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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Ζ ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ζα ήηαλ αλέθηθηε ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Παπαειία, ηνλ νπνίν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο 

γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη εζηθή ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείρε θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ. 

Θα επηζπκνχζα, επίζεο, λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ βνήζεζαλ ζηε 

ζπγθέληξσζε ηνπ απαξαίηεηνπ γηα ηε ζπγγξαθή πιηθνχ, αιιά θαη ζην ζρεκαηηζκφ 

πιεξέζηεξεο εηθφλαο γηα ην κειεηψκελν ζέκα. Ηδηαίηεξε κλεία ζα ήζεια λα θάλσ ζηελ θ. 

Μπαιαζνπνχινπ, ηεο νπνίαο νη ζπκβνπιέο ππήξμαλ πνιχηηκεο, αιιά θαη ζηελ θ. 

Αλησλίνπ, ρσξίο ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο ζα ήηαλ αδχλαηε ε ζπγθέληξσζε κεγάινπ 

κέξνπο ηνπ πξνο κειέηε πιηθνχ. 

Δπηπξνζζέησο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ, ηφζν γηα ηελ ακέξηζηε 

ζηήξημε θαη θαηαλφεζε, ρσξίο ηα νπνία δελ ζα ήηαλ εθηθηή ε νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ 

κνπ, φζν θαη -θπξίσο- γηα φζα κνπ έρνπλ εκθπζήζεη απφ παηδί θαη απνηεινχλ ζεκεία 

αλαθνξάο κνπ.  

Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο πνιχ δηθνχο κνπ αλζξψπνπο, ηνλ Βαζίιε, ηνλ Θάλν, 

ηελ Καηεξίλα, ηνλ Κσζηή, ηε Νάλζπ, ηνλ Νίθν θαη ηελ Σίλα, πνπ είλαη πάληα θάπνπ 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή απνζθνπεί ζηε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

Οκνηνγελψλ Γηαγλσζηηθψλ Καηεγνξηψλ, φπσο απηφ έρεη ελζσκαησζεί ζηα πζηήκαηα 

Τγείαο δηάθνξσλ ρσξψλ, κε έκθαζε ζηελ πξνζπάζεηα εθαξκνγήο απηνχ ζην Δζληθφ 

χζηεκα Τγείαο (Δ..Τ.). θνπφ ηεο πξνζπάζεηαο απηήο απνηέιεζε ε δηεξεχλεζε ησλ 

βεκάησλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα, ν εληνπηζκφο αδχλακσλ 

ζεκείσλ, αιιά θαη ε αλάπηπμε πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε κεζφδνπο βειηίσζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ηεο εθαξκνγήο απηνχ ζηε δηνίθεζε θαη ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο, κε βάζε ηε 

δηεζλή εκπεηξία. Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, ζεσξείηαη άμην λα αλαθεξζεί πσο ε έξεπλα 

θαιχπηεη ην δηάζηεκα απφ ηε θάζε ηεο δηεξεχλεζεο ηεο εηζαγσγήο ησλ ΚΔΝ ζηα 

λνζνθνκεία ηνπ Δ..Τ. κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 2012. 

Μνινλφηη ηα ζπζηήκαηα DRGs έρνπλ πηνζεηεζεί απφ έλαλ νινέλα θαη κεγαιχηεξν 

αξηζκφ ρσξψλ παγθνζκίσο, ε θαηαλφεζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξακέλεη ζε εληππσζηαθφ 

βαζκφ πεξηνξηζκέλε. Παξά ηελ χπαξμε πνιπάξηζκσλ κειεηψλ ζρεηηθψλ κε ηε ζπκβνιή 

ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο δηαθάλεηαο, ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο, ηα 

απνηειέζκαηα απηά παξακέλνπλ ζρεηηθά αζαθή, ιφγσ ηνπ φηη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ζρεδηαζκνχ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ζπάληα ιακβάλνληαη ππφςε.  

Δπηπξνζζέησο, εμαηξεηηθά ζπάληεο είλαη νη ζπζηεκαηηθέο ζπγθξίζεηο κεηαμχ Δπξσπατθψλ 

ρσξψλ, νη νπνίεο λα αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ DRGs πνπ 

εθαξκφδνπλ, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζπκβάιινπλ 

ζηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ. Χο απφξξνηα, δελ ππάξρεη ζπκθσλεζείζα 

ζπλαίλεζε ζην πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο ζρεδηαζκνχ ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο, 

κηαο θαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ ρσξψλ παξακέλνπλ ειάρηζηα 

θαηαλνεηέο. 

Παξ 'φια απηά, ε ζε βάζνο κειέηε θαη θαηαλφεζε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο ζα κπνξνχζε 

λα απνηειέζεη ηζρπξφ βνεζεηηθφ εξγαιείν γηα ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζηε θάζε ηεο 

αλάπηπμεο θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ εζληθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ. 
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ην πιαίζην ηεο έξεπλαο απηήο δηελεξγήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε κέιε ησλ Δπηηξνπψλ, 

θαζεγεηέο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Τγείαο, θαζψο θαη κε ηζχλνληεο θαη 

δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, νη 

νπνίνη καο παξείραλ πξσηνγελέο, αδεκνζίεπην πιηθφ (πνξίζκαηα ησλ Δπηηξνπψλ, 

πξνηάζεηο ησλ Κσδηθνπνηεηψλ, θχιια θνζηνιφγεζεο ΚΔΝ, θχιια αλαιπηηθήο 

θνζηνιφγεζεο πξάμεσλ γηα λέα πξνηεηλφκελα ΚΔΝ, θα.) απαξαίηεην γηα ηε δηεμαγσγή 

ηεο έξεπλαο. Δπηπξνζζέησο, πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε ζην ινγηζηήξην ηνπ Γ. 

Ννζνθνκείνπ Αιεμάλδξα κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηηκνιφγεζεο κε 

ηε λενεληαρζείζα κεζνδνινγία, θαζψο θαη ηε ζπδήηεζε κε ην πξνζσπηθφ αλαθνξηθά κε 

ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο επηπηψζεηο ζηνλ ηξφπν 

εξγαζίαο ηνπο. ην ζρεκαηηζκφ πην νινθιεξσκέλεο εηθφλαο, ζεκαληηθή θξίλεηαη, επίζεο, 

ε ζπκβνιή ζρεηηθψλ κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο δηαιέμεσλ θαη εηδηθψλ θξνληηζηεξίσλ ζην 

πιαίζην ζπλεδξίσλ. 

Ζ έξεπλα αξρηθά εζηηάδεηαη ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ DRGs θαη ζηελ 

πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. ην δεχηεξν θεθάιαην έκθαζε δίδεηαη 

ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα πγείαο πνπ ην 

ελζσκαηψλνπλ, θαζψο θαη ζηε ζπγθξηηηθή -κεηαμχ ρσξψλ πνπ ην έρνπλ πηνζεηήζεη- 

αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Έπεηηα παξνπζηάδνληαη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο. ην Κεθάιαην 4 παξνπζηάδεηαη (θαη 

πεξαηηέξσ αμηνινγείηαη) ε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ 

Διιάδα. 
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Μέζνδνο Απνδεκίσζεο 

χλζεζε Αζζελψλ 
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ABSTRACT 

The aim of this Thesis is to study the Diagnosis Related Groups system (DRGs), as 

integrated in the Health Systems in different countries, focusing on the efforts for the 

development and implementation of the system in the National Healthcare Service in 

Greece. The main objective of this effort was to investigate the designed steps and the 

methodology used for the development and implementation of the DRG system in 

Greece, to identify vulnerabilities and to make proposals on methods for the improvement 

of the efficiency and the implementation of the system in the administrative and financial 

management of public hospitals in Greece, based on international experience. 

Despite the fact that DRGs have been adopted in an increasingly large number of 

countries around the world, the understanding of DRG systems remains surprisingly 

limited. Regardless of the existence of numerous studies concerning the effects of the 

system on hospital efficiency, quality, transparency and technological innovation, these 

effects remain relatively unclear, as the specific design features in different countries are 

rarely taken into account. 

Furthermore, comparative information from different European countries as regards the 

specific characteristics of their DRG systems and how these characteristics contribute to 

achieving the above mentioned aims is largely absent. 
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Consequently, there is no agreed consensus on how best to design DRG systems, because 

of the fact that the differences between countries’ systems remain poorly understood.  

Nevertheless, a thorough study and understanding of the international experience with 

DRG systems could form a useful tool used by countries when developing and optimizing 

their national systems. 

 

Key - words 

Diagnosis Related Groups - DRGs 

Prospective Payment 

Cost accounting method 

Case mix 

Case mix index 

Hospital output 

Clinical pathway 

Cream skimming 

DRG creep/upcoding 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ζ ιήμε ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε κίαο ζεηξάο αιιαγψλ, 

κέξνο ησλ νπνίσλ νδήγεζε ζηελ αικαηψδε αλάπηπμε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Σν γεγνλφο 

απηφ απαζρφιεζε έληνλα ηηο νηθνλνκηθέο θα δηνηθεηηθέο επηζηήκεο, έρνληαο σο 

απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή πξφνδν ζηελ αλάπηπμε κεζφδσλ αμηνιφγεζεο θαη βειηίσζεο 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ ζηνπο ηνκείο ηεο Άκπλαο, ησλ Μεηαθνξψλ, ηεο 

Πνιενδνκηθήο Αλάπηπμεο ζηηο πξνεγκέλεο ρψξεο, ε νπνία αθνινπζήζεθε θαη ζηνπο 

ηνκείο ηνπ ιεγφκελνπ «Κξάηνπο - Πξφλνηαο», κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ νη 

Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο  (Πνιχδνο 1998). 

Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηε δεκφζηα πγεία, ζηηο επξσπατθέο ρψξεο έρεη επηηεπρζεί 

αμηφινγε πξφνδνο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξνζδφθηκν δσήο 

θαηά ηε γέλλεζε ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) απμήζεθε θαηά πεξηζζφηεξν 

απφ 6 ρξφληα κεηαμχ ηνπ 1980 θαη ηνπ 2010, ελψ ε πξφσξε ζλεζηκφηεηα έρεη κεησζεί 

δξαζηηθά. Ζ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο θαη νη αιιαγέο ζε 

νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πγεία ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ 

αχμεζε ηεο καθξνβηφηεηαο. εκαληηθφ κεξίδην ζε απηφ έρεη θαη ε πξφνδνο ζηελ ηαηξηθή 

πεξίζαιςε, ε θαιχηεξε πξφζβαζε ζηελ πεξίζαιςε θαη ε πνηφηεηα ηεο πεξίζαιςεο. Σν 

κέγεζνο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο 

απμάλνληαη, ελψ νη δαπάλεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ιφγσ ηεο απμαλφκελεο δήηεζεο ησλ 

πνιηηψλ γηα ππεξεζίεο πγείαο είραλ απμεηηθή ηάζε κέρξη ην 2009 εμαηηίαο ησλ 

δεκνγξαθηθψλ, θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ πνπ αλαθέξζεθαλ, 

αληηζηνηρψληαο ζε έλα φιν θαη κεγαιχηεξν κεξίδην ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο (OECD 

2012).  

Αληίξξνπε δχλακε ζηελ απμεηηθή ηάζε ησλ δαπαλψλ απνηέιεζε ε εθδήισζε ηεο 

νηθνλνκηθή χθεζεο ην 2008, θαζψο πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο κείσζαλ ηηο δαπάλεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο, ζην πιαίζην ησλ επξχηεξσλ πξνζπαζεηψλ ηνπο λα αληεπεμέιζνπλ ζηα 

κεγάια δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα θαη ηα απμαλφκελα πνζνζηά ρξένπο σο πξνο ην ΑΔΠ. 

Ζ αχμεζε ησλ θαηά θεθαιήλ δαπαλψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο επηβξαδχλζεθε ή 

ειαηηψζεθε ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο ην 2010 ζε φιεο ζρεδφλ ηηο επξσπατθέο ρψξεο, 

αλαζηξέθνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ ηάζε ζηαζεξψλ απμήζεσλ. Οη δαπάλεο είραλ ήδε 

αξρίζεη λα κεηψλνληαη ην 2009 ζε ρψξεο πνπ πιήηηνληαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε (π.ρ. Δζζνλία, Ηζιαλδία), αθνινπζνχκελεο απφ πεξαηηέξσ κεηψζεηο ην 
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2010 ιφγσ ησλ απμαλφκελσλ δεκνζηνλνκηθψλ πηέζεσλ, θαζψο θαη ηεο αχμεζεο ησλ 

δεηθηψλ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ, ζε φιε ηελ ΔΔ, νη θαηά 

θεθαιή δαπάλεο γηα ηελ πγεία απμήζεθαλ θαηά κέζν φξν θαηά 4,6% αλά έηνο ζε 

πξαγκαηηθέο ηηκέο κεηαμχ ηνπ 2000 θαη ηνπ 2009, αθνινπζνχκελεο απφ πηψζε θαηά 0,6% 

ην 2010 (Γηάγξακκα 1) (OECD 2012). 

Χο απνηέιεζκα, ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 

θαη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο (δηαδηθαζίεο άληιεζεο ησλ πφξσλ θαη θαηαλνκή 

απηψλ) είλαη ζήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηε βησζηκφηεηα ελφο 

ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ. 

ηελ πεξίπησζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, ε έλλνηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ιακβάλεη έλα 

ζχλζεην πεξηερφκελν αθνχ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο πεγέο θαη ηνπο θνξείο πξνέιεπζεο ησλ 

πφξσλ, ηηο κεζφδνπο ρξεκαηνδφηεζεο-απνδεκίσζεο, ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο, θαζψο 

θαη ηα θξηηήξηα θαηαλνκήο ηνπο (Αδακαθίδνπ, Καινθαηξηλνχ-Αλαγλσζηνπνχινπ, 2009). 

Σν δήηεκα ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ θαη ηεο απνδνηηθήο δηαρείξηζεο ησλ λνζνθνκείσλ 

θαηαγξάθεηαη ζηε δηεζλή επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο πγείαο σο 

Γιάγπαμμα 1: Δηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ δαπαλψλ πγείαο αλά θάηνηθν ζηελ 

Δπξψπε 

ΠΖΓΖ: OECD (2012)   
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θαζνξηζηηθφ γηα ηελ άζθεζε νξζνινγηθήο πνιηηηθήο πγείαο, κηαο θαη ε λνζνθνκεηαθή 

δαπάλε απνηειεί ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο πγείαο (ελδεηθηηθά: 

Γηάγξακκα 2) (OECD 2012). Δηδηθά ζε ρψξεο πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ Οπγανιζμού 

Οικονομικήρ ςνεπγαζίαρ και Ανάπηςξηρ
1
, ην πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο πγείαο 

πνπ δηαηίζεηαη γηα νμεία ελδνλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ζπλήζσο μεπεξλά ην 50%. ηελ 

Κίλα ην πνζνζηφ απηφ αγγίδεη ην 58%, ζηε Βξαδηιία μεπεξλά ην 60% θαη ζηηο ρψξεο ηηο 

πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο ήηαλ ζπρλά πάλσ απφ 70%  (Busse et al. 2011). 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαη βειηίσζεο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ζηνλ λεπξαιγηθφ θαη πνιπδάπαλν λνζνθνκεηαθφ ηνκέα είλαη έληνλν 

δηεζλψο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ φγθν ησλ εξεπλψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

δεκνζηεχζεσλ.  

Ο επηζηεκνληθφο πξνβιεκαηηζκφο κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ πνπ εηζήρζε, νδήγεζε ζηελ αλαδήηεζε κεζφδσλ θνζηνιφγεζεο 

θαη νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζήο ηνπο. 

 

Γιάγπαμμα 2: Γαπάλεο πγείαο αλά ηνκέα πεξίζαιςεο 

ΠΖΓΖ: OECD (2012) 

                                                 
1
 Οπγανιζμόρ Οικονομικήρ ςνεπγαζίαρ και Ανάπηςξηρ (Ο.Ο..Α., αγγι. OECD, Organisation for 

Economic Cooperation and Development) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
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Ζ αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε 

ρξήζε «επηρεηξεζηαθψλ» εξγαιείσλ κέηξεζεο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ «πξντφληνο» θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηάο ηνπ, δαλεηδφκελε ζηνηρεία απφ ηελ επηρεηξεζηαθή έξεπλα, ηε ζηαηηζηηθή 

θαη άιια επηζηήκεο. Ο ηδηάδσλ ραξαθηήξαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, φζνλ αθνξά ηε 

κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηεο, έγθεηηαη ζην φηη ππεηζέξρεηαη ζε απηήλ ε 

επηδεκηνινγηθή ή θιηληθή δηάζηαζε. Πνιππαξαγνληηθφ (multi-product) είλαη, επίζεο, to 

απνηέιεζκα (output-outcome) κηαο λνζειείαο ή κηαο απιήο ηαηξηθήο πξάμεο 

(Τθαληφπνπινο 1998), γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ελδνλνζνθνκεηαθψλ ή δηαλνζνθνκεηαθψλ ζπγθξίζεσλ. 
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1. ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΣΧΝ DRGS – ΟΜΟΙΟΓΔΝΔΙ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΔ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

1.1. Ιζηοπική Αναδπομή 

Σα DRGs (Diagnosis Related Groups) αλαπηχρζεθαλ κεηά απφ κειέηεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Yale (Yale University) ηηο δεθαεηίεο ηνπ ’60 θαη ηνπ ’70. Ζ κειέηε πνπ 

μεθίλεζε απφ ηνλ Codman (ρεηξνπξγφ ηνπ Γελ. Ννζνθνκείνπ ηεο Μαζαρνπζέηεο) ζηηο 

αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, αλαζεσξήζεθε θαη αλαπηχρζεθε πεξαηηέξσ απφ ηνλ θαζεγεηή 

Robert Fetter θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ζην Yale, φηαλ θιήζεθαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλάπηπμε ελφο πξνγξάκκαηνο εθηίκεζεο ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη δηαζθάιηζεο ηεο 

πνηφηεηαο γηα ην ηνπηθφ παλεπηζηεκηαθφ λνζνθνκείν. Απφ ηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ 

απφ ηνλ Fetter θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ζρεηηθά κε ηε κειέηε απηή, μεθίλεζε απηφ πνπ ν 

Fetter πεξηέγξαςε αξγφηεξα σο εηθνζαεηή δηαδηθαζία «κέηξεζεο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ 

“πξντφληνο” σο κέζν αμηνιφγεζεο ηνπ ηη ιακβάλεη ρψξα ζην λνζνθνκείν» (Fetter, 1991). 

Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο φηη ε αξρηθή πξσηνβνπιία ππαγνξεχηεθε απφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ζην κεηξψν ηνπ πξνγξάκκαηνο Medicare
2
 (πνπ είρε θαζηεξσζεί 

ην 1965) θαη ήηαλ ην πξφγξακκα απηφ πνπ πηνζέηεζε πξψην ην ζχζηεκα ησλ DRGs 

(1983) πνπ πξνέθπςε απφ απηή ηε καθξά δηαδηθαζία αλάπηπμεο (Busse et al. 2011). 

                                                 
2

 Medicare: Πξφγξακκα ηεο θπβέξλεζεο ησλ Ζ.Π.Α. γηα παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε 

ειηθησκέλνπο  (>65), Α.Μ.Δ.Α. ή ζε άηνκα κε κφληκε λεθξηθή αλεπάξθεηα πνπ απαηηεί αηκνθάζαξζε ή 

κεηακφζρεπζε 

Γιάγπαμμα 3: Medicare Hospital Payments (1967 - 1983) - in Billions 

ΠΖΓΖ: Office of Inspector General, Office of Evaluation and Inspections (2011) 
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Δμαηηίαο ησλ απαηηήζεσλ γηα επεμεξγαζία πνιχ κεγάινπ φγθνπ λνζνθνκεηαθψλ 

δεδνκέλσλ, ε αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο ήηαλ θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ην έξγν πνπ 

έιαβε ρψξα θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 αλαθνξηθά κε ην λα  

«αλαθαιπθζεί κηα κέζνδνο κέηξεζεο θαη θνζηνιφγεζεο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ 

“πξντφληνο”» (Fetter 1993). 

Ζ πξψηε έθδνζε απηνχ πνπ αξγφηεξα νλνκάζηεθε ζχζηεκα DRG απνηεινχληαλ απφ 54 

Κχξηεο Γηαγλσζηηθέο Καηεγνξίεο (MDCs) θαη 333 νκάδεο. 

Ζ δεχηεξε έθδνζε αλαπηχρζεθε γηα ηελ Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη απνηεινχληαλ απφ  83 Κχξηεο Γηαγλσζηηθέο Καηεγνξίεο (MDCs) θαη 383 

Οκνεηδείο Γηαγλσζηηθέο Οκάδεο (DRGs) (Fetter et al. 1980), ελψ ε Σξίηε έθδνζε ην 

1978 αλαπηχρζεθε γηα ηελ Πνιηηεία ηνπ New Jersey, ε νπνία βξηζθφηαλ ζε δηαδηθαζία 

πηνζέηεζεο ελφο ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκείσλ βαζηζκέλνπ ζηηο Οκνεηδείο 

Γηαγλσζηηθέο Οκάδεο. Ζ ηειηθή έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο DRG αλαπηχρζεθε απφ ηελ 

Οκάδα Γηνίθεζεο Ννζνθνκεηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Yale ζην πιαίζην 

ζχλαςεο ζπκβάζεσο κε ηε Γηεχζπλζε Υξεκαηνδφηεζεο Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο 

(Health Care Financing Administration (HCFA)
3
, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο 

ηαμηλφκεζεο πεξηζηαηηθψλ ελδνλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, ην νπνίν δηαθνξνπνηνχζε  

ην χςνο ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο πφξσλ θαη ήηαλ θιηληθά ζπλεπέο, 

κε ηελ έλλνηα φηη νη νκάδεο αλακέλεην λα νδεγήζνπλ ζηε ιήςε ζεηξάο θιηληθψλ 

απνθάζεσλ πνπ ζα θαηέιεγαλ ζε παξφκνην ζρέδην θαηαλάισζεο πφξσλ (Rodrigues 

1993). ην ζχζηεκα DRG πνπ απνηέιεζε ηε βάζε ηνπ πζηήκαηνο Πξννπηηθήο 

Υξεκαηνδφηεζεο Medicare ην 1983 ζηηο Ζ.Π.Α. (White 2003), ε απνδεκίσζε ησλ 

λνζνθνκείσλ βαζίζηεθε ζηελ πξψηε έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο HCFA-DRG, ην νπνίν ηε 

δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν απνηεινχληαλ απφ 23 Κχξηεο Γηαγλσζηηθέο Καηεγνξίεο θαη 

470 Οκάδεο (Busse et al. 2011). 

Απφ ην 1983, πνπ ην Medicare πηνζέηεζε ηα DRGs σο κέζν ζπγθξάηεζεο ηνπ ξπζκνχ 

αχμεζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ δαπαλψλ, πνπ είραλ εθηξνρηαζηεί (Γηάγξακκα 3), ην 

ζχζηεκα ησλ DRGs έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ λνζνθνκείσλ 

                                                 
3

 Health Care Financing Administration (HCFA): Οκνζπνλδηαθή ππεξεζία πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα 

πξνγξάκκαηα Medicare, Medicaid (αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα ηεο Κπβέξλεζεο ησλ Ζ.Π.Α. γηα  άηνκα φισλ 

ησλ ειηθηψλ, ησλ νπνίσλ ην εηζφδεκα θαη νη πφξνη δελ επαξθνχλ γηα λα πιεξψζνπλ γηα ηελ πγεηνλνκηθή 

ηνπο πεξίζαιςε) θαη ην Πξνγξάκκαηα Αζθάιηζεο Τγείαο ηνπ Παηδηνχ. 
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θαη ηε κέηξεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο, 

αλ θαη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ (Paris et al., 2010). 

Χζηφζν, ν φξνο DRG ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο κε πνηθίιεο ζεκαζίεο ζηηο δηάθνξεο ρψξεο. 

Οξηζκέλεο ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα DRGs θπξίσο σο κέηξν αμηνιφγεζεο ηνπ κείγκαηνο 

ησλ αζζελψλ (γηα παξάδεηγκα, ζηε νπεδία θαη ηε Φηλιαλδία), ελψ ζε άιιεο ρψξεο ηα 

DRGs ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπλψλπκν ησλ ηηκψλ απνδεκίσζεο (π.ρ. ζηε Γαιιία θαη ηε 

Γεξκαλία). Απηφ νθείιεηαη, ελ κέξεη, ζηηο δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ έιαβαλ ρψξα ζε δηαθνξεηηθέο δεθαεηίεο θαη ελ κέξεη, ζην γεγνλφο φηη ηα 

ζπζηήκαηα DRG πηνζεηήζεθαλ θαη ζρεδηάζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν κε βάζε ηηο αλάγθεο 

ηνπ αληίζηνηρνπ ζπζηήκαηνο πγείαο (Busse et al. 2006,  Schreyögg et al., 2006).  

Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ηνπ εγθαηαζηεκέλνπ λνζνθνκεηαθνχ ζπζηήκαηνο, ηα DRGs 

ζπζηήκαηα έρνπλ δηεζλψο εηζαρζεί γηα παξφκνηνπο ιφγνπο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

νκαδνπνηεζνχλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: Πξψηνλ, σο κέζν αχμεζεο ηε δηαθάλεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηα λνζνθνκεία (κέζσ ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ 

αζζελψλ, κέηξεζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ εθξνψλ θιπ.) θαη δεχηεξνλ, σο κέζν παξνρήο 

θηλήηξσλ γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ πφξσλ κέζα ζηα λνζνθνκεία, απνδεκηψλνληαο ηα 

λνζνθνκεία κε βάζε ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη.  

Δπηπιένλ, ν ζπλδπαζκφο ηεο απμεκέλεο δηαθάλεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ 

πφξσλ ζεσξήζεθε φηη ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε - ή ηνπιάρηζηνλ ηελ 

εμαζθάιηζε - ηνπ επηπέδνπ ηεο πνηφηεηαο ηεο πεξίζαιςεο (Busse et al. 2011). 

Ζ ζέζπηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξννπηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο Medicare ζεσξήζεθε απφ ηνλ 

Mayes (2001) σο «ε κνλαδηθή ζεκαίλνπζα κεηαπνιεκηθή θαηλνηνκία ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ», ν νπνίνο ζεκεηψλεη, επίζεο, φηη ην λέν ζχζηεκα δίλεη ην 

έλαπζκα γηα αιιαγή ζηελ ηζνξξνπία πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο εμνπζίαο κεηαμχ ησλ 

παξφρσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (λνζνθνκεία θαη ηαηξνί) θαη εθείλσλ πνπ ηνπο 

ρξεκαηνδνηνχλ,  εμνπζία πνπ είρε ζπζζσξεπηεί ζηα ρέξηα ησλ παξφρσλ γηα πεξηζζφηεξν 

απφ κηζφ αηψλα (Busse et al. 2011). 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ DRGs ζα κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί 

σο παγθφζκην θαηλφκελν (Kimberly et al. 2008). Δίλαη ηδηαίηεξα ζπάλην ζην ρψξν ηεο 

αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ πγείαο λα εληνπηζηεί πξσηνβνπιία πνπ λα έρεη κεηαβεί κε ηφζν 
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ξαγδαίν ξπζκφ απφ ηε θάζε ηεο έξεπλαο ζηε θάζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο δηάρπζήο ηεο 

δηεζλψο (Busse et al. 2011). 

ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδεηαη ην έηνο εηζαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ DRGs ζηα 

ζπζηήκαηα πγείαο ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην EuroDRG  Project (βι. παξαθάησ 

"EuroDRG PROJECT'), θαζψο θαη νη ζθνπνί πνπ εμππεξέηεζαλ δηαρξνληθά. 

 

 

 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Γηάγξακκα 4, παξά ην γεγνλφο φηη ν θαηά δήισζε πξσηαξρηθφο 

ζθνπφο πηνζέηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ ε απνδεκίσζε ησλ λνζνθνκείσλ κε βάζε ηα 

DRGs (Πίλαθαο 1), νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο μεθίλεζαλ ηε δηαδηθαζία απηή κφλν κεηά απφ 

κία πηινηηθή πεξίνδν.  

Πίνακαρ 1:  Έηνο εηζαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ DRGs ζηα ζπζηήκαηα πγείαο ησλ 

ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην EuroDRG  Project θαη νη ζθνπνί πνπ εμππεξέηεζαλ 

δηαρξνληθά 

ΠΖΓΖ: Busse et al. (2011) 
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Γιάγπαμμα 4: Απφ ηε πηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ DRGs ζηελ κε βάζε ηα DRGs 

θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη απνδεκίσζε 

ΠΖΓΖ: Busse et al. (2011) 

 

εκείσζε: Ζ Ηξιαλδία μεθίλεζε κε ηα HCFA-DRGs ην 1992 θαη ην 2003 πέξαζε ζηα 

AR-DRGs. 
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1.2. Δξάπλωζη ηος ζςζηήμαηορ ηων DRGs 

Ζ έθξεμε ησλ δαπαλψλ πγείαο ηε δεθαεηία ηνπ ’80 ζηελ Δπξψπε, αιιά θαη παγθνζκίσο, 

νδήγεζε ζηε ξαγδαία εμάπισζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ DRGs, ην νπνίν πηνζεηήζεθε ζε 

πνιιέο ρψξεο σο κέζν ζπγθξάηεζεο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ θφζηνπο. Ζ πξψηε πνιηηεία ηεο 

Απζηξαιίαο πνπ εθήξκνζε ην ελ ιφγσ ζχζηεκα ήηαλ ε Βηθηφξηα ην 1993 

(Τθαληφπνπινο 2011) 

Σν ζχζηεκα εθαξκφζηεθε ζηηο πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο ρψξεο είηε απηνχζηα, είηε ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιια ζπζηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο (π.ρ. ζθαηξηθφο πξνυπνινγηζκφο). Ζ 

ιίζηα πεξηιακβάλεη πιένλ ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ε Οιιαλδία, ε Γαλία, ε 

Ηζπαλία, ε Πνξηνγαιία, αιιά θαη πνιιέο απφ ηηο γεηηνληθέο ηεο Διιάδαο ρψξεο, φπσο 

είλαη ε Ηηαιία, ε Σνπξθία, ε Βνπιγαξία, ε Κχπξνο θαη ε εξβία. Οη ρψξεο απηέο είηε 

έρνπλ ήδε εθαξκφζεη πιήξσο ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο, είηε 

δηέξρνληαη ην ζηάδην αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηνπ (Δπηηξνπή ΤΤΚΑ γηα ηε δηεξεχλεζε 

εθαξκνγήο ησλ DRGs 2011). Αμηνζεκείσην είλαη, πσο ζπζηήκαηα DRGs έρνπλ 

εθαξκφζεη θαη ρψξεο ρακεινχ ή κέζνπ εηζνδήκαηνο, φπσο ην Μεμηθφ, ε Κξναηία, ε 

Δζζνλία, ε Βνζλία, ε ινβελία, ε Οπγγαξία, ην Κηξγηζηάλ,  ε ΠΓΓΜ, ε  Πνισλία, ε 

Ρνπκαλία, ε Σπλεζία, ε Ηλδνλεζία, ε Σατιάλδε θαη ε Μνγγνιία (Mathauer, 

Wittenbecher, 2012). Όζνλ αθνξά ηελ Δπξψπε, ε πξψηε ρψξα πνπ απνθάζηζε ηελ 

εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ DRGs ήηαλ ε Γαιιία (απφθαζε εηζαγσγήο: 

1986/εηζαγσγή ζηα λνζνθνκεία: 1991), σο ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν ηνπ ζθαηξηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ (Φνπζηέξε 2011). Ζ πξψηε ρψξα πνπ μεθίλεζε λα εθαξκφδεη ζχζηεκα 

απνδεκίσζεο βαζηζκέλν ζηα DRGs  ήηαλ ε Πνξηνγαιία (1988). Ζ  Ννξβεγία εηζήγαγε 

ην ζχζηεκα ζε επηιεγκέλα λνζνθνκεία ηελ πεξίνδν 1991-1993, ελψ ε Ηξιαλδία εηζήγαγε 

ην ζχζηεκα γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ λνζνθνκείσλ νμείαο θξνληίδαο ην 1993  (Busse et 

al. 2011). 

ηελ Δηθφλα 1 παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ησλ DRGs ζηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην EuroDRG Project (βι. παξαθάησ "EuroDRG PROJECT"). 
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Δικόνα 1: Ιζηνξηθή εμέιημε ησλ DRGs ζηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην EuroDRG 

project 

(Austria, England, Estonia, Finland, France, Germany, Ireland, Netherlands, Poland, Portugal, Spain and 

Sweden) 

 

ΠΖΓΖ: Kobel et al. (2011) 
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1.3. Καηανοώνηαρ ηο ζύζηημα ηων DRGs 

Παξά ην γεγνλφο φηη ηα DRGs έρνπλ εθαξκνζηεί ζε πνιχ κεγάιν αξηζκφ ρσξψλ, ε 

θαηαλφεζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξακέλεη ζε εληππσζηαθφ βαζκφ πεξηνξηζκέλε. Απφ ηε κία 

πιεπξά δελ ππάξρεη θαιή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο  

ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, κηαο θαη ζπζηεκαηηθέο ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ εηδηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε δηάθνξεο ρψξεο είλαη εμαηξεηηθά ζπάληεο (France 

2003). Καηά ζπλέπεηα, δελ ππάξρεη ζπκθσλεζείζα ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε ηνλ βέιηηζην 

ηξφπν ζρεδηαζκνχ ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο, επεηδή νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ 

ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ παξακέλνπλ ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ θαηαλνεηέο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, παξά ηελ χπαξμε πνιπάξηζκσλ κειεηψλ ζρεηηθά κε ηε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ λνζνθνκείσλ, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ηερλνινγηθή 

θαηλνηνκία, ηα απνηειέζκαηα απηά παξακέλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ αζαθή (Brügger 2010) 

(επίζεο ιφγσ ηνπ φηη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο 

δηάθνξεο ρψξεο ζπάληα ιακβάλνληαη ππφςε) (Busse et al. 2011). 

Όπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ηα DRGs απνηεινχλ κέζνδν πξννπηηθήο απνδεκίσζεο, κε 

βάζε ηελ νπνία ην πνζφ ηεο απνδεκίσζεο νξίδεηαη πξηλ ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία 

παξέρεηαη ε θξνληίδα (εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλεο ακνηβέο γηα ηηο λνζνθνκεηαθέο 

ππεξεζίεο) θαη ζεσξείηαη φηη παξέρεη ην θαηάιιειν έδαθνο, ψζηε λα ππάξμεη έλαο 

ειεγρφκελνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. 

Tα DRGs είλαη έλα ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο αζζελψλ κε ηέζζεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά:  

1. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ λνζειείαο γίλεηαη ζε ηαθηηθή βάζε 

(θπξίσο αθνξνχλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζζελνχο, ζεξαπεία, ραξαθηεξηζηηθά 

παξφρνπ) 

2. Σα δεδνκέλα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αζζελψλ ζε 

δηαρεηξίζηκν αξηζκφ νκάδσλ, νη νπνίεο πξνηίζεηαη λα  

3. έρνπλ λφεκα απφ θιηληθήο απφςεσο θαη λα είλαη νηθνλνκηθψο νκνηνγελείο (Busse 

et al. 2011) 

Ζ ινγηθή ησλ DRGs ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη αζζελείο κε ηελ ίδηα ή παξφκνηα 

δηάγλσζε θαη ίδην πξνθίι απαηηνχλ παξφκνηεο δηαδηθαζίεο θαη αλαιψλνπλ ίδηνπο 

λνζνθνκεηαθνχο πφξνπο (Τθαληφπνπινο 2011). Σα DRGs "ζπλνςίδνπλ" ηνλ πνιχ 
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κεγάιν αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ (κεκνλσκέλσλ) πεξηπηψζεσλ λνζειείαο ζε έλαλ 

δηαρεηξίζηκν αξηζκφ νκάδσλ (κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά), παξέρνληαο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ έλα κέηξν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ λνζνθνκείνπ (πξνζδηνξηζκφο 

λνζνθνκεηαθνχ “πξντφληνο”). Χο εθ ηνχηνπ, δηεπθνιχλνπλ ηηο ζπγθξίζεηο ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ δαπαλψλ, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζπκβάιινπλ 

ζηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο. 

