χζηφζν, νη πξαγκαηηθνί θαηά ειηθία δείθηεο ζλεζηκφηεηαο νπνηαζδήπνηε θννξηήο 

γελλήζεσλ δελ κπνξνχλ λα είλαη γλσζηνί εθ ησλ πξνηέξσλ. Αλ, νη θαηά ειηθία, 

δείθηεο ζλεζηκφηεηαο κεηψλνληαη (φπσο ζπκβαίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα), ε 

πξαγκαηηθή δηάξθεηα δσήο ζα είλαη θαηά κέζν φξν πςειφηεξε απφ ην πξνζδφθηκν 

δσήο, πνπ ππνινγίδεηαη κε ηνπο πθηζηάκελνπο δείθηεο ζλεζηκφηεηαο.     

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ην πξνζδφθηκν δσήο γηα ηνπο Έιιελεο ζπλερίδεη λα απμάλεηαη 

(πίλαθαο 4). Σν 2010 ήηαλ ζπλνιηθά 80,6 έηε, 78,4 γηα ηνπο άλδξεο θαη 82,8 γηα ηηο 

γπλαίθεο.  

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Πξνζδφθηκν δσήο θαηά 

ηελ γέλλεζε  
79,2 79,5 79,5 88,0 80,3 80,6 

Άλδξεο  76,8 77,2 77,5 77,7 77,8 78,4 

Γπλαίθεο  
81,6 81,9 81,8 82,3 82,7 82,8 

Πίλαθαο 4 : Πξνζδόθηκν δσήο θαηά ηελ γέλλεζε (2005-2010) 

  



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

ειίδα 38 απφ 139 

 

 

 

     

 

 

ε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο ην πξνζδφθηκν δσήο ησλ Διιήλσλ 

θαηά ηε γέλλεζε είλαη πςειφηεξν απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν, φπσο παξνπζηάδεηαη 

θαη ζην θαησηέξσ δηάγξακκα.  

 

 

Γξάθεκα 2: Πξνζδόθηκν δσήο θαηά ηελ γέλλεζε (2005-2010) 

 

Ζ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο θαη ην δήηεκα ηεο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δσήο ζηα  πξφζζεηα ρξφληα δσήο έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηα ζπζηήκαηα πγείαο 

θαη καθξνρξφληαο πεξίζαιςεο ζηελ Δπξψπε. Σα έηε πγηνχο δσήο, θαηά ηε γέλλεζε, 

νξίδνληαη σο ν αξηζκφο ησλ εηψλ δσήο πνπ νη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

αηφκνπ δελ πεξηνξίδνληαη απφ πξνβιήκαηα πγείαο (ΟΟΑ, 2010). Σελ πεξίνδν 2008-

2010, ηα έηε πγηνχο δσήο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην 

δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, αλέξρνληαλ ζε 62,2 ρξφληα γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηα 61,0 

ρξφληα γηα ηνπο άλδξεο, θαηά κέζν φξν. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat, φπσο 

απηά απνηππψλνληαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί γηα ην 2011, ε δηάξθεηα πγηνχο 

δσήο - θαηά κέζν φξν -  γηα ηηο Διιελίδεο είλαη ηα 66,9 έηε, ελψ γηα ηνπο Έιιελεο ηα 

66,4 έηε, γεγνλφο πνπ θαηαηάζζνπλ ηε ρψξα καο ζηε ηξίηε ζέζε ηεο επξσπατθήο 

θαηάηαμεο κε 66,7 ρξφληα θαηά κέζν φξν γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο.     
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 Γξάθεκα 3: Πξνζδόθηκν δσήο θαη Πξνζδόθηκν πγηώλ ρξόλσλ δσήο από ηελ γέλλεζε θαηά θύιιν γηα ηα έηε 

2008-2010 (Μ.Ο.) 

 

2.2 Θλεζηκφηεηα απφ φιεο ηηο αηηίεο   

 
Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο ζαλάηνπο παξακέλνπλ κία απφ ηηο επξχηεξεο 

δηαζέζηκεο θαη ζπγθξίζηκεο πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πγεία. Ζ θαηαγξαθή ζαλάησλ 

είλαη ππνρξεσηηθή ζε φιεο ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο, θαη ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπγθεληξψλνληαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο ζηαηηζηηθέο θαη πγεηνλνκηθέο 

αξρέο, ηφζν γηα ηε παξαθνινχζεζε ησλ αζζελεηψλ θαη ηε θαηάζηαζε πγείαο, φζν θαη 

γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζχγθξηζε ησλ 

επηπέδσλ ζλεζηκφηεηαο, κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηα 

δεδνκέλα ζα πξέπεη λα είλαη ηππνπνηεκέλα, ψζηε λα αθαηξεζεί ε επίδξαζε ησλ 

δηαθνξψλ ζηελ ειηθηαθή δηάξζξσζε. Ζ γεληθή ζλεζηκφηεηα, απφ φιεο ηηο αηηίεο, ζηελ 

Διιάδα ην 2010, ήηαλ 577 αλά 100.000 πιεζπζκνχ. Γηα ηνπο άλδξεο, ε γεληθή 

ζλεζηκφηεηα ήηαλ 693 θαη γηα ηηο γπλαίθεο 474 αλά 100.000. Ζ Διιάδα ην 2010 είρε 

ρακειφηεξν δείθηε γεληθήο ζλεζηκφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ησλ 27 κειψλ 

ηεο Δ.Δ. (577 έλαληη 663 αλά 100.000). 
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Οη θχξηεο αηηίεο ζαλάηνπ ζηελ Δπξψπε πεξηιακβάλνπλ ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, 

φπσο (νη θαξδηαθέο πξνζβνιέο θαη ηα εγθεθαιηθά επεηζφδηα) θαη ηνλ θαξθίλν θαη 

παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί.  

 

 

Γξάθεκα 4: Θλεζηκόηεηα από όιεο ηηο αηηίεο 

 

2.3 Θλεζηκφηεηα απφ θαξδηαγγεηαθή λφζν 

 

Ο φξνο θαξδηαγγεηαθή πάζεζε θαιχπηεη έλα ζχλνιν αζζελεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

θπθινθνξηθφ ζχζηεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ηζραηκηθήο θαξδηνπάζεηαο 

(γλσζηή θαη σο ζηεθαληαία λφζνο) θαη ησλ παζήζεσλ ησλ εγθεθαιηθψλ αγγείσλ (ή 

εγθεθαιηθά επεηζφδηα). Ζ ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα πξνθαιείηαη απφ ηε ζπζζψξεπζε 

ιηπαξψλ νπζηψλ πνπ ζηελεχνπλ ην εζσηεξηθφ ηνίρσκα κηαο ζηεθαληαίαο αξηεξίαο, 

πεξηνξίδνληαο ηε ξνή ηνπ αίκαηνο θαη ηνπ νμπγφλνπ πξνο ηελ θαξδηά. Σν εγθεθαιηθφ 

επεηζφδην αλαθέξεηαη ζηελ αηθλίδηα δηαθνπή ξνήο ηνπ αίκαηνο πξνο ηνλ εγθέθαιν 

πξνθαιψληαο κφληκε βιάβε. Ζ δηαθνπή ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο κπνξεί λα πξνθιεζεί 
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είηε απφ ζξφκβνπο αίκαηνο (ηζραηκηθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην), είηε απφ αηκνξξαγία 

ζηνλ εγθέθαιν (αηκνξξαγηθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην).  

 

 ηνηρεία - δηαγξάκκαηα ζλεζηκφηεηαο απφ θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο γηα 

Διιάδα, άλδξεο - γπλαίθεο, ειηθία, ζχγθξηζε κε πξνεγνχκελα έηε  

 

Οη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο απνηεινχλ ηε θχξηα αηηία ζλεζηκφηεηαο ζε φια ζρεδφλ 

ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 36% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζαλάησλ ζηε 

πεξηνρή γηα ην έηνο 2010. Ζ Διιάδα αλήθεη ζηηο ρψξεο κε ηα ρακειφηεξα πνζνζηά 

ηζραηκηθήο θαξδηνπάζεηαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, κε ηελ πξνηππσκέλε 

ζλεζηκφηεηα (ζάλαηνη αλά 100.000 άηνκα ηεο ίδηαο ειηθίαο) απφ ηζραηκηθή 

θαξδηνπάζεηα λα είλαη 41 γηα ηηο γπλαίθεο θαη 97 γηα ηνπο άλδξεο (2010) φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ γξάθεκα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γξάθεκα 5: Ιζραηκηθή Καξδηνπάζεηα, δείθηεο ζλεζηκόηεηαο, 2010 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

ειίδα 42 απφ 139 

 

 

 

Αληίζεηα, ν δείθηεο πξνηππσκέλεο ζλεζηκφηεηαο αλά 100.000 θαηνίθνπο απφ 

παζήζεηο εγθεθαιηθψλ αγγείσλ πιεζηάδεη ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν, θαη είλαη 75 γηα 

ηηο γπλαίθεο θαη 74 γηα ηνπο άλδξεο (2010).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 6: Παζήζεηο εγθεθαιηθώλ αγγείσλ, δείθηεο ζλεζηκόηεηαο, 2010 

 

Σα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα κπνξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ λα πξνιεθζνχλ. ηνπο 

ηξνπνπνηήζηκνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ην θάπληζκα, ε θαθή 

δηαηξνθή (ηδηαίηεξα ε απμεκέλε θαηαλάισζε θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ θαη πξφζιεςεο 

λαηξίνπ), ε ζσκαηηθή αδξάλεηα, ε παρπζαξθία, ε πςειή ρνιεζηεξφιε αίκαηνο, ε 

πςειή αξηεξηαθή πίεζε θαη ν αλεπαξθήο ειεγρφκελνο δηαβήηεο. Γηα εθείλνπο πνπ 

πάζρνπλ απφ θαξδηαγγεηαθή πάζεζε, ε έγθαηξε παξέκβαζε θαη ε απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηε λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα.         
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2.4 Βξεθηθή ζλεζηκφηεηα  

 

Ζ βξεθηθή ζλεζηκφηεηα, ν αξηζκφο ζαλάησλ βξεθψλ θαη παηδηψλ ειηθίαο κηθξφηεξεο 

απφ έλα έηνο, αληηθαηνπηξίδεη ηελ επίδξαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

ζπλζεθψλ ζηελ πγεία ησλ κεηέξσλ θαη ησλ λενγλψλ, θαζψο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο.   

 

Ο δείθηεο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο (αξηζκφο ησλ ζαλάησλ βξεθψλ ειηθίαο θάησ ηνπ 

ελφο έηνπο αλά 1.000 δσληαλέο γελλήζεηο) ζηελ Διιάδα ζηαδηαθά κεηψλεηαη, φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ γξάθεκα, απφ 5,43 ην 2000 ζε 3,69 ην 2006 θαη 3,35 

ην 2011.  

 

 

Πεγή: Source: WHO/Europe, European HFA Database, Ηνχιηνο 2013 
 

Γξάθεκα 7 : Βξεθηθή ζλεζηκόηεηα αλά 1.000 δσληαλέο γελλήζεηο, Διιάδα 1970 - 2011 

 

πγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο, ν δείθηεο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο ηεο 

Διιάδαο είλαη ρακειφηεξνο (3,8) απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν (4,2) γηα ην 2010 (ή 

πιεζηέζηεξν έηνο), φπσο παξνπζηάδεη ην παξαθάησ γξάθεκα.  
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Γξάθεκα 8:Πνζνζηά βξεθηθήο ζλεζηκόηεηαο, 2010 θαη κείσζε 1970 - 2010 

 

Πνιιέο κειέηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ην δείθηε βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο, σο 

απνηέιεζκα πγείαο γηα λα εμεηάζνπλ ηελ επίδξαζε δηάθνξσλ ηαηξηθψλ θαη κε 

ηαηξηθψλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ πγεία. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο αλαιχζεηο 

δείρλνπλ κηα ζπλνιηθή αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο θαη ησλ 

δαπαλψλ γηα ηελ πγεία, ην γεγνλφο φηη νξηζκέλεο ρψξεο κε πςειφ επίπεδν δαπάλεο 

γηα ηελ πγεία δελ εκθαλίδνπλ ρακειά πνζνζηά βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο ππνδειψλεη 

φηη ε αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία δελ νδεγεί απαξαίηεηα ζε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. Έλαο αξηζκφο εξεπλψλ δείρλεη επίζεο φηη πνιινί παξάγνληεο πέξα 

απφ ηελ πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, φπσο ε 

εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα, ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ν αηνκηθφο ηξφπνο δηαβίσζεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο, επεξεάδνπλ ηα πνζνζηά βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο (OECD, 2012).   
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2.5 HIV/AIDS   

 

Σα πξψηα θξνχζκαηα ηνπ πλδξφκνπ Δπίθηεηεο Αλνζναλεπάξθεηαο (AIDS) 

δηαγλψζηεθαλ πξηλ απφ πεξηζζφηεξν απφ 30 ρξφληα. Ζ εκθάληζε ηνπ AIDS νθείιεηαη 

ζηελ ινίκσμε απφ ηνλ Ηφ Αλζξψπηλεο Αλνζναλεπάξθεηαο (HIV), θαη κπνξεί λα 

εθδεισζεί φπσο έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ αζζελεηψλ, φπσο ε πλεπκνλία θαη ε 

θπκαηίσζε, θαζψο ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί πιένλ λα ππεξαζπηζηεί ην 

ζψκα, θαζηζηψληαο ην επαίζζεην ζε επθαηξηαθέο ινηκψμεηο θαη λενπιαζίεο. 

Παξαηεξείηαη κηα ρξνληθή πζηέξεζε αλάκεζα ζηε ινίκσμε HIV, ηε δηάγλσζε ηνπ 

AIDS θαη ηνλ ζάλαην, πνπ κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε αξηζκφο εηψλ αλάινγα κε ηε 

ρνξεγνχκελε ζεξαπεία. Παξά ηελ παγθφζκηα έξεπλα, δελ ππάξρεη κέρξη ζήκεξα 

θακία δηαζέζηκε ζεξαπεία. Ο ηφο HIV εμαθνινπζεί λα απνηειεί κείδνλ δήηεκα 

δεκφζηαο πγείαο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, κε ζπλερή κεηάδνζε.  

 

ηελ Διιάδα, θαηαγξάθνληαη 4,7 λέεο πεξηπηψζεηο εκθάληζεο HIV, αλά 100.000 

πιεζπζκφ (2010), πνζνζηφ ρακειφηεξν απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν (6,2), θαη 0,8 

λέεο πεξηπηψζεηο εκθάληζεο AIDS αλά 100.000 πιεζπζκφ κε ηνλ ΜΟ ΔΔ27 λα 

αγγίδεη ην 1,1, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ γξάθεκα.    

       

Γξάθεκα 9: Πνζνζηά εκθάληζεο HIV θαη AIDS, 2010 
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Σα  ηειεπηαία ρξφληα, ν αξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ AIDS πνπ αλαθέξνληαη κεηψλεηαη 

ζηαζεξά. Χζηφζν, ε ζπλερηδφκελε κεηάδνζε ηνπ HIV θαη ε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ζε 

νξηζκέλεο ρψξεο, εληζρχνπλ ηελ αλάγθε γηα ηεθκεξησκέλεο παξεκβάζεηο πνπ ζα 

πξνζαξκφδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο θάζε ρψξαο. Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο πεξηγξάθεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνιηηηθήο ζηελ Δπξψπε γηα ηελ πεξίνδν 

2009 - 13. Κχξηνη ζηφρνη απνηεινχλ, ε κείσζε ησλ λέσλ ινηκψμεσλ HIV ζε φιεο ηηο 

επξσπατθέο ρψξεο κέρξη ην 2013, ε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηε πξφιεςε, ε 

ζεξαπεία, ε πεξίζαιςε θαη ε παξνρή ππνζηήξημεο, θαζψο θαη ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί κε HIV/AIDS ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη ηηο γεηηνληθέο ρψξεο. Ζ Αλαθνίλσζε αλαδεηθλχεη επίζεο ηνπο ηνκείο θαη 

ηηο νκάδαο πξνηεξαηφηεηαο, θαη ηνλίδεη ηε βειηίσζε ηεο γλψζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο επνπηείαο, ηεο παξαθνινχζεζεο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο 

έξεπλαο.        

 

 

2.6. Καξθίλνο θαη  Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ, 2011-2015 
 

ηε ρψξα καο, ζε αληίζεζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, κεηαμχ ησλ 

εηψλ 1980-2004 παξαηεξείηαη ζηαζεξή απμεηηθή ηάζε ζηνπο ζαλάηνπο απφ θαξθίλν, 

ηφζν ζηνπο άλδξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο. ε άλδξεο θαη γπλαίθεο πιένλ πξψηε αηηία 

ζαλάηνπ απφ θαξθίλν είλαη ν θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα, θαη αθνινπζνχλ ηνπ πξνζηάηε 

θαη ηνπ παρένο εληέξνπ ζηνπο άλδξεο θαη ηνπ καζηνχ θαη ηνπ παρένο εληέξνπ ζηηο 

γπλαίθεο
2
. (Σνχληαο 2001, Tzala 2004, Tzala & Best 2007) απνθαιχπηνπλ φηη ε 

ζλεζηκφηεηα απφ θαξθίλν δηαθνξνπνηείηαη κεηαμχ ησλ γεσγξαθηθψλ δηακεξηζκάησλ 

ηεο ρψξαο, ζηνηρείν πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. Μηα πξφζθαηε, ηέινο, 

κειέηε έδεημε φηη ε απνθεχμηκε ζλεζηκφηεηα κεηψζεθε θαηά 30,5% έπεηηα απφ 

                                                 
2
 Σνύληαο, Ι. (2001) Ζ πγεία  ηνπ  ειιεληθνχ πιεζπζκνχ.  ‘Δθζεζε  ηνπ Δξγαζηεξίνπ Τγηεηλήο  θαη  

Δπηδεκηνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

Tzala, E. (2004) Multivariate analysis of spatial and temporal variation in  cancer mortality in  Greece. 

PhD  thesis.  Department  of Epidemiology and Public Health, Imperial College London 

Tzala, E. & Best, N. (2007) Bayesian latent variable modeling of multivariate spatio temporal  

variation in cancer mortality. Statistical methods in Medical Research (to appear) 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

ειίδα 47 απφ 139 

 

 

 

ζχγθξηζε πνπ έγηλε κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ 1980-1984 θαη 2000-2007, γεγνλφο πνπ ελ 

κέξεη απνδίδεηαη ζηελ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

 

Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν είλαη: 

 Ζ αλάδεημε ηεο αμίαο ηεο πξφιεςεο θαη ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ 

 Ζ αλάπηπμε θαη εηζαγσγή ζηελ θιηληθή πξάμε δηαγλσζηηθψλ θαη 

ζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ θαη θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε εληαία παξνρή θξνληίδαο πγείαο πξνο ηνπο πνιίηεο 

 Ζ πηζηνπνίεζε δνκψλ θαη ππεξεζηψλ 

 Ζ εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα κείσζε ηεο λνζεξφηεηαο θαη 

ζλεζηκφηεηαο ηνπ θαξθίλνπ 

 Ζ δεκηνπξγία ηνπ εζληθνχ αξρείνπ λενπιαζηψλ γηα ηε ζπζηεκαηηθή 

θαηαγξαθή θαη κειέηε ηνπ θαξθίλνπ 

 Σν ρέδην Γξάζεο δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ζε πιεζπζκνχο απνκαθξπζκέλσλ 

πεξηνρψλ θαη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ κε ζθνπφ ηελ αιιαγή 

λννηξνπίαο απέλαληη ζηνλ θαξθίλν. εκαληηθά γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ ζα είλαη 

ηα πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο κε 

πξνζπκπησκαηηθνχο ειέγρνπο ζε φιε ηε ρψξα απφ ηηο αξρέο ηνπ 2011. 

 

Δηδηθφηεξα, έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ρεδίνπ είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ επξχηεξε 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ν θαξθίλνο είλαη κία ρξφληα θαη ζπρλά ηάζηκε λφζνο, θαη λα 

ζπληειέζεη θαζνξηζηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζή ηεο. 

χκθσλα κε ηνλ Π.Ο.Τ., έλα πνζνζηφ άλσ ηνπ 30% ησλ θαξθίλσλ κπνξεί λα 

πξνιεθζεί (WHO 2010), ελψ, αλ δηαγλσζηνχλ έγθαηξα, νη θαξθίλνη ζεξαπεχνληαη ζε 

πνζνζηφ άλσ ηνπ 40%. Οη πην ζπρλέο αηηίεο ζαλάηνπ απφ θαξθίλν παγθνζκίσο είλαη 

θαηά θζίλνπζα ζεηξά: νη θαξθίλνη ηνπ πλεχκνλα, ζηνκάρνπ, ήπαηνο, παρένο εληέξνπ, 

καζηνχ. 
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2.7. Γνκέο παξνρήο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζην ΔΤ  
 

Ζ Πξσηνβάζκηα Φξovηίδα Τγείαο (ΠΦΤ) ζην ΔΤ παξέρεηαη κέζσ: (i) ησλ θέvηξσv 

πγείαο, ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηαηξείσλ, ησλ πνιπδχλακσλ πεξηθεξεηαθψλ ηαηξείσλ θαη 

ησλ εηδηθψλ πεξηθεξεηαθψλ ηαηξείσλ, (ii) ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ησλ 

voζoθoκείσv, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Σκεκάησλ Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ 

(ΣΔΠ), ησλ Σαθηηθψλ Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ (ΣΔΗ) θαη ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ, 

θαζψο θαη (iii) ην ΔΚΑΒ. H ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ γίλεηαη απφ ηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

 

Ζ ΠΦΤ ζηηο αγξνηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο παξέρεηαη θπξίσο απφ έλα 

δίθηπν 201 θέληξσλ πγείαο, ζηειερσκέλσλ κε πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο 

απαζρφιεζεο γεληθνχο ηαηξνχο θαη ηαηξνχο εηδηθνηήησλ (παζνιφγνπο, παηδηάηξνπο, 

νδνληηάηξνπο, κηθξνβηνιφγνπο, αθηηλνιφγνπο), θαζψο επίζεο θαη κε λνζειεπηηθφ, 

καηεπηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, επηζθέπηεο πγείαο θαη 

ηξαπκαηηνθνξείο. Ο αξηζκφο θαη ε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνηθίιιεη κεηαμχ ησλ 

θέληξσλ πγείαο αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ αλαθνξάο ηνπο, ν νπνίνο θπκαίλεηαη 

ζπλήζσο κεηαμχ 10.000 θαη 30.000 θαηνίθσλ. ηφρνο ηνπο, ζχκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ 

ηνπο λφκν (Ν. 1397/83), ήηαλ λα απμήζνπλ ηελ πξφζβαζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ 

ζηελ ΠΦΤ, θαζψο παξείραλ, κέρξη πξφζθαηα, δσξεάλ ππεξεζίεο ζε εηθνζηηεηξάσξε 

βάζε, ρσξίο επηβάξπλζε ησλ αζζελψλ. Με ηηο πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο νη πνιίηεο 

επηβαξχλνληαη πιένλ κε 5 επξψ γηα θάζε επίζθεςε ζε θέληξν πγείαο. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα, εθηφο ησλ αγξνηηθψλ θέληξσλ πγείαο, ζπζηάζεθαλ θαη 8 θέληξα πγείαο 

αζηηθνχ ηχπνπ. Πέξα απηψλ, ιεηηνπξγνχλ 89 πνιπδχλακα πεξηθεξεηαθά ηαηξεία, 

1.460 πεξηθεξεηαθά ηαηξεία θαη 43 εηδηθά πεξηθεξεηαθά ηαηξεία, ζηα νπνία ππεξεηνχλ 

θπξίσο απφθνηηνη ηαηξηθψλ ζρνιψλ πνπ κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα αζθήζνπλ ηαηξηθή ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο.  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε θίλεζε ησλ θέληξσλ πγείαο δείρλεη λα έρεη απμεζεί. Σν 2010, 

ν αξηζκφο ησλ αζζελψλ πνπ επηζθέθηεθαλ ηα θέληξα πγείαο απμήζεθε θαηά 4% ζε 

ζρέζε κε ην 2009 (απφ 6.066.800 ζε 6.305.459 εμεηαζζέληεο), ελψ γηα ην δηάζηεκα 

Ηαλνπαξίνπ-επηεκβξίνπ 2011 ε αχμεζε ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 

2010 ήηαλ 21% (απφ 4.730.993 ζε 5.702.890 εμεηαζζέληεο).  Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη 
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ηε ζεκαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ πγείαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ κε 

αζηηθψλ πεξηνρψλ. Γείρλεη επίζεο ηελ απμεκέλε δήηεζε γηα ππεξεζίεο πγείαο πνπ 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ.  

 

Πξσηνβάζκηα θξνληίδα εληφο ηνπ ΔΤ παξέρνπλ επίζεο ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ 

126 δεκφζησλ λνζνθνκείσλ. Καιχπηνπλ φιεο ηηο εηδηθφηεηεο θαη απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ πάξνρν πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, θαζψο ε 

αλάπηπμε αζηηθψλ θέληξσλ πγείαο δελ πξνρψξεζε. Γηα θάζε επίζθεςε ζε απηά, ν 

αζζελήο θαηέβαιιε ην πνζφ ησλ 5 επξψ. Με ην Ν. 2889/2001, ηδξχζεθαλ ηα 

απνγεπκαηηλά ηαηξεία ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ 

επεθηάζεθε ην 2010. ε απηά, νη παλεπηζηεκηαθνί θαη νη λνζνθνκεηαθνί ηαηξνί 

αζθνχλ ηδησηηθφ έξγν, ζηε βάζε πξνγξακκαηηζκέλσλ ξαληεβνχ θαη ακεηβφκελνη θαηά 

πξάμε, ζε πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο πνπ πιεζηάδνπλ ηνλ κέζν φξν ηεο αγνξάο. Απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ αζζελψλ πνπ επηζθέθηεθαλ ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ δεκφζησλ 

λνζνθνκείσλ θαίλεηαη φηη ε θίλεζε ζε απηά έρεη κεησζεί ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα. 

Δλδεηθηηθά είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξαθάησ πίλαθα , φπνπ θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο 

ησλ εμεηαζζέλησλ ζηα ΣΔΠ, ΣΔΗ θαη ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία. Θα πξέπεη ηδηαίηεξα 

λα ζεκεησζεί ε ζεκαληηθή κείσζε ησλ επηζθέςεσλ ζηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία, 

γεγνλφο ην νπνίν ζέηεη εξσηήκαηα γηα ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζε ζπλζήθεο έληνλεο 

νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο νη πνιίηεο κπνξνχλ λα αληέμνπλ εηζνδεκαηηθά ηελ θαηαβνιή 

ησλ άκεζσλ πςειψλ πιεξσκψλ πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηηο ππεξεζίεο απηέο. 

 

Πίλαθαο 5: Κίλεζε εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ ζηα δεκόζηα λνζνθνκεία, 2009-2011 
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2.8. Φπρηθή Τγεία θαη Φπρηαηξηθή Μεηαξξχζκηζε  

 

Σν πξφγξακκα Φπρηαηξηθήο Μεηαξξχζκηζεο κε ηελ νλνκαζία "ΦΤΥΑΡΓΧ" είλαη 

έλα εζληθφ ζρέδην γηα ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, κε 

κεηάζεζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο απφ ηελ παξνρή αζπιηθνχ ηχπνπ πεξίζαιςεο, πνπ 

αθνινπζείηαη έσο ζήκεξα, ζηελ θνηλνηηθή θξνληίδα. 

 

Σν πξφγξακκα ΦΤΥΑΡΓΧ αθνξά ζηελ αλάπηπμε δνκψλ θαη δξάζεσλ ζε φιε ηε 

ρψξα, κε ηηο νπνίεο εμαζθαιίδεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, πνπ έρνπλ 

ζθνπφ ηελ πξφιεςε, ηε δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία, ηελ πεξίζαιςε, ηελ ςπρνθνηλσληθή 

απνθαηάζηαζε, ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε θαζψο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο. 

 

ηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ απνηειεζκαηηθά δίθηπα θνηλνηηθψλ δνκψλ θαη 

ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, ψζηε θάζε άηνκν κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο λα 

βξίζθεη απαληήζεηο ζηα πξνβιήκαηά ηνπ ζηνλ ηφπν πνπ δεη θαη εξγάδεηαη, κέζα ζηελ 

θνηλφηεηα, κε ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο επηπηψζεηο ζηηγκαηηζκνχ, πεξηζσξηνπνίεζεο θαη 

απνθιεηζκνχ. 

 

Με βάζε απηνχο ηνπ ζηφρνπο, ην Πξφγξακκα "ΦΤΥΑΡΓΧ" δεκηνπξγεί κνλάδεο 

ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο ζηεγαζηηθνχ ηχπνπ (Ξελψλαο, Οηθνηξνθείν, 

 Πξνζηαηεπκέλα Γηακεξίζκαηα ) γηα ηνλ απντδξπκαηηζκφ ησλ ρξνλίσλ αζπιηθψλ 

αζζελψλ πνπ δνχζαλ ζηα Φπρηαηξεία θαη ηαπηφρξνλα, αλαπηχζεη ζηα Γεληθά 

Ννζνθνκεία Φπρηαηξηθά Σκήκαηα θαη παξάιιεια, θνηλνηηθέο δνκέο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο (Κέληξα Ζκέξαο , Κηλεηέο Μνλάδεο , Κέληξα Φπρηθήο 

Τγείαο , Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα ).  

 

Ζ αλάπηπμε δνκψλ θαη ππνδνκψλ έρεη ζρεδηαζζεί κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

ηνκενπνίεζεο θαη ηεο θνηλνηηθήο ςπρηαηξηθήο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ηεο 

ςπρηαηξηθήο θξνληίδαο. Γίλεηαη έκθαζε αθελφο ζηελ απντδξπκαηνπνίεζε, ηελ 

ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε θαη ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε 3.500 αζζελψλ κε 

καθξά παξακνλή ζηα Φπρηαηξηθά Ννζνθνκεία ηεο ρψξαο θαη αθεηέξνπ, ζηελ 

πξσηνβάζκηα θξνληίδα, εμσλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, αιιά θαη ηε λνζνθνκεηαθή 

πεξίζαιςε ζην πιαίζην ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ. 

http://www.psychargos.gov.gr/Default.aspx?ID=26766&nt=18&lang=1
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Σν Δζληθφ ρέδην Γξάζεο Φπραξγψο Γ΄ (2011 – 2020) δηαξζξψλεηαη ζε ηξεηο άμνλεο 

δξάζεο. Ο πξψηνο άμνλαο αλαθέξεηαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε δνκψλ ζηελ θνηλφηεηα, γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγθψλ ηνπ 

ηνκέα ηεο Φπρηθήο Τγείαο θαη δηακνξθψλεηαη ζε πεξηθεξεηαθή βάζε, ελψ 

εμεηδηθεχεηαη ζε επίπεδν λνκνχ θαη ηνκέα. Ο δεχηεξνο άμνλαο αλαθέξεηαη ζην 

ζρεδηαζκφ ησλ δξάζεσλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ θαη ηελ πξφιεςε ηεο θαθήο ςπρηθήο πγείαο. Ο ηξίηνο άμνλαο αλαθέξεηαη 

ζε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ςπρηαηξηθήο πεξίζαιςεο 

(ηνκενπνίεζε, παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε) θαη ηηο δξάζεηο έξεπλαο θαη 

επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 
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3. Απνηύπσζε Λεηηνπξγηθώλ θαη Πνηνηηθώλ ηνηρείσλ Μνλάδσλ 

Τγείαο ηνπ ΔΤ  

 

 

 

3.1. Δηζαγσγή – Γεληθφ Πιαίζην  

 

Σν 2011, θαζηεξψζεθε ην ESY.net, έλα ζπζηεκαηηθφ δηαδηθηπαθφ κεζνδνινγηθφ 

εξγαιείν γηα ηε θαηαγξαθή ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

ειιεληθψλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ESY.net πξνυπνζέηεη 

ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ, ηφζν γηα ηηο νηθνλνκηθέο, φζν θαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο απφ ην πξνζσπηθφ ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ. 

        

Κάζε Ννζνθνκείν ππνβάιιεη ζε κεληαία βάζε ηα ιεηηνπξγηθά θαη νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ ζε κία απφ ηηο επηά αξκφδηεο Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο κέζσ ηνπ 

ESY.net – 1
ν
 επίπεδν. ηε ζπλέρεηα, ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα εμεηάδεη πξνζεθηηθά 

ηα δεδνκέλα θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ελζηάζεηο ηα απνζηέιιεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

– 2
ν
 επίπεδν. Έπεηηα, ην Γξαθείν ηαηηζηηθήο ηνπ ΤΤΚΑ ιακβάλεη ηα δεδνκέλα θαη 

ζπληάζζεη κεληαία έθζεζε πνπ πεξηιακβάλεη ηα δεδνκέλα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα.  

 

Γξάθεκα 10: Γηάγξακκα Ρνήο Πιεξνθνξηώλ  

 

Σα δεδνκέλα απηά, ηα νπνία θαηαγξάθνληαη ζηηο κεληαίεο εθζέζεηο πέξαλ ηεο 

εμέιημεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ γηα ηηο δεκφζηεο κνλάδεο πγείαο ζηνρεχνπλ ζην 

πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ε ρψξα καο κε ην Μεζνπξφζεζκν 

Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηαζεξφηεηαο λα παξάγνπλ κηα ζεηξά δεηθηψλ πνπ ζα 
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παξέρνπλ ζχληνκεο αιιά νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε θάζε 

δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ. πλνπηηθά νη δείθηεο απηνί ζα είλαη νη θάησζη:  

 

Λεηηνπξγηθνί Γείθηεο  

 Μέζε Γηάξθεηα Ννζειείαο 

 Πιεξφηεηα Κιηλψλ 

 Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ζηελ Τγεία 

 Δμηηήξην Αζζελψλ 

 Δξγαζηεξηαθέο Δμεηάζεηο 

 Υεηξνπξγεία 

Οηθνλνκηθνί Γείθηεο  

 Μέζν πλνιηθφ Κφζηνο αλά αζζελή  

 Μέζν πλνιηθφ Κφζηνο αλά εκέξα λνζειείαο  

 Μέζν Φαξκαθεπηηθφ Κφζηνο αλά αζζελή  

 Μέζν Φαξκαθεπηηθφ Κφζηνο αλά εκέξα λνζειείαο  

 Μέζν Κφζηνο Τπεξεζηψλ αλά αζζελή  

 Μέζν Κφζηνο Τπεξεζηψλ αλά εκέξα λνζειείαο  

 Μέζν Κφζηνο Αλαιψζεσλ αλά αζζελή 

 Μέζν Κφζηνο Αλαιψζεσλ αλά εκέξα λνζειείαο  

 

 

ηφρνο ησλ εθζέζεσλ απηψλ είλαη ε πεξαηηέξσ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

απφδνζε ησλ ειιεληθψλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ εξκελεχνληαο ηφζν ιεηηνπξγηθνχο 

φζν θαη νηθνλνκηθνχο δείθηεο. Σα δεδνκέλα απηά κέξνο ησλ νπνίσλ ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζηελ ελ ιφγσ εξγαζία αμηνπνηνχλ φιν ηνλ δηαζέζηκν φγθν 

πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα καο παξέρεη ε αλσηέξσ βάζε δεδνκέλσλ.  

 

Ζ θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, φπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ ρσξίδεηαη ζε δπν βαζηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο σο αθνινχζσο: 

 

 1
ε
 Υξνληθή Πεξίνδνο : Ηαλνπάξηνο 2012 – Γεθέκβξηνο 2012 

 2
ε
 Υξνληθή Πεξίνδνο : Ηαλνπάξηνο 2013 – Ηνχιηνο 2013 
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Ζ επηινγή ησλ πεξηφδσλ απηψλ έγηλε ιφγσ ηνπ φηη ην ESYnet φπσο θαη θάζε 

ζχζηεκα θαηαγξαθήο, ην νπνίν δεκηνπξγείηαη εθ ηνπ κεδελφο παξνπζίαζε θαηά ηνλ 

πξψην ρξφλν (2011) ζθάικαηα ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθέληξσζε, 

ηα νπνία ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εμαγσγή 

αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ. Σα ιάζε απηά νθείινληαλ, ηφζν ζε αηέιεηεο ηνπ ηξφπνπ 

ζπιινγήο θαη θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ, φζν θαη ζε έιιεηςε εθπαίδεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ σο πξνο ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηνπ λένπ απηνχ εξγαιείνπ. ηε ζπλέρεηα, ν 

ηξφπνο θαηαγξαθήο, θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ βειηηψζεθαλ, ελψ 

παξάιιεια κεηψζεθαλ αξθεηά απφ ηα ηερληθά ζθάικα πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηά ηνλ 

πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ ESYnet. Απνηέιεζκα ηεο βειηίσζεο απηήο, είλαη ε 

εμαγσγή ελφο ζπλφινπ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη εθζέζεηο, 

κε ηηο νπνίεο ελεκεξψλνληαη επίζεκα πιένλ ηα ηερληθά θιηκάθηα, ηα νπνία 

πξαγκαηνπνηνχλ ειέγρνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πξνγξάκκαηνο 

δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο. Οη εθζέζεηο απηέο πνπ έρνπλ κέρξη ζηηγκήο θαηαηεζεί 

αθνξνχλ ηηο πεξηφδνπο «Ηαλνπάξηνο 2012 – Γεθέκβξηνο 2012» θαη «Ηαλνπάξηνο 2013 

– Ηνχιηνο 2013». 

 

Οη δπν απηέο πεξίνδνη αλ θαη δελ έρνπλ ηελ ίδηα ρξνληθή δηάξθεηα (12κελν γηα ηελ 

πξψηε ρξνληθή πεξίνδν θαη 7κελν γηα ηε δεχηεξε ) κπνξνχλ κέζσ ηεο ρξήζεο κέζσλ 

φξσλ (Μ.Ο.) λα ζπγθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο γηα ηελ παξαγσγή αζθαιψλ 

ζπκπεξαζκάησλ δεδνκέλνπ φηη, ε θαηαγξαθή ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν αζζελή θαη 

εκέξαο λνζειείαο κε απνηέιεζκα ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα θαηαγξάθεη θάζε θνξά 

ηελ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή απνηχπσζε ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο.  
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3.2. Γηάξζξσζε δεκφζησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ ΔΤ 
 

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη έλα ζχλνιν 122 Γεκφζησλ Μνλάδσλ Τγείαο, νη 

νπνίεο  εληάζζνληαη ζην  ΔΤ θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε 11 βαζηθέο θαηεγνξίεο σο 

αθνινχζσο: 

 8 Παλεπηζηεκηαθά Ννζνθνκεία, ηα νπνία θαιχπηνπλ ζρεδφλ φιεο ηηο 

ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαηαλεκεκέλα θαη ζηηο 7 Τγεηνλνκηθέο 

Πεξηθέξεηεο 

 80 Γεληθά Ννζνθνκεία  

 17 Γεληθά Ννζνθνκεία – Κέληξα Τγείαο θπξίσο ζε απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο κε ζηφρν ηελ θάιπςε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 

 4 Ογθνινγηθά Ννζνθνκεία 

 2 Γεξκαηνινγηθά Ννζνθνκεία 

 1 Γεληθό Μαηεπηηθό Ννζνθνκείν 

 2 Γεληθά Ννζνθνκεία κε εηδίθεπζε ζηα νξζνπεδηθά πεξηζηαηηθά 

 2 Θσξαθνρεηξνπξγηθά Ννζνθνκεία 

 1 Κέληξν απνθαηάζηαζεο 

 4 Φπρηαηξηθά Ννζνθνκεία 

 1 Οθζαικνινγηθό Ννζνθνκείν 
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3.3. Καηαλνκή θιηλψλ δεκφζησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ ΔΤ 
 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη έλα ζχλνιν 122 λνζνθνκείσλ, ηα 

νπνία είλαη θαηαλεκεκέλα ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Σα λνζνθνκεία απηά 

(εμαηξνπκέλσλ ησλ 8 παλεπηζηεκηαθψλ λνζνθνκείσλ πνπ απνηεινχλ μερσξηζηή 

θαηεγνξία απφ κφλα ηνπο) κπνξνχκε λα ηα δηαρσξίζνπκε ζε Ννζνθνκεία Δηδηθνχ 

θνπνχ, Γεληθά Ννζνθνκεία θαη Ννζνθνκεία-ΚΤ.  

 

Σα λνζνθνκεία εηδηθνχ ζθνπνχ είλαη λνζνθνκεία, ηα νπνία αλ θαη παξέρνπλ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ,  ην ζχλνιν ηεο ηξηηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, εληνχηνηο 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη ιεηηνπξγνχλ κε ζθνπφ θαη ζηφρν ηελ θάιπςε ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο ζε ζπγθξηκέλνπο ζηνρεπκέλνπο ηνκείο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ λνζνθνκείσλ είλαη ηα Θσξαθνρεηξνπξγηθά θαη ηα Ογθνινγηθά λνζνθνκεία. 

Σα λνζνθνκεία απηά Δηδηθνχ θνπνχ απνηεινχλ ην 14 % ηνπ ζπλφινπ ησλ 

λνζνθνκείσλ (17 λνζνθνκεία). 

  

Σα Γεληθά Ννζνθνκεία θαη ηα Γεληθά Ννζνθνκεία-ΚΤ απνηεινχλ ην 65,5% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ λνζνθνκείσλ (80 Ννζνθνκεία). Σα λνζνθνκεία απηά ηα δηαρσξίδνπκε 

αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ θξεβαηηψλ πνπ δηαζέηνπλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα 

δηαθξίλνπκε ζε 6 ππννκάδεο σο αθνινχζσο: 

 

I. 13 Γεληθά Ννζνθνκεία κε ιηγφηεξα απφ 100 θξεβάηηα 

II. 30 Γεληθά Ννζνθνκεία κε 101-200 θξεβάηηα 

III. 17 Γεληθά Ννζνθνκεία κε 201-300 θξεβάηηα 

IV. 9 Γεληθά Ννζνθνκεία κε 301-400 θξεβάηηα 

V. 6 Γεληθά Ννζνθνκεία κε 401-600 θξεβάηηα 

VI. 5 Γεληθά Ννζνθνκεία κε πεξηζζφηεξα απφ 600 θξεβάηηα 

 

Σέινο ηα Γεληθά Ννζνθνκεία-Κέληξα Τγείαο απνηεινχλ ην 14% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

λνζνθνκείσλ (17 Ννζνθνκεία) 

 

Όια ηα αλσηέξσ λνζνθνκεία δηαζέηνπλ ζπλνιηθά 33.184 θιίλεο αλά ηελ επηθξάηεηα. 

Ο Μ.Ό. θξεβαηηψλ αλά θαηεγνξία λνζνθνκείνπ αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 
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Καηεγνξία Ννζνθνκείνπ Μέζνο Όξνο Κξεβαηηώλ 

Γεληθά Ννζνθνκεία κε πεξηζζφηεξα απφ 600 θξεβάηηα 740 

Φπρηαηξηθά Ννζνθνκεία 660 

Παλεπηζηεκηαθά Ννζνθνκεία 638 

Γεληθά Ννζνθνκεία κε εηδίθεπζε ζε νξζνπεδηθά πεξηζηαηηθά 454 

Γεληθά Ννζνθνκεία κε 401-600 θξεβάηηα 464 

Γεληθφ Μαηεπηηθφ Ννζνθνκείν 437 

Θσξαθνρεηξνπξγηθά  Ννζνθνκεία 398 

Γεληθά Ννζνθνκεία κε 301-400 θξεβάηηα 357 

Ογθνινγηθά Ννζνθνκεία 354 

Παηδηαηξηθά Ννζνθνκεία 318 

Δζληθφο Μέζνο Όξνο 263 

Γεληθά Ννζνθνκεία κε 201-300 θξεβάηηα 260 

Γεληθά Ννζνθνκεία κε 101-200 θξεβάηηα 149 

Κέληξν απνθαηάζηαζεο 127 

Γεληθά Ννζνθνκεία κε ιηγφηεξα απφ 100 θξεβάηηα 76 

Γεξκαηνινγηθά Ννζνθνκεία 57 

Γεληθά Ννζνθνκεία – Κέληξα Τγείαο 47 

Οθζαικνινγηθφ Ννζνθνκείν 10 
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3.4. Λεηηνπξγηθά ζηνηρεία Γεκφζησλ Ννζνθνκείσλ   

 
ηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ απφδνζε ησλ 

ειιεληθψλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ, εξκελεχνληαο ιεηηνπξγηθνχο δείθηεο, κε ζθνπφ 

ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο απφδνζεο ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ. 

 

3.4.1. Μέζε Γηάξθεηα Ννζειείαο  

 

Ζ Μέζε Γηάξθεηαο Ννζειείαο (ΜΓΝ) αλαθέξεηαη ζην κέζν αξηζκφ εκεξψλ, πνπ νη 

αζζελείο παξακέλνπλ ζην λνζνθνκείν. Τπνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηνλ ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ησλ εκεξψλ λνζειείαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλνιηθά απφ ηνπο 

λνζειεπφκελνπο αζζελείο κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ λνζειεπζέλησλ αζζελψλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ.  