Ηδαληθά, ηα ζπζηήκαηα DRG ζα πξέπεη λα ζεσξνχλ σο κεηαβιεηέο ηαμηλφκεζεο ηνπο πην 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο θαζνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο, ζα πξέπεη δειαδή λα νξίδνπλ ηηο 

νκάδεο κε βάζε ηηο δηαγλψζεηο, ηηο δηαδηθαζίεο ή άιιεο κεηαβιεηέο ηαμηλφκεζεο, πνπ 

θάλνπλ ηε ζεξαπεία ελφο αζζελνχο πην αθξηβή απφ ηε ζεξαπεία ελφο άιινπ αζζελνχο 

(Busse et al. 2011). 

Δλψ ε ρξήζε ησλ DRGs γηα ζθνπνχο απνινγηζκνχ θαη δηνίθεζεο ησλ λνζνθνκείσλ είλαη 

ζεκαληηθή, νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηα ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο σο βάζε γηα ηελ 

απνδεκίσζε ησλ λνζνθνκείσλ. ε γεληθέο γξακκέο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ δχν ηέηνηα 

κνληέια: απφ ηε κία πιεπξά είλαη ηα βαζηδφκελα ζηα DRGs ζπζηήκαηα απνδεκίσζεο 

θαηά πεξίπησζε, φπνπ θάζε αζζελήο νκαδνπνηείηαη ζην θαηάιιειν DRG θαη ηα 

λνζνθνκεία ιακβάλνπλ απνδεκίσζε γηα θάζε πεξίπησζε, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ην 

ζρεηηθφ θφζηνο (cost weight) θάζε DRG. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη ηα ζπζηήκαηα 

θαηαλνκήο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε βάζε ηα DRGs, φπνπ ν δηαζέζηκνο θξαηηθφο (ή 

πεξηθεξεηαθφο) πξνυπνινγηζκφο θαηαλέκεηαη ζηα επηκέξνπο λνζνθνκεία κε βάζε ηνλ 

αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ DRGs πνπ «παξήγαγαλ» θαηά ηε δηάξθεηα ελφο εθ ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ ή κε βάζε ηνπ ηη αλακέλεηαη λα παξάγνπλ κέζα ζην επφκελν έηνο. 

Σν κίγκα ησλ αζζελψλ (casemix)
4
 θαη ν δείθηεο κίγκαηνο αζζελψλ (casemix index/ 

CMI)
5
 απνηεινχλ, ζπλήζσο, ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ.  

 

                                                 
4
 Casemix: ην άζξνηζκα ησλ ζρεηηθψλ βαξψλ φισλ ησλ DRGs πνπ "παξήγαγε" έλα λνζνθνκείν κία 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

 
 

5
 Casemix index (CMI): ην casemix δηαηξνχκελν κε ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ λνζειείαο 

   Ο δείθηεο CMI είλαη, επνκέλσο, ίζνο κε ην κέζν ζρεηηθφ βάξνο ησλ DRGs γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

λνζνθνκείν θαη απνηειεί ζεκαληηθφ δείθηε ηεο δαπαλεξφηεηαο ησλ πεξηπηψζεσλ λνζειείαο πνπ 

αληηκεηψπηζε έλα ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν. Μηθξά λνζνθνκεία έρνπλ ζπλήζσο CMIs θάησ απφ 1, ελψ 

παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία κπνξεί λα έρνπλ CMIs πάλσ απφ 1,5 (Busse et al. 2011). 
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Τπάξρνπλ ηξία βαζηθά θίλεηξα γηα ηα λνζνθνκεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ελφο ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκείσλ κε βάζε ηα DRGs: 

1. κείσζε θφζηνπο αλά πεξίπησζε λνζειείαο,  

2. αχμεζε εζφδσλ αλά αζζελή θαη 

3. αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αζζελψλ.  

Οη θπξηφηεξεο επηδξάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο αθνξνχλ: 

o Αχμεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο 

(παξνρή θηλήηξσλ αχμεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη κείσζεο ηνπ θφζηνπο) 

o Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

(δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη ζχγθξηζεο ηεο πνηφηεηαο κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ - 

απαξαίηεηε θξίλεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο απνδεκίσζεο κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο πιεξνθνξίαο γηα απνθιεηζκφ πεξηπηψζεσλ κείσζεο ηεο πνηφηεηαο 

εθ κέξνπο ησλ λνζνθνκείσλ σο κέζν κείσζεο ηνπ θφζηνπο) 

o Σερλνινγηθή θαηλνηνκία 

(ελζαξξχλεηαη ε ρξήζε ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ πνπ κεηψλνπλ ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο αλά αζζελή, απφ ην νπνίν, φκσο, πξνθχπηεη ην εξψηεκα ηνπ θαηά πφζν 

επεξεάδεηαη ε πνηφηεηα ηεο πεξίζαιςεο θαη ζπλεπψο, θαηά πφζν είλαη θνηλσληθά 

επηζπκεηφ, ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα θαηλνηνκία κεηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο 

ππεξεζίαο) 

Παξφιν πνπ νη απνδείμεηο παξακέλνπλ πεξηνξηζκέλεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

ζπγγξαθέσλ απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζεσξεί πσο ην ζχζηεκα ησλ DRGs έρεη ζρεηηθά 

ζεηηθή επίδξαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά κπνξεί λα 

εκθαληζηνχλ απξφβιεπηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο (cream skimming, up-coding, θα. – βι 

παξαθάησ "Μεηνλεθηήκαηα"). Δάλ νη αξλεηηθέο απηέο επηπηψζεηο δελ ιεθζνχλ ππφςε 

απφ ηηο ζρεδηαζηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη απφ ην ζεζκηθφ θαη 

θαλνληζηηθφ πιαίζην, ζα κπνξνχζαλ λα απεηιήζνπλ κε ππεξθάιπςε ησλ ηπρφλ 

βειηηψζεσλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ αλακέλνληαη σο απνηέιεζκα ηεο πηνζέηεζεο 

ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο (Busse et al. 2011). 
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1.4. Ππακηική Δθαπμογή ηων DRGs 

ε θάζε DRG (Οκνεηδή Γηαγλσζηηθή Καηεγνξία) αληηζηνηρίδνληαη νη θσδηθνί λφζσλ θαη 

νη θσδηθνί ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ. Ζ αληηζηνίρηζε απηή απνηειεί ηνλ ζθειεηφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ DRGs θαη πάλσ ζε απηήλ ζηήλεηαη ν αιγφξηζκνο επηινγήο ηνπ 

θαηάιιεινπ DRG.   

πλεπψο, βαζηθφο ππιψλαο ηεο εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο DRGs είλαη ε πηνζέηεζε 

ελφο ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο ησλ αζζελψλ ζηα DRGs (Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κιεηζηνχ Δπέιηθηνπ Ννζειίνπ ηνπ Δ..Τ. 2011). 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ πξνθαζνξηζκέλν αιγφξηζκν, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά 

θφκβσλ δελδξηθψλ απνθάζεσλ θαη αιιεινπρηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηε ζσζηή επηινγή DRG 

κέζσ ηεο εηζαγσγήο ησλ απαξαίηεησλ θάζε θνξά κεηαβιεηψλ απφ ηνλ ρξήζηε θαη, ελ 

ηέιεη, ηελ θαηάιιειε ρξέσζε γηα ην πεξηζηαηηθφ λνζειείαο. Σα ινγηζκηθά δηαρείξηζεο 

ησλ αληηζηνηρίζεσλ ησλ DRGs κε ηνπο θσδηθνχο λφζσλ θαη ηαηξηθψλ πξάμεσλ 

νλνκάδνληαη groupers (Τθαληφπνπινο 2011). 

Ζ ελ ιφγσ εθαξκνγή, εμάγεη ην DRG πνπ πξέπεη λα ρξεσζεί θαη ην θφζηνο απηνχ (πνζφ 

απνδεκίσζεο ηνπ λνζνθνκείνπ) φηαλ ν ρξήζηεο εηζάγεη ζε απηήλ ηελ αλαγθαία 

πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην κε πεξηζηαηηθφ λνζειείαο [π.ρ. θχιν, ειηθία, είδνο εμηηεξίνπ 

(ζάλαηνο, παξαπνκπή ζην ζπίηη, ζε άιιν λνζνθνκείν, ζε θέληξν απνθαηάζηαζεο, θιπ), 

θσδηθφ/νχο δηάγλσζεο θαη ηαηξηθψλ πξάμεσλ, θα.] (ΔΓΤ 2011), φπσο παξνπζηάδεηαη 

παξαθάησ (ελδεηθηηθά): 

- Ππωηαπσική διάγνωζη ζχκθσλα κε ην επηιερζέλ θάζε θνξά ζχζηεκα 

ηαμηλφκεζεο (π.ρ. ζχζηεκα Bertillon/ Γηεζλήο Σαμηλφκεζε Αζζελεηψλ θαηά ICD-

10) 

- Υειποςπγικέρ και λοιπέρ διαδικαζίερ ή Δπεμβαηικέρ Ππάξειρ: 

Όπσο, γηα παξάδεηγκα, ρξήζε ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο, αλαξξσηεξίνπ, 

αλαηζζεζίαο, θαζψο απηέο δηαθνξνπνηνχλ αξθεηά ηε ρξήζε ησλ πφξσλ θαη θαη’ 

επέθηαζε ην θφζηνο γηα ην λνζνθνκείν. 

ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο δελ πεξηιακβάλνληαη ηαηξηθέο πξάμεηο ή εμεηάζεηο ξνπηίλαο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο λνζειείεο, αιιά κφλν απηέο πνπ 

δηαθνξνπνηνχλ ην θφζηνο ηεο λνζειείαο. 
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π.ρ. Γηάγλσζε ηεζάγρε:  

 Δάλ δελ επηιεγεί ηαηξηθή πξάμε (ζπληεξεηηθή αληηκεηψπηζε κε θαξκαθεπηηθή 

αγσγή) θαηαιήγνπκε ζε έλα DRG ρακεινχ θφζηνπο.  

 Δάλ επηιεγεί αληηκεηψπηζε επεκβαηηθήο θαξδηνινγίαο κε ηελ ηαηξηθή πξάμε 

«Αγγεηνπιαζηηθή» θαηαιήγνπκε ζε DRG κέζνπ θφζηνπο (κε δηαθνξνπνηήζεηο 

αλάινγα κε ηελ χπαξμε ή κε επηπινθψλ, ηε ρξήζε ή κε STENT, θα.) 

 Δάλ επηιεγεί ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε κε ηελ ηαηξηθή πξάμε 

«Ανξηνζηεθαληαία Παξάθακςε» θαηαιήγνπκε ζε DRG πςεινχ θφζηνπο (κε 

ηηο αληίζηνηρεο δηαθνξνπνηήζεηο – βι. παξαπάλσ) 

- Γεςηεπεύοςζα διάγνωζη: 

Αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ επηπινθψλ ή ζπλλνζεξνηήησλ. Ζ 

ζεκαληηθφηεηαο ηεο πξνζκέηξεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα είλαη κεγάιε, 

αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη, ζχκθσλα κε ηελ Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΚΔΝ ηνπ Δ..Τ., ε πηζαλφηεηα αχμεζεο ηεο 

δηάξθεηαο λνζειείαο ησλ αζζελψλ ηεο MDC ιφγσ ηεο χπαξμήο ηνπο είλαη 0,75 

(75%). 

- Ηλικία και θύλο ηος αζθενούρ: 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ηα DRGs δηαρσξίδνληαη φηαλ απαηηείηαη απφ ηε 

λφζν ιφγσ δηαθνξνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο πεξίζαιςεο απφ ην φξην ησλ 17 ή 18 

εηψλ  (Pediatric DRGs). 

- Γιάπκεια νοζηλείαρ 

- Σπόπορ ειζαγωγήρ 

π.ρ. παξαπνκπή απφ γεληθφ ηαηξφ, επείγνπζα εηζαγσγή,  θα. 

- Καηάζηαζη αζθενούρ καηά ηην έξοδό ηος από ηο νοζοκομείο κα. 

π.ρ. κεηαθνξά ζε άιιν λνζνθνκείν, παξάβιεςε ηαηξηθψλ νδεγηψλ, ζάλαηνο. 

(Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κιεηζηνχ 

Δπέιηθηνπ Ννζειίνπ ηνπ Δ..Τ. 2011) 

Θα κπνξνχζε λα πεη θαλείο, πσο ε ινγηθή ησλ DRGs είλαη ε ινγηθή ηνπ κέζνπ φξνπ. Ζ 

δηάξθεηα λνζειείαο, γηα παξάδεηγκα, ηξηψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ εληάζζνληαη ζην ίδην DRG 

κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή, αιιά ν κέζνο φξνο ηνπο λα ζπγθιίλεη πξνο ηελ νξηδφκελε 

Μέζε Γηάξθεηα Ννζειείαο (ΜΓΝ) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ DRG (ΔΓΤ 2011). 

Δπηπξνζζέησο, ηα DRGs βαζίδνληαη ζηελ αξρή “money follows the patient” («ηα ρξήκαηα 

αθνινπζνχλ ηνλ αζζελή»), δηα ηεο νπνίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί απνδνηηθή θαη δίθαηε 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

17 

 

θαηαλνκή πφξσλ, αιιά θαη ππνθίλεζε γηα θαηαβνιή πξνζπάζεηαο βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ. Παξάιιεια, βαζίδνληαη ζην θξηηήξην “value 

for money”, δηα ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα δηαζθαιίδεηαη ε νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα θαη ε 

αμία ηεο επέλδπζεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο, θάζε θνξά, δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο (ΔΓΤ 2011). 
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Δξίζωζη 1: Δμίζσζε ππνινγηζκνχ θφζηνπο DRG 

ΠΖΓΖ: ΔΓΤ (2011) 

 

 

1.5. Τπολογιζμόρ Κόζηοςρ 

ηελ παξαθάησ εμίζσζε (Δμίζσζε 1) θαίλεηαη ε ζχλζεζε ηνπ θφζηνπο ελφο DRG ζηελ 

πην απιή πεξίπησζε εθηίκεζεο. ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 2) αλαιχνληαη νη 

φξνη ηεο εμίζσζεο, θαζψο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ζηελ Διιάδα (ΔΓΤ 

2011). εκεηψλεηαη φηη ε ζηήιε «Γηαζεζηκφηεηα ζηελ Διιάδα» αθνξά δεδνκέλα πνπ 

θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011 - ζήκεξα ε κεηαβιεηή «Ιαηξηθή 

Πξάμε» είλαη “εθηθηή”.  

 

 

 

 

  

Πίνακαρ 2: Όξνη εμίζσζεο ζχλζεζεο θφζηνπο DRG 
 

ΠΖΓΖ: ΔΓΤ ( 2011) 
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Σν θφζηνο αλά DRG δελ δηακνξθψλεηαη πάληα κε ηνλ ίδην ηξφπν. Τπάξρνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ, ελψ ζε πνιιέο ρψξεο παξαηεξνχληαη 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα ηα DRGs ζηηο πγεηνλνκηθέο ηνπο πεξηθέξεηεο. Ζ δηακφξθσζε ηεο 

ηηκήο θαζνξίδεηαη απφ ηηο ηερληθέο θνζηνιφγεζεο, ην δείγκα ησλ λνζνθνκείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, ηηο ππεξεζίεο επί ησλ νπνίσλ εθαξκφδεηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο, ηε ζθνπηκφηεηα πνπ εμππεξεηείηαη θαη απφ ηελ νκνηνγέλεηα ησλ 

πεξηζηαηηθψλ πνπ απαηηείηαη (θνπειίηεο, 2010). Παξάιιεια, εμαηξνχληαη απφ ηελ 

ηηκνιφγεζε κέζσ ησλ DRGs, θπξίσο, πεξηπηψζεηο φπσο ηα επείγνληα πεξηζηαηηθά, ε 

καθξνρξφληα θξνληίδα, ε ηαηξηθή απνθαηάζηαζε θαη ε ςπρηθή πγεία. Δπίζεο δελ 

ππνινγίδνληαη, ζπλήζσο, ην θεθαιαηνπρηθφ θφζηνο, ε εθπαίδεπζε θαη ε έξεπλα, θαζψο 

θαη νη εμσηεξηθνί αζζελείο (Μπαιαζνπνχινπ 2010). 

ηελ Δηθφλα 2 θαίλεηαη ε δηαδηθαζία θνζηνιφγεζεο/ηηκνιφγεζεο ελφο DRG: 

  

Δικόνα 2: Παξάγνληεο δηακφξθσζεο θφζηνπο/απνδεκίσζεο ελφο DRG 

ΠΖΓΖ: Geissler A. (2011) 
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o Ο εηδηθφο ζπληειεζηήο Base rate δηαθνξνπνηείηαη ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή 

αθφκα θαη ζε επίπεδν λνζνθνκείνπ (αλάινγα κε ην είδνο, ηε γεσγξαθηθή ζέζε, 

θα.). 

O ζπληειεζηήο απηφο αληηπξνζσπεχεη ηελ ηηκή κε ηελ νπνία ρξεψλεηαη θαηά κέζν 

φξν έλα νπνηνδήπνηε πεξηζηαηηθφ πνπ εληάζζεηαη ζε νκνηνγελή δηαγλσζηηθή 

θαηεγνξία θαη δηακνξθψλεηαη απφ ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε πξαγκαηηθψλ 

δεδνκέλσλ λνζειείαο. 

Ο ελ ιφγσ ζπληειεζηήο δχλαηαη λα είλαη δηαθνξεηηθφο (π.ρ. αλά πγεηνλνκηθή 

πεξηθέξεηα) ζηελ αξρή εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο, κε απψηεξν ζηφρν ηε 

ζηαδηαθή ζχγθιηζε ησλ ηηκψλ (εληαίν base rate), φπσο ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα 

ζηε Γεξκαλία, ή ζε δηαξθή βάζε, αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή γηα εμίζσζε ή φρη ησλ 

ηηκψλ (Pierdzioch 2008). 

 

o Σα ζρεηηθά θφζηε αλά DRG (cost weights) ππνινγίδνληα ζε θεληξηθφ επίπεδν 

(αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ) θαη αληηπξνζσπεχνπλ 

ηελ εζληθή κέζε θαηαλάισζε λνζνθνκεηαθψλ πφξσλ γηα ηνπο αζζελείο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε θαηαλάισζε γηα ην 

ζχλνιν ησλ DRGs. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν φξν 

πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ ην ζχλνιν ή απφ επηιεγκέλν 

δείγκα λνζνθνκείσλ. Όζν πην ζπρλά ππνινγίδνληαη ηα ζρεηηθά θφζηε αλά DRG 

θαη απφ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν δείγκα, ηφζν πην αθξηβήο είλαη θαη ε 

απνηχπσζε ηνπ θφζηνπο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ.  

Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα κία “bottom up” πξνζέγγηζε (κηθξνθνζηνιφγεζε, 

μεθηλάκε απφ ην επίπεδν ηνπ αζζελνχο), ε νπνία πξνυπνζέηεη έλα 

κεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα, ζην νπνίν ζα απνζεθεχνληαη φια ηα γεγνλφηα πνπ 

Δξίζωζη 2: Σχπνο ππνινγηζκνχ base rate  

*Hospital pννl=αλψηαην φξην δαπαλψλ γηα λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ 

“out of pocket” πιεξσκψλ 

ΠΖΓΖ: Cashin  et al. (2005) 
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ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα θξνληίδαο ελφο πεξηζηαηηθνχ, θαζψο θαη άιια 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνλ αζζελνχο, φπσο ε ειηθία, ην θχιν, ε βαζηθή 

θαη άιιεο δηαγλψζεηο, ε βαξχηεηα ηνπ πεξηζηαηηθνχ θα. 

- Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά δηακνξθψλεηαη ν Γείθηεο χλζεζεο Αζζελψλ (Case 

Mix Index-CMI) θαη ππνινγίδνληαη νη ηηκέο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ εθθεχγνπλ ηνπ 

κέζνπ φξνπ (outliers). 

Ο Γείθηεο χλζεζεο Αζζελψλ απνηειεί ην κέζν ζρεηηθφ θφζηνο αλά DRG γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν θαη νπζηαζηηθά απεηθνλίδεη ηε βαξχηεηα θάζε 

θαηεγνξίαο σο πξνο ην case mix ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνζνθνκείνπ. Ζ ζεκαζία ηνπ 

είλαη ηδηαίηεξε, θαζψο θαζνξίδεη ηελ απνδεκίσζε πνπ ζα ιάβεη θάζε λνζνθνκείν 

θαη ηπρφλ ζθφπηκε επηξξνή ηνπ κεηαβάιιεη ηα έζνδά ηνπ (βι. παξαθάησ "DRG 

creep/upcoding") (θνπειίηεο,  2010). 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα, ε απνδεκίσζε ηνπ λνζνθνκείνπ γηα θάζε DRG δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ 

ηχπν: 

 

  

Δξίζωζη 3: Τπνινγηζκφο Γείθηε χλζεζεο Αζζελψλ 

ΠΖΓΖ: Φνπζηέξε (2011) 

Δξίζωζη 4: Τπνινγηζκφο απνδεκίσζεο λνζνθνκείνπ 

ΠΖΓΖ: θνπειίηεο (2010) 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

22 

 

1.6. Κλινικέρ Γιαδπομέρ/Κλινικά Μονοπάηια 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην λα ηνληζηεί ν ξφινο ησλ θιηληθψλ 

δηαδξνκψλ/κνλνπαηηψλ (clinical pathways) ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ DRGs. 

Σν θιηληθφ κνλνπάηη είλαη έλα ζρέδην παξνρήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο, βαζηδφκελν ζηελ 

εκπεηξία ησλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη πάλσ ζε νκνηνγελείο νκάδεο αζζελψλ. Οη 

θιηληθέο δηαδξνκέο απνηεινχλ έλα δηνηθεηηθφ θαη θιηληθφ εξγαιείν πνπ έρεη σο ζηφρν ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο θξνληίδαο ηνπ αζζελνχο. Οη ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ 

δηακνξθψλνληαη κε ηηο θιηληθέο δηαδξνκέο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ έληαμε 

ελφο λνζειεπφκελνπ ζε έλα DRG, αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ DRG (Φνπζηέξε 2011). Οη θιηληθέο δηαδξνκέο ελζσκαηψλνπλ 

θαηεπζπληήξηεο θιηληθέο νδεγίεο (clinical protocols), νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηε βέιηηζηε 

δηαζέζηκε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε θαη πξαθηηθή εκπεηξία θαη απνηεινχλ 

«ζπζηεκαηηθψο αλεπηπγκέλεο δειψζεηο πνπ βνεζνχλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ ησλ ηαηξψλ θαη 

ησλ αζζελψλ γηα ηελ θαηάιιειε θξνληίδα πγείαο ζε εηδηθέο θιηληθέο πεξηπηψζεηο» (νξηζκφο 

Ηλζηηηνχηνπ Ηαηξηθήο ησλ ΖΠΑ) (Σαζηφπνπινο,  Απνζηνιάθεο, 2010).  
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1.7. Γιαππαγμαηεύζειρ 

Βαζηθή παξάκεηξν ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ DRGs, φπσο θαη φισλ ησλ ζπζηεκάησλ 

πξννπηηθήο απνδεκίσζεο, απνηειεί ν ηξφπνο θαζνξηζκνχ ησλ (πξννπηηθψλ) ηηκψλ. Ζ 

κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη, θπξίσο, είλαη ν κεραληζκφο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

(Μπνπξζαλίδεο 2010).  

Οη δηαπξαγκαηεχζεηο απνηεινχλ θνηλσληθφ κεραληζκφ δηάδξαζεο ηζρπξψλ, ηζφηηκσλ 

δξψλησλ (ζε νξηδφληην επίπεδν), νη νπνίνη εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα θαη 

επηρεηξνχλ ηελ επίηεπμε ακνηβαία απνδεθηψλ δεζκεπηηθψλ ζπκθσληψλ κέζα απφ 

ζπλαηλεηηθέο δηαδηθαζίεο. Ο κεραληζκφο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζεσξείηαη 

θαηαιιειφηεξνο θαη πην απνηειεζκαηηθφο απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο κεραληζκνχο 

ζπληνληζκνχ θαη ξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πνιχπινθα θνηλσληθά ζπζηήκαηα, φπσο 

είλαη απηφ ηεο πγείαο.  

Δλ πξνθεηκέλσ, ε δηακφξθσζε ηνπ χςνπο ησλ ηηκψλ απνηειεί αληηθείκελν 

ζεζκνζεηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 

αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ θαη εθπξνζψπσλ ησλ πξνκεζεπηψλ πγείαο (λνζνθνκεία) ζε 

εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ππφ ηελ επίβιεςε θαη ζε έλα βαζκφ ζπκκεηνρή θαη 

παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο, ν ξφινο θαη ε εκπινθή ηνπ νπνίνπ δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά 

ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα πγείαο (ψδνπ 2011). 
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2. ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΧΝ DRGS Δ 

ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΓΔΙΑ 

Όζνλ αθνξά ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηα δηάθνξα πζηήκαηα Τγείαο, ηα DRGs 

παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο σο πξνο ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν 

αλάπηπμήο ηνπο, ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ηνπο, ηνπο αιγφξηζκνπο ηαμηλφκεζεο αζζελψλ, ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηαμηλφκεζε, ηηο εμαηξνχκελεο θαηεγνξίεο 

θφζηνπο, ηε ζπρλφηεηα αλαζεσξήζεσλ θαη αλαπξνζαξκνγψλ θα. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά εκθαλίδνληαη θαη αξθεηέο νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ ηα 

έρνπλ πηνζεηήζεη αλαθνξηθά κε ηε κεζνδνινγία θαη ηα ζηάδηα αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο 

ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, κε βάζε ζηνηρεία ηνπ EuroDRG project (πνπ ζα αλαθεξζεί 

εθηελέζηεξα παξαθάησ), ε δηαδηθαζία νκαδνπνίεζεο, θνζηνιφγεζεο θαη ηηκνιφγεζεο 

ησλ DRGs είλαη ζπλήζσο ε ίδηα. 

ηελ Δηθφλα 3 παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο DRGs.  

Αξρηθά επηιέγεηαη ην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο θαη ιακβάλνληα απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

δηαγλψζεηο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηε ζπρλφηεηα αλαζεσξήζεσλ ηνπ 

ππφ έληαμε ζπζηήκαηνο. Έπεηηα, ζπγθεληξψλνληαη απφ έλα νξηζζέλ δείγκα λνζνθνκείσλ 

Δικόνα 3: Βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο DRG 

ΠΖΓΖ: Geissler (2011) 
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πξαγκαηηθά ζηνηρεία (θιηληθά, θνζηνινγηθά, δεκνγξαθηθά, θα.). Σα δεδνκέλα απηά 

αμηνπνηνχληαη γηα λα ππνινγηζζνχλ ηα ζρεηηθά θφζηε αλά DRG (cost weights), ν 

εζληθφο/πεξηθεξεηαθφο κέζνο φξνο (base rate), θα., ψζηε λα ππνινγηζηνχλ νη ηηκέο 

απνδεκίσζεο αλά θαηεγνξία. Παξάιιεια, ζπγθεληξψλνληαη ζηνηρεία γηα ηα outliers 

(θιηληθέο πεξηπηψζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε θάπνην DRG). 

Αμηνζεκείσην είλαη, φηη θάζε λέα ρψξα πνπ πξνσζεί ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο θαη απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ κε βάζε ηα 

DRGs ζπάληα μεθηλά απφ κεδεληθή βάζε. Αληηζέησο, ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηψζεσλ, νη ρψξεο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ελφο πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο κηαο 

άιιεο ρψξαο, ην νπνίν πξνζαξκφδνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπ. Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα επηιέγεηαη 

γηα ζπγθεθξηκέλνπο, θάζε θνξά, ιφγνπο θαη ιεηηνπξγεί σο ζεκείν αλαθνξάο (Δπηηξνπή 

ΤΤΚΑ γηα ηελ δηεξεχλεζε εθαξκνγήο ησλ DRGs ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ 2011). 

ην παξφλ θεθάιαην αλαιχνληαη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

DRGs θαη ε εκθάληζε απηψλ ζηα ζπζηήκαηα πγείαο δηαθφξσλ ρσξψλ πνπ ην έρνπλ 

πηνζεηήζεη. 
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2.1. Υπόνορ Ανάπηςξηρ 

H δηαδηθαζία εηζαγσγήο ελφο ζπζηήκαηνο DRG δηαξθεί, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

απφ δχν έσο πέληε έηε, αλαιφγσο ηεο σξηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο πνπ 

επηζπκεί λα ην εληάμεη. 

ηελ Δηθφλα 4 θαίλεηαη ν ρξφλνο αλάπηπμεο ησλ DRGs ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο. 
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Δικόνα 4: Υξφλνο αλάπηπμεο ησλ DRGs ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο 

ΠΖΓΖ: HOPE (2006)  
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2.2. Μεηαβληηέρ Σαξινόμηζηρ & Δπίπεδα Βαπύηηηαρ 

ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη νη κεηαβιεηέο ηαμηλφκεζεο θαη ηα επίπεδα βαξχηεηαο 

(severity levels) ζε νξηζκέλα ζπζηήκαηα DRGs. 

  

Πίνακαρ 3: Μεηαβιεηέο ηαμηλφκεζεο & επίπεδα βαξχηεηαο ζε 

νξηζκέλα ζπζηήκαηα DRGs  

ΠΖΓΖ: Busse et al. (2011) 
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2.3. Δξαιπούμενερ Καηηγοπίερ Κόζηοςρ 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο λνζειείαο πνπ εμαηξνχληαη απφ 

ηελ ηηκνιφγεζε κέζσ ησλ DRGs. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη, θπξίσο, ηα επείγνληα 

πεξηζηαηηθά, ε καθξνρξφληα θξνληίδα, ε ηαηξηθή απνθαηάζηαζε θαη ε ςπρηθή πγεία. 

Δπίζεο δελ ππνινγίδνληαη, ζπλήζσο, ην θεθαιαηνπρηθφ θφζηνο, ε εθπαίδεπζε θαη ε 

έξεπλα, θαζψο θαη νη εμσηεξηθνί αζζελείο (Πίλαθαο 4) (Μπαιαζνπνχινπ, 2010). 

ην παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη εμαηξνχκελεο θαηεγνξίεο ζε δηάθνξεο Δπξσπατθέο 

ρψξεο. 

  

Πίνακαρ 4: Δμαηξνχκελεο θαηεγνξίεο θφζηνπο ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο 

ΠΖΓΖ: Geissler (2011) 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

30 

 

2.4. Μέθοδορ κοζηολόγηζηρ 

ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εζληθά δεδνκέλα θνζηνιφγεζεο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ζρεηηθψλ βαξψλ ησλ DRGs, ν ππνινγηζκφο απηφο βαζίδεηαη ζε 

επηιεγκέλν δείγκα λνζνθνκείσλ, απφ ηα νπνία ζπιιέγνληαη θαη νκαδνπνηνχληαη 

αμηφπηζηα θνζηνινγηθά δεδνκέλα. Σα επηιεγκέλα λνζνθνκεία ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο 

παξεκθεξή ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο κε πξνθαζνξηζκέλα πξφηππα πνηφηεηαο (π.ρ. 

Γεξκαλία, Φηιαλδία, Οιιαλδία θαη νπεδία). Άιιεο ρψξεο απαηηνχλ απφ φια ηα 

λνζνθνκεία λα θαηαζέηνπλ εηεζίσο έθζεζε ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, θαζψο 

θαη κε ην αλά κνλάδα θφζηνο ζηελ αξκφδηα ξπζκηζηηθή αξρή (π.ρ. Αγγιία). 

Θα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο, φηη ππάξρεη άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηεο δηαζθάιηζεο 

πςειήο πνηφηεηαο δεδνκέλσλ θαη ηεο εμαζθάιηζεο αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο 

λνζνθνκείσλ, απφ ηα νπνία ζπιιέγνληαη ηα θνζηνινγηθά δεδνκέλα.  

Χζηφζν, έλαο κηθξφο αξηζκφο λνζνθνκείσλ κε ζπγθξηηηθά πςειήο πνηφηεηαο ζπζηήκαηα 

θνζηνιφγεζεο, κπνξεί λα εμαζθαιίζεη πςειφηεξε πνηφηεηα δεδνκέλσλ, αιιά κε ην 

κεηνλέθηεκα φηη κπνξεί λα κελ είλαη δηαζέζηκα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζπάληεο 

πεξηπηψζεηο πεξίζαιςεο (Schreyögg et αl. 2006). 

ηνλ Πίλαθα 5 παξνπζηάδνληαη δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεζφδσλ θνζηνιφγεζεο 

πνπ εθαξκφδνληαη ζε 8 Δπξσπατθέο ρψξεο (θαηαλνκή γεληθψλ εμφδσλ ζηα δηάθνξα 

ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ, θαηαλνκή έκκεζσλ θαη άκεζσλ δαπαλψλ ζηνπο αζζελείο, 

αξηζκφο λνζνθνκείσλ ζπιινγήο θνζηνινγηθψλ δεδνκέλσλ, ζπρλφηεηα ειέγρσλ ησλ  

δεδνκέλσλ). 
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Πίνακαρ 5: Υαξαθηεξηζηηθά κεζφδσλ θνζηνιφγεζεο ζε 8 Δπξσπατθέο ρψξεο 

ΠΖΓΖ: Busse et al. (2011) 
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2.5. ςσνόηηηα αναθεωπήζεων & αναπποζαπμογών  

Όπσο παξαηεξείηαη θαη ζηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη (Πίλαθαο 6), νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

πξαγκαηνπνηνχλ εηήζηεο αλαπξνζαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο αζζελψλ 

(Patient Classification System/PCS). Τπάξρνπλ, σζηφζν, αμηνζεκείσηεο εμαηξέζεηο. Σν 

2010 ε Δζζνλία πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξψηε ηεο αλαζεψξεζε απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ην 2003. Ζ Ηξιαλδία πξαγκαηνπνηεί αλαζεσξήζεηο θάζε ηέζζεξα έηε. Όζνλ 

αθνξά ηηο αλαθνζηνινγήζεηο ησλ DRGs, επίζεο γίλνληαη ζε εηήζηα βάζε ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο. Δλδηαθέξνπζα εμαίξεζε απνηειεί ε Απζηξία, αθνχ δελ 

πξαγκαηνπνηεί ηαθηηθέο αλαζεσξήζεηο, παξά κφλν φηαλ απηφ ζεσξεζεί απαξαίηεην απφ 

ηνπο ππεπζχλνπο θαη κφλν γηα ζπγθεθξηκέλα DRGs.  

Δπηπξνζζέησο, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ δηαθέξνπλ θαη ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηηο αλαζεσξήζεηο. ηε Φηιαλδία αμηνπνηνχληαη ζηνηρεία απφ ην ηξέρνλ έηνο γηα ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ην επφκελν έηνο. ηηο πεξηζζφηεξεο, φκσο, ρψξεο ηα 

δεδνκέλα αθνξνχλ δχν θαη΄ ειάρηζην έηε.  
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Πίνακαρ 6:  πρλφηεηα αλαπξνζαξκνγψλ θαη ρξνληθψλ απνθιίζεσλ ησλ 

δεδνκέλσλ ζε 12 Δπξσπατθέο ρψξεο 

ΠΖΓΖ: Busse et al. (2001) 
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2.6. Groupers 

Οη groupers πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα δηαθέξνπλ αξθεηά σο πξνο 

ηελ πνιππινθφηεηά ηνπο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εμαγφκελεο πιεξνθνξίαο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν Webgrouper πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε Γεξκαλία (Δηθφλα 5), 

ε νπνία ζεσξείηαη φηη εθαξκφδεη έλα απφ ηα αξηηφηεξα ζπζηήκαηα DRGs (G-DRGs), αλ 

θαη αξθεηά πνιχπινθν, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην Απζηξαιηαλφ πξφηππν. Αμηνζεκείσην 

είλαη ην πιήζνο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εηζάγνληαη απφ ηνλ ρξήζηε, γεγνλφο πνπ ειαηηψλεη 

ηελ πεξίπησζε ιάζνπο εθηίκεζεο DRG, ελψ δίλεη κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ θφζηνπο ηνπ πεξηζηαηηθνχ λνζειείαο. Σν πιήζνο ησλ εηζαγφκελσλ ζην ζχζηεκα 

κεηαβιεηψλ επηηξέπεη, επίζεο, ηελ πξαγκαηνπνίεζε (κέζσ ηεο ζχλδεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

κε άιιεο βάζεηο δεδνκέλσλ) ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ ρξήζηκσλ γηα ηε ράξαμε 

νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο πγείαο. 

Παξάιιεια, δίλνληαη θαη άιιεο δπλαηφηεηεο, φπσο είλαη ε εκθάληζε γξαθήκαηνο 

ζρεηηθνχ κε ηε δηάξθεηα λνζειείαο, απφ ην νπνίν κπνξεί λα εμάγεη θαλείο εχθνια 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ 

φζνλ αθνξά ηηο εκέξεο λνζειείαο. 
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Δικόνα 5: G-DRG Webgrouper 

ΠΖΓΖ: Universitätsklinikum Münster, DRG Research Group Münster,  http://drg.uni-κuenster.de/index.php?option=com_webgrouper&view=webgrouper&Itemid=26 

http://drg.uni-μuenster.de/index.php?option=com_webgrouper&view=webgrouper&Itemid=26
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Γηα παξάδεηγκα, εηζάγνληαο ζην grouper δηάγλσζε «Αηκφπηπζε» θαη Ηαηξηθή Πξάμε 

«Γηαγλσζηηθή Βξνγρνζθφπεζε κε εχθακπην βξνγρνζθφπην» παίξλνπκε σο απνηέιεζκα ην 

γξάθεκα ηεο Δηθφλαο 6. Όπσο θαίλεηαη, ην εχξνο πνπ δίλεηαη γηα ηε λνζειεία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πεξηζηαηηθνχ είλαη απφ 2-11 εκέξεο. Μέζα ζε απηφ ην δηάζηεκα ην πνζφ, 

κε ην νπνίν ζα απνδεκησζεί ην λνζνθνκείν, είλαη ην ίδην (1969,09€) δίλνληαο, κε ηνλ 

ηξφπν απηφ, θίλεηξν γηα ηε ζπληνκφηεξε δπλαηή παξακνλή ηνπ (εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο).  

Δδψ ελέρεηαη ν θίλδπλνο εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ "quicker and sicker", πνπ αλαιχεηαη 

παξαθάησ. ε πεξίπησζε πνπ παξαηαζεί ε δηάξθεηα λνζειείαο θαηά κία εκέξα (12
ε
 

εκέξα), ην επηπιένλ πνζφ κε ην νπνίν ζα απνδεκησζεί ην λνζνθνκείν είλαη πνιχ κηθξφ 

(≈255€) θαη δελ θαιχπηεη ην πξαγκαηηθφ ηνπ θφζηνο, ιεηηνπξγψληαο, έηζη, σο 

αληηθίλεηξν γηα ηελ παξάηαζε ηεο λνζειείαο ηνπ αζζελνχο (Δηθφλα 8). πκπεξαζκαηηθά, 

κε βάζε ην δηάγξακκα, δίλεηαη θίλεηξν γηα εκεξήζηα λνζειεία (one day) απφ πιεπξάο 

θφζηνπο (θαη άξα απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξεκαηνδφηε). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, 

θίλεηξν γηα ηνλ πάξνρν απνηειεί ε παξακνλή ηνπ αζζελνχο γηα 2 εκέξεο (≈1.187€ 

δηαθνξά απφ ηελ εκεξήζηα λνζειεία) (Δηθφλα 7), έρνληαο σο δεδνκέλν φηη ην πνζφ απηφ 

παξακέλεη ην ίδην θαη ζηελ πεξίπησζε λνζειείαο ηνπ αζζελνχο έσο θαη 11 εκέξεο, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ. 
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Δικόνα 6: G-DRG Webgrouper / DRG: Δ75C (ICD: R04.2, Ιαηξηθή Πξάμε: 1-620.0) 

Γξάθεκα: δηάξθεηα λνζειείαο πεξηζηαηηθνχ 

ΠΖΓΖ: Universitätsklinikum Münster, DRG Research Group Münster 

http://drg.uni-muenster.de/index.php?option=com_webgrouper&view=webgrouper&Itemid=26 

http://drg.uni-muenster.de/index.php?option=com_webgrouper&view=webgrouper&Itemid=26
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Δικόνα 8: G-DRG Webgrouper / DRG: Δ75C / Γηάξθεηα λνζειείαο: 1 εκέξα 

ΠΖΓΖ: Universitätsklinikum Münster, DRG Research Group Münster 

http://drg.uni-muenster.de/index.php?option=com_webgrouper&view=webgrouper&Itemid=26 

Δικόνα 7: G-DRG Webgrouper / DRG: Δ75C / Γηάξθεηα λνζειείαο: 12 εκέξεο 

ΠΖΓΖ: Universitätsklinikum Münster, DRG Research Group Münster 

http://drg.uni-muenster.de/index.php?option=com_webgrouper&view=webgrouper&Itemid=26 

http://drg.uni-muenster.de/index.php?option=com_webgrouper&view=webgrouper&Itemid=26
http://drg.uni-muenster.de/index.php?option=com_webgrouper&view=webgrouper&Itemid=26
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2.7.  EuroDRG PROJECT 

Σν πξφγξακκα EuroDRG (ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην 7ν Πξφγξακκα Πιαίζην ηεο ΔΔ - 

FP7) έρεη σο απψηεξν ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ πξψηνπ παλεπξσπατθνχ 

λνζνθνκεηαθνχ ζπζηήκαηνο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο σο κέζνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ 

θνηλψλ δεηεκάησλ θαη ζπζηεκηθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη ζεσξείηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο 

φηη ζα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ επηηπρεκέλσλ πνιηηηθψλ γηα ηελ 

παλεπξσπατθή λνζνθνκεηαθή αγνξά πνπ αλαδχεηαη κε αξγνχο ξπζκνχο. 

Σν πξφγξακκα επηρεηξεί κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ βαζηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

ζπζηεκάησλ DRG (Δηθφλα 9) πνπ εθαξκφδνληαη ζε 12 Δπξσπατθέο ρψξεο κε δηάθνξνπο 

ηχπνπο ζπζηεκάησλ πγείαο (Απζηξία, Αγγιία, Δζζνλία, Φηιαλδία, Γαιιία, Γεξκαλία, 

Ηξιαλδία, Οιιαλδία, Πνισλία, Πνξηνγαιία, Ηζπαλία, νπεδία), λα απνθαιχςεη ηηο 

νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο κεζνδνινγίεο. 

Παξάιιεια επηρεηξείηαη κέζσ αλαιχζεσλ θφζηνπο (ζπγθξηηηθή αλάιπζε ζε επίπεδν 

αζζελνχο-->10-12 πεξηζηαηηθά λνζειείαο δηαθνξεηηθψλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ θαη 

δηαγλσζηηθψλ/ζεξαπεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ), ν εληνπηζκφο παλεπξσπατθψλ δεηεκάησλ 

ζρεηηθά κε ηελ απνδεκίσζε αλά πεξηζηαηηθφ ζηα λνζνθνκεία. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο ζηελ εμεχξεζε ηξφπσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ απνδεκηψζεσλ θαηά ηνλ πξνζήθνληα ηξφπν, ζηελ εμέηαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ λνζνθνκείσλ ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν, φζν θαη κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαη 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ θφζηνπο θαη  

πνηφηεηαο ηεο ελδνλνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο.  

Δικόνα 9: Βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ησλ DRG Systems 

ΠΖΓΖ: Busse et al (2011) 
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3. ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ & ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΧΝ DRGS 

3.1. Πλεονεκηήμαηα 

o Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ζπγθξάηεζε δαπαλψλ θαη 

εμνξζνινγηζκφο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ιφγσ ηεο 

πιεξφηεηαο ηεο πιεξνθνξίαο αλαθνξηθά κε ην θφζηνο, ηεο δπλαηφηεηαο 

ζχγθξηζεο θαη ειέγρνπ, θαζψο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

πφξσλ 

o πκβνιή ζηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο 

o Ο ζπλδπαζκφο ηεο απμεκέλεο δηαθάλεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο  ησλ 

πφξσλ ζεσξείηαη φηη ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε - ή ηνπιάρηζηνλ ζηελ εμαζθάιηζε - 

ηνπ επηπέδνπ ηεο πνηφηεηαο ηεο πεξίζαιςεο 

o Γπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θαη αλά θαηεγνξία λνζνθνκεηαθνχ 

θφζηνπο κέζσ ηεο θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ φπσο ην κείγκα ησλ 

αζζελψλ θαη νη αλαιηζθφκελνη πφξνη (Segovia 2009) 

o Απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή πφξσλ κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ κέζσ κέηξεζεο ηνπ 

case-mix θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

o Λνγνδνζία ζηε δηνίθεζε ιφγσ ηεο δηθαηνιφγεζεο θάζε πξάμεο απφ ην δηνηθεηηθφ 

θαη θπξίσο ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ κε βάζε ηα αληίζηνηρα πξσηφθνιια θαη ηηο 

θιηληθέο δηαδξνκέο 

o Γπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ηνπ θφζηνπο, θιηληθήο αμηνιφγεζεο (εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά ηνπ νξγαληζκνχ) θαη ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ πιεξσηή (ιφγσ ηεο 

δηαθάλεηαο πνπ εηζάγεη)  

o Γίθαηε κέζνδνο ηφζν γηα ηα λνζνθνκεία, φζν θαη γηα ηνπο θνξείο πνπ πιεξψλνπλ 

(θξάηνο, ηακεία, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο), ελψ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη 

δηθαηνιφγεζεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ξίζθνπ γηα ηελ θνηλσληθή θαη ηδησηηθή 

αζθάιηζε (3
rd

 payers) 

o Δμαζθάιηζε ζπγθξηζηκφηεηαο (benchmarking) - κε θνηλή βάζε θαη δεδνκέλα - 

αλάκεζα ζηα λνζνθνκεία ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν (π.ρ. 

EuroDRGs) θαη δηαρξνληθά 

o Βειηίσζε ζην ζχζηεκα παξαγσγήο – δηαλνκήο ππεξεζηψλ πγείαο κέζσ ηεο 

κεηαηφπηζεο δξαζηεξηνηήησλ (αχμεζε παξαπνκπψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα 
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πεξίζαιςε, θαη΄ νίθνλ πεξίζαιςε, γεξνθνκεία θαη άιιεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

ιηγφηεξν δαπαλεξέο ζε ζρέζε κε ηα λνζνθνκεία) (Πάβε 2012) 

o Μείσζε κέζεο δηάξθεηαο λνζειείαο (κε ηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ, ρσξίο 

αμηνζεκείσηε ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο), ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηε ζηξνθή πξνο ηελ Πξσηνβάζκηα θξνληίδα 

πγείαο,  έρεη σο απνηέιεζκα κεησκέλεο νπξέο αλακνλήο ζηα λνζνθνκεία 

o Σππνπνίεζε δηαδηθαζηψλ θαη απνδεκίσζε κε βάζε ηνπο θαηαλαιηζθφκελνπο 

πφξνπο  (νξζνινγηθή ρξεκαηνδφηεζε ππεξεζηψλ) 

o Γηακφξθσζε πνιηηηθήο βαζηζκέλεο ζηα απνηειέζκαηα 

o Πξνηππνπνίεζε δηαδηθαζίαο  βνεζά ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη ην θξάηνο 

λα γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ην θφζηνο ηνπ πξντφληνο πνπ θαινχληαη λα 

αγνξάζνπλ πξνο εμππεξέηεζε ησλ αζζελψλ-πειαηψλ ηνπο 

o Πξνζδηνξηζκέλν έζνδν, ην νπνίν ιεηηνπξγεί παξαθηλεηηθά γηα πξνζπάζεηα 

δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο (π.ρ. πιηθψλ) 

o Καιχηεξε θιηληθή δηαρείξηζε ηνπ λνζνθνκεηαθνχ πξντφληνο 

o πζρέηηζε ηαηξηθήο δηνίθεζεο κε νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ 

o Βειηίσζε νξγαλσηηθνδηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο λνζνθνκείσλ δεκηνπξγψληαο δνκέο 

θαη ζέζεηο ππεπζπλφηεηαο (Γείηνλα 2009)  

o Θεηηθή επίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ λνζνθνκείσλ, ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία 
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3.2. Μειονεκηήμαηα 

o Απμεκέλεο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο πνπ απαηηνχλ πιήξεηο θαη επαθξηβείο βάζεηο 

δεδνκέλσλ (φρη κφλν ζε επίπεδν κνλάδαο, αιιά θαη ζε εζληθφ-πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν), νη νπνίεο πξνυπνζέηνπλ θαιή νξγαλσηηθή ιεηηνπξγία θαη ζχγρξνλα 

Οινθιεξσκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη επνκέλσο, εθπαίδεπζε 

πγεηνλνκηθνχ & δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη δηάζεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ.  Δδψ 

είλαη ζεκαληηθή θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ. 

o Cream skimming: Δμππεξέηεζε ηεο «αθξφθξεκαο» ησλ αζζελψλ. Γίλεηαη θίλεηξν 

γηα απνδνρή κφλν ή θαηά θαλφλα ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλήθνπλ ζε αθξηβέο 

δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο θαη ζπλεπψο νηθνλνκηθά πην ζπκθέξνπζεο κε 

ζεκαληηθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο (Μπαιαζνπνχινπ 2009) 

o Με επαξθήο, πνιιέο θνξέο, θάιπςε θφζηνπο, ηδηαίηεξα γηα ηηο ζνβαξφηεξεο 

παζήζεηο (ζηηο νπνίεο ην θφζηνο είλαη πςειφ) εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ βαζκνχ 

εηεξνγέλεηαο ησλ πεξηζηαηηθψλ, ην νπνίν ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο θαηάιιειεο 

ηηκνιφγεζεο 

o Απφξξηςε (σο απφξξνηα ηνπ παξαπάλσ) -απφ ηα ηδησηηθά, θπξίσο, λνζνθνκεία- 

ζνβαξφηεξσλ πεξηζηαηηθψλ κε απξφβιεπηεο επηπινθέο θαη πξνηίκεζε 

πεξηζηαηηθψλ κε θαζηεξσκέλεο θιηληθέο δηαδξνκέο 

o Δπίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο πεξίζαιςεο: Quicker and sicker (βι. παξαθάησ 

"Quicker & Sicker") 

o Δλδερφκελνο επεξεαζκφο απφ ηελ πξννπηηθή ρξεκαηνδφηεζε θιηληθψλ 

απνθάζεσλ, φπσο είλαη ε δηάξθεηα λνζειείαο θαη ν ρξφλνο εηζαγσγήο & 

εμαγσγήο ηνπ αζζελνχο γηα ιφγνπο πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθνχο θαη ιηγφηεξν 

θιηληθνχο 

o Αχμεζε αξηζκνχ επαλεηζαγσγψλ ησλ αζζελψλ ιφγσ ελδερφκελεο πξψηκεο 

εμφδνπ  

o DRG creep-upcoding: ην θαηλφκελν ηεο θαηάηαμεο ησλ πεξηζηαηηθψλ ζε DRG 

κεγαιχηεξνπ θφζηνπο, κέζσ ηνπ νπνίνπ απμάλεηαη ν δείθηεο CMI θαη, ζπλεπψο, ε 

απνδεκίσζε ηνπ λνζνθνκείνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δίλεηαη θίλεηξν γηα 

νπνξηνπληζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πξνκεζεπηψλ. Σν DRG creep απνηειεί ηελ 

θνξσλίδα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ 

o Ζ ζηξνθή πξνο ηνπο εμσηεξηθνχο αζζελείο απμάλεη ην αληίζηνηρν εθηφο DRG 

θφζηνο 
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o Κίλδπλνο ππνεμππεξέηεζεο ηνπ αζζελνχο κέζα απφ ιαλζαζκέλε θσδηθνπνίεζε 

ησλ DRGs 

o Τςειφ θφζηνο: ρξήζε εμεηδηθεπκέλεο ηερλνινγίαο θαη ππνδνκψλ (groupers), 

εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ  (Πάβε 2012) 

Σα αλαπηπγκέλα πγεηνλνκηθά  ζπζηήκαηα θαη ε επειημία πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηφζν ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηάγλσζεο, φζν θαη ζηε δπλαηφηεηα εμέηαζεο ησλ πξάμεσλ κπνξνχλ 

λα ζπκβάιινπλ ζηνλ έιεγρν ησλ αξλεηηθψλ απηψλ εθθξάζεσλ (Μπαιαζνπνχινπ 2009) 
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3.3. Quicker & Sicker 

ε έξεπλα πνπ έγηλε απφ ηελ RAND (M.K.O.) θαη ην California University (Los Angeles) 

εμεηάζηεθε ε επηξξνή πνπ είρε ε πηνζέηεζε πξννπηηθήο κεζφδνπ απνδεκίσζεο 

(Prospective Payment Systems-PPS) ζηελ πνηφηεηα ηεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο γηα 

ηνπ αζζελείο ηνπ Medicare. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη ε εθαξκνγή 

ηνπ PPS δελ ππνβάζκηζε ηελ πνηφηεηα ηεο πεξίζαιςεο, ελψ παξάιιεια ζπλερίζηεθε ε 

πησηηθή ηάζε ησλ δεηθηψλ ζλεζηκφηεηαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, νη αζζελείο ηνπ 

Medicare είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα θχγνπλ απφ ην λνζνθνκείν πην γξήγνξα θαη 

πην άξξσζηνη-ζε αζηαζή θαηάζηαζε ("quicker & sicker"), φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

Γηάγξακκα 5 (Draper et al.  2006). 

Δπίζεο, έξεπλα πνπ δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ "The Journal of the American Medical 

Association" θαη είρε σο αληηθείκελν ηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο πξννπηηθήο κεζφδνπ απνδεκίσζεο έδεημε, πσο ζηηο 90 εκέξεο κεηά ην 

εμηηήξην ζην 16% ησλ αζζελψλ πνπ έθπγαλ απφ ην λνζνθνκείν ζε αζηαζή θαηάζηαζε 

επήιζε ζάλαηνο, ζε αληηπαξαβνιή κε ηνπο αζζελείο πνπ έθπγαλ ζε ζηαζεξή θαηάζηαζε, 

γηα ηνπο νπνίνπο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 10%. Παξάιιεια, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο έδεημαλ, πσο νη πεξηπηψζεηο εμφδνπ απφ ην λνζνθνκείν ζε κε ζηαζεξή 

θαηάζηαζε απμήζεθαλ, θπξίσο γηα ηνπο αζζελείο πνπ κε ην εμηηήξην ηνπο 

παξαπέκπνληαλ ζπίηη. Πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ PPS ην 10% ησλ αζζελψλ πνπ 

έπαηξλε εμηηήξην βξίζθνληαλ ζε αζηαζή θαηάζηαζε, πνζνζηφ πνπ αλέβεθε ζην 15% κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ PPS (κεηαβνιή ηεο ηάμεο ηνπ 43%) (Kosecoff et al. 1990). 

Γιάγπαμμα 5: Σα ζπλνιηθά πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο γηα ηνπο αζζελείο ηνπ Medicare 

κεηψζεθαλ, αιιά νη πεξηπηψζεηο εμφδνπ απν ην λνζνθνκείν ζε αζηαζή θαηάζηαζε 

απμήζεθεαλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ PPS 
ΠΖΓΖ:  Draper et al. (2006) 
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4. Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΧΝ ΚΔΝ 

4.1. Γιεπεύνηζη Δθαπμογήρ ηων DRGs ζηα νοζοκομεία ηος Δ..Τ. 

Ζ ξαγδαία αχμεζε ηεο λνζνθνκεηαθήο δαπάλεο ζηελ Διιάδα (Γηάγξακκα 6) θαζηζηνχζε 

επηηαθηηθή ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο ελφο ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ 

ππεξεζηψλ κε γλψκνλα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο. 

 

Ζ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ Οκνηνγελψλ Γηαγλσζηηθψλ Καηεγνξηψλ ζην ΔΤ 

επηζπεχζεθε θπξίσο απφ ηελ ππνρξέσζε πνπ αλέιαβε ε ρψξα κε ην Μλεκφλην (MoU) γηα 

θαζηέξσζε ελφο λένπ ηξφπνπ θνζηνιφγεζεο εζσηεξηθψλ αζζελψλ ηνπ ΔΤ κέρξη 

31/3/2011 (Φνπζηέξε 2011). Έηζη, ζηηο αξρέο ηνπ 2010 μεθίλεζε κία πξνζπάζεηα 

δηεξεχλεζεο ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο ησλ DRGs ζηελ Διιάδα. ην πιαίζην απηφ, 

Γιάγπαμμα 6: Δμέιημε λνζνθνκεηαθήο δαπάλεο ζηελ Διιάδα 

ΠΖΓΖ: Αλεμάξηεηεο Οκάδαο Δξγαζίαο Δηδηθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ ζηνλ Σνκέα ηεο Τγείαο, 

(2011)/Γηακφξθσζε Πάβε (2012) 
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ζπζηάζεθε Δπηηξνπή «γηα ηε δηεξεχλεζε εθαξκνγήο ησλ DRGs ην 2010 ζηα λνζνθνκεία 

ΔΤ» (Απφθαζε ΓΓ ΤΤΚΑ: 129424 - 19/10/2010). 

Χο κέιε ηεο Δπηηξνπήο νξίζηεθαλ ηα θαησηέξσ πξφζσπα: 

Ν. Μαληαδάθεο Καζεγεηήο Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο, ΔΓΤ 

Γ. Μπαξηζψθαο  Γηνηθεηήο Γελ. Ογθνινγηθνχ Ννζ/κείνπ «Αγ. Αλάξγπξνη» 

Γ. Γνχλαξεο Γηνηθεηήο Γελ. Ννζ/κείνπ Θεο/λίθεο «Αγ. Παχινο» 

Κ. Καξξάο Αλ. Γηνηθεηήο Γελ. Ννο/κείνπ Αζελψλ ΚΑΣ 

Μ. Βνπδνχξε Μέινο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο 

Α. Κνπθάθεο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Αλάπηπμεο Μνλάδσλ Τγείαο ΤΤΚΑ 

Α. Λαλαξάο Τπάιιεινο Γ/λζεο Γηεζλψλ ρέζεσλ ΤΤΚΑ 

Υ. Καξαλίθαο Δηδ. χκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Γ.Γ. ΤΤΚΑ 

Γ. Πεηξίθνο Καζεγεηήο – Γ/ληεο Παζνινγηθήο Κιηληθήο Π.Γ.Ν. «Αηηηθφλ» 

. Φνχζαο Γ/ληήο ΔΤ Καξδηνινγίαο, Γ.Ν. Πεηξαηά «Σδάλεην» 

Υ. Γεξβέλεο  Γ/ληήο Υεηξ/θήο, Γ.Ν. «Ζ Αγία Όιγα» 

 

χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ αλαθεξζείζα Απφθαζε, ζηελ Δπηηξνπή απηή αλαηέζεθε ην 

έξγν ηεο «δεκηνπξγίαο ειιεληθήο ιίζηαο DRGs, κέζσ ηεο θαηάιιειεο κεηάθξαζεο 

ηειεπηαίαο έθδνζεο DRGs ρψξαο κέινπο ηνπ ΟΟΑ πνπ ηαηξηάδεη ζην ΔΤ, θαη ε 

θνζηνιφγεζή ηεο ζπλνιηθά θαη ρσξίο ηε κηζζνδνζία (κε αληηζηνηρήζεηο πιηθψλ – 

θαξκάθσλ)», κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 

ηνπ 2010. 

 

Καησηέξσ παξνπζηάδνληαη ην έξγν θαη νη πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νπνίαο ε 

αμηνιφγεζε, ζχκθσλα κε ην Πφξηζκά ηεο, είρε σο αληηθείκελν ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο 

ελφο ιηγφηεξν πεξίπινθνπ Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο πξννπηηθήο ηαμηλφκεζεο θαη 

απνδεκίσζεο, ζην νπνίν ε θαηαγξαθή θαη ηαμηλφκεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ζα βαζίδεηαη 

θπξίσο ζηελ αξρηθή δηάγλσζε θαη ζεξαπεία θαη φρη ζε ζχλζεηνπο πνιχ-παξαγνληηθνχο 

αιγφξηζκνπο.  

i. Γεκηνπξγία Διιεληθήο ιίζηαο DRGs (GR-DRGs) 

Σν ζχζηεκα πνπ επέιεμε ε Δπηηξνπή σο πην πξφζθνξν γηα εθαξκνγή ζηελ Διιάδα είλαη 

ην Απζηξαιηαλφ ζχζηεκα (AR-DRGs), ην νπνίν είλαη θαη ην επηθξαηέζηεξν, δεδνκέλνπ 
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φηη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε ζηηο πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο ρψξεο (πεξίπνπ ζε 20 

ρψξεο ζπλνιηθά), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Γεξκαλίαο, ηεο νπνίαο ην ζχζηεκα 

ζεσξείηαη έλα απφ ηα αξηηφηεξα (αλ θαη αξθεηά ζχλζεην θαη πνιχπινθν) ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία.  Ζ πξνηίκεζε απηή νθείιεηαη ζηε δνκή ηνπ Απζηξαιηαλνχ ζπζηήκαηνο, ην 

νπνίν είλαη ζρεηηθά απιφ θαη θαηαλνεηφ, ελ ζπγθξίζεη κε άιια ζπζηήκαηα DRGs θαη έρεη 

ιίγεο -αλαινγηθά- δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο (Δπηηξνπή ΤΤΚΑ γηα ηελ δηεξεχλεζε 

εθαξκνγήο ησλ DRGs ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ 2011). ην ζεκείν απηφ ζεσξείηαη άμην 

λα ζεκεησζεί, πσο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ρσξψλ πνπ εθάξκνζαλ ηα AR-DRGs, 

ππνγξάθεθαλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο Αξρέο ηεο Απζηξαιίαο γηα ηελ πξνκήζεηα 

(έλαληη ηηκήκαηνο) ηεο ιίζηαο κε ηα AR-DRGs, ηνπο αιγφξηζκνπο ηαμηλφκεζεο ησλ 

πεξηζηαηηθψλ, ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηνπο 

αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θφζηνπο. Παξάιιεια, πξνκεζεχηεθαλ ην 

αληίζηνηρν ινγηζκηθφ απφ εμεηδηθεπκέλεο ζε απηφ εηαηξείεο θαη έπεηηα πξνρψξεζαλ ζηελ 

αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπηθψλ ζπζηεκάησλ ηαμηλφκεζεο θαη απνδεκίσζεο.  

Δλ ζπλερεία, κεηαθξάζηεθαλ θαη πξνζαξκφζηεθαλ ζηα Διιεληθά ηα AR-DRGs θαη  ε 

Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζε πξνηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο 

απνδεκίσζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ. 

ii. Κνζηνιφγεζε ηεο σο άλσ ιίζηαο 

Οη πξάμεηο πνπ θνζηνινγήζεθαλ είλαη εθείλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Τπνπξγηθή 

Απφθαζε ηνπ 1998 [Κ.Τ.Α. Τ4α/νηθ. 1320/10−2−1998 (Β΄99)], ε νπνία απνηεινχζε ηε 

βάζε γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ λνζνθνκείσλ κέρξη ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  

Ζ θνζηνιφγεζε βαζίζηεθε ζε δπν δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο:  

Ζ πξψηε αθνξνχζε κηθξνθνζηνιφγεζε κε ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ επηιεγκέλα 

Διιεληθά λνζνθνκεία (θπξίσο ζε ζηνηρεία ηνπ ΚΑΣ γηα νξζνπεδηθά & ιαπαξνζθνπηθά 

πεξηζηαηηθά, ηνπ Ηππνθξαηείνπ Αζελψλ θαη ηνπ Δπαγγειηζκνχ γηα θαξδηαθά, 

θαξδηνρεηξνπξγηθά πεξηζηαηηθά & θαηάιπζε θαη ηνπ ΑΥΔΠΑ Θεζζαινλίθεο γηα 

θαηάιπζε, ελψ γηα ηηο κεηακνζρεχζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ηνλ Δζληθφ 

Οξγαληζκφ Μεηακνζρεχζεσλ).   

Ζ δεχηεξε βαζίζηεθε ζηελ θνζηνιφγεζε κε βάζε ηνπο Απζηξαιηαλνχο δείθηεο βαξχηεηαο 

θφζηνπο, δειαδή ζηελ εθαξκνγή ζην κέζν θφζηνο Διιεληθνχ πεξηζηαηηθνχ (κνλαδηαίν ή 

κέζν GR-DRG) ησλ Απζηξαιηαλψλ δεηθηψλ θφζηνπο γηα ηηο αληίζηνηρεο πξάμεηο. 
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Οη δχν απηέο κεζνδνινγίεο έδσζαλ, ζχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή, παξφκνηα απνηειέζκαηα. 

Απαξαίηεην θξίλεηαη λα ηνληζηεί, πσο νη δείθηεο πνπ εθηηκήζεθαλ αληαλαθινχλ ην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο πξνζσπηθνχ. 

Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή δχλαηαη «λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ηελ εθηίκεζε 

ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο λνζειείαο αζζελψλ θαζφηη ην θφζηνο ηνπ πξνζσπηθνχ αθνξά 

πεξίπνπ ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο λνζειείαο αλά πεξηζηαηηθφ» (Δπηηξνπή ΤΤΚΑ γηα 

ηε δηεξεχλεζε εθαξκνγήο ησλ DRGs ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ 2011). 

 

Πξνο πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ πξνζέγγηζεο απαηηήζεθε: 

(α) Απνηίκεζε ηνπ κέζνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο DRG (base rate) ζηελ Διιάδα 

Απφ κειέηε ησλ ζηνηρείσλ φισλ ησλ λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο, πνπ δηελήξγεζε νκάδα 

ππφ ηνλ Γ.Γ. ηνπ ΤΤΚΑ, ην κέζν θφζηνο πεξηζηαηηθνχ ζηελ Διιάδα ην 2010 (πιελ 

κηζζνδνζίαο θαη επηδνκάησλ πξνζσπηθνχ) βξέζεθε φηη ήηαλ €1.200.  

(β) Πξφζβαζε ζηνπο δείθηεο βαξχηεηαο (cost weight) γηα θάζε AR-DRG  

(γ) Παξαδνρή φηη ε ζρεηηθή βαξχηεηα αλά DRG είλαη ίδηα ζηηο δχν ρψξεο 

Θα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζέζεη, φπσο αλαθέξεη ε Δπηηξνπή ζην πφξηζκά ηεο, πσο ζην 

βαζκφ πνπ ε άζθεζε ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο ελδερνκέλσο λα είλαη παξφκνηα, ηφηε 

πηζαλφλ νη ζρεηηθνί δείθηεο θαζνξηζκνχ θφζηνπο-ηηκήο απνδεκίσζεο λα είλαη παξφκνηνη. 

ην ζεκείν απηφ, ρξήδεη αλαθνξάο ηα γεγνλφο φηη ζε πνιιέο ρψξεο θαηά ηελ πξψηε θάζε 

αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη έσο ηελ νξηζηηθή αλάπηπμε δηθψλ ηνπο 

ηηκψλ απνδεκίσζεο, επηιέγεηαη ε ρξήζε πξνζαξκνζκέλσλ δεηθηψλ απφ άιιεο ρψξεο, 

εηδηθφηεξα ηεο ρψξαο απφ ηελ νπνία δαλείδνληαη ηε ζρεηηθή ιίζηα ησλ DRGs.  

Ζ Δπηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ ζπληειεζηψλ 

βαξχηεηαο θφζηνπο ηεο Απζηξαιίαο, ψζηε λα πξνηαζεί κηα έκκεζε ιχζε ζην ζέκα ηεο 

θνζηνιφγεζεο, πξνρψξεζε ζε θνζηνινγήζεηο επηιεγκέλσλ δηαγλσζηηθψλ θαη 

επεκβαηηθψλ θαηεγνξηψλ θαη ζηελ εθηίκεζε ζπληειεζηψλ κε βάζε ηα Διιεληθά 

δεδνκέλα, νη νπνίνη ζπγθξίζεθαλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο Απζηξαιηαλνχο. Ζ αλάιπζε ηεο 

Δπηηξνπήο έδεημε φηη ελδερνκέλσο νη ζπληειεζηέο (δείθηεο) βαξχηεηαο θφζηνπο ησλ 

Απζηξαιηαλψλ DRGs λα είλαη εθαξκφζηκνη ππφ πξνυπνζέζεηο θαη ζηελ Διιάδα.  
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Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα πνπ πξνέθπςε απφ ηε κειέηε (Πίλαθαο 7), νη 

ζπληειεζηέο ησλ AR-DRGs πνπ αθνξνχλ πεξηζηαηηθά ρσξίο ζνβαξέο ζπλππάξρνπζεο 

παζήζεηο ή/θαη επηπινθέο, έρνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κηθξή απφθιηζε απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο Διιεληθνχο. Χζηφζν, ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο, φπνπ 

εκθαλίδνληαη κηθξέο ή κεγαιχηεξεο δηαθνξέο εμάξεη ηε ζεκαζία ηεο πεξαηηέξσ αλάιπζεο 

αμηνιφγεζεο θαη ηεθκεξίσζεο.   

Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη εθηηκήζεηο ηνπ Πίλαθα 7 αθνξνχλ ζηνηρεία 

ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2010. Χζηφζν, ιακβάλνληαο ππφςε ην δεδνκέλν ησλ 

ζπλερψλ αλαπξνζαξκνγψλ ζηηο ηηκέο πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ & θαξκάθσλ, ζπλάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα ηεο αλάγθεο χπαξμεο κφληκνπ κεραληζκνχ επαλεθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο θαη 

αλαζεψξεζεο ησλ ζπληειεζηψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ απνδεκίσζεο.  
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Πίνακαρ 7: Κφζηνο θαη ζρεηηθνί δείθηεο βαξχηεηαο πεξηζηαηηθψλ 

ΠΖΓΖ: Δπηηξνπή ΤΤΚΑ γηα ηελ δηεξεχλεζε εθαξκνγήο ησλ DRGs ζηα λνζνθνκεία 

ηνπ ΔΤ (2011) 
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iii. Τπνβνιή νινθιεξσκέλεο πξφηαζεο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε Διιεληθνχ 

ζπζηήκαηνο DRGs, ζηε βάζε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο 

Πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο απνηέιεζε ε ιήςε άδεηαο ρξήζεο ησλ AR-DRGs απφ ηελ 

Κπβέξλεζε ηεο Απζηξαιίαο (ζην πιαίζην επίζεκεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ζρεηηθφ θνξέα 

ηεο Απζηξαιίαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα AR-DRGs) φρη κφλν φζνλ αθνξά ηε ιίζηα AR-

DRGs, αιιά ην ζχλνιν ηνπ Απζηξαιηαλνχ ζπζηήκαηνο (ηνπ νπνίνπ ηα εγρεηξίδηα 

θαιχπηνληαη απφ απζηεξφ δηεζλέο copyright) θαη θπξίσο ησλ αιγνξίζκσλ ηαμηλφκεζεο 

ησλ αζζελψλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο φηαλ κία ρψξα πξνηίζεηαη λα εθαξκφζεη ην 

Απζηξαιηαλφ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο θαη απνδεκίσζεο, ηεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

δεηήζεη άδεηα (θαηφπηλ θαηάζεζεο αηηήκαηνο απφ επίζεκν Κπβεξλεηηθφ θνξέα) δσξεάλ 

ρνξήγεζεο, αμηνιφγεζεο θαη πηινηηθήο εθαξκνγή ηνπ (γηα δηάζηεκα έσο έμη κήλεο), πξηλ 

πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο 

εθαξκνγήο ηνπ.  