 

 

 

ε γεληθέο γξακκέο, ε Μέζε Γηάξθεηαο Ννζειείαο (ΜΓΝ), ζηα λνζνθνκεία 

ζεσξείηαη σο έλαο βαζηθφο δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Όζν κηθξφηεξε είλαη ε 

Μέζε Γηάξθεηα Ννζειείαο, ηφζν ρακειφηεξν ζεσξεηηθά  είλαη θαη ην θφζηνο ηεο 

παξακνλήο. Με φιεο ηηο άιιεο παξακέηξνπο ίδηεο, κηα κηθξφηεξε παξακνλή ζα 

κεηψζεη ην θφζηνο αλά απνρψξεζε θαη ζα κεηαηνπίζεη ηελ θξνληίδα απφ ηε 

λνζνθνκεηαθή λνζειεία ζε ιηγφηεξν δαπαλεξέο εγθαηαζηάζεηο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. Χζηφζν, έλαο πνιχ ρακειφο δείθηεο ΜΓΝ ελφο λνζνθνκείνπ κπνξεί λα 

ππνδειψλεη ππεξεζίεο πςεινχ θφζηνπο ή ηε πηζαλφηεηα επαλεηζαγσγήο ηνπ 

αζζελνχο. Δπηπξφζζεηα, ιφγσ έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλνπ, ή έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ, 

αξθεηά λνζνθνκεία ηεο επαξρίαο αδπλαηψληαο λα αληηκεησπίζνπλ κηα ζεηξά απφ 

πεξηζηαηηθά, δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ελφο λνζειεπνκέλνπ αζζελή ηηο πξψηεο 

εκέξεο εηζαγσγήο ηνπ, πξνρσξψληαο ζηε ζπλέρεηα, ζε δηαθνκηδή ηνπ ζε άιιν 

λνζνθνκείν κε πην εμεηδηθεπκέλε δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζε. Σν ζηνηρείν απηφ 

θαηαγξάθεηαη ιαλζαζκέλα ζαλ κηθξή δηάξθεηα λνζειείαο, βειηηψλνληαο νπζηαζηηθά 

ηελ εηθφλα πνιιψλ επαξρηαθψλ λνζνθνκείσλ απνθξχπηνληαο φκσο πξαγκαηηθέο 
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αηηίεο πνπ κπνξεί λα νδεγνχλ ζε απηφ ην απνηέιεζκα.. Αλαιπηηθά, αλά θαηεγνξία 

λνζνθνκείσλ, ε Μέζε Γηάξθεηα λνζειείαο δηακνξθψλεηαη ζηα θάησζη δηαγξάκκαηα: 
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Γξάθεκα 11 : Μέζε Γηάξθεηα Ννζειείαο αλά θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα ην 2012 (12κελε 

ρξήζε) 

Γξάθεκα 12: Μέζε Γηάξθεηα Ννζειείαο αλά θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα ην 2013 

(7κελε ρξήζε) 

 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial 

and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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Γξάθεκα 13: Σάζε Μέζεο Γηάξθεηαο Ννζειείαο αλά θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα ην 2012 

(12κελε ρξήζε) 

Γξάθεκα 14: Σάζε Μέζεο Γηάξθεηαο Ννζειείαο αλά θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα 

ην 2013 (7κελε ρξήζε) 

 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial 

and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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3.4.2. χλνςε ζχγθξηζεο Μέζεο δηάξθεηαο Ννζειείαο 

 
Απφ ηα αλσηέξσ δηαγξάκκαηα. βιέπνπκε φηη ε ΜΓΝ γηα ηα ειιεληθά δεκφζηα 

λνζνθνκεία ην 2012 ήηαλ 4,03 εκέξεο,, ελψ γηα ην πξψην 7κελν ηνπ 2013 

παξνπζηάδεηαη κείσζε ζε 3,90 κέξεο. Ζ κείσζε απηή, νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν, 

ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λνζειεπφκελσλ ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ ιφγσ ηεο 

ζπλερηδφκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Οη ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ζηξέθνπλ έλαλ νινέλα απμαλφκελν αξηζκφ πνιηηψλ πξνο ηα 

δεκφζηα λνζνθνκεία κε απνηέιεζκα ε αλαινγία εκεξψλ, αλά λνζειεπφκελν, λα 

κεηψλεηαη κε ζηαζεξφ ξπζκφ απφ ρξφλν ζε ρξφλν. Κνληά ζε απηφ, ζα πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη ε νινέλα θαη πην πιήξεο εθαξκνγή ησλ Κιεηζηψλ Δλνπνηεκέλσλ 

Ννζειίσλ (ΚΔΝ-DRG), ηα νπνία βαζίδνληαη ζε ηαηξηθά πξσηφθνιια, ηα νπνία 

πξνζδηνξίδνπλ έλα δφθηκν δηάζηεκα λνζειείαο γηα ηα πεξηζζφηεξα ηαηξηθά 

πεξηζηαηηθά,  νδεγνχλ ζε κείσζε ησλ ππεξβάζεσλ ζε εκέξεο λνζειείαο πνιιά 

ηαηξηθά πεξηζηαηηθά, εμνηθνλνκψληαο παξάιιεια πνιχηηκεο εκέξεο λνζειείαο, πνπ 

είλαη πιένλ δηαζέζηκεο γηα ηελ θάιπςε πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ. 

 
πκπέξαζκα αλάιπζεο: Παξαηεξείηαη κείσζε ηεο Μέζεο Γηάξθεηαο Ννζειείαο. Ο 

ιφγνο ηεο κείσζεο απηήο είλαη θαηά θχξην ιφγν, ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εηζαγσγψλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία. Ζ αχμεζε απηή, νδεγεί πνιιά λνζνθνκεία λα 

ιεηηνπξγνχλ κε απμεκέλε πιεξφηεηα ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Σν 

γεγνλφο απηφ, κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί πνιινχο ηαηξνχο λα ηεξνχλ ηα δηεζλή 

πξσηφθνιια, σο πξνο ηνλ αλαγθαίν ρξφλν παξακνλήο ηνπ αζζελή θαη λα κελ 

επηηξέπνπλ ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ αλαγθαίαο λνζειείαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαη ε 

δπλακηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο βειηηψλεηαη, αθνχ εμππεξεηεί κεγαιχηεξν 

αξηζκφ  πνιηηψλ, αιιά θαη ην θφζηνο πνπ δεκηνπξγνχζε έλαο αζζελήο πνπ δέζκεπε 

αλαίηηα παξαγσγηθνχο πφξνπο  κεηψλεηαη. Παξάιιεια, ε κεηαξξχζκηζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκείσλ, κέζα απφ ην 

ζχζηεκα ησλ Κιεηζηψλ Δλνπνηεκέλσλ Ννζειίσλ, εηζάγεη σο βαζηθφ πεξηνξηζηηθφ 

παξάγνληα ηελ δηάξθεηα λνζειείαο πνπ ηίζεηαη γηα θάζε αζζέλεηα απφ ηα δηεζλή 

ηαηξηθά πξσηφθνιια.. Σν γεγνλφο απηφ, αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε 

κείσζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο λνζειείαο. 
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Πξόβιεκα πνπ δηαπηζηώλεηαη: Ζ κέζε δηάξθεηα λνζειείαο ζαλ κέγεζνο 

εμαθνινπζεί λα παξακέλεη πςειφ, ιφγσ ζπγθεθξηκέλσλ παζνγελεηψλ ηνπ δεκφζηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο. Μηα απφ απηέο, είλαη ε ειιηπήο νξγάλσζε ζηνλ ηνκέα ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ παξαηεξείηαη ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία. Παξάδεηγκα ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ απηψλ απνηειεί ε θαζπζηέξεζε, ηελ νπνία πθίζηαηαη έλαο αζζελήο ν 

νπνίνο έρεη εηζαρζεί σο ρεηξνπξγηθφ πεξηζηαηηθφ. Πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

αλαγθαίνπ ρεηξνπξγείνπ είλαη απαξαίηεηε ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζεηξάο ηππηθψλ 

εμεηάζεσλ, ρσξίο φκσο λα παξέρεηαη απηφκαηα πξνηεξαηφηεηα ζηνλ αζζελή απηφ. 

Απνηέιεζκα απηνχ, είλαη λα παξακέλεη ν αζζελήο κηα έσο δπν κέξεο παξαπάλσ 

δεζκεχνληαο θαη ηελ αληίζηνηρε θιίλε κέρξη λα νινθιεξσζνχλ νη απαξαίηεηεο 

εμεηάζεηο, απμάλνληαο παξάιιεια θαη ηελ κέζε δηάξθεηα λνζειείαο. Ο ρξφλνο απηφο 

απνηειεί λεθξφ ρξφλν γηα ην λνζνθνκείν, ελψ παξάιιεια ε θιίλε, ε νπνία είλαη 

δεζκεπκέλε δελ κπνξεί λα θηινμελήζεη επφκελν πεξηζηαηηθφ.  
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3.4.3. Πιεξφηεηα Κιηλψλ  

 

Ζ πιεξφηεηα ησλ θιηλψλ είλαη ν αξηζκφο ησλ λνζνθνκεηαθψλ θιηλψλ πνπ 

θαηαιακβάλνληαη απφ αζζελείο, εθθξαζκέλνο σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ θιηλψλ 

πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην λνζνθνκείν.  

 

 

 

 

Σα εηήζηα ζηνηρεία θάιπςεο ησλ θιηλψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα αμηνιφγεζε 

ή ζχγθξηζε ζρεηηθά κε ην πψο ηα λνζνθνκεία ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πφξνπο ηνπο. ε 

γεληθέο γξακκέο έλα πςειφ πνζνζηφ θάιπςεο ησλ θιηλψλ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε 

νξζή ηαηξηθή πξαθηηθή ρσξίο φκσο απηφ λα είλαη απφιπην δεδνκέλνπ φηη πςειά 

πνζνζηά πιεξφηεηαο κπνξεί λα πξνέξρνληαη θαη απφ ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα 

παξακνλήο θαη φρη απφ κεγαιχηεξν αξηζκφ αζζελψλ πνπ ζεξαπεχνληαη.  

 

Αλαιπηηθά αλά θαηεγνξία λνζνθνκείσλ ε Πιεξφηεηα θξεβαηηψλ, θαζψο θαη ε ηάζε 

απηψλ, δηακνξθψλεηαη ζηα θάησζη δηαγξάκκαηα: 
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Γξάθεκα 15 : Πιεξόηεηα θξεβαηηώλ αλά θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα ην 2012 (12κελε 

ρξήζε) 

Γξάθεκα 16: Πιεξόηεηα θξεβαηηώλ αλά θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα ην 2013 (7κελε ρξήζε) 

 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and 

Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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Γξάθεκα 17: Σάζε Πιεξόηεηαο θξεβαηηώλ αλά θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα ην 2012 

(12κελε ρξήζε) 

Γξάθεκα 18: Σάζε Πιεξόηεηαο θξεβαηηώλ αλά θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα ην 2013 (7κελε 

ρξήζε) 

 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and 

Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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3.4.4. χλνςε ζχγθξηζεο Πιεξφηεηα Κιηλψλ 

 
Απφ ηα αλσηέξσ δηαγξάκκαηα βιέπνπκε φηη , ην πνζνζηφ πιεξφηεηαο ησλ ειιεληθψλ 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ εκθαλίδεη κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο αλά θαηεγνξία 

λνζνθνκείσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα βιέπνπκε φηη ηελ κηθξφηεξε πιεξφηεηα εκθαλίδνπλ 

κηθξά λνζνθνκεία (0-100 θιίλεο), ηα νπνία ελψ γηα ην 2012 θηλνχληαη ζε έλα επίπεδν 

πιεξφηεηαο θνληά ζην 50 % , ην πξψην επηάκελν ηνπ 2013, ε πιεξφηεηα ηνπο πέθηεη 

θάησ απφ ην 50%. Απηφ θαηαδεηθλχεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, ηελ 

πνιππινθφηεηα πνπ αληηκεησπίδεη ην Διιεληθφ ζχζηεκα πγείαο, ην νπνίν δηαζέηεη 

κηα πιεζψξα λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ, νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ηεξάζηηα θφζηε 

αδξάλεηαο θαη νπζηαζηηθά είλαη ππνρξεσκέλα λα ππνιεηηνπξγνχλ, ρσξίο κεγάια 

πεξηζψξηα παξεκβάζεσλ, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο θάιπςεο πνπ πξέπεη λα παξέρνπλ ζε 

κηα ρψξα κε εθηεηακέλε λεζησηηθή θαη επεηξσηηθή επηθάλεηα. Απηφ ην θαηλφκελν 

κάιηζηα, είλαη ηδηαίηεξα έληνλν θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ζηελ λεζησηηθή Διιάδα, 

ε νπνία ιφγσ αξαηήο πιεζπζκηαθήο θαηαλνκήο θαη ειιηπνχο εμεηδηθεπκέλεο 

ζηειέρσζεο δηαζέηεη Ννζνθνκεία – ΚΤ, ηα νπνία ππνιεηηνπξγνχλ παξνπζηάδνληαο 

έληνλε αδξάλεηα ζηαζεξψλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, φπσο είλαη νη θηεξηαθέο 

ππνδνκέο θαη ν κηθξνβηνινγηθφο θαη αθηηλνινγηθφο εμνπιηζκφο.  

Σέινο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε απμεηηθή ηάζε (+5%), ηελ νπνία εκθαλίδνπλ ηα 

κεγάια λνζνθνκεία ηεο ρψξαο, ε νπνία νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ νινέλα 

απμαλφκελε πξνηίκεζε ησλ πνιηηψλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία θπξίσο ησλ αζηηθψλ 

πεξηνρψλ. 

 

πκπέξαζκα αλάιπζεο: Παξνπζηάδεηαη κηα πιεξφηεηα, ε νπνία ζε θακία 

πεξίπησζε δελ ππεξβαίλεη σο πνζνζηφ ην 83% (πέξαλ εμαηξέζεσλ φπσο ηα 

ςπρηαηξηθά πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κεγάιεο λνζειείεο ηδξπκαηηθνχ ηχπνπ). Απηφ 

ζεκαίλεη φηη παξά ηηο απμεκέλεο αλάγθεο θαη ηελ αχμεζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ 

πνιηηψλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία παξακέλνπλ θιίλεο αλεθκεηάιιεπηεο. Ο ιφγνο ηεο 

χπαξμεο απηψλ ησλ απνθιίζεσλ δελ νθείιεηαη, ηφζν ζηελ κε χπαξμε δήηεζεο γηα 

δηαζέζηκα θξεβάηηα λνζειείαο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, αιιά πεξηζζφηεξν ζηελ 

αδπλακία λα ππνζηεξίμνπλ ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ θξεβαηηψλ ηνπο ιφγν έιιεηςεο 

ηνπ απαξαηηήηνπ πξνζσπηθνχ. Οη έιιεηςεηο ζε ηαηξηθφ θαη θπξίσο ζε λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ αλαγθάδεη κεγάιεο λνζειεπηηθέο κνλάδεο λα κελ κπνξνχλ λα θάλνπλ 
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αζθαιή ρξήζε ηκήκαηνο ησλ δηαζέζηκσλ θξεβαηηψλ ηνπο, δηαηεξψληαο ηα 

νπζηαζηηθά σο κε δηαζέζηκα. ηνλ αληίπνδα θηλείηαη ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο 

λεζησηηθήο Διιάδαο, ην νπνίν αλαγθάδεηαη ιφγσ ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο πνπ 

εκθαλίδεη λα δηαζέηεη πςειά θνζηνβφξεο κνλάδεο κε δπζαλάινγν κέγεζνο ζε ζρέζε 

κε ηε δήηεζε, κε ζθνπφ, φρη ηφζν ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, φζν ηελ 

πιήξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ επνπηείαο ηνπο. 

 

Πξόβιεκα πνπ δηαπηζηώλεηαη: ηηο αζηηθέο πεξηνρέο εκθαλίδεηαη απμεκέλε δήηεζε 

γηα δηαζέζηκεο θιίλεο, νη νπνίεο φκσο αλ θαη ππάξρνπλ πιηθνηερληθά δελ κπνξνχλ λα 

θαιπθηνχλ γηαηί δελ ππάξρεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα λα ηηο ζηειερψζεη. 

Παξάιιεια, ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο εκθαλίδνληαη αληίζηνηρεο ειιείςεηο ζε 

απαξαίηεην πξνζσπηθφ αιιά ζε αληίζεζε κε ηηο αζηηθέο πεξηνρέο ε δήηεζε γηα 

ππεξεζίεο πγείαο είλαη δπζαλάινγα κηθξή ζε ζρέζε κε ηηο ππνδνκέο πνπ ππάξρνπλ 

γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο απηέο.  
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3.4.5. Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ζηελ Τγεία   

 

Ζ πξνζθνξά θαη ε θαηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε παξαθνινχζεζε θαη ε 

γλψζε δεηθηψλ, φπσο ν αξηζκφο ησλ γηαηξψλ θαη ησλ λνζειεπηψλ αλά θιίλε γηα θάζε 

λνζνθνκείν δηεπθνιχλεη ηνπο ππεχζπλνπο ιήςεο απνθάζεσλ, ζην ηνκέα ηεο πγείαο 

λα θαηαλέκνπλ αλαιφγσο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ κε έλαλ πην απνδνηηθφ ηξφπν θαη 

θαηά ζπλέπεηα λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ.  

 

Ο αξηζκφο ησλ γηαηξψλ θαη ησλ λνζειεπηψλ, αλά θιίλε, αλαπηχζζεηαη κε πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ. Οη 

παξαθάησ δείθηεο κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην εάλ ππάξρεη 

έιιεηςε ζε αλζξσπίλνπο πφξνπο ζε έλα λνζνθνκείν ή ην αθξηβψο αληίζεην. Με άιια 

ιφγηα, παξέρνπλ κηα πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ηε ιεηηνπξγηθή απφδνζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Αλαιπηηθά αλά θαηεγνξία λνζνθνκείσλ ηα ζηνηρεία απηά παξνπζηάδνληαη ζηα θάησζη 

δηαγξάκκαηα: 
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Γξάθεκα 19: Ιαηξηθό πξνζσπηθό αλά θξεβάηη γηα θάζε θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα ην 2012 

(12κελε ρξήζε) 

Γξάθεκα 20: Ιαηξηθό πξνζσπηθό αλά θξεβάηη γηα θάζε θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα ην 2013 

(7κελε ρξήζε) 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and 

Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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Γξάθεκα 21: Ννζειεπόκελνη αζζελείο αλά Ιαηξηθό πξνζσπηθό γηα θάζε θαηεγνξία 

Ννζνθνκείνπ γηα ην 2012 (12κελε ρξήζε) 

Γξάθεκα 22: Ννζειεπόκελνη αζζελείο αλά Ιαηξηθό πξνζσπηθό γηα θάζε θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ 

γηα ην 2013 (7κελε ρξήζε) 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and 

Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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Γξάθεκα 23: Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό αλά θξεβάηη γηα θάζε θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα ην 

2013 (7κελε ρξήζε) 

Γξάθεκα 24: Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό αλά θξεβάηη γηα θάζε θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα ην 2012 

(12κελε ρξήζε) 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and 

Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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Γξάθεκα 25: Ννζειεπόκελνη αζζελείο αλά Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό γηα θάζε θαηεγνξία 

Ννζνθνκείνπ γηα ην 2012 (12κελε ρξήζε) 

Γξάθεκα 26: Ννζειεπόκελνη αζζελείο αλά Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό γηα θάζε θαηεγνξία 

Ννζνθνκείνπ γηα ην 2013 (7κελε ρξήζε) 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and 

Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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3.4.6. χλνςε ζχγθξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ Τγεία 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη γηα ην 2012, νη γηαηξνί αλά θιίλε ζηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία ήηαλ 0,58, αλά αζζελή κε ηελ ηηκή απηή λα δηαηεξείηαη θαη ην πξψην 

7κελν ηνπ 2013 ζην 0,57. Αληίζηνηρα, ε αλαινγία ηαηξψλ, αλά λνζειεπφκελν 

αζζελή, δηακνξθψλεηαη ζε 9,3 αζζελείο αλά ηαηξφ  γηα ην 2012 απμαλφκελν ειάρηζηα 

ζε 10 αζζελείο γηα ην πξψην 7κελν ηνπ 2013. Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ απφ ηελ 

άιιε δηακνξθψζεθε ζε 1,08 λνζειεπηέο, αλά θξεβάηη γηα ην 2012, ελψ κεηψζεθε 

ειάρηζηα ζε 1,05 λνζειεπηέο γηα ην πξψην 7κελν ηνπ 2013. Σέινο, ε αλαινγία 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ αλά λνζειεπφκελν δηακνξθψζεθε ζε 5 αζζελείο αλά 

λνζειεπηή κε ηελ ηηκή απηή λα απμάλεηαη ειάρηζηα γηα ην πξψην 7κελν ηνπ 2013 ζε 

5,3 αζζελείο αλά λνζειεπηή. Δδψ, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, ε αλαινγία 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, αλά θξεβάηη, θξίλεηαη εμαηξεηηθά κηθξή δεδνκέλνπ φηη 

έλα θξεβάηη λνζνθνκείνπ ρξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ 3 βάξδηεο λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη πιήξε θάιπςε ελφο αζζελή πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ηνπιάρηζηνλ κηα 24h λνζειεία. 

Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, ε απμεηηθή ηάζε πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

λνζειεπφκελνη, αλά ηαηξφ, νθείινληαη ζηελ πςειή γήξαλζε ηνπ ηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζηελ Διιάδα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ηελ 

ηειεπηαία δηεηία ζην κηζζνινγηθφ θαη αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο. Οη αιιαγέο 

απηέο νδεγνχλ πεξηζζφηεξν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα ζε 

ζπληαμηνδφηεζε, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα θαηνρπξψζεη επλντθέο ζπλζήθεο. Ζ 

ηάζε απηή κάιηζηα αλακέλεηαη λα θνξπθσζεί κέζα ζηελ επφκελε δηεηία  

 

πκπέξαζκα αλάιπζεο: Γίλεηαη ζαθέο απφ ηα αλσηέξσ, φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο, δελ είλαη ηζνκεξψο θαηαλεκεκέλν, αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο 

εηδηθφηεηεο θαη θαηεγνξίεο. Ζ αληζνθαηαλνκή απηή εληνπίδεηαη, θαηά θχξην ιφγν, 

ζηε κεγάιε δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ηνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζε έλα λνζειεπηηθφ ίδξπκα. Ζ δηεζλήο πξαθηηθή
3
 ζέηεη ζαλ ηδαληθή 

                                                 
3
 Μηα απφ ηηο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εγγπεκέλεο ζηειέρσζεο ζηε Ννζειεπηηθή είλαη ε 

ζεζκνζέηεζε ησλ αμηφπηζησλ - αζθαιψλ αλαινγηψλ ζηειέρσζεο (ICN n.d.). Οη αλαινγίεο είλαη ν 

µέγηζηνο αξηζµφο αζζελψλ πνπ µπνξνχλ λα αλαηεζνχλ ζε έλα δηπισµαηνχρν λνζειεπηή θαηά ηε 

δηάξθεηα µηαο βάξδηαο θαη µπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη ζηηο µνλάδεο θξνληίδαο νμέσλ πεξηζηαηηθψλ 

(CNA, 2003). ην Βέιγην ήδε απφ ην 1987 ππάξρεη λνµνζεζία πνπ θαζνξίδεη 12 λνζειεπηέο αλά 30 
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αλαινγία ελφο λνζειεπηή πξνο λνζειεπφκελνπο αζζελείο ην 1:5. Δθ πξψηεο φςεσο, 

θαίλεηαη φηη, απηή ε αλαινγία ηεξείηαη, αιιά ε αλάιπζε απηή δελ ζπλππνινγίδεη ην 

γεγνλφο φηη, ηα ειιεληθά λνζνθνκεία δελ ιεηηνπξγνχλ θάζε κέξα ζε 24h ιεηηνπξγία. 

Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα, ε λνζειεπηηθή δχλακε θάζε λνζνθνκείνπ λα αληηκεησπίδεη 

ζην ζχλνιφ ηεο ηελ πξσηλή βάξδηα κε ην 80% ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο θαη λα 

επηβαξχλεηαη ην ππφινηπν 20% κε ηηο ππφινηπεο βάξδηεο. Κάηη πνπ αλεβάδεη 

νξηζκέλεο ψξεο ηηο εκέξαο (ηηο βξαδηλέο θαηά θχξην ιφγν) ηελ αλαινγία λνζειεπηή 

αλά αζζελείο απφ 1:5 ζε 1:10. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε κεησκέλε 

απνδνηηθφηεηα ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε νπνία έρεη θαηά θχξην ιφγν, 

αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ ιακβάλεη έλαο αζζελήο. 