Χο δεχηεξε ελαιιαθηηθή πξνηάζεθε λα γίλεη αληίζηνηρε πξνζπάζεηα κε ην Γεξκαληθφ 

κνληέιν, «δεδνκέλεο θαη ηεο πθηζηάκελεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ζε ηερληθφ 

επίπεδν ζε ζέκαηα νξγάλσζεο ππεξεζηψλ πγείαο» (Δπηηξνπή ΤΤΚΑ γηα ηελ δηεξεχλεζε 

εθαξκνγήο ησλ DRGs ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ 2011). 

Ζ Δπηηξνπή έθξηλε, επίζεο, ζθφπηκε ηε δηάζεζε ησλ δεηθηψλ ζε δχν εθδφζεηο (κε θαη 

ρσξίο θφζηνο πξνζσπηθνχ), ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα 

αληίζηνηρα. Ζ αλάγθε δηαρσξηζκνχ ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο απφ ηελ ηηκή ησλ ΚΔΝ 

πξνθχπηεη απφ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο λνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο, 

φπνπ νη κηζζνί ηνπ πξνζσπηθνχ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο 

έλαληη ηνπ ππφινηπνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ. πλεπψο, πιεξσκή ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΝ απφ ηελ αζθάιηζε ζα είρε σο απνηέιεζκα 

«δηπιέο ρξεψζεηο» (ΔΓΤ 2011). 

Παξάιιεια, θξίζεθε απαξαίηεηε ε αλάπηπμε ηνπ αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ 

ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ θαη ηελ απνδεκίσζε ησλ λνζνθνκείσλ. 

Σέινο, ιφγσ ησλ ρξνληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεζκεχζεσλ ηεο ρψξαο, πξνηάζεθε νη 

αλσηέξσ δηαδηθαζίεο θαη κεζνδνινγίεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηπρζνχλ ηηκέο απνδεκίσζεο γηα ηα ΚΔΝ βαζηδφκελεο ζε πξψηε θάζε ζην λφζεκα 

θαη ηελ παξέκβαζε ζηνλ αζζελή θαη, ελδερνκέλσο, ζε κηα πην δηεπξπκέλε εθδνρή ζηηο 
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ηπρφλ επηπινθέο θαη ζχλνδεο παζήζεηο. χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, ε θαηάηαμε ησλ 

αζζελψλ γίλεηαη κε απιή ηαμηλφκεζε, ρσξίο ζχλζεηνπο αιγνξίζκνπο 

iv. Αληηζηνίρηζε ησλ GR-DRGs θαη ησλ θνζηνινγήζεψλ ηνπο κε ηα ICD-10 (πξφζθαηε 

κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά) θαη ηηο θαηεγνξίεο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ηνπ 1998 

ηελ Διιάδα δηαηίζεηαη επηζήκσο ε ειιεληθή κεηάθξαζε ηεο Γηεζλνχο Σαμηλφκεζεο 

λφζσλ θαη Γηαγλψζεσλ ICD-10 2008 (ζχζηεκα Bertillon) (ΔΓΤ 2011). 

Πξαγκαηνπνηείηαη επηκεξηζκφο φισλ ησλ πηζαλψλ πξσηαξρηθψλ δηαγλψζεσλ ζε 25 

ακνηβαίσο απνθιεηφκελεο Βαζηθέο/Κχξηεο Γηαγλσζηηθέο Καηεγνξίεο (Major Diagnostic 

Categories – MDCs, Παξάξηεκα Σ), θάζε κία απφ ηηο νπνίεο αληηπξνζσπεχεη έλα 

βαζηθφ ζχζηεκα νξγάλσλ (π.ρ. Αλαπλεπζηηθφ, Πεπηηθφ, Κπθινθνξηθφ ζχζηεκα, θιπ.). 

ηνλ Πίλαθα 8 παξνπζηάδεηαη ην θφζηνο αλά πεξηζηαηηθφ κε βάζε ηελ ηζρχνπζα κέρξη 

ζηηγκήο ηηκή (Τπνπξγηθή Απφθαζε 1998), κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ αλάιπζε ηεο Δπηηξνπήο (κηθξνθνζηνιφγεζε) θαη κε βάζε ηνπο δείθηεο ησλ AR-

DRGs (εθαξκνγή ησλ δεηθηψλ βαξχηεηαο ησλ AR-DRGs ησλ αληίζηνηρσλ θαηεγνξηψλ 

ζην κέζν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο αλά πεξηζηαηηθφ ζην ΔΤ ην 2010). 
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Πίνακαρ 8: Αλαπξνζαξκνγή ησλ λνζειίσλ ηεο ΤΑ 1998 κε δχν 

κεζνδνινγίεο 

ΠΖΓΖ: Δπηηξνπή ΤΤΚΑ γηα ηελ δηεξεχλεζε εθαξκνγήο ησλ DRGs ζηα λνζνθνκεία ηνπ 

ΔΤ (2011) 
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Απφ ηνλ Πίλαθα πξνθχπηεη πσο ην θφζηνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, φπσο απηφ έρεη 

εθηηκεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή, είλαη αξθεηά πςειφηεξν, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

απφ ηε κέρξη ζηηγκήο απνδεκίσζε ησλ λνζνθνκείσλ, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιιε ζηε 

δεκηνπξγία ζνβαξψλ ειιεηκκάησλ ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ (Δπηηξνπή ΤΤΚΑ γηα ηελ 

δηεξεχλεζε εθαξκνγήο ησλ DRGs ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ (2011). 

 

Παξαδνηέν ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ ε ζπγθξφηεζε 701 πξνηεηλφκελσλ ΚΔΝ, ηα νπνία 

εγθξίζεθαλ απφ ηελ νινκέιεηα ηνπ ΚΔΤ (Μάηνο 2011). Φνξέαο πινπνίεζεο ηεο 

κειέηεο, απφ ηελ νπνία πξφεθπςαλ νη πξνηεηλφκελεο θαηεγνξίεο ΚΔΝ, ήηαλ ε Δζληθή 

ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο, κε επηθεθαιή ηνλ θαζεγεηή θ. Ν. Μαληαδάθε (Τθαληφπνπινο 

2011) . 

Με βάζε ην πφξηζκα ηεο Δπηηξνπήο επηιέρζεθε ην Απζηξαιηαλφ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο 

(AR-DRGs, version 6). 

 

Αθνινχζσο, εθδφζεθε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο, 

Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηελ «εθαξκνγή λέαο 

ηηκνιφγεζεο Κιεηζηψλ Δλνπνηεκέλσλ Ννζειίσλ (Κ.Δ.Ν.) θαη ηνπ Ηκεξήζηνπ Ννζειίνπ γηα 

ηνπο λνζειεπφκελνπο αζζελείο ζηα Ννζνθνκεία ηνπ ΔΤ» βάζεη ηνπ πίλαθα κε ηα 

εγθεθξηκέλα απφ ην ΚΔΤ ΚΔΝ. (Τπ. Α. Τ4α/νηθ. 85649/01-08-2011, ΦΔΚ Β' 

1702/Β’/01-08-2011 – «Κιεηζηά Δλνπνηεκέλα Ννζήιηα θαη Ζκεξήζην Ννζήιην ζην 

ΔΤ»). 

Ζ ηηκνιφγεζε κέζσ ΚΔΝ ηζρχεη κφλν γηα ηηο λνζειείεο εζσηεξηθψλ αζζελψλ θαη 

θαιχπηεη κφλν ηε λνζειεία δηάξθεηαο φζν ε ΜΓΝ. Όζνλ αθνξά ηα πεξηζηαηηθά φπνπ ε 

δηάξθεηα λνζειείαο μεπεξλά ηε ΜΓΝ ηνπ αληίζηνηρνπ ΚΔΝ ηνπ πίλαθα πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ, αιιά θαη γηα θάζε λέν KEN θαη κέρξηο φηνπ απηφ ιάβεη 

αληίζηνηρε θνζηνιφγεζε, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαιχπηνπλ ηε δαπάλε γηα ηηο πξφζζεηεο 

εκέξεο λνζειείαο (εκεξήζην θιεηζηφ λνζήιην θαη εμαηξνχκελα απηνχ), ζχκθσλα κε 

Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ 1998, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη κε βάζε ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ εκεξήζηνπ ελνπνηεκέλνπ θιεηζηνχ λνζειίνπ πνπ δεκνζηεχηεθε ζην 

αλσηέξσ αλαθεξζέλ ΦΔΚ.  
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Δπηπξνζζέησο, ε ηηκνιφγεζε κέζσ ΚΔΝ θαιχπηεη κφλν ηε λνζειεία γηα ηε δηθαηνχκελε 

ζέζε ηνπ αζζελνχο. Σπρφλ λνζειεία ζε ζέζε αλψηεξε ηεο δηθαηνχκελεο ηηκνινγείηαη 

φζνλ αθνξά ηε δηαθνξά θφζηνπο κε ηνλ παιαηφ ηξφπν.  
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4.2. Παπακολούθηζη Δθαπμογήρ ηος Κλειζηού Δςέλικηος Νοζηλίος 

ζηο Δ..Τ. 

Με ηελ απφ 2/6/2011 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ΤΤΚΑ ζπζηάζεθε Οκάδα 

Δξγαζίαο γηα λα ζπλερίζεη ην έξγν ηεο αλσηέξσ αλαιπζείζαο επηηξνπήο (Δπηηξνπή 

Κνζηνιφγεζεο 2011). Αληηθείκελν ηεο Δπηηξνπήο απηήο ήηαλ ε παξαθνινχζεζε ηεο 

εθαξκνγήο ησλ ΚΔΝ θαη αλαιπηηθφηεξα, ε εηζαγσγή, ε πξνεηνηκαζία, ε δνθηκαζηηθή 

ιεηηνπξγία, ε εθαξκνγή θαη νη ηειηθέο πξνζαξκνγέο ησλ ΚΔΝ ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ. 

ην πιαίζην εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο ζπγθξνηήζεθαλ δχν επηκέξνπο ππνεπηηξνπέο 

(Οθηψβξηνο 2011). Ζ πξψηε είρε σο ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη παξαηήξεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΝ κεηά ηελ 1
ε
 Οθησβξίνπ ζπγθεληξψλνληαο ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία: 

αλαζεψξεζε νλνκαηνινγίαο, επαλεμέηαζε ΜΓΝ, επηπιένλ ΚΔΝ, αληηζηνηρήζεηο (ICD-10 

- ΚΔΝ, Ηαηξηθέο Πξάμεηο - ΚΔΝ), ελψ ε δεχηεξε επηηξνπή είρε σο ζθνπφ ηελ 

θνζηνιφγεζε ησλ ΚΔΝ θαη ηελ επηβεβαίσζε ηεο ΜΓΝ ηεο πξψηεο επηηξνπήο. Παξαθάησ 

ζην παξψλ θεθάιαην αλαιχεηαη ην έξγν ηεο θάζε κίαο εθ ησλ ππνεπηηξνπψλ (Οκάδα 

Δξγαζίαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κιεηζηνχ Δπέιηθηνπ Ννζειίνπ ηνπ 

Δ..Τ. 2011). 

 

Χο δεδνκέλα γηα ην έξγν ηεο ε Δπηηξνπή έιαβε: 

 Καηάινγν ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην ΚΔΤ ΚΔΝ ηεο ΚΤΑ 

 Δγθεθξηκέλε απφ ην ΚΔΤ κεηάθξαζε ηεο δηεζλνχο θσδηθνπνίεζεο ησλ λφζσλ 

θαη δηαγλψζεσλ ICD-10 ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (ΠΟΤ) 

 ηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ην ESY.net ηνπ ΤΤΚΑ 

 

χκθσλα κε ην πφξηζκα ηεο Δπηηξνπήο νη δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζε ήηαλ νη εμήο: 

 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα δηαθνξεηηθήο θαηαζθεπαζηηθήο πξνέιεπζεο θαη κε 

δηαθνξεηηθέο ηερλνινγηθέο πιαηθφξκεο ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ, ηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ έιιεηςε ηππνπνίεζεο φζνλ αθνξά: 

- ηηο εζσηεξηθέο λνζνθνκεηαθέο δηαδηθαζίεο 

- ηα έληππα 

- ηε κέηξεζε ηεο αμηνπνίεζεο θαη ηεο απφδνζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ 
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 Ννζνθνκεία θαηαλεκεκέλα ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα πνπ θαζηζηνχζαλ 

αδχλαηε ηελ πξφζβαζε ζε θαζέλα απφ απηά, ψζηε λα δηεπζεηεζνχλ νη ηνπηθέο 

ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο. 

 Μεγάινο αξηζκφο ηαηξηθνχ, λνζειεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ 

ρξεηαδφηαλ λα ελεκεξσζεί θαη λα εθπαηδεπηεί ζηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ 

θσδηθνπνηήζεσλ, αληηζηνηρήζεσλ, δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ. 

 Πεξηνξηζκέλνο ρξνληθφο νξίδνληαο ηεο επηηξνπήο (ζπλνιηθή δηάξθεηα κηθξφηεξε 

ησλ 5 κελψλ: Ηνχιηνο 2011 – Γεθέκβξηνο 2011). 

 Έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο: 

 

o Ιούλιορ 2011: ΟΡΗΜΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

- ρεδηαζκφο θαη πξνεηνηκαζία γηα δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ζε 21 επηιεγκέλα 

λνζνθνκεία απφ ηηο 7 Τ.Πε (Παξάξηεκα Δ) 

o επηέμβπιορ 2011: ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

- ρεδηαζκφο θνηλψλ εληχπσλ: 

Ιαηξηθφ Δμηηήξην 

Γηνηθεηηθφ Δμηηήξην 

Απφδεημε Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Τπφδεηγκα Τπνβνιψλ πξνο Αζθαιηζηηθνχο θνξείο 

- Πξνζαξκνγή ινγηζκηθνχ φισλ ηα αλαδφρσλ ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ησλ 

λνζνθνκείσλ (πηνζέηεζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ) 

- Οξηζκφο Οκάδσλ ππνζηήξημεο ζε θάζε λνζνθνκείν (ΟΓΚΔΝ – Οκάδα δηαρείξηζεο 

ΚΔΝ), απνηεινχκελεο απφ ζηειέρε ηνπ ηαηξηθνχ, λνζειεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, νξηδφκελα απφ ηε Γηνίθεζε θάζε λνζνθνκείνπ ηνπ ΔΤ. 

Έξγν ησλ ΟΓΚΔΝ απνηέιεζε ε ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε 

θαηάζεζε εξσηήζεσλ πξνο ηελ Δπηηξνπή πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ζηελ εηζαγσγή ησλ ΚΔΝ ζηα λνζνθνκεία. 

- Σειε-εθπαίδεπζε ησλ ΟΓΚΔΝ απφ ηελ ΔΓΤ κε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο Saba-Centra Live 
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- Τπνζηήξημε δξάζεο απφ ηζηνζειίδα ΤΤΚΑ 

i. Οξγάλσζε εηδηθνχ ρψξνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΤΚΑ γηα επξεία, άκεζε θαη 

εληαία πιεξνθφξεζε ησλ ΟΓΚΔΝ θαη φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ 

εθαξκνγή ησλ ΚΔΝ ζηειερψλ (Τπνπξγηθέο απνθάζεηο θαη Δγθχθιηνη Γ.Γ. 

ΤΤΚΑ, Οδεγίεο, Κσδηθνπνηήζεηο, Γειηία ηχπνπ & Δλεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα, 

Πξφηππα έληππα, Demo ησλ εηαηξεηψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, βίληεν 

Σειε-εθπαηδεχζεσλ, θα.). Δπηπξνζζέησο, ν ηφπνο απηφο ιεηηνχξγεζε θαηά ηνλ 

1
ν
 κήλα εθαξκνγήο ησλ ΚΔΝ ζηα Ννζνθνκεία (Οθηψβξηνο 2011) θαη σο έλαο 

θνηλφο ηφπνο ππνβνιήο εξσηεκάησλ θαη δηαιφγνπ γηα ηα Ννζνθνκεία. 

ii. χληαμε Οδεγηψλ ρξήζεο ηεο Γηαδηθηπαθήο Δθαξκνγήο αληηζηνίρεζεο ησλ 

ΚΔΝ 

iii. χληαμε αξρείνπ πρλψλ Δξσηήζεσλ (Frequently Asked Questions) απφ ηηο 

ζπγθεληξσζείζεο απφ ηηο ΟΓΚΔΝ εξσηήζεηο, απαληεκέλεο απφ ηηο Ηαηξηθέο 

Οκάδεο Δκπεηξνγλσκφλσλ θαη ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν εζηάιε ζε φιεο ηηο 

ΓΤΠΔ θαη ηα Ννζνθνκεία ηεο ρψξαο (Παξάξηεκα Ε) 

o Οκηώβπιορ 2011: ΔΝΑΡΞΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

- Παξαθνινχζεζε ρξήζεο ΚΔΝ 

- Αλάπηπμε κεραληζκψλ ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ απφ ηε ρξήζε (ΗΣΔ, ΖΓΗΚΑ, 

ESY.NET) 

o Γεκέμβπιορ 2011: ΣΔΛΗΚΔ ΠΡΟΑΡΜΟΓΔ – ΔΚΓΟΖ ΝΔΑ ΚΤΑ 

 

Παξαδνηέα ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ ηα εμήο: 

- Αναθεωπημένη ονομαηολογία ΚΔΝ (παξνπζηάδεηαη παξαθάησ) 

- Αναθεωπημένη ΜΓΝ (νκνίσο) 

- Πποζθήκη επιπλέον ΚΔΝ (νκνίσο) 

- Ανηιζηοίσηζη Γιαγνώζεων-ΚΔΝ και Ιαηπικών Ππάξεων-ΚΔΝ:  

Πξνο επίηεπμε ηνπ έξγνπ ηεο, ε επηηξνπή δξνκνιφγεζε ηελ αληηζηνίρεζε ησλ 

λφζσλ θαη ησλ δηαγλψζεσλ (10.000 ICD-10) κε ηα ΚΔΝ (Ηνχιηνο – επηέκβξηνο 

2011). Γηα ηελ αληηζηνίρεζε απηή επηιέρζεθε ε εγθεθξηκέλε απφ ην ΚΔΤ 

κεηάθξαζε ηεο δηεζλνχο θσδηθνπνίεζεο ησλ λφζσλ θαη δηαγλψζεσλ ICD-10 

(International Classification of Diseases, ver. 10) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Τγείαο (ΠΟΤ). Ζ  κεηάθξαζεο/πξνζαξκνγή ζηα ειιεληθά απνηειεί έξγν ηεο 

http://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/kwdikopoihseis/709-kleista-enopoihmena-noshlia-1
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ΔΓΤ. Δλ ζπλερεία, ζπγθξνηήζεθαλ νκάδεο εκπεηξνγλσκφλσλ ηαηξψλ θιηληθψλ 

λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ θαη ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα (Δγθχθιηνο ηνπ ΓΓ 

ΤΤΚΑ, Αξ.Πξση. νηθ.68460, 17/6/2011) θαη νξίζζεθε σο ππεχζπλνο ν 

Γηεπζπληήο ηεο αληίζηνηρεο θιηληθήο γηα θάζε κία εθ ησλ 25 λνζνινγηθψλ 

θαηεγνξηψλ (MDCs) ησλ ΚΔΝ (Παξάξηεκα Γ). Ζ επίβιεςε ηεο εξγαζίαο ησλ 

νκάδσλ απηψλ αλαηέζεθε ζηελ ΔΓΤ, ελψ αλαπηχρζεθε παξάιιεια ινγηζκηθφ 

δηαδηθηχνπ πξνο ελεκέξσζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ έξγνπ (ηαηξνί, 

επηηεξεηέο ΔΓΤ, κέιε επηηξνπήο). 

 

Ζ αληηζηνίρεζε Ηαηξηθψλ Πξάμεσλ-ΚΔΝ απνθαζίζηεθε, ιφγσ ηνπ φγθνπ ηεο 

εξγαζίαο, λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δεχηεξε θάζε (Οθηψβξηνο-Γεθέκβξηνο 2011). 

Ζ αληηζηνίρεζε απφ ηηο ηαηξηθέο νκάδεο νινθιεξψζεθε ζηηο 7/12/2012 θαη ε 

επεμεξγαζία ησλ αξρείσλ απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο ζηηο 12/12/2012. 

ε επφκελεο ελφηεηεο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ παξνπζηάδεηαη ην έξγν ησλ 2 ππν-

Δπηηξνπψλ.  
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4.2.1. Δθαπμογή Λογιζμικού για ηην Ανηιζηοίσηζη ICD-10, Ιαηπικών 

Ππάξεων και ΚΔΝ  

ε νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα DRGs πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην εμσηεξηθφ πξνβιέπεηαη ε 

ζηειέρσζε ηνπ ινγηζηεξίνπ ή ηνπ γξαθείνπ θηλήζεσο αζζελψλ κε εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε 

(θσδηθνπνηεηέο – coders), ηα νπνία εηζάγνπλ θσδηθνπνηεκέλα ζηνηρεία (ραξαθηεξηζηηθά 

αζζελνχο, δηάγλσζε/δηαγλψζεηο, ηαηξηθέο πξάμεηο, έθβαζε λνζειείαο, θα.) ζε εηδηθφ 

ινγηζκηθφ (grouper), ην νπνίν θαηαηάζζεη ηνλ αζζελή ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία DRG. 

Δλ ζπλερεία, ην λνζνθνκείν ρξεψλεη ζην αζθαιηζηηθφ ηακείν ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζην 

ζπγθεθξηκέλν DRG θαη ην νπνίν απνηειεί, ζπλήζσο, πξντφλ εηήζηαο ζπκθσλίαο αλάκεζα 

ζηα ηακεία θαη λνζνθνκεία. 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ΚΔΝ ζηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ νη 

ππάιιεινη ηνπ Λνγηζηεξίνπ Αζζελψλ (ή Γξαθείνπ Ννζειίσλ) ησλ Ννζνθνκείσλ ζηελ 

εθαξκνγή ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ αζζελψλ κε βάζε ηα ΚΔΝ, δεκηνπξγήζεθε κία 

δηαδηθηπαθή κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή (ηχπνπ grouper) γηα ηελ εχθνιε εχξεζε ησλ 

ΚΔΝ. Ζ ελ ιφγσ εθαξκνγή, πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ θαηάηαμε ησλ αζζελψλ ζην 

θαηάιιειν ΚΔΝ, νλνκάδεηαη ΤΣΖΜΑ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΔΧΝ 

(ΑΚ) θαη αληηζηνηρίδεη ηηο δηαγλψζεηο εμφδνπ (θσδηθνπνηεκέλεο θαηά ICD-10), θαζψο 

θαη ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο (θσδηθνπνηεκέλεο ζχκθσλα κε ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ ΚΔΤ – 

11.100 θσδηθνί (ΔΓΤ 2011) κε ηνπο θσδηθνχο ησλ ΚΔΝ. Παξάδεηγκα ηεο Δθαξκνγήο 

Ρνήο Πξνζδηνξηζκνχ ησλ ΚΔΝ απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 11 (Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κιεηζηνχ Δπέιηθηνπ Ννζειίνπ ηνπ Δ..Τ 2011). 
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ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί, πσο νη 25 ηαηξηθέο νκάδεο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο αληηζηνηρήζεηο, παξέδσζαλ - ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο - ηελ 

εξγαζία ηνπο ζε .xls αξρείν (Excel) δηαθφξσλ κνξθνπνηήζεσλ (format). Ζ νκάδα 

εξγαζίαο έιεγμε θαη δηφξζσζε ηα αξρεία απηά απφ ηερληθήο απφςεσο (έιεγρνο 

πιεξφηεηαο αξρείνπ, έιεγρνο δηπινεγγξαθψλ, έιεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε αγγιηθψλ θαη 

ειιεληθψλ ραξαθηήξσλ ζχκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο ησλ θσδηθνπνηήζεσλ, εληαία 

γξακκνγξάθεζε, θα.), δεκηνχξγεζε κία ζεηξά αξρείσλ έηνηκα πξνο εηζαγσγή (import) 

ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο θαη πξαγκαηνπνίεζε, ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ Οκάδα Αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο, ηε θφξησζε ησλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα είλαη 

έηνηκα πξνο ρξήζε απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο ζηα Ννζνθνκεία. 

Δπηπξνζζέησο, ζην ζρεδηαζκφ ηεο Δθαξκνγήο ππάξρεη πξφβιεςε γηα εηζαγσγή 

ζηνηρείσλ θαξκάθσλ, πιηθψλ θαη εμεηάζεσλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νινθιεξσκέλα 

πξσηφθνιια ηαηξηθήο θξνληίδαο γηα θάζε ΚΔΝ θαη λα ειέγρεηαη, κε ηνλ ηξφπν απηφ, 

πιεξέζηεξα ην θφζηνο θαη ε ρξήζε πφξσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε λνζειεία. 

(Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κιεηζηνχ Δπέιηθηνπ 

Ννζειίνπ ηνπ Δ..Τ. 2011). 

Δικόνα 10: Παξάδεηγκα Δθαξκνγήο Ρνήο Πξνζδηνξηζκνχ ΚΔΝ 

ΠΖΓΖ: ΔΓΚΤΚΛΗΟ κε  ΘΔΜΑ : «Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ελεξγεηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ΚΔΝ-

DRGs ην 2011», ΑΓΑ: 4ΑΥ5Θ-Μ0, 30 /09/2011 
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Ο ζρεδηαζκφο ηεο Δθαξκνγήο θαη ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηεο δηεπαθήο 

ρξήζηε (User Interface) πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Σκήκα Οξγάλσζεο & 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Χλαζείνπ Καξδηνρεηξνπξγηθνχ Κέληξνπ, ελψ ε 

αλάπηπμή ηνπ απνηειεί έξγν ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ζιεθηξνληθήο Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο 

(e-business intelligence lab/e-Bi) ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο ηνπ 

Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Κξήηεο θαη πξνζθέξεηαη απφ ηελ Ηαηξηθή 

Δηαηξεία Αζελψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Χλάζεην Καξδηνρεηξνπξγηθφ Κέληξν θαη 

ην ΤΤΚΑ. Ζ πξψηε έθδνζε ηεο εθαξκνγήο αλαπηχρζεθε ην δηάζηεκα Ηνχιηνο-

Αχγνπζηνο 2011 θαη ιεηηνχξγεζε απφ 1/9/2011, ελψ ε δεχηεξε (κε επηθαηξνπνηεκέλεο 

αληηζηνηρήζεηο θσδηθψλ θαη user interface) ιεηηνχξγεζε απφ 1/10/2011, νπφηε θαη 

μεθίλεζε ε νξηζηηθή εθαξκνγή ησλ ΚΔΝ ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ. 

Ζ εθαξκνγή βξίζθεηαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΤΤΚΑ (www.yyka.gov.gr) αθνινπζψληαο 

ηνλ ζχλδεζκν «Κιεηζηά Δλνπνηεκέλα Ννζήιηα (ΚΔΝ-DRGs)» θαη απηή ηε ζηηγκή 

ρξεζηκνπνηείηαη ε 4
ε
 έθδνζε (ver. 4) ηεο εθαξκνγήο (01/02/2012) (Δηθφλα 12). 

Δικόνα 11 Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή Δχξεζεο Κιεηζηψλ Δλνπνηεκέλσλ 

Ννζειίσλ 

Πεγή: δηθηπαθφο ηφπνο ΤΤΚΑ (www.yyka.gov.gr), πξνζπέιαζε 15/6/2013 

http://www.e-bi.gr/
http://www.mednet.gr/
http://www.mednet.gr/
http://www.onasseio.gr/
http://www.yyka.gov.gr/
http://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/kwdikopoihseis/709-kleista-enopoihmena-noshlia-1
http://www.yyka.gov.gr/
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Ζ Δπηινγή «Δίζνδνο Μέινπο» (Δηθφλα 12) αθνξά ηηο 25 Οκάδεο Κσδηθνπνηεηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ ηηο αληηζηνηρήζεηο θαη φρη ηνπο ρξήζηεο ησλ λνζνθνκείσλ. Έρνπλ δνζεί 

25 θσδηθνί απφ ην ΤΤΚΑ (έλαο γηα θάζε Ηαηξηθή Οκάδα ζηελ νπνία έρεη αλαηεζεί ε 

επεμεξγαζία θαη αληηζηνίρεζε ησλ ΚΔΝ κηαο Κχξηαο Γηαγλσζηηθήο Καηεγνξίαο – 

MDC), κε ηνπο νπνίνπο νη ηαηξηθέο νκάδεο κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζην εηδηθφ ηκήκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο (module) θαη λα εηζάγνπλ απ’ επζείαο ηηο αληηζηνηρήζεηο ησλ 

θσδηθνπνηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ. 

Ο ππάιιεινο ηνπ ινγηζηεξίνπ εηζάγεη ζηελ εθαξκνγή ηνπο θσδηθνχο ICD-10 

(ππνρξεσηηθά) θαη Ηαηξηθψλ Πξάμεσλ (πξναηξεηηθά), νη νπνίνη ζπκπιεξψλνληαη γηα θάζε 

πεξηζηαηηθφ λνζειείαο απφ ηνλ ηαηξφ πνπ ππνγξάθεη ην Ηαηξηθφ Δμηηήξην, θαη ε 

εθαξκνγή ηνπ δίλεη ηνλ/ηνπο θσδηθνχο ΚΔΝ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δηαγλψζεηο θαη 

ηαηξηθέο πξάμεηο απηέο (επηινγή «Δχξεζε ΚΔΝ», Δηθφλα 15). Ζ εκθάληζε ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ΚΔΝ γίλεηαη κε ζεηξά ζπλάθεηαο πξνο ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε, δειαδή 

πξψην εκθαλίδεηαη απηφ πνπ έρεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπζρεηηζκνχο κε ηνπο θσδηθνχο  

ICD-10 θαη Ηαηξηθψλ Πξάμεσλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο γηα ηελ 

Δικόνα 12 Αξρηθή ζειίδα επηινγήο «ΠΡΟΒΟΛΗ» 

Πεγή: δηθηπαθφο ηφπνο ΤΤΚΑ (www.yyka.gov.gr), πξνζπέιαζε 15/6/2013 

http://www.yyka.gov.gr/
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νξζφηεηα ησλ ΚΔΝ πνπ εκθάληζε ε εθαξκνγή ή ζρεηηθά κε ην πνην ΚΔΝ ζα πξέπεη λα 

επηιερζεί, ε πξνηξνπή ηεο νκάδαο εξγαζίαο είλαη λα απεπζχλεηαη ν ππάιιεινο ζηελ 

ΟΓΚΔΝ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην νπνίν εξγάδεηαη. 

Ζ ρξήζε ηεο επηινγήο «Πξνβνιή» (Δηθφλα 13) είλαη γηα πιεξνθνξηαθνχο ιφγνπο. Ο 

ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηελ πιήξε αληηζηνίρεζε ελφο επηιεγκέλνπ ΚΔΝ κε φινπο ηνπο 

θσδηθνχο δηαγλψζεσλ ICD-10 θαη Ηαηξηθψλ Πξάμεσλ κε ηα νπνία έρεη αληηζηνηρεζεί απφ 

ηηο 25 νκάδεο θσδηθνπνηεηψλ (Δηθφλα 14). 

 

 

 

Δικόνα 13:  Παξάδεηγκα: Αληηζηνίρεζε ΚΔΝ Ν01Μ κε φινπο ηνπο θσδηθνχο 

δηαγλψζεσλ ICD-10 θαη Ιαηξηθψλ Πξάμεσλ 

Πεγή: δηθηπαθφο ηφπνο ΤΤΚΑ (www.yyka.gov.gr), πξνζπέιαζε 15/6/2013 

http://www.yyka.gov.gr/
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Δικόνα 14:  Παξάδεηγκα: Δχξεζε ΚΔΝ εηζάγνληαο ηνλ θσδηθφ ICD-10: 

Α01 θαη ηελ Ιαηξηθή Πξάμε: Υ704475 
(Παποςζίαζη πποηεινόμενων ΚΔΝ από ηην εθαπμογή) 

 

Πεγή: δηθηπαθφο ηφπνο ΤΤΚΑ (www.yyka.gov.gr), πξνζπέιαζε 15/6/2013 

http://www.yyka.gov.gr/
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4.2.2. (α) Αξιολόγηζη Μησανιζμού Αποηελεζμάηων & Γιοπθώζεων ηηρ 

Δθαπμογήρ ηων ΚΔΝ 

ηηο 19 Οθησβξίνπ 2011 θαη ζε ζπλέρεηα ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΚΔΝ 

λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ, φπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ, νξίζηεθε απφ ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηνπ ΤΤΚΑ Οκάδα Δξγαζίαο Αμηνιφγεζεο Μεραληζκνχ Απνηειεζκάησλ θαη 

Γηνξζψζεσλ Δθαξκνγήο ΚΔΝ (ππν-επηηξνπή ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηε δηεξεχλεζε 

εθαξκνγήο ησλ DRGs ην 2010 ζηα λνζνθνκεία ΔΤ»). 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε ζχζηαζε ηεο Οκάδαο: 

Γ.Κ. αξηβνπγηνχθαο Τπνδηνηθεηήο ΗΚΑ 

Ν. Μαληαδάθεο Καζεγεηήο ΔΓΤ 

Α. πγγειάθεο Αλ. Γηνηθεηήο 1
εο

 ΤΠΔ 

Υ. Καξαλίθαο πλεξγάηεο Γ.Γ. ΤΤΚΑ 

Υ. Πιάηζεο Αλ. Γηνηθεηήο 1
εο

 ΤΠΔ 

Υ. Μειψλεο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Πιεξνθνξηθήο & Απινχζηεπζεο 

Γηαδηθαζηψλ ΤΤΚΑ 

Μ. Παπαδάθεο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Χ.Κ.Κ. 

Γ. Μεηξφπνπινο Καζεγεηήο ΣΔΗ 

Α. Παηδή Τπεχζπλε Πιεξνθνξηθήο 1
εο

 ΤΠΔ 

Υξ. Γεξβέλεο Υεηξνπξγφο ηνπ ΓΝΗΗ «Κσλζηαληνπνχιεην» 

Διπίδα Πάβε Σνκέαο Οηθνλνκηθψλ ηεο Τγείαο ηεο ΔΓΤ 

 

θνπφο ηεο ελ ιφγσ νκάδαο ήηαλ: 

- ε αλάπηπμε κεραληζκνχ γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηε ρξήζε 

ησλ ΚΔΝ ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ  

- ε αληηζηνίρεζε ησλ  Ηαηξηθψλ Πξάμεσλ κε ηα ΚΔΝ  

(ζπιινγή θαη αμηνιφγεζε ησλ αληηζηνηρήζεσλ απφ ηηο 25 νκάδεο 

Κσδηθνπνηεηψλ) 

- ν εληνπηζκφο θαη επίιπζε ησλ φπνησλ δπζιεηηνπξγηψλ εθαξκνγήο (νλνκαηνινγία, 

ΜΓΝ, θφζηνο, θιπ) 
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1. Ανάπηςξη μησανιζμού για ηη ζςλλογή και επεξεπγαζία ζηοισείων από ηη σπήζη 

ηων ΚΔΝ ζηα νοζοκομεία ηος ΔΤ (ΚΔΝ Οθησβξίνπ – Ννεκβξίνπ) 

Σν πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ, αιιά θαη ησλ πεγψλ πξνέιεπζεο απηψλ (λνζνθνκεία) 

απαηηνχζε ηε ρξήζε εηδηθήο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 

ηνπο. 