ε κειέηε ησλ Leiter et al
4
 δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο (ΔΔ) ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ 

απφ ηελ παξερφκελε ζε απηνχο θξνληίδα. Βξέζεθε φηη νη αζζελείο πνπ λνζειεχνληαλ 

ζε ηκήκαηα, ζηα νπνία ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ έλησζε πεξηζζφηεξν εμαληιεκέλν, 

ήηαλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη θαη κε ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο θξνληίδαο πνπ 

κειεηήζεθαλ, δειαδή ηε λνζειεπηηθή θξνληίδα, ηε θξνληίδα απφ ηνπο γηαηξνχο, ηελ 

πιεξφηεηα θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ην ζπληνληζκφ ηεο θξνληίδαο, 

θαζψο θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο λνζειείαο. Ζ κεησκέλε απνδνηηθφηεηα κάιηζηα 

ζε έλα ζχζηεκα πγείαο, κεηαθξάδεηαη ζρεδφλ άκεζα ζε αχμεζε ινηκψμεσλ θαη 

κεηεγρεηξεηηθψλ επηπινθψλ, πνπ επηβαξχλνπλ αζζελείο θαη αζθαιηζηηθά ηακεία κε 

επηπιέσλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο. Δπηπξφζζεηα ε κεγάιε αληζνθαηαλνκή 

ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα λνζνθνκεία δεκηνπξγεί θαηλφκελα ΔΔ. Οη 

επηπηψζεηο ηεο ΔΔ ζηνπο ίδηνπο ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο νξγαληζκνχο απνηεινχλ 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο, πνπ επηδξνχλ ζηε ζπλνιηθή απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο
5
   

 

Πξόβιεκα πνπ δηαπηζηώλεηαη: Σν ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζηνλ ρψξν 

ηεο Τγείαο, δελ επαξθεί γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηνλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

                                                                                                                                            
θξεβάηηα ην 24 άσξν. ηελ Καιηθφξληα ην 2001,  θαζηεξψζεθε ζπγθεθξηκέλε αλαινγία λνζειεπηψλ/ 

λνζειεπφµελσλ σο µέξνο ηεο εζληθήο θίλεζεο πξνζηαζίαο αζζελψλ ελψ ην 2005 λνζειεπηηθέο 

ελψζεηο πξφηεηλαλ πνζνζηφ 3:1 (ζε λνζειεπηηθφ ηµήµα) ελψ ηειηθά ηέζεθε ν ζηφρνο ησλ 5:1 µέζα ζε 

δηάζηεµα 18 µελψλ µε απψηεξν ζηφρν ην 3:1. 
4 

Leiter MP, Harvie P, Frizzell C. The correspondence of patient satisfaction and nurse burnout. Soc Sci Med 1998, 47:1611–

1617 
5
 Δ.Α. Παππά, Φ. Αλαγλσζηφπνπινο,Γ. Νηάθαο, Burnout of physicians and nurses and its effects on the quality  of health care, 
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ρψξαο. Οη ειιείςεηο απηέο, παξαηεξνχληαη, ηφζν ζε αζηηθέο πεξηνρέο κε ηελ κε 

ρξήζε δηαζέζηκσλ θιηλψλ ,φζν θαη ζε λεζησηηθέο ή επεηξσηηθέο πεξηνρέο κε ηελ 

παληειή έιιεηςε εηδηθνηήησλ, πνπ νδεγεί πνιιέο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο λα 

αδπλαηνχλ λα παξέρνπλ νινθιεξσκέλε θξνληίδα ζηνλ αζζελή θαη λα αλαγθάδνληαη 

λα θάλνπλ δηαθνκηδή ηνπ ζε κεγαιχηεξα λνζνθνκεία.. 
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3.4.7. Δλαιιαγή θιηλψλ  

Σν πνζνζηφ εμφδνπ απφ ην λνζνθνκείν είλαη έλαο ζεκαληηθφο δείθηεο πνπ κεηξά ηνλ 

αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ εμήιζαλ, αθνχ παξέκεηλαλ ηνπιάρηζηνλ κία λχρηα ζην 

λνζνθνκείν. Έλα πςειφ πνζνζηφ εμφδνπ απφ ην λνζνθνκείν κπνξεί λα ππνδειψλεη 

ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ ή ηελ αλαπνηειεζκαηηθή, ε νπνία 

ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε πςειφ πνζνζηφ επαλεηζαγσγψλ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ, ππνινγίδνπκε ην πνζνζηφ ελαιιαγήο θιίλεο (bed turnover rate). 

 

Ο αξηζκφο ησλ εμφδσλ απφ θάζε λνζνθνκείν, αλά κήλα, απνηειεί δείθηε πνπ δελ 

ζπκπεξηιήθζεθε ζηα δεδνκέλα πνπ θαηαρσξνχλ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία ζην 

ESYNET. Χο εθ ηνχηνπ, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα 

θάλνπκε κηα εθηίκεζε ησλ εμφδσλ ησλ αζζελψλ, αλά κήλα ,εθαξκφζηεθε ν 

αθφινπζνο ηχπνο γηα θάζε λνζνθνκείν:  

 

Ννζειεπόκελνη ηξέρνληνο κήλα = Ννζειεπόκελνη πξνεγνύκελνπ κήλα + 

Δηζαγσγέο αζζελώλ ηξέρνληνο κήλα – Δμαγσγέο αζζελώλ ηξέρνληνο κήλα. 

 

Με βάζε απηή ηελ εμίζσζε:  

 

Δμαγσγέο αζζελώλ ηξέρνληνο κήλα = Ννζειεπόκελνη πξνεγνύκελνπ κήλα + 

Δηζαγσγέο αζζελώλ ηξέρνληνο κήλα – Ννζειεπόκελνη ηξέρνληνο κήλα. 

 

Μέζσ ηνπ κεληαίνπ αξηζκνχ εμαγσγψλ πξνζδηνξίδεηαη ν ξπζκφο ελαιιαγήο θιηλψλ 

κέζσ ηνπ αθφινπζνπ ηχπνπ.  

 

 

 

Σν αλσηέξσ λνχκεξν δείρλεη ηνλ αξηζκφ αζζελψλ πνπ ελαιιάζζνληαη ζε κηα θιίλε 

ζε δηάζηεκα ελφο κήλα. Τςειφο δείθηεο ζεκαίλεη κεγάιε ελαιιαγή αζζελψλ αλά 

θξεβάηη κέζα ζε δηάζηεκα ελφο κήλα. Απφ ηελ άιιε αξλεηηθφο δείθηεο κεηαθξάδεηαη 

ζε αδπλακία θάιπςεο ησλ απαξαίηεησλ πεξηζηαηηθψλ ιφγν έιιεηςεο δηαζέζηκσλ 
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θξεβαηηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πεξηζηαηηθψλ. Αλαιπηηθά, αλά θαηεγνξία 

λνζνθνκείσλ ηα ζηνηρεία απηά, παξνπζηάδνληαη ζηα θάησζη δηαγξάκκαηα.: 
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Γξάθεκα 27: Ρπζκόο ελαιιαγήο θιίλεο γηα θάζε θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα ην 2012 

(12κελε ρξήζε) 

Γξάθεκα 28: Ρπζκόο ελαιιαγήο θιίλεο γηα θάζε θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα ην 2013 (7κελε 

ρξήζε) 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and 

Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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3.4.8. χλνςε ζχγθξηζεο ελαιιαγήο θιηλψλ  

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη γηα ην 2012, ν κέζνο φξνο  ξπζκνχ ελαιιαγήο 

θιηλψλ γηα θάζε θαηεγνξία λνζνθνκείσλ θπκαίλεηαη ζε 1,83 άηνκα αλά κήλα,  κε ηελ 

ηηκή απηή λα κεηψλεηαη ειάρηζηα ζε 1,70 γηα ην πξψην 7κελν ηνπ 2013. Οη ηηκέο 

απηέο, σο κέζνο φξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ, εκθαλίδνληαη 

εμαηξεηηθά ρακειά δείρλνληαο νπζηαζηηθά φηη ε πιεηνςεθία ησλ πεξηζηαηηθψλ 

πξαγκαηνπνηεί ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ καθξνρξφληεο λνζειείαο. Οη καθξνρξφληεο 

απηέο λνζειείεο, δελ νθείινληαη, ηφζν ζηελ βαξχηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία, φζν ζηελ κεησκέλε απνδνηηθφηεηα σο πξνο 

ηελ ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο πνπ δηαζέηνπλ. Παξάιιεια, εληνπίδνληαη 

πνιχ πςειέο ηηκέο ελαιιαγήο θιηλψλ ζηα Γεληθά Ννζνθνκεία – ΚΤ. Ο ιφγνο ησλ 

πςειψλ απηψλ ηηκψλ είλαη θαηά θχξην ιφγν ε κεησκέλε δπλαηφηεηα πνπ δηαζέηνπλ νη 

δνκέο απηέο, ιφγσ έιιεηςεο ππνδνκψλ θαη εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ λα 

αληηκεησπίζνπλ κηα κεγάιε γθάκα πεξηζηαηηθψλ. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη, κεηά απφ 

κηα κηθξή λνζειεία, ζηελ νπνία εμαζθαιίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ε αληηκεηψπηζε 

θηλδχλσλ ελάληηα ζηελ ίδηα ηε δσή ηνπ αζζελή λα γίλεηαη δηαθνκηδή ηνπ αζζελή ζε 

κεγαιχηεξεο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο, ζηηο νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

αληηκεηψπηζε θαη ζεξαπεία ηνπ ηαηξηθνχ πεξηζηαηηθνχ. Μάιηζηα, ε ηάζε απηή ιφγν 

ππνζηειέρσζεο θαη κείσζεο πφξσλ, ιφγσ ηεο ειιηπνχο ρξεκαηνδφηεζεο ην πξψην 

7κελν ηνπ 2013 εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα απμεκέλν. Σέινο παξαηεξείηαη ηδηαίηεξα 

πςειφο ξπζκφο ελαιιαγήο ζηηο ςπρηαηξηθέο θιηληθέο. Σν θαηλφκελν απηφ νθείιεηαη 

θαηά βάζε ζηελ κεγάιε αχμεζε θξνπζκάησλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ φπσο ε θαηάζιηςε 

θαη νη θνβίεο νη νπνίεο γηα λα αληηκεησπηζηνχλ κέζσ θαηάιιειεο θαξκαθεπηηθήο 

αγσγήο απαηηνχλ πνιιέο θνξέο νιηγνήκεξε λνζειεία γηα ηελ αζθαιή ηνπο δηάγλσζε. 

 
πκπέξαζκα αλάιπζεο: Ο ξπζκφο  ελαιιαγήο θιηλψλ απνηειεί έλα 

ζπκπιεξσκαηηθφ κέγεζνο ζηε Μέζε Γηάξθεηα Ννζειείαο θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

δηαζέζηκσλ θιηλψλ γηαηί έλαο πςειφο ξπζκφο ελαιιαγήο κεηψλεη ηε κέζε δηάξθεηα 

λνζειείαο, σο κέγεζνο θαη παξάιιεια δίλεη πην γξήγνξα γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε 

έλα θξεβάηη λνζνθνκείνπ. Έλαο ρακειφο ξπζκφο ελαιιαγήο ζε έλα γεληθφ 

λνζνθνκείν δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα γηαηί επηβαξχλεη κε πςειφ θφζηνο ην 

λνζνθνκείν, ρσξίο ηελ απαξαίηεηε απνδνηηθφηεηα πνπ ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη. Απφ 
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ηελ άιιε, έλαο πςειφο ξπζκφο ελαιιαγήο ηδηαίηεξα ζε κηθξά λνζνθνκεία ηεο 

επαξρίαο, εκθαλίδεηαη θαηά βάζε, φηαλ ε ίδηα ε κνλάδα αδπλαηεί λα ρεηξηζηεί ην 

πεξηζηαηηθφ θαη αλαγθάδεηαη λα ηνπ θάλεη δηαθνκηδή, φζν ην δπλαηφλ πην άκεζα ζε 

άιιε λνζνθνκεηαθή κνλάδα. Όπσο θαίλεηαη απφ ηα δεδνκέλα, νη κεγάιεο 

λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο, νη νπνίεο εληνπίδνληαη θαηά θχξην ιφγν, ζηα αζηηθά θέληξα 

εκθαλίδνπλ ζρεηηθά κηθξφ ξπζκφ ελαιιαγήο θιηλψλ. Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ινγνχο, 

πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη ε ειιηπήο νξγάλσζε ζηνλ ηνκέα ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

παξαηεξείηαη ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία. Παξάδεηγκα ησλ θαζπζηεξήζεσλ απηψλ, 

απνηειεί ε θαζπζηέξεζε ηελ νπνία πθίζηαηαη έλαο αζζελήο ν νπνίνο έρεη εηζαρζεί σο 

ρεηξνπξγηθφ πεξηζηαηηθφ. Πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ αλαγθαίνπ ρεηξνπξγείνπ, 

είλαη απαξαίηεηε ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζεηξάο ηππηθψλ εμεηάζεσλ, ρσξίο φκσο λα 

παξέρεηαη απηφκαηα πξνηεξαηφηεηα ζηνλ αζζελή απηφ. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα 

παξακέλεη ν αζζελήο κηα έσο δπν κέξεο παξαπάλσ δεζκεχνληαο θαη ηελ αληίζηνηρε 

θιίλε, κέρξη λα νινθιεξσζνχλ νη απαξαίηεηεο εμεηάζεηο, απμάλνληαο παξάιιεια θαη 

ηελ κέζε δηάξθεηα λνζειείαο. Ο ρξφλνο απηφο απνηειεί λεθξφ ρξφλν γηα ην 

λνζνθνκείν, ελψ παξάιιεια ε θιίλε, ε νπνία είλαη δεζκεπκέλε δελ κπνξεί λα 

θηινμελήζεη επφκελν πεξηζηαηηθφ. Δπηπξφζζεηα, σο βαζηθή αηηία γηα ηηο 

θαζπζηέξεζεηο απηέο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί θαη ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαζψο 

θαη ε έιιεηςε δηαζέζηκσλ πφξσλ πνπ παξαηεξείηαη ζε πνιιά δεκφζηα λνζνθνκεία. 

Κάηη πνπ αλαγθάδεη γεληθφηεξα έλα λνζνθνκείν λα ιεηηνπξγεί κε κεησκέλε 

απνδνηηθφηεηα ζε ζρέζε κε απηή πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη αλ δηέζεηε φινπο 

ηνπο απαξαηηήηνπο πφξνπο 

 

Πξόβιεκα πνπ δηαπηζηώλεηαη: ε αζηηθέο πεξηνρέο δηαπηζηψλεηαη ρακειφο ξπζκφο 

ελαιιαγήο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία ν νπνίνο δείρλεη ππνιεηηνπξγία 

θαη ειιηπή ρξήζε παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ν νπνίνο νθείιεηαη ζε ειιηπή 

νξγάλσζε ζηνλ ηνκέα ησλ δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ζε έιιεηςε δηαζέζηκσλ πφξσλ. ε 

λεζησηηθέο θαη επεηξσηηθέο πεξηνρέο απφ ηελ άιιε, εκθαλίδεηαη πάιη ιφγσ έιιεηςεο 

δηαζέζηκνπ πξνζσπηθνχ θαη πφξσλ πςειφο ξπζκφο ελαιιαγήο πνπ δείρλεη αδπλακία 

αληηκεηψπηζεο κεγάινπ αξηζκνχ πεξηζηαηηθψλ 
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3.4.9. Γηαγλσζηηθέο  Δμεηάζεηο 

 

Δξεπλψληαο ηνλ αξηζκφ ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ δηαγλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη αλά θιίλε θαηά κέζν φξν, κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε αλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ππεξβνιηθφο αξηζκφο εμεηάζεσλ θαζψο θαη αλ απηέο νη εμεηάζεηο 

είλαη πεξηηηέο.  

 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εμεηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε έλα λνζνθνκείν 

δηαρσξίδεηαη ζε 3 θχξηεο νκάδεο εμεηάζεσλ, σο εμήο:  

 Πξνγξακκαηηζκέλεο – Γηελεξγνχληαη ζηελ Κιηληθή  

 Έθηαθηεο Αλάγθεο – Γηελεξγνχληαη ζην Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ  

 Δμεηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία  

 

 

 

 

 
 

ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη ν Μέζνο Αξηζκφο Μεληαίσλ 

Γηαγλσζηηθψλ Δμεηάζεσλ αλά Κιίλε θαη αλά ηκήκα ησλ δηάθνξσλ θαηεγνξηψλ 

δεκφζησλ λνζνθνκείσλ.    

 

 

 

 

 

 

 κλινώνΑπιθμόρ

καν)διενεπγήθη  ποςεξεηάζεων Σ(Απιθμόρ
 Κλίνη ανά Εξεηάζειρ
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Γξάθεκα 29: Μ.Ο. δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ αλά θξεβάηη γηα θάζε θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ 

γηα ην 2012 (12κελε ρξήζε) 

Γξάθεκα 30: Μ.Ο. δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ αλά θξεβάηη γηα θάζε θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα ην 

2013 (7κελε ρξήζε) 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and 

Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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Γξάθεκα 31: Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο αλά θαηεγνξία ηκήκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη γηα θάζε 

θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα ην 2012 (12κελε ρξήζε) 

Γξάθεκα 32: Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο αλά θαηεγνξία ηκήκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη γηα θάζε 

θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα ην 2013 (7κελε ρξήζε) 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and Operational 

Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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3.4.10. χλνςε αλάιπζεο Γηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ  

 

Σν 2012, ν Μέζνο Αξηζκφο Μεληαίσλ Γηαγλσζηηθψλ Δμεηάζεσλ αλά Κιίλε ησλ 

ειιεληθψλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ ήηαλ 368 εμεηάζεηο κε ηνλ αξηζκφ απηφ λα 

παξακέλεη ζρεδφλ ακεηάβιεηνο ζηηο 366 εμεηάζεηο γηα ην πξψην 7κελν ηνπ 2013.  

Παξάιιεια, βιέπνπκε φηη ε θαηεγνξία λνζνθνκείσλ, ε νπνία επηβαξχλεηαη κε ην 

κεγαιχηεξν αξηζκφ εμεηάζεσλ είλαη ηα Θσξαθνρεηξνπξγηθά. Ζ κεγάιε απηή 

επηβάξπλζε βέβαηα, νθείιεηαη ζηε δπζθνιία, ηελ νπνία εκθαλίδνπλ ηα ηαηξηθά 

πεξηζηαηηθά, ηα νπνία θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη θαη ηα νπνία πξνυπνζέηνπλ έληαζε 

θεθαιαίνπ απφ ην λνζνθνκείν, γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απαξαίηεηεο εμεηάζεηο. Ζ 

έληαζε απηή πξνέξρεηαη απφ ηελ ηερλνινγία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εμεηδηθεπκέλσλ εμεηάζεσλ, φπσο είλαη ε Θσξαθνζθνπίζεηο, Οη καγλεηηθέο, νη 

αμνληθέο, νη αγγεηνπιαζηηθέο θιπ. ηνλ αληίπνδα ηα νθζαικνινγηθά λνζνθνκεία 

εκθαλίδνπλ ην ρακειφηεξν θφζηνο εμεηάζεσλ. Απηφ νθείιεηαη φρη γηαηί δελ 

δηαζέηνπλ έληαζε θεθαιαίνπ, αιιά γηαηί ε έληαζε απηή επηβαξχλεη ην επεκβαηηθφ 

ζθέινο ηεο δαπάλεο θαη φρη ην δηαγλσζηηθφ ην νπνίν εμεηάδεηαη ζην πξνεγνχκελν 

δηάγξακκα. Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε κεγαιχηεξε αλαινγία εμεηάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε εμσηεξηθά ηαηξεία ζε ζχγθξηζε κε ηηο εμεηάζεηο, θαηά ηε 

δηάξθεηα λνζειείαο εκθαλίδεηαη ζηα Ννζνθνκεία – ΚΤ. Κάηη πνπ δείρλεη κε ηνλ πην 

ζαθή ηξφπν φηη, ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ κνλάδσλ απηψλ, ζα πξέπεη λα είλαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε θαη πξφιεςε θαη ιηγφηεξν ζηε 

δεπηεξνβάζκηα λνζειεία 

 

πκπέξαζκα αλάιπζεο: Ο κεγάινο αξηζκφο εμεηάζεσλ αλά θξεβάηη πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηαδεηθλχεη έλαλ ηνκέα ν νπνίνο κπνξεί κέζα απφ κηα ζεηξά 

δηαξζξσηηθψλ ελεξγεηψλ λα πξνζθέξεη κεγάιεο εμνηθνλνκήζεηο ζην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ  λνζνθνκείσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα κπνξνχλ ηα δηαγλσζηηθά 

θπξίσο εξγαζηήξηα κέζσ ζσζηνχ πξνγξακκαηηζκνχ λα δηαηεξήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ 

εμεηάζεσλ ρσξίο λα κεηψζνπλ έηζη ηελ πνηφηεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

κεηψλνληαο φκσο απφ ηελ άιιε ηα δηαζέζηκα αληηδξαζηήξηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

δηελέξγεηα ηνπο. Παξάιιεια ε παξνπζία κεγάινπ αξηζκνχ εμεηάζεσλ ζε λνζνθνκεία 

εηδηθνχ ζθνπνχ φπσο είλαη ηα ζσξαθνρεηξνπξγηθά κπνξεί κε ηε ζεηξά ηνπ λα 

βνεζήζεη ψζηε θάζε κειινληηθφο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ αλαλέσζε 
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ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κέζσ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ. Ο πξνγξακκαηηζκφο 

απηφο ζα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλαλέσζε ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

ησλ λνζνθνκείσλ εθείλσλ φπσο ηα ζσξαθνρεηξνπξγηθά πνπ θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά κεηψλνληαο έηζη ην θφζηνο θαη 

απμάλνληαο παξάιιεια ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 

Πξόβιεκα πνπ δηαπηζηώλεηαη: Παξαηεξνχληαη πάξα πνιχ απμεκέλα πνζνζηά 

εμεηάζεσλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζαλ επείγνληα πεξηζηαηηθά ζην ζχλνιν ζρεδφλ 

ησλ λνζνθνκείσλ, πνπ εληνπίδνληαη ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Απηφ θαηαδεηθλχεη δπν 

παζνγέλεηεο ηνπ Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο Τγείαο. Ζ πξψηε είλαη, ε παληειήο έιιεηςε 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε νπνία ζα κπνξεί λα εμππεξεηεί κηα ζεηξά απφ 

πεξηζηαηηθά, ηα νπνία δελ ζα ρξεηάδνληαλ λα πξνζέιζνπλ γηα εμεηάζεηο (θάηη πνπ 

ζπάληα ζεσξείηαη απεηιεηηθή ζπλζήθε γηα ηε δσή) ζηε δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε, 

ηελ νπνία απνηεινχλ ηα λνζνθνκεία θαη ε νπνία ιεηηνπξγεί κε απμεκέλα ιεηηνπξγηθά 

θφζηε. Γεχηεξνλ ε απμεκέλε απηή θίλεζε δείρλεη ηηο ειιείςεηο, πνπ παξαηεξνχληαη 

ζην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο, ηφζν ζε ππνδνκέο ,φζν θαη ζε πξνζσπηθφ. 