Ζ εθαξκνγή ινγηζκηθνχ απηή (πιινγήο-Σαμηλφκεζεο-Δπεμεξγαζίαο Ννζειεηψλ – 

ΤΣΔΝ) αλαπηχρζεθε απφ ην Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο (ΗΣΔ). Με ηελ ελ 

ιφγσ εθαξκνγή, ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα θάζε λνζνθνκείνπ κπνξεί λα εμάγεη - ζε 

ηππνπνηεκέλε κνξθή (ηχπνο αξρείνπ XML) - αλσλπκνπνηεκέλα ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν 

ησλ λνζειεηψλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηείηαη 

ρσξίο ηελ παξέκβαζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαη ε ιήςε 

αλαθνξψλ ζηνηρείσλ θαζίζηαηαη δπλαηή κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο εμνπζηνδφηεζεο 

πξφζβαζεο κέζσ ηζηνζειίδαο. Σα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ: 

- Σε λνζειεία (Ηαηξηθφ Δμηηήξην, Γηνηθεηηθφ Δμηηήξην, Απφδεημε Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ & ζπγθεληξσηηθή Καηάζηαζε Απαηηήζεσλ απφ Αζθαιηζηηθά Σακεία) 

- Σε θαξκαθεπηηθή θίλεζε 

- Σε ρνξήγεζε πιηθψλ 

- Σε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ (βηνπαζνινγηθψλ θαη αθηηλνινγηθψλ) 

 

Σα βήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ινγηζκηθνχ ήηαλ ηα παξαθάησ: 

 

- Οξηζκφο ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ (4) ζε φια ηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ 

(Ηαηξηθφ Δμηηήξην, Γηνηθεηηθφ Δμηηήξην, Απφδεημε Παξνρήο Τπεξεζηψλ & 

ζπγθεληξσηηθή Καηάζηαζε Απαηηήζεσλ απφ Αζθαιηζηηθά Σακεία)  

 

- Έληαμε ησλ ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ησλ 

Αλαδφρσλ ησλ λνζνθνκείσλ 

 

- Πξνηξνπή πξνο ηηο Γηνηθήζεηο ησλ λνζνθνκείσλ λα εληάμνπλ ηε λέα έθδνζε ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ζην λνζνθνκείν ηνπο (ήηαλ ήδε έηνηκε απφ ηνπο 

Αλαδφρνπο) 
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- Οξηζκφο ΟΓΚΔΝ (Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο κεραληζκνχ απνηειεζκάησλ & 

δηνξζψζεσλ ηεο εθαξκνγήο ησλ ΚΔΝ 2011) 

 

Παξάιιεια, έγηλε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ην ESY.net  ηνπ 

ΤΤΚΑ (ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ κέζα απφ ηηο ηαθηηθέο δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο ηνπ 

ΤΤΚΑ απφ ηα λνζνθνκεία), θαζψο θαη ζηνηρείσλ πνπ δηέζεζε ε Ζ.ΓΗ.Κ.Α. (Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο) απφ ηα λνζνθνκεία πνπ ππνζηεξίδεη 

(ρεηξνθίλεηε δηαδηθαζία γηα ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ απφ ηε ρξήζε ησλ ΚΔΝ) (Οκάδα 

Δξγαζίαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κιεηζηνχ Δπέιηθηνπ Ννζειίνπ ηνπ 

Δ..Τ. 2011). 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην ESY.net γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ΚΔΝ. Ο πίλαθαο ζπκπιεξψλεηαη κεληαία απφ φια ηα Ννζνθνκεία 

ηεο ρψξαο. 
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Πίνακαρ 9: Πίνακαρ από ESY.net για ηην παπακολούθηζη ηων ΚΔΝ ζηα νοζοκομεία ηος ΔΤ 

ΚΔΝ 
Υειποςπγικόρ 

 Σομέαρ 

Παθολογικόρ 

 ηομέαρ 

Φςσιαηπικόρ  

ηομέαρ 

Απιθμόρ 

εξιηηπίων 

Δκηιμώμενα 

έζοδα ενηόρ 

ΚΔΝ 

Δκηιμώμενα έξοδα ενηόρ ΚΔΝ 

  
Αξηζκφο 

εμηηεξίσλ 

Ηκέξεο 

Ννζειείαο 

Αξηζκφο 

εμηηεξίσλ 

Ηκέξεο 

Ννζειείαο 

Αξηζκφο 

εμηηεξίσλ 

Ηκέξεο 

Ννζειείαο 

Δληφο 

ΜΓΝ 

Δθηφο 

ΜΓΝ 
  Ννζήιηα Φάξκαθα Τιηθά 

Ιαηξηθέο 

πξάμεηο 
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ηνλ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο 7 Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο νη 

λνζειείεο δηαθξίλνληαη ζε λνζειείεο ραξαθηεξηζκέλεο ή κε κε θσδηθφ ΚΔΝ θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα έζνδα θαη γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο. Γηα ηηο εθηφο ΚΔΝ λνζειείεο νη 

θαηεγνξίεο εζφδσλ είλαη ηα Ννζήιηα, ηα Φάξκαθα, ηα Τιηθά θαη νη Ηαηξηθέο Πξάμεηο. 

Δπίζεο, έρνπλ θαηαγξαθεί νη εκέξεο λνζειείαο αλά ηνκέα (Υεηξνπξγηθφο, Παζνινγηθφο, 

Φπρηαηξηθφο) θαη νη λνζειείεο δηαθξίλνληαη ζε εληφο ή εθηφο ΜΓΝ. ε μερσξηζηφ πίλαθα 

δηαθξίλνληαη νη απνθιίζεηο απφ ηελ νξηζζείζα ΜΓΝ αλά ΚΔΝ. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηα πιηθά, ηα θάξκαθα θαη ηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, ιφγσ ηεο 

πεξηνξηζκέλεο αμηνπνίεζεο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, δελ παξέρεηαη κεγάιν 

πιήζνο δεδνκέλσλ πξνο αλάιπζε θαη επεμεξγαζία. 

2. Ανηιζηοίσηζη ηων  Ιαηπικών Ππάξεων με ηα ΚΔΝ  

Ζ αληηζηνίρεζε ησλ Ηαηξηθψλ Πξάμεσλ (8.748 Ηαηξηθέο Πξάμεηο) κε ηα ΚΔΝ αλαηέζεθε 

ζηνπο ηαηξνχο (Γηεπζπληέο θιηληθψλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ θαη εηδηθψλ λνζνθνκείσλ) 

πνπ αλέιαβαλ ηελ αληηζηνίρεζε ησλ λφζσλ θαη δηαγλψζεσλ ηεο δηεζλνχο ηαμηλφκεζεο 

ICD-10 κε ηα ΚΔΝ. Ζ θσδηθνπνίεζε Ηαηξηθψλ Πξάμεσλ πνπ επηιέρζεθε είλαη απηή πνπ 

αλαπηχζζεηαη απφ ην ΚΔΤ κε ζπλεξγαζία κε ηηο επηζηεκνληθέο ηαηξηθέο εηαηξείεο θάζε 

ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο. 

Σε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ αληηζηνηρήζεσλ θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ηεο 

αληηζηνίρεζεο επηκειήζεθε ε  ΔΓΤ. 

3. Δνηοπιζμόρ πποβλημάηων από ηη λειηοςπγία ηων ΚΔΝ 

ηφρν απνηέιεζε ε επίιπζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ 

ΚΔΝ (νλνκαηνινγία, ΜΓΝ, θφζηνο, θα.). 

Ζ εμέηαζε ηεο νξζφηεηαο ηεο νλνκαηνινγίαο ησλ ΚΔΝ έγηλε ηφζν απφ ηνπο 25 ηαηξνχο – 

εκπεηξνγλψκνλεο θαηά ηελ εξγαζία αληηζηνίρεζεο Ηαηξηθψλ Πξάμεσλ-ΚΔΝ, φζν θαη απφ 

Γηεπζπληέο εηδηθψλ θιηληθψλ ηνπ ΔΤ, κε ηνπο νπνίνπο ήξζε ζε επαθή ε ΔΓΤ. Σα 

ζηειέρε ηεο ΔΓΤ θαη - ηαπηφρξνλα - κέιε ηεο Δπηηξνπήο, θ. Πάβε θαη θ. Μαληαδάθεο, 

επέβιεςαλ ηε ζπλεξγαζία ησλ 25 ηαηξψλ κε ηελ ΔΓΤ. 

Απφ ηελ εμέηαζε απηή πξνέθπςε ε αλαγθαηφηεηα δηεπθξίληζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

νξηζκέλσλ ΚΔΝ, αιιά θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ΚΔΝ, ψζηε λα θαιχπηνληαη πιεξέζηεξα νη 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

71 

 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο λφζσλ θαη λα επηηξέπεηαη ε αληηθεηκεληθφηεξε εθηίκεζε ηνπ 

θφζηνπο λνζειείαο. Ζ ελζσκάησζε εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ (π.ρ. κε βάζε ηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο ρξήζεο εμεηδηθεπκέλσλ πιηθψλ) βνεζά ζηελ απνθπγή ππεξηηκνινγήζεσλ ζε 

βάξνο ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ ή ππνηηκνινγήζεσλ ζε βάξνο ησλ εζφδσλ ησλ 

λνζνθνκείσλ. 

Γηα ηελ έληαμε ησλ λέσλ ΚΔΝ δεηήζεθε απφ ηηο 25 νκάδεο εκπεηξνγλσκφλσλ ηαηξψλ λα 

θαηαζέζνπλ ηηο ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα πξφζζεηα ΚΔΝ πνπ 

εηθάδνπλ φηη ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ MDC ηεο ππεπζπλφηεηάο ηνπο, νη 

νπνίεο ζπγθεληξψζεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ, ζηε ζπλέρεηα, απφ ηελ Δπηηξνπή 

Ζ νκάδα Πάβε πξφηεηλε ηελ πξνζζήθε 43 λέσλ ΚΔΝ. 

ην πιαίζην ηεο δηαβνχιεπζεο κε ηνπο 25 ηαηξνχο πξνηάζεθε, επίζεο, ε δεκηνπξγία 17 

παηδηνθαξδηνρεηξνπξγηθψλ ΚΔΝ (Τθαληφπνπινο  2011). 

Παξάιιεια, έγηλε δηφξζσζε θάπνησλ θσδηθψλ ΚΔΝ, αιιά θαη αλαζεψξεζε ηεο ΜΓΝ κε 

βάζε ηα ζπιιερζέληα ζηνηρεία απφ ηηο λνζειείεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηνπο 

κήλεο Οθηψβξην θαη Ννέκβξην ηνπ 2011 ζηα λνζνθνκεία πνπ αμηνπνίεζαλ ηα 

Πιεξνθνξηαθά ηνπο πζηήκαηα. Οη πξνηεηλφκελεο ΜΓΝ απνηεινχλ απνηέιεζκα 

εξγαζίαο θαη ησλ 2 ππν-επηηξνπψλ. 

 

Πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο απνηεινχλ επίζεο: 

- Ζ ζχζηαζε κφληκνπ κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΝ 

πέξαλ ηνπ δηαζέζηκνπ ινγηζκηθνχ, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε: 

o κεγαιχηεξε απηνκαηνπνίεζε ζηε ζπλεξγαζία λνζνθνκείσλ - ΤΤΚΑ - 

Αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 

o αλάζεζε ζε εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ έξγνπ ηεο δηαξθνχο 

αλαζεψξεζεο (ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα) ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ΚΔΝ 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο ζηε Γεξκαλία θαηαγξάθνληαη θάζε ρξφλν πεξί ηα 

180.000.000 πεξηζηαηηθά λνζειείαο, ηα νπνία αλαιχνληαη ζην πιαίζην ηεο 

ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο θαη αλαζεψξεζεο ησλ G-DRGs (ΔΓΤ 2011). 

- Ζ πηνζέηεζε επηιεγκέλσλ πξνηχπσλ θαη πξσηνθφιισλ. 
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- Ζ παξνρή νδεγηψλ ζηα λνζνθνκεία γηα ηεθκεξίσζε ησλ επηπξφζζεησλ 

απαηηήζεψλ ηνπο ζε πεξηπηψζεηο ππέξβαζεο ησλ ΚΔΝ. 

 

- Ζ απνζηνιή αηηήκαηνο ζηελ Απζηξαιηαλή Κπβέξλεζε γηα ηε δηάζεζε εγρεηξηδίνπ 

(handbook) αληηζηνηρήζεσλ. 
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4.2.3. (β) Ανακοζηολόγηζη ΚΔΝ 

ην πιαίζην ηεο νκάδαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ΚΔΝ ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ 

ζπζηάζεθε Οκάδα Δξγαζίαο (19 Οθησβξίνπ 2011) γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ ΚΔΝ 

(Δπηηξνπή Κνζηνιφγεζεο, ππν-επηηξνπή ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηε δηεξεχλεζε εθαξκνγήο 

ησλ DRGs ην 2010 ζηα λνζνθνκεία ΔΤ»), ην έξγν ηεο νπνίαο ήηαλ ε αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ απφ ηε ρξήζε ησλ ΚΔΝ (ζχγθξηζε ηνπ παιαηνχ κε ηνλ λέν ηξφπν 

ηηκνιφγεζεο) θαη ζπκπεξηιάκβαλε ηελ εμσινγηζηηθή θνζηνιφγεζε ησλ ΚΔΝ, θαζψο θαη 

κεζφδσλ γηα ηελ εζσινγηζηηθή θνζηνιφγεζε θαη ζπγθξφηεζε ησλ ΚΔΝ (Δπηηξνπή 

Κνζηνιφγεζεο 2011). 

ηφρν ηεο νκάδαο απνηέιεζε, επίζεο, ε εθηίκεζε ηεο Μέζεο Γηάξθεηαο Ννζειείαο 

(ΜΓΝ), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο κεραληζκνχ απνηειεζκάησλ & 

δηνξζψζεσλ ηεο εθαξκνγήο ησλ ΚΔΝ. 

Πξφεδξνο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο Κνζηνιφγεζεο ησλ ΚΔΝ επηηέιεζε ν Καζεγεηήο 

Οηθνλνκηθψλ ηεο Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θ. Η. Τθαληφπνπινο, ελψ κέιε 

δηεηέιεζαλ νη παξαθάησ: 

Ν. Μαληαδάθεο Καζεγεηήο ΔΓΤ 

Γ.Κ. αξηβνπγηνχθαο Τπνδηνηθεηήο ΗΚΑ 

Κ. Ρφκπαο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ ΤΤΚΑ 

Π. Βαζηιάθεο Αληηπξφεδξνο ΔΟΦ 

Γ. Μπαξηδψθαο Γηνηθεηήο Ννζνθ. "ΟΗ ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ" 

Μ. Βνπδνχξε Μέινο Γ.. ΔΠΤ 

Κ. Καξξάο Αλ. Γηνηθεηήο ΓΝ "ΚΑΣ" 

Ρ. Λνπθίζα Οξθσηή Λνγίζηξηα ΟΛ 

Ό. Μπαιανχξα Γηνηθήηξηα ΓΝΝΗ "ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΗΟ" 

Π. Λαδάξνπ Τπεχζπλε Πνηφηεηαο ηνπ ΠΓΝ "ΑΣΣΗΚΟ" 

 

Ζ θαηάζεζε ηεο επηηειηθήο ζχλνςεο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο Κνζηνιφγεζεο ησλ ΚΔΝ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 13/12/2011.  
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 ΔΞΩΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΚΔΝ 

Γηα ηελ Δμσινγηζηηθή θνζηνιφγεζε ησλ ΚΔΝ ζπγθεληξψζεθαλ ζηνηρεία απφ ηα 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ (ΗΓΙΚΑ: Ακαιία Φιέκηγθ, Δπαγγειηζκφο, 

Γ.Γελλεκαηάο, Ησαλλίλσλ, Ηππνθξάηεην Θεο/θεο, ΚΑΣ, Μεηαμά, Νίθαηαο, Ρφδνπ, 

Σδάλεην, /ΙΣΔ), κε ζθνπφ ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο θνζηνιφγεζήο ησλ ΚΔΝ, έηζη 

φπσο έρεη δεκνζηεπηεί ζην ζρεηηθφ ΦΔΚ (ΦΔΚ 1702/Β’/ 01-08-2011). 

Ζ αλαθνζηνιφγεζε ησλ ΚΔΝ βαζίζηεθε ζηε ρξήζε ηεο ίδηαο κεζφδνπ πξνζδηνξηζκνχ 

ηνπ θφζηνπο ησλ ΚΔΝ ζην ΦΔΚ (Απζηξαιηαλνί δείθηεο). Χο ηηκή βάζεο ζεσξήζεθε ην 

1.001€ αληί ηνπ 1.200€.  

Ζ λέα ηηκή βάζεο πξνέθπςε απφ ζηνηρεία ηνπ ESY.net (χζηεκα πιινγήο ηαηηζηηθψλ 

Γεδνκέλσλ Μνλάδσλ Τγείαο) ηνπ ηειεπηαίνπ 10-κήλνπ (1/1/2011 – 31/10/2011). Σα 

ζηνηρεία απηά αθνξνχζαλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ, ρσξίο λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε απηφ ην εξγαηηθφ θφζηνο. 

χκθσλα κε ηελ Οκάδα Δξγαζίαο Κνζηνιφγεζεο ησλ ΚΔΝ, ε λέα ηηκή βάζεο πξνέθπςε 

ιφγσ: 

 Μείσζεο ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ (ειεθηξνληθή δεκνπξαζία) 

 Μείσζεο ησλ ηηκψλ ησλ πιηθψλ 

 Δμνξζνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαλάισζεο θαη ρξήζεο ησλ κέζσλ θαη ησλ 

πφξσλ (ζπληαγνγξάθεζε) 

Ζ λέα ηηκή εμαθνινπζεί λα είλαη εληαία γηα ην ζχλνιν ησλ λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο, 

αλεμαξηήησο κεγέζνπο (κε βάζε ηηο θιίλεο), είδνπο (παλεπηζηεκηαθά, γεληθά, εηδηθά) θαη 

ηνπνζεζίαο ησλ λνζνθνκείσλ, ην νπνίν φκσο -ζχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή- δχλαηαη, κε 

ζρεηηθή επθνιία, λα αιιάμεη, ψζηε λα αληαλαθιάηαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ θφζηνπο 

αλάινγα κε ηηο αλσηέξσ αλαθεξζείζεο κεηαβιεηέο. (Δπηηξνπή Κνζηνιφγεζεο 2011). 

Παξάιιεια, γηα ηα λέα ΚΔΝ πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηελ νκάδα Πάβε, ρξεζηκνπνηήζεθε 

σο βάζε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο ε κηθξνθνζηνιφγεζε απφ ζηνηρεία δείγκαηνο 

αζζελψλ ηνπ Χλαζείνπ, νη δείθηεο βαξχηεηαο θφζηνπο ηεο Γεξκαλίαο, φπσο θαη ηα 

disease management pathways (DMP) απφ εκπεηξνγλψκνλεο.. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 701 παιαηά ΚΔΝ αλαθνζηνινγήζεθαλ  

[Απζηξαιηαλνί δείθηεο βαξχηεηαο * Δζληθφ κέζν φξν (national base rate=1,001€)] 

 43 λέα ΚΔΝ δηαθφξσλ λνζνινγηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζηέζεθαλ (πξφηαζε 

Δπηηξνπήο) 

- Disease Management Pathways  

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ θιηληθψλ πξσηνθφιισλ (clinical pathways) 

βαζίζηεθε ζηελ θιηληθή εκπεηξία ησλ  25 ηαηξψλ-εκπεηξνγλσκφλσλ. 

- Μηθξνθνζηνιφγεζε κε ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ην Χλάζεην 

Καξδηνρεηξνπξγηθφ Κέληξν 

 17 λέα παηδνθαξδηνρεηξνπξγηθά ΚΔΝ πξνζηέζεθαλ (πξφηαζε Δπηηξνπήο) 

- Γεξκαληθνί δείθηεο 

- Μηθξνθνζηνιφγεζε (Χλάζεην) 

ηελ Δηθφλα 16 παξνπζηάδνληαη ηα κεζνδνινγηθά βήκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ 

Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ρνιή Ννκηθψλ Οηθνλνκηθψλ & Πνιηηηθψλ 

Δπηζηεκψλ, Σνκέαο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο) γηα ηελ θνζηνιφγεζε θαη αλαθνζηνιφγεζε 

ησλ ΚΔΝ. 
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ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί, πσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππήξραλ ζηνηρεία απφ 

πεξηζζφηεξεο κεζνδνινγίεο εθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο ελφο ΚΔΝ, επηθξαηνχζε ε ηηκή πνπ 

δφζεθε απφ ηε κέζνδν ηεο κηθξνθνζηνιφγεζεο, θαζψο ζεσξείηαη πην αθξηβήο. Παξαθάησ 

θαίλεηαη ε κνξθή ηνπ πίλαθα (πεδία), φπσο παξαδφζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ζην ΤΤΚΑ. 

 

  

Δικόνα 15: Μεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ θνζηνιφγεζε & 

αλαθνζηνιφγεζε ησλ ΚΔΝ 
ΠΖΓΖ: Τθαληφπνπινο (2011) 
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 ΔΩΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΚΔΝ 

Ζ εζσινγηζηηθή θνζηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο ζπιιεηηνπξγίαο ησλ 

θπθισκάησλ ηεο Γεληθήο θαη ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο. Ζ δηαδηθαζία απηή 

πξνυπνζέηεη ηελ ππνζηήξημή ηεο απφ θαηάιιειν ινγηζκηθφ πξφγξακκα. (Γαβαξίαο,  

Λάδαξεο, Ληάππεο, 2001) θαη απνηειεί ζπλάξηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε θαηαγξαθή ησλ 

εηζξνψλ θφζηνπο (ζηε πεξίπησζε ησλ ΚΔΝ θάξκαθα, πιηθά, εμεηάζεηο, θιπ.) θαη ε 

ελεκέξσζε ηνπ θπθιψκαηνο ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο (ηαπηφρξνλα κε ηελ ελεκέξσζε 

ηνπ θπθιψκαηνο ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο) ζε επίπεδν αλάιπζεο είδνπο (ππεξεζίεο – 

ΚΔΝ). Απφ ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ κεζνδνινγίαο πξνθχπηεη ην νηθνλνκηθφ 

απνηέιεζκα  (θέξδνο/δεκία) απφ θάζε παξερφκελε ππεξεζία. 

Σα  ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηνπο ηαηξηθνχο θαθέινπο ησλ αζζελψλ ηνπ 

Χλαζείνπ αθνξνχζαλ ηελ αλαιπηηθή θνζηνιφγεζε ηαηξηθνχ θαη κε ηαηξηθνχ 

πξνζσπηθνχ, εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, αλαισζίκσλ θαη εηδηθψλ πιηθψλ, θαξκάθσλ, 

αιιά θαη θφζηε φπσο Γεληθά Έμνδα, Απνζβέζεηο θαη Έμνδα Λεηηνπξγίαο Βνεζεηηθψλ 

θαη Γηνηθεηηθψλ Σκεκάησλ αλά πεξηζηαηηθφ. 

ην Παξαξηήκαηα Α, Β & Γ παξνπζηάδνληαη νη θφξκεο πνπ ζπκπιεξψζεθαλ απφ ην 

Χλάζεην γηα θάζε λέν πξνηεηλφκελν ΚΔΝ. 

ην Παξάξηεκα Α ππάξρνπλ νη πίλαθεο θνζηνιφγεζεο ηνπ λένπ πξνηεηλφκελνπ ΚΔΝ 

(Κφζηνο Αλαισζίκσλ-Δμεηάζεσλ, Κφζηνο Απαζρνινχκελσλ, Γεληθά Έμνδα, 

Απνζβέζεηο, Έμνδα Λεηηνπξγίαο Βνεζεηηθψλ & Γηνηθεηηθψλ Σκεκάησλ). 

ην Παξάξηεκα Β παξνπζηάδεηαη ε πλνπηηθή Κνζηνιφγεζε αλά ηκήκα, ελψ ζην 

Παξάξηεκα Γ ε Αλαιπηηθή Κνζηνιφγεζε αλά ηκήκα γηα Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, 

Αλαιψζηκα Τιηθά , Φάξκαθα θαη Δηδηθά Τιηθά. 

 

Σα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ 

ηεο Δπηηξνπήο αλέδεημαλ φηη: 

o Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη επαξθψο ηα εγθαηαζηεκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

ησλ λνζνθνκείσλ (θαηαγξαθή θαηαλαιψζεσλ θαξκάθσλ, πιηθψλ θαη εμεηάζεσλ) 
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o Γελ ηεξείηαη πιήξσο ν ειεθηξνληθφο θάθεινο λνζειείαο αζζελνχο, δελ πθίζηαηαη 

ζε φιεο ηηο κνλάδεο δηαρείξηζε ησλ θέληξσλ θφζηνπο (απνζήθε θιηληθήο ή 

ρεηξνπξγείνπ, ελψ δελ πξαγκαηνπνηείηαη, επίζεο, θαηαγξαθή παξαγγειηψλ θαη 

θαηαλαιψζεσλ 

Αμηνζεκείσην είλαη, πσο έξεπλα πνπ δηεμήρζε κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΠΑ 2007-2013) ζηα Ννζνθνκεία ηεο επηθξάηεηαο, 

έδεημε, πσο απφ ηα 131 λνζνθνκεία (επηζθέςεηο ζπλεξγαηψλ ηνπ έξγνπ ην 

δηάζηεκα 01/05/2011 – 30/11/2011), κφλν ζε 24 ιεηηνπξγνχζε πιήξσο ην 

Πιεξνθνξηαθφ Τπνζχζηεκα «ηαηξνλνζειεπηηθφο θάθεινο αζζελνχο» ηνπ, ελψ 

ζε 42 βξηζθφηαλ ππφ κεξηθή ιεηηνπξγία. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ίδηαο έξεπλαο, 

ην Τπνζχζηεκα "Γηαρείξηζεο Κιηληθψλ-Παξαγγειία Τιηθνχ" ιεηηνπξγνχζε 

πιήξσο ζε 75 λνζνθνκεία θαη κεξηθψο ζε 24 (Γηάγξακκα 6) (Νηθνιαθφπνπινο 

2011). 

o Έιιεηςε θνηλψλ θσδηθνπνηήζεσλ κεηαμχ λνζνθνκείσλ, αιιά θαη εληφο ηνπ ίδηνπ 

λνζνθνκείνπ 

o Οη Γηνηθήζεηο ησλ λνζνθνκείσλ δελ έρνπλ απεπζείαο πξφζβαζε ζε εληαίν 

λνζνθνκεηαθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα  

 

Γιάγπαμμα 7: Δπηθξάηεηα: Τπνζπζηήκαηα ζε Παξαγσγηθή Λεηηνπξγία 

ΠΖΓΖ: Νηθνιαθφπνπινο (2011) 
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Πξφηαζε ηεο επηηξνπήο απνηέιεζε ε εληφο ηνπ 1
νπ

 4κήλνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΝ 

αλαιπηηθή θνζηνιφγεζε ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ΚΔΝ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

λνζνθνκείσλ, νχησο ψζηε λα γίλεη κία εκπεξηζηαησκέλε πξνζέγγηζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

θφζηνπο. ε πεξίπησζε εκθάληζεο απνθιίζεσλ (θαη ιφγσ πηζαλήο κειινληηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ ηηκψλ πιηθψλ θαη θαξκάθσλ), ε επηηξνπή πξφηεηλε ηελ επέθηαζε 

ηεο έξεπλαο ζην ζχλνιν ησλ ΚΔΝ ησλ λνζνθνκείσλ. Δπηπξνζζέησο, θξίζεθε ζθφπηκν 

θαηά ηελ επαλαθνζηνιφγεζε λα πεξηιεθζεί θαη ε αλαινγία ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο 

(Δπηηξνπή Κνζηνιφγεζεο 2011). 
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 ΔΚΣΙΜΗΗ ΜΓΝ 

Οη πεγέο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ΜΓΝ 

ήηαλ νη εμήο: 

- Πξνεγνχκελε εθηίκεζε ΜΓΝ (ΦΔΚ 1702/Β’/ 01-08-2011) 

- Βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΗΣΔ 

- Βάζε δεδνκέλσλ ηεο ΖΓΗΚΑ 

- Δθηίκεζε ΜΓΝ βάζεη ζπλεληεχμεσλ κε εηδηθνχο Δκπεηξνγλψκνλεο 

ηελ Δηθφλα 17 παξνπζηάδεηαη ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην εθηίκεζεο ηεο ΜΓΝ αλά ΚΔΝ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο παξαπάλσ βάζεηο δεδνκέλσλ.  

Απφ ηνλ αλαζεσξεκέλν θαηάινγν ΜΓΝ πνπ δηακνξθψζεθε θαη πεξηιακβάλεηαη ζην 

ζρεηηθφ ΦΔΚ (ΦΔΚ 946, 27 Μαξηίνπ 2012) γίλεηαη θαλεξφ πσο αλαζεψξεζε ΜΓΝ 

πξνηάζεθε γηα κηθξφ αξηζκφ ΚΔΝ.  

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλαζεψξεζεο πξνέθπςαλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

i. Οη νκάδεο ησλ γηαηξψλ έηεηλαλ, θαηά θαλφλα, λα εζηηάδνπλ ζηηο πςειφηεξεο 

πηζαλέο ΜΓΝ ησλ πεξηζηαηηθψλ ηνπο. 

ii. Έλαο αξηζκφο ησλ νκάδσλ απηψλ παξαδέρηεθε πσο, ιφγσ ησλ ζηξεβιψζεσλ, ησλ 

πξνβιεκάησλ ζηελ νξγάλσζε θαη ηεο κε απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΤ, 

πεξηζηαηηθά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηεθπεξαησζνχλ ηαρχηεξα ηείλνπλ λα 

θαζπζηεξνχλ θαη λα απμάλνπλ, κε ηνλ ηξφπν απηφ, ηελ εθηηκεζείζα ΜΓΝ. 

εκεηψλεηαη, επίζεο, πσο ε παξνχζα κεζνδνινγία ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξηνξηζκνχο, 

αθνχ βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ θιηληθή εκπεηξία ησλ ηαηξψλ ησλ MDCs, ησλ νπνίσλ νη 

πξνηάζεηο απνηεινχλ εκπεηξνγλσκνζχλε (expert opinion) ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθψλ. 

Γελ έγηλε θακία δηαδηθαζία πνηνηηθήο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο ζπλαίλεζεο (expert 

consensus panel group) (ΔΓΤ 2011).  
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Δικόνα 16: Μεζνδνινγηθφ πιαίζην εθηίκεζεο ηεο ΜΓΝ αλά ΚΔΝ 

ΠΖΓΖ: Τθαληφπνπινο (2011) 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

82 

 

4.3.  Δκδοθένηα ΦΔΚ 

- ην ζρεηηθφ ΦΔΚ πνπ εθδφζεθε (ΦΔΚ 940/Β’/27 Μαξηίνπ 2012) απνθαζίζηεθε ε 

αλαπξνζαξκνγή ησλ Κ.Δ.Ν. κε βάζε ην λέν κεησκέλν θφζηνο λνζειείαο γηα ην Δ..Τ 

απφ 1/2/2012. Ζ ζπλνιηθή ππνθνζηνιφγεζε ησλ Κ.Δ.Ν, ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ, ήηαλ ηεο 

ηάμεο ηνπ 10% θαη πιένλ. Παξάιιεια απνθαζίζηεθε ε επέθηαζε εθαξκνγήο ηεο λέαο 

ηηκνιφγεζεο Κ.Δ.Ν. θαη ηνπ Ζκεξήζηνπ Ννζειίνπ ζηνπο λνζειεπφκελνπο αζζελείο ζην 

Γ.Ν. Παπαγεσξγίνπ θαη ζην Χ.Κ.Κ. απφ 1/2/2012. Γηα ην δηάζηεκα απφ 1/2/2012 − 

29/2/12 ε έθπησζε ζηα ΚΔΝ ζα ήηαλ 30%. 

χκθσλα κε ην ΦΔΚ, φηαλ θάπνηα λνζειεία ππεξβαίλεη ηε κέζε δηάξθεηα λνζειείαο 

(ΜΓΝ) ηνπ θάζε KEN πνπ αλαθέξεηαη ζην ΦΔΚ, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαιχπηνπλ ηε 

δαπάλε γηα ηηο πξφζζεηεο εκέξεο λνζειείαο (εκεξήζην λνζήιην θαη εμαηξνχκελα απηνχ), 

βάζεη ηεο ηηκήο ηνπ λνζειίνπ, φπσο απηή είρε ηξνπνπνηεζεί (ππ’ αξηζκ. Τ4α/νηθ. 

1320/10−2−1998 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε (Β΄ 99), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε βάζε 

ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ λνζειίνπ ηεο ππ’ αξηζκ. Τ4α/νηθ.85649/27−7−11 θαη 

Τ4α/νηθ.105604/27−9−11 θνηλψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ), πιένλ ηαηξνηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ ή ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ κε βάζε ην παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 

3846/10 θαη ην θνζηνιφγην ηνπ δεκνζίνπ αληηζηνίρσο (ζην 80% ηεο πξψηεο ζηήιεο ηνπ 

θξαηηθνχ ηηκνινγίνπ). 

Γηα θάζε λέν KEN θαη κέρξηο φηνπ απηφ ιάβεη αληίζηνηρε θνζηνιφγεζε, ηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία θαιχπηνπλ ηε δαπάλε [εκεξήζην ελνπνηεκέλν (θιεηζηφ) λνζήιην θαη εμαηξνχκελα 

απηνχ] κε βάζε ηελ αλαπξνζαξκνζκέλε ηηκή ηνπ εκεξήζηνπ λνζειίνπ, πιένλ θαξκάθσλ, 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ηαηξηθψλ  εμεηάζεσλ. 

 

- ε ΦΔΚ πνπ εθδφζεθε ηελ ίδηα εκέξα ζρεηηθά κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ 

θιεηζηψλ Διιεληθψλ Ννζειίσλ (Κ.Δ.Ν.) γηα ηα λνζνθνκεία ηνπ Δ..Τ., ην Γ.Ν. 

Παπαγεσξγίνπ θαη ην Χ.Κ.Κ. απφ 1/3/2012 (ΦΔΚ 946/Β’/27 Μαξηίνπ 2012) εληάρζεθαλ 

44 λέα ΚΔΝ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 7 είλαη παηδηνθαξδηνρεηξνπξγηθά ΚΔΝ. 