Απνηέιεζκα ησλ ειιείςεσλ απηψλ, είλαη πνιινί πνιίηεο, νη νπνίνη είλαη 

ππνρξεσκέλνη γηα λα θάλνπλ κία απιή εμέηαζε λα πεξηκέλνπλ κήλεο νιφθιεξνπο, λα 

πξνζθεχγνπλ ηειηθά ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ ζηα έθηαθηα 

πεξηζηαηηθά, πξνθεηκέλνπ λα παξαθάκςνπλ ηελ αλακνλή θαη λα εμππεξεηεζνχλ 

άκεζα. Ζ αλαίηηα φκσο απηή πξνζθπγή ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία, εκπνδίδεη ην δεκφζην 

ζχζηεκα πγείαο λα πξνγξακκαηίζεη, ηφζν ηελ ηαθηηθή ηνπ ιεηηνπξγία, φζν θαη ηελ 

εθεκεξηαθή, δαπαλψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ απξνγξακκάηηζηνπο θαη δπζαλάινγα 

πςεινχο, ζε ζρέζε κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, πφξνπο. 
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3.4.11. Μέζνο αξηζκφο ρεηξνπξγείσλ αλά αζζελή θαη αλά θιίλε 

 

Οη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο είλαη κηα παξάκεηξνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ, πνπ 

δείρλεη εάλ έλα λνζνθνκείν ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηνπο δηαζέζηκνπο 

αλζξσπίλνπο πφξνπο, θαζψο θαη αλ πξαγκαηνπνηείηαη νξζή δηαρείξηζε ησλ 

επεκβάζεσλ.    

 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο επεκβάζεσλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία κε ιίγνπο γηαηξνχο ζα 

κπνξνχζε λα ζεκαίλεη ηελ αλάγθε κεηαθνξάο γηαηξψλ απφ άιια κε πιενλάδνλ 

πξνζσπηθφ λνζνθνκεία ψζηε λα βνεζήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν. Δπηπιένλ, ν αξηζκφο 

ησλ ρεηξνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθηεινχληαη αλά αζζελή αλαδεηθλχεη εθείλα ηα 

λνζνθνκεία κε εξγαζηαθή ππεξθφξησζε ζηα ρεηξνπξγεία.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα παξαθάησ δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνπλ ηνλ Μέζν Αξηζκφ ρεηξνπξγείσλ, αλά 

αζζελή θαη αλά ηαηξφ, ησλ δηάθνξσλ θαηεγνξηψλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ.    

 

  

 γιαηπών)Σ(Απιθμόρ

κανδιενεπγήθη  ποςωνσειποςπγεί Απιθμόρ
 Γιαηπό ανά αΧειποςπγεί

ηων)νοζηλεςθέν Σ(Απιθμόρ

ωνσειποςπγεί Απιθμόρ
 Αζθενή ανά αΧειποςπγεί
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Γξάθεκα 33: Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο αλά αζζελή γηα θάζε θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα ην 2012 

(12κελε ρξήζε) 

Γξάθεκα 34: Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο αλά αζζελή γηα θάζε θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα ην 2013 

(7κελε ρξήζε) 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and Operational 

Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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Γξάθεκα 35: Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο αλά ηαηξό γηα θάζε θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα ην 2012 

(12κελε ρξήζε) 

Γξάθεκα 36: Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο αλά ηαηξό γηα θάζε θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα ην 2013 

(7κελε ρξήζε) 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and Operational 

Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 

 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

3.4.12. χλνςε ζχγθξηζεο  κέζνπ αξηζκνχ ρεηξνπξγείσλ αλά αζζελή θαη 

αλά θιίλε 

 
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, εκθαλίδεηαη κηα πησηηθή ηάζε 

ζηνλ αξηζκφ ησλ ηαηξψλ. Ζ κείσζε απηή ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαηξψλ δηθαηνινγεί ηελ 

απμεηηθή ηάζε, ηελ νπνία εκθαλίδνπλ ζην ζχλνιν ηνπο, ηα λνζνθνκεία, κε βάζε ηα 

αλσηέξσ ζηνηρεία. ηελ κείσζε απηή ησλ ηαηξψλ, ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί θαη ε 

αχμεζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ πνιηηψλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία. Αμίδεη λα αλαθεξζεί 

φηη, κε βάζε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ηα νθζαικνινγηθά λνζνθνκεία εκθαλίδνπλ ηελ 

πςειφηεξε αλαινγία, θάηη πνπ δηθαηνινγεί θαη ε ηδηαίηεξε θχζε ησλ πεξηζηαηηθψλ, 

ηα νπνία θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη (εγρείξεζε θαηαξξάθηε, θαθνζξπςίεο, 

απνθνιιήζεηο ακθηβιεζηξνεηδψλ θιπ). ηνλ αληίπνδα, ηα ζσξαθνρεηξνπξγηθά 

λνζνθνκεία εκθαλίδνπλ πνιχ ρακειή αλαινγία. Παξά ηελ ηεξάζηηα δηαθνξά, κεηαμχ 

ηνπ αξηζκνχ ησλ επεκβάζεσλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κεηαμχ ηνπο ηα δπν ήδε 

λνζνθνκείσλ, ην ηειηθφ δηακνξθνχκελν θφζηνο ιεηηνπξγίαο, εκθαλίδεη ηειείσο 

δηαθνξεηηθή κνξθή κε ηα ζσξαθνρεηξνπξγηθά λνζνθνκεία λα είλαη πην θνζηνβφξα 

αλά εκέξα ιεηηνπξγίαο, ζε ζχγθξηζε κε ηα νθζαικνινγηθά. Απηφ νθείιεηαη ζηελ 

βαξχηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ, ηα νπνία θαιείηαη θάζε έλα λνζνθνκείν λα 

αληηκεησπίζεη, ην νπνίν απνηειεί εμάιινπ έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο 

δηακφξθσζεο ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο. 

 

πκπέξαζκα αλάιπζεο: Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαηξψλ δηθαηνινγεί ηελ 

απμεηηθή ηάζε, ηελ νπνία εκθαλίδνπλ ζην ζχλνιν ηνπο ηα λνζνθνκεία κε βάζε ηα 

αλσηέξσ ζηνηρεία. Ζ αχμεζε απηή, ζηε λνζειεπηηθή θίλεζε ησλ δεκφζησλ 

λνζνθνκείσλ, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, ιφγσ ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ 

ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο ζηξνθήο ησλ πνιηηψλ, ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο κπνξεί 

αζξνηζηηθά λα εκθαλίδεη αχμεζε, αιιά πνηνηηθά ε αχμεζε απηή εληνπίδεηαη 

ζηνρεπκέλα θαη έληνλα θπξίσο ζε κε επεκβαηηθά πεξηζηαηηθά, ηα νπνία ρξήδνπλ 

λνζειείαο, αιιά φρη ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. Σν γεγνλφο απηφ ζπλδέεηαη άκεζα θαη 

κε ηελ αχμεζε ςπρηθψλ λνζεκάησλ, φπσο ε θαηάζιηςε πνπ παξνπζηάδνπλ δξακαηηθή 

έμαξζε ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ηεο έληνλεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη πνιίηεο, εηδηθά ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ πνπ δηαζέηνπλ 

κεγάια λνζνθνκεία.  
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Πξόβιεκα πνπ δηαπηζηώλνληαη: Ζ αχμεζε ηεο λνζειεπηηθήο θίλεζεο πνπ 

παξαηεξείηαη ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, δελ νδεγεί ζε αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ. Απηφ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε εηζαγσγψλ ζηα 

δεκφζηα λνζνθνκεία, ιφγσ παζνινγηθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην λέν 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη γηα ηνπο πνιίηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα σο 

απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ηδηαίηεξα ε απψιεηα ηεο εξγαζίαο ζπλνδεχεηαη 

απφ ςπρηθέο δηαηαξαρέο (αλεζπρία, άγρνο, θαηάζιηςε), πξνβιήκαηα  εζηζκνχ θαη 

εμάξηεζεο ζε νπζίεο θαη πηνζέηεζε κε πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο κε απμαλφκελε 

θαηαλάισζε ηξνθήο ρακειήο δηαηξνθηθήο αμίαο, θαπλνχ θαη νηλνπλεχκαηνο θαη  

επηπιένλ πιεκκεινχο δηαρείξηζεο ησλ λνζεκάησλ απφ ηηο  επηβαξπκέλεο 

πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο 
6
 

7
. Σν λέν απηφ πεξηβάιινλ, ιεηηνπξγεί ηδηαίηεξα 

επηβαξπληηθά γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη κεηαθξάδεηαη ηαηξηθά ζε αχμεζε 

παζνινγηθψλ πεξηζηαηηθψλ (πςειή πίεζε, εγθεθαιηθά, θαξδηνπάζεηεο, θιπ) θαη 

ςπρηθψλ λνζεκάησλ (θαηάζιηςε, θνηλσληθή απνκφλσζε, θιπ ), ηα νπνία ζην ζχλνιν 

ηνπο δελ απαηηνχλ ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε, αιιά παξφια απηά νδεγνχλ ζε αχμεζε 

ηνπ θφζηνπο, αθνχ νδεγνχλ ζε επηπξφζζεηεο καθξνρξφληεο λνζειείεο θαη 

θαξκαθεπηηθή αγσγή. 

 

 

  

                                                 
6
 STUCKLER D, BASU S, SUHRCKE M, COUTTS A, McKEE M. The public 

health effect of economic crisis and alternative policy responses in Europe: An 

empirical analysis. Lancet 2009, 374:315−323 

 
7
 BURCHELL B. The effects of labour market position, job insecurity and 

unemployment on psychological health. In: Gallie D, Marsh C, Vogler C (eds) Social 

change and the experience of unemployment. Oxford University Press, Oxford, 

1994:188−212 
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3.5. πγθεληξσηηθή χλνςε Λεηηνπξγηθψλ ηνηρείσλ Γεκφζησλ 

Ννζνθνκείσλ  

 
Οη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, ζπγθεληξψλνπλ ηνπο βαζηθνχο ιεηηνπξγηθνχο δείθηεο γηα 

ην ΔΤ, νη νπνίνη είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ ζε βάζνο αλάιπζε θαη θαηαλφεζε ηεο 

ηξέρνπζαο ιεηηνπξγηθήο ηνπο θαηάζηαζεο.  

 

Πίλαθαο 6 : πλνπηηθή Παξνπζίαζε ησλ Λεηηνπξγηθώλ Γεηθηώλ ησλ Γεκόζησλ Ννζνθνκείσλ γηα ην 2012 

(12κελε ρξήζε)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public 

Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and Operational 

Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 

  

Λεηηνπξγηθνί Γείθηεο Σηκή 

Μέζε Γηάξθεηα Ννζειείαο  4,03  

Κάιπςε Κιηλψλ  71,94%  

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ Τγείαο   

            Γηαηξνί αλά θιίλε  0,58 

            Ννζειεπηέο αλά θιίλε  1,08  

Δμηηήξην Αζζελψλ   

           Γηάζηεκα Αδξάλεηαο Κιίλεο (εκέξεο) 1,83  

           Πνζνζηφ Αδξάλεηαο Κιίλεο  4,67 

Δμεηάζεηο   

           Δμεηάζεηο αλά θιίλε  368 

           Δμεηάζεηο αλά γηαηξφ  7.551  

Υεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο  

           Υεηξνπξγεία αλά ηαηξφ  21,99 

           Υεηξνπξγεία αλά αζζελή  0,20 
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Πίλαθαο 7 : πλνπηηθή Παξνπζίαζε ησλ Λεηηνπξγηθώλ Γεηθηώλ ησλ Γεκόζησλ Ννζνθνκείσλ γηα ην 2013 

(7κελε ρξήζε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: 

1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, 

January-December 2012, 2)Monitoring Financial and Operational Performance of 

Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 

 

Αθνινχζσο ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηνλ αξηζκφ λνζειεπζέλησλ θαη ηηο 

εκέξεο λνζειείαο  

 
Πίλαθαο 8: Ννζειεπζέληεο - Ηκέξεο Ννζειείαο 

 

 

  

Λεηηνπξγηθνί Γείθηεο Σηκή 

Μέζε Γηάξθεηα Ννζειείαο  3,9  

Κάιπςε Κιηλψλ  72,43%  

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ Τγείαο   

            Γηαηξνί αλά θιίλε  0,57 

            Ννζειεπηέο αλά θιίλε  1,05  

Δμηηήξην Αζζελψλ   

           Γηάζηεκα Αδξάλεηαο Κιίλεο (εκέξεο) 1,70 

           Πνζνζηφ Αδξάλεηαο Κιίλεο  4,81 

Δμεηάζεηο   

           Δμεηάζεηο αλά θιίλε  366 

           Δμεηάζεηο αλά γηαηξφ  4.527  

Υεηξνπξγηθέο Δπεκβάζεηο  

           Υεηξνπξγεία αλά ηαηξφ  13,86 

           Υεηξνπξγεία αλά αζζελή  0,20 

Πεξίνδνο 

Αξηζκόο 

αλεπηπγκέλσλ 

θιηλώλ  

Ννζειεπζέληεο 

Αλαινγία 

Ννζειεπζέλησλ 

αλά κήλα 

Ηκέξεο 

λνζειείαο 

Αλαινγία 

εκεξώλ 

λνζειείαο αλά 

κήλα 

Ιαλνπάξηνο – 

Γεθέκβξηνο 2012 
33.355 2.178.007 181.500 8.782.462 731.871 

Ιαλνπάξηνο – 

Ινύιηνο 2013 
33.184 1.306.737 186.676 4.368.068 624.009 
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4. Αποτύπωση Οικονομικών Στοιχείων Μονάδων Υγείας του 
ΕΣΥ   
 

Ζ θαιχηεξε αλαθνξά θαη παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ βνεζά ηα 

ειιεληθά δεκφζηα λνζνθνκεία λα δηαηεξήζνπλ, φρη κφλν ηελ νηθνλνκηθή 

βησζηκφηεηά ηνπο, αιιά θαη λα ζπλερίζνπλ λα παξέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο 

πγείαο, παξά ηε ζπλερή κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο. Σα παξαθάησ βαζηθά 

νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, παξέρνπλ κηα εηθφλα γηα ην εάλ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία 

ιεηηνπξγνχλ πην απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά, έηζη ψζηε λε επηηχρνπλ κε 

ιηγφηεξνπο πφξνπο απφ ηα πξνεγνχκελα έηε ηνπο ίδηνπο ή πεξηζζφηεξνπο ζηφρνπο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν ζηφρνο ζα επηηεπρζεί ηειηθά, κφλν κε ηε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ 

θφζηνπο αλά αζζελή / εκέξα λνζειείαο θαη φρη κφλν ζε απφιπηε ηηκή.  

 

4.1. Γηάξζξσζε  Κφζηνπο  ζηηο Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο 
 

Απψηεξνο ζθνπφο ηεο δηνίθεζεο ελφο λνζνθνκείνπ είλαη λα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν θαη δηαρείξηζε ηνπ λνζνθνκείνπ. 

πλεπψο, νη πιεξνθνξίεο γηα ηηο λνζνθνκεηαθέο δαπάλεο, άκεζεο θαη έκκεζεο, είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, θάζε δηνίθεζε νθείιεη λα γλσξίδεη γηα ην 

λνζνθνκείν πνπ δηνηθεί ηελ δηάξζξσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο. Ζ γλψζε 

ηεο δηάξζξσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαη ε αλάιπζε απηνχ, απνηειεί γηα θάζε 

νηθνλνκηθή κνλάδα, ην πην αμηφπηζην θαη ελδεδεηγκέλν εξγαιείν, πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη κεγηζηνπνίεζε ηνπ παξαγφκελνπ 

απνηειέζκαηνο κε ην ειάρηζηε δπλαηή ρξήζε παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ.    

 

θνπφο ηεο αλάιπζεο θφζηνπο είλαη, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαθξηηψλ θαηεγνξηψλ 

θφζηνπο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ε αλάδεημε ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο. Με άιια 

ιφγηα είλαη ε ραξηνγξάθεζε ησλ θχξησλ θαηεγνξηψλ θφζηνπο, πνπ κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε κηα ζπλερή βειηίσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζαλ εξγαιείν δηνίθεζεο θαη 

ζε κηα παξάιιειε κείσζε ησλ δαπαλψλ κέζσ εμνξζνινγηζκνχ θαη θαιχηεξεο ρξήζεο 

ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θάζε κνλάδαο.  

 

Γεληθά, ην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδεη ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο θφζηνπο θαη 

θαζνξίδεη ην πνζνζηφ πξνυπνινγηζκνχ πνπ θαηαλέκεηαη ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο, αλά 
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νκάδα λνζνθνκείσλ, δηαθξίλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα πεδία, ζηα νπνία θάζε 

λνζνθνκείν κπνξεί λα εθαξκφζεη κέηξα γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο. 
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Γξάθεκα 37: Γηάξζξσζε θόζηνπο γηα θάζε θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα ην 2012 (12κελε ρξήζε) Γξάθεκα 38: Γηάξζξσζε θόζηνπο γηα θάζε θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα ην 2013 (7κελε ρξήζε) 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and Operational 

Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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4.2. Μέζν πλνιηθφ Κφζηνο αλά αζζελή θαη αλά κέξα λνζειείαο ζηηο 

Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο 
 

Σν κέζν θφζηνο αλά αζζελή, είλαη ην απνηέιεζκα ηεο θαηαλνκήο ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο ηνπ λνζνθνκείνπ ζηνλ εηήζην αξηζκφ ησλ αζζελψλ θαη απεηθνλίδεη ην 

ζχλνιν ησλ ρξεκάησλ πνπ ην λνζνθνκείν μνδεχεη γηα ηε πεξίζαιςε ηνπ αζζελή. Θα 

πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην Μέζν πλνιηθφ Κφζηνο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο, 

πιηθά θαη ππεξεζίεο, θαξκαθεπηηθφ θαη πγεηνλνκηθφ πιηθφ θηι. κε κφλε εμαίξεζε ηε 

κηζζνδνζία πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη. 

 

Ο δείθηεο απηφο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

 

 

Αληίζηνηρα, ην κέζν θφζηνο αλά εκέξα λνζειείαο, είλαη ην απνηέιεζκα ηεο 

θαηαλνκήο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ λνζνθνκείνπ ζηνλ εηήζην αξηζκφ ησλ εκεξψλ 

λνζειείαο θαη απεηθνλίδεη ην ζχλνιν ησλ ρξεκάησλ πνπ ην λνζνθνκείν μνδεχεη γηα 

θάζε εκέξα πεξίζαιςεο ελφο αζζελή. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην Μέζν πλνιηθφ 

Κφζηνο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο, πιηθά θαη ππεξεζίεο, θαξκαθεπηηθφ θαη 

πγεηνλνκηθφ πιηθφ θηι. κε κφλε εμαίξεζε ηε κηζζνδνζία πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη. 

 

Ο δείθηεο απηφο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

 

  

θένηερ)Σ(Νοζηλεςς

ζίερ) και ςπηπεθάπμακα  ςλικά, γιαΣ(Δαπάνερ
 Αζθενή ανά Κόζηορ Σςνολικό Μέζο

νοζηλείαρ) Σ(Ημέπερ

ζίερ) και ςπηπεθάπμακα  ςλικά, γιαΣ(Δαπάνερ
 Νοζηλείαρ Ημέπα ανά Κόζηορ Σςνολικό Μέζο
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4.2.1. Μέζν πλνιηθφ Κφζηνο αλά  αζζελή γηα θάζε θαηεγνξία λνζνθνκείνπ 

 
 

Γξάθεκα 39: Μέζν ζπλνιηθό θόζηνο αλά αζζελή γηα θάζε θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα ην 2012 

(12κελε ρξήζε) 
Γξάθεκα 40: Μέζν ζπλνιηθό θόζηνο αλά αζζελή γηα θάζε θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα ην 2013 

(7κελε ρξήζε) 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and Operational 

Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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4.2.2. Μέζν πλνιηθφ Κφζηνο αλά  εκέξα λνζειείαο γηα θάζε θαηεγνξία λνζνθνκείνπ 

 
 

Γξάθεκα 41: Μέζν ζπλνιηθό θόζηνο αλά εκέξα λνζειείαο γηα θάζε θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα 

ην 2012 (12κελε ρξήζε) 

Γξάθεκα 42: Μέζν ζπλνιηθό θόζηνο αλά εκέξα λνζειείαο γηα θάζε θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα 

ην 2013 (7κελε ρξήζε) 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and Operational 

Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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4.2.3. Μέζν πλνιηθφ Κφζηνο αλά αζζελή γηα θάζε θαηεγνξία δαπάλεο 

 

 
Γξάθεκα 43: Μέζν ζπλνιηθό θόζηνο αλά αζζελή γηα θάζε θαηεγνξία δαπάλεο γηα ην 2012 (12κελε 

ρξήζε) 

Γξάθεκα 44: Μέζν ζπλνιηθό θόζηνο αλά αζζελή γηα θάζε θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα ην 2013 

(7κελε ρξήζε) 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and Operational 

Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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4.2.4. Μέζν πλνιηθφ Κφζηνο αλά εκέξα λνζειείαο γηα θάζε θαηεγνξία δαπάλεο 

 

 
Γξάθεκα 45: Μέζν ζπλνιηθό θόζηνο αλά εκέξα λνζειείαο γηα θάζε θαηεγνξία δαπάλεο γηα ην 

2012 (12κελε ρξήζε) 
Γξάθεκα 46: Μέζν ζπλνιηθό θόζηνο αλά εκέξα λνζειείαο γηα θάζε θαηεγνξία δαπάλεο γηα ην 

2013 (7κελε ρξήζε) 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and Operational 

Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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4.2.5. χλνςε  ζχγθξηζεο  κέζνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη, γηα ην 2012 ην κέζν ζπλνιηθφ θφζηνο αλά 

αζζελή, γηα θάζε θαηεγνξία λνζνθνκείσλ δηακνξθψζεθε ζηα 891,81 €. Αληίζηνηρα γηα 

ην πξψην 7κελν ηνπ 2013, ην θφζηνο απηφ δηακνξθψζεθε ζηα 793 €. Παξαηεξνχκε 

δειαδή φηη, ην κέζν ζπλνιηθφ θφζηνο παξνπζηάδεη κηα πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 11%. Ζ 

πηψζε απηή νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ησλ αζζελψλ ζηα 

δεκφζηα λνζνθνκεία, ιφγσ ησλ δπζρεξψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Παξάιιεια φκσο, 

κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αζζελψλ, είλαη ζε εμέιημε θαη κηα πξνζπάζεηα κείσζεο 

ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο παξάγσγεο ησλ κνλάδσλ πγείαο, σο απνηέιεζκα ηεο ζπλνιηθήο 

κείσζεο πνπ έρεη ππνζηεί ν ζπλνιηθφο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηηο δαπάλεο πγείαο, 

ε νπνία έρεη κεζνζηαζκηθά αλέιζεη ζε -9,06%.  

   

πκπέξαζκα αλάιπζεο: Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, πξνθχπηνπλ πνιχ κεγάιεο 

απνθιίζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ λνζνθνκείσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη φηη, ην αλά εκέξα θφζηνο, ζηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία αλέξρεηαη ζε 

30,87 € γηα ην 2012 απμαλφκελν ειάρηζηα ζε 31 € γηα ην 2013, ζε αληίζεζε κε ηα 

νθζαικνινγηθά θαη δεξκαηνινγηθά λνζνθνκεία, ηα νπνία εκθαλίδνπλ ην κεγαιχηεξν 

θφζηνο. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή, νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν, ζην γεγνλφο φηη ηα 

δεξκαηνινγηθά θαη νθζαικνινγηθά λνζνθνκεία είλαη θαηά  θχξησο επεκβαηηθά ζε 

πεξηζηαηηθά, ηα νπνία ρξίδνπλ λνζειείαο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κηθξφηεξεο αθφκα θαη 

ηεο κηαο εκέξαο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη, ην ζπλνιηθφ θφζηνο, ην νπνίν είλαη 

απμεκέλν, ιφγσ ηεο χπαξμεο θαη επεκβαηηθήο δηαδηθαζίαο λα ζπγθεληξψλεηαη εμ 

νινθιήξνπ ζε κηα κέξα λνζειείαο θαη λα κελ επηκεξίδεηαη, θάηη πνπ ζπκβαίλεη θαηά 

θφξνλ ζηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία, ζηα νπνία ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ λνζειεπφκελσλ 

είλαη ρακεινχ επεκβαηηθνχ θφζηνπο θαη καθξάο δηάξθεηαο λνζειείαο. 