ην ίδην ΦΔΚ ηα «Κιεηζηά Δλνπνηεκέλα Ννζήιηα» κεηνλνκάζηεθαλ ζε «Κιεηζηά 

Διιεληθά Ννζήιηα». 
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ηελ έλλνηα ηνπ ΚΔΝ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη: ε πξνκήζεηα κνζρεπκάησλ κπεινχ ησλ 

νζηψλ (αηκνπνηεηηθφ κφζρεπκα), πιηθά εκβνιηζκνχ εγθεθάινπ, δηαθαζεηεξηαθέο 

θαξδηαθέο βαιβίδεο, θαζψο θαη αληηλενπιαζκαηηθά θάξκαθα, θάξκαθα πνπ έρνπλ 

έλδεημε σο επηθνπξηθά ηεο ρεκεηνζεξαπείαο, παξεληεξηθά−αληηπεθηηθά θαη θνξηηθνεηδή, 

θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κεηακνζρεχζεηο κπεινχ ησλ νζηψλ, ζπζηεκαηηθά 

δξψληεο αλνζνηξνπνπνηεηηθνί παξάγνληεο, ηλσδνιπηηθά θαη ζξνκβνιπηηθά θάξκαθα, 

απμεηηθνί αηκνπνηεηηθνί παξάγνληεο, ελδνθιέβηα αληηαηκνπεηαιηαθά θάξκαθα, 

αλζξψπηλε θπζηνινγηθή ή anti−D αλνζνζθαηξίλε γηα ελδνθιέβηα ρξήζε, ππνθαηάζηαηα 

ηνπ επηθαλεηνδξαζηηθνχ παξάγνληα θαη ξαδηνθάξκαθα. 

Παξάιιεια ην ΦΔΚ φξηδε, πσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη εηζαγσγή ζε ΜΔΘ ε 

ρξέσζε ζα γίλεηαη κε ην εκεξήζην λνζήιην ΜΔΘ ηεο ππ’ αξηζκ. Τ4α/νηθ.85649/27−7−11 

θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο πιένλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ 

θαη θαξκάθσλ. ηηο πεξηπηψζεηο επεκβάζεσλ θαξδηαθψλ βαιβίδσλ ε ηηκή ηνπ ΚΔΝ 

αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε κηαο βαιβίδαο θαη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ρξεψλεηαη 

επηπιένλ ην ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ.  

ηελ εθαξκνγή ησλ ΚΔΝ ησλ ΣΚΑ 19 & 20 ε ρξέσζε ζα γίλεηαη κε ην ςπρηαηξηθφ 

εκεξήζην λνζήιην ηεο ππ’ αξηζκ. Τ4α/νηθ.85649/27−7−2011 ΚΤΑ πιένλ θαξκάθσλ. 

ε θάζε εμηηήξην αζζελνχο ρξεψλεηαη ην ΚΔΝ ηεο θχξηαο λνζειείαο θαη ζε πεξίπησζε 

δεχηεξεο ρξεψλνληαη κέρξη δχν ΚΔΝ, κε ην θχξην ΚΔΝ λα ηηκνινγείηαη θαλνληθά θαη ην 

δεχηεξν ΚΔΝ λα ηηκνινγείηαη ζην 50% ηνπ θφζηνπο ηνπ. 

Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο άξρηδε απφ ηελ 1/3/2012. Γηα ην δηάζηεκα απφ 1/3 έσο 

30/6/2012 ρνξεγνχληαλ έθπησζε 30% πξνο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα 

θάζε ΚΔΝ.  

Δμαηξνχληαλ ηεο αλσηέξσ έθπησζεο ηα Κιεηζηά Διιεληθά Ννζήιηα ηεο παξνχζαο πνπ 

αλαθέξνληαλ θαη ζηελ ππ’ αξηζκ. Τ4α/νηθ. 1320/10−2−1998 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 

(Β΄ 99). 

 

- Με επφκελν ΦΔΚ (ΦΔΚ 3096/Β’/23 Ννεκβξίνπ 2012) πξνζηέζεθε παξάγξαθνο 

αλαθνξηθά κε πεξηπηψζεηο πνιηηψλ ησλ θξαηψλ − κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

ησλ ηξίησλ ρσξψλ, κε κφληκσλ θαηνίθσλ Διιάδνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ηηκή ησλ 
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Κιεηζηψλ Διιεληθψλ Ννζειίσλ (Κ.Δ.Ν.) ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή κηζζνινγηθνχ 

θφζηνπο 2,09 επί ηεο ηηκήο πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα Κ.Δ.Ν. 

Ο ππνινγηζκφο απηφο εθαξκφδεηαη θαη ζηελ ηηκή ηνπ Ζκεξήζηνπ Ννζειίνπ, φπσο απηφ 

ηζρχεη, φηαλ γίλεηαη ρξήζε απηνχ ζηα λέα Κ.Δ.Ν. θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε λνζειεία 

ππεξβαίλεη ηε Μέζε Γηάξθεηα Ννζειείαο ηνπ Κ.Δ.Ν. 

 

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ ΚΔΝ ζε θάζε MDC θαη ζπλνιηθά, 

φπσο απηά έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηα ΦΔΚ. ηε ζηήιε κε ηελ νλνκαηνινγία ησλ MDC 

αλαγξάθεηαη κε γθξη ρξψκα ε νλνκαηνινγία Πνπ αλαγξάθεηαη ζην πξψην ΦΔΚ (1702/1-

8-2011). 
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M

D 

C 

 ΦΔΚ 

1702 

1-8-11 

ΦΔΚ 

940 

27-3-12 

ΦΔΚ 

946 

27-3-12 

- Δθηφο ηαμηλφκεζεο ζε θαηεγνξία αζζέλεηαο (Δ) 19 28 19 

1 
Παζήζεηο θαη δηαηαξαρέο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (Ν) 

Αζζέλεηεο θαη δπζιεηηνπξγίεο  ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (Ν) 

61 61 61 

2 
Παζήζεηο θαη δηαηαξαρέο ησλ νθζαικψλ (Ο) 

Παζήζεηο θαη δπζιεηηνπξγίεο ησλ νθζαικψλ (Ο) 

20 20 20 

3 
Παζήζεηο θαη δηαηαξαρέο σηφο, ξηλφο, ζηφκαηνο θαη ιάξπγγνο (Χ) Παζήζεηο 

θαη δπζιεηηνπξγίεο ΧΡΛ, ζηφκαηνο (Χ) 

27 27 27 

4 
Παζήζεηο θαη δηαηαξαρέο αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο (Α) 

Παζήζεηο θαη δπζιεηηνπξγίεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο (Α) 

47 47 47 

5 
Παζήζεηο θαη δηαηαξαρέο ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο (Κ)  

Παζήζεηο θαη δπζιεηηνπξγίεο ηνπ θπθινθνξηθνχ (Κ) 

82 113 113 

6 
Παζήζεηο θαη δηαηαξαρέο ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Π) 

Παζήζεηο θαη δπζιεηηνπξγίεο ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Π) 

46 46 46 

7 

Παζήζεηο & δηαηαξαρέο  επαηνρνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παγθξέαηνο (Ζ) 

Άιιεο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ επαηνρνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παγθξέαηνο 

(Ζ) 

28 28 28 

8 

Παζήζεηο θαη δηαηαξαρέο ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

ζπλεθηηθνχ ηζηνχ (Μ)  

Παζήζεηο θαη δπζιεηηνπξγίεο ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

ζπλεθηηθνχ ηζηνχ (Μ) 

83 99 99 

9 

Παζήζεηο & βιάβεο ηνπ δέξκαηνο, ηνπ ππνδφξηνπ ηζηνχ & ηνπ καζηνχ (Γ) 

Παζήζεηο θαη δπζιεηηνπξγίεο ηνπ δέξκαηνο, ηνπ ππνδφξηνπ ηζηνχ θαη ηνπ 

καζηνχ (Γ) 

34 35 35 

10 
Δλδνθξηληθά, δηαηξνθηθά θαη κεηαβνιηθά λνζήκαηα θαη δηαηαξαρέο (Θ) 

Δλδνθξηλνινγηθέο, ζξεπηηθέο & κεηαβνιηθέο παζήζεηο & δπζιεηηνπξγίεο(Θ) 

28 28 28 

11 
Παζήζεηο θαη δηαηαξαρέο λεθξνχ θαη νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο (Τ) 

Παζήζεηο θαη δπζιεηηνπξγίεο λεθξνχ θαη νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο (Τ) 

37 38 38 

12 

Ννζήκαηα θαη δηαηαξαρέο ηνπ αλδξηθνχ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο (Β) 

Αζζέλεηεο θαη δπζιεηηνπξγίεο ηνπ αλδξηθνχ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο 

(Β) 

16 17 17 

13 
Ννζήκαηα & δηαηαξαρέο ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο (Γ)  

Παζήζεηο θαη δηαηαξαρέο ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο  (Γ) 

18 18 18 

14 
Δγθπκνζχλε, ηνθεηφο θαη ινρεία (Λ) 

Δγθπκνζχλε, γέλλεζε θαη ινρία (Λ) 

14 14 14 

15 Νενγέλλεηα θαη άιια λενγλά (Σ) 25 25 25 

16 
Παζήζεηο θαη δπζιεηηνπξγίεο ηνπ αίκαηνο, ησλ αηκνπνηεηηθψλ νξγάλσλ θαη 

αλνζνινγηθέο δπζιεηηνπξγίεο (Ξ) 

9 9 9 

17 
Νενπιάζκαηα  (αηκαηνινγηθά θαη ζπκπαγείο φγθνη) () 

Νενπιαζηηθέο Γπζιεηηνπξγίεο(αηκαηνινγηθέο θαη ζηεξεά λενπιάζκαηα)  () 

16 16 16 

18 
Λνηκψδε θαη παξαζηηηθά λνζήκαηα (Ρ) 

Μνιπζκαηηθέο θαη παξαζηηηθέο αξξψζηηεο (Ρ) 

18 18 18 
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19 
 Φπρηθά λνζήκαηα θαη δηαηαξαρέο (Φ) 

Γηαλνεηηθέο αζζέλεηεο θαη δπζιεηηνπξγίεο (Υ) 

11 11 11 

20 

Υξήζε νηλνπλεπκαησδψλ/ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ θαη νη νθεηιφκελεο ζε 

απηή νξγαληθέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο (Η)  

Υξήζε αιθνφι/ λαξθσηηθψλ θαη δπζιεηηνπξγίεο νξγαληθέο θαη δηαλνεηηθέο 

εμαηηίαο ηεο ρξήζεο απηψλ (Η) 

6 6 6 

21 Σξαπκαηηζκνί, δειεηεξηάζεηο θαη ηνμηθέο επηδξάζεηο θαξκάθσλ (Φ) 29 29 29 

22 Δγθαχκαηα (Ε) 8 8 8 

23 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηαζε πγείαο θαη ηελ επαθή κε ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο (Υ)  

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηαζε πγείαο θαη ηελ επαθή κε ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο (S) 

13 13 13 

24 Άιιεο νκάδεο (G) 3 3  

25 Λάζε θαη Πξνβιήκαηα(W) 3 3  

 ύνολο  701 760 745 

 

Πίνακαρ 10: Αξηζκφο ησλ ΚΔΝ ζε θάζε MDC θαη ζπλνιηθά, φπσο απηά έρνπλ 

δεκνζηεπηεί ζηα ζρεηηθά ΦΔΚ 

ΠΖΓΔ: ΦΔΚ 1702/1-8-11, ΦΔΚ 940/27-3-12, ΦΔΚ 946/27-3-12 

Ηδία δηακφξθσζε 

εκείσζε: ηε ζηήιε κε ηελ νλνκαηνινγία ησλ MDC αλαγξάθεηαη κε γθξη ρξψκα ε νλνκαηνινγία ηνπ 

πξψηνπ ΦΔΚ (1702/1-8-2011). 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ DRGs απαηηεί θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηφζν ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί, φζν θαη ζηα βήκαηα πνπ ζα 

αθνινπζεζνχλ κέρξη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ.  Ζ πηνζέηεζε, ινηπφλ, ζχγρξνλσλ δνκψλ 

δηαθπβέξλεζεο θαη λέσλ εξγαιείσλ κάλαηδκελη θξίλεηαη σο απαξαίηεηε πξηλ ή 

παξάιιεια κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξάιιεια, αλαγθαία είλαη ε πξνζαξκνγή 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο αλάγθεο ηνπ κεραληζκνχ ρξεκαηνδφηεζεο  θαη ζηηο δπλαηφηεηεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο ηεο εθάζηνηε ρψξαο, φπσο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ 

γηα θάζε κεηαβαηηθή θάζε κέρξη ηελ ψξηκε θάζε αλάπηπμεο (Φνπζηέξε 2011). 

ηελ πεξίπησζε ησλ ΚΔΝ, ε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηνπο έγηλε ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ 

δελ ιεηηνπξγνχζε επλντθά γηα ηελ νκαιή έληαμή ηνπο. Ζ πνιηηηθή αζπλέρεηα, ε έιιεηςε 

εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πγεία, φπσο θαη ε έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαζηζηνχζαλ δχζθνιε θάζε πξνζπάζεηα κεηαξξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο Τγείαο. Παξάιιεια, εκθαλή ήηαλ θαηλφκελα φπσο ε "ππεξθφξησζε" ηεο 

λνζειείαο (φρη γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο) θαη ε αδηαθνξία αλαθνξηθά κε ην θφζηνο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. νβαξή ηξνρνπέδε ήηαλ, επίζεο, ε έιιεηςε ηαηξηθψλ 

πξσηνθφιισλ θαη δηαδηθαζηψλ (φπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ), αιιά θαη ε έιιεηςε 

θνπιηνχξαο θσδηθνπνηήζεσλ ζην ΔΤ θαη ζπλεπαθφινπζα, εκπεηξίαο θαη εθπαίδεπζεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε απηψλ. Δπηπξνζζέησο, ηα εγθαηεζηεκέλα ζηα λνζνθνκεία 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα δελ ιεηηνπξγνχζαλ πιήξσο. Σέινο, ε έιιεηςε 

ρξεκαηνδφηεζεο δπζρέξαηλε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ 

δελ δεκηνπξγήζεθαλ νη απαξαίηεηνη κεραληζκνί θαη ζεζκνί γηα ηε ζηήξημε ησλ κέηξσλ, 

ηα νπνία θιήζεθαλ λα εθαξκνζηνχλ κέζα ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν δηάζηεκα 

κεηαμχ ηεο απφθαζεο πηνζέηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κέρξη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηα 

λνζνθνκεία ήηαλ έλα έηνο θαη ε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζηα επηιεγκέλα λνζνθνκεία 

δηήξθεζε έμη κήλεο, ελ αληηζέζεη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε πζηήκαηα Τγείαο άιισλ 

ρσξψλ, φπνπ ν ρξφλνο απφ ηελ απφθαζε πηνζέηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κέρξη ηελ εηζαγσγή 

απηνχ ζηα λνζνθνκεία, αιιά θαη κέρξη ηελ έλαξμε ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο ηνπ ήηαλ 

πνιχ κεγαιχηεξνο). Θα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ζηελ φιε πξνζπάζεηα 

πηνζέηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δελ ππήξρε φξακα θαη νινθιεξσκέλν ζρέδην, αιιά κφλν 

ζέζπηζε κέηξσλ κε εληαζζφκελσλ -απαξαίηεηα- ζε έλαλ δνκεκέλν επηρεηξεζηαθφ 

ζρεδηαζκφ. 
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Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ΚΔΝ, ε ρξήζε θνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ 

ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ σο  θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο κέρξη ηψξα 

εθαξκνγήο ηνπο δελ θξίλεηαη νξζή, ηφζν ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζηνηρείσλ (δηαζέζηκα κέρξη 

ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο ήηαλ ηα ζηνηρεία πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2012). Δπνκέλσο, ηα 

εμαγφκελα ζπκπεξάζκαηα βαζίδνληαη ζε πνηνηηθά θπξίσο θξηηήξηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ DRGs θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηά 

εκθαλίζηεθαλ/εθαξκφζηεθαλ ζηελ πεξίπησζε ησλ ΚΔΝ. Χζηφζν, ζην πιαίζην ηεο 

αλάιπζεο ηεο πξψηεο εθαξκνγήο ησλ ΚΔΝ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε, απφ πιεπξάο 

θφζηνπο (εθηφο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ), ησλ 18 πην ζπρλψλ KEN-DRGs ζηα ειιεληθά 

λνζνθνκεία κε ηα αληίζηνηρα Απζηξαιηαλά θαη ηα Γεξκαληθά DRGs (Γηάγξακκα 9). 

Παξφκνηα κειέηε έγηλε θαη γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο απφ πιεπξάο ΜΓΝ (Γηάγξακκα 8). 

Όζνλ αθνξά ηελ ηηκή, παξαηεξείηαη πσο, ελ ζπγθξίζεη κε ηα Απζηξαιηαλά DRGs (AR-

DRGs), ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο DRGs νη ηηκέο είλαη παξφκνηεο, ελψ ζηηο ιίγεο 

πεξηπηψζεηο, φπνπ ππάξρεη δηαθνξά, ηα Απζηξαιηαλά DRGs παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε 

ηηκή θαηά πεξίπνπ 20%. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα Γεξκαληθά DRGs (G-DRGs) θαίλεηαη 

λα είλαη πην αθξηβά, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ζε ζχγθξηζε κε ηα Διιεληθά θαη ηα 

Απζηξαιηαλά DRGs.  

Όζνλ αθνξά ηε ΜΓΝ, ε γεξκαληθή ΜΓΝ παξνπζηάδεηαη πςειφηεξε γηα ηελ πιεηνλφηεηα 

ησλ πεξηπηψζεσλ, ελψ ε απζηξαιηαλή ΜΓΝ είλαη ε ρακειφηεξε ζπλνιηθή. Ζ ειιεληθή 

ΜΓΝ θαίλεηαη λα αθνινπζεί ηνλ κέζν φξν ησλ δχν άιισλ ρσξψλ, κε αμηνζεκείσηε 

εμαίξεζε ην ΚΔΝ: Ξ21Μ - DRG: Q61A. (Πνιχδνο 2012). 
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ΤΓΚΡΙΗ ΜΓΝ 

Γιάγπαμμα 8: Σα 18 πην ζπρλά KEN ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία κε ηηο αληίζηνηρεο ΜΓΝ ζε 

ζχγθξηζε κε ηα Απζηξαιηαλά θαη ηα Γεξκαληθά DRGs 

ΠΖΓΖ: EΚΘΔΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜAΣΧΝ ΤΤΚΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΜΟΝAΓΧΝ ΣΟΤ ΔΤ ( 2012) 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

90 

 

 

 

 

Γιάγπαμμα 9: Σα 18 πην ζπρλά KEN ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία κε ην αληίζηνηρν θφζηνο ζε ζχγθξηζε 

κε ηα Απζηξαιηαλά θαη ηα Γεξκαληθά DRGs 

ΠΖΓΖ: EΚΘΔΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜAΣΧΝ ΤΤΚΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΜΟΝAΓΧΝ ΣΟΤ ΔΤ (2012) 

ΤΓΚΡΙΗ ΚΟΣΟΤ 
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Ζ έιιεηςε θνπιηνχξαο θσδηθνπνηήζεσλ ζην ΔΤ θαη ε απεηξία είραλ αληίθηππν ζην 

έξγν ησλ θσδηθνπνηεηψλ, ησλ νπνίσλ ε πξνζπάζεηα ήηαλ νκνινγνπκέλσο αμηφινγε. Ζ 

έιιεηςε ελλνηνινγηθήο ζαθήλεηαο θάπνησλ ΚΔΝ δελ επέηξεπε ηελ πιήξε αληηζηνίρηζε κε 

θσδηθφ ICD-10. Παξαηεξήζεθαλ ιάζε ζε θσδηθνχο (πρ. ειιεληθνί αιθάξηζκνη αληί γηα 

αγγιηθνχο), θαζψο θαη θσδηθνί πνπ δελ ππάξρνπλ ζην ICD-10 2008. 

Θα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ παξνχζα 

θάζε ηα  ΚΔΝ, δελ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα αιγφξηζκν (θαη θαηά ζπλέπεηα νχηε γηα 

grouper) ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο ελφο πεξηζηαηηθνχ λνζειείαο, αιιά γηα απιή 

αληηζηνίρεζε. Οη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ειάρηζηεο, κε απνηέιεζκα λα 

απμάλεηαη ν θίλδπλνο ιάζνο εθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο. 

Δθ παξαιιήινπ, ηα θίλεηξα θαη αληηθίλεηξα δελ παξνπζηάδνληαη κε κεζνδηθφ ηξφπν ζην 

πξνζσπηθφ (πρ. δηάγξακκα ΜΓΝ ζην γεξκαληθφ grouper - βι. παξαπάλσ "Groupers"), κε 

απνηέιεζκα λα κελ πξνζαλαηνιίδεηαη κε θάπνην ηξφπν ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο. Γελ ππάξρεη ε πιεξνθνξία (νχηε ε εθπαίδεπζε) 

πνπ λα βνεζά ην πξνζσπηθφ ζηε  ιήςε ηέηνησλ απνθάζεσλ. Ζ έιιεηςε ηεο πιεξνθνξίαο 

δπζρεξαίλεη, ή αθφκα θαη θαζηζηά αλέθηθηε ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ. 

Δπίζεο, ν δηαρσξηζκφο ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο απφ ηα ΚΔΝ είλαη αδχλαηνλ λα είλαη 

αθξηβήο, αθνχ ην κίγκα ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ είλαη δηαθνξεηηθφ ζε θάζε πξάμε 

(άιιεο πξάμεηο είλαη εληάζεσο εξγαζίαο, ελψ άιιεο εληάζεσο ηερλνινγίαο). 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλαζεψξεζε ηεο ΜΓΝ, ην γεγνλφο φηη δελ αθνινπζήζεθε δηαδηθαζία 

πνηνηηθήο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο ζπλαίλεζεο (expert consensus panel groups), αιιά 

απνηειεί expert opinion, δεκηνπξγεί εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ππνινγηζκνχ 

ηεο. 

Όζνλ αθνξά ηελ θνζηνιφγεζε ησλ λέσλ ΚΔΝ πνπ πξνηάζεθαλ πξνο έληαμε ζηνλ 

πξνεγνχκελν θαηάινγν, παξαηεξήζεθε πσο ε θνζηνιφγεζή ηνπο αλαηέζεθε ζε έλα κφλν 

λνζνθνκείν, γεγνλφο πνπ ειαηηψλεη ηελ αμία ηεο πιεξνθνξίαο.  

Αθφκα, ε απνπζία ρξνλνδηαγξάκκαηνο αλαπξνζαξκνγψλ δελ επηηξέπεη ηελ αθξηβή 

εηθφλα γηα ην θφζηνο θαη ηελ ελζσκάησζε ζε απηφ ησλ αιιαγψλ πνπ γίλνληαη δηαρξνληθά 

ζηα θνζηνινγηθά δδνκέλα. 
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Δπηπξνζζέησο, ε απνπζία ηαηξηθψλ πξσηνθφιισλ θαη δηαδηθαζηψλ απνηειεί θαηάιιειν 

έδαθνο γηα ελδερφκελν ηαηξηθφ ππνθεηκεληζκφ. 

Παξάιιεια, ε έιιεηςε βάζεσλ δεδνκέλσλ (ιεηηνπξγεί κφλν ην ESY.net) δελ κπνξεί λα 

παξάζρεη νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε. Αλάινγε επίπησζε έρεη θαη ε απνπζία 

ειεθηξνληθνχ θαθέινπ αζζελνχο. 

Διιηπήο θξίλεηαη, αθφκα, ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, δεδνκέλεο θαη ηεο απεηξίαο 

ηνπ. Ζ εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε καξηπξίεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ινγηζηεξίνπ ηνπ Γελ. 

Ννζνθνκείνπ Αιεμάλδξα (ζε πξψηε ηνπιάρηζηνλ θάζε) δηήξθεζε 3 ψξεο (ηειε-

εθπαίδεπζε), ζπλνδεπφκελε απφ παξνρή εγρεηξηδίσλ. Ζ έιιεηςε θνπιηνχξαο 

θσδηθνπνηήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ απαηηεί κηα πην νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε (εθαξκνγή 

"Γηνίθεζεο Αιιαγήο"). 

χκθσλα επίζεο κε καξηπξίεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ινγηζηεξίνπ ηνπ Γελ. Ννζνθνκείνπ 

Αιεμάλδξα, έξρνληαλ ζπρλά αληηκέησπνη κε πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ grouper. Σν 

ζχζηεκα "έπεθηε" ελ ψξα εξγαζίαο έρνληαο σο απνηέιεζκα κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

έθδνζε εμηηεξίσλ. 

Αθφκα, παξαηεξήζεθε ην θαηλφκελν ηεο αζπλέρεηαο ζηηο πνιηηηθέο εγεζίεο αλαθνξηθά κε 

ηελ κεηαθεξφκελε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηα βήκαηα πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά 

ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Αμηνζεκείσην είλαη, επίζεο, φηη νη πξνηάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ δελ έγηλαλ, ζε κεγάιν 

βαζκφ, απνδεθηέο απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία. 

Σέινο, ε απνπζία κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ελέρεη ηνλ θίλδπλν 

κεηαηξνπήο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ πξννπηηθή ζε αλαδξνκηθή κέζνδν ρξεκαηνδφηεζεο 

πξνζνκνηάδνπζαο κε ηελ θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε κέζνδν απνδεκίσζεο. 

ην πιαίζην απηφ θαη ελ απνπζία κεραληζκνχ θαζνξηζκνχ ηαηξηθψλ πξάμεσλ, 

παξεκβάζεσλ θαη ζεξαπεπηηθψλ πξσηνθφιισλ απνδπλακψλεηαη ή αθφκα θαη αθπξψλεηαη 

ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ηνπ πιεξσηή (ηακεία, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο). 
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ΠΡΟΣΑΔΙ 

Όπσο παξνπζηάζηεθε θαη αλσηέξσ, βαζηθφ δνκηθφ πξφβιεκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ DRGs ζηελ Διιάδα απνηειεί ε έιιεηςε καθξνρξφληνπ επηρεηξεζηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ, ζηνλ νπνίν λα εληάζζεηαη θαη ρξνλνδηάγξακκα ηαθηηθψλ ειέγρσλ θαη 

αλαπξνζαξκνγψλ.  

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ζθφπηκε ζεσξείηαη ε ζέζπηζε Κεληξηθνχ Οξγάλνπ 

πληνληζκνχ θαη Διέγρνπ, ην νπνίν λα ιεηηνχξγεη σο απηφλνκνο θαη αλεμάξηεηνο 

νξγαληζκφο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. 

ρεηηθά κε ηηο αλαζεσξήζεηο, παξάιιεια κε ηελ απφθηεζε δεδνκέλσλ απφ 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα λνζνθνκείσλ, ζα κπνξνχζε λα αθνινπζεζεί θαη ε δηαδηθαζία 

πνηνηηθήο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο ζπλαίλεζεο (expert consensus panel groups). 

Ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή θξίλεηαη θαη ε ζέζπηζε θιηληθψλ πξσηνθφιισλ θαη δηαδξνκψλ, σο 

δηνηθεηηθφ θαη θιηληθφ εξγαιείν, κε ζηφρν (εθηφο ηεο βειηηζηνπνίεζεο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ) ηελ ηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ έξγνπ ηνπ 

ηαηξηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. θφπηκφ ζα ήηαλ, αθφκα, λα δηεξεπλεζεί ε 

πηζαλφηεηα ξνπήο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θνζηνιφγεζεο κε βάζε ην ”best practice” 

αληί ηνπ κέζνπ θφζηνπο (καθξνρξφληα), σο κέζν βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Παξάιιεια, ζεκαληηθή αξσγή ζα ήηαλ, φπσο πξνηάζεθε θαη απφ ηηο Δπηηξνπέο, ε ιήςε 

άδεηαο ρξήζεο ησλ εγρεηξηδίσλ ησλ AR-DRGs θαη θπξίσο ε απφθηεζε άδεηαο ρξήζεο ηνπ 

αιγφξηζκνπ ηαμηλφκεζεο ησλ αζζελψλ, αιιά θαη ε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνχισλ κε 

εκπεηξία απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (ελ πξνθεηκέλσ απφ ηελ Απζηξαιία) 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Όζνλ αθνξά ηνλ grouper, ν εκπινπηηζκφο απηνχ κε θάπνην κεραληζκφ πνπ λα πεξηνξίδεη 

ζην ειάρηζην ηελ πηζαλφηεηα ιάζνο ηαμηλφκεζεο ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκε. ε απηφ ζα 

βνεζνχζε πνιχ θαη ε επέθηαζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ εμαγσγή ηνπ θαηάιιεινπ ΚΔΝ. Δπίζεο, ε γξαθηθή απεηθφληζε ζπγθεθξηκέλσλ 

κεηαβιεηψλ (π.ρ. γηα ηε ΜΓΝ θαηά ην παξάδεηγκα ηνπ γεξκαληθνχ grouper) ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε ιήςε νξζνινγηθφηεξεο απφθαζεο 

ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ελφο πεξηζηαηηθνχ. 
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ην ζεκείν απηφ ηνλίδεηαη ε αλάγθε πεξαηηέξσ εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο λέεο 

δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηαθηηθψλ επαλεθπαηδεχζεσλ. 

Ζ εηζαγσγή, επίζεο, ζηελ εθαξκνγή ζηνηρείσλ θαξκάθσλ, πιηθψλ θαη εμεηάζεσλ, βνεζά 

ζηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ πξσηνθφιισλ ηαηξηθήο θξνληίδαο γηα θάζε ΚΔΝ θαη 

ζηνλ πιεξέζηεξν, κε ηνλ ηξφπν απηφ, έιεγρν ηνπ θφζηνπο θαη ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε λνζειεία. 

Ζ πξνζζήθε λέσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ηφζν γηα ηε δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ησλ 

αζζελψλ, φζν θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε άιισλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ (π.ρ. 

απνζήθε, παξαγγειίεο, θα.), αιιά θαη ε ζχλδεζε ησλ βάζεσλ απηψλ κεηαμχ ηνπο ζα 

έδηλε πξνζηηζέκελε αμία ζηελ εμαγφκελε πιεξνθνξία (πην νινθιεξσκέλε 

πιεξνθφξεζε). ε καθξνρξφλην νξίδνληα ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζεσξείηαη θαη ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ λνζνθνκείσλ. 

ε πξψηε θάζε, ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ base rate ζε πεξηθεξεηαθφ ή αθφκα θαη ζε επίπεδν 

λνζνθνκείνπ (αλάινγα κε ην είδνο, ηε γεσγξαθηθή ζέζε, θα.) ζα έδηλε πην αθξηβή 

απνηειέζκαηα. Ζ ζχγθιηζε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηκήκα ηνπ καθξνρξφληνπ 

ζρεδηαζκνχ.  

εκαληηθή ζα ήηαλ, επίζεο, ε χπαξμε εηδηθψλ εθπηψζεσλ (de-costs) γηα ηα λνζνθνκεία 

κεγάιεο εμεηδίθεπζεο. 

Ζ ελζσκάησζε εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ (outliers) βνεζά ζηελ απνθπγή ππεξηηκνινγήζεσλ 

ζε βάξνο ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ ή ππνηηκνινγήζεσλ ζε βάξνο ησλ εζφδσλ ησλ 

λνζνθνκείσλ. 

Ζ αλαιπηηθή θνζηνιφγεζε ζα ήηαλ ζθφπηκν λα γίλεη ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ΚΔΝ 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ λνζνθνκείσλ, νχησο ψζηε λα γίλεη κία πην εκπεξηζηαησκέλε 

πξνζέγγηζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο. Δλ ζπλερεία πξνηείλεηαη ε επέθηαζε ηεο έξεπλαο 

ζην ζχλνιν ησλ ΚΔΝ ησλ λνζνθνκείσλ.  

Δπηπξνζζέησο, θξίλεηαη ζθφπηκν ε ηηκή ησλ ΚΔΝ λα ζπκπεξηιακβάλεη ην εξγαηηθφ 

θφζηνο. 

ε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν έρνπλ δηακνξθσζεί ζχγρξνλεο δνκέο δηαθπβέξλεζεο, ζηηο 

νπνίεο ηα λνζνθνκεία έρνπλ ηνλ πξψην ιφγν ζηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, 

γεγνλφο πνπ ηνλίδεη ηνλ ζεκαίλνληα ξφιν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ησλ λνζνθνκείσλ κε ην 
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θξάηνο θαη ηηο απνθεληξσκέλεο δνκέο ηνπ, αιιά θαη κε ηνπο θνξείο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. Έλα θαηάιιειν ξπζκηζηηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην ζα ιεηηνπξγνχζε σο 

κέζν εμαζθάιηζεο ηεο θαηά ην δπλαηφλ ηαχηηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ απηψλ κε ην θνηλσληθά επηζπκεηφ. 

Ο ξφινο ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη εθφζνλ ππάξμεη απνδέζκεπζε απηνχ απφ ην ΤΤΚΑ, ζα 

κπνξνχζε λα είλαη πην ελεξγφο, αλαπηχζζνληαο έλαλ ηζρπξφ ειεγθηηθφ κεραληζκφ γηα 

ιφγνπο βειηίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο απνδνηηθφηεηαο θαη κείσζεο 

εκθάληζεο θαηλνκέλσλ φπσο ην cream skimming, ην upcoding θα. Δηδηθφ ζψκα 

εκπεηξνγλσκφλσλ ζα κπνξνχζε, επίζεο, λα ειέγρεη ην «πξνθίι» ησλ ηαηξψλ σο 

πξνζπάζεηα απνδπλάκσζεο θαηλνκέλσλ ππνθεηκεληθήο ή νπνξηνπληζηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπο. 

Αθφκα ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε παξάιιειε ζέζπηζε ηνπ θιεηζηνχ ζθαηξηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο παξνρήο θηλήηξσλ γηα νξζνινγηθφηεξε 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. 

Σέινο, ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη βήκαηα βαζηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ελ 

ιφγσ ζπζηήκαηνο, φπσο είλαη ε επέλδπζε πφξσλ θαη ρξφλνπ, νη κεηαξξπζκίζεηο ζε 

ζεζκηθφ θαη νξγαλσηηθφ πιαίζην θαη ε εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, δελ 

αθνινπζήζεθαλ.  

ηε θάζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο (παίξλνληαο σο δεδνκέλν φηη θηλείηαη πξνο ηελ 

πξνζνκνίσζή ηνπ κε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα  DRGs) απαηηνχληαη πφξνη θαη κφληκεο 

δνκέο, ζηηο νπνίεο λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα 

πθίζηαηαη κηα ζπλερήο, εκπεξηζηαησκέλε θαη ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία δηαηήξεζεο θαη 

αλαλέσζήο ηνπο.  
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o MDC 01: Ασθένειες και δυσλειτουργίες του νευρικού συστήµατος(60) 

o MDC 02: Παθήσεις και δυσλειτουργίες των οφθαλµών(20) 
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o MDC 11: Παθήσεις και δυσλειτουργίες νεφρού και ουροποιητικού συστήµατος(36) 

o MDC 12: Ασθένειες και δυσλειτουργίες του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήµατος(16) 
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o MDC 20: Χρήση αλκοόλ/ ναρκωτικών και δυσλειτουργίες οργανικές και διανοητικές 

εξαιτίας της χρήσης αυτών(6) 

o MDC 21: Τραυµατισµοί, δηλητηριάσεις και τοξικές επιδράσεις φαρµάκων (29) 

o MDC 22: Εγκαύµατα(8) 

o MDC 23: Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση υγείας και την επαφή µε τις 

υπηρεσίες υγείας(13) 

o MDC 24: Λοιπές οµάδες (3) 

o MDC 25: Λάθη και Προβλήµατα (3) 
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) 

Έκδοση 4.0 

 

Α/Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
1. Κατά την εκκαθάριση νοσηλίων στα ΔΠΥ 

πρέπει να αναγράφονται οι κωδικοί. Στα 

ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ το ΔΠΥ είναι συγκεντρωτικό για 

όλου̋ του̋ ασθενή̋ για συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο (μήνα̋) και δεν είναι δυνατή η 

αναγραφή αυτών. Στα συγκεκριμένα ταμεία θα 

εκδίδεται πλέον ατομικό ΔΠΥ για να είναι 

δυνατή η αναγραφή αυτών των στοιχείων ή θα 

εξακολουθήσει να εκδίδεται συγκεντρωτικό 

ΔΠΥ και τα στοιχεία να εμφανίζονται στη 

συγκεντρωτική κατάσταση που το συνοδεύει; 

Θα εξακολουθήσει να εκδίδεται συγκεντρωτικό ΔΠΥ 

(με τιμέ̋ ΚΕΝ βέβαια), και τα στοιχεία θα 

εμφανίζονται στη συγκεντρωτική κατάσταση που το 

συνοδεύει. 

2. Στη παράγραφο ‘4 Διαδικασία’  αναφέρεται : 

«Η εκτύπωση του τιμολογίου (ή τη̋ Απόδειξη̋ 

Παροχή̋ Υπηρεσιών – ΑΠΥ) θα 

πραγματοποιείται με μόνη εγγραφή του̋ 

κωδικού̋ και περιγραφέ̋ ICD10, Ιατρικών 

Πράξεων και ΚΕΝ, την πραγματική διάρκεια 

νοσηλεία̋ και το κόστο̋ του ΚΕΝ, χωρί̋ άλλα 

αναλυτικά στοιχεία χρεώσεων. Μια δεύτερη 

εγγραφή θα απαιτείται για τι̋ πιθανέ̋ επί 

πλέον τη̋ ΜΔΝ ημέρε̋ νοσηλεία̋ του ασθενή, 

τιμολογημένε̋ όπω̋ προαναφέρθηκε.» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : 

Έτσι όπω̋ περιγράφεται, δίνεται η εντύπωση 

ότι για κάθε ασθενή θα πρέπει να τυπώνεται 

μία ατομική Απόδειξη Παροχή̋ Υπηρεσιών – 

ΑΠΥ.  Αυτό που ισχύει όμω̋, τουλάχιστον μέχρι 

τώρα, είναι ότι η υποβολή των νοσηλίων στα 

ασφαλιστικά ταμεία γίνεται με την αποστολή 

μία̋ αναλυτική̋ κατάσταση̋ με όλου̋ του̋ 

ασθενεί̋ που νοσηλεύθηκαν το συγκεκριμένο 

μήνα που υποβάλλεται, καθώ̋ και μία̋ 

συγκεντρωτική̋ ΑΠΥ με το σύνολο τη̋ 

κατάσταση̋, όπου αναφέρεται συνήθω̋ 

‘Νοσήλια μηνό̋ τάδε’ και το συνολικό ποσό 

που απαιτείται.   

ΕΡΩΤΗΣΗ: 

Θα αλλάξει αυτή η διαδικασία;  Θα βγαίνουν 

πλέον ατομικέ̋ ΑΠΥ, μία για κάθε ασθενή και 

θα αποστέλλονται όλε̋ μαζί με την κατάσταση 

στα ασφαλιστικά ταμεία;  Χρειάζεται 

διευκρίνηση. Γιατί στη περίπτωση τη̋ 
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συγκεντρωτική̋ ΑΠΥ δεν είναι δυνατόν να 

εφαρμοστούν αυτά που περιγράφονται στι̋ 

οδηγίε̋ 

3. Τα ΚΕΝ-DRG’s σε ποια θέση νοσηλεία̋ 

αντιστοιχούν; Στη δικαιούμενη θέση του 

εκάστοτε ταμείου? Σε περίπτωση τοποθέτηση̋ 

ασθενή σε ανώτερη θέση από τη δικαιούμενη 

ύστερα από απαίτησή του (χρεούμενη) κατά τη 

ΜΔΝ που προβλέπεται από τα ΚΕΝ-DRG’s, θα 

χρεώνεται η διαφορά θέση̋? 

Τα ΚΕΝ αντιστοιχούν στη δικαιούμενη θέση του 

εκάστοτε ταμείου του ασθενή (αυτό διευκρινίζεται 

και στι̋ τεχνικέ̋ οδηγίε̋). Στην περίπτωση χρέωση̋ 

διαφορά̋ θέση̋ (αναβάθμιση̋ θέση̋), η χρέωση θα 

γίνεται όπω̋ σήμερα, με τον ασθενή να πληρώνει 

ιδιωτικά την διαφορά τιμή̋ τη̋ θέση̋ 

4. Η θέση νοσηλεία̋ στα έντυπα αναφέρεται στην 

καλυπτόμενη θέση από το ασφαλιστικό ταμείο 

ή στην θέση νοσηλεία̋ από την κλινική που 

πήρε εξιτήριο; 

 

5. Οι νοσηλείε̋ με είσοδο πριν τι̋ 1-10-11 και με 

έξοδο μετά τι̋ 1-10-11 με τον παλαιό ή με τον 

νέο τρόπο θα κοστολογηθούν? Εάν η νοσηλεία 

αντιστοιχεί σε ΚΕΝ-DRG’s θα κοστολογηθεί 

βάσει αυτού? Εάν κοστολογηθεί βάσει του 

Ημερήσιου Κλειστού Νοσηλίου, οι τιμέ̋ θα 

διαφοροποιηθούν βάσει των ημερομηνιών ή 

θα κοστολογηθεί με τι̋ αναπροσαρμοσμένε̋ 
Όλε̋ οι τιμολογήσει̋ θα πραγματοποιηθούν με 

κριτήριο την ημ/νία εξιτηρίου. Εξιτήριο μετά την 

30/9/2011 σημαίνει τιμολόγηση με ΚΕΝ. Εξιτήριο 

πριν την 1/10/2011 σημαίνει τιμολόγηση με τον 

υφιστάμενο (παλαιό) τρόπο. Αντίστοιχα για τι̋ 

υποβολέ̋: Οτιδήποτε έχει τιμολογηθεί με ΚΕΝ, θα 

υποβληθεί στα Ταμεία (όποτε γίνει αυτό) με τον νέο 

τρόπο υποβολή̋. Οτιδήποτε έχει τιμολογηθεί με τον 

παλαιό τρόπο θα υποβληθεί στα ταμεία (όποτε γίνει 

αυτό) με τον παλαιό τρόπο υποβολή̋ 

6. Αναφέρεται «θα πρέπει πιλοτικά από 

9/9/2011 να εκκαθαρίζουν και να είναι σε θέση 

να υποβάλουν προ̋ τα Ασφαλιστικά Ταμεία τα 

νοσήλια τόσο με τον σημερινό τρόπο (έω̋ 

30/9/11) όσο και με την εφαρμογή των ΚΕΝ-

DRGs (από 1/10/11)». Οι υποβολέ̋ γίνονται 

συνήθω̋ τον επόμενο μήνα για τα εξιτήρια του 

προηγούμενου. Παρακαλούμε διευκρινίσετε αν 

με το παραπάνω εννοείται ότι τον Οκτώβριο θα 

γίνουν 2 υποβολέ̋ ανά ταμείο που θα δέχεται 

ΚΕΝ. Η μία θα γίνεται όπω̋ σήμερα για τα 

εξιτήρια έω̋ 9/9/2011 και μια για τα εξιτήρια 

από 10/9/2011 και μεταγενέστερα όπου θα 

εφαρμοστούν τα ΚΕΝ. Πω̋ θα αντιμετωπιστούν 

οι περιπτώσει̋ που έχουν εισαχθεί πριν από 

την 9/9/2011 και έχουν δημιουργηθεί χρεώσει̋ 

και θα λάβουν εξιτήριο μετά την 9/9/2011 

7. Στη παράγραφο ‘5 Παρατηρήσει̋’ αναφέρεται : 

«5.2 Όπω̋ προαναφέρθηκε, για κάποιο 

διάστημα, οι δύο τρόποι τιμολόγηση̋ θα 

λειτουργήσουν παράλληλα. Επομένω̋ θα 

πρέπει ο χρήστη̋ (υπάλληλο̋ λογιστηρίου 

ασθενών) να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει με 

ποια μέθοδο θα εκδοθεί και εκτυπωθεί το 

πραγματικό τιμολόγιο και με ποια θα 

πραγματοποιηθεί κανονική τιμολόγηση χωρί̋ 

όμω̋ εκτύπωση του πραγματικού τιμολογίου.» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ/ΕΡΩΤΗΣΗ: 

Το παραπάνω αναφέρεται μόνο για τα 20 πιλοτικά 

νοσοκομεία και μόνο για την περίοδο πιλοτική̋ 

λειτουργία̋ του̋ (9/9/2011 – 30/9/2011). Στην 

περίοδο αυτή, η κανονική τιμολόγηση και έκδοση 

τιμολογίου θα γίνεται με την παλαιά τιμολόγηση και 

τι̋ παλαιέ̋ τιμέ̋. Η εφαρμογή τιμολόγηση̋ θα 

πρέπει όμω̋ να υποστηρίζει την δημιουργία ενό̋ 

«τιμολογίου» (ουσιαστικά μια̋ εκτύπωση̋ σε λευκό 

χαρτί) σύμφωνα με τα ΚΕΝ, έτσι ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα ελέγχου ότι λειτουργεί σωστά η 

διαδικασία αυτή, και ότι η εφαρμογή είναι έτοιμη 
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Χρειάζεται αποσαφήνιση για το τι ακριβώ̋ 

εννοείται εδώ. Η εκτύπωση του πραγματικού 

τιμολογίου αποτελεί και την κανονική 

τιμολόγηση. Πω̋ γίνεται λοιπόν η εκτύπωση να 

γίνεται με άλλη μέθοδο και η τιμολόγηση με 

άλλη, αφού είναι ένα και το αυτό ; Τιμολόγηση 

χωρί̋ εκτύπωση τιμολογίου δεν υφίσταται. 

για τη μετάπτωση σε πλήρη και αποκλειστική 

λειτουργία τη̋ νέα̋ τιμολόγηση̋ (μέσω ΚΕΝ) και τι̋ 

νέε̋ τιμέ̋, από 1/10/2011. 

8. Επιβεβαιώστε ότι οι αλλαγέ̋ των τιμών των 

ημερήσιων νοσηλίων θα εφαρμοστούν σε όλα 

τα περιστατικά ανεξαρτήτω̋ εάν έχουν ή όχι 

ΚΕΝ και σε όλα τα νοσοκομεία και όχι μόνο τα 

πιλοτικά από 9/9. 

 

9. Θα πρέπει να υποστηρίζεται η διαχείριση 

περισσοτέρων τη̋ μια̋ διαφορετικών τιμών 

κωδικών ICD-10 ανά εξιτήριο;  Αν ναι θα 

υπάρχει κάποια λειτουργική διαφοροποίηση 

μεταξύ του̋ (πχ κύρια και δευτερεύουσα) και 

ποια; 

Στο ιατρικό εξιτήριο (αυτό που συμπληρώνει ο 

ιατρό̋) θα μπορούν να υπάρχουν περισσότερε̋ τη̋ 

μια̋ διαγνώσει̋ εξόδου ICD-10, όμω̋ η πρώτη που 

θα αναγράφεται θα αντιστοιχεί στην κύρια 

(πρωτεύουσα) πάθηση. 

10. 

 

Από την ω̋ άνω παρουσίαση (4) προκύπτει ότι 

θα πρέπει να υποστηρίζονται περισσότερα του 

ενό̋ ΚΕΝ ανά εξιτήριο. Παρακαλούμε να 

διευκρινίσετε πω̋ θα προσδιορίζεται η αξία 

του ΔΠΥ ? άθροισμα των ΚΕΝ ? 

Στη γενική περίπτωση, θα μπορεί να υποστηρίζονται 

περισσότερα του ενό̋ ΚΕΝ ανά εξιτήριο (συνήθω̋ 

αυτό θα χρειάζεται σε σχετικά λίγε̋ περιπτώσει̋ και 

δεν αναμένεται να υπερβαίνουν τα 2-3 ΚΕΝ). Το 

κόστο̋ θα υπολογίζεται αθροιστικά και η Μέση 

Διάρκεια Νοσηλεία̋ επίση̋ αθροιστικά και σειριακά, 

δηλ. με άθροισμα στη σειρά όλων των ΜΔΝ των ΚΕΝ 

του εξιτηρίου, ξεκινώντα̋ από την 1η ημέρα 

νοσηλεία̋ 

Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλαπλά ΚΕΝ τι 

Θα γίνει με την ημερολογιακή ισχύ του καθενό̋ 

από αυτά 

Πώ̋ Θα καθορίζεται η συμβατότητα των 

υλικών / φαρμάκων / υπηρεσιών με τα ΚΕΝ? 

Και τι προβλέπεται αν η νοσηλεία έχει 

πολλαπλά ΚΕΝ και τα 

υλικά/φάρμακα/υπηρεσίε̋ είναι συμβατά με 

περισσότερα από ένα ΚΕΝ τη̋ νοσηλεία̋ 

 

Σε περίπτωση υπέρβαση̋ τη̋ ΜΔΝ του ΚΕΝ 

είναι απαραίτητο̋ ο καθορισμό̋ του χρονικού 

διαστήματο̋ αναφορά̋ του ΚΕΝ, καθώ̋ 

ενδέχεται η τιμή του ημερήσιου νοσηλίου να 

διαφοροποιείται στη διάρκεια τη̋ νοσηλεία̋ 

του ασθενή (π.χ. σε περίπτωση νοσηλεία̋ του 

σε διαφορετικέ̋ κλινικέ̋) και Θα πρέπει να 

υπολογιστεί πιο ακριβώ̋ είναι το κόστο̋ 

νοσηλειών που υπερβαίνει το ΚΕΝ. 

 

 

11. Θα πρέπει να υποστηρίζεται έλεγχο̋ 

συμβατότητα̋ μεταξύ των καταχωρηθέντων 

Κωδικών Διαγνώσεων με τα καταχωρηθέντα 

ΚΕΝ ; 

 

Όχι, δεν είναι απαραίτητη η υποστήριξη τέτοιου 

ελέγχου. Όμω̋, ο κωδικό̋ (ή κωδικοί) διάγνωση̋ 

εξόδου ICD-10 θα χρησιμοποιείται σαν βασικό 

εργαλείο για την εύρεση του ΚΕΝ τη̋ νοσηλεία̋. 
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Είναι επομένω̋ αναμενόμενο να υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ ICD-10 και ΚΕΝ. Ακριβώ̋ αυτή τη συσχέτιση 

υποστηρίζει η διαδικτυακή εφαρμογή που θα 

υποβοηθά το χρήστη του λογιστηρίου ασθενών να 

εντοπίσει ευκολότερα το κατάλληλο (ή τα 

κατάλληλα) ΚΕΝ 

12. Ποιοι χρήστε̋ θα έχουν πρόσβαση για 

καταχώρηση των ΚΕΝ (ώστε να διαμορφωθούν 

τα κατάλληλα δικαιώματα)? Στο (1) αναφέρεται 

η ομάδα των κωδικοποιητών (υπάρχει ? είναι 

χρήστε̋ του συστήματο̋ ή θα πρέπει να 

ανοιχτούν κωδικοί?) ενώ στο (2) περιγράφεται 

ο υπάλληλο̋ του γραφείου κίνηση̋. Σε κάθε 

περίπτωση πω̋ θα αποφασίσει ο καταχωρητή̋ 

για τα ΚΕΝ που αντιστοιχούν αφού θα έχει 

μόνο του̋ κωδικού̋ διάγνωση̋ του Ιατρικού 

Εξιτηρίου και ω̋ γνωστόν κάθε τέτοιο̋ κωδικό̋ 

αντιστοιχεί σε περισσότερα του ενό̋ ΚΕΝ? Θα 

απαιτηθεί κάποια υποστήριξη από το 

πληροφορικό σύστημα και αν ναι ποια 

Καταχώρηση ΚΕΝ θα πραγματοποιούν οι χρήστε̋ 

του λογιστηρίου ασθενών που θα χειρίζονται την 

εφαρμογή τιμολόγηση̋. Για την απόφαση του ποιού 

ΚΕΝ θα χρησιμοποιηθεί θα έχει την βοήθεια τη̋ 

σχετική̋ διαδικτυακή̋ εφαρμογή̋  καθώ̋ και τη̋ 

Ομάδα̋ Διαχείριση̋ ΚΕΝ (ΟΔΚΕΝ) του νοσοκομείου  

όποτε αυτό απαιτηθεί (βλ. Εγκύκλιοι του ΓΓ ΥΥΚΑ 

Αρ.Πρωτ. οικ.68460, 17/6/2011 και Αρ.Πρωτ. 

οικ.94622, 23/8/2011) 

 

13. Ω̋ γνωστόν διεθνώ̋ τα DRGs έχουν 

διαβαθμίσει̋ λόγω επιπλοκών που όμω̋ η 

επιλογή τη̋ διαβάθμιση̋ αντικειμενοποιείται 

βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων τα οποία 

καταγράφονται και ελέγχονται από τα 

πληροφορικά συστήματα. Θα πρέπει να 

υλοποιηθεί κάποια τέτοια λειτουργικότητα 

(δεδομένου του ότι στα ΚΕΝ υπάρχουν αυτέ̋ οι 

διαβαθμίσει̋ – περιπτώσει̋ xxΜ, xxΜ α, xxΜβ, 

xxΜγ). Σε θετική περίπτωση παρακαλούμε 

περιγράψετε τα σχετικά στοιχεία 

 

Σε πρώτη φάση εφαρμογή̋ των ΚΕΝ, δεν θα 

χρησιμοποιηθούν τέτοιου κριτήρια ή εξειδικεύσει̋, 

ούτε απαιτείται κάποια υποστήριξη εξεύρεση̋ των 

ΚΕΝ/DRGs από τα Πληροφοριακά Συστήματα. Το 

Πληροφοριακό Σύστημα Τιμολόγηση̋ θα αναμένει 

την εισαγωγή του ορθού ΚΕΝ από τον χρήστη του 

λογιστηρίου ασθενών, για να προχωρήσει στην 

διαδικασία τη̋ τιμολόγηση̋ 

14. Παρακαλούμε περιγράψετε τι̋ απαιτήσει̋ 

λογιστική̋ παρακολούθηση̋ των ΚΕΝ 

Αυτό αποτελεί θέμα κάθε νοσοκομείου να το 

αντιμετωπίσει (με ενδεχόμενη συνεργασία, αν 

απαιτείται, με την εταιρία πληροφορική̋ που το 

υποστηρίζει) και αναλόγω̋ του λογιστικού 

συστήματο̋, λογιστικού σχεδίου, εφαρμογή̋ γενική̋ 

και/ή αναλυτική̋ λογιστική̋, κτλ που χρησιμοποιεί 

15. Στο (3) αναφέρεται «Όταν κάποια νοσηλεία 

υπερβαίνει την μέση διάρκεια νοσηλεία̋ 

(ΜΔΝ) του κάθε ανωτέρω ΚΕΝ, τα 

ασφαλιστικά ταμεία θα καλύπτουν τι̋ 

πρόσθετε̋ μέρε̋ νοσηλεία̋, με βάση την ΚΥΑ 

του 1998 και την κατωτέρω αναπροσαρμογή 

τη̋. Το ίδιο θα συμβαίνει για κάθε νέο ΚΕΝ, 

έω̋ αυτό να λάβει αντίστοιχη κοστολόγηση 

(πλέον τα εκτό̋ νοσηλίου, ω̋ ΚΥΑ 1998).» 

Παρακαλούμε να μα̋ διευκρινίσετε τι σημαίνει 

το «πλέον τα εκτό̋ νοσηλίου» ? θα 

προστίθενται τα κόστη εκτό̋ νοσηλίου στα ΚΕΝ 

? Επίση̋ περιγράψτε το χειρισμό νέου ΚΕΝ. 

Βλέπε τη υπ’αριθμ. Υ4α/οικ. 100147 /8-9-2011 

διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργού Υγεία̋ που 

έχει αναρτηθεί στο site του ΥΥΚΑ www.yyka.gov.gr  

στο σύνδεσμο «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια» 
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16. 

Σήμερα κάποιε̋ από τι̋ χρεώσει̋ μπορούν να 

μη γίνουν αποδεκτέ̋ από τα Ασφαλιστικά 

ταμεία, οπότε υποστηρίζονται από το 

πληροφορικό σύστημα οι σχετικέ̋ 

τροποποιήσει̋. Παρακαλούμε περιγράψετε αν 

θα υπάρχουν αντίστοιχε̋ περιπτώσει̋ 

αναφορικά με τα ΚΕΝ 
Το θέμα του χειρισμού των περικοπών των 

ασφαλιστικών ταμείων ευρίσκεται υπό διερεύνηση 

και θα απαντηθεί σύντομα 
Αν η επιλογή του ΚΕΝ από το Νοσοκομείο (σε 

περίπτωση πολλαπλών ΚΕΝ) θεωρηθεί 

λανθασμένη από το Ασφαλιστικό Ταμείο και 

επιστραφεί μετά τον έλεγχο, πώ̋ θα χειριστεί 

το Γραφείο Εκκαθάριση̋ Νοσηλίων τη 

συγκεκριμένη Νοσηλεία; 

 

17. Τα ΚΕΝ θα εφαρμόζονται στου̋ 

ασφαλισμένου̋ όλων των ταμείων ή κάποιων; 

Στη δεύτερη περίπτωση και σε περίπτωση που 

απαιτείται σχετικό̋ έλεγχο̋ από το σύστημα 

παρακαλούμε περιγράψτε 

Η τιμολόγηση μέσω ΚΕΝ θα εφαρμόζεται για όλου̋ 

του̋ ασθενεί̋ όλων των ασφαλιστικών ταμείων στα 

νοσοκομεία του ΕΣΥ. 

18. Τι συμβαίνει σχετικά με το παραπάνω 

αναφορικά με του̋ ξένου̋ υπηκόου̋ ? 

Ότι και για του̋ Έλληνε̋ υπηκόου̋. Εφόσον 

καλύπτονται από ασφαλιστικό ταμείο που έχει 

συμφωνία με ελληνικό ασφαλιστικό ταμείο, θα 

τιμολογούνται μέσω ΚΕΝ. Εφόσον προσέρχονται στο 

νοσοκομείο ω̋ ιδιώτε̋, θα τιμολογούνται ω̋ ιδιώτε̋ 

19. 

 

 

Αναφέρεται ότι θα καταχωρούνται όλε̋ οι 

ιατρικέ̋ πράξει̋. Αυτή η καταχώρηση θα έχει 

οποιαδήποτε συνέπεια στον υπολογισμό τη̋ 

αξία̋ του ΔΠΥ και αν ναι ποια 

Θα καταχωρούνται, προαιρετικά στην πρώτη φάση 

λειτουργία̋, οι κύριε̋ ιατρικέ̋ πράξει̋, δηλ. αυτέ̋ 

που σε συνδυασμό με τη διάγνωση εξόδου (ICD-10) 

διαφοροποιούν ουσιαστικά τη νοσηλεία, άρα έχουν 

επίδραση στην επιλογή του ΚΕΝ. Η καταχώρηση 

αυτή είναι υποβοηθητική για την ακριβέστερη 

εξεύρεση του ορθού ΚΕΝ. Δεν έχει άλλη επίδραση 

στον υπολογισμό τη̋ αξία̋ του ΔΠΥ. 

Αν θέλουμε να καταγράψουμε και τι̋ ιατρικέ̋ 

πράξει̋ που έγιναν κατά τη νοσηλεία του 

ασθενού̋, ποιε̋ ακριβώ̋ θα πρέπει να 

καταγράψουμε;  Γιατί από ότι φαίνεται ακόμη 

και η απλή αιμοληψία η και η χορήγηση 

οξυγόνου έχουν κωδικοποιηθεί σαν ιατρική 

πράξη. 

 

Τι εννοείται λέγοντα̋ ιατρικέ̋ πράξει̋? Η 

διενέργεια μια̋ ακτινογραφία̋, ή η λήψη 

αερίων αίματο̋ θεωρούνται ω̋ τέτοιε̋? 

 

20. Παρακαλούμε διευκρινίστε αν απαιτείται 

οποιοσδήποτε έλεγχο̋ συμβατότητα̋ χρέωση̋ 

υλικών ή/και φαρμάκων ή/και εξετάσεων με 

ΚΕΝ. Σε θετική περίπτωση παρακαλούμε 

περιγράψτε 

Στην πρώτη φάση λειτουργία̋ τη̋ τιμολόγηση̋ μέσω 

ΚΕΝ, δεν απαιτείται τέτοιο̋ έλεγχο̋. 

21. Παρακαλούμε να μα̋ δώσετε κωδικού̋ 

πρόσβαση̋ στην εφαρμογή των ΚΕΝ που 

βρίσκεται στη σχετική ιστοσελίδα του Υπ. 

Υγεία̋ 

Η διαδικτυακή εφαρμογή αποτελεί απλώ̋ ένα 

πρόσθετο «εργαλείο» για τον υπάλληλο του 

λογιστηρίου ασθενών προκειμένου να τον βοηθήσει 

να εντοπίσει ευκολότερα το κατάλληλο ΚΕΝ για τη 

νοσηλεία που διαχειρίζεται. Βασίζεται στι̋ 

αντιστοιχίσει̋ ΚΕΝ-ICD10-Ιατρικών Πράξεων (οι 
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Ιατρικέ̋ Πράξει̋ είναι σε πρώτη φάση προαιρετικέ̋). 

Δεν απαιτείται κωδικό̋ για την εφαρμογή. Κωδικού̋ 

έχουν μόνο οι 25 ιατρικέ̋ ομάδε̋ κωδικοποιητών 

που έχουν ορισθεί από το ΥΥΚΑ και θα 

πραγματοποιήσουν τι̋ αντιστοιχίσει̋ ΚΕΝ-ICD10-

Ιατρικών Πράξεων και άρα θα «γεμίσουν» του̋ 

πίνακε̋ τη̋ εφαρμογή̋ με δεδομένα για να είναι 

δυνατή η χρήση τη̋ από τα Νοσοκομεία. Η 

εφαρμογή διαθέτει την οθόνη «Εύρεση ΚΕΝ» 

(προσβάσιμη σε όλου̋ του̋ χρήστε̋ των 

νοσοκομείων ελεύθερα χωρί̋ κωδικό) όπου θα είναι 

δυνατό̋ ο εντοπισμό̋ του ΚΕΝ που μα̋ ενδιαφέρει 

από του̋ κωδικού̋ ICD10 (και Ιατρικών Πράξεων 

προαιρετικά). Επίση̋ η εφαρμογή διαθέτει την 

οθόνη «Προβολή» (προσβάσιμη σε όλου̋ του̋ 

χρήστε̋ των νοσοκομείων ελεύθερα χωρί̋ κωδικό) 

όπου μπορεί κάθε ενδιαφερόμενο̋ να δεi την πλήρη 

αντιστοίχιση KEN-ICD10-Ιατρικών Πράξεων που 

υπάρχει διαθέσιμη έω̋ εκείνη τη στιγμή. 

22. Έστω ότι έχω μια νοσηλεία με μόνο ένα ΚΕΝ με 

ΜΔΝ 5 ημέρε̋. Επιβεβαιώστε μα̋ ότι εάν ο 

ασθενή̋ μείνει στο νοσοκομείο 7 ημέρε̋ τότε 

τι̋ τελευταίε̋ δύο ημέρε̋ θα πληρώσει 

ημερήσιο νοσήλιο ανάλογα με το τομέα και τη 

θέση που ήταν εκείνε̋ τι̋ δύο τελευταίε̋ 

ημέρε̋ π.χ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ, ΜΕΘ 

κλπ. Επίση̋ επιβεβαιώστε εάν  οι επιπλέον 

υπηρεσίε̋, τα φάρμακα και τα υλικά που ήταν 

παλιά εκτό̋ του ημερήσιου νοσηλίου και 

χρεώθηκαν εκείνε̋ τι̋ δύο ημέρε̋ (ή καθ’ όλη 

τη διάρκεια τη̋ νοσηλεία̋) θα χρεωθούν ή όχι 

Βλέπε τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργού 

Υγεία̋ με ημ/νία 7/9/2011 που έχει αναρτηθεί στο 

site του ΥΥΚΑ στο σύνδεσμο «Κλειστά Ενοποιημένα 

Νοσήλια» 

23. 

 

 

Σε περίπτωση χρήση̋ ειδικών υλικών ή 

ακριβών φαρμάκων σε μια νοσηλεία, αυτά θα 

χρεώνονται επιπλέον 

Όλα τα υλικά , φάρμακα  και διαγνωστικέ̋ εξετάσει̋ 

που απαιτούνται έχουν υπολογισθεί και 

περιλαμβάνονται στην τιμή του ΚΕΝ, εντό̋ τη̋ 

προβλεπόμενη̋ Μέση̋ Διάρκεια̋ Νοσηλεία̋ (ΜΔΝ) 

του ΚΕΝ 

Οι μεγάλε̋ διαγνωστικέ̋ εξετάσει̋ (MRI, CT, 

PET-CT κλπ) περιλαμβάνονται στα ΚΕΝ; 

Θα γνωρίζουμε ποιά εξαιρούμενα υλικά, 

φάρμακα,  πράξει̋ εντάσσονται σε κάποιο 

ΚΕΝ; 

 

 Τα φάρμακα εκτό̋  κλειστού νοσηλίου θα 

χρεώνονται στα Ταμεία ή όχι;  

24. 

 

Διευκρινίστε την αντιμετώπιση των 

αρθροπλαστικών περιστατικών 

Δεν διαφέρουν από τα άλλα περιστατικά. 

Αποζημιώνονται σύμφωνα με το ΚΕΝ στο οποίο 

ανήκουν Για τι̋ Σπονδυλοδεσίε̋ τα υλικά θα χρεώνονται 

χωριστά; 

25. 

 

 

Έστω ότι έχω μια νοσηλεία με δύο ΚΕΝ, ΚΕΝ Α 

10 ημέρε̋, ΚΕΝ Β 5 ημέρε̋. Ο ασθενή̋ 

νοσηλεύεται για 20 ημέρε̋. Επιβεβαιώστε μα̋ 

ότι νοσήλια θα χρεώνονται μετά τη μέγιστη 

ΜΔΝ όλων των ΚΕΝ που εφαρμόζονται στο 

Όχι. Οι ΜΔΝ των ΚΕΝ θα μετρήσουν αθροιστικά, 

ξεκινώντα̋ από την 1η ημέρα νοσηλεία̋ του ασθενή, 

επομένω̋ οι πρώτε̋ 10=5=15 ημέρε̋ νοσηλεία̋ 

καλύπτονται από τα δύο χρησιμοποιούμενα ΚΕΝ, 

ενώ νοσήλια θα χρεώνονται από την 16η ημέρα και 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

7 

 

περιστατικό, δηλαδή από την 11η ημέρα στη 

συγκεκριμένη περίπτωση 

μετά 

Στην περίπτωση των πολλαπλών ΚΕΝ 

(άθροισμα κτλ) λαμβάνουμε αθροιστικά και 

τι̋ αντίστοιχε̋ ΜΔΝ; 

Όταν υπάρχουν παραπάνω από ένα icd-10 άρα 

και παραπάνω από ένα ΚΕΝ τα KEN 

αθροίζονται ή διαλέγουμε το πιο ακριβό; 

26. Έστω ότι έχω ένα παθολογικό περιστατικό με 

εισαγωγή σε Α θέση για 2 ημέρε̋ και στη 

συνέχεια 1 ημέρα Γ θέση, ΚΕΝ 10 ημέρε̋, η 

διάρκεια νοσηλεία̋ του είναι 3 ημέρε̋ και η 

δικαιούμενη του θέση είναι Γ. Θα πρέπει να 

πληρώσει ο ασθενή̋ τη διαφορά θέση̋ για τι̋ 

2 πρώτε̋ ημέρε̋ από τη στιγμή που δεν 

χρησιμοποίησε όλο το διάστημα του ΚΕΝ και η 

διαφορά του ποσού υπερκαλύπτει τη διαφορά 

θέση̋ ? Διευκρινίστε σε ποιε̋ περιπτώσει̋ θα 

πρέπει ο ασθενή̋ να πληρώνει διαφορά 

θέση̋ 

Ναι, θα πρέπει να πληρώσει τη διαφορά θέση̋ για 

τι̋ 2 ημέρε̋ που νοσηλεύτηκε σε ανώτερη τη̋ 

δικαιούμενη̋ θέση̋ 

27. Επιβεβαιώστε ότι για κάθε ΚΕΝ θα πρέπει να 

ορίζεται το ICD-10 και οι αντίστοιχε̋ ιατρικέ̋ 

πράξει̋ που του αντιστοιχούν στη περίπτωση 

που μια νοσηλεία έχει περισσότερα από ένα 

ΚΕΝ; 

Στο ιατρικό εξιτήριο (αυτό που συμπληρώνει ο 

ιατρό̋) θα μπορούν να υπάρχουν περισσότερε̋ τη̋ 

μια̋ διαγνώσει̋ εξόδου ICD-10, όμω̋ η πρώτη που 

θα αναγράφεται θα αντιστοιχεί στην κύρια 

(πρωτεύουσα) πάθηση. Στη γενική περίπτωση, θα 

μπορεί να υποστηρίζονται περισσότερα του ενό̋ 

ΚΕΝ ανά εξιτήριο (συνήθω̋ αυτό θα χρειάζεται σε 

σχετικά λίγε̋ περιπτώσει̋ και δεν αναμένεται να 

υπερβαίνουν τα 2-3 ΚΕΝ). Το κόστο̋ θα υπολογίζεται 

αθροιστικά και η Μέση Διάρκεια Νοσηλεία̋ επίση̋ 

αθροιστικά και σειριακά, δηλ. με άθροισμα στη 

σειρά όλων των ΜΔΝ των ΚΕΝ του εξιτηρίου, 

ξεκινώντα̋ από την 1η ημέρα νοσηλεία̋ 

28. Εφ’ άπαξ εισφορά θα χρεώνεται στη 

περίπτωση πολυήμερη̋ νοσηλεία̋ χωρί̋ ΚΕΝ 

(τιμολόγηση με τον παλιό τρόπο) ? Εάν ναι, 

ποια είναι η νέα τιμή τη̋ ? 

 

Με την νέα τιμολόγηση, δεν θα υπάρχει πλέον εφ’ 

άπαξ εισφορά 

 

29. Το ΔΗΜΟΣΙΟ θα έχει άλλε̋ τιμέ̋ στα ημερήσια 

νοσήλια ; (μέχρι τώρα είχε κάποια έκπτωση) 

Όχι, θα ισχύει, όπω̋ για όλου̋, η τιμολόγηση με τι̋ 

τιμέ̋ ημερήσιου νοσηλίου που αναφέρονται στην 

ΚΥΑ των ΚΕΝ 

30. Στα ΚΕΝ το εύρο̋ κόστου̋ είναι μεγάλο και 

απέχει πολύ από αυτό που έχει μπει στο ΦΕΚ 

(ούτε ω̋ μέση τιμή). Π.χ. στο ΚΕΝ Επεμβάσει̋ 

όρχεων δίνει τιμή 652 € και οι πράξει̋ που 

αντιστοιχούν μπορεί να ξεκινούν από 600 ευρώ 

(π.χ. διερεύνηση νια κρυψορχία με κοιλιακή 

διερεύνηση) να ανεβαίνει το κόστο̋ με πράξει̋ 

λαπαροσκοπικέ̋ επεμβάσει̋ όρχεων και να 

φτάνει τι̋ 5.000 ευρώ (!Ι)για πράξει̋ π.χ. 

Ισχύουν οι τιμέ̋ ΚΕΝ που έχουν δημοσιευτεί στην 

ΚΥΑ. Παράλληλα όμω̋ θα θεσπισθεί σύντομα 

διαδικασία επανακοστολόγηση̋ ή αναθεώρηση̋ 

τιμών ΚΕΝ, την οποία μπορεί να ακολουθήσει ένα 

νοσοκομείο προκειμένου να διορθωθούν 

ενδεχόμενε̋ αδυναμίε̋ στην αρχική τιμολόγηση των 

ΚΕΝ 
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ρομποτική χειρουργική ορχεκτομή (την κάνουν 

στο Λαϊκό) 

31. Τι Θα γίνει με υλικά, φάρμακα και υπηρεσίε̋ 

που δεν είναι συμβατά με το ΚΕΝ τη̋ 

νοσηλεία̋? Θα τιμολογούνται επιπλέον? 