Δπηπξφζζεηα, ηνλίδεηαη φηη, φηαλ ν επηκεξηζκφο ηνπ θφζηνπο, έγηλε ζε επίπεδν 

θαηεγνξίαο δαπάλεο θαη φρη λνζνθνκείνπ, ην ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε έδεημε φηη ην 

θαξκαθεπηηθφ θφζηνο ελφο λνζνθνκείνπ απνηειεί κε ηεξάζηηα δηαθνξά ην πςειφηεξν 

αλά θαηεγνξία θφζηνο ιεηηνπξγίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη κε γλψκνλα πάληα ηελ 

δηαζθάιηζε επαξθνχο θαη πνηνηηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο πξνο ηνπο πνιίηεο, 

γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα εμνηθνλφκεζεο ηνπ θαξκαθεπηηθνχ θφζηνπο, κε ηε ρξήζε 

γελνζήκσλ θαξκάθσλ ζηε ζέζε ησλ αθξηβφηεξσλ πξσηνηχπσλ. 
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Πξόβιεκα πνπ δηαπηζηώλεηαη: Σν θαξκαθεπηηθφ θφζηνο ελφο λνζνθνκείνπ, απνηειεί 

κε ηεξάζηηα δηαθνξά ην πςειφηεξν αλά θαηεγνξία θφζηνο ιεηηνπξγίαο. Σν γεγνλφο 

απηφ, επηβαξχλεηαη ηδηαίηεξα θαη κε εμσλνζνθνκεηαθνχο αζζελείο, νη νπνίνη 

πξαγκαηνπνηνχλ ζεξαπείεο πςεινχ θφζηνπο (HIV, αληηθαξθηληθά ζρήκαηα, ζεξαπείεο 

απμεηηθήο νξκφλεο, ζεξαπείεο ζθιήξπλζεο θαηά πιαθά θιπ), ζε ηδησηηθά λνζνθνκεία 

ζηα νπνία γίλεηαη ζπληαγνγξάθεζε, ε νπνία φκσο εθηειείηαη απφ δεκφζηα λνζνθνκεία 

κεηαθπιίσληαο νπζηαζηηθά έλα ηεξάζηην θφζηνο απφ ηα ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα ζηα 

δεκφζηα λνζνθνκεία. 
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4.3. Μέζν Κφζηνο αλαιψζεσλ αλά αζζελή γηα θάζε θαηεγνξία λνζνθνκείνπ 
 

Γηα ηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο πνπ αληηκεησπίδεη έλα λνζνθνκείν θαη δεδνκέλνπ φηη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ελφο λνζνθνκείνπ δελ είλαη 

ελδεηθηηθφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθξνψλ πνπ παξνπζηάδεη, ζα ήηαλ πην ζπλεηφ λα θαζνξίζνπκε ην θφζηνο ζηφρν, ην νπνίν ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ζα ήηαλ ε ζεξαπεία ελφο αζζελνχο παξά ην ζπλνιηθφ θφζηνο.  

 

Σν κέζν θφζηνο πιηθψλ θαη θαξκάθσλ αλά αζζελή, ππνδειψλεη ην άκεζν πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνπ δαπαλψληαη γηα έλαλ κέζν αζζελή θαηά ηε 

ζεξαπεία ηνπ. Ο δείθηεο πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ηνπ εηήζηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο πιηθψλ θαη θαξκάθσλ ελφο λνζνθνκείνπ κε ηνλ εηήζην 

αξηζκφ ησλ λνζειεπφκελσλ αζζελψλ. Οη άιινη δχν παξαθάησ δείθηεο εθθξάδνπλ ην θφζηνο πνπ αλαθέξζεθε αλσηέξσ ζε φξνπο θφζηνπο αλά 

εκέξεο λνζειείαο ησλ αζζελψλ θαη απηφ ην θφζηνο μαλά σο έλα πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο πιηθψλ θαη θαξκάθσλ, φπσο απηφ ζπιιέγεηαη 

απφ φια ηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο ην ζπγθεθξηκέλν έηνο. 
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4.3.1.  Μέζν Κφζηνο αλαιψζεσλ αλά αζζελή γηα θάζε θαηεγνξία λνζνθνκείνπ 

  
Γξάθεκα 47: Μέζν θόζηνο γηα πιηθά θαη θάξκαθα αλά αζζελή γηα θάζε θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ 

γηα ην 2012 (12κελε ρξήζε) 
Γξάθεκα 48: Μέζν θόζηνο γηα πιηθά θαη αλαιώζηκα αλά αζζελή γηα θάζε θαηεγνξία 

Ννζνθνκείνπ γηα ην 2013 (7κελε ρξήζε) 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and Operational 

Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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Γξάθεκα 49: Σάζε θόζηνπο γηα πιηθά θαη θάξκαθα αλά αζζελή γηα ην 2012 (12κελε ρξήζε) Γξάθεκα 50: Σάζε θόζηνπο γηα πιηθά θαη αλαιώζηκα αλά αζζελή γηα ην 2013 (7κελε ρξήζε) 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and Operational 

Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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4.3.2.  Μέζν Κφζηνο αλαιψζεσλ αλά εκέξα λνζειείαο γηα θάζε θαηεγνξία λνζνθνκείνπ 

 

 
Γξάθεκα 51: Μέζν θόζηνο γηα πιηθά θαη θάξκαθα αλά εκέξα λνζειείαο γηα θάζε θαηεγνξία 

Ννζνθνκείνπ γηα ην 2012 (12κελε ρξήζε) 

Γξάθεκα 52: Μέζν θόζηνο γηα πιηθά θαη αλαιώζηκα αλά εκέξα λνζειείαο γηα θάζε θαηεγνξία 

Ννζνθνκείνπ γηα ην 2013 (7κελε ρξήζε) 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and Operational 

Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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Γξάθεκα 53: Σάζε θόζηνπο γηα πιηθά θαη θάξκαθα αλά εκέξα λνζειείαο γηα ην 2012 (12κελε 

ρξήζε) 

Γξάθεκα 54: Σάζε θόζηνπο γηα πιηθά θαη αλαιώζηκα αλά εκέξα λνζειείαο γηα ην 2013 (7κελε 

ρξήζε) 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and Operational 

Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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4.3.3. χλνςε  ζχγθξηζεο  κέζνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο αλαιψζεσλ 

Ζ ζχγθξηζε πνπ παξαηίζεηαη απφ ηνπο αλσηέξσ πίλαθεο δελ είλαη πιήξσο δηαθξηηή, 

γηαηί ε θαηαγξαθή ησλ αλαιψζεσλ γηα ην 2012, φπνπ θαη μεθίλεζε ε ζπζηεκαηηθή 

θαηαγξαθή γηλφηαλ γηα έλα ζχλνιν αλαιψζεσλ, πνπ πεξηιάκβαλε αλαιψζηκα πιηθά θαη 

θάξκαθα. Λφγσ φκσο ηεο κεγάιεο ζπκκεηνρήο ησλ θαξκάθσλ ζην ζπλνιηθφ θφζηνο 

λνζειείαο θαη ηεο αλάγθεο γηα ηδηαίηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ θαξκαθεπηηθνχ θφζηνπο 

άιιαμε γηα ην 2013 ν ηξφπνο θαηαγξαθήο ζε ζπλελλφεζε θαη κε ηα ηερληθά θιηκάθηα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ζθνπφ λα ππάξρεη κηα πην μεθάζαξε εηθφλα ησλ 

αλαιψζεσλ (πιελ ησλ θαξκάθσλ). Παξά ηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαηαγξαθήο 

αλαιψζηκσλ, βιέπνπκε φηη γηα ην 2012 ην κέζν ζπλνιηθφ θφζηνο αλαιψζεσλ ελφο 

αζζελή θπκαηλφηαλ ζηα 700 € (αλαιψζεηο + θάξκαθα) κε ην θφζηνο απηφ λα 

δηακνξθψλεηαη ζε 327 € γηα ην 7κελν ηνπ 2013(αλαιψζεηο).Αλ ζην αλσηέξσ πνζφ γηα 

ην 2013 ζπλππνινγίζνπκε ην κέζν θφζηνο θαξκάθσλ γηα ην 2013, ην νπνίν φπσο ζα 

παξνπζηαζηεί ζηελ επφκελε ελφηεηα δηακνξθψζεθε ζε 305 €, παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη 

κηα κείσζε ηνπ κέζνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο αλαιψζεσλ θαηά 68 € πεξίπνπ (10%).  Ζ 

δαπάλε βέβαηα φπσο παξαηεξνχκε, εκθαλίδεη απμεηηθή ηάζε θάηη πνπ νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα, πσο ζην ηέινο ηνπ έηνπο (2013) ε δηαθνξά ζα έρεη δηακνξθσζεί ζε πνιχ 

κηθξφηεξα επίπεδα.  

 
πκπέξαζκα αλάιπζεο: Σα αλαιψζηκα απνηεινχλ έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θφζηνο γηα 

έλα λνζνθνκείν. χκθσλα κε πξνεγνχκελα γξαθήκαηα (γξαθήκαηα 45-48), ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αλαισζίκσλ απηψλ απνηειείηαη απφ θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα. 

Ζ ακέζσο επφκελε θαηεγνξία αλαισζίκσλ, ε νπνία δεκηνπξγεί πςειή επηβάξπλζε ζην 

ηειηθφ θφζηνο αλά αζζελή είλαη ηα αληηδξαζηήξηα. Ζ θαηεγνξία ησλ αληηδξαζηεξίσλ 

εκθαλίδεη θφζηνο ππεξδηπιάζην ηνπ θφζηνπο ησλ νξζνπεδηθψλ πιηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηα λνζνθνκεία, ην νπνίν θξίλεηαη ηδηαίηεξα πςειφ ζε ζρέζε κε ην κέζν 

ζπλνιηθφ θφζηνο αλά αζζελή.  

 

Πξόβιεκα πνπ δηαπηζηώλεηαη: Ζ θαηεγνξία ησλ αληηδξαζηεξίσλ εκθαλίδεη πςειή 

δαπάλε ζε ζρέζε κε ην κέζν ζπλνιηθφ θφζηνο αλά αζζελή, ε νπνία νθείιεηαη ελ κέξε 

θαη ζε ειιηπήο δηαδηθαζίεο πνηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία.  
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4.4. Μέζν Κφζηνο Φαξκάθσλ γηα θάζε θαηεγνξία λνζνθνκείνπ 
 

Ηζηνξηθά, θαη ζρεδφλ ζε φια ηα λνζνθνκεία, ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε απνηειεί έλα κεγάιν θαη απμαλφκελν κέξνο δαπαλψλ. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, απηφ αληαλαθιά πεξηζζφηεξν απφ 35% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ην κέζν θφζηνο γηα θάξκαθα αλά αζζελή απνηειεί 

βαζηθφο δείθηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ εθείλσλ ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνζπαζήζνπλ πεξαηηέξσ γηα ηε κείσζε ηεο 

θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηνπ ζπλνιηθνχο θφζηνπο, ρσξίο λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηεο πνηφηεηαο πεξίζαιςεο ηνπ αζζελή.  

 

Απηφο ν δείθηεο παξνπζηάδεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε λνζνθνκείνπ ζηε ζπλνιηθή θαξκαθεπηηθή δαπάλε. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ επίζεο 

ζπγθξίζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο παξάγνληεο/δείθηεο φπσο ν «πλνιηθφο αξηζκφο ησλ λνζειεπφκελσλ αζζελψλ ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ» 

θηι.  
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4.4.1. Μέζν Κφζηνο Φαξκάθσλ αλά αζζελή γηα θάζε θαηεγνξία λνζνθνκείνπ 

 
 

Γξάθεκα 55: Μέζν Κόζηνο Φαξκαθεπηηθνύ θόζηνπο αλά αζζελή γηα θάζε θαηεγνξία 

Ννζνθνκείνπ γηα ην 2012 (12κελε ρξήζε) 
Γξάθεκα 56: Μέζν Κόζηνο Φαξκαθεπηηθνύ θόζηνπο αλά αζζελή γηα θάζε θαηεγνξία 

Ννζνθνκείνπ γηα ην 2013 (7κελε ρξήζε) 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and Operational 

Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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Γξάθεκα 57: Σάζε θόζηνπο γηα θάξκαθα αλά αζζελή γηα ην 2012 (12κελε ρξήζε) Γξάθεκα 58: Σάζε θόζηνπο γηα θάξκαθα αλά αζζελή γηα ην 2013 (7κελε ρξήζε) 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and Operational 

Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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4.4.2. Μέζν Κφζηνο Φαξκάθσλ αλά εκέξα λνζειείαο γηα θάζε θαηεγνξία λνζνθνκείνπ 

  
Γξάθεκα 59: Μέζν Κόζηνο Φαξκαθεπηηθνύ θόζηνπο αλά εκέξα λνζειείαο γηα θάζε θαηεγνξία 

Ννζνθνκείνπ γηα ην 2012 (12κελε ρξήζε) 
Γξάθεκα 60: Μέζν Κόζηνο Φαξκαθεπηηθνύ θόζηνπο αλά εκέξα λνζειείαο γηα θάζε θαηεγνξία 

Ννζνθνκείνπ γηα ην 2013 (7κελε ρξήζε) 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and Operational 

Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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Γξάθεκα 61: Σάζε θόζηνπο γηα θάξκαθα αλά εκέξα λνζειείαο γηα ην 2012 (12κελε ρξήζε) Γξάθεκα 62: Σάζε θόζηνπο γηα θάξκαθα αλά εκέξα λνζειείαο γηα ην 2013 (7κελε ρξήζε) 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and Operational 

Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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4.4.3. χλνςε  ζχγθξηζεο  κέζνπ θφζηνπο Φαξκάθσλ 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ δηαγξάκκαηα, ην κέζν θαξκαθεπηηθφ θφζηνο αλά 

αζζελή, δηακνξθψζεθε γηα ην 2012 ζηα 337,98 € κε ην θφζηνο απηφ λα ππνρσξεί ζηα 

305 € γηα ην 2013. Δπεηδή φκσο, ε ηάζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο γηα ην 2013 

παξνπζηάδεηαη απμεηηθή ε δηαθνξά απηή ,είλαη ζίγνπξν φηη ζα κεησζεί αηζζεηά κέρξη 

ηελ ιήμε ηνπ έηνπο. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε δηαηεξείηαη 

ζηαζεξή, δεδνκέλεο ηεο κεγάιεο αχμεζεο ηεο πξνζέιεπζεο αζζελψλ πνπ παξαηεξείηαη 

ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία. Μάιηζηα, εδψ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη, ε πξνζέιεπζε απηή ζηα 

δεκφζηα λνζνθνκεία γίλεηαη φρη κφλν γηα λνζειεία, αιιά αθφκα θαη γηα ηελ πξνκήζεηα 

αθξηβψλ θαξκάθσλ γηα εμσλνζνθνκεηαθή ζεξαπεία. ιφγσ ηεο άξλεζεο πνιιψλ 

ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ λα πξνκεζεπηνχλ ηα ζθεπάζκαηα απηά, λα ηα ρνξεγήζνπλ κε 

πίζησζε ζηνπο αζζελείο ηνπο γηα λα ηα πιεξσζνχλ ζηε ζπλέρεηα απφ ηε δεκφζηα 

αζθάιηζε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηνχ, απνηειεί ην γεγνλφο φηη κφλν ην κέζν 

θφζηνο εμσλνζνθνκεηαθήο θαξκαθεπηηθήο ζεξαπείαο γηα αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ 

θάπνηα κε επηζεηηθή κνξθή θαξθίλνπ θπκαίλεηαη ζε 600-700 € κεληαίσο. Ζ αχμεζε 

απηή επηβαξχλεη ππέξκεηξα ζε θαξκαθεπηηθφ θφζηνο ηα δεκφζηα λνζνθνκεία. Παξφια 

απηά, παξαηεξνχκε φηη ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε, φρη κφλν δελ απμάλεηαη, αιιά 

δηαηεξείηαη γηα ην πξψην 7κελν ηνπ 2013 ζε κεησκέλα επίπεδα. Απηφ εμεγείηαη κέζσ 

ηεο κείσζεο ηνπ θαξκαθεπηηθνχ θφζηνπο κε ηε ρξήζε γελνζήκσλ, θαζψο θαη ηεο 

νξζνινγηθφηεξεο ρξήζεο ησλ απνζεκάησλ ησλ λνζνθνκείσλ κέζα απφ ειεθηξνληθά 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο. 

 

πκπέξαζκα αλάιπζεο: Σν θαξκαθεπηηθφ θφζηνο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία θηλείηαη ζε 

ζηαζεξά επίπεδα κεηαμχ ηνπ 2012 θαη ηνπ 2013. Απηφ νθείιεηαη, θαηά θχξην ιφγν ζε 

κηα ζεηξά δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ, φπσο είλαη ε εηζαγσγή θηελφηεξσλ γελνζήκσλ θαζψο 

θαη ν πεξηνξηζκφο θαηλνκέλσλ πξνθιηηήο δήηεζεο κέζσ ηνπ λνζνθνκεηαθνχ rebate
8
 θαη 

ηνπ clawback
9
. Σν ζηνηρεηφ απηφ, φκσο δελ αλαηξεί ην γεγνλφο φηη, ην κέζν ζπλνιηθφ 

θφζηνο αλά αζζελή γηα θάξκαθα απνηειεί ηελ πςειφηεξε (Γηαγξάκκαηα 45-48), αλά 

θαηεγνξία δαπάλε πνπ ζπληειείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ελφο αζζελή. 

Μάιηζηα, ε δαπάλε γηα θάξκαθα αλά αζζελή είλαη 3000% θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ 

                                                 
8
 ΤΑ Φ42000/14734/352/2008 (1460/Β/24.7.2008) «Απφδνζε Rebate ζχκθσλα κε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 

ηνπ Ν. 3408/2005» 
9
 Τπνπξγηθή Απφθαζε ΓΤΓ3(α)/νηθ. ΓΤ 150/01.03.2012 (681/Β/8.3.2012) «Μεραληζκφο απηφκαησλ 

επηζηξνθψλ (Claw back)» 
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αληίζηνηρε δαπάλε γηα ππεξεζίεο θχιαμεο θαη 2600% θνξέο κεγαιχηεξε απφ ππεξεζίεο 

εζηίαζεο. Απηφ θαλεξψλεη ηα ηεξάζηηα πεξηζψξηα βειηίσζεο πνπ κπνξεί λα επηηχρεη 

έλα λνζνθνκείν, κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ θαξκάθσλ κε ηα 

αληίζηνηρα γελφζεκα. 

 

Πξόβιεκα πνπ δηαπηζηώλεηαη: Ζ θαξκαθεπηηθή δαπάλε, αλ θαη δηαηεξείηαη ζηαζεξή 

εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ηδηαίηεξα πςειή ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο 

θφζηνπο  
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4.5. Κφζηνο Τπεξεζηψλ γηα θάζε θαηεγνξία λνζνθνκείνπ 
 

Όζν πςειφηεξεο είλαη νη πξφζζεηεο δαπάλεο, ηφζν πςειφηεξν είλαη θαη ην ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο γηα ην λνζνθνκείν. Σν 25% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, βαζίδεηαη ζε 

δαπάλεο γηα ππεξεζίεο. Οη παξαθάησ δείθηεο επηκεξίδνπλ άιιεο δαπάλεο γηα ππεξεζίεο 

(π.ρ. ππεξεζίεο αζθάιεηαο, ππεξεζίεο εζηίαζεο, ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ θηι.) ζηε 

πνζφηεηα ησλ αζζελψλ πνπ ιακβάλνπλ πεξίζαιςε.  

 

Όηαλ ε ηηκή ηνπ Μέζνπ Κφζηνπο Τπεξεζηψλ, αλά αζζελή θαη αλά εκέξα λνζειείαο, 

παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα, ζεκαίλεη φηη, ν φγθνο ησλ αζζελψλ αξθεί γηα ηε θάιπςε 

απηψλ ησλ επηπιένλ δαπαλψλ. Δάλ είλαη πςειή ε πεξηνρή ηνπ θφζηνπο θαη ρακειφο ν 

αξηζκφο ησλ αζζελψλ πνπ ζεξαπεχνληαη, ηφηε ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ε ιεηηνπξγία 

ησλ λνζνθνκείσλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξάιιεια, ε αλάζεζε ζε ηξίηνπο επηθνπξηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ, απνηειεί 

θνηλή δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία λα ειέγμνπλ ηηο απμαλφκελεο 

δαπάλεο. Με ηε δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο, έλαο εμσηεξηθφο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ 

επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηε παξνρή ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο, γηα παξάδεηγκα 

ππεξεζίεο αζθάιεηαο γηα ην λνζνθνκείν. Σν ζθεπηηθφ ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο είλαη φηη, 

ν εμσηεξηθφο θνξέαο κπνξεί λα ειαρηζηνπνηήζεη ην θφζηνο θαη λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα γηα ην λνζνθνκείν, κε ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Καηά 

ζπλέπεηα, επηηξέπεη ζηε δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ λα επηθεληξσζεί απνθιεηζηηθά ζηε 

παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, πνπ παξακέλεη πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο.  
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Έλαο δείθηεο πνπ δείρλεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο επηθνπξηθψλ ππεξεζηψλ ελφο 

λνζνθνκείνπ, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ θιηλψλ, ηνλ αξηζκφ ησλ λνζειεπφκελσλ 

αζζελψλ ή ζε ζχγθξηζε κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο, ζα κπνξνχζε λα παξέρεη κηα ζθέςε γηα 

ην αλ ππάξρεη ππεξηηκνιφγεζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Απηφο ν δείθηεο κπνξεί λα 

εμεγήζεη:  

 θαηά πφζνλ είλαη αλαγθαίν λα παξέρνληαη απηέο νη ππεξεζίεο απφ εμσηεξηθνχο 

αλαδφρνπο,  

 εάλ απηέο θαιχπηνληαη απφ ηκήκαηα εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηα 

απνηειέζκαηα είλαη πςειά,  

 εάλ νη κεκνλσκέλνη αλάδνρνη ελφο λνζνθνκείνπ είλαη απνηειεζκαηηθνί ζε 

αληίζεζε κε απηνχο ελφο άιινπ κε παξφκνηα ρσξεηηθφηεηα,  

 εάλ ππάξρεη αλάγθε γηα αιιαγή ζηελ απειεπζέξσζε ππεξεζηψλ.  
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4.5.1. Μέζν Κφζηνο Τπεξεζηψλ αλά αζζελή γηα θάζε θαηεγνξία λνζνθνκείνπ 

  
Γξάθεκα 63: Μέζν Κόζηνο Τπεξεζηώλ αλά αζζελή γηα θάζε θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα ην 2012 

(12κελε ρξήζε) 

Γξάθεκα 64: Μέζν Κόζηνο Τπεξεζηώλ αλά αζζελή γηα θάζε θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ γηα ην 2013 

(7κελε ρξήζε) 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and Operational 

Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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4.5.2. Μέζν Κφζηνο  Τπεξεζηψλ αλά εκέξα λνζειείαο γηα θάζε θαηεγνξία λνζνθνκείνπ 

 
 

Γξάθεκα 65: Μέζν Κόζηνο Τπεξεζηώλ αλά εκέξα λνζειείαο γηα θάζε θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ 

γηα ην 2012 (12κελε ρξήζε) 

Γξάθεκα 66: Μέζν Κόζηνο Τπεξεζηώλ αλά εκέξα λνζειείαο γηα θάζε θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ 

γηα ην 2013 (7κελε ρξήζε) 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and Operational 

Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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4.5.3. Μέζν. Κφζηνο Τπεξεζηψλ Φχιαμεο αλά αζζελή γηα θάζε θαηεγνξία λνζνθνκείνπ 

 

  
Γξάθεκα 67: Μέζν Κόζηνο Τπεξεζηώλ Φύιαμεο αλά αζζελή γηα θάζε θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ 

γηα ην 2012 (12κελε ρξήζε) 
Γξάθεκα 68: Μέζν Κόζηνο Τπεξεζηώλ Φύιαμεο αλά αζζελή γηα θάζε θαηεγνξία Ννζνθνκείνπ 

γηα ην 2013 (7κελε ρξήζε) 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and Operational 

Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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4.5.4. Μέζν Κφζηνο Τπεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο αλά αζζελή γηα θάζε θαηεγνξία λνζνθνκείνπ 

 

 
 

Γξάθεκα 69: Μέζν Κόζηνο Τπεξεζηώλ Καζαξηόηεηαο αλά αζζελή γηα θάζε θαηεγνξία 

Ννζνθνκείνπ γηα ην 2012 (12κελε ρξήζε) 

Γξάθεκα 70: Μέζν Κόζηνο Τπεξεζηώλ Καζαξηόηεηαο αλά αζζελή γηα θάζε θαηεγνξία 

Ννζνθνκείνπ γηα ην 2013 (7κελε ρξήζε) 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and Operational 

Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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4.5.5. Κφζηνο Τπεξεζηψλ Φχιαμεο αλά εκέξα λνζειείαο γηα θάζε θαηεγνξία λνζνθνκείνπ 

 

  
Γξάθεκα 71: Μέζν Κόζηνο Τπεξεζηώλ Φύιαμεο αλά εκέξα λνζειείαο γηα θάζε θαηεγνξία 

Ννζνθνκείνπ γηα ην 2012 (12κελε ρξήζε) 
Γξάθεκα 72: Μέζν Κόζηνο Τπεξεζηώλ Φύιαμεο αλά εκέξα λνζειείαο γηα θάζε θαηεγνξία 

Ννζνθνκείνπ γηα ην 2013 (7κελε ρξήζε) 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and Operational 

Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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4.5.6. Κφζηνο Τπεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο αλά εκέξα λνζειείαο γηα θάζε θαηεγνξία λνζνθνκείνπ 

 

 
 

Γξάθεκα 73: Μέζν Κόζηνο Τπεξεζηώλ Καζαξηόηεηαο αλά εκέξα λνζειείαο  γηα θάζε θαηεγνξία 

Ννζνθνκείνπ γηα ην 2012 (12κελε ρξήζε) 

Γξάθεκα 74: Μέζν Κόζηνο Τπεξεζηώλ Καζαξηόηεηαο αλά εκέξα λνζειείαο  γηα θάζε θαηεγνξία 

Ννζνθνκείνπ γηα ην 2013 (7κελε ρξήζε) 

Πηγή: 1)Monitoring Financial and Operational Performance of Hellenic Public Hospitals, January-December 2012, 2)Monitoring Financial and Operational 

Performance of Hellenic Public Hospitals, January-July 2013 
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4.5.7. χλνςε  ζχγθξηζεο  κέζνπ  θφζηνπο Τπεξεζηψλ 

 
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη, γηα ην 2012, ην κέζν ζπλνιηθφ θφζηνο 

ππεξεζηψλ αλά αζζελή δηακνξθψζεθε ζε 191,72 €, ελψ ην αληίζηνηρν πνζφ γηα ην 2013 

δηακνξθψζεθε ζε 161 €. Βιέπνπκε δειαδή κηα κείσζε ηνπ κέζνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

θαηά 15%. Παξάιιεια, ην ειάρηζην κέζν θφζηνο ππεξεζηψλ αλά αζζελή ην εκθαλίδνπλ 

ζηαζεξά θαη ην 2012 θαη ην 2013 ηα Γεληθά Ννζνθνκεία κε 201-300 θιίλεο ζηα 154 €. 

Με ηα θέληξα απνθαηάζηαζεο λα βξίζθνληαη ζηνλ αληίπνδα εκθαλίδνληαο κέζν θφζηνο 

αλά αζζελή 843 €.  

 

πκπέξαζκα αλάιπζεο: Απφ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ 

νη αθξαίεο ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην ζχλνιν ησλ λνζνθνκείσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ θαηαγξάθεη σο ειάρηζην κέζν θφζηνο ππεξεζηψλ αλά αζζελή 

ηα 154 €, ηα νπνία ηα εκθαλίδνπλ ζηαζεξά θαη ην 2012 θαη ην 2013 ηα Γεληθά 

Ννζνθνκεία κε 201-300 θιίλεο. ηνλ αληίπνδα, βξίζθνληαη ηα θέληξα απνθαηάζηαζεο 

ηα νπνία εκθαλίδνπλ κέζν θφζηνο αλά αζζελή 843 €. Παξαηεξείηαη, δειαδή κηα 

θνζηνινγηθή δηαθνξά 689 € αλά αζζελή. Ζ δηαθνξά απηή, σο πξνο ην κεγάιν θφζηνο 

πνπ εκθαλίδνπλ ηα θέληξα απνθαηάζηαζεο,  νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ κηθξφ αξηζκφ 

αζζελψλ ιφγσ καθξνρξφληαο λνζειείαο, ζηνλ νπνίν επηκεξίδεηαη ην ζχλνιν ηνπ 

θφζηνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο, ε ρακειφηεξε ηηκή βξίζθεηαη ζε κηα θαηεγνξία 

λνζνθνκείσλ (201-300 θξεβάηηα), πνπ δελ απνηειεί εηδηθή θαηεγνξία, ε νπνία ζα 

κπνξνχζε λα εμεγήζεη κέζσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ην κηθξφ απηφ κέζν θφζηνο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, θαίλεηαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν φηη, ε ζπγθεθξηκέλε δνκή αμηνπνηεί κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνπο παξαγσγηθνχο πφξνπο πνπ δαπαλάεη γηα ππεξεζίεο. 

Αληίζεηα, κεγαιχηεξεο δνκέο πνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 

αζζελψλ θαη θαηά ζπλέπεηα λα επηκεξίζνπλ ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ ην ζπλνιηθφ εηήζην 

θφζηνο ππεξεζηψλ  εκθαλίδνπλ αξθεηά πην απμεκέλν θφζηνο. Δίλαη δειαδή ζαθέο φηη, 

νη θνζηνινγηθέο αλάγθεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ  γηα λνζνθνκεία κεγέζνπο 201-300 

θξεβαηηψλ εκθαλίδεη ηελ θαιχηεξε αλαινγία ζε ζρέζε κε ηηο παξαγσγηθέο ηνπο 

δπλαηφηεηεο, κεηψλνληαο αληίζηνηρα ην θφζηνο αδξάλεηαο, ιφγσ ππνιεηηνπξγίαο δνκψλ 

ηνπ, νη νπνίεο δελ εμππεξεηνχλ κελ αζζελείο αιιά επηβαξχλνπλ κε θφζηνο παξνρήο 

ππεξεζηψλ, φπσο ε θχιαμε θαη ε θαζαξηφηεηα. 
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Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί εδψ φηη, ε κείσζε, ε νπνία πξναλαθέξζεθε νθείιεηαη θαηά 

θχξην ιφγν ζηελ αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, ιφγσ ησλ δπζρεξψλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, κε απνηέιεζκα ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο ζε κεγαιχηεξν 

αξηζκφ πνιηηψλ θαη φρη ηφζν ζηε κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο πνπ έρεη 

ζπληειεζηεί ην ηειεπηαίν δηάζηεκα κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ θαηψηαηνπ εκεξνκηζζίνπ θαη 

ηεο θαηάξγεζεο πνιιψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ. Ζ θαζπζηέξεζε απηή νθείιεηαη θαηά 

θχξην ιφγν ζηε δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηα πεξηζζφηεξα 

λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ, κε ηδησηηθέο εηαηξείεο, ζηηο νπνίεο έρνπλ γίλεη ζπγθεθξηκέλεο 

πξνβιέςεηο κηζζνινγηθνχ θφζηνπο, νη νπνίεο δελ έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί αθφκα ζηα 

λέα δεδνκέλα.  

 

Πξόβιεκα πνπ δηαπηζηώλεηαη: Σν θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ παξνπζηάδεη έληνλεο 

απνθιίζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ λνζνθνκείσλ, κε απνηέιεζκα λα είλαη 

δχζθνινο ν θεληξηθφο ζπληνληζκφο πνπ ζα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξεο εμνηθνλνκήζεηο. 
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5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ & ΠΡΟΣΑΕΙ ΕΠΙΛΤΗ 

 
 Πξόβιεκα πνπ δηαπηζηώλεηαη: Ζ κέζε δηάξθεηα λνζειείαο ζαλ κέγεζνο 

εμαθνινπζεί λα παξακέλεη πςειφ ιφγν ζπγθεθξηκέλσλ παζνγελεηψλ ηνπ 

δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Μηα απφ απηέο είλαη ε ειιηπήο νξγάλσζε ζηνλ 

ηνκέα ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ παξαηεξείηαη ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία. Παξάδεηγκα 

ησλ θαζπζηεξήζεσλ απηψλ, απνηειεί ε θαζπζηέξεζε ηελ νπνία πθίζηαηαη έλαο 

αζζελήο, ν νπνίνο έρεη εηζαρζεί σο ρεηξνπξγηθφ πεξηζηαηηθφ. Πξηλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ αλαγθαίνπ ρεηξνπξγείνπ, είλαη απαξαίηεηε ε 

πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζεηξάο ηππηθψλ εμεηάζεσλ, ρσξίο φκσο λα παξέρεηαη 

απηφκαηα πξνηεξαηφηεηα ζηνλ αζζελή απηφ. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα 

παξακέλεη ν αζζελήο κηα έσο δπν κέξεο παξαπάλσ, δεζκεχνληαο θαη ηελ 

αληίζηνηρε θιίλε κέρξη λα νινθιεξσζνχλ νη απαξαίηεηεο εμεηάζεηο, απμάλνληαο 

παξάιιεια θαη ηελ κέζε δηάξθεηα λνζειείαο. Ο ρξφλνο απηφο, απνηειεί λεθξφ 

ρξφλν γηα ην λνζνθνκείν, ελψ παξάιιεια ε θιίλε ε νπνία είλαη δεζκεπκέλε δελ 

κπνξεί λα θηινμελήζεη επφκελν πεξηζηαηηθφ 

 

 Πξόηαζε επίιπζεο: Γηα ηελ επίιπζε ηνπ αλσηέξσ πξνβιήκαηνο είλαη 

απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία δηαδηθαζηψλ ζηελ θηινζνθία, φρη απιψο ηεο 

δηεθπεξαίσζεο ησλ αλαγθψλ ελφο πεξηζηαηηθνχ αιιά ηεο απνδνηηθφηεξεο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ. χκθσλα κε ηε ζπζηεκηθή ζεσξία ηνπ Donabedian,
10

 ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο δηαθξίλνληαη ηξία ζπζηαηηθά ζηνηρεία: ε δνκή (αλζξψπηλνη 

πφξνη θαη εγθαηαζηάζεηο-ππνδνκέο), νη δηαδηθαζίεο (νξγάλσζε, ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο) θαη ηα απνηειέζκαηα (ησλ δξάζεσλ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ). ε θάζε θαηεγνξία ππάξρνπλ πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ, φπσο ε εθπαίδεπζε θαη ηα ρξφληα εκπεηξίαο ησλ 

ηαηξψλ, νη ρξφλνη αλακνλήο ησλ αζζελψλ, ε αθξίβεηα ησλ κεραλεκάησλ, ν 

βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ αζζελψλ, ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ ζεξαπεηψλ θ.ά., 

αξθεί λα εληνπηζηνχλ ηα θξίζηκα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 

θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα νξηζηνχλ πξφηππα θαιήο πξαθηηθήο, δείθηεο 

αμηνιφγεζεο θαη δξάζεηο ζπκκφξθσζεο. Ζ θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε 

αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θιηληθήο πξαθηηθήο, εθηφο απφ ηελ 

                                                 
10

 DONABEDIAN A. The quality of care: How can it be assessed? JAMA 1988 
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πεηζαξρία πνπ επηβάιιεη, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

επίιπζε θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ζα πξέπεη λα 

αξρίζνπλ ζηαδηαθά λα εθαξκφδνληαη ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία δηαδηθαζίεο θαη 

εθαξκνγέο πνηφηεηαο. Μηα απφ απηέο ηηο κεζνδνινγίεο πνπ κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε βειηίσζε ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη 

λα απμήζνπλ θαηαθφξπθα ηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο 

είλαη ε κεζνδνινγία πνηφηεηαο 6ζ. Ζ εθαξκνγή ηεο κάιηζηα ζα κπνξνχζε λα 

γίλεη, είηε κέζσ ηεο αλαδξνκηθήο πξνζέγγηζεο έμη ζίγκα (OMABE) πνπ ζα 

ζηνρεχζεη ζηελ βειηίσζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ δηαδηθαζηψλ, είηε κέζσ ηεο 

δπλακηθήο πξνζέγγηζεο έμη ζίγκα (DFSS) κε ηελ νπνία ζα δεκηνπξγεζνχλ λέεο 

αλαζρεδηαζκέλεο θαη πην απνδνηηθέο δηαδηθαζίεο    

 

 Πξόβιεκα πνπ δηαπηζηώλεηαη: ηηο αζηηθέο πεξηνρέο εκθαλίδεηαη απμεκέλε 

δήηεζε γηα δηαζέζηκεο θιίλεο, νη νπνίεο φκσο αλ θαη ππάξρνπλ, πιηθνηερληθά δελ 

κπνξνχλ λα θαιπθηνχλ γηαηί δελ ππάξρεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα λα ηηο 

ζηειερψζεη. Παξάιιεια, ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο εκθαλίδνληαη αληίζηνηρεο 

ειιείςεηο ζε απαξαίηεην πξνζσπηθφ αιιά ζε αληίζεζε κε ηηο αζηηθέο πεξηνρέο ε 

δήηεζε γηα ππεξεζίεο πγείαο είλαη δπζαλάινγα κηθξή ζε ζρέζε κε ηηο ππνδνκέο 

πνπ ππάξρνπλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο απηέο. 

 

 Πξόηαζε επίιπζεο: Γηα ηηο αζηηθέο πεξηνρέο πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα εζληθφ 

ζρέδην δξάζεο ζε ζπλέρεηα αληίζηνηρσλ ζρεδίσλ πνπ είραλ θαηαηεζεί ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα 
11

, ην νπνίν ζα θαηαγξάςεη ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ 

θιηλψλ πνπ ελψ είλαη δηαζέζηκεο πιηθνηερληθά δελ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ 

ιφγν έιιεηςεο πξνζσπηθνχ. Σν εζληθφ απηφ ζρέδην ζα θαηεγνξηνπνηήζεη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηεη ην πγεηνλνκηθφ πξνθίι θάζε πεξηνρήο ζηελ νπνία 

εκθαλίδνληαη ειιείςεηο (πρ. Ζ αλάγθε ζηειέρσζεο κνλάδσλ εληαηηθήο 

ζεξαπείαο ζα είλαη πην ςειά σο πξνο ηελ βαξχηεηα θάιπςεο ζε ζρέζε κε κηα 

δεξκαηνινγηθή θιηληθή). ηε ζπλέρεηα νη ειιείςεηο απηέο ζα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

3εηεο πιάλν ζηειέρσζεο (ην νπνίν είλαη ζχκθσλν κε ηνπο φξνπο ηνπ 

Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο), ζχκθσλα κε ην 

νπνίν ζα πξνζιεθζεί ην αληίζηνηρν πξνζσπηθφ. ηνλ πξνγξακκαηηζκφ απηφ, ζα 

                                                 
11

 Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηε Γεκφζηα Τγεία 2008-2012  
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πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ε ηάζε πνπ εκθαλίδεη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ γηα 

απνθέληξσζε ιφγσ ησλ δπζρεξψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο κείσζεο ησλ 

κηζζψλ, θαζψο θαη ε κεγάιε γήξαλζε ηνπ ηαηξηθνχ πιεζπζκνχ πνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ζε εηήζηα βάζε έιιεηςε ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ, ε νπνία ζα 

πξέπεη θαη απηή λα θαιπθηεί απφ ηηο πξνζιήςεηο απηέο 

Γηα  ηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο απφ ηελ άιιε, πξνηείλεηαη ε αιιαγή ινγηθήο πάλσ 

ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ κέρξη ζήκεξα ε δνκέο πγείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα 

πξέπεη νη λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο ηεο επεηξσηηθήο θαη λεζηψηηθεο Διιάδαο λα 

κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ζε επίπεδν εηδηθφηεηαο ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ ρσξίο 

φκσο λα πξνζπαζνχλ λα εμαζθαιίζνπλ πιήξε λνζνθνκεηαθή θάιπςε παληνχ. Ζ 

ινγηθή απηή ηεο απνθέληξσζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κε έληνλε δηαζπνξά 

πνιπάξηζκσλ εηδηθνηήησλ ζε Κέληξα Τγείαο θαη Πνιπηαηξεία ιεηηνπξγεί επί ηε 

βάζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο γηα θάζε πεξηζηαηηθφ θαζψο θαη ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη φρη ηφζν 

ζηελ άκεζε παξνρή ηξηηνβάζκηαο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, (ε νπνία ζην 

ζχλνιν ζρεδφλ παξέρεηαη απφ ππνζρηειερσκέλεο κνλάδεο κε ηαηξνχο πνπ δελ 

δηαζέηνπλ θαηάιιειε εκπεηξία). Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα ελδπλακσζεί ν ξφινο 

ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Άκεζεο Βνήζεηαο κε ζθνπφ λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί 

άκεζα ζε θάζε πεξηζηαηηθφ, ην νπνίν ππεξβαίλεη ηηο δπλαηφηεηεο ελφο Κέληξνπ 

Τγείαο κε ηελ άκεζε δηαθνκηδή ηνπ αζζελή ζε λνζνθνκείν θαηάιιεια 

εμνπιηζκέλνπ λα αληηκεησπίζεη θάζε πεξηζηαηηθφ. 

 

 Πξόβιεκα πνπ δηαπηζηώλεηαη: Σν ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζηνλ 

ρψξν ηεο Τγείαο δελ επαξθεί γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηνλ αλαγθψλ ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Οη ειιείςεηο απηέο, παξαηεξνχληαη, ηφζν ζε αζηηθέο 

πεξηνρέο κε ηελ κε ρξήζε δηαζέζηκσλ θιηλψλ, φζν θαη ζε λεζησηηθέο ή 

επεηξσηηθέο πεξηνρέο κε ηελ παληειή έιιεηςε εηδηθνηήησλ πνπ νδεγεί πνιιέο 

λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο λα αδπλαηνχλ λα παξέρνπλ νινθιεξσκέλε θξνληίδα 

ζηνλ αζζελή θαη λα αλαγθάδνληαη λα θάλνπλ δηαθνκηδή ηνπ ζε κεγαιχηεξα 

λνζνθνκεία. 

 

 Πξόηαζε επίιπζεο: Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα 

3εηεο πιάλν ζηειέρσζεο (ην νπνίν είλαη ζχκθσλν κε ηνπο φξνπο ηνπ 

Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην 
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νπνίν ζα πξνζιεθζεί ην αληίζηνηρν πξνζσπηθφ. ηνλ πξνγξακκαηηζκφ απηφ ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην ζχλνιν ησλ ζπλζεθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο αλάγθεο 

ζε πξνζσπηθφ γηα έλα λνζνθνκείν (φηη ν αξηζκφο ησλ αζζελψλ δελ εθθξάδεη απφ 

κφλνο ηνπ ην θφξην θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ ηεο εξγαζίαο πνπ κπνξεί λα 

επηβαξχλεη ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ
12

 
13

 
14

) θαζψο θαη ε ηάζε πνπ 

εκθαλίδεη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ γηα απνθέληξσζε, ιφγσ ησλ δπζρεξψλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο κείσζεο ησλ κηζζψλ, θαζψο θαη ε κεγάιε 

γήξαλζε ηνπ ηαηξηθνχ πιεζπζκνχ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζε εηήζηα βάζε 

έιιεηςε ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ, ε νπνία ζα πξέπεη θαη απηή λα θαιπθηεί 

απφ ηηο πξνζιήςεηο απηέο. Γηα  ηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο απφ ηελ άιιε 

πξνηείλεηαη ε αιιαγή ινγηθήο πάλσ ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ κέρξη ζήκεξα ε 

δνκέο πγείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη νη λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο ηεο 

επεηξσηηθήο θαη λεζηψηηθεο Διιάδαο λα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ζε επίπεδν 

εηδηθφηεηαο ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ ρσξίο φκσο λα πξνζπαζνχλ λα 

εμαζθαιίζνπλ πιήξε λνζνθνκεηαθή θάιπςε παληνχ. Ζ ινγηθή απηή ηεο 

απνθέληξσζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κε έληνλε δηαζπνξά πνιπάξηζκσλ 

εηδηθνηήησλ ζε Κέληξα Τγείαο θαη Πνιπηαηξεία ιεηηνπξγεί επί ηε βάζε ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο, γηα θάζε πεξηζηαηηθφ θαζψο θαη ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη φρη ηφζν ζηελ άκεζε 

παξνρή ηξηηνβάζκηαο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο (ε νπνία ζην ζχλνιν ζρεδφλ 

παξέρεηαη απφ ππνζρηειερσκέλεο κνλάδεο κε ηαηξνχο πνπ δελ δηαζέηνπλ 

θαηάιιειε εκπεηξία). Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα ελδπλακσζεί ν ξφινο ηνπ 

Δζληθνχ Κέληξνπ Άκεζεο Βνήζεηαο, κε ζθνπφ λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί άκεζα 

ζε θάζε πεξηζηαηηθφ, ην νπνίν ππεξβαίλεη ηηο δπλαηφηεηεο ελφο Κέληξνπ Τγείαο 

κε ηελ άκεζε δηαθνκηδή ηνπ αζζελή ζε λνζνθνκείν θαηάιιεια εμνπιηζκέλνπ λα 

αληηκεησπίζεη θάζε πεξηζηαηηθφ. 
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 Merkouris A, Papathanassoglou E, Pistolas D, Papagiannaki V, Floros F, Lemonidou C. Staffing and 

organisation of nursing care in cardiac intensive care units in Greece. Eur J Cardiovasc Nurs 2003, 
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 Seago J. A comparison of two patient classification instruments in an acute care hospital. J Nurs Adm 
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 Πξόβιεκα πνπ δηαπηζηώλεηαη: ε αζηηθέο πεξηνρέο δηαπηζηψλεηαη ρακειφο 