 

Όχι, ολόκληρο το κόστο̋ νοσηλεία̋ περιλαμβάνεται 

στην τιμή ΚΕΝ για τη ΜΔΝ του ΚΕΝ. 

32. Τι γίνεται όταν για λόγου̋ αντικειμενικού̋ 

(προγραμματισμένα χειρουργεία, αναζήτηση 

υλικών κτλ) υπερβαίνει η νοσηλεία την 

πρότυπη ΜΔΝ 

Γίνεται κανονική χρέωση βάσει ΚΕΝ. Οι τυχόν επί 

πλέον ημέρε̋ νοσηλεία̋ τιμολογούνται όπω̋ ορίζει 

η Υπουργική εγκύκλιο̋ 

 

33. Πώ̋ Θα αντιμετωπίζονται οι ειδικέ̋ μονάδε̋ 

(π.χ. ΜΕΘ) 

 

 Η παραμονή σε ειδικέ̋ μονάδε̋, εντό̋ τη̋ ΜΔΝ του 

ΚΕΝ, περιλαμβάνεται στην τιμή ΚΕΝ. Η παραμονή 

οπουδήποτε πλέον τη̋ ΜΔΝ του ΚΕΝ, τιμολογείται 

βάσει του ημερήσιου νοσηλίου 

34. 

Πώ̋ Θα αντιμετωπίζονται οι μονοήμερε̋ 

νοσηλείε̋; 

 

Για τι̋ μονοήμερε̋ νοσηλείε̋, υπάρχει σχετική τιμή 

νοσηλίου στην ΚΥΑ. Βλέπε επίση̋ το 

υπ’αριθμ.οικ.104494/29-9-2011 έγγραφο του Γ.Γ. με 

Θέμα: «Ορθή επανάληψη Τιμολογίου Ημερήσιου 

Νοσηλίου στα ΚΕΝ» (www.yyka.gov.gr) 

Παρακαλώ ενημερώστε μα̋ πω̋ θα 

χρεώνονται όσοι νοσηλεύονται στη Βραχεία 

Νοσηλεία; (ω̋ ΚΕΝ ή ω̋ ημερήσιο νοσήλιο; 

35. Η παράλληλη λειτουργία με και χωρί̋ ΚΕΝ 

είναι εξαιρετικά δύσκολη για τα 

μηχανογραφικά συστήματα και ενδέχεται να 

απαιτήσει μεγάλο κόστο̋ προσαρμογή̋ των 

συστημάτων. Η λύση των τιμοκαταλόγων δεν 

είναι εφικτή λόγω τη̋ περίπτωση̋ υπέρβαση̋ 

τη̋ ΜΔΝ του ΚΕΝ, οπότε ένα μέρο̋ τη̋ 

νοσηλεία̋ πρέπει να λειτουργήσει με την 

λογική των ΚΕΝ και ένα άλλο μέρο̋ με την 

λογική του ημερήσιου νοσηλίου 

 

Ο παλαιό̋ τρόπο̋ τιμολόγηση̋ θα πρέπει να 

παραμείνει ούτω̋ ή άλλω̋, αφού αφορά ορισμένε̋ 

κατηγορίε̋ τιμολογήσεων (εξωτερικοί ασθενεί̋, 

αναβαθμίσει̋ θέσεων, κτλ). Η έγκαιρη προσαρμογή 

των πληροφοριακών συστημάτων τιμολόγηση̋ είναι 

ευθύνη του κάθε νοσοκομείου, σε συνεργασία με 

την εταιρία πληροφορική̋ που το υποστηρίζει. Ο 

τρόπο̋ που θα πραγματοποιηθεί τεχνικά η 

προσαρμογή, εξαρτάται από το κάθε πληροφοριακό 

σύστημα τιμολόγηση̋ που χρησιμοποιείται. 

 

36. Σε σχέση με την ενημέρωση τη̋ γενική̋ 

λογιστική̋ Θα πρέπει να ληφθεί απόφαση αν 

το λογιστικό σχέδιο των πωλήσεων 

(λογαριασμό̋ 73) Θα πρέπει να διαμορφωθεί 

με διαφορετικό τρόπο και η αντίστοιχη 

συμπεριφορά στο δημόσιο λογιστικό 

Ο τρόπο̋ σύνδεση̋ με το λογιστικό κύκλωμα, 

εξαρτάται από την υλοποίηση που έχει γίνει σε κάθε 

νοσοκομείο, το βαθμό αυτοματοποίηση̋ τη̋ 

σύνδεση̋ αυτή̋ καθώ̋ και το λογιστικό σχέδιο που 

χρησιμοποιείται. Η προσαρμογή θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί σε συνεργασία του κάθε 

νοσοκομείου με την εταιρία πληροφορική̋ που το 

υποστηρίζει 

37. 

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 68460 / 17-6-2011 

Εγκύκλιο του Υπουργείου, συγκροτήσαμε 

ομάδε̋ κωδικοποιητών ΚΕΝ. Αφού όμω̋ τον 

τελικό κωδικό ΚΕΝ (που προκύπτει από του̋ 

κωδικού̋ ICD-10 και του̋ κωδικού̋ των 

ιατρικών πράξεων) θα μπορούμε να τον 

πάρουμε απ'την online εφαρμογή, ποιό̋ είναι 

ο σκοπό̋ και τα καθήκοντα των ομάδων μα̋; 

Η εν λόγω εφαρμογή είναι απλά ένα βοηθητικό 

εργαλείο για το λογιστήριο ασθενών, στην 

προσπάθειά του να εντοπίσει το ΚΕΝ τη̋ νοσηλεία̋. 

Εφόσον υπάρχουν πλήρω̋ κωδικοποιημένε̋ οι 

διαγνώσει̋ ICD10 και Ιατρικών Πράξεων, καθώ̋ και 

ολοκληρωμένε̋ οι σχετικέ̋, η εφαρμογή θα 

εντοπίζει με ακρίβεια το ορθό ΚΕΝ. Επειδή την 

πρώτη περίοδο εφαρμογή̋ τη̋ νέα̋ τιμολόγηση̋ 

ίσω̋ να μην υπάρχουν πλήρω̋ οι αντιστοιχίσει̋ 

ΚΕΝ-ICD10-Ιατρικών Πράξεων, και επίση̋ η 

αναγραφή των κωδικών ιατρικών πράξεων στα 

εξιτήρια είναι αρχικά προαιρετική, πιθανόν η 

Αν σε ενα ICD-10 αντιστοιχούν περισσότερα 

των ενό̋ ΚΕΝ ποιο επιλέγεται; 

 

Ο παλαιό̋ τρόπο̋ τιμολόγηση̋ θα πρέπει να Ο παλαιό̋ τρόπο̋ τιμολόγηση̋ θα πρέπει να Ο παλαιό̋ τρόπο̋ τιμολόγηση̋ θα πρέπει να Ο παλαιό̋ τρόπο̋ τιμολόγηση̋ θα πρέπει να Ο παλαιό̋ τρόπο̋ τιμολόγηση̋ θα πρέπει να Ο παλαιό̋ τρόπο̋ τιμολόγηση̋ θα πρέπει να Ο παλαιό̋ τρόπο̋ τιμολόγηση̋ θα πρέπει να 

παραμείνει ούτω̋ ή άλλω̋, αφού αφορά ορισμένε̋ 

κατηγορίε̋ τιμολογήσεκατηγορίε̋ τιμολογήσεων (εξωτερικοί ασθενεί̋, ων (εξωτερικοί ασθενεί̋, ων (εξωτερικοί ασθενεί̋, ων (εξωτερικοί ασθενεί̋, ων (εξωτερικοί ασθενεί̋, 

αναβαθμίσει̋ θέσεων, κτλ). Η έγκαιρη προσαρμογή 
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εφαρμογή να δίνει περισσότερα του ενό̋ ΚΕΝ για 

μία νοσηλεία, ή ακόμη και να μην δίνει κανένα ΚΕΝ 

(εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι 

αντιστοιχίσει̋ για τη συγκεκριμένη πάθηση). Στι̋ 

περιπτώσει̋ αυτέ̋, ή όπου υπάρχει αμφιβολία για 

την ορθότητα του επιλεχθέντο̋ ΚΕΝ, ή σε 

περιπτώσει̋ πολύπλοκη̋ νοσηλεία̋ όπου πιθανόν 

να απαιτείται η χρησιμοποίηση πρόσθετων ΚΕΝ 

ώστε να καλυφθεί πλήρω̋ η νοσηλεία, το 

Λογιστήριο Ασθενών θα μπορεί να χρησιμοποιήσει 

τη συνδρομή τη̋ Ομάδα̋ Διαχείριση̋ ΚΕΝ (ιδιαίτερα 

των ιατρών-μελών τη̋ ομάδα̋), ώστε να επιλέξει 

ορθά το (ή τα) ΚΕΝ τιμολόγηση̋. 

38. Σύμφωνα με το αρχείο : 7_KEN AND BILLING 

INFORMATION SYSTEMS - ver 4.pdf, με τίτλο : Η 

εφαρμογή των Κλειστών Ενοποιημένων 

Νοσηλίων στα Συστήματα Πληροφορική̋ του 

Λογιστηρίου Ασθενών των Νοσοκομείων του 

Ε.Σ.Υ. 

που υπάρχει στην σελίδα του υπουργείου για 

τα ΚΕΝ, ο τελικό̋ κωδικό̋ ΚΕΝ θα προκύπτει 

από του̋ κωδικού̋ ICD-10 και του̋ κωδικού̋ 

των ιατρικών πράξεων. Όσον αφορά του̋ 

κωδικού̋ των ιατρικών πράξεων, όμω̋, δεν μα̋ 

έχει έρθει κάποια εγκύκλιο̋ που να μα̋ 

ενημερώνει αν όντω̋ πρέπει να αρχίσουμε να 

του̋ χρησιμοποιούμε, π.χ. οι ιατροί πρέπει να 

του̋ γράφουν μαζί με του̋ κωδικού̋ ICD-10 

στο εξιτήριο; Οπότε, τελικά, για την εύρεση του 

ΚΕΝ απ'την online εφαρμογή χρειάζονται και οι 

κωδικοί των ιατρικών πράξεων 

Οι κωδικοί ιατρικών πράξεων θα χρησιμοποιηθούν 

κατ’ αρχήν προαιρετικά στα εξιτήρια των ασθενών. Η 

χρήση του̋ είναι βοηθητική των κωδικών ICD10 

ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί με μεγαλύτερη 

ακρίβεια το κατάλληλο ΚΕΝ τη̋ νοσηλεία̋ από την 

διαδικτυακή εφαρμογή. Συνιστάται όμω̋ σταδιακά 

να μπούν σε πλήρη εφαρμογή στα εξιτήρια, ώστε, σε 

συνδυασμό με του̋ κωδικού̋ διαγνώσεων ICD10, να 

αυτοματοποιηθεί κατά το δυνατόν για το Λογιστήριο 

Ασθενών η εύρεση του κατάλληλου ΚΕΝ. Σχετικά, 

βλέπε και την απάντηση στην ερώτηση 41. 

Επισημαίνουμε ακόμη ότι το αρχείο 

«KEN_AND_BILLING_INFORMATION_ SYSTEMS» 

ευρίσκεται ήδη στην έκδοση 6 και περιέχει 

επικαιροποιημένε̋ πληροφορίε̋ 

39. 

 

 

Οι τιμέ̋ του ΚΕΝ αφορούν όσου̋ έχουν ασφαλ. 

Ταμείο ή και στου̋ Ιδιώτε̋;   

Ο νέο̋ τρόπο̋ τιμολόγηση̋ με ΚΕΝ αφορά όλου̋ 

του̋ εσωτερικού̋ ασθενεί̋ με ασφάλιση και χωρί̋ 

ασφάλιση – ιδιώτε̋ κατά τα λοιπά ισχύουν οι 

κείμενε̋ διατάξει̋. Επομένω̋ και οι ιδιώτε̋ 

πληρώνουν με ΚΕΝ 

Σύμφωνα με την απάντηση15 (στι̋ συχνέ̋ 

ερωτήσει̋) οι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό 

ταμείο τιμολογούνται μέσω ΚΕΝ και οι ιδιώτε̋ 

ω̋ ιδιώτε̋ . Διευκρινίστε σα̋ παρακαλώ πω̋ 

τιμολογούνται οι ιδιώτε̋ , με ΚΕΝ ή με 

ημερήσιο νοσήλιο; 

 

Για του̋ ανασφάλιστου̋ τι θα γίνετε;  

Τι γίνεται στην περίπτωση που η νοσηλεία 

ασθενή καλύπτεται χρονικά μερικώ̋ από τον 

ασφαλιστικό φορέα και για μερικέ̋ μέρε̋ είναι 

ανασφάλιστο̋, θα εκκαθαρίζεται με ΚΕΝ;  

40. 

 

Αν η πραγματική διάρκεια νοσηλεία̋ είναι 

μικρότερη απ'την ΜΔΝ, θα κοστολογηθεί 

ολόκληρο το ποσόν του ΚΕΝ; Κοστολογείται ολόκληρο το ποσό του ΚΕΝ το οποίο 

συμπεριλαμβάνει και φάρμακα και υλικά Εάν η ΜΔΝ του ασθενού̋ είναι μικρότερη 

χρεώνουμε φάρμακα και υλικά; 

 

τη συνδρομή τη̋ Ομάδα̋ Διαχείριση̋ ΚΕΝ (ιδιαίτερα 

των ιατρών-μελών τη̋ ομάδα̋), ώστε ν

Οι κωδικοί ιατρικών πράξεων θα χρησιμοποιηθούν 

κατ’ αρχήν προαιρετικά στα εξιτήρια των ασθενών. Η κατ’ αρχήν προαιρετικά στα εξιτήρια των ασθενών. Η κατ’ αρχήν προαιρετικά στα εξιτήρια των ασθενών. Η 

χρήση του̋ είναι βοηθητική των κωδικών ICD10 

ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί με μεγαλύτερη ρη ρη 

ακρίβεια το κατάλληλο ΚΕΝ τη̋ νοσηλεία̋ από την 
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ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ .ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Η 

ΠΕΘΑΙΝΕΙ.ΠΩΣ ΘΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΚΕΝ; 

Κ46.Μ(ΚΕΝ) ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ.ΤΟ ICD10 
I46 ΜΔΝ ΕΙΝΑΙ 6 ΗΜΕΡΩΝ.Η ΑΣΘΕΝΗΣ 
ΕΜΕΙΝΕ 1 ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΕΒΙΩΣΕ.ΤΙ ΚΕΝ ΘΑ 
ΒΑΛΟΥΜΕ? 

41. Τι γίνεται με του̋ ασθενεί̋ που παθαίνουν 

ανακοπή στα ΤΕΠ. Πω̋ χρεώνεται τα υλικά 

ανάνηψη̋;  

 

Ο νέο̋ τρόπο̋ τιμολόγηση̋ με ΚΕΝ αφορά όλου̋ 

ΜΟΝΟ του̋ εσωτερικού̋ ασθενεί̋ 

42. Η ποσότητα των υλικών διαφοροποιεί το ΚΕΝ? 

π.χ. 1 ή 3 stent; 

 

Όχι. Η διάγνωση εξόδου και οι ιατρικέ̋ πράξει̋ 

διαφοροποιούν το ΚΕΝ και όχι η ποσότητα 

χρησιμοποιούμενων υλικών/ιατρική πράξη. 

43. 

Σε περιπτώσει̋ Φυσιολογικού Τοκετού και 

Καισαρικών Τομών όπου οι νοσηλευόμενε̋ 

πρέπει να πληρώσουν-είτε γιατί αυτό 

επιβάλλει η σύμβαση με το ταμείο, είτε γιατί 

είναι ανασφάλιστε̋- τότε πληρώνουν με τιμέ̋ 

ΚΕΝ; 

 

Τιμολόγηση με βάση τα ΚΕΝ και τη νοσηλεία και τον 

τοκετό. Η ασθενή̋  πληρώνει τον τοκετό, αν το 

ασφαλιστικό ταμείο δεν το καλύπτει (εγγράφω̋) 

μετά την 1/10/2011. 
Εισαγωγή ασθενού̋ για παρακολούθηση 

κυήσεω̋ και κατά τη διάρκεια τη̋ νοσηλεία̋ 

προκύπτει τοκετό̋ ο οποίο̋ δεν καλύπτεται 

από το ασφαλ. Ταμείο, πω̋ υπολογίζεται το 

κόστο̋ Νοσηλεία̋;  

44. 

Πω̋ θα χρεώνεται η νοσηλεία τη̋ Μονάδα̋ 

Τεχνητού Νεφρού;  

Με το αντίστοιχο ΚΕΝ «Υ21Α: Αιμοκάθαρση». 
Όταν νοσηλεύεται ένα̋ άνθρωπο̋ και χρειαστεί να 

υποβληθεί σε κάποιε̋ αιμοκαθάρσει̋ αυτέ̋ 

εντάσσονται στο ΚΕΝ με βάση τη διάγνωση εξόδου 

κατά ICD-10. 

Πώ̋ χρεώνονται οι μόνιμοι Αιμοκαθαρόμενοι 

του Τεχνητού Νεφρού και πώ̋ ένα̋ 

νοσηλευόμενο̋ στην Κλινική που θεραπευτικά 

θα χρειαστεί να υποβληθεί σε κάποιε̋ 

αιμοκαθάρσει̋. 

 

45. Πώ̋ θα εξασφαλίσετε την εχεμύθεια κατά τη 

διαχείριση των ιατρικών πληροφοριών των 

αρρώστων κατά τη διαχείρισή του̋ από το 

εμπλεκόμενο προσωπικό; 

Ισχύει  η πολιτική ασφάλεια̋ των προσωπικών 

δεδομένων του Νοσοκομείου 

46. 

 

 

Τα ταμεία μέχρι σήμερα απαιτούν να 

υποβάλλονται με τα εξιτήρια των ασθενών και 

τα απαραίτητα τιμολόγια για την χρήση υλικών 

στου̋ ασθενεί̋.  Μετά την εφαρμογή του icd-

10 και του ΚΕΝ θα υποβάλουμε στα ταμεία 

τιμολόγια; Τα ταμεία έχουν εκδόσει̋ τι̋ 

σχετικέ̋ αποφάσει̋ αποδοχή̋ τη̋ απόφαση̋ 

του Υπουργείου Υγεία̋ για την εφαρμογή του 

ΚΕΝ και του ICD-10 όπω̋ είχε γίνει το 1998 με 

την απόφαση ορισμού νοσηλίων νοσοκομείων 

ή είναι υποχρεωτική η εφαρμογή; 

Ισχύει ότι αναφέρει το Ενημερωτικό σημείωμα-

Φορεί̋ Κοινωνική̋ Ασφάλιση̋ που έχει αναρτηθεί 

στο site του ΥΥΚΑ στο σύνδεσμο «Κλειστά 

Ενοποιημένα Νοσήλια» 

ΜΟΝΟ του̋ εσωτερικού̋ ασθενεί̋



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

11 

 

 

Θα ισχύουν οι επιτροπέ̋ υλικών του ΙΚΑ 

Ο  θεσμό̋ του ελεγκτή του εκάστοτε ταμείου 

θα συνεχίσει να υπάρχει;  

 

47. Σε περίπτωση που κάποιο̋ ασθενή̋ εξέλθει 

λάθρα ή οικειοθελώ̋;  

 

 

Τιμολογείται με βάση τα ΚΕΝ και κατά τα λοιπά 

ισχύουν  οι κείμενε̋ διατάξει̋ για την είσπραξη των 

νοσηλίων  

48. 

 

Αν γίνει ένα εισιτήριο σε μια κλινική π.χ. 

ορθοπεδική και την ίδια μέρα μεταφερθεί ο 

ασθενή̋ για καρδιολογικό προβλημά στην 

καρδιολογική, πω̋ θα γίνει η διαδικασία και 

πω̋ θα γίνει η τελική τιμολόγηση? Η 

διαδικασία μεταφορά̋ που ισχύει σήμερα 

καταργείται;  Θα γίνει εισιτήριο - εξιτήριο για 

κάθε κλινική χωριστά; 

 

Η τιμολόγηση με τα ΚΕΝ γίνεται λαμβάνοντα̋ υπόψη 

τη διάγνωση εξόδου του ασθενή κατά ICD-10, τι̋ 

Ιατρικέ̋ πράξει̋ & τη διάρκεια νοσηλεία̋ 

ανεξάρτητα σε ποιε̋ κλινικέ̋ νοσηλεύτηκε εντό̋ τη̋ 

ΜΔΝ 
Όταν κάποιο̋ νοσηλεύεται στην Παθολογική 

και διακομίζεται π.χ. στη Χειρουργική οι μέρε̋ 

νοσηλεία̋ στη Παθολογική πω̋ υπολογίζονται;  
 

 

49. Όσον αφορά τι̋ δευτερεύουσε̋ διαγνώσει̋ 

αναγράφονται όλα τα προβλήματα του 

ασθενού̋ που πιθανά σχετίζονται με την κύρια 

νόσο ή και όσα δεν σχετίζονται. Πχ ασθενή̋ 

νοσηλευόμενο̋ με πνευμονία έχει γνωστό ΣΔ, 

υπέρταση ΣΝ. Αυτά θα γραφτούν στο εξιτήριο 

διότι μπορεί να επηρεάσουν την διάρκεια 

νοσηλεία̋ του; 

 

Στο ιατρικό εξιτήριο (αυτό που συμπληρώνει ο 

ιατρό̋) θα μπορούν να υπάρχουν περισσότερε̋ τη̋ 

μια̋ διαγνώσει̋ εξόδου ICD-10, όμω̋ η πρώτη που 

θα αναγράφεται θα αντιστοιχεί στην κύρια 

(πρωτεύουσα) πάθηση. Οι συνυπάρχουσε̋ παθήσει̋ 

μπορεί να επηρεάσουν το ΚΕΝ. 

50. 

Η χρέωση θα γίνεται στον ΕΟΠΠΥ  ή στο κάθε 

Ταμείο ξεχωριστά;  

Η φόρμα υποβολή̋ ευρίσκεται στο site του ΥΥΚΑ 

www.yyka.gov.gr  στο σύνδεσμο «Κλειστά 

Ενοποιημένα Νοσήλια». Οι υποβολέ̋  θα γίνεται 

σύμφωνα με τι̋ εκάστοτε ισχύουσε̋ διατάξει̋ και 

μέχρι την έκδοση νέα̋ απόφαση̋ (Εγκυκλίου) 

εφαρμογή̋ από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων σύμφωνα με  το υπάριθμ. Οι.109091/3-

10-2011 έγγραφο του Γ.Γ. ΥΚΑ  

Αναφέρεται ότι τα στοιχεία τη̋ αντιστοίχηση̋ 

θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνιαίω̋ στα 

Ασφαλιστικά Ταμεία και την Ομάδα Εργασία̋. 

Παρακαλώ να μα̋ περιγράψετε αναλυτικά το 

σχετικό format, γραμμογράφηση καθώ̋ και τη 

αντίστοιχη διαδικασία 

Το έντυπο υποβολή̋ 4.7, θα είναι αποδεκτό 

απ' όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή μόνο για το 

ΙΚΑ.; 

 

Παρακαλώ απαντήστε μα̋ αν με την 

εκκαθάριση με τα ΚΕΝ θα πρέπει να 

συνεχίσουμε να στέλνουμε στα ασφαλσιτικά 

ταμεία, μαζί με τα ΔΠΥ, όλα τα παραστατικά 

που στέλνονται μέχρι σήμερα (τιμολόγια 

υλικών, βεβαιώσει̋ εκτέλεση̋ ιατρικών 

πράξεων, αποφάσει̋ ΚΕΣΥ κ.λ.π.) 
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51. 

Το νοσήλιο για χημειοθεραπεία (νοσήλιο 1 

ημέρα̋) περιλαμβάνει και το κόστο̋ των 

φαρμάκων; 

 

Τιμολογείται Νοσήλιο μονοήμερη̋ νοσηλεία̋ και 

χρεώνονται επιπλέον ξεχωριστά τα φάρμακα και τα 

υλικά. Ισχύουν ΜΟΝΟ τα 700 ΚΕΝ που 

περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ. 

Παρακαλώ αναρτήστε τον νέο τιμοκάλογο ΚΕΝ 

καθώ̋ βρέθηκαν ICDs συχετισμένα με ΚΕΝ 

χωρί̋ τιμή χωρί̋ να είναι στην λίστα που έχετε 

αναρτημένη πχ (c25.1 με ΚΕΝ Σ23Α,Σ24Α,Σ02Μ) 

εκ των οποίων τα δύο πρώτα δεν βρίσκονται 

στην λίστα 4.1 Λίστα Κλειστών Ενοποιημένων 

Νοσηλίων 

Στην εφαρμογή αντιστοίχιση̋ ΚΕΝ-ICD 10 

υπάρχουν κωδικοί που δεν υπάρχουν στην 

αναρτημένη λίστα, πχ Σ23Α. Μπορεί να 

ανανεωθεί η λίστα αντιστοίχιση̋ και η λίστα 

κωδικών ΚΕΝ? 

H νόσο̋ κατά ICD-10 C25.2, αντιστοιχεί στο ΚΕΝ 

ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΊΑ μια̋ μέρα̋ με κωδικό 

ΚΕΝ Σ23Α. Όμω̋ αυτό το ΚΕΝ δεν βρίσκεται στο 

πληροφοριακό σύστημα του ΗΔΙΚΑ. Πω̋ θα το 

εκκαθαρίσουμε; 

 

Υπάρχουν ασθενεί̋ που μεταγγίζονται 

αυθημερόν και φέρνουν το φάρμακο μαζί 

του̋. Το ICD 10 είναι D46 - Μυελοδυσπλαστικά 

σύνδρομα και το αντίστοιχο ΚΕΝ σύμφωνα με 

την αντιστοίχιση του Υπουργείου είναι το Σ02Μ 

του οποίου το κόστο̋ είναι 5.777.3262 € και 

αντιστοιχεί σε 17 ημέρε̋ νοσηλεία̋ και το Σ 

24Α του οποίου το κόστο̋ είναι 373,5258 €, 

είναι αυθημερόν αλλά η περιγραφή του είναι 

σαν ακτινοθεραπεία. Ποιό ΚΕΝ πρέπει να μπεί 

απο τα δυο; 

Επίση̋ πολλά ICD 10 δεν αντιστοιχούν σε 

κάποιο ΚΕΝ. 

Υπάρχουν πολλέ̋ διαμαρτυρίε̋ από του̋ 

πολίτε̋ για το υπέρογκο κόστο̋. 

 

52. 

Θα μα̋ αποστείλετε  την αντιστοίχιση έτσι 

ώστε να την ενσωματώσουμε στο 

Πληροφοριακό μα̋ Σύστημα για να γίνεται η 

διαδικασία αντιστοίχιση̋ από το λογιστήριο 

ασθενών πιο γρήγορα; Η πρόσβαση για κάθε 

εξιτήριο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ΔΕΝ 

ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 

 

Ναι θα σα̋ δοθεί στην ολοκληρωμένη μορφή τη̋ 

Παρακαλώ όλα τα αρχεία κωδικοποιήσεων και 

ιδαίτερα το ICD όταν στο εξή̋ όπω̋ είναι 

φυσικό θα αναθεωρούνται να δίδονται σε 

δομημένη και σταθερή μορφή. Ο λόγο̋ είναι 
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ουσιαστικό̋ ώστε να μην γίνοται λάθη στι̋ 

κωδικοποιήσει̋ αλλα και πρακτικό̋ καθώ̋ οι 

εταιρίε̋ πληροφορική̋ θα κατασκευάσουμε 

σταθερέ̋ διαδικασίε̋ φορτώματο̋ και δεν θα 

είναι υποχρεωτική η παρουσία μα̋ κάθε φορά 

που αναθεωρούνται. Ενδεχομένω̋ θα 

μπορούσατε να εξετάσετε και την μέθοδο των 

webservices 

Παρακαλώ ενημερώστε μα̋ πότε θα 

αναρτήσετε την πρώτη έκδοση του αρχείου 

συσχετισμών ICD-10 με KEN και Ιατρικέ̋ 

πράξει̋.  

Το πληροφοριακό σύστημα του Παίδων Αγ. 

Σοφία είναι έτοιμο να το χρησιμοποιήσει. 

 

53. Τι γίνεται όταν ακυρώνεται το χειρουργείο ενώ 

έχει γίνει όλη η προεργασία; 

Τιμολογείται κανονικά ο ασθενή̋ με βάση τη 

διάγνωση εξόδου κατά ICD-10, τι̋ ιατρικέ̋ πράξει̋ 

και τη διάρκεια νοσηλεία̋ 

54. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει (δεν μα̋ 

προτείνει η εφαρμογή)  αντίστοιχο ΚΕΝ για 

έναν κωδικό ICD-10, τι χρεώνουμε? 

 

 

Το λογιστήριο ασθενών ή η ΟΔΚΕΝ αποφασίζει για 

το ΚΕΝ που θα τιμολογηθεί η νοσηλεία του ασθενή. 

Το ίδιο θα γίνει  στην περίπτωση που α) διακοπή η 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο β) κατά την αναζήτηση 

μέσω ICD δεν αποδίδεται κάποιο ΚΕΝ  από τη 

διαδικτυακή  εφαρμογή λόγω κάποιου 

τεχνικού προβλήματο̋ 

Ποσοστό περίπου 50% από τα εξιτήρια που 

έχουν εκδοθεί από 1-10 μέχρι σήμερα, 

αναφέρονται σε ICD-10 για τα οποία ο 

αλγόριθμο̋ δεν αντιστοιχεί ΚΕΝ. Θα στείλουμε 

excel αρχείο με αυτέ̋ τι̋ ελλείψει̋. 

 

Τα περισσότερα ICD-10 αντιστοιχούν σε πολλά 

ΚΕΝ, και είναι δύσκολο να επιλεγεί το 

κατάλληλο, ιδίω̋ επειδή η αντιστοίχιση δε 

λαμβάνει υπόψη την ιατρική πράξη. Σε πολλέ̋ 

περιπτώσει̋ κανένα από τα ΚΕΝ δεν κρίνεται 

κατάλληλο από του̋ κωδικοποιητέ̋, οι οποίοι 

προτείνουν κάποιο άλλο. Μπορούμε να 

βάλουμε αυτό που προτείνουν οι 

κωδικοποιητέ̋; 

 

TI KANOYME OTAN TO ICD10 ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ 

ΔΕ ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΕΝ ΠΧ Z51.1 H26.9 H25.9 X713929 

F20 F20.1 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ICD-10 I74 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΚΕΝ 

Για το ICD-10 : C91.1 (Χρόνια λεμφοκυτταρική 

λευχαιμία), 

και με τι̋ εξή̋ ιατρικέ̋ πράξει̋ : 

- Μετάγγιση 1 μονάδα̋ ερυθρού 

- Αλλαγή ουροκαθετήρα 

- Ψυχιατρική εκτίμηση 

δεν μπορούμε να βρούμε κάποιο 
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αντιστοιχούμενο ΚΕΝ 

 

Σε ένα εξιτήριο υπάρχει η διάγνωση O24.1, η 

οποία όμω̋ αντιστοιχεί στο ΚΕΝ : Λ26Α ( 

προγεννητική εισαγωγή ...)Δεν ταιριάζει , τι 

πρέπει να βάλουμε; 

 

ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ (COMPUTER SOLUTIONS) 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ Ν10 ΚΑΤΑ ICD 10 

(ΟΞΕΙΑ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ). Ο ΙΔΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΔΙΝΕΙ ΩΣ 

ΠΙΘΑΝΑ ΚΕΝ ΤΑ Ρ20Μ ΚΑΙ Ρ20Χ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ 

Υ23Μ ΚΑΙ Υ23Χ 

55. Παρά τι̋ προσπάθειε̋ δεν μπορώ να βρω ΚΕΝ 

για του̋ πάσχοντε̋ από μεσογειακή αναιμία 

που υποβάλλονται σε τακτικέ̋ μεταγγίσει̋ στο 

Νοσοκομείο με μονοήμερη νοσηλεία. 

Παρακαλώ ενημερώστε μα̋. 

 

Χρεώνεται όπω̋ οι μονοήμερε̋; Ή ΚΕΝ  Ξ21Χ: 

«Δυσλειτουργίε̋ ερυθρόκυττάρων χωρί̋ 

καταστροφικέ̋ ή σοβαρέ̋ συνυπάρχουσε̋ παθήσει̋ 

– επιπλοκέ̋» 

 

56. Στην online εφαρμογή δεν περιλαμβάνονται οι 

υποδιαστολέ̋ στη λίστα των ICD που έχετε 

περιλάβει και το ποσοστό των ICD που 

περιλαμβάνονται είναι πάρα πολύ μικρό 

Θα υλοποιηθεί 

Θα πρέπει να βοηθούν οι Ομάδε̋ ΟΔΚΕΝ. Όταν δεν 

έχει την υποδιαστολή κινούμαστε με τον κωδικό 

κατηγορία̋ (χωρί̋ υποδιαστολή) και βρίσκουμε τα 

πιθανά ΚΕΝ. Όσα ICD δεν έχουν αντιστοιχιστεί τα 

σημειώνουν τα Λογιστήρια και οι Ομάδε̋ ΟΔΚΕΝ και 

τα στέλνουν σαν σχόλια στο portal του ΥΥΚΑ.  

57. Χρεώνονται και πω̋ οι διαγνώσει̋ και οι 

πράξει̋ σε HIV οροθετικού̋ ασθενεί̋; 

 

Χρεώνονται με βάση τη διάγνωση εξόδου (ICD-10) 

κανονικά με ΚΕΝ 

61. Τι γίνεται στην περίπτωση νοσηλεία̋ στη 

βραχεία νοσηλεία̋  των ΤΕΠ? 

 

Αν ο ασθενή̋ κάνει εισαγωγή τότε θα πάρει  ΚΕΝ στο 

εξιτήριο, αν όχι δεν τιμολογείται με ΚΕΝ γιατί είναι 

μόνο για εσωτερικού̋ ασθενεί̋  

65. Το διοικητικό ή το ιατρικό εξιτήριο  παίρνει ο 

ασθενή̋ ; 

Το διοικητικό εξιτήριο.  

66. Στον κατάλογο των ΚΕΝ, με ποιο κριτήριο 

διαχωρίζονται οι καταστροφικέ̋ από τι̋ 

σοβαρέ̋, τι̋ μη καταστροφικέ̋ και τι̋ μεσαία̋ 

βαρύτητα̋ παθήσει̋ - επιπλοκέ̋ για κάθε 

ασθενή; 
 

 

Δεν έχει καθοριστεί κριτήριο διαβάθμιση̋ ο 
γιατρό̋ τη̋ ΟΔΚΕΝ θα μπορεί τώρα στην αρχή να 

κάνει έναν βασικό διαχωρισμό 

67. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πεδίο στο οποίο 

μπορούμε να προσθέσουμε αντιστοιχίε̋ προ̋ 

εξέταση.  

Έχουμε ήδη έτοιμο αρχείο με αντιστοιχίσει̋ 

ICD-10 - KEN.  Δεν μπορούμε να προσθέσουμε 

νέε̋ αντιστοιχίε̋  ICD10 

 

Οι αντιστοιχήσει̋ ICD-10 με ΚΕΝ ενσωματώνονται 

στην εφαρμογή του ΥΥΚΑ κεντρικά. Παρατηρήσει̋ ή 

προτάσει̋ να υποβάλλονται στην επιτροπή του ΥΥΚΑ  

 

ο διοικητικό εξιτήριο. 
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