ξπζκφο ελαιιαγήο θιηλψλ, πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία, ν νπνίνο 

δείρλεη ππνιεηηνπξγία θαη ειιηπή ρξήζε παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ν νπνίνο 

νθείιεηαη ζε ειιηπή νξγάλσζε ζηνλ ηνκέα ησλ δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ζε 

έιιεηςε δηαζέζηκσλ πφξσλ. ε λεζησηηθέο θαη επεηξσηηθέο πεξηνρέο απφ ηελ 

άιιε εκθαλίδεηαη πάιη, ιφγσ έιιεηςεο δηαζέζηκνπ πξνζσπηθνχ θαη πφξσλ, 

πςειφο ξπζκφο ελαιιαγήο, πνπ δείρλεη αδπλακία αληηκεηψπηζεο κεγάινπ 

αξηζκνχ πεξηζηαηηθψλ 

 

 Πξόηαζε επίιπζεο: Σν ηξηεηέο πιάλν ζηειέρσζεο θαζψο θαη ε εηζαγσγή 

δηαδηθαζηψλ πνηφηεηαο ζηηο εθαξκνδφκελεο δηαδηθαζίεο ησλ δεκφζησλ 

λνζνθνκείσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ αληηκεησπίδνπλ εμίζνπ θαη ηα πξνβιήκαηα 

ζηα νπνία νθείινληαη νη πςεινί δείθηεο ελαιιαγήο θιηλψλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο 

θαη νη πςεινί δείθηεο ελαιιαγήο θιηλψλ ζηελ επαξρία (λεζησηηθή θαη 

επεηξσηηθή Διιάδα) 

 

 Πξόβιεκα πνπ δηαπηζηώλεηαη: Παξαηεξνχληαη πάξα πνιχ απμεκέλα πνζνζηά 

εμεηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζαλ επείγνληα πεξηζηαηηθά ζην ζχλνιν 

ζρεδφλ ησλ λνζνθνκείσλ πνπ εληνπίδνληαη ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Απηφ 

θαηαδεηθλχεη δπν παζνγέλεηεο ηνπ Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο Τγείαο. Ζ πξψηε 

είλαη ε παληειήο έιιεηςε πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε νπνία ζα κπνξεί λα 

εμππεξεηεί κηα ζεηξά απφ πεξηζηαηηθά, ηα νπνία δελ ζα ρξεηάδνληαλ λα 

πξνζέιζνπλ γηα εμεηάζεηο (θάηη πνπ ζπάληα ζεσξείηαη απεηιεηηθή ζπλζήθε γηα 

ηε δσή) ζηε δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε, ηελ νπνία απνηεινχλ ηα λνζνθνκεία θαη 

ε νπνία ιεηηνπξγεί κε απμεκέλα ιεηηνπξγηθά θφζηε. Γεχηεξνλ ,ε απμεκέλε απηή 

θίλεζε δείρλεη ηηο ειιείςεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο, 

ηφζν ζε ππνδνκέο, φζν θαη ζε πξνζσπηθφ. Απνηέιεζκα ησλ ειιείςεσλ απηψλ, 

είλαη πνιινί πνιίηεο, νη νπνίνη είλαη ππνρξεσκέλνη γηα λα θάλνπλ κία απιή 

εμέηαζε λα πεξηκέλνπλ κήλεο νιφθιεξνπο, λα πξνζθεχγνπλ ηειηθά ζηα 

εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ ζαλ έθηαθηα πεξηζηαηηθά, πξνθεηκέλνπ λα 

παξαθάκςνπλ ηελ αλακνλή θαη λα εμππεξεηεζνχλ άκεζα. Ζ αλαίηηα φκσο απηή 

πξνζθπγή ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία εκπνδίδεη ην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο λα 

πξνγξακκαηίζεη, ηφζν ηελ ηαθηηθή ηνπ ιεηηνπξγία, φζν θαη ηελ εθεκεξηαθή, 
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δαπαλψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ απξνγξακκάηηζηνπο θαη δπζαλάινγα πςεινχο ζε 

ζρέζε κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πφξνπο. 

 

 Πξόηαζε επίιπζεο: Γηα ηελ επίιπζε ηνπ αλσηέξσ πξνβιήκαηνο, ζα πξέπεη λα 

ελεξγνπνηεζνχλ, ηφζν νη αλζξψπηλνη φζν θαη νη πιηθνηερληθνί πφξνη ζην ζχλνιν 

ηνπο. Μεηά ηελ πιήξε θαηαγξαθή ζα εθαξκνζηεί, φπσο αλαθέξζεθε θαη 

αλσηέξσ 3εηεο πιάλν θάιπςεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε 

ησλ ειιείςεσλ πνπ παξαηεξείηαη. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα αξρίζεη λα 

νξγαλψλεηαη έλα εθηεηακέλν δίθηπν πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ην νπνίν 

ζα εμππεξεηεί θαιχηεξα ηηο άκεζεο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ κεηψλνληαο ηελ 

ηαιαηπσξία θαη ηελ αλακνλή πνπ δεκηνπξγεί θαηλφκελα παξάθακςεο ηεο 

ηππηθήο δηαδηθαζίαο
15

 
16

 

 

 

 Πξόβιεκα πνπ δηαπηζηώλεηαη: Ζ αχμεζε ηεο λνζειεπηηθήο θίλεζεο πνπ 

παξαηεξείηαη ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία δελ νδεγεί ζε αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ. Απηφ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε 

εηζαγσγψλ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, ιφγσ παζνινγηθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ην λέν πεξηβάιινλ, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη γηα ηνπο πνιίηεο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα σο απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη 

ε καθξφρξνλε αλεξγία νδεγεί πνιιά άηνκα ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ζηε 

θηψρεηα, κε απνηέιεζκα απμεκέλν θίλδπλν γηα πξφσξε ζλεζηκφηεηα θαη πςειή 

λνζεξφηεηα θπξίσο ζε άηνκα ηα νπνία αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο, ζηνπο 

κεηαλάζηεο θαη ηνπο ρξνλίσο πάζρνληεο απφ ςπρηθά ή ζσκαηηθά λνζήκαηα
17

 
18

. 

 Σν λέν απηφ πεξηβάιινλ ιεηηνπξγεί ηδηαίηεξα επηβαξπληηθά γηα ηε δεκφζηα 

πγεία θαη κεηαθξάδεηαη ηαηξηθά ζε αχμεζε παζνινγηθψλ πεξηζηαηηθψλ (πςειή 

πίεζε, εγθεθαιηθά, θαξδηνπάζεηεο, θιπ) θαη ςπρηθψλ λνζεκάησλ (θαηάζιηςε, 
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 νπιηψηεο Κ., Θεξαίνο Δ, Κατηειίδνπ Γ, Παπαδαθάθε Μ, Σζαληίιαο Π, Σζηξψλε Μ, Φαιηνπνχινπ Θ, 

Βαζηθά ζεκεία πξφηαζεο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, Αζήλα 2013 
16

 Θενδσξάθεο Π, Αλδξηαλάθε Φ, Εεζηκνπνχινπ Ο, Βηβηιάθε Β, Γνχλαξεο Υ, ρέδην Γξάζεο γηα έλα 

θαζνιηθφ, εληαίν θαη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, Αζήλα  2013 
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θνηλσληθή απνκφλσζε, θιπ ), ηα νπνία ζην ζχλνιν ηνπο δελ απαηηνχλ 

ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε, αιιά παξφια απηά νδεγνχλ ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

αθνχ νδεγνχλ ζε επηπξφζζεηεο καθξνρξφληεο λνζειείεο θαη θαξκαθεπηηθή 

αγσγή. 

 

 Πξόηαζε επίιπζεο: Ζ επίιπζε ηνπ αλσηέξσ πξνβιήκαηνο δελ απνηειεί 

αληηκεηψπηζε, ηελ νπνία κπνξεί λα αλαιάβεη ζεζκηθά κφλν ην Τπνπξγείν Τγείαο 

αθνχ αγγίδεη θάζε έθθαλζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ηεο ρψξαο. 

Απηφ φκσο πνπ κπνξεί θαη νθείιεη λα θάλεη ην Τπνπξγείν Τγείαο, κε ζθνπφ λα 

ηεξήζεη ηνλ ξφιν ηνπ σο πξνο ηελ δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ είλαη λα 

δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο θαη ππνδνκέο, νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ αλαζηαιηηθφ 

παξάγνληα ζηελ εκθάληζε ζην κέιινλ αζζελεηψλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο ελέξγεηεο, κπνξνχλ λα είλαη ε 

ζεζκνζέηεζε θαη ελίζρπζε πξνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ
19

 γηα ηνπο πνιίηεο γηα 

παξάγνληεο θηλδχλνπ, φπσο ε πςειή αξηεξηαθή πίεζε, θαζψο θαη ε ελίζρπζε 

δνκψλ πνπ παξέρνπλ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε
20

  

 

 Πξόβιεκα πνπ δηαπηζηώλεηαη: Σν θαξκαθεπηηθφ θφζηνο ελφο λνζνθνκείνπ, 

απνηειεί κε ηεξάζηηα δηαθνξά ην πςειφηεξν αλά θαηεγνξία θφζηνο ιεηηνπξγίαο. 

Σν γεγνλφο απηφ επηβαξχλεηαη ηδηαίηεξα θαη κε εμσλνζνθνκεηαθνχο αζζελείο, νη 

νπνίνη πξαγκαηνπνηνχλ ζεξαπείεο πςεινχ θφζηνπο (HIV, αληηθαξθηληθά 

ζρήκαηα, ζεξαπείεο απμεηηθήο νξκφλεο, ζεξαπείεο ζθιήξπλζεο θαηά πιαθά θιπ) 

ζε ηδησηηθά λνζνθνκεία, ζηα νπνία γίλεηαη ζπληαγνγξάθεζε, ε νπνία φκσο 

εθηειείηαη απφ δεκφζηα λνζνθνκεία κεηαθπιίνληαο νπζηαζηηθά έλα ηεξάζηην 

θφζηνο απφ ηα ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία. 

 

                                                 
19

 Παξάδεηγκα απνηειεί ην πξφγξακκα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο απφ ην Χλάζεην Καξδηνρεηξνπξγηθφ Κέληξν 

ην νπνίν παξέρεη: 1) Γσξεάλ πξφβιεςε θηλδχλνπ θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ (κέηξεζε Heart Score). 2) 

Ηαηξηθή επίζθεςε ζηα Δμσηεξηθά Ηαηξεία θαη δηελέξγεηα βηνρεκηθψλ εμεηάζεσλ. 3). Γσξεάλ θιηληθή 

αμηνιφγεζε θαη δηελέξγεηα ππεξήρσλ θαξδηάο ζε παηδηά  

20
 Παξάδεηγκα ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ  Γεληθφ Ννζνθνκείν Κνκνηελήο «ηζκαλφγιεην» ιεηηνπξγνχλ 

θαη παξέρνπλ δσξεάλ ππεξεζίεο νη παξαθάησ ηνκείο: 1) Παηδνςπρηαηξηθφο ηνκέαο, 2) Φπρηαηξηθφο 

ηνκέαο 3) Φπρνινγηθή Τπνζηήξημε 
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 Πξόηαζε επίιπζεο: Ζ κεηαθχιηζε απηή ζην θφζηνο, ε νπνία δεκηνπξγεί θαη 

ηαιαηπσξία ζηνλ ίδην ηνλ πνιίηε αθνχ ηνλ αλαγθάδεη αιινχ λα θάλεη ηε 

ζεξαπεία θαη αιινχ λα ιακβάλεη ην θαξκαθεπηηθφ ηνπ ζθεχαζκα γίλεηαη θαηά 

θχξην ιφγν, ιφγσ ειιηπνχο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα κηα ηδησηηθή θιηληθή, ε νπνία επηζπκεί λα ρνξεγήζεη ζε αζζελείο 

ηεο αθξηβά ζθεπάζκαηα (Έλα ηππηθφ ζρήκα ρεηκεηνζεξαπεπηηθήο ζεξαπείαο 

θνζηίδεη θαηά κέζν φξν 700 € αλά κήλα θαη αζζελή) είλαη ππνρξεσκέλε λα 

επσκηζηεί ην θφζηνο αγνξάο ησλ θαξκάθσλ απηψλ, γηα ην νπνίν ζα απνδεκησζεί 

απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία πηζαλφηαηα κεηά απφ 3-4 κήλεο, ιφγσ 

θαζπζηεξήζεσλ ζηηο δηαδηθαζίεο εθθαζάξηζεο δαπαλψλ. Ζ πξαθηηθή απηή φκσο 

ζα αλάγθαδε ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο λα δεζκεχνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

ξεπζηφηεηαο ηνπο γηα ηελ πξνκήζεηα αθξηβψλ θαξκάθσλ, ρσξίο αληίζηνηρα λα 

επσθεινχληαη ζην ειάρηζην αθνχ ην θέξδνο ηνπο ζα πήγαδε κφλν απφ ηελ κηθξή 

ηαηξηθή επίζθεςε πνπ ζα πιήξσλε ν αζζελήο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, είλαη πιένλ 

θνηλή πξαθηηθή ηα ηδησηηθά απηά λνζνθνκεία λα παξαπέκπνπλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα ηνπ θαξκάθνπ ηνπο αζζελείο απηνχο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία 

ζηεξψληαο πιένλ απφ απηά ηελ δηαζέζηκε ξεπζηφηεηα πνπ πξέπεη λα δαπαλεζεί 

γηα ηελ αγνξά ησλ θαξκάθσλ απηψλ. Γηα ηελ επίιπζε ηνπ αλσηέξσ 

πξνβιήκαηνο, είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία δηαδηθαζηψλ ζηελ θηινζνθία φρη 

απιψο ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ αλαγθψλ ελφο πεξηζηαηηθνχ αιιά ηεο 

απνδνηηθφηεξεο αληηκεηψπηζεο ηνπ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ζα πξέπεη λα 

αξρίζεη ζηαδηαθά λα εθαξκφδεηαη εθηφο απφ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία, φπσο 

πξνηάζεθε αλσηέξσ δηαδηθαζίεο θαη εθαξκνγέο πνηφηεηαο. Μηα απφ απηέο ηηο 

κεζνδνινγίεο, είλαη ε κεζνδνινγία πνηφηεηαο 6ζ. Ζ εθαξκνγή ηεο κάιηζηα ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη, είηε κέζσ ηεο αλαδξνκηθήο πξνζέγγηζεο έμη ζίγκα (OMABE) 

πνπ ζα ζηνρεχζεη ζηελ βειηίσζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ δηαδηθαζηψλ, είηε κέζσ 

ηεο δπλακηθήο πξνζέγγηζεο έμη ζίγκα (DFSS) κε ηελ νπνία ζα δεκηνπξγεζνχλ 

λέεο αλαζρεδηαζκέλεο θαη πην απνδνηηθέο δηαδηθαζίεο 

 

 Πξόβιεκα πνπ δηαπηζηώλεηαη: Ζ θαηεγνξία ησλ αληηδξαζηεξίσλ απνηειεί κηα 

ηδηαίηεξε θαηεγνξία δαπάλεο, ηφζν σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπο, φζν θαη σο πξνο 

ηελ πξνκήζεηά ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέρξη θαη πξφζθαηα ην δεκφζην 

πξνκεζεπφηαλ κέζσ ηεο ρξεζηθηεζίαο κηα ζεηξά αθξηβψλ δηαγλσζηηθψλ 

κεραλεκάησλ φπσο νη αλαιπηέο αίκαηνο. Σα κεραλήκαηα απηά, αλ θαη 
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παξαρσξνχληαλ δσξεάλ απφ ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο, δηέζεηαλ ζπκβφιαηα 

απνθιεηζηηθήο πξνκεζείαο αλαισζίκσλ, ζε ζπγθεθξηκέλε ηηκή, ε νπνία πνιιέο 

θνξέο ήηαλ ηδηαίηεξα πςειέο. Παξάιιεια, ε ειιηπήο νξγάλσζε θαη ε έιιεηςε 

θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία νδεγνχζε ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ζηελ θαηαζπαηάιεζε αληηδξαζηεξίσλ κε κε παξαγσγηθφ ηξφπν. 

Δπί παξαδείγκαηη, γηα ηελ δηελέξγεηα ελφο θχθινπ εμέηαζεο γεληθήο αίκαηνο 

έλαο αλαιπηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ηαπηφρξνλα θαηά κέζν φξν 

1000 δεηγκάησλ. Αλεμάξηεηα κε ην αλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε 1 

δείγκαηνο ή 1000 δεηγκάησλ ην κεράλεκα θαηαλαιψλεη ηελ ίδηα πνζφηεηα 

αληηδξαζηεξίσλ. Παξφια απηά φκσο, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ελψ είλαη εθηθηή 

δελ εμαληιείηαη ε δπλακηθφηεηα ηνπ κεραλήκαηνο, επηβαξχλνληαο ην θφζηνο ησλ 

αληηδξαζηεξίσλ ζε κηθξφηεξε αλαινγία δεηγκάησλ θαη απμάλνληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ην αλά κνλάδα θφζηνο. 

 

 Πξόηαζε επίιπζεο: Γηα ηελ επίιπζε ηνπ αλσηέξσ πξνβιήκαηνο είλαη 

απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ή ε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζηα λνζνθνκεία πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο πιήξνπο αμηνπνίεζεο ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ θαη ηεο 

ειαρηζηνπνίεζεο ηεο ζπαηάιεο πνπ απμάλεη ην αλά κνλάδα θφζηνο. Πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή, ζα πξέπεη λα αξρίζνπλ λα εθαξκφδνληαη δηαδηθαζίεο θαη 

εθαξκνγέο δηνίθεζεο πνηφηεηαο νη νπνίεο ζα εμνξζνινγήζνπλ ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αληηδξαζηεξίσλ ρσξίο φκσο λα ειαηηψζνπλ ζην 

ειάρηζην ηελ παξερνκέλε πνηφηεηα ππεξεζηψλ (αδπλακία εθηέιεζεο εμεηάζεσλ, 

κεγάιε αλακνλή γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπο, κεγάιε αλακνλή γηα ηελ ιήςε 

απνηειεζκάησλ, θιπ). Παξάιιεια, ε εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ δηνίθεζεο 

πνηφηεηαο ζα κεηψζεη ην θφζηνο απνηπρίαο πνπ ζεσξείηαη εμαηξεηηθά θνζηνβφξν 

ζηελ πεξίπησζε ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ ιφγν ηνπ θφζηνπο ησλ 

αληηδξαζηεξίσλ. Ζ εζσηεξηθή απνηπρία, δειαδή ην θφζηνο ηεο ζπαηάιεο, ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ θαη ησλ άζθνπσλ επαλαιήςεσλ, εμαιείθεηαη κέζα απφ ηε ζνθή 

δηαρείξηζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ξνή δηαδηθαζηψλ. Δπίζεο, θαζψο κεηψλνληαη 

ηα ζθάικαηα ή ηνπιάρηζηνλ ειέγρνληαη νη θαηαζηξνθηθέο ηνπο ζπλέπεηεο γηα 

ηνπο αζζελείο, απαιιάζζεηαη ν νξγαληζκφο απφ ην εμσηεξηθφ θφζηνο, πνπ είλαη 

ην πιένλ ζνβαξφ θαη αθνξά ζε πεξηπηψζεηο θαθήο πξαθηηθήο (malpractice) πνπ 

θαηαιήγνπλ ζηελ απψιεηα ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ νξγαληζκνχ. ηε θάζε πνπ πιένλ 

έρνπλ ζπληνληζηεί αξκνληθά νη δηαδηθαζίεο, ην θφζηνο κεηψλεηαη φζν απμάλεη ε 
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πνηφηεηα θαη επαλαηξνθνδνηείηαη ν θχθινο γηα ηε ζπλερηδφκελε βειηίσζε 

πνηφηεηαο
21

 

 

 Πξόβιεκα πνπ δηαπηζηώλεηαη: Ζ θαξκαθεπηηθή δαπάλε αλ θαη δηαηεξείηαη 

ζηαζεξή, εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ηδηαίηεξα πςειή ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 

θαηεγνξίεο θφζηνπο 

 

 Πξόηαζε επίιπζεο: Ο ηξφπνο δηαηήξεζεο ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ 

κε ηαπηφρξνλε εμνηθνλφκεζε πφξσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θαξκάθνπ κπνξεί λα γίλεη 

κφλν κέζα απφ ηελ ελαιιαγή κέξνπο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ αθξηβά πξσηφηππα θάξκαθα απφ θηελά αιιά εμίζνπ απνδνηηθά 

γελφζεκα. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, θηλείηαη θαη πξέπεη λα επεθηαζεί ε 

δηαδηθαζία, ε νπνία είλαη ζε εμέιημε ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο γηα ηελ 

πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ φρη ζαλ ζθεπάζκαηα αιιά ζαλ 

δξαζηηθέο νπζίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα θαη ζηελ ινγηθή ηεο επίηεπμεο νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο ην Τπνπξγείν Τγείαο έρεη μεθηλήζεη πηινηηθά γηα νξηζκέλεο δξαζηηθέο 

νπζίεο, φπσο είλαη νη ζηαηίλεο ηελ πξνθήξπμε δηεζλνχο δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο (πνηνηηθφηεξεο θαη ηαπηφρξνλα νηθνλνκηθφηεξεο) 

πξνζθνξάο. Ζ εηαηξεία πνπ ζα θάλεη ηελ ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά ζα απνηειέζεη 

ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο ζα είλαη ν απνθιεηζηηθφο πξνκεζεπηήο θαξκάθσλ πνπ 

βαζίδνληαη ζε απηή ηε δξαζηηθή ζηα Ννζνθνκεία ηνπ ΔΤ.  

 

 Πξόβιεκα πνπ δηαπηζηώλεηαη: Σν θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ παξνπζηάδεη έληνλεο 

απνθιίζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ λνζνθνκείσλ κε απνηέιεζκα λα 

είλαη δχζθνινο ν θεληξηθφο ζπληνληζκφο πνπ ζα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξεο 

εμνηθνλνκήζεηο. 

 

 Πξόηαζε επίιπζεο:  Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα εζληθή βάζε δεδνκέλσλ, ε 

νπνία ζα ζπγθεληξψζεη ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κε ηα 

λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ. Μέζσ ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ θαη κα βάζε θαη ηε δηεζλή 

εκπεηξία ζα δεκηνπξγεζεί κηα έλλνηα βαζηθή θνζηνιφγεζε ππεξεζηψλ, ε νπνία 

ζα απνηειεί ηνλ εζληθφ κέζν φξν θνζηνιφγεζεο γηα outsourcing ππεξεζίεο. Με 
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ηνλ ηξφπν απηφ, θάζε ζχκβαζε πνπ ζα παξεθθιίλεη απφ ηνλ Μέζν Δζληθφ Όξν 

ζα εμεηάδεηαη επηπξφζζεηα θαη κφλν κεηά απφ αηηηνινγεκέλνπο ιφγνπο ζα 

κπνξεί λα νινθιεξσζεί θαη ζπκβαζηνπνηεζεί. Μέζσ απηήο ηεο πξαθηηθήο ζα 

δεκηνπξγεζεί έλαο άηππνο θιεηζηφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ παξνρή outsourcing 

ππεξεζηψλ, ν νπνίνο ζα βνεζήζεη, ηφζν ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο δαπάλεο, φζν θαη ζηελ πεξαηηέξσ εμνηθνλφκεζε 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ.  
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